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 تقديم:

ال شك أن االعتراف والتنظيم القانوني للتحكيم أصبح يشكل اليوم واحدا من أهم محفزات اتخاذ قرار 

حكيم، ة و دولية عديدة تهتم بالتـــيات ثنائية و إقليميـبالرغم من وجود اتفاق االستثمار في كل بلد من البلدان، و 

 ثا عن ضمان تصديقــــــــم بحـــــــة بالتحكيواعد العامة املتعلقـــــرى و القـبادئ الكبـــــع تجاوز املــإال أنها لم تستط

ود قواعد قانونية مخالفة لها ـــــوجول دون ذلك ــــإليها دون أن يحة ـــــــــــــدد من البلدان املنضمـــــــــموافقة اكبر عو 

في ها ود املنظمة للتحكيم في عموميترف على القواعـــــه يصبح التعـــذه البلدان. و عليــــــــــظام العام في هـــــية للنـمنتمو 

رة و املستدامة للوقوف على ـع ذات الراهنية املستمــــــــــــــد واحد من أهم املواضيــــــــــــــــخصوصية قانون كل بل

يرها، ــــــــقا لهذه القواعد و غــــــين تطبيـــها املحكمــــارسات التي يتبعـــوانين و املمــــــي تعرفها هذه القـــاملستجدات الت

ها قبل بدء إجراءات ـــــمختلف مراحلص به القضاء آلية التحكيم في ــــــــــأخذا بعين االعتبار التعامل الذي يخ

ذا ــــــــمي، و ما إذا كان يمكن االرتكاز على هـــــــذه اإلجراءات و بعد صدور الحكم التحكيــــــــــــــالتحكيم  و أثناء سريان ه

 ة في تجاوزها، أم أن القضاءـــــــــنيف النصوص القانو ــــــــــــــجاوز الصعوبات ال تسعــــــــــم في تـــــــالقضاء ملساعدة التحكي

الحيلولة ل على عرقلته و ــــــعات و بالتالي يعمورية في فض املناز ــــــــــــــة لوظيفته الدستـــــم أداة منافســــــــــيعتبر التحكي

ماد عليها للتخفيف من عبء العدد املتراكم من القضايا التي تعرفها ــــدون انتشاره آلية موازية يمكن االعت

 املحاكم.    

و باعتبار الوسائل البديلة لتسوية املنازعات عموما و التحكيم خصوصا واحدا من املحاور الرئيسة التي 

ن مجلة يشتغل عليها مختبر البحث قانون األعمال بجامعة الحسن األول بسطات، فقد اختار هذا العدد م

القانون و األعمال موضوع التحكيم كتيمة عامة لالشتغال عليها فقهيا من خالل: الطبيعة القانونية للتحكيم 

ن التحكيم الداخلي و الدولي في القانون املغربي والقانو التمييز بين غيره من الوسائل املشابهة له و وتمييزه عن 

تجاري أثر اللجوء للتحكيم الي في التشريعات املغاربية و كذا  حدود الطبيعة العقدية للتحكيم الداخلو املقارن 

ضائي و ـــــــالبحث في االجتهاد الق قبل   التحكيم كآلية الستقرار االستثمارات الدوليةالدولي في عقود الدولة و 

كل  ، سلطة القضاء الوطني في التحكيم التجاري الدولي رب و ــــــوير قواعد التحكيم في املغـــداعه كأساس لتطــــــــــإب

ض ــــــمن ثمة املرور إلى بعالتحكيم في العديد من البلدان، و ري فيه ـــــــياق العام الذي يجــــذلك كمقدمة لفهم الس

د على ــــلفي كل بقاربات مختلفة على صعيد كل مسطرة و كل إجراء ـــــــاألمور املسطرية التي يجري التعاطي معها بم

شروط  :األخرى، من قبيلو بين الهيئة القضائية و س البلد بين الهيئة التحكيمة و األخرى ـــــحدا بل و داخل نف

القانون الواجب التطبيق على وإجراءات الدعوى التحكيمية، خصوصية الدفع باتفاق التحكيم أمام القضاء و 

لتحكيم قوانين البوليس في اركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار  و املنازعات املعروضة أمـام محكمة تحكيم امل

وعة ـــــــدم املجلة مجمــــــــوى وقائية، بعد ذلك تقـــــــــمدى جواز الطعن ببطالن شرط التحكيم كدعو  دوليـــــــــــالتجاري ال

قة بنطاق تطبيق التحكيم في مجاالت مختلفة و طرق إعماله في كل مجال من هذه ــــــمن التطبيقات املتعل

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، العمليات املصرفية، بيع العقار في املجاالت: املنازعات الضريبية، 

التعاون لدول ُمنازعات عقود النفط بأنظمة دول املغرب العربي ُمقارنة بأنظمة دول مجلس طور اإلنجاز، 

 املنازعات الزوجية.الخليج العربية، منازعات االستهالك و في األخير 
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م من ييساهم في هذا العدد ثلة من األساتذة الباحثين املتخصصين فقهيا و أحيانا عمليا في مجال التحك

شارة تحليالتهم رهن إاألردن. و إذ نشكرهم على ثقتهم في مجلة القانون و األعمال و على وضع أفكارهم و املغرب و 

الباحثين من خالل صفحات املجلة، نعدهم أنها ستظل منبرا للباحثين الجادين املستعدين دوما للبذل و العطاء 

    في مجال البحث القانوني.

 رياض فخري كتور دال

 سطات - نائب رئيس جامعة الحسن األول 

 جلة القانون واألعمالاملدير العلمي مل 



  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
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 املغاربية التشريعات في الداخلي التحكيم لنظام العقدية الطبيعة حدود

 املغاربية التشريعات في الداخلي التحكيم لنظام العقدية الطبيعة حدود

 

 القانون  في دكتور 

 العلوم و الحقوق  كلية أ قسم محاضر أستاذ

 الجزائر - خنشلة – لغرور عباس – جامعة السياسية

 

 

 ملخص

انطالقا من فعالية أسلوب التحكيم في حل لنزاعات نظرا لتبسيط إجراءاته وعدم تباطئه في ذلك بحكم ما تلعبه 

 املغاربية كأسلوب رسمي إلى جانب القضاء.إرادة األطراف من دور عبر مختلف مراحله ، فقد كرسته التشريعات 

واملتتبع للقواعد املنظمة للتحكيم في التشريعات املغاربية يجد أنه يغلب على نصوصه تكريس الطابع العقدي 

وذلك عن طريق األخذ بعين االعتبار إعطاء الحرية لألفراد في مجاالته املختلفة، بداية من اختياره كأسلوب لحل النزاع 

أجهزة القضاء، مرورا بتحديد من يتولى القيام به، واألجل الذي يستغرقه ، وقبل هذا وذاك تكريس القانون  بعيدا عن

 ألسلوبين للتحكيم وترك الفرصة لألطراف حرية اختيار أيهما يناسبهم من بين عقد التحكيم وشرط التحكيم.

 

 مقدمة

ملسار اعتماده يجد أنه اتخذ منحى تصاعديا خاصة يعتبر التحكيم كأسلوب هام لفض النزاعات حيث أن املتتبع 

دول وفي هذا نجد أن كل ال من اتساع دائرة املعامالت التي يمكن االعتماد على التحكيم في حل النزاعات القائمة بشأنها.

قانونية لاملغاربية قد اعتمدته في التشريعات والقوانين املنظمة لسبل حل النزاعات ، على أنه يتجاذب قضية الطبيعة ا

للتحكيم عدة مذاهب أهمها النظرية العقدية ملا إلرادة أطراف النزاع من دور في اختيار أسلوب التحكيم وتحديد مساره 

 من أجل الوصول للفصل في النزاع.

فما هي حدود االعتداد بهذه اإلرادة في التشريعات املغاربية؟ وهل تعاملت هذه القوانين مع الطبيعة العقدية 

 بنفس النسق؟ للتحكيم

 تلك هي اإلشكالية التي سيتم اإلجابة عنها من خالل عرض املوضوع ضمن املحورين اآلتيين:

 املحور األول: أساس النظرية العقدية للتحكيم

 املحور الثاني: الطبيعة العقدية إلنشاء التحكيم في التشريعات املغاربية
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 املحور األول: أساس النظرية العقدية للتحكيم

 مبررات النظرية العقدية للتحكيمأوال: 

 ،عتبارات منها ما هو نظري فلسفيالعتبار نظام التحكيم ذو طبيعة تعاقدية يستند أصحاب هذا الرأي إلى عدة ا

 ومنها ما هو مستمد من الناحية العملية أثناء ممارسة وتطبيق آلية التحكيم في حل املنازعات على النحو التالي:

 ادةإعمال مبدأ سلطان اإلر  -2

" يمكن القول بأن كل من الفقه و القضاء قد استقر على أن االتفاق على التحكيم هو عقد شأنه بقية العقود 

 1مرتكزه في مبدأ سلطان اإلرادة" املدنية األخرى التي تتم باإليجاب والقبول، وهذا االتجاه يجد

ادة اإلنسان تشرع بذاتها لذاتها، وتنش ئ و بالعودة لهذا املبدأ نجد أنه يتصل بفلسفة القانون و مقتضاه أن إر 

بذاتها لذاتها التزامها ، فإذا ما التزم شخص بتصرف قانوني وبخاصة العقد ، فإنما يلتزم ألنه أراد ، وبالقدر الذي أراد 

 وإن كان العقد هو قاعدة الحياة الحقوقية فإن اإلرادة الفردية هي قاعدة العقد.

يطرح في التشريعات على نحو مطلق في أية مرحلة من مراحل تطوره وهو حتى عام كما أن مبدأ سلطان اإلرادة لم 

حين طرح في القانون املدني لفرنس ي أحيطت به قيود حدت من إطالقه ، ولقد ازدادت هذه القيود ازديادا كبيرا  2001

 .2على أنها على الرغم من وفرتها لم تجرد املبدأ من قيمته

تطبيقه فقد " استقر الحال على اعتراف جميع القوانين  بمبدأ سلطان اإلرادة، وإن  غير أنه وفيما يتعلق بنطاق

بدأ وأمام االنتقادات املوجهة لهذا مل –حيث  –اختلفت في تحديد نطاقه ومداه تبعا الختالف ألنظمة السياسية املتبعة 

ع الحدود وجد فريق معتدل وضع من طرف الذين ينادون بنبذه مرة واحدة، وتمسك الذين يؤيدون إطالقه إلى أوس

، وهو ما سيتم 3األمور في نصابها وأعاد لهذا املبدأ اعتباره وبأسس جديدة وعلى هذا األساس اإلنصاف واالعتدال "

 الكشف عنه في مجال وموضوع التحكيم من خالل استقراء التشريعات املنظمة له في الدول املغاربية.

 املبررات العملية -1

 املمارسة العملية للتحكيم، وهي بدورها تكون إما مستندة ملعيار شخص ي، أو موضوعي.و تستمد من خالل 

 وتتمثل في تقييم مدى االعتداد بإرادة أطراف النزاع وكذا طبيعة عمل املحكم وتعيينه حيث: الضابط الشخص ي: -أ

                                                           
 .21،ص10222أسعد فاضل منديل، أحكام عقد التحكيم وإجراءاته، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية،الطبعة األولى  -1 

 . 20-14، ص 1002أنظر: محمد وحيد الدين سوار ، شرح القانون املدني، النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول،منشورات جامعة دمشق ، -2 

عبد الرؤوف دبابش و حمالوي دغيش، مبدأ سلطان اإلرادة في العقود بين الشريعة والقانون، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر،  - 3 

 .121، ص1022، جوان 11ة ، الجزائر، العدد بسكر 
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 النزاع على ذلك إن أساس اللجوء إلى التحكيم بوصفه وسيلة لحل النزاع ليس في الحقيقة إال اتفاق أطراف -

حيث تعد إجراءات التحكيم والحكم املنهي للنزاع والصادر بناء على  5أم مشارطة 4سواء كان هذا االتفاق شرطا

  6هذه اإلجراءات جزا ال يتجزأ عن هذه اإلجراءات.

لتحكيم اإن أسلوب التحكيم ما هو في حقيقته إال تكريس لرغبة أطراف النزاع في حله وديا عن طريق اللجوء إلى  -

 بحكم يكون محال لقبولهم.

إن االتفاق على التحكيم هو عقدا يتم باتفاق الطرفين املحتكمين ، ويعتبر مظهرا لسلطان إرادتيهما، واستعماال  -

 .7منهما لحقهما في االلتجاء إلى التحكيم ، وذلك من أجل حل نزاعهما عن غير طريق القضاء العام في الدولة

طبيعة العقدية حتى في الحالة التي يعين فيها املحكم من قبل السلطة القضائية ، ألن يظل التحكيم متمسكا بال -

 .8هذه السلطة عند تعيينها له تحل محل األفراد في استعمال حقهم في اختيار هذا املحكم

إن كل ما يتعلق باملحكم كشخص محوري في عملية التحكيم برمتها يستمد حجيته من إرادة أطراف العقد  -

ي كقاعدة عامة سواء تعلق األمر بأسلوب التعيين أو الرد وما تدخل القانون في هذا الشأن إال إلعطاء هذا األصل

 .9طابعا رسميا وتنظيميا، غير أن أصله يبقى ذو طابع تعاقدي

كما أن املحكم عند لفصل في النزاع يمتلك سلطات أوسع من سلطات القاض ي ألنه ال يتقيد بأحكام القانون  -

ء القواعد القانونية املتعلقة بالنظام العام واآلداب بينما القاض ي يفصل في النزاع مقيدا بقواعد القانون باستثنا
 .11، وبذلك يكون عمل املحكم أقرب إلى الوكيل املشترك عن طرفي العقد األصلي منه إلى القاض ي10

ويتعلق األمر هنا بالنظر للقواعد املعتد بها في كل من القانون الواجب التطبيق وعمل املحكم  الضابط املوضوعي:  -ب

 برمته بما في ذلك الحكم الصادر في موضوع النزاع محل التحكيم حيث:

إن الحكم الصادر عن املحكم يعد في إحدى صوره عقدا مبرما بين أطراف النزاع ويتم تنفيذه بأمر من املحكمة  -

ة، كما هو الحال بالنسبة للحكم الذي يتطلب تنفيذه إجراءات تنفيذية خاصة، ذلك أن أساس تمتع املختص

حكم التحكيم بحجية الش يء املقض ي به يرجع إلى وجود اتفاق ضمني بين أطراف اتفاق التحكيم على االلتزام 

 .12بالحكم الصادر عن ذلك املحكم ، وااللتزام بعدم إعادة عرض النزاع على القضاء"

                                                           
لي، صيقصد بشرط التحكيم أن يرد االتفاق بين األطراف على اتباع أسلوب التحكيم لحل أي نزاع محتمل بينهما مستقبال وتضمين ذلك في العقد األ  -4 

التي ستنجم عن ذلك العقد إلى التحكيم ، ولكن قبل وقوع كما يعتبر من قبيل شرط التحكيم أيضا االتفاق الالحق على إبرام العقد بإحالة النزاعات 

 .  12، ص 2401سامية راشد،التحكيم في العالقات الدولية الخاصة، دار النهضة العربية،القاهرة، -أي من تلك النزاعات. انظر في هذا:

صلي بينهما والذي بمقتضاه يتم اللجوء إلى أسلوب يقصد بمشارطة التحكيم ذلك القئم على اتفاق خاص بين الطرفين واملنفصل عن العقد األ   -5 

 .10أسعد فاضل منديل، املرجع السابق، ص -: التحكيم لحل نزاع قائم بينهما .انظر في هذا

أشجان فيصل شكري داود، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وطرق الطعن به ، دراسة مقارنة، رسلة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،  -6 

 .21، ص1000ين،فلسط

 .71محمود السيد عمر التحيوى، التحكيم في املواد املدنية والتجارية، دار املطبوعات الجامعية، االسكندرية، ص-7 

 .21أشجان فيصل شكري داود،املرجع السابق، ص -8 

 .10، ص1027لجامعة الجديدة، اإلسكندرية،عبد الباسط محمد عبد الواسع، النظام القانوني التفاق التحكيم، دراسة تحليلية مقارنة، دار ا -9 

 .10أشجان فيصل شكري داود، املرجع السابق، ص  -10 

األولى مصلح أحمد الطراونة، الرقابة القضائية على األحكام التحكيمية في القانون األردني، دراسة مقارنة، دار وائل، عمان ، األردن، الطبعة  -11 

 .14،ص 1020

 .20-21، املرجع السابق، ص أشجان فيصل شكري داود -12 
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إن اشتراط التشريعات إلنشاء أسلوب التحكيم لحل النزاع بطريق الكتابة " سواء كان في صورة مشارطة تحكيم  -

لنزاع قائم أو في صورة شرط تحكيم لنزاع مستقبلي يجعلنا نعتقد بأن وثيقة التحكيم هذه ال يصح أن تتم 

 بد من وجودها والنص عليها مستقلة عن العقد بواسطة اإلحالة إليها في العقد املبرم بين أطراف النزاع ، بل ال 

 ، فيكون بذلك موضوع التحكيم مستمدا للطابع العقدي من ذاته ال من غيره.13القائم"

إن دعوى بطالن حكم التحكيم تستند إلى أسباب ترتبط باتفاق التحكيم مما يشكك في الصفة القضائية لهذا  -

 .14القضائية التي تخضع لطرق الطعن املقررة قانونا" الحكم ألن مثل هذه الدعوى ليس محلها األحكام

إن موضوع اتفاق التحكيم تسري عليه القواعد العامة للعقود واملنصوص عليها في القانون املدني شأنه في ذلك  -

شأن سائر العقود األخرى وأهمها تلك القواعد التي تحكم إبرامه ، وتجديد أركانه، وشروط صحته، والجزاء 

تخلفها، وهو البطالن،أو القابلية لإلبطال، كما يخضع ملا يرد بشأنه من أحكام خاصة في النصوص  املترتب على

 .15املنظمة للتحكيم، وقواعد االتفاق عليه"

إن استخدام ذات املصطلحات القانونية في مجال التحكيم والقضاء مثل مصطلح حكم أو نزاع أو خصوم  -

 . 16يحدد الطبيعة القانونية للتحكيم وال يؤثر في طابعه العقديوغيرها من املصطلحات هو تشابه ظاهري ال 

 ثانيا: تقدير النظرية العقدية للتحكيم

رغم املبررات التي يستند إليها أصحاب النظرية العقدية لنظام التحكيم فقد انتقدت من خالل أنها بالغت في إبراز 

 دور سلطان اإلرادة في مجال التحكيم ويظهر ذلك من حيث:

بالعودة إلى املبررات السابقة وخاصة التي تركز منها على املحكمين واألحكام التي يصدرونها نجد أن أنصارها "  -2

ينكرون على أحكام التحكيم صفة األحكام القضائية ويؤكدون على أن املحكمين ليسوا قضاة وإنما مجرد وكالء 

 عن األطراف في التحكيم .

 تخلو من الشطط ، إذ ال يمكن وفقا للقواعد العامة في الوكالة اعتبار املحكم وفي الواقع فإن وجهة النظر هذه ال 

وكيال عن طرفي النزاع ، فاملحكم يقوم بعمل قضائي ، وهو الحكم في النزاع، وهو ما لم يكن بوسع األطراف أنفسهم أن 

أن ملحكم يستمد سلطته من وصحيح  يقوموا به بذواتهم ، فاملحكم إذن هو قاضيهم الذي يفرض حكمه على الجميع.

اإلرادة املشتركة لألطراف إال أنه يزاولها استقالال عن إرادتهم، وال يلزم استمرار هذه اإلرادة حتى ينتج الحكم آثاره، ألن 

 .17هذه اآلثار ال تتوقف على رضا األطراف املشترك بها"

وهي أن التحكيم يقوم بداهة على إرادة رغم أن االتجاه الفقهي القائل بعقدية التحكيم ال يخلو من الوجاهة،  -1

األطراف إال أنه أخلط بين استناد التحكيم في البداية إلى إرادة األطراف وبين كون ملجكم ذاته ال يرتكن إلى هذه 

اإلرادة، إذ يعمل بأحكام القانون الواجب التطبيق على النزاع املعروض عليه ، غير أن هذا االتجاه ال يخلو من 

و أن األطراف في التحكيم ال يطلبون من املحكم الكف عن إرادتهم كما هو الحال بالنسبة إلى الشخص االنتقاد وه

                                                           
 .120محمود عبد الرحيم الديب، الطبيعة القانونية لالتفاق التحكيمي، دراسة مقارنة، ،ص  -13 

 .10أشجان فيصل شكري داود، املرجع السابق، ص  -14 

 .70محمود السيد عمر التحيوي، املرجع السابق، ص- 15 

 .10أشجان فيصل شكري داود، املرجع السابق، ص  -16 

 .22-20مصلح أحمد الطراونة، ص -17 
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وإنما الكشف عن إرادة القانون في  -هذا باألخص في التحكيم التجاري الدولي  –الثالث الذي يحدد ثمن البيع 

 .18حالة معينة"

مام املحكمة املختصة ال يؤكد الطبيعة العقدية إن الطعن في حكم التحكيم  عن طريق رفع دعوى البطالن أ -7

لنظام التحكيم وال ينفي طبيعته القضائية ألن بعض األحكام القضائية يرفع ضدها دعوى إلبطالها ، وفي حال 

تم رفع هذه الدعوى ضد حكم التحكيم يظل هذا الحكم متمتعا بحجية األمر املقض ي به إلى حين الحكم 

 لحكم القضائي.بالبطالن، وهي من خصائص ا

كما أن عدم تنفيذ حكم التحكيم تنفيذا جبريا إال بعد صدور أمر بذلك من املحكمة املختصة، ال يكفي للقول 

بالطبيعة العقدية لنظام التحكيم وإنكار صفته القضائية شأنه في ذلك شأن أحكام القضاء األجنبي التي تظل أحكاما 

 .19صدور أمر بذك من الجهة القضائيةقضائية رغم عدم إمكانية تنفيذها إال بعد 

 ثالثا: آثار الطبيعة العقدية للتحكيم 

 يترتب على إعطاء الصفة العقدية لنظام التحكيم عدة نتائج أهمها:

أن تنفيذ أحكام التحكيم أشبه ما تكون بعقود الصلح التي تخضع لتصديق القضاء و بالتالي يتم طواعية دون   -2

 .20في ذلك أوجه االختالف بين أسلوبي التحكيم والصلح قضاء مع األخذ بعين االعتبار 

بإعطاء صفة العقد لنظام التحكيم ينتج عنه "التزام طرفي العقد بالخضوع للتحكيم ، وعدم اختصاص القضاء  -1

العادي بالنزاع ولو كان العقد األصلي باطال، وذلك الستقالل شرط التحكيم عن العقد املتضمن له ، باعتباره 

عقد، وأن العقد األصلي يخضع للقانون املوضوعي، بينما يخضع اتفاق التحكيم للقانون عقدا داخل 

 .21اإلجرائي"

بإعطاء صفة العقد لنظام التحكيم يترتب عليه إطالق مبدأ سلطان اإلرادة وبالتالي يخرج من نطاق هذا املفهوم   -7

 .22النوع اإلجباري من التحكيم 

 اء التحكيم في التشريعات املغاربيةاملحور الثاني: الطبيعة العقدية إلنش

واملقصود بإنشاء التحكيم هنا تلك القواعد التشريعية التي تأتي في بداية النصوص املنظمة له والتي يعبر عنها 

عادة في القوانين باألحكام العامة أو األحكام املشتركة بدء بالتعريفات إن وجدت والشروط املطلوبة سواء شكلية أو 

 السلطات املمنوحة لألطراف وتعيين الهيئات التي تتولى القيام بالتحكيم وغيرها . موضوعية وكذا

وباستقراء النصوص التشريعية املنظمة للتحكيم في الدول املغاربية نجد أنها اعتمدت قواعد مكرسة للطبيعة 

 لقواعد العامة.العقدية للتحكيم وأخرى تحد من هذه الطبيعة في املواد والفصول التي تتناول األحكام وا

                                                           
لوم عشعران فاطمة، اتفاق التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية،معهد ال -18 

 .27، ص1022القانونية واإلدارية، املركز الجامعي تيسمسيلت، الجزائر، العدد الثاني، ديسمبر 

 .11أشجان فيصل شكري داود، املرجع السابق ، ص  -19 
( لسنة 72قانون األحوال الشخصية األردني رقم ) فيصل عبد الحافظ الشوابكه و محمد خلف بني سالمة، الطبيعة القانونية للتحكيم، دراسة في  -20

   .22، ص21،املجلد ،العدد جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر دفاتر السياسة والقانون، ، مجلة 1020

 .127محمود عبد الرحيم الديب، املرجع السابق، ص  -21 

 .22فيصل عبد الحافظ الشوابكه و محمد خلف بني سالمة، املرجع السابق، ص -22 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/120
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/120
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 أوال: األحكام املكرسة للطبيعة العقدية للتحكيم

 ونجد ذلك في املجاالت التالية:

 من حيث التعريف  -2

حيث وفيما يتعلق بهذه الجزئية نجد أن بعض التشريعات املغاربية عرفت التحكيم فيما أهمل ذلك البعض منها 

الفقه حيث" يمكن القول أن التعريف بنظام التحكيم قانونا من مجاالت اهتمام  –التعريفات –بحجة أن هذا الجانب 

فيه ش يء من الصعوبة ، ذلك ألن هذا النظام أي التحكيم يصعب وصفه بتعريف قانوني شامل ومانع لكنه يسهل 

 "23تمييزه عن بقية األنظمة القانونية األخرى املشابهة له مثل النظام القانوني للصلح أو الوكالة

ين املغاربية في قضية تعريف التحكيم نجد أن ثالثة منها تبنت ذلك فيما أهمله اثنان ، حث نجد وبالعودة للقوان

بقوله" يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من  702أن القانون املغربي عرف التحكيم في الفصل 

 ّّ أن" اتفاق التحكيم هو التزام  701الفصل ، كما جاء في 24األطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم"ّ

 األطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع  نشأ أو قد ينشأ عن عالقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية".

من مجلة التحكيم بقوله" التحكيم هو طريقة خاصة لفصل  02كما عرف القانون التونس ي التحكيم في الفصل 

، وقد 25ن قبل هيئة تحكيم يسند إليها األطراف مهمة البت فيها بموجب اتفاقية تحكيم"بعض أصناف النزاعات م

 –فصل بعد ذلك في الفصلين الثاني والثالث املقصود باتفاقية التحكيم من خالل إفراد كال من صيغتي التحكيم 

 بتعريف مستقل.  –الشرط واملشارطة 

من مدونة التحكيم  07شرع املوريتاني ، حيث جاء في املادة سار عليه امل –تبني أسلوب التعريف  –ونفس النسق 

أنه" اتفاق التحكيم هوالتزام أطراف على أن يفضوا بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي قد تقوم 

يغة عقد صبينهم بشأن عالقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ، ويكتس االتفاق صيغة شرط التحكيم أو 

، كما جاء في الفصلين الرابع والخامس تعريف منفصل لكال من شرط التحكيم وعقد التحكيم كما فعل 26التحكيم"

 املشرع املغربي. 

وعلى خالف ما سبق نجد أن املشرع الجزائري قد سلك في ذلك نهجا مغايرا بأن تغاض ى عن أسلوب التعريف 

طاق ومجال التحكيم بقوله" يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في بالحديث عن ن 2002ودخل مباشرة في املادة 

شرط التحكيم واتفاق التحكيم  –، ثم انتقل بعد ذلك لتعريف صيغتي التحكيم 27الحقوق التي له مطلق التصرف فيها "

 على التوالي. 2022و  2001في املادتين  –

                                                           
 .22أسعد فاضل مندييل، املرجع السابق ،ص -23 

 12، تاريخ 2201يقض ي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون املسطرة املدنية املغربي، الجريدة الرسمية، عدد  02/00قانون  -24 

 .7042، ص 1001ديسمبر  02ذو القعدة ،  

 .2447ماي  01بتاريخ  77دد يتعلق بإصدار مجلة التحكيم التونس ي، الرائد الرسمي ع 2447أفريل  12مؤرخ في  2447لسنة  11قانون عدد  -25 

 يتضمن مدونة التحكيم املوريتاني. 02-1000قانون رقم -26 

 11الصادرة بتالريخ  12، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجزائري، الجريدة الرسمية عدد 000أفريل  12املؤرخ في  00/04قانون رقم  -27 

 .1000أفريل 
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التي خصها للحديث عن االتفاق على التحكيم بقوله" و  174ونفس األسلوب نهجه املشرع الليبي أين نص في املادة 

يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين ويجوز 

 .28االتفاق على التحكيم في نزاع معين بمشارطة تحكيم خاصة"

عرفت قوانينها نظام التحكيم نخلص إلى أنه من غير  و باستقراء النصوص التشريعية السابقة خاصة الدول التي

املمكن التوصل بصورة واضحة ملدى إضفاء الطبيعة العقدية صراحة إال من قبيل االستنتاج وبشكل ينقصه التشابه 

 والتطابق .

 من حيث الصياغة -1

يعاتها، حتى والفصول األولى لتشر لم تستعمل القوانين املغاربية عبارة وصيغة العقد للتعبير عن التحكيم في املواد 

املغرب وموريتانيا  –تلك التي تناولت تعريفه كحالة املغرب وموريتانيا ، غيرأنه وكل ما في األمر بالنسبة لهذين التشريعين 

أنهما وظفا عبارة العقد وهما بصدد الحديث عن األشكال التي يتخذها إنشاء التحكيم عن طريق إما الشرط أو  –

من القانون املوريتاني "...ويكتس ي االتفاق  07بالتعبير عن النوع الثاني بعقد التحكيم ، وفي هذا جاء في املادة املشارطة 

من القانون املغربي قوله" يكتس ي اتفاق التحكيم  701، وفي الفصل 29صيغة شرط التحكيم أو صيغة عقد التحكيم"

 .30شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم"

شريعين السابقين على استعمال عبارة العقد للتعبير عن إحدى صور التحكيم إال أن هما غير أنه وإن توافق الت

بقوله " عقد التحكيم  02اختلفا حول تفصيل ذلك، حيث نجد أن التشريع املوريتاني قد عرف عقد التحكيم في املادة 

وهو األمر الذي سكت عنه القانون  31هو التزام يتولى بمقتضاه أطراف نزاع قائم عرض هذا النزاع على هيئة تحكيم "

املغربي أين عبر عن التحكيم بطريق املشارطة بلفظ عقد تحكيم دون إعطاء تعريف لذلك في الفصل الذي يليه  بل 

 . 721أخره  إلى الفصل 

حيث وباستقراء القوانين في الدول املغاربية نجد تكريس ذلك في املجاالت من حيث االعتداد بإرادة األطراف:   -7

 لتالية: ا

حيث اتفقت كل التشريعات على منح األشخاص أطراف العالقة حرية االتفاق فيما  اختيار أسلوب التحكيم: -أ

بينهم حول النمط الذي سيسلكونه لفض النزاع عن طريق التحكيم إما أثناء إبرام التصرف األصلي أو فيما بعد 

لنمط التحكيم بنفس املصطلح، حيث عبر عن ذلك ، غير أن هذه التشريعات لم تتعامل مع اختيار األطراف 

ذلك كل من التشريع املغربي و املوريتاني بعقد التحكيم وشرط التحكيم، بينما استعمل كل من التشريع 

الجزائري والتونس ي عبارة شرط التحكيم و االتفاق التحكيمي، بينما استعمل التشريع الليبي عبارة مشارطة 

يم بتعبير ضمني كونه تناول هذا في مادة واحدة بصيغة مجملة عكس التحكيم بصفة صريحة شرط التحك

 التشريعات األربعة السابقة التي تحدثت عن أنماط التحكيم في فصول ومواد مستقلة.

                                                           
 والتجارية الليبي.قانون املرافعات املدنية -28 

 يتضمن مدونة التحكيم املوريتاني. 02-1000قانون رقم  -29 

 يقض ي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون املسطرة املدنية املغربي 02/00قانون  -30 

 يتضمن مدونة التحكيم املوريتاني. 02-1000قانون رقم  -31 
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وفي هذا الشأن نجد أن املشرع املغربي أفرد هذه القضية في فصل مستقل، حيث جاء  اختيار القائم بالتحكيم: -ب

 -املحكم املنفرد أو مجموعة محكمين،  –الهيئة التحكيمية  - -د في هذا الباب بما يلي: أنه " يرا 721في الفصل 

حكمة رئيس امل –رئيس املحكمة  -كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم،  –نظام التحكيم 

أنه " يقصد:  02الفصل ، ونفس النهج سار عليه املشرع التونس ي حيث جاء في 32التجارية ما لم يرد خالف ذلك"

بنظام التحكيم النص الجامع املحدد لطريقة معينة إلجراءات التحكيم، بهيئة التحكيم املحكم الفرد أو فريق 

 .33من املحكمين، باملحكمة الهيئة أو الجهاز من النظام القضائي"

لجزائري عن املحكم و والليبي عن هذا التفصيل فقد تحدث املشرع ا 34وفيما سكت كل من التشريع املوريتاني

محكمة التحكيم بطريقة عارضة في مواد منفصلة ضمن القسم الثالث من الفصل األول لباب التحكيم الذي عنونه 

باألحكام املشتركة، غير أنه ومهما كان شكل ونمط الطرف الذي تسند له مهمة القيام بإجراء التحكيم فإن حرية االختيار 

 تبقى لألطراف املعنية به.

تناولت التشريعات املغاربية هذه الجزئية بصياغتين مختلفتين، حيث عبر كل من التشريع حق رد املحكمين:  -ج

الليبي واملوريتاني والجزائري عنها بلفظ الرد، في حين استعمل كل من التشريع املغربي والتونس ي عبارة التجريح، غير أنه 

ي منح هذا الحق لألطراف شرط أن يكون بسبب تم اكتشافه وإن اختلفت الصياغة فإنه قد اتفقت كل التشريعات ف

بعد التعيين إذا كان هذا الطرف هو املعين أو املشارك في التعيين ،وعن أسباب التجريح أو الرد فقد تحدث كل من 

ربي غالتشريع التونس ي والليبي واملوريتاني عن ربطها بمثل ما يرد به القاض ي وذلك في فقرة مستقلة عكس التريع امل

  والجزائري.

اتفقت التشريعات املغاربية على منح األطراف الحق في تحديد آجال معينة للفصل في النزاع من  تحديد األجل: -د

 طرف املحكمين ،غير أن هذا الحق لم يخصص له مواد  وفصول مستقلة وإنما جاء بطريق غير مباشر.

 ثانيا: األحكام التي تحد من الطبيعة العقدية للتحكيم

على أنه " إذا لم يتم تعيين الهيئة  711-02وفي هذا الشأن نص الفصل تدخل املحكمة في تعيين املحكمين:   -2

إذا  -التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار املحكمين أو لم يتفق األطراف على ذلك تتبع اإلجراءات التالية : 

مة املختصة تعيين املحكم بناء على طلب أحد كانت هيئة االتحكيم تتكون من محكم واحد يتولى رئيس املحك

 ، غير أن حقيقة هذا اإلجراء ال يمثل حدا من إرادة األطراف من ثالثة أوجه:35الطرفين...."

 أنه جاء لتغطية فراغ إجرائي متمثل في عدم تحديد كيفية وتاريخ اختيار املحكمين.الوجه األول:  -

 الة عدم اتفاق األطراف على تعيين الهيئة.أنه يأتي لحسم خالف قائم في حالوجه الثاني:  -

 تقييد هذا اإلجراء بأن يكون بناء على طلب أحد الطرفين .الوجه الثالث:  -

                                                           
 يقض ي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون املسطرة املدنية املغربي. 02/00قانون  - 32

 يتعلق بإصدار مجلة التحكيم التونس ي. 2447أفريل  12مؤرخ في  2447لسنة  11قانون عدد  -33 

 أنه يمكن أن يكون التحكيم خاصا أو مؤسسيا. 27أشار فقط في املادة  -34 

 يقض ي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون املسطرة املدنية املغربي. 02/00قانون  -35 
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أنه" إذا رفض املحكم املعين القيام باملهمة  2021وفي هذا الصدد نجد أن املشرع الجزائري قد نص في املادة 

 ، وهو األمر الذي سكتت عنه بقية التشريعات. 36مة املختصة"املسندة إليه يستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس املحك

نصت التشريعات املغاربية على إخراج واستبعاد بعض املسائل من إمكانية كونها كمحل محل التحكيم:   -1

 للتحكيم إما باعتبار أطرافها أو موضوعاتها .

بعد من موضوع التحكيم تلك وهو الذي يستند على أطراف العالقة محل النزاع حيث تستاملعيار الشخص ي:  -أ

النزاعات املتعلقة باألشخاص املعنوية العامة سواء كانت مركزية أو محلية و جهوية إال في حدود ما تبرمه من 

 تصرفات مالية وتجارية أين تعامل معاملة األفراد.

ة آمرة قواعد قانوني: وهنا تخرج من دائرة التحكيم تلك املوضوعات التي نمتها التشريعات باملعيار املوضوعي-ب

وما ال -األحوال الشخصية غير املالية  -منها املسائل املتعلقة بالنظام العام ومسائل الجنسية وحالة األفراد وأهليتهم 

يجوز الصلح حوله وهذا باتفاق التشريعات املغاربية ، كون هذه املجاالت من األمور التي ال يمكن إخضاعها إلرادة 

  ستقرار في املجتمع .األطراف حفاظا على اال 

 خاتمة 

من خالل العرض السابق للطبيعة العقدية للتحكيم وتحليل النصوص التشريعية املغاربية التي نظمت هذه 

 القضية يمكن التوصل للنتائج التالية:

  أولت التشريعات املغاربية عناية هامة لتنظيم التحكيم كأسلوب لحل النزاعات كما هو الشأن في باقي الدول

 كون موضوع التحكيم يتعدى القوانين الدولية ويفرض نفسه حتى غلى مستوى املعاهدات الدولية. 

 ة بالطبيعة سابق تاريخيا مقارنتعتبر الطبيعة التعاقدية للتحكيم كطريقة لحل النزاعات هي الوصف والتكييف ال

 .-التحكيم –القضائية كونها هي املالئمة للظروف املحيطة بنشأته 

  تتفق التشريعات املغاربية حول التوسع في إظفاء الطبيعة التعاقدية للتحكيم من خالل االعتداد بإرادة األطراف

بغته العقدية كون هذه األخيرة مما ال في جل ما يتعلق بإنشاء التحكيم مقارنة بتلك القواعد التي تحد من ص

 يجوز إخضاعها إلرادة األفراد باتفاق مختلف األنظمة القانونية.

  تظهر القواعد التي تمنح الطبيعة العقدية للتحكيم في التشريعات املغاربية في عمومها في األحكام العامة

 والتمهيدية مما يستلزم احترامها في باقي القواعد التي تلي ذلك.

 قترح أن تبادر الدول املغاربية بالتنسيق التشريعي في هذا املجال لتسهيل االندماج االقتصادي ، كما نقترح ن

 إصدار مدونات قوانين مستقلة وخاصة بنظام التحكيم .

  

                                                           
 ، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجزائري.000أفريل  12املؤرخ في  00/04قانون رقم  -36 
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 1- محمد وحيد الدين سوار ، شرح القانون املدني، النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول،منشورات جامعة
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 2- أشجان فيصل شكري داود، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وطرق الطعن به ، دراسة مقارنة، رسلة

 .1000،ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين

 2-.محمود السيد عمر التحيوى، التحكيم في املواد املدنية والتجارية، دار املطبوعات الجامعية، االسكندرية 
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للحقوق والعلوم السياسية،معهد العلوم القانونية واإلدارية، املركز الجامعي تيسمسيلت، الجزائر، العدد الثاني، 

 .1022ديسمبر 

 22- نون قا فيصل عبد الحافظ الشوابكه و محمد خلف بني سالمة، الطبيعة القانونية للتحكيم، دراسة في

جامعة قاصدي مرباح  دفاتر السياسة والقانون، ، مجلة 1020( لسنة 72ة األردني رقم )األحوال الشخصي

                                               .21،املجلد ،العدد ورقلة، الجزائر
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 ابداعي قضائي باجتهاد رهين باملغرب التحكيم قواعد تطوير

 ابداعي قضائي باجتهاد رهين باملغرب التحكيم قواعد تطوير

 

 الخاص القانون  في باحث

 

 مقدمة

لقد حظي موضوع التحكيم في عالقته بالقضاء باهتمام متزايد يعكس عمق االرتباط الحاصل بينهما، اال أن ما 

وطن العربي اليمكن تسجيله بهذا الخصوص هو طابع االرتباك والتضارب الذي عرفته الكتابات القانونية على مستوى 

القوانين العربية املنظمة للتحكيم أنذاك والتي لم يكتب  37بخصوص هذه العالقة والتي أتت كنتيجة فعلية ملرجعية

 لها أن تكون ثمرة االجتهاد القضائي كما هو الحال بالنسبة لقانون التحكيم الفرنس ي.

السيما اجتهاد محكمة النقض قبل وقت  الذي كان السبق في وضع مبادئه وقواعده الجتهاد املحاكم الفرنسية

، ليكون بذلك التطور الذي حداه النص القانوني الفرنس ي في مجال 38طويل من تبني املشرع لهذه القواعد واملبادئ 

التحكيم ما هو الى ثمرة الوظيفة االبداعية التي يواصل االجتهاد القضائي القيام بها على الخصوص ، بغية ايجاد نظام 

 ي حقيقي للتحكيم يروم باألساس ضمان فعالية هذه املؤسسة.وطني ودول

أما القضاء املغربي فلم يختلف مع نظيره العربي في كونه ورغم مجيء كل هذه القوانين املواكبة للتحكيم على حد  

 .  39تعبير بعض الفقه مازال على سوء تفاهم مع سلطان االرادة بل اشتد وقع سوء التفاهم هذا 

من خالل اجتهاداته القضائية الرامية الى ايجاد  ان ما بدأ موقف القضاء املغربي يظهر شيئا فشيئااال أن سرع  

فلسفة تخدم صالح التحكيم ، نظرا ألن تحديث الترسانة القانونية في مجال التحكيم وتوالي الحقبات التشريعية التي 

الى حين مجيء املقتضيات املنسوخة  2411شتنبر  10مرورا بظهير  2427عرفتها منذ الحركة التقنينية الكبرى لسنة 

التي حاول من خاللها املشرع املغربي مسايرة التطورات الحاصلة على مستوى املعامالت املدنية  00-02للقانون رقم 

لكسب رهان التطور الذي ما فتئت تصبوه أغلب األنظمة  والتجارية وأيضا التقنيات األجنبية ، ليس بالخيار الوحيد

 انونية للتحكيم .الق

                                                           
ن ا بالقانون التحكيمي الفرنس ي الذي اختارته دول عربية كلبنالقد أتت مرجعية غالبية القوانين العربية املنظمة للتحكيم مستقاة ومتأثرة بعضه -37 

لى قوانين عوالجزائر وتونس واملغرب ، وبالقانون النموذجي للتحكيم الذي اختارته دول عربية أخرى كمصر واألردن وعمان والذي كان له الفضل الكبير 

 التحكيم في العالم العربي ،وفي العالم بأسره . 

ألحدب :  تقرير عام لندوة " التحكيم التجاري الداخلي والدولي " ، من تنظيم وزارة العدل واالتحاد العام ملقاوالت املغرب باشراف عبد الحميد ا -38 

ع جمي –التحكيم التجاري الداخلي والدولي  – 1004فبراير  –االصدار الرقمي  –، دفاتر املجلس األعلى  1001مارس  1 – 7واعداد من املجلس األعلى ، 

 . 271الحقوق محفوظة ملركز النشر والتوثيق القضائي ،  ص : 

 عبدالحميد األحدب: املرجع نفسه، نفس الصفحة . -39 
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والرقي باجتهاده في املسائل التحيكيمة أحد  أهم املتطلبات األساسية  تحديث القضاء حيث أضحى باملقابل مطلب 

لتعزيز دعائم األمن القانوني في ميدان التحكيم من خالل ايجاد زخم قضائي متناسق وموحد يشكل مرجعية أساسية 

 الحلول التي كرسها االجتهاد القضائي الجانب األهم فيما اعتمدت عليه.ونواة صلبة الرساء قواعد ومبادئ تشكل 

لذا فالحديث عن هذا املوضوع يدفعنا باألساس الى التساؤل عن : أهم املرجعيات املؤسسة لقضاء داعم لفلسفة   

خ نحو يروم ترسي التحكيم ؟ ثم الى أي حد تمكن االجتهاد القضائي املغربي من ايجاد حلول وخلق قواعد قانونية على

 دعائم األمن القانوني في ميدان التحكيم ؟

( ول املبحث األ ألجل ذلك فاننا سنتوقف ابتداءا عند أهم املرجعيات املؤسسة لقضاء داعم لفلسفة التحكيم  )  

 (.  الثانيحث املبزد على ذلك ضرورة تتبع دور االجتهاد القضائي املغربي في تحقيق األمن القانوني في ميدان التحكيم )

 املبحث األول : أهم املرجعيات املؤسسة لقضاء داعم لفلسفة التحكيم  

تعتبر وظيفة القضاء أسبق في الوجود تاريخيا عن فكرة قواعد القانون ، سواء تعلق األمر بالقواعد العرفية أو 

ولعل أهم تطبيقات هذا الدور ، ذلك أن خلق القاعدة القانونية تعد جزءا ال يتجزأ من وظيفة القضاء، 40التشريعية

تجد سندها في العديد من املجاالت القانونية يأتي في مقدمتها وارتباطا باملوضوع مرجعية قانون التحكيم الفرنس ي الذي 

كان الفضل في وضع قواعده العظيمة الجتهاد املحاكم الفرنسية السيما اجتهاد محكمة النقض ومحكمة االستئناف 

 .     41البارز الذي لعبته بخصوص هذه املسألةبباريس نظرا لدورها 

وخالفا للنظام القانوني الفرنس ي للتحكيم ، لم يكتب لقواعد التشريع املغربي ومبادئه في ميدان التحكيم أن  

تكون ثمرة االجتهاد القضائي في حين ظلت حبيسة االقتباس التشريعي املعيب للنص الفرنس ي منذ الوجهة التشريعية 

الى جانب املساطر الخاصة املضمنة بالقانون املسطري املدني، لتعلن  لتي أبانت عن احتالله كقضاء خاصا 42األولى

بذلك عن ادماج مولود جديد في النظام القانوني املغربي يروم بمميزاته تجاوز مثالب القضاء العادي، هذا األخير بعيدا 

وضوع بسطها حرصا على تحقيق فاعلية التحكيم ، نجد وظيفة عن األدوار املساعدة أو الرقابية التي تحاول محاكم امل

الذي بدت معامله تظهر شيئا فشيئا بشكل  43عبر عنه الفقه األملاني باالجتهاد القضائي التطوري االجتهاد واالبداع أو ما

 يعكس أهمية املحطات التي ما فتئ أن احتلها التحكيم كنظام قضائي خاص.

أحد نماذج األنظمة القضائية العربية التي لم يكن لها سبق طرق باب االجتهاد  ليشكل بذلك القضاء املغربي 

واالبداع في مسائل التحكيم اال بعد توالي العديد من املحطات التي كرست أهمية هذا النظام في عالقته بالقضاء من 

ل في املادة التحكيمية بفعجهة والذي اليحدو أن يشكل أحد أوجه اصالحه، لينطلق بذلك مسلسل االجتهاد القضائي 

 العديد من املرجعيات التي أسست لقضاء داعم لفلسفة التحكيم ، والتي يمكن اجمالها فيما يلي :

                                                           
لقضائي ا محمد عبدالنباوي: تعميم االجتهاد القضائي : مساهمة في خدمة العدالة ، مداخلة باللقاء الثقافي الذي حظي بتنظيم مجلة سلسلة االجتهاد -40 

 .1020دجنبر  11عددها األول ، يوم  بمناسبة صدور 
41 -Emmanuel Gaillard : La jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’arbitrage international , Texte de la Conférence donnée à 

la Cour de cassation le 13 mars 2007 , p : 1.  
تعود  ينقصد بالوجهة التشريعية األولى في اصطالح هذا املوضوع ، أولى النصوص القانونية املغربية التي تناولت تنظيم التحكيم بشكل مفصل والذ -42

 .  217الى  211بمثابة قانون املسطرة املدنية من الفصول  2427غشت  21الى ظهير 
43 - J.C. Biller et A.Maryolli : « Histoire de la philosophie du droit » , Armand colin , Paris , 2001 , p :195. 
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 : تموقع التحكيم على مستوى السياسة املرتبطة بتشجيع االستتثمار كأهم املرجعيات املطلب األول 

نظرا للمكانة التي أصبح يحتلها التحكيم باعتباره كأحد أهم األليات القانونية واملبادرات التشريعية املهمة في   

مجال جذب االستثمار وتشجيعه ، حيث أضحى الرهان عليه قائما بغية توفير املناخ القانوني السليم لالستثمار لينضاف 

الرامية الى اصالح االطار القانوني واملؤسساتي لالستثمار وتشجيع املبادرة بذلك الى مصاف التدابير التي اتخذها املغرب و 

 الحرة للمستثمرين املغاربة واألجانب.

واذا كانت عالقة القضاء بالتحكيم واسعة ومتشعبة تشمل جل فروعه وال تقتصر على القضاء التجاري فحسب،  

يعكس االنخراط الفعلي للبالد من  44ين : أحدهما دوليافان عالقة التحكيم باالستثمار باملغرب أخذت بعدين أساسي

جراء االنفتاح التجاري الدولي )الفقرة األولى( واألخر وطنيا بدى االقتناع معه راسخا بأهمية التحكيم كقضاء خاص 

 للمنازعات التجارية الوطنية السيما تلك املرتبطة باالستثمار )الفقرة الثانية(.

 توى الدولي  الفقرة األولى : على املس

بعد االنفتاح التجاري الدولي الذي عرفه املغرب على بقية دول العالم حيث أصبح من الضروري عليه مواكبة 

هذا التطور خصوصا في مجال النهوض بالتدابير القانونية واالقتصادية واملؤسساتية املتعلقة باالستثمار باعتبارها جزءا 

ا قانون األعمال طيلة النصف األول من التسعينيات، من خالل االستجابة ال تتجزأ من سياسة االصالح الذي عرفه

لسياسة التشجيع على جلب االستثمار األجنبي التي أصبحت العديد من الدول النامية تنهجها بتوفير مجموعة من 

 الضمانات القانونية بمقتض ى قوانين االستثمار الداخلية للدولة التي يرغب في التعامل معها. 

تي في مقدمة الضمانات القانونية التحكيم التجاري الدولي باعتباره األسلوب املفضل للمستثمر األجنبي في ويأ

مقابل اللجوء الى قضاء املستثمر خوفا من خضوع املنازعات التي تثار بشأنها لنطاق تطبيق القانون الداخلي للدول التي 

ن غياب االهتمام التشريعي بهذا القضاء الدولي الخاص ؟ خصوصا يتم فيها االستثمار، اال أن البعض قد يتسائل هنا ع

والذي هم أيضا الشق املتعلق بالتحكيم قد أتى بعد مصادقة املغرب على العديد  2411وأن االصالح التشريعي لسنة 

 من االتفاقيات الدولية ذات الصلة باملوضوع ؟

مبرر كفاية التنظيم االتفاقي الذي سبق التنظيم ولعل االجابة عن هذا التساؤل، قد تجد سندها انذاك في  

القانوني أو مايمكن االصطالح عليه ان صح التعبير بالتحكيم في اطار االتفاقيات، بحيث كان أول تشريع للتحكيم 

يروم باألساس تنزيل وتطبيق نصوص االتفاقيات الدولية التي صادق عليها في هذا  45التجاري الدولي في املغرب

 لعل أهمها :الخصوص، و 

                                                           
 وفي هذا الصدد ، نستحضر ماذهب له بعض الفقه الفرنس ي، بخصوص أن :  -44 

« l’institution arbitrale a connu un développement sans précédent dans le sillage de l’essor des relations commerciales internationales : 

l’arbitrage a accompagné la mondialisation4 ; il est la justice de la mondialisation. 90% des contrats du commerce international 

stipuleraient une clause compromissoire ».   : أنظر في ذلك ،  

-  Magali Boucaron-Nardetto: Le principe compétence-compétence en droit de l’arbitrage, thèse du doctorat en droit , Universit´e Nice 

Sophia Antipolis, 2011 , p : 77.  

التحكيم في التشريع املغربي ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية  أسماء عبيد : -45 

 .21، ص :  1000/1004، السنة الجامعية  -سال–واالجتماعية 
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  46 2967اتفاقية نيويورك لسنة 

تعتبر أحد أهم االتفاقيات الدولية الذي لقيت اهتماما ونجاحا كبيرا بشكل يعكس أهمية وصعوبة املجال الذي 

عالجته بخصوص االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، واملغرب بمصادقته عليها يكون قد تجاوز مشكل االعتراف 

كانت تثيره مسألة األحكام األجنبية أمام قضاء الدولة املطلوب منه اعتراف وتنفيذ هذه األحكام ، على  والتنفيذ الذي

 2411واتفاقية جنيف لسنة  2417خالف صعوبة التطبيق التي كانت تطبع أحكام كال من بروتوكول جنيف لسنة 

 .47أن يكون نهائيا وغير قابل للطعن حيث أنها كانت تتطلب لكي يكون التحكيم قابال لالعتراف به وتنفيذه ،

ونظرا للحلول القانونية التي تضمنتها نصوص االتفاقية لم يكن أمام القضاء املغربي على مستوى محكمة النقض 

ولو تعارضت مع القانون الوطني، 242048سوى خيار تطبيق مقتضيات اتفاقية نيويورك لسنة  –املجلس األعلى سابقا  –

، حيث تم التخفيق باملقابل من العراقيل التي تقف عائقا مانعا 49داعمة للتحكيم التجاري الدوليلتكون باجتهاداتها 

دون منح الصيغة التنفيذية وحصر مبدأ النظام العام في حدود ضيقة ومنع قاض ي الصيغة التنفيذية من النظر في 

توازن على التفسير الضيق للنظام العام موضوع النزاع ولم يشترط أجال اليداع املقرر التحكيمي ، كما حرص أيضا وب

 .    50سواء كان دوليا أو وطنيا ، وبنفس التوازن على خرق حقوق الدفاع 

  296651اتفاقية واشنطن لسنة 

تحقيقا لنوع من التوازن في املراكز القانونية بين الدولة املضيفة لالستثمار أو احدى مؤسساتها العامة التابعة لها 

واملستثمر األجنبي، عملت الدولة املغربية على املصادقة على احدى أهم االتفاقيات الهادفة الى توفير كأشخاص معنوية 

، حيث بموجبها تم انشاء املركز الدولي لحسم املنازعات 2422مارس  20وعقدها في  52الحماية لالستثمارات منذ ظهورها

جنبي بتسوية منازعات االستثمار التي تنشأ بين املستثمر األ املتعلقة باالستثمارات باعتباره الجهة القانونية املختصة 

 والدولة املضيفة لالستثمار.

                                                           
 :. مذكور عند271، ص 2420يناير 12بتاريخ   1117الصادر في الجريدة الرسمية عدد  -46 

 société d’édition et de diffusion Al Madariss, Casablanca, p.143. 

Abdellah Boudahrain, « l’arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc »,  

société d’édition et de diffusion Al Madariss, Casablanca, p.143. 

 .27ه ، ص : أسماء عبيد : املرجع نفس -47 

خصوصا وأن التحكيم التجاري الدولي عاش فترة شهدت غياب تشريع داخلي ينظمه طرح معه اشكال بخصوص املرجعية التي سيتعمدها القاض ي  -48 

الى  تشككعندما يعرض عليه طلب االعتراف أو تنفيذ القرار التحكيمي، أنظر في ذلك ملخص مداخلة عبد الصادق ربيع : التحكيم التجاري : من ال

 .71املصداقية ، بندوة التحكيم التجاري الوطني والدولي ، مرجع سابق ، ص: 

 هوتكفي االشارة الى أنه على بالرغم من عدم وجود نص تشريعي يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي فان القضاء املغربي سار على تطبيق مقتضيات -49 

ينتظر املشرع ليقول كلمته، أنظر في ذلك : مداخلة ادريس الضحاك بندوة " التحكيم التجاري ولم  2420الواردة خاصة في اتفاقية نيويورك لسنة 

، دفاتر املجلس  1001مارس  1 – 7الداخلي والدولي "، من تنظيم وزارة العدل واالتحاد العام ملقاوالت املغرب باشراف واعداد من املجلس األعلى ، 

 .24جميع الحقوق محفوظة ملركز النشر والتوثيق القضائي،  ص :  –التحكيم التجاري الداخلي والدولي  – 1004فبراير  –االصدار الرقمي  –األعلى 

 محمكة االستئناف التجارية بالدارالبيضاء . 1001أبريل  24-20كلمة الدكتور ادريس الضحاك ، بمناسبة افتتاحه للندوة الجهوية الرابعة  -50 

 مذكور لدى : 2100، ص 2422نونبر  22، صادر في الجريدة الرسمية 2422أكتوبر  72بتاريخ   22-221الظهير رقـم صادق عليها املغرب بمقتض ى  -51 

 Abdellah Boudahrain, « l’arbitrage commercial interne et international au regard d  Maroc », op. cit, p: 144. 

David Réne, « l’arbitrage dans le commerce international », Econimica, paris, 1982 ,  p: 223, 224. 
52  -EDOUARD ONGUENE ONANA: Qualification d'investissement et compétence en arbitrage international relatif aux investissements 

: la théorie du contrôle séparé devant le CIRDI , article publiée dans le revue générale de droit , volume 42 , numéro 1, 2012 , p : 60. 



 

 

 16 
 

  

اال أن مجيء اتفاقية واشنطن لم يكن املبتغى األساس ي من وجودها فقط املساعدة على تحقيق التنمية والتطور 

االستثمار على القضاء املتعلق بالتجارة و  االقتصاديين من خالل توفير مناخ مالئم لالستثمارات الدولية ، بل أيضا التأثير 

لدى الدول وتوجيه اجتهاداته في ميدان التجارة الدولية الى تغليب القواعد الدولية على الوطنية كما حدث مع القضاء 

املغربي خصوصا على مستوى الغرفة التجارية ملحكمة النقض باعتبارها صاحبة االختصاص للنظر في القضايا التجارية 

يا االستثمار والتحكيم التجاري الدولي ، حيث اتجهت في العديد من القرارات الصادرة عنها الى حماية وصون وقضا

حقوق املستثمر الراغب في اللجوء الى التحكيم لفض النزاعات التي التي تعترضه، كما حاولت أيضا الحد من التوسع 

س عدالة فعالة سريعة، مبسطة تكون حافزا لالستثمار ومشجعا في النظام العام وغيرها من القرارات التي تهدف الى تكري

 له .

اال أن كل مالحظ أو متتبع مختص ، ال يجد أدنى صعوبة في ابداء مالحظة مفادها خالل هذه املحطة على مستوى 

نوني ااملمارسة هو محدوديتها بالنسبة للتحكيم الوطني خالفا للتحكيم الدولي الذي بالرغم من غياب التنظيم الق

استطاع أن يشكل الوسيلة املتداولة لفض النزاعات بحكم التنظيم االتفاقي الوازن الذي شهده من شتى الجوانب 

القانونية خصوصا تلك الضابطة الختصاص القضاء الوطني سواء فيما يخص الدور املساعد أو الرقابي وكذا االجتهادي 

 توجيه قواعد التحكيم الدولي في قضايا االستثمار. الذي تطلع به الغرفة التجارية بمحكمة النقض بغية

  -ال استثمار بدون تحكيم  –الفقرة الثانية : على املستوى الوطني 

في اطار تعزيز الضمانات الخاصة بالتشريع الوطني عمل املشرع املغربي على اصالح االطار 

واضحة ألن ال استثمار بدون قضاء كما عبر لالستثمار، كما سعى نحو توفير ضمانات قضائية 54واملؤسساتي53القانوني

عن ذلك املغفور له الحسن الثاني قدس هللا روحه حينما قال : " ال يمكن للمغرب أن يفتح أبوابه للمال األجنبي ، اذا 

لم يكن ذاك املال األجنبي عارفا أنه في مأمن من الشطط أو سوء الفهم وال أقول دائما الشطط وانما سوء الفهم، 

 ".55اء أصبح أمرا ضروريا للنماء..فالقض

والى جانب توفير الضمانات القضائية ، أصبح االقتناع راسخا بضرورة تطوير القواعد التحكيمية والرقي بها الى    

مستوى تطلعات املستتثمر الوطني واألجنبي على حد سواء، وهذا بالفعل ما أبان عنه االهتمام امللكي في العديد من 

شكلت في اطارها الرسالة امللكية السامية املوجهة الى الوزير األول املناسبات والخطب امللكية ذات البعد االستثماري 

من بين التوجيهات امللكية في ميدان توفير متطلبات  1001يناير  4في موضوع التدبير الالمتمركز لالستثمار واملؤرخة في 

التوفيقي واقتراح الحلول املناخ املالئم لالستثمار وتطوير مستواه ، والذي أناط من خاللها صاحب الجاللة الدور 

التوفيقية بخصوص النزاعات الناشئة بين املستثمرين و االدارات باحدى الشبابيك التابعة للمراكز الجهوية لالستثمار 

 والتي شكلت في اطارها هذه الرسالة املرجعية األساسية للتأسيس.

                                                           
ظم عوقد شمل االصالح القانوني تحديث الترسانة القانونية بدافع مالئمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية املعمول بها ، حيث نجد أن م -53 

سبيل املثال ميثاق االستثمارات ، قانون تحدث بموجبه املحاكم التجارية ، النصوص القانونية الحديثة ذات طابع اقتصادي صرف نذكر منها على 

 مدونة التجارة، مدونة الجمارك ، قانون حرية األسعار واملنافسة ، قانون تحدث بموجبه املحاكم االدارية ...

ة بمشاريع االستثمار، وتحويل صندوق الحسن إحداث لجنة وزارية لدى الوزير األول مكلفأما بخصوص االصالح املؤسساتي فقد هم باألساس  -54 

 . ار وتحفيزهمالثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية إلى أداة قوية لدعم االستثمار في املغرب، وغير ذلك من املؤسسات التي تهدف إلى تشجيع االستث

 .211، ص :  1021، السنة  1دفاتر املجلس األعلى العدد ابراهيم األيسر: القضاء التجاري ضمانة لالستثمار من خالل التجربة املغربية،  -55 
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 1007يناير  14ب امللكي السامي بتاريخ هذا ولم يقف االهتمام امللكي عند هذه الرسالة، حيث شكل بذلك الخطا 

بداية بعد جديد أعلن عن تربع التحكيم كقضاء خاص على مستوى السياسة امللكية بخصوص توفير متطلبات املناخ 

املالئم لالستثمار وتطوير مستواه ، من خالل التوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس والرامية 

للجوء الى الطرق البديلة لفض النزاعات من خالل حثه على ضرورة مراجعة مساطر التسوية التوافقية ملا الى تشجيع ا

قد ينشأ من منازعات بين التجار ، وذلك من خالل االعداد السريع ملشروع قانون التحكيم التجاري الوطني والدولي 

 يساهم في جلب االستثمار األجنبي .ليستجيب نظامنا القضائي ملتطلبات عوملة االقتصاد وتنافسيته و 

وان تشكل الخطب امللكية توجيهات عملية تستدعي من الحكومة بلورتها كمشاريع قابلة للتطبيق والعمل على 

  تنفيذها بقوة الدستور، فان التوجيه الذي أبان عنه صاحب الجاللة بخصوص توفير متطلبات املناخ املالئم لالستثمار

على التحكيم بحيث اعتبره جزءا ال يتجزأ من أوجه االصالح القضائي ، مما يفيد معه أن ال والذي راهن من خالله 

استثمار بدون تحكيم وبدون قضاء تجاري استثماري قادر بقراراته االجتهادية على توجيه القواعد واملبادئ التحكيمية 

كيمي مسؤول يشكل معه االعداد السريع في قضايا االستثمار، ليكون بذلك الخطاب امللكي أعاله قد أسس لقضاء تح

ملشروع قانون التحكيم التجاري الوطني والدولي نقطة االنطالق نحو قضاء معاصر يستجيب ملتطلبات عوملة االقتصاد 

 وتنافسيته ويساهم في جلب االستثمار األجنبي السيما ذلك املتعلق بالتجارة واالستثمار.

 نونية والقضائية في مجال التحكيم كأهم املرجعياتاملطلب الثاني : تحديث املنظومة القا

شهد املغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر تطورات مهمة على مستوى الترسانة القانونية للتحكيم والتي   

الذي أتى في سياق التفاعل مع التطورات الدولية التي يعرفها  1001تعززت بمناسبة االصالح القانوني األخير لسنة 

ال واألعمال حيث هم باألساس تطوير االطار القانوني للتحكيم بشكل ينسجم واملبادئ الدولية الجديدة و ميدان امل

يساير تطلعات الفاعلين االقتصاديين ويضمن لهم الحصول على عدالة في ظروف يطمأن إليها األطراف، عدالة ترتكز 

 يدان التجاري املحلية والدولية.على قواعد مرنة وعلى مبادئ اإلنصاف مع مراعاة عادات وأعراف امل

أن  كتب لهذا األخير  )الفقرة األولى(وموازاة مع املجهودات املبذولة اليجاد اطار قانوني متكامل وفعال للتحكيم  

 ية(.)الفقرة الثانيحتل عتبات أحد أهم األوراش االصالحية الكبرى الهادفة باألساس الى اصالح قضائي شامل وعميق 

  : تعزيز الترسانة القانونية في مجال التحكيم  الفقرة األولى

خصوصا  2411و 2427بعد الفراغ التشريعي الكبير الذي شهده االطار القانوني املنظم للتحكيم في ظل ظهيري   

من جانب كون أحكامهما معا غير منفتحة بما فيه الكفاية على التحكيم الدولي رغم مصادقة املغرب على العديد من 

من جهة، و لالنخراط 56ات الدولية ذات الصلة باملوضوع كنتيجة لالنتشار الواسع للتحكيم في التجارة الدوليةاالتفاقي

 الفعلي لبالدنا في االنفتاح والسعي لرفع كل الحواجز املعيقة لالستثمار من جهة أخرى . 

 الجاللة ال سيما الخطاب واستجابة للعديد من املرجعيات األساسية، يأتي في مقدمتها الخطب امللكية لصاحب

حيث دعا من خالله الى ضرورة  1007يناير  14امللكي الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير بتاريخ 

                                                           
حيث وضعت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لألمم املتحدة قواعد خاصة بالتحكيم كما وضعت قانونا سمي بالقانون النموذجي للتحكيم  -56 

طورات التي عرفها املجال التجاري على الصعيد الدولي، أنظر في يمكن الدول اتخاذه مصدرا لتطوير قوانينها الخاصة بالتحكيم لتصبح منسجمة مع الت

جتهاد ة " اال ذلك : الحسن الكاسم : " االتفاقيات املوحدة لالستثمار رؤوس األموال العربية، االتفاقية العربية للتحكيم العربي"، مداخلة ندوة علمي

 .22، ص:  1/1001منشور بدفاتر املجلس األعلى ، العدد القضائي في املادة التجارية والضمانات القانونية لالستثمار"، 
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ايمانا منه بضرورته لكي يستجيب النظام  التعجيل باالعداد السريع ملشروع قانون التحكيم التجاري الوطني والدولي

 االقتصاد وتنافسيته ويساهم في جلب االستثمار األجنبي.القضائي ملتطلبات عوملة 

ضف الى ذلك، متطلبات عالم التجارة الدولية وما يتطلبه توفير املناخ املالئم لالستثمار في املغرب كأحد أبرز  

الخيارات االستراتيجية املرتبطة بالتنمية خاصة مع اتساع العالقات الدولية، وعوملة االقتصاد، وسرعة تحرك 

، من ايجاد لكيان قانوني للتحكيم قادر على كسب رهان املالئمة للتطورات التي تعرفها التجارة الدولية، األمر 57األموال

الذي عجل بوضع مشروع مدونة التحكيم التجاري الذي أعدته اململكة املغربية حيث كان محل لقاءات  ونقاشات 

اء على محيطه االجتماعي واالقتصادي من جراء االهتمام الذي علمية مستفيضة أبانت عن االنفتاح الذي يصبوه القض

ما فتئت توليه وزارة العدل والهادف الى الرقي بالقضاء وتمكينه من املساهمة الفعالة في مسار التنمية، وتوفير املناخ 

 املالئم لالستثمار. 

غرب مستقل ملؤسسة التحكيم بامل اال أن املشرع لم يكن وفيا الختياره التشريعي القاض ي بوضع تنظيم قانوني 

من خالل ما أبان عنه مشروع مدونة التحكيم، بحيث سرعان ما تم اجهاضه بعدما كان األمل كبيرا في خروجه، ليفضل 

بذلك االستكانة الى سياسة االدماج في قانون املسطرة املدنية كما هو الحال عليه األن قانون املقتضيات املنسوخة رقم 

02-00. 

ملؤكد أن هذا القانون قد شكل نقلة نوعية في مجال مواكبة املغرب للتطور االقتصادي الذي عرفته جل ومن ا 

دول املعمور، وكذا استجابة لرهان توفير املتطلبات املحفزة على االستثمار واملبادرة الحرة بغية توفير مناخ مالئم 

ي كان يعرفها قانون التحكيم امللغى سواء من جانب لالستثمار، ناهيك أيضا عن كونه قد أتى لسد مكامن النقص الذ

كون أحكامه غير منفتحة بما فيه الكفاية على التحكيم الدولي، بحيث أوجد اطارا قانونيا متكامال للتحكيم من خالل 

التعريف به والتنظيم الدقيق لقواعده، وتوسيع مجاله ليشمل النزاعات املالية الناتجة عن التصرفات األحادية 

شخص املعنوي العام، والسماح بالتحكيم في النزاعات املتعلقة بالعقود التي يبرمها الشخص العام، وكذا النص على لل

 .58مقتضيات خاصة بالتحكيم الدولي

 الفقرة الثانية : تموقع التحكيم على مستوى ورش االصالح القضائي 

اذا كان ورش اصـــــــــالح القضاء باملغرب معطى ال محيد عنــــه في سبيل تحقيـــــــــــق االقالع االقتصادي والسياس ي  

م ـــــد أهواالجتماعي، فان ضــــــــــرورة تشجيع اللجوء الى التحكيم بتزامن مـــــــــع تعزيز وتطوير قواعـــــــــــده أضحى يشكل أحــــــ

ائم األساسية لهــــــــذا الورش والهادفة باألساس الى ترســـــــيخ سيادة القانون والشفافية والنزاهة واإلنصاف والسرعة الدع

 في اإلنجاز على مستوى إصدار األحكام وتنفيذها. 

 لثورة امللك 22وفي هذا السياق خصص جاللة امللك الخطاب السامي الذي وجهه الى األمة بمناسبة الذكرى 

والشعب الطالق االصالح الشامل والعميق للقضاء، حيث من بين محاور االصالح التي أطلقها في خطابه السامي نجد 

                                                           
داد من واع كلمة األستاذ محمد بوزبع بندوة " التحكيم التجاري الداخلي والدولي" ، من تنظيم وزارة العدل واالتحاد العام ملقاوالت املغرب باشراف -57 

جميع الحقوق  –التحكيم التجاري الداخلي والدولي  – 1004فبراير  –لرقمي االصدار ا –، دفاتر املجلس األعلى  1001مارس  1 – 7املجلس األعلى ، 

 .2محفوظة ملركز النشر والتوثيق القضائي ،  ص : 

 .21أسماء عبيد: مرجع سابق ، ص :  -58 
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محور تطوير الطرق القضائية البديلة لفض النزاعات حيث ذكر جاللته: "...وبموازاة ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية 

 البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح ...".

الذي أعاد من خالله التأكيد على ضرورة  1022مارس  4بذلك الى جانب الخطاب امللكي السامي املؤرخ في  ليشكل 

االرتقاء بمنظومتنا القضائية كمنظومة مستقلة وجعلها في خدمة املواطن تأسيسا ملفهوم جديد الصالح العدالة يراعي 

التي أسست الى االعالن عن انبثاق ورش اصالح منظومة األسس واملبادىء التي أرساها الدستور، أحد أهم املرجعيات 

العدالة بغية التطلع الى اصالح قضائي شامل وعميق حمل بين أهدافه االستراتيجية الكبرى ضرورة تشجيع اللجوء الى 

 الوسائل البديلة لفض النزاعات بمقاربة جديدة أتت كرد فعل عن العديد من االختالالت والصعوبات التي طالت عمل

 هذه األليات البديلة في شتى امليادين الجنائية والتجارية واملدنية وغيرها.

لذا فاملكانة التي أصبح يحتلها التحكيم كأحد أوجه االصالح القضائي باملوازاة مع التطور التشريعي واالتفاقي    

 -التي سبق وأن أشرنا اليها  -الذي حظي به يعكس عمق وأهمية هذا املولود القضائي الخاص، وما املحطات واألبعاد 

اال مرجعيات أسست لقضاء داعم لفلسفة التحكيم، مادام أن فعالية هذا األخير تتطلب وجود قضاء بأدواره املساعدة 

واالجتهادية قادر على تحقيق الجاذبية القانونية التي راهن عليها املشرع لجلب االستثمارات والتخفيف من كثرة القضايا 

 املحاكم.املعروضة على 

 ميدان التحكيم  فياملبحث الثاني : دور االجتهاد القضائي في تحقيق األمن القانوني 

لقد أصبح االجتهاد القضائي مطلبا حقوقيا ، بالنظر ملا يكفله من توحيد للحلول القضائية وتوقعها على نحو 

، 59م بهذا الرأي، يجعلنا نجنح لتقدير وجاهتهيرسخ األمن القانوني و يحقق الوضوح واالستقرار و التوقع ، غير أن التسلي

ونتساءل عما إذا كان القضاء املغربي قد استطاع تحقيق األمن القانوني في مجال التحكيم باعتباره كأحد أهم الدعائم 

 األساسية لالقتصاد بشقيه الوطني والدولي؟ 

ادر في املادة التحكيمية السيما ذلك ان الجواب عن هذا التساؤل يقتض ي منا استقراء االجتهاد القضائي الص  

نظرا لكونها تأتي في مقدمة الهيئات القضائية املصدرة لالجتهاد  -املجلس األعلى سابقا –املنبتق عن محكمة النقض 

يرجع الفضل في صياغتها الى اجتهاد  60القضائي. ولعل بعض القواعد واملبادئ التي تبناها مشروع قانون التحكيم الحالي

املغربية السيما تلك الصادرة عن السادة رؤساء املحاكم و الغرفة التجارية لدى محكمة النقض لتشكل بذلك  املحاكم

اال أنه مع ذلك يبقى اجتهاد املحاكم  )املطلب األول(أرضية ومرجعية أخذت بعين االعتبار عند وضع هذا املشروع  

 )املطلب الثاني(.كيم الفرنسية النموذج األمثل في مجال خلق و تطوير قواعد التح

 املطلب األول : أهم تمظهرات االجتهاد القضائي املغربي في ظل مشروع قانون التحكيم

اذا كان من املعترف به لالجتهاد القضائي املغربي دوره بخصوص مواكبة التطورات والتوجهات الدولية في مجال 

أي منذ وقت مبكر، فان بداية تقمص الوظيفة  2411التحكيم قبل مجيء اتفاقية نييورك واالصالح التشريعي لسنة 

                                                           
 محمد عبدالنباوي : تعميم االجتهاد القضائي : مساهمة في خدمة العدالة ، مرجع سابق. -59 

 .1022،  12العدد  –التحكيم والوساطة االتفاقية  –والوساطة االتفاقية املغربي ، دفاتر محكمة النقض  مشروع قانون التحكيم -60 
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كما يظهر من خالل مجموعة من القرارات القضائية  02-00االبداعية تزامنت واملقتضيات املنسوخة للقانون رقم 

 .61الصادرة عن رؤساء املحاكم وكذا عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض

والتي كتب لها أن يشكل االجتهاد القضائي مرجعا مهما  ولعل أهم املحطات التشريعية املهمة في حياة التحكيم

ساهم في تجاوز العديد من نقائص القانون السالف الذكر، مشروع قانون التحكيم بما يحمله من مفاهيم وقواعد 

كمة حجديدة يعود الفضل الكبير في صياغتها لالجتهاد القضائي سواء تعلق األمر باالشكال الذي كان يثيره مفهوم رئيس امل

الى جانب  )الفقرة األولى(باعادة صياغته بشكل يستجيب للتوجه القضائي في أفق تجاوز اشكالية االختصاص النوعي 

   )الفقرة الثانية(.تمظهرات أخرى 

 الفقرة األولى : اعتماد املعيار املوضوعي كأساس لتحديد االختصاص 

والذي أثير بشأنها اللبس بشكل فتح املجال معه  02-00قم يأتي في مقدمة املفاهيم الغامضة التي حملها القانون ر  

منه أنه  721لتفسيرات وتأويالت انعكست سلبا على مستوى التعاطي معه، مفهوم رئيس املحكمة حيث جاء في الفصل 

 ".رئيس املحكمة التجارية ما لم يرد خالف ذلك  -7يراد في هذا الباب بمايلي : ....  "

ولعل املستقرء للنص أعاله، سيقف عند فهم مفاده أن االختصاص حصري لرئيس املحكمة التجارية ما لم يرد  

اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق خالف ذلك، اال أنه قبل هذا الفصل منح املشرع 

ن دائرتها أو إلى املحكمة اإلدارية بالرباط عندما يكو للمحكمة اإلدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في  720الفصل 

 .62تنفيذ الحكم  التحكيمي  يشمل مجموع  التراب الوطني

ليتضح بأن األمر يتعلق بجهتين لالختصاص ال ثالث لهما، مما يثار االشكال معه في حالة اذا ما تعلق األمر بنزاع  

 مدني.

د األدوار املنوطة به واملتجسدة في رفع الغموض واللبس وتجاوز حيث هنا باألساس أبان القضاء املغربي عن أح 

النقص التشريعي بسد مكامنه وثغراته، كما حدث مع االشكال الذي أثير بخصوص هذا املفهوم حيث نجد العديد من 

من  تاالجتهادات القضائية الصادرة عن رؤساء املحاكم ومحكمة النقض قد تبنت توجها قضائيا موحدا ومتواترا أقر 

خالله بأن رئيس املحكمة املراد به هو رئيس املحكمة املختصة حسب طبيعة موضوع النزاع، ومن بين هذه القرارات 

أن االختصاص بمنح الصيغة جاء فيه : "  1000-07-02نجد أمر صادر عن املحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 

                                                           
رصد لقرارات محكمة النقض ومحاكم املوضوع  –أنظر في ذلك : مصطفى بونجة ونهال اللواح : التحكيم التجاري من خالل العمل القضائي املغربي  -61 

 .1021الطبعة األولى طنجة ،  –، مطبعة اسبارطيل  -

 20/02/1021وهو ما ذهب عليه القضاء في العديد من القرارات القضائية، من بينها األمر الصادر عن السيد رئيس املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ  -62 

نه يرجع اختصاص النظر في طلب من ق م م فا 720حيث جاء فيه أنه : " استنادا الى الفصل  1021/7/121، في امللف االستعجالي عدد  210عدد 

تحكيمي في دائرتها لتذييل الحكم التحكيمي الصادر في اطار النزاعات املتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة الى املحكمة االدارية التي سيتم تنفيذ الحكم ا

 وطني.أو الى املحكمة االدارية بالرباط عندما يكون تنفيد الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب ال

يهه جطلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية الصادر في اطار نزاع ناش ئ عن تنفيذ صفقة عمومية يكون موجها لجهة غير مختصة في حالة تو 

 .122الى القضاء التجاري". منشور بكتاب " التحكيم التجاري من خالل العمل القضائي املغربي ...، مرجع سابق ، ص : 
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زاع مدني، ولرئيس املحكمة التجارية اذا تعلق األمر بنزاع تجاري، التنفيذية يرجع الى رئيس املحكمة ان تعلق األمر بن

 .63من ق.م.م" 720أما اذا كان النزاع اداريا فان املشرع منح النظر فيها الى املحكمة االدارية بمقتض ى املادة 

تصاص حيث جاء فيه :" أن عدم االخ 64في قرار لها –املجلس األعلى سابقا  –وهو نفس التوجه ملحكمة النقض 

النوعي من النظام العام ويجب اثارته ولو تلقائيا من قبل القضاء، ويمكن اثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، 

حيث يصير حكم املحكمين قابال للتنفيذ بأمر من رئيس املحكمة االبتدائية التي صدر في دائرة نفوذها ، وملا تعلق 

 التجارية يصبح هو املختص.األمر بنزاع تحكيمي تجاري فان رئيس املحكمة 

واذا كان النزاع بين الطرفين مدنيا يرجع اختصاص البث للمحكمة االبتدائية ولرئيسها واذا كان تجاريا يرجع 

 ". االختصاص للمحكمة التجارية ورئيسها

ي ف واستجابة للحل واملعيار الذي تواترت العديد من القرارت في اقراره كمحدد قضائي أساس ي ملنح االختصاص

مقابل تجاوز اشكال االختصاص النوعي الذي لطاملا أثاره مفهوم رئيس املحكمة، توجه املشرع املغربي في اطار مشروع 

قانون التحكيم الى اعتماد املعيار املوضوعي كأساس لتحديد االختصاص من خالل ما تضمنته مقتضيات الفقرة األخيرة 

رئيس املحكمة: رئيس  -21يراد في هذا القانون بمايلي : .....ا أنه : " من املادة األولى من املشروع ، حيث جاء فيه

املحكمة االبتدائية أو رئيس املحكمة االدارية أو رئيس القسم املتخصص في القضاء االداري باملحكمة االبتدائية، 

 ".ب عنهمة، أو من ينو أو رئيس املحكمة التجارية، أو رئيس القسم املتخصص في القضاء التجاري باملحكمة االبتدائي

 الفقرة الثانية : تمظهرات أخرى لالجتهاد القضائي املغربي 

اذا كان من بين أهم املرجعيات األساسية التي اعتمد عليها واضعوا مشروع قانون التحكيم نجد االجتهاد القضائي  

املغربي الصادر في املادة التحكيمية، فانه باملقابل لم يقف عند وضع املعيار املوضوعي كأساس لتحديد االختصاص بل 

 ا :تجاوزه ليشمل بعض التمظهرات األخرى ، يبقى أهمه

  االعتراف بالعقود االدارية الدولية وتجاوز اشكال االختصاص 

للتحكيم في العقود االدارية الدولية صبغة خاصة نابعة باألساس من خصوصية األطراف التي تبرمه واملتمثلة في 

شئة لناالدولة بوصفها سلطة عامة والشخص املعنوي العام أو الخاص األجنبي. بحيث يشكل وسيلة لحل املنازعات ا

 .65عنها دون اتباع االجراءات القضائية العادية ، نظرا ملا يتسم به من قلة التكلفة وسرعة الفصل

اال أن املشكل الذي طال التحكيم في هذا النوع من العقود الدولية بالنسبة للقانون املغربي هو غياب االعتراف 

 الحكم التحكيمي الصادر بشأن نزاع يتعلق بالعقودالتشريعي الصريح بتزامن مع سكوت حول الجهة املختصة بتذييل 

-00من القانون رقم  12-711االدارية الدولية بالصيغة التنفيذية، وهذا ما يتبين من خالل استقراء مقتضيات الفصل

بخصوص االعتراف باألحكام التحكيمية الدولية ، خصوصا وأن املشرع عندما حدد الجهة املختصة بتذييل هذه  02

                                                           
، منشور بكتاب " التحكيم التجاري  02/07/1000، بتاريخ  122/2/1000، امللف عدد  224عن املحكمة التجارية بالدارالبيضاء، العدد أمر صادر  -63 

 .201من خالل العمل القضائي املغربي ..، مرجع سابق ، ص: 

 .21منشور باملرجع قبله، ص:، 2701/7/2/1001، امللف التجاري ع.22/01/1000بتاريخ  170قرار املجلس األعلى عدد  -64 

 .271، ص:  1000، سنة  2عبد العزيز عبد املنعم خليفة : التحكيم في العقود االدارية الداخلية والخارجية، الطبعة  -65 
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نص بصريح العبارة على أن االختصاص من صميم رئيس املحكمة التجارية في اشارة منه الى أن نطاق تطبيق  األحكام

 الفصل أعاله يقتصر على العقود الدولية ذات الطابع التجاري وليس االداري. 

ة صاحبة بالجه والقضاء املغربي وان اعترف بالعقد االداري الدولي ، فانه باملقابل لم يسلم من االشكال املرتبط

االختصاص بالتذييل عندما يكون هذا العقد من موضوعات األحكام التحكيمية، اال أن سرعان ما استجاب االجتهاد 

بمنح االختصاص لرئيس  711-12القضائي لهذا االشكال بحيث عوض أن يتم اللجوء الى تطبيق مقتضيات الفصل 

 – القضاء االداري  –ة االختصاص بالنظر لطبيعة موضوع النزاع املحكمة التجارية وما يشهده من اقصاء للجهة صاحب

فان املحكمة باملقابل تذهب الى تمديد مقتضيات التحكيم الداخلي للعمل بها في  كما ذهبت عليه بعض القرارات،

 .720التحكيم الدولي مانحة بذلك االختصاص للمحكمة االدارية بناءا على الفصل 

ضرورة االعتراف الصريح بالتحكيم في هذا النوع من العقود في مقابل سد النقص لذا فاملشرع وايمانا منه ب

التشريعي الذي كان يطالها بهذا الخصوص، خصوصا وأن القضاء باسناده االختصاص للمحكمة االدارية بناء على 

ي ألصل الذي يقض مقتضيات التحكيم الداخلي نظرا لطبيعة موضوع النزاع يكون قد أقره بناءا على االستثناء من ا

املتعلق بالتحكيم الداخلي على التحكيم الدولي،  66بعدم تطبيق مقتضيات الجزئين الفرعيين الثاني والثالث بالفرع األول 

حيث حسنا ما فعل من خالل مشروع قانون التحكيم ملا اتجه صوب االعتراف واالقرار بالعقود االدارية الدولية وتجاوز 

 اد الى املعيار املوضوعي ملنح االختصاص للمحكمة االدارية صراحة .اشكالية االختصاص باالستن

  –النموذج األمثل –: اجتهاد املحاكم الفرنسية في مجال خلق و تطوير قواعد التحكيم املطلب الثاني

الفقه و اذا كانت حركة التشريع التحكيمي التي عرفها املغرب متأثرة بشكل كبير الى جانب الفقه واالجتهاد بالتشريع 

واالجتهاد الفرنس ي، فان ذلك راجع باألساس الى الدور الذي لعبه اجتهاد املحاكم الفرنسية من جراء الوظيفة االبداعية 

 التي يضطلع بها والتي تروم باألساس ايجاد فلسفة تخدم صالح التحكيم بشقيه الوطني والدولي.

ه محكمة االستئناف بباريس باعتبارها ان صح التعبير فالتنويه ينبغي أن يطال الدور الذي لعبته والزالت تؤدي 

املنش ئ الفعلي للعديد من املبادئ والقواعد التحكيمية التي كان مرغوبا فيها من قبل محكمة النقض الفرنسية جراء 

رة االتأييد والتأكيد الذي كانت تحظى بها من قبل غرفها، ليعلن باملقابل عن تصدر االجتهاد القضائي الفرنس ي الصد

 كأحد االجتهادات األكثر تطورا وتقدما في مجال التحكيم. 

لذا سنحاول الوقوف عند بعض أهم املبادئ والقواعد التي حاول االجتهاد الفرنس ي صياغتها في مجال التحكيم، 

انب ج تميل الى )الفقرة األولى(والتي شكلت في الشق الغالب منها مبادئ وقواعد موضوعية مؤسسة للتحكيم الدولي 

 )الفقرة الثانية(.مبادئ أخرى الى ايجاد فلسفة تخدم صالح التحكيم 

 الفقرة األولى : ايجاد قواعد موضوعية مؤسسة للتحكيم الدولي 

والقواعد املوضوعية األساسية التي صاغها االجتهاد القضائي الفرنس ي، والتي تشكل املبادئ املؤسسة للتحكيم 

 لتالية :الدولي تتمحور أهمها في النقاط ا

  التوجه نحو محو مفهوم عدم قابلية املنازعات للتحكيم– Inarbitrabilité –  

                                                           
ثالث الثاني وال مايلي: "إذا كان التحكيم خاضعا لقانون املسطرة املدنية املغربي ، فان مقتضيات الجزئين الفرعيين 711-17حيث جاء في الفصل  -66 

 أعاله. 711-11و  711-12بالفرع األول من هذا الباب ال تطبق إال عند غياب أي اتفاق خاص مع مراعاة مقتضيات الفصلين 
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وذلك من خالل تبني معيار ذو طبيعة اقتصادية لتحديد دولية التحكيم يروم باألساس مالمسة الوضوح والدقة 

كمة في هذا الصدد كان ملح عند تحديد حاالت التحكيم التي ستخضع للقواعد الخاصة املطبقة في املجال الدولي، حيث

النقض الفرنسية باب السبق في التوجه نحو األخد باملعيار االقتصادي لتحديد دولية التحكيم من خالل ثاني قراراتها 

 . 102167الصادرة عنها سنة 

وقبل ذلك، كان اجتهاد محكمة النقض الفرنسية بخصوص تعريف التحكيم الدولي ثابتا وقارا، حيث أصدرت   

قرارا اعتبرت فيه أن الشرط التحكيمي املبرم بين شركة وغير تاجر يعتبر  1007يناير  10ة املدنية األولى بتاريخ الغرف

 .68صحيحا ملجرد فقط الطابع الدولي للعمليات املعنية

  مبدأ صحة اتفاق التحكيم الدولي 

ــــــم املبادئ في مجال التحكيم الدولي الذي ي ـــــــود الفضل في التأسيس له لالجتهاد يعد هذا املبدأ من بين أهــ عــ

الفرنس ي، حيـــــــث بني شيئا فشيئا عبر سلسلة من القرارات الصادرة عــــــــن محكمة االستئنتاف بباريس و الغرفة املدنية 

 Julesـي قرارها األولى ليشكل معـــــــــها قاعدة موضوعية لدى قانون التحكيم الدولي، حيث ذهبت محكمة النقض فــــــــ

verne  الى 1002يونيو  1بتاريــــــــــــخ: 

صحة مبدأ اتفاق التحكيم معتبرة اياه قاعــــــــــدة موضوعية لدى قانون التحكيم الدولـــــــي الفرنس ي يكـــــــــرس " 

 "،   شرعية شرط التحكيم بغض النظر عن قانون أي دولة

لكن هــــــــــــــذا ال يعني باملقابل أن القاعدة جديدة بل سبق أن تم تأكيد هذا املبدأ من خالل احـــــــدى قراراتها السابقة 

  . 69 1999يناير 12بتاريخ  Zanziفي قضية 

وتأسيسا لنظام قانوني خاص بشرط التحكيم املضمن بالعقود الدولية والذي يستهدف اخضاع املنازعات  

عدة احمتل وقوعها للتحكيم، كــــــــرس االجتهاد القضائي قاعــــــــدة استقاللية شـــــــرط التحكيم الدولي والذي تحـــــــــول الى قامل

قارة وهـــــــــي صحة شرط التحكيم بمعـــــــزل عن العقد األصلي، حيث تم تكريسها بالعديد من القرارات الصادرة عن 

ـــض الفرنسيــــــــــمحكمة النق ـــ ــــي ف70ةــ ـــ ــــــ، يأتــــ ـــ ــــــــرار الغـ ة النقض الفرنسية الصادر ـــــرفة املدنية األولى بمحكمـــــي مقدمتها قـ

                                                           
67 -Gérard PLUYETTE : "1981-2011,trente ans  de jurisprudence en matière d'arbitrage" , Texte de la Conférence A.F.A  le 15 octobre 2013 

dans les Salons de la Maison  des Arts et Métiers à Paris , p :3. 

زارة العدل و بيير أونسيل : قراءة في االجتهاد القضائي الفرنس ي في مادة التحكيم الدولي، مداخلة بندوة التحكيم التجاري الوطني والدولي من تنظيم  -68 

 .202،ص :  1002 -2، دفاتر املجلس األعلى العدد  1001مارس  1 – 7من املجلس األعلى ،  واالتحاد العام ملقاوالت املغرب باشراف واعداد
69 -Emmanuel Gaillard : La jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’arbitrage international , art préc , p : 9.   

 لى ملحكمة النقض أنه : حيث جاء في احدى القرارات الصادرة عن الغرفة األو  -70 

« qu’en vertu de la règle matérielle du droit international de l’arbitrage , la clause compromissoire est indépendante juridiquement du 

contrat principal qui la contient ou par référence et que son existence et son efficacité s’apprécient sous réserve des règles impératives 

du droit français de l’arbitrage et de l’ordre public international , d’après la commune volonté des parties , sans qu’il soit nécessaire de se 

référer à une loi  étatique   «: للمزيد من التعمق ، أنظر في ذلك  

Gérard PLUYETTE : "1981-2011, trente ans  de jurisprudence en matière d'arbitrage", 

 texte préc , p : 4.   
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والذي جاء فيه بأنه " في مادة التحكيم الدولي فان الشرط التحكيمي  -Gosset -في قضية "كوس ي" 2427ماي  1بتاريخ 

 .71الستقاللية القانونية الكاملة، وبالتالي ال يمكن أن يتأثر بعدم الصحة املحتملة للعقد الذي يتضمنه"يتمتع دائما با

واعتبارا لذلك، ذهب بعض الفقه الفرنس ي الى أن ارساء مبدأ صحة اتفاق التحكيم على املستوى الدولي قد كان   

ئية بغية تعزيز فرنسا في مجال التحكيم الدولي مرغوبا فيه من لدن محكمة النقض الفرنسية كأداة للسياسة القضا

 .72وجعلها أكثر جاذبية و فعالية

  73 –مبدأ اختصاص االختصاصcompétence-le principe compétence- 

يعتبر مبدأ اختصاص املحكم بالفصل في مسألة اختصصه من بين أهم املبادئ التي عرفت تطورا لدى القانون 

ذات الوقت، بحيث أثار العديد من الجدل وذلك بالرغم من االعتراف الشبه الكامل بهذا الفرنس ي للتحكيم وأدقها في 

 .74املبدأ في األنظمة القانونية املعاصرة

، 75وال شك في أن األثر االيجابي لهذا املبدأ يجسد ضمانة اضافية الستقاللية التحكيم وأحد مظاهر تطوره وتقدمه

ية من أجل البث في االختصاص أو الصالحيات الخاصة به فانه باملقابل يشكل فبقدر ما يزيد للمحكم القدرة والصالح

من القانون النموذجي لألونسترال  22معطى ايجابيا للقوانين واالتفاقيات الدولية الذي تضمنته كما هو وارد في املادة 

 املتعلق بالتحكيم التجاري الدولي.

اعتبرت فيه بأن البث في  2444دجنبر  2ر لها صادر بتاريخ وتكريسا له ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرا 

، كما تم التأكيد 76مسألة قيام وصحة االتفاق التحكيمي هي من اختصاص املحكم واليمكن للهيئة القضائية البث فيه

 . Zanziعليه في قرارها بخصوص قضية 

  خصوصية النظام القانوني الخاص بالقرار التحكيمي الدولي 

قاعدة تبين بوضوح عن الوظيفة االبداعية لالجتهاد القضائي الفرنس ي الذي لطاملا أبان من خالل ولعل هذه ال

قراراته بدقة عن فلسفة تروم خدمة التحكيم، وبالتالي فاذا كان القرار التحكيمي الدولي يتمتع بنظام قانوني خاص 

يات ظر الى اتفاقية نيويورك أو بالنظر الى املقتضيؤهل قابليته لالعتراف به واعتماده وتنفيذه في كل الدول سواء بالن

                                                           
 .201بيير أونسيل : املرجع نفسه، ص:  -71 

72- Gérard PLUYETTE : "1981-2011,trente ans de jurisprudence en matière d'arbitrage",   

 texte préc , p :4. 
73 -«  Le thème de la compétence-compétence a été et est toujours au cœur de nombreux écrits doctrinaux, de même qu’il est au cœur de 

lois1 et conventions internationales sur l’arbitrage et de nombreuses décisions Jurisprudentielles » , se situer par, Laurence Ravillon : 

Retour sur le principe « compétence-compétence » , article publiée dans l’ouvrage le juge et l’arbitrage, colloque de tunis , A.Pedone , avril 

2014 , p :87. 

حيث جاء فيه : " على الهيئة التحكيمية ،  4711.ومن بين األنظمة القانونية التي اعترفت به نجد قانون التحكيم املغربي، وذلك بموجب الفصل  -74 

غير قابل  ر قبل النظر في املوضوع أن تبت ، إما تلقائيا أو بطلب من أحد األطراف ، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأم

 للطعن إال وفق نفس شروط النظر في املوضوع وفي نفس الوقت ".

 أنظر في ذلك :  للمزيد من التعمق، -75 

Magali Boucaron-Nardetto: Le principe compétence-compétence en droit de l’arbitrage, thèse du doctorat en droit , Universit´e Nice 

Sophia Antipolis, 2011. 

 .201بيير أونسيل : مرجع سابق ، ص :  -76 



 

 

 76 
 

  

من االتفاقية السابقة، فان النظام القانوني الخاص بالتحكيم الدولي الفرنس ي 77املحلية عمال بمقتضيات املادة السابعة

له خصوصية تنبع من سمو قواعده في بعض األحيان عن القواعد االتفاقية الدولية كما حدث مع قواعد اتفاقية 

 نيويورك.

ـــــي تتعلق بقرار تحكيمي دولي  »  هيلمارتون  « وكمثال على ذلك، نسوق ما حدث بخصوص قضـــــــــــية   ـــ ــ الشهيرة والتـ

مارس  17تم الغاءه في بلده األصلي، لكن تم االعتراف به وتنفيذه في فرنسا بقــــــــــرار للغرفة املدنية األولى الصادر بتاريخ 

ذهـــــب هذا األخير الى تطبيق مقتضـــــــيات املادة السابعة من اتفاقية نيويورك التي تنص على أن الشخـــــــــص حيث  2441

الذي يطلب تنفيذ قرار دولي صادر عن هيئة تحكيمية يمكنه التماس تطبيق قانون محل التنفيذ، اذا كان أكثر امتيازا 

 من قواعد هذه االتفاقية. 

ملتعلقة بهذه القضية فان اتفاقية نيويورك تعتبر بأن القرار التحكيمي الدولي الذي تم الغاؤه في لكن في الحالة ا

 –بلده األصلي يعد من بين األسباب املوجبة لرفض االعتراف والتنفيذ، والحال هنا أن القرار تم الغاؤه في بلده األصلي 

دولي والذي يعد أكثر تسامحا وامتيازا من اتفاقية ، لكن نظرا لخصوصية القانون الفرنس ي للتحكيم ال -سويسرا 

نيويورك فانه لم يتعرف به كسبب موجب لرفض التنفيذ أو االعتراف ما دام في وضعية قانونية سليمة، مما يفيد معه 

 . 78بأن سبب االلغاء املعتمد بالخارج يعتبر غير مقبول في التحكيم الدولي الفرنس ي

 اكم الفرنسية فلسفة في خدمة التحكيمالفقرة الثانية : اجتهاد املح

اذا كانت معظم القرارت االجتهادية الصادرة عن املحاكم الفرنسية السيما محكمة النقض ومحكمة االستئناف 

بباريس تبين بوضوح عن فلسفة تروم خدمة التحكيم، فانه باالضافة الى املبادئ التي كرسها االجتهاد في مجال التحكيم 

 يفة االبداعية جوانب أخرى في غاية من األهمية، نذكر منها :الدولي شملت الوظ

  مبدأ استقاللية ونزاهة املحكم– L’indépendance et L’impartialité- 

ينضاف هذا املبدأ الى خانة املبادئ الذي عرفت تطورا ملحوظا لدى القانون الفرنس ي للتحكيم، فالنزاهة هنا 

ة بين املحكم والقضية القانونية التي يثيرها األطراف، أو بين املحكم وأحد تفيد معها عدم احتمال وجود صلة محتمل

األطراف، مما يعني أنه ينبغي أن حكما محايدا وأال يظهر لديه تحيز اتجاه أي طرف، أما االستقاللية فتقض ي باستقالليته 

اف العالقة التحكيمية كيفما كان في االتصال باألطراف ومحاميهم، وكذا عدم وجود أي عالقة سابقة أو حالية مع أطر 

 .79نوعها، أي ما يفيد عدم تبعيته ألي طرف

وقد حظي بتكريس لالجتهاد القضائي حيث تم التأكيد عليه بقوة من قبل الغرفة املدنية األولى في احدى قراراتها  

، قبل أن »80التحكيمية أن االستقاللية والنزاهة هما أساس وجوهر الوظيفة «حيث جاء فيه :  2444مارس  22بتاريخ 

                                                           
 حيث جاء بالبند األول منها، ما يلي :  -77 

يذها وال فال تخل أحكام هذه االتفاقية بصحة االتفاقية الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول املتعاقدة بشأن االعتراف بأحكام املحكمين وتن ( "2)

 راف والتنفيذ".العتتحرم أي طرف من حقه في االستفادة بحكم من أحكام املحكمين بالكيفية وبالقدر املقرر في تشريع أو معاهدات البلد املطلوب إليها ا

 .201بيير أونسيل : مرجع سابق ، ص:  -78 

  للمزيد من التعمق، أنظر في ذلك :  -79 

Julie Boyeldieu   :l’indépendance et l’impartialité des arbitres internationaux, mémoire du master II juriste trilingue, université de Nantes , 

2011.   
80 - Gérard PLUYETTE : Text .Préc, p : 9. 
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من  81كما تم تتميمه بموجب الفصل الثاني 2122بموجب الفصل  1022يترجم الى نص تشريعي تخلل ثنايا مرسوم 

 . 1022يناير  27بتاريخ  1022-10املرسوم رقم 

  توسيع نطاق تدخل قاض ي الدعم– le juge d’appui- 

، كما 82والصعوبات ذات الصلة بسير اجراءات التحكيمتتمثل مهمة قاض ي الدعم في فك وحل حاالت التوقف 

هو الحال في حالة تعذر تشكيل الهيئة التحكيمية حيث ذهب املشرع املغربي على غرار باقي التشريعات املقارنة الى 

حيث يوصف في هذه الحالة بقاض ي الدعم جراء  83االعتراف لألطراف بصالحية اللجوء الى رئيس املحكمة املختصة

 دة التي يقدمها لألطراف في مقابل ضمان سير االجراءات التحكيمية.    املساع

، قبل أن يتجه االجتهاد القضائي 2402و  2400واملشرع الفرنس ي بدوره قد كرس هذا التدخل في ثنايا املرسومين  

من أجل  1002بعد ذلك الى االعتراف بتدخل قاض ي الدعم في اطار نطاق واسع بموجب قرار ملحكمة النقض سنة 

ر الذي استجاب له املشرع وعمل على تكريسه ضمان فعالية حقيقية لتدخله بشكل يخدم صالح التحكيم، وهو األم

 .102284يناير  27بموجب مرسوم 

هذه فقط بعض املبادئ والقواعد األساسية التي صاغها االجتهاد القضائي الفرنس ي في مادة التحكيم، تجيب    

ا كما يا موحداملتساءل عن مرجعية جودة النص القانوني الفرنس ي في مجال التحكيم بأن األمر يتطلب قضاءا تحكيم

ي نكون أمام لك –محكمة النقض الفرنسية  –هو الحال ملحكمة االسئناف بباريس وتنسيقيا بينها وبين املحكمة العليا 

 حلول واجتهادات بشأن املسائل التحكيمية بحجم وقيمة االجتهاد القضائي الفرنس ي.

بل تصة بالنظر في املسائل التحكيمية في مقالذا ندعو الى ضرورة اصالح قضائي يروم توحيد الجهة القضائية املخ 

التنسيق بينها وبين الغرفة التجارية بمحكمة النقض، ناهيك أيضا عن ضرورة انفتاح القاض ي على املحيط الخارجي 

من جراء البحث في القانون األجنبي واالجتهاد القضائي املقارن ال سيما الفرنس ي وكذا مسايرة التطورات واالتفاقيات 

ية حتى يتمكن القضاء املغربي باملقابل من بلورة اجتهاد قضائي وطني مستقل بشأن مسائل التحكيم وايجاد حلول الدول

 واقعية بدال من التشبت بحرفية النص القانوني.

 

  

                                                           
 حيث جاء في الفصل الثاني منه مايلي :  -81 

«Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige. 

Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son 

impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après 

l'acceptation de sa mission. 

En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée 

par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux ». 
82 - Antoine Lerosier : Le rôle du juge d'appui au regard du nouveau droit français de l'arbitrage interne et international , Article publiée 

dans ce site : http://larevue.squirepattonboggs.com/  : 21/07/1021تاريخ االطالع.  

 من قانون التحكيم والوساطة االتفاقية املغربي. 711-2وهذا ما منحته اياه مقتضيات الفصل  -83 
84 - Gérard PLUYETTE : "1981-2011,trente ans de jurisprudence en matière d'arbitrage",  texte préc , p :6.  
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 املقارن  القانون  و املغربي القانون  في الدولي و الداخلي التحكيم

 

 املقارن  القانون  و املغربي القانون  في الدولي و الداخلي التحكيم

 

 الخاصة الدولية العالقات في باحث

 

 مقدمة :

تعد العدالة الغاية األسمى لكل نظام قانوني، ويناط تحقيقها بصفة رسمية بالسلطة القضائية في الدولة، بيد 

غير القضائية بسلطة الفصل في بعض املنازعات التي  أن الدولة بما لها من سلطة، قد تعترف لبعض األفراد أو الهيئات

تدخل أصال في الوالية املقررة لقضائها، وذلك في نطاق محدد، وشروط معينة، مما يعني أن الدولة لم تعد تحتكر 

وحدها سلطة الفصل في املنازعات التي تنشأ بين األفراد، إذ سمحت لهم باللجوء إلى التحكيم الذي يعتبر نوعا من 

عدالة الخاصة، نظرا ملا تتسم به الخصومة أمام محاكم الدولة من بطئ في سيرها وتعقيدها في اإلجراءات، و إفراط ال

   ...في النفقات

ـــوالتحكيم في العصر الحديث، ليس بظاهرة جديدة مستقلة بج ــ ـــ ـــ ــ ـــذورها عـ ـــــ ن املاض ي البعيد، و إنما هو تطبيق ـ

ـــلفك ـــــ ـــالتحكيرة ـــ ـــ ــ ــــــم في املجتمعات القديـ ــ ــــمة، وامتداد للتحكيم التجاري الدولي في العصور الوسطـ ـــــ ـــ ــــــى، وقـ إلسالم بل اــ

ــــــ، وعند العوبعده ــــــرب وغير العرب ... إلى أن تطور حتى أصبـ ــ ح منظما تنظيما ال مثيل له، ومعترفا به من قبل جميع ـ

 85.الشرائع

فلقد أصبح التحكيم في اآلونة األخيرة ، قضاء أصيال للتجارة الدولية ، والوسيلة املعتادة واملفضلة التي يلجأ إليها 

األطراف لحل النزاعات، السيما تلك الناشئة في إطار العالقات الدولية الخاصة ، ومما ال شك فيه أن لجوء األطراف 

بينهم ، مبعثه ما يقدمه التحكيم كقضاء خاص من مزايا فالتحكيم يتسم الى هذا الطريق لفض املنازعات الناشئة 

بالسرية والتخصص والتحرر من رقابة القواعد القانونية سواء كانت قواعد موضوعية أو إجرائية ما لم تكن متصلة 

ا بإحترام التحكيم أساسبالنظام العام في الدولة مقر التحكيم ، أو الدولة التي يراد تنفيذ حكم التحكيم فيها ، ويتميز 

 . إرادة األطراف التي تولد عنها هذا الفضاء

                                                           
العليا املعمقة نقشت في كلية الحقوق "رسالة لنيل دبلوم الدراسات -دراسة مقارنة-عبد الكريم :"طرق الطعن ضد الحكم التحكيمي الداخلي   _85

 2،ص:1004/1020بسطات جامعة الحسن األول، سنة 
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ذاتية منها وسيلة من الوسائل البديلة عن قضاء الدولة في فض النزاعات بين األشخاص ال 86ويعتبر التحكيم

وصا على ، خص87املعنوية، من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من األطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على إتفاق التحكيمو 

، حيث عرفه الرومان منذ أقدام 88مستوى العالقات التجارة  الدولية . وقد عرف التحكيم تطورا على مر العصور 

أو في عهد اإلمبراطورية السفلى، خصوصا في العقود الرضائية، كما عرفه  العصور سواء في عصر اإلمبراطورية القديمة

وقد لقي التحكيم في السنوات األخيرة إقباال غير مسبوق في  . اليونانية قدماء اإلغريق في املنازعات بين دويالت املدن

امليدان التجاري على الصعيد الدولي ، و أصبح أداة متميزة لفض النزاعات، وذلك بفضل ما يتميز به من مزايا متعددة 

 يعود اإلهتمام بها إلى عهد ، أما على الصعيد الوطني  فيعتبر التحكيم باملغرب مؤسسة قديمة جدا89الجوانب و األشكال

تاريخ إبرام معاهدة "سان جرمان مع الدولة الفرنسية في عهد لويس الرابع  2247املولى إسماعيل ، وتحديدا إلى سنة 

عشر و التي تضمنت إمكانية الفصل في  املنازعات املستأمنين اليهود املتعلق باألحوال الشخصية وبعض املعامالت 

 . 90كيماملدنية عن طريق التح

                                                           
و   الفقههو القضاء، و جاء بمعنى العلم و  -بضم الحاء وسكون الكاف –مصدر حكم يحكم بتشديد الكاف أي جعله حكما، و الحكم : لتحكيم لغة _ ا 86

ن أسماء م -بفتح الحاء والكاف–الحكم صبيا" ، ومنه الحكمة بمعنى وضع الش يء في محله. و الحكم  القضاء بالعدل، و منه قول هللا عز وجل: "و آتيناه

الكريم في قوله تعالى: "و إن خفتم  هللا الحسنى، قال تعالى: "أفغير هللا أبتغي حكما" ، و يطلق على من يختار للفصل بين املتنازعين، و بهذا ورد في القران 

حكما من أهله و حكما من أهلها" ، و املحكـم بتشديد الكاف و فتحها هو الحكم بفتح الكاف، واملحكمة هم الخوارج الذين قالوا:  شقاقا بينهما فابعثوا

 .ال حكم إال هلل

 _انظر املوقع التالي:

  https://marefa.org/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85 , Vu le 20\10\2017 à 10h00min 
 1، ص1022_  عمر أزوكار:  "التحكيم التجاري الداخلي والدولي باملغرب" ، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى 87
يراه البعض قديم قدم . ولعل أقدم صوره كانت حين قام نزاع من غير املعروف على وجه الدقة متى بدأ وجود التحكيم إال ان التحكيم _ 88

من األخت التوأم وكان الحل املقبول منهما هو االحتكام إلى السماء و بالرجوع إلى الكاتبات التاريخية نجد  الزواج حول  وهابيل قابيل بين

ام للتحكيم شبيها بالقضاء حيث كان يتوجب عرض النزاع على محكم عام كما ان الحضارة اليونانية قد عرفت السومري قد عرف نظ القانون  أن

وفي مزايا التحكيم قال أرسطو أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك أن  القانون الروماني التحكيم وكذلك عرف التحكيم في

 ى باملنافرة حيث كان الطرفان يحتكمان إلى محكمماملحكم يرى العدالة بينما ال يعتد القاض ي إال بالتشريع و قد عرف العرب التحكيم عن طريق ما يس

اجاز التحكيم بالدعوى املتعلقة بحقوق الناس ولعل ابرز صور التحكيم عند املسلمين هي التحكيم  اإلسالم النزاع بينهم بمسائل كالشرف. كما أن لحسم

حيث عرف  التشريع إال أن عملية التحكيم كانت سابقة على وجود 2214انكليزي للتحكيم في عام عند نشوب خالف بين الزوجين . و كان أول قانون 

إال  ادووار الرابع إلى وجود قرار تحكيمي سابق يعود إلى عهد ادوارد كوك و يشير الباحث القانوني 2220أول قرار تحكيمي قضائي مسجل في انكلترا عام 

ادر ول التشريع الصأن التحكيم عانى من عدم االمتثال للقرارات التي يصدرها املحكمون اذا لم تكن تلك القرارات توافق هوى املتحكمين و هذا ما حا

إال  االرث و القسمةاوجب اللجوء الى التحكيم في قضايا التجارية و دعاوى  2220عرف اول تشريع للتحكيم في عام  فرنسا وفي  .تصحيحه 2421في عام 

ارست مبدأ  نابليون  الغى هذا التحكيم ثم وضعت قوانين في عهد 2142الذي ساد في اطار التحكيم ادى الى صدور تشريع عام  الفساد و الغش ان

و قد  .في كتاب القضاء في الباب االخير منه على االحكام املتعلقة بالتحكيم مجلة االحكام العدلية نصت الدول العثمانية التحكيم من جديد في

و الذي القى انتقادا التجاه املحكمين إلصدار أحكام ضد املستهلكين التحكيم و الذي كان يسمى بالتحكيم القصري  الواليات املتحدة االمريكية عرفت

الخاص  1000لعام  1هو القانون رقم  سوريا احدث تشريع للتحكيم في على التحكيم و  أصول املحاكمات املدنية في سوريا نص قانون   .الشركات لصالح

يعرف باسم  ك مامع نمو العالقات بين الدول و التجارية العاملية أخذ التحكيم يحتل مكانة مرموقة على الصعيد الدولي و اصبح هنا . و بالتحكيم

 .التحكيم الدولي

 _ لتوسع في هذه املسألة راجع  املوقع التالي :

https://marefa.org/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85, Vu :20\10\2017 à 10h00min 
 .1ص  ،عمر أزوكار : املرجع السابق -89
  4ص  2442، السنة 17_ عبد  هللا درميش:  " اهتمام املغرب بالتحكيم إلى أي حد؟"  مجلة املحاكم املغربية، العدد  90

https://marefa.org/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://marefa.org/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://marefa.org/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://marefa.org/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://marefa.org/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://marefa.org/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://marefa.org/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://marefa.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://marefa.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://marefa.org/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://marefa.org/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://marefa.org/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://marefa.org/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://marefa.org/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
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حيث   2427غشت  21إال أن أول تنظيم قانوني للتحكيم باملغرب كان بمقتض ى ظهير  املسطرة املدنية الصادر في 

الذي إهتم ، و 2411شتنبر  10الي الصادر في ، مرورا  بقانون املسطرة املدنية الح 217إلى  211خصصت له فصول من 

منذ أواخر الثمانينات قام املغرب ببرنامج إصالحي عميق تمخض . و   711إلى  702بدوره بالتحكيم من خالل الفصول 

غاية صدور  ، إلىملؤسساتيابغية عصرنة اإلطار القانوني و    عنه إصالح العديد من القوانين التي تهم التجارة واالستثمار 

 .92املتعلق بالوسائل البديلة لفض النزاعات 0091-02قانون 

 ،ماعات سواء كانت مدنية أو تجاريةفصل في املنازعات بين األفراد والجعلى أنه نظام خاص لل 93ويعرف التحكيم

آلية تهدف إلى "بأنه   David Renéحيث  يعرفه كبار الفقهاء املتخصصين في املجال    عقدية كانت أو غير عقدية،

 املحكم أو  –الفصل في مسألة تتعلق بالعالقات القائمة بين طرفين أو عدة أطراف بواسطة شخص أو عدة أشخاص 

والذين يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص و يفصلون في املنازعات بناء على هذا االتفاق دون أن يكونوا  –املحكمين 

  94الدولة ".  مخولين بهذه املهمة من قبل 

فيرى أن التحكيم هو " اتفاق األطراف على أن يخضعوا نزاعاتهم إلى قضاء خاص   Fouchard  Philipeأما  

كما يعرف التحكيم بأنه "قضاء خاص ، أو هو "نظام تعاقدي يلجأ إليه فريقان ألجل حل الخالف  95ه بأنفسهم "يختارون

نفس املحتوى نجده مضمنا في  . "بينهما بواسطة شخص أو أكثر من غير القضاة  96  "الناش ئ يستند على شرط تعاقدي

 97الفرنس ي . التعاريف املعتمدة من طرف كل من الفقه املصري و املغربي، إذ تمت الترجمة بالخصوص عن الفقه 

والجدير بالذكر أنه لتعبير الطرفين عن إرادتهما باللجوء إلى التحكيم  يتم وفق إحدى الحالتين ، إحداهما  تتمثل 

، حيث ال ينتظر الطرفان في هذه الحالة 98ان في العقد  األصلي ويسمى بشرط التحكيمفي الشرط الذي  يضعه الطرف

نشوب النزاع وإنما يستبقون األحداث فيتفقون على اللجوء للتحكيم في كل نزاع قد يحدث بمناسبة تنفيذ تفسير أو 

اتفاق يكون الحقا لقيام النزاع،  وهو  100أما الحالة الثانية تتمثل في إتفاق التحكيم أو  عقد التحكيم  99العقد األصلي

                                                           
قانونية لعبد الحكيم عودى : "التحكيم التجاري الدولي وإشكالية  القانون الواجب التطبيق "، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ، كلية العلوم ا_وكذا 

  10ص  1022 -1021الرباط ، السنة الجامعية  –سويس ي –دية و االجتماعية واالقتصا
يهم تعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون املسطرة املدنية ، يتعلق بالتحكيم و الوساطة االتفاقية ، كما تم املصادقة   00-02_ القانون 91

 .  1001دجنبر 2ريخ بتا 2201،جريدة رسمية عدد  1001يوليوز  11عليه بتاريخ 
أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،جامعة محمد  –دراسة في القانون الدولي الخاص املغربي -مينة الخياط :"القانون املطبق على العقد الدولي "أ_  92

   727- 721ص  1004-1000أكدال ، السنة -الخامس ،الرباط
ق.م.م كاألتي : يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من األطراف مهمة الفصل  من 702_  عرف املشرع املغربي التحكيم   في الفصل 93

 في النزاع بناءا على اتفاق التحكيم.
94_ René David : « L’arbitrage dans le commerce international », Économico, Paris 1982, p :9 . 
95 _ Fauchard Philippe et autres : « Traité de l’arbitrage commercial », 1996, Litec. P :30. 
96_ Yves Guyon, « droit des affaires. Tome 1 droit commercial général et société ». 10ème édition. Ecomica paris 1998. P. 826 

 2،ص: 1022الطبعة األولى إسماعيل أوبلعيد: " الطرق البديلة لتسوية املنازعات"، مطبعة طوب بريس الرباط،  _97
من ق.م.م  :  " شرط التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم فيه أطراف العقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد  22_  الفصل 98

 املذكور.
 21ص  1021ى عبد الكبير العلوي الصوص ي : "رقابة القضاء على التحكيم"  ، دار القلم بالرباط، الطبعة األول_ 99

 من ق.م.م  : " عقد التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم فيه  أطراف نزاع  نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية. 21_ الفصل 100

 ويمكن إبرام العقد املذكور ولو خالل دعوى جارية أمام املحكمة...."
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 إلتساع و نظرا ذي نشأ عن العقد الرابط بينهما. أي أن الطرفين يلتزمان باللجوء  إلى هيئة تحكيمية للفصل  في النزاع ال

 .101مفاهيمه  وتداخلت أنواعه تعددت والداخلية الدولية النزاعات لفض كوسيلة التحكيم نطاق

إلزاميته إلى تحكيم اختياري وهو التحكيم الذي يلجأ إليه األفراد بإرادتهم كالتحكيم في ويقسم التحكيم من حيث 

املسائل املدنية وتحكيم إجباري )املنازعات العمالية في القانون املصري مثال ( والتحكيم الجبري في بعض املنازعات 

 الدولية.

ن إناطة أمر تنظيمه بهيئة معينة. و إلى تحكيم و من حيث التنظيم إلى تحكيم حر وهو االتفاق على التحكيم دو 

معينة ، ومثال ذلك تحكيم غرفة التجارة الدولية و تحكيم منظمة امللكية  متخصصة تحكيمية مؤسسة به مؤسس ي تقوم

 من آخر نوع يوجد باريس. كذلك تجارة غرفة تحكيم مركز  أو الخليجي التعاون  مجلس الفكرية العاملية و مركز تحكيم

 الفاكس أو االنترنيت باستخدام التحكيم االلكتروني األخيرة السنوات في ظهر كما باملستندات بالتحكيم يسمى يمالتحك

 أخرى  .  الكترونية وسيلة أي أو التلفون  أو

 التحكيم هو بالقانون  القانون ينقسم التحكيم إلى نوعين   :التحكيم تطبيق في املحكم سلطة مدى حيث و من

 يكون  أن التحكيم في واألصل عليهم، املعروضة القانونية املسائل على القانون  بإنزال حكم التحكيم هيئة فيه تلتزم الذي

 ملبادئ وفقا املنازعة في بالفصل  تلتزم التحكيم هيئة تفويض على  األطراف يتفق لم إذا هذا على فبناءا بالقانون  تحكيما

 الذي التحكيم ذلك بالصلح هو للقانون .والتحكيم وفقا املنازعة في بالفصل التحكيم تلتزم هيئة فإن واإلنصاف العدالة

 بالقواعد التقيد دون  واإلنصاف العدالة ملبادئ وفقا في املنازعة الفصل صالحية التحكيم لهيئة األطراف  فيه تخول 

 فضال عن ذلك فهناك ما يعرف بالتحكيم الداخلي و التحكيم الدولي وهذان األخيران هو موضوع دراستنا. 102القانونية.

 بشأنه أبرمت إذ الدول، جل حظي باهتمامات ونظرا ألهمية  التحكيم بإعتباره آلية بديلة لفض املنازعات  فلقد 

 للتحكيم دائمة ومراكز ظهور هيئات في مهم دور  له نكا االهتمام وهذا الدولية، والبروتوكوالت من االتفاقيات مجموعة

 و ارتباطا بما سبق يمكن بسط اإلشكالية التالية: الدولية وغيرها ... التجارة بغرفة التحكيم مركز قبيل من الدولي

                                                           
 شأنها والتوفيق الوساطة األفراد وتتطلب بين تنشأ التي املنازعات لحل وسيلتان والتوفيق الوساطة تعتبر  :والتوفيق الوساطة عن التحكيم يتميز_ 101

 من كل بين التفرقة وأهمية املوفق، أو الوسيط لفظ املختار الغير هذا على يطلق والذي املهمة هذه ألداء له يعهد الغير من طرف تدخل التحكيم شأن

 كل في املتخذرار الق على املترتبة القانونية القوة باالعتبار واألخذ ناحية من اآلليتين هاتين من محل تطبيق نطاق في تكمن بالغة أهمية والتحكيم الوساطة

 به يتمتع الذي ذلك من عام كأصل أوسع بنطاق األفراد  بين املنازعات لفض سلمية كوسيلة الوساطة آلية تتمتع األولى الناحية فمن .أخرى  ناحية من منها

 انتهاء عن القرار الصادر في العكس بينما صدوره منذ به  املقض ي األمر بحجية يتميز املحكم عن الصادر الحكم فإن الثانية الناحية من أما التحكيم، نظام

 يفصل املحكم أن هو األساس ي الفارق  يظل النزاع إذ حسم به منوط واملفاوض والوسيط املحكم من كل أن رغم وذلك حجية بأية يتمتع ال حيث الوساطة

 وبالتالي قبلوه إذا إال لهما ملزم يعد ال والذي املعروضة للمسالة حل مجرد هو املفاوض أو الوسيط عن صدر ما أما ملزم بحكم عليه النزاع املعروض في

 كوسيلة الدولي املستوى  على التحكيم بحيث يعد  الدولي املستوى  على عن القضاء التحكيم وكذلك يتميز .األخرى  من منهما كل مستقلتين آليتين فهما

 بين الخالفات تسوية موضوعه فكالهما الوظيفة، ذات بتأدية القضاء و التحكيم يقوم املبدأ حيث من :التاليةرات االعتبا أساس على وذلك قضائية تسوية

 عام. كمبدأ نهائية ملزمة و أحكام هي واملحكم القاض ي يصدرها التي األحكام و أن  املتنازعة األطراف

 ،1993 لبنان، بيروت، الحقوقية، منشورات الحلبي .األولى الطبعة الدولي"، التجاري  التحكيم في العامة النظرية في "املوجز :الحداد السيد حفيظة _راجع،

 07- 01ص

الحقوق،  السياسية قسم والعلوم الحقوق  كلية،  مليانة خميس جامعة_نورة حليمة : "التحكيم الدولي التجاري "،مذكرة ماستر إدارة األعمال ، 102 

 ما بعدها . 21ص  1027-1021السنة 
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ما مدى توفق املشرع املغربي في مواكبة األنظمة القانونية املقارنة عند تنظيمه لكل من التحكيم الداخلي و  

  الدولي ؟

 لدراسة هذه اإلشكالية نقترح اعتماد  املقاربة املنهجية التالية :

 والقانون املقارن  07-06املبحث األول: التنظيم القانوني للتحكيم الداخلي والدولي على ضوء القانون 

 املبحث الثاني:  معايير ونتائج التمييز بين التحكيم الداخلي و التحكيم الدولي 

 

 والقانون املقارن  07 -06األول: التنظيم القانوني للتحكيم الداخلي والدولي على ضوء القانون املبحث 

يختلف التحكيم الداخلي عن التحكيم الدولي في مسائل عدة، األمر الذي دفع باملشرع املغربي و غيره من 

 التشريعات املقارنة إلى سن قواعد خاصة بكل تحكيم على حدة.

 واعد املنظمة للتحكيم الداخلياملطلب األول: الق

يتضح جليا أن املشرع املغربي لم يعرف التحكيم الداخلي و إنما اقتصر فقط على  00-02بالرجوع إلى قانون 

 تعريف التحكيم بصفة عامة، وحسنا فعل املشرع، ألن مسألة وضع التعريفات تبقى من اختصاص الفقه.

سب وجهة نظر فقهاء القانون، الذين حاولوا إيجاد مفهوم شامل وعليه، يمكن تحديد مفهوم التحكيم الداخلي ح

للتحكيم الداخلي، فهناك من عرفه بكونه " ذلك التحكيم الذي يتعلق بنزاع وطني في جميع عناصره، ويعين له محكمين 

طني أية الو وطنيين يصدرون حكمهم داخل الدولة وفقا إلجراءات وطنية مع تطبيق القانون الوطني، وال يثير التحكيم 

 103صعوبة ألنه يخضع للقانون الوطني و ال ينفذ خارج إقليم الدولة".

وقد عمد املشرع املغربي إلى إخراج مجموعة من املسائل من دائرة التحكيم وذلك العتبارات خاصة إما حماية 

من ق.م.م.  702فصل حيث نص في ال 104ملصالح الغير وإما حماية ملصلحة اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو دينية، 

  105 يمكن االتفاق عليهغير أنه ال “… امللغى وفي فقرته الثانية 

 في الهبات والوصايا املتعلقة باألطعمة واملالبس واملساكن -

 في املسائل املتعلقة بحالة األشخاص وأهليتهم -

 في املسائل التي تمس النظام العام وخاصة: -

 خاضعة لنظام يحكمه القانون العامالنزاعات املتعلقة بعقود أو أموال  -

 النزاعات املتصلة بتطبيق قانون جبائي -

 النزاعات املتصلة بقوانين تتعلق بتحديد األثمان والتداول الجبري والصرف التجارة الخارجية. -

 ”.النزاعات املتعلقة ببطالن وصل الشركات -

                                                           
 .200_ أحمد شرف الدين: " دراسات في التحكيم في منازعات الدولية"، بدون طبعة و سنة النشر، ص 103
األعلى، ندوة علمية، الضمانات القضائية _ أحمد شكري السباعي: "التحكيم التجاري في النظام القانوني املغربي"، مما منشور في دفاتر املجلس 104

 .177لالستثمار. ص: 
 . 11_ مهند أحمد الصانوري: "دور املحكم في خصومه التحكيم الدولي الخاص"، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص:105
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لقة باألحوال الشخصية من مجال التحكيم، لكنها مشروع مدونة التحكيم أخرجت النزاعات املتع 1غير أن املادة 

و كذا  استثنت النزاعات ذات الطابع املالي الناتجة عن نزاعات األحوال الشخصية فيمكن أن تكون محل تحكيم.

ن جاء إلى أ النزاعات أشخاص القانون العام التي تنتج عن عالقات الدولية ذات الطابع االقتصادي أو التجاري أو املالي.

والذي جاء بمقتضيات جديدة مميزا عن القانون امللغى وكذا مدونة التحكيم األولي، من حيث توسيع  00-02قانون ال

 مجال التحكيم، وتخلي على مجموعة من القيود التي كانت مقررة في ظل القانون امللغى. 

اخلي من أهم املستجدات التي في الجانب املتعلق بالتحكيم الد  00-02بداية، تعتبر مسألة نطاق تطبيق القانون 

باإلضافة الى إعادة النظر في صياغة  106،يتم معالجتها في القانون املنسوخعالجها القانون املشار إليه أعاله والتي لم 

فصول القانون القديم بحيث سارت في اتجاه التوسيع وتوضيح أفضل ملجال التحكيم. وهكذا تم التنصيص على املبدأ 

و التمييز بين نوعين من  107العام القاض ي بجواز التحكيم الداخلي لكافة األشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين

لى مجال التحكيم. وهكذا أصبح املبدأ العام بالنسبة للخواص هو جواز اللجوء الى التحكيم الداخلي القيود الواردة ع

 700حيث نص على:  "مع مراعاة مقتضيات الفصل  704في جميع نزاعاتهم ما عدا استثناءا محدودا املتمثل في الفصل 

تهم حالة األشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية أعاله، ال يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي 

ال يجوز أن تكون محل  " 00-02من قانون  720التي ال تكون موضوع تجارة". و على العكس من ذلك، نص في الفصل 

تحكيم النزاعات املتعلقة بالتصرفات األحادية للدولة أو الجماعات املحلية أو غيرها من الهيئات املتمتعة باختصاصات 

من حاالت املنع النزاعات املالية الناتجة عن الدولة، وأجازها أن تكون  720. واستثنى الفصل 108لطة العمومية"الس

 محل عقد التحكيم ما عدا املتعلقة بتطبيق قانون جبائي.

في الجانب املتعلق بالتحكيم الداخلي، نشير إلى التخفيف من  00-02ومن بين املستجدات األخرى التي بها قانون 

كثرة الشكليات بشأن شرط الكتابة في اتفاق التحكيم، وذلك باعتبار الكتابة شرط إثبات كما ذهب إلى ذلك جانب كبير 

: 727ربي اعتمد صيغة توحي بذلك في الفقرة الثانية من الفصل الذي تطرق للمسألة. كما أن املشرع املغ 109من الفقه 

" يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من األطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو 

 برقيات أو اية وسيلة أخرى من وسائل االتصال والتي تعد بمثابة االتفاق تثبت وجوده".

لتحكيم الداخلي وظيفته بشكل سليم وصحيح يتطلب األمر توفر مجموعة من الشروط واألركان. وحتى يؤدي ا

وهو الوثيقة التي يتفق األطراف  Le compromisفاالتفاق على التحكيم يتخذ أحد الشكلين: فهو إما عقد للتحكيم 

 laن يتخذ شكل شرط للتحكيم . كما يمكن أ110بموجبها على عرض النزاعات التي حدثت بينهم على محكم أو محكمين

clause compromission  على أن ما ينشأ من نزاع  -سواء كان عقدا مدنيا أو تجاريا–حيث يتفق أطراف العقد األصلي

                                                           
، 1/1001املغربي"، دفاتر املجلس األعلى، عدد احمد شكري السباعي: " التحكيم التجاري في النظام القانوني  ملزيد من التفاصيل، انظر في ذلك: _106

 .170و  171ص: 

الذي يقض ي بنسخ و تعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون املسطرة املدنية، الجريدة الرسمية عدد  00-02من القانون  700_ الفصل 107 

 . 1001دجنبر  2املؤرخة في  2201
اذا تعلقت املسألة املتنازع بشأنها بدعوى املشروعية أو سلطة تعيين املوظفين و عزلهم .. كما أن هذه  _ مثال ال يمكن للدولة اللجوء الى التحكيم108

 التصرفات هي أحادية الجانب و الحال أن شرط التحكيم يستلزم تالقي إرادتين.

 .12، ص: 1002السنة  -1 _ طارق املصدق: "قراءة أولية في مستجدات التحكيم"، املجلة املغربية للوساطة و التحكيم، عدد109 

 .722_ أمينة النمر، مرجع سابق، ص. 110 
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. فعقد التحكيم يأتي، إذن، الحقا لحدوث النزاع بين 111حول تفسير هذا العقد أو تنفيذه يحل بواسطة محكمين

رط أو بند في العقد األصلي، بل يأخذ شكل اتفاق متكامل، موضوعه اختيار نظام املتعاقدين، وال يأتي في شكل ش

 .112التحكيم لحل النزاع

 ويشترط لقيام االتفاق على التحكيم التجاري الداخلي الشروط التالية:

 أوال:  األهليـة

باألهلية أن يوافقوا على من قانون املسطرة املدنية على أنه: "يمكن لألشخاص الذين يتمتعون  702نص الفصل 

 التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها".

مما يفيد أنه ال يكفي أن يتمتع األشخاص )األطراف( بأهلية التعاقد إلبرام اتفاق التحكيم، أو أهلية التقاض ي، 

لشخص ي يجب أن يكون اوال يستلزم كذلك أن تكون لهم أهلية التبرع، ألن عقد التحكيم ليس من قبيل التبرع بالحق، أ

 متمتعا بأهلية التصرف في الحق موضوع النزاع.

و على هذا األساس، فاألشخاص الذين ال تتوفر لديهم هذه األهلية كالقصر واملحجور عليهم ليسوا أهال إلبرام 

إبرام هذا  يل بغير إذن خاصكما ال يجوز للوك 113اتفاقات التحكيم. فإذا ما أبرم أحدهم اتفاقا كان االتفاق باطال

 114.العقد

 ثانيا: الكتابـة 

من قانون املسطرة املدنية( وهكذا  701يستوجب املشرع صياغة االتفاق على التحكيم في محرر مكتوب )الفصل 

ال يجوز إثبات عقد التحكيم بالقرائن أو بشهادة الشهود. على أن عقد التحكيم يمكن أن يرد في محرر عرفي بمقتض ى 

كم أو املحكمين املختارين، أو في محرر رسمي بمقتض ى وثيقة أمام موثق أو عدلين، أو بأي سند محضر يقام أمام املح

 كالرسائل املتبادلة أو البرقيات، شريطة أن تكون إرادة الطرفين ظاهرة.

من قانون املسطرة املدنية، يستوجب أن يكون شرط التحكيم  704أما بالنسبة لشرط التحكيم فإن الفصل 

د، وموافقا عليه بصفة خاصة من لدن األطراف تحت طائلة البطالن، هذا إذا ثم تعيين املحكم أو املحكمين مكتوبا بالي

مسبقا وفي نفس العقد، أما إذا لم يتم هذا التعيين املسبق للمحكمين، فإن املشرع لم يورد لشرط التحكيم أي شكليات 

 خاصة به.

 ثالثا: موضوع التحكيم 

املسطرة املدنية على أن الحق ال يكون محال للتحكيم إذا كان مما ال يجوز التصرف  من قانون  702ينص الفصل 

فيه، وتولى املشرع في الفقرة الثانية بيان األحوال التي ال يجوز االتفاق على التحكيم بشأنها، وهي تلك املتعلقة بالحالة 

يجوز الصلح فيها، هو رغبة املشرع بمنع الصلح وعلة إخراج املنازعات التي ال … الشخصية أو التي تمس النظام العام 

                                                           
 .17_ شعيبي املذكوري: "االتفاق على التحكيم في قانون املسطرة املدنية"، مرجع سابق، ص. 111 

 .212-211 دراسة تحيلية نقدية مقارنة" مطبعة بابل الطبعة األولى ، ص.–_ محمد املجدوبي اإلدريس ي: "املحاكم التجارية باملغرب 112 
 .22_ عبد هللا درميش: "اهتمام املغرب بالتحكيم إلى أي حد؟"، مرجع سابق. ص. 113
 .12. ص. 2402_ فتحي والي: "الوسيط في قانون القضاء املدني"، الطبعة الثانية، 114
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وغني عن البيان، أن  115.وبسط والية القضاء العام على هذه املنازعات، وهو ما يقتض ي أيضا منع التحكيم بشأنها

 من ق.م.م(.  704االتفاق على التحكيم جائز سواء قبل نشوب النزاع أو بعده )الفصل 

من ق.م.م في سند التحكيم، تحديد األجل الذي يتعين على  700الفصل و من البيانات األساسية التي أوجبها 

املحكم أو املحكمين، أن يصدروا فيه قرارهم التحكيمي. و إذا لم يحدد السند أجال يستنفذ املحكمون صالحياتهم بعد 

 ثالثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم.

د التحكيم، حيث يعمد األطراف إلى تحديد األجل فاألصل أنه يجب تحديد أجل للمحكمين إلصدار قرارهم في سن

الذي يجب على املحكمين إصدار حكمهم فيه. إال أن العبارة األخيرة من الفصل املذكور، تفيد أنه يمكن بصفة استثنائية 

عد تأال يقع تحديد األجل في سند التحكيم. ويترتب على ذلك أنه بعد فوات ثالثة أشهر من تاريخ تبليغ املحكمين، لم 

أية صالحية للبث في النزاع الذي عرض عليهم على أساس ذلك االتفاق، ويحق للطرف ذي املصلحة  –املحكمين  –لهم 

من ق.م.م، وال يترتب على  721أن يلتجأ إلى القضاء العادي ألن التحكيم يكون في حكم املنتهي، وهذا ما أكده الفصل 

 116.عدم تحديد األجل في سند التحكيم أي بطالن

عموما، يمكن القول أن املشرع املغربي قد بلور قانونا عصريا للتحكيم الداخلي، فمن خالل مقارنة مقتضيات 

القانون امللغى والقانون الجديد، نجد هذا األخير أكثر اتساعا لتطبيق التحكيم الداخلي، بالنظر إلى احتوائه على 

شريعات املقارنة و االتفاقيات الدولية، كما أنه ينسحب على التوجهات الحديثة املعتمدة في مجال التحكيم من قبل الت

 مجموعة من النزاعات كانت في السابق محل منع. 

 املطلب الثاني: القواعد املنظمة للتحكيم الدولي 

مثار جدل واختالف واسع في صفوف الباحثين الرتباطه بالحياة البشرية  منذ األزل  117يعد  مفهوم التحكيم الدولي

ي العصور املتالحقة  إلى جانب القضاء ، وقد استعمل مصطلح التحكيم التجاري الدولي ألول مرة في مؤتمر  ،وفرض ف

  2420يونيو لسنة  20ماي و  10األمم املتحدة للتحكيم التجاري الدولي  الذي انعقد في نيويورك  في الفترة ما بين 

  118تنفيذ القرارات التحكيمية .لإلعتراف و  2420وانتهى بالتوقيع على اتفاقية  نيويورك 

فمنهم  119ولم يتفق فقه التحكيم على تحديد ماهية التحكيم الدولي أو بعبارة أدق تحديد معيار لدولية التحكيم.

من عرف التحكيم الدولي بأنه هو ذلك التحكيم الذي يرتبط بمجال العالقات التجارة الدولية و املصالح الخارجية 

                                                           
 .27_ شعيبي املذكوري: نفس املرجع السابق. ص. 115
 .21د؟"، مرجع سابق. ص. _ عبد هللا درميش: "اهتمام املغرب بالتحكيم إلى أي ح116

117_  D’origine latin « arbitrari ». La notion d'arbitrage commercial international contient trois concepts fondamentaux : arbitrage, 

commercial  et international 

_L’arbitrage est international lorsqu’il met en cause les intérêts du commerce international, la qualification interne ou internationale, d’un 

arbitrage étant déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l’origine du litige et ne dépendant pas de la volonté des 

parties .L.CHEDLY, « arbitrage commercial international et ordre public international », ET CPU.2002.P4 
 .1_ عبد الحكيم عودى : "التحكيم التجاري الدولي وإشكالية  القانون الواجب التطبيق "،مرجع سابق ، ص  118

119_ Internationalité de l’arbitrage Critères de l’internationalité. Le terme international est utilisé pour distinguer l’arbitrage interne et 

l’arbitrage international. Cette distinction est particulièrement utile pour, d’une part déterminer si les conventions internationales ayant 

pour objet l’arbitrage international sont applicables et pour définir quelles normes nationales sont applicables à l’arbitrage, en particulier 
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ف ارادتهما املشتركة عن أن التحكيم ناش ئ عن عالقة تجارية دولية هو مجاله الخصب ،  ألطراف النزاع والتي تكش

خصوصا مع تنامي العالقات التجارية بين الدول و ازدهار املشروعات االستثمارية وتعدد االتفاقيات الدولية املتعلقة 

الى سلطة القرار التي يعترف بها للطرف  في حين عرفه مجلس الدولة الفرنس ي بالنظر   120باالستثمار و ضمان االستثمار.

عرفه  بقوله "هو تقنية ترمي إلى  » David René « األستاذإال أن  121الثالث بناء على التسليم له بالصفة القضائية 

إعطاء حل ملسألة تكون محل اهتمام عالقات بين شخصين أو أكثر، والذي يتواله محكم أو محكمان يستمدون سلطتهم 

من قانون   2141.  ولقد نصت املادة 122ص، يحكمون على أساسه دون أن تمنحهم الدولة هذه املهمة "من اتفاق خا

 لذلك يكفي 
 
املسطرة املدنية الفرنس ي على أنه" يعتبر دوليا التحكيم الذي يمس مصالح التجارة الدولية"  و اعتبارا

 . 
 
 حسب القانون الفرنس ي ان يكون النزاع ناتجا املبادالت االقتصادية ذات طابع دولي ليعتبر التحكيم بخصوصها دوليا

س املنحى لقد ذهب اجتهاد محكمة النقض الفرنسية بخصوص تعريف التحكيم الدولي في قرار للغرفة وفي نف

حيث اعتبرت فيه أن الشرط التحكيم املبرم بين شركة وغير التاجر يعتبر صحيحا  1007يناير  10املدنية االولى بتاريخ 

ك من اعتبر أن التحكيم يكون دوليا إذا اختار األطراف ملجرد فقط الطابع الدولي للعمليات املعنية. عالوة على  ذلك فهنا

قانونا أجنبيا سواء تعلق األمر بالقانون املطبق على الجوهر أو على  اإلجراءات ، أو تعلق تنفيذه في غير الدولة التي صدر 

 تلك املنازعات  فيها ، وقد عرف األستاذ عبد هللا درميش العالقة الدولية محل النزاع املعروض على التحكيم بأنها

القانونية  الخاصة بالعالقات التجارية التي تتم على الصعيد الدولي ،سواء بين األشخاص  الخاصة من جنسيات 

   123مختلفة أو بين األشخاص العامة من ناحية أخرى.

ـــباملغرب خص  124والجدير بالذكر أن التحكیم الدولي یث إطاره كان  خاضعا من ح 00-02وصا قبل صدور قانون ـــــ

ـــالدولي لالتفاقياتالقانوني  ــ ـــ ـــالتي صادق علیھا ،كاتفاقیة نیویورك بشأن تنفيذ األح 125ة ــــــــــواإلقليمي ةـ ـــ كام التحكیمیة ــ

                                                           
lorsque les lois relatives à l’arbitrage, comme …( voir l’ouvrage de : Eric LOQUIN , L'arbitrage du commerce international ,Joly, Pratique 

des affaires éditions 1 , juillet 2015 à site web: 

https://www.lextenso.fr/larbitrage-du-commerce-international, vu le 19/10/2017 à 8.33min  
 120نقال عن سفيان سوالم :"الطرق البديلة لحل املنازعات املدنية والتجارية في القانون الدولي الجزائري" مرجع سابق ، ص   _120

121_ " l'arbitrage se caractérise par le pouvoir de décision recouru du tiers et il reconnait un caractère juridictionnel à la décision de l 

arbitre." Pour plus d'informations sur le concept d'arbitrage, visitez le site Web suivant : 

http://www.memoireonline.com/10/07/633/m_etude-comparee-reglementation-arbitrage-international-ohada-suisse41.html , vu le 

20/10/2017 à 7.05 min. 

Cassius Jean SOSSOU BIADJA. Etude comparée de l'arbitrage international dans l'OHADA et en Suisse. DEA 2006.Université de Genève. 
 71،ص 1002_ أحمد مخلوف: " اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية"، دار النهضة العربية 122
 .  141مرجع سابق، ص-_ أمينة الخياط: "القانون املطبق على العقد الدولي " 123
العام: وهو الذي تحكمه قواعد وأحكام القانون الدولي العام ويختصر بفض املنازعات _ صنف الفقهاء   التحكيم الدولي إلى قسمين: التحكيم الدولي 124

 ذات الطابع الدولي التي قد تثور بين دول ذات سيادة بمعنى أنه يتعلق بدولة مع دولة أخرى.

ني و الطابع الدولي دون أن يخضع لقواعد والتحكيم الدولي الخاص: وهو الذي تحكمه قواعد وأحكام القانون الدولي الخاص و يجمع بين الطابع الوط

 أي منهما بالكامل.

نون ي القا_ راجع محمد أحمد عبد الرحمن الحميقاني :" التنظيم الدولي لحماية و تسوية منازعات االستثمارات األجنبية " أطروحة لنيل الدكتوراه ف

 .122-121ص  1020-1022الرباط ، السنة -سويس ي –الخاص ، جامعة محمد الخامس 
، إضافة إلى إتفاقية الخاصة بتسوية املنازعات املتعلقة  2422واالتفاقية االوروبية بخصوص التحكيم التجاري الدولي املوقعة في جنيف سنة  _ 125

وص تسوية املنازعات بخص 2411واتفاقية موسكو لسنة   2422باالستثمارات بين الدول املضيفة لالستثمارات وبين رعايا الدول االجنبية املبرمة سنة 

https://www.lextenso.fr/larbitrage-du-commerce-international
http://www.memoireonline.com/10/07/633/m_etude-comparee-reglementation-arbitrage-international-ohada-suisse41.html
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. مما اعتبره البعض عیب في قانون امللغى نظرا إلقصائه للتحكیم الدولي ،ونظرا للدور الكبير الذي 2420األجنبیة لسنة 

باملشرع املغربي  باملغرب . دفع التحكيمفي  تشجیع االستثمار األجنبي و تدعیم االطار القانوني و التنظیمي ملؤسسة يلعبه 

الدولي في الباب الثالث من  بالتحكيماملعدل لقانون املسطرة املدنیة حیث خصص فرعا خاصا  00-02إلى وضع  قانون 

بموجب  التحكيم دولية. حيث تطرق فیه ملعیار  711-21إلى  711-74قانون املسطرة املدنية بموجب الفصول من 

قھاء ھو الذي یلقبونه  الف املعيار .  و ھذا  الدوليةبالتجارة  التحكيمو بالتالي فأول معیار حدده ھو تعلق  10-711الفصل 

نسيترال النموذجي  و ھو الذي یبحث في موضوع النزاع و ھو املعیار الذي اعتمده قانون  األو “ باملعیار االقتصادي”

، بید أن املشرع املغربي ربط 2402127يوليوز سنة  12لقانون التجارة الدولية ل 126للتحكيم الدولي للجنة االمم املتحدة

االقتصادي بمعیار اخر جغرافي ھو أن یكون ألحد أطراف النزاع موطن أو مقر على األقل بالخارج ،خالفا  املعيار ھذا 

للقانون النموذجي لليونيسترال الذي تبنى معيار تعدد الجنسيات و تعدد محالت االقامة ،و كذا أن یكون املكان الذي 

جود بھا مؤسسة األطراف. تم نص على معیار االرادة یجب أن تنفد فیه جزء مھم من االلتزامات خارج الدولة املو 

الدولي وذلك من خالل تأكیده في نفس  للتحكيم إخضاعهاو بالتالي 128لتحدید دولیة منازعة عقود التجارة الدولیة 

خارج الدولة املتواجد بھا مؤسسات األطراف و ھو معیار نص علیه القانون  التحكيماملادة أن یكون مكان اتفاق 

 دوليةایير ملع بتحديدهجي للتحكیم التجاري الدولي ، و لم یقف املشرع املغربي عند تنظیمه للتحكیم الدولي النموذ

و مع اخضاع  129فصل تطرق فیه  لكیفیة تعیين املحكمين 22لكن نظم مختلف جوانبه  بشكل مفصل في  التحكيم

للقانون الواجب التطبیق الذي یخضع بدوره إلرادة كما ھو الشأن بالنسبة   130الدولي لقانون االرادة. التحكيماجراءات 

و ھو ما یعني استبعاد املشرع املغربي لبعض قواعد القانون الدولي الخاص املعقدة و التي ال  11-711األطراف الفصل 

، كما حرص القانون الجديد على اعطاء فعالية للحكم التحكيمي   131الدولي التحكيم مميزاتتتناسب مع خصوصیا و 

 132نى عدم تقييد حصول على الصيغة التنفيذية بأي أجل أو على مستوى طرق الطعن .بمع

وعلى غرار التشريع املغربي فلقد تبنت عدد من القوانين الوطنية في الدول العربية ، قوانين حديثة تتعلق بالتحكيم 

تتضمن  ول املحاكمات املدنية التيالتجاري ومن ضمنه التحكيم الدولي ففي لبنان مثال أصدر املشرع اللبناني قانون أص

ــــــ( ،كما صدرت قوان012-004)املواد  2407\40أحكاما خاصة بالتحكيم التجاري الدولي في املرسوم  رقم  ــ ين في كل من ــ

ـــتون ـــ ـــس القانون رقــ ـــ ـــ ـــــ ـــ( و مص14-11)املواد  2447\11م ـ ـــ ــ ـــو ع  2441\11ر القانون رقم ـ ـــ ــ ــــ وم السلطاني العماني ـــــمان )املرســـــ

                                                           
بمناسبة  2401.واتفاقية الدولية االقليمية عمان العربية للتحكيم التجاري التي تم التوقيع عليها في سنة  عن طريق التحكيم بين الدول االشتراكية

 .721و 704احتضان املغرب للمركز العربي للتحكيم التجاري . _ أمينة الخياط : مرجع سابق ،ص 
 2422سنة  1102بقرار الجمعية العمومية ألمم املتحدة رقم   Uncitralألمم املتحدة للقانون التجاري الدولي املعروفة باليونسترال _ أنشئت لجنة ا126

  704امينة الخياط : مرجع سالف الذكر ،ص  وهي إحدى اللجان التابعة ملنظمة األمم املتحدة .
كما تم تعديله  في سنة  2402للتحكيم الدولي للجنة االمم املتحدة لقانون التجارة الدولية لسنة قانون األونسيترال النموذجي  _ راجع املوقع :  127

1002: 

 https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-conc/04-90951_Ebook.pdf , vu le 20/10/2017 à 12h00min  
 ما بعدها . 141_لتوسع في مجال التحكيم التجاري في عقود التجارة الدولية راجع:   أمينة الخياط،  أطروحة سالفة الذكر ،ص 128
املدنية ، يتعلق بالتحكيم و الوساطة  يهم تعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون املسطرة  00-02من القانون  12-711الفصل  _ 129

 .  1001دجنبر 2بتاريخ  2201،جريدة رسمية عدد  1001يوليوز  11االتفاقية ، كما تم املصادقة عليه بتاريخ 
 من نفس القانون سالف الذكر . 11-711الفصل  _ 130
مقال منشور بسلسلة دراسات و “ املتعلق بالتحكیم و الوساطة االتفاقیة 02-00دراسة تحلیلیة لبعض مقتضیات القانون رقم “ ابراھیم العسري  _131

 ما بعدها. 21أبحاث .  بعنوان "الوسائل البدیلة لحل املنازعات". الطبعة األولى. دار االفاق . الرباط . ص 
 212البديلة لتسوية املنازعات " مرجع سابق ،ص _ اسماعيل أوبلعيد :"الطرق 132

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-conc/04-90951_Ebook.pdf
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ـــاملنظ ( والبحرين2441\11رقم  ـــــ ـــ ــ ـــ ـــم في  املرسـ ـــ ـــــــ ـــالذي أنشأ م 2447\4وم بقانون رقم ـــ ـــ ـــــ ـــ ركزا مستقال للتحكيم التجاري ــ

ـــالدولي ، ون ـــ ـــالخاص 2412د اليونسترال لسنة ــــــــص على تطبيق قواعــــ ـــــ ـــ ــ كما صدر البحرين املرسوم   ad hocة بالتحكيم ــ

اليمن و بشأن التحكيم التجاري الدولي حيث تبنى املشرع البحريني القانون النموذجي لليونسترال .  2441\4بقانون 

ــــــ)القرار الجمه ـــ ــ ـــوري بالقانون رقـ ـــــ ــ ( و القانون الجزائر، 1000لسنة  7التحكيم رقم (، وفلسطين )قانون 2441لسنة  11م ــ
مارس  11. وقانون التحكيم  الدولي البلجيكي  الصادر في 1002لسنة  72واألردن بموجب القانون التحكيم رقم  133

ـــوقد استطاعت هذه الدول بفضل هذه القوانين من مسايرة ما ه 2402.134 ـــ ــ ــــو معمـ ـــــــ ـــول به في التعامل التـــــ ـــــ ـــ ــ  جاري الدوليــ

ـــوذلك بقب ـــ ولها شرط التحكيم في تعاملها مع الدول الصناعية و املستثمرين ألجانب فأصبحت بذلك مؤسسة التحكيم ـــ

 الدولي تشكل احدى الضمانات األساسية لجلب اإلستثمار. 

 ولياملبحث الثاني: معايير ونتائج التميز بين التحكيم التجاري الداخلي والد

من املسلم به لدى غالبية الفقه أن هناك عدة معايير بمقتضاها يتم التمييز بين التحكيم الدولي و الداخلي 

 .  (املطلب الثاني(  و  الشك أن هذا التمييز يرتب نتائج عدة )املطلب األول )

 املطلب األول: معايير التفرقة بين التحكيم التجاري الداخلي والتحكيم التجاري الدولي

إن التفرقة بين التحكيم الدولي وغيره من أنواع التحكيم األخرى ليست من باب الترف العلمي أو املساجالت 

 النظرية، بل لها أهميتها البالغة والتي تتجلى في عدة أمور أبرزها:

 نلكل منهما، حيث يالحظ أن التحكيم الوطني يخضع لتنظيم قانوني مختلف ع التنظيم القانوني:بما يتعلق 

 135التحكيم الدولي سواء فيما يتعلق بالقواعد املوضوعية أو اإلجرائية أو حتى مصادر تلك القواعد.

فهذا النطاق يضيق في إطار التحكيم الوطني  نتيجة وجود العديد من  ما يرتبط بنطاق مبدأ سلطان اإلرادة:

م األطراف في اللجوء إلى التحكيم بخالف التحكيالقواعد املوضوعة واإلجرائية التي تقيد إرادة املحتكمين وتحد من حرية 

في تحديد القواعد  الدولي الذي يمتد فيه مبدأ سلطان اإلرادة إلى أبعد الحدود، سواء على مستوى حرية األطراف

 136اإلجرائية أو القواعد املوضوعية الواجبة التطبيق.

 لتحكيم حيث تختلف هذه املعاملة بالنسبةو يتميز التحكيم الوطني عن التحكيم الدولي أيضا في معاملة حكم ا

إن عدم تسبيب الحكم التحكيمي قد يؤدي إلى بطالنه أو على  لكل منهما في مسائل عدة نذكر منها على سبيل البيان:

 .137األقل يعرقل من تنفيذه في إطار التحكيم الداخلي حيث تشترط معظم النظم القانونية أن يكون هذا الحكم مسببا

ار التحكيم الدولي ال يلزم بتسبيب الحكم التحكيمي، إذا اتفق األطراف على ذلك، أو كان القانون بينما في إط

الواجب التطبيق على اإلجراءات لم  يشترط ذكر األسباب، وهو أمر معترف به في اطار القانون النمطي للجنة األمم 

، واتفاقية عمان للتحكيم التجاري لعام 2412م وقواعد اليونسترال لعا 2402لعام  املتحدة للقانون التجاري الدولي

                                                           
 . 722-721أمينة الخياط : مرجع سابق الذكر ،ص    _133
لقانونية وم ا_ نقال عن  عبد السالم االدريس ي : "النظام العام في التحكيم التجاري الدولي " ،اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية العل134

 . 100ص  1021-1027سال،السنة واالقتصادية واالجتماعية 
 .11بدون ذكر الطبعة، ص  –_ منير عبد الحميد: "األسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي"، منشأة املعارف اإلسكندرية  135
 .147، ص 1002_ عبد هللا هاللي: "التحكيم الدولي في القانون التونس ي والقانون املقارن" مجمع األطرش نش وتوزيع الكتاب، 136
 4"مرجع سابق" ص  : عبد الحكيم عودى_ 137
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كل هذه الفوارق املتقدمة تستدعي البحث عن املعيار أو املعايير التي يتم اعتمادها للتميز بين التحكيم الدولي  .2401138

 يوبتعبير آخر ما هي أهم املؤشرات التي يمكن الوقوف عندها لكشف طبيعة كل تحكيم هل هو داخل والتحكيم الداخلي.

 أم دولي؟.

تعددت األوصاف والتسميات التي أطلقت على هذه املعايير، فمن املعيار املجرد واملعيار املوضوعي، إلى املعيار 

القانوني، وصوال إلى املعيار الجغرافي واملعيار االقتصادي، إال أن املتمعن لهذه املعايير اآلنفة الذكر وغيرها يدرك بجالء 

قد ال يتعدى االختالف في املسميات واملصطلحات، لذا سنقتصر في هذه الدراسة على املعيارين أن الفرق بينها في أغلبه 

 االقتصادي والجغرافي نظرا ألهميتهما مقارنة بغيرها من املعايير األخرى.

 :املعيار الجغرافي 

مكان التحكيم، إن املقياس الذي يخرج التحكيم من تحكيم داخلي إلى تحكيم آخر دولي حسب هذا املعيار هو 

 139فقد وجد تيار فقهي ينادي باعتباره املعيار الوحيد الذي يمكن القرار التحكيمي من أن يصطبغ بالصبغة الدولية.

، 2420يونيو  20كما أن اتفاقية بيويورك املتعلقة باالعتراف بالقرارات التحكيمية الخارجية و بتنفيذها املؤرخة في 

حيث جاء في فصلها األول : " تنطبق هذه االتفاقية على االعتراف بالقرارت التحكيمية  اعتبرته أحد املعايير املعتمدة،

 الصادرة بتراب الدولة األخرى غير التي وقعت فيها املطالبة باالعتراف بالقرارات التحكيمية و بتنفيذها ..".

إن التطورات التي ما انفك و رغم أن مفهوم "مكان التحكيم" يبدو ألول وهلة مفهوما بسيطا و سهل التطبيق، ف

يشهدها ميدان التحكيم تؤكد خالف ذلك. ففي البداية كانت لهذا املفهوم داللة مادية، بحيث يعتبر مقرا للتحكيم، 

املكان الذي تعقد فيه هيئة التحكيم جلساتها و تسمع فيه أقوال الشهود و األطراف و الخبراء و تتلقى املرافعات و تصدر 

أي   Sentence flotante أن مكان التحكيم يصبح صعب التحديد في صورة القرارات التحكيمية العائمةفيه قرارها. إال 

القرارات التي تصدر بعد أن تعقد هيئة التحكيم جلساتها في أماكن متفرقة، و كذلك الشأن في صورة التحكيم عبر 

عنى املألوف بل تتلقى عريضة الدعوى و تقارير ، حيث ال تعقد هيئة التحكيم جلساتها  باملCyberarbitration األنترنت

الجواب عبر االنترنت، كما تصدر أحكامها على نفس الشبكة. فتجري أعمال التحكيم على فضاء غير مادي و غير أرض ي 

 .140وال يمكن ربطها ماديا بأي بلد

أقرت معايير أخرى  إلى جانب معيار مكان التحكيم، نجد بعض االتجاهات الفقهية و القضائية و التشريعية،

 إلضفاء الصبغة الدولية على التحكيم و إخراجه بالتالي من دائرة التحكيم الداخلي، نذكر منها: 

، كما أنه  املعيار األكثر  2402معيار مقر العمل،وقد أخدت به لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة  -

  141اعتمادا في عمل املحاكم التونسية،

 سية األطراف و جنسية املحكمين.معيار جن -

                                                           
 .147مرجع سابق، ص   : _ عبد هللا هاللي138

 .701عبد هللا هاللي: "التحكيم الدولي في القانون التونس ي والقانون املقارن"، مرجع سابق، ص _  139 

 .077_ عبد هللا هاللي: "التحكيم الدولي في القانون التونس ي والقانون املقارن" ،مرجع سابق، ص 140 

 0بتاريخ  24712_ اعتمدت محكمة االستئناف بتونس معيار مقر عمل أطراف اتفاقية التحكيم في زمن انعقادها في بعض القرارات ، كالقرار عدد 141 

ورة أن األمر من عقد املناولة املبرم بينهما ضر  12، الذي جاء فيه :" حيث اختلف الطرفان حول طبيعة التحكيم املنصوص عليه في البند 2444فبراير 

ولتين ديختلف بحسب ما إذا كان التحكيم املتفق عليه يكتس ي صبغة داخلية أم أنه تحكيم دولي .. و أنه طاملا اتضح أن محل عمل الطرفين واقع في 

 .  707، ص هاللي: مرجع سابقمختلفتين، فإن توفر هذا العنصر كاف لوحده باعتبار التحكيم في هذه النازلة يكتس ي صبغة دولية ". قرار أورده عبد هللا 
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، والقانون الهولندي لعام 2401معيار مكان إقامة األطراف، وهو ما أخذ به كل من القانون السويسري لعام  -

2402 .142  

املتعلقة باملبيعات الدولية للمنقوالت اشترطت هي األخرى أن يكون النزاع ناشئا  2412كما أن اتفاقية الهاي لعام 

تجارية دولية، هذا وقد اعتمد هذا املقياس القانون النموذجي للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي عن عملية 

منه على أن "التحكيم يكون دوليا إذا كانت مؤسسات الفرقاء عند إبرام  7/2، إذ تنص املادة 2402الصادر في سنة 

ماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها عمل أحد اتفاق التحكيم تقع في بلدان مختلفة، أو إذا كان أحد األ 

 الطرفين.

 كل مكان يتم فيه تنفيذ جزء أساس ي من االلتزامات الناشئة عن العالقات التجارية. -

 املكان الذي يكون للنزاع عالقة أوثق به. -

 حدة"إذا اتجهت إرادة األطراف صراحة إلى أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دولة وا -

من ق.م.م. نجد أن املشرع املغربي أخذ هو اآلخر باملعيار الجغرافي وهذا أمر مهم  711 -10وبالرجوع إلى الفصل 

نظرا ملا يرتبه من نتائج قانونية على مستوى القانون الواجب التطبيق وقد نص على أنه "يعتبر دوليا حسب مدلول هذا 

 على األقل موطن أو مقر بالخارج. الدولية، والذي يكون ألحد أطرافهالفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة 

ان أو ك كان أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا االتفاق مؤسسات بدول مختلفة.، يعتبر التحكيم دوليا إذا 

 احد األمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة املوجودة بها مؤسسات األطراف.

 يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتض ى هذا االتفاق. أ. مكان التحكيم عندما

ب. كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من االلتزامات املترتبة على العالقة التجارية أو املكان الذي تربطه أكثر 

 بموضوع النزاع صلة وثيقة.

 ر من بلد واحد.أو كان األطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكث

 من هذا الفصل، يطبق ما يلي: 1ألجل تطبيق مقتضيات الفقرة 

إذا لم تكن ألحد األطراف أكثر من مؤسسة، فإن املؤسسة الواجب اعتمادها هي املؤسسة التي تربطها صلة وثيقة 

 باتفاق التحكيم أكثر من غيرها.

 االعتيادية.إذا لم تكن ألحد األطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه 

لألطراف االتفاق على إجراء التحكيم في أي مكان ولو خارج التراب الوطني شريطة  143فيما أجاز القضاء املغربي

تحديد القانون املطبق أو اإلشارة إلى اعتماد قانون مركز تحكيمي وطني أو أجنبي إذ ليس في ذلك خروج عن قواعد 

 التحكيم.

ببعض ما ينص عليه القانون النموذجي للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري  ولذلك يكون املشرع املغربي قد أخذ

، وقد ذهبت املادة األولى من هذا القانون إلى أن "التحكيم يكون دوليا إذا كانت 2402يونيو  12الدولي الذي اعتمد في 

                                                           
 .4_ عبد الحكيم عودى :"مرجع سابق"، ص 142
، نقال عن: عبد الحكيم عودى 2417قرار تجاري عدد  210/20امللف عدد  02/02/2412_ حكم صادر عن محكمة االستئناف بالبيضاء بتاريخ 143

دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية "التحكيم التجاري الدولي وإشكالية القانون واجب التطبيق"، أطروحة لنيل ال

 .20، ص 1021-1022الرباط، السنة الجامعية  –واالقتصادية واالجتماعية السويس ي 



 

 

 60 
 

  

ورة لفة أو إذا كان أحد األماكن املذكمؤسسات الفرقاء في اتفاقية تحكيمية عند إجراء هذه االتفاقية، تقع في بلدان مخت

. وقد اعتمدت كذلك الكثير من التشريعات هذا املعيار 144الحقا، يقع خارج الدولة التي يقع فيها مؤسسات الفرقاء"

 .146والتشريع املصري  145لجعل التحكيم دوليا، من بينها التشريع التونس ي

 املعيار االقتصادي 

يحاول تحديد الهوية الدولية للتحكيم بشكل مجرد عن موضوع النزاع املطروح على خالف املعيار الجغرافي الذي 

خر إذا كان النزاع ناتجا عن آبمعنى  على هيئة التحكيم، فإن املعيار االقتصادي يتجسد في التركيز على موضوع النزاع.

دة اع واملحكمين من جنسية واحاملعامالت التجارية الدولية وصف التحكيم بأنه تحكيم دولي، حتى ولو كان أطراف النز 

وتم التحكيم في نفس الدولة، إذ ال مجال حسب هذا االتجاه الفقهي للنظر في جنسية أطراف النزاع أو مكان التحكيم 

 .147أو جنسية املحكمين، ما دام موضوع النزاع غير مرتبط بدولة معينة، كونه مرتبط بالتجارة الدولية

املتعلق بالتحكيم الدولي،  2401الفرنس ي قبل أن يتبناه املرسوم الصادر سنة  وهو معيار أسسه االجتهاد القضائي

 .148وذلك تماشيا مع قاعدة القانون يتبع االجتهاد القضائي املعمول بها في فرنسا

إن اتساع طبيعة املنازعات غير املرتبطة ببلد واحد تفسر ملاذا يجب أن يكون هناك تحكيم دولي مختلف عن 

حديثة وعت هذا الدور الريادي للتجارة الدولية في إمكانية تميز التحكيم الي، لذا فان غالبية التشريعات التحكيم الداخل

التجاري الدولي عن غيره من أنواع التحكيم األخرى فنصت على أن التجارة الدولية تعتبر هي املعيار األبرز إن لم يكن 

لدولي عن غيره من أنواع التحكيم، ومن هذه التشريعات نجد األوحد الذي على أساسه يتم تمييز التحكيم التجاري ا

من ق.م.م بأنه "يعتبر التحكيم دوليا ذلك التحكيم الذي  2141القانون الفرنس ي الذي عرف التحكيم الدولي في املادة 

 يضع في امليزان مصالح التجارة الدولية.

تعاقبة ونذكر في هذا السياق حكم صادر عن محكمة كما أن القضاء الفرنس ي بقي مخلصا لهذا املبدأ في أحكامه امل

، والذي جاء فيه "إن الطابع الدولي للتحكيم يجب أن يتحدد طبقا للحقيقة 2440أبريل  2االستئناف بباريس في 

االقتصادية العملية التي بمناسبتها تم إعماله، وفي هذا الخصوص يكفي أن تحقق العملية االقتصادية نقال لألموال أو 

                                                           
 .22_ عبد الحكيم عودى "مرجع سابق"، ص 144
 من مجلة التحكيم التونسية 10_ املادة 145
على أنه "مع اإلخالل بأحكام االتفاقات املعمول بها في جمهورية مصر العربية  2441جديد لسنة _ تنص املادة األولى من قانون التحكيم املصري ال146

ان هذا إذا كتسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العالقة القانونية التي يدور حولها النزاع 

 ا تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لهذا القانون"التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيم
دار البيضاء، ال_ عبد هللا درميش، "التحكيم الدولي في املواد التجارية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني 147

 11, ص  2407-2401السنة الجامعية 
148_ Le droit français de l’arbitrage international est manqué par l’influence de la jurisprudence aussi bien dans ses origines que dans son 

développement. Le décret du 12 mai 1981 qui a codifié les règles de l’arbitrage international (art 1492/1507) du nouveau code  de 

procédure civile – NCPC est un effet largement inspiré des solutions précédemment mises au point par la jurisprudence est 

essentiellement celles de la cour d’appel de paris et de la cour de cassation, Jean Pierre Ancel « La lecture de la jurisprudence française en 

matière d’arbitrage international » colloque international sur l’arbitrage commercial interne et international. Casablanca 3-4 mars 2004. 

P2. 
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دمات أو رؤوس األموال عبر الحدود أما جنسية الشركاء )األطراف( في النزاع، والقانون الواجب التطبيق على العقد الخ

 أو على التحكيم، وكذا مكان التحكيم فهي أمور غير فعالة أو غير مجدية.

لى القانون الواجب "إن الطابع الداخلي أو الدولي للتحكيم ال يعتمد ع 11/1/2441كما قضت نفس املحكمة بتاريخ 

 .149التطبيق أو على اإلجراءات، أو على إرادة األطراف، ولكن على طبيعة العملية االقتصادية التي هي اصل النزاع

و بالرجوع إلى املشرع املغربي نجده قد أخذ باملعيار االقتصادي إلى جانب املعيار الجغرافي حينما نص في الفصل 

سب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون من ق.م.م "يعتبر دوليا، ح 711-10

ألحد أطرافه على األقل موطن أو مقر بالخارج"، ويكون بذلك قد ساير التوجه العام الذي أخذت به غالبية التشريعات 

ألطراف في تحديد القانون الذي . وحسنا فعل املشرع املغربي ألن هذه االزدواجية تعطي الحرية الكاملة ل150املقارنة"

 .151 يبتغون تطبيقه كما يسمح للقضاء بتوسيع صالحياته، وذلك من منطلق أن التجارة الدولية عابرة للحدود

 آثار تميز التحكيم التجاري الدولي عن الداخلي  املطلب الثاني:

التحكيمي ذاته، ذلك أن القرار إذا سلم إن من أهم اآلثار التي تترتب عن دولية التحكيم هو ما ينعكس على القرار 

بدوليته فإنه سيحظى بالتالي بعدة إيجابيات ال يمكن أن يشاركه فيها القرار التحكيمي التجاري الداخلي ولعل أبرز هذه 

 اإليجابيات هو تقليص سلطة القضاء الوطني على القرار التحكيمي التجاري الدولي.

لى األحكام التحكيمية الدولية في املادة التجارية ،متسمة بطابع املحدودية، وبناء عليه نستشف أن رقابة القضاء ع

وبالنظر إلى ما اتسمت به هذه الرقابة فإنهما ترتكز باألساس على مراقبة مدى انسجام القرار التحكيم وما يمليه مفهوم 

 املادة التجارية اليقبل ألي طريق من النظام العام املحلي والدولي مما يعني معه القول أن الحكم التحكيمي الدولي في

طرق الطعن سواء كانت عادية أو غير عادية ،مالم يصدر هذا يصدر هذا الحكم التحكيمي فوق التراب املغربي فإنه 

بذلك يعرض نفسه لإللغاء، كما أنه اليمكن للقضاء النظر في موضوع النزاع بخالف الحكم التحكيم التجاري الداخلي 

 .كمة املختصة البت في النزاع في حالة إبطال الحكمالذي يجوز للمح

هذا باإلضافة إلى اتساع نطاق مبدأ سلطة إرادة املتحكمين في التحكيم التجاري الدولي، إذ بإمكانهم تحديد 

 القواعد اإلجرائية والقواعد املوضوعية الواجبة التطبيق، بدأ بتشكيل الهيئة ومرورا بإجراءات التحكيم والقانون الذي

ــــــوع إلى املشرع املغربي نجده ميز بين التحكيم الداخـــبالرج .152يحكم موضوع النزاع ــ لي والدولي من حيث طرق الطعن ــ

 وهذا ما سنحاول تبيانه في النقط التالية: بالقرارات التحكيمية.

 التجاري الداخلي: أوال: طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في التحكيم

 على ما يلي: 71/711شرع املغربي في املادة نص امل

                                                           
ألنشطة أو أداء الخدمات بما في ذلك ا _ يمكن تعريف التجارة الدولية بأنها "كافة العالقات االقتصادية التي تهدف إلى إنتاج وتحويل أو تداول البضائع149

 .14، ص 2441 التمويلية واملعرفية: منير املجيد: التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي في تطور الفقه وقضاء التحكيم، منشاة املعارف، الطبعة
 .74، ص 1001ة، الطبعة األولى، _ أحمد عبد الكريم سالمة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، دار النهضة العربي150
 .21_ عبد الحكيم عودى "مرجع سابق" ص 151
 مقال منشور على املوقع الرسمي للمجلة  القانون واألعمال._ 152

http://www.droitetentreprise.com    , vu le 22/10/2017 à 10 :30 . 

http://www.droitetentreprise.com/متى-يكون-التحكيم-دوليا-؟-الفرق-بين-التح/
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( التي تنص على 72/711"ال يكون حكم التحكيم قابل ألي طريق من طرق الطعن على أن تراعي أحكام املادتين )

التي حملت هذا  72/711إمكانية الطعن فيه عن طريق اعتراض الغير أمام املحكمة املختصة أصال بنظر النزاع واملادة 

للطعن فيه بطريق اإللغاء )دعوى البطالن( على الرغم من كل اتفاق مخالف بين الخصوم وكذلك في  الحكم قابال 

أضافت إلى ذلك إمكانية خضوع قرار التحكيم لالعتراض على  71/711الحاالت املحددة في هذه املادة غير أن املادة 

 األحكام الغيابية.

الناظرة في دعوى اإللغاء، فتتولى هذه املحكمة النظر في موضوع وفي حال اإللغاء )إبطال( القرار من قبل املحكمة 

النزاع ضمن حدود مهمة هيئة التحكيم، إال إذا كان اإللغاء بسبب عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطالن هذا االتفاق 

لتحكيمي أما في حال  رفض طلب اإللغاء فيجب على املحكمة املذكورة أن تأمر بتنفيذ القرار ا 153.(71/711)املادة 

 وثبوت حكما نهائيا.

أما بخصوص موقف بعض التشريعات املقارنة خاصة العربية )لبنان، تونس( نجدها قد أخذت باملبدأ الذي أخذ 

به املشرع املغربي املتمثل في عدم قابلية الحكم التحكيمي الداخلي ألي طريق من طرق الطعن ، ولكن يجوز الطعن في 

البطالن إذا توفرت األسباب التي حددها املشرع املغربي على سبيل الحصر في املادة الحكم التحكيم عن طريق دعوى 

72-711.154 

 ثانيا: طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في التحكيم التجاري الدولي

قا بيعتبر الطعن بالبطالن هو أيضا الطريق الوحيد للطعن بحكم املحكمين الصادر في التحكيم التجاري الدولي ط

وهي الحاالت نفسها املتعلقة بأسباب استئناف  711-14وفي الحاالت املحددة في املادة  711 -22ملا نصت عليه املادة 

القرار القضائي املغربي الصادر بمنح الصيغة التنفيذية لحكم املحكمين الصادر في التحكيم الدولي، إلى أنها أضيف من 

                                                           
لعلوم لفؤاد ديب: "تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطالن والكساد في االتفاقيات الدولية والتشريعات العربية الحديثة"، مجلة جامعة دمشق _ 153

 .21/ صفحة 1022، العدد الثالث، 11االقتصادية والقانونية، املجلد 
 املتعلق بالتحكيم والوساطة التي تنص على مايلي: 02.00نون من قا 711-72املادة  _ أنظر 154

ويكون . رغم كل شرط مخالف ، تكون األحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطالن طبقا للقواعد العادية أمام محكمة االستئناف التي صدرت في دائرتها

يوما من تبليغ الحكم التحكيمي املذيل بالصيغة  22لم يقدم داخل أجل  تقديم هذا الطعن مقبوال بمجرد صدور الحكم التحكيمي .وال يتم قبوله إذا

 ال يكون الطعن بالبطالن ممكنا إال في الحاالت اآلتية : التنفيذية .

 إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطال ، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم -

 إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين املحكم املنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة التفاق الطرفين -

إذا أمكن   التحكيمية دون التقيد باملهمة املسندة إليها أو بتت في مسائل ال يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا االتفاق ، ومع ذلك  إذا بتت الهيئة-

 لخاصة باملسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة باملسائل غير الخاضعة له ، فال يقع البطالن إال على األجزاء األخيرة وحدهافصل أجزاء الحكم ا

 711-12خ الحكم التحكيمي والفصل ــــن وتاريـــــمياء املحكــــــــــص أسمـــــــما يخـــــــــــــفي 711-11( و الثانية)الفقرة  711-17ن ــــــــــيات الفصليــــــــــرم مقتضــــإذا لم تح-

 إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر يتعلق-

 بواجب احترام حقوق الدفاع 

 لعام إذا صدر الحكم التحكيمي خالفا لقاعدة من قواعد النظام ا-

ى موضوع األطراف على تطبيقه عل  في حالة عدم التقيد باإلجراءات املسطرية التي اتفق األطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق-

 النزاع.

لكة املغربية العام في املم تحكم محكمة االستئناف التي تنظر في الطعن بالبطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام

 أو إذا وجدت موضوع النزاع من املسائل التي ال يجوز التحكيم فيها .
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التحكيم الداخلي، فقد استبعد املشرع املغربي منها حاالت في غاية األهمية حاالت الطعن بقرار التحكيم الصادر في 

 املتعلقة بالتحكيم الداخلي.711-72من املادة  1و  2تتعلق بالحاالت املحددة في البندين 

ومن أوجه االختالف بين حاالت بطالن حكم التحكيمي في التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، اعتماد املشرع 

ي في حالة مخالفة حكم املحكمين للنظام العام الداخلي والدولي كسبب إلبطال الحكم الصادر في التحكيم الدولي، املغرب

 155.في حين أنه اكتفى بحالة مخالفة عن قواعد النظام العام كسبب إلبطال حكم املحكمين في التحكيم الداخلي

كمة الناظرة في دعوى إبطال حكم املحكمين على خالف نظام إبطال حكم املحكمين الداخلي، ال يحق للمح و

 .711-21الصادرة في التحكيم الدولي النظر في موضوع النزاع عندما تقرر إبطال هذا الحكم، عمال باملادة 

ملنح  مكانيا  و تجب اإلشارة إلى أن هناك تمييز بين التحكيم التجاري الداخلي والدولي من حيث الجهة املختصة 

 :للقرارات التحكيميةالصيغة التنفيذية 

 ينعقد االختصاص للرئيس املحكمة التجارية إلضفاء الصيغة التنفيذية  :نسبة لألحكام التحكيمية الداخليةبال

  .على الحكم التحكيمي ليصبح سندا تنفيذيا يوازي األحكام القضائية الحاصلة على القوة التنفيذية

 : الختصاص إلى رئيس املحكمة التجارية بالرباط اذا صدر يسند ا أما فيما يخص األحكام التحكمية الدولية

أما إذا صدر باملغرب فإن االختصاص يرجع إلى املحكمة التي يوجد فيها  ،711-12خارج املغرب بناء على املادة 

 . مكان التنفيذ

 خاتمة 

بخصوص التحكيم تشكل خطوة مهمة من قبل  08-05 ختاما يمكن القول أن املستجدات التي جاء بها القانون 

املشرع املغربي في مجال تدعيم ترسانته القانونية املشجعة لالستثمار األجنبي وتدعيم فرص نجاحه، نظرا ملا يحتله 

 ل الحديثة.نظام التحكيم من إقبال كبير في عصر العوملة و مالئمته ملتطلبات األعما

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققه هذا القانون مقارنة مع القانون امللغى إال أنه ال يخلو بدوره من نقائص  

ينبغي على املشرع تداركها في املستقبل القريب، خصوصا مع وجود مؤشرات قوية تنبأ بصدور مدونة التحكيم تجد 

دنية الجديدة ال يوجد فيها أي مقتض ى يتعلق بالتحكيم، و لعل هذا الحذف مصادرها في كون مسودة قانون املسطرة امل

يأشر على نية املشرع في إخراج مدونة خاصة بالتحكيم و التي يرجى  أن تأتي بمستجدات تتالءم مع قيمة قضاء التحكيم 

 .و مستوى النجاح الذي حققه

  

                                                           
155 _ Khalid Zaher, le nouveau droit marocain de l’arbitrage interne et international, Rev. ARAB. 2009. P.67 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


 

 

 61 
 

  

 

 الئحة املراجع 

 كتب باللغة العربية (2
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  يهم تعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون املسطرة املدنية ، يتعلق بالتحكيم و   00-02القانون رقم

   1001دجنبر 2بتاريخ  2201، جريدة رسمية عدد 1001يوليوز  11اريخ الوساطة االتفاقية ، كما تم املصادقة عليه بت

 77يتعلق بإصدار مجلة التحكيم التونسية )الرائد الرسمي عدد  2447أبريل  12مؤرخ فى2447 لسنة 11 قانون عدد 

  2447ماي  1بتاريخ 

 : مواقع إلكترونية  (6

 http://www.memoireonline.com/ 

 https://www.uncitral.org 

 https://marefa.org  

 https://www.lextenso.fr  

http://www.memoireonline.com/
https://www.uncitral.org/
https://marefa.org/
https://www.lextenso.fr/
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 الدولة عقود في الدولي التجاري  للتحكيم اللجوء أثر

 الدولة عقود في الدولي التجاري  للتحكيم اللجوء أثر

 

 الدكتوراه بصف باحث

 حلب جامعة الحقوق، كلّية الدولي، القانون  قسم

 

 

ص
ّ
 امللخ

 ألهمية 
 
 في االقتصاد القومي للدول وخاصة النامية منها, ونظرا

 
 هاما

 
عدُّ عقود الدولة من العقود التي تؤدي دورا

ُ
ت

ْضفت على العقد خاصية تميزه عن بقية العقود الدولية, ومن هذه الشروط 
َ
رط ش برز هذه العقود برزت فيها شروط أ

حتى غدا من الشروط الرئيسة املألوفة في عقود الدولة. يعمل املستثمر  التحكيم التجاري الدولي الذي انتشر بشكل كبير,

  علىاألجنبي 
 
 ما ترض ى الدولة بالقبول بهذا الشرط رغبة

 
 للمزايا التي يحققها له, وغالبا

 
 إدراجه في عقوده مع الدولة نظرا

 علىاملترتبة  ر ااآلثتناول في هذا البحث في الدولة. سن االقتصاديةمنها في جذب االستثمار األجنبي للمساهمة في التنمية 

اللجوء للتحكيم التجاري الدولي في عقود الدولة بالنظر إلى طبيعة هذه العقود من حيث االختالل في التوازن االقتصادي 

ر طرف الخاص األجنبي يعتبللوالقانوني بين طرفي العقد, بوجود الدول كشخص سيادي. فشرط التحكيم بالنسبة 

ربح وال فاملستثمر هدفه تحقيق ال, نفرادية للدولة املضيفةحقوقه في الدولة املضيفة من التصرفات اإل  ضمانة تحمي

إنَّ اللجوء للتحكيم من قبل الدولة  ومن ناحية أخرى يريد تعريض مشروعه ألي أخطار من قبل الدولة ذات السيادة, 

الستثمار كونه أداة جذب لو اشر على التنمية االقتصادية يجابية و السلبية من حيث أثره املباملضيفة له انعكاساته اإل 

كما , لةاملتعلقة بعقود الدو  النزاعات فيالقضائي بالنظر  اختصاصهايسلب الدولة  كذلك فإن شرط التحكيماالجنبي, 

  يفة.ضويفقد الدولة سلطتها في الرقابة على النشاط االستثماري وما قد ينجم عنه من أثار بيئية ضارة بالدولة امل

 

 .عقود الدولة -التحكيم التجاري الدولي – العقود الدولية :لكلمات املفتاحّيةا
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 املقّدمة

عدُّ عقود الدولة التي تبرمها الدولة مع األشخاص األجنبية من العقود الهامة للدول, وتستهدف هذه الطائفة من 
ُ
ت

, وتتعدد أشكال وأنواع هذه العقود التي من 156للدولة العقود بالدرجة األولى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

عقود اقتسام االنتاج(, وعقود نقل -املقاولة-املشاركة–أبرزها عقود االستثمار, وعقود النفط بأنواعه)االمتياز

 التكنولوجيا. 

يم التحكتتميز هذه العقود بعدد من الخصائص التي تميزها عن بقية العقود الدولية, منها لجوء األطراف إلى 

 .157التجاري الدولي كوسيلة لفض املنازعات التي تثور بينهم في عقود الدولة

أضحى ظاهرة من مظاهر العصر الحديث، وزاد اللجوء إليه كنظام لحسم املنازعات ملا يوفره من 158فالتحكيم

 ارة واالستثمار إلى ذيوعمزايا ال يحققها قضاء الدولة املثقل بالقضايا. ولقد أدى التطور الهائل الذي طرأ على التج

التحكيم وانتشاره على الصعيد الخارجي مما يضاعف أهميته ويتوجب اإلحاطة به, إلى أن أصبح التحكيم التجاري 

 في عقود االستثمار األجنبية، والتي تكاد جميعها تتضمن شرط إحالة جميع منازعاتهم إلى التحكيم. 
 
 رئيسيا

 
الدولي عنصرا

 ملزمة بقبول فاملستثمر األجنبي يع
 
 على إضافة شرط التحكيم، والدولة املضيفة لالستثمار تجد نفسها دائما

 
مل دائما

 منها في َدعم االقتصاد الوطني بعقود ضخمة ترتقي باالقتصاد القومي
 
 .159شرط التحكيم رغبة

 أهمية البحث: 

ال في ال  تنمية االقتصادية في الدول, وباعتبار تبرز أهمية البحث من حيث أهمية عقود الدولة وما تلعبه من دور فعَّ

أنَّ شرط التحكيم من الشروط املألوفة في عقود الدولة, وما يصاحبه من تأثيرات هامة بالنسبة لطرفي النزاع كان من 

 امللح اإلحاطة بكافة هذه الجوانب.

 أهداف الّدراسة:

اري الدولي في عقود الدولة, ومساهمة َيكمن هدف البحث من خالل إبراز االثار الناجمة عن شرط التحكيم التج

 هذا الشرط في تسهيل عملية ابرام العقد.

                                                           
 Contratsومن هذا املصطلح اإلنجليزي اشتق من املصطلح الفرنس ي  te contractsStaيرجع مصطلح عقود الدولة إلى أصل إنجليزي ، فهو مأخوذ من 156

d’Etat  ,النظام القانوني  - 1022-1020وتعرف عقود الدولة على أنها العقود التي تبرمها الدولة مع األشخاص األجنبية . انظر عدلي محمد عبد الكريم

حقوق ة الللعقود املبرمة بين الدول واالشخاص االجنبية : رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص, جامعة ابي بكر بلقايد , تلمسان , كلي

 .22والعلوم السياسية, ص
 يختلف التحكيم التجاري الدولي عن التحكيم الدولي الذي يكون أطراف النزاع  فيه دول، وأساسه قواعد وأحكام معاهدات واتفاقيات القانون 157

 یختلف التحكي
 
أن  م التجاري الدولي عن التحكيم الوطني فيالدولي العام املبرمة ببن هذه الدول ومثاله التحكيم في إطار محكمة العدل الدولية. أيضا

 متى ما كان الن
 
اع موضوع ز التحكيم الوطني إنما ينظر في النزاعات املتعلقة بعالقات غبر مشوبة بعنصر أجنبي, بينما يكون التحكيم التجاري دولبا

اف أو محل إبرام العقد أو محل تنفيذه. راجع في ذلك: د. جعفر التحكيم ناش ئ عن عالقة قانونية تثير تنازع القوانين بالنظر إلى جنسية أو موطن األطر 

-120أهمية ودور التحكيم التجاري الدولي في الحياة الخاصة الدولية, بحث منشور في مجلة كلية الحقوق, جامعة النهرين, ص ص -1000كاظم جبر, 

124. 
َم, بتشديد الكاف مع الفتح  158

َّ
 .40, ص1وهو بمعنى التفويض في الحكم. نظر في ذلك القاموس املحيط, جالتحكيم في اللغة هو مصدر للفعل َحك

خر من التحكيم أطلق عليه بعض الفقه "بالتحكيم اإللزامي الدولي" ذلك الذي ال يستند إلى عقد تحكيم )سواء شرط أو مشارطة ت159
ّ
كيم( حهناك نوع ا

 فيها, وتشير هذه االتفاقية إلى التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول املتعإنما يستند إلى اتفاقية دولية تكون الدولة املضيفة لالستثمار ع
 
اقدة ضوا

ك: د.  الحميد لواألشخاص األجنبية, بالتالي يمكن للطرف األجنبي االستناد إلى هذه االتفاقية دونما حاجة لعقد تحكيم خاص بين طرفي النزاع. انظر في ذ

 وما يليها. 27الدولي, مجلة التحكيم العربي, املجلد الخامس, ص التحكيم اإللزامي -1001األحدب, 
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 :منهج البحث

 على املذهب التحليلي بغية الوصول إلى أهداف البحث.
 
 اعتمدنا في هذا البحث منهجيا

 إشكالّية البحث

تحقيقها عى الدولة املضيفة لعقود الدولة تثير مشكلة أساسية أال وهي كيفية التوفيق بين األهداف العامة التي تس

والتي تحرص في أغلب األحيان على ممارسة حقوقها في السيادة والسلطة فيما يتعلق بمواردها الطبيعية، وبين األهداف 

 لحقيقة أنًّ الدولة تتمتع بسلطة ادخال 
 
الشخصية التي يسعى لتحقيقها الطرف الخاص األجنبي املتعاقد معها. ونظرا

قد يدخل ضمن النطاق اإلقليمي للدولة، ويخش ى أن يختل التوازن التعاقدي نتيجة تدخل الدولة تعديالت على أي ع

 كسلطة عامة في صورة إصدار قواعد تشريعية جديدة دون أدنى احترام لحقوق الطرف األجنبي الخاص املستثمر. 

 بالتحكيم كوسيلة فاعلة وحيادي
 
 بالغا

 
عن  ة لتسوية منازعاتهم الناتجةلذلك يبدي املستثمرون األجانب اهتماما

استثماراتهم أو املرتبطة بها في الدول املضيفة. ومن جانب آخر تدرك الدولة املضيفة أهمية اللجوء للتحكيم كوسيلة 

لتسوية املنازعات الناتجة عن عقود الدولة, ملا له من إسهام في خلق مناخ استثماري جيد يسهم بدوره في تحقيق 

 على الدولة املضيفة التقدم االقتصادي 
 
في الدولة املضيفة, رغم ما قد تلقاه الدولة من مصاعب وتحديات قد تؤثر سلبا

 سواء أكانت تتعلق بسلب اختصاصها القضائي لهيئة تحكيم أم بالضرر الذي سيلحق بيئتها.

تميز بطبيعتها لدولة التي توعليه نطرح التساؤل التالي: ما هو تأثير اللجوء للتحكيم بالنسبة لطرفي النزاع في عقود ا

 الخاصة؟.

 :خطة البحث

 وعليه تم تقسيم هذا البحث الى مبحثين وفق الشكل التالي:

 املبحث األول: التحكيم ضمانة إجرائية للمستثمر في الدولة املضيفة

 املبحث الثاني: أثر التحكيم املرتبط بعقود الدولة على الدولة املضيفة لالستثمار

 

  160التحكيم ضمانة إجرائية للمستثمر في الدولة املضيفةاملبحث األول: 

تلجأ الدول الجاذبة لالستثمار إلى التحكيم لتشجيع االستثمارات على أراضيها, وهو األمر الذي دفع كثير من الدول 

ستثمر , إضافة إلى سعي امل161ألن تعمل على سن قوانين خاصة بالتحكيم كوسيلة لتسوية املنازعات مع املستثمر األجنبي

 ملا يتمتع به التحكيم 
 
األجنبي إلى ادراج شرط التحكيم في عقوده املبرمة مع الدول املضيفة للمشروع االستثماري, نظرا

من مزايا تجعله القضاء الطبيعي في عقود الدولة. ويستلزم لتحقيق فعالية التحكيم كضمانة اجرائية لحسم منازعات 

                                                           
الخاص بالتحكيم فجاء فيه: "التحكيم أسلوب اتفاقي قانوني  1000لعام/ 1عرف املشرع السوري التحكيم وذلك في املادة األولى من القانون رقم 160

 من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات 
 
 للتحكيم أم لم تكن لحل النزاع بدال

 
 دائما

 
التحكيم بمقتض ى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزا

 كذلك".
ب امما ال شك فيه أن الحكومة السورية تعمل على توفير الضمانات والبيئة املناسبة للمستثمر, وتعمل على إزالة الهواجس واملخاوف التي تنت 161

 .1000عام  1علَّ ذلك ما دفع املشرع السوري إلى اصدار قانون خاص بالتحكيم رقم املستثمر األجنبي بشأن االحتكام للمحاكم السورية, ل
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 لذلك سنقوم بتقسيم االستثمار تبني عدد من املبادئ القا
 
نونية منها استقالل شرط التحكيم عن عقد الدولة. وفقا

  املبحث األول إلى مطلبين:

 املطلب األول: مزايا التحكيم التجاري في عقود االستثمار األجنبي

عقود الدولة هي عقود طويلة األجل وترتبط بشكل وثيق بالدولة املضيفة لالستثمار,  يترتب على ذلك خشية 

 ستثمر األجنبي على أمواله, وحاجته إلى ضمانات لتوفير األمان ملشروعه, وهو ما وجده املستثمر بنظام التحكيم.امل

ن أطراف النزاع من تسوية منازعاتهم االستثمارية عن طريق محكمين يتمتعون بخبرة وكفاءة  ِّ
ّ
إن التحكيم يمك

 األمر الذي يوفر الوقت والجهد واملصاريف لدى الخصوم.تؤهلهم للفصل في هذا النوع من املنازعات بطريقة فاعله 

 ويمكن تلخيص بعض مزايا التحكيم في عدة نقاط أهمها:

مرونة التحكيم بالتناسب مع طبيعة املنازعات الناشئة عن عقود الدولة, حيث تتميز بأنها ذات قيمة مالية  -2

 على مبدأ سلطان اإلرادة عالية, يحتاج تنفيذها إلى فترة زمنية طويلة وعلى مراحل مخت
 
لفة, فالتحكيم يقوم أساسا

بالتالي يتفق األطراف على تنظيم العملية التحكيمية بما يتناسب مع ظروفهم التجارية واالقتصادية وبما يتفق مع 

 . 162طبيعة عقود الدولة مصدر النزاع

تنطوي على تنفيذ مشاريع ضخمة التحكيم يوفر السرية ألطراف النزاع في عقد الدولة, فطبيعة عقود الدولة -1

قد تكون ذات طابع علمي أو عسكري فيه من األسرار واألمور التي قد ال ترغب الدولة بإبرازها للعلن, بالتالي برز ضرورة 

األخذ بنظام قانوني يتيح السرية وهذا ما يتوافر بالتحكيم الذي يتسم بالسرية و هو ما تنص عليه أغلبية القوانين 

 .  163حكيمالخاصة بالت

تجنب العديد من املشاكل التي تثار في ميدان تنازع القوانين بالنسبة لعقود االستثمارات األجنبية, بالنظر ملا  -7

 يوفره التحكيم لألطراف من إفساح املجال لإلرادة في تعيين القواعد اإلجرائية واملوضوعية الواجبة التطبيق .

لتي تنشأ عن عقود االستثمار التي تبرمها الدولة اذ تتسم هذه العقود توفر عنصر السرعة في حسم املنازعات ا -1

بضخامة رأس املال املستثمر ووجود جداول زمنية لتنفيذها ، فإذا حصل بشأنها نزاع فان األمر يتطلب البت فيها في 

دة للبت يتفرغون عا أسرع وقت ممكن الستئناف تنفيذ هذه العقود, والتحكيم التجاري يوفر هذا املطلب ألن املحكمين

في املنازعات األمر الذي يؤدي إلى الفصل فيها في وقت أقل مما يلزم عادة في القضاء، وفي أحيان كثيرة ليس في التحكيم 

. باإلضافة إلى ذلك إن قوانين التحكيم قد حددت مدة 164طرق للمراجعة مما يختصر كثيرا طريقه إلى الحكم النهائي

 . 165اللها قرار التحكيميجب على املحكم أن يصدر خ

                                                           
أهمية التحكيم التجاري في ظل االتفاقيات والعقود االستثمارية ومخاطره على التنمية االقتصادية في دولة االمارات   -1022 محمد درادكه, الفي 162

ألجنبي: دراسة في االتفاقيات والقواعد الدولية والعربية والتشريعات الداخلية وتطبيقاتها العربية املتحدة كإحدى الدول املضيفة لالستثمار ا

ي ف منشور في مؤتمر كلية القانون التاسع عشر" قواعد االستثمار بين التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية وأثرها في التنمية االقتصادية .العملية

  .2722, ص2710-2711جامعة اإلمارات العربية املتحدة , صدولة اإلمارات العربية املتحدة ", 
  .4. دار الجامعة الجديدة للنشر, االسكندرية, صالتحكيم تحت مظلة املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمارجالل وفاء,  محمديند.  163
. مجلة رسالة الحقوق, عقود االستثمار التي تبرمها الدولةالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات في , 1022-ايناس, هاشم  رشيداألنباري وعود كاتب  164

  .110, ص110, ص112السنة السابعة, العدد األول, العراق, ص
على أنه" على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خالل املدة التي 1000من قانون التحكيم  71وعلى ذلك نص املشرع السوري في املادة  165

 من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم. 200رفان، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خالل مدةاتفق عليها الط
 
يجوز لهيئة التحكيم  -يوما

 وملرة واحدة. 40إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن اآلجال املذكورة في الفقرة السابقة مد أجل التحكيم ملدة ال تزيد على
 
 يوما
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بروز مؤسسات تحكيمية على درجة متقدمة من التنظيم تتوفر فيها الخبرات والتسهيالت التي تساعد في تسهيل  -1

  166وسرعة العملية التحكيمية, وهذا ما يبرر اتجاه األطراف إلى التحكيم املؤسس ي وتفضيله على التحكيم الحر أو الطليق.

تحكيم من مزايا, كان ال بد لزيادة الضمانة اإلجرائية للمستثمر من النص في القوانين باإلضافة ملا يتمتع به ال

واملعاهدات الدولية التي تنص على التحكيم على مبادئ توفر الطمأنينة للمستثمر األجنبي من التصرفات االنفرادية 

 هو ما سنتطرق له اآلن.للدولة الطرف ذات السيادة, فبرز مبدأ استقالل شرط التحكيم عن عقد الدولة و 

 املطلب الثاني: استقالل شرط التحكيم عن عقد الدولة 

ويقصد بذلك استقالل االتفاق املبرم على شكل شرط التحكيم واملدرج ضمن بنود عقد الدولة عن هذا األخير 

من بنود م املدرج ضومن املؤثرات التي تؤثر بصحته, بمعنى اذا أبطل عقد االستثمار فهذا ال يعني إبطال شرط التحكي

 العقد.

نص على هذا املبدأ في العديد من التشريعات، حيث نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي)األونسترال( 

 من العقد كما لو  17في الفقرة األولى من املادة 1020املنقح لعام 
 
إلى ضرورة النظر على شرط التحكيم الذي يعد جزءا

 عن شروط ا
 
لعقد األخرى، كما جاء فيها أن أي قرار يصدر عن هيئة التحكيم ببطالن العقد ال يترتب عليه كان مستقال

 167بطالن شرط التحكيم.

من قانون التحكيم املصري: بأنه " يعتبر شرط التحكيم  17وعلى صعيد القوانين العربية، فقد جاء في املادة 

 عن شروط العقد األخرى، وال يترتب على 
 
 مستقال

 
بطالن العقد أو فسخه أو إنهاؤه أي أثر على شرط التحكيم اتفاقا

 في ذاته". 
 
 168الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا

 على إتباع خطا املشرع املصري في النص على استقالل شرط التحكيم عن العقد 
 
وحرص املشرع السوري أيضا

 الخاص  1000لعام/ 1من القانون رقم  22بحد ذاته, فنص في املادة 
 
بالتحكيم على أنه" يعتبر شرط التحكيم اتفاقا

 عن شروط العقد األخرى وال يترتب على انتهاء العقد أو بطالنه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم 
 
مستقال

 في ذاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".
 
 متى كان هذا الشرط صحيحا

,  Gossetفي نزاع 2427مايو 1رنسية في حكمها الشهير الصادر في وقد أكدت على هذا املبدأ محكمة النقض الف

 أو كان يتضمنه 
 
حيث قالت املحكمة العليا الفرنسية أنه" في التحكيم الدولي فإن اتفاق التحكيم, سواء أكان منفصال

 فيما عدا الظروف االستثنائية باستقالل قانوني تام,
 
أى عن أية ويكون بمن التصرف القانوني مثار النزاع, يتمتع دائما

ثار محتملة لعدم صحة التصرف القانوني".
ّ
 169ا

                                                           
الدولية  ةلعلَّ من أهم هذه املؤسسات التحكيمية املركز الدولي لفض منازعات االستثمار ) األكسيد(, ومحكمة للندن للتحكيم الدولي, وغرفة التجار  166

 .1022-4-1ة . انظر في قواعد واجراءات التحكيم في غرفة التجارة الدولية, متاحة على االنترنت على الرابط التالي, تاريخ الزيار ICCفي باريس 

 http://t1t.net/book/index.php?action=view&id=1537  .  
 21/0/1021نص القانون متوفر على الرابط التالي, تاريخ الزيارة 167

 .https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf  .   
 .21/0/1021خ الزيارة نص القانون متوفر على الرابط التالي, تاري 168

 http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8334   
  11, ص1 ع,  2. مجلة الحقوق, الكويت, املجلد الضوابط العامة في التحكيم التجاري الدولي -2411رضوان,  أبو زيدورد هذا القرار في بحث د.  169

http://t1t.net/book/index.php?action=view&id=1537
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitra%20tion/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitra%20tion/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8334
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8334
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وحسم املشرع الفرنس ي الخالف حول مبدأ استقالل شرط التحكيم,  حيث أكد على مبدأ استقاللية شرط 

من قانون املرافعات الفرنس ي حيث نص على أنه" إذا كان شرط  2122التحكيم عن العقد األصلي, وذلك في املادة

 فإنه يعتبر غير مكتوب على نحو ال يترتب معه بطالن العقد
 
أما على صعيد القضايا التحكيمية  170األصلي".  التحكيم باطال

 النص على  2412نوفمبر عام  11، فقد جاء حكم التحكيم الصادر في قضية  تكساكو ضد الحكومة الليبية في 
 
متضمنا

 171استقالل شرط التحكيم عن العقد االصلي. 

دفعت الحكومة اليوغسالفية أمام هيئة التحكيم بأن شرط التحكيم لم يعد له وجود على  losignerوفي قضية 

َض على أساس وجود قضاء مستقر يجعل من  إثر فسخ مجلس الوزراء اليوغسالفي للعقد األصلي, إال أنَّ هذا الدفع ُرفِّ

 من كل أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه
 
, بمعنى استقالل شرط التحكيم عن فسخ العقد باإلرادة املنفردة مجردا

 172العقد.

مما تقدم يخلص الباحث إلى أن مبدأ استقالل شرط التحكيم هو من املبادئ املهمة، والذي يخلق نوع من 

 للعقد األصلي، مما يجعل التحكيم األداة الفاعلة 
 
الطمأنينة في نفوس املستثمرين من أي بطالن لشرط التحكيم تبعا

أنَّ ذلك بحاجة ملزيد من الدراسة خاصة في التصرفات التي تجريها الدولة من تلقاء ذاتها وتهدف لحل النزاعات, إال 

 لتحقيق الصالح العام.

فالدولة حين توافق على التحكيم كضمانة اجرائية  لتشجيع االستثمار في أراضيها فإن عليها أن تتخذ عدد من 

حكيم كوسيلة لتسوية املنازعات الناشئة بينها وبين الشخص الخطوات وذلك بسن تشريعات تتضمن صراحة اللجوء للت

ففي سوريا شهدت السنوات األخيرة إلى ما قبل األزمة الحالية خطوات هامة في تشجيع  األجنبي الخاص املستثمر. 

 االستثمار والعمل على جذب املستثمرين األجانب, ومن هذه الخطوات النص على التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات

 مع املستثمر األجنبي.

والذي يتضمن في املادة السابعة منه  1001لتشجيع االستثمار في سوريا  0وهذا ما أكده املرسوم التشريعي رقم 

 التالي:

تتم تسوية نزاعات االستثمار بين املستثمر والجهات واملؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي, وإذا لم -

ي خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل طرفي الخالف يتوصل الطرفان إلى حل ود

 يحق ألي منهما اللجوء إلى الطرق التالية:

 التحكيم .............إلخ.-2

                                                           
  .70, ص 1-7, بحث منشور في مجلة املحامون السورية, العددان التحكيم في عقود االستثمار -1002محمد وليد,  منصور د.  170

171 Texaco Overseas Petroleum Company Calefornia Asiatic oil Coompany, V. Libya case,1977,international legal materials, 

VOL(17),1978,PP.1-37 . 
. املؤتمر السنوي السادس عشر ) التحكيم التجاري التحكيم الدولي والحفاظ على التوازن االقتصادي لعقود االستثمارعصام الدين,  القصبيد.  172

  .112كلية القانون, ص-الدولي(, جامعة اإلمارات العربية املتحدة
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وال شك أن انضمام سوريا إلى اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار يشكل خطوة هامة في مجال تشجيع 

 .173ريااالستثمار في سو 

على عكس بعض التشريعات العربية التي قيدت الحكومة في اللجوء إلى التحكيم في العقود املبرمة مع األشخاص 

األجنبية من خالل اشتراط بعض املوافقات, التي لربما تعرقل عملية التفاوض بين الطرفين. ومن هذه التشريعات 

لس الوزراء, إذ نصت املادة الثالثة من هذا القانون على التشريع الخاص للتحكيم السعودي الذي اشترط موافقة مج

 174أنه" ال يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع اآلخرين إال بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء".

 املبحث الثاني: أثر التحكيم املرتبط بعقود الدولة على الدولة املضيفة لالستثمار

ر مهمة للدولة فيما يخص تشجيع االستثمار الذي بالنتيجة يساهم بالنتيجة في تحقيق رغم ما للتحكيم من آثا

التقدم والتطور االقتصادي, إال أنه ال يخفى ما لهذا األمر من تبعات مضرة للدولة املضيفة, حيث يؤدي اللجوء للتحكيم 

من  ع على اقليمها, وما قد يصاحب ذلكإلى سلب االختصاص القضائي للدولة املضيفة في النظر في املنازعات التي تق

ضرر على بيئة الدولة املضيفة التي أصبحت عاجزة عن اتخاذ االجراءات االنفرادية لحماية البيئة نتيجة تقيدها بشرط 

 لذلك سنقوم بتقسيم املبحث إلى املطلبين التاليين:
 
 التحكيم في العقد. وفقا

 املضيفة املطلب األول: سلب االختصاص القضائي للدولة 

إنَّ اتفاق التحكيم في عقود الدولة يرتب نتائج هامة, لعلَّ من أهمها بالنسبة للدولة املضيفة نزع والية القضاء 

العادي عن النظر في النزاع املشتمل على شرط التحكيم, بشرط إبراز أحد األطراف الدفع بعدم االختصاص قبل الدخول 

 175في أساس الدعوى "دفع شكلي". 

ب من الفقه إلى معارضة األخذ بنظام التحكيم كوسيلة قانونية لفض املنازعات التي تنشأ عن العقود ذهب جان

التي تبرمها الدولة، بحجة مخالفته لسيادة الدولة، كما أنَّ قيام هيئة التحكيم الدولية بالنظر في املنازعات بين الطرف 

الضرورة مناقشة وتقييم األعمال في هذه الدولة وفي ذلك األجنبي املستثمر والدولة املضيفة لالستثمار سيستدعي ب

اعتداء جسيم على سيادتها الوطنية، إذ ال يحق ألية جهة دولية إصدار قرارات في أمور تعتبر من صميم الشؤون 

 الداخلية للدولة.

بينما ذهب االتجاه الراجح في الفقه إلى أن الدولة ال يمكنها الدفع بحصانتها القضائية إذا ما قبلت بشرط التحكيم, 

حيث أنَّ اتفاق الدولة على التحكيم مع الشخص األجنبي الخاص يعني تنازلها عن سيادتها بالنسبة للموضوع الذي 

ضاء خاص ال ينتمي إلى سلطة أي دولة, ومن ثم فهو ال يمثل جرى االتفاق بشأنه على التحكيم, فقضاء التحكيم ق

اعتداء على سيادة الدولة الطرف في النزاع, والدولة حينما قبلت بشرط التحكيم كان برضائها التام دون إرغام من أي 

                                                           
, 1002لعام 10, انظر الجريدة الرسمية : الجزء األول العدد  1002لعام 00انضمت سوريا التفاقية واشنطن بموجب تصديق املرسوم التشريعي  173

 .7100ص
  .21-27, ص ص1, العدد1. مجلة العلوم القانونية واالقتصادية, جامعة عين شمس, املجلدالتحكيم والتنمية -1002أحمد إبراهيم,  إبراهيمد.  174
  .200,  ص22. مجلة امللف, العددالتحكيم في العقود التجارية الدولية-1004طارق,  لبختيا 175
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ى مع مبدأ نافطرف, أضف لذلك تمسك الدولة بحصانتها القضائية أمام هيئات التحكيم بعد موافقتها عليه يعدُّ أمرُّ يت

 176حسن النية في تنفيذ الدولة اللتزاماتها.

وهذا املوقف أكدته املعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية وبعض أحكام التحكيم, فنجد ذلك في االتفاقية 

منها على أنه" إذا وافقت دولة  21/2التي نصت في املادة 2411عام E-I-Cاألوربية الخاصة بحصانة الدول االجنبية 

 على إخضاع منازعة ما نشأت أو يمكن أن تنشأ عن عالقة تجارية أو مدنية للتحكيم, فإن هذه الدولة مت
 
عاقدة كتابة

ال يمكنها أن تتمسك بالحصانة القضائية أمام قضاء دولة متعاقدة أخرى يتم التحكيم على إقليمها أو بموجب قانونها 

َرت أمام محاكمها مسألة تتعلق: ظِّ
ُ
بطال إ -باإلجراءات التحكيمية, ج -صحة أو تفسير اتفاق تحكيم, ب-أ الوطني أو إذا ن

 177الحكم الصادر في هذا التحكيم, مالم ينص اتفاق التحكيم على غير ذلك".

التي أكدت بوضوح  2422واتفاقية واشنطن  الخاصة بتسوية منازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى 

على أنه" متى أبدى طرفا النزاع موافقتهما املشتركة على اللجوء للتحكيم فإنه ال يجوز ألي  12ةفي الفقرة األولى من املاد

منهما أن يسحبها بمفرده دون موافقة الطرف اآلخر". مما يدل على عدم جواز تمسك الدولة بأي دفع للتحلل عن شرط 

 178التحكيم ومنها الدفع بالحصانة القضائية.

وذلك في الفقرة األولى من  2410ول نجد ما نص عليه قانون الحصانة االنكليزي لعام ومن القوانين الوطنية للد

 على إخضاع منازعة ما ناشئة أو يمكن أن تنش ئ للتحكيم, فإن 
 
املادة التاسعة منه على أنه" عندما تتفق دولة ما كتابة

 .179بهذا التحكيم" هذه الدولة ال يمكنها أن تدفع بحصانتها أمام املحاكم البريطانية املرتبطة

م إلى رفض التذرع liamcoوعلى ذلك ذهبت بعض هيئات التحكيم, ففي قضية  ِّ
ّ
َحك

ُ
ضد الحكومة الليبية, ذهب امل

 أن تتنازل عن حقوقها السيادية 
 
بأنَّ شرط التحكيم يعتبر ضد سيادة الدولة, وخلص إلى القول بأن الدولة يمكنها دائما

 180ملتزمة به. بتوقيعها على اتفاق التحكيم وتظل

ولقد رفضت هيئة التحكيم املشكلة في إطار نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية الدفع الذي تقدمت به إحدى 

الدول االفريقية في نزاعها مع شركة فرنسية، على أساس أنَّ حصانتها تحول دون خضوعها لقضاء أجنبي، غير أنَّ الهيئة 

 (.7ق التحكيم بإرادتها وكان لها الرفض من البداية)رفضت هذا الدفع لكون الحكومة أبرمت اتفا

نخلص مما تقدم أن الدولة ال تستطيع التمسك بسيادتها للتحلل من اتفاق التحكيم الذي أبرمته مع املستثمر 

 األجنبي, فالدولة عند إبرامها للعقد كان بوسعها عدم املوافقة على التحكيم, إال أنها أرادت ذلك رغبة منها في تحقيق

مصالح اقتصادية بتشجيع االستثمار. وإنَّ القول بإمكان الدولة التحلل من اتفاق التحكيم بالدفع بالحصانة القضائية 

                                                           
ار . الطبعة األولى, دالعقود املبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية )تحديد ماهيتها والنظام القانوني الحاكم لها( -2442حفيظة, السيد حدادد.  176

  .21النهضة العربية, القاهرة ,ص
 .0/1021//21نص االتفاقية متوفر على الرابط التالي, تاريخ الزيارة  177

 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800730b1 
 .21/0/1021نص االتفاقية متوفر على الرابط التالي: تاريخ الزيارة 178

 https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Pages/ICSID-Convention.aspx 
 . 21/0/1021نص القانون متوفر على الرابط التالي, تاريخ الزيارة  179

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/33/pdfs/ukpga_19780033_en.pdf 
180 Libyan American Oil Company (LIAMCO) V. Socialist People's Libyan Arab jamahairiya,1981,I.L.M,vol2 ,p.1-87.. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800730b1
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800730b1
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Pages/ICSID-Convention.aspx
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Pages/ICSID-Convention.aspx
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/33/pdfs/ukpga_19780033_en.pdf
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قد يؤدي إلى نتائج سلبية فيما يتعلق بالضمانة اإلجرائية املمنوحة للمستثمر األجنبي, األمر الذي قد يدفعه لتعديل 

 
 
 للمخاطر املترتبة على ذلك. موقفه باالستثمار في دولة أجنبية تجنبا

 من دور الدولة بالحماية الالزمة للبيئة التحكيم كقيد يحداملطلب الثاني: 

كما أسلفنا القول فإن االستثمار األجنبي بالنسبة للدول يحظى بأهمية كبرى ملا تحققه الدولة من تطور وازدهار 

ينعكس على املجتمع ككل, كل ذلك يقتض ي من الدولة املضيفة أن تقوم ببعض التنازالت ومنها القبول بشرط التحكيم 

بي الخاص, رغم ما لذلك من مضار تتمثل في فقدان الدولة في املنازعات الناشئة عن عقود الدولة مع الطرف األجن

 املضيفة الرقابة على النشاط البيئي, وترك االختصاص بذلك لهيئة التحكيم التي ستتولى الفصل في النزاع.  

فالدولة أمام خيارين إما أن تتخلى عن العقود التي أبرمتها مع املستثمرين األجانب من أجل املحافظة على البيئة 

مقابل دفع تعويض للمستثمر, من أمثلة ذلك ما قامت به الحكومة الكندية من منع استخدام الجازولين السام من 

 قبل أحد الشركات األمريكية مقابل دفع تعويض عادل لهذه الشركة.

به الحكومة  توإما أن تختار االلتزام بتعهداتها السابقة فال تستطيع التدخل لحماية البيئة من التلوث, وهو ما التزم

, فوجدت الحكومة نفسها Euroglodمليون دوالر في حالة نقض العقد مع شركة  700التركية, حيث التزمت بدفع مبلغ 

مقيدة فال تستطيع التدخل لحماية بيئتها, محترمة بذلك التزاماتها السابقة باختيار التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات 

 181مع الشركة األجنبية.

. ومن األمثلة
 
 العملية على النزاعات التي تتعلق بحماية البيئة برزت عدة قضايا سنأتي على ذكرها تباعا

، غرمت محكمة إكوادورية شركة شيفرون ملا تسببت به أنشطتها من أضرار بيئية. ورفضت 1004في عام  -2

يض ار) األكسيد( للمطالبة بتعو شيفرون دفع الغرامة ولجأت إلى التحكيم أمام املركز الدولي لتسوية منازعات االستثم

ن. 
ّ
 182عما خسرته من أرباح, وال تزال القضية عالقة حتى اال

 بين القرارات التي أصدرها املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار القضية  -1
 
ومن أكثر قرارات التحكيم تأثيرا

ضد اإلكوادور تتعلق بإغالق موقع إلنتاج النفط في األمازون من قبل الحكومة  Occidentalالتي رفعتها شركة 

بليون دوالر لشركة  2.12اإلكوادورية يتسبب بتلوث البيئة, و انتهت القضية بإصدار قرار تحكيم يقض ي بدفع مبلغ 

Occidental  القانون اإلكوادوري كان له الحق  بليون دوالر إذا ما أضيفت إليها الفوائد(, واملالحظ هنا أنَّ  1.1) لتصبح

 183.وفق القانون األكوادوري بإلغاء الرخصة, ومع ذلك غرمت هيئة التحكيم الحكومة اإلكوادورية

ادعى فاتينفل بموجب معاهدة ميثاق الطاقة  Vattenfall v. Germany، في القضية الحاصلة بين 1004وفي عام  -7

 بتعويض قدره 
 
بب ما اتخذته أملانيا من تدابير بيئية تقيد استخدام وتفريغ ماء التبريد في نهر بليون يورو, بس 2.1مطالبا

                                                           
فة بين الشركات االجنبية والدولة املضيإنعكاسات اللجوء الى التحكيم التجاري في منازعات العقود االستثمارية يونس,  ذنون  -حسن جاسم أمير 181

 .10, ص42,العدد 2, السنة 1. مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية, املجلد لالستثمار

 .21/0/1021للمزيد حول هذه القضية متوفر على الرابط التالي, تاريخ الزيارة182 

 http://www.italaw.com/cases/257 

 21/0/1021للمزيد حول هذه القضية منشور على األنترنت, تاريخ الزيارة183 

 .www.citizen.org/documents/oxy-v-ecuador-memo.pd. 

http://www.italaw.com/cases/257
http://www.italaw.com/cases/257
http://www.citizen.org/documents/oxy-v-ecuador-memo.pd
http://www.citizen.org/documents/oxy-v-ecuador-memo.pd
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إلبا, ولم يتم التوصل إلى تسوية إال بعد موافقة أملانيا على خفض معاييرها البيئية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية 

 184على النهر والحياة البرية.

عت ا metalcladوفي قضية  -1 لشركة على املكسيك لرفضها السماح لها ببناء مكب للنفايات, ضد املكسيك، ادَّ

رفضت الحكومة املكسيكية ذلك حيث أنَّ من شأنه أن يلوث إمدادات املياه املكسيكية, ومنحت هيئة التحكيم  

metalclad 16.79 .عما تكبدت من خسائر بسبب الحظر 
 
 185مليون دوالر تعويضا

 الخاتمة  

ولي السمة البارزة واملألوفة في عقود الدولة, بحيث أصبحت أغلب العقود تحتوي أضحى التحكيم التجاري الد

 تمكن من اللجوء للتحكيم في النزاعات 
 
على شرط التحكيم, وتحرص الدول على تضمين تشريعاتها الوطنية نصوصا

 على التسهيالت الت
 
مانة اجرائية ي تشكل ضالتي تثور بينها وبين األشخاص األجنبية) املستثمرين( وتنص فيها أيضا

للمستثمر الذي يخش ى على مصالحه, لعلَّ كلَّ هذا له ما يبرره من رغبة الدول في إطالق العملية التنموية في البالد 

بجذب االستثمار األجنبي الذي يعد العامل األهم في التنمية االقتصادية وخاصة للدول النامية منها, متحملة بذلك ما 

 االستثمار الدولي كالضرر الذي يصيب البيئة. قد تعانيه من مخلفات

 النتائج:

 ولقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج هي: 

 للدول وخاصة النامية منها, وهذا ما دفعها إلى العمل على جذب هذه -2 -
 
 مهما

 
إنَّ االستثمارات األجنبية تمثل عصبا

واالنضمام للمعاهدات الدولية املتعلقة باالستثمار والتي االستثمارات من خالل سن التشريعات املالئمة لذلك, 

نصت بشكل صريح على التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات بين املستثمر األجنبي والدولة. وما قام به املشرع السوري 

 بإصدار قانون خاص للتحكيم يعتبر خطوة جيدة في سبيل جذب االستثمار األجنبي.

األشخاص الخاصة األجنبية ال بد لنجاحه من تحقق التوازن العقدي بين الطرفين, إنَّ أي عقد بين الدولة و -1 -

 وهذا ال يحدث إال بتنازل كل طرف عن بعض من حقوقه.

يرى الباحث أنَّ اتفاق التحكيم في هذا الصدد ال يعتبر من عقود اإلذعان على اعتبار وجود الدولة كطرف  -7 -

ألجنبي هو من يسعى للوصول للتحكيم, فقبول الطرفان كان بناء على سيادي في العقد, بل على العكس الطرف ا

 
 
 كان بمقابل أال وهو تحقيق التنمية االقتصادية وليس رغما

 
إرادة صحيحة ال لبس فيها, وإن رضاء الدولة أيضا

 عنها.

لدولي, تجاري اإن مبدأ استقالل شرط التحكيم عن العقد أصبح من املبادئ القانونية املستقرة في التحكيم ال-1 -

 مما يوفر ضمانات للمستثمر األجنبي من ناحية عدم تأثر بند التحكيم ببطالن العقد األصلي.

                                                           
وثيقة صادرة عن الجمعية العامة لألمم املتحدة,  .املستقل املعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف تقرير الخبير  -1022, ألفريد موريس 184 

A/HRC/30/44, 21-27مجلس حقوق اإلنسان الدورة الثالثون, ص ص. 

 .21/0/1021تفاصيل القضية متاحة على شبكة االنترنت, تاريخ الزيارة185 

  http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0510.pdf 

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0510.pdf
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0510.pdf
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عدم جواز دفع الدولة بسيادتها للتحلل من شرط التحكيم, وإال لكنا أمام إضعاف كبير للضمانة اإلجرائية -2 -

 للمستثمر.

جل, لذلك من املحتمل أن يصيب الدولة ضرر بيئي نتيجة عقود الدولة تعتبر من العقود الضخمة والطويلة األ  -2 -

للعمليات التي تقوم بها الشركات املستثمرة, ووجود شرط التحكيم يحد من قدرة الدولة على التدخل من أجل 

 اتخاذ اإلجراءات الضرورية لحماية البيئة في أراضيها.

 التوصيات: 

 وأما التوصيات التي يمكن اقتراحها فهي:

الكوادر الخاصة بالتحكيم من خالل العمل على اتباع الدورات الخاصة بالتحكيم وإنشاء ثقافة قانونية إعداد -2 -

تحكيمية بوصف التحكيم الوسيلة األفضل لتسوية منازعات االستثمار, مما يساهم في خلق بيئة مناسبة 

 لالستثمار.

مع شخص أجنبي إذا كان من املتوقع حدوث  لفت نظر املفاوض السوري إلى توخي الحذر عند إبرام عقد استثمار -1 -

 نتائج مضرة بالبيئة من خالله, وذلك باملوازنة بين الضرر املتوقع للبيئة ومقدار الفائدة املتوقعة للمشروع األجنبي.

إذا كان من حق املستثمر أن يضع بعض الشروط في العقد التي تحقق له مصالحه, فإنه ال يوجد ما يمنع من -7 -

لة املضيفة في العقد أية شروط تحفظ لها حقوقها, كأن تشترط تطبيق القانون الوطني للدولة, أو أن اشتراط الدو 

 يكون رئيس هيئة التحكيم من جنسية معينة...إلخ.

-  
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 القضاء أمام التحكيم باتفاق الدفع خصوصية

 القضاء أمام التحكيم باتفاق الدفع خصوصية

 

 الدكتوراه، سلك في باحث

 - فاس – الحقوق  كلية

 

 مقدمة

 القضاء، و لقديشغل التحكيم مكانا بارزا على الصعيد الوطني و الدولي، باعتباره أهم الوسائل البديلة عن 

ازدادت أهميته نظرا لتشعب العالقات االقتصادية على املستوى الوطني و الدولي، وخصوصا في املعامالت التجارية 

لكل هذه االعتبارات عملت التشريعات على تنظيم التحكيم بموجب نصوص خاصة  186املتميزة بالتعقيد و التخصص.

املتعلق  02-00يره من التشريعات عمل على تنظيم التحكيم بموجب قانون في تشريعاتها الداخلية، و املشرع املغربي كغ

 187بالتحكيم و الوساطة اإلتفاقية.

من  702و يعد التحكيم بأنه نظام تقاض ي خاص مبني على إرادة األطراف، و عرفه املشرع املغربي في الفصل 

راف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق القانون املذكور بأنه " حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من األط

 تحكيم".

و بناء على هذا التعريف يتضح أن اتفاق التحكيم هو أساس اللجوء إلى التحكيم   و بمجرد انعقاده يصبح ملزم 

 لألطراف و يترتب عنه أثرين:

اق الالزمة إلعمال أثر اتفاألول يتمثل في التزام األطراف بحسم النزاع عن طريق التحكيم، واتخاذ كافة اإلجراءات 

التحكيم، وعند لجوء أحدهما للقضاء يحق لخصمه الدفع بوجود هذا االتفاق ملنع القضاء من نظره، ويستجيب 

 القضاء لهذا الدفع ما لم يتسنى له بطالنه أو عدم قابليته إلعمال أثره.

د اتفاق التحكيم إذا ما تبين له صحة هذا أما األثر الثاني هو امتناع القضاء عن النظر في النزاع عند الدفع بوجو 

االتفاق، فإذا لم يتمسك الخصم بوجود هذا االتفاق كان للقضاء االستمرار النظر في النزاع رغم صحة اتفاق 

 وال يملك املحكم سوى إنهاء اإلجراءات التي تكون قد بدأت أمامه. 188التحكيم

                                                           
صادية كلية العلوم القانونية واالقت -رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص -دراسة مقارنة –شرط التحكيم في املادة التجارية  -نوال الكرتي 186 

  1ص  1021-1022السنة الجامعية  –سطات  -جامعة الحسن األول  –و االجتماعية 

نونبر  70املوافق  2110ذو القعدة  24بتاريخ  2-01-224اقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم املتعلق بالتحكيم و الوساطة االتف 02-00قانون 187 

  2201الجريدة الرسمية عدد  1001

كلية العلوم القانونية واالقتصادية  -رسالة لنيل شهادة املاستر -دراسة مقارنة -أنكر ماجدولين، دور التحكيم في تسوية املنازعات اإلدارية188 

 .21ص   1021/1027فاس، السنة الجامعية  -جتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاواال 
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ول طبيعة الدفع بوجود اتفاق التحكيم أمام القضاء؟  هل لذا من املالحظ أنه قد أثيرت العديد من التساؤالت ح

 هو دفع بعدم االختصاص أم دفع بعدم القبول؟.

" املطلب األول " على أن      ملعالجة هذه اإلشكالية سنحاول التطرق لها في إطار موقف التشريع املغربي و املقارن  

 نختم بموقف الفقه والقضاء "املطلب الثاني ".

 تحكيم في التشريع املغربي واملقارن الطبيعة الدفع باتفاق  -ل املطلب األو 

إذا كانت التشريعات قد حسمت موقفها من طبيعة الدفع أمام قضائها العادي، فإنها اختلفت حول تحديد طبيعة 

 ءالدفع بوجود اتفاق تحكيم أمام القضاء، و ذلك لكون اتفاق تحكيم هو منطلق السير في إجراءات التحكيم، فلجو

أحد األطراف الى املحكمة لرفع دعوى عوض التجاء الى التحكيم، أثار اختالف كبير بين التشريعات حول موقف املحكمة 

 من ذلك أمام تمسك الخصم بهذا االتفاق.

ملناقشة هذا سنحاول التطرق في "الفقرة األولى" إلى طبيعة الدفع باتفاق التحكيم في التشريع املقارن، على أن 

 ى املوقف املغربي في "الفقرة الثانية".نتطرق إل

 تحكيم في التشريع املقارن الطبيعة الدفع باتفاق  -الفقرة األولى 

لقد اختلفت التشريعات املقارنة في تحديد طبيعة الدفع باتفاق تحكيم أمام قضاء الدولة من دفع بعدم 

من قانون التحكيم التونس ي على  24االختصاص إلى دفع بعدم القبول، حيث نجد املشرع التونس ي قد نص في الفصل 

اتفاق تحكيم، فعليها التصريح بعدم اختصاصها أنه " إذا رفع أمام املحكمة نزاع منشور أمام هيئة التحكيم، بموجب 

بطلب من أحد األطراف، وإذا لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت النزاع، على املحكمة أيضا التصريح بعدم اختصاصها 

 189مالم تكن اتفاقية التحكيم واضحة البطالن...." 

منع قضاء الدولة من النظر في  أما التشريع الفرنس ي فقد  حسم طبيعة الدفع بإتفاق التحكيم، حيث أكد

املنازعات املعروضة على املحكم بسبب عدم االختصاص، وأن ذلك متعلق باملصلحة الخاصة ألطرافه، ومن ثم وجوب 

 190أال تقض ي به املحكمة من تلقاء نفسها، وقد فرق القانون الفرنس ي بين أمرين.

 قضاء وجب عليه الحكم بعدم االختصاص بناء على عرض النزاع فعال على املحكمين، فإذا أثير بعد ذلك أمام ال

 دفع يقدم إليه قبل إبداء أي دفع أو دفاع آخر في الدعوى.

  عدم عرض النزاع على املحكمين، وعرضه على القضاء، فيكون على هذا األخير الحكم بعدم االختصاص مالم

 فع بالتحكيم من نطاق فكرة عدميكن اتفاق التحكيم ظاهر البطالن، وبذلك يكون املشرع الفرنس ي أخرج الد

 القبول.

                                                           
 . 2447سنة  11من قانون التحكيم التونس ي عدد  24الفصل  189 

 -قانون والعمل القضائي، رسالة لنيل شهادة املاستر، املقاولة وال 00.02دور القضاء في مجال التحكيم، دراسة على ضوء قانون  حسن بواملغراس، 190 

 .72ص   1022-1021السنة الجامعية  -سطات –جامعة الحسن األول  -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
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نجده يلزم املحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق التحكيم أن تحكم بعدم قبول 191أما املشرع املصري 

 الدعوى.

وبالتالي أن الدفع باالعتداد بشرط التحكيم هو دفع بعدم القبول، ألن اتفاق التحكيم يترتب عليه نزول الخصوم 

اء إلى القضاء، ومتى نزل الخصوم بإرادتهم عن سلطة االلتجاء إلى القضاء تكون الدعوى قد فقدت شرطا عن االلتج

 192من شروط قبولها.

فشرط التحكيم ال ينزع االختصاص من املحكمة، وإنما يمنعها فقط من سماع الدعوى ما دام الشرط قائما، فهو 

لرجوع عنه بإتفاق جميع الخصوم يوجب االلتجاء إلى املحكمة، ينش ئ عائقا مؤقتا يمنع املحكمة من سماع الدعوى، فا

 مما يقطع بأن التحكيم ال ينزع االختصاص من املحكمة.

 تحكيم في التشريع املغربيالطبيعة الدفع باتفاق  –الفقرة الثانية 

فيه )من الفصل  اردةبالرجوع إلى قانون املسطرة املدنية امللغى وبالضبط إلى القسم املتعلق بالتحكيم والفصول الو 

( نجد املشرع املغربي سكت في هذه املواد عن األخذ بأي نظرية من النظريات املتعلقة بتحديد طبيعة 711إلى  702

( كان يوجب على 711-2وفي )املادة  00.02الدفع باتفاق التحكيم، أمام قضاء الدولة، لكن املشرع في مشروع قانون 

 193املحكمة أن تصرح بعدم اختصاص.

من دفع بعدم االختصاص إلى دفع بعدم القبول،  00.02إال أن موقف املشرع املغربي سرعان ما تغير في القانون 

حيث نص املشرع في القانون املذكور على أنه " عندما يعرض نزاع مطروح أما هيئة تحكيمية، عمال بإتفاق التحكيم 

دعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم على نظر إحدى املحاكم وجب على هذه األخيرة، إذا دفع امل

 القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.

وإذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على املحكمة بطلب من املدعى عليه أن تصرح 

يتعين على املدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر  واضحا.بعدم القبول ما لم يكن بطالن اتفاق التحكيم 

 194النزاع، وال يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول...''

و بذلك فان املشرع حدد حيز زمني إلثارة هذا الدفع أي يجب إثارة الدفع بوجود النزاع معروض أمام الهيئة 

اتفاق تحكيم قبل أي دفع أو دفاع أي قبل الدخول في مناقشة جوهر النزاع، كما أنه ال يمكن التحكيمية أو بوجود 

  195للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها

                                                           
  191 انظر املادة 27 من قانون التحكيم املصري.

 210ص 0241سنة  -الطبعة الثالثة  -منشأة املعارف اإلسكندرية  -احمد أبو الوفا، التحكيم  االختياري و اإلجباري  192 

ية و كلية العلوم القانونية و االقتصاد -بن خدة رض ى، الطرق البديلة لتسوية النزاعات بين اإلطار النظري ورهان التطبيق، رسالة لنيل الدكتوراه 193 

 .112ص  1021/1022مكناس، السنة الجامعية  -جامعة موالي إسماعيل -االجتماعية

 . 1001الصادر  00-02من قانون  711الفصل  194 
بحث نهاية التدريب امللحقين  -و العمل القضائي 00-02التحكيم التجاري في ضوء التعديالت الجديدة املدخلة بالقانون رقم  -عبد السالم الدرقاوي 195

  20ص  1004-1001السنة  -الرباط-وزارة العدل -املعهد العالي للقضاء -71الفوج –القضائيين 
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أنه كان على املشرع أن يمنح املحكمة الحق في إثارة هذا الدفع تلقائيا، وذلك بمجرد  196و يرى احد الباحثين

ملبدأ استقالل شرط التحكيم الذي نص عليه القانون املذكور، واقتداء مالحظة وجود اتفاق التحكيم، وذلك تطبيقا 

''على املحكمة التي  197من قانون التحكيم 24ملا ذهبت إليه بعض التشريعات، كالتشريع اليمني الذي ينص في املادة 

 م''، وهو نفسترفع أمامها دعوى متعلقة بخالف أو نزاع يوجد بشأنه اتفاق التحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكي

 من قانون التحكيم املصري. 27املوقف الذي سار عليه املشرع املصري في املادة 

إال أننا ال نساير هذا االتجاه ونرى أن املشرع املغربي كان صائبا ملا ذهب إليه، على اعتبار أن إتفاق التحكيم هو 

األطراف إلى القضاء، وعدم تمسك الطرف األخر عقد ال يمكن تعديله أو إلغاؤه إال بإتفاق الطرفين، وأن لجوء أحد 

 بهذا االتفاق يعد تنازال ضمنيا عنه ال يمكن للمحكمة أن تلزمهما على االستمرار فيه.

لكن رغم وجاهة ما ذهب إليه املشرع بخصوص إثارة الدفع بعدم القبول، إال أنه وبالرجوع إلى الفقرة األخيرة من 

ن موقف املشرع يبقى محل نظر، ألنه بمقتض ى هذه الفقرة أعطى للهيئة التحكيمية الفصل املذكور سابقا، يتضح لنا أ

إمكانية مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها كما أعطى لها إمكانية إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت املحكمة في 

مسطرة التحكيم املتمثلة في فواضح أن املشرع كان هدفه من وضع هذه القاعدة هو الحفاظ على أهم مميزات  الدفع.

السرعة في إنهاء النزاع، إال أن هذا قد يؤدي إلى احتمال أن يكون املقرر التحكيمي متناقضا مع ما ذهب إليه القضاء 

 وفي هذه الحالة تثور إشكالية أي الحكمين أجدر بالتطبيق؟

سيتم تغليبه، لكن إذا كان هذا  أن صياغة النص تدل على أن ما يبت به القضاء هو ما198هنا يرى أحد الباحثين

 ما سيتم إعماله ما الفائدة من حالة صدور حكم قضائي مناقض؟

 موقف االتجاهات الفقهية والقضائية -املطلب الثاني

لقد اختلف الفقهاء والقضاء بخصوص طبيعية الدفع باتفاق تحكيم أمام قضاء الدولة العادي، فذهب رأي إلى 

 بينما ذهب رأي إلى اعتباره دفع بعدم القبول. اعتباره دفع بعدم االختصاص،

 الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم االختصاص -الفقرة األولى

يترتب على اعتبار الدفع بوجود اتفاق التحكيم بأنه دفع بعدم االختصاص واعتباره من الدفوع الشكلية التي يجب 

وإال سقط الحق فيه، وفي محاولة اقتناع املحكمة بوجود إبداؤها عند بدء الخصومة، وقبل التعرض ملوضوع الدعوى 

 199الشرط عليها أن تحيل النزاع إلى هيئة التحكيم، فاتفاق األطراف على التحكيم ال يمس حق كل منهم في الدعوى.

وهو نفس التوجه الذي سار عليه الفقه الفرنس ي الذي أجمع على اعتباره دفعا بعدم االختصاص يتوجب النطق 

الكالم في املوضوع، حيث يمنع قضاء الدولة من النظر في املنازعات املعروضة على املحكم بسبب عدم به قبل 

 200االختصاص، وأن ذلك متعلق باملصلحة الخاصة لألطراف، ومن ثم وجوب أن تقض ي به املحكمة من تلقاء نفسها.

                                                           
 .42ص  1000دجنبر -نونبر 221مقال منشور بمجلة املحاكم املغربية عدد -إجراءات مسطرة التحكيم -محمد مختار الراشدي 196 

 من القانون  اليمني. 2441لسنة  11من قانون رقم  24املادة  197 

 .11ص  1000نونبر_ دجنبر  221العدد   -عالل البصراوي، التحكيم االختياري واألنظمة املشابهة، مقال منشور، بمجلة املحاكم املغربية 198 

 .70والعمل القضائي،مرجع.سابق ص  00.02حسن بواملغراس، دور القضاء في مجال التحكيم، دراسة على ضوء قانون 199 

 . 74حسن بواملغراس، القضاء في مجال التحكيم ، مرجع.سابق.ص 200 
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 :201دد والتي يمكن حصرها فيما يليإال أن هذا االتجاه لم يسلم من بعض االنتقادات التي وجهت له في هذا الص

  القول بكون هذا الدفع هو دفع بعدم االختصاص يصطدم مع صعوبة تحديد نوع هذا االختصاص، ألنه ليس

 متعلقا بالوظيفة القضائية أو بنوع القضية أو املحل.

  لهذا القضاء االتفاق على التحكيم ال يؤدي إلى إقصاء قضاء الدولة نهائيا عن النظر في النزاع، بل يظل

االختصاص بالنظر في بعض املسائل املتصلة بالنزاع املتفق بشأنه على التحكيم، وال يمكن بأي حال من األحوال 

 وصفه بأنه مجرد إشراف أو مراقبة لعمل املحكم.

  ،الحديث عن االختصاص ال يثور إال بين محاكم الجهة القضائية الواحدة أو بين جهتين من جهات القضاء

يم ال يعد محكمة، يمكن تناول اختصاصها بنظر الدعوى أو عدم اختصاصها بالنظر إلى محاكم جهة والتحك

 القضاء، فهيئة التحكيم ال تعد هيئة قضائية تابعة للدولة.

 الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول   -الفقرة الثانية 

ا الدفع بأنه دفع بعدم القبول، ويؤسس هذا الرأي إلى اعتبار هذ 202على خالف االتجاه السابق يذهب هذا االتجاه

على مجموعة من الحجج، أهمها أن هذا االتفاق على التحكيم ليس له القدرة على إخراج النزاع من اختصاص القضاء، 

وإنما يهدف إلى إقامة مانع مؤقت من سماع الدعوى أمام القضاء، وهو بإقامة هذا املانع إنما يقيد حق األطراف في 

لتجاء إلى القضاء، والنتيجة املنطقية لهذا التقيد هي أن تصبح الدعوى غير مقبولة أمام القضاء ما دام املانع من اال

 قبولها موجود، فإن زال لسبب أو أخر عادت الدعوى مقبولة أمام القضاء.

 203:إال أن هذا االتجاه لم يسلم بدوره من بعض االنتقادات فيما يخص هذه املسألة وهي كالتالي

  أوال أن تكييف الدفع بوجود اتفاق التحكيم على أنه دفع بعدم القبول فيه خلط بين حق االلتجاء إلى املحكمة

والحق في الدعوى، إذ أن حق اللجوء إلى املحكمة من النظام العام ال يجوز التنازل عنه، أما الحق في الدعوى 

االتفاق على التحكيم ال يسلب أطرافه حق اللجوء إلى فهو وسيلة استعمال حق االلتجاء إلى القضاء، ومنه فإن 

 القضاء بل حتى استمرار اإلجراءات لحين الفصل في املوضوع.

  ،ثانيا أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم ال يتعلق بحق املدعي في الدعوى والذي يتمثل في توافر حق وصفة واعتداء

 الدعوى.وتخلف شرط من شروط الدعوى يصرح القاض ي بعدم القبول 

و بالتالي فاألمر ليس كذلك عند االتفاق على التحكيم، ألن وجود هذا االتفاق يجعل املحكمة العادية وحدها غير 

 مختصة، ألنها غير ذات والية، ما دام التحكيم قائما وصحيحا.

                                                           
 .214صأحمد أبو الوفا، التحكيم االختياري و اإلجباري،مرجع.سابق  201 

 47ص  1001الطبعة األولى، سنة  -منشأة املعارف اإلسكندرية -قانون التحكيم بين النظرية و التطبيق -فتحي والي 202 

دراسة على ضوء التشريع املغربي، رسالة لنيل دبلوم املاستر قانون األعمال،كلية العلوم القانونية  -إبراهيم أوريك، الدفع باتفاق التحكيم 203 

 .27ص  1020-1004واإلقتصادية و اإلجتماعية ، جامعة القاض ي عياض مراكش، السنة الجامعية 
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فاق ود اتعموما يمكن القول على أن االتجاهات الفقهية قد تضاربت فيما بينها حول تحديد طبيعة الدفع بوج

التحكيم، فمنها من ذهب على اعتبار هذا الدفع بدفع بعدم االختصاص، بينما ذهب رأي ثاني إلى عكس ذلك واعتبره 

 بعدم القبول. فماذا عن موقف القضاء؟

أما فيما يتعلق بموقف القضاء نجد القضاء املصري استقرت أحكامه على اعتبار الدفع بالتحكيم من الدفوع 

وحجيته في ذلك مستفادة من قانون املرافعات املصري الذي خول املتعاقدين حق االلتجاء إلى جهة بعدم االختصاص 

التحكيم بدال من املحاكم املختصة للنظر فيما ينشأ بينهم من نزاع، وأن ذلك إن كان سيستند إلى القانون الذي أجاز 

 204ق الطرفين.استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ،إال أنه ينبني مباشرة على اتفا

تجعله غير متعلق بالنظام العام، فال يجوز للمحكمة  205وهذه الطبيعة االتفاقية على حد تعبير النقض املصرية

أن تقض ي به من تلقاء نفسها وعلى صاحب الشأن التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا وسقط 

عتبر السكوت عنه قبل نظر في املوضوع نزوال ضمنيا عن التمسك الحق فيه لو أثير متأخرا وبعد الخوض في املوضوع، وي

 به.

أما القضاء املغربي سار خالف القضاء املصري و ذهب إلى اعتبار الدفع بإتفاق التحكيم دفع بعدم القبول، وذلك 

 من القانون املذكور سابقا. 711206قبل إقراره من طرف املشرع بمقتض ى الفصل

''... االتفاق على التحكيم ال يتعلق باالختصاص وإنما يتناول إرادة  207التجارية بمراكش وهكذا جاء في قرار املحكمة

 األطراف في اللجوء إلى التحكيم من عدمه، وهو بذلك ال ينزع االختصاص عن املحكمة وإنما يحول دون قبول الدعوى''.

فيه " ملا كان العقد ينص على أنه حيث جاء  1021و هو األمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر سنة 

في حالة حدوث نزاع بين الطرفين ال يتم اللجوء إلى القضاء إال بعد تسوية النزاع وديا ثم سلوك مسطرة التحكيم، فإن 

املحكمة كانت على صواب ملا صرحت بعدم قبول الدعوى للجوء الطرف للقضاء مباشرة، وعدم سلوكه مسطرة 

إال أن هناك جانب من القضاء يعتبر الدفع  209و هو ما أكدته في قرار آخر  208الودية".التحكيم بعد فشل التسوية 

بوجود شرط التحكيم هو دفع بعدم القبول من نوع خاص، لكنه ال يخرج عن الضوابط التي تحكم الدفوع الشكلية 

 .210بشكل عام

                                                           
في الدعوى املدنية، دراسة مقارنة في األثر السلبي املترتب على اتفاق التحكيم في التشريعات العربية  إبراهيم جوهر إبراهيم، الدفع باتفاق التحكيم204

 272واألجنبية ، دار الكتب العربية، مصر  دون طبعة ص 
اء، اختصاص جهة القض حيث جاء فيه " اختصاص جهة التحكيم بالنظر في النزاع و إن كان يرتكز أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب205

 أورده جوهر إبراهيم جوهر. 2422لسنة  1712إال انه ينبني مباشرة و في كل حالة على اتفاق الطرفين " نقض مدني رقم 
 ل..."بو حيث جاء فيه " عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية ....إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم الق 206

 .201ص  1000، مجلة املنتدى، العدد الثاني دجنبر 224/44ملف عدد  2444-1-10، صادر 222/44قرار رقم  207 
منشور بدفاتر محكمة النقض التحكيم و الوساطة االتفاقية  1021-2-7-270في امللف التجاري عدد  1021-01-07الصادر بتاريخ  707-2القرار عدد208

 .122ص  12العدد 

ة من الفقرة الثالث –ء فيه ".. ملا ناقشت الطالبة جوهر النزاع، فإنه يحظر عليها الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي حيث جا 209 

منشور في مجلة دفاتر  1021-7-2-2122في امللف التجاري عدد:  1027-02-11الصادر بتاريخ  2-111القرار عدد  .."00-02من القانون  711الفصل 

    247ص   1022السنة  12العدد  –كمة النقض التحكيم و الوساطة اإلتفاقية مح

الطبعة األولى السنة  -الدار البيضاء -مطبعة النجاح الجديدة -عمر أزوكار،التحكيم التجاري الداخلي والدولي،قراءة في التشريع والقضاء210 

 .22م  ص 1022هـ/2172
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بأن" الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود   -محكمة النقض حاليا  - 211حيث جاء في قرار صادر عن املجلس األعلى

شرط تحكيمي دفع من نوع خاص ، فاللجوء إلى القضاء الرسمي و مناقشة املوضوع العام يعد تنازال ضمنيا عن اللجوء 

 إلى التحكيم".

 خاتمة: 

بوجود اتفاق تحكيم أمام  ختاما يمكن القول على أن التشريعات و القضاء قد اختلف في تحديد طبيعة الدفع

املحكمة في حالة وقوع نزاع بين أطراف التحكيم، من دفع بعدم اإلختصاص إلى دفع بعدم القبول من نوع خاص، 

 ويرجع ذلك الى طبيعة االتفاق املبرم بين الخصوم و الذي ينبني على مبدأ هام و هو سلطان اإلرادة، .

أحسن صنعا ملا جعل هذا الدفع مرتبط بعدم القبول في حالة   00-02و نعتقد أن املشرع املغربي في القانون 

ادعاء الخصم األخر و قبل البت في الدعوى أمام املحكمة، نظرا لطبيعة اتفاق تحكيم املبرم بين الخصوم، والذي ينبني 

الدفع  خصم أو على الرضائية بين الطرفين. فكيف يمكن للمحكمة تهديم هذا املبدأ بالبت في النزاع رغم معارضة ال

بعدم اإلختصاص رغم تنازل األطراف عن هذا الحق بشكل ضمني حين متابعة املسطرة أمام قضاء الدولة دون ادعاء 

 بوجود اتفاق تحكيم بين الطرفين؟.
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 الئحة املراجع 

 

 الكتب (2

 ،الجديدة، الدار البيضاء،مطبعة النجاح  قراءة في التشريع والقضاء، التحكيم التجاري الداخلي والدولي، عمر أزوكار 

 م 1022هـ/2172الطبعة األولى السنة 

  2410احمد أبو الوفا، التحكيم  االختياري و اإلجباري، منشأة املعارف اإلسكندرية،  الطبعة الثالثة، سنة 

  لى اتفاق عإبراهيم جوهر إبراهيم، الدفع باتفاق التحكيم في الدعوى املدنية، دراسة مقارنة في األثر السلبي املترتب

 التحكيم في التشريعات العربية واألجنبية، دار الكتب العربية، مصر دون طبعة.

  1001فتحي والي، قانون التحكيم بين النظرية و التطبيق، منشأة املعارف اإلسكندرية، الطبعة األولى، سنة   

 و الرسائلاألطروحات  (1

  ية العلوم كل -النظري ورهان التطبيق، رسالة لنيل الدكتوراهبن خدة رض ى، الطرق البديلة لتسوية النزاعات بين اإلطار

 1021/1022مكناس، السنة الجامعية  -جامعة موالي إسماعيل -القانونية و االقتصادية و االجتماعية

 إبراهيم أوريك، الدفع باتفاق التحكيم،دراسة على ضوء التشريع املغربي، رسالة لنيل دبلوم املاستر قانون األعمال،كلية 

  1020-1004العلوم القانونية واإلقتصادية و اإلجتماعية ، جامعة القاض ي عياض مراكش، السنة الجامعية 

  كلية  -رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص -دراسة مقارنة –شرط التحكيم في املادة التجارية  -نوال الكرتي

 1021-1022السنة الجامعية  –سطات  -الحسن األول جامعة  –العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية 

  أنكر ماجدولين، دور التحكيم في تسوية املنازعات اإلدارية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة املاستر، كلية العلوم

 1021/1027فاس، السنة الجامعية  -القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 والعمل القضائي، رسالة لنيل شهادة  00.02غراس، دور القضاء في مجال التحكيم، دراسة على ضوء قانون حسن بوامل

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة الحسن األول ، سطات، السنة  -املاستر، املقاولة والقانون 

 1022-1021الجامعية 

  و العمل القضائي 00-02في ضوء التعديالت الجديدة املدخلة بالقانون رقم التحكيم التجاري  -عبد السالم الدرقاوي- 

  1004-1001السنة  -الرباط-وزارة العدل -املعهد العالي للقضاء -71الفوج –بحث نهاية التدريب امللحقين القضائيين 

 املقاالت (7

 نونبر_ دجنبر 221غربية، العدد محمد مختار الراشدي،إجراءات مسطرة التحكيم، مقال منشور، بمجلة املحاكم امل ،

1000 

  نونبر_ 221عالل البصراوي، التحكيم االختياري واألنظمة املشابهة، مقال منشور، بمجلة املحاكم املغربية، العدد ،

  1000دجنبر 
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 التحكيمية  الدعوى  وإجراءات شروط

 

 التحكيمية الدعوى  وإجراءات شروط

 

 املدنية، االجرائية القوانين ماستر خريج

 الداخلية، بوزارة اطار 

 والحريات بالقانون  الوعي لنشر املغربية الجمعية رئيس نائب 

 

 مقدمة :

ي الدولة، ورغبتهم فالشك أن التحكيم هو تعبير عن رغبة الطرفين في عدم عرض نزاعهم على القضاء العادي في 

إقامة محكمة خاصة بهم، يختارونها هم بأنفسهم، بشرط أن يحددوا لها موضوع النزاع، والقانون الذي يرغبون تطبيقه 

 فيما بينهم، فاملحكم هو قاض مختار بواسطتهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

عادي ومنها أن التحكيم يحفظ أسرار الطرفين فال وللتحكيم مزايا كثيرة، ال تتوافر في حالة التجاء إلى القضاء ال

يطلع عليها سوى املحكمين املختارين لنظر القضية واملحامين املترافعين عن الطرفين. وهؤالء ملتزمون باملحافظة على 

سر املهنة، وهذا بخالف ما يحصل أمام القضاء العادي، حيث تكون اإلجراءات علنية ويتعذر إخفاء كل ما يتعلق 

إلى جانب ذلك، يوفر التحكيم الوقت والجهد لألطراف، ولكن هذه امليزة قد تنعدم في بعض األحيان،  ضوع التحكيم.بمو 

 وذلك ألن النظر في بعض القضايا يطول إلى بضع سنوات، فيما تنتهي حاالت أخرى في بعض أشهر.

ددة بين درجات املحاكم املختلفة، وانسجاما مع هذا، فالقضية املعروضة على القضاء العادي تمر في مراحل متع

م كما يمكن التحكي في حين القضية التحكيمية تمر بمرحلة واحدة من هذه الدرجات وهي العرض على هيئة التحكيم.

األطراف من اختيار هيئة تحكيمية متخصصة في موضوع النزاع، كاختيار متخصص في مجال البنوك، أو النقل البحري 

 من املجاالت.أو املقاوالت وغير ذلك 

وتأسيسا على ما سبق، فالتحكيم يوفر مزايا عديدة لألطراف، لكن قد تكون بعيدة املنال إذا لم توضع مسطرة 

ال ف وإجراءات فعالة وواضحة للدعوى التحكيمية، التي هي البوابة الرئيسية لحصول األطراف على حلول لنزاعاتهم.

ة في التحكيم، بالنظر إلى اعتبارها الطريق و السبيل الوحيد لحصول مناص، من التأكيد على أهمية الدعوى التحكيمي

 املحتكمين على حقوقهم.

 ومن هنا، يمكن التساؤل عن الكيفية التي تمارس بها الدعوى التحكيمية، فما هي شروطها وإجراءاتها؟ 

 ولإلجابة على هذا االشكال نتبع التصميم التالي: 
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 التصميــــم :

 شروط الدعوى التحكيمية .الفقرة األولى : 

 أوال : الشروط املوضوعية :

 األهلية -2

 الصفة -1

 املصلحة -7

 ثانيا: الشروط الشكلية 

 مذكرة الدعوى التحكيمية -2

 من ق م م . 71و 72إمكانية إعمال الفصلين -1

 الفقرة الثانية : إجراءات الدعوى التحكيمية .

 أوال: مسطرة التبليغ

 ثانيا : املناقشة واملداولة 

 املناقشة -2

 املداولة -1

 خاتمة

إن أطراف اتفاق التحكيم قد تنازلوا عن سلوك طريق القضاء الرسمي، بمعنى أنهم قد آمنوا بما يقدمه التحكيم 

من مزايا عدة، حيث أن املحتكمون هم الذين يختارون املحكم الذي يقتنعون بكفاءته املهنية و القانونية وحياده، 

لنية أمام املحاكم، وحتى يتمكن األطراف من عرض نزاعاتهم وكذلك السرية التي تميز عملية التحكيم بدل الجلسات الع

 عن طريق رفع الدعوى التحكيمية يجب توفر الشروط املوضوعية و الشكلية ملمارسة الدعوى. 

 الفقرة األولى : شروط الدعوى التحكيمية.

على الشروط و حتى يتمكن املدعى في الدعوى التحكيمية من رفع دعواه بشكل صحيح فإنه البد أن يتوفر 

املوضوعية )أوال( أي ضرورة توفر األهلية القانونية والصفة ثم املصلحة، وكذلك يجب التقيد بالشروط الشكلية 

 الفتتاح الدعوى ونشرها أمام الهيئة التحكيمية )ثانيا(.

 أوال : الشروط املوضوعية:

  األهلية:-2

جميع األشخاص من ذوي األهلية الكاملة سواء فهو يعطي الحق ل 00-02من القانون  700بالرجوع إلى الفصل 

كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق التحكيم في تلك الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود 

 ووفق اإلجراءات و املساطر املنصوص عليها ضمن فصول هذا القانون.

 ر على األهلية الكاملة التي يشترطها القانون إلبرامفالشخص حتى يتمكن من االتفاق على التحكيم يجب أن يتوف

التصرفات القانونية و التي يجب أن يتوفر عليها الشخص عند إقدامه على رفع الدعوى التحكيمية أمام الهيئة التي تم 
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ينة باختيارها للفصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم، فاملحتكم يجب أن يتوفر على أهلية التقاض ي حتى يكون على 

من أمره فيما يقوم به، واألهلية تنقسم على قسمين ، أهلية الوجوب والتي تثبت في األصل لكل آدم منذ والدته بل حتى 

 لقانونية على الوجه السليم نفسه.للجنين وهو في بطن أمه، وأهلية األداء وهي صالحية الشخص للقيام بالعمليات ا

اق التحكيم يجب أن يتوفر عليها املحتكم عند رفعه للدعوى التحكيمية، وهي فاألهلية التي يتطلبها املشرع إلبرام اتف

فالتحكيم الذي يقدم عليه القاصر دون  أهلية األداء والتي بمقتضاها يكتسب الشخص الحقوق ويتحمل بااللتزامات .

ه باشر ذلك بواسطة نائبموافقة نائبه الشرعي يكون باطال بحكم القانون، إال إذا كان هذا القاصر قد تم ترشيده أو 

 القانوني.

وهكذا فاألشخاص الطبيعيين الذين يتوفرون على األهلية القانونية املطلوبة يمكنهم أن يوافقوا على التحكيم و 

أن يرفعوا الدعوى التحكيمية أمام الهيئة التحكيمية ألجل الفصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم، وتقديم طلباتهم 

 املحكم أو الهيئة املشكلة من قبلهم.ودفوعاتهم أمام 

أما فيما يخص أهلية األشخاص املعنوية فإنه ينبغي التمييز بين األشخاص املعنوية العامة والخاصة، فاألشخاص 

 القضاء. فق بشأنها مواقف الفقه و املعنوية العامة كانت من املسائل التي لم تتوحد بشأنها نصوص التشريعات و لم تتوا

 نص على أنه :  00-02من قانون التحكيم الجديد  720املغربي من خالل الفصل فاملشرع 

" ال يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات املتعلقة بالتصرفات األحادية للدولة أو الجماعات املحلية أو غيرها  

 من الهيئات املتمتعة باختصاصات السلطة العمومية.

 يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا املتعلقة بتطبيق قانون جبائي.غير أن النزاعات الحالية الناتجة عنها 

أدناه يمكن أن تكون النزاعات املتعلقة بالعقود التي تبرمها  723بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

ية الوصاالدولة أو الجماعات املحلية محل اتفاق التحكيم في دائرة التقيد باملقتضيات الخاصة باملراقبة أو 

 .املنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل فيما يخص العقود املهنية..."

فمن خالل هذا يتأكد أن املشرع املغربي أعطى إمكانية املوافقة على التحكيم بالنسبة لألشخاص املعنوية العامة 

 ولكن وضع لذلك نطاقا يجب احترامه من خالل التقيد بمضامين هذا الفصل أعاله.

الحاالت التي تتدخل فيها الدولة أو الجماعة املحلية بخصوص أمالكها الخاصة فيمكنها أن تبرم اتفاق التحكيم،  أما

كاألشخاص املعنوية الخاصة التي يمكنها ان تبرم اتفاقات التحكيم وبالتالي ممارسة الدعوى التحكيمية عن ممثلها 

 .212القانوني املأذون له بإبرام مثل هذه التصرفات

 اك من التشريعات التي تمنع على الدولة والجماعات املحلية مباشرة التحكيم، كالتشريع الفرنس ي والتونس ي.وهن

 الصفة :-1

على غرار الدعوى القضائية فإنه ينبغي أن يتوفر املدعي على الصفة عند ممارسة الدعوى التحكيمية، والصفة 

هي الصفة التي يتحلى بها طالب الحق في إجراءات الخصومة  هي تلك الوالية التي تعطي حق مباشرة الدعوى، أي أنها

                                                           
 .112، ص 1000الطالب عبد الكريم ، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية، املطبعة و الوراقة الوطنية ، مراكش ، الطبعة الخامسة  -212 
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ويستمدها من كونه هو صاحب الحق وخلفا له أو نائبه القانوني. وهذا يعني أن هذه الصفة تثبت للشخص نفسه إذا 

 كان هو صاحب الحق موضوع النزاع، فهي يمكن أن تستخلص من وقائع الدعوى.

لى غرار املصلحة ال تطرح إشكال بحيث أن اتفاق التحكيم هو اإلطار فمسألة الصفة في الدعوى التحكيمية ع

املحدد لهذه الصفة، فالشخص إن لم يكن طرفا في هذا االتفاق فال يمكن أن تثبت له هذه الصفة، أو يكون من الذين 

 ينصرف إليهم أثر اتفاق التحكيم.

الخصوم وأهليتهم قبل البدء في إجراءات  وتجدر اإلشارة، إلى أن على الهيئة التحكيمية أن تتحقق من صفات

التحكيم وذلك لتفادي السير في إجراءات باطلة، وبالتالي فعند انعدام صفة أو أهلية األطراف تقوم الهيئة بوقف 

 اإلجراءات.

عندما يكون املدعي نائبا أو وكيال فال بد من إثبات صفته كممثل أو نائب لصاحب الحق، حيث يكون ملزما بتقديم 

 يثبت نيابته أو وكالته، وهو نفس الحكم بالنسبة للمثل القانوني للشخص املعنوي. ما

 املصلحة:-7

تثبت مصلحة املحتكم في الدعوى التحكيمية من خالل كونه طرفا في اتفاق التحكيم، وهذه املصلحة هي متطلبة 

بصفة عامة ، حيث أنه ال دعوى حيث ال أيضا في الدعوى القضائية تعتبر من أهم املرتكزات التي تقوم عليها الدعوى 

مصلحة، وهناك من التشريعات التي ارتكزت فقط على املصلحة املباشرة دون التطرق أو التنصيص على الصفة نظرا 

 .213لصعوبة التمييز بين ما يعد مصلحة وما يعني صفة حيث يتداخالن إلى درجة التطابق

، فمن رأى أن 214ط الوحيد الذي بدونه ال تستقيم الدعوى كما أن بعض الفقه ذهب إلى اعتبار املصلحة الشر 

حقوقه مهددة ومعرضة للخطر جاز له اللجوء إلى القضاء ويرفع دعواه حماية لها لتوافر عنصر املصلحة هنا، وهو نفس 

ئة ياألمر بالنسبة ألحد أطراف التحكيم، فالحقوق موضوع النزاع املعروض على التحكيم يدافع عنها املدعي أمام اله

 التحكيمية.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه املصلحة يجب أن تكون قانونية أي مبنية على حق يطالب به رافع الدعوى، وان تكون 

شخصية ومباشرة، بمعنى أن على املدعي إثبات أن له مصلحة شخصية ومباشرة في الدعوى كما أن هذه املصلحة 

 ع الدعوى.يجب أن تكون قائمة وحالة أي أنها متوفرة وقت رف

 ثانيا : الشروط الشكلية للدعوى التحكيمية :

لة لية مقبو ال تكفي الشروط املوضوعية حتى تكون الدعوى التحكيمية صحيحة، إذ البد من حضور شروط شك

ومن تم، نجد املشرع املغربي ألزم املدعي رافع الدعوى على احترام مجموعة من البيانات  من قبل هيئة التحكيم.

(، غير أنه يمكن أن يتم اعتماد نفس القواعد الشكلية الجارية أمام املحاكم وهي حالة 2في مذكرة دعواه)األساسية 

 (.1إعمال القواعد العامة املنصوص عليها في قانون املسطرة املدنية )

 مذكرة الدعوى التحكيمية :-2

                                                           
 كالتشريع املصري للمرافعات . -213 

 .210" أصول املحاكمات في املواد املدنية والتجارية ، أورده عبد الكريم الطالب في نفس املرجع، ص رزق أنطاكي  -214 
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سل خالل املوعد املتفق عليه " يجب على املدعي أن ير على أنه :  00-02من قانون رقم  711-21ينص الفصل 

بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى عليه و إلى كل واحد من املحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل 

على اسمه وعنوانه واسم املدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد املسائل موضوع النزاع وطلباته وكل 

 ن ذكره في هذه املذكرة ويرفقها بكل الوثائق وأدلة اإلثبات التي يريد استعمالها".أمر آخر يوجب اتفاق الطرفي

ويستشف من هذا الفصل،  أن الراغب في التحكيم يتقدم بمذكرة كتابية، تشمل اسمه وصفته وعنوانه، واسم 

املتفق  تعملة، داخل األجلاملطلوب وصفته وعنوانه وعرضا موجزا لوقائع النزاع، وكذلك لطلباته وللوثائق واألدلة املس

 عليه من قبل األطراف أو من قبل الهيئة التحكيمية.

وتكمن أهمية هذه البيانات في تحديد مدى صحة وحدود االختصاص املمنوح للهيئة التحكيمية، لكون املدعي 

ا، أو أن ي اختصاصهيضمن مذكرته جميع املعلومات التي تساعد الهيئة التحكيمية في تحديد ما إذا كان النزاع يدخل ف

الطلبات يشملها اتفاق التحكيم، وكذلك تحديد الطرف الذي يقع عليه عبء اإلثبات من خالل معرفة املدعي من 

 .215املدعى عليه، فاألول هو الذي يلتزم باإلثبات، وهذا ينسجم مع قاعدة "اإلثبات على من يدعي و اليمين على من أنكر"

اتي فإن مركز التحكيم هو الذي يتكلف بتحديد القواعد الشكلية لرفع الدعوى وإذا تعلق األمر بالتحكيم املؤسس

 .216أمامه، حيث يضع املركز النظام القانوني الذي ينظم العملية التحكيمية من بدايتها إلى أن يصدر الحكم التحكيمي

 ية.املسطرة املدنوقد يتفق األطراف على إتباع نفس اإلجراءات الخاصة برفع الدعوى القضائية وخاصة نصوص 

 من قانون املسطرة املدنية( 71و 72إعمال القواعد العامة) الفصلين-1

نجد على أن الهيئة التحكيمية تضبط  00-02من قانون التحكيم الجديد  711-20بالرجوع إلى منطوق الفصل 

تكون ملزمة بتطبيق القواعد إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاتها ألحكام هذا القانون، دون أن 

وبمفهوم املخالفة، فإنه يمكن لألطراف اللجوء إلى   فاق على خالف ذلك.الجاري بها العمل أمام املحاكم ما لم يتم االت

 القواعد املسطرية املتبعة أمام املحاكم في رفعهم للدعوى التحكيمية.

الذي ينص فيما مضمونه أنه ترفع الدعوى  من ق م م  72وعلى هذا األساس، يتم إعمال مقتضيات الفصلين 

بمقال مكتوب موقع عليه من طرف املدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به املدعي شخصيا يتم تقييده في محضر يوقعه 

 املدعي أو يشار فيه إلى أنه ال يمكن له التوقيع.

حضر األسماء العائلية و " يجب أن يتضمن املقال أو املمن ق م م على أنه  71وكذلك ما نص عليه الفصل 

الشخصية وصفة أو مهنة و موطن أو محل إقامة املدعى عليه و املدعي، وكذا عند االقتضاء أسماء وصفة وموطن 

وكيل املدعي، وإذا كان األطراف شركة وجب أن يتضمن املقال أو املحضر اسمها ونوعها ومركزها، ويجب أن يبين 

على ذلك موضوع الدعوى و الوقائع والوسائل املثارة وترفق بالطلب املستندات  بإيجاز في املقاالت و املحاضر عالوة

                                                           
 من ق ل ع على أن "إثبات االلتزام على مدعيه". 744ينص الفصل  -215 

لب كتابي موقع إلى أمانة املركز من نظام مركز مراكش للتحكيم والتوفيق على ما يلي : " يتقدم الطرف الراغب في التحكيم بط 11تنص املادة  -216 

من هذا النظام، ويجب أن يشمل الطلب على : اسم الطالب وصفته وجنسيته وعنوانه،  2ويرفق طلبه بما يثبت االتفاق على التحكيم طبقا للمادة 

ركز م أو تفويض اختيارهم لرئيس املاسم املطلوب و صفته وجنسيته وعنوانه وعرض موجز للوقائع موضوع الطلب، اسم املحكم أو املحكمين وعناوينه

 يرفق الطلب بنسخ مساوية لعدد املطلوبين في التحكيم ولعدد املحكمين ".
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ولذلك فإن األطراف حينما يتفقون على إعمال املسطرة املتبعة أمام املحاكم، فإن هذه الشروط املنصوص عليها  ..."

 هي التي تؤهل دعواهم للقبول من قبل الهيئة التحكيمية. 71و 72في الفصلين 

 ثانية : إجراءات الدعوى التحكيمية :الفقرة ال

" تضبط الهيئة على أنه  00-02في الفقرة األولى من القانون رقم  711-20ينص املشرع املغربي في الفصل 

التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق 

ئة وتأسيسا على هذا، فالهي على خالف ذلك في اتفاق التحكيم".حاكم ما لم يتفق األطراف القواعد املتبعة لدى امل

التحكيمية هي صاحبة االختصاص في تحديد اإلجراءات املتبعة أمامها لرفع الدعوى التحكيمية، سواء تعلق األمر 

 بمسطرة التبليغ )أوال( أو املناقشة و املداولة ) ثانيا(.

 التبليغ:أوال: مسطرة 

على يد يعرف التبليغ في القواعد اإلجرائية العامة على أنه إيصال أمر أو واقعة ثابتة إلى علم شخص معين 

فالهيئة التحكيمية تلتزم بإخطار طرفي الدعوى بمواعيد الجلسات و االجتماعات املقررة  األشخاص املحددين قانونا.

 .217ال يقل عن خمسة أيامعقدها قبل التاريخ الذي حددته لذلك، بوقت كاف 

الوسيلة التي يتم اعتمادها لتبليغ األطراف، حيث تبقى للهيئة  00-02واملشرع املغربي لم يحدد في القانون رقم 

التحكيمية حرية اختيار الوسيلة التي تحقق لها الغاية وتنسجم مع خصوصيات التحكيم، ولكن في حالة غياب االتفاق 

من قانون املسطرة املدنية وبالتالي اعتماد نفس  71هيئة ، فإنه يمكن الرجوع إلى الفصل على طريقة التبليغ من طرف ال

"يوجه االستدعاء بواسطة أعوان كتابة الضبط أو أحد األعوان القضائيين أو عن وسائل التبليغ أمام املحاكم، 

 طريق البريد برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو بالطريقة اإلدارية".

والواقع أن التبليغ بواسطة أعوان كتابة الضبط يطرح صعوبة، ألن األمر يرتبط بمسطرة قضائية ، فمن املعلوم 

أن كتاب الضبط لهم دور مساعد للقضاء لذلك يمكن القول أنه ينبغي استبعاد هذه الطريقة في التبليغ وذلك تبعا 

 .218نائية للتحكيملألثر السلبي التفاق التحكيم، وكذلك نظرا للطبيعة االستث

للقيام  219وتجدر اإلشارة إلى أن املشرع قام بإحداث جهاز املفوضين القضائيين ليحل محل األعوان القضائيين

بعدة مهام أهمها التبليغ، وهو جهاز حر ومستقل عن القضاء، مما يسمح بتوجيه اإلخطار أو االستدعاء عن طريقهم 

 از الجديد فإنه أصبح يقوم بدور فعال في مجال التبليغ.على أطراف النزاع ، ونظرا لطبيعة هذا الجه

كما يمكن للهيئة التحكيمية اعتماد التبليغ عن طريق البريد املضمون مع اإلشعار بالتوصل، فهذه الوسيلة هي 

تم ، بالرغم من أن هذه الوسيلة ال تخلو من إشكاالت عملية إذ كثيرا ما ي00-02األكثر ترددا بين فصول القانون رقم 

                                                           
ينص على أن: " يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات واالجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم  00-02من قانون التحكيم  711-21الفصل  -217 

 لذلك بوقت كاف ال يقل عن خمسة أيام ". عقدها قبل التاريخ الذي تعينه

محمد أحمد حشيش، طبيعة املهمة التحكيمية، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، سنة  –للمزيد عن " الطبيعة االستثنائية للتحكيم " ،أنظر مرجع  -218 

1000. 

 1002فبراير  21بتاريخ  2-02-17قتض ى الظهير الشريف رقم املتعلق بتنظيم مهنة املفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه بم 02-07القانون رقم  -219 

 .24ص  1002مارس  1بتاريخ  2100الجريدة الرسمية عدد 
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إرجاع الطي بمالحظة غير مطلوب أو بالرفض، هذا إلى جانب أنه يمكن في بعض األحيان أن يقوم األشخاص املعنيين 

 . 220بالتبليغ من التملص والتحلل من آثاره بدعوى أن الظرف الذي تم التوصل به كان فارغا

للتبليغ، تكون أكثر سرعة وتتفادى  والواقع أن املحكم أو الهيئة التحكيمية يمكن لها إقرار وسائل أخرى بديلة

اإلشكاالت العديدة التي أضحت تطرحها الوسائل التقليدية في التبليغ التي يتم العمل أمام املحاكم، وملا ال يتم إعمال 

الوسائل الحديثة  كالطريقة اإللكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل االتصال، مادام املشرع لم يقيد إرادة الهيئة 

كيمية بقنوات خاصة في التبليغ وذلك حتى تنسجم مسطرة التبليغ مع خصوصيات ومزايا التحكيم كالسرعة التح

 واملرونة.

 ثانيا: املناقشة و املداولة 

بمجرد ما تفتتح إجراءات التحكيم، تبدأ مراحل إعداد القضية ألجل الفصل فيها، كتقديم املذكرات وإيداع 

للفصل  ة مناسبةود واستجواب الخبراء، وغيرها من إجراءات التحقيق التي تراها الهيئاملستندات واملرافعة وسماع الشه

وبعد تمام هذه اإلجراءات وتمكن األطراف من تقديم كافة طلباتهم ودفوعاتهم تحجز القضية املداولة بغية  في النزاع.

(، ثم املداولة 2بالتتابع، املناقشة ) وسنتناول هذه اإلجراءات صدور مقرر تحكيمي في النزاع موضوع اتفاق التحكيم. 

(1.) 

 املناقشة: -2

بعد ضبط الهيئة التحكيمية إلجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مالئمة، وكذلك بعد االتفاق على مكان التحكيم 

اق ود اتفالذي ترك املشرع لطرفي النزاع الحرية الكاملة في اختياره سواء داخل اململكة أو خارجها، وفي حالة عدم وج

بين الطرفين على مكان التحكيم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تولت هيئة التحكيم تعينه على أن تراعي في هذا التعيين 

، تشرع بعد ذلك الهيئة التحكيمية في فتح باب 221ظروف الدعوى ومالئمة املكان الذي تختاره ملحل إقامة األطراف

تقديم طلباته، و املدعى عليه يقدم دفوعاته، وتلتزم الهيئة على معاملة أطراف املناقشة، فاملدعي غالبا ما يعمد إلى 

، وممارسة حقه في 222التحكيم على قدم املساواة وتيهئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعاته

 .223الدفاع

ا إذا كان محاميا مسجال بهيئة وتجدر اإلشارة، إلى أن املشرع املغربي لم يحدد الشخص املقبول ملؤازرة األطراف، م

املحاماة، أو أي شخص آخر ليس بالضرورة أن يكون محاميا.وهذا ما يؤكده  حيث أن املشرع لم ينص على ضرورة أن 

 يكون هذا الشخص محاميا وبالتالي إمكانية االستعانة بأي شخص يراه األطراف مناسبا ليؤازرهم.

 جلسات التحكيم:-أ

                                                           
و ما  202، ص 1001املزيد عن التبليغ وإشكاالته: انظر محمد بفقير، التبليغ على ضوء قضاء املجلس األعلى، املطبعة الجديدة، البيضاء، سنة  -220 

 وما بعدها.  227ص: 1001يقين،إجراءات التبليغ فقها و قضاَء ،الطبعة األولى بعدها.وكذلك الحسن بو 

: مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال، التحكيم في 2441لسنة  11وهذا أيضا ما عمل به املشرع املصري في قانون التحكيم رقم  -221 

 .221-222-222ص  -2440الطبعة األولى   –بيروت لبنان  –لحلبي الحقوقية منشورات ا –الجزء األول  –العالقات الخاصة الدولية والداخلية 

" ... يعامل أطراف التحكيم على قدم املساواة وتيهئ لكل منهم فرص كاملة ومتكافئة لعرض  00-02من قانون رقم  711-20ينص على ذلك الفصل  -222 

 دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع ".

 على أنه "يجوز لألطراف أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم ". 00-02من قانون  171-21ينص الفصل  -223 
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التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك، أو يترك األمر للهيئة، ويجري تسري وقائع جلسات 

نفس الحكم أو االتفاق على جميع وثائق و املستندات واملرافعات الشفوية، مع إمكانية طلب ترجمة الوثائق املكتوبة 

 .224إلى اللغة املعتمدة في التحكيم

ملراكز التحكيم املؤسساتي فإنها تتكلف بتنظيم هذه املسألة، حيث نجد  وفي حالة ما إذا كان التحكيم معهودا

بعض املراكز تحرص على تكوين سكرتارية أو أمانة املركز التي تؤمن سير الدعوى التحكيمية من الناحية اإلدارية ، 

 .225فتتلقى الطلبات واملذكرات من الخصوم وتقوم بتسليم صور منها إلى املحكمين وتحتفظ باألصول 

ء من أسباب إنهاوارتباطا منا باملوضوعية ، فإنه ينبغي التساؤل حول ما إذا كان حضور أو غياب األطراف سببا 

 إجراءات التحكيم؟

" إذا تخلف أحد الطرفين عن فإنها تنص :   00-02من قانون  711-21بالرجوع، إلى الفقرة األخيرة من الفصل 

من مستندات يجوز لهيئة التحكيم االستمرار في إجراءا التحكيم  حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه

 وإصدار حكم في النزاع استناد إلى األدلة املتوفرة لديها ".

وهذا يعني أنه كلما كانت املذكرات واملستندات املقدمة من قبل األطراف كافية إلصدار الحكم التحكيمي، فإن 

 بالرغم من غياب األطراف. الهيئة تواصل إجراءات التحكيم وتصدر حكمها

وفي حالة عدم تقديم املدعي مذكرة فتح الدعوى داخل األجل املحدد من غير عذر مقبول، فإن الهيئة التحكيمية 

فمن غير املتصور أن يقيم  .226تصدر قرارها القاض ي بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك

م بها أصال، لذلك خول املشرع هذه املكنة للهيئة التحكيمية ، إال إذا كان غياب املدعى دعوى تحكيمية وهو غير مهت

املدعى ) بصفة شخصية أو عدم تقديم املذكرة ( ناتج عن عذر يبرر تأخيره في تقديم مذكرة الدعوى. هذا فضال على 

 م آخر.أن جزاء إنهاء اإلجراءات غير مرتبط بالنظام العام، بمعنى أنه يمكن االتفاق على حك

حالة عدم تقديم املدعى عليه مذكرته  00-02من قانون  711-21كما تضمنت الفقرة العاشرة من الفصل 

الجوابية داخل املوعد املتفق عليه بان تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها دون ان يعتبر ذلك بمثابة إقرارا من املدعى 

 عليه بدعوى املدعي.

املرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه هذا، وتعقد هيئة التحكيم جلسات 

" تدون وقائع في فقرته الثامنة على أن  711-21وأدلته لم يتطلب ، ولها االكتفاء بتقديم املذكرات. وقد نص الفصل 

يتطلب أن  م. واملشرع املغربي لكل الجلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخة منه إلى كل من الطرفين"

                                                           
على ما يلي: " يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيم لغة  00-02من قانون  711-27نص الفصل  -224 

 لقرار على لغة البيانات واملذكرات املكتوبة".أو لغات أخرى يسري حكم االتفاق أو ا

انة مبالرجوع إلى نظام مركز التوفيق والتحكيم التجاري بمراكش، نجده ينص في مادته التاسعة على ما يلي : " يتألف املركز في مجلس إداري وأ -225 

 عامة ومن هيئة التوفيق والتحكيم ".

ه " يترتب على عدم تقديم املدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى داخل األجل املحدد له أن في فقرته التاسعة على ان 711-21ينص الفصل  -226 

 تقرر هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".
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يتم تدوين محضر الجلسة من قبل كاتب ، كما هو جاري به العمل أمام املحكمة، لكن ذلك ال يمنع من اتفاق الطرفين 

 على األطراف. –الكاتب  –على وجود كاتب يتكلف بالتدوين، كما يحق للمحكم طلب ذلك ويكون أجره 

ظام الجلسة من ناحية تطبيق العقوبات على "وبداهة ال يملك املحكمون ما يملكه القضاء في صدد ضبط ن

الشخص الذي قد يخل بالنظام من الخصوم أو املحامين، وكل ما يملكونه هو تحرير محضر بما قد يحدث في الجلسة 

 .227مكونا لجريمة ما، دون أن يكون لهم األمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة"

ائر أمام املحاكم وذلك تماشيا مع مزايا التحكيم وخاصة واألصل أال تكون جلسات التحكيم علنية كما هو س

املحافظة على سمعة األطراف. كما يمكن لطرفي النزاع طلب تأجيل جلسات التحكيم لسبب مقبول من طرف الهيئة أو 

 تبادر إلى التأجيل من تلقاء نفسها.

وتجدر اإلشارة ، إلى أن الهيئة التحكيمية مثلها مثل املحكمة لها حق اتخاذ إجراءات التحقيق، فهو حق ممنوح 

" تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق باالستماع  00-02من قانون  711-22للهيئة وحدها طبقا للفصل 

 إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر".

 الخبرة:-ب

من قانون  22إلى  24نظم املشرع املغربي إجراءات تعيين الخبير وكيفية قيامه باملهام املنوطة به في الفصول من 

وقد تقوم الهيئة التحكيمية بتعيين خبير قصد مساعدتها في  اعد يتم العمل بها أمام املحاكم.املسطرة املدنية وهي قو 

بتقارير توضح مدى صحة  ادعاءات األطراف أو تزيل غموض فني لدى الهيئة التحقيق في الدعوى من خالل تزويدها 

في جانب  تتوفر فيه على معلومات ومعطيات كافية )كالحساب ، الهندسة ، الطب ، البناء...( مع االلتزام بإرسال صور 

 .00-02من قانون رقم  711-21من هذه التقارير إلى األطراف وهو ما نص عليه في الفصل 

يثور إشكال في مدى التزام هيئة التحكيم بتعيين خبير من بين الخبراء املقبولين لديها. وهل يمكن لألطراف وقد 

اختيار خبير من خارج الجدول. وهناك من يذهب على أن على هيئة التحكيم اختيار الخبير الذي عليه الدور في جدول 

 .228النزاع، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك الخبراء املقبولين أمام املحكمة املختصة أصال بالنظر في

وإزالة لكل تعقيد قد ينتج عن هذا الرأي ، فإنه يمكن للهيئة التحكيمية اختيار من تراه مناسبا للقيام باملهمة 

فقا لنظام و املطلوبة. وقد نصادف لدى مراكز التحكيم  جدوال للخبراء املقبولين لديه، وفي هذه الصورة ينبغي التعيين 

ويلتزم الخبير عند االنتهاء من مهمته ان يحرر تقريرا باألعمال التي قام بها، ويتم إيداعه لدى هيئة  لك املركز التحكيمي.ذ

 التحكيم. ويحدد أتعاب الخبير بحسب اتفاق التحكيم.

 :سماع الشهود-ج

طة أت في ذلك فائدة، شريتقوم هيئة التحكيم باالستماع إلى الشهود، كما يجوز لها االستماع على كل شخص إذا ر 

 .229أداء اليمين القانونية

                                                           
 .110ص  -2400منشأة املعارف  -2الطبعة  –أحمد ابو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري  -227 

 –الجزء األول  –التحكيم في العالقات الخاصة والدولية والداخلية  –مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال  –ورد لدى  وهو ما -228 

 .122ص  -2440الطبعة األولى  –منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت لبنان 

 .00-02من قانون التحكيم الجديد قانون رقم  711-21و الفصل  711-22الفصل  -229 
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وجدير بالذكر، إلى أن الشهادة وسيلة من وسائل اإلثبات املنصوص عليها في التشريع املغربي، حيث نص  

-7الحجة الكتابية.-1إقرار الخصم.  -2اإلثبات التي يقررها القانون هي :  " وسائلمن ق ل ع على أن:  101الفصل 

 اليمن والنكول عنها".-6القرنية -1 شهادة الشهود

وتكتس ي الشهادة دورا مهما، في تأكيد ادعاءات املدعي أو تعزيز دفوعات املدعى عليه، ويتم استدعاء الشهود تبعا 

 ملا حددته هيئة التحكيم أو املركز التحكيمي إذا كان األمر يتعلق بتحكيم نظامي أو وفقا ملا اتفق عليه األطراف.

ملغربي استلزم أداء اليمين القانونية ألداء الشهادة أمام الهيئة التحكيمية، على خالف ما نصت عليه إذن املشرع ا

التي لم تنص على ضرورة أداء الشهود لليمين، ومن ذلك ما نصت عليه  –كالتشريع املصري  -بعض التشريعات املقارنة

 .2441230لسنة  11من قانون رقم  77املادة 

على انه يمكن للهيئة التحكيمية أو  00-02من قانون  711-20ءات ما جاء به الفصل ينضاف إلى هذه اإلجرا

املحكم القيام بمعاينة بضاعة أو أموال وهذا يندرج ضمن إجراءات املعاينة واألبحاث التي يمكن للهيئة أيضا استعمالها 

، سواء على أساس طلب الخصوم أو من للتحقيق في الدعوى، ويتم االنتقال للمعاينة بناء على قرار من هيئة التحكيم

 تلقاء نفسها.

ومع ذلك يمكن لهيئة التحكيم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق وكذلك ان تطلب من أي أحد من األطراف 

كما يجوز لها أن تتخذ بطلب من أحد األطراف كل تدبير مؤقت أو  .231إذا كان بيده وسيلة إثبات أخرى اإلدالء بها

 .232زما في حدود مهمتها ما لم يتفق األطراف على خالف ذلكتحفظي تراه ال 

وبعد تمام هذه اإلجراءات يمكن لهيئة التحكيم ان تقرر إغالق باب املرافعة في الدعوى املعروضة عليها، وذلك 

متى اتضحت لها حقيقة الدعوى املنشورة أمامها، وانتهى الخصوم من تقديم دفوعهم وحججهم. فتحجز آنذاك القضية 

 .233للمداولة

 املداولة:-1

يقصد باملداولة عادة في مجال القضاء تبادل الرأي بين القضاة، فيما يمكن أن يؤول إليه الحكم في الدعوى 

املعروضة عليهم، وتكمن الغاية من املداولة في معرفة آراء القضاة الذين تتشكل منهم هيئة الحكم في الدعوى فال 

 كو مناقشة القضية من بدايتها وإال كان الحكم باطال.يشترك فيها إال القضاة الذين شار 

" تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات التحقيق على أنه  711-12وفي مجال التحكيم، ينص الفصل 

وتظهر لنا أهمية املداولة  واعتبارها القضية جاهزة، تاريخ حجزها للمداولة، وكذا التاريخ املقرر لصدور الحكم ".

                                                           
 .127ص  –أنظر نفس املرجع السابق ، عكاشة مصطفى محمد إجمال  -230 

 .00-02من قانون رقم  711-22الفصل  -231 

الذي ينص  " يجوز للهيئة التحكيمية ما لم يتم االتفاق على خف ذلك، ان تتخذ بطلب من أحد األطراف كل  00-02من قانون  711-22الفصل  -232 

 حدود مهمتها". تدبير مؤقت أو تحفظي تراه الزما في

" تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها إجراءات التحقيق واعتبارها القضية جاهزة ، تاريخ حجزها للمداولة ،  00-02من قانون  711-12الفصل  -233 

 وكذا التاريخ املقرر لصدور الحكم ".
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في التحكيم، في كونها تشكل مدخل أساسيا لتكوين حكم التحكيم، حيث تسمح لهيئة التحكيم بالتشاور في فصول 

 الدعوى من خالل استحضار مجرياتها.

وينبغي التمييز بين الحالة التي نكون فيها أمام محكم واحد حيث ال يستدعي األمر مداولة بمعناها السليم، ألن 

يت، بينما يكتفي املحكم الفرد بالتأمل وحده في وقائع الدعوى املعروضة عليه، ويمكن له أن املداولة تحتاج إلى تصو 

يصدر حكمه مباشرة بعد نهاية املرافعات، أو يؤجل ذلك إلى جلسة الحقة، والحالة الثانية وهي حينما نكون أمام هيئة 

األمر إلى املداولة ، فيكون الزما أن يصدر  تحكيمية وهي مشكلة من أكثر من محكم بعدد فردي أو وتري، آنذاك يحتاج

 .234الحكم بعد أخذ رأي جميع املحكمين بشأنه

 فما هو إذن شكل املداولة بالنسبة لهيئة التحكيم؟ وهل تتم سرا أو عالنية ؟

 : شكل املداولة بالنسبة لهيئة التحكيم-أ

املشرع املغربي لم يحدد شكال معينا (، نجد على أن 00-02باستقصاء فصول القانون الجديد للتحكيم ) قانون 

لكيفية إجراء املداولة وترك ذلك ملا اتفق عليه األطراف أو ملا تراه هيئة التحكيم مالئما، ما يفتح النقاش حول إمكانية 

في مكان التحكيم وفي مجلس واحد، أو التداول كتابيا عبر رسائل، أو شفويا عن طريق وسائل  –املداولة  -إجرائها

 ل الحديثة.االتصا

وتأسيسا على ذلك، فإنه إذا لم يحدد الخصوم لهيئة التحكيم طريقة محددة إلجراء املداولة، فإنها تكون صحيحة 

متى تمت بأية طريقة ، سواء أكان اجتماعهم لهذا الغرض في مجلس واحد، أو عن طريق إرسال كل من املحتكمين رأيه 

 ك. مكتوبا، مادام ال يوجد مانع قانوني يمنع ذل

ويأتي نهج املشرع املغربي لهذا املسار وهو عدم إقرار قواعد املداولة أمام هيئة التحكيم، انسجاما مع ما سلكته 

(. وكذلك قانون 2441من قانون التحكيم لسنة  10غالبية التشريعات املقارنة، ومن ذلك القانون املصري ) املادة 

ع القواعد املقررة أمام املحاكم، فلألطراف أو الهيئة التحكيمية حرية املرافعات الفرنس ي حيث ال يلزم املحكمين بإتبا

 اختيار أسلوب املداولة وشكلها.

 :سرية املداولة-ب

، نجد على أنه أشار إلى 00-02اعتمادا على مقتضيات قانون التحكيم الجديدة املنصوص عليها في قانون رقم 

بسرية املداولة عدم كشف اآلراء واملناقشات التي جرت أثناء ، ويقصد  711-11سرية املداولة صراحة في الفصل 

 املداولة للخصوم أو الغير.

وتتم املداولة بسرية حتى ال تظهر شخصية من كان له من املحكمين رأي مخالفا للرأي الذي استقر عليه الحكم، 

لقول بإمكانية الرجوع على من مع انه ال يبطل الحكم الذي كشف عن رأي األقلية، وهناك من الفقه من يذهب إلى ا

 .235أفش ى سرية املداولة بدعوى املسؤولية

                                                           
بعد مداولة الهيئة التحكيمية ويجب على جميع املحكمين " يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية األصوات  00-02من قانون  711-11نص الفصل  -234 

 .تكون مداوالت املحكمين سرية ".711-22التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

 .207، ص 1001عيد محمد القصاص، حكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة ، الطبعة الثانية ،  -235 
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وبما أن املشرع استلزم لتشكيل هيئة التحكيم ان يكون العدد وثريا تحت طائلة البطالن وهو ما يسهل املوافقة 

، أما بمفردهعلى صدور حكم التحكيم باألغلبية ، فإذا كانت هيئة التحكيم مؤلفة من محكم واحد فإنه يصدر حكمه 

إذا كانت مؤلفة من أكثر من محكم بعدد فردي، فإنه ينبغي أن يحصل الرأي أو القرار النهائي بأغلبية املحكمين ويجب 

أن يوقع الحكم من طرف كل محكم من املحكمين، وفي حالة رفض األقلية التوقيع يشير باقي املحكمون إلى ذلك في 

وقد عبر بعض الفقه عن ذلك بقوله " إن الخصوم إذا  . 236رفض التوقيعالحكم التحكيمي ويشار كذلك إلى أسباب 

اختاروا أن تتشكل هيئة التحكيم من عدة محكمين فإنهم يهدفون من ذلك أن يكون حكم التحكيم ثمرة لتعاون وتقابل 

 .237آراء من اختاروهم للحكم "

 خاتمــــة:

بمقتضاها يتمكن أطراف اتفاق التحكيم من الدفاع عن حقوقهم تعتبر الدعوى التحكيمية الوسيلة اإلجرائية التي 

التي قد تضررت من جراء النزاع موضوع اتفاق التحكيم، حيث تبدأ إجراءات التحكيم بعد اكتمال تشكيل هيئة 

ية مالتحكيم، ولألطراف كامل الحرية في االتفاق على القواعد املوضوعية أو اإلجرائية التي ينبغي على الهيئة التحكي

 تطبيقها ألجل النظر في النزاع، وقد يترك األطراف لهيئة مسألة تحديد القواعد التي تراها مناسبة ألجل الفصل في النزاع.

وسواء كانت اإلجراءات املتبعة راجعة باألساس إلى اتفاق األطراف، أو تم تحديدها من طرف املركز في حالة التحكيم 

باحترامها حتى يصدر حكمها صحيحا ويصير ملزما لألطراف ويكتسب الحجية ،  املؤسساتي فالهيئة التحكيمية ملزمة

 ويتم تذييله بالصيغة التنفيذية من قبل املحكمة املختصة.

- -------------------------------------- 
 الئحة املراجع 

 2400، منشأة املعارف، 2أحمد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، ط. 

 1000حشيش، طبيعة املهمة التحكيمية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  أحمد محمد. 

 1000، 2الطالب عبد الكريم، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط. 

 باقي املعلومات غير واردة.  -1001، 2الحسن بويقين، إجراءات التبليغ فقها وقضاء، ط 

  1001محمود، سلطة املحكم في إصدار األحكام الوقتية واألوامر، دار الكتب القانونية، مصر، طبعة سيد أحمد. 

 1001، 1عيد محمد القصاص، حكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، ط. 

 1001، 2فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ط. 

 1001لتبليغ على ضوء قضاء املجلس األعلى، املطبعة الجديدة، الدار البيضاء، محمد بفقير، ا. 

  ،مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية، الجزء األول

 .2440، 2منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط

  1001ديسمبر  2بتاريخ  2201يدة الرسمية عدد املتعلق بالتحكيم، منشور بالجر  00-02قانون. 
  

                                                           
" يوقع الحكم التحكيمي كل من املحكمين. وفي حالة تعدد املحكمين وإذا رفضت األقلية التوقيع، يشير املحكمون اآلخرون إلى  711-12الفصل  -236 

 ذلك في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم التوقيع ويكون للحكم نفس األثر كما لو كان موقعا من لدن كل محكم من املحكمين.

 222، نفس املرجع،صأحمد أبو الوفا -237 
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 تحكيم محكمة أمـام املعروضة املنازعات على التطبيق الواجب القانون 

 تحكيم محكمة أمـام املعروضة املنازعات على التطبيق الواجب القانون 

 

 "الدولية االقتصادية العالقات قانون " دكتوراه بــاحث

 إبن الحميد عبد جامعة السياسية والعلوم الحقوق  كلية

 - الجزائر - باديس

 

 

 :امللخص

تعترف اتفاقية واشنطن املنشأة للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ألطراف النزاع بحرية كاملة في تحديد 

القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من قبل محكمة التحكيم،  بمعنى أنها تفصل في النزاع، وفق القواعد 

حتراما لحرية اإلرادة باعتبارها أحد املبادئ األساسية التي تحكم القانونية التي يتفق طرفا النزاع على تطبيقها، وذلك ا

 القانون الواجب التطبيق، وهو ما تجسد في أحكامها. 

أما في الحالة التي ال يتفق فيها األطراف على قانون معين، فإن محكمة التحكيم استنادا إلى أحكام االتفاقية تطبق 

الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد تنازع القوانين فيها، باإلضافة إلى قواعد  قواعد القانون الداخلي للدولة املتعاقدة

القانون الدولي القابلة للتطبيق على النزاع، وفيما يتعلق بتطبيق هذه األخيرة، عند غياب اتفاق األطراف على قانون 

النزاع  لقانون الداخلي للدولة الطرف فيمعين طبعا، فإن املحكمة تطبق تلك املبادئ في الحاالت التي تحيل فيها قواعد ا

على القانون الدولي، أو كان هناك مساس بالعدالة من طرف القانون الداخلي، أو في حالة تصرف الدولة الطرف بطريقة 

 تثير احتجاج الطرف الخاص، هذا إلى جانب من املفترض هو تطبيق قانون الدولة املستقبلة كما هو معروف. 

شرط   – ICSIDاملركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار  –عقود الدولة للتنمية االقتصادية  :الكلمات املفتاح

 –مبدأ سلطان االرادة  -القواعد اآلمرة  –شرط تحديد القانون الواجب التطبيق   –الثبات التشريعي 
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 مقدمة:

السيادة أو أحد مؤسساتها مع الشركات الخاصة تهدف عقود الدولة للتنمية االقتصادية التي تبرم بين الدولة ذات 

األجنبية إلى تنمية القدرة االقتصادية للدولة املتعاقدة، بمساعدة رأس املال أو التكنولوجيا املتقدمة أو املواد األولية 

ذا األخير ه التي يملكلها األجنبي، وفي نفس الوقت يستهدف املتعاقد األجنبي تحقيق الربح من وراء تعاقده، وهو ما يجعل

حريصا على ضمان مستقبل استثماره، باالتفاق على مجموعة من الشروط التعاقدية التي تكفل له أكبر قدر من املزايا 

 والحصانات طوال مدة العقد.

ويسعى أطراف هذه العالقة العقدية إلى إنجاح عالقاتهم ببذل أوجه التعاون املمكنة بينهم، إال أن ذلك يقتض ي 

التزامات كل منهم باالتفاق الصريح بينهم أثناء إبرام عقد االستثمار، بحيث تدرج ضمن نصوصه، وقد تحديد حقوق و 

تحدد هذه الحقوق وااللتزامات بصفة عامة، مع ترك التفاصيل للقانون الواجب التطبيق في التحكيم لتسوية املنازعات 

 القانونية التي قد تنشأ بين أطراف هذه العقود.

من عقود الدولة للتنمية االقتصادية، شروطا للتحكيم الدولي الخاص الذي ينعقد للنظر في كل وتتضمن الكثير 

، وكان الغالب أن تفشل هذه الشروط في النص على أسلوب لتحديد Ad hocحالة على حدى، فيما يطلق عليه تحكيم 

 القانون الذي يجب على املحكمين إتباعه في إصدار حكمهم.

األطراف املتعاقدة )الدولة أو أجهزتها واملستثمر الخاص األجنبي(، ويعرض األمر على محكمة  وقد ينشب الخالف بين

تحكيم املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، والتي يجب أن تواجه مشكلة البحث عن القواعد القانونية األنسب 

لى صل وعادل، في ظل غياب اتفاق األطراف عالتي تطبق على النزاع القانوني املعروض عليها، لكي تفصل فيه بحكم فا

 القانون الواجب التطبيق على التحكيم.

وقد تضمنت اتفاقية إنشاء املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، قواعد صريحة بشأن مسألة تحديد القانون 

، أو إنهائه ...إلخ، وهو ما تدور الواجب التطبيق، ال سيما إذا ما نشأ نزاع حول تنفيذ العقد، أو تفسيره، أو خرق شروطه

 حوله إشكالية بحثنا من خالل التساؤل التالي:

ما هي املبادئ والقواعد القانونية التي يمكن أن تقبل كقانون واجب التطبيق إلصدار قرار التحكيم بشأن النزاع 

ط العقد؟ وهل تركت الناش ئ عن عقد االستثمار في حالة تحديد أو عدم تحديد ذلك القانون صراحة بموجب شرو 

اتفاقية واشنطن املنشئة للمركز الدولي لألطراف الحرية في تحديد هذا القانون؟ وإذ فرض أنها تركت لهم ذلك فهل 

 تركتها مطلقة أم وضعت عليها قيود تحدد نطاقها؟ 

ون بين القانولإلجابة على هذا التساؤل اقترحنا فرضيات مختلفة، و يمكن إجمال هذه االقتراحات في اإلختيار 

الوطني للدولة املضيفة لالستثمار، والقانون الوطني للدولة التي ينتمي إليها املستثمر األجنبي، وقانون دولة مقر التحكيم، 

 والقانون الدولي العام.

 اوال شك أن األخذ بأي من هذه املقترحات له مزاياه التي تحسب له، وأوجه االنتقاد التي توجه إليه، إال أن كل منه

على حدى قد ال يكفي لتقديم ما تبحث عنه هيئة التحكيم، فمن األساس ي أن يالقي النظام القانوني املختار قبول كل 

من الدولة املضيفة واملستثمر الخاص األجنبي، وأن تؤدي قواعد هذا القانون إلى التوصل إلى حكم فاصل وعادل في 

 النزاع.
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 إثراء وتحليل هذه املشكلة، وذلك بالتركيز على النقاط التالية: لذلك فإن هذا اإلسهام يهدف: خطة الدراسة

 حرية األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق. -2

 تحديد القانون الواجب التطبيق في غياب االتفاق الصريح لألطراف. -1

 

I. .حرية األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق 

دوره البالغ األهمية في تحديد شروط التعاقد، كان بديهيا أن  (238)املتعاقدة ملا كان ملبدأ سلطان إرادة األطراف

، وهو ما انعكس على نصوص اتفاقية (239)يكون له دوره البارز في تحديد القانون الواجب التطبيق على العالقة العقدية

 إنشاء املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار.

اإلرادة دوره البارز في االتفاق على شروط التعاقد في العقود التي تبرمها  والحقيقة أنه، وإن كان ملبدأ سلطان

الدولة مع املشروعات الخاصة األجنبية، في ظل عدم توازن القوى بين الطرفين، بما في ذلك شرط تحديد القانون 

ل الخضوع لقانون سوى الواجب التطبيق، إال أن هذا الدور ليس له صفة اإلطالق، إذ أن هناك من املسائل ما ال يقب

قانون الدولة الطرف في العقد، بما مفاده أن هناك اختيار مسبق يسبق التعاقد، ويصدر عن املشرع في هذه الدولة، 

، (240)اختيار ال يقبل التعديل، لصدوره في صورة القواعد اآلمرة التي ال يجوز مخالفتها، وإال طبقت فكرة النظام العام

 اعد املذكورة في مشارطتهم العقدية بغرض تحويلها إلى نصوص تعاقدية.وقد يضع املتعاقدون القو 

 دور مبدأ سلطان إرادة األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع: -2

إذا لم يكن هناك مثل هذه القواعد اآلمرة، فقد يتفق األطراف على القانون الواجب التطبيق على عقدهم، سواء 

نون الدولة املتعاقدة أو قانون آخر، مستخدمين في ذلك ما أقره لهم النظام القانوني األساس ي من حرية كان هو قا

 ، تلك الحرية التي أصبحت مبدأ مستقرا في الفقه وقضاء القانون الدولي، ويطلق عليه مبدأ سلطان اإلرادة.(241)االختيار

ها نظرية، إذ تستجيب فكرة حرية األطراف في اختيار إلى أسباب عملية أكثر من (242)ويعزي التسليم بهذا املبدأ

القانون الذي يسري على عقدهم، للتعدد الكبير ولالختالفات في التعامالت العقدية الدولية، ذلك أنها تسمح للمتعاقدين 

م، نظرا ملا هباختيار القانون املالئم لتحقيق النتيجة التي يرغبا في تحقيقها، كأن يختارا قانون دولة أخرى أجنبية عن

يتضمن من أحكام تنظم عقدهم بصورة معينة أو بصورة تفصيلية، وأفضل من تلك التي كانت ستحققه األحكام التي 

 وردت في قوانينهم الشخصية، كأن يختارا القانون السويسري مثال ليسري على عقدهم ملا يحققه ذلك من قيود أقل.

 Légitimes Prévisions deاحترام التوقعات املشروعة للمتعاقدين إذن، فدور املبدأ ال يستهدف إال تأكيد وضمان

Parties  باستخدامه لتحديد القانون الواجب التطبيق من ناحية، معطيا لألطراف فرصة التحكم في هذا القانون من

ة القانون يعناحية أخرى، تفصيل ذلك أن مبدأ سلطان اإلرادة يسمح لألطراف باستبعاد قانون معين، أو التغيير في طب

                                                           
238- Jean M , Jaquet , في مفهوم مبدأ سلطان اإلرادة Principe d’autonomie et contract internationaux, Economica, 1983. P 01. 

 سائل العقدية".حيث يعرف البعض هذا املبدأ بقوله: " أنه السلطة التي لألطراف الختيار القانون الواجب التطبيق في امل -239

J . P, Nipoyet, La theorie d’autonomie la volonte, RCADI, Vol.16, T,I , 1927, p 05. 
 وما يليها. 277، ص 2441فؤاد عبد املنعم رياض، تنازع القوانين واالختصاص القضائي الدولي وآثار األحكام األجنبية، دار النهضة العربية، الطبعة  -240
 .140إلى ص  112، من ص 2447الدين، عقود الدولة لنقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،  صالح الدين جمال -241
 .110 - 124، ص 2402، الهيئة املصرية العانة للكتاب، 4، الطبعة 01عز الدين عبد هللا، القانون الدولي الخاص، الجزء  -242
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الذي يختارونه، بإدراجه في املشارطة العقدية ليصير في حكم الشروط العقدية، أو بتجزئة وتقييد أحكامه، ليتحول 

 بذلك من مبدأ لحل مشكلة تنازع القوانين، إلى مبدأ يسمح بالحرية التعاقدية في مجال التجاري واالقتصادي الدولي.

ء املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، على إعطاء أطراف النزاع ولذلك، فقد حرص واضعوا اتفاقية إنشا

قدرا واسعا من الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على عالقاتهم، ال سيما إذا ما أثير نزاع بشأنها وعرض األمر 

فحسب،  ق على موضوع النزاععلى محكمة تحكيم املركز، ولم يقتصر ذلك على حريتهم في اختيار القانون الواجب التطبي

بل على إجراءات تسوية النزاع أيضا، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الحرية ألطراف العالقة، وتحديد اإلطار املناسب 

 .(243)الذي سيتم في نطاقه تسوية نزاعهم

ونية وفقا للقواعد القان( في فقرتها األولى على أن: " تفصل املحكمة في النزاع املعروض عليها 11فقد نصت املادة )

التي اتفق عليها األطراف، وإن لم يوجد اتفاق، فللمحكمة أن تطبق قانون الدولة الطرف في النزاع شامال قواعد تنازع 

ومؤدى ذلك أن لألطراف اختيار نظام قانوني متكامل لكي يطبق في التحكيم بينهم،  قوانين، وقواعد القانون الدولي".ال

يق طائفة معينة من القواعد القانونية، فعلى سبيل املثال يمكن لألطراف اختيار النظام القانوني أو أن يشترطوا تطب

ألي من الطرفين، أو كليهما، أو حتى قانون دولة ثالثة، وعالوة على ذلك يمكنهم االتفاق على فض منازعاتهم طبقا 

 .(244)معينللمبادئ العامة للقانون، أو بعض القواعد السائدة في نظام قانوني 

(، قد قدمت مبدأ سلطان اإلرادة، باعتباره املبدأ األساس ي 11ويستخلص من ذلك، أن الفقرة األولى من املادة )

، ومعنى ذلك، أنه قد تنشأ صعوبة عندما يقوم األطراف باختيار (245)الذي يحكم القانون الذي تطبقه محكمة التحكيم

كان هذا االختيار يشير إلى هذا القانون وقت انعقاد عقد االستثمار، أو  قانون دولة بعينها، حيث يثور التساؤل عما إذا

 في الوقت الذي يكون عليه وقت انعقاد هيئة التحكيم؟

وتتوقف اإلجابة على هذا التساؤل، على ما إذا كان األطراف قد ضمنوا اتفاقهم شرطا يقض ي بتجميد القانون 

، أم خال اتفاقهم مثل Stabilisation Clause(246)التثبيت التشريعي  الواجب التطبيق على عالقتهم، فيما يسمى بشرط

هذا الشرط، فلو أن األطراف لم يضمنوا اتفاقهم مثل هذا الشرط، فإن على هيئة التحكيم تطبيق القانون الوطني 

ا الشرط فإن املختار بالحالة التي هو عليها وقت أن دعيت املحكمة إلصدار هذا التحكيم، أما إذا تضمن االتفاق هذ

 القانون الواجب التطبيق، يكون هو ذلك املوجود وقت انعقاد اتفاق االستثمار.

ويفهم من ذلك النص أيضا، أن واضعوه قد استبعدوا إحدى األفكار الحديثة التي يطلق عليها نظرية العقد بال 

ي أن يدرجوا بعقدهم تنظيما كامال ، التي مؤداها أن للدولة واملتعاقد الخاص األجنبContract sans lois(247)قانون 

                                                           
وير حلول مشكلة تنازع القوانين، "دراسة في أحكام املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار صالح الدين جمال الدين، دور أحكام التحيكم في تط -243

 .21إلى ص  21، من ص 1001بواشنطن، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 
اللتجاء إلى التحيكم التجاري ، بحث مقدم إلى ندوة أهمية ا ICSIDجالل وفاء محمدين، التحكيم تحت مظلة املركز الدولي لفظ منازعات االستثمار -244

 .02، ص 2442أكتوبر  24باملنطقة بدال من التحكيم في دول الغرب، املركز الدولي للتحكيم التجاري باالسكندرية، جامعة االسكندرية في 
245- G. R. Delaume , The pyramids stand, the pharohs can rest in peace, ICSID rev , Vol.08, No 02, 1993,  p 321. 
246- P. Weil, Les clauses de stabilisation ou d’intengibilite inserees dans les accords de developpment economique, Melanges Ch. 

Rousseau, Paris , p 301. 

 .   01، ص 2401، 17لقانون الدولي، عدد رقم و د. عبد الكريم سالمة، شروط الثبات التشريعية في عقود االستثمار والتجارة الدولية، املجلة املصرية ل
 .21 – 22صالح الدين جمال الدين، املرجع السابق، ص   -247
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مفصال لكافة جوانب عالقاتهم، بحيث يلجأ إلى هذا النظام تماما عند حدوث أي نزاع، ودون الرجوع إلى أي نظام 

، وبحيث يفلت حتى في تفسيره من تطبيق أي chart-cadreقانوني آخر، وبحيث يعتبر عقدهم اتفاق إطار بين أطرافه 

، ومن ثم إذا عرض األمر على هيئة تحكيم املركز الدولي لتسوية (248)ة سواء الوطنية أو الدوليةنظام للقواعد القانوني

منازعات االستثمار، فإن على املحكمة أن تبحث عن اإلرادة الصريحة لألطراف في اختيار قانونا ما، فإن لم تجد فعليها 

العقدية، ذلك أن "العقد ال يمكن أن يوجد في فراغ"، أن تبحث في إرادتهم الضمنية دون أن تكتفي بما ورد في املشارطة 

على حد تعبير املحكم في تحكيم أرامكو، بل يجب أن يعتمد على قواعد نظام قانوني معين لتمنح األطراف الحرية في 

 التعاقد، واختيار القانون الواجب التطبيق.

نون الواجب التطبيق على عالقتهم، فقد فإن لم يختار األطراف أحد النظم القانونية الوطنية لتكون هي القا

، فهل هناك مجال لتطبيق القانون الدولي في ظل تطبيق الفقرة األولى (249)يختاروا قواعد القانون الدولي لحكم العالقة

 (؟11من املادة )

تصل تبداية، يرى البعض أنه يقصد بالقانون الدولي: مجموعة القواعد العرفية واملعاهدات، ال سيما تلك التي 

وقد ذهب إلى أن ملحكمة تحكيم  .(250)بالتجارة الدولية واملالحة واتفاقيات حماية وتشجيع تبادل االستثمارات األجنبية

( في فقرتها األولى، باعتبار أن ذلك من مستلزمات وجودها 11املركز أن تطبق القانون الدولي، وإن لم تشر إليه املادة )

 متعلق بعقود االستثمار الدولي، وإن في ذلك وسيلة للحماية الدولية لالستثمار.كهيئة إنشاءات للفصل في نزاع 

ويلقى هذا االتجاه تأييدا من جانب الفقه، وإن اختلفوا في تبرير ذلك، فقد ذهب آخر إلى أنه يمكن أن تؤخذ 

خير التطبيق، وإن كان هذا األ قواعد القانون الدولي في االعتبار لدي املحكمة لتوضيح أو تكملة القانون الوطني الواجب 

 .(251)مختارا من أطراف النزاع

(، يظل ممكن في حالة 11ويرى ثالث، أن تطبيق القانون الدولي رغم عدم النص عليه في الفقرة األولى من املادة )

ن و لإلنقاص مكون القانون الذي اختاره األطراف هو قانون الدولة املضيفة، أما إذا غيرت هذه األخيرة قانونها إلنكار أ

حقوق املستثمر، وبعبارة أخرى، فإن قواعد القانون الدولي قد تطبق باعتبارها جزء من قانون الدولة املضيقة، وتلك 

، وتحكيم ليكتو، الصادر عن إحدى هيئات 2401هي وجهة النظر التي نجدها واضحة في تحكيم شركة امينئويل سنة 

 املركز الدولي.

في النزاع، أن تستبعد األحكام التي تضمنتها بنود املشارطة العقدية، بل على العكس،  وال يعني تطبيق قانون ما

فإن تطبيق هذه األخيرة يعد أمرا جوهريا، تنص عليه كل النظم القانونية ويمثل مبدأ عاما، فيما يعبر عنه بمبدأ العقد 

 شريعة املتعاقدين ال يجوز نقضه وال تعديله.

                                                           
ار النهضة د د. أحمد عبد الكريم سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية "دراسة تأصيلية انتقادية"، -248

 .20، ص 2404العربية، 
 .27صالح الدين جمال الدين، املرجع السابق، ص   -249

250- R. Preiwerk, La protection des investissement privés dans les traites bilatiraux, Zurich, 1963, p 195. 
251- Goldman, Le droit applicable selon la convention de la B.I.R.D, du 18 mars 1965, pour le reglement des defferends relatif aux 

investissements entre etats et ressortissants d’autres etats, dans investissements etrangers et  arbitrage entre etats et personnes privee, la 

convention B.I.R.D du 18 mars 1965, 1969, p 151. 
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 لطة املحكمة في التصرف ستتلخص في مرحلتين:ووفقا لهذه الظروف، فإن س

ففي املرحلة املبدئية، يجب أن تتحقق املحكمة صراحة مما إذا كان األطراف قد عبروا عن إرادتهم صراحة،  -

واتفقوا على قواعد القانون الواجب التطبيق في النزاع، فإن ثبت لها وجود تلك اإلرادة الصريحة، وجب عليها أن تلتزم 

 Manifestره األطراف، ذلك أن مخالفة هذه اإلرادة سيعد تجاوزا وتعسفا من املحكمة في استخدام سلطتها بما اختا

excess of power ( من االتفاقية، األمر الذي يعرض حكمها لإللغاء.02( الفقرة )21باملعنى الذي قررته املادة ) 

الواجب التطبيق، إال إذا توصلت بعد بحثها إلى أن بتحديد القانون  –في املرحلة الثانية  –وال تقوم املحكمة  -

األطراف لم يستخدموا إرادتهم للتوصل إلى اتفاق صريح حول هذا القانون، وقد بينت معظم األحكام املنشورة عن 

املركز الدولي، أن هناك أغلبية في حاالت تحديد القانون الواجب التطبيق، وتشير هذه النصوص عادة إلى تطبيق 

  Frozen or stablizedالوطني للدولة الطرف في النزاع، الذي يغلب أن يصطحب بالنص على تجميده أو تثبيته القانون 

 ألسباب مختلفة، وإن اختلفت ذلك في األحكام التي نشرت في السنوات األخيرة.

ضحا دنا نموذجا واوإذا رجعنا إلى قضاء التحكيم أمام هيئة تحكيم املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، لوج

ضد  Agipلالتفاق الصريح ألطراف النزاع على القانون الواجب التطبيق، وهو ذلك الخاص بالتحكيم بين شركة أجيب 

الكونغو، حيث اتفق الطرفين في عقدهما على أن: " تسوى الخالفات التي قد تنشأ بين األطراف بشأن تطبيق أو تفسير 

تفاقية املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى، هذا االتفاق تسوية نهائية وفقا ال

من خالل هيئة تحكيم من ثالثة محكمين يعينوا وفقا ألحكام االتفاقية، على أن تطبق الهيئة القانون الكونغولي 

 املستكمل في حالة الضرورة بأي من مبادئ القانون الدولي العام".

 :تفويض املحكمة في تطبيق قواعد العدل واإلنصافاالتفاق على  -1

قد ال يتفق أطراف التعاقد على تحديد قانون معين للتطبيق على العالقة، إال أنهم يفوضوا األمر إلى املحكمة التي 

، وذلك بشرط االتفاق الصريح على ذلك (252)يعرض عليها النزاع، في أن تصدر حكمها وفقا لقواعد العدل واإلنصاف

ألطراف، ويرى البعض أن النص على ذلك يجب أن يحسب ضمن مزايا نظام تحديد القانون الواجب التطبيق بين ا

الذي تضمنته االتفاقية، حيث قننت أسلوبا مرنا لتسوية املنازعات، وإن شابهت في ذلك بعض نظم الهيئات األخرى 

( منها، تحت مسمى 24يم نصا مماثال في املادة )للتحكيم، كغرفة التجارة الدولية التي ضمنت الئحتها للتوفيق والتحك

، ولكن لنا أن نتساءل هل معنى ذلك أن االتفاقية تسمح للمحكمين بأن Amiable Compositionالتسوية الودية 

 يحكموا وفق هواهم الخاص؟

جد فإن و  يغلب أن تطبق هيئة التحكيم نظام قانوني معين، ويغلب أن يكون هو قانون الدولة املتعاقدة ذاتها،

املحكمون أن بهذا النظام نقص أو ثغرات، فإنهم يبذلون جهدهم للتوصل إلى الحل األكثر عدالة للنزاع املعروض، 

لتكملة العدالة القانونية، دافعهم في ذلك أن مثل هذا الحكم ال بد  Justice Naturelleمستخدمين العدالة الطبيعية 

 ون مسببا ومستندا إلى قانون ما، وإن لم يكن نظاما قانونيا لدولة محددة.وأن يتم تنفيذه، األمر الذي يقتض ي أن يك

ومع أن تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدرها هيئة تحكيم املركز، تحاط بهيبة خاصة، إال أن التسبيب واالستناد 

 امية.االستثمار في الدول النإلى فكر قانوني ما، يظل أمرا ضروريا للحفاظ على توازن املصالح بين األطراف، وتشجيع 

                                                           
 252- املادة )11( الفقرة الثالثة من اتفاقية واشنطن.
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إذن فالفائدة التي تعود على املحكمة من هذا النص، أنه يوسع من سلطات املحكمة ويعطيها حرية أكبر في تسوية 

النزاع، فيستطيع املحكم عند اتفاق األطراف على تفويضه في ذلك، أن يختار أي نظام قانوني يراه مالئما للتطبيق، 

ا للتسوية يستمده من املبادئ العامة للقانون، كما أن بإمكانه أن يوسع من نطاق تطبيق ويستطيع أن يستخدم أساس

مبدأ قانوني معين أو تعديله ليناسب النزاع املعروض، األمر الذي يساهم بدوره في تطوير القواعد القانونية الواجبة 

 التطبيق على عقود الدولة للتنمية االقتصادية.

بشأن حرية األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، سيسري وال شك أن كل ما عرضناه 

هنا، فإن لم يوجد اتفاق، أو وجد ولكنه لم يكن كافيا لتغطية إحدى املسائل اإلجرائية التي طرأت، فإن للمحكمة أن 

 .(253)تفصل فيها

II. .تحديد القانون الواجب التطبيق في غياب االتفاق الصريح لألطراف 

قد يعبر أطراف عقد التنمية االقتصادية عن إرادتهم املتجهة صراحة نحو تحديد قواعد قانون معين بذاته لينظم 

عالقاتهم التعاقدية وما ينأ عنها من أثار، ويحدث في بعض األحيان أن يغفل املتعاقدون التعبير عن هذه اإلرادة في 

، (254)التطبيق على العالقة، أو النزاع الذي قد ينشأ بينهم صورة واضحة، فيبرم عقدهم دون تحديد القانون الواجب

وقد يرجع ذلك إلى سهو املتفاوضين، أو إلى رغبة املتعاقدين تجنب إعاقة تنفيذ االتفاق باالختالف على مسألة قد تبدو 

 لهم انذاك نظرية أو احتمالية، ال سيما إذا كان بينهم تعامالت سابقة.

دا أو سهوا من أطراف االتفاق، فإن على محكمة تحكيم املركز أن تفصل في النزاع، وسواء كان هذا اإلغفال مقصو 

فإن لم تكن بصدد تحديد القانون الواجب التطبيق تحديدا صريحا بموجب شرط باملشارطة العقدية، وال نص في 

ام القواعد املالئمة لذلك، القانون الدولة املتعاقدة، فال مناص من أن يحدد املحكم أو املحكمون هذا القانون، باستخد

وأول ما يبدأ به هو البحث في نصوص اتفاقية إنشاء املركز، وهنا يثور التساؤل هل راعى واضعوا االتفاقية مثل هذا 

 االحتمال؟

إن أبرز الحلول التي تقترح في هذه الحاالت، هي ترك الحرية التامة للمحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق، 

األطراف في تسوية النزاع بما في ذلك تحديد القواعد القانونية التي تسري عليه، وذلك هو األسلوب األكثر حيث يفوضه 

، فضال عن األخذ به في لوائح بعض هيئات التحكيم Ad hocإتباعا في حاالت إنشاء هيئات تحكيم املرة الواحدة 

 املؤسس ي، ال سيما في الئحة محكمة التحكيم األوروبية.

في إتباع ذلك األسلوب مرونة تسمح للمحكمين بأن يأخذوا في اعتبارهم الظروف املحيطة بالنزاع وفقا وال شك 

لكل حالة على حدى، كأن يؤخذ في االعتبار جنسية األطراف، وصفتهم "من أشخاص القانون العام أو من أشخاص 

 القانون الخاص"، وذلك هو األسلوب الذي اتبع في تحكيم "أرامكو".

أن محكمة التحكيم، ال بد وأن تعتمد على معايير موضوعية في بحثها عن ذلك القانون، إال أن تلك الحرية  وبديهي

 في االختيار قد تؤدي إلى حالة من عدم اليقين ومخالفة التوقعات املشروعة لألطراف وقد يسيئ املحكم استخدامها.

                                                           
 .11إلى ص  21صالح الدين جمال الدين، املرجع السابق، من ص   -253

254- J. D.M. Lew, « Applicable law in international commercial arbitration, A study in commercial arbitration Awards, Occeana pub, New 

York , 1978, p 181. 
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منازعات االستثمار، بأن يقيدوا من هذا اإلطالق  لذلك فقد اهتم واضعوا اتفاقية إنشاء املركز الدولي لتسوية

(، التي قدمت قاعدة احتياطية لتواجه 11بوضع قاعدة موضوعية واضحة تضمنتها عبارات الفقرة الثانية من املادة )

بها املحكمة الحالة التي يفشل فيها األطراف في وصف وتحديد القانون الواجب التطبيق، بحيث يلتزم املحكم في حالة 

 ياب االتفاق الصريح من األطراف بتطبيق:غ

 إما قانون الدولة املتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد لتنازع القوانين. -

 .(255)وإما قواعد ومبادئ القانون الدولي املتعلقة باملسألة محل النزاع -

القانون الواجب التطبيق، يجب معنى ذلك أن االتفاقية، قد افترضت أن سكوت األطراف املتعاقدين عن تحديد 

أن يفسر باعتبار أن إرادتهم الضمنية قد اتجهت إلى تطبيق القانون الوطني للدولة املتعاقدة الطرف في النزاع، ثم إلى 

تطبيق القانون الدولي، إذن فقد أزالت هذه االتفاقية، غموض مشكلة البحث عن القانون الواجب التطبيق في غياب 

 .(256)ين األطرافاالتفاق الصريح ب

وإذ أن بمعظم النظم القانونية الوطنية قصور في القواعد الالزمة لتنظيم موضوعات عقود الدولة للتنمية 

، فقد أضافت االتفاقية قواعد ومبادئ No liquetاالقتصادية، وكانت االتفاقية قد حظرت على املحكمين إنكار العدالة 

املحكمة إليها بعد البحث في قانون الدولة الطرف في النزاع لتكمل منها ما قد القانون الدولي املناسبة للتطبيق لترجع 

 يوجد في األخير من أوجه نقص أو قصور.

 تطبيق قانون الدولة املتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك قواعد تنازع القوانين. -2

 تطبيق قانون الدولة املتعاقدة الطرف في النزاع: -أ

 ركز بتطبيق قانون الدولة املتعاقدة:  * التزام هيئة تحكيم امل

عند غياب االتفاق بين األطراف على اختيار القانون الذي يجب إعماله من قبل املحكمين على النزاع املعروض 

على املحكمة، فإن أحكام االتفاقية تلزم هيئة التحكيم بتطبيق قانون الدولة املضيفة لالستثمار شامال القواعد الخاصة 

 .(257)وانينبتنازع الق

ويرجع السبب في تطبيق قانون الدولة املضيفة لالستثمار، إلى رؤية البعض أن القيام باستثمار في دولة معينة 

يشتمل ضمنيا على الرضا بتطبيق قانون هذه الدولة، حيث أنه القانون األوثق عالقة بالعقد، وذلك إعماال بنظرية 

                                                           
 .01إلى ص  10املرجع السابق، من ص  صالح الدين جمال الدين،   -255 

256- Nigel S. Rodly, Some Aspects of the world bank convention the settlement of investment disputes, Canadian year book of 

international law, No.4, 1966, p 57. 
 .02، ص 1007هشام صادق، تنازع القوانين، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -257

عمال إ املقصود بتنازع القوانين: هو وجود أكثر من قانون يدعي أنه صاحب سند شرعي في حكم النزاع، وحل مشكلة تنازع القوانين يتم عادة بواسطة

 قواعد معينة، تسمى بقواعد تنازع القوانين أو قواعد اإلسناد.

ض ي إلى القانون الذي يجب إعماله على املراكز ذات العنصر األجنبي، فهي قواعد تواجه املراكز وقواعد اإلسناد هذه هي القواعد القانونية التي ترشد القا

 أو العالقات الداخلة فيما يسمى بالحياة الخاصة الدولية.

ا وفاءا ا أجنبيا، أو أكثرهوقواعد اإلسناد على هذا النحو، هي قواعد يضعها املشرع الختيار أكثر القوانين املتزاحمة مالئمة لحكم النزاع املتضمن عنصر 

 ملقتضيات العدالة من وجهة نظره، فقواعد اإلسناد تهدف إذن إلى وضع أكثر الحلول مناسبة من وجهة نظر املشرع أو املحكم. 
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بيق على العقد، هو القانون الذي يتركز فيه العقد، حيث أن نظرية التركيز التركيز، والتي مؤداها أن القانون واجب التط

تقوم على مكان تنفيذ العقد، وهو إقليم الدولة املتعاقدة، وعلى ارتباط هذا العقد باملصالح األساسية للدولة 

 .(258)املتعاقدة

ن، وإن كان على هيئة التحكيم يرى البعض، أنه في حالة غياب اتفاق صريح بين األطراف على اختيار قانون معي

أن تطبق قانون الدولة املضيفة أو الطرف في النزاع، وقواعد القانون الدولي بحسب األحوال، فإن لها أن ترفض تطبيق 

 .(259)قواعد القانون الوطني للدولة الطرف في النزاع، إذا كان هذا األخير يخالف قواعد القانون الدولي

لقانون الوطني للدولة املتعاقدة والطرف في النزاع، لم يأتي من فراغ ولم يكن مطلقا ذلك أن اإلشارة إلى تطبيق ا

من كل قيد، إذ أن الخضوع له إنما نشأ نتيجة لخضوع الدولة أو الشخص العام الطرف في عقد التنمية االقتصادية 

عاقد، في ظل القواعد العرفية لذلك القانون الذي يحدد شروط تحديد من هو األجنبي وما هي حقوقه في مثل هذا الت

للقانون الدولي املعمول بها في هذا الشأن، فضال عن القواعد االتفاقية في املعاهدات الدولية واتفاقيات تشجيع 

 االستثمار.

والحقيقة أن تفسير مفهوم قواعد القانون الوطني الواجبة التطبيق في مختلف نظم تنازع القوانين بشأن العقود 

 د من اثنين:يؤدي إلى واح

 إما أن يكون قانون محل إبرام العقد. -

 .(260)وإما أن يكون قانون محل التنفيذ -

وبديهي أنه في حالة إبرام عقود التنمية االقتصادية، التي ينتج عنها نشاط للمستثمر في الدولة املضيفة، سيندمج 

إقليم  فضال عن تنفيذ ما يرتبه من التزامات فيكال التفسيرين لصالح قانون الدولة املضيفة، حيث يغلب أن يبرم العقد 

 تلك األخيرة، ومن ثم ندرك أن االتفاقية لم تفعل سوى تقنين للواقع العملي. 

 * استبعاد تطبيق القانون الدولة املتعاقدة الطرف في النزاع:

ف للمستثمر الطر قد يثور التساؤل عن السبب الذي دعى واضعوا هذا النص الستبعاد النظام القانوني الوطني 

 في النزاع؟

 الحقيقة أن إجابة هذا التساؤل، تكمن في تطبيق هذا القانون يعترضه عائقين:

يرجع إلى أن طبيعة ما يقدمه املستثمر نفسه من مال أو تكنولوجيا، يتميز بكونه منقول غير ثابت فضال عن  -

املشروع )سواء كانوا أفراد طبيعيين أو معنويين أو احتمال تعدد مقدمي هذه العناصر ممن يتقدمون للتعاقد في ذات 

 مختلطين(.

                                                           
جامعة ثمار"، دار الطه أحمد علي قاسم، تسوية املنازعات االقتصادية الدولية "دراسة سياسية قانونية لدور املركز الدولي لتسوية منازعات االست -258

 .101، ص 1000الجديدة للنشر، االسكندرية، 
 .01جالل وفاء محمدين، املرجع السابق، ص  -259

260- Batiffol, Les conflits de lois en matiere de contrats, Paris, 1938, p 85 et s. 
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وال شك أن وحدة األداة العقدية يقتض ي وحدة القانون الذي يحكمها، األمر الذي يخلق مشكلة في االختيار 

 والتفضيل بين عدة نظم قانونية وطنية.

ويرجع إلى طبيعة الدولة أو الشخص املعنوي املتعاقد، حيث يصعب تصور إخضاعه لقانون دولة أخرى دون  -

وجود اتفاق صريح على ذلك، إذ أن النشاط ينفذ على إقليمه الوطني وفي إطار قانونه ال سيما ما يتعلق  منها بالنظام 

عماال للقواعد العامة، ذلك أنه ال يمكن أن نتصور استبعاد العام، والقواعد ذات التطبيق الفوري، التي يلزم تطبيقها إ

تطبيق مثل هذه القواعد من النطاق األصيل لتطبيقها، ال سيما وإنها تتصل بسياساتها االقتصادية واالجتماعية، دون 

 أن يتعرض تنفيذ العقد لعوائق جسيمة تفقده قيمته.

 * تقييم تطبيق قانون الدولة الطرف في النزاع:

ياب أي قرينة أخرى، فإن قانون الدولة املتعاقدة الطرف في النزاع، يصبح هو القانون الواجب تطبيقه في غ

ذا ما وجد وإ تفي عن هذا القانون شبهة الجمود.تلقائيا، بما في ذلك ما يشتمل عليه من قواعد لتنازع القوانين حتى ين

فإن هذا القانون يصير هو القانون الواجب التطبيق، وإن  أن قانونا آخر هو القانون الذي تشير إليه قواعد اإلسناد،

ومن ثم فإن القواعد املوضوعية في القانون الوطني للدولة املتعاقدة ستكون هي القانون  كان ذلك أمر نادر الحدوث.

 الواجب التطبيق في معظم األحوال، وهو ما يواجه باالنتقادات التالية:

ه تطبيق قانون وطني أمام القضاء الدولي، إذ ال يستطيع أحد أن يقول بأن ال تخفى مدى الصعوبة التي تواج -

على املحكمة الدولية أن تعرف كل القوانين الوطنية أو أن تستطيع تطبيقها، هذا فضال عن أن محكمة التحكيم 

قد  ملعروفة والتيستطبق هذا القانون أيا كانت طبيعة قواعده، أو ما تتسم به من العدالة وأيا كانت ظروف القضية ا

 تشير إلى صلة العالقة بقانون آخر.

عالوة على أن تطبيق قانون الدولة املتنازعة يعطيها ميزة معرفتها األوسع واألعمق بقانونها بالنسبة للطرف الثاني 

 في النزاع، مما يجعلها أقدر على تفسيره وبسط حجتها أمام هيئة التحكيم.

كان قد سبق عرضه على إحدى املحاكم الوطنية في الدولة املضيفة، سيجعل ومن ناحية أخرى، فإن النزاع إذا 

من رفع النزاع إلى محكمة تحكيم املركز نوعا من االستئناف، حيث ستطبق نفس القانون بنفس األسلوب، مما يجعل 

تحكيم ت محكمة التحكيم املركز مضيعة للوقت ووسيلة للتسويف وإطالة أمد النزاع، وتظهر املشكلة أكثر إذا ما أصدر 

حكما يخالف الحكم الذي أصدرته املحاكم الوطنية استنادا على نفس القواعد القانونية، مما يؤثر بالتالي على إمكانية 

 تنفيذ حكم التحكيم.

التزاماتها   Annihilerإن الدولة هي متحكم في التشريع الوطني، وثم فبإمكانها أن تعدل فيه، بحيث تبطل بل تعدم  -

في  –عارض وأحيانا املت –قدية، إضافة إلى أن الدولة املتعاقدة قد ترهق الطرف الثاني بل تعجزه بالتغيير املستمر التعا

تشريعاتها وإن لم تكن تتغيا إال املصلحة العامة، ومن ثم يصير القانون الواجب التطبيق معلقا على إرادة أحد أطراف 

كثير من األحيان ألن يتهربوا من تطبيق القوانين الوطنية، والسعي نحو تسبيب النزاع، وهو األمر الذي دفع املحكمين في ال

 أحكامهم استنادا إلى قواعد القانون الدولي، أو املبادئ العامة للقانون.

أنه من املتوقع أال يمكن تطبيق قواعد القانون الوطني للدولة املتعاقدة، ملا يشوبه من أوجه قصور في التشريع،  -

قوانين الدول اإلسالمية التي وضعت في القرن الثامن والتاسع،  –على حد زعمهم  –طبيعته الدينية، ال سيما أو نظرا ل
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والتي ال تتضمن القواعد املالئمة لتفسير عقد كعقود االمتياز البترولية، وكذلك قوانين الدول النامية التي لم تتضمن 

ديثة، هذا فضال عن أن مثل هذه القوانين، قد ال تكون مالئمة بعد التنظيم املناسب لعمليات نقل التكنولوجيا الح

للحكم على مدى صحة الشروط العقدية وأثرها التي تتخطى حدود عدة دول وتحتاج إلى تطبيق العديد من النظم 

 القانونية.

 ا يزال ال ومع تلك االنتقادات، ذهب دعاة تدويل عقود الدولة للتنمية إلى أن تطبيق أحد القوانين الوطنية، م

يستبعد في كل األحوال لصالح تطبيق القواعد العامة أو غيرها، إال أن هذا التطبيق يغلب أن يقتصر على أن يكون 

إذا ما واجه مبادئ أسمى وأهم مثل مبدأ العدالة، أو  –في رأيهم   –تطبيقا جزئيا، ذلك أن افتراض تطبيقه يسقط 

 القات التعاقدية.احترام الحقوق املكتسبة أو وجوب توازن الع

ومن ثم فلم يعد مناسبا الزعم بأن القانون الوطني يجب أن يطبق تلقائيا، ال سيما وأن العالقة بين األطراف 

املتعاقدة ال بد وأن تقوم على التعاون ال التعارض، ولذلك يجري قضاء محاكم التحكيم على مراعاة طبيعة التعاقد 

طبيق قانون الدولة املضيفة، باعتبار أن محرري مثل هذه االتفاقيات الهامة واحتماالت املخاطر وشروط العقد قبل ت

أن يدرجوا ذلك صراحة ضمن شروط  –إن كانت هناك رغبة أكيدة في تطبيق قانون الدولة املضيفة  –كان بإمكانهم 

 العقد.

دعي ني وحده، بل يوينبغي أال يفسر السكوت عن تحديد القانون الواجب التطبيق لصالح تطبيق القانون الوط

املحكم ألن يبحث في ضوء روح االتفاق عن التفسير املناسب لنصوص االتفاق محل النزاع، الذي ربما يرى أنها قد 

 تفسر بتطبيق قانون وطني محدد أو تفسر بالرغبة في إخضاع العقد لقواعد أوسع واشمل كالقواعد العامة للقانون.

في  –ومازلنا نؤيده  –التجاه الذي اعتمدته املحكمة الدائمة للعدل الدولي وبديهي أن في ذلك االتجاه ما يخالف ا

قضايا القروض الصربية والبرازيلية، والذي كان األساس الذي يستند عليه لتعليل قاعدة افتراض تطبيق قانون الدولة 

ا ن أن نتصور افتراض خضوعهالطرف في النزاع بصورة تلقائية، تأسيسا على أن أحد األطراف دولة ذات سيادة، وال يمك

 .(261)لقانون دولة أخرى ليحدد صحة شروط تعاقدها والتزاماتها اتجاه غيرها

  تطبيق قواعد تنازع القوانين للدولة املتعاقدة: -ب

إن املحكمة، قد تصل إلى تطبيق قواعد نظام قانوني آخر تشير إليه قاعدة من قواعد اإلسناد التي تضمنها القانون 

 للدولة الطرف في النزاع، سواء كان هذا النظام نظاما قانونيا وطنيا، أم كان هو القانون الدولي ذاته.الوطني 

بل أن البعض ذهب إلى أن طبيعة التحكيم ذاته باعتباره قضاء يخرج عن إطار القضاء الوطني، تحتاج إلى أن 

نه إذا كان هناك من األحكام ما طبق القاعدة يطبق في أحكامه قواعد عامة تتخطى حدود تطبيق قانون محدد بذاته، وأ

 فيجب أال يعتبر ذلك عرفا واجب اإلتباع. 2414التي جاءت في قضاء املحكمة الدائمة للعدل الدولي منذ 

من ذلك أن املحكم في تحكيم أرامكو رأى أن تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص )تنازع القوانين( املوجودة في 

بية السعودية، يجب أن يسبق بتفسير هذه القواعد أو تكملتها عند الحاجة باملبادئ العامة للقانون قانون اململكة العر 

والعادات املتعارف عليها في صناعة البترول، باعتبار أن مثل هذه املفاهيم تعد نوعا من النظام العام األسمى، وقد 

ففي قضية بونفينيوتي وبون فانت  كز.ملر طبقت هذه القواعد في العديد من أحكام التحكيم التي صدرت عن ا

                                                           
 .42إلى  02صالح الدين جمال الدين، املرجع السابق، من ص   -261
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Benvenuite et Bon Fant  استظهرت هيئة التحكيم عدم تعبير األطراف املتعاقدون عن رغبتهم  2411ضد الكونغو سنة

 الصريحة في تطبيق قانون معين.

نتهت إلى أن القانون ( من اتفاقية إنشاء املركز، وا11ومن ثم لجأت املحكمة إلى تطبيق الفقرة الثانية من املادة )

الواجب التطبيق هو قانون دولة الكونغو، فضال عن قواعد العدل واإلنصاف التي يحق للمحكمة  تطبيقها وفقا التفاق 

أطراف النزاع، وهو نفس ما اتبعته محكمة التحكيم التي شكلها املركز للفصل في نزاع شركة أمكو آسيا ضد اندونيسيا 

ة أن األطراف لم يتفقوا صراحة بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على عالقتهم، ، حيث وجدت املحكم2402سنة 

 كما لم يفوضوا املحكمة سلطة الفصل في النزاع وفقا لقواعد العدل واإلنصاف.

( من االتفاقية، وانتهت إلى تطبيق القانون االندونيس ي باعتباره 11ومن ثم طبقت نص الفقرة الثانية من املادة )

الدولة املتعاقدة، فضال عن إشارة األطراف إليه في مناقشاتهم أثناء التحكيم باعتباره القانون الواجب التطبيق،  قانون 

إضافة إلى تعلق النزاع باستثماراتهم في اندونيسيا، وهو ذاته ما أيدته محكمة التحكيم الخاصة التي تشكلت للنظر في 

 طلب اندونيسيا بإبطال الحكم.

، إذ بينما تضمن العقد محل 2402ضد الكاميرون سنة  Klockenerحكمة في تحكيم كلوكونر كذلك اتجاه امل

النزاع شرطا للتحكيم لدى املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، خال من وجود شرط صريح لتحديد القانون 

اره انون دولة الكاميرون، باعتبالواجب التطبيق، األمر الذي فسرته املحكمة بأن نية األطراف قد اتجهت إلى تطبيق ق

 قانون الدولة املتعاقدة، مدعما بقواعد القانون الدولي املالئمة للتطبيق.

وبجوار هذه األحكام نجد نموذجا آخر لم يسبق في قضاء هيئة تحكيم املركز، نقصد ذلك الخاص بالحكم في 

ن االتفاق املبرم بين الطرفين لم يكن يشير إلى ذلك أ .2401املحدودة ضد سيريالنكا سنة تحكيم شركة آسيا الزراعية 

اختصاص املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، فضال عن أنه لم يتضمن إشارة صريحة إلى القانون الواجب 

 التطبيق.

وبعد أن فصلت املحكمة في اختصاصها بنظر النزاع، اتجهت إلى البحث عن القانون الواجب التطبيق على 

رأت أن االختيار السابق والصريح للقانون الواجب التطبيق مسألة يصعب تصورها في تحكيم نشأ  موضوعه، وإذ

 مباشرة عن اتفاق بين دولتين لحماية رعاياهما وتشجيع تبادل االستثمارات بينهما.

رفين الط واستخلصت املحكمة من ظروف إبرام العقد ولجوء األطراف إلى التحكيم في إطار املركز الدولي، أن إرادة

كانت تتجه إلى تطبيق نصوص االتفاقية الثنائية املعقودة بين سيرالنكا وبريطانيا في املقام األول، على أن تستكمل 

بتطبيق قواعد القانون الدولي العام العرفي في املقام الثاني، مع مراعاة أن أحكام االتفاقية املشار إليها قد صارت جزءا 

 .(262)كا، ومن ثم يكون هذا األخير هو الواجب التطبيقمن النظام القانوني لسيرالن

 نطاق تطبيق القانون الدولي: -1

وفي ضوء األحكام التي أصدرتها محاكم التحكيم التابعة للمركز الدولي، اتجه الفقه إلى البحث في نطاق تطبيق 

 القانون الدولي في املنازعات التي قد تثور بين أفراد عقود الدولة، وهو ما نعرض له في النقاط التالية: 

                                                           
 .201إلى  42مال الدين، املرجع السابق، من ص صالح الدين ج -262
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 (.02( الفقرة )11مفهوم القانون الدولي في ظل املادة ) -أ

حدد تقرير مجلس املحافظين بشأن اتفاقية إنشاء املركز، أن مفهوم القانون الدولي يجب أن يفسر باملعنى الوارد 

( من ميثاق إنشاء محكمة العدل الدولية، وهو ما يقتض ي أن يؤخذ في االعتبار أن هذه 02( الفقرة )70في نص املادة )

 .(263)عتبارها أشخاص القانون الدولياملادة قد وضعت لتطبق بشأن العالقات بين الدول با

 مدى إمكانية خضوع أحد أشخاص القانون الخاص للقانون الدولي. -ب

 –من املسلم به أن القانون الدولي يطبق أساسا في العالقات بين الدول، والحقيقة أن املستثمر الخاص األجنبي 

ه الدولة، أمام هيئة تحكيم دولية املنشأ، تجري يصبح طرفا مباشرا في نزاع يواجه في -في ظل اتفاقية البنك الدولي

تطبيقه آثار هي أيضا أثار أمامها إجراءات تسوية النزاع وفق قواعد القانون الدولي، وتصدر حكما دوليا يرتب عدم 

ومؤكد أن املستثمر الخاص لم يتقاض ى في ظل هذا القانون إال من خالل إرادة الدولة الطرف في االتفاقية  دولية.

 رط أن تظل طرفا فيها.وبش

 نطاق تطبيق القانون الدولي في التحكيم أمام مركز تسوية منازعات االستثمار. -ج

إن مراجعة األعمال التمهيدية لالتفاقية املنشئة للمركز، جعلت البعض يحدد نطاق تطبيق هذا القانون في غياب 

 اإلرادة الصريحة لألطراف محصورا في الحاالت التالية:

 أشار القانون الوطني ذاته إلى تطبيق القانون الدولي. * إذا ما

 * إذا ما كانت املسألة املعروضة مما ينظم بطبيعته مباشرة بقواعد القانون الدولي.

 * في حالة ما إذا كان القانون الوطني أو الحل الذي يؤدي إليه يمثل مخالفة وخرقا للقانون الدولي.

 كيفية التي يطبق بها كل من القانون الوطني والقانون الدولي دون تعارض.وتحتاج الحالة األخيرة إلى تبين ال

 حدود تطبيق القانون الوطني والقانون الدولي على موضوع النزاع:  -7

( في فقرتها الثانية تدعوا إلى تطبيق قانون 11يالحظ البعض، أن آلية وفلسفة تنازع القوانين التي قدمتها املادة )

لنزاع، وتلك القواعد التي يمكن تطبيقها من القانون الدولي، إال أن هذا النص لم يبين بصورة الدولة الطرف في ا

 واضحة الحدود التي تطبق فيها املحكمة قواعد كل من القانون الوطني والدولي. 

تتعلق بمصادرة  Legal issueفإذا افترضنا أن املعروض على املحكمة نزاع يتصل بخالف حول مسألة قانونية 

االستثمار الخاص بأجنبي، وأن تشريع الدولة املضيفة يعفيها من أن تؤدي أي نوع من التعويض إلى املستثمر األجنبي، 

فمن املؤكد أن قاعدة القانون الدولي املتعلقة بمثل هذه الحالة لن تتفق مع تشريع هذه الدولة، وهنا يختلط األمر على 

 تطبق في غياب اتجاه معين من األطراف؟ املحكمة، أيا من القوانين

( والذي 11وقد اتجه البعض إلى أولوية قواعد القانون الدولي بالتطبيق، ويبرر ذلك بأن الترتيب الوارد باملادة )

جعل قواعد القانون الدولي تأتي في املقام الثاني بعد قواعد القانون الوطني ترتيب غير متبع في ما يجري عليه العمل في 
                                                           

 تنص هذه املادة على أن للمحكمة تطبيق القانون الدولي لتسوية النزاع، ويتضمن ذلك تطبيق: -263

 املعاهدات الدولية ... -أ

 العرف الدولي ... -ب

 املبادئ العامة للقانون املعترف بها من األمم املتمدينة. -ج

 أحكام املحاكم وأراء الفقهاء باعتبارها مصادر احتياطية لتحديد قواعد هذا القانون. القواعد التي تضمنتها -د
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اكم التحكيم، فضال عن أن النية التي عبرت عنها املفاوضات بين الدول املختلفة التي شاركت في املؤتمرات اإلقليمية مح

املبدئية، وفي لقاءات اللجنة القانونية عالوة على وجهات النظر التي عبر عنها ممثلي املركز الدولي لتسوية منازعات 

 التجاه.االستثمار تعطي مبررا كافيا لتأييد هذا ا

وهو ما أيده جانب من الفقه بحجة أخرى، مؤداها أنه "إذا كانت محاكم التحكيم التي تنشأ بموجب اتفاقية 

  Lex foriإنشاء املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار تنتسب للمحاكم الدولية، فإن عليها أن تطبق قانون القاض ي 

 وهو القانون الدولي.

استظهار صفة الدولية في تلك املحاكم التي تنشأ في إطار املركز الدولي، ذلك أن وثائق وال شك أنه يمكن بسهولة 

إنشائها تؤكد أن تلك االتفاقية قد وضعت أساسا إليجاد هيكل للتحكيم الدولي يستطيع فيه األشخاص والشركات 

لعدل الدولية، ومن ثم يكون الخاصة أن تحصل على نفس الوضع الذي تحصل عليه الدولة في ادعاءاتها أمام محكمة ا

 .(264)حق محكمة تحكيم املركز في تطبيق قانون القاض ي، أي القانون الدولي غير قابل إلثارة التساؤل أو االختالف

 :خاتمة

كما رأينا فإن النظام القانوني للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار يسمح ألطراف عقد الدولة للتنمية 

( الفقرة 11ع من حرية اختيار النظام القانوني الذي يطبق على عالقتهم، وقنن ذلك في املادة )االقتصادية بمجال واس

األولى، ثم حد ملحكمة التحكيم التي تنشأ في إطار املركز الخط الذي تسير عليه في تحديد النظام القانوني الواجب 

طراف على ذلك، فجعلت القانون الوطني للدولة التطبيق على النزاع القانوني املعروض عليها في حالة عدم اتفاق األ 

املتعاقدة هو القانون األولى بالتطبيق، وإن تركت للمحكمة فرصة التوسيع في هذا التطبيق حين جعلت مفهوم القانون 

الوطني مشتمال على قواعد تنازع القوانين، بحيث يسمح ذلك بإمكانية تطبيق القانون الذي تشير إليه هذه القواعد، 

ذي يكون قانون آخر غير القانون الوطني للدولة املتعاقدة، ثم جعلت للمحكمة إمكانية تطبيق قواعد القانون الدولي وال

العام بما في ذلك املبادئ العامة للقانون، سواء لعدم وجود قواعد قانونية مناسبة للتطبيق على النزاع في القانون 

 ذا كان ذلك القانون مخالفا ألحكام القانون الدولي.الوطني، أو لتكملة النقص في هذا األخير، أو إ

وهكذا يسمح هذا النظام ألطراف النزاع منذ البداية، بخالف الحال إذا ما عرض النزاع على هيئة تحكيم مؤسس ي 

 مأخرى كغرفة التجارة الدولية، أو الجمعية األمريكية للتحكيم، بأن يعرفوا القواعد التي يتوقع أن تطبقها هيئة تحكي

 املركز على النزاع.

فضال عن أن هذا النظام يتفادى بوضوحه الغموض الذي قد يحيط بمسألة اختيار القانون الواجب التطبيق في 

أنظمة التحكيم املؤسس ي األخرى في حالة غياب اتفاق األطراف، فلم تنص اتفاقية إنشاء املركز كغيرها على أن تراعي 

عادات التجارية، بل حددت القواعد التي ستطبق وإن كان ذلك مشموال بمرونة املحكمة العدالة والحس السليم  وال

كبيرة تسمح للمحكمة بالتجديد والتطوير املستمر للقواعد التي تطبيقها بما يحقق إصدار أحكام متوازنة تراعي فيها 

التي تنشأ عن عقود  العدالة، وتضع بذلك حلول واضحة ومتطورة ملشكلة القانون الواجب التطبيق على املنازعات

 الدولة للتنمية االقتصادية.

                                                           
 .227إلى ص  201صالح الدين جمال الدين، املرجع السابق، من ص  -264
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ورغم أن هذه املرونة قد تسمح للمحكمين بالوقوع في نفس األخطاء التي وقع فيها املحكمين في التحكيمات 

البترولية الشهيرة، حين استبعدوا القانون الذي كان يجب تطبيقه لحساب ما يبتكرونه من املبادئ القانونية التي تخدم 

إال أن النظام الذي وضعته اتفاقية إنشاء املركز الدولي لتسوية ‘ املستثمرين األجانب على حساب الدولة النامية، مصالح

منازعات االستثمار يقلل من هذا الخطر، إذ ورغم ما تتمتع به أحكام املركز من احترام، وتعرض من يخالفها لجزاءات 

صادر أمام هيئة تحكيم خاصة تعيد النظر في املوضوع، وفي القانون دولية، إال أن في وجود فرصة للطعن في الحكم ال

 ( من االتفاقية.11الواجب التطبيق، ما يقلل من االنتقادات التي توجه إلى النظام الذي قدمته املادة )
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 الدولية االستثمارات الستقرار كآلية التحكيم

 الدولية االستثمارات الستقرار كآلية التحكيم

 

  السياسية العلوم و العام القانون  في دكتور 

 

 مقدمة

في إدارة وحل النزاعات بالطرق السليمة طوال مراحل النزاع، وهو في جزء آخر نظام  265يتجلى نظام التحكيم

إجرائي قضائي اعتمد على التحكيم كوسيلة لفض النزاعات مع ضمان حياد وخبراء املحكمين وتوفير الحلول في ظروف 

 . 266سليمة تحافظ على الوفاق بين أطراف النزاع

الدولية من خالل  267لذي يكرس دورا هاما في االستقرار االستثماراتوقد أضحى اليوم الحديث عن التحكيم ا

القضايا التي تعرض عليه، فهو مالذ آمن يلجأ إليه كل مستثمر عندما يتضرر من أي تعسف  يلحقه من طرف اآلخر. 

هم وحماية نازعاتيعتبر التحكيم وسيلة لتسوية املنازعات االستثمارية الدولية، وهذا ما يلجأ إليه أحد األطراف لحسم م

االستثمار من أي تأثير يجعل املستثمر في طريق اإلفالس. باعتبار أن االستثمار من األولويات لدى الدول، لذا فكل الدول 

لها رؤية استراتيجية اتجاه اقتصادها لحمايته وحماية مستثمريها داخل الدولة وخارجها، وألن املستثمر يوجد في وضعية 

ل اإلجراءات القانونية لحماية أمواله التي تم استثمارها، وهذا ما يقوم به التحكيم الدولي للحفاظ مالية تجعله يقوم بك

 على املستثمر واالستثمارات التي ترفع من قوة االقتصاد في كل البالد، من هنا يمكن طرح اإلشكالية التالية:

                                                           
في  الفصل تعريف التحكيم بأنه "نظام خاص للتقاض ي ينشأ من االتفاق بين األطراف املعنية على العهدة شخص أو أشخاص من الغير بمهمة -265 

 املنازعات القائمة بينهم بحكم يتمتع بحجية األمر املقض ي".

 . 11، بيروت لبنان، ص، 1001انظر: حفيظة السيد الحداد: املوجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي، الطبعة األولى 

األطراف برضائهم دون املحكمة املختصة، وينزلون على ما يصدر من أحكام ملزمة ويمكن تعريفه كذلك: بأنه هو سلطة الفصل في النزاع بواسطة 

م التي اوواجبة التنفيذ من قلبهم. فهذا التعريف يوضع أن التحكيم في حد ذاته طريق مستقبل لتسوية املنازعات وله ذاتيته، كما يؤكد حجية األحك

 صدرت عن املحكم أو املحكمين وإلزامية تنفيذه.

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية  -دراسة مقاربة–ديجة خبوز: الحكم التحكميمي في القانون املغربي انظر: خ

 . 22و 22. ص 1021-1022واالقتصادية واالجتماعية سطات، السنة الجامعية، 

، مطبعة األمنية الرباط، السنة 2جارة العاملية، مجلة العلوم القانونية، العددللمزيد انظر: سلطان بن سالم البلوش ي: التحكيم في إطار منظمة الت -266 

 . 22-20، ص. ص ، 1021
ستثمار اال  إن االستثمار هو العملية االقتصادية القاضية بشراء مواد إنتاج وتجهيز، أو بعبارة أخرى بتكوين رؤوس أموال هذا تعريف عام. أما عملية - 267

لساهر على تسيير املشروع، فكان االستثمار في مرحلة الرأسمالية الليبرالية من مهام املصالح الخاصة ولكن الوضع تغير بعد سنة فيقوم بها املنظم أو ا

 حيث أصبحت الدولة تتكلف بجزء مهم من االستثمارات. 2470

 انظر:

دار النشر املغربية الدار البيضاء، الطبعة الثانية، شتنبر فتح هللا ولعلو: االقتصاد السياس ي، الجزء األول، مدخل للدراسات االقتصادية. مطبعة  -

 .717و 711، ص2411
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  ية؟إلى أي حد يمكن للتحكيم أن يحافظ على استقرار االستثمارات الدول 

 سنعالج هذه اإلشكالية على الشكل األتي:

 املبحث األول: التحكيم وحماية االستثمار،

 أما املبحث الثاني، فسنقف فيه عن التحكيم وحماية العقد االستثماري. 

 املبحث األول: التحكيم  وحماية االستثمار

تتجلى أهمية التحكيم من خالل املزايا التي يتوفر عليها في فض املنازعات االستثمارية وكذلك اآلليات التي يتوفر 

عليها لحسم املنازعات االستثمارية الدولية لتشجيع االستثمار لدى املستثمرين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو 

تحكيم يمثل الوسيلة األنجح في حسم املنازعات االستثمارية اعتبارين، لضمان حقوق األطراف في العقد، كما أن ال

لدى الدول، وتتجلى أهميته في النمو االقتصادي والرفع من فرص الشغل وتخفيف البطالة ونجاح االستثمار لدى دول 

م في حكيالعالم، وكذا الفعالية من خالل اإلجراءات لضمان االستثمار وحماية املستثمر، من هنا سنقف على أهمية الت

ة فعالية التحكيم كضمان املطلب الثاني: مزايا التحكيم في االستثمار، أما املطلب األول مجال االستثمار من خالل 

 إجرائية للمستثمر.

 املطلب األول: مزايا التحكيم في االستثمار

يه، وأهم تعرض عل ال يخفى على أحد اليوم أن التحكيم يتميز بعدة مزايا لحماية املستثمر بخصوص القضايا التي

هذه املزايا تتجلى في سرعة اإلجراءات وكذا سرية التحكيم إضافة إلى التخصص في القضايا االستثمارية، هذا ما يمكن 

 تطرق إليه على الشكل التالي:

 أوال: التحكيم والسرعة في اإلجراءات االستثمارية

النزاع في أقل وقت إذ أن مرونة إجراءات التحكيم تؤدي ما يميز التحكيم السرعة في اإلجراءات الالزمة للفصل في 

إلى توفير الكثير من الوقت تلك السرعة التي ال تتوافر عادة في النظم القضائية التقليدية املقيدة ببعض النصوص 

دور ص القانونية املعيقة للفصل السريع في النزاع، حيث تكون هناك استثمارات ومبالغ نقدية كبيرة مجمدة في انتظار 

، مما يجعل التحكيم يتوفر على السرعة الالزمة في فض النزاع بين املستثمرين بدال من القضاء، املتسم 268حكم القضاء

 بالبطء والتعقيد مما يلحق خسارة محققة لدى املستثمرين.

، ملا يتوفر ةحيث أن األطراف املتعاقدة في عقود االستثمار تفضل اللجوء إلى التحكيم لفض املنازعات االستثماري

عليه من آليات وما يقدمه من عدالة سريعة تتمثل في إلزام املحكمة بالفصل في املنازعة املعروضة عليه في زمن معين 

ومحدد من قبل األطراف طبقا لقوانين التحكيم ولوائحه ومواثيقه، مما يلزم املحكم عند إصدار قراره إلحترامها، وكذلك 

العقد غاية اتفاقهم على التحكيم، وإمكانية تمديد املدة الزمنية من طرف هيئة التحكيم يمكن لألطراف من تعديل بنود 

 . 269وفق قوانين التحكيم

                                                           
 .71، ص1022عبد الخالق الدحماني: ضمان التوازن املالي لعقود االستثمار في إطار التحكيم الدولي، مطبعة األمنية الرباط، طبعة  -268
 .10التحكيم التجاري الدولي، م، س، صحفيظة السيد الحداد: املوجز في النظرية العامة في   -انظر:  -269

ربية، عإبراهيم أحمد إبراهيم: اختيار طريق التحكيم، ومفهومه في إطار مركز حقوق عين شمس للتحكيم، مجلة الدراسات القانونية جامعة بيروت، ال -

 .24، ص1002العدد السابع، يوليوز 
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 ثانيا: التحكيم والسرية في القرارات

يعتبر عدم نشر قرارات التحكيم من املميزات الكبرى على عكس ما يحدث بالنسبة للقرارات القضائية، حيث تظل 

لعقد واملخترعات سرية واألصل أن أحكام التحكيم ال يجوز نشرها إال بموافقة أطراف التحكيم، ألن األسرار املرتبطة با

األطراف في عقود االستثمار ترغب في عدم معرفة املنازعات الناشئة بينهم وأسبابها ودوافعها مما قد يؤدي إلى املساس 

القضاء من ناحية عدالة سريعة، التي تتمثل في إلزام وهذا ما يميز التحكيم عن  270بمراكزهم املالية أو االقتصادية،

 .271املحكم بالفصل في املنازعات االستثمارية بين األطراف كأصل عام

 ثالثا: التحكيم قضاء متخصص في مجال االستثمار

 ،بأن القاض ي في محاكم الدولة يكون فقيها بارعا ولكنه قليل الخبرة بشؤون التجارة الدولية 272يرى بعض الباحثين

ألن التحكيم يكون أساسه إرادة األطراف باختيار الذين يسند إليهم مهمة التحكيم ممن تتوفر فيهم نوعية التعامل 

، كما أن املركز الدولي لتسوية املنازعات االستثمارية، هو الذي يقوم بتعيين املحكمين 273التجاري املتعلق باالستثمار

درجة التخصص املطلوب في موضوع النزاع الذي يوجد بين أطراف بحيث يمكنهم أن يراعوا في اختيار املحكمين 

، فهذا االختيار يكون بناء على الخبرة والتكوين املنهي الذي يتوفر عليه املحكمين لتحقيق 274املستثمرين لحماية االستثمار

 العدالة بين األطراف في النزاع االستثماري.

استيعاب موضوع النزاع وتفاصيله وتعقيداته بخالف ألن املحكم املتخصص والذي تكون له القدرة على  

فالتحكيم  276الذي ينظر في جميع قضايا النزاع بغض النظر لكونه متخصصا في مجال النزاع من عدمه، 275القاض ي،

يكون دوره جد هام في فض املنازعات االستثمارية أكثر من التقاض ي، ملا يتميز به التحكيم من خبرة وكفاءة ودراية خاصة 

 جاالت االستثمارية املتعلقة بالنزاع.بامل

 املطلب الثاني: فعالية التحكيم كضمانة إجرائية لتشجيع االستثمار

لتحقيق فعالية التحكيم في تشجيع االستثمار، البد من أخذ فعالية التحكيم كضمانة إجرائية أساسية لحماية 

ة مارات الكبرى الالزمة لتحقيق التنمية ملوارد الدولأطراف املستثمرين لضمان النجاح االقتصادي للدولة، وجذب االستث

، وهكذا فالبد من توفير الضمانات القانونية الالزمة لتأمين استثمار الطرف األجنبي داخل 277املستقبلية لالستثمار

، بحيث نجد أن املستثمر دائما يسعى إلى االطمئنان على االستثمارات التي ينجزها في دول غير دولته، 278الدول املضيفة

                                                           
 .72ثمار في إطار التحكيم الدولي، م.س، صعبد الخالق الدحماني: ضمان التوازن املالي لعقود االست -270
 .12إبراهيم أحمد إبراهيم: اختيار طريق التحكيم، ومفهومه في إطار مركز حقوق عين شمس للتحكيم، م.س، ص -271
 .7-1، ص2441محسن شفيق: التحكيم التجاري، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، طبعة  -272

 .20ية العامة في التحكيم التجاري الدولي،م.س، صحفيظة السيد الحداد: املوجز في النظر  -
 .21، ص2441فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طبعة  -273
 .27م.س، ص،فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري  -274
، 2412الخاصة في الدول األخذة في النمو، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة عصام الدين مصطفى بسيم: النظام القانوني لالستثمارات األجنبية  -275

 .220ص
 .224عصام الدين مصطفى بسيم: النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخاصة في الدول األخذة في النمو، م.س، ص -276

277 -BENNARDINI (P) : The renegotation of the inversement contracts. I.CSID ? Rev FIL J vol 13 N° 2, 1998, p411. 
278 -BENNARDINI (P) : : The renegotation of the inversement contracts.  Op.cit, p 412. 
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كما أن الدولة املضيفة لالستثمار يجب عليها أخذ كل االحتياطات اتجاه املستثمر كتشجيع االستثمارات األجنبية والرفع 

 من االقتصاد وخفض الفقر والبطالة.

الوسائل لجذب االستثمار، مما يجعل املستثمر يطمئن إلى قضاء التحكيم الذي أصبح هو فأصبح التحكيم إحدى 

للرفع من كفاءة اقتصاد الدولة يكون املستثمر األجنبي أمام قضاء محكم لحماية 279القضاء الطبيعي في هذا املجال،

األجنبي بشرط التحكيم بحيث ، لهذا نجد تمسك املستثمر 280استثماراته، ملا يوفره من ضمانات عكس القضاء العادي

، فاملستثمر األجنبي يحرص على 281ال يوجد هناك قانون خاص في الكثير من الدول ملقاضاة الحكومات بشأن االستثمار

إدراج شرط التحكيم في عقود االستثمار، للحرص على أمواله داخل الدولة املضيفة له ألن التحكيم هو الضامن 

قود االستثمار تبرم بين طرفين الدولة ذات السيادة من ناحية، واملستثمر األجنبي من وألن ع 282الستثمارات املستثمر،

فقضاء محاكم الدولة املضيفة ال يقابل برضا املستثمر األجنبي بسبب الصعوبات التي يواجهها هذا  283ناحية أخرى 

 .284األخير أمام القضاء العادي الذي قد تكون أحكامه غير حيادية في النزاع

يجعل املستثمر املتعاقد مع الدولة يهتم بإدراج شرط التحكيم لحل املنازعات التي تثيرها عقود االستثمار  وهذا ما

للتصدي ألي مشاكل بينه وبين الدولة املضيفة لالستثمار، والتي تنبع أساسا من كون أحد أطراف هذه العقود يمثل 

الدولة كأحد أطراف النزاع يعطي لعملية التحكيم  شخصا عاما يتمتع بالسيادة يتعامل مع شخص خاص، إذ أن وجود

 .285صبغة خاصة

فبالرغم من أن االتجاه الحديث يميل نحو األخذ بالحصانة املقيدة للدولة، ومفادها عدم االستفادة من حصانتها 

ية، فإن ة العادإال بصدد أعمالها السيادية دون التصرفات األخرى املتعلقة بممارستها ألنشطتها التجارية وأعمال اإلدار 

ذلك ال يعني التمتع بالحصانة كمبدأ عام، إذ يظل األصل هو التمتع بها، وهنا تظهر صعوبة الفصل في املنازعات عندما 

، 286تتعارض الحصانات القضائية للدولة مع قيام محاكم دول أخرى بحل املنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها

                                                           
 ءمن أهم هذه الضمانات، توفر ضمانات قضائية لحماية استثمارات املستثمر، بحيث ما يرتاح املستثمر إلى قضاء التحكيم الذي أصبح هو القضا -279

 الطبيعي في هذا املجال، خصوصا وأن التحكيم هو من يبدد مخاوف املستثمرين األجانب، بشأن خضوع منازعاتهم لقضاء الدولة العادي الذي كلما

 يكون مصدر ترحيب بالنسبة للمستثمرين األجانب، ويبرز ذاك التفاعل بين التحكيم وتدفقات رؤوس األموال وتنوعها 

 انظر:

روبية في األو  -عال: الضمانات القانونية لحماية االستثمارات األجنبية، بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق وضمانات االستثمارات العربيةعكاشة محمد عبد ال -

، منشور ضمن مؤلف بعنوان آفاق وضمانات االستثمارات العربية األوروبية، مركز الدراسات العربية األوروبية، الطبعة 22/1/1002إلى  27بيروت من 

 .20-24، ص1002لى، األو 
ألوروبية ا -الضمانات القانونية لحماية االستثمارات األجنبية، بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق وضمانات االستثمارات العربيةعكاشة محمد عبد العال:  -280

 .21م.س، ص، 22/1/1002إلى  27في بيروت من 
نازعات التي قد تثور بسببها، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة عين شمس، غسان علي علي: االستثمارات األجنبية ودور التحكيم في تسوية امل -281

 .100، ص1002-1001السنة الجامعية 
 .101غسان علي علي: االستثمارات األجنبية ودور التحكيم في تسوية املنازعات التي قد تثور بسببها، م.س، ص -282

283 -Bouchez (c.j): the prospects for international arbitration disputes between  states and private entreprises ; J , I, A, VOL ; 1991 ;P.80 
284 -Bouchez (L.J): the prospects for international arbitration disputes between  states and private entreprises ; op.cit p84 

عات يحمد األسعد: الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود االستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم واالتفاقيات الدولية والتشر بشار م -285

 .21، ص1004بيروت، الطبعة األولى، -الوطنية، منشورات الحلبي الحقوقية
االستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم واالتفاقيات الدولية والتشريعات  بشار محمد األسد: الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود -286

 .12الوطنية، م.س، ص



 

 

 207 
 

  

، مما قد يؤدي إلى 287يحدد كيفية مقاضاتها طبقا للقانون في أغلب الدول فبالنسبة للحكومات ال يوجد نظام خاص 

إهدار الحقوق الخاصة للمستثمر األجنبي، الذي قد يتعرض لقرارات مفاجئة يمكن أن تصدرها الدولة بما لها من 

تثماراته التي وهذا ما يسعى إليه املستثمر للحفاظ على اس 288سيادة لتحقيق اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية،

 ينشاها في الدول األخرى، مما يوجب على الدولة املضيفة لالستثمار حماية املستثمر للرفع من االقتصاد الوطني.

 املبحث الثاني: التحكيم وحماية العقد االستثماري 

حماية اف لبما أن التحكيم له دور في فض النزاعات االستثمارية، فإنه يحمي مبدأ التوازن في العقد، بين األطر 

االستثمار من أي تأثير قد يلحق املستثمر من طرف الدولة املضيفة لالستثمار أو من أي طرف آخر، خاصة عندما تحدث 

آثار خارجة عن إرادة الطرفين متمثلة في القوة القاهرة، أو الحادث الفجائي لذا يجب التوافق في العقد االستثماري من 

لظروف الطارئة على العقد االستثماري، مما يلزم املستثمر أن يدرج هذه الشروط خالل هيئة التحكيم لتحديد آثار ا

ضمن العقد، مما يجعل هيئة التحكيم ملزمة باتخاذ اإلجراءات القانونية للحفاظ على استمرارية العمل االقتصادي، 

الستثماري بسبب القوة دور هيئة التحكيم في فض منازعة العقد ا املطلب األول:وهذا ما سنتطرق إليه من خالل 

 : دور هيئة التحكيم في الحفاظ على استمرارية العقد االستثماري.املطلب الثانيالقاهرة، أما 

 املطلب األول: التحكيم و فض نزاع العقد االستثماري بسبب القوة القاهرة

ال مؤسس ي هل تم ، ليطرح سؤ 289تعد هيئة التحكيم كآلية مهمة في فض النزاعات التي تحدثها القوة القاهرة 

إدراج شرط القوة القاهرة في العقد أم ال، باعتبار أن القوة القاهرة تكون خارجة عن إرادة الطرفين، لذا ال يمكن 

، مما يبرز للقاض ي املحكم أن القوة القاهرة تعتبر مانعا من موانع املسؤولية، فهي تظهر كحدث خارج 290التحكم فيها

ا وغير قابلة للمقاومة، فهي تشكل قوة قاهرة أيضا فيما يمكن توقعه ويستحيل رده عن إرادة اإلنسان ال يمكن توقعه

 291إذا لم يكن باإلمكان دفعه للتصدي لهذه القوة التي تنتج عنها أضرارا بين الطرفين.

كما يمكن لهيئة التحكيم أن تعتمد على القانون الذي تحدده األطراف لتسوية كل الخسائر التي تسببت فيها  

ة القاهرة لالستثمار، وأما في حالة عدم االتفاق بين الطرفين يمكن االستناد إلى اتفاقية واشنطن التي تنص على القو 

وتكون هذه االتفاقية مماثلة للقواعد القانونية التي  ،292أنه في هذه الحالة يتم تطبيق قانون الدولة املضيفة لالستثمار

                                                           
 .101غسان علي علي: االستثمارات األجنبية ودور التحكيم في تسوية املنازعات التي قد تثور بسببها، م.س، ص -287
قود االستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم واالتفاقيات الدولية والتشريعات بشار محمد األسد: الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات ع -288

 .11الوطنية، م.س، ص
مضمر  طالقوة القاهرة: ''إذا كانت نظرية القوة القاهرة تشترك مع نظرية الظروف الطارئة في استنادهما لقاعدة ومقتضاها إن العقد يقوم على شر  -289

 بقاء الظروف التي تبرم في ظلها، فان الفارق بين النظريتين يظل قائما''.بين املتعاقدين يجعل ب

لقوة القاهرة افالقوة القاهرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال أما الحادث الطارئ فيجعل تنفيذ مرهقا ال مستحيال، ويترتب على ذلك فرق في األثر إذ أن 

عدم تنفيذه، أما الحادث الطارئ فال ينقض ي االلتزام به بل يرتد إلى الحد املعقول فتوزع الخسارة بين تؤدي إلى انقضاء االلتزام فال يتحمل املدين تبعة 

 املدين والدائن ويتحمل املدين شيئا من تبعة الحادث".

 انظر:

اللتزام"، بيروت، دار إحياء التراث _ عبد الرزاق أحمد السنهوري: "الوسيط في شرح القانون املدني، نظرية االلتزام بوجه عام، الجزء األول، مصادر ا

 .212، ص 2421العربي، طبعة 
 .711، ص1000، دار الثقافة، بيروت، طبعة 2زهدي يكن: شرح قانون املوجبات والعقود اللبناني، الجزء  -290
 .712زهدي يكن: شرح قانون املوجبات والعقود اللبناني، م.س، ص -291
 .2422مارس  20اتفاقية واشنطن  -292
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نح الحق للطرفين باالتفاق على قواعد قانونية تحكم النزاع بينهما، أي قد يطبقها القاض ي، وما يميز التحكيم هو أنه يم

يتفقان على قانون أكثر من دولة مما يعطي املحكم سلطات أكبر في تطبيق القانون والقواعد العرفية وقواعد العدل 

 وإنما اتفاق األطراف واإلنصاف إذا سمح له األطراف القيام بذلك، أي أنه ليس محددا بنص قانوني كالقاض ي الوطني

 .293يعطيه صالحية أوسع

فهيئة التحكيم تكمن قوتها في فض كل النزاعات التي تنشأ بين طرفين أو أكثر طبقا للقانون املطبق في البلد 

املضيف، ألن التحكيم يرفع من القوة االقتصادية للبالد في تلك الحاالت التي تتعلق بالقوة القاهرة التي تكون خارج 

لطرفين نظرا لخصوصيات عقود االستثمار في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية لألطراف سواء املستثمر إرادة ا

 أو البالد املضيفة لالستثمار، فكل منهما يسلك الطريق التي يمكن أن تحمي النشاط االقتصادي.

 املطلب الثاني: دور هيئة التحكيم في استمرارية العقد االستثماري 

يئة التحكيم من خالل القواعد التي تتخذها في الحفاظ على استمرارية العقد االستثماري من أي إفالس تقوم ه

لدى الطرفين املستثمر أو البلد املضيف لالستثمار، مما يخول لهذه الهيئة الحفاظ على قدر من املساواة بين الطرفين، 

، باعتبار 294روابط االستثمار محدودة من الناحية القانونية ألن مكانة هيئة التحكيم في إعادة التوازن العقدي في مجال

أن إدراج شرط القوة القاهرة في عقد االستثمار موجه إلى األطراف املتعاقدة إلعادة التوازن املالي، وأن اللجوء إلى 

ب إنهاء إلى وجو التحكيم يكون عادة في املراحل األخيرة التي يكون فيها الطرف املستثمر والبالد املضيفة قد وصال 

 .295العقد

مما يجعل هيئة التحكيم تقوم بالحفاظ على استمرارية العقد فتختص بإعادة ضبط العالقة القانونية التي  

، فهيئة التحكيم تسعى دائما إلى التوفيق بين األطراف لحمايتهم 296تربط املستثمر والبلد املضيف للحفاظ على االستثمار

املستثمر أو البالد املضيفة لالستثمار، لتشجيع كل املستثمرين إلنجاز مشاريع اقتصادية من أي ضرر الذي قد يلحق 

لتنمية بلدان العالم الثالث، وهذا ما أثبتته هيئات التحكيم عبر الزمن في فض املنازعات التجارية الدولية عامة 

تي تضاعف من صعوبة املهام امللقاة على ، من خالل اإلشكاالت ذات الطبيعة الفنية ال297واملنازعات االستثمارية خاصة

 .298عاتق هيئات التحكيم

هنا تبرز بامللموس قوة هيئة التحكيم في فض كل النزاعات التي تكون خارج عن إرادة الطرفين لحماية االستثمار 

على  اظمن خالل تعيينها خبراء من ذوي االختصاص في مثل هذه الحاالت التي تكون القوة القاهرة طرفا فيها، للحف

                                                           
 .240الخالق الدحماني: ضمان التوازن املالي لعقود االستثمار في إطار التحكيم الدولي، م.س، صعبد  -293

294 -PH. KAHN ; étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays producteurs ; 

paris 1979 p481. 
295 -PH. KAHN : étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays 

producteurs،op.cit, p482. 
296 -PH. KAHN : étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays 

producteurs،op.cit, p487. 
 .270، ص2447مصر، طبعة  -عصام الدين القصبي: خصوصية التحكيم في مجال منازعات عقود االستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة -297
 .270عصام الدين القصبي: خصوصية التحكيم في مجال منازعات عقود االستثمار، م.س، ص -298
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استمرارية العقد االستثماري الذي يكون متعلقا برؤوس األموال الالزمة للمشروعات االستثمارية للدولة املضيفة من 

 جهة وللمستثمر من جهة أخرى.

وأخيرا، يمكن القول بأن التحكيم يعتبر العنصر األساس ي في حماية االستثمار، مما يلزم املستثمر إتباع هذه 

ي األمان واستكمال القوة في الرفع من الجودة في فض املنازعات املتعلقة باالستثمار، مما يعطي الحق الطريقة التي تعط

في استمرار النشاط االقتصادي لدى الدولة ملحاربة الفقر والهشاشة االجتماعية، بحيث أن االستثمار أصبح اليوم 

تتخذ اإلجراءات بدون االستماع لألطراف املتضررة  يكرس مفهوم الحكامة والديمقراطية واملواطنة، فهيئة التحكيم ال 

 من اآلثار الذي يلحقها من طرف األخر,

وعليه، فالتحكيم هو الوسيلة التي يتبعها جل املستثمرين لحماية األموال التي تم استثمارها في بلدهم أو في غير 

ار وتجعله في فض النزاعات التي تعيب االستثمبالدهم، وبالتالي فالتحكيم يبقى من بين الوسائل ذات الطابع الديمقراطي 

 في طريق اإلفالس، وهذا ما يلجأ إليه املستثمرين في جل الحاالت املتعلقة باستقرار االستثمارات الدولية.

وإذا كان لنظام التحكيم نقاط قوة، فانه باملقابل توجد نقاط ضعف يمكن إجمالها في كون النظام القانوني 

ليات قوية للتنفيذ الجبري لاللتزامات الدولية واملحافظة على االستقرار االستثماري، مما ينتج عنه للتحكيم لم يتضمن آ

 غياب مبدأ اإلنصاف بين الدول,   
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 الدولي التجاري  التحكيم في الوطني القضاء سلطة

 الدولي التجاري  التحكيم في الوطني القضاء سلطة

 

  والقانون  التشريع في باحثة

  والحريات بالقانون  يالوع لنشر املغربية بالجمعية مستشارة

 

 مقدمة

إن استقالل الهيئة التحكيمية عن القضاء الرسمي ال يمنع بالضرورة أي تدخل لقضاء الدولة سواء كان هذا 

الدخل ملساعدة الهيئة أو ملمارسة نوع من الرقابة على األحكام الصادرة عنها وهو األمر الذي تبناه املشرع املغربي سواء 

 قات الدولية التي وقع عليها املغرب. أو من خالل مجموعة من االتفا 00-02من خالل قانون 

 املطلب األول: دور القاض ي الوطني في سير إجراءات التحكيم

يبرز الدور الذي يلعبه القضاء الوطني في سير إجراءات التحكيم الدولي من خالل الدور املساعد الذي يقوم به 

 األطراف في تعيين املحكم باإلضافة إلى الدور املهمسواء تعلق األمر بمساعدة الهيئة في التشكيل أو االنعقاد أو مساعدة 

 الذي يلعبه القضاء عندما يتعلق باتخاذ إجراءات وقتية أو النظر في املسائل األولية. 

 الفقرة األولى: تعيين وعزل املحكم 

 أوال: تعيين املحكم

املحكمين وهي إمكانية ال ترقى إلى على إمكانية تعيين اتفاق التحكيم للمحكم أو  711-12نص املشرع في املادة 

والتي تنصان على ضرورة تعيين عقد أو  00-02من قانون  721و  722درجة اإللزام كما هو منصوص عليه في املواد 

شرط التحكيم للمحكمين أو طريقة تعيينهم تحت طائلة البطالن ويرجع عدم إلزام املشرع األطراف بضرورة تعيين 

اتفاق التحكيم الدولي إلى رغبة املشرع في إضفاء نوع من املرونة في شروط وإجراءات التحكيم املحكم أو املحكمين في 

الدولي مقارنة مع التحكيم الداخلي وتجنبا ألي إعاقة قد تعوق سير عملية التحكيم سمح املشرع لألطراف باللجوء إلى 

يل الهيئة صعوبة ما، ويتوقف اختصاص القضاء من أجل طلب تعيين محكم أو محكمين في الحالة التي تعترض تشك

الوطني بهذا اإلجراء على جريان التحكيم باملغرب أو على اتفاق األطراف تطبيق قانون املسطرة املدنية املغربي وتختلف 

الجهة القضائية املختصة لكل حالة على حدة حيث يختص رئيس املحكمة الذي يتولى فيما بعد تخويل الحكم الصيغة 

ذا كان جاريا باملغرب ورئيس املحكمة التجارية بالرباط إذا كان التحكيم جاريا بالخارج واتفق األطراف على التنفيذية إ

وتمثل هذه حاالت حصرية ال يمكن في غيرها اللجوء للقضاء املغربي من أجل تعيين  299تطبيق قانون املسطرة املغربي

والتي ربطت بدورها  300من قانون التحكيم املصري  4ادة املحكم أو املحكمين وهي نفس الحاالت التي نصت عليها امل

اختصاص القضاء املصري بجريان التحكيم في مصر أو اتفاق األطراف على تطبيق القانون املصري، ويجب أن ال يفهم 

يان ر من عبارة جاريا باململكة ضرورة الشروع والبدء في إجراءات التحكيم بل يكفي فقط اختيار األطراف املغرب مكانا لج

                                                           
 .127، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ص 1001، 2تطبيق، طفتحي والي: قانون التحكيم في النظرية وال - 299
 .121نفس املرجع السابق، ص  - 300



 

 

 227 
 

  

التحكيم علما بأن اإلجراء موضوع الطلب يتعلق أساسا بتشكيل وانعقاد الهيئة وهو األمر الذي ال يمكن بدونه مباشرة 

إجراءات التحكيم بدأ. وإذا كان النص املغربي واملصري حددا حاالت حصرية للجوء للقضاء الوطني بشأن املسطرة 

التحكيم جاريا خارج املغرب ولم يتفق األطراف على إخضاعه للقانون املغربي فإنه يثار التساؤل في الحالة التي يكون فيها 

فهل للمحكمة أن تحكم تلقائيا بعدم االختصاص بالنظر إلى عدم توافر أحد الضوابط املحددة الختصاص القاض ي 

 املغربي في الخصومة التحكيمية الدولية أم أنها تنظر في الطلب؟

ضر ما ذكره األستاذ فتحي والي من أن لجوء األطراف للمحكمة املصرية يعتبر لإلجابة على هذا السؤال نستح 

اتفاقا ضمنيا على تطبيق القانون املصري بالنسبة لسلطة املحكمة في تعيين املحكم ما لم يتمسك الطرف اآلخر بالدفع 

لقانون الذي اتفق األطراف بعدم االختصاص ويجب القول أن القاض ي املختص عند قيامه بهذا اإلجراء يجب أن يراعي ا

ما لم يتفق األطراف على  711-1و  711-7و  711-1على تطبيقه فإذا اتفقوا على تطبيق ق.م.م طبقت أحكام الفصول 

خالف ذلك وإذا اتفق األطراف على تطبيق قانون أجنبي طبق أحكام هذا القانون وباإلضافة إلى ضرورة احترام القاض ي 

 احترام الشروط الخاصة التي يتفق عليها األطراف كاشتراط كفاءة أو خبرة معينة في املحكم. إلرادة األطراف يجب عليه 

أما في الحالة التي يكون فيها التحكيم مؤسساتيا، فآنذاك تطبق القواعد املحددة بمقتض ى النظام الخاص 

ية االستثمار فإن الهيئة التحكيمباملؤسسة كما لو أحال اتفاق التحكيم األطراف على املركز الدولي لتسوية منازعات 

تتكون من عدد فردي يعدده األطراف وفي حالة عدم اتفاقهم فإن العدد يكون ثالثة يعين كل واحد منهم محكما ويختار 

الثالث باتفاقهم وإن لم يتم ذلك خالل املدة املحدودة يقوم رئيس مجلس اإلدارة باملركز بتعيين املحامين من القوائم 

 301بها املركز.التي يحتفظ 

 ثانيا: عزل املحكم

الخاص بالتحكيم الداخلي والذي تضمن مقتضيات خاصة بأسباب  00-02على خالف الفرع األول من قانون 

ومسطرة العزل فإن الفرع الثاني من نفس القانون والخاص بالتحكيم التجاري الدولي لم يتضمن مقتضيات خاصة 

اليونسترال تنص على أنه "ال يجوز رد محكم إال إذا وجدت ظروف لها ما يبرزها  من قانون  27بهذه الحالة إال أن املادة 

حول حيويته أو استقالله أو إذا لم يكن حائزا ملؤهالت اتفق عليها األطراف وال يجوز ألي طرف النزاع رد محكم عينه أو 

زل فت بوضع ضوابط وقواعد عامة للعأشرك في تعيينه إال ألسباب تبينها بعد أن تم تعيين املحكم". فهذه املادة اكت

والتي حددت حاالت  00-02من قانون  717ولم تحدد حاالت خاصة للعزل كما فعل املشرع املغربي في املادة  ،فقط

تجريح املحكم إذا ما تعلق األمر بتحكيم داخلي مع اإلشارة هنا إلى أن كل هذه الحاالت تسير في نفس املنحى الذي سارت 

وهو املس بحياد واستقاللية املحكم كسبب مبرر للعزل وإذا كان من الثابت أنه يجوز ألي طرف طلب  27فيه املادة 

 عزل املحكم إذا توفرت مبررات ذل فهل يمكن لهذا الطرف التنازل عن هذا الحق مع وجود مبرراته؟ 

 رد ويسير رأي فقه آخر يجيب فريق من الفقه بأن قواعد الرد ليست النظام ويجوز التنازل عنه ولو قبل طلب ال

وإذا كانت قواعد  302في نفس االتجاه معتبر أنها ليست من النظام العام ما دام أنه ال يترتب على طلبه وفق الخصومة

الرد حسب هذه اآلراء ليست من النظام العام فينبغي التمييز بينها وبين القواعد الخاصة بصالحية املحكم والتي تعتبر 

جعلت مسألة تشيل الهيئة أو  711-14مكن مخالفتها تحت جزاء بطالن الحكم التحكيمي فاملادة من النظام العام وال ي

                                                           
 محمد تمكنت: مقال واقع التحكيم التجاري الدولي وآفاق االستثمار. - 301
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تعيين املحكم املنفرد بصفة غير قانونية سببا من أسباب البطالن. وتثار مسألة القاض ي املختص بالنظر في طلب العزل 

املشرع هذه املسطرة كما تقدم سابقا إال أنه إذا ما تعلق األمر بخصومة تحكيمية دولية وذلك بالنظر إلى عدم تناول 

ونظرا للتشابه بين مسطرة التعيين ومسطرة العزل حيث اتحاد موضوعهما وهو املحكم فيمكن تطبيق مقتضياتها فيما 

يخص القاض ي املختص على مسطرة العزل، كما يمكن لألطراف االتفاق على مسطرة خاصة للعزل ما دام أن املشرع 

ص خاصة وعلى اعتبار أيضا أن قواعد هذه املسطرة ليست من النظام العام، أما إذا كان التحكيم لم ينظمها بنصو 

مؤسساتيا فيتم آنذاك تطبيق القواعد الخاصة بنظام املركز سواء تعلق األمر بأسباب التجريح أو باملسطرة الواجب 

 اتباعها. 

 املسائل األولية:  الفقرة الثانية: اتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية والنظر في

 أوال: اتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية

لألطراف باللجوء إلى قاض ي األمور املستعجلة سواء قبل البدء في  711سمح املشرع املغربي بمقتض ى املادة 

 إال أنه من 303اإلجراءات أو أثناءها وذلك لطلب أي إجراء وقتي أو تحفظي وفق لألحكام املنصوص عليها في قانون م.م

خالل قراءة املقتضيات الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي يالحظ غياب أي نص ينظم اختصاص القضاء الوطني في 

 12نجدها تنص في مادتها  304مثل هذا اإلجراء، بالرجوع إلى قواعد لجنة األمم املتحدة لقانون التحكيم التجاري الدولي

ن ما تراه ضروريا من تدابير مؤقتة بشأن املوضوع محل النزاع أنه لهيئة التحكيم أن تتخذ بناء على طلب أحد الطرفي

 بما في ذلك إجراءات املحافظة على البضائع املتنازع عليها 

 كاألمر بإيداعهما لدى الغير أو بيع السلع القابلة للتلف -2

لتغطية  ةيجوز أن تتخذ التدابير املؤقتة في صورة قرار تحكيم مؤقت ولهيئة التحكيم أن تشترط تقديم كفال  -1

 نفقات التدبير املؤقت.

الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة ال يعتبر مناقضا التفاق التحكيم أو  -7

 نزوال عنه. 

فمن خالل هذه املادة سمح القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لألطراف باللجوء للهيئة التحكيمية أو 

على حد سواء التخاذ تدابير وقتية أو تحفظية ولم تميز هذه املادة بين عرض النزاع على الهيئة من عدمه القضاء الوطني 

وفي نفس  حيث أقرت استثناءا يقع على األثر السلبي التفاق التحكيم الذي يستمد معه اختصاص القضاء املوضوعي

من أنظمة  21والقانون املصري والقانون األردني واملادة  00-02من قانون  711االتجاه سار املشرع املغربي في املادة 

وقوانين التحكيم األمريكية ويثير عدم تناول  22من االتفاقية األوربية عام  2الغرفة التجارة الدولية وكذلك املادة 

الفرع الخاص بالتحكيم التجاري الدولي إشكاالت ترتبط بطبيعة املسطرة وشروط  املشرع املغربي لهذه املسطرة في

االلتجاء للقضاء املختص بهذا اإلجراء هذا على خالف بعض التشريعات التي تناولت هذه املسطرة بنصوص خاصة 

مع  ف على ذلك هذاكاملشرع األردني والذي جعل من بين شروط منح الهيئة التحكيمية هذا االختصاص أن يتفق األطرا

بقاء الحق للقضاء الوطني التخاذ هذه التدابير بناء على طلب أحد األطراف إذ أنه ليس من امليسور أحيانا انعقاد الهيئة 
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التحكيمية املختصة مما يخش ى معه ضياع الحقوق موضوع الطلب إذا كان هناك خطر داهم ال يمكن تفاديه في انتظار 

 .305انعقاد الهيئة التحكيمية

وفي نفس املوضوع يرى جانب من الفقه ضرورة التمييز بين اإلجراءات الوقتية أو التحفظية التي تتصل بالنظام  

العام وال يجب استبعاد اختصاص القضاء الوطني بشأنها وبين تلك املكملة والتي يجوز أن تختص بها الهيئة التحكيمية 

قضاء وتعد اإلجراءات الوقتية أو التحفظية التي البد من وحدها عند االتفاق على منحها هذا االختصاص دون ال

اتخاذها ملواجهة حالة االستعجال قواعد متصلة بالنظام العام وفقا للمفهوم املتعارف عليه لهذه الفكرة في إطار القانون 

ح هذا القضائي الخاص الدولي املقارن مما يستدعي اختصاص القضاء الوطني بالرغم من اتفاق األطراف على من

االختصاص للهيئة فذلك ال يحول دون استبعاد القضاء الوطني أما بالنسبة للجهة القضائية املختصة للنظر في الطلب 

فيوجه الطلب إلى رئيس املحكمة التي ستنفذ هذه األوامر في دائرتها فإذا كان هذه األوامر ستنفذ في دولة أجنبية فإن 

 أوامر تنفذ في بلد آخر. القاض ي الوطني املغربي ال يملك إصدار 

بقي أن تقول أنه في حالة خضوع التحكيم لقواعد أو أنظمة أحد املراكز أو الهيئات الدائمة فيكون هذا اإلجراء 

من اختصاص القاض ي أو الهيئة وفقا ملا تتصف به هذه األنظمة من تنظيم حيث تستبعد والية القضاء في النظر في 

ان الطرفان قد وضعا تنظيما إجرائيا تحكيميا خاصا للنظر في املسائل ويقوم مقام هذا املسائل االستعجالية. إذا ما ك

التنظيم االتفاق على إجراء التحكيم لدى جهة قضائية تحكيم نظامية تتضمن لوائحها مثل هذا التنظيم كما هو الحال 

 مثال في غرفة التجارة الدولية بباريس.

 ثانيا: النظر في املسائل األولية

كان املشرع قد سمح للهيئة التحكيمية باتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية أثناء إجراءات الخصومة فإنه منحها  إذا

على أنه إذا عرضت خالل  711.21في الفصل في املسائل األولية والتي تنقل في واليتها وذلك عندما نص في الفصل 

تم الطعن بالزور في ورقة سند أو قدم لها واتخذت  إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص الهيئة التحكيمية أو 

إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز لهيئة التحكيم االستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في املسألة أو 

ملوضوع ا التزوير أو في ادعاء الزور ليس الزما للفصل في موضوع النزاع وإال أوقفت اإلجراءات حتى يصدر حكم نهائي في

ويترتب على ذلك وقف سريان املوعد املحدد إلنهاء التحكيم" يتبين من خالل قراءة هذه املادة أن املشرع منع الهيئة 

التحكيمية من البت في مسائل تخرج عن واليتها إما لكون األطراف لم يتفقوا بصددها على التحكيم أو ألنها من املسائل 

وتبقى من اختصاص القضاء. كما لو طعن أحد األطراف في ورقة قدمت إلى الهيئة التي ال يجوز التحكيم فيها أصال 

التحكيمية واتخذت إجراءات جنائية بدعوى تزويرها أو بشأن حادث جنائي آخر تطبيقا لقاعدة الدعوى الجنائية توقف 

ى الجنائية إذا كان هذا في هذه الحالة سمح املشرع للهيئة بوقف الخصومة حتى يبث في الدعو  306سير الدعوى املدنية

البت الزما للفصل في موضوع، النزاع املعروض على الهيئة التحكيمية أو االستمرار في إجراءات التحكيم في الحالة التي 

 ال تؤثر فيها هذه املسألة في الفصل في املوضوع. 

وقف إذا قدرت أن ففكرة وقف اإلجراءات تخضع لتقدير هيئة التحكيم وذلك ألنها تستطيع تجاهل فكرة ال

طبيعة اإلجراء  711.21ولم تحدد املادة  307املسألة التي تخرج عن واليتها غير الزمة للفصل في الخصومة التحكيمية
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الذي يجب على الهيئة اتخاذه في حالة وقعت الخصومة وهل يتعين عليها أن تحيل الدعوى على املحكمة املختصة أم 

ن أجل رفع الدعوى وفي الحالة التي ال يقوم فيها الطرف بهذا اإلجراء هل يجوز يتعين عليها تحديد أجل معين للخصم م

 للهيئة الفصل في النزاع على حالة أم أنها تأمر بإنهاء اإلجراءات؟ 

وأمام هذه اإلشكاالت كان على املشرع وعلى غرار املشرع األردني واملصري أن ينظم صالحية الهيئة وسلطاتها فيما 

أ.ج من قانون التحكيم أنه على الهيئة أن تحدد  101كما ينص على ذلك املشرع املصري في املادة  يخص هذه الحالة.

 .308أجال للخصم لرفع الدعوى باملسألة األولية فإن لم يفعل كان لهيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء اإلجراءات

اع وليس األمر يتعلق بنزاع تتعلق بنز أما بالنسبة للجهة املختصة بالبت في هذه املسائل فهي محكمة املوضوع ألن  

بإجراء من اختصاص رئيس املحكمة هذا النزاع الذي يبقى النظر فيه من اختصاص قضاء الدولة الرسمي سواء كان 

التحكيم خاصا أو مؤسساتيا فالهيئة التحكيمية ال يجوز لها البت فيها ولو كان قضاء الدولة التي يجري فيها غير مختص 

 .309املسائل لصالح قضاء دولة أجنبية بالنظر في هذه

 تحكيم نظامية تتضمن لوائحها مثل هذا التنظيم كما هو الحال مثال في غرفة التجارة الدولة بباريس.

 املطلب الثاني: سلطة القضاء الوطني إزاء الحكم التحكيمي.

 الرقابة التي يمارسها هذا يبرز باألساس الدور الرقابي للقضاء الوطني على التحكيم التجاري الدولي من خالل

القضاء على الحكم التحكيمي الدولي سواء تمت هذه الرقابة بمناسبة طلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية أو عند 

 الطعن فيه بالبطالن. وسنتناول فيما يلي هذين اإلجراءين بعد توضيح املقصود بعملية التذييل.

 عتراف به.الفقرة األولى: تنفيذ الحكم التحكيمي واال 

 قبل التطرق ملختلف الجوانب املتعلقة بطلب التنفيذ ينبغي أوال توضيح املقصود بعملية التذييل.

 أوال: مفهوم التذييل بالصيغة التنفيذية والقاض ي املختص

 .مفهوم التذييل بالصيغة التنفيذية.2

نفيذية الرسمية األجنبية القوة الت يقصد بمنح الصيغة التنفيذية املسطرة القضائية التي تخول األحكام والعقود

داخل املغرب وذلك عن طريق صدور حكم قضائي عن محكمة مغربية يأمر بتنفيذ الحكم األجنبي كما لو كان حكما 

مغربيا وقياسا على األحكام القضائية األجنبية يمكن القول أن األمر بالتنفيذ الذي يكون موضوعه الحكم التحكيمي 

ر من القاض ي املختص قانونا ويأمر بمقتضاه تمتيع حكم املحكمين وطنيا أو أجنبيا بالقوة هو اإلجراء الذي يصد

فتدخل القضاء هو الذي يجعل  310التنفيذية ومن تم فهل يمثل نقطة االلتقاء بين القضاء الخاص والقضاء العام

ن به فور صدورها فال مناص م األحكام التحكيمية قابلة للتنفيذ الجدري ذلك بالرغم من كونها حجية الش يء املقض ي

اللجوء إلى قضاء الدولة، في حالة رفض أحد األطراف التنفيذ الطوعي ذلك أن الدولة هي املاسكة بزمام القوة الالزمة 

 لكل تدخل بقضية غرض التنفيذ.
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ظم عوإذا كان تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية يقتض ي بالضرورة تدخل القضاء مثلما هو عليه في م

فإن بعض التشريعات األخرى جعلت حكم املحكمين واجب التنفيذ بمجرد إيداعه بكتابة املحكمة  311التشريعات

وهناك تشريعات تستوجب القيام  312املختصة أصال بالنزاع أو بعد مرور أجل معين بعد اإليداع ومرور أجل الطعن

ري مختص مثلما هو عليه الحال في القانون بإجراء يتمثل في التأشير على الحكم بالتنفيذ من طرف موظف إدا

بقي أن نشير إلى أن الحكم التحكيمي القابل للتنفيذ الجبري هو الحكم املنهي  313السويسري والقانون الفنلندي

للخصومة وهو الحكم الحك الحائز لحجية األمر املقض ي به والذي يكتسب قوة قانونية كتلك التي يعطيها القانون 

 .314والتي تسري على وقائع النزاع وأطراف التحكيم واملحكمينألحكام القضائية 

 القاض ي املختص.1

يمثل مبدأ االختصاص من بين أهم الضوابط التي تنظم عمل القضاء داخل اململكة وذلك عن طريق توزيع 

 711.12ة االختصاص بين املحاكم بناءا على طبيعة النزاع والحدود الجغرافية لكل محكمة على حدة ومن خالل املاد

منح املشرع املغربي االختصاص بشأن تذييل الحكم التحكيمي الدولي لرئيس املحكمة التجارية التي  00-02من قانون 

صدرت األحكام في دائرتها إذا كان التحكيم جاريا في املغرب ورئيس املحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان 

صا خاصا يتجاوز النص العام املنصوص عليه في قانون املسطرة املدنية والذي جاريا في الخارج ويمثل هذا النص ن

يعطي االختصاص بشأن تذييل األحكام القضائية األجنبية لرئيس املحكمة االبتدائية ملوطن أو محل إقامة املدعى عليه 

نازع لإلشكاالت التي يطرحها تأو ملكان تنفيذها عند عدم وجودهما. وقد تدخل املشرع بتنظيم مسألة االختصاص تفاديا 

االختصاص القضائي في العقود الدولية خصوصا وأن اتفاقية نيويورك لم تنظم هذه املسألة وتركت للتشريعات 

 الوطنية تنظيمها بنصوص خاصة واكتفت فقط بتعريف الحكم التحكيمي وتحديد شروط وإجراءات تنفيذه.

 وإجراءات التنفيذ.ثانيا: القانون الواجب التطبيق على التنفيذ 

 .القانون الواجب التطبيق على التنفيذ.2

يمر التحكيم بمجموعة من املراحل بدءا من اتفاق التحكيم مرورا بتشكيل الهيئة والبدء في إجراءات التحكيم 

وإذا كانت كل مرحلة من هذه املراحل قد تخضع لنظام قانوني خاصا تبعا  315وانتهاء بصدور الحكم التحكيمي وتنفيذه

إلرادة األطراف فإن مرحلة التنفيذ ال تخضع إلرادة األطراف فيما يخص اختيار القانون الواجب التطبيق ذلك أن 

يها التنفيذ لتي يجري فاتفاقية نيويورك نصت في مادتها األولى على خضوع التنفيذ لقواعد قانون املرافعات في الدولة ا

بحسب هذه املادة يعتبر قانون املسطرة املدنية املغربي املرجع القانوني الذي يجب اعتماد قواعد التنفيذ عندما يكون 

تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي جاريا باملغرب ولو صدر بالخارج. وإذا كان األمر ال يثير إشكاال في القانون املغربي كون 

ال يقيم تمييزا بين الحكم التحكيمي األجنبي والدولي فإن األمر يثير بعض اإلشكاالت في الدول التي تقيم  املشرع ملغربي

هذا التمييز كالتشريع املصري الذي يميز بين الحكم التحكيمي األجنبي والحكم التحكيمي الدولي. معتبرا أن األحكام 

لحكم هو املعيار في اكتساب الحكم التحكيمي الصفة األجنبية األجنبية هي األحكام الصادرة خارج مصر. فمكان صدور ا
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 -ميعدا صدور الحكم التحكي–وذلك دون اعتبار املكان الذي تم فيه اتفاق التحكيم أو إجراءات التحكيم بعضها أو كلها 

خالفة فالحكم وبمفهوم امل 316أو املكان الذي يوجد فيه مركز التحكيم أو مؤسسة التحكيم في حالة التحكيم املؤسساتي

الصادر داخل مصر يعتبر حكما تحكيميا وطنيا ولو كان ذا طبيعة دولية وهذا التمييز بين الحكم التحكيمي األجنبي 

والدولي وهو الذي يجعل عملية التنفيذ تتنازعها من جهة اتفاقية نيويورك وقانون التحكيم املصري من جهة ثانية 

وقد انقسم الفقه املصري تبعا لهذه التوجهات في تحديد القانون الواجب وقانون املرافعات املصري من جهة أخرى 

على خالف التشريع املغربي الذي يخضع فيه إجراءات التنفيذ لقانون  317التطبيق على تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي

 املسطرة املدنية.

 .إجراءات التنفيذ.1

ثبات وجود الحكم التحكيمي باإلدالء بأصله مرفقا على ضرورة إ 711.11نص املشرع املغربي من خالل املادة 

باتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيهما شروط الصحة املطلوبة وذلك من أجل تنفيذ الحكم التنفيذي 

صحتها بالدولي في املغرب وإذا كانت الوثيقتان املذكورتان غير محررتين باللغة العربية وجب اإلدالء بترجمة لها مشهود 

من اتفاقية نيويورك الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب االعتراف وتتقيد  1من لدن مترجم مقبول. كما تناولت املادة 

 أحكام املحكمين األجنبية بحيث يجب إرفاق الطلب:

 أصل الحكم الرسمي أو صورة من األصل تجمع الشروط املطلوبة لرسمية السند.-

أو صورة تجمع الشروط املطلوبة لرسمة السند وعلى طالب االعتراف  1املادة  أصل االتفاق املنصوص عليه في-

والتنفيذ إذا كان الحكم أو االتفاق غير محرر بلغة البلد الرسمية املطلوب إليها التنفيذ أن يقدم ترجمة لهذه األوراق 

دبلوماس ي أو القنصلي. واملالحظ بهذه اللغة ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك ال

. أما اتفاقية تسوية منازعات االستثمار 1تنسجم مع تلك الواردة في املادة  711.11أن هذه املقتضيات الواردة في املادة 

واملوقع عليها من طرف املغرب والتي تعتبر مقتضياتها ملزمة إلى جانب اتفاقية نيويورك بمقتض ى املادة فلم  2422لسنة 

من املادة  1إجراءات خاصة في التنفيذ على خالف القانون النموذجي للتحكيم الدولي الذي ال تنص فيه الفقرة يحدد 

 على ما يلي:  72

على الطرف الذي يستند لقرار التحكيم أن يقدم طلبا لتنفيذه وذلك بتقديم القرار األصلي املوثق حسب األصول 

وصورة له مصدقة حسب األصول  71حكيم حسب املشار إليه في املادة أو صورة منه مصدقة حسب األحوال واتفاق الت

وإذا كان قرار التحكيم غي صادر بلغة رسمية لهذه الدولة وجب على ذلك الطرف تقديم ترجمة له إلى هذه اللغة 

ه ومن املهم القول أن هذ 00-02من قانون  711.11مصدقة حسب األصول وهذه املقتضيات تنسجم أيضا مع املادة 

الشروط اإلجرائية تدخل في الواقع ضمن اإلجراءات التي تقع في نطاق اختصاص قانون القاض ي أي قاض ي الدولة التي 

 ينظر أمامها غي مدى توافر صحة هذه الشروط من أجل اإلغراق بالحكم التحكيمي أو تنفيذه.

 الفقرة الثانية: الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي الدولي.

تشريعات املقارنة الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي ذلك أن التحكيم يقوم على اتفاق األطراف تجيز معظم ال

للجوء إلى هيئة تحكيمية تستند إليها اختصاص القضاء في الفصل في النزاع فإذا انعدم هذا االتفاق أو كان باطال فإن 

                                                           
 ، املعارف اإلسكندرية.1001فتحي والي قانون التحكيم في املسطرة والتطبيق، طبعة أولى  - 316
 نفس املرجع. - 317



 

 

 229 
 

  

 ه من هذا االتفاق. وقد أعطى املشرع املغربي للقاض يذلك يمتد إلى الحكم التحكيمي على اعتبار أن املحكم يستمد واليت

الوطني سلطة تقرير هذا البطالن كنوع من الرقابة إال أن هذه الرقابة ال تروم إعادة فحص النزاع وإخالل قرار القاض ي 

 ةمحل قرار املحكم، فرقابة قضاء الدولة تقتصر على رقابة املشروعية أو الصحة بمعنى أنها تصب فقط على رقاب

 .318الطريق الذي تم به اتخاذ املحكم قراره وليس كما تم تقريره أو الفصل فيه

 أوال: القاض ي املختص.

يختص قضاء الدولة بالنظر في الطعن دون أي جهة أخرى سواء كان هذا الحكم التحكيمي موضوع الطعن وطنيا 

النظر في دعوى البطالن وهو األمر الذي أو دوليا وتختص محكمة االستئناف التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها ب

ويستوي في ذلك أن يكون التحكيم حرا أو تحكيما مؤسساتيا خاضعا لنظام مؤسسة للتحكيم  711.21نصت عليه املادة 

الدولي فمجرد صدور الحكم باملغرب يعطي االختصاص للقضاء املغربي ولو كان القانون الذي اتفق عليه األطراف قانونا 

ا ال تختص القضاء املغربي بالنظر في هذه الدعوى إذا صدر الحكم بالخارج ولو اتفق األطراف على تطبيق أجنبيا. كم

القانون املغربي وأساس سلب االختصاص من القضاء املغربي في حالة صدور الحكم بالخارج هو اشتراط املشرع صراحة 

أقرته اتفاقية نيويورك حينما اشترطت عدم إيقاف صدور الحكم التحكيمي داخل تراب اململكة وهو نفس املبدأ الذي 

أو إلغاء الحكم التحكيمي من طرف الدولة التي أصدرته من أجل تنفيذه في دولة غير تلك التي صدر فيها وهو ما يعطي 

 الحق لألطراف التمسك بحكم قض ى ببطالن حكم تحكيمي صادر في دولة غير تلك التي يراد تنفيذه فيها.

 لطعن بالبطالن.ثانيا: أسباب ا

إلى جانب حق األطراف في التمسك بالبطالن أمام القضاء فإن معظم التشريعات إضافة إلى اتفاقية نيويورك 

سمحت للقاض ي الوطني بإثارة البطالن تلقائيا أثناء النظر في طلب التدييل بالصيغة التنفيذية وذلك من خالل النظر 

شريعات واتفاقية نيويورك حينما نصت في مادتها الخامسة على أنه يجوز في مدى توافر الشروط التي أقرتها هذه الت

 للسلطة املختصة في البلد املطلوب إليها التنفيذ االعتراف وتتعين الحكم أن ترفض االعتراف والتنفيذ إذا تبين لها:

 *أن قانون ذلك البلد ال يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.

 أو تنفيذه يخالف النظام العام في هذا البلد.*االعتراف بحكم املحكمين 

وإذا كانت سمحت اتفاقية نيويورك حسب هذه املادة للقاض ي بالرفض التلقائي لطلب التنفيذ فإنها في حاالت 

"ال يجوز رفض االعتراف وتنفيذ الحكم بناء  2أخرى أوفقت هذا الرفض على طلب أحد األطراف حينما نصت في مادتها 

الذي يحتج عليه بالحكم إال إذا قدم هذا الخصم للسلطة املختصة في البلد املطلوب فيها االعتراف  على طلب الخصم

 أو التنفيذ الدليل على: 

أن أطراف االتفاق كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي األهلية أو أن االتفاق املذكور غير صحيح وفقا -2

 د عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.للقانون الذي اتفق عليه األطراف أو عن

أن الخصم املطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعالنا صحيحا بتعيين املحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من -1

 املستحيل عليه لسبب أو آلخر تقديم دفاعه.

د التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قض ى به أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عق-7

 ومع ذلك يجوز تنفيذ الجزء املتفق عليه إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير املتفق عليه.
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أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف ملا اتفق عليه األطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه -1

 بموجب قانونها صدر الحكم.

للسلطة املختصة في البلد املطلوب إليها االعتراف وتنفيذ حكم املحكمين أن ترفض االعتراف والتنفيذ إذا يجوز 

 تبين لها.

 *أن قانون ذلك البلد ال يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.

 *أن االعتراف بحكم املحكمين أو تنفيذه يخالف النظام العام في هذا البلد.

املغربي وتمثل لذلك في ما يلي: أن طلب عدم  02-00نقط متشابهة مع ما ورد في قانون وتثير هذه املادة عدة 

على  711.12االعتراف بالحكم التحكيمي أو منحه الصيغة التنفيذية يجب أن يكون مبررا عندما ينص املشرع في املادة 

ن هذا االعتراف مخالفا للنظام العام أنه يعترف باألحكام التحكيمية الدولية إذا أثبت وجودها من يتمسك بها ولم يك

 الوطني أو الدولي.

أن االتفاق على التحكيم عقد والعقد كغيره من مصادر االلتزام يستلزم توافر األهلية القانونية في املقدم عليه 

لتحكيم ا وإال تدخل النائب القانوني بمعنى أن كال طرفي التحكيم يجب أن يكون أهال للتصرف في محل التحكيم وإال كان

باطال. إذا كان الطرف عديم األهلية وقابال لإلبطال متى كان الطرف ناقص األهلية وال يمكن القبول بهذا االتفاق إال 

بتدخل النائب الشرعي وهكذا بانعدام األهلية يكون مهيئا لبطالن الحكم التحكيمي نفس الش يء لعدم احترام حقوق 

لداخلي والطعن باالستئناف في اآلمر القاض ي بتحويل الصيغة التنفيذية في الدفاع فهي تخول البطالن في التحكيم ا

 .319التحكيم الدولي

ال يجوز االعتراف أو منح الصيغة التنفيذية بحكم مخالف للنظام العام الوطني والدولي وفي هذا اإلطار تنص املادة 

ولم يكن هذا االعتراف مخالفا للنظام العام أنه يعترف باألحكام التحكيمية إذا أثبت وجودها من يتمسك بها  711.12

ال يمكن الطعن باالستئناف في اآلمر القاض ي بتحويل االعتراف أو الصيغة التنفيذية إال في  711.14ويضيف الفصل 

 الحاالت التالية:

 .. إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا على اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم2

 .إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين املحكم املنفرد بصفة غير قانونية.1

 .إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد باملهمة املسند إليها.7

 . إذا لم تحترم حقوق الدفاع.1

 .إذا كان االعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني.2

القاض ي بتحويل الصيغة التنفيذية حسب منطوق هذه املادة قابال للطعن باالستئناف  وإذا كان الطعن في اآلمر 

في حالة خاصة فإنه على النقيض من ذلك فاآلمر القاض ي بتحويل للصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الداخلي غير 

ا ليد ة طعن في اآلمر أو رفعقابل ألي طعن بما في ذلك االستناف وإن كان الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي بمثاب

 رئيس املحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد.
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وينبغي القول هنا أن املشرع ميز وإن لم يكن بشكل صريح بين الحكم التحكيمي الصادر خارج اململكة الذي ال 

صيغة ملغربية بتخويله اليقبل الطعن بالبطالن أمام املحكمة املغربية بينما يقبل اآلمر الصادر عن رئيس املحكمة ا

التنفيذية الطعن باالستئناف أما محكمة االستناف املغربية ويرجع هذا التميز إلى أن اختصاص املحاكم املغربية للنظر 

في الطعن بالبطالن مقيد بصدور الحكم داخل املغرب ولو لم يتفق األطراف على تطبيق القانون املغربي إال أنه يبقى 

قانون دولة صدور الحكم هو القانون الواجب التطبيق على أسباب البطالن واملسطرة الواجب  القانون املغربي أي

 إتباعها سواء اتفق األطراف على تطبيق القانون املغربي أو على خالفه .

 خاتمة

ختاما ينبغي القول أنه بالرغم من تنظيم املشرع املغربي للتحكيم التجاري الدولي بنصوص خاصة وذلك من خالل 

ألحكام التحكيم التجاري الدولي هذا باإلضافة إلى مجموعة من االتفاقات  00-02تخصيص فرع خاص من قانون 

الدولية التي وقع عليها املغرب فإنه مازال يطرح مجموعة من اإلشكاالت ترتبط أساسا بطبيعته الدولية والتي تبقى محل 

الذي حدى بكثير من الدول إلى إبرام مجموعة من االتفاقات تجاذب وتنازع بين مجموعة من األنظمة القانونية األمر 

الدولية في املوضوع والعمل على مالئمة تشريعاتها الوطنية مع مضمون هذه االتفاقات من أجل توحيد األنظمة القانونية 

من أجل  فيهاملنظمة للتحكيم التجاري الدولي وهو نفس النهج الذي سار فيه املشرع املغربي والذي ينبغي أن يسير 

مواكبة التشريع املغربي للمتغيرات والتطورات التي تطرأ على طرق تسوية النزاعات الجارية الدولية والتي يعتبر التحكيم 

 الدولي أهمها.
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 الئحة املراجع 

 القوانين: (2

  1001نونبر  70الصادر بتاريخ  00-02قانون التحكيم الجديد. 

  قانون يونسترال الخاص بالتحكيم التجاري الدولي 

  2420قانون اتفاقية نيويورك الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي سنة. 

  1001قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الطبعة األولى 

  قانون التحكيم املصري 

 

 الكتب (1

  من خالل اجتهادات امللجلس األعلى.واقع التحكيم التجاري الدولي وآفاق االستثمار والتحكيم 

  قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي تنظير وتطبيق مقارن أحمد عبد الكريم سالمة، الطبعة األولى دار النهضة

 العربية .

 1000، 2دور القاض ي الوطني في التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة، دار الثقافة، ط 

 1001، 2ي، دار الشروق، طموسوعة التحكيم التجاري الدول. 

 

 مقاالت  (7

 .مقال الرقابية القضائية قبل انطالق عملية التحكيم 

 .مقال الرقابة القضائية على صدور الحكم التحكيمي واتفاقية نيويورك، منشور بمجلة العمل القضائي 

 .مقال مستجدات املشروع القانون املتعلق بالتحكيم والوساطة 

 ي في النظام القانون املغربي، أحمد شكري السباعي.مقال التحكيم التجاري الدول 

 مقال معايير التفرقة بين التحكيم التجاري الدولي والتحكيم التجاري الوطني، مقال لألستاذ بوبكري بودي 

 

 رسائل (1

  ،2407-2401التحكيم الدولي في املواد التجارية: رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، الدار البيضاء. 
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 الدولي التجاري  التحكيم في البوليس قوانين

 الدولي التجاري  التحكيم في البوليس قوانين

 

 الخاصة الدولية العالقات في باحث

 

 مقدمة

"  بوجود بعض القواعد الوطنية ذات الطبيعة املطلقة Savignyأقر فقه القانون الّدولي الخاص منذ عهد "

ها قانوني، أو حتى رغم تركيز واالمرة، والتي يجب تطبيقها بغض النظر عن ارتباط العالقة القانونية بأكثر من نظام 

الفعلي في دولة أجنبية، وهي قواعد شرعت لتنظيم الروابط الداخلية، وإن كان مراعاة طبيعتها اآلمرة تقتض ي امتدادها 

أيضا إلى العالقات الدولية الخاصة بغض النظر عن حكم مخالف يتضمنه القانون املختص بحكم العالقة العقدية 

، ويتعلق اآلمر بقواعد البوليس التي تعتبر من ناحية وطنية املنشأ وتشريعية الوضع، ومن  320بمقتض ى قواعد اإلسناد

ناحية ثانية فهي ضرورية التطبيق أمام القاض ي الوطني وحتى أمام القاض ي األجنبي على كافة العالقات والروابط التي 

 م املحكم؟تتصل وتمس املصالح الحيوية للدولة، ويبقى التساؤل عن مدى تطبيقها أما

األمر حدا  ويقصد بالقواعد البوليس، مجموعة القواعد املوضوعية في النظام القانوني الوطني والذي بلغ طابعها

 يقتض ي إعمالها على املسائل التي تدخل في مجال سريانها بصرف النظر عن نوع العالقة وطنية بحتة أم ذات طابع دولي.

القواعد التي تالزم تدخل الدولة، والتي ترمي إلى تحقيق وحماية " تعرف هذه القواعد من جهة أخرى بأنها 

املصالح الحيوية والضرورية االقتصادية واالجتماعية للجماعة، والتي يترتب على عدم احترامها إهدار ما تبتغيه 

عتها يالسياسة التشريعية، وتكون واجبة التطبيق على كافة الروابط التي تدخل في مجال سريانها أيا كانت طب

 .321وطنية أم ذات طابع دولي"

املحكم ملزم بتطبيق مثل هذه القواعد على كافة املنازعات املعروضة عليه مادامت تدخل في  وعليه يتبين أن

نطاق سريانها، بغض النظر عن القانون املختار،ألن هذه القواعد بلغت من األهمية حدا كبيرا ال يسمح أن تدخل في 

جنبية،ما يعني أنه يتحتم إنزال حكمها املوضوعي على املسائل الواقعة في مجال سريانها دون منافسة مع القوانين األ 

" تخفيض "الذي تحدث عما أسماه  CRAULICH " إذن أو مرور بقواعد اإلسناد، وهو ما يدعم قول الفقيه البلجيكي

التنازع  تقيد األولى الثانية وتحدد  بحيث قرر أن لقواعد البوليس هيمنة وصدارة على قواعد مرتبة قاعدة التنازع"،

 .322مجال تطبيقها

                                                           
 .4و0ص ، 1007اإلسكندرية، -محمود محمد ياقوت:"قانون اإلرادة وقواعد البوليس ضرورية التطبيق"، دار الفكر الجامعي _320 

بعة طبيقية(الطأحمد عبد الكريم سالمة:" القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص"، )دراسة تحليلية ت _321 

 وما بعدها. 22، ص  2402األولى، دار النهضة العربية سنة 

 .4ص  ،2404اإلسكندرية،–أحمد عبد الحميد عشوش: "تنازع مناهج تنازع القوانين "،مؤسسة شباب الجامعة  _322 
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أول من تعرض لقواعد البوليس ذات التطبيق الفوري في اطروحته للدكتوراه  "FRANCESCAKIS"  و يعد الفقيه

قال أن هذا املنهج أصبح ينافس منهج  "، وهو الذي " نظرية اإلحالة وتنازع األنظمة في القانون الدولي الخاصحول 

" الذي يرى أنها DE NOVA" والفقيه اإليطالي "SPERDU" ،وأيده في ذلك جانب من الفقه نذكر منهم323قواعد اإلسناد

 .324" في بلجيكا وغيرهمRIGAUX" قوانين ضرورية التطبيق، و

وقد ارتبط ظهور هذه القواعد مع مطلع القرن العشرين بفضل نمو وتزايد قوانين التوجيه االقتصادي واالجتماعي 

التي أضحت الدول تسنها بهدف حماية النظام العام االقتصادي واالجتماعي،خاصة قوانين املنافسة،وقوانين حماية 

 وتغييرها.... املستهلك،وقوانين املتعلقة بالقطاع البنكي وصرف العملة 

والجدير بالذكر، أن األولوية التي تشغلها القواعد البوليس في مواجهة قواعد التنازع هي أولوية مطلقة، ال تتعطل 

املتعلقة  2400من اتفاقية روما لسنة  4حتى أمام حكم واجب التطبيق بمقتض ى اتفاقية دولية، وهو ما كرسته املادة 

أحكام االتفاقية الحالية ال يمكن أن تنال لتزامات التعاقدية حيث نصت على أن " بالقانون الواجب التطبيق على اال

 .325من تطبيق القوانين اآلمرة في  بلد القاض ي وذلك أيا كان القانون الواجب التطبيق على العقد"

وعي أو املوضوقد انتهى جانب من الفقه املعني بدراسة هذا النوع من القواعد إلى ضرورة اعتماد املعيار الوظيفي 

للكشف وتقييم قاعدة قانونية بأنها ترقي إلى مصاف قواعد بوليس تطبق على النزاعات الداخلية و الدولية الخاصة 

دون تفرقة، بعد أن خلصوا إلى عدم كفاية معيار الغاية أو الهدف وكذلك املعيار العضوي واملادي، فقام هذا املعيار 

 .326ا القواعد في النظام القانوني الذي تعد جزء منهعليهما معا تبعا للوظيفة التي تؤديه

 وعليه فإن تطبيق قواعد البوليس يستوجب أن يتحقق فرضان: 

 أن نكون بصدد اختيار من قبل أطراف العقد الدولي لقانون ليس على صلة وثيقة بالعقد. -

لى النزاع املعروض على القاض ي أن تكون هناك قاعدة أمرة تنتمي إلى نظام قانوني معين، وترغب في االنطباق ع -

 لوجود صلة وثيقة تربطها بهذا النزاع.

وإلى هنا تبرز أهمية دراسة موضوع إعمال قواعد البوليس أمام املحكم الدولي في كون املحكم ليس له قانون 

وبلد صدور ،اختصاص داخلي يستند إليه ،مما يرتب على املحكم مراعاة قواعد البوليس في مقر التحكيم،وبلد التنفيذ

الحكم ،وذلك من أجل ضمان فعالية الحكم التحكيم الذي سيصدره مع مراعاة عدم الخروج عن توقعات األطراف 

 املشروعة الن املحكم يكون ملتزما بإرادة األطراف والخروج عنها قد يؤدي إلى اإلخالل بها. 

 ومن هذا املنطلق تبرز اإلشكالية املحورية للموضوع في:

                                                           
323 _ GUILLAUME JOHANNA: L’affaiblessement de l’état- nation et le droit international privé ,L.G.D.J, Paris, 2011,p 435. 
324 _ MONEGRE FRANCOISE:Droit international privé, 5édition, Litec, Paris, 2009, p 69. 
325 _ 2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi. 

 .10محمود: مرجع سابق، ص _ ياقوت محمد 326 
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ية االلتزامات التعاقدية الدولية التي يكون لها ارتباط بأكثر من نظام قانوني لدول ففي ظل خصوص

مختلفة،فما مدى التزام املحكم بتطبيق قواعد البوليس الواردة في هذه األنظمة القانونية على النزاعات املعروضة 

 ؟عليه وما حدود ذلك

 تحليلية في إطار التقسيم التالي:وال شك أن معالجة هذه اإلشكالية تقتض ي نهج مقاربة 

 خصوصيات تطبيق املحكم لقوانين البوليس أثناء تقييم قابلية املنازعة للتحكيم املبحث األول:

 خصوصيات تطبيق املحكم لقوانين البوليس أثناء  تفعيل القانون الواجب التطبيق املبحث الثاني:

 س أثناء تقييم قابلية املنازعة للتحكيمخصوصيات تطبيق املحكم لقوانين البولي املبحث األول:

أثبتت املمارسة العملية لقضاء التحكيم ضرورة وضع قوانين البوليس في االعتبار في تقييم القابلية للتحكيم 

توقعات األطراف)املطلب األول( كما أن إعمال هذه القوانين  واحترامألسباب مرتبطة بمبدأ فاعلية الحكم التحكيمي 

 لتحكيم يكون بشروط محددة)املطلب الثاني(.في القابلية ل

 أسباب إعمال قواعد البوليس في القابلية للتحكيم املطلب األول:

الشك أن غياب قانون اختصاص يلزم املحكم بتطبيقه وفي ظل سيادة الطابع االتفاقي للتحكيم فإن حرية املحكم 

 ستمرار اتكون مقيدة بما يجعله في تطبيقه لهذه القواعد يحقق مبدأ فاعلية الحكم التحكيمي )الفقرة األولى( ومبدأ 

 ثانية(التوقعات املشروعة لألطراف)الفقرة ال واحترامالتحكيم 

 مبدأ فعالية الحكم التحكيمي الفقرة األولى:

ويقصد بمبدأ فعالية الحكم التحكيمي قابليته للتنفيذ، أي عدم مساسه بنظام العام الدولي لبلد التنفيذ، مما 

، وهو ما أكدته اتفاقية 327يستوجب على املحكم إصدار حكما غير مخالف للنظام العام وتحديدا قوانين البوليس 

 على مستويان: نيويورك

 احترام قواعد البوليس لبلد صدور الحكم التحكيمي أوال:

،فإن حكم التحكيم يجب أن ال يتضمن ما يمس بالنظام العام لبلد  328من اتفاقية نيويورك 2استنادا إلى املادة 

سة في قانون ملكر صدوره، أي أن املحكم عليه التحلي باليقظة وتجنب أسباب البطالن املتعلقة بالقابلية للتحكيم، وا

الدولة التي صدر الحكم فيها،غير أن األمر ال يستقيم في ذات املنحى إذا تعلق األمر بقواعد البوليس األجنبية عن القانون 

الواجب التطبيق على القابلية للتحكيم، فهنا يكون تطبيق قانون دولة مقر الهيئة التحكيمية حالة استثنائية في 

 التطبيق.

                                                           
327 _PIERRE MAYER : L’autonomie de l'arbitre dans l'appréciation de sa propre compétence R.C.A.D.I1989, p 365. 

إذا كان قدم من اتفاقية نيويورك "ال يجوز رفض االعتراف و تنفيذ الحكم، بناء على طلب الطرف املحتج ضده هذا القرار، إال  2فقرة  2_املادة 328 

 ذلك الطرف إلى السلطة املختصة التي يطلب إليها االعتراف والتنفيذ ما يثبت:

ذكور غير صحيح اق املأن طرفي االتفاق املشار إليه في املادة الثانية كانا بمقتض ى القانون املنطبق عليهما في حالة من حاالت انعدام األهلية،أو كان االتف

 ه الطرفان االتفاق او إذا لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك،بمقتض ى قانون البلد الذي صدر فيه القرار.."بمقتض ى القانون  الذي اخضع ل

يتعين إخضاعها لقانون اإلرادة كأصل،فإن لم يكن بمقتض ى قانون البلد الذي صدر فيه القرار ،وهذا  حيث تشمل هذه املادة القابلية املوضوعية التي 

 اعاة القواعد اآلمرة املتعلقة بالقابلية في بلد صدور الحكم تحكيمي.يعني أن املحكم يجب عليه مر 
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 التحكيمي الحكم تنفيذ لبلد البوليس قواعد احترام ثانيا:

إن احترم قانون بلد التنفيذ يترجم مبدأ فاعلية الحكم التحكيمي، مما يقتض ي من املحكم احترام قواعد البوليس  

التابعة لقانون دولة التنفيذ ألن القضاء سيرفض تنفيذ الحكم التحكيمي لتعارضه مع قواعد البوليس املنتمية لقانونه 

 لبلد واملسألة املثار حولها النزاع.نظرا للرابطة الوثيقة بين قواعد البوليس لهذا ا

واستنادا إلى ما جاءت به االتفاقيات الدولية ، وإقرارها حق الدول في االمتناع عن االعتراف بحكم التحكيم 

وتنفيذه ، من خالل دفعين ، األول هو الدفع بعدم قابلية النزاع للتحكيم ، والثاني هو الدفع بمخالفة النظام العام ، 

املتعلق بشرط التحكيم  2417، ففي بروتوكول جنيف لسنة 329ذلك بقواعد موضوعية إللزام الدول بذلك دون أن ترفق

، من بين الشروط املدرجة في املادة األولى شرط يقض ي بان يكون موضوع النزاع من األمور التي يمكن حسمها بالتحكيم 

ولم تختلف اتفاقية جنيف الثانية عن سابقتها في هذا ، 330وفقا لقانون الدولة املراد االعتراف وتنفيذ حكم التحكيم بها

الشأن مؤكدة رفض االعتراف والتنفيذ لحكم التحكيم تحت دفعين هما الدفع بعدم قابلية النزاع للتحكيم ، والدفع 

" يجوز للسلطة املختصة  التي نصت 1، وكذلك اتفاقية نيويورك  في مادتها الخامسة فقرة 331بمخالفة النظام العام

الدولة املراد االعتراف وتنفيذ حكم التحكيم فيها أن ترفض ذلك من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن موضوع النزاع  في

طبقا لقانون ذلك البلد ال يجوز حله بالتحكيم، وأن ال يكون االعتراف أو التنفيذ الحكم يتعارض مع قواعد النظام 

 ".332العام لذلك البلد

املحكمون تطبيق قانون  رفض  CCIلغرفة التجارة الدولية 2202ففي قضية رقم غير أن هذا األمر ليس مطلقا 

مكان التنفيذ املحتمل لتقدير قابلية النزاع  للتحكيم معللين ذلك بصعوبة التحديد املسبق ملكان التنفيذ نظرا لتعدد 

القرارات وهذا سيثير مسائل   تنفيذتتواجد بها أموال املدين، حيث سيطلب من القضاء املوجود على إقليمه  األماكن التي

 .333تنازعية حسب اختالف القوانين

 مبدأ استمرارية التحكيم واحترام التوقعات املشروعة لألطراف الفقرة الثانية:

يلتزم املحكم باحترام قواعد النظام العام وباألخص قواعد البوليس، ألن في ذلك ضمانة لديمومة التحكيم 

حل منازعات التجارة الدولية، ولتفادي امتناع القاض ي الوطني للدول املراد تنفيذ فيها حكم واستمراره كوسيلة ناجعة ل

التحكيم نظرا ملخالفته لقواعد البوليس الواردة في النظام القانوني لدولته، فهي تفرض تطبيقها برغم من الحرية 

                                                           
 .12،ص  2440_مصطفى الجمال ،عكاشة عبد العال : "التحكيم في العالقات الخاصة الدولية و الداخلية "، منشورات الحلبي.، بيروت ، لبنان ، 329 

330 _article 1 de PROTOCOLE RELATIF AUX CLAUSES D'ARBITRAGE , Signé à Genève, le 24 septembre 1923. 
331 _article 1 : Pour obtenir cette reconnaissance ou cette exécution, il sera nécessaire, en autre : 

a) Que la sentence  été rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire Valables d'après la législation qui leur est 

applicable. 

b) Que, d'après la loi du pays où elle est invoquée, l'objet de la sentence soit susceptible d'être Réglé par voie d'arbitrage : Convention 

pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères signée à Genève, le 26 septembre 1927. 

 . 2، ص1000إبراهيم أحمد إبراهيم : "التحكيم الدولي الخاص ، الطبعة الثالثة" ،دار النهضة العربية ،  _332 
333 _Sentence rendue dans l'affaire 6106 en 1988 CCI, cité par BABTISTE RACINE JEAN en matière d'arbitrabilité des litiges de propriétés 

industrielle revue arbitrage , 1977 , p 63 . 



 

 

 213 
 

  

ى يوسع اختصاص املحكم، يفترض دائما علاملمنوحة لألطراف في عرض نزاعاتهم و توسيع نطاق القابلية للتحكيم بما 

 األطراف وعلى املحكم احترام قواعد النظام العام.

فهذا األخير ملزم تجاه األطراف املتنازعة بالقيام بمهامه واحترام توقعاتهم، وملزم باحترام تشريعات الدول ذات 

 ل لحل نزاعاتها.الصلة بما يحقق رقي وازدهار التجارة الدولية ليصبح التحكيم أنجع الوسائ

التي أشار فيها املحكمون إلى ضرورة الحفاظ على  241وقد تجسد ذلك في قضايا تحكيمية كما في القضية رقم 

الذي أثبت أنه الوسيلة  مؤسسة التحكيم كوسيلة مالئمة للتجارة الدولية، وللحفاظ على سمعة ومكانة التحكيم الدولي،

 .334ية ولحماية معامالتهاالوحيدة لتسوية منازعات التجارة الدول

وعلى نحو آخر، يتعين على املحكم مراعاته هو تحقيق رغبة األطراف، وذلك من خالل احترام التوقعات املشروعة 

غير أن إعمال هذا املقتض ى يكون في الحالة التنازع االيجابي بين  لهم في القانون الواجب التطبيق الذي توقعوا تطبيقه،

د االنطباق على القابلية للتحكيم ، بحيث يتم األخذ في االعتبار للتوقعات املشروعة لألطراف عدة قوانين البوليس تري

في فض التنازع لصالح قواعد البوليس املوافقة لتوقعاتهم املشروعة، مع اإلشارة أن دور مبدأ إحترام التوقعات 

ونه بوليس تنتمي إلى قانون ما، أكثر من كاملشروعة لألطراف عند تطبيق قواعد بوليس أجنبية هو ترجيح تطبيق قاعدة 

 .335مبرر لتطبيق قواعد البوليس من حيث املبدأ

وبالتالي فإن احترام التوقعات املشروعة لألطراف هو الدافع الرئيس ي إلعمال املحكمين لقواعد بوليس أجنبية 

اجأ األطراف املستطاع حتى ال يفتكريسا للطابع االتفاقي للتحكيم الذي يفرض على املحكم الخضوع لسلطتهم في حدود 

 بتطبيق قواعد بوليس غير متوقعة لديهم.

فإذا كانت هذه هي املبررات واألسباب التي تفرض على املحكم ضرورة مراعاة قواعد البوليس األجنبية وتطبيقها، 

 فهي غير كافية بل يجب أن يتوفر إلى جانب ذلك شروط اإلعمال لهذه القواعد.

 الشروط إعمال قوانين البوليس في القابلية للتحكيماملطلب الثاني: 

ار إال وفق باالعتب األخذال يمكن تطبيق قوانين بوليس تنتمي إلى قانون أجنبي عن القانون املختص، أن يرقى إلى 

هذا  وعلى عالقة وثيقة بها)الفقرة األولى (، وأن يكون  مجموعة من املحددات تتجلى في كونه معنيا بالقابلية للتحكيم،

 )الفقرة الثانية(. التطبيق مشروعا

 على عالقة وثيقة بالقابلية للتحكيم البوليس أن يكون قانون  الفقرة األولى:

إن تقدير القابلية للتحكيم يتحدد في ضوء قواعد البوليس التي تعكس تدخل الدولة في امليادين االقتصادية 

في نطاقها املكاني على جميع النزاعات التي تدخل في نطاقها  واالجتماعية، وهذا يقتض ي وجوب تطبيق قوانين البوليس

نظرا لكونها معنية بالقابلية للتحكيم ،مما  يعني توافر معايير وشروط التطبيق املكاني لهذه القواعد فقد يفصح القانون 

ي الل أهدافها التعن معايير التطبيق لهذه القواعد كما قد يخلو من ذلك ، وهنا يجب البحث في نطاق تطبيقها من خ

 قد تكون حماية ملصلحة عامة كما في املنازعات املتعلقة باملنافسة تكون قابلة للتحكيم في بعض األنظمة القانونية،

                                                           
334 _ BABTISTE RACINE JEAN: l’arbitrage commercial international et l’ordre public , LGDJ, p311. 

 .1001محمود:" التحكيم و النظام العام "، الطبعة األولى ،منشورات الحلبي ، الحقوقية ، اياد _بردان335 
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ومع ذلك يجب تطبيق قوانين البوليس الخاصة باملنافسة في الدول التي تتأثر بالتصرفات املقيدة للمنافسة  فيكون 

 فسة بوصفه قانون بوليس كلما كانت له أسبابه املشروعة في التطبيق.على املحكم تطبيق قانون املنا

من  1فقرة  2إذ تنص املادة  وقد تمثل قواعد البوليس حماية ملصلحة خاصة كما في قانون حماية املستهلك،

موجبا  1فإنه ال يكون الختيار األطراف قانونا واجب التطبيق  7"بغض النظر عن نص املادة اتفاقية روما على انه 

فحتى لو كانت املادة  336لحرمان املستهلك من الحماية التي تؤمنها له القواعد اآلمرة في قانون بلد إقامته املعتاد"

تتعلق بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ،لكن لها اثر على القابلية للتحكيم في حالة كان قانون محل اإلقامة 

ينص على منع اللجوء إلى التحكيم في عقود االستهالك، وهذا يعني أنه كلما كان قانون البوليس معنيا بالوضع املتنازع 

 م ملزم بتطبيقه إذا ما توفرت الصلة بين قانون البوليس واملسألة محل النزاع.عليه يكون املحك

وعلى نحو أخر يجب على املحكم أن يتحقق من الصلة الوثيقة لقانون البوليس باملسألة محل النزاع،من خالل 

يس، والذي قد يكون تأكد بأن هناك رابطة بين املسألة محل النزاع والقانون الداخلي للدولة املتضمن قاعدة البول

أو إذا كانت إحدى الدول طرفا في العقد، وقاعدة البوليس التابعة لقانونها لها صلة  قانون دولة مكان التنفيذ للعقد،

بالنزاع، فإذا ما كانت قواعد البوليس في القوانين التي لها رابطة تريد التطبيق و لذات الهدف واملصلحة ، فتطبيق أحد 

بيق من زاوية أنه يحقق الهدف واملصلحة التي ترمي إليها هذه القوانين إلى تحقيقها بما ينفي هذه القوانين هو تط

 .337تنازعها

 فوجود صلة وثيقة بين قانون البوليس واملسألة املتنازع حولها يبرر األخذ بهذه القواعد في التطبيق .

فقضوا بوجوب تنفيذ العقد  ذ العقد،ففي إحدى القضايا عمد املحكمون إلى تطبيق قانون البوليس ملكان تنفي

وال يمكن للمصدر  وأنه يتعين على املستورد اللبناني احترام قوانين لبوليس للبالد املستوردة، بسوريا واألردن ولبنان،

، كما أن مكان إجراء التحكيم أو مكان تنفيذ الحكم التحكيمي 338الياباني االدعاء بأن ال وجه إللزامه بهذه القوانين

وقد نص  أيضا معيارا للصلة الوثيقة بين قواعد البوليس فيه واملسألة محل النظر املتعلقة بالقابلية للتحكيم،يشكل 

مثله مثل اتفاقية روما لسنة 339على شرط الصلة2401من القانون الدولي الصادر بتاريخ  24املشرع السويسري في املادة 

                                                           
336 _ 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage 

pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), convention 

de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par 

la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel: 

a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou 

b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette 

activité. 
337 _ PIERRE MAYER :L’autonomie de l'arbitre dans l'appréciation de sa propre compétence R.C.A.D.I ,1989 p 328. 
338 _Sentence rendue dans l'affaire N 1854 en 1973 , revue arbitrage, 1973 , p 134 . 
339_ Art. 18. Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit 

le droit désigné par la présente loi. 

_Art. 19 .Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l’exigent, une 

disposition impérative d’un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente 

un lien étroit avec ce droit. 
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هما تطلب شرط الصلة الوثيقة بين قانون البوليس األجنبي ،فكال 340 4في املادة 1022والتي وقع تعديله سنة  2400

د باالعتبار القواع األخذواملسألة محل النزاع لتقييم مدى قابلية النزاع للتحكيم أو تحديد قانون الواجب من خالل 

 اآلمرة التي  لها صلة وثيقة بالنزاع.

 توافر شرط آخر . عتبارغير أن كال الشرطين السابقين يقتضيان لتطبيقهما وأخذهما في اال 

 مشروعية املصلحة املحمية الفقرة الثانية:

حتى يتسنى للمحكم تطبيق قانون البوليس يجب عليه أوال تقدير مشروعية املصلحة التي يرمي إلى حمايتها من  

خالل األخذ باالعتبار موضوع النزاع وطبيعته ونتائج التطبيق لقواعد البوليس األجنبية ، فكلما كان القانون األجنبي 

 .1001341كي في القانون الدولي الخاص لسنة مشروعا تحقق شرط تطبيقه وهو ما كرسه املشرع البلجي

فتقدير مشروعية املصلحة املحمية لن يكون صعبا بالنسبة للقاض ي كونه يستند لقانونه في تقديرها، بينما  

يصعب األمر بالنسبة للمحكم بسبب عدم وجود قانون اختصاص لهذا األخير مما يجعله أمام بعض الفروض لتقييم 

 ية.مشروعية املصلحة املحم

 املختار القانون  مفاهيم إلى اللجوء أوال:

من خالل بعض األحكام التحكيمية نجد أن املحكمين اعتبروا القانون الواجب التطبيق قانون اختصاص لهم في 

فقد أشار الحكم الصادر عن تجار جمعية الحبوب بأمستردام إلى مصلحة  ضوئه تتحدد مشروعية املصلحة املحمية،

ولم يسلم هذا اتجاه  ،وكأن املحكمين اعتبروا أنفسهم قضاة،342ي ورفضه تطبيق القانون النمساوي االقتصاد الهولند

املنادي  باعتبار قانون املختار قانون اختصاص بالنسبة للمحكم الذي يجعله كالقاض ي حارس ملصالح الدولة املختار 

مرتبطة بطبيعة التحكيم الدولي الذي يفترض فيه االستقاللية عن األنظمة  العتباراتقانونها كقانون واجب التطبيق 

وهو ما جعل البعض يدعو إلى تقدير املصلحة  املحمية املشروعة انطالقا من التطابق بين أهداف  القانونية الداخلية،

 قانون البوليس األجنبي وقواعد النظام العام في القانون املختار.

                                                           
-Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu’elle vise et des conséquences qu’aurait 

son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit. 
340 _Article 9 Lois de police 

1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, 

tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ 

d'application, quelle que soit par ailleurs 

la loi applicable au contrat d'après le présent règlement. 

2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi. 

3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été 

exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois 

de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application. 
341 _ «....il tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application. 
342 _ BABTISTE RACINE JEAN: l’arbitrage commercial international et l’ordre public ,op cit ,p239 
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حين قض ى املحكمون بضرورة النظر إلى الهدف املتوخى من  2141في الحكم التحكيمي رقم وقد تكرس هذا األمر 

 24قانون البوليس األجنبي في ضوء القواعد القانونية السويسرية باعتباره القانون الواجب التطبيق استنادا إلى املادة 

 .343من القانون الدولي الخاص السويسري التي تجيز تطبيق القوانين األجنبية

 اللجوء إلى قوانين الدول التي لها ارتباط بالنزاع ثانيا:

عندما يرتبط النزاع بدول مختلفة إما عن طريق جنسية أحد األطراف أو التنفيذ أو حالة تعدد أماكن التنفيذ أو 

ذلك  تجسدمكان اإلبرام، فان املحكم يلجأ إلى جميع هذه القوانين من أجل تقدير مدى املشروعية املصلحة املحمية، و 

حيث رفض املحكمون األخذ في االعتبار قواعد  نظام عام روس ي،  2442ماي  72في حكم لغرفة التجارة بزيوريخ في 

لشركة أرجنتينية والتي  10لشركة مجرية و %  22معتبرة عملية اكتساب الحصص في الشركة صحيحة بما يزيد عن % 

 .344أن مكان التنفيذ روسيا وبنكها قد رفض التنفيذ يعتبرها القانون الروس ي مخالفة للنظام العام رغم

 الدولي عبر العام اللجوء إلى مفاهيم النظام ثالثا:   

وهو قانون  هو تعبير عن املبادئ والقيام السائدة في مجتمع التجارة الدولية العابرة للحدود،النظام العام عبر دولي 

ومصدره قواعد اآلمرة الدولية التي تنتمي إلى القانون العام واملعاهدات الدولية والعرف  اختصاصهم، وهم حراس عليه،

الدولية لتقييم  العدل محكمة نظام من 38 املادة في املذكورة العامة ملبادئو ا  UNIDROITالدولي ومبادئ القانون املوحد 

 مشروعية املصلحة املحمية.

 لقوانين البوليس أثناء  تفعيل القانون الواجب التطبيق خصوصيات تطبيق املحكم املبحث الثاني:

يقتض ي على املحكم أثناء تفعيل القانون الواجب التطبيق مراعاة قوانين البوليس الواردة في بعض األنظمة 

القانونية لدول لها ارتباط وثيق بالنزاع حتى يكون للحكم الذي سيصدره قوة نفاد واسعة )املطلب الثاني( و في بعض 

 األحيان يضطر املحكم إلى استبعاد قوانين بوليس من التطبيق )املطلب الثاني(. 

 األول: التزام املحكم بتطبيق قوانين البوليس املنتمية لقانون العقد أو األجنبية عنه املطلب

 أشرنا فيما سبق أن املحكم ليس له قانون اختصاص داخلي، وترتيبا على ذلك تصبح قوانين البوليس بمثابة

قواعد أجنبية للمحكم، وباعتبار أن املحكم يستمد اختصاصه وسلطاته من إرادة أطراف العالقة العقدية، فإنه يتعين 

 .345عليه أن ال يخرج عن هذه اإلرادة وأن يصون التوقعات املشروعة لألطراف املتعاقدة

القواعد  ألنه إذا لم يطبق هذه لضمان تنفيذ حكمه، أن يطبق قوانين البوليس غير أنه ينبغي على املحكم كضريبة

التي تحمي املصالح األساسية للدولة، فإنه سيعرض حكمه في  الدولة إلى رفض تذييله بالصيغة التنفيذية لخرقه قاعدة 

 أمرة واردة في النظام القانوني لهذه الدولة.

                                                           
343 __Art.19. Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l’exigent, une 

disposition impérative d’un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente 

un lien étroit avec ce droit. 

 
344 _BABTISTE RACINE JEAN: l’arbitrage commercial international et l’ordre public, op. cit, p 277. 

 2441، مصر،  20العدد هشام علي صادق،" مدى سلطة املحكمين في إعمال القواعد ذات التطبيق الضروري "،املجلة املصریة للقانون الدولي،  _345 

 .221الى201، ص من 
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ك عقد فما مدى الزاميته بتلال وعليه، إذا كان من املمكن للمحكم االلتزام بقواعد البوليس التي تنتمي لقانون 

 التي تنتمي لقانون أجنبي عن العقد؟

 التزام املحكم بالقواعد البوليس املنتمية إلى قانون العقد الفقرة األولى:

تثير هذه الحالة إشكال قابلية هذه القواعد للتطبيق وليس تحديد هويتها، بحيث ينبغي على املحكم تطبيق قوانين 

ام العام للنظ النظام القانوني الذي ينتمي إليه العقد، تحت تحفظ وحيد هو عدم مخالفتها البوليس التي تنتمي إلى

 الدولي الحقيقي الذي يفرض نفسه على املحكم.

تم استبعاد القانون  7222و على سبيل املثال في حكم التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الّدولية بباريس سنة

املحكمون قواعد البوليس املتعلقة بالحضر  ة إسرائيل وبصفة أدق استبعدالخاص بمقاطع -قانون العقد-السوري

قرارات الجامعة العربية ملخالفتها للّنظام العام الّدولي الحقيقي، ألنه يقوم  االقتصادي على إسرائيل املنصوص عليه في

ي املستند الحقيق العام الدوليعلى التمييز العنصري والديني والعرقي، وهو ما يصطدم بمبادئ النظام  بحسب املحكمون 

على الرغم أن أطراف النزاع هي التي اختارت قانون العقد الذي تنتمي إليه 346 11على مبدأ حرية التجار وعدم التمييز 

القواعد ذات التطبيق الضروري، وتختلف معالجة املحكمون ملشكلة تدخل القواعد ذات التطبيق الضروري لقانون 

 األطراف هم اللذين اختار القانون)أوال( أو املحكم)ثانيا(. إذا كان العقد بحسب ما

 تحديد قانون العقد من قبل األطراف أوال:

يلتزم املحكم بتطبيق هذا القانون املختار كما هو وبنصوصه املتعلقة بالنظام العام حتى ولو كانت مخالفة لنصوص 

ون قوانين البوليس في هذا القان وإعمالبالرابطة العقدية،  العقد، فالقانون املختار على هذا النحو هو القانون املختص

ملحكمين على ا ال تشكل مفاجأة للمتعاقدين، وال تخل بتوقعاتهم املشروعة ، فالطابع االتفاقي للتحكيم يقتض ي حرص

 .347احترامها

 هذه الحالة يحترم أما إذا استنتج املحكم أن إرادة األطراف هدفها اجتناب القواعد املتعلقة بالنظام العام ففي

ونفس الوضع في الحالة  348بالنظام العام هذه اإلرادة التي كان بإمكانها اختيار قانون للعقد ال يحتوي قواعد متعلقة

إعطاء أي اثر إلرادتهم، إال إذا رأى بأنها غير  التي يتبين فيها للمحكم أن األطراف قد أرادت اإلفالت منه، فال يمكنه

 مخالفة للنظام العام.

و يستخلص من هذا ضرورة احترام إ رادة األطراف عند تحديد القانون الواجب، وٕاذا تعلق  األمر بقواعد داخلية 

 .349مفاجأتهم بتطبيق قاعدة قانونية ال يتوقعونها ذات طابع أمر، فإن إعمالها يتطلب احترام توقعات األفراد وعدم

ق قواعد البوليس السائدة في الدولة التي يتوقع األطراف و يميل جانب كبير من أحكام املحكمين إلى ترجيح تطبي

تطبيق قانونها، فإذا تبين للمحكم أن قاعدة من قواعد البوليس التي تريد االنطباق ستؤدي إلى مفاجأة لألطراف، فإنه 

                                                           
346 _MAYER PIERRE : Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé , Dalloz, Paris, 2005, pp 554-573. 

 .121،ص 2442ة، _ د.هشام علي صادق:" القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة"، دار منشاة  املعارف، اإلسكندری347 

ية ل_ عيادي فريدة:"سلطة املحكم في موضوع حل النزاعات املترتبة عن العقد التجاري الدولي"،مذكرة لنيل شهادة املاجستير قانون األعمال، ك348 

 .201،ص 1002الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،

 .121،مرجع سابق، ص _ هشام صادق: "القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة" 349 
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رادة إيتجاهل إعمالها مفضال الرجوع إلى القاعدة التي ال تفاجئ  توقعاتهم، فاملحكمون يستمدون اختصاصهم من 

 .350يالقانون األطراف ، فهم يحاولون قدر طاقتهم أال يتصدوا لوضع حلول تشكل مفاجأة لهذه اإلرادة احتراما لليقين

ومن هنا كان ميل املحكمين إلى فض التنازع االيجابي بين قواعد البوليس املرتبطة بالعالقة العقدية في ضوء هذا 

 املتعاقدون تطبيقها، وال يشكل تطبيقها على هذا النحو مفاجأة التي يتوقع االعتبار، وذلك باالتجاه إلى تطبيق القاعدة

 لهم.

فغالبية األحكام التحكيمية تطبق قواعد البوليس التي تنتمي لقانون العقد، خاصة فيما لو تصدى املتعاقدون 

وع لهذا القانون إذا الختيار هذا القانون وتحديد مجال انطباقه، وذلك باستبعاد بعض الشروط في عقدهم من الخض

 .351كان في استطاعتهم اختيار قانون آخر يعتبر هذه الشروط صحيحة كانت باطلة بموجبه، ألنه

 تحديد قانون العقد من قبل املحكم ثانيا:

 يتضمن قواعد بوليس في غياب اإلشارة إلى القانون املختص من قبل األطراف، أو القيام باختيار قانون ولكنه

واعد النظام العام، هنا يتولى املحكم مهمة تحديد قانون العقد، وتكون كل القوانين التي تطمح إلى مختصة مخالفة لق

التطبيق على العقد على قدم املساواة، وفي نفس املستوى أو الدرجة، مادام املحكم لم يقرر تطبيق قانون من بينها 

 .352املشروعة التي كان بإمكانها اختيارها كقانون يحكم العقد األطرافرغبة  مهتما باحترام

طابق عن عدم الت وقبل تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، يقوم املحكم باستخالص النتائج املترتبة

 .  353املوجود بين نصوص العقد ومضمون القانون املحتمل تطبيقه

 1271ومن املمارسات التحكيمية في هذا الشأن حكم محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة في القضية رقم 

الدولية كوريا وجزء أخر في إقليم املجموعة االقتصادية  CCIفي نزاع يتعلق بعقد ينفذ جزء منه في  2407لعام 

لقانون الكوري أم التابعة ملعاهدة روما في مادة ، حيث ثار تساؤل حول تطبيق قواعد البوليس التابعة ل354األوروبية

املنافسة، وقام املحكم بفحص القانونين قبل تحديد القانون، وخلص إلى وضع قوانين البوليس التابعة للقانون املختار 

 في نفس مرتبة قوانين البوليس األخرى القابلة للتطبيق.

 األجنبية عن قانون العقدمدى التزام املحكم بقوانين البوليس  الفقرة الثانية:

إذا كان القاض ي يجري تفرقة بين قاعدة البوليس في قانونه وقانون البوليس األجنبي، ويعطي األفضلية لقانون 

البوليس في قانونه أيا كان القانون الواجب التطبيق على العقد، فاملحكم ال يعالج املشكلة بنفس الطريقة الفتقاره إلى 

املحكم لقواعد البوليس التي ال تنتمي لقانون العقد يكون باعتماد املنهج األحادي، وذلك  قانون اختصاص، فإعمال

                                                           
 . 227_ هشام صادق: "مدى سلطة املحكمين في إعمال القواعد ذات التطبیق الضروري"، املرجع السابق، ص 350 

، يأشرف عبد العلیم الرفاعي، القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم والنظام العام في العالقات الخاصة الدولیة ، دار الفكر الجامع_351 

 .04ص 1007،  اإلسكندریة

 . 104ص  سابق، مرجع فریدة، عیادي_352 

 . 150ص سابق، مرجع الرفاعي، العلیم عبد أشرف _353 
354 _Sentence, C C I, N° 4132 rendue en 1983, Revue de L'arbitrage,1986, P 400, note Yves derains. 
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حددها مشرعها من ناحية  بشرط أن تكون هناك صلة معقولة بين مضمون هذه القواعد وأهدافها ونطاق تطبيقها كما

 . 355أخرى 

ي عند قيامه بتطبيق قوانين البوليس التيأخذ املحكم على هذا األساس قوانين البوليس األجنبية بعين االعتبار 

 في مواجهتها بمجرد املراعاة. تنتمي إلى قانون العقد، أما األجنبية عن العقد فيلتزم

وهذا ما اتجهت إليه بعض األحكام إذ رفضت تطبيقها ووضعتها في اعتباراتها، ففي حكم محكمة التحكيم في غرفة 

الديمقراطية حيث ثار نزاع بين شركتين أألولى من أملانيا الشرقية والثانية من أملانيا التجارة الخارجية لجمهورية أملانيا 

الغربية، وتم االتفاق في العقد على تطبيق قانون أملانيا الشرقية، في حين تمسكت مؤسسة أملانيا الغربية بقانون دولتها 

البولیس ذات  القانون الذي يعد من قوانين الذي يؤكد حرية املنافسة لالنتهاء إلى إبطال العقد الذي خالف هذا

 التطبيق الّضروري التي ال تنتمي إلى قانون العقد.

وبدال من إبطال العقد وفقا لقاعدة البوليس التي تريد االنطباق على هذا النحو اكتفت محكمة التحكيم بوضع 

من تقنينه املدني  702ية الذي تنص املادة هذه القاعدة في اعتبارها عند تطبيق قانون العقد، أي قانون أملانيا الشرق

 356«تنفيذه يعد باطال العقد الذي يستحيل›› على أّن 

وقررت املحكمة أنه كان يجب على املدعى عليه أن يثبت وجود استحالة مادية حتى يمكن إبطال العقد وفق 

ا نه كان متعينا دون حاجة لذلك فيملقانون أملانيا الشرقية، وقد انتهت املحكمة إلى صحة العقد رغم أن القضاء ببطال 

 .357البوليس املقررة في قانون أملانيا الغربية  لو كانت املحكمة قد طبقت قاعدة

تكتفي غالبية أحكام املحكمين بفكرة قواعد البوليس التي ال تنتمي لقانون العقد بوضعها  في االعتبار دون  

 اتجهت بعضها إلى تطببيق قواعد البوليس ألفراد، في حينالتصدي لتطبيقها، قد قصد به عدم االصطدام بمصالح ا

التي ال تنتمي لقانون العقد، وحرصت على تطببيق هذه القواعد احترما للتوقعات املشروعة لألطراف، ووجود صلة 

قم ر وثيقة بين قانون البوليس واملسألة موضوع النزاع وتتمثل في مكان تنفيذ العقد، ومن أمثلة هذه األحكام القضية 

والتي طبق فيها املحكم قواعد البوليس السائدة في قانون دولة تنفيذ العقد ) لبنان، سوريا، األردن(  2417لعام  2024

رغم خضوع الرابطة العقدية لقانون آخر بمقتض ى منهج التنازع، وتبعا لذلك فاملستورد اللبناني ملزم باحترام قوانين 

 . 358تهالقوانين في مواجه للمصدر الياباني االدعاء بأنه ال يجوز التمسك بهذهالبوليس في بالد االستيراد، وال يمكن 

 املطلب الثاني: حدود استبعاد تطبيق قوانين البوليس من طرف املحكم 

نتناول في هذا الجانب أسباب رفض املحكم تطبيق قوانين البوليس إلى جانب قانون العقد )الفقرة األولى(،ثم 

 لول فض تنازع  بين قوانين البوليس امام املحكم)القرة الثانية(نعرج على الوقوف عند ح

 الفقرة األولى: حدود رفض املحكم تطبيق قواعد البوليس إلى جانب قانون العقد

                                                           
 . 113ص سابق، مرجع"مدى سلطة املحكمين في إعمال القواعد ذات التطبیق الضروري"، صادق: هشام_355 

 . 769ص سابق، مرجع ،"القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة" صادق: هشام _356 

 . 770ص ،_نفس املرجع357 

  429ص ، سابق مرجع بردان، محمود إیاد 2 .- _358 
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اتجهت بعض األحكام التحكيم إلى رفض تطبيق قواعد البوليس التي ال تنتمي لقانون العقد، العتبارات تتعلق  

خالل باليقين القانوني لألطراف، وبالوقوف على املمارسات نجد أن املحكمين امتنعوا عن بأن تطبيقها سيؤدي إلى اإل 

 في قانون العقد ألسباب مختلفة تتمثل في: تطبيق قواعد البوليس

 أوال: ملخالفتها النظام العام عبر الدولي

ان العام عبر الدولي، فإذا كامتنع املحكمون عن تطبيق قواعد البوليس األجنبية التي يتعارض هدفها مع النظام 

يختص قانونها بحكم الرابطة العقدية بمقتض ى منهج التنازع، وهذا هو  املحكم يراعي النظام العام في الدولة التي

االتجاه الغالب، وبصفة خاصة الدولة التي اختار األطراف قانونها الداخلي لحكم العالقة العقدية، بشرط أال يتعارض 

دولي، والذي هو تعبير عن املبادئ والقيم السائدة في مجتمع التجارة الدولية العابرة للحدود، وهو مع النظام العام ال

 قانون اختصاصهم، وهم حراس عليه.

ومن املمارسات التحكيمية في هذا الشأن امتناع املحكمون عن تطبيق القانون السوري بمقاطعة الشركات التي 

ية التجارة ومبادئ عدم التميز املتعلقة بالنظام العام عبر الدولي أو املشترك، تتعامل مع إسرائيل بحجة تعارضه مع حر 

 .359عن النظام العام الداخلي والذي ينبغي أن يعلو

(  فقد رفض الطرف السويدي وضع شرط املقاطعة الكامل ضد إسرائيل، إال أن GOTAVERKENوفي قضية )

 Certificat de Garantieلتزم بمقتضاه املتعاقد السويدي )الطرفين اتفقا رغم ذلك على تضمين في العقد شرط  ي

D'origine  ضمان األصل بعدم الحصول على املواد والتجهيزات من إسرائيل، وفي غياب اتفاق مسبق على القانون )

 الواجب التنفيذ على العقد، فاالختصاص يعود للقانون السويدي، 

عد البوليس في القانون الليبي املتضمن التزاما باملقاطعة م تطبيق قواحكيولكن بعد أن استبعدت هيئة الت

السويدي تحظر شرط املقاطعة املحدود  لتعارضه مع النظام العام عبر الدولي، فلم يجد املحكمون أي قاعدة في القانون 

 .360الليبي بشهادة ضمان األصل التي اشترطها الطرف

 ثانيا: ملخالفتها مبدأ حسن النية

نفيذ جميع العقود، وهو من املبادئ الهامة في ميدان التحكيم التجاري الدولي، فالعقود يسود حسن النية ت

، فقد قام املحكمون باستبعاد القوانين الداخلية بسبب 361جميعها في القانون الحديث قوامها في التنفيذ حسن النية 

نبية عنه، ومن أمثلة هذه القرارات تلك مخالفتها حسن النية، سواء كانت هذه القوانين منتمية للقانون الواجب أم أج

 التي استبعدت تطبيق القوانين الداخلية التي تحظر على الدولة اللجوء إلى التحكيم.

 ثالثا: مخالفتها توقعات املتعاقدة املشروعة

                                                           
359 _Sentence rendue dans l'affaire N°3881 en 1984, J D I, P 1096, note, JAVIN. 

 112، الكویت، ص  1001_محمد ولید املصري، دور املحكم الدولي تجاه شرط املقاطعة في العقود الدولیة، مجلة الحقوق، العدد األول، السنة 360 

 وما یليها.

 .012_أنظر هشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق، مرجع سابق، ص 361 
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م، ييحرص املحكمين على احترام توقعات املتعاقدين املشروعة، وهذا هو النتيجة الطبيعية للطابع اإلتفاقي للتحك

الذي يقض ي باحترام توقعات األفراد الذين هم مصدر سلطة املحكم، فيعمدوا إلى عدم تطبيق قواعد البوليس األجنبية 

 متى كانت مخالفة لتوقعاتهم عند إبرام العقد.

واستبعاد قواعد البوليس  وقصد االستجابة لهذه التوقعات دفعت املحكمين إلى استبعاد قواعد البوليس األجنبية،

املنتمية إلى القانون الواجب التطبيق على العقد، بل يجب التعامل بحذر مع هذه القواعد، فعدم احترام قواعد 

 البوليس في مكان التنفيذ بحجة مخالفتها لتوقعات األفراد يجعل القضاء يرفض تنفيذ القرار التحكيمي.

 كمضوابط فض التنازع بين قوانين البوليس أمام املح الفقرة الثانية:

هي  من بين املشاكل القانونية التي تطرح أمام املحكم الدولي أثناء تفعيل القانون الواجب التطبيق على املنازعة،

كيفية فض التنازع االيجابي بين قوانين البوليس التي تريد االنطباق على جوهر النزاع )أوال( باإلضافة إلى صعوبة أخرى 

 ن)ثانيا(.تتجلى في تطبيق قوانين البوليس في زما

 

 أوال: التنازع االيجابي بين قوانين البوليس 

تريد قوانين البوليس فيه التطبيق،  الشك فيه انه ال صعوبة في األمر تثار ،إذا كان هناك قانونا أجنبيا واحدا،

كانت هناك ولكن قد يصعب األمر إذا  ة تدخل في نطاق سريانها.فاملحكم يطبقها إذا كانت الواقعة أو املسألة  املعروض

فأي  ،فيحدث أن يكون هناك تنازع ايجابيا بين أكثر من قانون أجنبي،362أكثر من قاعدة من هذا النوع  تريد االنطباق

 القوانين يكون له األفضلية.

فيذهب فريق من الفقه إلى تطبيق قانون الدولة التي كان يمكن أن تختص محاكمها بالفصل في النزاع وتم سلب 

ويبرر هذا االتجاه رأيه أنه عادة ما تختص محاكم الدولة التي يكون النزاع على صلة  لصالح التحكيم،االختصاص منها 

 بنظامها القانوني وهو ما يبرر تطبيق قواعده وهذا يشكل مظهرا من مظاهر الواقعية في حلول القانون الدولي الخاص. 

،فقد 363لها مصلحة حقيقية وجدية في أن يسري قانونها أنه من املالئم أن يطبق املحكم قانون الدولة التي والراجح،

 فال أهمية لحكم بغير تنفيذ يكون شبه مجرد من كل قيمة، يكون قانون الدولة التي يجب أن ينفذ فيها الحكم الصادر،

ملركز ا حيث إن الحماية القضائية التي يقررها ال تعدو أن تكون نظرية ال يرتفع بها االعتداء بها الواقع على الحق أو 

وفيها تنتهي أخر مراحل  فدولة محل التنفيذ عادة هي التي تكون مصالحها أقوى وأجدر بالحماية، القانوني املتنازع عليه.

 وهؤالء ال يخضعون في عملهم إال ألوامر مشرع دولتهم. كما يقتض ي تدخل السلطة العامة بها، النزاع،

ن هو األجدر بالتطبيق، فهذا ال يعني التزامه بتطبيق القانون وعموما، يجب أن يترك للمحكم أن يقدر أي القواني

 فقد تحول دون ذلك عقبات فنية معينة. الذي يعتبره مختصا في جميع الحاالت،

 تطبيق قوانين البوليس في الزمان ثانيا:

                                                           
تعامل بدافع االعتبارات يمكن ضرب مثال بين قانون دولة يحظر التجارة لبائع املشتري من دولة معينة وقانون دولة أخرى يعاقب على رفض ال-362 

 العرقية.
363 _CHRISTOPHE SERAGLINI :Lois de police et justice arbitrale internationale, thèse doctorat, université Paris l,2000,p409,410,411. 
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السؤال  وهنا يطرح قد يصادف املحكم في بعض األحيان مشكلة في غاية األهمية وهي تطبيق قوانين في الزمان،

إذا كان يجب أن يؤخذ في االعتبار التغيير في الوضعية التشريعية بين تاريخ إبرام العقد والنزاع أو اللحظة التي يحكم 

ولحل هذه املشكلة يجب على  فيها املحكم ففي هذا التغيير ملحتوى قانون البوليس قد يكون عبارة عن تغيير أو حذف،

ا لتلك املقترحة لفحص شرعية تطبيق قانون البوليس من خالل البحث في هذا املحكم اعتماد مقاربة مشابهة تمام

وهو املنطلق الذي اتبعه املحكم في حكم غرفة  القانون والحق الذي ينتمي إليه ليرى كيف يتم حل هذه املشكلة،

وقد استنتج املحكم  ،بشان الحصار األوروبي على العراق بحيث كان مستحيال تنفيذ العقد 2142التحكيم في ميالنو رقم 

من بنود التشريع املتعلق بالحصار أنه ينطبق أيضا على العقود ملبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ وقد برر ذلك بطابع 

 السياس ي البارز لألحكام املتنازع عليها والتي لها صلة بالحالة املعروضة عليه.

 خاتمة:

القواعد القانونية التي تطبق بشكل مباشر على النزاعات كما رأينا سابقا أن قوانين البوليس هي مجموعة من 

الداخلية والدولية دون تفرقة ،والتي تهدف إلى حماية النظام العام االجتماعي واالقتصادي لدولة وقد ظهرت مع مطلع 

ي دالقرن العشرين بسبب بسياسة الحمائية والتوجيهية التي أضحت تنهجها مختلف دول العالم في املجال االقتصا

 واالجتماعي حفاظ على تماسكها.

وقد اقتض ى األمر على املحكم أثناء فض املنازعات التي لها ارتباط بأكثر من نظام قانوني لدول مختلفة إما عن 

طريق التنفيذ أو اإلبرام أو جنسية األطراف مراعاة تطبيقها حفاظا وضمانا ملبدأ قوة النفاذ املوسع للحكم الذي 

 قعات املشروعة األطراف.سيصدره واحتراما تو 

وعليه فان املحكم يكون ملزم بتطبيق قوانين البوليس في تقييم مدى قابلية املنازعة للتحكيم ألسباب مرتبطة 

بضمان تنفيذ الحكم الذي سيصدره عل نطاق واسع واحتراما لتوقعات األطراف املشروعة ،وهذا التطبيق ال يكون إال 

كما أن املحكم في بعض األحيان يستبعد هذه القواعد من  د صلة وثيقة بالنزاع،بشروط منها أن تكون لهذه القواع

 التطبيق في حالة كانت مخالفة لتوقعات املشروعة لألطراف أو لنظام العام العبر الدولي.

والشك فيه كذلك أن ارتباط املنازعة بمجموعة من األنظمة القانونية لدول مختلفة يضع املحكم أمام مشكلة 

بين قوانين البوليس الواردة في هذه األنظمة التي تريد االنطباق على املنازعة وانتهينا أن الحل املناسب هو ترك  تنازع

 املجال للسلطة التقديرية للمحكم في تطبيق قوانين البوليس التي لها ارتباط وثيق بالنزاع .

ين كالية تطبيق قوانين البوليس في زمان بوال تقف املشاكل القانونية عند هذا الحد بل يصطدم أيضا املحكم بإش

مما يستوجب  تاريخ إبرام العقد وتاريخ تغيير أو حذف في قوانين البوليس يكون لها تأثير على الحل القانوني للمنازعة،

على املحكم في هذه الوضعية الرجوع إلى الحلول القانونية في التشريع الذي وقع فيه تغيير حول تطبيق هذه القواعد 

 ع إمكانية استبعاد تطبيقها إذا كانت مخالفة للنظام العام العبر الدولي .م
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 وقائية كدعوى  التحكيم شرط ببطالن الطعن جواز مدى

 

 وقائية كدعوى  التحكيم شرط ببطالن الطعن جواز مدى

 الحقوق  في دكتور 

 

 

 ملخص

الوقوع و تطبق على بطالن شرط التحكيم أحكام البطالن  وشيك أي محدق ضرر  تالفي إلى الوقائية الدعاوى  تهدف

تطبق بشأن بطالن العقود، مالم يرد بشأنها  نص خاص في قانون التحكيم. التي تنص عليها مجموعة القواعد التي 

فعندما  يثار الطعن من أطراف العالقة  ضد  شرط التحكيم  على أساس أنه  موجود ولكنه باطل، أو عندما يطرح 

 رط ؛ كما لو بطالن شرط التحكيم من زاوية قابلية النزاع للتحكيم، أو من خالل وجود عيب من عيوب الرضا في الش

 الذي يحيل إلية الشرط أو أثير اإلكراه؛ إذ يتم البحث عندئذ عن مدى تأثير ذلك 
 
أثير الغلط في اسم مركز التحكيم مثال

البطالن على شرط التحكيم، وعلى امكانية اللجوء الى هيئة التحكيم، ومدى إمكانية اللجوء إلى املحكمة املختصة 

 عنالط ببطالن شرط التحكيم، أو عند تولي املحكمة مهمة تعيين املحكم أو جوازإلقامة دعوى وموضوعها املطالبة 

 حكم نبطال  لدعوى  كسبب التحكيم اتفاق ببطالن التحكيم أو إمكانية التمسك انهاء قبل التحكيم شرط ببطالن

سة من عدة جوانب األجنبية .وقد حاول الباحث تناول موضوع الدرا املحكمين أحكام املحكمين ومن خالل دعوى تنفيذ

 ابطاله يف ونبحث وقائي، كتدبير ابتداء   ببطالنه والطعن التحكيم، شرط ماهية بيان قانونية تهدف إلى التعرف على

 : اآلتيين املبحثين في الطعن مراحل وبيان أصلية، بدعوى 

 به والطعن التحكيم شرط ماهية: األول  املبحث 

 الدعوى  طريق عن التحكيم شرط ابطال: الثاني املبحث

 وقد ختمت الدراسة بخاتمة أوضحت أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذه الدراسة.
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 مقدمة

بعد انهاء  أو ، أو أثناء التحكيم واتفاق التحكيم قبل اللجوء إلى التحكيم،، تثير مسألة الطعن في شرط التحكيم

 بين فقهاء التحكيم بصدور حكم املحكمين 
 
 وضروري قبل الدخول جدال

 
القانون؛ إذ يرى بعضهم أن هذا جائز قانونا

في مسألة التحكيم، ويجوز إقامة الدعوى املستقلة ببطالنه قبل اللجوء إلى هيئة التحكيم، وتجنب األطراف نفقات 

م غير لتحكيالتحكيم الباهظة، وهناك من يرى أن هذا بطالن شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم قبل اللجوء إلى هيئة ا

جائز، وإن الجهة املختصة بنظر بطالن شرط التحكيم هي هيئة التحكيم وعن طريق الدفع به عند نظر الهيئة في النزاع 

 موضوع الشرط .

مهما كان الرأي سنعرض للموضوع من خالل بيان ماهية كل من شرط التحكيم، واتفاق التحكيم، والطعن 

 في ابطاله بدعوى أصلية، وبيان مراحل الطعن في املبحثين اآلتيين:  ببطالنه ابتداء  كتدبير وقائي، ونبحث

 املبحث األول: ماهية شرط التحكيم والطعن به.  

 الدعوى  طريق التحكيم عن شرط املبحث الثاني: ابطال

 ماهية شرط التحكيم والطعن فيه: املبحث األول 

قانونية أساسها العقد، ولهذا يجوز أن يخضع شرط التحكيم لنظرية اإلبطال أو شرط التحكيم مؤسسة  يعدُّ  

البطالن التي تخضع لها العقود بشكل عام، ولذلك يجوز الدفع بهذا البطالن، أو إقامة الدعوى األصلية ببطالنه، أو 

ن عن طريق الدعوى غير عن طريق تجاهل ذلك الشرط واللجوء إلى املحاكم للحكم بأصل النزاع، ويتجلى هنا البطال 

 املباشرة، ولهذا سوف نعرض هذه املسألة في املطلبين اآلتيين: 

 ماهية شرط التحكيم . املطلب األول:

 الطعن ببطالن شرط التحكيم . املطلب الثاني:

 

 ماهية شرط التحكيم: املطلب األول 

 بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ؛إذ أنه يجوز 
 
 لعقد معين؛ يجب أن نفرق أوال

 
االتفاق على التحكيم تبعا

، وذلك الحتمال عدم نشوء نزاع بين الخصوم على تنفيذ ذلك العقد أو 
 
فتنفيذ شرط التحكيم يكون أمر احتماليا

تفسره؛ أما مشارطة التحكيم فال تكون إال بمناسبة نزاع نشأ بالفعل بين  األطراف في عقد، ومن ثم يتم االتفاق على 

عقد يتم باإليجاب والقبول، ويتعين أن تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون في سائر العقود من التحكيم كأي 

األهلية لدى املتعاقدين، وانتفاء عيوب الرضا، ومن توافر موضوع العقد، وصفة لدى املتعاقدين، والسبب في التزام 

مع االلتزام بطرح النزاع امام محكم ليفصل فيه أحد طرفي التحكيم هو نزول أطرافه عن حق االلتجاء إلى القضاء 

 .364بحكم ملزم

لذا، فإن شرط التحكيم ومشارطة التحكيم عبارة عن عقد مستقل عن العقد الذي اتفق فيه أطراف العقد  

على حل النزاع املحتمل، أو الواقع عن طريق التحكيم، وعليه تم االتفاق على أن بطالن العقد ال يؤدي إلى بطالن شرط 

 التحكيم أو مشارطة التحكيم مالم تتوافر أحد العيوب التي نبينها  في املطلب التالي.

                                                           
 .11-12،ص1،بند2411عقد التحكيم وإجراءاته ،الطبعة الثانية ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،السنة  د. احمد ابو الوفا، - 364
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 بطالن شرط التحكيمالطعن : املطلب الثاني

يعدُّ البطالن جزاء  لعمل مخالف للقانون، أو وصف لعمل مخالف لنموذجه القانوني، وقد خال قانون التحكيم 

 بالنص 
 
( من قانون 27،11على بطالن االتفاق كسبب لدعوى البطالن في املادتين)املصري من تعريف البطالن مكتفيا

 365التحكيم املصري املتعلقة بالدفع بعدم االختصاص.

لذا، تختلف صفة البطالن الناش ئ عن عيوب الرضا في عقد التحكيم باختالف ماهية العيب املؤدي اليه فعدم  

االهلية، أو من يمثله دون الطرف االخر املتعاقد معه؛ أما البطالن االهلية يرتب بطالنا نسبيا ال يتمسك به اال فاقد 

الناش ئ عن عدم صحة التمثيل القانوني لألطراف فهو بطالن نسبي؛ لكن يجوز ألي شخص التمسك به وللمحكمة 

و تلك أ  إثارته من تلقاء نفسها؛ كما إذا تناول اتفاق التحكيم منازعات ال يجوز فيها التحكيم مثل منازعات الصلح،

املتعلقة بالنظام العام ؛ بسبب أنه يتعلق محل املنازعة بمال ال يجوز التحكيم بشأنه  فالبطالن هنا يكون مطلقا بكل 

 .366التوابع املترتبة عليه

، او كأن يتفق األطراف 367ومع ذلك؛ فقد يشوب شرط التحكيم عيب يؤدي إلى بطالنه مثال ذلك كونه غير مكتوب

لى حل كل املنازعات املتعلقة بكافة العالقات القانونية القائمة او التي يمكن أن تقوم بينهم في أي في اتفاق التحكيم ع

، وهذه الحالة تختلف عن 368عقد من العقود التي تقوم بينهم فأن هذا االتفاق باطل لعدم تحديده ملوضوع التحكيم

ق بعالقة قانونية معينة أو بعدة عالقات قانونية تلك التي  يجوز االتفاق االطراف على التحكيم بشأن النزاع املتعل

محددة كما لو اتفق االطراف على التحكيم بشأن املنازعات املتعلقة بإقامة مصنع والذي يتضمن عدة عقود بيع 

البضائع ونقل التكنولوجيا وخدمات التدريب واإلدارة او اتفق االطراف على التحكيم لحل كافة املنازعات التي تنشأ 

، واذ كان البطالن بسبب عدم تعيين محل التحكيم في املشارطة، فإنه يمكن 369طول مدة الشركة القائمة بينهم بينهم

التمسك به من كل من الطرفين، إذ هو يتعلق بوجود اتفاق التحكيم على أن هذا البطالن هو بطالن نسبي فليس 

  للمحكمة أن تقض ي به من تلقاء نفسها حيث يزول البطالن النسبي با
 
لنزول عن حق التمسك به صراحة أو ضمنا

وتطبق على بطالن اتفاق التحكيم هي احكام البطالن التي تنص عليه املجموعة املدنية بالنسبة للعقود مالم يرد نص 

 . 370في قانون التحكيم

 عن طريق الدعوى  ابطال شرط التحكيم: املبحث الثاني

ها، وهو مستقل عن موضوع العقد الذي ورد فيه، ويمكن بحسبان أن طبيعة شرط التحكيم هي عقدية في جوهر  

إثارة بطالنه عن طريق الدفع في دعوى تسمية املحكمين، وهناك طرق أخرى إلبطال الشرط املذكور، ويمكن أن نبحث 

 في بطالن شرط التحكيم عن طريق الدعوى األصلية، وإجراءات بطالن الشرط املذكور في املطلبين اآلتيين: 

 ألول: بطالن شرط التحكم بدعوى أصلية . املطلب ا 

                                                           
 .171،ص41،بند1027دار النهضة العربية،القاهرة،السنة د.احمد ابراهيم عبد التواب،الدفوع املتعلقة باتفاق التحكيم، - 365
ة رقم الطبعة ،السن دون ذكر  د.نبيل اسماعيل عمر،التحكيم في املواد املدنية والتجارية الوطنية والدولية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، - 366

 .04-00، ص11، بند1022
، التحكيم في املنازعات الوطنية . د . فتحي والي 12، ص2، بند 1007د. احمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، السنة - 367

 .110،ص210والتجارية الدولية علما وعمال، املرجع السابق، بند
 .20،ص77،بند1022د.األنصاري حسن النيداني،األثر النسبي التفاق التحكيم ،دار الجامعة الجديدة،االسكندرية،السنة - 368
 .211- 212،ص 1001د.عاطف محمد الفقي،التحكيم في املنازعات البحرية،دار النهضة العربية،القاهرة،السنة - 369
 .110،ص210ند، ب1021منشأة املعارف، االسكندرية، الطبعة االولى،  زعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال،،د. فتحي والي، التحكيم في املنا - 370
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 املطلب الثاني : مراحل الطعن ببطالن شرط التحكيم.  

 بطالن شرط التحكيم بدعوى أصلية: املطلب األول 

، ونميز بين عدة آراء  ببطالن شرط التحكيماختلف فقهاء القانون حول جواز اقامة دعوى اصلية الى القضاء 

 وفق اآلتي:

 
ا
 إقامة الدعوى األصلية ببطالن شرط التحكيم:رأي يجيز  -أوال

اختصاص  ، ومنها مسألة371سائل تتعلق بتدخل القضاء الوطني في التحكيممنرى اتجاه يذهب إلى أن هنالك  

قبل بدء خصومة اصلية أمام املحاكم الدولية في رفع دعوى قضاء عند قيام أي طرف من أطراف اتفاق التحكيم ال

، وذلك للمنازعة في صحة اتفاق التحكيم ويطلب فيها الحكم ببطالن اتفاق التحكيم، تحكيم تشكيل هيئة ال، و التحكيم

 دعوى  عرف ه من الجائز أنف النسبة ملشارطة التحكيمفب ،وعكس ذلك فأن سيؤدي الى مخالفة حق االلتجاء الى القضاء

 ،خصومة اذا كان النزاع قد نشأ بالفعلقبل بدء الوتكون املصلحة متوافرة وفقا للقواعد العامة وقائية  تها دعوى صفب

 وطال أإلبالجائز رفع الدعوى فيقول من او بطالن شرط التحكيم في الدعوى  بإبطالما فيما يتعلق ؛ أوليس احتماليا

منع عرض النزاع على  وذلك من أجل تقريرية قبل نشأة أي نزاعالدعوى ال من خالل املطالبة ببطالن شرط التحكيم

مية. في الدعوى التحكي شرط تحكيم باطل وملنعها من اصدار حكم باطل أن ي املستقبل استنادا الىهيئة التحكيم ف

منذ انعقاد العقد املتضمن  متوافرةاملصلحة تكون ؛ ف372وأن الدعاوى الوقائية إلى تالفي ضرر محدق أي وشيك الوقوع

اجراءات تحكيم بما تتضمنه من ضياع للوقت ذ تتوافر للطرف في العقد مصلحة حالة في عدم تحمل إللشرط الباطل 

بطالن شرط التحكيم ولو كانت هذه االجراءات لم تبدأ بعد وتجدر االشارة بهذا الصدد ان بتنتهي بصدور و  ،والنفقات

ادر الحكم الص يحوز و  ،بطالن شرط التحكيمباملختصة  القضاء العادي محكمةم ماأرفع دعوى بطالن شرط التحكيم 

 .373هامام هيئة التحكيم ويقيدأاالمر املقض ي به  حجيةبالبطالن 

هذا، وتنطلق الدعوى الوقائية بالبطالن على مبدأ تكامل اختصاص القضاء العادي ، وعلى املبادئ التي تحكم  

الدعوى التقريرية أو التقريرية السلبية، وتستند على فكرة  أن مصلحة املتقاضين تستلزم السماح لهم بدرء املخاطر 

 .374يدات التي تحيط بهموالتهد

كما، تثير مسألة توافر املصلحة لدى بعض من عدمها، والذي يجيب على ذلك بأنه توجد مصلحة قانونية للمدعي 

فيه وهي تتمثل في الحق الذي يعود له حتى قبل نشوء النزاع بأن يضمن توافر الشروط الالزمة بسلوك الطريق العادي 

ام قضاء الدولة، ومؤدى ذلك ان بطالن شرط التحكيم لعيب فيه يقتصر على هذا للفصل في هذا النزاع عند نشوئه أم

الشرط بالذات ويؤدي إلى اعتباره كأن لم يكن، وهذا تكريس ملبدأ استقالل شرط التحكيم عن العقد األصلي، والذي 

 . 375يرد به هذا الشرط لذا يبقى العقد االصلي قائما وصحيحا رغم بطالن الشرط املذكور 

 عدم جواز إقامة الدعوى األصلية ببطالن شرط التحكيم : -اثاني

                                                           
 .04،ص17،بندد.نبيل اسماعيل عمر، التحكيم في املواد املدنية والتجارية الوطنية والدولية،املرجع السابق - 371
 .72،ص2404د. محمود محمد هاشم، إجراءات التقاض ي والتنفيذ ،مطابع جامعة امللك سعود، الرياض ،الطبعة األولى، السنة  - 372
د.  -20-24،ص1020يونيو - 21اتفاق التحكيم أثناء اجراءات التحكيم،مجلة التحكيم العربي،العدد د. فتحي والي،الرقابة القضائية على صحة  - 373

 .21،ص71،بند1001محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية ، القاهرة،السنة
 .111حكمين ،دار النهضة العربية،القاهرة،صد. محمد نور شحاته،النشأة االتفاقية للسلطات القضائية للم  -374
 .10-24،ص 22،بندد. نبيل اسماعيل عمر، التحكيم في املواد املدنية والتجارية الوطنية والدولية ، املرجع السابق -375
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يرى بعض الفقهاء إنه ال يجوز رفع دعوى اصلية ببطالن اتفاق التحكيم قبل بدء إجراءات التحكيم كدعوى 

وقائية وال أثناء نظرها، ولم ينص القانون املصري على امكانية اللجوء الى القضاء إلصدار حكم تقريري ببطالن اتفاق 

التحكيم، أو أمر قضائي بوقف إجراءات التحكيم؛ بل أن تركيز الفصل في املنازعات املتعلقة بوجود وصحة اتفاق 

التحكيم في جهة واحده ، وهي قضاء التحكيم،ويجب عرض االمر على هيئة التحكيم لتفصل فيه على ان يكون قرارها 

( من قانون التحكيم املصري والتي 11د من نص املادة)في هذا الشأن خاضعا للرقابة القضائية الالحقة، وهذا مستم

 .376( من قانون التحكيم األردني، والذي يخول هيئة التحكيم وحدها سلطة الفصل في هذه املسألة12تقابلها املادة)

 
ا
 ال يجوز النظر في بطالن شرط التحكيم قبل انهاء التحكيم :  -ثالثا

يذهب رأي ثالث إلى القول إنه ال دعوى قضائية مستقلة لبطالن اتفاق التحكيم إذ ال يجوز التمسك أمام القضاء  

ببطالن اتفاق التحكيم على استقالل قبل صدور الحكم املنهي للتحكيم، واتفاق التحكيم بهذا يختلف اختالفا جوهريا 

الخاص أو العام ، وبالتالي فال حاجة للرقابة القضائية عليه في عن كل العقود واالتفاقات في نطاق القانون املوضوعي 

هذا النطاق إنما هو يبطل إذا خالف أساس القانون سواء من حيث املسألة املتنازع بشأنها، أو من حيث القاعدة التي 

 بمقتضاها يفصل في النزاع، وبالتالي فهو في حاجة الى الرقابة القضائية عليه في هذا النطاق ؛

لكن أي بطالن وكل بطالن التفاق التحكيم ال يجوز التمسك به على استقالل أمام القضاء قبل صدور الحكم 

املنهي للتحكيم ؛ فالقانون االجرائي الذي ينظم أثر اتفاق التحكيم باعتباره عمل اجرائي، ومن ثم ال يرتب سوى أثر 

عن ذلك عدم قبول الدعوى من جانب القضاء، وقبولها  إجرائي بحيث ينصرف إلى األطراف، ويتعلق بالدعوى مما ينشأ

 .  377( من قانون التحكيم األردني21( من قانون التحكيم املصري، و املادة )27للتحكيم سندا للمادة )

 يوجد فال ، التحكيم حكم ببطالن القضاء بعد أثره التحكيم على لالتفاق وقد ذهب القضاء املصري إلى أنه)يبقى

 كمالح وكان املشارطة هذه تعقد لم وإذا ، النزاع لنفس بالنسبة جديدة تحكيم مشارطة إبرام من نالطرفي يمنع ما

 اهذ فإن التحكيم اتفاق بطالن أو نفاذ أو صحة أو وجود ملسألة يعرض لم التحكيم حكم بطالن دعوى  فى الصادر

ا التحكيم إلى اللجوء البطالن حكم صدور  بعد مصلحة ذى لكل ويكون  التحكيم اتفاق فى يؤثر ال الحكم
 
 هذال نفاذ

 بطالنب فقض ى التحكيم اتفاق بطالن أو صحة ملسألة تعرض قد - التحكيم حكم ببطالن – الحكم كان إذا أما.  االتفاق

ا التحكيم حكم ا االتفاق بطالن إلى استناد 
 
 بهذا قضاؤه كان سواء - نفاذه عدم أو سقوطه إلى أو مشارطة أو شرط

ا ا أو صريح   رادأ إن املصلحة ذى على ويجب التحكيم إلى االلتجاء يمنع التحكيم حكم ببطالن الحكم فإن – ضمني 

 . جديد تحكيم اتفاق الطرفان يبرم لم ما ، املحكمة إلى يلجأ أن بحقه املطالبة

َم  مشارطة بعده وأبرمت تحكيم شرط هناك كان إذا ما حالة فى أما   حكم نببطال  وبالتبعية املشارطة ببطالن وُحكِّ

ا صدر الذى التحكيم ل ال الحكم هذا فإن ، إليها استناد   فى أثره الشرط لهذا فيبقى ، عليها السابق التحكيم شرط ُيْبطِّ

 17 ؤرخم اتفاق عقد حررا التداعى طرفى أن األوراق فى الثابت وكان ذلك كان ملا.  التحكيم إلى باللجوء الطرفين التزام

  – 2442 سنة ديسمبر من
 
 التاسع البند فى واتفقا – 2442 سنة يناير من 20 بتاريخ بينهما املبرم املقاولة لعقد مكمال

 ضدها املطعون  فأقامت بينهما خالف ثار وإذ ، التحكيم طريق عن العقد بهذا متعلقة منازعات أى حسم على منه

 رفينالط بين االتفاق وتم الدولى التجارى  للتحكيم اإلقليمى القاهرة مركز أمام 2444 لسنة 211 رقم التحكيمية القضية

                                                           
ية، بد. فاطمه صالح الدين رياض يوسف، دور القضاء في خصومة التحكيم، دراسة مقارنة في القانون االمريكي والقانون املصري ،دار النهضة العر  - 376

 .47،ص111-110, بندين 1020القاهرة ،السنة 
 .201-202،ص12-10بندين،1000د.احمد محمد حشيش،طبيعة املهمة التحكيمية،دار الفكر الجامعي،االسكندرية، السنة  - 377
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 وأصدرت للتحكيم مشارطة بمثابة 2444 سنة فبراير من 11 املؤرخ التحكيم جلسة محضر تضمنه ما اعتبار على

ى والذى حكمها التحكيم هيئة ض ِّ
ُ
ا القاهرة ق 221 لسنة 11 رقم الدعوى  فى الصادر بالحكم ببطالنه ق  أن على تأسيس 

 الذى قانون ال أحكام بتطبيق تتقيد ولم واإلنصاف العدالة قواعد مقتض ى على النزاع موضوع فى فصلت التحكيم هيئة

 لتحكيما مشارطة أو العقد فى الوارد التحكيم شرط بطالن أو صحة إلى البطالن حكم يتعرض ولم ، الطرفان عليه اتفق

 العقد من التاسع البند فى الوارد التحكيم شرط يبطل ال الحكم هذا فإن ، التحكيم جلسة محضر فى عليها املتفق

 الحكم انتهى إذو  ، العقد بهذا املتعلقة املنازعات لحسم التحكيم إلى بااللتجاء الطرفين التزام فى أثره الشرط لهذا ويظل

 378أساس( غير على يكون  عليه النعى فإن الصحيحة النتيجة هذه إلى فيه املطعون 

وهكذا، يذهب أصحاب الرأي االول إلى أنه ينعقد االختصاص لنظر هذه الدعوى إلى محكمة أول درجة وفقا  

للقواعد العامة في االختصاص التي ينص عليها قانون املرافعات، وينعقد االختصاص للمحاكم املدنية وللقضاء اإلداري، 

( على أن  21/1قانون التحكيم املصري ينص في املادة ) ولو كان التحكيم يرد على منازعة ادارية، على الرغم من أن

( من هذا القانون وفي غير التحكيم 4"تختص بدعوى البطالن في التحكيم التجاري الدولي املحكمة املشار اليها في املادة )

 الدولي يكون االختصاص ملحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها املحكمة املختصة اصال بنظر النزاع " ؛

إال أن هذا  النص ال يتعلق بدعوى بطالن اتفاق التحكيم شرطا أو مشارطة، ولكنه يتعلق بغير التحكيم التجاري  

الدولي لخصوص دعوى بطالن حكم التحكيم، وهو نص استثنائي ال يجوز القياس عليه، وتطبيقه على دعوى بطالن 

لتحكيم ملنح اختصاص ملحكمة القضاء االداري لدعوى ( من قانون ا4اتفاق التحكيم، وال يجوز االستناد إلى املادة) 

بطالن اتفاق التحكيم فاالختصاص املحدد وفقا لهذه املادة ال يتوافر إال بالنسبة ملسائل التحكيم التي يحيلها هذا 

 القانون الى القضاء االداري أي مسائل التحكيم التي ينص قانون التحكيم املصري على اختصاص القضاء املصري بها

ولم يرد أي نص في قانون التحكيم يحيل مسألة صحة أو بطالن شرط التحكيم الى القضاء املصري وبالتالي إلى محكمة 

( من قانون التحكيم 4فاالختصاص املقصود به في املادة )؛   379القضاء االداري اذا كان التحكيم يتعلق بمنازعة ادارية

رجة وهذه املحكمة هي الجزئية أو االبتدائية وفقا لقواعد قانون املصري يكون في التحكيم الداخلي ملحكمة اول د

املرافعات في املنازعات املدنية أو التجارية؛ أما مسائل املنازعات الناشئة عن العقود اإلدارية فيكون االختصاص بنظرها 

 ؛ لذلك ،2411لسنة  11( من القانون رقم20للقضاء االداري بمجلس الدولة طبقا للمادة)

القول إنه متى تعلق األمر بتحكيم داخلي فإن محكمة القضاء االداري هي التي تختص بالفصل في املسائل  يجب 

التي يحيلها قانون التحكيم الى القضاء املصري ، ويستثنى من ذلك االحكام املسائل التي يحيلها قانون التحكيم الى 

منه على أن تختص  21/1( ؛ إذ نصت املادة 21-21اد )القضاء العادي للنظر في دعوى بطالن حكم التحكيم وفق املو 

بها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها املحكمة املختصة أصال بنظر النزاع، وال صعوبة في تحديد هذه املحكمة؛ اذا 

، يكانت املحكمة املختصة أصال بنظر النزاع محكمة جزئية او محكمة ابتدائية من املحاكم التي تتبع القضاء العاد

ولكن إذا تعلق األمر بعقد اداري؛ فال مناص هنا من القول بأن تختص بهذه الدعوى املحكمة االدارية العليا بغض 

النظر عن اعتبارها محكمة الدرجة الثانية، او عدم اعتبارها كذلك بالنسبة ألحكام القضاء اإلداري، وفي التحكيم 

رى التحكيم في مصر، او خارجها ، وتكون من اختصاص محكمة التجاري الدولي في مسائل التحكيم التجاري سواء ج

                                                           
 www.cc.gov.eg، محكمة النقض املصري، املنشور على املوقع محكمة النقض املصرية،1021/07/10جلسة  12لسنة  21220الطعن رقم - 378
 .112-110،ص212زعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال ، املرجع السابق ، بندد. فتحي والي ، التحكيم في املنا - 379
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االستئناف املصرية التي يتفق الطرفان على اختصاصها بهذه املسائل وفي حال عدم االتفاق يكون االختصاص ملحكمة 

من رفع دعوى مستعجلة بعدم  -ولو قبل بدء خصومة التحكيم  -كما انه ليس هنالك ما يمنع  380استئناف القاهرة 

 . 381العتداد بشرط التحكيم اذا توافرت شروط الدعوى املستعجلة وفقا للقواعد العامةا

ويظهر في التطبيق العملي أن هنالك مسألة بشأن التحكيم في نزاع متعلق بمطار رأس سدر بمصر إذ طعن ببطالن 

ي بالقاهرة، ثم تاله الطعن اتفاق التحكيم الذي يتضمنه عقد امتياز إنشاء مطار رأس سدر أمام محكمة القضاء اإلدار 

بالبطالن في حكم التحكيم ذاته أمام املحكمة اإلدارية العليا حيث برز اتجاه قضائي يدعو إلى انعقاد االختصاص بالنظر 

في بطالن اتفاق التحكيم أثناء جريان التحكيم للمحكمة املختصة في البلد الذي يجري فيه التحكيم، وهو ما كرسته 

 محكمة ألي يجوز  ( من قانون التحكيم األردني على أنه "ال0 ، ونصت املادة)382اء اإلداري بالقاهرة دوائر محكمة القض

 في يمالتحك هيئة بحق اخالل دون  وذلك ، فيه املبينة االحوال في اال القانون  هذا يحكمها التي املسائل في تتدخل ان

 كيمالتح سير لحسن مناسبا الهيئة هذه تراه ما وفق التحكيم اجراءات على مساعدتها املختصة املحكمة من الطلب

 ذلك" . غير او عليه االطالع او عنه صورة او مستند بإحضار االمر او خبير او شاهد دعوة مثل

 جهتين بين يجري  اتفاق حصيلة إال هو ما التحكيم كان إذا كما جاء في قرار للمحكمة الدستورية األردنية "

  تبرمان متنازعتين
ا
 بين ليس نهأ وملا ، بينهما الواقع النزاع لحل التحكيم إلى اللجوء إلى بموجبه تذهبان بينهما عقدا

 مع يتعارض ما الدستور  من( 220) إلى( 93) من باملواد عليها املنصوص القضائية بالسلطة املتعلقة األحكام

 أنه نتتضم التي التحكيم قانون  من الثامنة املادة دستورية بعدم الطعن فإن التحكيم التفاق القانوني األساس

 إلى تنديس وال مردود فيه املبينة األحوال في إال القانون  هذا يحكمها التي املسائل في تتدخل أن للمحاكم يجوز  ال

 ، وجاء في قرار  ملحكمة التمييز أنه"383"سليم أساس

املطعون لعدم مراعاة عدم اختصاص وعن األسباب من األول وحتى الثالث والتي تنصب على تخطئة القرار "  

( من قانون التحكيم وبموجبهما تكون املحكمة غير 21و7املحكمة بإصدار قرار القوامة ولعدم مراعاة نص املادتين)

مختصة بنظر النزاع ولعدم صحة الخصومة ألن الدعوى لم تقم بمواجهة القيم. وفي ذلك نجد أن محكمة 

عيين قيم على شركة ... الصناعية التجارية ولم تبحث كون النزاع بين الشركاء االستئناف نظرت النزاع املتعلق بت

محل التحكيم ولم تتعرض  لوجود قيم على أموال الشركة وموجوداتها ولم تبحث في صحة الخصومة وجاء قراراها 

 مما يجعل قرارها مستوجب النقض لورد هذه األسباب عليه
ا
 ومبتسرا

ا
 . 384"قاصرا

 مراحل الطعن ببطالن شرط التحكيم: املطلب الثاني

اذا لجأ احد اطراف اتفاق التحكيم الى القضاء للمطالبة في تعيين محكم من أجل نظر موضوع النزاع، يثور  

السؤال هنا حول امكانية املحكمة في مثل هذه الحاالت في فرض سلطاتها التقديرية في قبول هذا الطلب من عدمه أم 

                                                           
 .20-21، ص70،بند1022محمود سمير الشرقاوي ،التحكيم التجاري الدولي ،دراسة قانونية مقارنة ،دار النهضة العربية، القاهرة، السنة  د. - 380
 .272،ص1022د.ايناس محي الدين عبداملعطي، انقضاء اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية ،القاهرة، السنة  - 381
وتعديالته،دار النهضة العربية،القاهرة،  2441لسنة 11د. ناريمان عبدالقادر،اتفاق التحكيم وفقا لقانون التحكيم في املواد املدنية والتجارية رقم - 382

 .212،  ص1022السنة
 2112ن عدد الجريدة الرسمية رقم م 7010املنشور على الصفحة 21/2/1027)هيئة عامة( تاريخ  7/1027قرار املحكمة الدستورية االردنية رقم  - 383

 .2/2/1027بتاريخ 
 منشورات مركز عدالة. 1/20/1022)هيئة خماسية( تاريخ  2207/1022قرار محكمة التمييز االردنية )حقوق( رقم  - 384
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جواز تمسك املدعى عليه)املستدعى ضده( بالتمسك ببطالن شرط التحكيم ونميز في هذا األمر  انها ملزمة بإجابته ومدعى

 وفق اآلتي: 

 
ا
 اختيار إجراءات الطرفين أحد خالف وإذا. ( من قانون التحكيم املصري على أنه" .21/1نصت املادة ) -أوال

 أداء عن رالغي تخلف إذا أو عليه، االتفاق يلزم مما امر على املعينان املحكمان يتفق لم او عليها، اتفقا التي املحكمين

 الطرفين من أي طلب على ( من هذا القانون بناء4املشار اليها في املادة) املحكمة تولت الشأن هذا في إليه به عهد ما

 وهذا النص  املطلوب مالم ينص في االتفاق على كيفية اخرى إلتمام هذا االجراء او العمل" بالعمل او باإلجراء القيام

 ./ب( من قانون التحكيم االردني مع االختالف في جزء منه بالصياغة22يتماثل مع نص املادة)

، وكذلك الحال في قانون 385كما يرى بعض الفقهاء الذين نعتمد عليهم إنه لم يرد نص على حسم هذه املسألة

 من تلقاء نفسها أو بناء  على دفع -ملحكم التحكيم األردني، ويؤكد بعضهم على إنه لهذه املحكمة أن ترفض تعيين ا

املدعى عليه ببطالن اتفاق على التحكيم اذا كان االتفاق على التحكيم ظاهره البطالن بحيث ال تقض ي املحكمة ببطالن 

االتفاق اذ ال يتسع له نطاق دعوى طلب تعين محكم ، وإنما تبحث في صحة او بطالن االتفاق من حيث الظاهر لكي 

، واملقصود بالبطالن الظاهر بأنه" بطالن واضح وال نزاع فيه، وال تثير الشك في 386ن املحكم او عدم تعينهتقرر تعي

وجوده أية حجة جديدة( وبعبارة اخرى هو كل بطالن الذي يفرض نفسه بوضوح واضحا ويمكن اثباته ألول وهلة أو 

 .387برقابة ظاهرية دون أي فحص اخر

  
ا
كيفية التمسك من حيث اختصاص املحكمة في طلب بطالن اتفاق التحكيم من  يفرق فقهاء آخرون بين -ثانيا

 خالل دعوى طلب تعين املحكم وذلك فيما اذا كان يخص التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الداخلي وفق اآلتي: 

تي تنص ( من قانون التحكيم املصري وال4في التحكيم التجاري الدولي فان محكمة االستئناف وفقا للمادة )  -2

 سواء  جرى في مصر أو في الخارج فيكون االختصاص ملحكمة استئناف 
 
على أن "..اما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا

القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في مصر. " فليس للمدعي ان يتمسك 

ي ألن البطالن ظاهر فعليها ان توقف الفصل ببطالن االتفاق اال في صورة دفع فأن وجدت املحكمة أنه دفع جد

في الدعوى الى حين الفصل في املسألة االولية التي يثيرها الدفع )وهي بطالن أو صحة االتفاق على التحكيم من 

محكمة اولى درجة املختصة وليس للمدعى عليه في طلب تعيين محكم الذي ينظره محكمة االستئناف أن يقدم 

بطال اتفاق على التحكيم وال يكون امامه اال ان يرفع دعوى االبطال امام املحكمة املختصة طلبا عارضا امامها بإ

وفقا للقواعد العامة ويتمسك بوقف طلب تعيين املحكم املقدم امام محكمة االستئناف الى حين الفصل في 

وال 389م العام،، وهذا االختصاص وجوبي ونوعي متعلق النظا388دعوى االبطال من محكمة اول درجة املختصة

يجوز االتفاق على خالف حكمه فال يجوز االتفاق على اختصاص محكمة اول درجة دون محكمة استئناف 

                                                           
 .272،ص220،بندد. نبيل اسماعيل عمر، التحكيم في املواد املدنية والتجارية الوطنية والدولية ، املرجع السابق - 385

 .212-212د.ايناس محي الدين عبداملعطي، انقضاء اتفاق التحكيم ،املرجع السابق،ص - 386
ية بد. حسام الدين فتحي ناصف، قاعدة منع قضاء الدولة من نظر موضوع املنازعة املتفق بشأنها على التحكيم وقيود تطبيقها، دار النهضة العر  - 387

 .221،ص 1002،القاهرة ،السنة 
 .117،ص211زعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال ، املرجع السابق ، بندلي، التحكيم في املناد. فتحي وا - 388
 .271،ص204،بندد.نبيل اسماعيل عمر، التحكيم في املواد املدنية والتجارية الوطنية والدولية املرجع السابق - 389
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القاهرة في هذه حالة عدم اختيار االطراف كمحكمة استئناف اخرى في نظر مسائل التحكيم التجارية الدولي 
390  

يم املصري ب على أن " يكون االختصاص بنظر ( من قانون التحك4اما في التحكيم الداخلي فقد نصت املادة ) -1

مسائل التحكيم التي يحيلها القانون الى القضاء املصري للمحكمة املختصة أصال بنظر النزاع .."، والقاض ي 

( من قانون التحكيم هو القاض ي املختص اصال بنظر 21املختص بتشكيل هيئة التحكيم بداللة نص املادة)

؛ إذ يمكن للمدعى عليه في دعوى طلب تعيين  391زئي او االبتدائي أو االستئنافيالنزاع سواء كان القاض ي الج

املحكم أن يطلب أبطال أو بطالن اتفاق التحكيم امامها كطلب عارض وعلى املحكمة أن تفصل اوال في الطلب 

فصل في لاالصلي بتعيين املحكم حتى ال تعطل إجراءات التحكيم وترجئ الفصل في طلب البطالن إلى ما بعد ا

 وال يكون 
 
طلب تعيين املحكم، وهي تفصل في الطلب االصلي بالرفض اذا كان بطالن اتفاق التحكيم ظاهرا

لحكمها برفض تعيين املحكم أو بتعيينه حجية أمام املحكمة التي تنظر دعوى بطالن الحكم املنهي للخصومة 

ته عارض ببطالن االتفاق على التحكيم، أو صحبالنسبة لبطالن اتفاق التحكيم أو صحته أما حكمها في الطلب ال

، واالختصاص القضائي في نظر مسائل  392فيحوز حجية االمر املقض ي سواء أمام هيئة التحكيم او امام املحاكم

التحكيم  التي يحيلها هذا القانون الى القضاء املصري يظل قائما طول فترة نظر املنازعة التحكيمية حتى انتهاء 

 11( من قانون التحكيم املصري رقم 4، وهذا ما أكده نص الفقرة الثانية من املادة ) 393م اجراءات التحكي

وتظل املحكمة التي ينعقد لها االختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة  -1بالنص على " 2441لسنة 

 امة في االثبات والتياالختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم"، ويقع إثبات البطالن وفق القواعد الع

تقض ي بأن من يدعي خالفا لألصل العام عليه أن يثبت ما يدعيه ولهذا فأن الطرف املتضرر من اتفاق التحكيم 

 النقض محكمة قضاء فى - . وقد ذهب القضاء املصري في حكم له)املقرر  394الباطل يقع عليه اثبات هذا البطالن

  املختصة املحكمة أن -
 
 م يعين لم الذى الخصم عن املحكم تعيين إليها يطلب التى هى النزاع بنظر أصال

 
 حكما

 لسنة 11 رقم والتجارية املدنية املواد فى التحكيم قانون  من 21 ، 4 املادتان به تقض ى ما على وذلك ، عنه

 395املعدل( 2441

منه  أن هيئة التحكيم وحدها  11في ظل نصوص قانون التحكيم املصري  والسيما املادة  كما يرى فقهاء آخرون 

التي يجب أن تختص بالفصل في مدى صحة ونطاق هذا االتفاق استنادا ملبدأ االختصاص باالختصاص وأنه ال يجوز 

وخاصة أن الفحص  ملحاكم الدولة اصدار الحكم ببطالن اتفاق التحكيم من خالل نظر دعوى طلب تعيين محكم

الظاهري الذي يقوم به القاض ي املطلوب منه تعين محكم لن يمكن القاض ي من الفصل في مسألة وصحة ونطاق شرط 

 .396التحكيم بشكل جدي 

                                                           
 .11، ص2القاهرة، بند 1021، س ر النهضة العربية،دا 2441لسنة  11د.سميحة القليوبي،األسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا لقانون رقم  - 390
 .271،ص204،بندد. نبيل اسماعيل عمر،التحكيم في املواد املدنية والتجارية الوطنية والدولية، املرجع السابق - 391

 .117-111،ص211، بندكيم في املنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال ، املرجع السابقد. فتحي والي، التح - 392
 .12ص 2،املرجع السابق، بند 2441لسنة  11د.سميحة القليوبي،األسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا لقانون رقم  - 393
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 .200،ص111د. فاطمه صالح الدين رياض يوسف، دور القضاء في خصومة التحكيم ،املرجع السابق, بند  - 396
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إلى أن قانون التحكيم االردني قد نص على أن مجرد قيام أحد الطرفين بتعيين محكم أو  ويذهب رأي آخر  

باالشتراك في تعيينه ال يسقط حقه في توجيه الدفع بأن االتفاق التحكيمي ال يشمل موضوع النزاع وبأن القانون االردني 

ضاء أمام أي مراجعه ضد القرار التمهيدي كما فعل القانون املصري قد خالفا قانون اليونيسترال بأن اقفل باب الق

، وهذا االتجاه يتوافق مع موقف القضاء  397الذي يبت باالختصاص والذي تعتبر فيه هيئة التحكيم مختصة بنظر النزاع

االردني في حكم له بأنه يكتفي باشتراط وجود اشارة صريحة في نفس اتفاق أطرافه على شرط التحكيم وذكر بنوده في 

 ملحكمةا قرار أن لي الوارد به اتفاق التحكيم أو أية وثيقة  اخرى الحقة تتضمن اتفاق التحكيم على اعتبارالعقد االص

  ليس التحكيم هيئة تشكيل بشأن
 
 وان كمح فيها يصدر خصومة وال نزاع يوجد ال ألنه األحكام لنظام يخضع وال حكما

 القضائية. اإلدارة أعمال من عمل القرار هذا

 1002 لسنة 72 رقم التحكيم قانون  من 26 و 21 املادتين أحكام من يستفاد. 2قرار ملحكمة التمييز: )إذ جاء في 

 في قضاءال تدخل والثانية التحكيم هيئة باختيار الخصوم قيام األولى طريقتين بإحدى تشكل التحكيم هيئة ان

 يئةه تشكيل بشأن قرارها تصدر التي املختصة للمحكمة مباشرة يقدم طلب خالل من التحكيم هيئة تشكيل

 فض يتولى أن على اتفقا النزاع طرفي أن أي واحد محكم من التحكيم هيئة كانت إذا  -2:التالي النحو على التحكيم

 إذا -1  ماأحده طلب على بناء تعيينه املختصة املحكمة تتولى تسميته على يتفقا ولم واحد محكم بينهما النزاع

 هذه في املحكمين عدد على اتفاقهما يتضمن ولم التحكيم إلى يحال بينهما الخالف بأن الطرفين بين االتفاق كان

 ينب املبرمة االتفاقية من التاسع بالبند ورد ما خالل من الثابت أن ، وحيث ثالثة املحكمين عدد يكون  الحالة

  للتحكيم الفريقين بين ينشأ نزاع أي يحال " به ورد الطرفين
ا
 الطرفين نأ إذ األردني" ؛ التحكيم قانون  ألحكام وفقا

  الثةث يكون  أن يتوجب الحالة هذه مثل في املحكمين عدد فإن وبالتالي وأسمائهم املحكمين عدد على يتفقا لم
ا
 وفقا

 كممح لتعيين منه املقدم الطلب وفي.. زيد الدعوى  هذه في املميز أن وحيث.  التحكيم قانون  من أ/21 املادة ألحكام

 إجراء تم كونه  ... ضده املميز عن محكم بتسمية الطلب ذلك ناظرة املحكمة تقوم لكي عنه محكم يسم   لم

 املادة أحكام مقتض ى حسب الفيصل باختيار املحكمان يقوم ذلك بعد ومن الطلب بذلك الوجاهي بمثابة محاكمته

 حكمامل بتعيين فيه قضت الذي قرارها أصدرت الطلب ناظرة االستئناف محكمة أن وحيث.  التحكيم قانون  من 26

  املحامي.......
ا
  محكما

ا
  التحكيم قانون  من 26 و 21 املادتين أحكام مراعاة دون  الطرفين بين النزاع لحل منفردا

ا
 وخالفا

  ليس التحكيم هيئة تشكيل بشأن املحكمة قرار أن ، وحيث ألحكامهما
ا
 يوجد ال ألنه األحكام لنظام يخضع وال حكما

.  الفقه إليه ذهب ما وهذا القضائية اإلدارة أعمال من عمل القرار هذا وان حكم فيها يصدر خصومة وال نزاع

 26 و 21 املادتين ألحكام مخالف بشكل تمت فيه املطعون  القرار مصدر املحكم تعيين طريقة أن الثابت أن وحيث

 التحكيم قانون  من 19/6 املادة عليها نصت والتي التحكيم لحكم املبطلة الحاالت إحدى وهي التحكيم قانون  من

 محكمة أن وحيث( .  16/6/1006 تاريخ 1167/1006 رقم التمييز محكمة قرار انظر"  1002 لسنة 72 رقم

  قرارها فيكون  النتيجة هذه إلى توصلت االستئناف
ا
  محله في واقعا

ا
 398(.القانون  وأحكام ومتفقا

  محكمين تعيين املتضمن االستئناف محكمة قرار يعتبر ال. 2وجاء في قرار آخر لها إنه )) 
ا
  حكما

ا
 وه بل قضائيا

 حكم، وان فيها يصدر خصومة وال نزاع يوجد ال ألنه األحكام لنظام يخضع ، وال القضائية اإلدارة أعمال من عمل

 التحكيم حكــم بطالن دعــوى  أن التحكيــم قانون  من( 19) املادة بينت -7 القضائية األعمال من عمل هو القرار هذا

                                                           
 .02،ص1001د.عبد الحميد االحدب، قانون التحكيم االردني الجديد، مجلة التحكيم العربي ،العدد الخامس،سبتمبر، - 397
 منشورات مركز عدالة14/2/1000)هيئة خماسية( تاريخ 1100/1001قرار محكمة التمييز االردنية بصفتها الحقوقية رقم  - 398
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 تلك من( 6) الفقــرة في الواردة الحالة الحاالت تلك بين ومن الحصر سبيل على فيها الواردة الحاالت في إال تقبل ال

 كون ي للقانون  مخالف وجه على تشكيلها تم والتي التحكيم هيئة من الصادر التحكيم حكم فإن وعليه ، املادة

 
ا
  باطال

ا
 واقع قرارها فيكون  النتيجة هذه إلى توصلت االستئناف التحكيم، ومحكمة قانون  من( 19/6) باملادة عمال

ا
 ا

  محله في
ا
؛ فعدم قابلية النزاع للفصل فيها عن طريق التحكيم أبرز مثال لالستحالة  399"القانون  وأحكام ومتفقا

 دولة أحد اطراف التحكيم أو انالقانونية ومن األمثلة على عدم القابلية للتحكيم كما رأينا في هذه الحالة أن تكون ال

 400يكون احد اطرافه عديم االهلية أو املسائل املتعلقة باألحوال الشخصية أو مسألة أبطال او تسليم براءات االختراع

. 

 
ا
/أ( من قانون التحكيم 27/2من قانون التحكيم األردني والتي تقابلها املادة ) 2/أ/14 نصت املادة )املادة -ثالثا

 تحكيم اتفاق يوجد لم اذا -2:التالية الحاالت من أي في اال التحكيم حكم بطالن دعوى  تقبل ال.  أنه:" أ املصري( على

 .مدته"  بانتهاء سقط او باطال االتفاق هذا كان او ومكتوبا صحيحا

إذ، يمكن التمسك ببطالن اتفاق التحكيم كسبب لدعوى بطالن حكم املحكمين ولو كان قد سبق التمسك بهذا 

من قانون  11/7البطالن كأساس للدفع بعدم االختصاص أمام هيئة التحكيم ورفضت الهيئة هذا الدفع ) مادة 

/ج من قانون التحكيم األردني( حيث ان هيئة التحكيم ال تقض ي بصحة أو 12التحكيم املصري والتي تقابلها املادة 

طالن للنظر في مسألة اختصاصها بالنزاع املعروض بطالن االتفاق على التحكيم وإنما  هي تبحث هذه الصحة أو الب

 صحة هذا 
 
أمامها وتجدر االشارة اذا كان التمسك ببطالن شرط التحكيم قد تم أمام قضاء الدولة وتم رفضه مقررا

الشرط فإن هذا الحكم يحوز حجية األمر املقض ي ويحول دون إثارة هذا البطالن مرة ثانية كسبب لبطالن حكم 

   401املحكمين.

من قانون التحكيم املصري  11/7اللجنة بمركز القاهرة من توصيات واقتراحات بتعديل املادة) ونؤيد ما قدمته

يسمح الطعن في الحكم  1021/ج  من قانون التحكيم األردني( بمناسبة احتفالية مركز القاهرة 12والتي تقابلها املادة 

تمسك به إال بطريق رفع دعوى بطالن حكم التحكيم املنهي الصادر برفض الدفع بعدم االختصاص والذي ال يجوز ال

( من قانون التحكيم املصري حيث ان الغاية من التعديل بكونه ال يجوز الطعن فيه 27للخصومة كلها وفقا للمادة )

 ةإال مع الحكم النهائي وبقاؤه بغير طعن حتى يطعن في الحكم النهائي من شأنه أن يكلف صاحب الدفع مصاريف باهظ

وقد ذهب  402ووقتا حتى يفصل في الحكم النهائي بينما لو تم الطعن فإن من شأنه أن يصدر الحكم فيه من املحكمة 

 بطالنه أو سقوطه أو تحكيم اتفاق وجود عدم على املبنية الدفوع فى تفصل التحكيم القضاء املصري في حكم له)هيئة

 كمح بطالن دعوى  رفع بطريق إال به التمسك يجوز  فال الدفع برفض قضت ما فإذا النزاع، ملوضوع شموله عدم أو

  كلها للخصومة املنهي التحكيم
 
 . 403القانون( هذا من 27 للمادة وفقا

                                                           
 منشورات مركز عدالة 12/4/1002)هيئة خماسية( تاريخ 1127/1002قية رقمقرار محكمة التمييز االردنية بصفتها الحقو  - 399
 .211،ص م،سد. حسام الدين فتحي ناصف، قاعدة منع قضاء الدولة من نظر موضوع املنازعة املتفق بشأنها على التحكيم وقيود تطبيقها،  - 400
 .111،ص214د  فتحي والي، التحكيم في املنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال،املرجع السابق ، بند - 401
. 211وتعديالته،املرجع السابق ، ص 2441لسنة 11د. ناريمان عبدالقادر ،اتفاق التحكيم  وفقا لقانون التحكيم في املواد املدنية والتجارية رقم  - 402
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كما أنه ال ينفذ حكم التحكيم إال بعد صدور أمر بتنفيذه من قضاء الدولة فإذا كان حكم التحكيم املطلوب 

الخاصة بتنفيذ أحكام  2420ادة الرابعة من اتفاقية نيويورك لسنة تنفيذه في مصر اجنبيا فإنه وفقا ملا تنص امل

املحكمين األجنبية يجب أن يرفق بصحيفة الدعوى أصل اتفاق التحكيم أو صورة رسمية عنه وترجمة عربية له وتنص 

وفقا  يماملادة الخامسة من اتفاقية نيويورك على أن للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بالتمسك ببطالن اتفاق التحك

 لقانون البلد الذي صدر  –عند عدم اتفاق األطراف على قانون معين  –للقانون الذي أخضعه له أطرافه أو 
ا
وفقا

  404فيه حكم التحكيم فإن تبينت املحكمة بطالن اتفاق التحكيم قبلت الدفع ورفضت إصدار األمر

 باالعتراف الخاصة2420لعام نيويورك اتفاقية من( أ)2/2املادة فى وقد ذهب القضاء املصري في حكم له )النص

 الصادر2424لسنة 212رقم   الجمهورى بالقرار مصر إليها انضمت والتى - األجنبية املحكمين احكام وتنفيذ

  بها تشريعا وأصبحت2424/1/1فى
 
 طلب على وبناء الحكم وتنفيذ االعتراف رفض يجوز  ال أنه، على2424/2/0من اعتبارا

 التنفيذو  االعتراف إليها املطلوب البلد فى املختصة للسلطة الخصم هذا قدم إذا إال بالحكم عليه يحتج الذى الخصم

 ينطبق ىالذ للقانون  طبقا كانوا ، التحكيم اتفاق اى الثانية املادة فى عليه املنصوص االتفاق اطراف ان على الدليل

 النص عدم عند أو األطراف له اخضعه الذى للقانون  وفقا صحيح غير املذكور  االتفاق أن أو األهلية عديمى عليهم

 املطلوب ىاألجنب املحكمين حكم فى افترضت االتفاقية أن على يدل الحكم فيه صدر الذى البلد لقانون  طبقا ذلك على

 قرينة بذلك فأقامت وصحته وجوده مقومات له توافرت تحكيمى اتفاق إلى استنادا صدوره القاض ى دولة فى تنفيذه

 الحكم تنفيذ يطلب من عاتق إلى صحته عدم أو االتفاق هذا بانعدام ادعاء كل إثبات عبء نقل شأنها من قانونية

 لىع اتفاقهم ليحكم األطراف اختاره الذى القانون  إلى أطرافه اهلية بانعدام االدعاء عدا ذلك فى املرجع وجعلت ضده،

 عند مالحك فيه صدر الذى البلد قانون  إلى أو إطاره فى التحكيم اتفاق الوارد األصلى العقد ليحكم أو ذاته التحكيم

 بحكم اإلختصاص - غيره دون  - وحده القانون  لهذا تكفل دوليا موحدة اسناد لقاعدة وفقا اإلختيار هذا وجود عدم

 . 405األهلية( خال فيما آلثاره وترتيبه وصحته لوجوده الالزمة املوضوعية بالشروط يتصل ما كل فى التحكيمى االتفاق

 عقد أن بمقولة التداعى موضوع املحكمين حكم تنفيذ جواز بعدم تمسكا الطاعنان كانا وفي حكم آخر له)إذا

  ينعقد لم الحكم هذا اساسه على صدر الذى التحكيم شرط تضمن الذى التمويلى اإليجار
 
 كمح أن مؤداه وبما قانونا

 هل رسمية ترجمة واملقدم الذكر آنف اإليجار عقد من يبين وكان التحكيم على اتفاق وجود دون  صدر قد املحكمين

 قانون ال هو العقد هذا على التطبيق الواجب القانون  أن على النص منه والعشرون البند الواحد فى تضمن إنه باألوراق

 السويدى التحكيم قانون  ألحكام وفقا بالسويد التحكيم إلى تنفيذه أو تفسيره عن ينشأ نزاع أى إحالة وعلى السويدى

 لواردا األصلى العقد ليحكم األطراف اختاره الذى القانون  باعتباره السويدى القانون  إلى يكون  ذلك فى املرجع فإن. 

 التحكيمى واالتفاق العقد هذا وجود حول  اثير فيما الفصل القول  يكون  وحده وإليه بنوده ضمن التحكيم اتفاق

 لالزمةا والشروط لاليجاب امللزمة القوة وتحديد بااليجاب القبول  تالقى وكيفية التراض ى وجود حيث من به املتصل

 املدنى القانون  دون  ووجوده، النعقاده الالزمة املوضوعية الشروط من ذلك آخر إلى عدمه من متأخرا القبول  العتبار

 اراملش السويدى القانون  على الدليل الطاعنان يقدم لم وإذ الشأن هذا فى الطاعنين دفاع عنه يصدر الذى املصرى 

 ميناملحك حكم فى يفترض الذى لألصل وخالفا االدعاء هذا صحة مدى قواعده من هدى على املحكمة تتبين حتى إليه

  وصحته مقوماته له تتوافر تحكيمى اتفاق إلى استنادا صدوره
 
 فيه ملطعون ا بالحكم املؤيد االبتدائى الحكم وكان قانونا

                                                           
 .112،ص270د. فتحي والي، التحكيم في املنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال ، املرجع السابق، بند - 404
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 خلص دق التنفيذية بصيغة التداعى موضوع املحكمين حكم بتذييل األمر اصدار موجبات من للتحقق سبيله فى وهو

 يكون  إنهف التمويلى اإليجار بعقد املدرج التحكيم شرط على ذلك فى معوال التحكيم على االتفاق بوجود االعتداد إلى

 . 406( نتيجته فى القانون  صحيح اصاب قد

 رقم ةاألجنبي األحكام تنفيذ قانون  من الثانية املادة أحكام من يستفادذهب إلى أنه:)غير أن القضاء األردني قد 

 نون القا بحكم اصبح قد القرار كان إذا التحكيم إجراءات في املحكمين قرار يشمل األجنبي الحكم أن 2961 لسنة 7

  التحكيم به جرى  الذي البلد في به املعمول 
ا
 قرار فإن ليوبالتا البلد ذلك في املحكمة عن صادر كقرار للتنفيذ قابال

  يكون  البلد ذلك في املختصة الجهات قبل من عليه واملصدق تنفيذه املطلوب األجنبي التحكيم
ا
 في لتنفيذل قابال

  كان إذا األردن
ا
 من ليس التيو  منه السابعة املادة في األجنبية األحكام تنفيذ قانون  يتطلبها التي للشروط مستوفيا

 ون د يحول  ال التحكيم اتفاق عن صورة املدعي إرفاق عدم فإن وبالتالي عنه صورة أو التحكيم صك إرفاق بينها

 التحكيم قرار املدعي قدم اذا.*  2961 لسنة 7 رقم األجنبية األحكام تنفيذ قانون  إلى باالستناد املحكمين حكم تنفيذ

 
ا
 املدعي إرفاق عدم فان نهائي قرار بأنه ، القرار هذا وتضمن املختصة الجهات من فيها التوقيعات على مصدقا

  اصبح الحكم بأن شهادة
ا
 .407(ضروري  غير نهائيا

 لذا " 
ّ
  دام ما وارد غير التحكيم شرط في البحث اعادة فإن

ّ
  هناك أن

ا
  حكما

ا
 محكمة من صدر قد اجنبيا

 ادةامل احكام تطبيق حول  االستئناف محكمة بحث يكون  لذلك ، التنفيذ صيغة املحكمين حكم اكست مختصة

  الدعوى  هذه وقائع على املدني القانون  من( 911)
ا
، وجاء في قرار  408باملوضوع" يتعلق ألنه القانون  لحكم مخالفا

 رالحص سبيل على عددت قد االجنبية االحكام تنفيذ قانون  من السابعة املادة ان آخر ملحكم التمييز األردنية "

 لتحكيما مشارطة تطبيق مراقبة بينها من وليس ، اجنبي حكم تنفيذ طلب رفض للمحكمة معها يجوز  التي االسباب

)409. 

 
ا
 نفيذهت املراد التحكيم حكم فيه صدر الذي البلد باعتبارها وإيطاليا نيويورك اتفاقية وقع األردن على -رابعا

  عليها وقعت
 
 باملثل تصرح املعاملة أساس على دولة لكل تجيز االتفاقية من( 2) املادة من( 7) الفقرة أن وحيث ، أيضا

 من أخرى  لةدو  أي من الصادرة التحكيم قرارات وبتنفيذ باالعتراف املتعلقة األمور  على امليثاق هذا أحكام ستطبق بأنها

 أن إلى ةباإلضاف هذا بالتطبيق وأولى املحلي القانون  من مرتبة أعلى هي الدولية وإن االتفاقية وحيث املتعاقدة الدول 

 .املحاكم األردنية عن الصادرة األحكام تنفيذ عن تمتنع اإليطالية املحاكم أن يثبت ما يقدموا لم املميزين

 
ا
 بأن اإلثبات عبء القت أنها 2421 لسنة 0 رقم األجنبية األحكام تنفيذ قانون  من( 1) املادة من يستفاد -خامسا

 أية يقدموا لم املميزين أن وحيث ، عليه املحكوم عاتق على التنفيذية الصورة بعد يكتسب لم تنفيذه املطلوب الحكم

  الحكم اعتبار فيكون  ، القطعية الدرجة يكتسب لم الحكم أن تثبت بينة
 
  القطعية الدرجة مكتسبا

 
حله... م في واقعا

 إجراء كتمل ال لديها التنفيذ صيغة األجنبي الحكم اكساء املطلوب املحكمة أن على التمييز محكمة اجتهاد استقر -.1

 فضهر  أو الطلب قبول  في تنحصر مهمتها أن إذ اختصاصها عن يخرج ذلك ألن األجنبي الحكم في تغيير أو تعديل أي
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 التي كمةاملح قرار على طعن مرجع ليست ألنها للقانون  مخالفته أو األجنبي الحكم موافقة في النظر صالحية لها وليس

 .410 التنفيذ صيغة أكساؤه املطلوب الحكم أصدرت

 النتائج والتوصيات

 جات والنتائج نعرضها في اآلتي : نخلص من مجمل اعمال الدراسة التي تم فيها التركيز على مجموعة من االستنتا

يستفاد مما سبق بأنه قاض ي الدولة ومن خالل اقامة دعوى اصلية او عند طلب تعين محكم يمكن أن يتدخل  

في حالة ما اذا لم تكن محكمة التحكيم قد شكلت بعد وذلك بناء على طلب احد لتقدير وجود وصحة اتفاق التحكيم 

 بمبدأ اختصار االجراءات فإذا تأكد من اتفاق التحكيم باطل او غير ممكن اعماله او انه غير قابل 
 
االطراف وأخذا

 411ذا االتفاق.للتطبيق عندئذ يكون قد زال املانع الذي يمنعه من نظر موضوع املنازعة املبرم بشأنها ه

 نخلص في نتيجة البحث إلى التوصيات اآلتي:  

ضرورة النص صراحة على اختصاص قاص ي الدولة ان يتدخل لتقدير وجود وصحة اتفاق التحكيم قبل   -2

قانون التحكيم االردني  بالنص صراحة على جواز التقدم بدعوى  0تشكيل هيئة التحكيم، وتعديل نص املادة 

 مستقلة للمطالبة أمام املحكمة بإعالن بطالن شرط التحكيم.

 يئةه تشكيل بعد التحكيم اتفاق وصحة وجود في تقدير هيئة التحكيم اختصاص لىع أن يتم النص صراحة  -1

 التحكيم. 

 بعدم الدفع برفض الصادر الحكم في الطعن ( من قانون التحكيم األردني بأن يسمح12تعديل نص املادة )  -7

 كمح بطالن دعوى  رفع بطريق إال به التمسك يجوز  ال االختصاص فيما يخص بطالن شرط التحكيم، والذي

 كلها.  للخصومة املنهي التحكيم

  

                                                           
 منشورات مركز عدالة  10/1/1002)هيئة خماسية( تاريخ 1177/1001قرار محكمة التمييز االردنية بصفتها الحقوقية رقم  - 410
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 التحكيم لخصومة املوضوعي النطاق و الضريبية املنازعات

 التحكيم لخصومة املوضوعي النطاق و الضريبية املنازعات

 

 األعمال قانون  البحث مختبر مدير

 املغربية اململكة األول، الحسن جامعة

 

 

 مقدمة: 

ضائية قموضوعا ملناقشات قانونية فقهية و لطاملا كانت املنازعات التي تكون الدولة كشخص معنوي عام طرفا فيها 

الحديثة بالصفة الشرعية لنظر املنازعات و إصدار األحكام بشأنها. مستفيضة منذ أن اعترف للتحكيم في صورته 

فتطورت املسألة من الرفض الصريح من قبل التشريعات التي وضعت في بادئ األمر لتنظيم أحكام التحكيم من خالل 

 ت هذهاستثناء منازعات الدولة صراحة من ضمن نطاق املنازعات التي يمكن أن تنظرها محكمة التحكيم سواء كان

املنازعة ذات طبيعة عامة تتصرف فيها الدولة بما لها من سيادة من خالل اتخاذ القرارات اإلدارية السيادية و السياسية، 

أو كانت ذات طبيعة خاصة تتصرف فيها الدولة كما يتصرف فيها أي شخص من أشخاص القانون الخاص فتبرم 

اتية و غيرها مع األفراد و الشركات و الدول األخرى كما هو وارد مثال العقود االقتصادية  التجارية و الصناعية و الخدم

من القانون الجزائري السابق، و هكذا رفضت دول كثيرة إعمال شرط التحكيم الذي سبق و وافقت عليه  111في املادة 

نظام خالفة صريحة للو تعاقدت بشأنه بعلة أن التشريع الوطني يمنعها من اللجوء إلى التحكيم باعتبار أن في ذلك م

العام الوطني، غير أن هذا الرفض الكاثوليكي التام سرعان ما تزحزح نحو القبول النسبي و الخضوع في بداية األمر 

ألحكام التحكيم الدولية أو األجنبية التي صدرت في مواجهة الدولة بالرغم من رفض التشريع، و تلك كانت هي حالة 

لصيغة التنفيذية على حكم تحكيم دولي صدر في مواجهة الدولة املغربية في شخص القضاء املغربي حين قبل وضع ا

املكتب الوطني الستيراد الشاي و السكر رغم اعتبار النيابة العامة أن هذا املقرر التحكيمي يخل بالنظام العام املغربي 

من التعديالت التشريعية لقواعد  الذي يرفض أن تكون الدولة طرفا في الخصومة التحكيمية، و بعد املوجة األخيرة

التحكيم التي عمت الكثير من بلدان العالم مسترشدة بالقانون النموذجي للجنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية 

) اليونيسترال ( تراجعت الدول عن موقفها من التحكيم بالنسبة للمنازعات التي تكون اإلدارة العامة طرفا فيها و 

راحة بإمكانية خضوعها له في العالقات التي تتصرف فيها بوصفها من أشخاص القانون الخاص. فاملشرع أصبحت تقر ص

الذي نسخ و عوض مقتضيات القسم الخامس من الباب الثامن  00-02من القانون  720املغربي مثال ينص في املادة 

بأنه ال يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات  412من قانون املسطرة املدنية و املتعلق بالتحكيم و الوساطة االتفاقية

املتعلقة بالتصرفات األحادية للدولة أو الجماعات املحلية أو غيرها من الهيئات املتمتعة باختصاصات السلطة العمومية. 

 و غير أن النازعات املالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا املتعلقة بتطبيق القانون الجبائي. 

                                                           
الصادر بالجريدة  الرسمية عدد  00 – 02( بتنفيذ القانون رقم  1001نونبر   70)  2110صادر في ذي  القعدة   02 – 01 – 224ظهير شريف رقم  412

 ( 1001دجنبر  02)  2110ذو القعدة    12بتاريخ   2201



 

 

 261 
 

  

  الذي ينص على انه ال يجوز التحكيم: 1املشرع التونس ي في الفصل 
 
في النزاعات املتعلقة بالدولة واملؤسسات  -خامسا

العمومية ذات الصيغة اإلدارية والجماعات املحلية إال إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن عالقات دولية اقتصادية كانت 

 413ث من هذه املجلة.أو تجارية أو مالية وينظمها الباب الثال

و بالتالي قد يبدوا أن النقاش الذي سبق و بدأ حادا لدى الفقه و القضاء حول إمكانية خضوع الدولة للتحكيم 

أصبح غير ذي موضوع ما دام قد حسم ملصلحة االتجاه القائل بوجوب خضوعها للتحكيم، بل جعلته إجباريا في بعض 

قبل املرور عبر التحكيم و هو ما يمكن أن نطلق عليه ال يمكن البحث عن الحل لدى أية جهة  -كما سنرى  -املنازعات 

التحكيم اإلجباري الذي يتميز عن التحكيم االختياري و يختلف عنه من حيث مبدأ اللجوء إليه، ذلك أن التحكيم يكون 

ادة إر  أي إذا تم اللجوء إليه بمحضاص، ويستند إلى اتفاق خ ةكان اللجوء إليه بإرادة األطراف املختلفاختياريا إذا 

الخصوم وأطراف النزاع وهذا النوع من أنواع التحكيم يرتكز على دعامتين أساسيتين وهما اإلرادة الذاتية لألطراف 

و هذا هو األصل. في حين يبقى االستثناء هو أن يجعل املشرع من التحكيم طريقا إلزاميا ال  املحتكمين وإقرار املشرع

اء الدولة. و تكون القاعدة التشريعية التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من يملك معه األطراف رفع املنازعة إلى قض

 التحكيم على نوعين:

د املشرع حاالت معينة، يمنع فيها اللجوء إلى القضاء بصفة مطلقة كما هو الحال في منازعات القطاع  - أن يحّدِّ

 . 414العام ) التحكيم الحكومي ( في مصر

عدم جواز االلتجاء إلى القضاء إال بعد مراعاة وجوب طرح النزاع على هيئة في حاالت معينة   أن يقرر املشرع -

  415التحكيم، كما هو الحال في ضريبة املبيعات أو املنازعات الجمركية في الدول التي تأخذ بها كما في اليمن

  مصر.و 

ل املنازعات الناتجة عن و رغم هذا االعتراف بإمكانية التحكيم في منازعات الدولة إال أن التشريعات لم تجعل ك

تصرفات الدولة خاضعة للتحكيم بل أكدت ما سبق من أن وحدها التصرفات غير ذات الطابع اإلداري السيادي أو 

السياس ي للدولة هي التي يمكن أن تخضع للتحكيم أو بمعنى آخر فقط تصرفاتها املالية أو إن شئنا االقتصادية هي التي 

ملغربي استثنى من هذه التصرفات تلك التي لها صلة باملجال الجبائي. فلماذا املجال تخضع للتحكيم بل أن املشرع ا

و هل  ؟هل األمر هو نفسه في جميع الدول  الجبائي بالتحديد وحده يستثنى من مجال انطباق التحكيم على منازعاته؟

الخضوع للتحكيم؟ بمعنى آخر هل كل املنازعات ذات الصلة باملجال الجبائي كيف ما كان نوعها فعال هي مستثناة من 

عدم قابلية املنازعات الضريبية للخضوع للتحكيم هو مطلق ؟  و هل املنع يعود ألسباب شخصية ) كون الدولة أو 

الجماعات املحلية وحدها من يباشر العمليات الضريبية ( أم هو يعود ألسبب موضعية ) تتعلق بموضوع النزاع نفسه 

 املادة الضريبية (؟ 

                                                           
 (200صفحة2447مايو1بتاريخ 77الرسمي عدد) الرائد  يتعلق بإصدار مجلة التحكيم2447ابريل 12مؤرخ فى2447لسنة11قانون عددمن  1الفصل  -413

  الذي ينص على انه ال يجوز التحكيم:
 
  في املسائل املتعلقة بالنظام العام. -أوال

 
  في النزاعات املتعلقة بالجنسية. -ثانيا

 
ت املتعلقة بالحالة في النزاعا -ثالثا

  الشخصية باستثناء الخالفات املالية الناشئة عنها.
 
 ل التي يجوز فيها الصلح.في املسائ -رابعا

م 2442لسنة  22م بشان الجمارك والقانون رقم 2427لسنة  22والقانون رقم   م بشأن منازعات القطاع العام2407لسنة  41  بالقانون رقم -414 

 بشان ضريبة املبيعات

( لسنة  21م وقانون الجمارك رقم ) 2441لسنة  1م وتعديالته بالقانون رقم 2442لسنة  72قانون الهيئات واملؤسسات والشركات العامة رقم  -415 
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جابة على هذه األسئلة نرتئي أن نبدأ بدراسة الوضع التشريعي في املغرب على مستوى املساطر املوجودة في لإل 

للبحث في ما إذا كان املنع يأتي بسبب وجود الدولة نفسها على املحك أم أن  00-02املقتضيات التي تضمنها القانون 

تحكيم و بالتالي يجب أن يظل حكرا على قضاء الدولة موضوع املنازعة نفسه هو الذي ال يسمح بأن يكون مجاال لل

الرسمي و املساطر اإلدارية التي وضعت خصيصا لذلك  ) الفقرة األولى ( قبل أن نمر إلى املستوى الدولي لنرى الوضع في 

رة الثانية لفقالقانون املقارن في املنظومة الالتينية و االنجلوسكسونية من جهة و االتفاقيات الدولية من جهة أخرى ) ا

 ) 

 التحكيم في املنازعات الجبائية على املستوى الوطني الفصل األول:

بوضع مبدأ عدم جواز أن تكون املنازعات املتعلقة بالتصرفات  00-02من القانون  720يبدأ املشرع املغربي في املادة 

باختصاصات السلطة العمومية موضوع تحكيم، األحادية للدولة أو الجماعات املحلية أو غيرها من الهيئات املتمتعة 

قبل أن يعلن بأن املنازعات املالية الناتجة عن هذه التصرفات يمكن استثناء أن تخضع للتحكيم هي و املنازعات 

املتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة و الجماعات املحلية كما يجوز للمقاوالت العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية 

أن تبرم اتفاق تحكيم مع احترام الشروط و الضوابط الالزمة لصحته من حيث الترخيص و  416املؤسسات العموميةو 

املوافقات، قبل أن يستثني من هذا االستثناء املنازعات املتعلقة بتطبيق القانون الجبائي التي جعلها املشرع املغربي 

التي جاء في فقرتها  111في املادة  417ملدونة العامة للضرائبمحرمة على التحكيم و أكد هذا التحريم مرة أخرى في ا

الثانية بأنه ال يمكن للمنازعات املتعلقة بتطبيق القانون الجبائي أن تكون موضوع تحكيم، و أعاد تأكيده في القانون 

ن يق هذا القانون أن تكو التي جاء فيها بأنه ال يمكن للمنازعات املتعلقة بتطب 221في املادة  418املتعلق بالجبايات املحلية

موضوع تحكيم، و ذلك رغم وجود آلية ال يمكن القول بأنها قضائية كما ال يمكن القول بأنها ليست قضائية تماما لفظ 

املنازعات املتعلقة بالقانون الضريبي و هي آلية اللجان املحلية و الوطنية التي يمكن الطعن أمامها في القرارات التي 

لضريبية تجاه امللزم، بحيث كان يمكن القول بأن هذه اللجان تمارس نوعا من التحكيم بين الطرفين تتخذها اإلدارة ا

لوال أن تشكيلتها التي تضم قضاة رسميين و مساطرها و طرق اشتغالها  املحددة سلفا في النصوص املنظمة لها، تجعل 

ا، ) امللزم و اإلدارة ( على اللجوء إليه لحل خالفاتهم من املستحيل القول بأن األمر يتعلق بتحكيم يمكن أن يتفق األطراف

باإلضافة إلى إجبارية اللجوء إليها قبل اللجوء إلى القضاء و هو األمر الذي يتنافى مع آلية التحكيم التي تقوم على اإلرادة 

اب غيابها يؤدي إلى غيالحرة للمحتكمين في اللجوء إليه باعتبار هذه اإلرادة هي مبرر و أساس وجود التحكيم نفسه و 

أية شرعية لهذه اآللية. هذا املوقف من املنازعات املتعلقة بالقانون الجبائي الذي اتخذه املشرع املغربي ال يجد تفسيره 

إال في كون املغرب دولة تعتمد في مواردها املالية على التحصيل الضريبي بنسبة عالية جدا بالنظر لغياب أي موارد 

لتالي ال تريد أن يكون موردها الرئيس عرضة لتحكيم من ال يهمه سوى العدالة القانونية دون أية أخرى للدولة و با

اعتبارات أخرى بشكل قد يعصف بقدرات الدولة املالية، خصوصا إذا اعتبر الضريبة التزاما كأي التزام عقدي أو قانوني 

نفسه و الذي يحرك و يؤسس لعملية االستخالص. و يوجد على عاتق امللزم تجاه الدولة متناسيا مبرر وجود الضريبة 

إلى أنه   419من القانون املتعلق بالضريبة العامة على املبيعات  72ذلك على خالف املشرع املصري الذي ذهب في املادة 

حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة املستحقة عليها  الضرائب إذا قام نزاع مع مصلحة

                                                           
 املغربي  00-02من القانون  722املادة  -416 

  1002لسنة  72-02الصادرة بقانون املالية رقم  -417 
  1001نونبر  70الصادر في  02 – 1-242الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11-02رقم  -418 
  2442لسنة  22على املبيعات رقم  القانون املتعلق بالضريبة العامة -419 
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 للمادة 
 
من هذا القانون فعلى رئيس املصلحة  21وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في املواعيد املقررة وفقا

 التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم
 
م أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكي أو من ينيبه خالل الخمسة عشر يوما

أنه ك ، ذلوفى حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائي، إلى حكمين تعين املصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن األخر

ن يخرج عن أحدى حالتي فأن األمر ال، املقدم منه قرارل اإلمصلحة الضرائب على املبيعات املسجل بتعدي أخطرتمتى 

 جلخالل األ  -ما أن يتقدم إمن تعديل و  الضريبية املصلحةحددته  ما –صراحة أو ضمنا  -يقبل املسجل ما أن إف

عة في راد املض ي في املناز أ إذاتظلمه أو لم تبت فيه كان عليه  الضريبية املصلحة رفضت نإف –متظلما منه  -املحدد 

 72املادة  تناولت ثم. ال صار تقدير املصلحة نهائياإكيم و التح إلياملصلحة أن يطلب أحالة األمر  قامت به الذي التعديل

 ،خرمحكما ويعين صاحب الشأن املحكم اآل  املصلحة تنظيم التحكيم وجعلته على مرحلتين أوالهما ابتدائية تعين فيها

أسها مها ير جراءات التحكيم أماإلجنة يستأثر وزير املالية بتحديد  إلى النزاع ن لم يعينه أو أختلف الحكمان رفعإف

 ةلحرفيأو ا ةاملهنيهيئة ال يعينه الوزير وتضم صاحب الشأن أو من يمثله وممثال عن املصلحة ومندوبا عن دائم مفوض

ر عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها وتصد مندوبا و ليها املسجل يختاره رئيس هذه الجهةإأو الغرفة التي ينتمي 

 تحديد من ىلكل من املصلحة وصاحب الشأن ويكون واجب النفاذ مشتمال عل يعلن و هذه اللجنة قرارها باألغلبية

دمة أو قيمة السلعة أو الخ الضريبة املنازعة في مقدار إلىطريقا  أرادأن املسجل أذا  بمعنى آخر التحكيم   نفقات يتحمل

تقدير املصلحة ـ مهما شابه من عسف أو ال كان إالتحكيم و  إلى النزاع أو نوعها أو كميتها فليس أمامه سوى طلب أحالة

 من أن يعزف عنه الشأن هذا التحكيم ال يمنع صاحبتتأثر هذه الخالصة بكون ونافذا في حقه وال  له مبالغة ـ ملزما

قرار اللجنة أمام القضاء ألن األصل في  فيثم يطعن  يختاره املحكمة أو أن إلىذلك التقدير مباشرة  طعنه فيويلجأ ب

 وأ على غير مقاصدها وأال تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها ويفصلها عن سياقها تحمل لقانونية أالالنصوص ا

للفصل في منازعات معينة  نظامه نما يقصد بإرادة املشرع متى كان اصطالح ) التحكيم ( إليه إيحرفها عما اتجهت 

قانون الضريبة العامة على املبيعات قد أورد النص  كانإذا و ، يكون مانعا من ولوج طريق التقاض ي أمام املحاكم بشأنها

إلى ن أرادة املشرع تكون قد انصرفت بيقين إمنه ف ،72، 72 ،21في املواد  جراءاتإ على التحكيم وما يرتبط به من

تفصل ي اللجان الت تشكيل التحكيم ـ بديال عن القضاء ـ في منازعات أنفرد وحده بتعيينها وتحديد كيفية نظام نشاءإ

من نفس القانون:  71املادة  . و جاء فيرادة طرفيهإوليد  الإ جراءات التي تتبعها مع أن التحكيم ال يكون فيها وبيان اإل 

تطبق أحكام وإجراءات التحكيم املنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع املستوردة التي تخضع لرقابة 

ذا الذي نص في املادة األولى منه على ما يلي إ 420ر لوزارة املالية املصرية و هو التحكيم الذي صدر بشأنه قرا الجمارك

رة اإلداإلى نشأ نزاع بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع أو منشئها أو قيمتها جاز لهم تقديم طلب 

املحددة  على إحدى لجان التحكيم ه يتم عرض النزاعتفإن قبل ،النزاع إلحالته إلى التحكيم ادائرته ييقع ف الذياملركزية 

في هذا القرار. وكانت اليمن بشطريها قد عرفت نظام التحكيم اإلجباري في الجمارك، ففي الجمهورية العربية اليمنية 

م بشأن الجمارك وفي جمهورية اليمن الديمقراطية صدر القانون 2427لسنة  21صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 

لسنة  74م وتعديالته بالقانون رقم 2417لسنة  11م بشأن الجمارك، كما صدر أيضا القانون رقم 2414لسنة  11رقم 

م بشأن التحكيم الحكومي، تنص كلها على آلية للتحكيم في املنازعات املتعلقة بتطبيق هذا القانون. غير انه في 2410

الجمارك و إمكانية اللجوء إلى التحكيم لفظ ما يتعلق بموقف املشرع املصري من الضريبة العامة على املبيعات أو 

من قانون  72و 72و  21بعدم دستورية املواد   421املنازعات املتعلقة بها، جاءت املحكمة الدستورية العليا لتحكم

                                                           
 بشأن نظام التحكيم في املنازعات بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك 1000لسنة  401قرار رقم  -420 
ه في القضية املقيدة بجدول املحكمة الدستورية العليا  2112شوال سنة 22املوافق  1002يناير سنة  2بالجلسة العلنية املنعقدة يوم السبت  -421 
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التحكيم قهرا على أصحاب الشأن وخلعتا قد فرضتا  72و  21ت على أساس أن املادتين الضريبة العامة على املبيعا

لتحكيم في حقهم عند وقوع الخالف بينهم وبين مصلحة الضرائب على ا جانل ة على القرارات التي تصدرهقوة تنفيذي

منافيا  يكون  ن هذا النوع من التحكيم ـ الذي يبسط مظلته على جل منازعات هذه الضريبة ـإفطريقة ال املبيعات وبهذه

ختصاص جهة اكرها بما مؤداه أن  جراؤهإ الحرة وال يجوز رادة لألصل فيه باعتبار أن التحكيم ال يتولد أال عن اإل 

 واليتها ـ لنظر املنازعات التي أدخلها جبرا في  72و  21املبيعات ـ باملادتين  على العامة التحكيم التي أنشأها قانون الضريبة

فة للمادة يعي باملخاللى قاضيهم الطبإ اللجوء من قاضينخالل بحق التقاض ي بحرمان املتإيكون منطويا بالضرورة على 

املبيعات املشار  من قانون الضريبة العامة على 72وحيث أن املادة  دستورية زاوية من الدستور ومنعدما بالتالي من 20

ذ ال إ ،بعدم دستوريتهما للحكم نها تسقط لزوما تبعاإمنه ف ، 72 ،21التجزئة باملادتين  ترتبط ارتباطا ال يقبلا أليه

. و بالتالي فإن القول بإمكانية اللجوء إلى التحكيم لفظ املناعات املرتبطة بالقانون ن هذين النصينيتصور وجودها بدو 

الضريبي أو الجمركي في جمهورية مصر العربية يصبح هو و العدم سواء، غير أنه ال يجب أن ننس ى بأن السبب في ذلك 

نازعات الضريبية كما ال يعود إلى موقف املشرع من ال يعود إلى موقف للمشرع أو القضاء املصري من التحكيم في امل

التحكيم الذي تكون الدولة أحد أطراف خصومته، بقدر ما يعود إلى ترسيخ مبدأ ال يمكن التهاون مع مخالفته أال و هو 

د ية قمبدأ إرادية اللجوء إلى التحكيم أو عدم وجوب ربط اللجوء  إلى التحكيم أو عدمه بشروط أو نتائج و آثار قانون

دة كومة الواليات املتحكما سبق ململكة البحرين أن أبرمت اتفاقية مع حتعصف بحقوق التقاض ي بأي طريقة كانت. 

منها  27نصت في الفقرة الثانية و الثالثة من املادة   422األمريكية حول تشجيع االستثمار وتوفير الحماية املتبادلة له

   على: 

 ما ينطوي على مصادرة،  7فيما يتعلق بتطبيق املادة  -1 
 
يجوز ألحد املستثمرين الذي يدعى جزما أن إجراء  ضريبيا

، شريطة أن يكون هذا املستثمر قد قام بعرض األمر 4من املادة  7يجوز له عرض هذا النزاع للتحكيم بمقتض ى الفقرة 

 على الهيئة الضريبية املختصة لدى كل من الطرف
 
ين املتعاقدين ملعرفة رأي كل منهما في موضوع اإلجراء الضريبي أوال

 .ال أموهل ينطوي على مصادرة 

لكن ال يجوز للمستثمر عرض النزاع على لجنة التحكيم إذا قررت السلطات الضريبية املختصة خالل فترة  و -   7

و بالتالي تكون دولة مملكة البحرين  .مصادرةتسعة شهور بعد تاريخ إحالة األمر لها أن اإلجراء الضريبي ال ينطوي على 

بهذه االتفاقية قد سمحت بالتحكيم في املنازعات املتعلقة بأحد اإلجراءات الضريبية التي تؤدي إلى املصادرة إذا تعلق 

ن أن و األمر باستثمار أجنبي في العالقة التي تربطها بموجب هذه االتفاقية الدولية مع الواليات املتحدة األمريكية، د

ينطبق ذلك على املنازعات من نفس الطبيعة على املستوى الوطني. على أنه إذا كانت النزاعات التي تجمع بين اإلدارة 

الضريبية و امللزم تثير هذا العدد الكبير من املشاكل و التعقيدات القانونية فإن املنازعات ذات نفس الطبيعة الضريبية 

ليس من بينهم اإلدارة الضريبية، يمكن أن تعرض على التحكيم للفصل في من و التي تجمع بين أطراف عقد واحد 

يتحمل دفع الضريبة أو وفق أية شروط و ضوابط و ذلك بدون مشاكل من الناحية املبدئية، إذ في هذه الحالة ال يوجد 

ضريبية لن تكون طرفا في مانع يمنع من اللجوء إلى التحكيم في هذا النوع من املنازعات، على اعتبار أن اإلدارة ال

الخصومة التحكيمية، ولكن هل يكفي القول بعدم وجود اإلدارة الضريبية طرفا في املنازعة ذات الصلة بهاته األخيرة 

للتسليم بإمكانية التحكيم فيها واستبعاد اختصاص السلطات املختصة قانونا للفصل في هاته املنازعات؟  و الحقيقة 

يراه البعض حصريا لبعض الهيئات في نظر املنازعات الضريبية يتأتى أحيانا من صفة أن مشكل االختصاص الذي 
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الدائن بالضريبة، الدولة أو السلطات العامة وأحيانا أخرى من موضوع النزاع. فإذا كانت صفة الدائن هنا و الذي ال 

م تشكل عائقا نحو الولوج إلى التحكي يتغير باعتباره الدولة أو السلطة العمومية املختصة قد حسمت في اتجاه أنها ال 

في أغلب القوانين املتعلقة بالتحكيم الحديثة، فيبقى موضوع النزاع كمحدد ملدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم أم ال. و 

في املجال الضريبي يذهب البعض إلى أنه ال يجب أن يكون التحكيم مستبعدا كليا و من الناحية املبدئية بل يجب التمييز 

ين عدة حاالت منها ما إذا كان النزاع يتعلق باستحقاق الضريبة أو بمقدارها الذي يمكن عرضه على التحكيم، و بين ب

املنازعة حول وجود الضريبة التي ال يجب أن تعرض على التحكيم . فمهمة املحكم في حالة النزاع حول استحقاق 

لتي وضعها املشرع الضريبي التي تؤثر على حقوق و التزامات الضريبة و قيمتها تنحصر في تطبيق القواعد القانونية ا

من قانون الضرائب الفرنس ي التي تتعلق  2010أطراف العقد، واملثال النموذج على ذلك هو تطبيق املحكم للمادة 

 . 423ببطالن ورقة الضد أو العقد الحقيقي في الصورية

يم بخصوص املنازعات التي أثارت مسألة تطبيق ففي هذه الحالة، ليس هناك ما يمنع من اللجوء إلى التحك

القواعد الضريبية، فمجرد تطبيق هذه القواعد ال يستدعي إطالقا استبعاد التحكيم وكدا إرادة األطراف في اختيار هذه 

فظ ل الوسيلة لحسم منازعاتهم في إطار هذه املنازعات ، و ألن ذلك ال يعد سوى قبوال إلرادة األطراف في اختيار التحكيم

املنازعات الخاصة فيما بينهم باعتبارهم من أشخاص القانون الخاص و ال وجود للدولة أو لإلدارة العمومية بينهم، وإن 

كانت هذه اإلرادة تبقى مقيدة بضرورة تطبيق القواعد الضريبية الواجبة التطبيق بغض النظر عن عدم اختيار إرادة 

ذلك أن القوانين الضريبية تبقى صاحبة االختصاص العام للفصل في املنازعات األطراف أو حتى اختيارها لهذا القانون. 

حالة التصفية أو االستخالص  بين   424الضريبية و ذلك الرتباطها بالنظام العام. و في نفس السياق يميز الفقه الفرنس ي 

 على مستوى املنازعة في مقدار الضريبة و استحقاقها 

م ينازع في الدين الضريبي الذي تمت تصفيته و وجه له إنذار بالدفع أو طلب تنفيذه فمن جهة أولى، يفترض أن امللز 

أمام املحكمين. و هنا يكون املحكم أمام احد موقفين، إما أن يوقف إجراءات الخصومة التحكيمية، وإما أن يمتنع عن 

 اء الرسمي دون أن يكون لذلك أي تأثير،األخذ بعين االعتبار الدين الضريبي املنازع فيه، مع إمكانية الرجوع إلى القض

ألن الدين الضريبي منازع فيه و املحكم ال يتوفر على صالحية البت فيه، إذ أن تحديد الدين الضريبي من حيث 

استحقاقه وقيمته، هو مسألة متعلقة باالختصاص الحصري لقضاء الدولة. و خصوصا حينما يكون استحقاق الضريبة 

لنزاع، وإن لم تتم تصفيتها بعد، ومن باب أولى وضعها قيد االستخالص، ذلك أنه في بعض أو قيمتها هي موضوع ا

الحاالت ينازع أحد األطراف أمام املحكم في كون الضريبة موضوع النزاع هي واجبة الدفع، أو ينازع مقدما في مقدارها. 

عند حساب قيمة التعويض الذي سيدفع.  فال يكون أمام املحكم هنا سوى أن يأخذ بعين االعتبار النتائج الضريبية

. غير أن هذه 425ذلك أن املحكم ال يستطيع الحلول مكان قاض ي الضرائب عموما الذي تعتبر صالحيته من النظام العام

الطريقة قد تطرح عدة مشاكل من قبيل أنه على املحكم أن يوقف إجراءات التحكيم في كل مرة تثور فيها مسألة ذات 
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كون واجبا بالضرورة إيجاد حل لها بصورة مسبقة من قبل القضاء الضريبي، أو استبعاد أخذ القاعدة طبيعة ضريبية وي

الضريبية بعين االعتبار ملجرد أن تطبيقها غير مؤكد أو شكك فيه من قبل احد األطراف. و هنا من أجل تفادي التماطل 

يتم منح املحكم صالحية تقدير صحة املنازعة  أن 426و االستغالل السيئ ألحد األطراف لهذه الوضعية اقترح الفقه

و ألنه لم يعد يكفي تقديم  .427املطروحة أمامه، انطالقا مما هو معمول به بخصوص قاعدة الجنائي  يعقل املدني

الشكوى لوقف اإلجراءات التحكيمية، وإنما يجب إتباعها برفع دعوى قضائية يكون حلها ذا تأثير على الحل الذي 

 حاكمة التحكيمية، فإنه يصعب األخذ بمثل هذا االقتراح، انطالقا من عدم سهولة تنفيذه لسببين.تتمخض عنه امل

األول: يتعلق بقدرة املحكم على الحكم بجدية هذه املنازعة، في حين أنه ال يتوفر على سلطة للحكم باملنازعة ذاتها 

. 

ظام العام للحكم بمسالة استحقاق الثاني: هو أن محكمة االستئناف غير مختصة بمقتض ى قواعد من الن

الضريبة، فكيف يمكن لها أن تبحث في صحة التقدير الحاصل من قبل املحكمين ؟ لذلك اعتبر البعض أن هامش 

 .428املناورة هنا ضعيف جدا والتردد وعدم التأكد ال يزاالن هما سيدا املوقف

متباينة من دولة إلى أخرى من التحرر املطلق  و مع ذلك يظل تعامل الدول مع القدرة على إخضاع النزاع للتحكيم

و جعل التحكيم مبدأ و أصل ال يفلت منه إال القليل من املنازعات كالواليات املتحدة األمريكية إلى دول تجعل منه 

 استثناء ال تخضع له إال املنازعات ذات الطابع التجاري املادي التي تربط بين الخواص و دول تأخذ بالتحكيم و لكنها

 تستثني بعض املنازعات من الخضوع له كاملغرب و فرنسا. 

ففي ما يتعلق بالواليات املتحدة األمريكية، فإن إمكانية خضوع املنازعات الضريبية للتحكيم يشكل أحد 

خصوصيات نظامها الجبائي، التي تمنح فرصة حقيقية للملزم الذي يخاصم اإلدارة الضريبية سواء بمناسبة نزاع 

شر أو بمناسبة نزاع مدني أو تجاري له تداعيات ضريبية. فالنظام الفدرالي للواليات املتحدة األمريكية يميز ضريبي مبا

بين املنازعات التي تجمع بين الدولة الفدرالية و امللزم من جهة و تلك التي تجمع بين مصلحة الدخل املحلي أو الداخلي 

 يدة نسبيا. و بين امللزم من جهة أخرى، و التي هي مسطرة جد

فبالنسبة ملختلف الواليات، العديد منها تبنت تشريعات تسمح بإخضاع املنازعات الضريبية للتحكيم، خصوصا 

 . 429باإلرث أو تحديد و تقييم الضريبة املتعلقة  في مجاالت

                                                           
426 - Jean Pierre – le Galle.  Fiscalité et arbitrage  Revue d’arbitrage 1994 n 2  p 264 est s 

 :حول موقف االجتهاد الضريبي بخصوص قاعدة الجزاء بعقل الحقوق يرجى الرجوع للقرارات التالية -427

- CAP 14 juin 1994 Revue d’arbitrage n 2 1996 P 129 note Jacques Pellerin . 

- CAP 30 mars 1995 Revue d’arbitrage n 2  1996p132 note Jacques Pellerin.  

- CAP 16 Juin 1998 Revue d’arbitrage n 2 1999p333 not Laurence Idot. 
428 -   Jean Pierre – le Galle.  Fiscalité et arbitrage  Revue d’arbitrage 1994 n 2  p 274 est s 

بيعية طيتعلق األمر باتفاق بين مجموعة من الواليات حول عدم االزدواج الضريبي بالنسبة للضريبة الوطنية و املحلية التي يخضع لها األشخاص ال -429 

 و املعنوية التي تمارس نشاطا اقتصاديا في أكثر من والية.   

( Alabama al Stat 40-27 1 ) ( Alaska AK Stat 43.19.010 ) ( Arkansas AR Stat 26- 5 – 101 )                                                                                            
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( l’Uniforme Interstat Arbitration of death Taxes Act )     أغلب الواليات و و هو القانون املوحد الذي تبنته

الذي يجعل املنازعات املتعلقة باملوطن الضريبي خاضعة للتحكيم، بل حتى الواليات التي لم تأخذ بهذا القانون تتوفر 

و بعد االنتقادات التي  2440. ففي  430على قوانين محلية تؤدي نفس الغرض في ما يخص منازعات املوطن الضريبي

ة حول التحصيل و املنازعات الضريبية، قامت هذه األخيرة بوضع برنامج دام وجهها مجلس النواب األمريكي للحكوم

الذي أعدته    IRS Restructuring Actسنتين من أجل تشجيع التحكيم في املجال الضريبي و ذلك من خالل ما سمي 

مليون دوالر، ماليين إلى  20من مصلحة الضرائب املحلية و الذي خفض السقف الذي يسمح باللجوء إلى التحكيم 

مدد  1007و في سنة  1000الهدف كان هو جعل مسطرة التحكيم أكثر استعماال من قبل امللزمين ابتداء من سنة و 

أصبح البرنامج رسمي و دائم. غير أن إخضاع النزاع للتحكيم ال يستقيم  1002البرنامج لسنة أخرى إضافية. و في سنة 

رحلة التظلم حيث خاللها يمكن طلب اللجوء إلى التحكيم، و باستثناء حاالت في النظام األمريكي إال بعد املرور من م

، فإن هذه املسطرة يمكن دائما إعمالها في جل املنازعات إذا اتفق األطراف على 431قليلة اعتبرت غير قابلة للتحكيم

لزم األطراف، و خصوصا املالتحكيم و القانون الواجب التطبيق، ألن األمر يتعلق بمسطرة اختيارية تتوقف على إرادة 

و بعد اإلبالغ باملوافقة يباشر األطراف صياغة اتفاق  .432الذي يتقدم بطلبه إلى اإلدارة التي يجب أن ترد خالل أسبوعين

التحكيم خالل شهر من الزمن محددين املحكمين الذين يجب أن يصدروا حكمهم خالل ثالثة أشهر من تاريخ توقيع 

 .     433اتفاق التحكيم

من القانون  1020و  1024ا في فرنسا فإن ما يخضع للتحكيم من ما ال يخضع له يتم تحديده من خالل املواد أم

املدني. و في الوقت الذي تمنحنا فيه املادة األولى معيارا عاما للقابلية للتحكيم  ) القدرة على التصرف في الحقوق ( فإن 

الناحية املبدئية. و القضايا التي تكون فيها الدولة طرفا هي من اختصاص الثانية تورد الحاالت الغير قابلة للتحكيم من 

القضاء اإلداري باعتبار أن هذا االختصاص يتعلق بالنظام العام. و بالرغم من أن هذا املنطق يؤدي إلى اعتبار املنازعات 

نزاع دارة الضريبية طرفا في الالضريبية من املنازعات التي يجب أن تكون مستثناة من مجال التحكيم بسبب تواجد اإل 

و هي تابعة للدولة من جهة و ألن األمر يتعلق بالنظام العام من جهة أخرى، و بالرغم من ذلك يظل بعض الشك يحوم 

 حول مدى استثناء املنازعات الضريبية من القابلية للتحكيم في فرنسا.

من القانون  1020ة مع النظام العام، فاملادة ففي فرنسا ترتبط القابلية للتحكيم أشد االرتباط بمدى العالق

املدني تنص على انه ال تقبل التحكيم املنازعات التي تكون الدولة فيها طرفا و املنازعات املتعلقة بأهلية األشخاص أو 

لق عبالطالق أو االنفصال الجسدي أو باملنازعات املتعلقة بالجماعات املحلية و املؤسسات العامة و عموما كل ما يت

بالنظام العام. و بالتالي فإن القراءة الحرفية أو السطحية لهذه املادة يجب أن تؤدي إلى القول بأن كل ما يتعلق بالنظام 

العام من قريب أو من بعيد يجب أن يكون ممنوع من التحكيم، غير أن العديد من الفقهاء أصبح من البديهي بالنسبة 

                                                           
430 - West’s Wisconsin statutes Annotated, WSA  72.35  et Maine ( Maine Revised Statutes Annotated 36 MRSA 3914) et Colorado  West’s 

Colorado Revised Statutes Annotated  CRSA 15-1-804  

 عوى قضائية أو عندما يتعلق النزاع ببعض مصاريف الخاصة خصوصا في الحاالت التي يتصرف فيها امللزم بسوء نية كما لو كان بصدد رفع د -431 

 في حالة الرفض ال يسمح بأي طعن، و كل ما يستطيع امللزم القيام به هو طلب لقاء من أجل االطالع على أسباب هذا الرفض  -432 

ل ثمن تصدير منتج معين خالل ثالثة سنوات كانت أول قضية تطبق فيها هذه املسطرة هي قضية شركة آبل كومبيوتر ضد اإلدارة الضريبية حو  -433 

حيث جرت  ،لفائدة فرع يوجد في سينغافورة، في نهاية املطاف قامت الهيئة التحكيمية بتحديد املبلغ املتنازع عليه و حكمت لصالح اإلدارة الضريبية

و هي الطريقة التي يتقدم فيها كل طرف باالقتراح املشكل للحد األدنى الذي يمكن أن يقبل به حيث ال يملك    baseball arbitrationعلى طريقة 

قضية أخرى طلب فيها التحكيم لم تقبل منها الغدارة الضريبية  21املحكمون سوى أن يختاروا من بين مقترحات األطراف  و هي القضية التي تلتها 

 يها التحكيم حتى النهاية ) عن الجمعية األمريكية للتحكيم (     سوى خمسة و واحدة فقط تم ف
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أن يتأتى فقط من ارتباط النزاع بالنظام العام و هو األمر الذي أكدته محكمة  لهم أن بطالن اتفاق التحكيم ال يمكن

النقض أكثر من مرة. فارتباط القواعد القانونية التي ستكون واجبة التطبيق أمام املحكم بالنظام العام ال يجب أن 

رتبطة مطالب بإعمال القواعد املتكون سببا كافيا بذاته لتحريم التحكيم في هذه الحاالت، بل على العكس يظل املحكم 

بالنظام العام و يراقب في ذلك لحظة طلب الصيغة التنفيذية على حكمه. و لكن السؤال الذي يطرح هنا هو عن أي 

نظام عام نتحدث عندما نتطرق إلى املنازعات الضريبية و عدم قابليتها للتحكيم؟ صحيح هناك نظام عام سياس ي و 

دي و لكن هناك أيضا نظام عام توجيهي و آخر حمائي. ففي ما يتعلق باملجال الضريبي، فإن آخر اجتماعي و ثالث اقتصا

املنع من التحكيم يجد مبرره في كوننا هنا نوجد أمام قواعد ال تنظم حقوقا شخصية يمكننا التصرف فيها و التنازل 

 عام توجيهي، و القواعد الضريبية ال تقدم أي عنها، بل تهدف إلى تنظيم العالقة بين الفرد و الجماعة و بالتالي هو نظام

حقوق شخصية بل تفرض ضوابط ال يمكن لألطراف استبعادها، و النتيجة املنطقية يجب أن تكون هي عدم قابلية 

هذا النوع من املنازعات للتحكيم. فاملشرع الفرنس ي يعتبر بان القواعد الجبائية ترتبط أشد االرتباط باملصالح العامة 

. غير إن عدم االستقالل التام للمادة الضريبية عن 434، و بالتالي منازعاتها يجب أن ال تترك بين يدي املحكمينالعليا

 435Dantonغيرها من املواد القانونية املدنية و التجارية، يجعل هذه النتيجة محل شك و إعادة نظر، ففي قضية 

Défense       اعتبر املحكمون بأن لهم الحق في تقدير ما إذا كانت االتفاقية موضوع النزاع هي ورقة ضد تخضع للمادة

من املدونة العامة للضرائب الفرنسية، و ما إذا كان األمر يتعلق بمشكل ضريبي صرف أم انه يرتبط أيضا  2010

اقي؟ هذا التساؤل الذي سيجر معه التساؤل بمؤسسة من تطبيقات القانون املدني ألنه يتحدث عن بطالن شرط اتف

 و ما إذا كان فعال يتعلق بموضوع النزاع أم فقط أطرافه.  1020عن مفهوم و حدود النظام العام املتحدث عنه في املادة 

من القانون املدني الفرنس ي يتبين بأن التحكيم الداخلي الذي يكون أحد أطرافه الدولة أو  1020فبقراءة املادة 

عمومي هو ممنوع. و هو املقتض ى الذي وضع بسبب التخوف من عدم قدرة املحكم على حماية مصالح الشخص شخص 

العمومي، و باعتبار أن القضاء الرسمي هو الجهة الوحيدة القادرة على توفير هذه الحماية. و لكن ما هو الحل في الحالة 

مدنية بين طرفين من الخواص و يطرح بشكل عرض ي  التي يكون فيها املحكم بصدد نظر نزاع من طبيعة تجارية أو 

مشكل من طبيعة ضريبية؟ فهل يجب أن تمتنع الهيئة التحكيمية عن نظر النزاع ما دام حله يتوقف على تطبيق قاعدة 

جبائية؟ فمن املمكن أن يتفق األطراف أن يتحمل أحدهما جزء أو كل الضرائب الناجمة عن العملية، ففي هذه الحالة 

أنه ليس هناك أي مانع من خضوع النزاع للتحكيم، فهذا االتفاق ال يمس في ش يء مصالح اإلدارة الضريبية، بل  يفترض

 و ال يغير بالنسبة لها من هو الخاضع للضريبة، غير أن املشكل يثور في حالة النزاع حول مبلغ الضريبة، 

   ملسطرة إلى حين صدور قرار القاض ي املختص؟فهل يجب على املحكم أن ينظر هذا النزاع أم يجب عليه أن يوقف ا

 وضعية اتفاق التحكيم في املنازعات الجبائية على املستوى الدولي الفصل الثاني:

يبدوا انه من السهل على الدول أن تتنازل عن سيادتها في املجال الضريبي على املستوى الدولي تجاه الدول األخرى 

ما دامت هذه األخير ة تتنازل هي األخرى عن جزء من سيادتها الضريبية إن جاز التعبير، منه على املستوى الوطني تجاه 

يجد له مكانا في النزاعات الضريبية التي يمكن أن تقع بين الدول بمناسبة  الخواص، و بالتالي يبدوا أن التحكيم يمكن أن

 تطبيق اتفاقيات ثنائية أو دولية. 

                                                           
434 - E. LOQUIN, jurisclasseur . Proc. Civ, Fasc 1024. Arbitrage 20 sep 2008   
435 - CA Paris SNC Danton Défense  C. SA Cotelle , Bella et Delpha Revue d’Arbitrage 1994 nu 2  p 397  
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فيوما بعد يوم تكثر االتفاقيات التي توقعها الدول لتفادي االزدواج الضريبي و لحل بعض املشاكل و املنازعات ذات 

االرتباط باملجال الضريبي، تشجعها في ذلك املنظمات الدولية ذات الطبيعة االقتصادية و التي تأتي على رأسها منظمة 

 التعاون و التنمية االقتصادية. 

تبنت منظمة التعاون و التنمية االقتصادية اللجوء إلى التحكيم لحل املنازعات في نموذجها  1001وز يولي 21ففي 

لالتفاقية الدولية لالزدواج الضريبي. فلقد كان هناك دائما مسطرة خاصة بفظ املنازعات التي يمكن أن تثور بين 

لالتفاقية الدولية حول االزدواج الضريبي، غير مختلف اإلدارات الضريبية ملختلف الدول حول تطبيق نموذج املنظمة 

 أن هذه املسطرة لم تكن دائما فعالة.

 اآللية الجديدة تنص على إمكانية اللجوء إلى مسطرة للتحكيم بشرطين ال غنى عن احدهما: 

قديم النزاع تأن ال تؤدي املفاوضات التي تم القيام بها في إطار مسطرة االتفاق املتبادل خالل السنتين التاليتين ل

 للسلطة املختصة في الدولة األخرى املتعاقدة.

 أن يتقدم امللزم بالطلب.  

تقوم السلطة الضريبية لكل دولة بتعيين محكم، و املحكمين املختارين يعينان محكما ثالثا بصفته رئيسا للهيئة 

 التحكيمية. 

ة  ى النزاع و يحددون أي مقتض ى من أالتفاقية الضريبيفي ما بعد يختار املحكمون القواعد املسطرية الواجبة التطبيق عل

يقوم عليه النزاع. و إذا كانت االتفاقية تسمح يمكنهم أن يطبقوا حتى القواعد الوطنية للدول املعنية بالنزاع، و من ثم 

 يجب أن يكون املقرر التحكيمي النهائي مسببا أو معلال و كتابيا.

قررات التحكيمية الصادرة في هذا الشأن ال تشكل سوابق تحكيمية و ال تقبل و تشير اتفاقية املنظمة إلى أن امل

 التنفيذ إال باتفاق جديد بين اإلدارات الضريبية للدول املعنية.   

و بالتالي، بالرغم من وضع إمكانية اللجوء إلى التحكيم لفظ املنازعات الضريبية، إال أن هذه اآللية تبعدنا عن 

تسوية القضائية. و الحل بالنسبة للملزم هو أيضا بعيد عن اهتماماته، ما دام مخاطبه يظل هو املفهوم التقليدي لل

 اإلدارة الضريبية الوطنية.     

تشير فيه إلى تأكيد عزمها على  1000436ماي   07أم بالنسبة لغرفة التجارة الدولية فقد أصدرت إعالنا بتاريخ 

 2401ي في املنازعات الجبائية الدولية، حيث سبق لها أن نشرت في سنة تشجيع الحكومات على قبول التحكيم اإلجبار 

إعالنا مبدئيا حول املوضوع. غير أنه خالل السنوات التي مرت و بالرغم من بعض التطور الحاصل، ظل قبول شرط 

 التحكيم في هكذا منازعات أمر قليل الحدوث.

تفاق ودي لحل الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن فأغلب االتفاقيات الضريبية الثنائية تنص على مسطرة ا

تطبيق االتفاقية بالنسبة للخاضعين أو امللزمين. و هي املسطرة التي ترتكز على التوافق و التشاور مع السلطات املختصة 

                                                           
436 - Document n° 180/438 de 3 mai 2000 
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الزدواج افي الدولتين املتعاقدتين. و رغم تقديم هذه املسطرة للعديد من االمتيازات للمقاوالت الدولية خصوصا في مجال 

 الضريبي، إال أنها تظل منتقدة لألسباب التالية: 

هذه االتفاقيات تشجع الدول على تفادي االزدواج الضريبي و ال تفرض عليها ذلك و بالتالي فإن فرضية بقاء 

 االزدواج الضريبي رغم وجود االتفاقية تظل ممكنة.

 صة، و إن تم ذلك فبشكل غير رسمي و غير مضمون. عدم إشراك الخاضعين أو امللزمين في مداوالت اإلدارة املخت

هذه االتفاقيات التي تهدف إلى تفادي االزدواج الضريبي ال تحدد القواعد املسطرية و آجال لتسوية النزاع عن 

طريق االتفاق الودي، كما ال تحدد ضوابط التطبيق رغم أن أغلبها تنص على أن االتفاقات بين السلطات املختصة 

 ها بغض النظر عن مدد التقادم الوطنية. يتم تطبيق

 لرجوع.  اختصة و القواعد الوطنية للفحص و هناك تنازع مسطري بين القواعد املتعلقة باالتفاق بين السلطات امل

 حسن تدبير هذه املساطر يمكن أن يتطلب الكثير من الوقت الذي يقلق املقاوالت فواته.

قضاء على االزدواج الضريبي، فإن الخاضع أو امللزم يمكن أن ال يكون و حتى إذا تمكنت السلطات املختصة من ال

محايدا بالنسبة للطريقة املستخدمة. و قرار السلطة املختصة يمكن أن ال يكون مطابقا للقانون الوطني و يمكن أن 

 يتأثر بعوامل خارجية كما مساطر أخرى لالتفاق الودي الجارية.

اإلجباري أن يتجاوزها أو يخفف من حدة مشاكلها. فالتحكيم دائما ما يؤدي  كل هذه االنتقادات يمكن للتحكيم

إلى الحكم و يضمن صدور قرار محايد مع املشاركة الخاصة للخاضعين أو امللزمين و يطبق القانون بدل االعتبارات 

 الظرفية. و بالرغم من أن مسطرة التحكيم يمكنها أن تستغرق أجال غير أنه محدد و معلوم. 

تنص على  437أبرمت الدول األعضاء في املجموعة األوروبية اتفاقية 2440ما بالنسبة لالتحاد األوروبي ففي سنة أ

التحكيم في بعض املنازعات الجبائية ذات الطبيعة الدولية، هذه االتفاقية تشكل سابقة مهمة تستحق األخذ بعين 

 االعتبار لصياغة مقتضيات خاصة في مادة التحكيم الدولي عموما، ذلك أنها تتميز بما يلي:

 يتعلق األمر باتفاقية متعددة األطراف. 

 التحكيم فيها هو إجباري. 

نتيجة التحكيم ليست دائما ملزمة، ذلك أنه بعد صدور املقرر التحكيمي يمكن للسلطات املختصة االتفاق على 

 حل آخر يجب بالضرورة أن يؤدي إلى تفادي حذف االزدواج الضريبي.

 االتفاقية تنطبق على االزدواج الضريبي االقتصادي و القانوني، و لكن وحدها املعنية هي تلك الناتجة عن 

من اتفاقية منظمة التعاون و التنمية االقتصادية النموذجية املتعلقة بالضريبة  4التصحيح املنصوص عليه في املادة 

 على الدخل و على الثروة.   

                                                           
437 - 1) Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, 90/436/CEE 
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 للخاضع أو امللزم الحق في طلب التحكيم ) حق املبادرة ( 

أشهر لتقديم الطلب للتحكيم و للسلطات املختصة  07االتفاقية تحدد مجموعة من اآلجال: تتوفر املقاولة على 

أشهر لوضع لجنة استشارية تتوفر بدورها  02أجل سنتين لتسوية املسألة من خالل االتفاق الودي و إال فإنها تتوفر على 

 على ستة أشهر للتقرير في املسألة.  

 قاعدة مسطرة مفروضة، كل القواعد يعود للسلطات املختصة تحديدها ليست هناك أية

 ال يسمح بأي رجوع  أو طعن أمام املحاكم للمراجعة.  

 ال يمكن إعمال التحكيم في الحالة التي يتعلق األمر فيها بدرجة عالية من املخالفة أو التجريم.  

دم الداخلي أو الوطني، و التطبيق يمكن أن يتم يجب تطبيق األحكام التحكيمية بغض النظر عن أي اجل للتقا

 مع تصحيح الدخل أو تقديم ائتمان ضريبي.  

 موقف الواليات املتحدة األمريكية من تحكيم املنازعات الجبائية الدولية

طوال سنوات عديدة ظلت الواليات املتحد تعترض على إدخال شرط التحكيم في االتفاقيات التي تهدف إلى تفادي 

 تتصف باملواصفات التالية:  438واج الضريبي، و حديثا قبلت ببعض شروط التحكيم االزد

 440و املكسيك 439فبالرغم من أن االتفاقيات األولى التي  وقعتها الواليات املتحدة األمريكية مع فرنسا و هولندا

وجة للتحكيم ، فإن مكانت تتضمن وجوب الحصول على موافقة السلطات الضريبية املختصة و امللزم إلمكان اللجوء 

، تسير كلها  في اتجاه االتفاقية 443و كندا 442و بلجيكا 441جديدة من االتفاقيات وقعتها الواليات املتحدة األمريكية مع أملانيا

النموذجية ملنظمة التعاون و التنمية االقتصادية تسمح للملزم بأن يفرض على السلطات الضريبية املختصة بأن تذهب 

م تتمكن من التوصل إلى اتفاق ليصبح معها التحكيم إجباريا بعد اتفاق األطراف عليه، غير أنه نحو التحكيم إذا ل

يمكن التحفظ بشأنها و بالتالي يمكن للسلطات املختصة عدم املوافقة على التحكيم في مجال السياسات الضريبية أو 

 تفاقات التشريعات الوطنية كما يمكن للخاضعين إبداء وجهات نظرهم بشأن هذه اال

هذه املقاربة في مجموعها هي أكثر محدودية من االتفاقية األوروبية بالرغم من أنها تشجع من حيث إدماجها 

للتحكيم في مجموعة من االتفاقيات الدولية التي أبرمتها الواليات املتحدة، غير أن كون التحكيم ليس إجباريا هو أمر 

 مسطرية أو آجال.  سلبي يضاف إلى سلبية عدم تحديد أية ضوابط 

                                                           
438 - (2) Notamment dans la convention États-Unis/Allemagne. D'autres conventions, dont celles avec le Canada, les Pays-Bas, la France, 

le Kazakhstan, la Suisse et le Mexique, envisagent aussi l'arbitrage, mais pas immédiatement. Aucune clause d'arbitrage ne figure dans la 

convention modèle des États-Unis. 

  2441دجنبر  20 - 439 

  2441يناير  02 -440 

  1002يونيو  02 -441 

  1002نونبر  11 - 442 

  1001شتنبر  21 - 443 
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أما في فرنسا فإن اللجوء إلى التحكيم في املنازعات الجبائية على املستوى الدولي هو ممارسة قديمة و لكنها ضيقة 

املوقع بتاريخ  445، فملحق االتفاقية الفرنسية األملانية 444ما دامت فقط بعض االتفاقيات القليلة هي التي كانت تتضمنه

شهرا، غير  11تدخل لجنة للتحكيم إذا لم تتوصل الدول املوقعة إلى اتفاق ودي خالل أجل ينص على  2404شتنبر  10

أن اللجوء إلى هذه اللجنة يظل اختياريا و لكن قراراتها تتوفر على القوة اإللزامية. و حديثا تمت إضافة العديد من 

ة املوقعة مع الواليات املتحدة . ففي االتفاقي446املالحق ملجموعة من االتفاقيات تضمنت شرط تحكيم إجباري 

( كما تم 2)  12أمر إجباري، و نص املادة ورد نص يجعل من إدراج شرط التحكيم  2441غشت  72األمريكية بتاريخ 

 . 1004تعديله و دخل حيز النفاذ بعد التصديق عليه سنة 

 اقيات الدولية املتعددة األطراف؟ و إذا كان األمر يبدوا مشجعا على مستوى االتفاقيات الثنائية، فماذا عن االتف

بين البلدان أالثني عشر املكونة لإلتحاد األوروبي آنذاك  2440يوليوز  17لقد أسست االتفاقية املوقعة بتاريخ 

، ملسطرة تحكيم إجباري في حالة النزاع 447حول القضاء على االزدواج الضريبي في حالة تصحيح أرباح املقاوالت الشريكة

واج ضريبي ما. و هي املسطرة التي تنطبق في الحالة التي نكون فيها أمام ازدواج ضريبي قانوني أو اقتصادي حول إلغاء ازد

يتعلق بثمن التفويت بين مقاوالت شريكة تنتمي لبلدان مختلفة موقعة، كما يشمل التحكيم العالقة التي تربط املركز 

الذي يتواجد في بلد آخر عضو. و تتعلق االتفاقية املذكورة  الرئيس ي لشركة ما تتواجد بأحد البلدان األعضاء و فرعه

بأنواع الضرائب التالية: الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات في ما يتعلق بفرنسا و ما يوازيها في البلدان 

تاريخ توقيع  ض بعداألوروبية املعنية، كما تتعلق أيضا بالضرائب ذات الطبيعة املماثلة أو بالقياس و التي يمكن أن تفر 

االتفاقية و التي تضاف إلى الضرائب املذكورة أو تحل محلها. حيث وضعت مسطرة يمكن من خاللها عرض النزاعات 

التي لم يكن من املمكن حلها وديا بين األطراف خالل سنتين، على لجنة استشارية للتحكيم تصدر رأيها خالل ستة 

على نفس األجل للتوصل إلى اتفاق و إال فإن رأي اللجنة سيصبح ملزما. غير  أشهر، بعد ذلك تتوفر السلطات الضريبية

أنه من الصعب أن نطلق على هذه الجنة االستشارية هيئة تحكيمية أو محكمة تحكيم، بحكم أن ما تصدره ليس 

فيها  لتي ال تستطعبحسب االتفاقية إال آراء و ليست ملزمة في حد ذاتها و ال تقيد السلطات املختصة إال في الحالة ا

التوصل إلى اتفاق حول قرار يسمح برفع حالة االزدواج الضريبي.  على خالف الحكم التحكيمي الذي يحمل في ذاته 

حجية الش يء املقض ي به و التي تفرضه على األطراف. األمر الذي يجعل املسطرة التي تقترحها االتفاقية تقف في الحدود 

 توفيق أو الوساطة. بين مسطرة التحكيم و مسطرة ال

ملكسيك ايات املتحدة األمريكية و كندا و كما تضمن االتفاق الذي بموجبه تم خلق منطقة للتبادل الحر بين الوال 

من االتفاقية، مجموعة من املساطر لحل النزاعات التي  22في الفقرة  2441و الذي دخل حيز النفاذ في فاتح يناير  

ن الدولة و أحد املستثمرين، و من بينها التحكيم، و هو ما يعني أن كل شخص من يمكن أن تثور بمناسبة تطبيقه بي

أشخاص القانون الخاص الذي تتوفر فيه صفة املستثمر في إطار االتفاقية املذكورة يمكنه أن يلجأ إلى التحكيم في 

                                                           
444 -  V. H. PERDRIEL-VAISSIERE, « Le règlement amiable des conflits en droit fiscal conventionnel français », dans L’Année Fiscale, B. 

CASTAGNÈDE et D. GUTMANN (dir.), PUF. 2003, p. 245. 

  2404شتنبر  10بواسطة امللحق املؤرخ في  2424يوليو  12من االتفاقية املبرمة بتاريخ  12صل تعديل الف -445 

 2442نونبر  70ي بواسطة امللحق املؤرخ ف 2412ماي  01من اتفاقية  12مع كندا من خالل تعديل الفصل  2447فبراير  07مع  كازاخستان   -446 

بواسطة ملحق يفترض أنه قد تم املصادقة عليه خالل  2441غشت  72(  من اتفاقية 2)  12الواليات املتحدة األمريكية من خالل تعديل الفصل و 

    1004سنة 
447- JO L 225 du 20 août 1990  p 10  
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للجوء إليه بغض النظر عن أي مواجهة الدولة، مما يعني أننا أمام حالة من حاالت التحكيم غير أالتفاقي الذي يتم ا

شرط أو مشارطة للتحكيم. غير أن مجال انطباق مسطرة التحكيم هذه، يطرح العديد من األسئلة حول ما إذا كان من 

املمكن أن تكون نزاعات املستثمرين ضد الدولة التي يمكن حلها عن طريق التحكيم، يمكن أن تشمل املشاكل الضريبية، 

قرتها األولى على أن مقتضيات هذه االتفاقية لن تنطبق على املقتضيات الضريبية، ما عدا ما تنص في ف 1207فاملادة 

هو منصوص عليه في نفس املادة. و بالتالي فإن االتفاقية ال تنص إال على الفرضية التي يقوم فيها نزاع بين املستثمر و 

 . الدولة حول استثمار تضرر بسبب مقتض ى ضريبي أدى إلى نزع امللكية

بمثابة ميثاق االستثمار، في فقرتها األخيرة على ما  42 – 20من القانون اإلطار رقم  21و في املغرب تنص املادة 

يمكن أن تتضمن العقود املشار إليها أعاله بنودا تقض ي بفض كل نزاع قد ينشأ بين الدولة املغربية واملستثمر يلي: 

دون تحديد  .الدولية التي صادق عليها املغرب في ميدان التحكيم الدولياألجنبي بخصوص االستثمار ، وفقا لالتفاقيات 

ـــال لطبيعة موضوع النزاع الذي تنطبق عل ــ ـــ ــ يه هذه الفقرة و ال تحديد لتلك التي تستثنى من نطاق تطبيقها، علما أن ـ

ـــهذا القانون أو امليثاق تضم ـــــ ـــ عاملة الضريبية لالستثمار في املغرب في مختلف إحدى عشرة مادة تتعلق بامل 22ن أكثر من ــ

ــــمجاالت الضريبة املباشرة و غي ــ ــ ـــر املباشرة الوطنية و املحلية، و ال يحـ ــ ـــ ــ ـــد منها إال ما تحفــ ــ ـــ ــ ــ فاقيات ظ املغرب بشأنه في االتــ

ــــالدولية ذات الص ـــ هي اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف و تنفيذ األحكام لة بالتحكيم و التي صادق عليها املغرب، و ـــ

ـــاألجنب ـــ ـــــ ـــو التي وقع و صادق عليها املغرب في فبراي 2420ية لسنة ــ ــ ـــــــ ، 2424و دخلت حيز التنفيذ في املغرب في يونيو 2424ر ــ

ــــــــو لم يتحفظ املغ ــ ــ ــــــــرب بشأنها إال في ما يتعلـ ـــطبيق االتفاقيق بعدم تــــ ـــ ــ ـــة على األحكام الصـ ـــــ ـــ اقدة. و ادرة في دولة غير متعــ

ـــلتسوية املنازعات املتعلق اتفاقية واشنطن ـــــ ـــ  20/07/2422بتاريخ  ة باالستثمارات بين الدول ومواطني الدول األخرى ــ

لق بمجال انطباق التحكيم في هذا النوع من ، دون أي تحفظات تتع72/20/2422والتي صادق عليها املغرب بتاريخ 

النزاعات و دون أن تستثني صراحة النزاعات ذات الصلة باملجال الضريبي. و مع ذلك ال يمكن أن نذهب بعيدا و القول 

ـــأنه من املمكن في املغرب أن ينظر التحكيم في املن ـــ ــ ــ د ألنه و ازعات الضريبية ذات الطابع الدولي بشكل مطلق و دون حدــ

ـــسيصطدم بنص يمكن أن نعت ـــــ بره من النظام العام أو من قواعد البوليس التي ال يمكن االحتجاج بأنها ذات نطاق ـ

ـــتطبيق وطني فقط و ال تنطبق عندما يتع ـــ ـــ ــ من القانون   720لق األمر بنزاع من طبيعة دولية، و هو النص الوارد في املادة ــ

 بتحريم التحكيم في املنازعات الضريبية بشكل صريح ال لبس فيه. و املتعلق  00 – 02

 

 

 

 خالصة: 

يتبين من خالل كل التحليل أعاله أن عدم قابلية املنازعات الضريبية للتحكيم ليست مسألة، أو على األقل لم 

تعد كذلك، مرتبطة بموقف التشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية من قابلية النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها 

تشريعي بعد آخر أصبحنا نالحظ اتساع مجال املنازعات التي تكون للتحكيم، إذ لم تعد هذه املسألة طابوها، بل إصالح 

الدولة طرفا فيها و التي يمكن االتفاق على التحكيم بشأنها، و بل في بعض التشريعات لم يعد يخرج من نزاعات الدولة 

أو املنازعات  حادية للدولةالقابلة للتحكيم إال تلك التي تتعلق باملجال السيادي أو ما يسميه املشرع املغربي القرارات األ 

الضريبية كما هو الشأن في املغرب، و حتى في ما يتعلق باملنازعات الضريبية، ما هو غير قابل للتحكيم ليس سوى مبدأ 
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التضريب نفسه أي الخضوع للضريبة و استحقاقها من عدمه و كذا مقدارها و متى و أين يجب أدائها، أما من سيؤديها 

نسبة فتلك مسألة اتفاقية عقدية يمكن االتفاق فيها على اللجوء إلى التحكيم. و نعتقد أن األمر ال من األطراف و بأي 

يعدوا أن يكون مسألة وقت و نضج تشريعي حتى يصبح من املمكن إخضاع النزاعات الضريبية للتحكيم، خصوصا و 

نظيم مجالها الضريبي هو أمر مستحيل أن التخوف من إعمال قواعد قانونية أخرى غير تلك التي وضعتها الدولة لت

بالنظر إلى اتصال النصوص القانونية الضريبية بالنظام العام أو قواعد البوليس التي ال يمكن االتفاق على استبعادها 

أو االختيار بين تشريعات الدول الضريبية بشأنها بالنظر إلى التنظيم الدولي القوي الذي يحظى به املجال الضريبي فقليلة 

هي الدول التي ال تربط بينها اتفاقية ثنائية أو ليست موقعة على اتفاقية دولية تتعلق بتفادي االزدواج الضريبي و في 

نفس الوقت تنظم كيفية إعمال القواعد الضريبية بين الدول، و الدليل على ذلك ما أصبحنا نشهده على املستوى 

ار، و التي تسمح باللجوء إلى التحكيم في النزاعات الضريبية، و إن الدولي و خصوصا في االتفاقيات املتعلقة باالستثم

كان ليس على إطالقها و لكن عندما يتضرر االستثمار و املستثمر من إجراء ضريبي أدى إلى ازدواج ضريبي أو إلى املصادرة، 

 و إن كان بمساطر خاصة قد ال تشبه دائما تلك املتبعة في التحكيم تماما.
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 األجنبية و العربية الدول  مختلف تجارب في دراسة:  الداخلي  الضريبي التحكيم

 

 الخاص القانون  في دكتور 

 باملغرب االستئناف محاكم لدى معتمد محكم

 دوليا معتمد محكم

 الحقوق  بكليات زائر أستاذ

 

وعية موض -ان التحكيم الداخلي يخضع لتنظيم قانوني مختلف عن التحكيم الدولي، مصدره، قواعده القانونية

اضطلع بوضعها املشرع الوطني في كل دولة. والغالب عمال ان القانون الوطني لكل دولة يفرد قواعد خاصة  -واجرائية

، 451، والقانون الروماني450، والقانون الهولندي449، والقانون االيطالي448بالتحكيم الوطني الداخلي مثل القانون الفرنس ي

 455، والقانون املغربي454اتي، والقانون االمار 453، والقانون اللبناني452والقانون البلجيكي

ومن ناحية نطاق مبدأ سلطان ارادة املحتكمين اي قدرة االطراف على وضع قواعد تنظيم عملية التحكيم بدأ 

من تشكيل هيئة التحكيم ومرورا باجراءات التحكيم، والقانون الذي يحكم موضوع النزاع. وطرق الطعن في الحكم 

تلك القدرة تضيق في مجال التحكيم الوطني. حيث هناك العديد من القواعد التحكيمي. فاملالحظ ان ذلك النطاق او 

، واملسائل 456املوضوعية واملسطرية التي تقيد من سلطان ارادة املحتكمين، كما في املسائل التي ال يجوز فيها التحكيم

 457االجرائية التي تتصل بضمانات التقاض ي

                                                           
و الثالث و الرابع من الكتاب الرابع منه للتحكيم الباب االول و الثاني  2400املعدل سنة  2412حيث خصص قانون االجراءات املدنية لعام  -448 

 (  2142 – 2111الداخلي ) املواد 

  2441لسنة  12قانون االجراءات املدنية املعدل بقانون  -449 

 2402يوليوز  1قانون االجراءات املدنية املعدل بقانون  -450 

  2442يوليوز  17قانون االجراءات املدنية املعدل بقانون  -451 

 2440ماي  24التقنين القضائي املعدل بقانون  -452 

  2402لسنة  10قانون اصول املحاكمات املدنية املعدل القانون رقم  -453 

 2442لسنة  22قانون االجراءات  املدنية االتحادي رقم  -454 

 2201(، الجريدة الرسمية عدد 1001فمبرنو  70) 2110من ذي الحجة  24بتاريخ  2.01.224الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  00.02القانون رقم  -455 

 711-70الى  702، الفصول من 7041(، ص 1001ديسمبر  2) 2110ذو القعدة  12بتاريخ 
: ال يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات املتعلقة بالتصرفات األحادية  720كما نص عليها املشرع املغربي في قانون املسطرة املدنية في مطلع الفصل  -456

محل  ن أو الجماعات املحلية أو غيرها من الهيئات املتمتعة باختصاصات السلطة العمومية. غير أن النزاعات املالية الناتجة عنها، يمكن أن تكو  للدولة

 عقد تحكيم ما عدا املتعلقة بتطبيق قانون جبائي. 
  10أحمد عبد الكريم سالمة : قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي. م. س. ص  -457
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خلي هو التحكيم الذي ينشأ داخل تراب الدولة وحدودها وفق اذن بصيغة اخرى نعتبر ان التحكيم الضريبي الدا

سيادتها وسياستها الضريبية. اذ انه يتم تنظيمه وفقا للقانون الضريبي الداخلي فهو الذي يحدد الياته، وطرقه واجاله، 

ه اذا ن اللجوء اليوكيفية الطعن فيه وكافة االجراءات االخرى املتعلقة به، وما يميز هذا النوع من التحكيم انه اليمك

 458لم يكن التحكيم ضمن الوسائل التي اقرها التشريع الوطني لفض املنازعات الضريبية .

كما ان الدول تختلف فيما بينها حول اعتماد هذه الوسيلة كالية داخلية لفض املنازعات الضريبية وهذا ما 

 املجال.سنحاول استعراضه اسفله ملختلف التجارب العربية واالجنبية في هذا 

 املطلب االول : تجربة الدول االجنبية في موضوع التحكيم الضريبي

سنعالج في هذا املطلب مجموعة من التشريعات االجنبية في موضوع التحكيم الضريبي وسنقتصر على تشريع 

تراكي والتشريع االشالواليات املتحدة االمريكية التي تعتبر رائدة في مجال التحكيم الضريبي على ان ننتقل الى املعسكر 

 الصيني الذي يحبذ التحكيم لحسم النزاعات املتعلقة بالضرائب وننتقل الى التجربة البرتغالية وكذا التشريع االسترالي.

 الفقرة االولى : تجربة الواليات املتحدة االمريكية في التحكيم الضريبي

من اعرق املصالح الضريبية في العالم، وهي املنوط بها تطبيق القانون   459I.R.Sتعد مصلحة الضرائب االمريكية 

الضريبي في الواليات املتحدة االمريكية، فضال عن دورها البارز في فض العديد من املنازعات الضريبية والتي اثرت 

 ايجابيا على الحصيلة الضريبية في الواليات املتحدة.

قانون فض املنازعات االدارية والذي نص على اعتماد  2442د صدر في سنة وما تجدر االشارة اليه هنا هو انه ق

اسلوب الوساطة والتحكيم كوسائل بديلة لفض املنازعات بدال من اللجوء الى القضاء. وخاطب هذا القانون العديد 

حسم ن طريقين لمن املصالح الحكومية والتي من بينها مصلحة الضرائب االمريكية والتي وضعت على اثر هذا القانو 

 وفض املنازعات الضريبية بخالف الطريق القضائي الفروض ونتعرض ذلك على النحو االتي :

 أوال : الوساطة

ان اعمال اسلوب الوساطة من خالل تعيين وسيط يتسم بالحياد و التجرد  بين االدارة الضريبية و امللزم الضريبي 

ف في افق التوصل على صلح منهي للنزاع . حيث  تقوم املحكمة وذلك عن طريق تقريب وجهات النظر وتليين  الخال 

  460الضريبية في هذه الحالة على االشراف التقني و  القانوني   في سبيل  تيسير مهام الوسيط

كما ان اللجوء الى الوساطة متاح للطرفي النزاع ) ادارة الضرائب وامللزم ( طاملا لم يعرض النزاع على املحكمة أو 

 و اطالة النزاع . بحكم نهائي، كما أن اللجوء الى الوساطة متاح مرة واحدة فقط تفاديا للمماطلةبتت فيه 

و الشك ان اعتماد االدارة الضريبة بالواليات املتحدة األمريكية على اسلوب الوساطة في البداية لحسم املنازعات 

فض املنازعات و تم تعميمه على كافة انواع  في قضايا ضريبية شائكة و مرتفعة القيمة وبعد ان أثبت فعاليته في

 املنازعات الضريبية وسائر امللزمين .

                                                           
: دونة العامة للضرائب حيث نص علىمن امل 111وهذا ما رفضه املشرع املغربي من خالل منعه لفكرة التحكيم الضريبي مؤقتا انطالقا من املادة  -458 

 ال يمكن للزاعات املتعلقة بتطبيق القانون الجبائي أن تكون موضوع تحكيم . -

 459- Internal Revenue Service داخلية في الواليات املتحدة االمريكيةتعني مصلحة الضرائب ال 
460 WiLLIAM H. Hoffman and others : “ west federal taxation individual income taxes “ thomson south western 2007 U.S.A p 114 
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 وفي حالة اذا لم تنجح الوساطة في الوصول على حل منهي للنزاع  فانه يتم اللجوء في هذه الحالة الى القضاء.

يقوم عن طريق تنازل  اذ من اهداف الوساطة هو الوصول الى صلح ينهي النزاع  عن طريق تقريب وجهات النظر و 

كل طرف عن  صالحياته او حقوقه  لفائدة الطرف االخر بغية الوصول الى حل وسط منهي للنزاع يرض ي جميع األطراف 

. 

 ثانيا : التحكيم

يعاب على القضاء الرسمي و مند زمن بعيد البطء في اصدار االحكام و تنفيذها و لهذا و في سبيل تليين النزاعات 

حل سريع يضمن حقوق األطراف فقد اقر املشرع األمريكي اللجوء الى التحكيم عن طريق قيام امللزم و الوصول الى 

الضريبي بتحرير طلب خطي موجه ال ى ادارة الضرائب يقر فيه صراحة برغبته في اللجوء الى  التحكيم الجل الخروج 

جدول املحكمين وتختار ادارة الضرائب حكم بحكم نهائي فاصل في النزاع. و ذلك عن طريق اختيار امللزم لحكم ضمن 

 461آخر ويقوم هذان الحكمان بتعيين حكم ثالث يشكل الهيئة التحكيمية .

وقد افرد التشريع االمريكي مجموعة من القواعد لتيسير عمل  الهيئة التحكيمية من خالل تحديد مجال 

ى مقتضيات ذات طبيعة تجارية او اقتصادية لم اختصاصها في املسائل املتعلقة بالنزاع الضريبي ، والتي تشمل  عل

 يسبق النظر فيها.

و من مميزات التحكيم الضريبي في التشريع األمريكي  سرعة الفصل في النزاعات الضريبية بأحكام ملزمة للطرفين  

 تقبل اي وجه و من أوجه الطعن, باستثناء بعض الحاالت املقررة قانونا. و نهائية ال

 ( APPLE )ومن بين القضايا التحكمية في النزاع الضريبي املثيرة لالهتمام ،تلك املنازعة التي كانت بين شركة ابل  

مليون دوالر بخصوص  11والحكومة االمريكية في تسعينيات القرن املاض ي وانتهت بحكم تحكيمي يحمل الشركة نحو 

مليون دوالر كان  1يقارب  تحسان الفقه حيث وفر للشركة ماالضريبة على الدخل. وقد لقي هذا الحكم التحكيمي اس

من املمكن ان تتكبدها كنفقات قضائية اذا ما تم اللجوء الى القضاء الرسمي ، فضال عن السرية التي تطبع أحكام 

 462التحكيم و التي تحفظ سمعة الشركات في السوق االقتصادي.

 كيم الضريبيالفقرة الثانية : تجربة التشريع الصيني في التح

احيانا قد يرغب املستثمرون األجانب او املحليين الذين يتورطون في منازعات بسبب حقوق امللكية الفكرية أو 

العقود التجارية الدولية او نزاعات بين الشركات او نزاعات تهم القضايا الضريبية في الصين و ويرغبون في تسوية تلك 

بأقل تكلفة و خالية من أسلوب املجابهة و الوعيد ، و تشتمل األساليب البديلة املنازعات بطريقة مرنة، غير رسمية و 

 لتسوية املنازعات التي غالبا ما تتبناها الصين على الوساطة  و التحكيم .

وقد طورت الصين نظام التحكيم الذي يشتمل على أنظمة محلية و عاملية، ويعد التحكيم تقليدا مقبوال في 

 فه وسيلة فعالة لحل املنازعات و من بينها النزاعات الضريبية.املجتمع الدولي بوص

                                                           
 22صالح حامد : جدوى التحكيم في فض املنازعات الضريبية. م س. ص  -461 

462 - Richard Sansing : voluntry Binding arbitration as an alternative to tax court litigation : national tax journal vol50. n 2. june 1997 p 

279 
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 C.I.E.T.A.C )و انطالقا من القواعد الجديدة التي وضعتها اللجنة الصينية للتحكيم االقتصادي والتجاري الدولي 

ا نازعات ومنهتم االعتراف بشكل واسع بالتحكيم كوسيلة هامة لفض امل 1021والتي دخلت حيز التنفيذ مع بداية سنة  (

: 

 منازعات العقود سواء بين اطراف القطاع الخاص او بينهم وبين الدولة -

 منازعات امللكية وحقوق التصويت في الشركات -

 املنازعات بين االشخاص االعتبارية سواء العامة او الخاصة -

املنازعات  سبيل الفصل فيوقد تم اسناد االختصاص بنظر هذه املنازعات الى محكمة التحكيم الصينية التي لها في 

 .463اللجوء للوساطة  ثم التحكيم لفض تلك املنازعات

 الفقرة الثالثة : تجربة التشريع االسترالي في التحكيم الضريبي

ان تشجيع التجارة واالستثمار وتمويل عمليات التبادل التجاري يبنى على ركائز عديدة منها وجود بيئة تشريعية 

 )، ولهذا فقد مرت السياسة الضريبية في استراليا بعدة مراحل وكان أولها انشاء مكتب الضرائب االسترالي  مالئمة،

A.T.O )  الذي يعارض فكرة اللجوء الى التحكيم كوسيلة لتسوية املنازعات الضريبية، حيث يعتبره يهدد سيادة الدولة

ولكن ما لبثت هذه النظرة ان تغيرت تحت وطأة التحوالت وضياع حقوقها املالية املستخلصة من عائدات الضرائب . 

االقتصادية و التجارة الدولية  وأصبحت استراليا تقر باللجوء الى التحكيم الضريبي في االتفاقيات االستثمارية  عن 

ب أ مكتطريق ابرام معاهدات االزدواج الضريبي  الش يء الذي انعكس ايجابا على املنازعات الضريبية الداخلية، وبد

الضرائب االسترالي يلجأ الى فض املنازعات الضريبية مع املستثمرين عن طريق التحكيم  نظرا ملا يوفره هذا األخير من 

 سرعة و فعالية في حسمه للنزاعات.

مليون دوالر  220ونتيجة لذلك، نجح مكتب الضرائب الفيديرالي في تسوية املنازعات الضريبية و التي قدرت بنحو 

فشلت اجراءات االتفاق املتبادل في حل معظم منازعات االزدواج الضريبي. حيث بلغ حجم املنازعات املعروضة  بعد ان

 .464حالة لم تتمكن اجراءات االتفاق املتبادل من حسم باستثناء اربع قضايا من تلك الحاالت 02نحو 

 الفقرة الرابعة: تجربة التشريع البرتغالي في التحكيم الضريبي

يز التحكيم هو مرونته التي تسمح للمتنازعين بتشكيله على النحو املناسب لهم ويعطي األطراف حرية في إن ما يم

اختيار املحكمين الذين يتولوا عملية التحكيم بأنفسهم كما أن املحكم لديه قدر كبير من املرونة ومساحة معقولة من 

 ي أو نظام قانوني يكبله.الحرية في الوصول للحكم العادل دون التقيد بنظام رسمي شكل

و قد شهد التحكيم في البرتغال تطورا سريعا حيث قرر التشريع البرتغالي السماح لألطراف باللجوء للتحكيم 

كوسيلة بديلة لحسم املنازعات الضريبية في ظرف قياس ي  وذلك بإتباع اجراءات سلسة  تفض ي إلنهاء املنازعة الضريبية 

 اشهر.  2في مدة التتجاوز 

                                                           
463 - Jingzhou tao : arbitration law and practice In china. 3rd edition, Kluwer law international .2012 p-221 
464 - Chloe Burnett : international tax arbitration. australian tax review  op cit p 173 
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تشكل  هيئة التحكيم من ثالثة محكمين حيث يمكن للملزم الضريبي من اختيار واحد منهم، واذا تعذر عليه وت

ـام وفضـال عـن هـذا، يقـوم نظ القيام بذلك فان االدارة املختصة باملنازعات االدارية تقوم بتعيين املحكيمن الثالثة .

إلـي  – فـي الغالـب –الفنيـة التـي تتصـل بـالنزاع. ومـن ثـم ال يحتـاج التحكـيم علـى التخصـص، ودرايـة املحكـم بـالنواحي 

خبيـر ملسـاعدته على أداء مهمته التحكيمية. ٕوان احتاج إليه فـإن ذلـك يقـع فـي أضـيق نطـاق. وتمكنـه مختلـف قـوانين 

 .كــم فــي تســوية النــزاعالتحكـيم مـن ذلـك، عنـدما يتطلـب األمـر االسـتعانة بـه لتسـهيل مهمـة املح

وتختص هيئة التحكيم بالنظر في مختلف النزاعات التي تهم فرض و  بمشروعية الضريبة و طرق تحصيلها على 

ماليين دوالر او كانت متعلقة  20ان ال تتجاوز قيمة املنازعة عشرة ماليين دوالر، اما اذا تعدت قيمة املنازعات عن 

 حل تحكيم و  ال تختص هيئة التحكيم بالنظر فيها .تكون م فإنهابضريبة محلية 

والقرار الصادر عن الهيئة التحكيمة نهائي و نافد  وال يجوز الطعن فيه إال في حاالت استثنائية ويتم ذلك امام 

 465املحكمة االدارية واملحكمة الدستورية

 املطلب الثاني : تجربة الدول العربية في موضوع التحكيم الضريبي

هناك من الدول العربية التي مضت قدما في مجال التحكيم في النزاعات الضريبية واصبحت السباقة الى خوض 

فض النزاعات االدارية الغير تعاقدية من بينها النزاعات الجبائية ومن  ألجلهذه املغامرة واالقدام على السماح للتحكيم 

لتي تستعمل هذه الوسيلة البديلة لفض املنازعات الضريبية خالل هذا املطلب سنعالج مختلف التشريعات العربية ا

 مع امللزمين.

 الفقرة االولى : التشريع الكويتي والسبق العربي للجوء الى التحكيم الضريبي

 27الكويت من بين الدول العربية التي ينص تشريعها صراحة على امكانية اللجوء الى التحكيم، اذ اقرت في املادة 

على ان " اي نزاع بين املدير ودافع الضريبية ينشأ فيما يتعلق بتطبيق هذا  4662422لسنة  7لكي رقم من املرسوم امل

القانون او بمقدار الضريبية املستحقة يجوز احالته من قبل اي من الطرفين الى املحاكم للفصل فيه اال اذا اتفق 

 اجراءات او اثار هذا التحكيم. الطرفان على عرض النزاع للتحكيم " ولم يحدد هذا القانون طرق او 

اذن نستشف من التشريع الكويتي انه جعل اللجوء إلى التحكيم الضريبي خيارا متاحا امام امللزم و اإلدارة الضريبية 

 منهما اقتراحها و اللجوء اليها بعيدا عن املحاكم أليبحيث يمكن 

 جبائية للتحكيمالفقرة الثانية : التشريع التونس ي واقرار قابلية املنازعة ال

حيث اورد فيه  21من خالل مجلة التحكيم التونسية نجد ان املشرع قد نص على فصل مهم جدا وهو الفصل 

مجموعة من املسائل التي تشجع االستثمار، وقابلية املنازعات الجبائية للتحكيم، فهذا الفصل ورد في العنوان العاشر 

وان احكاما عامة تنطبق الى جانب االحكام الخاصة الواردة في العناوين من مجلة التحكيم التونسية حيث يضع هذا العن

السابقة من مجلة التحكيم. فبالرجوع الى االحكام املتعلقة بمجال تطبيق املجلة، نجد ان الفصل االول من املجلة 

لتونسيين او ن ايقض ي بان مجالها يتمثل في ضبط نظام تشجيع املشاريع واالستثمارات في تونس من قبل املستثمري

 االجانب او باملشاركة .
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جبائية تتمثل اساسا في  بأحكاممن مجلة تشجيع االستثمارات  20الى  1مجموعة من الفصول من  جاءتكما 

يجعل امليدان االساس ي  منح امتيازات جبائية، فالحوافز الواردة في هذا القانون هي حوافز وامتيازات جبائية وهو ما

 467من املجلة املتعلق بالتحكيم هو ميدان االمتيازات الجبائية 21ل لتطبيق مضامين الفص

ومن هذا املنطلق نقول بان مجلة تشجيع االستثمارات التونسية تجعل من مادة الجباية مادة قابلة الن يقع بشأنها 

ولة وبين الداللجوء الى التحكيم، وذلك متى كان االمر متعلقا بمستثمر اجنبي ووجدت اتفاقية خاصة مبرمة بينه 

 التونسية تقتض ي اللجوء الى التحكيم في شأن املنازعات الجبائية .

كما ذهبت في النسق مجلة املحروقات التونسية بان خولت للدولة ان تبرم مع املستثمرين املتحصلين على رخص 

ات املرتبطة النزاع اتفاقيات خاصة تتضمن اختيار التحكيم كوسيلة لفض بأنواعهاالتنقيب والتفتيش عن املحروقات 

بتطبيق احكام هذا القانون، وعلى الخصوص االحكام الجبائية الواردة فيها، حيث تجيز هذه املجلة التحكيم في املنازعات 

الجبائية وغيرها من النزاعات املرتبطة بالوضع القانوني للمستثمر الذي يجيزه كذلك ان يكون في مواجهة الدولة 

 468م.التونسية في خصومة التحكي

 الفقرة الثالثة : التحكيم الضريبي في مصر بين قانون ضريبة املبيعات وقانون الجمارك

( عات )أوالبين قانون ضريبة املبيسنعر في هذه الفقرة التجربة املصرية في مجال التحكيم في املنازعات الضريبية 

 وقانون الجمارك )ثانيا(

 أوال : في قانون ضريبة املبيعات

املتعلق بالضريبية على املبيعات على اللجوء الى التحكيم  2442لسنة  22تنص مجموعة من املواد من قانون رقم 

، 72وكذا املادة  21فض املنازعات الضريبية الناشئة عن هذا القانون وهذه املواد تتلخص في املادة  ألجلاالجباري 

لزم من خالل القوانين املتعلقة بالتحكيم في املجاالت املدنية حيث ان هذا التحكيم كان مختلفا قليال عن ما ألفه امل

والتجارية، حيث تتشكل اللجنة التحكيمية باتفاق بين امللزم وادارة الضرائب على املبيعات، وفي حالة ما لم يتم التوصل 

 يا يشكلها وزير تشكيل اللجنة او عدم الوصول الى حل مرض يتم عرض النزاع على لجنة تحكيم عل ألجلالى توافق 

، 469املالية وهي عبارة عن خليط بين مجموعة من املكونات ومجموعة من االطر تتداخل فيما بينها لتشكيل لجنة التحكيم

رقابة الى مندوب عن هيئة ال باإلضافةواالمر يتعلق بمفوض دائم يعينه وزير املالية، وممثال عن االدارة وممثل عن امللزم 

 األغلبيةبنظيم املنهي او الحرفي، او الغرفة التي ينتمي اليها امللزم، كما يصدر قرار هذه اللجنة الصناعية ومندوب عن الت

 ، ويكون واجب النفاذ دون ان يكون الحد االطراف الحق الى اللجوء للقضاء .لألطرافويعلن 

 2442لسنة  22بعدم دستورية نص هاتين املادتين من القانون رقم  470لذا قضت املحكمة الدستورية العليا

من  20الطبيعي باملخالفة للمادة  ءالنهما انطوتا على اخالل بحق التقاض ي وحرمان املتخاصمين من اللجوء الى القضا

 دستور مصر .
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ا املنشأة طبق –وبعد صدور هذا الحكم اضحى التحكيم االجباري غير دستوري، ومن ثم اصبحت لجان التوفيق 

التوفيق بين امللزم وادارة الضرائب قبل اللجوء الى القضاء االداري، واستمر  بإجراء هي املختصة 1000لسنة  22لقانون 

والذي قرر تشكيل لجان  2442لسنة  22واملعدل للقانون  4711002لسنة  4هذا الوضع الى ان اصدر القانون رقم 

 عات .توفيق تختص دون عيرها بالنظر في املنازعات الضريبية واملتعلقة بالضريبية على املبي

على : " للمصلحة تعديل االقرار املنصوص عليه في املادة  1002لسنة  4املعدلة بالقانون  21كما تنص املادة 

السابقة ويخطر املسجل بذلك بخطاب موص ى عليه مصحوب بعلم الوصول خالل ثالث سنوات من تاريخ تسليمه 

ن يوما من تاريخ تسليم االخطار، فاذا رفض التظلم االقرار للمصلحة. وللمسجل ان يتظلم لرئيس املصلحة خالل ثالثي

او لم يبت فيه خالل ستين يوما يجوز لصاحب الشأن أن يطلب احالة النزاع الى لجان التوفيق املنصوص عليها في هذا 

برفض تظلمه وذلك بخطاب موص ى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد  ألخطارهالقانون خالل الستين يوما التالية 

ت في التظلم. ويعتبر تقدير املصلحة نهائيا اذا لم يقدم التظلم او يطلب احالة به او النتهاء املدة املحددة للرفض تظلم

النزاع الى لجان التوفيق خالل املواعيد املشار اليها. وللمسجل الطعن في تقدير املصلحة امام املحكمة االبتدائية خالل 

 ثالثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا"

 ونستخلص من هذا النظام انه يتسم بمجموعة من الخصائص :

يتسم بالسرعة وتوفير الضمانات الكافية : حيث يمكن للملزم طلب اعادة نظر النزاع مرة اخرى امام لجان  -

لديه من مستندات ووثائق، فضال عن كونه حاظرا في تلك املرحلة سواء بنفسه او عن  التوفيق، وتقديم ما

 طريق موكله

بعد تعديلها تعدادا لهذه الحاالت  72د الحاالت التي يجوز نظرها امام لجان الطعن : حيث اوردت املادة تحدي -

على سبيل الحصر وذلك اذا ما تعلق النزاع بقيمة السلعة او الخدمة او كميتها او نوعها او مقدار الضريبة 

 املستحقة او مدى خضوع تلك السلعة او الخدمة للضريبة .

 يجبر امللزم على اللجوء لهذا الطريق فقد يلجأ مباشرة الى القضاء ري : حيث انه النظام اختيا -

من الطرفين املتنازعين اللجوء للقضاء اذا لم يرض ى بقرار لجان التوفيق  ألي: حيث يمكن  لألطرافغير ملزم  -

 او التظلمات العليا

 ثانيا : في قانون الجمارك

شرع املصري يفرض سلوك طريق التحكيم الجل فض املنازعات الجمركية غير ما بعيد في املاض ي القريب كان امل

املتعلق بالضريبة الجمركية،  2427لسنة  22من القانون رقم  20و 21بين امللزم واالدارة الجمركية وهذا من خالل املادة 

ة هتين تها بعدم دستوريلكن هذه املواد اصطدمت بقضاء املحكمة الدستورية العليا املصرية التي قضت في احدى قرارا

النزاع  الحرة على اسناد البت في بإرادتهمااملادتين بعلت ان نظام التحكيم يرتكز على اساس االتفاق بين ذوي املصلحة 

الى هيأة تحكيمية يختارانها بمحض ارادتهما، وال يتم فرض هذا االتجاه على امللزمين الن الدستور املصري قد كفحل 

مرجعه الطبيعي لفض املنازعات وليس التحكيم االجباري. مما نتج عنه الحكم  ألنهلى القضاء حق املواطن للجوء ا
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 2412من الدستور املصري لسنة  20473من قانون الجمارك نتيجة مخالفتهما للمادة  20و 21املواد  472بعدم دستورية

 1021من الدستور الجديد ملصر الذي صدر في سنة  41474والتي تقابلها املادة 

ومن بين اثار هذا الحكم تم تعديل النصوص املتعلقة بالتحكيم االجباري من قانون الجمارك املصري لكي يتوافق 

 4751000لسنة  220مع القواعد الدستورية، وتأخذ بالنظام االختياري للتحكيم، فتأتى ذلك من خالل القانون رقم 

 من القانون املذكور  20و 21م مقتضيات نصوص املادة تنظي ألجل 4761000لسنة  401كما صدر قرار لوزير املالية رقم 

بشأن نظام التحكيم فى املنازعات بين ذوى الشأن  1000لسنة  401نصت املادة االولى من قرار وزير املالية رقم 

ومصلحة الجمارك : " إذا نشأ نزاع بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع أو منشئها أو قيمتها جاز لهم 

قديم طلب اإلدارة املركزية الذى يقع فى دائرته النزاع إلحالته إلى التحكيم فإن قبله يتم عرض النزاع على إحدى لجان ت

" باستقراء هذه املادة يتبين لنا انه اذا ما قام نزاع بين مصلحة الجمارك .التحكيم، بعد سداد أمانة نفقات التحكيم ...

الة النزاع على التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك فيحال النزاع على لجنة وامللزم حول البضاعة وطلب صاحبها اح

التحكيم التي تتكون من رئيس يكون احد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس املحكمة او ما يعادلها، ) عكس التشريع 

عيينه ره الهيئة ويصدر بتاملغربي الذي اسند رآسة اللجنة املحلية للتحكيم لقاض ولم يحدد مستواه وال درجته ( تختا

ومحكم يختاره صاحب الشأن  477قرار من وزير العدل باالضافة الى عضوية محكم يمثل مصلحة الجمارك يختاره رئيسها

 478او من يمثله

في التحكيم العالي. فاذا انقسمت  وباألغلبيةاراء االعضاء  بإجماعتصدر اللجنة قرارها في التحكيم االبتدائي 

كما تصدر اللجنة قرارها في محضر ويوقع من  ن على ذلك.صوت الرئيس مرجحا حيث لم ينص القانو  االصوات ال يعتبر 

 .املرافعات فال يشترط صدور القرار في جلسة علنية بإجراءاتطرف اعضائها. كما ان هذا القرار ال يكون مقيدا 

الن اللجنة قد قامت باالطالع على  كما ان القرار يجب ان يكون معلال الن التعليل يعد ضمانة عامة للمحتكمين،

كافة اوجه النزاع وجميع املستندات واالوراق واحاطة بالطعن من كافة جوانبه، كما يجب ان يكون التعليل جديا فال 

 يكفي مجرد ابداء اسباب غامضة او مبهمة كما يجب اال يكون هناك تناقض بين اسباب القرار.

                                                           
 201وذلك في الدعوى رقم  2427لسنة  22من قانون الجمارك رقم  20و  21قضت املحكمة الدستورية العليا بمصر بعدم دستورية املادة  -472 
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 .القضاء
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ر اللجنة حيث ان القانون الزم اللجنة بتعليل قراراتها فهذا العنصر يعد كما يترتب على عدم التعليل بطالن قرا

 من النظام العام وال يجوز مخالفته مطلقا .

كما يمكن الطعن في قرارات اللجنة الغير النهائي امام لجنة تحكيم عليا تتشكل هي االخرى براسة مستشار من 

وية محكم الى عض باإلضافةئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل، السلك القضائي او ما يعادله على االقل تختاره الهي

 عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها او من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن او من يمثله.

يكون القرار الصادر من لجنة التحكيم العليا نهائيا واجب النفاذ ويشتمل على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، 

االمانة الفنية اخطار كل من رئيس املنطقة او من يمثله قانونا بهذا القرار بكتاب موص ى عليه بعلم الوصول كما تتولى 

 479في خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره

يوما من تاريخ صدوره برسالة مضمونة مع االشعار بالتوصل،  22كما ان قرار اللجنة يبلغ الى االطراف داخل اجل 

 من املواعيد التنظيمية التي قصد بها الحث على سرعة تبليغ طرفي ألنهعلى تفويت هذا امليعاد البطالن اال انه ال يترتب 

 . 480النزاع بالقرار الذي تصدره اللجنة

ان تكون البضاعة  21والجل قيام التحكيم في هذه النزاعات الجمركية اشترط املشرع املصري من خالل املادة 

 ة مصلحة الجمارك واستثناءا االوضاع التي يصدر بها قرار من طرف وزير املالية .محل النزاع ال تزال تحت رقاب

في االخير يمكننا القول بالنسبة للنظام الجمركي املصري انه ادخل نظام التحكيم االختياري للمنازعات الجمركية 

م االحوال املنصوصة عليها في قانون التحكيوقرر الزامية قرارات لجان التحكيم ونهائيتها وعدم جواز الطعن فيها اال في 

 2441لسنة  11رقم 

كما نرى من جهتنا بان التحكيم الجمركي في مصر قد كان الزاميا وبعد الحكم بعدم دستورية املواد التي تشير الى 

ة اما لحريا لألطرافالزامية التحكيم وارجاعه الى حالته االختيارية، يعد من بين حسنات القضاء املصري حيث اعطى 

اللجوء الى التحكيم او القضاء الوطني وقد بينت مختلف االحصائيات ان النزاعات الجمركية املحالة على التحكيم قد 

اللجنة التحكيمية والتي يحرص االطراف  ألعضاءوبقرارات سليمة خصوصا مع التكوين الجيد  اآلجالحلت في اقرب 

مجال  نهأل لذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والحنكة في املجال الجمركي على اختيارهم من خيرت االطر واملستشارين ا

تقع مشاكل اقتصادية تأثر على السير العادي للخط االقتصادي في البالد.  حساس وخط الدفاع االول للدولة لكي ال

ة على الدخل الضريبلكن املشرع املصري يعاب عليه عدم اعطاء التنصيص على امكانية التحكيم في النزاعات املتعلقة ب

لكن اعطى ضمانات اخرى غير التحكيم وهي سلوك مساطر التظلمات االدارية وكذا املرور عبر لجان الطعن الضريبية 

 وانتهاءا الى املحاكم .
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 املغربي القانون  في واملوضوعية الشكلية شروطه أهم إلى استنادا والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود في التحكيمي االتفاق

 شروطه أهم إلى استنادا والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود في التحكيمي االتفاق

 املغربي القانون  في واملوضوعية الشكلية

 

 .ماسة سوس والتكوين التربية ملهن الجهوي  باملركز مبرز أستاذ

 والوساطة التحكيم في باحث

 

  

 :مقدمة

تشكل التنمية االقتصادية هاجس الدول، وضمانة حقيقية والزمة لكسب رهان االستقرار، وتحقيق النمو والتطور. 

ا تجمع على ضرورة تعزيز كل م -اختالف نظمها السياسية، االقتصادية، املالية والقانونية كذلك على  -لذلك فالدول 

يشجع الرأسمالين الوطني واألجنبي، على االنخراط في املخططات التنموية، القطاعية والهيكلية، التي تضعها الدولة 

 ة.والهيئات العامة عموما، سواء كانت مؤسسات عمومية أو جماعات ترابي

فالدول في ظل التحوالت االقتصادية والجيوسياسية، التي عرفتها املنظومة العاملية منذ نهاية الحرب العاملية 

الثانية، والتي تسارعت وثيرتها بانهيار االتحاد السوفيتي أواخر الثمانينات من القرن املاض ي، مما عزز تركيز الدولة 

الخاص كقوة اقتصادية، ما فتأت تتعاظم من حيث اإلمكانات والقدرة الرأسمالية، وحقق جوا مالئما لبروز القطاع 

 -ي الدول أ -على الفعل والتأثير، في املجاالت االقتصادية املختلفة، صناعية كانت أم تجارية أم خدماتية، لم تجد بدا 

ة في حسار دور الدولمن ضرورة التفكير في صيغ بديلة على املستوى االقتصادي، من شأنها سد الفراغ الذي خلفه ان

 مجال االستثمارات العمومية، التي هي ركيزة تلبية الطلب العمومي، املتزايد على الخدمات العمومية.

في هذا السياق ظهرت املحاوالت املتتالية لتشجيع الرأسمال الخاص، للدخول كمساهم فعلي، بعدما ظل لفترات 

لحديثة في جانبها االقتصادي، وهي املحاوالت التي أثمرت في ظل مناخ زمنية طويلة مكمال لدورها، في بناء أسس الدولة ا

 معولم، قطاعا خاصا، تجاوزت حدوده حدود الدول نفسها، تحت مسمى الشركات املتعددة الجنسيات.

لذلك فإن االعتراف بدور القطاع الخاص في الجانب االستثماري، لم يعد من قبيل الترف، بل أصبح ضرورة ملحة 

فسها، تباشره بنأن  من جهة؛ حاجة الدول إلى من يضطلع بمهام االستثمار االقتصادي، الذي لم يعد متاحا أمامهاتزكيها 

بالنظر لتزايد الحاجيات املجتمعية، وكذلك بالنظر لتعدد مجاالت االستثمار )صناعي، فالحي، تجاري، بنيات تحتية، 

زكيها وتدعمها من جهة أخرى، القدرات الهائلة التي أصبح يتمتع خدمات(، مما يصعب معه عليها تغطيتها بالكامل، كما ت
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بها هذا القطاع الخاص نفسه، والذي استطاع أن يكون لنفسه قوة مالية وتكنولوجية، وأن يراكم خبرات استثمارية، 

 لم تعد أي منها مما تستطيع الدول نفسها توفيره والتحكم فيه.

جديد، الذي هيأ الظروف املناسبة النطالق منافسة محتدمة بين الدول أمام هذا الواقع االقتصادي العالمي ال

في مجال جذب االستثمارات، انخرطت الدول كل من موقعها، واعتبارا إلمكانياتها، في بناء مسلسل من اإلصالحات 

والهم في خ رؤوس أماالقتصادية، التي تيهئ األجواء املالئمة والكفيلة بإغراء املستثمرين، وطنيين كانوا أم أجانب، لض

اقتصادياتها. فكان أن أسست مناطق التبادل الحر، وشرع في تصحيح األنظمة الضريبة، ومنحت اإلعفاءات الجمركية، 

وسمح للرأسمال األجنبي بالدخول إلى الدول بتسهيالت ضريبية، كما ابتدعت صيغ عقود جديدة لتأطير العالقة بين 

 د الشراكة بين القطاعين العام والخاص.الدولة واملستثمر الخاص، ومنها عقو 

وألن املستثمر عموما واملستثمر األجنبي على الخصوص، ال ينظر إلى الحزمة اإلصالحية، واإلجراءات التحفيزية، إال 

في صيغتها الشمولية، وألن املعادلة االقتصادية تقوم على أساسين؛ أولهما مسألة الربح في عالقته بالخسارة واملخاطر، 

نيهما؛ الضمانات املقدمة على أساس حماية الرأسمال، فإن هؤالء املستثمرين ما فتؤوا يولون اهتماما بالغا ملسألة وثا

 األمنين القانوني والقضائي، اللذين توفر الدول متطلباتهما وتضمن حمايتهما.

ات ذات تقوم على استثمار  فاالستثمار في الوقت الراهن تجاوز منطق العملية االستثمارية التقليدية، التي كانت

تكلفة منخفضة، ومدى زمني قصير، إلى استثمارات ضخمة من الناحيتين املالية والتقنية، وطويلة من الناحية الزمنية، 

وهو ما استلزم من املستثمر، باإلضافة إلى فحص املردودية املالية واالقتصادية لالستثمار املراد الشروع فيه، أن يلتفت 

خاطر القانونية والتشريعية، املوجودة وكذلك املحتملة، حيث يصبح االستقرار السياس ي، وتقدم املنظومة إلى دراسة امل

القانونية للدولة، ومدى تماهيها أو قربها من املعايير القانونية الدولية، أمرا في غاية األهمية، لذلك ال يصدمنا أننا نجد 

ة الوضعية االقتصادية وفرص االستثمار، تنصب على ترتيب تصنيفات دورية، صادرة عن معاهد متخصصة في دراس

الدول، من حيث أيها أكثر أمانا، من الناحيتين القانونية والسياسية، وهي التصنيفات التي تكون عامال حاسما في توجيه 

 االستثمارات العاملية.

 النامية، مسألة حيوية، فبالنظر وإذا كان االستثمار مسألة ضرورية، بالنسبة للدول عامة، فإنه بالنسبة للدول 

لضعف اإلمكانيات االقتصادية لهذه الدول، وبالنظر كذلك لضعف بنياتها التحتية، وعدم قدرتها على االستثمار في 

استخراج ثرواتها الطبيعية، وأيضا بالنظر لتخلفها التقني والتكنولوجي، وضعف تكوين العنصر البشري لدى عدد كبير 

تقطاب الرساميل والخبرات البشرية األجنبية، تغدو ضرورة حتمية، وطوق نجاة ال مناص من منها، فإن مسألة اس

 التوسل به، لتحقيق املتطلبات الحياتية لشعوبها ولو في حدودها الدنيا. 

وبالنسبة للمغرب فقد كان واضحا، انخراطه في املناخ االستثماري العالمي منذ االستقالل، وإن بوثيرة ضعيفة 

لسياسة التأميم التي انتهجها مباشرة بعد االستقالل، وهو االنخراط الذي بدأت معامله تتضح أكثر مع تسعينيات بالنظر 

القرن املاض ي، بعد الشروع في سياسة الخوصصة، التي باشرها بموجب التوصيات، الصادرة عن صندوق النقد الدولي 

تقويم الهيكلي"، لكن دون أن يكون لهذا االنفتاح على االقتصاد (، واملسماة "سياسة ال10في فترة الثمانينيات من القرن )

واالستثمار الدولي، أثر واضح على مستوى التنمية، العتبارات تفش ي البيروقراطية، وضعف مردودية اإلدارة، وكذا تعقد 

اد ضال عن الفساملساطر اإلدارية، وعدم انخراط الترسانة القانونية في مسلسل دعم االستثمارات وتشجيعها، هذا ف

 املالي، وفساد الجهاز القضائي، وهي كلها عوامل نبهت إليها التقارير الوطنية والدولية.
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لذلك، كان لزاما ضرورة التفكير في صيغ عالجية وآليات تقويمية، لتصحيح اختالالت الوضع القائم، على 

 املستويات كافة، سواء االقتصادي منها، أو اإلداري وكذلك القانوني. 

فمن الناحية االقتصادية تم إحداث مؤسسات اقتصادية، تعنى بدعم االقتصاد الوطني، وتمويل إنجاز البنيات 

التحتية، وتوفير الظروف املالئمة للفاعلين االقتصاديين الخواص، ومن هذه املؤسسات صندوق الحسن الثاني للتنمية 

 .481االقتصادية واالجتماعية

رئيس الحكومة وفق الدستور الجديد لسنة  -حداث لجنة وزارية لدى الوزير األول أما من الناحية اإلدارية فتم إ

مهمتها اإلشراف على املشاريع االستثمارية، ودراسة مناخ األعمال؛ من حيث إمكاناته وإكراهاته، في أفق اقتراح  - 1022

، وأيضا 483ومراكز للتحكيم التجاري ، 482حلول لتجاوز الصعوبات واملعيقات، كما تم إحداث املراكز الجهوية لالستثمار

 كذلك. 485، واملحاكم التجارية بدرجتيها484إحداث املحاكم اإلدارية بدرجتيها

، وكذا 486، اعتماد قانون ميثاق االستثمار2442وعلى املستوى القانوني عرفت املنظومة القانونية الوطنية سنة 

، 00.02، إضافة القانون 1001نية املغربي سنة ، كما عرف قانون املسطرة املد2442487إصدار مدونة التجارة سنة 

                                                           
 2111من ذي القعدة  22الصادر في  2.01.01تم إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، بمقتض ى الظهير الشريف رقم  -481 

، وهذا الصندوق لعب منذ إنشائه دورا مهما في دعم االستثمارات في املغرب. ويرتكز تدخل 72.02(، القاض ي بتنفيذ القانون رقم 1001يناير  14)

 الصندوق في:

 تمويل عمليات إنجاز البنيات التحتية الخاصة باستقبال االستثمارات الصناعية؛ -

 التمويل الجزئي لبعض املشاريع املنجزة في قطاعات ذات أولوية؛ -

 ديدة وإعادة هيكلة تلك املوجودة مع اإلشراف على تشجيع تسويقها؛تيهئ مناطق صناعية ج -

النسبة ب تشجيع االستثمار في القطاعات ذات التنافسية الكبيرة، كاملقاولة في مجال صناعة السيارات واإللكترونيك والنسيج، وصناعة الجلد، وكذلك -

 خلفات الصناعية؛لكل الصناعات املرتبطة باملحافظة على البيئة وإعادة تدوير امل

 ويمكن للمستثمرين االستفادة من دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية باالختيار بين أشكال الدعم التالية:

 درهم للمتر املربع؛ 120في تكاليف اقتناء بقع أرضية معدة لالستثمار الصناعي بثمن أقصاه  %20املساهمة بنسبة  -

 رة املستثمرين بنايات جاهزة داخل املناطق الصناعية بأثمنة تفضيلية؛مساهمة غير مباشرة من خالل وضع رهن إشا -

، 1001( مركزا جهويا لالستثمار منذ سنة 22بموجب الرسالة امللكية املوجهة إلى الوزير األول حول التدبير الالمركزي لالستثمارات، تم إحداث ) -482 

 عمومية من أجل تشجيع االستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي.وهذه املراكز هي من بين اآلليات التي اعتمدتها السلطات ال

 طنجة.املركز الدولي للوساطة والتحكيم ب - رباط؛املركز الدولي للوساطة والتحكيم بال -  لوساطة والتحكيم بالدار البيضاء؛مركز ا - هذه املراكز هي: -483 

سبتمبر  20) 2121من ربيع األول  11الصادر في  2.42.112در بتنفيذه الظهير الشريف رقم املحدث بموجبه محاكم إدارية، الصا 12.40القانون رقم  -484 

 .1220(، ص 2447نوفمبر  7)  2121جمادى األولى  20بتاريخ  1111(، املنشور الجريدة الرسمية عدد 2447

 21) 2111من محرم  22الصادر في  2.02.01رقم  املحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 00.07القانونرقم

 .140(،ص  1002فبراير  17)2111محرم  11بتاريخ  2740(، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 1002فبراير
(، 2993فبراير 21)2123شوال  1صادر في  2.93.66يقض ي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  67.96قانون رقم  -485 

 .2212(، ص2993ماي26) 2127محرم  7بتاريخ  1171املنشور  بالجريدة الرسمية عدد 

(، الصادر بتنفيذه 2442أكتوبر  7)  2122جمادى األولى  1مجلس النواب في  بمثابة ميثاق لالستثمارات الصادر عن 20.42القانون اإلطار رقم  -486 

 14)  2122رجب  2 - 1772(، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 2442نوفمبر 0)  2122من جمادى اآلخرة  21صادر في  42.2.127الظهير الشريف رقم 

 (.2442نونبر
، )2996فاتح أغسطس  ( 2123من ربيع األول  26بتاريخ  2.96.77شريف رقم  الصادر بتنفيذه ظهيربمدونة التجارة  املتعلق 26.96القانون رقم  -487 

 . 1273( ص 2996أكتوبر  7( 2123جمادى األولى  29الصادرة بتاريخ  1127املنشور ب الجريدة الرسمية عدد 
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، حيث كان 488القاض ي بنسخ وتعديل الباب الثامن من القسم الخامس، من قانون املسطرة املدنية، املتعلق بالتحكيم

من أبرز ما جاء به هذا التعديل، السماح للدولة واألشخاص واملؤسسات العمومية، باعتماد التحكيم في النزاعات 

لناتجة عن تعامالتها، باستثناء ما تعلق منها بالطابع الجبائي، وأيضا إضافة الجزء الخاص بالتحكيم التجاري املالية ا

 الدولي، إلى جانب اعتماد الوساطة االتفاقية لحل النزاعات.

فالسماح بإبرام عقد التحكيم وتضمينه الشرط التحكيمي، وتعيين األطراف للمحكمين، قصد التصدي للنزاعات 

ي يمكن أن تنشأ بين الدولة، والطرف الخاص املتعاقد معها، برز كمعطى جوهري، وإجراء أساس ي في سياق اإلصالح الت

االقتصادي في بعده القانوني، كما شكل رهانا حقيقيا، ورافعة أساسية للرفع من القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني، 

 ي نسيج هذا االقتصاد.وإلغراء الفاعل االقتصادي الدولي لضخ استثماراته ف

من هنا، يهمنا في هذا املقال، أن نعمل على دراسة جانب من جوانب التحكيم في واحد من أهم العقود ذات 

ــــاص 489الطبيعة اإلدارية ــ ، حيث نروم 490في التشريع الوطني املغربي، وهي عقود الشراكة بين القطاعين العام والخـ

 على مستوى شروطه الشكلية واملوضوعية.  491االتفاق التحكيمياستعراض أهم الخصوصيات التي تميز 

فمن الناحية املبدئية، يتميز العمل التحكيمي في عقود الشراكة بخاصيتين، على مستوى القواعد الشكلية 

واملوضوعية التي تحكمه. فهو من جهة يخضع في بعض من مقتضياته ملا يخضع العمل التحكيمي الذي يتناول قضايا 

 انون الخاص، وهو في اآلن ذاته، يستحضر ما يميز األعمال املنصبة على املصلحة العامة، وإدارة املرفق العام. من الق

 وعليه سيكون تناولنا للموضوع وفق تصور أساسه مبحثان:     

 املبحث األول: االتفاق التحكيمي في عقد الشراكة استنادا إلى شروطه الشكلية؛ 

  التحكيمي في عقد الشراكة استنادا إلى شروطه املوضوعية.املبحث الثاني: االتفاق 
  

                                                           
( من قانون املسطرة 711إلى  702أعاله، محل أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس )الفصول من  711-10إلى  702حيث حلت أحكام الفصول من  -488 

ض ى (، والتي تم نسخها بمقت2411سبتمبر  10) 2741من رمضان  22بتاريخ  2.11.111املدنية املصادق عليه بالظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 

(، الجريدة الرسمية 1001نوفمبر 70) 2110من ذي الحجة  24بتاريخ  2.01.224الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  00.02املادة األولى من القانون رقم 

 .7041(، ص 1001ديسمبر  2) 2110ذو القعدة  12بتاريخ  2201عدد 

الذي قدمه املشرع املغربي لعقد التعريف مما نسجله بخصوص هذه النقطة املتعلقة بطبيعة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن  -489 

، قد تجاهل مسألة تحديد طبيعة العقد من حيث هو عقد مدني أم عقد إداري، وهو ما قد يبدو معه أن املشرع املغربي، 02.21الشراكة ضمن القانون 

ا بم د أراد ترك الباب مفتوحا أمام جميع احتماالت التكييف، مع ما يستتبع ذلك من القواعد القانونية العامة التي تنظم العقد عادة، كل ذلكق

ملخصص ، بصفة عامة على مستوى التنظيم ا02.21يتناسب مع رغبات األطراف، وما اتجهت إليه إرادتهم املشتركة. لكن وبالنظر إلى ما أقره القانون 

د تكييفا، لعقلعقد الشراكة، وكيفية إبرامه، نجد أن املشرع املغربي نهج في تعامله مع العقد، منهجا قد يدفع إلى القول باتجاه إرادته، إلى تكييف ا

التي تتضمنه، هي ال محالة يدرج العقد ضمن خانة العقود اإلدارية، ذلك أن املشرع املغربي أورد من العناصر ما اعتاد الفقه على القول، بأن العقود 

، أي الشروط الالزمة التي ال يصح العقد دون تضمينه إياها، وما البنود والبيانات اإللزاميةعقود إدارية، وهذه العناصر هي التي سماها املشرع املغربي 

 العقد، إذا ما غاب بطل العقد. دام الش يء ال يقوم إال بالش يء املتطلب، فإن ذلك مما يجعل هذا الش يء املطلوب ركنا، والركن أساس

ليه عيرتبط الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من حيث التنظيم القانوني باملغرب، باملشروع الذي قدمته وزارة املالية، وصودق  -490 

، ليصدر 1021فبراير  21املستشارين بتاريخ  ، وصادق عليه مجلس1027فبراير  12، وعرض على البرملان في 1021دجنبر  11في املجلس الحكومي بتاريخ 

 .1022ماي  11. ثم  يليه املرسوم التطبيقي في 1022يناير 11في الجريدة الرسمية في 

من قانون املسطرة املدنية املغربي، فإن "اتفاق التحكيم هو التزام األطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد  701حسب الفصل  -491 

 ن عالقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية.ينشأ ع

 يكتس ي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم".  
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 املبحث األول: االتفاق التحكيمي في عقد الشراكة استنادا إلى شروطه الشكلية.

ال يكتسب االتفاق التحكيمي بين األطراف في عقد الشراكة، وجوده القانوني، إال من خالل شكلية الكتابة، وهو 

اقات التحكيمية الواردة على النزاعات املحكومة بالقانون الخاص )املطلب األول(، هذا بذلك يشترك مع غيره من االتف

 فضال عن ضرورة وروده شرطا موقعا من طرف السلطة العامة املختصة )املطلب الثاني(.  

 املطلب األول: الكتابة شرط انعقاد ال شرط إثبات.

في باب الشروط التعاقدية الشكلية، التي  -قد كحكم عام تدخل في مجال التعا -إذا كان من الثابت أن الكتابة  

تقوم عليها االلتزامات الناشئة بين األطراف املختلفة، في مجاالت التعامل والتبادل املتنوعة، فإن هذه الشكلية تختلف 

اص املقيد القانوني الخزاوية النظر إليها، باختالف طبيعة املعاملة أوال )تجارية أم مدنية(، ثم بالنظر إلى وجود املقتض ى 

للنص العام من عدمه. وهكذا فقد ميز املشرع في إطار تطلب شكلية الكتابة، بين العملين املدني والتجاري، كما اعتبر 

 . 492في ذلك التمييز، صفة األطراف موضوع العالقة، بين كونهم مكتسبين للصفة التجارية من عدمه

، مع التنصيص 493كأصل، باعتبارها شكلية إثبات ال شكلية انعقاد كما نسجل أن املشرع نظر إلى عنصر الكتابة

على ضرورة استحضار ما يمكن أن تقرره النصوص القانونية الخاصة، من استثناءات في هذا الباب. فقد جاء في 

ي وال الت" ال يلزم، إلثبات االلتزامات، أي شكل خاص، إال في األحمن قانون االلتزامات والعقود املغربي:  102الفصل 

 يقرر القانون فيها شكال معينا.

ي األحوال الت إذا قرر القانون شكال معينا، لم يسغ إجراء إثبات االلتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، إال في

إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديالت التي يراد إدخالها  يستثنيها القانون.

 . ى هذا العقد"عل

وعليه فما غابت فيه القواعد القانونية اآلمرة الناصة على اعتبار الكتابة عنصرا شكليا، الهدف منه االنعقاد، 

حضار وعليه وباستتزامات فقط، ال إثبات انعقادها. فهو يبقي على هذا العنصر من باب ما يستدل به إلثبات وجود االل

نظيم القانوني املقرر لالتفاق التحكيمي على ضوئه، نجد إجماع التشريعات املقارنة، هذا التنصيص القانوني، وقراءة الت

على تنظيم االتفاقات التحكيمية التي يقرر بموجبها األطراف إسناد نظر النزاعات بينهم إلى التحكيم بدل القضاء، 

ابة بحيث يترتب عن غياب شرط الكت بموجب قواعد قانونية تقرر ضرورة قيام املقررات واالتفاقات التحكيمية مكتوبة،

بخصوصها بطالن أي ادعاء في هذا اإلطار، قد يدفع به أحد الطرفين أو كالهما، بحصول االتفاق على إحالة النزاع 

وإلى املعنى املشار إليه  .494حال حصوله على التحكيم بدل القضاء، فالكتابة هنا شرط انعقاد ال مجرد شرط إثبات

                                                           
 2121من ربيع األول  22، بتاريخ 2.42.07، املتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 22.42من القانون رقم  771جاء في املادة  -492 

تخضع املادة التجارية لحرية اإلثبات. غير أنه يتعين اإلثبات بالكتابة إذا نص القانون أو االتفاق على ذلك". أما بخصوص : "2442/فاتح أغسطس 

االتفاقات وغيرها من األفعال القانونية التي يكون من شأنها  من ق ل ع بالقول: " 117اإلثبات في املادة املدنية، فقد تطرق له املشرع من خالل الفصل 

يلزم أن د. و تنش ئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي االلتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آالف درهم، ال يجوز إثباتها بشهادة الشهو أن 

 تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتض ى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.

الكتابة كأصل، إنما تعتبر وسيلة لإلثبات ال لصحة االلتزامات املتبادلة بين أطراف العقد، حيث ال يؤدي تخلفها إلى سقوط العقد، والقصد هنا أن  -493 

، ء من األصلامادامت أركانه املعروفة متوفرة وصحيحة، بل يبقى األمر متعلقا بإثباته، وهذا بخالف الحالة التي نعالجها، والتي هي على كل حال استثن

 من األصل. يكن إذ تبقى الكتابة ركنا من أركان العقد، تضاف إلى باقي أركانه املعروفة، وهو ما يجعل من غيابها، مبررا لسقوط العقد، واعتباره كأن لم

 .11ص والنشر والتوزيع،   ابل للطباعة، شركة ب2441ينظر ملزيد من التوسع زيد قدري الترجمان، الوجيز في القانون املدني، نظرية االلتزام" ط األولى 

ستثمار، ال أحمد شكري السباعي، التحكيم التجاري في النظام القانوني املغربي، مجلة االجتهاد القضائي في املادة التجارية والضمانات القانونية ل -494 

 .111-112، ص 1001سنة  1العدد 
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"يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما  نون املسطرة املدنية املغربي، الذي نص على أنه:من قا 727ذهب الفصل 

 بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية املختارة. 

يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من األطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو 

برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل االتصال والتي تعد بمثابة االتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب 

 721 وأيضا الفصلفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف اآلخر في ذلك".  أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود ات

 " يجب، تحت طائلة البطالن : من نفس القانون، الذي أورد أنه:

 أن يضمن شرط التحكيم كتابة في االتفاق األصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل ال لبس فيه؛ - 

 املحكمين وإما على طريقة تعيينهم". أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين املحكم أو  - 

، قد شكل إضافة حقيقية، على مستوى شرط الكتابة 727وجدير بالذكر أن النص القانوني أعاله، وهو الفصل 

، والذي 2411في االتفاق التحكيمي، إذا ما تمت مقارنة ما جاء به، مع ما كان مقررا في القانون املسطري القديم لسنة 

أن يعينوا عالوة على ذلك مسبقا وفي نفس العقد   -يقصد األطراف  -"يمكن لهم قول املشرع:  704جاء في فصله رقم 

إذا تعلق بعمل تجاري محكما أو محكمين، ويتعين في هذه الحالة أن يكون شرط التحكيم مكتوبا باليد، وموافقا عليه 

 بصفة خاصة من لدن األطراف تحت طائلة البطالن".

ين، استنادا إلى هذا النص امللغى، إشكاالت يتعلق بعضها بما يمكن أن يشمله نطاق شكل وقد أثار بعض الباحث

الكتابة في عقد التحكيم، خصوصا وأن النص تحدث عن الكتابة بخط اليد، وقد كان السؤال يتناول ما إذا كان ينبغي 

ين. لتي تشتمل على تعيين املحكمكتابة الشرط التحكيمي بمجمله بخط اليد، أم يمكن االقتصار  فقط على الفقرة ا

وهو اإلشكال الذي تصدى له االجتهاد القضائي الوطني من خالل القرار الصادر عن املجلس األعلى/محكمة النقض 

 .495حاليا، والقاض ي في حكمه بأن الكتابة باليد، إنما تقتصر على الجزء الذي بموجبه يعين األطراف املحكمين

كما تتجلى اإلضافة التي جاء بها النص الجديد، في توسيعه من مجال الكتابة وأنواعها املمكنة، في باب تحقق 

انعقاد االتفاق التحكيمي، بأن أجاز ورود هذا األخير، في أشكال كتابية متعددة، رسمية، عرفية، أو في محضر يحرر 

، التي يمكن االعتماد عليها في مجال اإلحالة  Les supportsحوامل أمام الهيئة التحكيمية املختارة. كما وسع من أنواع ال

على االتفاق التحكيمي.  وهكذا يصبح بإمكان األطراف أن يثبتوا تحقق االتفاق التحكيمي ووروده كتابة إذا ورد في 

رى من وسائل وثيقة موقعة من األطراف، أو في رسائل متبادلة، أو اتصال بالتلكس، أو برقيات، أو أية وسيلة أخ

االتصال، والتي تعد بمثابة االتفاق، تثبت وجوده، أو حتى بتبادل مذكرات الطلب، أو الدفاع التي يدعي فيها أحد 

 .496الطرفين بوجود اتفاق تحكيم، دون أن ينازعه الطرف اآلخر في ذلك

                                                           
 .10، ص 2422مجلة املحاكم املغربية، سنة  -495 

تعلقة بتوسعة طرق اإلثبات املعتمدة على الكتابة، باستحضار تعدد آليات وأشكال ورود هذه األخيرة، يبرز سعي املشرع إلى في هذه النقطة امل -496 

وج بإدخال تالتوافق مع املتغيرات التي فرضها إيقاع الحياة املعاصرة، خصوصا على مستوى املبادالت التجارية، وطرق صياغة العقود، وهو السعي الذي 

َمْت فصوله نونيةاملتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القا 27.02على قانون االلتزامات والعقود، بموجب مواد القانون رقم  تعديالت مَّ
َ
، 121، الذي  ت

 قود.، الفرع الثاني، من الباب األول، من القسم السابع، من الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون االلتزامات والع121-7و 121-1و 2-121
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ع بي بخصوص تحديد موقأما التشريع املقارن فلم يختلف مذهب أغلبه، عن املذهب الذي ذهب إليه املشرع املغر 

، 498والفرنس ي 497الكتابة في االتفاق التحكيمي، حيث نجد على سبيل املثال، أن التشريعات؛ املصري 

، قد تعاملت مع الكتابة، كركن من أركان االتفاق، التي يؤدي تخلفها إلى بطالن االتفاق 500واألردني ،499واللبناني

 التحكيمي نفسه. 

شرع التونس ي، الذي كان له توجه مخالف، عندما اعتبر الكتابة مجرد شرط ويستثنى من باب اإلجماع هنا امل

 بكتب إال التحكيم اتفاقية تثبت ( من املجلة التونسية للتحكيم: "ال2إثبات، ال شرط انعقاد، فقد جاء في الفصل )

 .اختيار وقع التي التحكيم هيئة محررا لدى محضرا أو جلسة محضر أو يد خط أو رسميا كان سواء

 غيرها أو برقيات تلكسات أو أو رسائل تبادل أو األطراف من موقعة وثيقة في وردت إذا بكتب ثابتة االتفاقية وتعتبر

 أحد فيها يدعي التي الدفاع الدعوى وملحوظات ملحوظات تبادل في أو االتفاقية، وجود تثبت التي االتصال وسائل من

 بمثابة تحكيمي شرط على تشتمل وثيقة إلى العقود من عقد في اإلشارة وتعتبر .اآلخر الطرف ينكره وال اتفاق وجود األطراف

  .العقد" من جزءا الشرط ذلك يجعل بحيث وردت قد اإلشارة تكون  وأن بكتب ثابتا العقد يكون  أن شرط تحكيم اتفاقية

التحكيم، يمكن إن الغاية من حرص التشريع والقوانين التحكيمية على ضرورة وجود تحقق مادي التفاق 

استخالصها من األهمية التي يشكلها االتفاق التحكيمي في ذاته، باعتباره مركز الثقل في العملية التحكيمية برمتها، إذ 

، ومصدر صحته وفعاليته، وعليه فإن أي بطالن يمكن أن 501يعتبر اتفاق التحكيم، هو مصدر شرعية الحكم التحكيمي

                                                           
: "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، وإال كان باطال، ويكون اتفاق 2441( لسنة 11( من القانون املصري للتحكيم رقم )21جاء في املادة ) -497 

  ونية".ال االلكترالتحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل، أو برقيات، أو غيرها من وسائل االتص
498 -« Art. 1443. − A peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite. Elle peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel 

il est fait référence dans la convention principale ».  

 بطالنه، طائلة تحت يشتمل، أن ويجب .العقد هذا إليها يحيل وثيقة في أو األساس ي العقد مكتوبا في كان إذا إال التحكيمي البند يصح "ال :763املادة  -499 

 .هؤالء" بها يعين التي الطريقة بيان أو على صفاتهم أو بأشخاصهم املحكمين أو املحكم تعيين على

 ( من قانون التحكيم األردني على ما يلي: 20تنص املادة ) -500 

ه ليجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإال كان باطال، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تباد -"أ

 الطرفان من رسائل أو برقيات أو عن طريق الفاكس أو التلكس أو غيرها من وسائل االتصال املكتوبة والتي تعد بمثابة سجل لالتفاق. 

في حكم االتفاق املكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت  ويعد -ب

 اإلحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. 

إحالة النزاع إلى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق إذا تم االتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل املحكمة، فعلى املحكمة ان تقرر  -ج

 تحكيم مكتوب". 

أن االتفاق التحكيمي ذو طبيعة إجرائية ال قانونية، كونه ال يتوفر على الطبيعة  ،carneluttiاعتبر بعض الفقه اإليطالي، وخصوصا الفقيه كارلينوتي  -501 

، هو أن االتفاق التحكيمي يؤثر بشكل حاسم في الخصومة التحكيمية، حيث يمنع من عرض الخاصة للعقود، وسندهم الذي يؤسسون عليه فكرتهم

ف بث قالنزاع على القاض ي، ويخول املدعى عليه من الحق في مباشرة دفع غاية في األهمية، وهو الدفع بوجود اتفاق تحكيم. والذي يعتبر كافيا لو 

قبل الدخول في الجوهر والبث في موضوع القضية من قبل املحكمة، وهذا يبدو متماشيا مع ما ورد  املحكمة في الدعوى املرفوعة إليها متى تمت إثارته

املغربي الذي نص على أنه: "عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عمال باتفاق تحكيم، على نظر إحدى  00.02من القانون  711في الفصل 

دعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو املحاكم، وجب على هذه األخيرة إذا دفع امل

 إبطال اتفاق التحكيم.

تفاق يكن بطالن ا إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على املحكمة بطلب من املدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم

  التحكيم واضحا.

 يتعين على املدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، وال يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.
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يمي، ويجعله باطال، وبالتالي فاالتفاق الكتابي على التحكيم، هو املنطلق الذي يمس هذا االتفاق يمس الحكم التحك

منه تبتدئ العملية التحكيمية، وهو سند إصدار الحكم التحكيمي، واملرجع الذي تستشف منه إرادة األطراف، خصوصا 

والخاص، وعن غيره من  وأن التحكيم، كطريق بديل لحل املنازعات الناتجة عن عقد الشراكة بين القطاعين العام

العقود، والتعامالت التعاقدية وغير التعاقدية بين األطراف، يقوم على أساس رضائي، بموجبه تحفظ الحرية املطلقة 

لألطراف في اختيار الهيئة التحكيمية، ونطاق عمل هذه الهيئة، والقانون الواجب التطبيق، ومكان التحكيم، وغيرها 

مة في طبيعة تلك العالقات حال حدوث النزاع، وبالتالي فال مجال للتقدير في هذا الباب، من العناصر الفاعلة والحاس

     أو ترك الباب مفتوحا أمام تعدد التأويالت، والتي ال يمكن حسمها في حالة حدوث النزاع.

م املختصة املحاككما أن االتفاق التحكيمي يبقى مرجعا أساسيا ووحيدا بالنسبة للرقابة القضائية، التي تمارسها 

، حيث تستند إليه 503، أو قبول طلب البطالن502على أعمال املحكمين، قبل إصدار األمر بتخويل الصيغة التنفيذية

                                                           
كن ، مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها، ويمعندما ترفع أمام املحكمة الدعوى املشار إليها في الفقرتين األولى والثانية أعاله، يمكن، بالرغم من ذلك

 إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت املحكمة في ذلك".

نه يكون أ هذا فضال عن أن االتفاق على اللجوء إلى التحكيم، ينظم الخصومة في كثير من الجوانب التي ترك املشرع لألطراف الحرية في تنظيمها. كما

والبنود التي يتضمنها، ذا أثر حاسم في تحديد طبيعة التحكيم ونوعيته، فقد جاء في املادة الثالثة من القانون املصري ومن خالل املعطيات االتفاقية 

 للتحكيم ما يلي:  

 "يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون، إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في األحوال التالية:

كز الرئيس ي ألعمال كل من طرفي التحكيم، يقع في دولتين مختلفتين، وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان ألحد الطرفين عدة مراكز أوال: إذا كان املر 

 عتاد؛لألعمال، فالعبرة باملركز األكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن ألحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته امل

 : إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة، أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها؛ثانيا

 ثالثا: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم، يرتبط بأكثر من دولة واحدة؛

يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد األماكن التالية واقعا خارج هذه  رابعا: إذا كان املركز الرئيس ي ألعمال كل من طرفي التحكيم

 الدولة:

 مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه؛ (أ)

 مكان تنفيذ جانب جوهري من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية بين الطرفين؛ (ب)

 املكان األكثر ارتباطا بموضوع النزاع".  (ت)

بحسب  ذلكبل إن الدور الحاسم التفاق التحكيم، فيما يخص تحديد نوعية التحكيم من كونه داخليا أم دوليا، نحا منحا متطرفا، وغاية في األهمية، و 

ص هذه النقطة، ومما نستحضره في هذا الصدد الحكم ما أقره االجتهاد القضائي املصري، والذي استند إلى هذا االتفاق لوحده وبشكل حصري، بخصو 

، ق. تجاري. وقد قررت أنه وفقا للفقرة الثانية 20/211، في التظلم رقم 2/4/1020 –تجاري  1دائرة  -االستئنافي الصادر عن محكمة استئناف القاهرة 

وجد مقره داخل مصر أو خارجها، يعطي التحكيم صبغته الدولية، من املادة الثالثة من قانون التحكيم، فإن "مجرد اللجوء إلى مركز تحكيم دائم ي

رة، فيعد دوليا هحتى لو كان النزاع التجاري مرتبطا بكافة عناصره بمصر، وألن تحكيم النزاع تم في إطار املركز اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقا

 في نظر القانون".

 .42ص ، و 21إلى  21، دار القلم/الرباط، ص 1022ط األولى األول، الرقابة املالية العامة، شاط اإلداري، الجزء عبد القادر باينة، الرقابة املالية على الن
: " ال ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إال بمقتض ى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية 00.02من القانون املغربي للتحكيم رقم  711-72جاء في الفصل  -502

 ادر الحكم في دائرتها.يصدره رئيس املحكمة الص

و أيودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط املحكمة من لدن أحد املحكمين 

 الطرف األكثر استعجاال داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره.

 إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة االستئناف وفقا ملقتضيات الفقرة السابقة.....".إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب 

: "يثبت حكم التحكيم 1000فبراير سنة  12املوافق  2114صفر عام  20من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجزائري املؤرخ في  2021جاء في املادة و 

 حكيم أو بنسخ عنها مستوفية شروط صحتها".بتقديم األصل مرفقا باتفاقية الت
من قانون املسطرة املدنية املغربي: " رغم كل شرط مخالف، تكون األحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطالن طبقا للقواعد  711-72ورد في الفصل  -503

 العادية أمام محكمة االستئناف التي صدرت في دائرتها.
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لتقييم الحكم التحكيمي، من حيث احترام القانون على مستوى الشروط املتطلبة في اختيار املحكيمن، واإلجراءات 

من قبل هؤالء، وااللتزام بما اتفق عليه األطراف بخصوص التفويض املتعلق املسطرية املتبعة أثناء النظر في الدعوى 

بالهيئة التحكيمية، على مستوى الحكم في حدود ما طلب منها، وأيضا على مستوى تطبيق إرادة الطرفين، بخصوص 

التي  ، واملجاالتالقانون اإلجرائي واملوضوعي املختار. هذا فضال عن التحقق مما يفرضه القانون على نطاق التحكيم

 يجوز فيها إعماله، وتلك التي ال يجوز فيها ذلك.

إلى أنه حتى القوانين العربية التي اتخذت موقفا مخالفا لوجوب اعتبار الكتابة ركنا  504ويذهب بعض الباحثين

بة يؤدي إلى الالنعقاد، أي أنها تعتبر الكتابة وسيلة لإلثبات فقط، فإنه سيسري عليها نفس الحكم، أي أن تخلف الكت

                                                           
يوما من تبليغ الحكم التحكيمي املذيل  22رد صدور الحكم التحكيمي. وال يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل ويكون تقديم هذا الطعن مقبوال بمج

 بالصيغة التنفيذية.

 ال يكون الطعن بالبطالن ممكنا إال في الحاالت اآلتية:

 صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطال، أو إذا  -2

 إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين املحكم املنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة التفاق الطرفين؛ -1

ك إذا أمكن ، ومع ذلإذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد باملهمة املسندة إليها، أو بتت في مسائل ال يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا االتفاق -7

خيرة أل فصل أجزاء الحكم الخاصة باملسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة باملسائل الغير الخاضعة له، فال يقع البطالن إال على األجزاء ا

 وحدها؛

 ؛711-12حكيمي والفصل فيما يخص أسماء املحكمين وتاريخ الحكم الت 711-11( و1)الفقرة  711-17إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين  -1

 إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر يتعلق -2

 بواجب احترام حقوق الدفاع؛

 إذا صدر الحكم التحكيمي خالفا لقاعدة من قواعد النظام العام؛ -2

قيد باإلجراءات املسطرية التي اتفق األطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على تطبيقه على موضوع في حالة عدم الت -1

 النزاع.

بية ملغر اتحكم محكمة االستئناف التي تنظر في الطعن بالبطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في اململكة 

 أو إذا وجدت موضوع النزاع من املسائل التي ال يجوز التحكيم فيها. 

 تبت محكمة االستئناف طبقا ملسطرة االستعجال.

 يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطالن تنفيذ الحكم التحكيمي.

 كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل األجل تنفيذ الحكم التحكيمي".

 ( من قانون التحكيم املصري عندما نصت: 27وهو نفس ما جاءت به املادة )

 ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إال في األحوال اآلتية: -2"

 إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا االتفاق باطال أو قابال لإلبطال أو سقط بانتهاء مدته؛ (أ)

 األهلية أو ناقصها وفق القانون الذي يحكم أهليته؛إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد  (ب)

إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعالنه إعالنا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر  (ت)

 خارج عن إرادته؛

 ع النزاع؛إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على تطبيقه على موضو  (ث)

 إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين املحكمين على وجه مخالف للقانون أو التفاق الطرفين؛ (ج)

إذا فصل حكم التحكيم في مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا االتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة  (ح)

 باملسائل غير الخاضعة له، فال يقع البطالن إال على األجزاء األخيرة وحدها؛باملسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة 

 إذا وقع بطالن في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطالنا أثر في الحكم؛ (خ)

 ة". في جمهورية مصر العربي وتقض ي املحكمة التي تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام -1

خ الزيارة يبكلي نور الدين، أهمية اتفاق التحكيم في االعتراف باألحكام التحكيمية وتنفيذها، دراسة مقارنة، مقال منشور على شبكة االنترنيت، تار  -504 

 د.70و 22، على الساعة 72/02/1022
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البطالن املطلق لذلك االتفاق، من منطلق كونه مخالفا للنظام العام، هذا ألن أغلب هذه الدول صادقت على اتفاقية 

( 2، والتي تنص في املادة الثانية فقرة ) 2420نيويورك الخاصة باعتماد وتنفيذ القرارات التحكيمية األجنبية لسنة 

تحكيم كما يلي: " تعترف كل دولة متعاقدة باالتفاق املكتوب الذي يلتزم بمقتضاه صراحة، على ضرورة كتابة اتفاق ال

األطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض املنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون 

(: " يقصد 1اء في نفس املادة فقرة )التعاقدية أو غير التعاقدية املتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم"، وج

أن  –"باتفاق مكتوب" شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم املوقع عليه من األطراف باملعنى الوارد في هذه املادة 

تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا االتفاق باطل، أو ال أثر له، أو 

ل للتطبيق". وهو نفس املوقف الذي اتخذه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة األمم املتحدة غير قاب

 ،والتي تنص على أنه: " يجنب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا...".  4لقانون التجارة الدولية في املادة السابعة فقرة 

ة كواقعة مادية، فإنه لم يقدم بصددها فهما وتصورا موحدين، غير أنه وإن كان املشرع املغربي قد أكد على الكتاب

وهكذا نجده على سبيل املثال، قد أجاز إمكانيات متعددة بهذا الخصوص، فمن جهة، أجاز لألطراف أن يضعوا بنود 

هم ل االتفاق التي انتهى إليه التفاوض بينهم بشكل تفصيلي، بحيث يشكلوا هم أنفسهم مرجعا التفاقاتهم، كما أجاز 

إمكانية اإلحالة بدل ذلك على القواعد القانونية املقررة في اتفاقيات نموذجية، وهذا ما سيشكل موضوع تناولنا في 

 الفقرتين املواليتين.

غير أنه وقبل الشروع في الحديث عن كل حالة وفق الخصوصيات التي تميزها، نرى أنه ال بأس من الحديث عن 

 ي تشكل القاسم املشترك بين شكلي االتفاق، من الناحيتين الشكلية واملوضوعية.الشروط واملقومات العامة، الت

 الفقرة األولى: الشروط الشكلية العامة التفاق التحكيم في عقد الشراكة: 

، من قواعد تسري على انعقادها وصحتها، 505إن اتفاق التحكيم كأي اتفاق أو عقد، يخضع ملا تخضع له العقود

فيها الشروط العامة والخاصة، التي يتطلبها القانون لتكوين العقود، فإذا ما تخلف شرط من  بحيث يجب أن تتوافر 

 ، وإذا تخلف شرط من شروط الصحة، كان االتفاق قابال لإلبطال.506شروط انعقاده كان العقد باطال

اره ا ومنتجا آلثوقد جاء في حكم محكمة استئناف القاهرة أنه: "من املقرر أنه لكي يكون اتفاق التحكيم صحيح

أن يقوم على التراض ي بين طرفيه، بمعنى تطابق إرادتيهما واتجاهها إلى ترتيب آثار قانونية، تبعا ملضمون ما اتفقا عليه، 

. كما ذكرت أغلب القوانين العربية 507وأن يرد ذلك التراض ي على محل ممكن ومشروع، وأن يستند إلى سبب مشروع"

 .دم صحته من بين أسباب عدم االعتراف والتنفيذ والبطالن كما بينا في النقطة السابقةأن بطالن اتفاق التحكيم، أو ع

                                                           
بر عقدا من عقود القانون الخاص، يخضع ملا تخضع له عقود القانون الخاص من أحكام، يعتبر األستاذ عبد القادر باينة، أن اتفاق التحكيم "يعت -505 

يا ولو تعلق إدار  ويعتبر اتفاق التحكيم عقدا مدنيا، فهو ال يعتبر عقدا تجاريا ولو تعلق بمنازعة ناشئة عن عقد من العقود التجارية، كما ال يعتبر عقدا

ية، كما ال يعتبر عقدا إداريا ولو تعلق بمنازعة ناشئة عن عقد من العقود اإلدارية، هذا ولو كان اتفاق بمنازعة ناشئة عن عقد من العقود التجار 

 عقدا إداريا، إذ ال تتوفر فيه أي شروط -ولو كان أحد طرفيه أحد أشخاص القانون العام  -التحكيم شرطا في العقد األصلي، وال يعتبر اتفاق التحكيم 

 ي اتفاق التحكيم، الذي يعقد بين طرفين من أطراف القانون الخاص".استثنائية غير مألوفة ف

 .42عبد القادر باينة، الرقابة املالية على النشاط اإلداري، مرجع سابق، ص 
 - جمع الفصل الثاني من قانون االلتزامات والعقود املغربي هذه األركان بالقول: " األركان الالزمة لصحة االلتزامات الناشئة عن التعبير عن اإلرادة: 506

 تعبير صحيح عن اإلرادة يقع على العناصر األساسية لاللتزام؛ -1 األهلية لاللتزام؛ - 2

 سبب مشروع لاللتزام". - 1 قق يصلح ألن يكون محال لاللتزام؛ش يء مح - 7

 .1002ماي  11ق الصادر في  220لسنة  12حكم صادر في دعوى بطالن حكم التحكيم رقم  -507 
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وعليه يبقى الرضا، واألهلية، واملحل، والسبب املشروع غير املخالف للنظام العام، أهم أركان قيام االتفاق على 

 املتعاقدين على أرض الواقع.التحكيم بشكل صحيح، وقيامه منتجا آلثاره القانونية، ومترجم لرغبات الطرفين 

ولئن كانت هذه الشروط العامة هي نفسها عموما، بالنسبة ملن يلتجئ إلى التحكيم، سواء كان الطرف شخصا 

معنويا عاما، أو شخصا طبيعيا ذاتيا، فإن في األمر بعضا من الخصوصية النوعية، التي تفرضها مواقع هذه األشخاص 

ذلك أنه بالنسبة للشخص املعنوي العام، تتحدد أهليته في إمكانية  أشخاص خاصة.أشخاص عامة، أو مجرد بين كونها 

اللجوء إلى التحكيم، في العالقات التي تربط بينه وبين الشخص الخاص، في ضرورة تمتعه بأهلية التصرف في أمواله، 

ما ينص عليه قانون االلتزامات  من قانون املسطرة املدنية، دون إغفال 720والتي ينظم أحكامها، ويحدد نطاقها الفصل 

 من ق م م(. 700والعقود في هذا الباب )الفصل 

إلى أنه، واستثناء من الحكم العام القاض ي، بعدم أهلية الشخص املعنوي العام إلبرام  720فقد أشار الفصل 

متعة غيرها من الهيئات املتاتفاق تحكيم، حول النزاعات املتعلقة بالتصرفات األحادية للدولة، أو الجماعات املحلية أو 

باختصاصات السلطة العمومية، فإن النزاعات املالية الناتجة عن التعاقد مع الغير، ماعدا تلك التي تكتس ي صفة 

النزاع الجبائي أواملتعلقة بتطبيق قانون جبائي، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم. هذا مع استحضار القواعد القانونية 

نصوص الخاصة، والتي يبقى أهم مقتضياتها، إخضاع املوافقة النهائية على االتفاق التحكيمي اآلمرة الواردة ضمن ال

 .508لسلطة الوزير املختص، وكذا مراعاة اإلجراءات والشروط املحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها

مجموعة من الشروط الخاصة والبيانات  فضال عن هذه الشروط العامة التي هي بمثابة أركان، نجد تنصيصا على

اإللزامية، التي أوجب املشرع، تضمين االتفاق التحكيمي إياها، حتي يكتسب قوة النفاذ القانوني. ومن هذه الشروط 

 ما يلي:

 ؛509تحديد موضوع النزاع -

 .510تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها -

فاق التحكيمي، أثار بعض املالحظات عبر عنها بعض الباحثين، ومنهم األستاذان إن موضوع الكتابة في العقد أو االت

، واللذين اتفقا على إبداء موقف سلبي من مسألة الكتابة، 511مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال

ا استثنائيا، لتحكيم طريقباعتبارها تهدر كل قيمة رضائية، هي أساس اللجوء إلى التحكيم بين األطراف. وبالتالي فما دام ا

غير أصيل في حل املنازعات عموما، واملنازعات االستثمارية على وجه الخصوص، والتي نجد من بين أشكالها  منازعات 

                                                           
: " يجوز للمقاوالت العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم وفق اإلجراءات 00.02من القانون املغربي رقم  722الفصل  -508 

 والشروط املحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها.

بعده، يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق اإلجراءات والشروط املحددة من لدن  721رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

 مجالس إدارتها وتكون االتفاقات املتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس اإلدارة". 

الجتهاد القضائي الفرنس ي، والذي صدر عن محكمة النقض فيه حكم جاء فيه: "التحكيم هو طريق تمت تزكية ما ذهب إليه املشرع من طرف ا -509 

ء املرافعة ااستثنائي قصره املشرع على ما تنصرف إليه إرادة املحكمين، ولهذا أوجب املشرع أن يتضمن تعيين موضوع النزاع، أو يتحدد هذا النزاع أثن

 أمام هيئة التحكيم".

 .70، ص 1000حمد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، منشأة املعارف باإلسكندرية حكم أشار إليه أ

 .00.02من القانون  722الفصل  -510 

 11مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية، قانون التحكيم التجاري املصري رقم  -511 

، ص 2440ضوء القانون املقارن وقانون التجارة الدولية، مع اإلشارة إلى قوانين التحكيم العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، في 2441لسنة 

 .741و 747
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عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإنه ال يمكن أن يتم تقييد الرضائية بشكليات الكتابة، بقدر ما يجب 

 مات الرضائية، والتي يمكن التعبير عنها بغير الكتابة، وإثباتها بكافة وسائل اإلثبات املمكنة.أن تتم املحافظة على مقو 

غير أننا نعتبر خالف هذا التوجه، فالتحكيم وإن كان ذو طابع رضائي، فإن ذلك ال يمكن أن يكون مدعاة ومبررا 

قل من الصورة التي بدأ بها، إلى آفاق أرحب، كافيا إلفراغه من كل شكلية ملزمة، وعلى رأسها الكتابة، فالتحكيم انت

جعلت منه طريقا ال بد من تكريسه، ليس فقط من أجل التسهيل على األطراف، والتيسير عليهم لحل نزاعاتهم، وإنما 

كسياسة ومنهج تتبناه الدولة في إطار تنظيمها وتحديثها للوظيفة القضائية، إثباتا لحسن نيتها، وسالمة ونبل غاياتها، 

ي عالقاتها باملستثمرين الخواص، كما أن الجهات التي تتدخل لتفعيل مقتضيات االتفاق التحكيمي، تتجاوز الحدود ف

الجغرافية للدول، لتحيل إلى مراكز إقليمية ودولية، من شأن عدم ضبط البنود املحيلة إلى التحكيم، وبالخصوص في 

ستثمرين والشركات الخاصة، أن تهدر األموال العامة، خصوصا وأن العالقات التي تكون الدول طرفا فيها، في مواجهة امل

الدول تكون في الغالب، في موقف ضعف، في مواجهة األشخاص الخاصة في العقد، متى تعلق األمر بعقد شراكة بين 

كافة لالقطاعين العام والخاص ذي بعد استراتيجي، وذلك بسبب غياب التجربة، وضعف القدرة على التقييم املوضوعي 

العناصر العقدية، في إطارها االقتصادي، االجتماعي واملالي، مما يعرضها إلى فقدان توازنها املالي واالقتصادي، في مواجهة 

الطرف الخاص، والذي غالبا ما يكون شركات متعددة الجنسيات، أو اتحادات مالية دولية خاصة، تتمتع بتجربة كبيرة، 

 ير عناصر، شروط ومقومات املشاريع، وتدقيق بنود عقودها.وذات قدرة متميزة على مستوى تقد

كما نستحضر هنا ومن أجل تدعيم هذا التوجه الذي نتبناه بخصوص إلزامية الكتابة، ما انتهت إليه بعض 

.  512التقارير، والتي كشفت عن وجه آخر للعمل التحكيمي، والذي أصبح مطية النتهاك حقوق الدول املستضعفة

زايا العديدة التي يوفرها التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الخصوص، وفي فبالرغم من امل

غيرها من العقود االستثمارية، أو املنصبة على الجوانب الخدماتية املختلفة كالتدبير املفوض، وعقود االمتياز، بشكل 

تعود في أصلها، إلى سوء استعمال التحكيم من  عام، فإن هناك إكراهات تظل مطروحة بخصوص هذه اآللية، والتي

 طرف جهات سيئة النية، والتي أصبحت تتخذه مطية النتهاك حقوق الدول النامية على الخصوص. 

فسيطرة الدول املتقدمة والصناعية عموما، على مراكز التحكيم التجاري الدولي، من خالل كون هذه املراكز في 

ه الدول، جعل من هذه املراكز، خاضعة لالستغالل، قصد تحقيق مصالح الدول التي غالبيتها، تتركز مقراتها في هذ

تحتضنها، خصوصا إذا تعلق األمر بقضايا تحكيمية، تكون الدولة املحتضنة للمركز، أو إحدى شركاتها الوطنية، طرفا 

 في العقد، في مواجهة دولة أو شركة وطنية لدولة نامية. 

ى إليه كثير من الفقه بخصوص التحكيم في املجال التجاري الدولي، إذ إن الدول وهذه الخالصة، هي مما انته

الرأسمالية، تستطيع من خالل هذه الوسيلة فرض وجهات نظرها االقتصادية، على دول العالم الثالث أو العالم النامي 

                                                           
اقع مع و وإلى هذا الطرح انتصر باحثون آخرون، والذين أفادوا أن "اشتراط الكتابة في االتفاق على تسوية النزاع من طرف االتفاقية يتوافق  -512 

الدولة  ضاءالتحكيم التجاري الدولي، نظرا العتبارات الحماية القانونية وخطورة األثر الجوهري، الذي يترتب على هذا النوع من االتفاق، وهو سلب ق

يتعلق  كان أي احتجاجاالختصاص األصيل، لصالح قضاء خاص يرتضيه األطراف لحل املنازعة القائمة بينهم. كما أن الكتابة ضرورية لتفادي قدر اإلم

 بالتزام أحد الطرفين بالتحكيم، باإلضافة إلى كون هذه الشكلية تقتضيها ضرورات األمن القانوني".

جزائر، لحسن طالبي، تسوية املنازعات في القانون الجزائري لالستثمار، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة ا

 .    712 ، ص1002-1002
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م العقد وفق التأويل الذي يخدعموما، استنادا إلى سلطة املحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق، وتكييف بنود 

 .  513مصالح هذه الدول الرأسمالية، حيث إن املحكم غالبا ما يختار قانون الدول الصناعية، دون قانون الدولة النامية

يبقى أيضا أن نشير، إلى أن بعض املراكز الدولية للتحكيم في املجال التجاري، ومنها املركز الدولي لتسوية منازعات 

، تؤسس واليتها على النزاع، واختصاصها بالبث فيه كأصل، استنادا على 514بين الدول ورعايا الدول األخرى االستثمار 

من  12شرط الكتابة، وهو أمر ال يحد منه إال وجود ما يفيد التنازل عن ورود االتفاق مكتوبا، فقد ورد في املادة 

ملنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقدة، االتفاقية املحدثة للمركز، أنه: "يمتد اختصاص املركز إلى ا

وأحد رعايا دولة متعاقدة أخرى، والتي تتصل اتصاال مباشرا بأحد االستثمارات، بشرط أن يوافق أطراف النزاع كتابة، 

ده". وهو حبها بمفر على طرحها على املركز، ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتهما املشتركة، فإنه ال يجوز ألي منهما أن يس

الطرح الذي زكته ديباجة االتفاقية املحدثة للمركز كذلك بالقول: "تقديرا لضرورة التعاون الدولي في العمل على التنمية 

االقتصادية، وألهمية الدور الذي تؤديه االستثمارات الدولية الخاصة، في هذا املجال. ونظرا إلى أنه من املمكن أن 

بهذه االستثمارات من وقت آلخر، بين الدول املتعاقدة، وبين مواطني الدول األخرى املتعاقدة،  تنشب منازعات متعلقة

ومع التسليم بأنه بينما تخضع مثل هذه املنازعات، عادة لإلجراءات القانونية الوطنية، إال أن الطرق البديلة لتسويتها، 

 قد تكون مناسبة في بعض األحوال.

                                                           
ن اتفاق مواملثال البارز هنا هو ما انتهت إليه قضية أرامكو، والتي قامت بخصوصها الهيئة التحكيمية، بإعمال القانون الدولي العام، على الرغم  -513 

نهاية ي على النزاع ليس في الاألطراف على إخضاع النزاع للقانون السعودي، وكان سند الهيئة التحكيمية في هذا االختيار، أن تطبيق القانون السعود

 سوى تطبيق للشريعة اإلسالمية، واملذهب الحنبلي، التي ال تكفي أحكامهما لتنظيم وتسوية املنازعات التي تثيرها عقود البترول.

 ينظر في هذا اإلطار:

 .12-10، ص 1000عصام أحمد البهجي، التحكيم في عقود البوث، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -

 .21، ص 2442ار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، مخت -

لقد أدى غياب نظام قضائي متخصص لفض منازعات االستثمار ، وتوفير بيئة مالئمة لالستثمار األجنبي، وخلق مناخ من الثقة املتبادلة بين " -514 

مستقلة ومحايدة وفعالة، يمكن اللجوء إليها، للفصل في املنازعات التي قد تنشأ بينهما، تراعي املستثمر األجنبي والدولة ، إلى التفكير في  إيجاد وسيلة 

تي عات المن جهة خصوصية العالقة بين الطر فين، والتي مردها إلى وجود دولة ذات سيادة، أو أحد أشخاصها االعتبارية العامة، كطرف في هذه املناز 

نظام القانوني الذي يخضع له الشخص األجنبي الخاص، وتراعي من جهة أخرى كون االستثمارات بطبيعتها، تخضع لنظام قانوني خاص، يختلف عن ال

ر من شذات أجال طويلة، وأنها ذات صلة وثيقة بكيان الدولة املضيفة، سواء بطريق مباشر من خالل استغالل الثروات الطبيعية، أو بطريق غير مبا

 تصادية.خالل التأثير في خطط التنمية االق

تباره مسؤوال عكما أن القصور الذي سجل على مستوى توفير الحماية اإلجرائية للمستثمر في مثل هذه املنازعات ، دفع بالبنك الدولي إلنشاء والتعمير با

ن األجانب، وبين ستثمريعن التنمية االقتصادية، إلى تكثيف جهوده، لتوفير صرح قضائي دولي، متخصص، لتسوية منازعات االستثمار الناشئة بين امل

راف ة األطالدول املضيفة لالستثمارات، وذلك على قدم املساواة، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى دولهم، ولقد توجت هذه الجهود بإبرام اتفاقية متعدد

، وبموجبها تم  "لدول ومواطني الدول األخرى بواشنطن ، وأطلق عليها "اتفاقية البنك الدولي لتسوية املنازعات االستثمارية بين ا 2422مارس  20بتاريخ 

، وقد بلغ 21/20/2422(، وقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ في ICSIDإنشاء املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، ويشار إليها اختصارا باإلكسيد)

 دولة. 220عدد الدول املوقعة على االتفاقية لغاية اآلن 

االستثمار، املركز الوحيد في العالـم الذي يختص بالفصل في منازعات االستثمار املباشر، التي تنشا بين املستثمر األجنبي، ويعتبر مركز تسوية منازعات 

 والدولة املضيفة لالستثمار. ونشأ هذا املركز الدولي بمعاهدة دولية تحت رعاية البنك الدولي لإلنشاء والتعمير".

 ملزيد من االطالع، ينظر:

قاملة، السنة  2412ماي  00والعقون نريمان، تسوية منازعات االستثمار أمام املركز الدولي لواشنطن، رسالة لنيل شهادة املاستر، جامعة برغثة آمنة 

 .27، ص 1021-1027الجامعية 
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ير أداة دولية للتوفيق أو التحكيم، بحيث يمكن للدول املتعاقدة، وملوطني الدول ومع إعطاء أهمية خاصة لتوف

 األخرى املتعاقدة، أن يطرحوا عليها مثل هذه املنازعات إذا ما أرادوا ذلك.

ورغبة في إنشاء مثل هذه األداة تحت رعاية البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، ومع التسليم بأن رضا الطرفين 

ن يعرضوا مثل هذه املنازعات للتوفيق أو التحكيم بواسطة مثل هذه األداة، يكون اتفاقا ملزما يتوجب املشترك، بأ

الدولة  ومع تقرير أن وأن تحترم وتنفذ أحكام املحكمين.بصفة خاصة، أن توضع أي توصيات للتوفيق موضع االعتبار، 

عين ملزمة بعرض أي نزاع م  -وبغير رضاها  -قبولها، أو إقرارها املوقعة ال تعتبر بمجرد التصديق على هذه االتفاقية، أو 

 .515للتوفيق أو التحكيم"

غير أنه من املالحظات الجديرة بالذكر أن هذا املركز يتوسع في حاالت كثرة في تصور وجود االتفاق التحكيمي، 

 وطني، أو باتفاق تحكيمي دولي، أنحيث إنه وإن كان األصل أن االتفاق التحكيمي، سواء تعلق األمر باتفاق تحكيمي 

يتم التعبير عنه صراحة من قبل األطراف املعنية بالعقد، حتى تتحقق سلطة الهيئة التحكيمية على النزاع، فإن هذا 

املركز دأب على اعتبار أن االتفاق التحكيمي يتحقق، إذا وجدت اتفاقية لتشجيع االستثمار بين دولتين، تتضمن اإللزام 

لى إحالة النزاعات على التحكيم أمام هذا املركز. وبالتالي فليس شرطا ملزما أو ركنا، أن تكون موافقة باالتفاق ع

األطراف؛ وهي الدولة املوقعة على االتفاقية، واملستثمر الخاص الذي هو مواطن الدولة األخرى املتعاقدة، بطريقة 

 صريحة على إحالة النزاع على التحكيم.

لدولة الذين لهم استثمارات، وفق عقد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في الدولة وعليه فإن ملواطني ا

محل االستثمار، طلب حل النزاع بواسطة اإلكسيد، ولو لم يحتو االتفاق بين الدولة، واملستثمر على شرط التحكيم 

ين د االتفاقية املشجعة لالستثمار بأمام املركز، حيث يكون السند في هذه الحالة لطلب تحكيم مركز األكسيد، هو وجو 

الدولتين، والتي تتضمن االلتزام بالتحكيم أمام هذا املركز، بغض النظر عن توفر االتفاق بين الدولة املضيفة ومواطن 

الدولة األخرى باعتباره مستثمرا، التفاق على مثل هذا الشرط، وهذا ما أكدته األحكام الصادرة عن املركز السالف 

 .516ي نزاعات مختلفة، وفي دول مختلفةالذكر، ف

غير أننا نرى أن مثل هذا القول، سيطرح إشكاال قانونيا غاية في الدقة واألهمية على مستوى التجربة والقانون 

املغربيين في موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لو سلمنا بما ذهب إليه تحكيم مركز اإلكسيد، في هذا 

املستثمر األجنبي، أن يطلب تحكيم املركز، في النزاعات التي تثور بينه وبين الدولة أو الشخص العام األمر، بأن من حق 

عموما، بغض النظر عن توفر العقد األصلي، بينه وبين الدولة مضيفة االستثمار، في إطار عقد الشراكة بين القطاعين 

لك استنادا إلى أن املعتبر في تلك اإلحالة، وفي مسألة العام والخاص، على ما يحيل إلى هذا املركز كمركز تحكيم. وذ

انعقاد االختصاص للمركز الدولي لتسوية املنازعات االستثمارية بين الدول، ومواطني الدول األخرى، إنما هو توقيع 

 الدولة على االتفاقية املنشئة لهذا املركز. 

(، املحدثة للمركز الدولي لتسوية منازعات B.I.R.Dفإذا استحضرنا أن املغرب قد صادق على اتفاقية واشنطن )

، وأصبح دولة متعاقدة فيها، بموجب 20/07/2422االستثمار الناشئة بين الدول، ورعايا الدول األخرى، املؤرخة في 

                                                           
مجلة املحاكم  – 2422مارس  20اتفاقية واشنطن املؤرخة في  –ملزيد من التوسع ينظر عبد اللطيف بولعلف: التحكيم في منازعات االستثمارات  -515 

 .211ص  221املغربية، العدد 

 .42، ص 1021ينظر فتحي والي، التحكيم في املنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال، منشأة املعارف باإلسكندرية،  -516 
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 ر ، فإن النتيجة تكون هي أن أي نزاع قد ينشأ بين الدولة املغربية، واملستثم20/02/2421،  بتاريخ 22-221املرسوم عدد 

 الخاص، في عقد الشراكة، سيحال بشكل ال لبس فيه، إلى تحكيم هذا املركز، وهو أمر له انعكاسان هامان:

األول: أن هذا األمر تترتب عنه مسألة في غاية الحساسية، تتعلق بسلب اإلرادة الصريحة لألطراف، وخصوصا  -

من عدمه. فما دامت الدولة قد وقعت على إرادة الدولة واألشخاص العامة، في اإلحالة على تحكيم هذا املركز 

االتفاقية املنشئة للمركز، فإنها تعتبر، من وجهة النظر هاته، وبشكل أوتوماتيكي، أن املركز هو املؤهل للبث في 

 نزاعاتها مع املستثمر الخاص األجنبي.

، ومرسومه التطبيقي، 02.21انون الثاني: ويتعلق بتأثير هذا األمر على القواعد القانونية اآلمرة، التي جاء بها الق -

( من القانون السالف الذكر، باختيار طريق تسوية املنازعات، 21والتي تلزم األطراف من خالل املادة )

 والتنصيص عليها باعتبارها، بندا إلزاميا ال يقوم العقد إال به.

مون بتعيين طريقة تسوية املنازعات (، على أن األطراف، وبشكل إلزامي، يقو 21فاملشرع املغربي قد نص في املادة )

بينهما، وتضمينها في العقد األصلي، وبالتالي فما دام النص ورد عاما على مستوى هذه الوسائل، فإن لألطراف أن 

يختاروا أي وسيلة يرتضون، والتي قد تكون التحكيم أو غيره من طرق حل النزاع، كاإلحالة على القضاء، أو الوساطة، 

 أو الصلح. 

ذا لو أن األطراف اتفقوا على إحالة النزاع على القضاء بدل التحكيم، ثم نكل املستثمر األجنبي مثال عن اتفاقه فما

 ؟.517هذا فيما بعد، بأن طلب من املركز أن يبث في النزاع بينه وبين الدولة املغربية

ة من خالله املركز الدولي لتسويأما عن وجهة نظرنا، فإننا نعتقد موقفا، ال يتماش ى والتأويل املوسع الذي ينظر 

منازعات االستثمار، الناشئة بين الدول، ورعايا الدول األخرى، ملا يتعلق بتحقق االتفاق على التحكيم، فكون الدولة 

وافقت، وصادقت على االتفاقية املنشئة للمركز، ال يمكن باملرة أن يكون دليال قاطعا، للقول بارتضائها للتحكيم هذا 

كل ما يمكن أن ينتج من نزاعات، عن عقد/أو عقود قد تربطها بمستثمر خاص، بما فيه عقد الشراكة. وهي املركز في 

 وجهة النظر التي نؤكد صدقيتها من خالل ما يلي:

أن التحكيم يقوم على مبدأ جوهري وهو الرضائية، فاألصل في الجهة املخولة بحل النزاعات، عموما واملنازعات  -

تلك التي تكون نتيجة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي جهة القضاء الرسمي،  االستثمارية، ومنها

 لذلك فكل عدول عن هذا األصل، إال ويشترط أن يتأسس على إدراك واضح وإرادة صريحة، ورضا تام.

لواحدة، قد أن ما ذهب إليه تحكيم املركز الدولي، هنا يتناقض وواقع الحال، والذي يكشف على أن الدولة ا -

تصادق على أكثر من اتفاقية منشئة ألكثر من مركز تحكيمي واحد، وبالتالي فإن مثل هذا املذهب، الذي ذهب 

إليه املركز موضوع املناقشة، يمكن أن يمتد ليشمل باقي املراكز، والتي يمكن أن تدعي جميعها أحقيتها في البث 

انوني ال شك أنه سيفقد التحكيم أهم خاصية فيه وهي السرعة في املنازعة الناشئة، وهو ما سيؤدي إلى تنازع ق

والتكلفة املشجعة، إذ أن تنازع املراكز هنا، سيؤدي إلى إطالة أمد الخصومة، وضياع حقوق األطراف، نتيجة 

 إحالة النزاع على القضاء أو على التحكيم، للحسم في جهة االختصاص بالنظر في النزاع.

                                                           
مار، وكان أن انتصر بصدده إلى والية قضاء التحكيم، هذا إشكال سبق وأن طرح أمام تحكيم املركز الدولي لتسوية املنازعات الناشئة عن االستث -517 

 .42ينظر فتحي والي، التحكيم في املنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال، مرجع سابق، ص  ي.بدل القضاء الداخل
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عتداء صريح على سيادة الدولة، والتي ستبقى رهينة بتأويالت ذاتية للمركز، بخصوص أن في مثل هذا التوجه، ا -

النزاع، والجهة املخولة بالبث فيه. فاملركز وفق هذا األمر، يمارس وصاية مباشرة على الدولة، ويعرض مصالحها 

يادتها ي تعترف للدول بكامل سلالنتهاك، وهو ما ال يستقيم، واملبادئ القانونية الدولية، والدساتير الوطنية، الت

 على أموالها، وسلطتها املطلقة في الحفاظ على مصالحها وفق القانون. 

أن مثل هذا التأويل الختصاص املركز، يتناقض واملقتضيات القانونية الواردة في االتفاقية املؤسسة للمركز  -

(، من االتفاقية واملعنونة ب 12) نفسه والتي من بينها، ما ورد في الديباجة، وكذا ما نصت عليه املادة

 "االختصاص القانوني".               

 الفقرة الثانية: الكتابة عن طريق اإلحالة الصريحة:

تشكل هذه الصيغة واحدة من بين صيغتين ممكنتين على مستوى صياغة اتفاق التحكيم عموما، على أساس 

التراض ي الذي تؤدي إليه املفاوضات بين األطراف. وبالنسبة التفاق التحكيم بخصوص عقد الشراكة بين القطاعين 

ة املتطلبة، التي سطرها املشرع في قانون العام والخاص، فهو ال ينفرد بمقتضيات خاصة، تشد عن القواعد القانوني

 املسطرة املدنية بهذا الخصوص. 

وعليه فإن لألطراف أن يعمدوا إلى وضع اتفاق، بموجبه يتم تحديد جملة من النقاط، واملعطيات اإلضافية التي 

 تضاف إلى العنصرين املحددين كأركان، وهذه املعطيات االختيارية تتحدد كما يلي:

 من قانون املسطرة املدنية املغربي؛   711-20لتحكيم/الفصل تعيين مكان ا -

 ق م م م؛ 711-20القانون املسطري الواجب التطبيق/الفصل  -

 ق م م م؛ 711-20القانون املوضوعي الواجب التطبيق/الفصل  -

 من ق م م م؛ 711-27تحديد لغة التحكيم/الفصل  -

 ق م م م؛من  711-20إمكانية التفويض بالتحكيم بالوساطة/الفصل  -

 من ق م م م. 711-10تحديد مدة البث في النزاع/الفصل  -

وتبقى أهم ميزة لهذه اإلمكانية أنها تعتبر التجسيد األمثل إلرادة األطراف بخصوص حل النزاعات عن طريق 

التالي فهي بالتحكيم، إذ يرجع إليهم األمر في تحديد كل ما يهم الجانبين؛ اإلجرائي واملوضوعي في العملية التحكيمية، و 

إمكانية، تلقي على عاتق األطراف عبئا إضافيا، في سبيل ضبط مقومات العملية التحكيمية، استنادا إلى االتفاق 

 التحكيمي، مما يعني أن األطراف في هذه الحالة، يكونون ملزمين بالتدقيق والحرص في صياغة االتفاق التحكيمي. 

 حالة النموذجية:الفقرة الثالثة: الكتابة املستندة إلى اإل 

من صور الكتابة أيضا، إحالة طرفي العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى، تتضمن 

 شرط تحكيم. إذا كانت اإلحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من اتفاق التحكيم. 

لقطاعين العام والخاص، ستأخذ وجهين، وبهذا الخصوص، فاإلحالة النموذجية بالنسبة لعقد الشراكة بين ا

ويمكن أن تتم وفق طريقتين ممكنتين؛ فمن جهة قد تكون اإلحالة النموذجية هنا، على شكل إحالة إلى اتفاقية منظمة 

للتحكيم ضمن مركز تحكيمي ما، يكون دوليا أو إقليميا؛ ومثالها اإلحالة مثال إلى تحكيم املركز الدولي للوساطة والتحكيم 

رباط أو اإلحالة إلى مركز تحكيم إقليمي، كاإلحالة إلى االتحاد العربي للتحكيم الدولي، أو املركز اإلقليمي للتحكيم، بال



 

 

 297 
 

  

أو  .519، جمهورية مصر العربية (CRCICA)، أو مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي  518كواال ملبور، ماليزيا

(، أو محكمة التحكيم الدائمة التابعة لغرفة التجارة الدولية CIRDIر في واشنطن )املركز الدولي لتسوية منازعات االستثما

 (.ICCبباريس )

كما يمكن أن تكون اإلحالة استنادا إلى املقتضيات املتضمنة في اتفاقية موقعة سلفا بين أحد الطرفين وطرف 

في عقد الشراكة بين القطاعين العام أجنبي آخر، تتخذ مرجعا لتنظيم العملية التحكيمي بين األطراف املباشرة 

والخاص، ومثال ذلك، أن يتعاقد الطرف العام )أ( مع الطرف الخاص )ب(، على أساس تنفيذ مشروع استثماري أو 

القيام بخدمة معينة، طيلة فترة زمنية محددة، ويتفق الطرفان على أحكام وشروط العقد األخرى، املرتبطة بكيفية 

حالة إلى عقد استثماري آخر بين )أ( وبين مستثمر أو تكثل مالي آخر )ج(، إذ يكون هذا العقد تسوية املنازعات، باإل 

متضمنا شرطا لتسوية النزاع بين )أ(، وبين )ج(، عن طريق التحكيم. في هذا املثال يسري شرط التحكيم على العالقة 

وبين )ب(، ويشترط هنا أن تكون اإلحالة واضحة  االستثمارية في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين )أ(

في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. أي أنه ال يكفي لذلك مجرد اإلحالة إلى العقد املرجعي، بل يجب أن ترد في 

 .ةاإلحالة )مثال( عبارة "بما في ذلك شرط التحكيم الوارد في عقد الشراكة أو العقد االستثماري"، أو عبارة أخرى مماثل

وإذا كان الرضا أساسا في تحديد بنود االتفاق التحكيمي، والتي تكون من بينها إجراءات العملية التحكيمية، 

والجهة التي يعود إليها أمر النظر في النزاع دون غيرها، فإن هناك ما يثار بهذا الصدد من شروط، تتعلق باملتطلبات 

بعض املراكز التحكيمية، ومنها في هذا الباب املركز الدولي لتسوية  الشكلية واملوضوعية التي تتحقق بها اإلحالة إلى

منازعات االستثمار، فهذا املركز وضع ثالثة شروط حتى يمكن لألفراد أن يعرضوا نزاعاتهم بخصوص العقد استنادا 

(، من االتفاقية 72و )( 12إلى االتفاق التحكيمي، على املركز قصد مباشرة الفصل فيها، وهذه الشروط تضمنتها املادتان )

 املنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار.

                                                           
التحكيمية في آسيا. وهو يقدم تسهيالت ومساعدة م، من أول املراكز 2410( الذي تم إنشائه عام RCAKLكان املركز اإلقليمي للتحكيم، كواال ملبور ) -518 

ي كز هإلجراء عمليات التحكيم، بما فيها تنفيذ القرارات الصادرة في اإلجراءات التي عقدت تحت رعاية املركز. وقواعد التحكيم تحت رعاية املر 

ألخرى للمركز تعزيز التحكيم التجاري الدولي في منطقة م مع بعض التعديالت والتغيير. ومن املهام الرئيسية ا2412للتحكيم لعام  UNCITRALقواعد

 آسيا واملحيط الهادئ، وتقديم النصيحة واملساعدة إلى األطراف التي تتصل باملركز.

ها ثالث ( والحكومة املصرية لفترة تجريبية مدتAALCOم من قبل املنظمة )2414تم تأسيس مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي في عام  -519 

 ( والحكومة املصرية، إلعطاء الوضع الدائم ملركز القاهرة.AALCOم، تم إبرام اتفاقية بين املنظمة )2407سنوات. وفي 

 تقنيات تسوية النزاع
 
ت البديلة ايقدم مركز القاهرة الخدمات املتخصصة لتسوية النزاعات التجارية واالستثمارية من خالل التحكيم. وهذا يشمل أيضا

(ADRاملركز النصيحة إلى األطراف في العقود التجارية واالستثمارية 
 
لدولية، ا ( مثل املصالحة، الوساطة واملهارة التقنية. وفضال عن ذلك، يقدم أيضا

نظيم املؤتمرات اإلفريقية ت -( األخرى في املنطقة اآلسيوية ADRفيما يتعلق بصياغة هذه العقود، تعزيز التحكيم وتقنيات تسوية النزاعات البديلة )

ثمار. اإلفريقية من خالل معهد املركز للتحكيم واالست -والندوات الدولية، وإجراء البرامج التدريبية للمحكمين الباحثين الدوليين من املنطقة اآلسيوية 

 للتحكيم مع بعض التعديالت. UNCITRAL ويتبع مركز القاهرة قواعد

 
 
 عن ذلك، قد أسس مركز القاهرة أيضا

 
م؛ وفرع 2442م؛ ومعهد املحكمين العرب واألفارقة في مصر عام 2440معهد التحكيم واالستثمار في عام  وفضال

،  وفرع القاهرة ملعهد املحكمين القانوني 2441مركز التحكيم البحري في اإلسكندرية، في عام 
 
م، الذي يهدف إلى التعامل مع النزاعات البحرية البحتة

( كفرع ملركز القاهرة إلدارة ADRم؛ مركز الوساطة وتسوية النزاعات البديلة )1002ز اإلسكندرية للتحكيم الدولي في عام م؛ ومرك2444بلندن في عام 

 م.1002التحكيم التجاري، والوسائل السلمية األخرى غير امللزمة لتنجب وتسوية نزاعات التجارة واالستثمار في عام 
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( من اتفاقية واشنطن "يمتد اختصاص املركز إلى املنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ 12فقد جاء في املادة )

بين دولة متعاقدة أخرى، والتي تتصل اتصاال مباشرا بأحد االستثمارات، شرط أن يوافق أطراف النزاع كتابة على 

 املشتركة، فإنه ال يجوز ألي منهما أن يسحبها بمفرده".   طرحها على املركز، ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتهما

( فنصت على أنه " كون لكل دولة متعاقدة أو أي مواطن في الدولة املتعاقدة التي ترغب في إجراءات 72أما املادة )

لطرف ى االتحكيم معهد توجيه طلب بهذا املعنى في الكتابة إلى األمين العام الذي يقوم بإرسال نسخة من الطلب إل

يجب أن يتضمن الطلب معلومات عن املسائل املتنازع عليها، وهوية األطراف وموافقتها على التحكيم وفقا   .اآلخر

 .للنظام الداخلي ملؤسسة التوفيق وإجراءات التحكيم

ح اضيقوم األمين العام بتسجيل الطلب ما لم يجد، على أساس املعلومات الواردة في هذا الطلب، أن الخالف هو و 

  .خارج اختصاص املركز. وجب عليه أن يخطر فورا من الطرفين تسجيل أو رفض تسجيل"

 فاملستخلص من النصين أن انعقاد االختصاص للمركز يقوم على اشتراطات قانونية، هي كاآلتي:

 وجود نزاع قانوني بين الطرفين، ناش ئ عن عالقة استثمارية؛ -

جهة، وموقعة على االتفاقية املحدثة للمركز، وأحد رعايا دولة أن يكون طرفا العالقة دولة متعاقدة من  -

 ؛520أخرى 

 وجود اتفاقية تحكيم تربط بين الطرفين الراغبين في تحكيم املركز؛ -

 املوافقة الصريحة لألطراف، حيث لم يشترط معايير لتحديد الرضا هنا سوى أن تكون اإلحالة بشكل كتابي ؛ -

 صدور املوافقة كتابة. -

اإلحالة إلى االتفاقات والعقود النموذجية، كمرجع ينظم لجوء األطراف إلى التحكيم في عقد الشراكة لكن قد تؤدي 

بين القطاعين العام والخاص، إلى إثارة إشكاالت غاية في التأثير على العمل التحكيمي والخصومة التحكيمية، حيث إنه 

األصل، فإن من شأن اإلحالة على اللجوء إلى التحكيم، وبما أن اإلرادة تشكل حجر الزاوية، وأساس قيام التحكيم من 

أو اإلحالة على املقتضيات التي تنظمه، استنادا إلى عقود نموذجية سابقة بين الطرفين، أو استنادا إلى اتفاقات سابقة، 

نادا ة استتنظم عالقات تعاقدية بين الطرف في العقد، وطرف آخر ضمن معاملة تجارية أو اقتصادية سابقة، أو اإلحال

إلى تنظيم للعملية التحكيمية ضمن مركز للتحكيم يكون إقليميا أو دوليا ، من شأن هذا كله، أن يطرح أسئلة غاية في 

الجدية والعمق، وذات تأثير بالغ، على مواقع األطراف، والنتائج التي من املمكن أن تسفر عنها أعمال املحكمين. بل وفي 

هيئة التحكيمية، ونوعية القواعد القانونية التي من شأن هذه األخيرة، حال التأكد تحديد مدى انعقاد االختصاص لل

 من اختصاصها بمعالجة النزاع والفصل فيه، أن تعتمدها لهذا الغرض، إجرائيا وموضوعيا.

                                                           
الدولة بمجرد توقيعها على اتفاقية واشنطن، املنشئة للمركز الدولي لفض منازعات االستثمار، تكون مجبرة على غير أن التوقيع هنا ال يعني أن  -520 

، متى أرادت زإحالة النزاعات التي تخصها إلى هذا املركز لينظر في حلها، بل إن التوقيع هنا يكون فقط بغرض حفظ حق هذه الدولة في الرجوع إلى املرك

فقة الطرف اآلخر في العقد على إحالة النزاعات بينهما على التحكيم في هذا املركز. وهذا هو ما يستشف مما ورد في ديباجة ذلك وحصلت على موا

وي ، ال ينطاالتفاقية حيث جاء في فقرتها السابعة: "وإذ نعلن أن مجرد قبول هذه االتفاقية، أو التصديق عليها، أو االنضمام لها من جانب أية دولة

 التزام بالنسبة لهذه الدولة بااللتجاء إلى التوفيق أو التحكيم في أي حالة خاصة".على أي 

لجوء إلى لوالرضا املحفوظ للدولة الطرف في العقد، يعتبر كذلك محفوظا للمستثمر األجنبي، وهذا الشرط هو من الشروط الرئيسية، واألركان الالزمة 

، والهدف من التأكيد على الطابع الرضائي، هو الحفاظ على طبيعة التحكيم كآلية بديلة عن اآللية التحكيم من قبل املعنيين بالعقد موضوع النزاع

 األصيلة، والطريق العادي في معالجة النزاعات، وهو القضاء، واملكفول اللجوء إليه بالنسبة لألفراد دستوريا. 
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، التي يلتزم بم
ّ
جبها و إن من بين اإلشكاالت التي تثور بالنسبة لنا في هذه النقطة، ما يترتب عن اإلحالة العامة

 األطراف، بإحالة بنزاعاتهم املستقبلية الناشئة عن عقد الشراكة، على التحكيم.

فماذا لو أن األطراف أحالوا إلى االتفاق التحكيمي، الوارد في عقد ما، باعتباره عقدا مرجعيا في هذا الباب، وهم 

يل عقد املرجعي في جانبه املتعلق بتفاصيقصدون االلتجاء إلى التحكيم، كمبدأ عام، دون قصد االلتزام بما يتضمنه ال

االتفاق التحكيمي الخاص به؟. فكيف والحالة هاته ستتحقق معرفة اإلرادة الحقيقية لألطراف، خصوصا في الحالة 

 التي يقع االختالف فيما بينهم حول تفسير اإلحالة، الخاصة باالتفاق التحكيمي؟.

، إذا ما استحضرنا التصور القانوني، الذي انطلق منه املشرع ونعتقد أن اإلشكال املطروح يزداد عمقا وتشعبا

ليحدد من خالله نظرته لالتفاق التحكيمي، والذي اعتبره كأصل عام، مستقال عن العقد نفسه، وهو ما يعني استقالال 

ي مثال أن: " من قانون املسطرة املدنية املغرب 720على مستوى البنية والتنظيم، واألحكام كذلك. فقد جاء في الفصل 

يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد األخرى. وال يترتب على بطالن العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر 

 على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته". 

لطرفين، ال يمكن بحال من بالنسبة لنا، نعتقد أن مجرد اإلحالة على عقد نموذجي، كمرجع للعقد املبرم بين ا

األحوال، أن يدفع إلى القول؛ بأن إرادة األطراف قد انصرفت انصرافا قطعيا، نحو اعتبار ما ورد في ذلك العقد، في 

صيغته اإلجمالية، من قبيل ما يعتبر عناصر مؤطرة للتعاقد بين األطراف بخصوص اللجوء إلى التحكيم أوال، وتحديد 

ثانيا. فمعرفة مدى ارتضاء األطراف اللجوء إلى التحكيم، تقتض ي أن يكون األطراف على علم  عناصر االتفاق التحكيمي

ودراية، بأن العقد املحال عليه، يتضمن إحالة ضمن العقد األصلي، أو إلى عقد مستقل ملحق به، يقض ي بأن كل 

 املعينة، قصد البث فيها.النزاعات الناشئة بين األطراف املتعاقدة، يجب أن تحال على الهيئة التحكيمية 

ثم إن في القول بأن اإلحالة العامة تعتبر كافية في هذا الباب، ما يتناقض وما نص عليه املشرع من أن االتفاق 

التحكيمي، يجب أن يتضمن تحت طائلة البطالن،  "تحديد موضوع النزاع"، و"تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص 

من ق م م م(، وهذا ما يعني أن لكل نزاع    خصوصياته، خصوصا على مستوى 722على طريقة تعيينها" )الفصل 

 (.722النقطة األولى. وبالتالي وجبت اإلحالة الصريحة، مع ضرورة تدقيق البندين املشار إليهما في الفصل )

 ويمكن أن نستثني من هذا الحكم، حالتين:

 لى نفس النوع من أنواع األنشطة االقتصادية، والتيالعقود التي تتم بين نفس الطرفين، والتي تكون منصبة ع -

يمكن االقتصار بخصوصها على اإلشارة، إلى أن العمل التحكيمي بالنسبة للعقد الحالي، يخضع لنفس ما خضع 

 له، أو خضعت له العقود السابقة. 

بمعرفة ما يتضمنه ، حيث إن األطراف يكونون ملزمين 521Consortiumالعقود املركبة في إطار "الكونسورتيوم"  -

كل عقد من سلسلة العقود، وانصراف إرادتهم إلى األخذ به. كما أن األطراف في هذا النوع من التعاقدات، 

 يكونون من ذوي الخبرة، وبالتالي ال يحدث التعاقد إلى بعد تدقيق البنود، ودراسة جوانب العقد.

                                                           
أجنبية، ويتضمن التزامات كل جانب في تنفيذ مشروع معين، ملدة محدودة، هو عبارة عن اتفاق يبرم بين أشخاص طبيعية أو معنوية محلية أو  -521 

 .من أجل تحقيق الربح، دون أن ينشأ من هذا العقد كيان ذاتي، أو شخصية قانونية مستقلة، وهذا ما دفع البعض إلى وصفه بأنه )شركة محاصة(
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 السلطة اإلدارية املختصة. املطلب الثاني: وجوب ورود االتفاق التحكيمي موقعا من طرف

إن الخصوصية النوعية التي تميز العقود التي تكون فيها الدولة طرفا متمتعا بالسيادة والسلطان، وساهر على 

تدبير املرفق العام، والقيام بما تتطلبه املصلحة العامة، جعل الفقه والقانون، سواء في التشريعات واالجتهادات 

لنظيريهما الدوليين، يقران بقواعد قانونية استثنائية، تنظم تلك العقود، وال يخرج عقد الشراكة الوطنية، أو بالنسبة 

بين القطاعين العام والخاص عموما، والتحكيم فيه خصوصا، عن هذه القاعدة وهذا املنهج، حيث إن من بين أهم ما 

ن هذا العقد، مسألة غاية في األهمية، تتعلق يثار بخصوص عقد التحكيم، الذي ينظم كيفية إحالة النزاعات الناتجة ع

بضرورة ورود االتفاق التحكيمي، موقعا من طرف السلطة الوزارية، أو اإلدارية املختصة، حتى ينتج آثاره القانونية 

 الصحيحة.

ارنة، قفاالتفاق التحكيمي يشكل التزاما تعاقديا من وجهة نظر املشرع املغربي، كما هو حال كثير من التشريعات امل

ومنها التشريعين الفرنس ي واملصري، حيث إن االتفاق على التحكيم، ال يكون صحيحا إال في حالة وروده كتابة، متضمنا 

 للعناصر اإللزامية بمثابة أركان العقد، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك.

روط زامات التعاقدية، من شومادام اللجوء إلى التحكيم التزاما بين طرفين، فإنه ال شك يخضع ملا تخضع له االلت

مقررة في الشريعة العامة، مضافا إليها ما أورده املشرع بخصوص التحكيم عموما، والتحكيم في عقد الشراكة عل 

 وجه الخصوص، في النصوص الخاصة.

ركان وعليه فإنه وبالرجوع إلى قانون االلتزامات والعقود املغربي، نجد أن الفصل الثاني منه، قد نص على أن: "األ 

 الالزمة لصحة االلتزامات الناشئة عن التعبير عن اإلرادة هي:

 األهلية لاللتزام؛ - 2

 تعبير صحيح عن اإلرادة يقع على العناصر األساسية لاللتزام؛ - 1

 ش يء محقق يصلح ألن يكون محال لاللتزام؛ - 7

 سبب مشروع لاللتزام". - 1

فأول ركن من أركان قيام االتفاق التحكيمي، هو توفر األهلية لدى األشخاص الراغبين في إحالة نزاعاتهم إلى 

التحكيم، واألهلية يقصد بها صالحية الشخص للتمتع بالحقوق، والتحمل بااللتزامات، وكما هو معلوم فاألهلية نوعان؛ 

ة هنا على األهلية، إنما تنصرف إلى النوع الثاني، الذي بموجبه أهلية وجوب، وأهلية أداء، وبطبيعة الحال فإن اإلحال

يتمتع الشخص الطبيعي واملعنوي، بصالحية التصرف في الحقوق التي يملكها، وبالتالي فتوقيع عقد التحكيم، أو االتفاق 

ما يدل على أن التحكيمي، يحتاج إلى أهلية التصرف في الحقوق، وليس مجرد أهلية التقاض ي وإدارة الحقوق، وهذا 

املتعلق بالتحكيم  00.02املشرع املغربي، قد اعتبر التحكيم طريقا استثنائيا للتقاض ي، وهو ما أكده من خالل القانون 

"يجوز لجميع األشخاص ( منه أنه: 700، فقد جاء في الفصل الثامن )1001الداخلي والدولي والوساطة االتفاقية لسنة 

كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف من ذوي األهلية الكاملة سواء 

                                                           
قديم األموال والتكنولوجيا له، ويعين كيفية التعاون بين األطراف، لتوفير وبموجب هذا االتفاق يتم تحديد أطراف املشروع، ووضع خطط تنفيذه، وت

مية ذلك، وهذا ما جعل الكونسورتيوم نوعا خاصا من الضمان االتفاقي، الذي يمنحه املقاولون املتعددون، الذين يبرمون العقد مع الجهة الحكو 

لخاصة للعقود الدولية لإلنشاءات، وتعود فكرة الكونسورتيوم عموما، إلى فكرة املشروع املتعاقدة. وقد عرف هذا النوع من االتفاقات نتيجة للطبيعة ا

 الذي نشأ في فلك املدرسة القانونية األنكلو أمريكية. ،-joint venture- املشترك التعاقدي
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فيها ضمن الحدود ووفق اإلجراءات واملساطر املنصوص عليها في هذا الباب وذلك مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريف 

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما  ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود،2427أغسطس  21) 2772رمضان  4الصادر في

 منه. 21الفصل 

 2يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص املحاكم التجارية عمال باملادة 

وهذا نفس ما أشار إليه التشريع املقارن، وبالتالي فاألشخاص  .القاض ي بإحداث محاكم تجارية" 27.42من القانون رقم 

لهم الحق في إبرام اتفاق تحكيم بخصوص موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخلص؛ ال يخرجون عن  الذين

 نوعين من األطراف، املستثمر األجنبي املتمتع بأهلية األداء، وكذا الدولة أو كل شخص معنوي عام. 

عامة، ى ما تقتضيه الشريعة الولئن كان الشخص الطبيعي يخضع في اكتسابه ألهلية التصرف/ أو أهلية األداء، إل

، فإن الدولة وكل شخص معنوي عام، تخضع في اكتساب األهلية، إلى مقتضيات القانون 
ّ
ومدونة أحواله الشخصية

املنظم للعمل التحكيمي، الذي يتأسس على االتفاق التحكيمي، املنظم للتحكيم بينها وبين املستثمر الخاص، وهذه 

جعل أهلية الدولة، أو املؤسسات العمومية التابعة للدولة، أو املقاوالت التابعة لها، في القواعد القانونية الخاصة، ت

إبرام اتفاق تحكيمي مع الشخص الخاص في عقود الشراكة، وفقا ملا حدده املشرع املغربي، رهينة بحصول املوافقة 

ان اإلرادة، هنا يبقى محدود األثر في الصادرة من السلطة الوزارية أو سلطة الوصاية املختصة، وبالتالي فمبدأ سلط

إنفاذ االتفاق التحكيمي، من جهة الشخص املعنوي العام، كما أن مستوى األهلية يبقى موقوفا على شرط خاص، 

فتوفر القدرة على التصرف في الحق املالي من قبل الشخص املعنوي العام، كشرط أشار إليه الفصل السابق، ال يعتبر 

اق التحكيمي، وإنما يلزم لذلك حصول املوافقة الصريحة من قبل سلطة الوصاية، والتي تتجسد من كافيا لنفاذ االتف

خالل توقيعها على االتفاق التحكيمي، وهذا دليل على أن أهلية الدولة واملؤسسات العمومية، واملقاوالت التابعة للدولة، 

وفقة املشار إليها آنفا. وهذا ما نستشفه من تبقى ناقصة في هذا الباب، ومتوقفة على شرط واقف، هو حصول امل

، والتي جاء فيها: "يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام 02.21( من القانون 20اإلشارة الواردة في املادة )

 والخاص املبرمة من طرف الدولة بمرسوم.

سسات العمومية التابعة للدولة، يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص املبرمة من طرف املؤ 

 من لدن مجلسها اإلداري، ويتم التصديق عليها من طرف سلطات الوصاية.

يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، املبرمة من طرف املقاوالت العمومية وفق مقتضيات 

 نظامها األساس ي.

 ملصادق عليه، إلى نائل العقد، قبل أي شروع في التنفيذ". يتم تبليغ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ا

ومضمون هذا الفصل في جزء منه، والذي يخص املؤسسات واملقاوالت العمومية، هو تأكيد ملا ورد في الفصلين 

، حيث جاء مثال في الفصل الحادي عشر، أنه: " يجوز للمقاوالت العامة 00.02العاشر والحادي عشر من القانون 

ضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم وفق اإلجراءات والشروط املحددة من لدن مجالس إدارتها الخا

 أو رقابتها أو أجهزة تسييرها.
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بعده، يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق  721رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

جالس إدارتها وتكون اإلتفاقات املتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة اإلجراءات والشروط املحددة من لدن م

 يجريها مجلس اإلدارة". 

ونفس األمر أكده القانون املصري في مجال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث إن إبرام شخص 

حة، بموافقة الوزير املختص، أو من معنوي التفاق التحكيم، مرهون من حيث نفاذه، وإنتاجه آلثاره القانونية الصحي

يتولى اختصاصه، بالنسبة لألشخاص االعتبارية العامة، وال يجوز للوزير، أو من يتولى اختصاصه، أن يفوض في هذا 

، 2441لسنة  4االختصاص، باملوافقة على التحكيم في العقود اإلدارية، وذلك إعماال لنص املادة األولى من القانون 

( من قانون التحكيم في 2، والتي جاء فيها: "تضاف إلى املادة )2441لسنة  11لقانون التحكيمي رقم بتعديل أحكام ا

، فقرة ثانية نصها اآلتي: "وبالنسبة إلى منازعات العقود 2441لسنة  11املواد املدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 

ختص، أو من يتولى اختصاصه بالنسبة لألشخاص االعتبارية اإلدارية، يكون االتفاق على التحكيم بموافقة الوزير امل

 .522العامة، وال يجوز التفويض في ذلك"

من هنا فاألهلية بالنسبة للشريك العام في عقد الشراكة، ال تتجاوز، بالنظر إلى املوجبات القانونية الالزمة 

ء الشخص املعنوي العام إلى التحكيم في لتحققها، أن تكون استثناء من املبدأ العام، والذي كان يحظر نهائيا لجو

العقود التي تربطه مع شريك أو مستثمر خاص. وهذا الوضع تزكيه الصيرورة التاريخية التي قطعتها مسألة جواز التحكيم 

بالنسبة لألشخاص العامة والسماح بإبرام االتفاقات التحكيمية في عقود املنفعة العامة، املحكومة بالقواعد القانونية 

 إلدارية، والتي يختص القاض ي اإلداري بالبث في منازعاتها. ا

، ال نجد أن االعتراف بحق الشخص العام، في اللجوء 523ففي التشريع املغربي كما في التشريعين املصري والفرنس ي

ذلك و  إلى التحكيم، كان ضمن التشريع األصلي للتحكيم، وإنما نجده واردا بموجب تعديالت الحقة طالة النص األصلي،

                                                           
 .07عصام أحمد البهجي، التحكيم في عقود البوث، مرجع سابق، ص  -522 

أهلية الدولة وجواز االتفاق على التحكيم في العقود اإلدارية، حيث إنه وقبل إصدار القانون التحكيمي في مصر،  ففي مصر ثار خالف عميق حول  -523 

إلداري ا ظهر اتجاهان فقهيان وقضائيان، أحدهما ذهب إلى عدم جواز التحكيم في العقود اإلدارية، فكل نزاع ينشأ بشان هذه العقود يختص به القضاء

، الذي 2411لسنة  11( من قانون مجلس الدولة رقم 20لتالي ال يجوز أبدا عرضه على املحكمين، وهو في ذلك يستند إلى املادة )اختصاصا حصريا، وبا

ية املحاكم ال نص على اختصاص محاكم الدولة دون غيرها بالفصل في منازعات العقود اإلدارية، وبالتالي فما دام األثر السلبي لالتفاق التحكيمي يسلب و 

 هذه النزاعات فهو باطل.   على

صلح، جوز فيه الوفي مقابل هذا االتجاه وجد اتجاه آخر، ارتأى جواز التحكيم في هذه العقود، ما دام أن املشرع املصري، لم يمنع التحكيم إال فيما ال ي

، إحداهما تفيد بجواز التحكيم في العقود اإلدارية من قانون مجلس الدولة، تحمل قراءتين 20/7والعقود اإلدارية ال يمنع بشأنه الصلح. ثم إن املادة 

أن تبرم أو  مطلقا، مع شرط هو مضمون القراءة الثانية. ففي هذه املادة ورد ما يلي: "ال يجوز ألية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة،

قيمتها على خمسة آالف جنيه، بغير استفتاء إدارة الفتوى املختصة". تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح، أو تحكيم، أو تنفيذ قرار محكمة في مادة تزيد 

ن فيد مفنص هذه املادة والذي يلزم جهة اإلدارة بأخذ رأي مجلس الدولة فيما تبرمه من تحكيم، في أية مادة تزيد قيمتها على خمسة آالف جنيه، ي

نازعاتها اإلدارية. وقد كان هذا الرأي الثاني في مصر هو األرجح، غير أن استمرار الخالف جهة ثانية وبداللة قطعية، جواز التجاء اإلدارة إلى التحكيم في م

، 2441( لسنة 11، املعدل للقانون رقم )2441( لسنة 4بين التوجهات الفقهية والقضائية في مصر، دفع باملشرع املصري، إلى إصدار القانون رقم )

 جواز التحكيم في العقود اإلدارية. والذي نص في مادته األولى، وبشكل قطعي، على

، حيث إنه وفي فترة EURO DISNEYونفس الش يء في فرنسا، إذ أن موجب النص على جواز التحكيم في عقود القانون العام، إنما يعود إلى قضية 

فاذ االتفاق ين، وضمانا لسالمة وصحة وبالتالي ناملفاوضات بين الدولة الفرنسية والشركة التي تعتزم إنجاز املشروع، وقبل التوقيع على العقد بين الطرف

 ةالتحكيمي قانونيا، قامت الدولة الفرنسية بطلب فتوى مجلس الدولة الفرنس ي بخصوص صحة البند املحيل على التحكيم، في العقد، وكانت إجاب
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استجابة ألوضاع اقتصادية فرضت هذه التعديالت، وبالتالي فإدراجها إنما جاء وفقا العتبارات معلومة، ومتضمنا 

لشروط تمنع التعسف في استهداف املصلحة العامة، وإهدار املال العام، وتهديد سيادة الدولة وخرق النظام العام، 

( املشار إليها أعاله يتدرج 20باملناسبة، وكما توضح ذلك املادة ) حيث إن التوقيع الذي اشترطه القانون، والذي هو 

بحسب أهمية املشروع موضوع الشراكة، يسمح للدولة بتقدير املوقف في صيغته العامة، وكذا تمحيص، وفحص 

لحكومية، ا البنود التي يتضمنها العقد في جانبه املحيل إلى االتفاق التحكيمي، والتي على ضوئها تتحدد موافقة السلطة

 أو اإلدارية الوصية من عدمها.  

 املبحث الثاني: االتفاق التحكيمي في عقد الشراكة استنادا إلى شروطه املوضوعية.

بخصوص الشروط املوضوعية لصحة االتفاق التحكيمي في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فهي 

تتوزع في مجملها بين الشروط التي يشترك فيها هذا النوع من العقود، مع غيره من العقود األخرى، حيث يشترط املشرع 

ا كيفية تعيينها )املطلب األول(، ثم إن هناك شروط تحديد موضوع النزاع، وتعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على

خاصة يعود أمر اشتراطها، إلى خصوصيات هذا النوع من العقود، والذي ينصب على موضوعات تعاقدية تجد في 

املصلحة العامة سندها، وفي القانون العام إطارها القانوني الذي ينظمه، ويبدو شرط اقتصار التحكيم على البث في 

 املالية الناتجة عن عقد الشراكة أهم هذه الشروط )املطلب الثاني(.  النزاعات

 املطلب األول: تحديد موضوع النزاع وتعيين الهيئة التحكيمية:

لم يخرج املشرع املغربي بخصوص الشروط املوضوعية في االتفاق التحكيم الوارد في عقد الشراكة، عما اشترطه 

، بالنسبة للشرط التحكيمي، حيث اعتبر من الواجب أن 00.02رد في القانون بخصوص تلك املقتضيات، بالنسبة ملا و 

يتم تعيين الهيئة التحكيمية، أو التنصيص على طريقة تعيينها تحت طائلة البطالن مع استحضار اإلجراءات والشروط 

أو الوصاية املنصوص  املحددة من لدن املجالس اإلدارية للمقاوالت العمومية، وكذا املقتضيات الخاصة باملراقبة،

عليهما في النصوص التشريعية، أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود التي تبرمها الدولة )الفقرة الثانية(، 

في حين تعامل بنوع من الواقعية مع مسالة تحديد موضوع النزاع، الذي يمكن أن ينصب عليه العمل التحكيمي، كونه 

رورة تحديده بدقة، ما دام أن االتفاق التحكيمي ال يمكن أن يرد في سياق عقود الشراكة لم يشترط على األطراف ض

 بين القطاعين العام والخاص، إال في شكل شرط ال مشارطة)الفقرة األولى(.

 الفقرة األولى: تحديد موضوع النزاع ليس شرطا لصحة االتفاق التحكيمي:

النزاع في االتفاق التحكيمي، بنوع من املرونة، تتماش ى وطبيعة  تعامل املشرع املغربي مع مسألة تحديد موضوع

 الوضع، واإلمكانية املتاحة على هذا املستوى، بين كل من شرط التحكيم، ومشارطة التحكيم/عقد التحكيم.

م هفعندما يتعلق األمر باتفاق تحكيمي، وارد بين األطراف، قبل وقوع النزاع، فإن األطراف يكونون غير ملزمين، و 

بصدد صياغة بنود االتفاق، بتحديد النزاع وطبيعته، وهذا طبعا يتماش ى واملنطق، والذي يفيد بصعوبة بل واستحالة، 

                                                           
تدارك الوضع، حيث أصدرت قانونا يجيز التحكيم في مجلس الدولة أن البند يتناقض مع القانون، وهو ما سمح للدولة الفرنسية بمعالجة املشكلة و 

 .EURO DISNEYعقد 

 ينظر في هذا:

 .272-272-271، ص 1021فتحي والي، التحكيم في املنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال، منشأة املعارف باإلسكندرية،  -

 .     412-412اب األول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، ص عبد الحميد األحدب، موسوعة التحكيم في البلدان العربية، الكت -
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تنبأ األطراف بأنواع النزاعات التي يمكن أن تنشب بينهم مستقبال، وكذا التنبؤ بطبيعتها، كون ذلك مما يدخل في باب 

 721. وقد ترجم املشرع املغربي هذا التنصيص من خالل الفصل )524قاالحتمال، العص ي على التقدير والضبط الدقي

 " يجب، تحت طائلة البطالن :من ق م م م( بقوله: 

 أن يضمن شرط التحكيم كتابة في االتفاق األصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل ال لبس فيه؛ - 

 .ى طريقة تعيينهم"أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين املحكم أو املحكمين وإما عل -

أما بالنسبة لعقد التحكيم، والذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية، فإن 

املشرع املغربي، قد ألزم هؤالء األطراف بضرورة تضمين عقدهم هذا، بنودا إلزامية، يهتم اثنان منها أساسا، بتعيين 

 لى كيفية تعيينها، ثم أيضا تحديد النزاع.   الهيئة التحكيمية، أو التنصيص ع

 من القانون املغربي للتحكيم: "يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطالن: 722جاء في الفصل 

 تحديد موضوع النزاع؛ -2

 تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها. -1

 .525م باملهمة املسندة إليه"يكون العقد الغيا إذا رفض محكم معين فيه القيا

 (، من قانونه التحكيمي، على أن:20وإلى هذا ذهب املشرع املصري كذلك، والذي نصت املادة العاشرة )

اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على االلتجاء إلى التحكيم، لتسوية كل أو بعض املنازعات، التي نشأت أو  -2"

 قانونية معينة، عقدية أو غير عقدية.يمكن أن تنشأ بينهما، بمناسبة عالقة 

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقال بذاته، أو ورد في عقد معين بشأن كل -1

أو بعض املنازعات، التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة، يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى املشار 

(، من هذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم، بعد قيام النزاع، ولو كانت 70رة األولى من املادة )إليه، في الفق

                                                           
خصوصا عندما يتعلق الوضع بصورتي االتحاد املالي والتعاقد من الباطن، حيث تبدو جلية انعكاسات هاتين الحالتين، على مستوى اإلشكاالت  -524 

، والذي consortium   ثال بالنسبة لالتحاد املالي وهو املعروف "بالكونسورتيوم"التي يمكن أن تظهر في عالقة عقد التحكيم بشرط تحديد النزاع. فم

في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -يفيد قيام صاحب العمل، والذي هو الدولة خصوصا، وكل شخص معنوي عام بشكل عام، بإبرام 

ع معين من مراحل وأجزاء عملية اإلنشاءات، بحيث يشكل املشيدون املذكورون فيما عقد واحد مع عدة مشيدين أصليين، يتخصص كل منهم، في نو  -

لوقوع فيها ا بينهم نوعا من املشاركة. ففي هذه الحالة مثال يصعب وضع الئحة حصرية جامعة مانعة، لجميع االحتماالت املمكنة ملواضيع النزاع، املمكن

ر، وهو الذي يتعلق بفترة التعاقد التي قد تمتد لثالثين سنة وأكثر، كما الوضع الذي أصبحنا مع الشريك الخاص. هذا فضال عن استحضار معطى آخ

: "تحدد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام 02-21( من القانون رقم 27عليه بالنسبة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. جاء في املادة )

الحالة، خصوصا، استخماد االستثمارات التي سيتم إنجازها وكيفيات التمويل املعتمدة وطبيعة الخدمات والخاص، مع األخذ بعين االعتبار حسب 

 املقدمة.

 وتتراوح هذه املدة ما بين خمس سنوات وثالثين سنة، ويمكن تمديدها، بصفة استثنائية، إلى خمسين سنة وذلك حسب الطبيعة املعقدة للمشروع

 ة واملحاسبية واملالية".وخصوصياته التقنية واالقتصادي

شارة إل أما املشرع الفرنس ي، فلم ينص في هذا الجانب، بالنسبة للعقد التحكيمي، أو مشارطة التحكيم، إال على ضرورة تحديد موضوع النزاع، دون ا -525 

من قانون  2112، وهذا ما يفيدنا به الفصل ، املشار إليه آنفا2111إلى ضرورة تعيين الهيئة التحكيمية، والتي سبق وأن نص على مقتضياتها في الفصل 

 التحكيم الفرنس ي الذي ورد فيه:

« Art. 1445. − A peine de nullité, le compromis détermine l’objet du litige ». 
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قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد االتفاق املسائل التي يشملها التحكيم، 

 وإال كان االتفاق باطال".  

قتضيات القانونية، يتضح أنه وبالنسبة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من هنا واستنادا إلى هذه امل

والذي ال يرد االتفاق التحكيمي بخصوصه، إال شرطا، وال يمكن أن يكون أبدا مشارطة أو عقد تحكيم، ما دام أنه يتم 

، 526ن العقد، ضمن العقد األصليالتنصيص على آلية حل املنازعات بين الشركاء فيه، وبشكل إلزامي تحت طائلة بطال 

يتضح من ذلك كله، أن تحديد موضوع النزاع، كنقطة إلزامية ضمن االتفاق التحكيمي، غير وارد، وال تطالب به 

األطراف. وبالتالي فإن األطراف يكتفون باإلحالة إلى التحكيم، دونما حاجة لتحديد موضوع النزاع املستقبلي، الذي 

 كيمية، وهم يلزمون فقط بتعيين الهيئة التحكيمية، أو التنصيص على كيفية تعيينها. ستنصب عليه العملية التح

 مراعاة مقتضيات الرقابة والوصايةالفقرة الثانية: تعيين الهيئة التحكيمية ب

تشكل الهيئة التحكيمية ركيزة أساسية، من ركائز قيام العملية التحكيمية باعتبارها قضاء خاصا، فبالرغم من 

تحكيم يخضع لرغبات األطراف، ويوجهه مبدأ سلطان اإلرادة لديهم، فإنه يبقى مع ذلك، ذو غاية ال تكاد تختلف كون ال

 في ش يء، عن غاية القضاء الرسمي، وهي فض النزاعات القائمة، ووضع حد للخصومة.

ية التي فاقيات التحكيموألهمية هذا املكون في العمل التحكيمي، فإن القوانين التحكيمية الوطنية للدول، أو االت

تنظم العمل التحكيمي، في إطار اتفاقيات دولية، أو إقليمية، أو اتفاقيات ثنائية بين الدول، قد عملت جميعها على 

تخصيص الهيئة التحكيمية، بقواعد قانونية شكلية وموضوعية، تضمن سالمة عملية التحكيم، وتحقيق الغاية منها، 

، بما يحقق استقرارا املعامالت بين األفراد/ األطراف، وتجنب التماطل، والتأخير في البث والتي أساسها البث في النزاع

 في القضايا النزاعية.

وبصفة عامة فإن تنظيم الهيئة التحكيمية، وقواعد تشكيلها، في موضوع عقود الشراكة بين القطاعين العام 

يام الخصومة التحكيمية، إنما يخضع لنفس شروط والخاص، سواء في فترة عقد االتفاق التحكيمي، أو في فترة ق

تشكيل هذه الهيئة، في الحالة العادية للعملية التحكيمية، والتي ورد تنظيمها في قانون املسطرة املدنية، مع استحضار 

 الخصوصية النوعية التي تميز التحكيم في العقد اإلداري، ومنه عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

فالشروط التي تحكم هذا الجانب من جوانب العملية التحكيمية، تتحدد على العموم، في ثالثة مستويات؛ وعليه 

األول؛ وفق شرط يتعلق بنوعية االختيار الذي يقع عليه اتفاق األطراف، فيما يخص نوعية التحكيم الذي يريدونه، 

سساتي. والثاني يرتبط بما يخضع له ذلك التنظيم والذي ال يخرج عن أحد احتمالين؛ التحكيم الحر، أو التحكيم املؤ 

                                                           
ب"البنود والبيانات اإللزامية". فمما جاء في ، املدرجة في الباب الثالث "بنود العقد"، واملعنونة 02.21( من القانون 21وهذا ما تطالعنا به املادة ) -526 

 هذه املادة:

 التالية: ت"يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حقوق األطراف املتعاقدة والتزاماتها، ويتضمن لزوما وعلى وجه الخصوص البنود والبيانا

2- .................... 

 طرق تسوية النزاعات؛ -1

."............................ 

يار بنود تفما دام املشرع قد ألزم األطراف، بضرورة الحسم في اختارهم، فيما يخص السبيل الذي يختارونه لحل منازعاتهم مستقبال، وتضمين هذا االخ

، والتي على ضوئها، 00.02ها املسطرة املدنية والقانون العقد األصلي، تحت طائلة بطالن هذا األخير، فإنه بذلك يحرمهم من اإلمكانية الثانية، التي أقرت

      يمكن لألطراف إبرام اتفاق تحكيمي، بخصوص نزاع قائم، بل ومعروض أمام املحكمة.
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من شروط خاصة، تتعلق بتشكيل الهيئة التحكيمية، استنادا إلى الصفات املتطلبة فيها/في أفرادها، ذاتيا وموضوعيا، 

 نوالثالث تفرضه شروط الرقابة والوصاية التي أجاز املشرع للشخص العام، ممارستها على مسألة تعيين املحكمين، الذي

سيتولون التصدي للمنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بمناسبة تأويل 

 بعض بنود ذلك العقد.

 تحكيم الحر أو التحكيم املؤسساتياملستوى األول: ال

ال يخرج شكل العمل التحكيمي، عن أحد الشكلين املعروفين، إذ إن األطراف إما يختارون إحالة نزاعهم على  

تحكيم حر، أو أنهم يوجهون اتفاقهم التحكيمي، نحو تحكيم مؤسساتي، يخولون بموجبه ملؤسسة تحكيمية، أو مركز 

وعي فقط )إجراءات العملية التحكيمية(، أو في جانبها املوضتحكيمي، أمر تدبير العملية التحكيمية، إما في جانبها الشكلي 

 فقط )القانون الواجب التطبيق(، أو فيهما معا.

على أنه وكيفما كانت طبيعة، أو نوعية التحكيم الذي يختاره األطراف لتسيير  527وتجمع عديد من التشريعات

 تعيينها، يبقى أمر ضروريا، تحت طائلة بطالن الخصومة التحكيمية، فإن تعيين الهيئة التحكيمية، أو تحديد طريقة

 .528االتفاق التحكيمي نفسه

غير أن مسؤولية التعيين تختلف بحسب ما إذا كان األطراف، قد اختاروا تنظيم العمل التحكيمي بأنفسهم، بدءا 

دهم هذه املهمة إلى . وبين إسنا529من اختيار الهيئة، فاختيار القانون الشكلي واملوضوعي املطبق، ثم تحديد آجال البث

 مؤسسة تحكيمية، وطنية، إقليمية أو دولية، تتولى بالنيابة عنهم القيام بهذه املهام، أو بجزء منها، بحسب رغبة األطراف.

وعليه فإنه في حالة التحكيم الحر، فإن املشرع وضع، تصورين بهذا الخصوص، ينطبقان سواء على الحالة التي 

املحكمين، وتعيينهم ضمن االتفاق التحكيمي، أو في الحالة التي تتم فيها اإلشارة إلى  يتم فيها التنصيص على أسماء

طريقة تعيينهم فقط. وهكذا فإنه إما أن يقوم األطراف بتعيين محكم واحد باالتفاق، وفي هذه الحالة تنطلق العملية 

ا من املحكمين، ثم يتم اختيار املحكم التحكيمية، بقبول هذا األخير للمهمة. وإما أن األطراف يعينون عددا مزدوج

الثالث بناء على ما اتفق عليه األطراف، أو يكون لهؤالء املحكمين أن يختاروا محكما ثالثا يترأس الهيئة متى حصل 

                                                           
التفاق اتستثنى من هذا األمر بعض التشريعات والتي لم تنص على ضرورة تعيين الهيئة التحكيمية، أو التنصيص على كيفية تعيينها، ضمن  -527 

. وكذلك قانون التحكيم 2441( لسنة 11التحكيمي، تحت طائلة البطالن، ومن بين هذه التشريعات، نجد التشريع املصري، ضمن قانون التحكيم رقم )

   .1002( لسنة 72السعودي. وأيضا القانون األردني للتحكيم رقم )

 ( من قانون املسطرة املدنية املغربي؛21( و )22الفصالن ) -528 

 ( من قانون التحكيم الفرنس ي؛2111الفصل ) -     

 ( من قانون التحكيم اللبناني؛127املادة ) -     

 (.2447لسنة  11( من مجلة التحكيم التونس ي )القانون عدد 21الفصل ) -     

ية أجال إلصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة ، الذي ورد فيه: " إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيم711-10مع مراعاة مقتضيات الفصل  -529 

 املحكمين تنتهي بعد مض ي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.

ئة ن الهييمكن تمديد األجل االتفاقي أو القانوني بنفس املدة إما باتفاق األطراف وإما من لدن رئيس املحكمة بناء على طلب من أحد األطراف أو م

 التحكيمية.

در أمرا صإذا لم يصدر حكم التحكيم خالل امليعاد املشار إليه في الفقرة أعاله جاز ألي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس املحكمة املختصة أن ي

 بإنهاء إجراءات التحكيم فيكون ألي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى املحكمة املختصة أصال للنظر في النزاع".
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االختالف بين األطراف املعنية بالنزاع في ذلك، أو يتولى تلك املهمة رئيس املحكمة، إذا حصل اختالف بين املحكمين بهذا 

 خصوص.ال

أما في حالة التحكيم املؤسساتي، وقيام الطرفين بتفويض إدارة العملية التحكيمية ملؤسسة تحكيمية ما، فإننا 

عادة ما نميز بين تفويض مطلق؛ على أساس االتفاق على تطبيق النظام الداخلي املسطري لتلك املؤسسة، أو املركز 

قيد، يتم االحتكام بخصوصه للشروط الواردة فيه. وبطبيعة الحال، التحكيمي املفوض له، وإما أننا نكون أما تفويض م

فإن األطراف عندما يتفقون على الرجوع، فيما يخص تحكيمهم، إلى مركز أو مؤسسة، فإنهم بذلك يفوضون أمرهم 

في  ،لهذه األخيرة، والتي تسهر على تنظيم العملية التحكيمية، مع احترام رغبات األطراف بخصوص تعيين املحكمين

 حالة اشتراطهم ملواصفات معينة، لكن مع احتفاظها بكامل السلطة التنظيمية في هذا الباب.

لكن السؤال الذي يبقى مطروحا، يدور حول مآل الحالة التي تتعلق بتحكيم دولي، مرتبط بعقد إداري دولي، 

العام والخاص، في الحالة التي يتناول وينصب على عمل استثماري معين، كما هو حال عقد الشراكة بين القطاعين 

، من قانون املسطرة املدنية املغربي، إذ نتساءل عن 711530-10يتعلق فيها بالتجارة الدولية استنادا إلى ما قرره الفصل 

 كيفية تدبير الحالة التي يسكت فيها االتفاق التحكيمي، عن تعيين املحكيمن، وينص فقط على طريقة تعيينهم؟.

لحالة أمام تأطير قانوني، يستمد مبادئه القانونية، من إطارين قانونين متباينين؛ إذ من نجدنا بخصوص هذه ا

جهة أولى، نجد ما تنص عليه االتفاقات الدولية املصادق عليها من طرف املغرب، ومن جهة ثانية، هناك املقتضيات 

 وهي لإلشارة مقتضيات تنص كل منها علىالواردة في قانون املسطرة املدنية، في الفرع الثاني حول التحكيم الدولي، 

 طريق مختلف للتعيين.

: "يمكن بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، أن يعين 00.02، من القانون 711-12فقد ورد في الفصل 

 اتفاق التحكيم، املحكم أو املحكمين، أو ينص على إجراءات تعيينهم وكذا إجراءات تعويضهم.

 شكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف األكثر استعجاال، ما لم ينص على شرط مخالف:إذا اعترضت صعوبة ت

أن يرفع األمر إلى رئيس املحكمة الذي سيتولى فيما بعد تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا كان  -2

 التحكيم جاريا باململكة؛

                                                           
 حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون ألحد أطرافه على األقل موطن أو مقر بالخارج.يعتبر دوليا،  -530

 يعتبر التحكيم دوليا إذا:

 كان ألطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا االتفاق مؤسسات بدول مختلفة؛ -2

 خارج الدولة املوجودة بها مؤسسات األطراف:أو كان أحد األمكنة التالي بيانها واقعا  -1

 أ( مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتض ى هذا االتفاق؛ 

 ؛قةيب( كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من االلتزامات املترتبة على العالقة التجارية أو املكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وث 

 أو كان األطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد. -7

 من هذا الفصل، يطبق ما يلي: 1ألجل تطبيق مقتضيات الفقرة 

 ا؛من غيره أ( إذا كان ألحد األطراف أكثر من مؤسسة، فإن املؤسسة الواجب اعتمادها هي املؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر 

 ب( إذا لم تكن ألحد األطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه االعتيادية".
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كان التحكيم جاريا بالخارج واتفق األطراف على تطبيق أن يرفع األمر إلى رئيس املحكمة التجارية بالرباط إذا  -1

 قانون املسطرة املدنية املغربي".

فمما يستفاد من هذا النص أن لألطراف في حالة وجود صعوبة على مستوى تشكيل الهيئة التحكيمية، والناتجة 

مكن ك املشكل والبث فيه، بشكل يعن عدم االتفاق على تعيين املحكم أو املحكمين، أن يعودوا إلى رئيس املحكمة لتدار 

من مباشرة البث في النزاع املعروض. والعودة تكون إلى رئيس املحكمة املختص أصال بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم 

التحكيمي، في حالة كون مقر التحكيم الدولي جاريا باململكة، أو إلى رئيس املحكمة التجارية بالرباط، إذا كان التحكيم 

 خارج، بشرط أن يكون األطراف قد اتفقوا على تطبيق قانون املسطرة املدنية املغربي.جاريا بال

لكن، وإن كان الوضع في الحالتين أعاله واضحا إلى هذا الحد، فإن هناك بعضا من اإلشكاالت التي ترتبط بحاالت، 

وهي الحالة التي أشار إليها أعاله. ومنها مثال حالة وجود شرط مخالف،  711-12تخرج عما هو مقرر بموجب الفصل 

الفصل نفسه، وأيضا حالة عدم وجود أي شرط مخالف، لكن النزاع يكون معروضا على التحكيم خارج اململكة، أو 

 عند كون األطراف، لم يتفقوا على تطبيق قانون املسطرة املدنية املغربي.

تي يعتبر املغرب من الدول املوقعة عليها، إن أساس الحل لهذين اإلشكالين، نجده في بعض االتفاقيات الدولية ال

ومنها قواعد اليونسيترال للتحكيم الصادرة عن لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي، والتي نستحضر في هذا 

(. وهي املواد التي يبدو أن املشرع املغربي قد استحضر مقتضياتها، 20 – 4 – 0 – 1 – 2املوضوع، ما نصت عليه موادها )

 ، املتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية.00.02عندما كان بصدد وضع القانون 

 فبالنظر إلى املادة السادسة مثال من اتفاقية اليونسيترال، نجدها تنص على أنه:  

 : عندما يتعلق األمر بتعيين محكم واحد يجوز لكل من الطرفين أن يقترح علي اآلخر ما يلي -2"

 . الحكم الوحيد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار املحكم الواحد من بينهم اسم شخص واحد ليكون  -أ

اسم مؤسسة واحدة أو أسماء عدة مؤسسات أو اسم شخص واحد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار  -ب

 . سلطة التعيين من بينهما أو من بينهم ، وذلك إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة التعيين

ذا انقض ى ثالثون يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين اقتراحا قدم وفقا للفقرة األولي دون أن يتفق الطرفان إ-1

علي تعيين املحكم الواحد ، تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق الطرفان علي تسميتها فإذا لم يكن الطرفان قد 

اتفقا علي تسميتها عن تعيين املحكم ، أو لم تتمكن من  اتفقا علي تسمية سلطة تعيين ، أو إذا امتنعت السلطة التي

إتمام تعيينه خالل ستين يوما من تاريخ تسليم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز لكل من 

 . الطرفين أن يطلب من األمين العام ملحكمة التحكيم الدائمة بالهاي تسمية سلطة تعيين

اء علي طلب أحد الطرفين بتعيين محكم واحد في اقرب وقت ممكن وتتبع في هذا التعيين تقوم سلطة التعيين بن-7

طريقة القوائم وفقا لإلجراءات التالية ، إال إذا أتفق الطرفان علي استبعاد هذه الطريقة أو رأت سلطة التعيين بما لها 

 من سلطة تقديرية أن استعمالها ال يناسب ظروف الحال...". 

ه هذه املادة يتوافق، ويتكامل، وما أورده املشرع املغربي بالنسبة لتعيين املحكمين، بالنسبة للتحكيم فما تنص علي

التجاري الدولي، وبالتالي فإن لألطراف، كامل الحرية في اعتماد طريقة التعيين التي تناسبهم، غير أنه وفي الحالة التي 
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، املشار إليه آنفا، حيث يكون االختصاص 711-12ا إلى الفصل يقع فيها خالف حول هذه املسألة، فإن لهم أن يحتكمو 

في التعيين، إما إلى رئيس املحكمة الذي سيذيل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، أو لرئيس املحكمة التجارية في 

ي تشكيل ملغربي فالرباط، عند اختيار األطراف تطبيق قانون املسطرة املدنية املغربي. وهي كلها حاالت لتدخل القضاء ا

الهيئة التحكيمية، والتي تبقى مرهونة بعدم وجود شرط مخالف، كقيام األطراف باالتفاق على سلطة التعيين ضمن 

بنود االتفاق التحكيمي، حيث تتولى تلك السلطة هذه املهمة، وذلك ما لم ترفض، أو تعجز عن تعيين املحكم خالل 

ن أحد الطرفين، حيث إنه وفي هذه الحالة، ينتقل االختصاص بطلب من (، من تاريخ تسلم الطلب م20ستين يوما )

 أحد األطراف، ولو في غياب االتفاق على ذلك، لألمين العام ملحكمة التحكيم الدائمة بالهاي.

فاملشرع املغربي، اعترف لألطراف في جميع حاالت التحكيم، سواء كان األمر متعلقا بتحكيم داخلي، أو بتحكيم 

الحرية في اختيار محكميهم، مع سعيه إلى عدم تحول هذه الحرية إلى عائق أمام العمل التحكيمي، خصوصا خارجي، ب

في حالة استغاللها من الطرف س يء النية، ولذلك فقد تدخل لتقرير ما يستلزمه األمر من القواعد اآلمرة، والتي بموجبها 

يل محكمة التحكيم، بطلب تعيين املحكم/ أو املحكمين، يتحرك الطرف املتضرر من تعسف وتماطل الطرف اآلخر، لتفع

 من الجهات التي خول لها القانون ذلك.

ثم إن املشرع، وفي باب التحكيم الدولي، أقر بأولوية القضاء الوطني في تعيين الهيئة التحكيمية، في حالة اعتراض 

االختصاص، إال بموجب اتفاق صريح بين األطراف. تعيينها باالتفاق من طرف األطراف إشكال ما، فال يسحب منه هذا 

ولو أن املشرع لم يحدد لنا الفترة الزمنية، التي يجب أن يكون فيها هذا التنصيص، على سحب االختصاص في شأن 

تعيين الهيئة التحكيمية، من يد القضاء الوطني، بمعنى هل يجب أن يكون ذلك ضمن االتفاق التحكيمي الوارد قبل 

اع، أم أن لألطراف أن يتفقوا عند وقوع الخصومة، وفي سياق االختالف حول تعيين املحكم/أو املحكمين، وقوع النز 

على إسناد اختصاص التعيين لجهة غير القضاء الوطني؟، وهذا إشكال يبقى مطروحا يحتاج إلى إجابة، خصوصا وأن 

ق التحكيم" والتي تنسحب على شكلي االتفاق املشرع املغربي، وهو يتحدث عن حالة عدم االتفاق، أورد صيغة "اتفا

 التحكيمي؛ الشرط واملشارطة.

تبقى مالحظة أخيرة، حيث نشير إلى أن التوجه املعاصر، وخصوصا في مجال التحكيم التجاري الدولي، أصبح 

صة، ملا طنية املتخصينحو نحو إسناد مهمة التحكيم في النزاعات بين األطراف، إلى املراكز الدولية، أو اإلقليمية، أو الو 

لها من تجارب في هذا الباب، وفي مجاالت التخصص التي تشتغل فيها، مما يضمن أكبر فاعلية للعملية التحكيمية. ثم 

لكونها تضمن السير العادي للعملية التحكيمية، في مواجهة املتغيرات الطارئة، وبالتالي تتجنب املشاكل التي تنتج عن 

بينها على سبيل املثال ال الحصر، ما قد ينتج عن التوقف غير املتوقع لسير العملية التحكيمية، التحكيم الحر، والتي من 

 من تعطل للمصالح وإفقاد التحكيم ميزته األساسية املتمثلة في السرعة والفعالية في اإلنجاز.

 د يعرض له منففي التحكيم الحر، يكون مصير العملية التحكيمية، رهينا بشخص املحكم املعين، والذي ق

العوارض، ما قد يمنعه من االستمرارية في البث في النزاع املعروض عليه، كالوفاة واملرض، وفقدان األهلية، والتجريح، 

من األطراف، أن يعودوا إلى نقطة البداية من  -متى حدث  -وغيرها من الوقائع غير املتوقعة، وهو الش يء الذي يستلزم 

مع ما قد يعترض ذلك من عدم االتفاق، وهذا مما ال شك فيه، إهدار للوقت والجهد  جديد، أي تعيين محكم جديد،

 واملال، وهي السلبيات التي بموجبها التجأ األطراف إلى التحكيم، بدل القضاء.    

   



 

 

 106 
 

  

 املستوى الثاني : الشروط الذاتية واملوضوعية للمحكم/املحكمين:

هم، أو أحالوا مهمة اختيارهم إلى املؤسسة التي تسهر على التحكيم سواء كان األطراف قد اختاروا بأنفسهم محكمي

، فإن املشرع وضع جملة من الشروط الواجب توفرها في املحكم/أو في املحكمين في حالة تعددهم، 531بينهم في الخصومة

 وهي:

مي الصادر التحكيالوترية؛ وذلك تحت طائلة البطالن، والبطالن املقصود هنا، هو بطالن تشكيل الهيئة والحكم  -

عنها، وليس بطالن اتفاق التحكيم، والهدف من هذه القاعدة هو تحقيق غايتين؛ األولى وترتبط بالترجيح في 

حالة تساوي األصوات عند االختالف، والثانية، وتهم تجنب إنكار العدالة. ويعتبر هذا الشرط من النظام العام 

 ، أو من كل ذي مصلحة.الذي يثار في أي مرحلة، سواء من طرف األطراف

األهلية، بحيث ال يجوز تحكيم القاصر، وال الشخص الصادرة في حقه عقوبة، تحرمه من  حقوقه املدنية  -

 بسبب الحكم عليه فى جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو بسبب شهر إفالسه، ما لم يرد إليه اعتبار؛

 ين، في حالة تعيينه/أو تعيينهم من طرف املحكمة؛مراعاة الشروط التي تطلبها األطراف في املحكم أو املحكم -

الحيدة واملوضوعية؛ حيث إنها أساس التحكيم، مادام املحكم يفصل في النزاع وفق القانون، وال ش يء غير  -

القانون، وهي أيضا شرط حتى في الحالة التي يمكن للمحكم، أن يستبعد القانون ويعتمد بدله قواعد العدالة 

ة استثناء من األصل، حيث اشترط فيها املشرع وجود اتفاق صريح بين األطراف على تفويض واإلنصاف، وهي حال

 هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراض ي؛

عدم التنافي في املصالح؛ بأن ال تكون للمحكم أو لزوجه، أو ألصوله، أو لفروعه، مصلحة شخصية مباشرة، أو  -

هرة، تجمع بينه أو زوجه، وبين أحد األطراف، إلى درجة أبناء غير مباشرة في النزاع، وأال تكون قرابة، أو مصا

 العمومة األشقاء.  

 ثالث: مستلزمات الرقابة والوصايةاملستوى ال

يجد الحديث عن الرقابة والوصاية بخصوص العقود التي يحكمها القانون العام، وخصوصا القانون اإلداري،  

 مبرره، في أمرين؛ يرتبط أحدهما باملوضوع الذي تتناوله تلك العقود، والثاني بالغاية من وراء إبرامها.

يه، فإن املشرع قد أحاطها بضمانات فكون عقود القانون العام، ينصب موضوعها على املال العام والتصرف ف

حمائية، ومقتضيات رقابية، تسعى في املجمل إلى الحفاظ على تلك األموال، وضمان حسن تدبيرها، وتوجيهها لقضاء 

 األغراض التي حددت لها.

 أيضا فإن كون العقد اإلداري غالبا ما يرتبط بغاية يسعى الشخص العام إلى تحقيقها عن طريق التعاقد مع من

له الخبرة، واإلمكانيات للقيام بها، وأن هذه الغاية، إنما يكون مناطها تحقيق املصلحة العامة، التي تتجاوز الحدود 

الضيقة لنظيرتها الخاصة، من حيث النبل، ونوع النفع الذي تروم تحقيقه، فقد عمل املشرع أيضا على تكريس توجه 

                                                           
ين ذيتولى األطراف تعيين املحكم، أو املحكمين، وهذا هو األصل، غير أنه قد ترد على ذلك األصل استثناءات، إما بإرادة األطراف أنفسهم، ال -531

، أو هيئة تعيين، أو محكمة وطنية، أمر تعيين محكمين للفصل في النزاع، أو بالرغم عنهم، عندما يفوضون لغيرهم، الذي قد يكون مؤسسة تحكيمية

   تستنفذ كافة الطرق املنصوص عليها قانونا.
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من األفضلية لغايات العقد اإلداري، فيما يتصل بطرفه الذي يمثل قانوني، معزز باجتهاد قضائي، غايته إعطاء نوع 

 املصلحة العامة، ويسعى إلى تحقيقها واستدامتها.

وبالرجوع إلى عقد الشراكة في عالقته بتعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها، استنادا إلى 

، فإننا نجد املشرع قد عمل على تكريس قواعد األفضلية املستوى الثالث الذي حددناه كأساس، يحكم هذا الجانب

من قانون املسطرة املدنية  722533و 720532للشخص العام، بخصوص هذا املوضوع، انطالقا مما نص عليه الفصالن 

املحال إليه ضمنهما،  721534املغربي، حيث يبدو أن هذين الفصلين، قد أبطال الفاعلية املطلقة التي تمتع بها الفصل 

وذلك لصالح مبادئ الرقابة والوصاية التي يتمتع بها الشخص املعنوي العام، وهو ما يعني أن مسألة تعيين الهيئة 

التحكيمية ال تكون سارية املفعول، منتجة لآلثار القانونية املالزمة لها، إال في ظل مقتضيات الرقابة والوصاية، التي 

ملنصوص عليها في النصوص التشريعية، أو التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يخص العقود املعنية، تتمتع بها الدولة، وا

وأيضا تلك التي تتمتع بها املقاوالت، واملؤسسات العمومية، استنادا إلى اإلجراءات والشروط املحددة من لدن مجالس 

 إدارتها.    

مي على النزاعات املالية غير املتعلقة بتطبيق قانون املطلب الثاني: اقتصار موضوع االتفاق التحكي    

 :535جبائي

، ومن خالل القوانين التي أحال عليها ضمن هذا القانون، على 00.02عمل املشرع املغربي من خالل القانون 

 720، 704، 700تحديد املوضوعات، والقضايا، وكذا املجاالت التي يمكن إعمال التحكيم فيها، حيث اهتمت الفصول 

 ، بحصر حدود االتفاق التحكيمي، ونطاق تحركه، واملجال الشرعي الذي يمكن إعماله فيه.722و

، أحال فيما يخص مجال التحكيم في امليدان التجاري، باإلضافة إلى اشتراطه ألهلية األداء 700فالفصل 

كون محل اتفاق تحكيم النزاعات والتصرف، على القانون املحدث للمحاكم التجارية بالقول: ".... يمكن بوجه خاص أن ت

 القاض ي بإحداث محاكم تجارية".  27.42من القانون رقم  2الداخلة في اختصاص املحاكم التجارية عمال باملادة 

وبالرجوع إلى املادة الخامسة املشار إليها في الفصل، نجدها تحدد خمسة محاور، تشكل مجال االختصاص النوعي 

رة إلى ما ال يدخل في هذا االختصاص، فمما جاء في املادة املذكورة القول: "تختص املحاكم للمحاكم التجارية، مع اإلشا

 التجارية بالنظر في :

 الدعاوى املتعلقة بالعقود التجارية؛ -2

 الدعاوى التي تنشأ بين التجار واملتعلقة بأعمالهم التجارية؛ -1

                                                           
تبرمها الدولة أو أدناه، يمكن أن تكون النزاعات املتعلقة بالعقود التي  721جاء في هذا الفصل: ".....بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل  -532 

لتنظيمية االجماعات املحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد باملقتضيات الخاصة باملراقبة أو الوصاية املنصوص عليها في النصوص التشريعية أو 

 الجاري بها العمل فيما يخص العقود املعنية....".

بعده، يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق اإلجراءات والشروط  721 مما جاء فيه: "رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل -533 

 املحددة من لدن مجالس إدارتها، وتكون االتفاقات املتضمنة لشروط تحكيم، محل مداولة خاصة يجريها مجلس اإلدارة".

 "يجب تحت طائلة البطالن: -534 

 ي وثيقة تحيل إليه، بشكل ال لبس فيه؛أن يضمن شرط التحكيم كتابة في االتفاق األصلي، أو ف -

 أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين املحكم أو املحكمين وإما على طريقة تعيينهم". -

 محمد عاللي، التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: دراسة في املشروعية وضمانات التفعيل، مؤلف جماعي، املركز املغربي -535 

 وما بعدها. 210، دار العرفان للطباعة والنشر/أكادير، ص 1020وتحليل السياسات، يونيو  للدراسات
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 الدعاوى املتعلقة باألوراق التجارية؛ -7

 لناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛النزاعات ا -1

 النزاعات املتعلقة باألصول التجارية. -2

يمكن االتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد كم التجارية قضايا حوادث السير. وتستثنى من اختصاص املحا

لألطراف االتفاق  يجور  بسبب عمل من أعمال التاجر.االختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع 

من قانون  711-10إلي  702على عرض النزاعات املبينة أعاله على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من 

 .املسطرة املدنية"

من نفس القانون، فانصب على تحديد مجال التحكيم في املنازعات اإلدارية، وهي النزاعات التي  722أما الفصل 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إذ بموجب هذا الفصل، أخرج املشرع املغربي، جملة من تتسع لتشمل منازعات 

املوضوعات التي تعتبر مشروع منازعة يمكن أن تثور بين الدولة أو الشريك العام، وبين الشريك الخاص الذي هو 

 املستثمر في عقد الشراكة.

إن كانت ال تتمتع بالقدر الكافي من الدقة كما سنبين ال حقا فقد كانت إشارة املشرع في هذا املوضوع مباشرة، و 

في هذه النقطة، إذ جاء في الفصل أن النزاعات التي تدخل في إطار التصرفات األحادية للدولة، ال يمكن بأي حال، أن 

يمي، كتكون محل اتفاق تحكيمي، وتبعا لذلك موضوعا لحكم تحكيمي ما. وأن ما يمكن أن يبرم بخصوصه اتفاق تح

ويصدر بشأنه الحكم التحكيمي، إنما هو وبشكل حصري، ما يدخل في إطار النزاعات املالية بين الدولة وبين الشريك 

الخاص " ال يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات املتعلقة بالتصرفات األحادية للدولة أو الجماعات املحلية أو غيرها 

 عمومية. من الهيئات املتمتعة باختصاصات السلطة ال

 ".536غير أن النزاعات املالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا املتعلقة بتطبيق قانون جبائي 

وهذا املوقف، يبدو أن املشرع قد حسم فيه بشكل مطلق، وهو ما يستشف من خالل تأكيده عليه، بموجب كل 

، وهكذا نجده قد نص في إطار مقتضيات املدونة العامة للضرائب املقتضيات القانونية ذات الصلة بما هو مالي أو جبائي

 منها، تحت عنوان "تمثيل مديرية الضرائب والتحكيم"، على أنه: 111، املادة 5371020لفاتح يناير 

 "بصرف النظر عن جميع املقتضيات املخالفة:

ضدها، بمديرية الضرائب أو تمثل مديرية الضرائب بكيفية صحيحة أمام القضاء، مطالبة كانت أو مطلوبا  -

 الشخص الذي يعينه لهذا الغرض، والذي يمكنه، إن اقتض ى الحال توكيل محام؛

 . ال يمكن للنزاعات املتعلقة بتطبيق القانون الجبائي أن تكون موضوع تحكيم" -

دولة أو ال يستفاد من هذه املقتضيات أن النزاعات، التي قد تثار بشأن تطبيق قرار فردي، أو تنظيمي، صادر عن

الجماعات املحلية، أو غيرها من الهيئات املتمتعة باختصاصات السلطة العمومية، ال يجوز االتفاق على اللجوء إلى 

 التحكيم بشأنها، ألن االختصاص ينعقد فيها لوالية القضاء اإلداري.

                                                           
( فهي  ال يجوز االتفاق على التحكيم بشأنها. ألن الدولة أو الجماعات 720بالنسبة للنزاعات املالية الناتجة عن تطبيق قانون جبائي )الفصل  -536 

 .بائية، ومن تم فهي تعتبر من النظام العام ال يجوز أن تكون محال إلبرام اتفاق التحكيماملحلية تعتمد في تسييرها على املوارد الج

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1001، للسنة املالية 17.02من قانون املالية رقم  1املدونة العامة للضرائب، املحدثة بموجب املادة  -537 

 (.1002ديسمبر  72) 2111ذي الحجة  20، بتاريخ 2.02.171
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استنادا إلى هذا النص  وبشكل عملي يمكن تحديد أنواع القرارات التي ال يجوز االتفاق على التحكيم بشأنها،

 أعاله، كما يلي:

 القرارات التحضيرية، أو القرارات التي تستهدف منها اإلدارة، التمهيد إلبرام الصفقة؛ -

 قرارات الترخيص بالعقد؛ -

 قرارات تعيين طريقة إبرام العقد؛ -

 القرارات التي تهم إبعاد بعض املرشحين من املشاركة في املنافسة؛ -

محل تحكيم، كل قرار تتخذه السلطة العامة، بشكل منفرد استنادا إلى تقديرها الخاص، كما ال يمكن أن يكون  -

حتى في فترة التنفيذ، أي بعد اتفاق بين الطرفين وإبرام العقد املنظم للشراكة بينهما، مادام النص القانوني لم 

 يقرر فترة معينة لسريان حكمه، وإنما تركها بصيغة العموم؛

ن تطبيق مقتض ى يتعلق بالضرائب والجبايات املستحقة للدولة، أو إلحدى هيئاتها العامة، النزاعات الناشئة ع -

 أو مؤسساتها ومقاوالتها العمومية، أو لجماعاتها الترابية.

وبالتالي فاملشرع استند في املنع هنا إلى مفهوم املصلحة العامة، وما يقتضيه الحفاظ عليها، فجعل القرارات 

لى غاية الحفاظ على هذه املصلحة، محمية من أن تطالها االتفاقات التحكيمية، وتبعا لذلك والية املتخذة، استنادا إ

الهيئة التحكيمية، وهو ما يعني االحتفاظ بالوالية الشرعية للقضاء اإلداري على هذه النزاعات. غير أن املشرع، أجاز أن 

 مالية، موضوعا مشروعا للتحكيم. تكون النزاعات الناتجة عن هذه التصرفات واملتعلقة بمصالح 

وال شك أن هذا القول، يدفعنا إلى طرح السؤال حول طبيعة هذه العالقة بين املنع واإلباحة، في موضوع واحد. 

 وكأننا بصدد نظر مزدوج للمشرع املغربي بخصوص نفس املعطى، يجمع فيه بين الش يء ونقيضه في آن. 

الطرفين املتعاقدين في عقد الشراكة، ممنوع من أن يطال تصرفا أحاديا فالتحكيم استنادا إلى اتفاق مبرم بين 

ــــللدولة، وهذا هو مضم ـــــ ـــ ــ ــ ـــون الفقرة األولى مــ ـــــ ـــ ـــ رع وفي الفقرة التي تليها مباشرة، يعود ليعدل عن ـــــن الفصل، غير أن املشــــ

ـــشمولية هذا التنصيص، ومنح ـــ ــ ــ ـــطالقي، بحيث قيده، بأن نه الطابع اإل ـ ـــــ ص على أن هذا الحكم ال يمتد إلى النزاعات ــ

 املالية، التي تنتج عن التصرف األحادي للدولة، والتي يمكن أن تكون محل تحكيم. فكيف يمكن فهم هذا القول؟.

ان ى حد ما، يتجاذبالواقع أن املشرع املغربي ومن خالل تناوله للموضوع، يكشف لنا عن هاجسين، متناقضين إل

نظرته للتحكيم في العقد اإلداري، بما فيه عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فهو وإن كان ينظر إلى التحكيم 

كآلية بديلة عن قضائه الرسمي، ذات فعالية بالغة في ترجمة رغبته في االنفتاح على السوق الدولية، وتطوير السوق 

لى القطاع الخاص الوطني والدولي، من أجل التأسيس ألرضية تعاون مشترك، تحقق الفائدة الوطنية، وأيضا االنفتاح ع

للطرفين معا؛ الدولة واملستثمر الخاص، فإنه في نفس الوقت، يستحضر الخطورة التي يمكن أن يشكلها موضوع 

رك طاعاتها االقتصادية، متى تالتحكيم، على املصلحة العامة، واملال العام بالخصوص، وأيضا على سيادة الدولة على ق

الباب مفتوحا عن آخره، أمام إرادة الطرفين إلعمال التحكيم في أي موضوع أرادوا. لذلك فهو من جهة يسمح للطرف 

الخاص/املستثمر الخاص، باشتراط اللجوء إلى التحكيم لحماية مصالحه، من تعسف القانون الوطني للدولة وقضائها 

الوقت يحتفظ للدولة واألشخاص املعنوية العامة، بالضمانات التقليدية التي ظلت تتمتع بها  اإلداري، إال أنه في نفس

منذ ظهور مفهوم الدولة، ومبدأ الحفاظ على املصلحة العامة، وأولوية هذه األخيرة بالتقديم، متى وجد بينها وبين 

وأعراف القضاء اإلداري واألحكام الصادرة عنه. املصالح الخاصة لألفراد تعارض، والتي كرستها مبادئ القانون اإلداري، 
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وهذه الضمانات الكالسيكية املشار إليها، هي التي يلخصها القانون العام في شكل حقوق حصرية، تترجم في الحق في 

. وقد يطرح السؤال، ماذا 541، وحق توقيع الجزاء540، والحق في الفسخ بإرادة منفردة539، والحق في املراقبة538التعديل

 للتحكيم ليقوله في عقد الشراكة، إذا كان هذا هو واقع الحال؟.يتبقى 

                                                           
، وهو ما يرفع من احتماالت  حدوث 538به عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من طول للمدة التي يشملها العقد  بالنظر ملا تتسم -538 

 هذه التطورات، مواكبة اإلدارة لجهة يتسنى فإنه وحتى متنوعة، تبتدئ مما هو اقتصادي واجتماعي، دون أن تقف عنده لتصل إلى ما هو سياس ي،  تغييرات

 على صراحة تنص معينة، أو  زمنية فترة كل التفاوض حول العقد ومراجعته بعد ضرورة تشترط ، فإنها واطراد بانتظام العامة املرافق سير على والحفاظ

 املنفردة. باإلرادة العقد تعديل في حقها

ثير العقد، فإنه قدوإن كان األمر واضحا في حالة التنصيص على هذا الشرط ضمن بنود 
ُ
الشرط غير  فيها هذا يكون  الحالة التي تساؤل إشكال حول  أ

 : التجاهين الفرنس ي الفقه انقسم التساؤل  هذا عن التعديل؟ وإجابة في الحق اإلدارة لجهة فهل متضمنا بشكل صريح في العقد،

 الفقهاء، من ابتداع زائفة فكرة اإلدارة جانب من املنفردة باإلرادة العقد تعديل املنفردة، ففكرة باإلرادة التعديل جواز يقر بعدم: األول  االتجاه -

 ذلك. يتيح العقد في نص هناك كان إذا إال تعديل العقد تستطيع ال فاإلدارة الفرنس ي، لذلك الدولة مجلس من بقضاء تتأيد ولم

 بأن به املسلم ، وعلى ضوئها انتقد ما ذهب إليه االتجاه األول، فمناالتجاه الثاني: وبنى رأيه على فكرة القاعدة القانونية في القانون اإلداري  -

 صراحة.  عليها للنص الحاجة دون  املنفردة، باإلرادة التعديل لإلدارة سلطة تعطي التي هي اإلدارية، للعقود الخاصة الطبيعة

 التعديل صالحية تملك اإلدارة وقضاء، وحتى من الناحية العملية، ألن فقها الراجح املنفردة هو االتجاه باإلرادة التعديل جواز ومن جهتنا نعتبر أن إن       

العامة، التي تعتبر املعيار الحاسم الذي تستمد منه اإلدارة صالحياتها االستثنائية، ومنها حق التعديل باإلرادة  املنفردة، استنادا إلى املصلحة باإلرادة

 .538العقد في صراحة النص يشترط أن دون  الفرنس ي، الدولة مجلس السلطة هذه أكد وقد سنة،( 20املنفردة، خصوصا في عقود قد تمتد إلى )

، التي جاء في فقرتها الثانية: "....يقرر الشخص العام قبول 4وبخصوص قانون الشراكة الوطني، نجده يكرس هذا التوجه في كثير من مواده، ومنها املادة 

رفضه، دون تحمل أي مسؤولية تجاه صاحب الفكرة املعني. ويخبر الشخص العام هذا األخير بقراره النهائي خالل  مشروع األفكار االبتكارية أو تغييره أو 

، وهي بعنوان تغيير عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي نصت على أنه: "يحدد عقد الشراكة بين القطاعين 17أجل محدد". وكذلك املادة 

 تي يمكن تغييرها.العام والخاص البنود ال

ال باملوافقة د إيحدد عقد الشراكة كذلك الشروط التي يتم وفقها إدخال التغيير املذكور بطلب من أحد الطرفين، إال أنه ال يمكن إجراء أي تغيير في العق

 .املسبقة للشخص العام"

 حقا الصالحية هذه وتعد التوجيه، صالحية أيضا يشمل عناه الواسعم في أنه حين في اإلشراف، صالحية على معناه الضيق،  في الرقابة مفهوم يقتصر -539 

 املتعاقدة لإلدارة يمكن ،ال العام بالنظام متعلقة الصالحية فهذه إداري، يتضمنه عقد الشراكة، الذي سبق ورأينا أنه عقد لم ولو اإلدارة، لجهة ثابتا

في  تتمثل الحق هذا على ترد قيود وهناك باملنشئة لها. وليست الصالحية هذه عن كاشفة اإلدارية العقود في الواردة النصوص تعد ثم ومن التنازل عنها،

 :أمرين اثنين هما

 اطراد و بانتظام العام املرفق تسيير يستهدف ال الذي فإن القرار ثم ومن املشروعية مبدأ حدود في بالرقابة الخاصة اإلدارية القرارات تصدر أن -

 بالسلطة، وبالتالي مشوبا بعدم املشروعية. االنحراف بعيب مشوبا يكون 

   .539األجنبي التزامات املستثمر طبيعة في جوهري  تعديل الرقابة ممارسة على يترتب ال أن يتعين -

 ومن النصوص القانونية التي أورها املشرع املغربي ضمانا لحق اإلدارة/ أو الشخص العام في ممارسة الرقابة على املشاريع الخاضعة لنظام       

يراقب ، التي جاءت بعنوان مراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تنص على أنه: "02.21من القانون  20الشراكة، املادة 

 فقالشخص العام تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدى احترام الشريك الخاص ال سيما، ألهداف حسن األداء وجودة الخدمة املت

 عليها، وكذلك الشروط املتعلقة بلجوء الشريك الخاص ملقاوالت أخرى من أجل تنفيذ العقد.

 ص على كيفيات تطبيق هذه املراقبة.ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخا

 يمكن للشخص العام االستعانة بأي خبير من اختياره.

 ص.اولهذا الغرض يضع الشريك الخاص تحت تصرف الشخص العام أي وثيقة أو معلومة ضرورية ملراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخ

قدم تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تقرير يوجهه سنويا إلى الشخص يطلع الشريك الخاص بصفة منتظمة الشخص العام عن ت

 العام".

قرن ه يغالبا ما يجيز املشرع لإلدارة أو كل من يتمتع بصفة السلطة العامة، الحق في إنهاء العقد الذي يجمعها مع أحد الشركاء الخواص، غير أن -540 

 لتقصيره، املتعاقد تدارك عدم حالة وفي معينة، مدة خالل الوفاء بالتزاماته بهدف معها، املتعاقد للمتعامل إنذار يهذلك الحق بالتزام صريح، أساسه توج
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من وجهة نظرنا، ووفقا لتفسيرنا ملنطوق النصوص، وقراءتها قراءة مركبة، نعتقد أن ما يتبقى للهيئة التحكيمية، 

ن التصرف رتب عإنما هو تقدير التعويض، بناء على تقييم الحالة، والخسارة املحتملة للشريك الخاص، بالنظر إلى ما يت

األحادي للدولة، أما مسألة النظر في شرعية هذه القرارات، والحكم بإلغائها من عدمه، فال مجال للقول بأهلية الهيئة 

 التحكيمية للبث فيه، بل هو يبقى أمرا محفوظا  واختصاصا حصريا للقضاء اإلداري.

 

 

 :خاتمة

ختاما، يبقى التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واحدا من بين أهم دعائم وشروط بيئة 

اقتصادية، قانونية، وقضائية سليمة، فعالة، محفزة وذات جاذبية، وقد حاولنا من خالل هذه املساهمة، أن نسلط 

و االتفاق التحكيمي، حيث عملنا على دراسة شروطه الضوء على األساس األول املؤسس، لقيام العملية التحكيمية، وه

 الشكلية واملوضوعية املحددة، ذات األثر الحاسم على مستوى إثبات العملية التحكيمية، أو نسفها. 

وقد حاولنا كذلك أن نسلط الضوء على تلك الشروط، من زاوية نظر مقارنة، ثم باالرتكاز على تصور املشرع 

نادا إلى قانون التحكيم، وباقي القوانين ذات الصلة، كل ذلك بهدف تقييم درجة كفايتها املغربي في تحديدها، است

القانونية، ومدى مساهمتها في خدمة الهدف العام من وراء إقرار قضاء التحكيم، كقضاء مستقل، غير رسمي، يساهم 

 نوني والقضائي. في إغناء الوظيفة القضائية، وجعلها قادرة على رفع رهانات تحقيق األمنين القا

  

                                                           
مع احتفاظها بالحق املكتسب لها في التنفيذ على الضمانات املوضوعة  واحد، جانب من العقد تفسخ أن اإلدارة لجهة يمكن في اإلعذار، املحدد األجل خالل

 مايلي:  02.21من القانون  12رهن إشارتها من طرف الشريك الخاص، بهدف تدارك ما لحقها من ضرر نتيجة الخطأ الجسيم، أو التقصير. جاء في املادة 

مدته باتفاق الطرفين في حالة القوة القاهرة أو اختالل توازن العقد أو لسبب "يمكن فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل انتهاء 

 تقتضيه املصلحة العامة أو الفسخ بالتراض ي.

 .يمكن فسخ العقد من قبل الشخص العام في حالة خطأ جسيم يرتكبه الشريك الخاص"

 هي: الشروط من جملة تتوافر أن بد ال مشروعا اإلنهاء يكون  ولكيكما أنه 

 .العامة املصلحة أو العام املرفق مصلحة تحقيق بغية اإلنهاء يكون  أن : األول  الشرط -

 السلطة، تلك استعمال في تنحرف ال وأن عليها، املنصوص تراعي اإلجراءات أن يتعين ألنه التقديرية، بالسلطة اإلدارة جهة انحراف عدم : الثاني الشرط -

 .فقط مالية مصلحة تحقيق ةاإلدار  جهة أمثلة االنحراف استهداف ومن

 أو تقصير إهمال، لها ثبت العامة متى السلطة بممارسته واطراد، وتقوم بانتظام العام املرفق سير ضمان أجل من اإلدارة امتيازات أحد هذا الحق ويعد -541 

بعنوان جزاءات عدم احترام بنود  24املادة  . جاء فيالضمان مبلغ مصادرة أو الغرامات صورة صورتين، معها، وهي تأخذ املتعاقد قبل من العقد، تنفيذ في

 العقد وفوائد التأخير:

، وال ه"ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على بنود بشأن الجزاءات التي يمكن تطبيقها على الشريك الخاص في حال اإلخالل بالتزامات

 سيما في حال عدم احترامه ألهداف حسن األداء.

العام قبل تطبيق هذه الجزاءات، وفقا للشروط املنصوص عليها في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإنذار الشريك الخاص  يقوم الشخص

 من أجل التقيد بالتزاماته التعاقدية التي تم اإلخالل بها.

 جرة الشريك الخاص أو تأديتها مباشرة للشريك العام".ينص عقد الشراكة على طرق احتساب الجزاءات ويحدد الشروط التي يتم وفقها اقتطاعها من أ

 بعنوان البيانات والبنود اإللزامية، بمقتضيات مماثلة بأن نصت على أن: 21كما جاءت املادة 

 لتالية:يانات ا"يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حقوق األطراف املتعاقدة والتزاماتها، ويتضمن لزوما على وجه الخصوص البنود والب

........ 

 .الجزاءات في حالة عدم احترام بنود عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفوائد عن التأخير في أداء األجرة" -22
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 الئحة املراجع 

 باللغة العربية: (2

  1000أحمد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، منشأة املعارف باإلسكندرية. 

  أحمد شكري السباعي، التحكيم التجاري في النظام القانوني املغربي، مجلة االجتهاد القضائي في املادة التجارية

 .1001سنة  1لالستثمار، العدد والضمانات القانونية 

  ،حسن طالبي، تسوية املنازعات في القانون الجزائري لالستثمار، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص

 .1002-1002كلية الحقوق جامعة الجزائر، 

 ام القانوني الحاكم لها(، حفيظة السيد الحداد، العقود املبرمة بين الدولة واألشخاص األجانب )تحديد ماهيتها والنظ

 .1001دار املطبوعات الجامعية 

  محمد عاللي، التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: دراسة في املشروعية وضمانات التفعيل، مؤلف

 ، دار العرفان للطباعة والنشر/أكادير.1020جماعي، املركز املغربي للدراسات وتحليل السياسات، يونيو 

  مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية، قانون التحكيم

في ضوء القانون املقارن وقانون التجارة الدولية مع اإلشارة إلى قوانين التحكيم  2441لسنة  11التجاري املصري رقم 

قانوني الكلي، اتفاق التحكيم، خصومة التحكيم، الطبعة األولى العربية، الجزء األول، وضع التحكيم من النظام ال

 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت/لبنان.2440

 .مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، بدون سنة طبع 

 ة، حلبي الحقوقية، الطبعة الثالثعبد الحميد األحدب، موسوعة التحكيم في البلدان العربية، الكتاب األول، منشورات ال

 بدون سنة طبع.

  مجلة املحاكم  – 2422مارس  20اتفاقية واشنطن املؤرخة في  –عبد اللطيف بولعلف: التحكيم في منازعات االستثمارات

 .221املغربية، العدد 

 انون التجاري األساس ي في عبد املجيد غميجة، تطور القانون التجاري والعدالة التجارية باملغرب، قراءة في مؤلف "الق

 .1001فبراير  01"، املعهد العالي للقضاء بالرباط، Droit Commercial Fondamental au Marocاملغرب"، "

  عبد السالم اإلدريس ي، النظام العام في التحكيم التجاري الدولي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة

 .1001-1002، السنة الجامعية محمد الخامس، كلية الحقوق سال

  دار 1022عبد القادر باينة، الرقابة املالية على النشاط اإلداري، الجزء األول، الرقابة املالية العامة، الطبعة األولى ،

 القلم/الرباط.

 .عبد التواب مبارك، بطالن حكم التحكيم في القانون املصري، دار النهضة العربية/القاهرة، بدون سنة طبع 

 بد الخالق الدحماني، ضمان التوازن املالي لعقود االستثمار في إطار التحكيم الدولي، سلسلة األعمال الجامعية ملجلة ع

 .1022األبحاث والدراسات القانونية، مطبعة األمنية/الرباط، 

 دات لوضعية واملعاهعلي محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الدولية في ضوء القوانين ا

 .1000دار الجامعة الجديدة، الطبعة  -دراسة مقارنة  -وأحكام محاكم التحكيم 

  ،1000عصام أحمد البهجي، التحكيم في عقود البوث، دار الجامعة الجديدة للنشر. 
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 1021رية، فتحي والي، التحكيم في املنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال، منشأة املعارف باإلسكند. 

  رشا علي الدين: سلطة املحكم في إعادة التوازن املالي للعقد "دراسة في ظل األزمة املالية الراهنة"، بحث مقدم إلى املؤتمر

، بقاعة السنهوري، كلية الحقوق، جامعة 1004أبريل  2إلى غاية  2العلمي السنوي الثالث عشر في الفترة املمتدة من 

 املنصورة.

 ية:باللغة الفرنس (1

 A. Mezghani : « Souveraineté de l’Etat et participation de l’arbitrage », Rev. Arb. 198. 

 Georges VEDEL, Le problème de l’arbitrage entre gouvernement ou personnes de droit public et personnes de 

droit privé, REV, ARB. 1961. 

 C.Cassat. 8 novembre 1986.Etat Français C/Société européenne d’études et d’entreprise (S.E.E.E) et autres. 

REV.ARB. 1987. 

 Mathias Audit, contrats publics et arbitrage international, Droit Administratif, Bruylant 2011. 

 التشريعات والقوانين: (7

  2171من شعبان  11، الصادر في 2.22.42الظهير الشريف رقم ، الصادر بتنفيذه 14/1/1022الدستور املغربي ل ،

 .7200(، ص 1022يوليو  70) 2171شعبان  10مكرر الصادرة بتاريخ  2421واملنشور بالجريدة الرسمية عدد 

  2121من ربيع األول  22بتاريخ  2.42.07شريف رقم  بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه ظهير املتعلق 22.42القانون رقم 

أكتوبر  7( 2121جمادى األولى  24الصادرة بتاريخ  1120، املنشور ب الجريدة الرسمية عدد )2442فاتح أغسطس (

 .1201( ص 2442

  أكتوبر  7) 2122جمادى األولى  1بمثابة ميثاق لالستثمارات الصادر عن مجلس النواب في  20.42القانون اإلطار رقم

(، املنشور 2442نوفمبر 0) 2122من جمادى اآلخرة  21صادر في  42.2.127قم (، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ر 2442

 (.2442نونبر 14)  2122رجب  2 - 1772بالجريدة الرسمية عدد 

  (، 1001نوفمبر 70) 2110من ذي الحجة  24بتاريخ  2.01.224الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  00.02القانون رقم

 702أعاله، محل أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس )الفصول من  711-10إلى  702حيث حلت أحكام الفصول من 

من  22بتاريخ  2.11.111( من قانون املسطرة املدنية املصادق عليه بالظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 711إلى 

(، ص 1001ديسمبر  2) 2110ذو القعدة  12بتاريخ  2201(. الجريدة الرسمية عدد 2411سبتمبر  10) 2741رمضان 

7041. 

  الصادر بتنفيذه 1001، للسنة املالية 17.02من قانون املالية رقم  1املدونة العامة للضرائب، املحدثة بموجب املادة ،

 (.1002ديسمبر  72) 2111ذي الحجة  20، بتاريخ 2.02.171الظهير الشريف رقم 

  والتجارية للقانون رقم املدنية املواد في التحكيم قانون  مأحكا بعض ، بتعديل2441 لسنة 9 املصري رقم التحكيم قانون 

 .2441لسنة  27

 ( لسنة 72قانون التحكيم باململكة األردنية الهاشمية رقم )(، والصادر في 1142، املنشور بالجريدة الرسمية رقم )1002

 .22/2/1002، 1071-1012، صفحة 1002تموز  22
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 املصرفية العمليات في التحكيم

 املصرفية العمليات في التحكيم

 

 الحقوق  في دكتور 

 األعمال وقانون  التحكيم مجال في باحث أستاذ

 

 مقدمة : 

الصرف،  بعملياتظهرت البنوك في القرون الوسطى وكانت وظيفتها في أول األمر قاصرة على تجارة النقود والقيام 

ثم أخذ التجار يودعون نقودهم لديها خشية الضياع والسرقة مقابل شهادات بودائعهم مع حقهم في سحبها في أي 

وقت، وملا تجمعت لدى البنوك ودائع نقدية طائلة، وتبين لها أن جملة الودائع التي تودع لديها تزيد دائما على جملة 

من هذه الودائع ملن يشاء، وهكذا نشأت البنوك الحديثة وتأكدت وظيفتها في األموال التي تسحب منها. أخذت تقرض 

 .542توزيع االئتمان

وباملوازاة مع التطور الكبير الذي عرفته الحياة االقتصادية في عصرنا الحاضر كان معه املستثمرون، أشخاصا  

حقيق مشاريعهم، لذا فهم يفضلون اللجوء ذاتيين كانوا أو معنويين، يعجزون عن االعتماد على إمكانياتهم الذاتية لت

إلى املؤسسات البنكية لالستفادة من خدماتها بالخصوص لتمويل مشاريعهم، ثم إن التعامل مع البنك يشكل بالنسبة 

، وهذه املعامالت صاحبها بروز صور وأنواع متعدد للعقود التي 543إليهم وسيلة لالنضباط مع املقتضيات التشريعية

البنكية مع عمالئها بحيث تتسم بحرية املتعاقدين في تحديد بنودها إال ما استثناه املشرع بنص خاص، تربط املؤسسات 

، ورغم ذلك تنشأ عنها نزاعات وخالفات قانونية ال ينحصر أثرها 544فاألصل إذن هو الحرية وأما التقييد فهو استثناء

يفرض تسويتها وخاصة منها منازعات البنوك واجبة  فيما بين أطرافها فحسب، بل قد تؤثر على اقتصاديات وطنية، مما

، في زمن العوملة ونهج غالبية الدول لنهج ليبرالي حر وما صاحب ذلك من انفتاح على 545الحسم على وجه السرعة

 ،546األسواق الدولية

                                                           
 .227، ص1002مصطفى كمال طه: "العقود التجارية وعمليات البنوك"، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة األولى  -542

 .20منشورات عويدات بيروت، الجزء الثالث، ص  2442"الكامل في قانون التجارة وعمليات املصارف"، الطبعة الثانية الياس ناصيف:  -

، 1002خالد وردي: "خصوصيات الصلح والتسوية الودية في العمل البنكي"، رسالة دبلوم الدراسات العليا املعقمة، كلية الحقوق، الدار البيضاء،  -543 

 .72ص 

 .70ردي: املرجع السابق، ص خالد و  -544 

 .2، ص 1001، يناير 11محي الدين إسماعيل علم الدين: "التحكيم في املنازعات املصرفية"، مجلة التحكيم العدد  -545 

مة القانونية و عز الدين بنستي: "بعض تجليات التسوية الودية في املادة التجارية"، الطرق البديلة لتسوية املنازعات"، منشورات جمعية نشر املعل -546 

 .22، الطبعة األولى، ص 1001، 1والقضائية، سلسلة الندوات واأليام الدراسية العدد 
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م يكن ا لوهي تعتبر كذلك بالنسبة للبنك أما بالنسبة للعميل فتعد مدنية م 547وتعد أعمال البنوك أعماال تجارية

 .548تاجرا وكان ألغراض تجارته، إذ تعتبر عندئذ عمال تجاريا بالتبعية

وملا كانت تحظى بهذه األهمية انصرف االهتمام الدولي نحو تقنين القواعد الخاصة بتنظيم العمليات املصرفية 

رة الدولية. سهم في ازدهار التجامنذ فترة طويلة، خاصة على املستوى الدولي ملا تتميز به هذه املعامالت من طبيعة دولية ت

مما دفع بأغلب التشريعات إلي تنظيم أحكام املعامالت املصرفية رغم أنها تكاد تكون موحدة بالنظر إلى عملية التوحيد 

، خطابات الضمان،  2470/2472التي عرفتها هذه املعامالت على الصعيد الدولي:) اتفاقيات جنيف لألوراق التجارية

راف املنظمة لالعتماد املستندي، اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالكفاالت املستقلة وخطابات االعتماد العادات واألع

(. ومع ذلك فإن حركة التشريع في العمليات 2441والقواعد املوحدة املتعلقة بالضمانات التعاقدية  2442الضامنة 

، وتتميز العمليات املصرفية بمجموعة 549وأحكام القضاءاملصرفية ليست واسعة إذ ال تزال الغلبة لألعراف املصرفية 

 :550من الخصائص

خاصية الثقة، بحيث تقوم على الثقة وتتأثر بشخصية املتعاقدين، ولهذه الخاصية تأثير على العالقات فيما بين  -

 البنك والزبون، وعلى استقرار العالقات التعاقدية بينهما.

درة في النصوص القانونية الخاصة بها، إذ ال توجد عملية بنكية خاصية التنظيم، حيث يالحظ أن هناك ن -

 منظمة قانونا بشكل كامل وقطعي مما يجعلها تقوم على الحرية التعاقدية.

خاصية التوحيد، وذلك بفعل التوسع الذي تعرفه املبادالت التجارية الدولية والذي يوازيه توسع في تدخل  -

 ام املعلوميات الش يء الذي فرض توحيد اإلطار القانوني للعمليات البنكية.البنوك فيها وكذا التوسع في استخد

كلها عوامل جعلت من التحكيم وسيلة أفضل من القضاء لفهم مكوناتها والحكم في منازعاتها، من هنا يبرز كقضاء 

إجراءات من شروط و  له مزاياه وخصوصياته التي تتناسب وطبيعة العمليات املصرفية )املطلب األول(، رغم ما يتطلبه

 وآثار )املطلب الثاني(.

 التصميم املعتمد

 املطلب األول: مزايا وخصوصيات التحكيم املصرفي

 الفقرة األولى: مزايا التحكيم في العمليات املصرفية:

 الفقرة الثانية: قابلية املنازعات املصرفية للتحكيم

 وأثرهاملطلب الثاني: اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية 

 الفقرة األولى: شروط وإجراءات اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية 

 الفقرة الثانية: أثر اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية 

 

                                                           
 .تكتسب صفة تاجر باملمارسة االعتيادية أو االفتراضية لألنشطة التالية: البنك والقرض واملعامالت املالية.من مدونة التجارة على: ". 2ادة تنص امل -547
 .20، ص 2402"عمليات البنوك من الوجهة القانونية"، دار النهضة العربية على جمال الدين عوض،  -548

إصدارات  سلسلةالحسن محمد السعيد: "العقود املصرفية والطرق البديلة لحل املنازعات"، البيئة القانونية واملالية للقطاع املصرفي اليمني،  -549 

 .221ص  ،1001املركز اليمني للتوفيق والتحكيم، الطبعة األولى 

 .10-74، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ص 1001عائشة الشرقاوي املالقي: "الوجيز في القانون البنكي املغربي"، الطبعة الثانية  -550 
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 املطلب األول: مزايا وخصوصيات التحكيم املصرفي

جاوبه يد إرادتهم وتال ريب أن التحكيم أضحى القضاء األصيل املفضل ألطراف التجارة الدولية، لشعورهم بأنه ول

مع مصالحهم وكذا للمزايا التي يتسم بها عموما )الفقرة األولى( ولكونه ينسجم وخصوصيات العمليات املصرفية )الفقرة 

 الثانية(.

 الفقرة األولى: مزايا التحكيم في العمليات املصرفية:

 أوال: االنتقادات

يفضلون عادة اللجوء إلى التحكيم، فإنه في مجال املعامالت إذا كان املتعاملون في مجال عقود التجارة الدولية 

والتوفيق بدال عن مسطرة  552، على اعتبار أن املتعاملين يفضلون نهج مسطرة الوساطة551املصرفية يشكل استثناء

 .553التحكيم وذلك لعدة أسباب

 .الخشية من إصدار أحكام تحكيمية غير متوقعة أو قرارات مزعومة 

  استصدار قرارات قضائية قانونية صادرة عن املحاكم العادية في مجال تخصصها.رغبة األطراف في 

 .الخشية من عجز هيئات التحكيم عن اتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية 

 .محدودية إمكانية استئناف األحكام الصادرة عن املحكمين مقارنة بالقضاء العادي 

 ف فقط.أن اتفاق التحكيم ومسطرته تظل حكرا على األطرا 

 .في بعض األحيان تكون مسطرة التحكيم طويلة األجل وباهظة التكاليف 

 ثانيا: مزايا التحكيم في العمليات املصرفية:

يعتبر عادة التحكيم كآلية من آليات تسوية املنازعات والتي تخضع لرضا األطراف، لكن عندما يتعلق األمر 

طرافها مؤسسات بنكية أو األبناك وعمالءها يثور تساؤل محوري: بالتحكيم في العمليات املصرفية سواء التي تكون أ

اللجوء إلى التحكيم في منازعات أعمال البنوك؟ وملاذا اللجوء إلى التحكيم بدل  رهل هناك أسباب ودوافع تبر

 ؟.554القضاء

تفضل  البنوكيخيل للبعض أن التحكيم في املادة املصرفية واملالية ش يء غير ممكن التصور ألنه كقاعدة عامة، 

تسوية منازعاتها باللجوء إلى قضاة بدل محكمين، ففي املاض ي كان ينذر أن يفصل في هذا النوع من املنازعات محكمين 

                                                           
551 - Bruno Hug et Dr Macus C.Boeglin « arbitrage en matière Bancaire et financière Analyse  et perspectives », p. 8.  

Article publié au site : www. Lalive, ch/F/publications/detail.Php ? Id=526. 

ملغرب، ارغم ما تتطلبه هذه املسطرة من إمكانيات بشرية، إال أن العمل املصرفي يتجه إلى سلك هذه املسطرة بما في ذلك املجموعة املهنية لبنوك  -552 

 وهكذا يرى البعض:

« La médiation n’a pas vocation a se substituer au méthodes classiques de résolution des litiges… La fonction de médiateur, pour être 

efficace, doit être exercée de façon pragmatique, avec le Souci de rendre service aussi au clients qu’a la banque, toute tendance 

centralisatrice serait néfaste a son action, car elle s’accompagnerait inévitablement d’une spirale administrative bureaucratiques ». 

Christiane scrivener, « La médiation, procédure d’exception » revue Banque magazine n°617 septembre 2000. p.19-20. 
553- Bruno Hua et Dr Marcus C.Boeglin, Art.Cit. p. 8. 

ولي الذي دنريمان عبد القادر: "اتفاق التحكيم والصيغة النموذجية له وأنواع عقود البنوك التي يمكن أن يدرج فيها"، األعمال الكاملة للملتقي ال -554 

 . 12،    ص 2440لى للقضاء تونس، أبريل انظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية واملعهد الع
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باستثناء تلك املتعلقة بالضمانات البنكية واالعتمادات املستندية وعمليات السندات، باإلضافة إلى انعدام املؤسسات 

 . 555ع قواعد تسهل مسطرة التحكيماملتخصصة التي تساعد الخصوم بوض

إال أنه مع تزايد املعامالت التجارية الدولية وما واكبها من تزايد أنواع العمليات والعقود املصرفية التي تعتمد 

أساسا على السرية والثقة واالئتمان، أضحى التحكيم ذلك القضاء والوسيلة البديلة والفعالة لهذه التعامالت بالنظر 

 :556التي تطبعهإلى املزايا 

  يحفظ أسرار الطرفين فال يطلع عليها سوى املحكمين املختارين لنظر النزاع واملحامون املدافعون عن الطرفين

 وهؤالء ملتزمون باملحافظة على سرية الجلسات.

 .التحكيم يحافظ على العالقات بين الطرفين فهو أقرب إلى التفاهم بين األطراف 

  ،نظرا لطول اإلجراءات أمام القضاء، ألن املحكم غير مقيد باملواعيد واألوضاع املقررة نظام التحكيم يوفر الجهد

ألن قواعد التحكيم تلزم بأن يحدد الزمن الذي يجب أن يفصل فيه  557في القوانين عدا ما يتعلق بالنظام العام

 .558الخالف وال يجوز تعدي هذا الوقت إال لظروف استثنائية وبضوابط معينة

  وسيلة ملعالجة وملواجهة األحكام غير املتوقعة لكونه يتحدد من قبل محكمين متخصصين تم تعيينهم يعد أفضل

من قبل األطراف وبناء على قانون من اختيار األطراف، وفي حالة عدم تحديده من األطراف تقوم املحكمة 

 . 559التحكيمية بتحديد القانون الواجب التطبيق بعد موافقة األطراف

 البا ما يطبق قواعد وأعراف مستقرة عادة ما تكون معروفة لديهم سلفا ويأتي الحل متفقا أن املحكم غ

وتوقعاتهم، حيث يكون املحكمون في األغلب األعم على مستوى من الكفاءة العلمية والقانونية للفصل في 

ارهم للفصل ت التي يتم اختياملنازعات املسندة إليهم فضال عن تمتعهم غالبا بالخبرة العلمية والعملية في املنازعا

فيها، وهذا من شأنه تحقيق رغبات األطراف ولعله مما يساعد على ذلك أن األطراف عموما هم الذين يختارون 

املحكمين، وهم بالتأكيد سيعمدون إلى اختيار أنسب املحكمين الذين تحتاجهم خصوصية القضية محل 

 خاصة كاملنازعات املصرفية.، وخاصة إذا تعلق األمر بنزاع ذو طبيعة 560النزاع

وتطرح أيضا أهمية التحكيم بالنسبة للعمليات املصرفية عندما يتعلق األمر بتنفيذ حكم قضائي في بلد املدين، 

والذي قد ال تربط دولته بالدولة مصدرة القرار أيه اتفاقية تتعلق بتنفيذ األحكام القضائية أو غير موقعة على اتفاقية 

 561لقة باالعتراف وتنفيذ األحكام األجنبيةاملتع 2420نيويورك 

                                                           
555- William w. Park, « L’arbitrage en Matière financière », revue de jurisprudence commerciale 40° Année N° 2 Févier 1996 p. 41.  
556- Dominique Brown Berset : « Les modes Alternatifs de règlement des différends dans le domaine de la construction. JDC 2007, p.270. 

ركز اليمني نجيب أحمد عبد هللا: "اتفاق التحكيم في املنازعات املصرفية"، البيئة القانونية واملالية للقطاع املصرفي اليمني"، سلسلة إصدارات امل -557 

 .  201، ص 1001للتوفيق والتحكيم، الطبعة األولى، 

 .  271 س، صلقطاع املصرفي اليمني"، م الحسين محمد سعيد: "العقود املصرفية والطرق البديلة لحل املنازعات"، البيئة القانونية واملالية ل -558 
559- Bruno Hug et Dr.Marcus C.Boeglin.Art.Cit. p.9. 

 .721، ص 1002قود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة"، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى بشار محمد األسعد: "ع -560 
561- William.w.Park.art.cité. p. 42. 
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  قلة التكاليف: وهو تحقيق مصلحة األطراف في تحمل كلفة قليلة لحسم املنازعات بينهم إذا أنه ال تطلب رسوما

 .562أو أتعاب محامين كتلك التي تدفع عند التقاض ي

 اطال بعكس األحكام القضائية األصل في حكم التحكيم أن يكون حكما نهائيا ال يجوز الطعن فيه إال إذا كان ب

 التي يتم الطعن فيها على درجات.

 563أن التحكيم في املنازعات املصرفية يساعد على تجنب رفع الدعوى في بلد املدعى عليه وتجنب جهله بقوانينها. 

   ه إذا تغيرت ظروف التعاقد، أما القاض
َ
ل ي أن املحكم يستطيع أن يسد النقص املوجود في العقود وان ُيَعّدِّ

، أي أن هيئة التحكيم تتمتع بحرية أوسع من القضاء الوطني في 564فليست له هذه السلطة ما لم ينص عليها

كل ما يتعلق بإجراءات التقاض ي مثل التبليغات وإدارة الجلسات وتنظيمها وتقديم البيانات واالتصال بأطراف 

الشكلية التي تكون في كثير من األحيان أمام النزاع وغير ذلك، وهي في كل األمور تبتعد ما أمكن عن اإلجراءات 

 . 565القضاء طويلة ومملة وال فائدة منها سوى التقيد بحرفية النصوص القانونية الخاصة باإلجراءات

وقد كان لهذه املزايا التي تقدم ذكرها أهمية كبرى في الرفع من شان التحكيم التجاري باملقارنة مع التقاض ي أمام 

 . 566ى بالنسبة لألنظمة القضائية املعروفة بمصداقيتها وأدائها املتميز للمنازعات ذات الصبغة الدوليةاملحاكم العادية حت

 الفقرة الثانية: قابلية املنازعات املصرفية للتحكيم

تكاد أغلب التشريعات الوطنية تجمع على ربط قابلية النزاع للتحكيم من عدمه باملسائل املتعلقة بالنظام العام، 

 .567ها للصلح وبالتالي املسائل التي ال تقبل الصلح ال تقبل التحكيموقابليت

ومادامت العمليات املصرفية تعتبر جد حساسة نظرا لعالقاتها باالقتصاد الوطني وتأثيرها عليه سلبا أو إيجابيا، 

سائل من املفإنها غالبا تظل خاضعة للتشريعات الداخلية ومراقبة القضاء الوطني، لذلك فهي تعتبر حسب البعض 

املتعلقة بالنظام العام، والتي تتطلب عدم التساهل والتسامح بشأنها لذلك نتساءل عن مدى تعلقها فعال بالنظام 

 العام؟ وما هي املنازعات القابلة للتحكيم وتلك غير القابلة للتحكيم؟

 أوال: مدى تعلق العمليات املصرفية بالنظام العام 

يعتها على التحديد، ويمكن أن يقال في ش يء من التعميم والتقريب أن النظام النظام العام فكرة تستعص ي بطب

العام هو مجموع املصالح األساسية التي يقوم عليها كيان املجتمع، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، 

                                                           
 .10، ص 2442عبد الحميد الشواربي: "التحكيم والتصالح في التشريعات املختلفة"، منشأة املعارف اإلسكندرية  -562 

 أن البنكيين ال يثقون في التحكيم، وأن كل من عالم البنوك وعالم التحكيم هما عاملين منفصلين.وإن كان البعض يري  -563 

Voir George Affaki « Le banquier et L’arbitrage » revue Banque et Droit  N 93 janvier-février 2004. p 3. 

 .271الحسن محمد السعيد: مرجع سابق، ص  -564 

 -التحكيم وقواعده لدى اتحاد املصارف العربية " املجلة املغربية للتحكيم التجاري صادرة عن املركز الدولي للتوثيق والتحكيم حمزة حداد: "تعريف -565 

 .20-21ص  1007/1الرباط السنة 

 .7ص  1001-1002أكدال، عة محمد الخامس رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جام قانوني للتحكيم التجاري باملغرب"فضيلي أكدر: "اإلطار ال 566 
 .201نجيب أحمد عبد هللا: مرجع سابق، ص  -567
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باملصلحة العامة كل  فقواعد النظام العام يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية، اجتماعية أو اقتصادية، ويراد

 .568ما يتعلق بالنظام األساس ي للمجتمع بحيث يرجح على كل مصلحة فردية

ويتسم تحديد نطاق املسائل التي ال يجوز فيها التحكيم في كثير من األنظمة القانونية في العالم بالغموض وعدم 

ات دول العالم أن مسائل النظام العام تحديد حدود ما يجوز فيه وما ال يجوز فيه، وإذا كان االتجاه العام لتشريع

تخرج من دائرة التحكيم فإن تحديد النظام العام كأمر يتسم في بعض األحيان بصعوبة بالغة خاصة مع اختالف نطاق 

النظام العام في كل دولة عن األخرى، وكذلك مع التغيير املستمر للمفهوم في كل دولة وفقا لسرعة تغير املعايير التي 

 .569رعة التطور فيهاتحدده وس

وتختلف وظيفة النظام العام بين املنهج التشريعي عنه في منهج القواعد ذات التطبيق الضروري، حيث ذهب 

البعض إلى بلورة هذا الدور في املنهجين بقوله "إن النظام العام في منهجية التنازع هو نظام حمائي بينما في منهجية 

نظام وقائي، وإن تشابه الدور في الحالتين إال أنهما بالقطع غير متطابقين، فثمة القواعد ذات التطبيق الضروري هو 

بينهما اختالف مرحلي، فبينما تكون الوقاية في مرحلة متقدمة وبحيث تصبغ بعض القواعد بصبغة النظام العام بما 

الطبيعة الدولية، تعرض للحماية  يمنع دخولها في أية منازعة مع أية قوانين أخرى أجنبية لحكم العالقة املطروحة ذات

 .570في مرحلة الحقة بوصفها عالجا ملساوئ تطبيق منهجية التنازع"

وانطالقا من الدور الذي يلعبه النظام العام في حماية االقتصاد الوطني والذي نعالج من خالله العمليات املصرفية 

ثرها على العالقة بين أطرافها، وإنما هي يمكن القول إن هذه العمليات ليست وحسب مجرد عقود عادية يقتصر أ

عمليات لها وظيفة اقتصادية ومالية غاية في األهمية داخل الدولة، مما أدى إلى تنظيم هذه العمليات بقواعد آمرة ال 

ية ديمكن لألفراد االتفاق على مخالفتها مما يستتبع وصفها بأنها تتعلق بالنظام العام، والتي تهدف حماية الحرية االقتصا

من جانب، وحماية الطرف الضعيف اقتصاديا في بعض العالقات العقدية من جانب آخر، لذلك فالعمليات املصرفية 

هي من املجاالت التي شهدت تدخل واسعا من جانب الدولة نظرا ألهمية هذه الوظيفة التي تؤديها وارتباطها بمرفق 

عدم الحاجة إلى فكرة النظام العام في مقام القابلية يرى  572، وإن كان البعض571حيوي هو مرفق االقتصاد الوطني

 للتحكيم.

رافق هذا التطور ظهور ما يسميه البعض بالعقد املصرح أو املأذون به وهو العقد الذي يلزم النعقاده باإلضافة 

وح في ر ذلك بوضإلى تالقي إرادات أطرافه، الحصول على إذن اإلدارة التي تدخل في العقد كما لو كانت طرفا ثالثا. ويظه

. وإن كان القانون املغربي املتعلق 573املعامالت املصرفية الدولية والتي يلزم القيام بها الحصول على ترخيص من اإلدارة

بالتحكيم من بين التشريعات التي وضعت نصا متوازنا فيما يتعلق بالقابلية للتحكيم عندما استثنى النزاعات املالية 

                                                           
، مقال منشور على موقع: الدليل 7ممدوح عبد املطلب عبد الحميد: "تأثير فكرة النظام العام على حكم التحكيم وتنفيذه دراسة مقارنة، ص  -568

 www.arablawinfo.comاإللكتروني للقانون العربي. 
 .01، مركز النشر والتوثيق القضائي، ص 1002، 2ن: "قابلية املنازعات للتحكيم"، سلسلة دفاتر املجلس األعلى العدد محمد أبو العيني -569
 .21، ص 2440حسام الدين فتحي: "مركز قانون القاض ي في حكم املنازعات الخاصة الدولية"، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس  -570
 .202مرجع سابق، ص نجيب أحمد عبد هللا،  -571
 .224عكاشة محمد عبد العال مصطفى محمد الجمال: "التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية"، الطبعة األولى، الجزء األول، ص  -572
 .101عكاشة محمد عبد العال ومصطفى محمد الجمال، املرجع السابق، ص  -573
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حادية للدولة أو الجماعات املحلية أو غيرها من الهيئات املتمتعة باختصاص السلطة العمومية الناتجة عن التصرفات األ 

 .574من عدم القابلية للتحكيم

إال أن هناك بعض العمليات املصرفية ال يمكن إحالة النزاعات الناشئة عنها على أنظار املحكمين وخاصة املنازعات 

من األمور املسلم بها أن استخدام النقود على املستوى الوطني أو الدولي ليس املتعلقة بتنظيم النقد األجنبي، حيث أنه 

هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة لتسهيل تبادل السلع والخدمات واألصول املالية، وتتميز هذه الوسيلة بأنها ذات تأثير 

لبنك املركزي بمراقبة تنفيذ ، ويقوم ا575قوي في املتغيرات االقتصادية الدولية وبخاصة في مجال التمويل التجاري 

، وتشمل تشغيل أرصدة املصارف املعتمدة وكيفية التعامل اآلجل في 576عمليات النقد األجنبي التي تقوم بها املصارف

هذا النقد ووسائل الدفع مع الخارج، والقواعد املنظمة للموضوعات املتعلقة بالتجارة الخارجية، وعلى ذلك ال يكون 

الناتج عن عملية مصرفية حول التعامل بالنقد األجنبي ومنها املنازعات الناشئة حول عقد مصرفي  محال للتحكيم النزاع

داخلي أو دولي ربطه القانون بالحصول على إذن أو ترخيص من جهة اإلدارة إلبرامه، وهذا إذن ال يمنح إال إذا تأكدت 

 هذه الجهة من أن مضمون العقد يتفق مع املصلحة العامة.

ملنازعات الناشئة حول تنظيم العمليات املصرفية وشروط عمل املؤسسات املصرفية ال تقبل التحكيم، كما أن ا

فمعامالت البنوك مع عمالئها املقيدة بقواعد آمرة )وبشروط البنك(، وهي القواعد التي تفرضها السلطة العامة في 

 التي يفرضها املشرع في هذا الشأن، فالتحكيم في الدولة وغيرها من األحكام املتعلقة بالسياسة االقتصادية والنقدية

لذلك ، 577جميع هذه املنازعات يتسرب إليه البطالن، بالنظر إلى ما يترتب على ذلك من آثار خاصة في مجال التنفيذ

 نيفصل القضاء في جميع املنازعات املتعلقة بالنظام العام وهي املنازعات الواجب فضها وفقا لقواعد النظام العام، أل 

هذه القواعد مقررة ملصلحة البنك والعميل واملصلحة العامة املتمثلة في حماية املجتمع، رغم أن الواقع التحكيمي 

يظهر جليا أن التحكيم لم يتجاهل قط مفاهيم النظام العام بمختلف مفاهيمه الوطنية، حرصا منه على إعطاء نوع 

الوطني خالل بسطه لرقابته على أحكام التحكيم، وبالتالي تظل  من الفاعلية لحكام التحكيم وغلق الباب أمام القضاء

 .578فكرة النظام العام حاضرة أمام املحكم كما القاض ي ال يمكن تجاهلها

 ثانيا: العمليات املصرفية وقابليتها للتحكيم

تمان العمليات املصرفية هي جميع الخدمات املصرفية أي األعمال التي تقوم بها البنوك عادة من صرف وائ

وتسليف النقود بضمان أو بدون ضمان، وشراء وبيع األوراق املالية والتعامل باألوراق التجارية وخصمها أو إعادة 

                                                           
يم والوساطة القاض ي بنسخ وتعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون املسطرة املتعلق بالتحك 00.02من قانون رقم  720الفصل  -574

 2الصادرة بتاريخ:  2201(،الجريدة الرسمية عدد 1001نوفمبر  70)  2110ذي القعدة  24بتاريخ  224.01.2املدنية، صادر بموجب ظهير شريف رقم 

 .1001ديسمبر
 .701دولي في مجال التنمية االقتصادية"، ص عبد الواحد الفار: "أحكام التعاون ال -575
، القاض ي بتنفيذ 1002نونبر  17صادر في  -02-02-70من الظهير الشريف رقم:  1، 2، 2وهو جانب من املهام التي يتوالها بنك املغرب بموجب املواد  -576

 وما بعدها.  20القي، مرجع سابق، ص املتعلق بالقانون األساس ي لبنك املغرب. أنظر عائشة الشرقاوي امل 12-07القانون رقم: 
 .222، ص 2، الطبعة 1002صالح الدين جمال الدين: "التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية"، دار الفكر الجامعي،  -577

 ـ للمزيد حول إعمال املحكم لقواعد النظام  العام يمكن الرجوع إلى:578 

لتحكيم" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،وحدة التكوين والبحث قانون األعمال، جامعة السالك كروم: "حدود استقالل شرط ا

 . 1022ـ1021الحسن األول ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية سطات 
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خصمها وفتح االعتمادات العادية أي املالية أو غير املستندية، واالعتمادات املستندية والحسابات الجارية، وقبول 

 .579 الودائع النقدية بفائدة أو بدون فائدة...

 ورغم تعدد وتنوع أعمال املصارف هل يمكن أن تكون قابلة للتحكيم؟

، وكل ما هناك تعداد يتزايد مع 580من الصعب تحديد قائمة شاملة بالنزاعات التي قد تنشأ بين البنوك وعمالئها

 تطور العمليات التجارية والتي تلعب فيها البنوك دورا بارزا.

واسع في العالقات التي يمكن أن تكون موضوعا للتحكيم، تشمل العالقات وباملقابل أكدت التشريعات على مفهوم 

القانونية أو األعمال التي تثبت لها الصفة التجارية باملعنى الدقيق والتحكيم في العالقات املالية املدنية على السواء، 

والتي  581بخصومة مدنية غير مالية إذا كان كل منها له طابع اقتصادي وال يخرج منه بالتالي سوى املنازعات التي تتعلق

 ال يحول النظام العام دون النظر فيها.

وبناء على ذلك نقول إن جميع املنازعات الناشئة بين العميل واملصرف بشأن عقود االستثمار واملنازعات ذات 

 تحكيم.فيها الالطابع التجاري، ونقل التكنولوجيا وتلك املتعلقة بالتعهدات الحاصلة بين املصرف والعميل يجوز 

وما دمنا في صدد الحديث عن التحكيم في العمليات املصرفية الدولية وخاصة خطابات الضمان الدولية، نسجل 

حيث كثرت الشكاوى من عدم قيام البنوك بدفع مبالغ خطابات الضمان  2401عمل تم في إطار اتحاد بنوك مصر عام 

ؤالء إلى االلتجاء إلى القضاء لنيل حقوقهم، ومن ناحية أخرى كان اآلمر الصادرة منها إلى املستفيدين، وكثيرا ما يضطر ه

 يل مبلغ الخطاب.يبإصدار الضمان يلجأ بدوره إلى القضاء طالبا تس

وكان ذلك يتم أحيانا بأوامر على العرائض تصدر دون حضور البنك ويفاجأ البنك بإعالن من املستفيد أن قاضيا 

ن آخر في نفس الوقت من اآلمر باإلصدار ينبه عليه بأنه طبقا لقرار قاض ي آخر يتعين يأمره بدفع قيمة الخطاب، وإعال 

 عليه أال يدفع إلى املستفيد قيمة الخطاب، فأي األمرين ينفذه البنك؟ 

وتزداد حدة املشكلة عندما يكون كل من العميل واملستفيد أحدهما يقيم في دولة أخرى مختلفة، إذ تقدم للبنك 

امر متضاربة من دول مختلفة وقد يقوم املستفيد باتخاذ إجراءين آخرين: أولهما الشكوى إلى البنك املركزي أحكام أو أو 

 والثاني هو تهديد البنك بعدم قبول خطابات الضمان التي تصدر منه مستقبال ودعوة السلطات وقف نشاطه. 

اكل لوضع حلول لها. وقد شكلت لجنة وقد عهد البنك املركزي املصري إلى اتحاد بنوك مصر بدراسة هذه املش

باتحاد البنوك تتكون من مديره العام ومساعده ومستشار االتحاد وبعض األعضاء اآلخرين. وقد وجدوا أن حل هذه 

 املشاكل يستدعي وضع مجموعة أعراف محلية مستمدة من التقاليد املصرفية السليمة.

ومن ناحية أخرى فإن سبب حيرة البنوك وارتباك عملها هو القرارات القضائية املتضاربة، وملنع هذا التضارب 

رأت اللجنة أن يتم نزع االختصاص من يد املحاكم القضائية في هذا املوضوع وأن يعهد به إلى هيئات تحكيم تشكل 

                                                           
لألعراف الدولية"، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان أكرم ياملكي: "األوراق التجارية وفقا التفاقية جنيف املوحدة والعمليات املصرفية وفقا  -579

 .  101، ص 1002الطبعة األولى، 

 .20نريمان عبد القادر، املرجع السابق، ص  -580 

 .217عكاشة محمد عبد العال ومصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص  -581 
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احد دون أن يسمح ألحد منهم باستصدار قرارات لفض منازعات األطراف مجتمعين وتصفي حقوقهم جميعا في وقت و 

بعيدا عن أعين املحكمين، ويتم االتفاق على التحكيم في وثيقتين: األولى هي طلب العميل الستصدار خطاب الضمان 

فينص على أنه عند الخالف يقبل الخضوع الختصاص هيئة التحكيم، والثانية هي صك خطاب الضمان نفسه ويدرج 

هره صيغة األعراف املحلية التي أشرنا إليها ومعها صيغة شرط تحكيم مؤداه أن أي نزاع ينشأ بين فيه البنك على ظ

املستفيد والعميل والبنك يخضع للتحكيم. وهذا الشرط يسحب االختصاص من يد املحاكم القضائية ويكتب على 

اعد على ذلك اعتبر قابال لتطبيق قو وجه خطاب الضمان أنه خاضع للقواعد املبينة بظهره. فإذا لم يتعرض املستفيد 

 األعراف وشرط التحكيم.

وعند حصول نزاع بشأن خطاب الضمان يقوم األطراف الثالثة باختيار املحكم أو اختيار هيئة من ثالثة محكمين، 

 .582وقد يكون هذا التحكيم حرا غير خاضع ألية منظمة تحكيم وقد يكون تحكيما نظاميا أمام مركز أو هيئة معينة مثال

ونفس الش يء بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، فبعد ما كانت هذه املنازعات ترفع أمام القضاء العادي، والذي 

يوصف بأنه العدو لألبناك، أصبحت هذه املؤسسات تقدم على إدراج شرط التحكيم داخل العقود التي تبرمها مع 

 584املتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية على أنه 00-02ص القانون ، أما بالنسبة باملغرب فقد ن583عمالئها أو مع زبنائها

"يمكن بوجه عام أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص املحاكم التجارية عمال باملادة الخامسة 

 ضح مما تقدمويت القاض ي بإحداث املحاكم التجارية"، والتي تدخل من ضمنها العقود البنكية. 27.42من قانون رقم 

أن التحكيم أضحى آلية أساسية من آليات تسوية املنازعات املصرفية بالنظر إلى انسجام مزاياه مع األسس التي تقوم 

 . 585عليها العمليات البنكية بصفة عامة

 وعموما ال يتم اللجوء إلى التحكيم في العمليات املصرفية إال بعد رضا األطراف واتفاقهم على سلك هذه املسطرة

بدال من اللجوء إلى القضاء ويتطلب ذلك االتفاق مجموعة من الشروط واإلجراءات، كما يترتب عليه مجموعة من 

 اآلثار نعرض لها في املطلب املوالي. 

 املطلب الثاني: اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية وأثره

حتمل الفصل في املنازعات الناشئة بينها أو امليعرف اتفاق التحكيم بأنه اتفاق بمقتضاه تتعهد األطراف بأن يتم 

، ومنه يمكن 586نشوئها بينها من خالل التحكيم، وذلك إذا كانت املنازعة أو املنازعات تتعلق بمصالح التجارة الدولية

القول إن اتفاق التحكيم املصرفي هو ذلك االتفاق املبرم بين أطراف العمليات املصرفية بموجبه يتفقون على إحالة 

أي نزاع بينهم على هيئة تحكيمية خاصة أو مؤسساتية بدال عن القضاء الرسمي سواء كانت املعاملة ذات طبيعة داخلية 

                                                           
لحل منازعات املصارف"، مجلة التحكيم تصدر عن املركز اليمني للتوفيق  محي الدين اسماعيل علم الدين: "التحكيم الدولي واملحلي ومدى تناسبه -582

 .21-22، ص 1000، دجنبر22والتحكيم، العدد 
583- William. W. Park : art. cité, p.42. 

 .00-02من القانون الفقرة الثانية  700الفصل  -584

 ـ ملزيد من التفصيل حول أهمية التحكيم في العمليات املصرفية يمكن الرجوع الى:  585 

حدة التكوين و السالك كروم : التحكيم في العمليات املصرفية الدولية، الضمانات البنكية املستقلة نموذجا" بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة 

 .1000ـ1001كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويس ي ـ سال والبحث أنظمة التحكيم، جامعة محمد الخامس، 
 .220منشورات الحلبي الحقوقية، ص  1001حفيظة السيد حداد: "املوجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي"، الطبعة األولى  -586
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بأنه "التزام األطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشا أو قد ينشأ  00-02من القانون  701أو دولية، وقد عرفه 

 دية"، عن عالقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاق

وهو االتفاق على اللجوء إلى التحكيم  Compromis: هما مشارطة التحكيم 587وينقسم اتفاق التحكيم إلى صورتين

وهو االتفاق السابق على وقوع النزاع وذلك   Clause compromissoireبشأن نزاع قائم بين الخصوم، وشرط التحكيم 

على التحكيم كل حالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط بااللتجاء بخصوصه إلى التحكيم، ويعتبر كذلك اتفاق 

الشرط جزءا من العقد وتسمى هذه اإلحالة بشرط التحكيم  اعتبار هذا التحكيم إذا كانت اإلحالة واضحة في

  . 588باإلحالة

)الفقرة  توال يختلف اتفاق التحكيم في املعامالت التجارية عنه في العمليات املصرفية من حيث الشروط واإلجراءا

 األولى(، وكذا من حيث اآلثار )الفقرة الثاني(.

 الفقرة األولى: شروط وإجراءات اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية 

يعتبر اتفاق التحكيم بمثابة عقد حقيقي نابع من إرادة األطراف املعنية، لذا فحتى ينتج آثاره صحيحة البد من 

 توافر بعض الشروط) أوال( وإتباع بعض اإلجراءات ) ثانيا(     

 أوال: شروط اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية

ألطراف وبالتالي يشترط في من يريد اللجوء إلى التحكيم أن إن االتفاق على التحكيم يرتبط أساسا بإرادة حرة ل  

من ق.م.م امللغى، والتي يقصد بها عدم قيام مانع يمنع الشخص من  702يتوفر على أهلية التصرف حسب الفصل 

التصرف في حق من حقوقه أو حقوق غيره، وهذا املنع ليس راجعا لصغر السن وال لعدم قابلية املال للتصرف فيه بل 

قد جاء بعبارة أكثر  00-02، وإن كان القانون رقم 589رجع إلى وجود مصلحة تتعلق بحقوق الغير يتولى املشرع حمايتهاي

يجوز لجميع األشخاص من ذوي األهلية الكاملة كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق «تطورا وشموال .... على أنه 

فيها ضمن الحدود ووفق اإلجراءات واملساطر املنصوص عليها في هذا  التحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف

 .590» الباب...

املتعلقة  2420لتحذو بذلك حذوا اتفاقية نيويورك   591وتشترط أغلب التشريعات أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا

 « باالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية التي نصت مادتها الثانية على أنه:

                                                           
سابق على حدوث النزاع وعقد التحكيم الذي ال يعدو أن يكون اتفاق يبرمه األطراف هناك من التشريعات من يميز بين شرط التحكيم وهو االتفاق ال -587

مر إلعماله بعد نشوب النزاع. وفي ظل هذا الوضع كان شرط التحكيم ال يتمتع بذاته بأية قوة إلزامية، فهو مجرد وعد باللجوء إلى التحكيم ويتطلب األ 

 ا ما كان يتم التحلل في هذا الشرط برفض أحد األطراف إبرام عقد التحكيم عند قيام النزاع.عند حدوث النزاع إبرام عقد التحكيم، ولكن كثير 

امعة الحسن ج ملزيد أنظر: فؤاد الصفريوي: "نظام تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية في املغرب"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،

 .41، ص 2442-2442قتصادية واالجتماعية الدار البيضاء، الثاني كلية العلوم القانونية واال
 .12نريمان عبد القادر: مرجع سابق، ص  -588

لخامس ا رحال البوعناني: "التحكيم االختياري في القانون املغربي الداخلي"، رسالة لنيل دبلوم الدارسات العلي فرع القانون الخاص، جامعة محمد -589 

 . 20، ص 2401-2402صادية واالجتماعية، أكدال الرباط، كلية العلوم القانونية واالقت

 .00-02من  قانون  700الفصل  -590 

 .00-02من  قانون  721من ق.م.م املغربي وكذا الفصل  704الفصل  -591 

 املتعلق بالتحكيم املصري. 2441لسنة  11من القانون رقم  21املادة  -

 من قانون املرافعات الفرنس ي. 2117املادة  -
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ف كل دولة متعاقدة باالتفاق املكتوب الذي يتعهد األطراف بمقتضاه أن يخضعوا للتحكيم كافة أو أية تعتر  -2

 خالفات نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم.

وتعبير إتفاق مكتوب يشمل شرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق تحكيم موقع عليه من األطراف أو تضمن  -1

 . » في تبادل للخطابات والبرقيات

ويتضح بذلك أن الكتابة تعد ركنا أساسيا يجب توافره إلمكان القول بوجود اتفاق التحكيم، فهذا النص قد قرر 

في الفقرة األولى قاعدة موحدة تقتض ي الكتابة كشرط صحة تتعلق بوجود االتفاق ذاته وليس عنصرا خارجيا متطلبا 

رة الثانية من كما أن الفق نا مطلقا متعلقا بالنظام العام.لإلثبات فقط، ويترتب على تخلف الكتابة بطالن االتفاق بطال 

 املادة الثانية قد أوردت صورتين لتحقيق االتفاق الكتابي.

 إخراج اتفاق التحكيم في وثيقة موقع عليها من األطراف. -أ

 .592أو وجود تبادل مستندات كتابية بين األطراف يفيد قبلوهم التحكيم -ب

في املعامالت املصرفية أن يتفق البنك مع عميله شفويا بل يجب أن يكون االتفاق  وبناء عليه فإنه ال يجوز 

مادات املستندية وخطابات ، وهي حالة غالبا ما تدرجها البنوك في عقودها كما هو الشأن بالنسبة لالعت593بالكتابة

دد اع واسم املحكمين ويحباإلضافة إلى ذلك يجب أن يتضمن سند التحكيم تحت طائلة البطالن موضوع النز  الضمان.

األجل الذي يتعين على املحكم أو املحكمين أن يصدروا فيه حكمهم التحكيمي وكذا األجل الذي يستنفذ فيه املحكمون 

 صالحيتهم.

والبد من مراعاة القواعد املتعلقة بالنظام العام وبالتالي استبعاد كل نزاع يتعلق بالنظام العام من عرضه على 

، ألن النظر في هذه املسألة هو من اختصاص املحاكم الوطنية املقامة من طرف الدولة وقد أشرنا إلى أنظار املحكمين

ذلك في فقرة سابقة، وغاية املشرعين من هذا املنع هو تمكين القضاء من ممارسة وبسط رقابته على كل العالقات وإلى 

بالنظام العام، ثم كونها قضايا من األمور الدقيقة، الرغبة في إيجاد قواعد موحدة لتطبق على كل املسائل املتعلقة 

عالوة على ذلك ضرورة تضمين االتفاق على  .594والخطيرة التي ال يعرفها إال القضاة الذين يتوفرون على ثقافة قانونية

 التحكيم تعين املحكم أو املحكمين وإما على طريقة تعيينهم.

 ثانيا: إجراءات التحكيم في العمليات املصرفية

امللغى على إلزام املحكمين واألطراف باتباع اإلجراءات املقررة  722إذا كان قانون املسطرة املدنية ينص في فصله 

من  71واملطبقة أمام املحاكم االبتدائية وذلك برفع طلب مكتوب إلى الهيئة التحكيمية حسب ما هو مقرر في الفصل 

لتحكيمية تضبط مسطرة التحكيم دون أن تكون ملزمة بتطبيق أكد على أن الهيئة ا 00-02ق.م.م، فإن قانون رقم 

القواعد املتبعة لدى املحاكم ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك في اتفاق التحكيم مما يعني ترك الحرية الكاملة 

رة طللمحكمين في إدارة مسطرة التحكيم ووفق القواعد التي يرونها مالئمة. ويمكن التفاق التحكيم أن يحدد املس

                                                           
الفكر  ر شرف عبد العليم الرفاعي: "اتفاق التحكيم واملشكالت العملية والقانونية في العالقات الخاصة الدولية"، دراسة فقهية قضائية مقارنة داأ -592

 .701، ص 1002الجامعي اإلسكندرية 
 .21محي الدين علم الدين: مرجع سابق، ص  -593
 .02رحال البوعناني: مرجع سابق، ص  -594
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الواجبة اتباعها خالل سير التحكيم أو إخضاع التحكيم لقانون املسطرة املحددة فيه، وإال قامت الهيئة التحكيمية 

 .595عند الحاجة بتحديد القاعدة املسطرة الواجب اتباعها إما مباشرة وإما بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين

ة التي يحددها األطراف، وفي حالة عدم اختيارهم وفقا للقواعد وتفصل الهيئة التحكيمية وفق القواعد القانوني

، 596التي تراها الهيئة مالئمة، وفي جميع األحوال تأخذ الهيئة بعين االعتبار العادات واألعراف السائدة في ميدان التجارة

 وضرورة حل ما يالقيه لذلك البد من اإلشارة إلى ما يتميز به العمل املصرفي من أعراف خاصة به معترف بها عامليا،

ذلك النشاط من عقبات قد تتمثل فيما يثار من نزاعات بين البنوك وعمالئها أو البنوك وبعضها البعض تتعلق بالعمل 

يرى أنه وإن  597املصرفي تتطلب سرعة في حسمها حرصا على استقرار األوضاع املصرفية واالقتصادية، رغم أن البعض

يثير أي مشكل عند االحتجاج به في عالقات البنوك فيما بينها، بينما ال يكتسب العرف  كان العرف في املجال البنكي ال 

قوة إلزامية لتنظيم عملية تجاه الزبون مبدئيا إال في الحدود التي يكون هذا األخير قد قبله فيها، أي أن الزبون كان على 

فيما يخص وجود القاعدة العرفية املحتج بها أصال. علم به، كما أن احتجاج الزبون بالعرف ضد البنك ال يثير جدال إال 

ولكن قد تثور صعوبة ما عند احتجاج البنك بالعرف ضد أشخاص غير منتمين للمهنة البنكية، والذين يرفضون 

الخضوع لعرف مهنة ليست مهنتهم، وهنا تكمن قوة موقف البنك في قيمة القاعدة العرفية ورسوخها في العمل البنكي 

 ت العرف ملبدأ الحرية أي بكل وسائل اإلثبات.ويخضع إثبا

وتتخذ الهيئة التحكيمية كافة اإلجراءات القانونية التي تساعد على الوصول إلى الحقيقة إما بمبادرة منها أو بناء 

د و على طلبات الخصوم، فيمكنها أن تلجأ إلى املعاينة واالستماع إلى الخصوم وأن تلجأ إلى الخبرة واالستماع إلى الشه

 دون توجيه أداء اليمين القانونية.

ويمكنها اتخاذ وبطلب من أحد األطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه الزما في حدود مهمتها، وإن كان البعض 

يلحظ أن بعض لوائح التحكيم تذهب إلى إعطاء املحكمين مثل هذه السلطة على خالف البعض األخرى التي تحجب 

، لكون هذه اإلجراءات 598السلطة وتبقيها للسلطات القضائية في دولة محكمة التحكيمعن املحكمين مثل هذه 

التحفظية تتميز بأنها تساهم في التنفيذ الجبري ولها األثر الفوري والوقتي ونظرا ألن التنفيذ الجبري قاصر على الدولة 

ن املحكم يملك سلطة اتخاذ التدابير الطالعها أكثر بعبء إقامة العدالة، فألجل هذا فإن مسألة معرفة ما إذا كا

 .599التحفظية مسألة ال طائل من ورائها ألول وهلة الفتقاره لسلطة اآلمر

وتجدر اإلشارة إلى أن القانون الفرنس ي الجديد بشأن التحكيم لم يشتمل على أحكام صريحة تمنح للقضاء 

ملتفق بشأنها على التحكيم مع أن القضاء الفرنس ي سلطة إصدار األوامر الوقتية والتحفظية بخصوص املنازعات ا

الفرنس ي إتجه في هذا املنحى، إذ أن وجود اتفاق التحكيم ال يمنع املحاكم الفرنسية من اتخاذ اإلجراءات الوقتية 

والتحفظية، لهذا انقسم الشراح بهذا الشأن فاتجه فريق منهم إلى القول إن مضمون النص يتراوح بين عدم االعتراف 

                                                           
 .00-02من قانون  711-20الفصل  -595 

 .00-02من  قانون  711-20الفصل  -596 

 .12عائشة الشرقاوي املالقي: مرجع سابق، ص  -597 

، ص 2442تشريعا وفقها وقضاءا"، مكتبة مدبولي  2441لسنة  11عبد املنعم دسوقي: "التحكيم التجاري الدولي والداخلي في القانون الجديد رقم  -598 

210. 

 .200، ص 2447شحاتة: "النشأة االتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين"، درا النهضة العربية محمد نور  -599 
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سلطة في اتخاذ هذه اإلجراءات وبين االعتراف له به، ويرى البعض أن املحكمون غير معنيين وال مكلفين بتنفيذ للحكم بال

 أحكام التحكيم ويترتب عنه استبعاد كل اختصاص للمحكمين بشأن اتخاذ تلك اإلجراءات.

ي وق الطرفين، اآلمر الذواتجه فريق آخر إلى القول أن اإلجراء التحفظي املطلوب يستوجب القيام بتقييم لحق 

يحمل في طياته مخاطر التأثير على الحكم التحكيمي املرتقب أنه ال وجود ملانع يحول دون اتخاذ املحكمين إلجراءات 

، قد أعطى للهيئة التحكيمية اختصاص اتخاذ اإلجراءات 00601-02ويبدو أن القانون  .600تحفظية عند إصدار أحكامهم

رغبة املشرع املغربي في إعطاء قدر من الفعالية لنظام التحكيم وكذا أعطى لألطراف الوقتية والتحفظية مما يؤكد 

صالحية واسعة إعماال ملبدأ سلطان اإلرادة في تضمين اتفاق التحكيم مقتض ى خاص يتيح للمحكم اتخاذ اإلجراءات 

 .602املذكورة

بالغموض والتضارب في األحكام كذلك الشأن بالنسبة للمشرع املصري رغم أن هذه اإلجراءات ال تزال تتسم 

أنه ملا كان البنك من الغير الذي ال شأن له بعقد األساس  603خاصة في مجال خطابات الضمان، حيث يرى بعض الفقه

املتضمن شرط التحكيم وال باإلجراءات الوقتية والتحفظية املزمع اتخاذها، فإنه والحال كذلك ينحسر اختصاص رئيس 

املادة التاسعة عن إصدار األمر الوقتي والتحفظي بعدم تسييل خطاب الضمان وتجميد قيمته.  املحكمة املشار إليها في

وهو حكم غير منشور، يرفض  2442دجنبر  21جاء ذلك على خلفية حكم قضت فيه محكمة النقض في حكم صادر في 

تجميد قيمة خطاب الضمان الش يء باتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي خاص ب 4االعتراف للمحكمة املشار إليها في املادة 

الذي يتناقض مع ما ذهبت إليه محكمة االستئناف بالقاهرة في نزاع يتعلق بوضع قيمة خطاب الضمان إلى حين الفصل 

 .604في النزاع بين الشركتين بواسطة هيئة التحكيم

قى لقضايا املصرفية نلهيئات التحكيم في ا موحتى تتضح لنا الرؤيا أكثر حول الشروط واإلجراءات املتبعة أما

نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى االتحاد،  2400الذي أقر في سنة  605نظرة على التحكيم لدى اتحاد املصارف العربية

 بحيث يطبق إذا توافر شرطان: 

 بعد أن يكتمل ملف التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم، تحيل األمانة العامة امللف للهيئة، وتطبق الهيئة اإلجراءات

املتفق عليها بين الفريقين. وفي حال عدم اتفاقهما على ذلك، تطبق القواعد اإلجرائية املنصوص عليها في النظام، وإال 

تطبق الهيئة اإلجراءات التي تراها مناسبة. وإذا لم يتفق األطراف على مكان التحكيم، فتحدده الهيئة بعد األخذ باالعتبار 

ء بالتحكيم، يتوجب على الهيئة إعداد وثيقة يمكن تسميتها "وثيقة مهمة هيئة لكافة الظروف املحيطة. وقبل البد

التحكيم"، وذلك على أساس املستندات املقدمة أو بعد االستماع ألقوال الطرفين. واهم ما يجب ان تتضمنه الوثيقة، 

 وثيقة من طرفي النزاع ومنملخصا الدعاءات الطرفين ودفوعهما ونقاط النزاع الواجب الفصل فيها. وبعد ذلك توقع ال

                                                           
، مطبعة األمنية، 1002، 2عبد اللطيف مشبال: "اإلجراءات الوقتية والتحفظية في التحكيم التجاري الدولي"، سلسلة دفاتر املجلس األعلى، العدد  -600

 .227ص 
 .711-22الفصل  -601
 .221ف مشبال: املرجع السابق، ص عبد اللطي -602
 .170حفيظة السيد حداد: "شرط التحكيم في الضمانات البنكية املستقلة"، مرجع سابق، ص  -603
 .174حفيظة السيد حداد: املرجع السابق، ص  -604

ي صادرة عن املركز الدولي للتوثيق "تعريف التحكيم وقواعده لدى اتحاد املصارف العربية " املجلة املغربية للتحكيم التجار حمزة حداد: "   -605 

 .20ص . 1007/1الرباط السنة  -والتحكيم
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هيئة التحكيم. وإذا رفض أحد الطرفين التوقيع، تمنحه األمانة العامة مهلة لذلك. فإذا بقي مصرا على عدم التوقيع، 

 تستمر إجراءات التحكيم حتى دون توقيعه. 

منا، وإال راحة أو ضوبالنسبة للقانون الواجب التطبيق على النزاع، فانه القانون الذي يتفق عليه طرفا النزاع ص

تطبق الهيئة القانون الذي تشير إليه قواعد تنازع القوانين التي تراها مناسبة وفقا للظروف. وفي جميع األحوال، يتوجب 

 على الهيئة أن تراعي أحكام العقد والعادات واألعراف التجارية بوجه عام، واملصرفية بوجه خاص. 

ة كأي محكمة قضائية، من حيث تقديم البيانات واالستماع للشهود وتباشر هيئة التحكيم العملية التحكيمي

ولألطراف مباشرة وتعيين الخبراء وتقديم املذكرات. ويتم التحكيم باللغة العربية، إال إذا اتفق األطراف على لغة أخرى 

ا ستشاريهم. وإذغيرها. وتكون جلسات التحكيم سرية بحيث ال يسمح ألحد بحضورها إال أطراف النزاع وممثليهم وم

اتفق األطراف على تسوية ودية بينهما أثناء اإلجراءات، فيجب على الهيئة أن تثبت ذلك في املحضر، ويصدر قرار من 

 الهيئة بالتسوية. 

وعلى هيئة التحكيم أن تصدر خالل ستة أشهر من توقيع "وثيقة مهمة هيئة التحكيم". ويجوز تمديد هذه املدة 

أو اللجنة بناء على طلب معلل من هيئة التحكيم، أو من تلقاء نفسها. ولكن ال يجوز أن يكون من قبل مجلس اإلدارة 

   التمديد ألكثر من ثالث مرات.

 الفقرة الثانية: أثر اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية 

م الدولة ومن ثإن اتفاق التحكيم طريق استثنائي لفض املنازعات خروجا على اختصاص الوالية العامة ملحاكم 

 .606فإن اتفاق التحكيم يرتب أثار على االختصاص سالبا بالنسبة ملحاكم الدولة وجالبا بالنسبة لهيئات التحكيم

 أوال: األثر السلبي:

متى تم االتفاق بين الخصوم على التحكيم بصورة صريحة أو ضمنية وجب عليهم تسوية النزاع بهذه الوسيلة  

لكن إذا بادر أحد طرفا التحكيم برفع النزاع محل التحكيم إلى القضاء يجوز للطرف اآلخر التمسك بالتحكيم في صورة 

ض النزاع بواسطة املحكم بعيدا عن والية القضاء دفع، ذلك أن موضوع اتفاق التحكيم هو الخضوع االختياري لف

وهذا الدفع يرمي إلى تعطيل نظر موضوع القضية أو منعه بسبب يتعلق باختصاص املحكمة أو بإجراءات الخصومة 

 .607ويجب التمسك به قبل سائر الدفوع وقبل التكلم في املوضوع

بشأنه على التحكيم وهو ما أكدت عليه مجموعة  وهذا يعني عدم اختصاص املحاكم الوطنية في نظر النزاع املتفق

على أنه: "في حالة عدم  2422من االتفاقيات الدولية وكذا التشريعات، حيث نصت املادة السادسة من معاهدة جنيف 

اإللتجاء السابق إلى أي قضاء وطني، والشروع في إتخاذ إجراءات التحكيم فإن املحاكم القضائية في الدول املتعاقدة 

تي عهد إليها باملنازعة املنصبة على ذات املوضوع املعروض على قضاء التحكيم، وبين ذات األطراف أن تتوقف عن وال

 الفصل في املوضوع الخاضع الختصاص املحاكم، إال ألسباب خطيرة وذلك حتى يتم صدور حكم التحكيم".   

م املتحدة للقانون التجاري الدولي والتي تنص وكذلك املادة الثامنة من القانون النموذجي الذي أعدته لجنة األم

املحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحيل الطرفين إلى التحكيم إذا طلب  « على أن

                                                           
 .227عبد املنعم دسوقي: مرجع سابق، ص  -606 

 .222نجيب أحمد عبد هللا مرجع سابق، ص  -607 
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 لمنها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه األول في موضوع النزاع، ما لم يتضح لها أن االتفاق باط

 والغ أو عديم األثر وال يمكن تنفيذه. 

إذا رفعت دعوى مما أشير إليه في الفقرة األولى من هذه املادة فيجوز مع ذلك البدء أو االستمرار في إجراءات  -

 .  » التحكيم، ويجوز أن يصدر قرار تحكيم والدعوى ال تزال منظورة أمام املحكمة

على «تبنت نفس املبدأ وذلك بالنص على أنه  7مادتها الثانية الفقرة  في 2420608من جهة ثانية، إتفاقية نيويورك 

محكمة الدولة املتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل إتفاق من األطراف باملعنى الوارد في هذه املادة 

 أو ال أثر له أو غير قابل أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين أن هذا االتفاق باطل

 .»للتطبيق

والهدف األساس ي من املادة الثانية هو االعتراف باتفاقات التحكيم التي تتوافر لها شروط الصحة الشكلية 

واملوضوعية وفقا للضوابط التي أوردتها، بحيث يتعين على القضاء الوطني أن يمتنع عن نظر املنازعات التي تقع على 

التحكيم هذه، إذا ما بادر أحد األطراف وتمسك بوجود اتفاق التحكيم كحائل دون استمرار القضاء نطاق أحد اتفاقات 

 .609الوطني في نظر النزاع الذي أثاره الطرف اآلخر على نحو يخل بما لشرط التحكيم من قوة إلزامية

ص خذ بمبدأ عدم اختصاوهذا ما دفع أغلب التشريعات الوطنية الحديثة املعنية بتنظيم اتفاق التحكيم إلى األ 

من قانون التحكيم املصري  27، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 610القضاء التابع للدول بنظر املنازعة محل التحكيم

على املحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق  « املتعلق باملواد املدنية والتجارية على أنه 2441لسنة  11رقم 

ول الدعوى إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، وهو املوقف تحكيم أن تحكم بعدم قب

 .611من قانون املرافعات املدنية الجديد 2120الذي تبناه املشرع الفرنس ي من خالل الفصل 

 00-02من القانون  711-1ولم يكن املشرع املغربي ليشذ عن القاعدة بل سار على نحو سابقيه وأكد في الفصل 

عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عمال باتفاق تحكيم على نظر إحدى املحاكم وجب على هذه  « على أنه

األخيرة إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة 

لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب كذلك على املحكمة بطلب إذ كان النزاع  التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.

 . » من املدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطالن اتفاق التحكيم واضحا

 : «، حيث جاء في حيثيات الحكم أنه612وهذا املوقف سبق للقضاء املغربي أن تبناه في حكم سابق

                                                           
 .2424يونيو  0لتنفيذ بتاريخ والتي دخلت حيز ا 20/2/2420املتعلقة باالعتراف وتنفيذ أحكام املحكمين األجنبية املوقعة في نيويورك بتاريخ  -608

 (. 422، ص 2420مارس  20الصادرة بتاريخ  1117)الجريدة الرسمية عدد  2420فبراير  24وقد صادق عليها املغرب بمقتض ى ظهير 
 .02، ص 2402سامية راشد: "التحكيم في إطار املركز اإلقليمي بالقاهرة، ط  -609
 .101امة..."، مرجع سابق، ص حفيظة السيد حداد: "املوجز في النظرية الع -610

611- Stephanie Chatillion : « Droit des Affaires internationales », 3ème édition. Librairie Vuibert nov.2002- p.290.  
 .2211/42ملف عدد  20/02/2442بتاريخ  221قرار محكمة االستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية قرار عدد  -612

 .01، ص 2441يوليوز  -ماي 10املحاكم املغربية عدد مجلة  -
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اء األمر القاض ي بمنح الصيغة التنفيذية لحكم املحكمين الصادرة حيث أن االستئناف يهدف أساسا إلى إلغ "

اعتمادا على عدم اتفاق الطرفين على شرط التحكيم مطلقا، وأن االتفاق الوحيد املبرم بين الطرفين  12/1/42بتاريخ 

 .11/02/00هو عقد 

 ال من طرف املستأنف عليه.طرفه و  وحيث أن املستأنف )بنك الوفاء( أثار عدم توقيع النموذج املطبوع ال من

ـــوحيث أن املستأنف عليه تمسك بما ج ـــ ــ ــــــاء في النموذج املطبوع املتعلق باتفاقية الحساب الجاري الذي ينــ ــ في حالة  صــ

ــــع على شــــــــنشوب فصله التاس ـــ ــ ــ ائه إشارة زبن وع ووضعه رهنــــــوحيث أن بنك الوفاء بإعداده لذلك املطب رط التحكيم.ـ

ـــكان ــ ـــت رغبتـــ ـــ ـــه منصرفة إلى التقاض ي فـــــ ـــــــ ــ ــــــي حال نشــ ـــ ــــوب نزاع مع زبنائه بواسطة التحكيـــ ــ ــ وحيث أن املطبوعات  م.ـ

ـــالصادرة عن البنك تعتبر إيجابا من ـــ ـــــ ا بمجرد الزبون غالبه للزبناء، متى تضمنت عناصر التعاقد تفصيال ويكون رضا ــ

ــــــاملوافق ـــ ـــ ـــــ ــ ــــــــوحي ة على النموذج الذي يحرره البنك.ـ ـــــ ــ ـــث أن املستأنف عليه بسلوكه مسطـ ـــ ــ ــ ـــــــــرة التحكيم يكون قد استـ ــ جاب ـ

ــــــإلرادة البنك وعبر عن قبل ـــ ــ ــــوحي وه الصريح بما جاء في املطبوع...ـ ـــــ ث أن الحكم التحكيمي قد صدر وفق القانون وليس ـــ

 "به ما يخالف النظام العام... فإن محكمة األسباب تقض ي موضوعا برده وتأييد الحكم املتخذ..

 ثانيا: األثر اإليجابي: 

كم، حيلزم اتفاق التحكيم األطراف بأن تعهد باملنازعة الناشئة بينهم واملتفق على حلها بواسطة التحكيم إلى امل 

وهو التزام يجب تنفيذه عينا ومن املسائل املستقرة والتي ال تثير جدال، ويجد هذا اإللتزام أساسه في مبدأ القوة امللزمة 

 لهذا االتفاق.

ون ستقرة في القانإذ أنه من املعروف أن مبدأ القوة امللزمة للعقود أو أن العقد شريعة املتعاقدين من املبادئ امل

ذلك يذهب جانب الفقه إلى القول بأنه ال يوجد في اللحظة الراهنة صعوبة في االعتراف بمبدأ القوة ل الدولي للعقود.

 امللزمة التفاق التحكيم على اعتبار أنها قاعدة من قواعد القانون العابر للدول بشأن التحكيم التجاري الدولي. 

ها يئة التحكيمية للبت في صالحية اختصاصونتيجة هذه القوة امللزمة التفاق التحكيم هو ثبوت االختصاص لله

باإلختصاص وال يكون ألي دفع باتجاه اختصاص القضاء أي أثر. حيث أنه قد يثير أحد  االختصاصوهذا هو مبدأ 

طرفي التحكيم الراغب في التنصل من التزاماته الناشئة عن اتفاق التحكيم وعرقلة اإلجراءات وعدم املشاركة فيها، 

 اق التحكيم، أو غموضه وتعذر إعماله، أو عدول أطرافه وتنازلهم عنه صراحة أو ضمنا.مسألة بطالن اتف

وقد استقر الرأي في األعمال التشريعية والقضائية على أن هيئة التحكيم تختص بالبث في مسألة اختصاصها، 

ـــــــــ، ولي613سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع احد طرفي اتفاق التحكيم بعدم اختصاصها ـــــ س لهيئة التحكيم أن ـ

ـــن انتهاء قضاء الدولة من بحــــتوقف أو تعلق إجراءات التحكيم لحي ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ث ثبوت االختصاص لها من عدمه إن كانت ـ

املسألة قد طرحت أمامه بل إنه ممنوع من بحث اختصاص هيئة التحكيم، قبل أن تفصل تلك الهيئة في اختصاصها 

 ها.بنفس

يث ح وقد عمدت أغلب التشريعات الوطنية إلى تقنين هذه القاعدة أسوة بما جاء في بعض االتفاقيات الدولية.

تفصل هيئة التحكيم في الدفوع املتعلقة ”  على أن : 2441لعام  11من قانون التحكيم املصري رقم  11نصت املادة 

                                                           
ارنة"، مق أحمد عبد الكريم سالمة: "التحكيم في املعامالت املالية الداخلية والدولية" املدنية والتجارية واإلدارية والجمركية والضريبية دراسة -613

 .141-147، ص 1002الطبعة األولى، دار النهضة العربية 
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د اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطالنه أو عدم شموله ملوضوع بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع املبنية على عدم وجو 

 “.النزاع 

من قانون املرافعات املدنية الجديد على  2122كما كرس القانون الفرنس ي مبدأ االختصاص حيث نصت املادة 

ختص ملحكم يانه :" إذا أنكر أحد األطراف على املحكم سلطة في الفصل في املنازعة أو نازع قي نطاق هذه السلطة فان ا

املتعلق بالتحكيم والوساطة  00-02املوقف الذي أخذ به القانون املغربي  وهو بالفصل في صحة وحدود واليته".

حيث نص على أنه على الهيئة التحكيمية قبل النظر في املوضوع ان تبت إما في تلقائيا او بطلب من احد  614االتفاقية

 ة اتفاق التحكيم...األطراف في صحة أو حدود اختصاصها أو في صح

على أنه "هيئة التحكيم هي صاخبة االختصاص  12/2نصت قي مادتها  2412وكذلك قواعد اليونيسترال لعام 

بالفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها وتدخل في ذلك الدفوع املتعلقة بوجود شرط التحكيم أو االتفاق املنفصل 

 فاق ".عن التحكيم أو بصحة هدا الشرط أو هذا االت

  

                                                           
  .711-4الفصل  -614 
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 اإلنجاز طور  في العقار بيع إتمام رفض عن الناش ئ النزاع لحل بديلة كوسيلة الداخلي التحكيم

 

 ازاإلنج طور  في العقار بيع إتمام رفض عن الناش ئ النزاع لحل بديلة كوسيلة الداخلي التحكيم

 -اإلنجاز طور  في العقار ببيع املتعلق 21/203 رقم القانون  ضوء في دراسة-

 

 الدكتوراه بسلك باحث طالب

 األعمال قانون  البحث مختبر

 أكادير زهر ابن جامعة

 واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية

  

 مقدمة

من أجل تسوية النزاع الناش ئ عن عدم إتمام بيع العقار في طور اإلنجاز يعتبر من بين أهم  615التحكيماللجوء إلى 

، وبذلك يكون املشرع قد فتح 616املتعلق ببيع العقار في طور اإلنجاز 21/201املستجدات التي جاء بها املشرع في القانون 

زاعات فيما بينهم قضائيا أو وديا عن طريق إدراج شرط الباب أمام املتعاقدين الختيار الوسيلة املناسبة لحل الن

  618في صلب العقد االبتدائي لحل النزاع الذي قد ينشأ فيما بينهم مستقبال، أو عن طريق ابرام عقد التحكيم 617التحكيم

 .619لحل نزاع نشأ فيما بينهم

من القانون  24/220فصل وإمكانية اللجوء إلى التحكيم تعد من املستجدات التي حسن بها املشرع مضمون ال

، والواقع أن هذه الفكرة 620الجديد املشار إليه أعاله التي استهدف من خاللها تحسين فعالية وسائل اللجوء إلى القضاء

                                                           
من قانون املسطرة املدنية بأنه: "حل النزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من األطراف الفصل في  702عرف املشرع التحكيم بموجب الفصل  - 615

 النزاع بناء على اتفاق تحكيم".

املدنية، كما تم تتميمه بموجب  شتنبر( باملصادقة على نص قانون املسطرة 10) 2741رمضان  22بتاريخ  2.11.111ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -

 .70/22/1001بتاريخ  2.01.224الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  02/00القانون رقم 
 11-00بتغيير وتتميم القانون رقم  201-21( بتنفيذ القانون رقم 1022فبراير  7) 2171من ربيع اآلخر  17صادر في  2-22-02الظهير الشريف رقم  - 616

( بمثابة قانون االلتزامات والعقود، 2427أغسطس  21) 2772رمضان  4ارات في طور اإلنجاز املتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في بشأن بيع العق

 .22/01/1022، بتاريخ 2174املنشور في الجريدة الرسمية عدد: 
ق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم من قانون املسطرة املدنية بأنه:" االتفا 722عرف املشرع شرط تحكيم بموجب الفصل  - 617

 النزاعات التي قد تنشأ عن العقد املذكور".
 كما عرف أيضا عقد التحكيم بأنه:" االتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة التحكيم". - 618
انون املسطرة املدنية نصت على أن "اتفاق التحكيم قد يكتس ي شكل عقد تحكيم أو شرط من ق 701على اعتبار أن الفقرة الثانية من الفصل  - 619

 تحكيم". 
املتعلق ببيع العقار  00/11الرامي إلصالح القانون رقم  21/201عبد القادر العرعاري، تأمالت في مقاصد الصياغة التشريعية الجديدة للقانون رقم  - 620

 .201، بعنوان العقار والتعمير واالستثمار، الجزء األول، الصفحة: 1022نونبر  12و12الوطنية املنظمة يومي  في طور اإلنجاز، مداخلة في الندوة
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للهيئة  621تندرج في أصلها ضمن قائمة االقتراحات والتوصيات التي قدمها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 .622(1021يو يون 12البرملانية بتاريخ )

ويشكل هذا التدخل التشريعي انعكاس واضحا ألهمية التحكيم في حل املنازعات عموما، ويرجع ذلك العتبارات 

، وكذلك ملزاياه التي يوجد على 623عملية كطرح النزاع على شخص يكون محل ثقة الخصوم، وتجنب عالنية الجلسات

املناسبة، وإمكانية اختيار  624انية اختيار الهيئة التحكيميةرأسها عامل السرعة في إجراءات الفصل في النزاع، وإمك

 القواعد املوضوعية الواجبة التطبيق وكذا القواعد اإلجرائية الواجبة االتباع من طرف الهيئة التحكيمية.

غير أننا سوف ال نعمل في هذا املقال على دراسة، فرضية للجوء إلى التحكيم عن طريق إدراج شرط التحكيم في 

قد االبتدائي ألن ذلك يحتاج، بالخصوص، إلى دراسات أخرى مفصلة ودقيقة ال تتسع لها هذه الدراسة، لذلك الع

 سنقوم بدراسة فرضية اتفاق طرفي عقد

بيع العقار في طور اإلنجاز على اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع الناش ئ عن عدم إتمام البيع بموجب عقد 

 من هذه الدراسة شرط التحكيم. ، مستبعدين بشكل تام625التحكيم

تأسيسا على ما سبق، سنتولى في هذا املقال اإلجابة عن تساؤلين كثيرا ما يتم طرحهم في مجال التحكيم الداخلي 

كوسيلة بديلة لحل النزاع الناش ئ عن عدم إتمام بيع العقار في طور اإلنجاز، مفادها: ماهي شروط اللجوء إلى التحكيم 

 عن رفض إتمام البيع ؟، وماهي آثار الحكم التحكيمي الصادر في النزاع الناش ئ عن رفض إتمام البيع؟ لحل النزاع الناش ئ

ومن أجل معالجة األسئلة املطروحة أعاله، يتعين علينا أن نحدد شروط اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع الناش ئ 

طلب تبة عن الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع في )املعن رفض إتمام البيع في )املطلب األول(، ثم بيان أهم األثار املتر 

 الثاني(.

 املطلب األول: شروط اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع الناش ئ عن رفض إتمام البيع

بالرجوع إلى مقتضيات قانون املسطرة املدنية وقانون االلتزامات والعقود، يتضح أنه لقيام التحكيم ال بد من 

روط املوضوعية والشكلية، تتمثل األولى في الشروط العامة التي يستلزمها القانون لصحة توفر مجموعة من الش

                                                           
، وقد خول املشرع الدستوري لكل من الحكومة وملجلس 1022من دستور  222تم إحداث املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، موجب الفصل  - 621

من  221املستشارين وملجلس النواب أن يستشيروا هذا املجلس في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، طبقا ملقتضيات الفصل 

 دستور.ال
بشأن بيع العقارات في طور  11-00بتغيير وتتميم القانون رقم  21/201رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بشأن مشروع القانون رقم  - 622

، 01/1021م: ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود، اإلحالة رق2427أغسطس  21) 2772رمضان  4اإلنجاز املتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 

 .11/00/1020تم االطالع عليه بتاريخ  www.ces.ma، منشور في املوقع اإللكتروني التالي: 24الصفحة: 
 أنظر بخصوص هذه االعتبارات العملية وغيرها: - 623

، 1021، ماي/شتنبر 27غربي، مقال منشور في مجلة محاكمة، العدد: بوعبيد عباس ي، مظاهر دعم القضاء للتحكيم التجاري الداخلي في القانون امل -

 على الهامش. 21الصفحة: 
 من قانون املسطرة املدنية املحكم املنفرد أو مجموعة محكمين. 721يراد بالهيئة التحكيمية حسب ما جاء في الفصل  - 624
ات والعقود، بحيث نص على إمكانية اللجوء إلى التحكيم لتسوية نزاع نشأ بين من قانون االلتزام 24/220تماشيا مع ما جاء به املشرع في الفصل  - 625

 األطراف )الذي يتم بموجب عقد تحكيم( وليس للجوء إلى التحكيم لحل نزاع قد ينشأ بينهم في املستقبل )الذي يتم بموجب شرط تحكيم(.

http://www.ces.ma/
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من قانون املسطرة املدنية في تحديد  722، وتكمن الثانية حسب الفصل 626االلتزامات الناشئة عن التعبير عن اإلرادة

وعية كيم، لذلك سنعالج الشروط املوضموضوع النزاع والهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعينها في عقد التح

 في الفقرة األولى على أن نخصص الفقرة الثانية للحديث عن الشروط الشكلية. 

 الفقرة األولى: الشروط املوضوعية إلبرام عقد التحكيم

 تتمثل الشروط املوضوعية إلبرام عقد التحكيم في النزاع الناش ئ عدم إتمام بيع العقار قيد اإلنجاز في ضرورة

 توافر األهلية في الشخص الذي يرغب ابرامه )أوال( على أن يكون صاحب التصرف في الحق موضوع النزاع )ثانيا(.

 أوال: األهلية

من قانون املسطرة املدنية على أنه: " يجوز لجميع األشخاص من ذوي األهلية الكاملة  700نص املشرع في الفصل 

 اتفاق تحكيم". سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا

يستفاد من خالل مقتضيات الفصل أعاله، أن املشرع يستلزم بالضرورة توافر األهلية في الشخص الذي يرغب 

 ابرام عقد التحكيم.

وعليه، يكون التحكيم الذي يبرمه أو يوافق عليه القاصر دون موافقة نائبه الشرعي سواء كان فاقد األهلية  

، أو 629باطال بقوة القانون، مالم يكن مرشدا 628، أو ناقصها شأن الصغير املميز والسفيه 627كالصغير غير املميز واملجنون 

باشر ذلك بواسطة نائبه القانوني سيما في الحالة التي يكون فيها القاصر ناقص األهلية، ألنه كما هو معلوم تكون 

، بحيث ال يعتبر أحد 630سان كمال األهلةتصرفات فاقد األهلية باطلة ولو وافق عليها النائب الشرعي.  واألصل في اإلن

 . 631فاقد األهلية أو ناقصها إال بمقتض ى نص قانوني

                                                           
 زمة لصحة االلتزامات الناشئة عن التعبير عن اإلرادة هي:من قانون االلتزامات والعقود على أن: "األركان الال  1ينص الفصل  - 626

 األهلية لاللتزام؛ -

 تعبير صحيح عن اإلرادة يقع على العناصر األساسية لاللتزام؛ -

 ش يء محقق يصلح ألن يكون محال لاللتزام؛ -

 سبب مشروع لاللتزام".  -
 لية األداء:من مدونة األسرة على أنه: "يعتبر عديم أه 121نصت املادة  - 627

 أوال: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز.

 ثانيا: املجنون وفاقد األهلية".
 من نفس املدونة على أنه:" يعتبر ناقص أهلية األداء: 127تنص كذلك املادة  - 628

 الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ -

 السفيه؛ -

 املعتوه". -
 من مدونة األسرة. 120املادة  - 629
ا بحكم هإن أحكام األهلية تتعلق بالنظام العام ويجب مراعاتها وفق ما قرره املشرع، وعليه ال يجوز عن طريق االتفاق منح شخص أهلية ال يتمتع ب - 630

 القانون أو حرمانه من أهلية يخولها له القانون. وللمزيد من التعمق في هذا اإلطار، يراجع:

ت في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي، الجزء األول مصادر االلتزام، الطبعة الثانية، بدون ذكر املطبعة، مأمون الكزبري، نظرية االلتزاما -

 وما بعدها. 271الصفحة: 
من قانون االلتزامات والعقود التي جاء فيها:" كل شخص أهل لإللزام  7نص املشرع على هذه القاعدة القانونية بموجب الفقرة الثانية من الفصل  - 631

 وااللتزام مالم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك".
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إلبرام عقد  632وملا كان كمال األهلية لدى املتعاقد هو الوضع الثابت أصال، فإن على من يدعي عدم األهلية

، وال يسمع من الطرف اآلخر التحكيم أن يثبت ما يدعيه. فإذا قامت البينة على فقدان األهلية كان العقد باطال

 .633احتجاجه بأنه كان يعتقد أن من يبرم معه عقد تحكيم كامل األهلية

ومدام أن املشرع نص على ضرورة أن يتم بيع العقار في طور اإلنجاز سواء من طرف األشخاص الخاضعين للقانون 

، فيتعين علينا أن نحدد أهلية 634البطالن العام أو الخاص طبقا ألحكام قانون بيع العقار في طور اإلنجاز تحت طائلة

الشخص املعنوي كطرف في عقد التحكيم املبرم لتسوية النزاع الناش ئ عن عدم إتمام البيع، فبخصوص أهلية 

 األشخاص املعنوية يجب التمييز بين األشخاص املعنوية العامة واألشخاص املعنوية الخاصة:

لتمييز كذلك بين تدخلها في التحكيم بشأن األمالك العامة، وبين فبالنسبة لألشخاص املعنوية العامة يتعين ا

، أما في الحالة الثانية فمستساغ 635تدخلها بخصوص أمالكها الخاصة، إذ في الحالة األولى ال يسوغ لها مباشرة التحكيم

األشخاص املعنوية أما بالنسبة ألهلية  . 636ألنها شخص عادي يخضع للقواعد العامة شأنها في ذلك شأن األفراد

الخاصة كالشركات واملقاوالت التجارية، فال وجود ألي مانع قانوني على مباشرتها للتحكيم، كل ما هنالك عليها أن توافق 

 .637عليه بواسطة ممثلها القانوني

 ثانيا: ملكية التصرف في الحق موضوع النزاع

ميع األشخاص من ذوي األهلية الكاملة سواء على أنه: " يجوز لج من قانون املسطرة املدنية 700ينص الفصل 

 كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها".

استنادا إال هذا النص، يتضح أن ابرام عقد التحكيم يقتصر على من يملكون التصرف في الحق موضوع النزاع 

ومن ثم، يستثنى حارس هذا العقار موضوع النزاع سواء كان قضائيا  ي طور اإلنجاز.الناش ئ عن عدم إتمام بيع العقار ف

من قانون االلتزامات والعقود الذي ينص على أن للحارس حفظ الش يء  012طبقا ملقتضيات الفصل  638أو اتفاقيا

أن يقوم بأي عمل  -أي الحارس –الذي يليه " ليس له كذلك  011وحسب الفصل  ...".-أي دون التصرف فيه -وإدارته 

 .639من أعمال التفويت إال ما هو ضروري ملصلحة العقار املعهود إليه بحراسته"

                                                           
 لم يبلغ سن التمييز، املجنون وفاقد العقل. من مدونة األسرة الصغير الذي 121يعتبر عديم أهلية التصرف حسب املادة  - 632
 .271مأمون الكزبري، مرجع سابق، الصفحة:  - أنظر قريب من هذا املعنى: - 633
 من قانون االلتزامات والعقود. 1/220الفصل  - 634
ة بالتصرفات األحادية للدولة أو من قانون املسطرة املدنية على أنه: "ال يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات املتعلق 720بحيث نص الفصل  - 635

 الجماعات املحلية أو غيرها من الهيئات املتمتعة باختصاصات السلطة العمومية".
من قانون املسطرة املنية الذي جاء فيه: " يجوز للمقاوالت العامة الخاضعة  722وهو ما يستشف من خالل ما نص عليه املشرع في الفصل  - 636

 ن تبرم اتفاقات تحكيم ...".لقانون الشركات التجارية أ
، الطبعة الثامنة، مطبعة النجاح 1022عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية، دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع  - 637

 .707، الصفحة: 1021الجديدة الدار البيضاء، 
لنزاع الناش ئ عن عدم إتمام بيع العقار في طور اإلنجاز، إمكانية إبرام عقد التحكيم من قانون املسطرة املدنية أجاز لطرفي ا 721علما أن الفصل  - 638

. مة بذلكولو خالل دعوى جارية أمام املحكمة، وفي حالة اتفق األطراف فيما بينهم على إيداع العقار موضوع النزاع بين يدي الحارس أو أمرت املحك

من قانون  011و 012مدام ليس له حق التصرف في العقار موضوع النزاع طبقا ملقتضيات الفصول  فإن هذا األخير ال يجوز له ابرام عقد التحكيم

 االلتزامات والعقود.
 .701من قانون املسطرة املدنية،  عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، الصفحة:  700للمزيد من التعمق في االستثناءات الواردة على الفصل  - 639
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 الفقرة الثانية: الشروط الشكلية إلبرام عقد التحكيم

بالرجوع إلى قانون املسطرة املدنية يستشف بأن املشرع نص على مجموعة من الشروط الشكلية الواجب توافرها 

علق األمر ب: ضرورة إبرام عقد التحكيم )أوال(، وتحديد موضوع النزاع )ثانيا(، ثم تعيين هيئة في عقد التحكيم، ويت

 التحكيم )ثالثا(.

 أوال: ضرورة إبرام عقد التحكيم في محرر مكتوب 

من قانون املسطرة املدنية أنه:" يجب أن يبرم اتفاق تحكيم كتابة، إما بعقد  727جاء في الفقرة األولى من الفصل 

 كتوب أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية املختارة".م

ومفاد ما تقدم، أن املشرع اشترط على أطراف بيع العقار في طور اإلنجاز ضرورة ابرام عقد التحكيم كتابة إما في 

رع إذا ورد ر املشمحرر عرفي أم رسمي أو في محضر يحرر أما هيئة التحكيم، ويعتبر اتفاق تحكيم مبرم كتابة حسب تعبي

في وثيقة موقعة من األطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل االتصال 

والتي تعد بمثابة االتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود 

 .640الطرف اآلخر في ذلك اتفاق تحكيم دون أن ينازعه

، وعليه فإن 641واملال حظ أن الكتابة التي تطلبها املشرع في هذا الصدد مشروطة لإلثبات فحسب، وليس لالنعقاد

، ويترتب على ذلك أن الكتابة 642عقد التحكيم ال يعد عقدا شكليا بل يبقى رضائيا وإن كانت تشترط في إثباته الكتابة

، ويضل 643ئها انعدام عقد التحكيم أو بطالنه، بل تعذر إثباته بشهادة الشهود والقرائنإذا ما انتفت، فال يرتب انتفا

وتجد اإلشارة، إلى أنه يعتبر في حكم عقد التحكيم  .644من املمكن إقامة الدليل عليه باإلقرار أو بتوجيه اليمين الحاسمة 

 .645شريطة أن تكون هذه اإلحالة واضحةاملبرم كتابة كل إحالة وردت في عقد مكتوب تحيل على عقد نموذجي، 

 ثانيا: ضرورة تحديد موضوع النزاع في عقد التحكيم 

لقد اشترط املشرع على طرفي عقد بيع العقار في طور اإلنجاز في حالة اختيارهم اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع 

 .646الناش ئ عن عدم إتمام البيع ضرورة تحديد طبيعة النزاع تحت طائلة البطالن

                                                           
 من قانون املسطرة املدنية. 727لفصل الفقرة الثانية من ا - 640
 من قانون االلتزامات والعقود على أن" الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية. 121نص املشرع في الفصل  - 641

واتير املقبولة طلوب والفويمكن أن ينتج كذلك من املراسالت والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة املوقع عليها من الطرفين على الوجه امل

 واملذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات داللة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها". 
 من قانون املسطرة املدنية امللغى الذي كان يستلزم الكتابة كشرط النعقاد التحكيم.  701بخالف الفصل  - 642
قتضيات مالم توجد بداية حجة بالكتابة حيث تسمع البينة بالشهادة والقرائن إلثبات االتفاقات التي يتطلب القانون إلثباتها دليال خطيا طبقا مل - 643

 من قانون االلتزامات والعقود.  111الفصل 
 .11مأمون الكزبري، مرجع سابق، الصفحة:  - أنظر في هذا املعنى: - 644
 من قانون االلتزامات والعقود. 727ة من الفصل الفقرة األخير  - 645
 من قانون املسطرة املدنية. 722نص املشرع املغربي على هذا الشرط بموجب البند األول من الفصل  -646
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رفض  يتمثل في –الذي يبرر إمكانية اللجوء إلى التحكيم  -وموضوع النزاع الناش ئ عن بيع العقار في طور اإلنجاز

( يوما ابتداء من تاريخ توصله باإلشعار، طبقا ملقتضيات الفصل 20أحد الطرفين إتمام البيع داخل أجل ستين )

 .647من قانون االلتزامات والعقود 24/220

جراء رفض الطرف األخر إتمام -الل مقتضيات الفصل أعاله، أن املشرع خول للطرف املتضرر واملالحظ من خ

إمكانية اللجوء إلى التحكيم دون أن يحدد الطرف املتضرر، وعليه يمكن القول بأن الطرف املتضرر، قد يكون  -البيع 

ام را إن ظهر امتناع واضح من البائع بإتمالبائع في حالة رفض املشتري إتمام البيع، كما قد يكون املشتري ذاته متضر 

 البيع.

املشار إليه أعاله، تثير نوع من  24/220غير أن عبارة " ابتداء من تاريخ توصله باإلشعار" الواردة في الفصل 

الغموض وعدم الدقة، نظرا ألن الطرف الذي يقع على عاتقه االلتزام باإلشعار هو البائع فقط دون املشتري استنادا 

، لذلك نعتقد أن املقصود بعبارة" إذا رفض أحد 648من قانون االلتزامات والعقود 20/220مقتضيات الفصل  إلى

أعاله، تعني بالذات املشتري، وبمفهوم املخالفة، فإن إمكانية اقتراح  24/220الطرفين" املنصوص عليها في الفصل 

رع علق للجوء إلى هذه اإلمكانية على شرط رفض إتمام اللجوء إلى التحكيم مخولة للبائع دون املشتري، طاملا أن املش

 يوما تحتسب  من تاريخ توصل املشتري باإلشعار. 20البيع داخل آجال 

، 00/11كانت محل انتقاد حتى في ظل القانون القديم رقم  - 20/220 –وتجدر اإلشارة، إلى أن صياغة هذا النص 

 . 21/201649قم: أي قبل تعديله وتتميمه بموجب القانون الجديد ر 

 ثالثا: ضرورة تعيين هيئة التحكيم في عقد التحكيم  

أيضا تعيين املحكم أو الهيئة التحكيمية أو على األقل  من الشروط التي تطلب املشرع توفرها في عقد التحكيم

 .650التنصيص على طريقة تعيينها وذلك تحت طائلة البطالن

والواقع أن املشرع حدد القواعد التي يتعين على طرفي النزاع البائع واملشتري االلتزام بها في تشكيل الهيئة 

من قانون املسطرة املدنية على أن تشكيل الهيئة التحكيم يكون باتفاق  1/711التحكيمية، بحيث نص في الفصل 

                                                           
( يوما ابتداء 02من قانون االلتزامات والعقود على ما يلي: " إذا رفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل أجل ستين ) 24/220نص املشرع في الفصل  - 647

 .......... - اإلشعار، يحق للطرف املتضرر إما:من تاريخ توصله ب

 .220-21اللجوء إلى التحكيم أو إلى املحكمة من أجل إتمام البيع مع حقه في التعويض املنصوص عليه في الفصل  -
بمجرد حصوله على رخصة السكن أو شهادة املطابقة املشار  من قانون االلتزامات والعقود على أنه : " يتعين على البائع 20/220ينص الفصل  - 648

( يوما املوالية لتاريخهما أن يخبر املشتري بذلك في محل مخابرته املصرح به في 20أعاله ، وعلى أبعد تقدير داخل أجل ستين ) 220-2إليهما في الفصل 

 ليغ املعتمدة قانونا...".عقد البيع االبتدائي أو عند االقتضاء في عقد التخصيص بإحدى طرق التب
 نذكر: 00/11من بين الفقهاء الذين وجهوا االنتقاد للمشرع املغربي بخصوص هذه النقطة في ظل القانون رقم  - 649

الصفحة: ، 1007، الطبعة األولى، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 00/11محمد بونبات، بيع العقار في طور اإلنجاز، دراسة في ضوء القانون رقم: -

02. 

 نذكر: 21/201وفي ظل القانون رقم  -

 .201عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، الصفحة:  -
 من قانون املسطرة املدنية على ما يلي: " يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطالن: 722بحيث نص املشرع في الفصل  - 650

- ........... 

 تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها".  -
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لهما الحرية الكاملة في تحديد إجراءات تعيينهم، وفي حالة الطرفين، وقد يتم االتفاق على تعيين محكم واحد أو أكثر، و 

لم يتم االتفاق على عدد املحكمين كان العدد ثالثة، وإذا تعدد املحكمون وجب أن يكون عددهم وترا تحت طائلة 

 بطالن التحكيم.

 م الشروطوإذا كان األصل أن اختيار املحكمين يتم بموجب اتفاق من األطراف أنفسهم بشرط أن تتوفر فيه

، فإن القضاء يتدخل استثناء في تشكيل الهيئة التحكيمية، على أن تدخله هذا 651القانونية ملمارسة مهام التحكيم

 محدد على سبيل الحصر أي في حاالت معينة فقط.  يتعلق األمر بحالتين:

ويتعلق األمر بفرضية  من قانون املسطرة املدنية 1/711هي الحالة املنصوص عليها في الفصل  الحالة األولى: -

تعيين األطراف لعدد مزدوج من املحكمين، إذ يتعين والحالة هذه تكميل تشكيل هيئة التحكيم بمحكم يتم اختياره، 

إما طبقا ملا اتفق عليه طرفي عقد بيع العقار في طور اإلنجاز، وإما من لدن املحكمين املعينين في حالة عدم حصول 

ئيس املحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن في حالة عدم حصول اتفاق بين املحكمين هذا االتفاق، وإما من لدن ر 

 املذكورين.

من قانون املسطرة املدنية، ويتعلق األمر بفرضية  2/711وهي الحالة املنصوص عليها في الفصل  الحالة الثانية: -

أو لم يتفق األطراف على ذلك، فهنا تتبع  عدم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا أو كيفية وتاريخ اختيار املحكمين،

 اإلجراءات التالية:

إذا كانت الهيئة التحكيمية تتكون من محكم واحد، يتولى رئيس املحكمة املختصة تعيين املحكم بناء على طلب 

 .652أحد الطرفين إما بائع العقار في طور اإلنجاز أو مشتريه

كمين، فكل طرف يعين محكما، على أن يتم تعين املحكم الثالث إذا كانت الهيئة التحكيمية متكونة من ثالثة مح

من طرف املحكمان، وإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه أو لم يعين املحكمان املحكم الثالث، يتولى رئيس املحكمة 

ذا كانت إ تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين، على أن يتولى املحكم الثالث رئاسة الهيئة. وكذلك الحال في حالة ما

 .653الهيئة التحكيمية متكونة من أكثر من ثالثة محكمين

وتجدر اإلشارة إلى أن املحكم الذي يتم اختياره من طرف رئيس املحكمة يجب أن تتوفر فيه الشروط القانونية، 

، كما 654عنوما اتفق عليه األطراف، وال يصدر قراره إال بعد استدعاء األطراف للحضور، وال يكون قراره قابال ألي ط

وفي ختام هذه الفقرة البد من التنبيه  .655تطبق أيضا هذه املقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية عائق ما

 .     656إلى أن املحكم الذي تم تعينه يجب أن يعبر عن قبوله بالهمة املسندة إليه تحت طائلة إلغاء عقد التحكيم

 الصادر في النزاع الناش ئ عن رفض إتمام البيعآثار الحكم التحكيمي  املطلب الثاني:

                                                           
من  7/711لقد نص املشرع على ضرورة توفر املحكم أو املحكمين املعينين على الشروط القانونية ملمارسة مهمة التحكيم، وذلك بموجب الفصل  - 651

 قانون املسطرة املدنية.
 من قانون املسطرة املدنية. 2/117حسب ما هو وارد في البند األول من الفصل  - 652
 من قانون املسطرة املدنية. 2/711استنادا إلى ما هو منصوص عليه في البند الثاني من الفصل  - 653
 من قانون املسطرة املدنية. 2/711طبقا ملا هو منصوص عليه بموجب الفقرة ما قبل األخيرة من الفصل  - 654
 من قانون املسطرة املدنية 2/711رة من الفصل وهو ما نص عليه املشرع في الفقرة األخي - 655
 من قانون املسطرة املدنية. 722أنظر الفقرة األخيرة من الفصل  - 656
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يترتب على صدور الحكم التحكيمي من طرف هيئة التحكيم في النزاع الناش ئ عن عدم إتمام بيع العقار في طور 

اإلنجاز مجموعة من اآلثار التي تختلف باختالف العقار املبيع، فإذا كان العقار املبيع محفظ يترتب على صدور الحكم 

ي التقييد في الرسم العقاري، بحيث يقوم مقام عقد البيع النهائي، أما إذا كان العقار املبيع ما زال في طور التحكيم

التحفيظ يتم إيداع الحكم التحكيمي الصادر بمطلب التحفيظ، وفي حالة انصب البيع على عقار غير محفظ، فإن 

ري من تاريخ صدوره. غير أن الحكم التحكيمي ال يرتب هذه الحكم التحكيمي ينقل ملكية هذا العقار من البائع إلى املشت

إال بعد إخضاعه إلجراء التذييل بالصيغة التنفيذية، طاملا أن التذييل بالصيغة التنفيذية هو الذي  -أحيانا-اآلثار 

 يعطيه قوة تماثل قوة الحكم القضائي.

انية يغة التنفيذية، على أن نخصص الفقرة الثلذلك سنعالج في الفقرة األولى حاالت تذييل الحكم التحكيمي بالص

 لبيان مختلف اآلثار املترتبة عن الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.

 الفقرة األولى: حاالت تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية

التحكيمي يحتاج إلى تذييله بالصيغة استنادا إلى ما هو منصوص عليه في قانون املسطرة املدنية، فإن الحكم 

التنفيذية عندما يتعلق األمر بنزاع يكون أحد طرفيه شخص معنوي خاضع للقانون العام، أما إذا كان طرفيه خاضعين 

إلى القانون الخص، فإنه يتمتع بالقوة التنفيذية بمجرد صدوره، ومدام أن املشرع استوجب أن يتم  بيع العقار في طور 

اء كان من طرف األشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص طبقا ألحكام قانون بيع العقار في طور اإلنجاز سو 

، يتعين علينا في إطار هذه الفقرة أن نميز بين الحكم التحكيمي املتمتع بالقوة التنفيذية 657اإلنجاز تحت طائلة البطالن

 التذييل بالصيغة التنفيذية )ثانيا(.بقوة القانون)أوال(، وبين الحكم التحكيمي الذي يحتاج إلى 

 أوال: الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع بين طرفين خاضعين للقانون الخاص

 من قانون املسطرة املدنية على أنه: 711/12ينص الفصل 

 " يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الش يء املقض ي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه".

من نفس القانون على أنه:" ال يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات  711/71ل وينص الفص

 بعده. 711/72و 711/72الفصلين 

يتبين من خالل هذين الفصلين أن األحكام التحكيمية الصادرة بإتمام البيع تتمتع بالقوة التنفيذية كقاعدة عامة 

وهذا ما قصده املشرع أوال بجعلها غير قابلة ألي طعن إال ما وضع له من  وال تحتاج إلى أن تذييل بالصيغة التنفيذية،

شروط خاصة به، وثانيا اعترافه باكتسابها حجية الش يء املقض ي به بمجرد صدورها، وإن كانت الصياغة املستعملة 

فيذ س قابليتها للتن. على اعتبار أن الحجية تثبت لجميع األحكام بمجرد صدورها، وال تعك658من طرف املشرع غير سليمة

من عدمها، ومن ثم كان على املشرع أن يقول تكتسب األحكام التحكيمية بمجرد صدورها قوة الش يء املقض ي به 

 بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه. 

التي تتحدث عن حجية الش يء املقض ي  711/12، أن الفقرة األخيرة من الفصل 659وما يؤكد صحة هذا التوجه

واعد املتعلقة بالتنفيذ املعجل تطبق على الحكم التحكيمي، وهذا معناه، أن الحكم التحكيمي الصادر به، أكدت أن الق

                                                           
 من قانون االلتزامات والعقود. 1/220الفصل  - 657
 .712عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، الصفحة:  - 658
 وما بعدها. 712الطالب، مرجع سابق، الصفحة: عبد الكريم  - ع:وللمزيد من التعمق بخصوص هذا التوجه، راج  659
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بإتمام البيع بمجرد صدوره عن الهيئة التحكيمية أو املحكم يتمتع ال بالحجية فحسب، وإنما بقوة التنفيذ إذ يمكن 

 ري.للمحكوم له أن يباشر التنفيذ سواء بطريقة اختيارية أو بشكل جب

غير أن هناك توضيح ال بد من القيام به مفاده: أن الحكم التحكيمي ال يكون قابال للتنفيذ الجبري إال بعد تذييله 

. ولعل ذلك راجع إلى أن التذييل 660بالصيغة التنفيذية بمقتض ى أمر صادر عن رئيس املحكمة الصادر الحكم بدائرتها

 .661مي قوة تنفيذية تماثل قوة الحكم القضائيبالصيغة التنفيذية هو الذي يعطي للحكم التحكي

ويرجع ذلك إلى املبدأ الذي اعتنقه املشرع املغربي وهو عدم االعتراف لإلرادة الخاصة وحدها بإمكانية إنشاء  

السندات التنفيذية. فاملشرع عندما أجاز لطرفي بيع العقار في طور اإلنجاز ممارسة القضاء الخاص في صورة نظام 

 .662ون بذلك خول لهم هذه املمارسة في مرحلة التقاض ي دون مرحلة التنفيذالتحكيم يك

 ثانيا: الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع بين طرفين أحدهم خاضع للقانون العام 

 من قانون املسطرة املدنية على ما يلي: 711/12تنص الفقرة الثانية من الفصل 

الش يء املقض ي به، عندما يتعلق األمر بنزاع يكون أحد األشخاص " غير أن الحكم التحكيمي ال يكتسب حجية 

ضيات يتضح من خالل مقت املعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، إال بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ...".

از في طور اإلنجهذه الفقرة أن الصيغة التنفيذية الزمة متى كان أحد طرفي النزاع الناش ئ عن عدم إتمام بيع العقار 

وللحصول على الصيغة التنفيذية التي يمنحها رئيس املحكمة اإلدارية الصادر  شخص معنويا خاضعا للقانون العام.

، يتعين إيداع أصل الحكم التحكيمي مصحوب بنسخة من عقد التحكيم مع 663الحكم التحكيمي بدائرتها والحالة هذه

لدى كتابة ضبط املحكمة، إما من قبل املحكم، أو الطرف األكثر استعجاال إلى اللغة العربية  -أي النسخة  –ترجمتها 

 .664خالل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره

ومتى تم وضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع. أصبح قابال للتنفيذ، ويعد األمر 

فيذية غير قابل ألي طعن، مالم يتعلق األمر بالطعن بالبطالن أمام القاض ي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التن

محكمة االستئناف إذا تعلق األمر بحالة من حاالت بطالن األحكام التحكيمية املنصوص عليها في الفقرة الرابعة من 

 من قانون املسطرة املدنية. 711/72الفصل 

 ش ئ عن رفض إتمام البيعالفقرة الثانية: آثار الحكم التحكيمي في النزاع النا

سبق القول بأن الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع تترتب عليه مجموعة من اآلثار بعد تذييله بالصيغة متى 

كان أحد طرفيه خاضع للقانون العام أو في حالة التنفيذ الجبري، من بينها: التقييد في الرسم العقاري إذا كان العقار 

 قل ملكية العقار غير املحفظ أو في طور التحفيظ من البائع إلى املشتري )ثانيا(.املبيع محفظ )أوال(، ثم ن

 أوال: تقييد الحكم التحكيمي في السجل العقاري 

                                                           
 من قانون املسطرة املدنية. 72/711الفقرة األولى من الفصل  - 660
 .12بوعبيد عباس ي، مرجع سابق، الصفحة:  -661
 .11بوعبيد عباس ي، مرجع سابق، الصفحة:  - 662
 من قانون املسطرة املدنية. 720الفقرة األخيرة من الفصل  -663
 من قانون املسطرة املدنية. 711/72ية من الفصل الفقرة الثان - 664
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، وتبعا لذلك، 665من املعلوم أن أي حق عقاري لم يتم تقييده في الرسم العقاري، ال يرتب أي أثر لو بين األطراف

املنش ئ للتقييد في الرسم العقاري بما في ذلك الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع  فإن املشرع املغربي أخذ بمبدأ األثر 

بعد تذييله بالصيغة التنفيذية في الحاالت التي سبقت اإلشارة إليها، مدام أن املشرع خول لطرفي عقد بيع العقار 

 .666املحفظ في طور اإلنجاز إمكانية للجوء إلى التحكيم من أجل إتمام البيع

ليه، يمكن القول بأن الحكم التحكيمي الصادر بإتمام بيع عقار محفظ شأنه شأن باقي التصرفات والوقائع وع 

 . 668بواسطة التقييد في الرسم العقاري  667التي أوجب املشرع أن تشهر

إن تقييد الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع في الرسم العقاري هو الذي يصبغ على الحق الوارد في الحكم 

لتحكيمي صبغة الحق العيني، إذ يظل صاحب أي حق عقاري متعلق بعقار محفظ في طور اإلنجاز مالكا لحق شخص ي ا

 .669فقط، وال يصبح حقا عينيا إال من تاريخ تقييده في الرسم العقاري 

ها ب هكذا إذن، يبدو واضحا أن تقييد الحكم التحكيمي في الرسم العقاري يعتبر قرينة قانونية وحجة قوية يحتج

في مواجهة الكافة، وعليه فاملشتري الذي صدر الحكم التحكيمي في صالحه ال ينازعه أحد في الحق الذي نص عليه، 

 .  670نظرا ألن التقييد في الرسم العقاري يضمن له  الثبات واالستقرار

 ثانيا: نقل ملكية العقار املبيع

ل بيع العقار في طور اإلنجاز، وإنما في البيع عموما، فك يعتبر نقل ملكية العقار املبيع الهدف األسمى ليس فقط في

، 671عقد ال يترتب عليه نشوء التزام بنقل ملكية ش يء أو أي حق مالي متعاقد عليه ال يعتبر بيعا بل عقدا من نوع آخر

م أنه الذلك كان من الطبيعي أن يترتب على الحكم التحكيمي نقل ملكية العقار غير املحفظ أو في طور التحفيظ مد

                                                           
 .21.01من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم:  21الفصل  - 665
 من قانون االلتزامات والعقود. 24/220أنظر الفصل  - 666
ار حماية قانونية في مواجهة األطراف املتعاملين بشأنه، وكذا في يعد اإلشهار العقاري من أفضل ما أفرزته الصياغة التشريعية كنظام يكفل للعق - 667

، مقال 01/21محمد بنزهة، التقييد االحتياطي وفق مستجدات قانون  يانات الواردة بالرسوم العقارية.مواجهة األغيار محققا بذلك االطمئنان في الب

 .147. الصفحة: 1022سنة  -14منشور في مجلة قضاء محكمة النقض، عدد 
على ما يلي: " يجب أن تشهر  21.01من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم:  22بحيث نص املشرع في الفصل  - 668

مر املتعلقة ابواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات واالتفاقات الناشئة بين األحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع املحاضر واألو 

 بالحجز العقاري، وجميع األحكام التي اكتسبت قوة الش يء املقض ي به......".
 للمزيد من التعمق بخصوص األثر املنش ئ للتقييد في الرسم العقاري، يراجع: - 669

لقانون ا عبد العالي دقوقي، اإللغاء والتشطيب في التشريع العقاري املغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في -

 .211ة: ، الصفح1002/1001املدني، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط، السنة الجامعية: 
 للمزيد من التعمق بخصوص التقييد في الرسم العقاري، يراجع: - 670

 الرباط. -، مطبعة املعارف الجديد1022، طبعة 01/21عبد املجيد أسويق، التقييدات على الرسوم العقارية وفق مستجدات القانون رقم:  -
كلية العلوم القانونية  املغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في قانون األعمال،علي الرام، بيع العقار في طور اإلنجاز على ضوء أحكام القانون  - 671

 .210، الصفحة: 1001واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، السنة الجامعية: 
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أصبح سند البيع بعد تذييله بالصيغة التنفيذية في الحاالت التي سبقت اإلشارة إليها، شأنه شأن الحكم النهائي الصادر 

 . 672من قانون االلتزامات والعقود 10/220في دعوى إتمام البيع استنادا إلى ما هو منصوص عليه في الفصل 

 673طور اإلنجاز تقتض ي أن تنتقل ملكية هذا العقار إليه بأثر رجعيوتجد اإلشارة، إلى أن حماية مشتري العقار في 

وليس بأثر فوري، أي من تاريخ إبرام البيع االبتدائي وليس من تاريخ الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع، تفاديا لكل 

ديد، ع أو بيعه إلى مشتري جالتصرفات الضارة التي قد تصدر من البائع خالل مدة اإلنجاز، كأن يبادر مثال إلى رهن املبي

 . 674وغير ذلك

بأن املشرع املغربي وقع في خلط بخصوص انتقال ملكية العقار املبيع  675وفي نفس السياق ال حظ أحد الباحثين

إلى املشتري، حينما نص على أن انتقال امللكية من البائع إلى املشتري يتم من تاريخ إبرام العقد النهائي أو صدور الحكم 

في الدعوى، مؤكدا على أنه إذا كان ذلك صحيحا بالنسبة للعقار غير املحفظ، فإن العقار في طور التحفيظ لن  النهائي

يتأتى له ذلك إال بعد تقييد الحكم النهائي في مطلب التحفيظ شأنه شأن العقار املحفظ، على اعتبار أن العقار في طور 

القواعد املنظمة للتقييدات الواردة على العقار املحفظ، وقد  التحفيظ يخضع من حيث التقييدات الواردة عليه لنفس

خلص الباحث إلى أن بيع العقار في طور اإلنجاز ال ينبغي أن ينصب على عقار غير محفظ بل يجب أن ينصب على عقار 

 محفظ أو في طور التحفيظ.

 عتبار أنه بالرجوع إلى القانون املنظمغير أن هذا الرأي في نظرنا يبدو غير واضح أو على األقل قابل للنقاش، على ا

من قانون االلتزامات والعقود على أن الحكم النهائي  220/24لبيع العقار في طور اإلنجاز نجد بأن املشرع نص في الفصل 

 الصادر بإتمام البيع يقوم مقام عقد البيع النهائي قابل للتقييد في السجل العقاري إذا كان العقار محفظا، أو إيداعه

 بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ.

هكذا إذن، يستشف من خالل مقتضيات الفصل أعاله، بأن املشرع لم يميز بين العقار املحفظ والعقار الذي 

 مزال في طور التحفيظ من حيث التقييدات عكس ما ذهب إليه الباحث في دعم رأيه.

 خاتمة

كيم التجاري الداخلي كوسيلة بديلة لحل النزاع الناش ئ عن عدم إتمام لقد حاولنا في هذا املوضوع دراسة التح

بيع العقار في طور اإلنجاز، من خالل اإلجابة على بعض التساؤالت التي كثيرا ما تطرح في هذا الصدد، باستجالء اآلراء 

ح وإبراز من ناحية أولى، توضي الفقهية املتعلقة بها، وما نص عليه التشريع املغربي في هذا الشأن. غايتنا من ذلك كله،

أهمية التحكيم في تسوية نزاعات بيع العقار في طور اإلنجاز كوسيلة بديلة لحل املنازعات، ومن ناحية ثانية، للخروج 

 نعرضها على الشكل التالي: بمالحظات عميقة واقتراحات بناءة

                                                           
ملشتري من تاريخ إبرام العقد النهائي أو من قانون االلتزامات والعقود على أن "ملكية العقار املبيع تنتقل إلى ا 10/220لقد نص املشرع في الفصل  - 672

د العقد أو قييصدور الحكم النهائي في الدعوى إذا كان العقار غير محفظ أو في طور التحفيظ أما إذا كان العقار محفظا، فإن امللكية تنتقل من تاريخ ت

 الحكم املذكورين في الرسم العقاري".
افتراض يخالف الواقع، ولذلك يتعين حصر مجال إعمالها والحد من آثارها كلما تيسر ذلك، وعدم إن فكرة الرجعية هي مجرد حيلة قانونية أو - 673

، الطبعة 00/11عبد الحق الصافي، بيع العقار في طور اإلنجاز، شرح وتحليل لنصوص القانون رقم  جال الغاية التي تقررت من أجلها.تطبيقها خارج م

 .721صفحة:بذون ذكر املطبعة، ال 1022األولى، سنة 
 .721عبد الحق الصافي، مرجع سابق، الصفحة: - لعقار في طور اإلنجاز بأثر رجعي:من مؤيدي فكرة انتقال ملكية ا -674
 .21علي الدقوقي، بيع العقار في طور اإلنجاز على ضوء قواعد التحفيظ العقاري، مجلة القانون املغربي، مرجع سابق، الصفحة:  - 675
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 أوال: املالحظات

ملشرع نص على إمكانية للجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع لعل أول مالحظة يمكن ابداؤها في هذا الخصوص، أن ا

الناش ئ عن عدم إتمام البيع دون أن ينص على قواعد خاصة تنظم التحكيم في النزاعات الناشئة عن بيع العقار في 

 طور اإلنجاز تماشيا مع خصوصية هذا النوع من البيوع. 

نظمة للتحكيم، يمكن القول بأن إمكانية للجوء إلى التحكيم مدام أن املشرع أحال الطرفين على القواعد العامة امل

املخصصة ألغراض مهنية أو تجارية أو صناعية والتي  -في طور اإلنجاز -لتسوية النزاع محددة في مجال عقود بيع األبنية

 . لتحكيميكون فيها املشتري مهنيا، وعليه تم إقصاء مقتني السكن االجتماعي في طور اإلنجاز من اللجوء إلى ا

بل أكثر من ذلك، أن إمكانية اقتراح اللجوء إلى التحكيم في النزاع الناش ئ عن عدم إتمام البيع مخولة للبائع دون 

يوما  20على شرط رفض إتمام البيع داخل آجال  -التحكيم  –املشتري، طاملا أن املشرع علق للجوء إلى هذه اإلمكانية 

 ار دوما.تحتسب من تاريخ توصل املشتري باإلشع

من املالحظ أيضا، أن األحكام التحكيمية الصادرة بإتمام البيع تتمتع بالقوة التنفيذية كقاعدة عامة وال تحتاج 

إلى أن تذييل بالصيغة التنفيذية، مالم يتعلق األمر بالتنفيذ الجبري للحكم التحكيمي أو كان أحد الطرفين شخص 

 معنوي خاضع للقانون العام.

 حاتثانيا: االقترا

يستحسن لو أن املشرع نص على قواعد خاصة تنظم التحكيم في النزاعات املترتبة عن بيع العقار في طور اإلنجاز، 

نظرا ألن جل التعامالت املرتبطة بهذا القطاع عادة ما تندرج ضمن نوعية عقود البيع التي يكون السكن االجتماعي 

القاض ي بتحديد  00/72مكتسب صفة مستهلك كما هو محدد في القانون هدفا لها، أي أن املشتري يكون في هذه العقود 

 تدابير لحماية املستهلك، لذلك حبذا لو تم تنظيم التحكيم في نزاعات االستهالك.

من قانون االلتزامات والعقود، بالصيغة التي تمكن طرفي النزاع  20/220حبذا لو أن املشرع أعادة صياغة الفصل 

 معا من اللجوء إلى التحكيم. -ي أي البائع واملشتر  –

من قانون املسطرة املدنية على اعتبار أن الحجية  711/12من األفضل كذلك أن يعيد املشرع صياغة الفصل 

تثبت لجميع األحكام بمجرد صدورها، وال تعكس قابليتها للتنفيذ من عدمها، ومن ثم نقترح الصياغة التالية: "تكتسب 

 دورها قوة الش يء املقض ي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه".األحكام التحكيمية بمجرد ص
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 العربية الخليج لدول  التعاون  مجلس دول  بأنظمة ُمقارنة العربي املغرب دول  بأنظمة النفط عقود ُمنازعات في التحكيم

 ن التعاو  مجلس دول  بأنظمة ُمقارنة العربي املغرب دول  بأنظمة النفط عقود ُمنازعات في التحكيم

 العربية الخليج لدول 

 

 الخاص القانون  في دكتور 

  سطات األول  الحسن جامعة األعمال قانون  ثالبح مختبر
 

 الخاص القانون  في دكتور 

 سطات األول  الحسن جامعة األعمال قانون  البحث مختبر

 
 

 ُمقدمة

 الحمد هلل والصالة والسالم على خير خلق هللا سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين:            

 عقود النفط، باعتبار     
 
لقد حظيت عقود الطاقة باهتمام كبير منذ الثورة الصناعية التي عرفها العالم خصوصا

هذا األخير مادة أولية على درجة كبيرة من األهمية ، إال أن هذا النوع من العقود إن كانت تحكمه النظرية العامة للعقد 

، فله من الخصوصيات ما يجعله يتجاوز 
 
هذه القواعد الكالسيكية، سواء  من حيث التكوين، أو املضمون، أو بداية

أثناء التنفيذ، وعلى الخصوص فيما يتعلق بجانب املنازعات، هذه األخيرة التي ُيشكل التحكيم الوسيلة املثلى لفضها، 

 يضعنا في حقل التحكيم التجاري الدولي، الذي ُيعتبر من أهم ( 676)والحديث عن عقود النفط
 
وسائل تسوية بصفة

 املنازعات .

ذلك أنه إذا كنا في إطار التحكيم الداخلي نتحدث عنه باعتباره وسيلة بديلة أو موازية إذا أخذنا بعين االعتبار    

 ؛هو األصل واملبدأ في تسوية املنازعات -فالتحكيم-لهذه املؤسسة، فإنه وفي إطار التجــــــارة الدوليـــــــة  (677) التطور التاريخي

وأن دول املغرب العربي، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثلها مثل باقي الدول قد اهتمت وسايرت االهتمام 

 لكونه الوسيلة املثلى لفض وتسوية املنازعات، وذلك حتى تبث الطمأنينة للمستثمر األجنبي، 
 
الدولي بالتحكيم، نظرا

 لقواعد التحكيم الواردة  فنظمت تلك الدول التحكيم، حيث أصدرت قوانين
 
نظم التحكيم بشكل عام استنادا

ُ
وأنظمة ت

حيث نجد في  (Uncitral)في القانون النموذجي الذي وضعته لجنة القانون التجاري الدولي في األمم املتحدة األونستيرال 

                                                           
إنه: "  2441املتعلق بالبحث عن حقول الهيدرو كاربورات واستغاللها، الصادر في فاتح أبريل  12-40القانون املغربي رقم:  من 1جاء في الفصل   -676 

لنفط الخام ا يراد في هذا القانون ب: الهيدروكاربورات: الهيدرو كاربورات الطبيعية السائلة أو الغازية أو الصلبة باستثناء الصخور النفطية، وتشمل

 .2441موافق لفاتح أبريل  2121رمضان  11صادر في  220422ز الطبيعي على حد سواء ..." ظهير شريف رقم: والغا
حكيم تإن املقارنة بين القضاء والتحكيم تقودنا إلى القول بأن التحكيم هو قضاء أصيل، وظهر قبل القضاء فقد كان شيخ القبيلة هو من يقوم بال  -677 

 عن عادات وتقاليد القبيلة، وأن الرسول صل هللا عليه وسلم قام بالتحكيم فيما يعرف بنزاع  الحجر والطعن في قراره، و عدم اال 
 
متثال له يعتبر تمردا

ة االسالمية عاألسود بين قبائل قريش قبل اإلسالم، ثم جاء اإلسالم ليزكي هذه الوسيلة الراقية لفض املنازعات والتي تعبر عن ثقافة النزاع في الشري

(: " فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 22ه تعالى في سورة النساء اآلية )بقول

 ".وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ( من سورة النساء: "72تسليما"، وقوله تعالى باآلية )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=305#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=305#docu
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ل مجلس التعاون لدول الخليج وتونس وموريتانيا وليبيا والجزائر، ودو  (678)كل من دول املغرب العربي كاململكة املغربية 

، نجد أنها قد أصدرت (682)ودولة قطر ،(681)، ومملكة البحرين(680)، وسلطنة ُعمان(679)العربية كاململكة العربية السعودية

قوانين مستقلة بالتحكيم  والبعض اآلخر أدرج نظام التحكيم ضمن قوانين املرافعات املدنية والتجارية كدولة 

 .(684)، ودولة اإلمارات العربية املتحدة (683)الكويت

هذا وتجدر اإلشارة إلى إن االختالف بين طرفي العقد النفطي، سواء  من حيث الطبيعة أو املراكز القانونية، أو حتى 

من حيث القوة أو الضعف، يجعل اللجوء إلى التحكيم ضرورة ُملحة أمام تراجع الدولة عن دورها الكالسيكي، ذلك 

 في تحقيق األمن واالستقرار أن الدولة 
 
أي -أو املؤسسات العامة التابعة لها لم يعد دورها كما كان في املاض ي ُمنحصرا

بل تجاوز ذلك إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهو ما ُيفسر إقدامها  -ما يدخل في مفهوم الدولة الحارسة

ثلها مثل باقي أشخاص القانون الخاص، وأمام ازدياد حاجتها إلى في العديد من املجاالت إلى التعاقد مع الخواص، م

، كل ذلك شجع العديد من (685)الثروات الطبيعية والحاجة كذلك إلى خبرات الشركات املتخصصة في مجال الطاقة 

 .(686)الدول لألقدام على التعاقد مع الشركات األجنبية االستثمارية للبحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية 

                                                           
املتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية، حيث أن كل من دول املغرب العربي كما سنرى تتوفر على قوانين خاصة  00.02القانون املغربي رقم:  - 678

 لتطور الحاصل على الساحة القانونية ومن أجل تشجيع االستثمار.بالتحكيم أقرتها تشريعاتها من أجل مسايرة ا
ه، وقد انضمت اململكة العربية السعودية إلى اتفاقية نيويورك 11/2/2177( بتاريخ 71نظام التحكيم السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم: )م/ - 679

 هـ.21/1/2121( بتاريخ 22رسوم امللكي رقم )م/م، بامل2420بشأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام 
نازعات املدنية والتجارية بسلطنة ُعمان رقم:  - 680

ُ
م، وقد 2441يونيو  10هـ املوافق 2120صفر  11م الصادر في 2441لسنة  11قانون التحكيم في امل

م، وذلك باملرسوم السلطاني رقم: 2420نفيذها لعام انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وت

 م.72/2440
م، الذي ألغي وحل محله 22/0/2441م الصادر في 2441لسنة  4قانون التحكيم التجاري الدولي بمملكة البحرين الصادر باملرسوم بقانون رقم:  - 681

م، وقد انضمت 1022يوليو  2هـ املوافق 2172رمضان  20الصادر في م، 1022( لسنة 4قانون التحكيم في مملكة البحرين، الصادر بالقانون رقم: )

م مع 2400لسنة  1م، وذلك بمرسوم بقانون 2420مملكة البحرين إلى اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام 

 التحفظ.
م، 22/1/1021هـ املوافق 24/2/2170م، الصادر في الديوان األميري بتاريخ 1021لسنة  1 قانون التحكيم في املواد املدنية والتجارية بدولة قطر رقم: - 682

هـ املوافق 24/2/2170م، الصادر في الديوان األميري بتاريخ 1021( لسنة 1الذي ألغي وحل محله قانون التحكيم في املواد املدنية والتجارية رقم: )

ديسمبر  70م، وذلك في 2420ة نيويورك بشأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام م، وقد انضمت دولة قطر إلى اتفاقي22/1/1021

 م.1001
م، بشأن إصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية 2400يونيو  1هـ، املوافق 2100رجب  10م، الصادر في 2400( لسنة 70مرسوم بقانون رقم: ) - 683

(، وقد انضمت دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف بقرارات 200 -217ر املتعلق بالتحكيم، املواد من )بدولة الكويت، الباب الثاني عش

 م.2410لسنة  20م، وذلك بمرسوم بقانون رقم 2420التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام 
( الباب 120 -107رية بدولة االمارات العربية املتحدة، املواد من )م، بشأن إصدار قانون املرافعات املدنية والتجا2441( لسنة 22القانون رقم ) - 684

م، وقد انضمت دولة االمارات العربية املتحدة إلى 0/7/2441( من الجريدة الرسمية، الصادرة في 172الثالث املتعلق بالتحكيم، املنشور بالعدد رقم )

م بدون تحفظات، ودخلت حيز 1002أغسطس  12م، وذلك بتاريخ 2420نفيذها لعام اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وت

 م.1002نوفمبر  24التنفيذ بتاريخ 
 فيها تنصب في شكل بعض األنواع الجديدة من العقود ب -  685

 
يث أصبحنا حاملالحظ في اآلونة األخيرة أن املعامالت التي تكون الدولة أو أحد مرافقها طرفا

 ..D.B.F.Oو  B.L. Tو B.O.O و M.O.O.Tو  B.O.T وعقود  ات العمومية وعقود الشراكة بين القطاع العام والخاصنتحدث عن الصفق
نمية تيطلق على عقود النفط تسميات عديدة فقد أطلق عليها بعض الفقهاء اصطالح االتفاقيات البترولية أو االتفاقيات النفطية، أو اتفاقيات ال -  686

، 2402لعربية، ضة ااالقتصادية، أو االتفاقيات الشبه الدولية: أنظر: أحمد عشوش، "النظام القانوني لالتفاقيات البترولية في البالد العربية"، دار النه

 .10ص 
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 إ
 
ال إنه وفي إطار املنازعات الناتجة عن  هذا النوع من العقود ، وأمام صعوبة اللجوء إلى قضاء الدولة، فإننا دائما

ما نجد هذه  العقود تتضمن ما ُيسمى "بشرط ُمنتصف الليل" أي "شرط أو ُمشارط التحكيم"، والذي يأخذ بالتحكيم 

اعتبارات أهمها السرعة والسرية، وانعدام ثقة الشركات األجنبية في ، وذلك بناء  على عدة (687)كوسيلة لفض املنازعات 

القضاء الوطني للدول املنتجة للنفط، كذلك فأن الفصل في هذا النوع من املنازعات يحتاج إلى مؤهالت علمية وفنية 

األجنبية املتعاقدة  ركاتيفتقر إليها القاض ي الوطني، وبالتالي نجدها تتوفر في املحكم، فالتحكيم يكن بمثابة تأمين للش

مع الدولة في مواجهة بعض األفعال التي قد  تقدم عليها الدولة كما سنرى، باعتبارها شخص من أشخاص القانون 

 العام ولها من الوسائل والصالحيات والسلطات ما يجعل املستثمر األجنبي في مركز ضعف أمامها.

 لحساسيته وقيمته االقتصادية والقانونية، لذلك وعلى ضوء ما سبق، فإن هذا املوضوع يطرح 
 
عدة إشكاالت نظرا

وهو ما يجعلنا نقوم بمعالجته من خالل االشكالية املحورية التالية: هل يمكن التوفيق من خالل التحكيم في هذا النوع 

جة لبها دول ُمنتمن املنازعات بين مصالح دول املغربي العربي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبار أغ

خرى؟
ُ
 للنفط وللثروات الطبيعية من جهة ومصالح املستثمر األجنبي من جهة أ

من أجل ذلك ارتأينا تناول هذا املوضوع بالتحليل واملناقشة ُمعتمدين في ذلك ملعالجة اإلشكالية أعاله، على املنهج 

ف اآلراء الفقهية، واالتفاقيات الدولية، وبعض التحليلي واملقارن، وكذا املقاربة التأصيلية من خالل التطرق ملواق

 االجتهادات القضائية والتحكيمية، وكذا موقف القوانين املقارنة من خالل التقسيم التالي:

  املبحث األول: اإلطار العام للتحكيم في املنازعات النفطية.

 املبحث الثاني: الصعوبات القانونية للتحكيم في العقود النفطية.

     

  املبحث األول: اإلطار العام للتحكيم في املنازعات النفطية

ثير العديد من 
ُ
مما ال شك فيه أن العقود املبرمة فيما بين الدول واألشخاص األجنبية التابعة لدول أخرى ت

ود، وذلك قاإلشكاالت القانونية الناجمة من التفاوت وعدم التساوي بين املراكز القانونية واالقتصادية ألطراف هذه الع

برم بين طرفين غير ُمتكافئين
ُ
 لكونها ت

 
برم بين الدولة بوصفها شخص من أشخاص القانون الدولي (688)نظرا

ُ
، حيث أنها ت

العام، والقانون العام الداخلي، وما تتمتع به من خصائص سيادية استثنائية ال يتمتع بها الشخص األجنبي املتعاقد 

ون الخاص.   فعقد النفط بشكل عام وبالنظر إلى أطرافه، يتأرجح بين أكثر من معها والذي ُيعتبر من أشخاص القان

 تبرمه الدولة، فإنه يثار التساؤل عندئذ حول مدى إمكانية 
 
تكييف قانوني، فلو تم النظر إليه بشكل عام باعتباره عقدا

ون ة في مواجهة املستثمر قد ال يكإخضاع ذلك العقد لنظرية العقد اإلداري، حيث إنه يعترف للدولة بُسلطات استثنائي

 انطباق أحكام القانون العام 
 
 إداريا

 
لها مثيل في عقود القانون الخاص، وبالتالي يترتب على اعتبار ذلك العقد عقدا

                                                           
" ينبغي مواصلة  1001يناير  4في هذا الصدد جاء في الرسالة امللكية املوجهة الى الوزير األول آنذاك حول موضوع التدبير املتمركز لالستثمار بتاريخ  -  687

جار وذلك لتمكينهم من اللجوء أكثر ما يمكن الى الجهود لتحديث إدارة العدل ومراجعة مساطر التسوية التوافقية ملا قد ينشأ من منازعات بين الت

 .10، ص 2402التحكيم": أنظر: أحمد عشوش، "النظام القانوني لالتفاقيات البترولية في البالد العربية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 
لنظام القانوني الحاكم لها"، دار املطبوعات الجامعية، حفيظة السيد الحداد، "العقود املبرمة بين الدول واألشخاص األجانب: تحديد ما هيتها وا - 688

 . 0م،ص1001، 1اإلسكندرية، ط
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 ُيبرم مع شخص (689)عليه، وخضوع ُمنازعاته الختصاص القضاء اإلداري 
 
، أما إذا ما تم اعتبار العقد االستثماري عقدا

ل من القانون الخاص والقانون العام، والقانون الدولي العام أجنبي تا
ُ
بع لدولة أخرى، فإن هذا العقد يقع عندئذ بين ك

والقانون الدولي الخاص، وبالتالي فإن تحديد النظام القانوني الذي يخضع له ذلك العقد االستثماري مسألة شائكة ال 

 .(690)يمكن حسمها على نحو قاطع

 الرتباطها وإذا كانت عقود النف
 
، وذلك نظرا

 
عتبر من العقود الحديثة نسبيا

ُ
ط من عقود االستثمار بشكل عام، فإنها ت

قاس به قوة أية دولة، (691)بتطور النظام االقتصادي وبروز أهمية الطاقة
ُ
والنفط على وجه الخصوص، كمحدد ومعيار ت

ن الضروري التفكير في الشكل القانوني لهذا سواء  من الناحية االقتصادية أو السياسية أو العسكرية، لذلك كان م

 ألنه من جهة يجمع بين طرفان غير ُمتكافئين، وعلى عدة مستويات وهما الدولة والطرف 
 
النوع من التعاقدات، نظرا

املستثمر، أي أننا أمام شخص من أشخاص القانون العام وشخص من أشخاص القانون الخاص، ومن جهة ثانية 

، ناهيك على (692)ن االعتبار أن أغلب الدول التي قد تم اكتشاف النفط بها كانت مستعمرة آنذاك فإنه يجب األخذ بعي

أن الشركات األجنبية املستثمرة كانت دائما تنتمي لهذه الدول املستعمرة وذلك الستغالل ثرواتها الطبيعية حتى بعد 

ية ، و أنواع العقود النفط)مطلب أول(ود وذلك في االستقالل، لذلك وجب تحديد الطبيعة القانونية لهذا النوع من العق

 .)مطلب ثاني(في 

 املطلب األول: الطبيعة القانونية للعقود النفطية وأنواعها

بالرغم من أن هذا النوع من التعاقدات له طابع خاص وحساس، فإن ذلك لم يمنع من البحث في الطبيعة 

انوني، حيث ساد نقاش ملدة طويلة بين املهتمين بهذا النوع من القانونية لهذه العقود من أجل تحديد انتمائها الق

املعامالت حول الطبيعة القانونية ملثل هذه العقود، فهناك من اعتبرها عقود إدارية، على عكس من يذهب إلى الطبيعة 

 جمع بين الصفةاملدنية، وهناك من اعتبرها عقود ذات طابع تجاري دولي؟ ثم إننا نتساءل بدورنا عن مدى إمكانية ال

 اإلدارية في العقد والصفة الدولية؟

 الفقرة األولى: الطبيعية القانونية للعقود النفطية

من املعلوم أن العقد اإلداري يختلف عن العقد العادي أو املدني بوجه خاص، سواء  من حيث األطراف أو املضمون 

 فيه أو اآلثار، حيث إنه ال يمكن القول بأن كل عقد تكون اإلدارة 
 
 -بصفتها شخص من أشخاص القانون العام -طرفا

هو عقد إداري، ذلك ألنه في العديد من الحاالت نجد اإلدارة تقوم بالعديد من التصرفات القانونية في إطار تدبير أموالها 

 الخاصة مثلها مثل أشخاص القانون الخاص، وليس باعتبارها سلطة عامة.

 حول النظام القانوني فالعقود التي تكون الدولة طرف    
 
 كبيرا

 
 فقهيا

 
 فيها مع أحد األشخاص األجنبية أثارت جدال

 
ا

 من القانون الخاص والقانون العام، والقانون 
 
ال

ُ
الذي تخضع له مثل تلك العقود، حيث أنها كما أسلفنا تقع بين ك

 لكون الدولة أحد املتعاقدين في 
 
تلك العقود بوصفها سلطة عامة، فإن الدولي العام والقانون الدولي الخاص، ونظرا

                                                           
 .12-10م، ص2442إبراهيم الدسوقي أبو الليل، "نظرية القانون"، الكويت،  -689
 .4-0حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص  -690
على الرغم من تعدد مصادر الطاقة التي برزت في القرن املاض ي كالطاقة الشمسية والطاقة النووية والهيدروجين املستخلص من املاء وطاقة  -  691

 الرياح فالنفط يبقى أهم مصدر من هذه املصادر.
 كدول شرق أسيا وشمال إفريقيا ودول أمريكا الالتينية. - 692
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سلط الضوء على شروط العقد اإلداري 
ُ
تلك العقود تكون ُمقتربة من أسلوب العقد اإلداري، وبناء  عليه فإننا سوف ن

 للتحقق من مدى إمكانية تبني كل شرط على حده لعقود االستثمارات بشكل عام، واألثر القانوني املترتب على ذلك.

 أطراف العقد شخص من أشخاص القانون العام:أن يكون أحد  .2

 في العقد املبرم بينها     
 
إن من أهم شروط العقد اإلداري أن تكون الدولة أو أحد أجهزتها اإلدارية العامة طرفا

 ل
 
 في العقد فإنه ال يمكن إخضاع ذلك العقد للقانون العام، نظرا

 
ون كواملستثمر، وبالتالي فإنه إذا لم تكن الدولة طرفا

القانون العام إنما وجد ليخدم أنشطة الدولة وأجهزتها اإلدارية ال نشاط األشخاص الخاصة الذي يتواله بطبيعة الحال 

 فيه، بل يجب عليها عند إبرامها للعقد 
 
 بمجرد أن تكون الدولة طرفا

 
القانون الخاص، إال إنه ال يمكن اعتبار العقد إداريا

، وذلك من خالل ُممارستها ألساليب (693)متع بحقوق وامتيازات ال يتمتع بها األفراد"أن تعمل بوصفها "ُسلطة عامة تت

الُسلطة العامة، فإذا ما حسرت جهة اإلدارة عنها عباءة الُسلطة العامة عند التعاقد، فإن العقد يخضع في هذه الحالة 

 .(694)للقانون الخاص

رة كطرف بالعقد، هو مسألة بديهية، ألن ذلك ُيعتبر من وبالتالي فإن مسألة تضمين العقد اإلداري جهة اإلدا    

صميم وظيفتها التنفيذية سواء  على املستوى املركزي أو الالمركزي، وكيفما كان موضوع ذلك العقد سواء  أكان عقد 

 ل لهاخدمة، أم عقد تقديم نفع عام، طاملا أن القانون قد خول لإلدارة صالحية إبرام مثل تلك العقود، وبالتالي خو 

 للتنفيذ، (695)الشخصية املعنوية لذلك 
 
، فالدولة ومن أجل وضع خططها للتنمية االقتصادية والتكنولوجية موضعا

فهي تتبع أحد املسلكين: األول هو أنها تتخذ التدابير وتتبع األساليب املناسبة لضمان توجيه هذه املبادرة بشكل يتفق 

قد في بعض القطاعات مثل عقود الطاقة، أو عقود النفط، أو عقود ، أو أنها تتدخل بنفسها للتعا(696)وسياستها

املشروعات الكبرى، لذلك فالذي يظهر أن مفهوم الدولة في هذا اإلطار هو متغير، ذلك أن تحديد هذا املفهوم ال تعتريه 

 ن العام، بقدر أية صعوبة عندما يتعلق األمر بتحديد هذا املفهوم، وذلك باعتبار الدولة كشخص من أشخاص القانو 

ما تظهر في تحديد األجهزة التي تتصرف في العالقات االقتصادية الدولية، فالسائد لكل دولة أن تحدد الجهات التي 

، فالدولة لها العديد من (697(تمثلها وتعقد اتفاقاتها وتكسبها الحقوق وتحملها االلتزامات في إطار النظام القانوني الدولي

بعها بصورة أو بأخرى من صور التبعية اإلدارية أو االقتصادية أو الرقابية العامة واملشروعات املؤسسات األخرى التي تت

، لنخلص إلى أنه في هذا اإلطار هناك مفهومين للدولة: األول ضيق باعتبارها   semi publicsالعامة والشبه العامة 

ا السياسية واإلدارية ووحداتها االقتصادية، شخص من أشخاص القانون العام، والثاني واسع يلحق بالدولة تقسيماته

( من اتفاقية واشنطن املنشئة للمركز الدولي لحل منازعات 12وهذا املفهوم األخير هو الراجح، حيث أن نص املادة )

م، نصت على إنه: "يختص املركز بنظر املنازعات القانونية الناشئة بين الدولة 2422الناشئة عن االستثمار لسنة 

 قدة أو الهيئة العامة أو جهاز تابع للدولة تقوم الدولة بتحديده أمام املركز".املتعا

 أن يكون العقد ُمتعلق بمرفق عام:  .1

                                                           
 .42م، ص1000املرفق العام( ، مؤسسة دار الكتب، الكويت، -النشاط اإلداري )الضبط اإلداري  -1اإلداري عزيزة الشريف"، القانون  - 693
 .40عزيزة الشريف"، مرجع سابق، ص -694
نيته  هر وهناك من ُيعرف العقد اإلداري بأنه:" العقد املبرم بواسطة أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظ - 695

 في األخذ بأسلوب القانون العام وذلك بأن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص".
696 - G jehll : le commerc inetrnatinal de technologie, approche juridique ,ed ,L.T ,paris 1985 p 28. 
697- PH le bolanger ; les contrats entre Etats et Entreprise étrangers, Economica,paris 1985 Pi page 718. 
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إن القضاء اإلداري نجده قد ذهب إلى وضع شرط آخر إلضفاء الصفة اإلدارية على العقد، وهو شرط يتعلق      

ق عام بحيث ُيبرم العقد لخدمته، أي أن ُيحقق املنفعة بطبيعة العقد ذاته، فتطلب أن يتعلق موضوع العقد بمرف

 لكون النظام القانوني املميز للعقود اإلدارية يمنح الدولة ُسلطات استثنائية في مواجهة املستثمر، 
 
العامة، وذلك نظرا

قد صلة العفإن مرد ذلك يكمن في تمكين الدولة من كفالة سير مرافقها العامة بانتظام وإطراد، بحيث إذا انقطعت 

 .      (698)اإلداري الذي تبرمه الدولة باملرفق العام فإنه ينتفي عنه وصف العقد اإلداري 

وبالتالي فإن الفقه تطلب أن يتصل موضوع العقد الذي تبرمه الدولة بمرفق عام، إال أنه لم يتم تحديد أي نوع    

، فاملرافق االقتصادية تخضع لنظام 
 
 إداريا

 
 فيما لو اتصل بها العقد اعتبر عندئذ عقدا

 
من أنواع املرافق العامة تحديدا

، بل مزدوج، وبالتالي فإن اتصال العقد الذي تب
 
 إداريا

 
رمه هذه املرافق العامة بنشاطها االقتصادي ال يجعل منه عقدا

 تحكمه املعايير االقتصادية والتجارية البحتة التي تهدف إلى الربح املادي أكثر من تحقيق املصلحة 
 
 خاصا

 
يظل عقدا

 العامة التي تحكم عقود املرافق العامة اإلدارية.

 أن يتضمن العقد شروط استثنائية: .7

إن هذا الشرط ُيعد من أهم شروط العقد اإلداري، لكونه ُيعتبر الفيصل في تكييف عقود الدولة، فالعقد اإلداري 

 تخرج به 
 
البد من صدوره من ُسلطة عامة تستعمل أساليب القانون العام، لتحقيق نفع عام، وتضمين العقد شروطا

رجح كفة املصلحة عن املألوف في عقود القانون الخاص، فالشروط االستثنائي
ُ
ة أو الشروط غير املألوفة هي شروط ت

، وبالتالي فإن تضمين جهة اإلدارة العقد املبرم فيما بينها (699)العامة التي تضطلع بها الدولة عن املصلحة الفردية 

 على استخدام الدولة ألساليب الُسلطة العامة، واتجاه إرادة امل
 
لى تعاقدين إواملستثمر ألحد هذه الشروط ُيعد قرينة

عبر عن مظاهر الُسلطة العامة في أثناء تنفيذ 
ُ
تصنيفه من العقود اإلدارية، ومن أمثلة تلك الشروط االستثنائية التي ت

العقد "ُسلطة جهة اإلدارة في فسخ أو تعديل العقد باإلرادة املنفردة، أو ُسلطة جهة اإلدارة في األشراف على تنفيذ 

ة في توقيع الجزاءات كالغرامات باإلرادة املنفردة، أو ُسلطة جهة اإلدارة في فرض الضرائب العقد، أو ُسلطة جهة اإلدار 

 ألنه ُيعبر 
 
 باطال

 
والرسوم"، فإذا تضمن عقد من عقود القانون الخاص مثل تلك الشروط فإن ذلك العقد ُيعد عقدا

 . (700)عن مظاهر السلطة العامة

 شرط الثبات التشريعي، هذا الشرط الذي ومن بين الشروط االستثنائية التي تفرض عل
 
ى جهة اإلدارة، نجد مثال

 لكل التعديالت التي قد 
 
تختص به عقود الدولة التي تبرمها مع األشخاص الخاصة األجنبية، ذلك أن املستثمر وتفاديا

 على العالقة املنظمة للطرفين 
 
كالزيادة في  -واملستثمرالدولة -تقدم عليها الدولة في تشريعها الخاص الذي يكون ساريا

األعباء الضريبية، أو قانون الشغل، أو قانون ُيعقد مساطر الحصول على القروض البنكية، ألجل ذلك يتم إدراج شرط 

 الثبات التشريعي من أجل عدم املساس بالعقد رغم تغير التشريع الذي أبرم في ظله.

عليه في مجال التحكيم بالعقود اإلدارية ذات االرتباط بل وحتى القضاء املقارن في إحدى املناسبات التي ُعرضت 

بالتحكيم اعتمد هذا املعيار، بحيث جاء في إحدى االجتهادات القضائية الكويتية على إنه: " وعلى ما جرى به قضاء 

ستغالله اهذه الهيئة أن يكون العقد الذي أبرمته الجهة اإلدارية بوصفها تلك، قد تعلق بتسيير مرفق ...أو تنظيمه أو 

                                                           
 .117محمد فؤاد عبدالباسط،" القانون اإلداري"، اإلسكندرية، دار الفكر، ص -698
 .2م، ص2417أحمد عثمان عياد،" مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية"، القاهرة، دار النهضة العربية،  -699
 .270ص عزيزة الشريف"، مرجع سابق،  -700
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وأظهرت فيه اإلدارة األخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه القتضاء ...طرقها بطرق التنفيذ املباشر أو ضمنته شروطا 

 . (701)استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.."

عوى أن كما إنه جاء في قرار صادر عن محكمة االستئناف بدولة الكويت على إنه: "يتبين من العقد سند الد

املطعون ضدها قد أخذت فيه بأسلوب القانون العام سواء  فيما يتعلق بإجراءات التعاقد أو الشروط غير املألوفة في 

عقود القانون الخاص التي ضمنتها بنوده من غرامات توقعها بإرادتها املنفردة دون حاجة إلى اللجوء للقضاء لطلب 

 من ُمستحقاته، كمحجوز توقيعها أو حق تكليف املتعاقد معها بعمل 
 
 إلتمام األشغال، أو احتجاز نسبة

 
ما تراه الزما

 . (702)ضمان ال ُيرد للمتعاقد إال بعد انتهاء التعاقد، وهي شروط تؤكد الصفة اإلدارية لهذا العقد "

أشرنا  دلذلك فهذه أهم الشروط التي يمكن أن تتوفر في العقد لكي يتم اعتباره ذي طبيعة إدارية، لكن إذا كنا ق

 أن العقد النفطي هو في الغالب يتضمن إلى جانب اإلدارة ُمستثمر أجنبي تكون في الغالب األعم شركات عمالقة 
 
سلفا

 تشتغل في التنقيب واستخراج الثروات الطبيعية فإن هذا يحيلنا إلى مسألة أخرى حول ما هي أنواع العقود النفطية.

 الفقرة الثانية: أنواع العقود النفطية

إن الحديث عن أنواع العقود النفطية يستدعي استحضار التطور الذي عرفته هذه العقود، حيث أنها كانت تأخذ 

 في البداية شكل عقود االمتياز، تم عقود املشاركة في التنقيب واألرباح، ثم عقود الحفر والتشغيل لحساب الدولة.

 عقود االمتياز: :أوال

،
 
بحيث كان يطلق على الهدايا والخدمات التي كانت تقدم من طرف رئيس الدولة  إن مفهوم االمتياز استعمل قديما

إلى بعض الفئات، ثم بعد ذلك ساد عنصر الخدمة أو املنفعة، ثم أصبحنا نتحدث عن العقد والصفقة التي يجري 

 .(703) إبرامها بحرية تامة مع استمرار استعمال تسمية االمتياز

سم إلى قسمين أساسيين، فالنوع األول هو ما يطلق عليه االمتيازات وبصفة عامة فمفهوم االمتياز ينق

 ما تجرى بين الحكومات، أما النوع الثاني فيطلق عليها االمتيازات االقتصادية، وهي التي ظهرت في 
 
الدبلوماسية، وغالبا

ملوانئ ريع الكبرى مثل امطلع القرن العشرين، حيث أن الدولة تكون فيها طرف إلى جانب املستثمر، وتنصب على املشا

و الطرق واملاء و الكهرباء واملعادن والطاقة والنفط، وقد أعطيت له عدة تعاريف نذكر منها بأنه: "عقد تمنحه الدولة 

 .(704)باعتبارها  صاحبة السيادة لشخص ما، من أجل إمكانية  استثمار مرفق عام أو مؤسسة لها صفة النفع العام" 

لطبيعة القانونية لالمتياز نفسه، فمنهم من ينادي بالطبيعة العقدية، ومنهم من يرى بأنه إال إنه ثار خالف حول ا

 كرأي راجح في نظرنا؟
 
 عبارة عن تعاقد ملصلحة الغير، ليتم القول بالطبيعة املختلطة أو املزدوجة أخيرا

قه اعتبر جانب من الف فالنظرية املزدوجة لم يتم  التوصل إليها بسهولة إال بعد نقاش طويل ومستفيض، حيث

خالل فترة معينة بأن هذه العالقة هي عقد من عقود  القانون املدني، ويخضع له تفسير ذلك بناء  على كون عقد 

                                                           
 .121الصفحة  1022- 20منشور بمجلة التحكيم العاملية العدد  17/07/2440صادر بتاريخ  – 1هيئة التحكيم القضائي، طلب التحكيم رقم  -701
الصفحة  1004يناير  2منشور بمجلة التحكيم العاملية العدد  24/21/2444صادر في  720قرار ملحكمة االستئناف التحكيم القضائي )تجاري( رقم  - 702

 ، مع االشارة الى أن هذا القرار صدر بمناسبة طعن في حكم تحكيمي عرض على القضاء وتم ابطاله بسبب عدم امكانية اللجوء الى التحكيم في117

 املنازعات اإلدارية في القانون الكويتي. 
 وما يليها. 211، الصفحة :2400الفكر اللبناني، "، مطبعة دار -العقود النفطية –للتوسع يراجع: غسان رباح، العقد التجاري الدولي  - 703
 .214أورده غسان رباح، مرجع سابق، الصفحة  - 704
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االمتياز يتضمن تفويض من السلطة العامة لصاحب االمتياز الطرف املستثمر، بأشغال امللك العام، والقيام باستخالص 

ك الخدمة، مما يجعل ذلك عبارة عن تعاقد ملصلحة الغير، حيث أن الدولة باعتبارها العائدات من املستفيدين من تل

 ألشخاص القانون 
 
صاحبة االمتياز فوضت لشخص من أشخاص القانون الخاص سلطة أو صالحية ال تتوفر عادة

 ستكون م -العقد أي بفكرة-الخاص، وذلك للقيام بما يتطلبه الصالح العام أو املرفق العام، حيث إن األخذ بذلك 
 
انعا

يحول دون تدخل اإلدارة )الدولة( في تعديل شروط العقد، وهو الش يء الذي يمكن اعتباره يتعارض وفكرة املصلحة 

العامة، ألنه قد  يحدث من الظروف ما يجعل تدخل اإلدارة من أجل تعديل شروط منح االمتياز أو شروط العقد فيه 

. 
 
 عامة

 
 مصلحة

انتقاد هذا التوجه ألن عقد االمتياز له خصائص النظام أو ما يمكن تسميته بقانون املرفق، لذلك سرعان ما تم 

بحيث أنه يتعلق بتنظيم وتشغيل املرفق وإقامة قواعده، حيث إنه ال يمكن أن يتفق والطبيعة العقدية، لذلك تم 

 إلى االستنتاج القائل بالطبيعة املزدوجة لهذا العقد، فهو من
 
جهة عبارة عن تنظيم يطغى فيه الجانب  التوصل أخيرا

 .(705) املالي، ومن جهة أخرى طريقة إلدارة مرفق عام، وهذا األخير له احتياجات تتغير بحسب تغير الظروف

لكن أمام االنتقادات التي وجهت لنظام االمتياز وما نتج عنه من شروط مجحفة في حق الدولة املنتجة، وكأنها 

. ظهرت (706)بنودها بالشكل الذي يرض ي فقط طرف واحد هو الشركات املستثمرة  أمليت من جانب واحد وصيغت

بعض األشكال التعاقدية الجديدة كعقود املشاركة في التنقيب واألرباح، وعقود املقاولة، وعقود الحفر والتنقيب 

 لحساب الدولة.    

: عقود املشاركة في التنقيب واألرباح:
ا
 ثانيا

برم بين الدولة أمام العيوب التي أظهرته
ُ
ا عقود االمتياز، فقد ظهر نظام املشاركة، الذي ُيعتبر عبارة عن اتفاقيات ت

املنتجة للنفط وشركات النفط األجنبية، حيث تقوم بموجبها شركات النفط األجنبية باستثمارات مكثفة من أجل 

 .(707)التنقيب واالكتشاف واالستخراج واإلنتاج ثم التصدير 

 وهذا العقد 
 
ُيعتبر نوع من أنواع عقود االستثمار املتوازنة، ُيبرم بين الدول النامية والشركات املستثمرة، محاوال

تجنب العيوب التي كانت في ظل نظام االمتياز، حيث كانت الدول االستعمارية تسخر الشركات االستثمارية عن طريق 

 املشاركة هذه تأخذ عدة صور فهي إما أن:هذا وتجدر اإلشارة إلى أن عقود  .(708) نظام االمتياز

تكون عن طريق تكوين شركة لها شخصية معنوية ُمستقلة عن كل من الدولة والشركة االستثمارية، ويوكل  -2

لهذه الشركة إنتاج وتسويق النفط، ويقوم الطرفين باقتسام الربح الصافي الذي تحققه هذه الشركة، وذلك حسب 

 .(709)مساهمة كل طرف في رأس املال

                                                           
 .27للتوسع: عبد الباري أحمد، "النظام القانوني للعقود البترولية"، الطبعة األولى، ص  - 705
 .221 اإلسكندرية، الطبعة األولى، ص ة"، دار الفكر الجامعي،للتوسع أنظر: هاني محمد كامل املنايلي، "اتفاق التحكيم وعقود االستثمار البترولي - 706
 .207هاني محمد كامل، مرجع سابق، ص - 707
 أول تشريع يتبنى عقود املشاركة بين الدول الشرق األوسط. 2421يعتبر قانون البترول اإليراني الصادر في  - 708
 .201هاني محمد، مرجع سابق الصفحة  - 709
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 من الطرفين تكون له حصة غير مفرزة في منطقة البحث والنفط املنتج دون  -1
 
ال

ُ
يقوم هذا النوع على أن ك

 القيام بتأسيس شركة، فالشركة املستثمرة تتولى القيام بجميع العمليات.

ب يتأسيس شركة لها شخصية ُمستقلة عن الطرفين ال تهدف إلى الربح وإنما تقوم فقط بجميع عمليات التنق -7

واإلنتاج ُمقابل مبلغ مالي ُمعين تدفعه الدولة، وتقوم هذه الشركة بتسليم النفط املنتج إلى كل من الدولة والشركة 

 .(710)املستثمرة 

له العديد من املميزات منها، أن الدولة  -أي عقود املشاركة-يشار في هذا الصدد إلى أن هذا النوع من العقود     

 في حالة الفشل بالبحث والتنقيب، أما في حالة النجاح في العثور على ال تتحمل مصاريف البحث وا
 
لتنقيب خصوصا

 لنسب مئوية يتم خصمها من قيمة 
 
الحقل النفطي، فإن الشركة املستثمرة تقوم باسترداد ذلك من قيمة اإلنتاج وفقا

 اإلنتاج حسب االتفاق.

حيث نجد الدول صاحبة الثروات الطبيعية ليس لها باإلضافة إلى االستفادة من التكنولوجيا األجنبية، ب    

دول زد على ذلك مراقبة ال اإلمكانيات والوسائل الحديثة التي تمتلكها الشركات األجنبية املتخصصة في هذا املجال.

النفطية لعملية سير املشروع، وحصولها على قائمة املعلومات عكس نظام االمتياز، حيث كان ما يسمى باالستعمار 

 فطي، ذلك أن الدولة كانت قد ال تعرف حتى حجم الحقول النفطية التي قد ثم اكتشافها.الن

 الدول العربية تجد صعوبة في 
 
 ما كانت الدول النامية، وخصوصا

 
 التغلب على ُمشكلة رأس املال، فغالبا

 
ثم أخيرا

 إلى االقتراض، وبالتالي إثقال رأس املال، وذلك من أجل القيام بعمليات البحث واالستخراج، مما كان يجعلها ت
 
لجأ دائما

ال، يتحمل نصف رأس امل -أي الدولة والشركة املنقبة-كاهلها بالفوائد، لكن مع عقود املشاركة أصبح كل من الطرفين 

 ية.تباإلضافة إلى املدة الزمنية القصيرة لهذا النوع من العقود ُمقارنة بعقود االمتياز، وكذلك االستفادة من البنية التح

: عقود الحفر والتشغيل لحساب الدولة )أو الخدمات النفطية(:
ا
 ثالثا

ُيعتبر هذا النوع من العقود الحديثة في مجال التعاقدات النفطية، ذلك أنه إذا كان البحث والتنقيب وإنتاج 

 النفطية قد اعتمدتوتكرير النفط يحتاج إلى عدة مراحل، وإمكانيات ُمهمة وتجهيزات متطورة، وبالتالي فإن الدول 

هذا النوع الذي يقوم على توزيع مشاق مراحل إنتاج النفط، بحيث نجد أن الدولة صاحبة هذه الثروات تتعاقد في كل 

مرحلة مع شركة ُمعينة، مثل وجود شركة ُمتخصصة في الصيانة وتشغيل املعدات، وشركة ُمتخصصة في الخدمات 

 تطوير اإلنتاج ...إلخالجوية وأخرى في النقل البحري وأخرى في 

ويتميز هذا النوع من العقود بالعديد من الخصائص ذلك أنه يقوم على فكرة ُملكية الدولة لثرواتها، والشركات 

ذا النوع من بحيث نجد في ه بها خالل فترة التنقيب عن النفط.املستثمرة تنتهي ُمهمتها بمجرد انتهاء املرحلة املكلفة 

، إال أن الدولة تحتفظ بملكية التعاقد أن الدولة صاحبة 
 
 وخبرة

 
النفط توكل مسألة اإلنتاج إلى شركة لديها رأسمال كاف

ريد 
ُ
 .(711)النفط وكذلك تكون لها سلطة التصرف فيه، مثل توجيه البيع إلى أي دولة ت

                                                           
عدة دول عربية عقود من هذا النوع نذكر منها عقد الرابط بين حكومة العربية السعودية مع شركة البترول اليابانية في في هذا الصدد أبرمت  - 710

 في املئة من رأس املال دون أن يتم إنشاء كيان جديد... 20على أن تساهم الحكومة السعودية بنسبة  2421
 .274هاني محمد كامل فضل املنايل، ص  - 711



 

 

 161 
 

  

، ث واملصاريفكما أنه من بين ما ُيميز هذا النوع من العقود أن الدولة صاحبة النفط تتحمل كافة مخاطر البح     

بحيث قد تفشل أو تنجح في ذلك، والدافع وراء ذلك تفادي املصاريف الباهظة التي تطلبها الشركات املتخصصة في 

 هذا املجال.

إال أن هذا النوع من التعاقد إذا كان يحقق مزايا للدولة صاحبة الثروات الطبيعية، فإنه باملقابل إن العائد املالي 

 على هذه الشركات التي للشركات املستثمرة في 
 
مجال النفط هو ُمنخفض، ذلك أن هناك من يرى أن ذلك ينعكس سلبا

 .(712)تحتاج إلى إمكانيات مالية من أجل تطوير البحث في هذا املجال 

 املطلب الثاني: أهلية طرفي العقود النفطية في اللجوء إلى التحكيم

، فإنه يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط، منها ما  (713)لكي يقوم اتفاق 
 
التحكيم في عقود النفط صحيحا

 ألطراف التحكيم، كاألهلية إلبرام اتفاق التحكيم 
 
و في العقد النفطي، ومنها ما ه -شرط أو مشارطة التحكيم-هو عائدا

 
 
 فيها ويجوز االتفاق بشأنها على التحكيم يتعلق بموضوع اتفاق التحكيم ذاته، أي املجاالت التي تكون الدولة طرفا

كوسيلة لفض املنازعات، لذلك فإن أهم الصعوبات التي قد تواجه التحكيم في عقود االستثمار بشكل عام هي أهلية 

 في التحكيم. 
 
 الدولة والشركات املستثمرة ألن تكون طرفا

 لنفطيةالفقرة األولى: أهلية الدولة في اللجوء إلى التحكيم في العقود ا

 للقواعد العامة الواردة في القانون املدني، ومن جانب 
 
إن شروط التحكيم الواردة في عقود النفط تخضع مبدئيا

 فيما يتعلق 
 
أخر فهي تخضع كذلك للشروط التي وضعتها القوانين الداخلية الوطنية الخاصة بالتحكيم، خصوصا

رح العديد من اإلشكاالت في هذا الصدد، سببها الرئيس ي يكمن بالتحكيم التجاري الدولي، لكن وعلى الرغم من ذلك تط

في العملية التحكيمية، لذلك فأول ما ُيثار في هذا الصدد هو أهلية  -في هذا النوع من العقود-في وجود الدولة كطرف 

 الدولة في اتفاق التحكيم.

اق التحكيم في عقود النفط، وارتبط حيث نتجت تغيرات مهمة حول مسألة أهلية الدولة في اللجوء إلى إدراج اتف

 كطرف في العملية التحكيمية. ذلك بمدى صحة أن تكون الدولة أص
 
فبالرجوع إلى العديد من التشريعات الداخلية  ال

الوطنية للدول والتي نظمت التحكيم، فإننا نجدها تختلف فيما بينها من حيث تناول أهلية الدولة إلدراج اتفاق التحكيم 

 فيها، كما أنه ساد نقاش في فترة ُمعينة حول مسألة منع ولوج  -شارطة التحكيمشرط أو م-
 
في العقود التي تكون طرفا

 فيه؟ أم أنه 
 
الدولة إلى التحكيم وهل هذا املنع املتحدث عنه يتعلق بجميع أنواع التحكيم الذي تكون الدولة طرفا

 يمكن أن نستثني منه التحكيم التجاري الدولي؟ 

  :
ا
 النظام القانوني ألهلية الدولة إلبرام اتفاق التحكيم:أوال

لقد كانت بعض االتجاهات تذهب في هذا الصدد إلى املنع املطلق على الدولة إلدراج اتفاق التحكيم في العقود 

 فيه، فعلى سبيل املثال ال الحصر، فإن التشريع اللبناني
 
ان ك التي تكون هي أو أحد أشخاصها االعتبارية العامة طرفا

( بتاريخ 110يمنع على الدولة وأشخاص القانون العام بشكل صريح اللجوء إلى التحكيم، إلى حين صدور القانون رقم )

                                                           
 .212د كامل، م س، ص هاني محم - 712
من قانون املسطرة  701من الفصل  1تجدر االشارة في هذا الصدد الى أن اتفاق التحكيم قد يكون شرط تحكيم أو عقد تحكيم حسب الفقرة  - 713

 املدنية املغربي التي نصت على أنه: " يكتس ي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم ". 
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 كانت طبيعة العقد موضوع النزاع،  1001/ 17/01
 
الذي أجاز للدولة وألشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم أيا

، كذلك الشأن بالنسبة للتشريع الفرنس ي (714)ون أصول املحاكمات اللبناني ( من قان121حيث ألغى ذلك القانون املادة )

 يمنع الدولة من اللجوء إلى التحكيم، وذلك من خالل نص املادة )
 
( من قانون املسطرة املدنية، 17الذي كان سابقا

 
 
لكون ذلك يدخل في  الذي كان يقض ي بعدم أهلية األشخاص االعتبارية العامة إلى اللجوء إلى التحكيم، وذلك نظرا

 ُمنازعات مجلس الدولة، وأن ذلك ُمتعلق بالنظام العام، وال يجوز معه نزع االختصاص لفائدة التحكيم. 

إال إنه في مرحلة ثانية نجد أن أغلب التشريعات أجازت للدولة أن تدرج اتفاق التحكيم في العقود التي تكون هي 

فيه، لكن االختالف كان من حيث الشروط التي قيدت تعاطي الدولة للتحكيم، أو أحد أشخاصها االعتبارية العامة طرف 

 ع
 
 لى إذن أو ترخيص من بعض الجهات. كالحصول مثال

لذلك فإننا سنقوم بتناول هذه النقطة موضوع النقاش في دول املغربي العربي ودول مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية، وذلك النحو التالي:

في دول املغرب العربي قد أجازت للدولة أو أحد أشخاصها االعتبارية العامة اللجوء إلى التحكيم، إن التشريعات 

املتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية والذي عدل وتمم قانون املسطرة  02-00فاملشرع املغربي كان قبل القانون رقم:

من قانون املسطرة املدنية القديم الذي كان  702ل املدنية، كان يمنع الدولة من اللجوء إلى التحكيم من خالل الفص

ينص على أنه: "ال يجوز التحكيم في قضايا النظام العام وخاصة النزاعات املتعلقة بعقود وأموال خاضعة لنظام يحكمه 

 (715)يمن قانون املسطرة املدنية املغرب 720القانون العام"، وبعد التعديل أجاز املشرع املغربي ذلك من خالل الفصل 

على أنه : "ال يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات املتعلقة بالتصرفات األحادية للدولة أو الجماعات  الذي جاء فيه

املحلية أو غيرها من الهيئات املتمتعة باختصاصات السلطة العمومية، غير إن النزاعات املالية الناتجة عنها، يمكن أن 

( 721بتطبيق قانون جبائي، بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل )تكون محل عقد تحكيم ما عدا املتعلقة 

أدناه، يمكن أن تكون النزاعات املتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات املحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة 

الجاري بها  أو التنظيمية التقيد باملقتضيات الخاصة باملراقبة أو الوصاية املنصوص عليهما في النصوص التشريعية

 العمل فيما يخص العقود املعنية".

أبريل  12املؤرخ في  2447لسنة  11أما بالنسبة للمشرع التونس ي فإنه قد تناول ذلك من خالل القانون رقم: 

من  ، حيث جاء في الفقرة الخامسة2447ماي  1بتاريخ  77املتعلق بمجلة التحكيم املنشور بالرائد الرسمي عدد  2447

منه على إنه: "ال يجوز التحكيم في النزاعات املتعلقة بالدولة واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  1الفصل رقم: 

والجماعات املحلية إال إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن عالقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية أو مالية وينظمها 

 الباب الثالث من هذه املجلة".

لعام  2بالنسبة للمشرع املوريتاني فقد تبنى نفس توجه املشرع التونس ي من خالل قانون التحكيم رقم: كذلك 

منه على إنه: " ال يجوز التحكيم: ... في  0م املتعلق بمدونة التحكيم، حيث جاء في الفقرة الخامسة من املادة 1000

                                                           
 20الصفحة  1021يناير  27بين الخضوع للتحكيم والتحرر منه"، مقال منشور بمجلة التحكيم العاملية العدد غالب غنام، "الدولة  - 714
شتنبر  10هـ املوافق 2741رمضان  22بتاريخ  2.11.111الباب الثامن )التحكيم والوساطة االتفاقية( من قانون املسطرة املدنية بمثابة قانون رقم:  - 715

 .112م، ص 2411شتنبر  70( مكرر بتاريخ 1707دة الرسمية عدد )م، املنشور بالجري2411
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ملحلية إال إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن عالقات دولية النزاعات املتعلقة بالدولة واملؤسسات العمومية والجماعات ا

 منه من هذه املدونة". 7ذات طابع اقتصادي أو تجاري أو مالي املنظمة بالفصل 

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية  110أما املشرع الليبي فإنه لم ينص على ذلك، حيث إنه نص بالفصل رقم: 

جوز فيها التحكيم، حيث يتضح أنه لم يشر إلى مدى جواز التحكيم في النزاعات التي تكون املتعلق باملسائل التي ال ي

 فيها واكتفى بالقول بأنه ال يجوز التحكيم في األمور املتعلقة بالنظام العام والعمال واألمراض املهنية 
 
الدولة طرفا

بشأن موقف املشرع الليبي في هذا الصدد هو فالتساؤل الذي يطرح نفسه حوال الشخصية.... والتأمين االجتماعي واأل 

 فيها؟
 
 هل يمكن القول بأن األمور املتعلقة بالنظام العام تشمل النزاعات التي تكون الدولة طرفا

أما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإننا نجد بأن املشرع الخليجي بشكل عام قد أفرد في القوانين 

 ُمستقلة تنظم مسألة اتفاق التحكيم املتعلقة بالتحكيم نصوص
 
وذلك من حيث -شرط أو ُمشارطة التحكيم –ا

املوضوعات التي يجوز االتفاق عليها، والتعريف باتفاق التحكيم وصوره، وأركانه وشروط صحته، وآثاره. إال إن دول 

كيم، لتشريعات املنظمة للتحمجلس التعاون لدول الخليج العربية نجدها قد انقسمت إلى كتلتان ُمختلفتان من حيث ا

 من اململكة العربية السعودية وسلطنة ُعمان ومملكة البحرين ودولة قطر في إصدار قوانين ُمستقلة 
 
ال

ُ
حيث أستقلت ك

 لقواعد التحكيم الواردة في القانون النموذجي الذي وضعته لجنة القانون 
 
تنظم التحكيم بشكل عام، وذلك وفقا

 من دولة الكويت ودولة اإلمارات العربية املتحدة (Uncitral)م املتحدة األونسيترال التجاري الدولي في األم
 
ال

ُ
، بينما ظلت ك

طبق قواعد التحكيم الواردة في قوانينها املتعلقة باملرافعات املدنية والتجارية 
ُ
والقطري  (717) ، فاملشرع السعودي(716)ت
تعاون لدول الخليج العربية اللذان قد اشترطا ُموافقة رئيس هما من بين قوانين وأنظمة التحكيم بدول مجلس ال (718)

مجلس الوزراء قبل إدراج شرط التحكيم في العقود التي تبرمها الجهات الحكومية باململكة العربية السعودية ودولة 

 قطر.

                                                           
هـ املوافق 2120صفر  11م بتاريخ 2441( لسنة 11فقانون التحكيم في املنازعات املدنية والتجارية بسلطنة ُعمان الصادر باملرسوم السلطاني رقم ) - 716

انون العام م، فقد نصت املادة األولى من ذلك القانون على انه: "...تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف أشخاص الق2441يونيو  10

 كانت طبيعة هذه العالقة التي يدور حولها النزاع... الخ"، أما املشرع السعودي فقد نص باملادة )
 
( من نظام التحكيم الصادر 20/1أو القانون الخاص أيا

 بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، هـ،  على انه " ال يجوز للجهات الحكومية االتفاق على التحكيم إال 12/2/2177( بتاريخ 71باملرسوم امللكي رقم )م/

م بشأن إصدار 1021لسنة  1( من القانون رقم: 1/1ما لم يرد نص نظامي خاص ُيجيز ذلك"، وكذلك الحال بالنسبة للمشرع القطري حيث نص باملادة )

م على أنه: " يكون االتفاق على التحكيم 22/1/1021 هـ املوافق24/2/2170قانون التحكيم في املواد املدنية والتجارية الصادر في الديوان األميري بتاريخ 

نون الكويتي افي منازعات العقود اإلدارية بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه". أما في التشريع الكويتي فتوجد ثالثة أنواع من التحكيم في الق

إلى  217في الباب "الثاني عشر" باملواد من  2400لسنة  70ية والتجارية رقم األول هو التحكيم "االتفاقي" الذي ينظمه قانون املرافعات في املواد املدن

 )وأحكام املحكمين فيه ال تقبل الطعن عليها باالستئناف، إال إذا اتفق املحتكمون على خالف ذلك. ويجوز إقامة دعوى ببطالن حكم التحكيم200

، والثاني هو التحكيم "القضائي" الذي ينظمه قانون التحكيم القضائي في املواد املدنية مرافعات( 201و 202بالشروط وفي املواعيد املحددة باملادتين 

 للحاالت املحددة وبالشروط وفي املواعيد املحددة باملادتين 2442لسنة  22والتجارية رقم 
 
)وأحكام املحكمين فيه ال تقبل الطعن عليها إال بالتمييز، وفقا

 للنظام الخاص بالتحكيم بمعامالت سوق املال الذي  من ذلك القانون. وال يجوز  22و 20
 
إقامة دعوى ببطالن أحكامها في جميع األحوال(، والثالث وفقا

 ، والئحته التنفيذية.  210باملادة  1020لسنة  1أصدره مجلس املفوضين الذي ينظمه قانون إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية رقم 
هـ على أنه:" ال 11/2/2177( بتاريخ 71( من نظام التحكيم باململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/20/1ملادة )حيث نصت ا - 717

 يجوز للجهات الحكومية االتفاق على التحكيم إال بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
م بشأن إصدار قانون التحكيم في املواد املدنية والتجارية بدولة قطر الصادر في 1021( لسنة 1قانون التحكيم رقم ) ( من1/1كما نصت املادة ) - 718

م، على أنه:" يكون االتفاق على التحكيم في منازعات العقود اإلدارية بموافقة رئيس مجلس 22/1/1021هـ املوافق 24/2/2170الديوان األميري بتاريخ 

 يفوضه". الوزراء، أو من
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: ُمعالجة قوانين االستثمار األجنبي للتحكيم:
ا
 ثانيا

 لكون أن عقد النفط وإن كان له طابع 
 
خاص فإنه يعتبر من عقود االستثمار فإننا   ارتأينا ُمعالجة قوانين نظرا

االستثمار األجنبي للتحكيم في كل من دول املغرب العربي، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك على النحو 

 التالي:

عقود االستثمار، حيث م نص وبشكل واضح على جواز اللجوء إلى التحكيم في 2442فاملشرع املغربي ومنذ سنة 

م على 2442نونبر  0املعتبر بمثابة ميثاق االستثمار الصادر بتاريخ  20-42( من القانون اإلطاري رقم: 21نصت املادة )

 تقض ي بفض كل نزاع قد ينشأ بين الدولة املغربية واملستثمر األجنبي بخصوص 
 
إنه: " يمكن أن تتضمن العقود بنودا

 ات الدولية التي صادق عليها املغرب في ميدان التحكيم الدولي". االستثمار وفقا لالتفاقي

املتعلق بالبحث عن حقول الهيدرو كاربورات واستغاللها على  12-40( من القانون رقم: 77كما إنه جاء في املادة )

 معنوي
 
 وفيإنه: " يمكن أن تنص االتفاقات النفطية على اللجوء الى التحكيم إذا كان أحد األطراف شخصا

 
 أجنبيا

 
هذه  ا

 الحالة تحدد االتفاقات قواعد إجرائية تتفق واملمارسات الدولية الخاصة بالتحكيم في النزاعات النفطية". 

لذلك فمن خالل القانون أعاله يظهر بأن املشرع املغربي من جهة قد تنازل عن التمسك بالسيادة والحصانة في 

اقشتها فيما بعد، وذلك في حدود الجزء الخاص باالستثمار، حيث أن فترة مواجهة العملية التحكيمية، والتي ستتم من

صدور هذا النص صادفت أزمة اقتصادية وضغوطات املؤسسات املالية الدولية التي تفرض سياستها على الدول النامية 

ألولوية ها املغرب باومن جهة أخرى فأن هذا النص قد تبنى املبدأ القاض ي بتطبيق االتفاقيات الدولية التي صادق علي

 .  1022على القانون الوطني قبل دستور 

م املتعلق بتشجيع 1020لسنة  4املتعلق باملنازعات من القانون رقم:  11أما املشرع الليبي فقد نص في املادة: 

اءات جرنتيجة إلأو لمستثمر اما بفعل إلة ولدواألجنبي المستثمر ابين االستثمار على إنه : " ُيعرض أي نزاع ينشأ 

لتي الة ولد، والةولداتفاقية ثنائية بين ك اناإذا كانت هال ، إلةولدالمختصة في كم المحاالة على ولداتخذتها ضده ا

 لمستثمر اليها إلتي ينتمي الة ولدن اتكواف ألطردة امُتعدت تفاقيا، أو المستثمراليها إينتمي 
 
 فيها تتضمن طرفا

 
نصوصا

 لتحكيم".ط اينص على شر، لةولدوالمستثمر ابين ص خاق اتفأو التحكيم أو امتعلقة بالصلح 

عتبر ُمنازعات عقود النفط منها، قد أسند 
ُ
وحيث يتضح أن املشرع الليبي فيما يخص ٌمنازعات االستثمار والتي ت

كقاعدة عامة االختصاص للبت في هذا النوع من املنازعات للقضاء الرسمي، وإنه يمكن اللجوء في ذلك إلى التحكيم 

 إذا كانت هنالك اتفاقية بين الدولتين أو اتفاق خاص.

من  70أما فيما يتعلق بموقف املشرع املوريتاني بخصوص التحكيم في ُمنازعات االستثمار،  فقد نص في املادة 

ذه هتطبيق أو يل ولناجمة عن تأت اعاالنزم املعتبر بمثابة مدونة االستثمار على إن: " ا1021لسنة  21القانون رقم 

، لمستثمرر اتبعا  الختياأو لتحكيم المعنية عبر اف األطرابين هم لتفااستحالة اعند  ، أو ضياتسويتها بالتريتم نة ولمدا

ن لك فإذفضال  عن ، وإلسالميةايتانية رلمواية رلجمهوانظم ونين اطبقا لقو، لمختصةايتانية رلموكم المحام اماأ

إلسالمية اية رلجمهوافي دة لموجواألجانب امن قبل ملوكة ت املالأو املقاوألجانب المستثمرين ابين ت عاالنزا

أو ضي ابالترى تسوأن نة يمكن ولمدالمتعلقة بهذه وايتانية رلمواإلسالمية اية رلجمهوت ابين سلطاويتانية رلموا

بين  لمبرمةر االستثماالمتعلقة بحماية املعاهدات واالتفاقيات الى بالرجوع إما ق الطرفين وإما باتفاإلك: وذلتحكيم ا

لية للوساطة ولدالغرفة باللجوء إلى تحكيم اما ، وإلمستثمرامنها ر لتي ينحدالة ولدوايتانية رلمواإلسالمية اية رلجمهوا
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تفاقية ابمقتضى"ي أنش ئ  لذرات المتعلقة باالستثمات اعاالنزالي لتسوية ولدكز المربموريتانيا، أو الخاصة التحكيم  وا

رس ما 20يخ ربتاى  والتي صادقت عليها موريتانيا ألخرول الداعايا ول ور لدابين رات باالستثمات املتعلقة عاالنزاتسوية 

 م.2422

م املتعلقة بتسوية ُمنازعات االستثمار، فإنها تتطلب بعض الشروط الخاصة من 2422أما اتفاقية واشنطن لسنة 

ات االستثمار، واملنشأ بموجب أجل أن تتمكن الدولة من تحريك مسطرة التحكيم أمام مركز واشنطن لتسوية ُمنازع

( من هذه االتفاقية بحيث يجب أن تكون الدولة من 12هذه االتفاقية، ومن بين هذه الشروط ما نصت عليه املادة )

 .   (719)الدول املوقعة على االتفاقية 

ي الفصل م املتعلق بقانون االستثمار فقد نص ف1022لسنة  12أما فيما يخص التشريع التونس ي فالقانـون عدد 

منه على إنه: " يسّوى كل نزاع يطرأ بين الدولة التونسية واملستثمر بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذا القانون  17رقم: 

، ولألطراف حرية االتفاق على اإلجراءات والقواعد التي تحكم 
 
وفق إجراءات املصالحة إال إذا تخلى أحد األطراف كتابيا

النسبة للمشرع التونس ي من خالل هذا القانون نص على أن املنازعات يتم تسويتها عن املصالحة"، حيث يتضح إنه ب

 .(720)طريق املصالحة وأن التحكيم ال يتم اللجوء إليه إال بعد تعذر التسوية عن طريق املصالحة

 بسن تشريعات تتعلق باملستثمر األ 
 
نبي، وذلك جأما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإنها قامت هي أيضا

بهدف جذب االستثمارات األجنبية، ونجد تلك التشريعات قد نظمت التحكيم، وذلك بأن اجازت االتفاق على إحالة أي 

 .(721)حكيم سواء  أكانت محلية أم دوليةنزاع ينشأ بين املستثمر األجنبي والدولة املستضيفة لالستثمار إلى هيئة ت

سوم امللكي بشأن نظام االستثمار األجنبي في اململكة العربية السعودية ففي اململكة العربية السعودية صدر املر 
( من ذلك النظام على إنه: "مع عدم اإلخالل بأي اتفاقيات تكون اململكة العربية السعودية 27، حيث نصت املادة )(722)

 فيها:
 
 طرفا

ها بموجب عالقة باستثماراته املرخص لتتم تسوية الخالفات التي تنشأ بين الحكومة واملستثمر األجنبي فيما له  .2

 قدر اإلمكان، فإذا تعذر ذلك ُيحيل الخالف حسب األنظمة.
 
 هذا النظام وديا

تتم تسوية الخالفات التي تنشأ بين املستثمر األجنبي وشركائه السعوديين فيما له عالقة باستثماراته املرخص  .1

 قدر اإلمكان فإذا تعذر ذلك ي
 
 حل الخالف حسب األنظمة. بموجب هذا النظام وديا

                                                           
 .2422تجدر االشارة في هذا الصدد أن هذه االتفاقية صادقت عليها اململكة املغربية سنة  - 719
 00.02 تنبغي اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه بالنسبة للمشرع املغربي فإنه يميز بين الصلح واملصالحة والوساطة بحيث أنه بالرجوع إلى القانون  - 720

من قانون املسطرة املدنية والذي قد تم تعديله وتتميمه  22-711لتحكيم الوساطة االتفاقية، حيث جاء في الفصل رقم: يتضح أنه يعالج إلى جانب ا

حيث نص على إنه: "يجوز لألطراف ألجل تجنب أو تسوية نزاع االتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل ابرام صلح ينهي  00.02بموجب القانون رقم: 

الصلح هو نتيجة للوساطة االتفاقية علما أن الوساطة القضائية لها مقومات أخرى وأنه بخصوص املصالحة فقد تبنتها مدونة  النزاع" بحيث يتضح أن

 الشغل املغربية بحيث تعتبر وسيلة من وسائل فض منازعات الشغل الجماعية.
م حسب أقدمية 2422تسوية منازعات االستثمار لعام لقد صادقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست على اتفاقية واشنطن ل - 721

، سلطنة عمان بتاريخ 11/02/2401، اإلمارات العربية املتحدة بتاريخ 01/02/2400، السعودية بتاريخ 01/07/2414التصديق)الكويت بتاريخ 

ة األخرى التي صادقت على تلك االتفاقية: الجزائر، ومن بين الدول العربي ،(10/02/1022، ثم قطر بتاريخ 22/07/2442، البحرين بتاريخ 17/00/2442

 www.icsid.worldbank.orgجمهورية مصر العربية، املغرب، السودان، تونس، األردن، سوريا، لبنان، جمهورية اليمن، أنظر: 
 م، بشان االستثمار األجنبي باململكة العربية السعودية.1000هـ ، 2/2/2112بتاريخ  2املرسوم امللكي رقم: م/ -722
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فمن خالل نص تلك املادة يتضح بأن املشرع السعودي نظم التحكيم في حالة نشوء نزاع بين املستثمر األجنبي 

والدولة املستضيفة لالستثمار، أو فيما بين املستثمر األجنبي واملستثمر السعودي، بأن يتم حل الخالف بالطريق الودي، 

الحل الودي، فإنه يمكن حل الخالف حسب األنظمة، أي حسب بنود العقد املبرم بينهما  وفي حالة تعذر الوصول إلى

 أو إلى أي وسيلة لحل النزاعات. -شرط أو مشارطة التحكيم-فيما إذا تضمن اتفاق التحكيم 

 ، حيث جاءت نص املادة(723)كما إن نظام التحكيم باململكة العربية السعودية قد نظم االتفاق على التحكيم 

 ( من نظام التحكيم السعودي على إنه: 20)

2.  
 
 طبيعيا

 
أم -أو من يمثله–ال يصح االتفاق على التحكيم إال من يملك التصرف في حقوقه سواء  أكان شخصا

.
 
 اعتباريا

 
 شخصا

ال يجوز للجهات الحكومية االتفاق على التحكيم إال بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي  .1

 جيز ذلك.خاص يُ 

وبناء  على ما تقدم، يتضح بأن املشرع في اململكة العربية السعودية أشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل     

 إدراج شرط التحكيم في العقود التي تبرمها الحكومة أو من يمثلها من األشخاص االعتبارية العامة.

ال األجنبي، وذلك من خالل إصدار قانون خاص بذلك أما في سلطنة ُعمان فقد نظم املشرع استثمار رأس امل    
( من ذات القانون على إنه:" يجوز االتفاق على إحالة أي نزاع ينشأ بين مشروعات 21، حيث جاءت نص املادة )(724)

االستثمار األجنبي والغير إلى هيئة تحكيم محلية أو دولية"، فمن خالل نص تلك املادة فإن املشرع العماني قد أجاز 

 اللجوء إلى اتفاق التحكيم ص
 
وإحالة إي نزاع قد ينشأ بين املستثمر األجنبي والغير  -شرط أو مشارطة التحكيم-راحة

سواء  أكان الغير دولة أو إحدى مؤسساتها االعتبارية العامة، أو حتى األفراد، وإحالته إلى هيئة تحكيم محلية أو دولية، 

 إلى اتفاق التحكيم املبر 
 
 للعقد.وذلك استنادا

 
 م وفقا

م قانون بشأن 1027كذلك فإن املشرع الكويتي قد نظم التحكيم في حالة االستثمار األجنبي، فقد صدر في عام 

( على إنه:" تكون املحاكم الكويتية وحدها هي 12، حيث نصت املادة )(725)تشجيع االستثمار املباشر في دولة الكويت 

 كان. ويجوز االتفاق على االلتجاء في هذا النزاع إلى املختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات 
 
االستثمار والغير أيا

 التحكيم".

، حيث نصت (726)أما في دولة قطر فقد صدرت قانون لتنظيم استثمار رأس املال األجنبي في النشاط االقتصادي 

الغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو ( على إنه:" يجوز االتفاق على حل أي نزاع ينشأ بين املستثمر األجنبي و 22املادة )

 دولية".

 الفقرة الثانية: أهلية الشركات املستثمرة في تحكيم العقود النفطية

                                                           
 هـ.11/2/2177( بتاريخ 71نظام التحكيم السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ -723
هـ املوافق 2122جمادى األولى  22بي بسلطنة ُعمان، الصادر في م بإصدار قانون استثمار رأس املال األجن2441لسنة  201املرسوم السلطاني رقم:  -724

 م.2441من أكتوبر  22
 م بشأن تشجيع االستثمار املباشر في دولة الكويت.1027لسنة  222القانون رقم:  -725
 م بشأن تنظيم استثمار رأس املال األجنبي في النشاط االقتصادي بدولة قطر.1000لسنة  27القانون رقم:  -726
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، تلك العقود التي تبرمها الدولة مع     
 
لعل من أهم االستثمارات التي غالبا ما تتعدى حدود الدول ُجغرافيا

برى 
ُ
كون الشركة الواحدة منها من خالل اندماج عدة أشخاص القانون الخاص، كالشركات االستثمارية الك

ُ
، التي ت

شكل رأس مال عمالق ُيستخدم في االستثمار، كالشركات النفطية األجنبية.
ُ
 شركات، بحيث ت

حيث إن أغلب الشركات في هذا الصدد ما نجدها تتخذ لنفسها شكل شركة ُمساهمة، وهذا النوع من الشركات 

، وبالتالي هو من له صالحية إبرام العقود، أما غيره فهو يحتاج لوكالة خاصة (727)يمثلها قانونا رئيس مجلس اإلدارة 

تكون ُمتعددة الجنسيات، وتتعامل في إطار التجارة الدولية مكتوبة من أجل القيام بذلك، إال أننا نجد أن هذه الشركات 

 مما يطرح معه العديد من التساؤالت منها على سبيل املثال ال الحصر:

ما هو القانون الذي سيخضع له اتفاق التحكيم الذي تكون فيه هذه الشركات االستثمارية، من حيث صحته  .2

القانون الدولي الخاص مما يجعل العملية التحكيمية ككل ُمهددة، وكل شروطه؟ وبالتالي يصبح النقاش يصب في إطار 

 للمبدأ القائل بأنه إذا استحال عرض النزاع على التحكيم فإن شرط التحكيم يزول.
 
 وذلك تطبيقا

ثم أنه يطرح في هذا الصدد تساؤل أخر مفاده: هل يمكن القول بأن أهلية اللجوء إلى القضاء هي نفسها أهلية  .1

 ى التحكيم؟اللجوء إل

إن األهلية املطلوبة في التحكيم هي أهلية القيام بتصرف قانوني، وتخضع للقواعد العامة املقررة في قانون    

االلتزامات والعقود، أما أهلية اللجوء إلى القضاء فهي أهلية إجرائية تخضع لقانون املسطرة املدنية، وإن الجزاءات 

عن تلك املسطرة في قوانين املوضوع، ولو أن القانون اإلجرائي هو من يبث الروح  املقررة في القوانين اإلجرائية تختلف

 في القاعدة املوضوعية وينقلها من الجمود إلى الحركة. 

 املبحث الثاني: الصعوبات القانونية للتحكيم في عقود النفط

 طرفإن من أهم الصعوبات القانونية التي تواجه العملية التحكيمية في عقود النفط، 
 
ا والتي تكون الدولة دائما

فيها، تتجلى في مرحلة ما قبل بدأ إجراءات التحكيم وهي البحث عن القانون الواجب التطبيق، وفي مرحلة ثانية بعد 

 البدء في مسطرة التحكيم.

 فيثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق أمام املحكم، وذلك عندما يدفع أحد الطرفين أمام املحكم بعدم

 إلى عدم وجود اتفاق تحكيم، أو بطالن اتفاق التحكيم، أو عدم شمول اتفاق التحكيم للنزاع 
 
االختصاص، استنادا

املطروح أمامه، ففي هذا الفرض يتعين على املحكم البحث عن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم للفصل 

 في مدى صحة الدفع املثار أمامه من عدمه.

 مطلب أول(،)كسة تبيين الصعوبات الخاصة بالقانون الواجب التطبيق في تحكيم العقود النفطية وتقتض ي الدرا

 النفطية )كمطلب ثاني(.ومن ثم نتحدث عن الصعوبات الخاصة بسيادة الدولة في تحكيم العقود 

 املطلب األول: الصعوبات الخاصة بالقانون الواجب التطبيق في تحكيم العقود النفطية

                                                           
من قانون شركات املساهمة املغربي ما يلي: تخول ملجلس اإلدارة الجماعية أوسع السلط للتصرف باسم الشركة  201جاء في الفقرة األولى من املادة  - 727

لقانون افي جميع الظروف، ويزاولها في حدود غرض الشركة مع مراعاة السلطة املخولة صراحة بمقتض ى القانون ملجلس الرقابة وجمعيات املساهمين. 

 .1710( ص 2442أكتوبر  21) 2121جمادى اآلخرة  1بتاريخ  1111الجريدة الرسمية عدد  21-42



 

 

 169 
 

  

فاق التحكيم املتعلق بعقود النفط تنازع القوانين شأنه في ذلك شأن أي اتفاق تحكيم يتعلق بأي عقد من ُيثير ات

 العقود االستثمارية ذات الطابع الدولي، وبالتالي يتعين البحث عن القانون واجب التطبيق على هذا االتفاق.

ن مسألة تحديد القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم، نجدها قد تثور أمام القاض ي الوطني أو أمام إ

املحكم، فإذا أثيرت تلك املسألة أمام القاض ي الوطني فإنه ال يجد أية صعوبات في معرفة وتحديد القانون الواجب 

 ولي الخاص في دولته هي التي تتولى تحديد هذا القانون،التطبيق على اتفاق التحكيم، وذلك بحكم أن قواعد القانون الد

 إلى عدم وجود 
 
أما إذا ما تم عرض النزاع على املحكم ودفع الطرفين أمام املحكم بعدم اختصاصه، وذلك استنادا

 اتفاق تحكيم، أو بطالن اتفاق التحكيم، أو عدم شمول اتفاق التحكيم للنزاع املطروح أمامه، فإن اإلشكال يزداد

 في هذه الحالة، ألن املحكم ليس له قواعد اسناد يستعين بها في تحديد القانون واجب التطبيق على اتفاق 
 
تعقيدا

 .(728)التحكيم، ألنه عكس القاض ي ال يملك تلك القواعد التي يملكها القاض ي 

لفقهاء وبعض لذلك ومن أجل التطرق لهذه اإلشكالية، فإنه يجب ُمعالجة ذلك من خالل التعرف على موقف ا

 االتفاقيات الدولية والقوانين الوطني التي قيلت في هذا الشأن. 

 الفقرة األولى: القانون الواجب التطبيق من خالل املذاهب الفقهية

إن الفقه قد اختلف بشأن القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم، حيث انقسم في هذا الصدد إلى اتجاهين 

دعو إلى تطبيق قانون دولة مقر التحكيم، بينما االتجاه الثاني يدعو إلى األخذ بقانون اإلرادة أساسين: االتجاه األول ي

 .(729)املستقلة 

: االتجاه القائل بخضوع اتفاق التحكيم لقانون دولة مقر التحكيم:
ا
 أوال

يعة ة( والطبإن هذا االتجاه يستمد أساسه من الطبيعة املختلطة للتحكيم، أي الطبيعة االتفاقية )التعاقدي

القضائية في آن واحد، وبناء  على ذلك االتجاه فإن قانون دولة مقر التحكيم هو الذي يجب أن ُيطبق ويحكم التحكيم 

، لكن وعلى الرغم من ذلك فهذا االتجاه تلقى العديد من االنتقادات (730)بشكل عام، بما في ذلك اتفاق التحكيم

 من جانب أنصار االتجاه القائل بت
 
 طبيق قانون اإلرادة.خصوصا

: االتجاه القائل بخضوع اتفاق التحكيم لقانون اإلرادة املستقلة:  
ا
 ثانيا

 إياه 
 
يذهب هذا االتجاه إلى القول بأن التحكيم في عقود النفط يجب أن يخضع لقانون اإلرادة املستقلة، ُمفضال

 بها، فهي راجحة وغالبة 
 
عن قانون الدولة مقر التحكيم، وذلك بحكم الطبيعة التعاقدية للتحكيم وأن لم يكن ُمسلما

ة القضائية، فالتحكيم في هذا اإلطار كيفما كانت صورته سواء  على الطبيع -مرحلة اتفاق التحكيم-في هذه املرحلة 

أكان اتفاق ُمستقل أو شرط تحكيم ُمدرج في عقد، فهو يبقى عقد ويجب أن يعامل مثله مثل باقي العقود األخرى، ومن 

 واس ثم فإن قواعد القانون الدولي الخاص التي تحكم العقود بصفة عامة هي التي تنطبق على اتفاق التحكيم،
 
تنادا

                                                           
 .172سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  - 728

 .21، ص 1002خالد إبراهيم التالحمة، "القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم التجاري الدولي، جهينة للنشر والتوزيع،  - 729
م، حيث نصت املادة الخامسة 2421وقد تأثر بهذه النظرية مجمع القانون الدولي في التوصية التي أصدرها بمناسبة انعقاده بأمستردام في عام  - 730

يد، ز  من هذه التوصية على أن صحة اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم تكون محكومة بالقانون النافذ في الدولة مقر التحكيم، انظر: سراج حسين أبو 

 .171مرجع سابق، ص
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ملبدأ سلطان اإلرادة فإن القانون الذي ُيطبق على اتفاق التحكيم هو القانون املختار من قبل األطراف أنفسهم ، أي 

 . (731)قانون اإلرادة املستقلة 

لكن هذا االتجاه يجد بعض الصعوبات في حالة عدم وجود االختيار الصريح من قبل األطراف، مما يطرح معه 

ون الذي يجب على املحكم اللجوء إليه. فهل يلجأ إلى قانون الدولة مقر التحكيم، أم إلى القانون املختار تساؤل عن القان

من قبل األطراف ليطبق على موضوع النزاع؟ وبعبارة أخرى هل هنالك ارتباط بين القانون املطبق على موضوع النزاع 

 والقانون املطبق على شرط التحكيم؟

 التحكيم لقانون الدولة مقر التحكيم:بالنسبة لفرضية إخضاع  .2

في هذه الحالة قد يكتفي الطرفين فقط بتحديد مقر التحكيم في دولة ُمعينة دون اإلفصاح الصريح عن القانون 

الواجب التطبيق على التحكيم، لذلك حسب أنصار قانون اإلرادة املستقلة، فإنه يستخلص من ذلك إن إرادة األطراف 

 عندما  قد اتجهت نحو اختيار 
 
قانون هذه الدولة أي قانون دولة مقر التحكيم، حتى ُيطبق على اتفاق التحكيم، خاصة

 لتطبيق قانون بلد هذا املركز التحكيمي 
 
 إضافيا

 
 للتحكيم، لكونه ُيعد سندا

 
 دائما

 
 .(732)يكون مقر التحكيم مركزا

 بالنسبة لفرضية إخضاع التحكيم لقانون العقد موضوع النزاع:  .1

خص فرضية إخضاع اتفاق التحكيم للقانون الذي يحكم العقد موضوع النزاع، فإنه وحسب االتجاه فيما ي

 ملبدأ استقالل اتفاق التحكيم عن العقد األصلي، فإن ذلك يعني إن اتفاق 
 
املنتصر لقانون اإلرادة املستقلة، واستنادا

 راف اختيار قانون ليحكم اتفاق التحكيم يختلفالتحكيم يمكن أن يكون له إسناد ُمستقل، وبالتالي فإنه يمكن لألط

عن الذي يحكم العقد، وفي حالة سكوت األطراف بشأن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، فإن املحكمون 

في املقابل غير ُملزمين بتطبيق القانون املختار من قبل األطراف ليحكم العقد موضوع النزاع على اتفاق التحكيم، لكن 

لى الرغم من ذلك فإن اختيار األطراف لقانون معين لكي يطبق على العقد، فإنه ُيعتبر داللة قوية على اتجاه إرادتهم وع

 .(733)إلى اختيار هذا القانون من أجل أن ُيطبق كذلك على اتفاق التحكيم 

 الفقرة الثانية: القانون الواجب التطبيق من خالل االتفاقيات الدولية

: اتفاقية 
ا
  (:734) 2967نيويورك أوال

( من هذه االتفاقية، فإنه ال يجوز رفض االعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه، إال 2حسب مقتضيات نص املادة )

 للقانون الذي أخضع األطراف 
 
إذا قدم الخصم املتمسك ضده بالحكم الدليل على أن "اتفاق التحكيم غير صحيح وفقا

 لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم".االتفاق له، أو عند عدم النص على ذلك، 
 
 وفقا

 إلى القانون الذي 
 
ُيستنتج من هذا النص أن االتفاقية أخذت بقانون اإلرادة املستقلة، ومن ثم يتعين الرجوع أوال

اختاره األطراف ليحكم اتفاق التحكيم، بمعنى أنها قد ذهبت في االتجاه الثاني لخضوع اتفاق التحكيم لقانون اإلرادة 

ستقلة، وفي حالة غياب اإلرادة الصريحة من قبل األطراف، فقد ألزمت االتفاقية األخذ بقانون الدولة التي قد صدر امل

                                                           
 .174سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  - 731
 .112سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  - 732
 .21، ص 2441إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،  - 733
على  1021أكتوبر  02تم الولوج إليه في  http://www.uncitral.orgشورة باملوقع التالي املتعلقة باالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية من - 734

 .  11:00الساعة 

http://www.uncitral.org/
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فيها حكم التحكيم، أي أنه في حالة غياب التحديد الصريح من قبل األطراف لتحديد القانون الواجب التطبيق على 

 .(735)القانون الذي قد صدر فيه حكم التحكيم  اتفاق التحكيم، فإنه يوجد قانون ُمختص احتياطي وهو 

إال إنه وعلى الرغم من الحلول التي قدمتها هذه االتفاقية إال أنها تبقى ُمقتصرة فقط على االعتراف بالحكم     

التحكيمي وتنفيذه، بمعنى أنه في الحالة التي يعرض فيها الحكم التحكيمي أمام القاض ي الوطني بمناسبة االعتراف 

التحكيم وتنفيذه. أي في مرحلة ما بعد صدور الحكم التحكيمي ليس إال، ومن ثم يتعين عليه الرجوع إلى قانون بحكم 

 
 
هذه الدولة، علما بأن هذه القاعدة التي قررتها املادة أعاله قاعدة إسناد ال قاعدة موضوع ولم تقدم في نظرنا حلوال

 نهائية لإلشكال املطروح.

: اتفاقية جنيف 
ا
  :(736) 9622ثانيا

( من هذه االتفاقية على إنه: "تفصل محاكم الدول املتعاقدة في وجود أو صحة وجود اتفاق 2/1نصت املادة )

 للقانون الواجب التطبيق عليهم، وفي املسائل األخرى:
 
 التحكيم فيما يتعلق بأهلية األطراف وفقا

 للقانون الذي أخضع له األطراف اتفاق التحكيم.  -2
 
 وفقا

 لقانون البلد الذي يجب أن يصدر فيه حكم التحكيم. وفي حالة -1
 
 عدم اتفاق األطراف، وفقا

وفي حالة عدم اتفاق األطراف، وكان من غير املمكن معرفة البلد املحتمل أن يصدر فيه حكم التحكيم في  -7

 للقانون ا
 
 على املحكمة القضائية، تفصل املحكمة وفقا

 
التنازع  لذي تعينه قواعداللحظة التي يكون فيها األمر معروضا

 في دولتها ".

( على جواز رفض االعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه إذا كان اتفاق التحكيم "غير صحيح 4/2كما جاءت نص املادة )

 للقانون الذي أخضع له األطراف اتفاق التحكيم، أو قانون البلد الذي صدر فيه حكم التحك
 
 يم، في حالة عدموفقا

فمن خالل هذين النصين يتضح أن هذه االتفاقية أخذت بنفس الحلول التي سبق وأن أخذت بها  اتفاق األطراف".

م، حيث أنها قد تبنت قانون اإلرادة املستقلة ليطبق على اتفاق التحكيم، وفي حالة عدم توافر 2420اتفاقية نيويورك 

 د الذي صدر فيه حكم التحكيم.اإلرادة الصريحة تبنت االتفاقية مسألة خضوع اتفاق التحكيم لقانون البل

وقد تناولت هذه االتفاقية إشكالية القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم أمام القاض ي الوطني وقبل 

صدور حكم التحكيم، حيث ميزت االتفاقية بين حالتين: ففي الحالة األولى: إذا كان من املمكن توقع البلد الذي سوف 

ن قانون هذا البلد هو الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، والحالة الثانية: في حالة إذا يصدر فيه حكم التحكيم، فإ

لم يكن من املمكن توقع البلد املحتمل لصدور حكم التحكيم فيه، فإن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم 

زاع، أي قواعد تنازع القوانين في قانون دولة هو ذلك القانون الذي تعينه قواعد التنازع في املحكمة املعروض عليها الن

 القاض ي.

ونشير في هذا الصدد أنه يمكن أن يدخل في مفهوم قانون اإلرادة املستقلة حتى قواعد الشريعة اإلسالمية كما 

جاء في إحدى األحكام التحكيمية على إنه: "في النظام االنكلوساكسوني يمكن إخضاع االتفاق لقانون ليس هو قانون 

                                                           
 .117سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  - 735
 م، منشورة باملوقع التالي2422ق في م، ودخلت حيز التطبي2422االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدولي وقعت في  - 736

http://www.drmmahran.com    17:70على الساعة  1021أكتوبر  2تم الولوج في. 
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 يحكم ا
 
 وبما أن األطراف قد أرادو الشريعة اإلسالمية قانونا

 
لدولة بل يمكن أن يكون أي نظام قانوني محدد بشكل كاف

 .  (737)اتفاقاتهم فيكون هو النظام املطبق على العقد "

: موقف القوانين الوطنية:
ا
 ثالثا

 انون الواجب التطبيق على اتفاقإن بعض التشريعات الوطنية املنظمة للتحكيم نجدها قد تعرضت ملسألة الق

( على إنه:" يكون اتفاق التحكيم 210/1الذي نص باملادة ) (738)التحكيم، كالقانون السويسري للتحكيم الدولي الخاص 

 من حيث املوضوع إذا توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون املختار من قبل األطراف، أو القانون الذي 
 
صحيحا

 القانون الذي يحكم العقد األصلي(، أو القانون السويسري".يحكم موضوع النزا
 
 ع )وخصوصا

حيث إنه من املالحظ على النص السابق، بأنه يكفي لصحة اتفاق التحكيم أن تتوافر فيه الشروط املوضوعية 

 التي يتطلبها أحد القوانين الثالثة:

 القانون املختار من قبل األطراف. .2

 من قبل القانون واجب التطبيق على مو  .1
 
 العقد األصلي، سواء  أكان هذا القانون ُمختارا

 
ضوع النزاع وخصوصا

 األطراف أو من قبل املحكمين.

 القانون السويسري باعتباره قانون الدولة التي يجري التحكيم على إقليمها. .7

ملادة يث نصت اأما املشرع األسباني فقد جاء بنص ُمغير للنص الوارد بقانون التحكيم السويسري والجزائري، ح

 ( على إنه: 22)

 بواسطة األطراف بشرط أن توجد صلة بينه وبين 
 
"يحكم صحة اتفاق التحكيم وآثاره القانون املختار صراحة

العقد األصلي، أو موضوع النزاع. وفي حالة تخلف االختيار الصريح من قبل األطراف، ُيطبق القانون الذي يحكم العقد 

وفي حالة عدم وجود هذا القانون، ُيطبق قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم. وإذا  األصلي الناش ئ عن النزاع.

لم يكن من املمكن تحديد هذا القانون ُيطبق قانون محل إبرام اتفاق التحكيم"، فكما هو واضح من النص فاملشرع 

ين األربعة وعية التي يتطلبها أحد القواناإلسباني قد حدد بأنه يكفي لصحة اتفاق التحكيم أن تتوافر فيه الشروط املوض

 التالية:

.القانون املختار من قبل األطراف، بشرط وجود صلة بين القانون املختار من قبلهم ليحكم اتفاق التحكيم 2

 والعقد موضوع النزاع.

1.
 
 . القانون الذي يحكم العقد موضوع النزاع إذا كان هذا القانون ُمحددا

 صدر فيها حكم التحكيم..قانون الدولة التي 7

 . قانون الدولة محل إبرام اتفاق التحكيم.1

أما فيما يتعلق بقوانين التحكيم بالدول العربية بشكل عام، وقوانين التحكيم بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

أي نص  قوانينالعربية بشكل خاص، فإنه من املآخذ التي تؤخذ على املشرع العربي بشكل عام، بأنه لم ُيضمن تلك ال

                                                           
 .110الصفحة  1004يوليو  – 7حكم تحكيمي منشور بمجلة التحكيم العاملية العدد  - 737
أبريل  17م، كما أخذ بذات النص القانون الجزائري للتحكيم الصادر في 2401ديسمبر  20القانون السويسري للتحكيم الدولي الخاص، الصادر ي  - 738

 لنص املادة )2447
 
 ( مكرر.120/2م، استنادا
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 لتلك القوانين أمام 
 
يتعلق بمسألة القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، بالرغم أن هذه املسألة قد تثور طبقا

 إلى عدم وجود 
 
هيئة التحكيم أو حتى أمام القاض ي الوطني، وذلك عندما يدفع أحد األطراف بعدم اختصاصها استنادا

، أو حتى أمام القاض ي الوطني بمناسبة الطعن في الحكم التحكيمي (739)سقوطه اتفاق التحكيم، أو بطالنه، أو 

 .(740)بالبطالن

من خالل ما تقدم، يتضح لنا بأن الفقه، واالتفاقيات الدولية املتعلقة بالتحكيم، وبعض قوانين التحكيم 

ية بشكل خاص، وعقود الوطنية، قد عالجت مسألة القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم بالعقود النفط

االستثمار بشكل عام، وهو إخضاع اتفاق التحكيم إلى قانون اإلرادة املستقلة، وفي حالة تخلف قانون اإلرادة فإنه يؤخذ 

 بقانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم، أو قانون مقر التحكيم، أو قانون الدولة التي أبرم فيها اتفاق التحكيم.

 عوبات القانونية الخاصة بسيادة الدولة في عقود النفطالص املطلب الثاني:

إن التفاوت القانوني واالقتصادي في مراكز األطراف املتعاقدة، دفع الدول املتعاقدة إلى تأميم وتسكين العقد 

دى إلى أ بموجب القانون الوطني للدولة املتعاقدة، كما دفع الشركات األجنبية االستثمارية إلى تدويل العقد، األمر الذي

تضمين العقود املبرمة بين املستثمر األجنبي والدولة املستضيفة لالستثمار لشروط ذاتية كشرط الثبات التشريعي، 

 وبالتالي غل يد الدولة عن املساس بالعقد وتجميده لفترة زمنية خالل فترة سريان العقد.

 فيه
 
 تلك التي قد تتضمن إن أهم اإلشكاالت التي تواجه العقود التي تكون الدولة طرفا

 
ا بصفة عامة، وخاصة

اتفاق التحكيم في عقود النفط هي مسألة السيادة، ذلك أن الدولة عندما تريد عرقلة العملية التحكيمية فإنها تستعمل 

 السيادة والحصانة القضائية، سواء  أكان ذلك في مواجهة القضاء، أو حتى في مواجه تنفيذ األحكام؟

 ع بالحصانة ضد التحكيمالفقرة األولى: الدف

إن أتفاق التحكيم ُيرتب أثرين هامين، حيث يتمثل األول: في األثر اإليجابي املتمثل في منح املحكمين االختصاص 

بالفصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم، بينما يتمثل األثر الثاني في: األثر السلبي املتمثل في سلب اختصاص املحاكم 

اع موضوع اتفاق التحكيم، فعلى ضوء تلك اآلثار، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا املجال، القضائية من نظر النز 

هل اتفاق التحكيم يتعارض مع ما تتمتع به الدولة ومؤسساتها االعتبارية العامة من حصانة قضائية وتنفيذية؟ وهل 

 التحكيم؟ يجوز لها أن تتمسك بتلك الحصانة أمام املحاكم الوطنية أو أمام هيئات

وبناء  عليه، فإننا سوف نوضح مدى أثر اتفاق التحكيم على حصانة الدولة القضائية، وكذلك أثره على حصانة 

 الدولة التنفيذية.

: الدفع بالحصانة القضائية:
ا
 أوال

                                                           
لى ة بعد اختصاصها، بما في ذلك الدفوع املبنية عحيث نصت معظم قوانين التحكيم العربية على إنه:" تفصل هيئة التحكيم في الدفوع املتعلق - 739

 لنص املادة )
 
(، واملادة 11/2عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطالنه أو عدم شموله ملوضوع النزاع"، كقانون التحكيم املصري والعماني استنادا

 ( من النظام السعودي.10/2)
الت قبول دعوى بطالن حكم التحكيم، والتي نصت على أنه" ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم كما نصت معظم قوانين التحكيم العربية على حا - 740

 لألبطال أو سقط بانتهاء ُمدته"، كقانون ا
 
 أو قابال

 
العماني لتحكيم املصري و إال في األحوال اآلتية: أ. إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا االتفاق باطال

 لنص املادة )
 
 ( من نظام التحكيم السعودي.20/2(، واملادة )27/2استنادا
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ين الدول بُيعد الدفع بالحصانة القضائية من املبادئ املستقرة في القانون الدولي، وهو مبدأ املساواة القانونية 

أعضاء الجماعة الدولية، فقيام إحدى الدول أو أحد األشخاص التابعين لها بمقاضاة الدول األخرى، سواء  أكان ذلك 

 بمبدأ املساواة بين الدول.
 
 أمام محاكمها الوطنية، أم أمام هيئات التحكيم، فإن ذلك كان ُيعد إخالال

لة العملية التحكيمية، أو من أجل التخلص من اتفاقها على من أجل عرق (741)فتمسك الدولة بحصانتها وسيادتها 

 في عقد أو اتفاق التحكيم، فإنه يستمد أساسه من مبادئ القانون الدولي العام، 
 
الخضوع للتحكيم الذي قبلته صراحة

 ذلك أن هذا األخير في هذه الحالة يلقي بضالله على حسن سير العملية التحكيمية.

ر ملحكمة النقض الفرنسية، وذلك في إطار ملف ُعرض عليها من أجل تذييل حكم تحكيمي وفي هذا الصدد جاء قرا

بالصيغة التنفيذية، بشأن نزاع يتعلق بفسخ عقد توزيع حصري للمشروبات في أوروبا يتضمن شرط إحالة االختصاص 

. إذ أن موضوعه يقتصر فقط ملحاكم والية جورجيا بالواليات املتحدة األمريكية، حيث أكدت في حكمها على إنه:" ..

 ،
 
 للنظام العام الدولي، وحيث أن الحكم مبرر قانونا

 
، ال يكون ُمخالفا

 
على معاقبة خرق التزام تعاقدي ُمقرر سابقا

 .(742)وبالتالي يقتض ي رد الطعن"

لنفطي، للقول بأن الدولة عند إقدامها لقبول اتفاق التحكيم كالعقد ا (743)في هذا الصدد يتجه أغلب الفقه    

أو عقود الطاقة كعقد من عقود االستثمار، فإن الدولة تكون بذلك قد تنازلت وبشكل ضمني عن حصانتها القضائية 

في حدود املوضوع الذي انصب عليه اتفاق التحكيم، وذلك بناء  على عدة أسس أهمها هو أن التحكيم نزاع من نوع 

املحكم عندما يصدر حكمه فهو ال يصدره باسم أي دولة بل هو  خاص عن القضاء، وال ينتمي إلى ُسلطة أي دولة، وأن

فقط ُينفذ املهمة التي ُعهد إليه بها من طرفي العقد أي املستثمر األجنبي والدولة، مما يعني معه أن ذلك ليس فيه 

 مساس بحصانة الدولة في ُمواجهة القضاء وسيادتها التي تملكها.

لتحديد مدى تمتع الدول األجنبية بالحصانة القضائية من عدمه، فمن جهة  إال إنه يجب التمييز بين حالتين    

أولى الحالة التي تقوم فيها الدولة بتصرف ما بصفتها شخص من أشخاص القانون الدولي العام، وبين بعض التصرفات 

ئية انة القضاالعادية التي تقوم بها بصفتها شخص من أشخاص القانون الخاص، بحيث أن الدولة ال تتمتع بالحص

شرط -عند ممارستها لنشاط خاص إذا اتسم هذا النشاط بالطابع التجاري، فالدولة عند توقيعها على اتفاق التحكيم 

 على تنازلها عن الحصانة القضائية  -أو مشارطة التحكيم
 
 ملموسة

 
 .  (744)فإنه ُيشكل ذلك داللة

الدولية في باريس في أحد أحكامها وهي بصدد البت وفي هذا الصدد أصدرت محكمة التحكيم بغرفة التجارة     

في نزاع يتعلق بأحد عقود استغالل حقول نفط الجمهورية الليبية، إذ قضت فيه بأن الدفع بالحصانة القضائية 

                                                           
باالستقالل الخارجي في مواجهة الدول األخرى، مع امتالكها في الداخل إدارة الحكم، وإصدار القوانين الدولة يمكن تعريف السيادة بأنها: تمتع  - 741

ل األخرى من التدخل في شؤونها الداخلية، وإال اعتبرت دولة ناقصة السيادة تعريف منشور باملوقع االلكتروني واللوائح وتنفيذها وقدرتها على منع الدو 

 .17:70على الساعة  1021-02- 21ثم الولوج إليه في  /http://www.f44g.comالتالي 
، منشور بمجلة التحكيم العاملية العدد 1004أكتوبر 21اريخ ، بت00-22.214قرار ملحكمة التمييز الفرنسية، الغرفة املدنية األولى، قضية رقم  - 742

 .272م، السنة الثانية، ص 1020السابع، تموز )يوليو( 
 .110حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص - 743
 .110حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص - 744

http://www.f44g.com/vb
http://www.f44g.com/vb
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للدولة ال يتفق مع نظام التحكيم الذي يقوم على أساس تسوية النزاع بشكل رضائي من خالل اتفاق ُمسبق بين أطراف 

 عن حصانتها القضائية  القانون 
 
 . (745)الخاص يشكل في حد ذاته تنازال

 فيه يكون في  -شرط أو مشارطة التحكيم-زد على ذلك إن إدراج اتفاق التحكيم 
 
في العقد الذي تكون الدولة طرفا

 إلى إقدام الشركات املستثمرة على التعاقد، إذ أنه لوال اتفاق التحكيم
 
 أساسيا

 
قدت، ثم ملا تعا كثير من األحيان دافعا

 ملبدأ تراض ي الطرفين وتنفيذ العقود بحسن النية 
 
 سافرا

 
أن تمسك الدولة بحصانتها القضائية وسيادتها فيه خرقا

 وللتحكيم ككل ألنه يقوم على اإلرادة.

: الدفع بالحصانة ضد التنفيذ:
ا
 ثانيا

لة أمام القضاء الوطني لدولة أخرى، ملا كما هو معلوم بأن الحصانة القضائية تهدف إلى الحيلولة دون مثول الدو 

في ذلك من انتهاك الستقالل الدولة وسيادتها، أما الحصانة التنفيذية فإنها تهدف إلى الحيلولة دون اتخاذ إجراءات 

 . (746)التنفيذ الجبري ضد الدولة، ملا ينطوي عليه من تهديد الستقرار الحياة الدولية 

عرقل العملية التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي، ولم تتمسك بالحصانة أو السيادة     
ُ
فالدولة إذا لم ت

أثناء نظر النزاع، فإن ذلك قد يحدث في مرحلة تنفيذ الحكم التحكيمي، فهل يمكن اعتبار قبول الدولة باللجوء إلى 

 عن حصانتها ضد التنفيذ الحكم ا
 
 ضمنيا

 
 لتحكيمي؟التحكيم تنازال

إلى القول بأنه يجب اقتراح بأن الدولة بمجرد قبول اتفاق التحكيم  (747)في هذا الصدد ذهب البعض من الفقه 

فإن ذلك يكون بمثابة تنازلها عن الدفع بحصانتها ضد التنفيذ، ألن القول بغير ذلك سيفرغ العملية التحكيمية ككل 

ها في يادتالفائدة من اللجوء إلى التحكيم إذا كانت الدولة ستتحجج بسمن فحواها وهذا االتجاه نؤيده بدورنا ألنه ما 

يذهب إلى القول بأن اتفاق التحكيم بذاته ال ُيفيد في الداللة على تنازل  (748)إال أن هناك من  مرحلة الحكم التحكيمي.

.الدولة عن حقها في التمسك بالحصانة في مواجهة إجراءات التنفيذ بمعنى أن ذلك يجب أن ي
 
 كون صراحة

( من اتفاقية البنك الدولي لتسوية ُمنازعات االستثمار، والتي أشارت إلى أن 22وهذا الطرح تؤيده نص املادة )

الدولة ال تتنازل عن حصانتها ضد التنفيذ عندما تختار االنضمام إلى عقد يتضمن شرط التحكيم، لكن يجوز إدراجه 

 بأن تتنازل عن حصانتها السيادية ف
 
 يما يخص أموالها فيما يتعلق بالتنفيذ الجبري للحكم التحكيمي.صراحة

                                                           
745" - le tribunal considére que l’argument tiré par l-Etat de son immunté n’est pas pertinent dans consenssuel de règlement des différent 

til que l’arbitrage fondé sur l’acceptation préalable par les parties de  tote décision rsultant du procés arbitre le dés qu’un etet accepte un 

obligation de cet order a l’egoral d’une partie privé une telle acceptation constitue en soi une renociation a l’immunité » 

خاص لحكم تحكيمي أوردته سهام السويني: التحكيم في حل منازعات نقل التكنولوجيا رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة شعبة القانون ا

 1001/1000لوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال جامعة محمد الخامس السنة الجامعية وحدة التكوين والبحث أنظمة التحكيم كلية الع

 .221الصفحة 
 .212 -211حفيظة السيد الحداد،" املوجز في القانون القضائي الخاص الدولي"، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي بدون تاريخ نشر، ص - 746
، دار 2لعقد اإلداري عبر الحدود، دراسة في النظام القانوني للعقود املبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، طمحمد عبد العزيز علي بكر، فكرة ا - 747

 .110، ص1000النهضة العربية، القاهرة، 
 .107حفيظة السيد الحداد، املرجع السابق، ص - 748
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وباإلضافة إلى ما سبق، فإنه يثار تساؤل آخر في نفس هذا الصدد مفاده هل يجوز للدولة املساس بالعقد بحكم 

ق ح سيادتها؟ وما هي ضمانات الطرف اآلخر؟ وما مصير ما يسمى بشرط الثبات التشريعي إن وجد؟  وهل تملك الدولة

 تأميم نشاط استغالل النفط محل العقد؟

لذلك نشير إلى أن الدولة عندما تقدم على االنضمام إلى عقود النفط؟ فإن ذلك يكون من ُمنطلق أن الدولة لها 

صفتان: فهي من جانب تحمل صفة املتعاقد امللتزم وامللزم بتنفيذ جميع بنود العقد، ثم من جهة ثانية فهي تبقى دولة 

شرع القوانين وتتخذ القرارات، لكن الذي قد ذات سياد
ُ
مارسها طبقا لهذه الصفة فهي كدولة ت

ُ
ة لها اختصاصات ت

يحدث هو أن الدولة عندما تقوم بوظيفة من بين وظائفها باعتبارها دولة كتلك املشار إليها أعاله، فإن ذلك قد يكون 

 مع العقد الذي أبرمته كأن تقوم الدولة باستحداث 
 
نصوص قانونية أو تشريع ضرائب جديدة أو القيام بزيادة ُمتناقضا

 الحد األدنى لألجور...

واألكثر من ذلك فإن الدول اعتادت أن تدرج في العقود التي قد تبرمها مع املستثمر نص مفاده أن التزامها بمقتض ى 

ن في املقابل فإن الطرف هذا العقد ال يمكن أن يحد من اختصاصاتها وحقوقها باعتبارها دولة وصاحبة سيادة، لك

 ما تتضرر عندما تقوم الدولة بسن تشريع قوانين أو إضافة بعض األعباء أو 
 
اآلخر أي الشركة املستثمرة غالبا

الشروط...؟ مما يجعل االعتبارات التي بنت عليها تلك الشركة مصالحها في اإلقدام على التعاقد مع الدولة أصبحت في 

 خبر كان.

ابل هناك بعض الشروط يتم إدراجها في عقود النفط لصالح الطرف املستثمر، مثل شرط الثبات إال إنه وفي املق

التشريعي الذي تتعهد الدولة بمقتضاه بعدم تطبيق أي تشريع جديد على العقد، وشرط عدم املساس بالعقد الذي 

خر، ُمستخدمة في ذلك الوسائل تلتزم الدولة من خالله بعدم تعديل العقد بإرادتها املنفردة دون رضاء الطرف األ 

املتوفرة لها كسلطة عامة، رغم الخالف املطروح حول مدى صحة إدراج هذه الشروط، واآلثار التي يمكن أن تترتب 

 عليها. 

 الفقرة الثانية: لجوء الدولة الى التأميم

 في اهتزاز تلك ا
 
ت للملكية لقداسة التي كانلقد شكل انتشار بعض مبادئ الفكر االشتراكي في العصر الحديث سببا

الفردية وطابعها املطلق الذي ساد فترة من الزمن بظهور بعض الوسائل القانونية التي تؤدي إلى هيمنة الدولة على 

 للجماعة الوطنيةاملشروعات الكبرى اململوكة للخ (749)وسائل اإلنتاج املختلفة، كتأميم
 
ففي .  (750)واص لتصبح ملكا

أقدمت بعض الدول مانحة االمتياز إلى ما يسمى بالتأميم، وقد شكل ذلك إشكالية أثارت العديد العديد من املناسبات 

 من النقاشات القانونية حول مشروعية اللجوء إلى التأميم؟

                                                           
عادة في  الدولة املستقلةوهي مرحلة تمر بها ، "القطاع العامحويله إلى ويمكن تعريف التأميم بأنه: "نقل ملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة أي ت - 749

 .وإرساء قواعد السيادة بحيث تقوم الدولة بإرجاع ملكية ما يراد تأميمه إلى نفسها امللكيةإطار عملية نقل 
عية لجامهشام على صادق،" الحماية الدولية للمال األجنبي مع اشارة خاصة للوسائل املقترحة لحماية االموال العربية في الدول الغربية" الدار ا - 750

 .10للطباعة والنشر، دون ذكر سنة الطبع، ص 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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فاألساس القانوني الذي يقوم عليه التأميم هو مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها، وهذه السيادة كما يرى جانب من 

ا نوعان: سيادة خارجية تتمظهر في عدم الخضوع ألي دولة أخرى، وسيادة داخلية وهي سلطتها على أنه (751)الفقه 

 إقليمها، ومن بين مظاهر هذه السلطة إقدامها على إنهاء عقود النفط أو االمتياز عن طريق التأميم.

بين  علقة بالنزاع الذي ثار وفي هذا الصدد فإن من بين األحكام التحكيمية التي ناقشت مسألة التأميم، تلك املت

الشركة البريطانية للنفط والدولة الليبية، وذلك بعدما قامت هده األخيرة باللجوء إلى التأميم بموجب قانون صدر عنها، 

يقض ي بتأميم النشاط الذي كان موضوع العقد الرابط بين الطرفين، بحيث يتم نقل ُملكية نشاط االمتياز إلى شركة 

ستكشاف، ونص القانون على أن يتم تعويض الشركة البريطانية للنفط باملبلغ الدي تقدره اللجنة، الخليج العربي لال 

 لبنود عقد االمتياز، حيث أسست دعواها على مخالفة التأميم لنصوص 
 
وبعد لجوء الشركة املؤممة الى التحكيم وفقا

نتقامية، وطالبت بالتصريح بعدم شرعية العقد، وغياب دافع املصلحة العامة،  وأن ذلك كان بدوافع سياسية وا

 للعقد يستوجب 
 
التأميم، واالستمرار في تنفيد عقد االمتياز، وتوصلت الهيئة التحكيمية الى أن التأميم ُيعتبر خرقا

 للضرر وبرفض بقية الطلبات، مؤسسة قضائها على كون التأميم ينطوي على مخالفة االلتزامات 
 
التعويض الكامل، جبرا

 ملبدأ السيادة التي يف
 
 له، وبالتالي مسؤولية الدولة الليبية وطبقا

 
 .(752)رضها العقد فهو ُيعتبر خرقا

ويستفاد من ذلك تكريس مشروعية التأميم مادام أن الحكم التحكيمي لم يستجب لطلب املدعية باالستمرار في 

 ملصلحة العامة هي شرط ملشروعيته.تنفيذ العقد، وبالتالي أن السلطة العامة هي األساس القانوني للتأميم، وا

 الخــاتمـة

 فصفوة القول أنه إذا كان للتحكيم دور مهم في مجال تسوية املنازعات ذات الطبيعة الخاصة الدولية، 
 
وختاما

 بمبدأ حرية 
 
 بين من ُيدافع عن مصالح الشركات املستثمرة تذرعا

 
فخضوع هذه املنازعات لقضاء التحكيم أثار خالفا

الفردية، وبين من ُيدافع عن املصالح والثروات الطبيعية للدول النامية، تحت غطاء النظام العام الدولي  املبادرة

 لإلشكاالت التي قد 
 
والسيادة، ألجل ذلك ظهرت بعض التشريعات الخاصة كتلك املتعلقة باالستثمار ،إال إنه ونظرا

افه، وأمام الفراغ التشريعي الذي يالحظ على مستوى العديد ُيثيرها التحكيم في عقود النفط، والتفاوت الواضح بين أطر 

من التشريعات، تبقى الوسيلة األنجع لحل النزاعات الناجمة عن هذا الصنف من العقود هي اللجوء إلى التحكيم، 

ا قال كمذلك أنه ينهل من القواعد القانونية التي تالئم الطبيعة الخاصة ملعامالت التجارة الدولية، ذلك أن املحكم 

 أحدهم يرى العدالة بينما القاض ي مكبل بالتشريع.   

 

 

  

                                                           
 . 70، ص 2411محمد كامل ليلة،" النظم السياسية"، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 751
 1022- 20أورده عثمان السعيد املحيش ي، "دراسة قانونية حول التحكيم في عقود االمتياز النفطية"، مقال منشور بمجلة التحكيم العاملية العدد  - 752

 .211الصفحة 
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 للعدالة الولوج في املستهلك حق و التحكيم

 للعدالة الولوج في املستهلك حق و التحكيم

 

 بوجدة الحقوق  كلية الدكتوراه صف في باحث

 العيون  اكادير بهيئة متمرن  محام

 

 مقدمة:

املتعلق بتحديد تدابير حماية املستهلك ، حيث  72.00تعد الحماية القضائية للمستهلك من أهم محاور قانون 

من قبيل : حق املستهلك في توكيل جمعيات حماية املستهلك للدفاع  جعل حق التقاض ي مكفوال و مضمونا بعدة آليات

من  21في بندها  20عنه ،و إقرار مجموعة من األحكام لتقرير الولوج السهل للمستهلك للعدالة ، حيث حرمت املادة 

باالضافة  753ءقانون تحديد تدابير حماية املستهلك ، قلنا حرمت كل شرط من شأنه عرقلة حق املستهلك للولوج للقضا

 الى بطالن كبل شرط يحدد االختصاص القضائي بعيدا عن دائرة موطن املستهلك

وإذا كانت اإلتجاهات التشريعية و القضائية و الفقهية الحديثة تسير نحو إعطاء التحكيم مكانة متميزة باعتباره 

و هل توفر ضمانات التقاض ي التي وسيلة موازية للقضاء ، فإن السؤال يثور حول مدى إمكانية إعمال هذه االلية 

يمنحها القضاء الرسمي ، خصوصا و أن أغلب التشريعات الليبرالية و الحديثة تتجه إلى تحررية إجراءات التحكيم من 

إجراءات الخصومة القضائية، الش يء الذي يبث في نفوس املتقاضين )الطرف الضعيف( نوعا من الريبة تجاه هذه 

 املسطرة،

الطرف الضعيف في مسطرو التحكيم  و تحقيقا للطمأنينة غملت التشريعات على بتقييد  وتحقيقا لحماية

التحكيم هو اآلخر بضمانات التقاض ي األساسية حتى يتحقق التوازن الفني الدقيق بين أهداف السياسة التشريعية 

صومة إلى جانب مبدأ حق فكان مبدأ استقاللية املحكم و حيدته من أهم ضمانات هذه الخ 754الكامنة وراء التحكيم

الدفاع يتشكل هذين املبدأين صورة من صور املحاكمة العادلة في املادة التحكيمية )املطلب األول( باإلضافة إلى تقيد 

 املحكم بالقواعد اآلمرة و الضوابط التوجيهية العامة) املطلب الثاني(.

ات التقاض ي في عملية التحكيم ، وهل هي كفيلة لإلحاطة بهذا التساؤل وجب علينا التطرق إلى مظاهر توافر ضمان

 املتعلق بتدابير حماية املستهلك . 72,00بالتنزيل السليم ملقتضيات قانون 

                                                           
اء و يمكن املستهلك للقض ثار نقاش فقهي حول اعتبار شروط تسوية النزاع اليديلة كالوساطة و التحكيم هل تدخل في اطار الشروط املعرقلة لولوج 753 

من قانون تحديد تدابير حماية املستهلك ، و بناء عليه أفضل ان اتناول املوضوع في هذه املقالة من الناحية  21البند  20ابطالها حسب مدلول املادة 

ية من خالل مقال بعنوان " الطبيعة القانونية اإلجرائية  للوقوف على مدى فعالية و نجاعة هذه املسطرة أوال قبل التطرق الى املسألة من زاوية موضوع

عات الشرط التحكيم في عقود االستهالك" كجزء ثان في العدد املقبل و ذلك كي ال نحصر الجواب بااليجاب او النفي حول مدى جواز التحكيم في نز 

 ا االستهالك و كي ال نفوت فرصة الوقوف عند مميزات و عيوب املسطرة في حال تطبيقها و جوازه
طـنـية م و الـتشـريـعات الو طلعت أحمد دويدار , ضمـانات الـتـقـاض ي في خـصومـة الـتـحكـيم، دراسة مـقـارنة في الـتـشريـعات الـدولـية و أنـظمة مراكز الـتحكـي.754

  2:العـربية منشورات الحلبي الحقوقية  ص
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 و بناءا عليه يطرح السؤال حول حقيقة هذا القول على املستوى النظري و التطبيقي في منازعات اإلستهالك؟

 خصومة التحكيماملطلب األول : ضمانات املحاكمة العادلة في 

يعد مبدأ املحاكمة العادلة من أهم ما كرسته الحركة التشريعية باملغرب منذ سنوات، ليؤكده مرة أخرى 

هذا املبدأ في أبهى صوره هو نتاج الديمقراطية و الشفافية الذي يسعى إليه كل نظام  210755في فصل  1022دستور 

ن تكريسه على مجموع املساطر القضائية و املوازية للقضاء لكسب يدعي تبني مفهوم دولة الحق و القانون، فكان البد م

إلى جانب تفعيل مبدأ الحق في الدفاع )الفقرة األولى( املحكم -ثقة املواطن بإرساء شرط نزاهة و استقاللية القاض ي

  )الفقرة الثانية( 756كمبدأ إنساني عالمي يكرس املساواة بين املتقاضين.

 ة املحكمالفقرة األولى:  استقاللي

يعد هذا املبدأ )استقاللية املحكم( من أهم محاور الرض ى بالتحكيم، حيث يستوجب القانون على املحكم توفره 

فيكون شخصا عاديا أو  758وذلك تفاديا للمحاباة و االستمالة لهذا املحكم 757على شروط العدالة و املسؤولية و النزاهة

بمثابة قانون النظام األساس ي  لرجال القضاء فإنه يمنع  2411ير نونبر من ظه 22موظفا او محاميا إال القاض ي فالفصل 

 أن يزاول القاض ي مهام خارج مؤسسة القضاء.

و يعد مبدأ االستقاللية في التحكيم من النقاط اإليجابية التي تحسب لهذه املسطرة على خالف وسائل أخرى 

اكز خدمات شكاوى الزبائن التي تكون مؤطرة من املقاوالت و بديلة لحل منازعات االستهالك كالوساطة املقاوالتية و مر 

 مدعومة منها، الش يء الذي لن يحقق النزاهة و اإلستقاللية املرجوة من هذه املراكز.

وهو واحد من رواد التيار املنتقد لهذه  املراكز، وذلك بكونها تتكرر عليها عمليات شبه  Eric Camous وقد انتقد 

 .759روف لديها وهو ما يؤدي إلى الريبة و الشك في هذه املسألةمتتالية بين خصم مع

و إذا كان التعيين املتكرر لهذه املراكز منتقدا من هذا الفقه فإن محكمة النقض الفرنسية قررت نفس اآلمر 

ملحكمين ا بالنسبة للتحكيم حيث أن التعيين املتكرر لنفس املحكم فيه مس ملبدأ النزاهة و الحياد، و أصدرت تنبيها إلى

ليحتاطوا من التجاوزات املتمثلة في كثرة تعيين بعضهم من لدن نفس الطرف في عدة عقود للتحكيم مما يثير الشك 

فقررت ما يلي :" أن ما يلزم القضاة الرسميين من االلتزام  1020أكتوبر  10في استقالليتهم وذلك في قرارين بتاريخ 

كمين ، وذلك لتمكين األطراف من معرفة تامة لتشكيل الهيئة، فواجب باإلستقاللية و النزاهة ينطبق على املح

اإلستقاللية يفرض على املحكم باإلقرار لألطراف بكل الظروف الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على أحكامهم و التي قد 

عنيين كمين املتخلق في ذهن األطراف شكوك قوية حول طبيعة استقالليتهم و حيادهم" و توصلت املحكمة إلى أن املح

                                                           
 ،"في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول لكل شخص الحق ":  1022من دستور اململكة ل  210تنص املادة  755  

 يةأتنص املادة السابعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون  756 

 الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز ُيخل
 
  تفرقة، كما أن لهم جميعا

    ن وضد أي تحريض على تمييز كهذابهذا اإلعال  

ق م م الفقرة األولى. ال يمكن إسناد مهمة املحكم إال إلى شخص ذاتي كامل األهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي باإلدانة من  710الفصل  757  

 أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات االستقامة أو اآلداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه املدنية
 22الصفحة  1000سنة 1بد اإلله برجاني ، محكمة التحكيم ، مقال منشور بمجلة املنتدى عدد ع 758 

759 ERIC CAMOUS " Règlement non- Juridictionnel  des litiges de  Consommation " Contribution critique à l’analyse des modes alternatifs 

de règlement  des conflits Libr. générale de droit et de jurisprudence 2002 P170  
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تم تعيينهم بصفة متواترة و متكررة من نفس الشركة كما وصلت إلى وجود صفقات تجارية بيم املحكمين و الشركات 

 760الطرف في املسطرة

و تظهر معالم تفعيل هذه اإلستقاللية  في القانون املغربي بوضع املشرع آليات تنظم الرقابة على عمل املحكمين 

إال أنها حددت  761ق.م.م 717طت ألطراف النزاع صالحية الطعن بالتجريح حسب الفصل شأنهم شأن القضاة فأع

حاالت التجريح بصفة موضوعية و مجسدة مثال وجود عالقة القرابة، ولم تحدد حاالت التعيين املتكرر الناتج عن 

يتيح هذه اإلمكانية وهنا  763و الغريب أننا لم نجد أي فصل في قانون الوساطة 762عالقات تمس باستقاللية املحكم

 يظهر اعتراف ضمني للمشرع بقوة التحكيم كوسيلة قضائية موازية تستوجب ضمانات 

و على العموم فإن التعيين املتكرر ملركز تسوية خالف اإلستهالك من طرف املنهي هو الذي سيشكل عرقلة في هذه 

، و عليه فإذا ما كتب لتطور 764أو املقاول نفسهاملسطرة خصوصا إذا كان هذا املركز مدعوما من طرف املقاوالت 

 التحكيم في منازعات اإلستهالك باملغرب فإننا نقترح ما يلي:

 في التحكيم املؤسساتي: -2

  أو االخد باملنهج التشاركي بين سلطات  أن تكون مراكز التحكيم محايدة غير مؤطرة من مقاوالت معينة

 تمع املدني كجمعيات حماية املستهلك الوصاية و ومجموعة املقاوالت مع إشراك املج

 معيات جطة الحكومية، اتحاد املقاوالت، و األخذ بالتجربة البرتغالية وذلك بتأطير هذه املراكز من طرف السل

 حماية املستهلكين وذلك لغرض رقابة على أعمال هذه املراكز حتى ال تنحاز للجانب القوي.

                                                           
760 Arrêt N°962(09.68.131)FRANCE cassation chambre civile 20 OCTOBRE 2010 

Arrêt N° 963 (09.68.997)France  cassation chambre civile 20 OCTOBRE 2010 , publie sur www.courdecassation.fr  

 يمكن تجريح املحكم إذا : ق م م.717الفصل  761   

 أعاله . 710صدر في حقه حكم نهائي باإلدانة من أجل ارتكاب أحد األفعال املبينة في الفصل   -2

 أو لزوجه أو ألصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع .  لهكانت   -1

 أو زوجه وبين أحد األطراف إلى درجة أبناء العمومة األشقاء .  كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه  -7

 جه أو أحد األصول أو الفروع .كانت هناك دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد األطراف واملحكم أو زو  -1

 كان املحكم دائنا أو مدينا ألحد األطراف .  -2

 سبق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع .   -2

 تصرف بوصفه املمثل الشرعي ألحد األطراف . -1

 جه أو أصوله أو فروعه .كانت توجد عالقة تبعية بين املحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد األطراف أو زو   -0

 كانت صداقة أو عداوة بادية بينه وبين أحد األطراف .  -4

يل كيقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس املحكمة املختصة يتضمن أسباب التجريح ، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتش

داخل   نسحب املحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه ،فصل رئيس الحكمة في الطلبهيئة التحكيم أو بالظروف املبررة للتجريح ،فإذا لم ي

 يأجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن . وال يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح املحكم نفسه ف

 ا كأنها لم تكن بما في ذلك الحكمم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيهبتجريح محك  ذات التحكيم وللسبب ذاته . وإذا حكم
762 anbar Mohammad.blogspot.com  

ن األول سللمزيد من التوسع : بلخنفر هشام ، الوسائل البديلة لحل نزاعات االستهالك ، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص ، جامعة الح 763 

 1027كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية سطات 

مقال منشور باملجلة املغربية للدراسات و االستشارات القانونية ، سلسلة االعداد بلخنفر هشام ، الوساطة البنكية .. أية ديمقراطية لحل النزاع ـ  764 

 و ما يليها 241ص  1022منازعات األعمال بين التشريع و املمارسة ،  2الخاصة 

http://www.courdecassation.fr/
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 في التحكيم الحر: -1

  للمحكم إال بعد نشوء النزاععدم التحديد املسبق 

 .إلزام املحكم بالتصريح بسبقية  بته في قضية كان طرفا فيها أحد أطراف النزاع 

 الفقرة الثانية: ضمان حق الدفاع

 يشكل مبدأ ضمان حق الدفاع ضمانة مرتبطة باستقاللية املحكم، فإذا أعطى 

، فقد اختلت حيدته و انكسر في يده قب  املحكم أحد الخصوم ما لم يعطيه للطرف اآلخر من حقوق الدفاع

 .765امليزان، فحقوق الدفاع ليست حقوقا لصالح خصم في مواجهة طرفين على قدم املساواة

 711-20وهو نفس توجه املشرع املغربي  الفصل  766من قواعد اليونسترال 20وقد كرست هذه املساواة املادة 

أطراف التحكيم على قدم املساواة وتيهئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة الفقرة الثالثة ق.م.م والتي تنص  على : " يعامل 

و الذي أحالت عليه إلى املواد  NCPC 767 2120لعرض دعواه ودفوعا ته وممارسة حقه في الدفاع "  و املشرع الفرنس ي 

 .Principe de contradictionمكرسة مبدأ املواجهة  12و  24

ع أصلية: حق الدفاع، حق اإلثبات، حق املرافعة، وحقوق الدفاع املساعدة، وتتنوع حقوق الدفاع إلى حقوق دفا

 حق العلم، حق اإلستدعاء ، حق الحضور، حق االستعانة بمحام.

فاحترام مبدأ حق الدفاع في خصومة التحكيم يكون له خصوصية حيث أنه ال غنى عنه نظرا للطبيعة القضائية 

تب عليها من آثار قانونية في غاية الخطورة و األهمية، حيث أنه يحوز الحجية للعمل الناتج عن هذه الخصومة و ما يتر 

القضائية، زيادة على ذلك فإن حكم املحكمين يحوز القوة اإلقناعية بالنسبة للكافة ولذا فهي تبدو من الصور أو 

 768الوسائل التي يمكن عن طريقها رقابة حكم املحكمين.

بإصدار توصية  2440مارس  70في  La commission Europeen وضية األوروبية تطبيقا لهذا املبدأ فقد عملت املف

مبادئ واجبة التطبيق في املساطر الغير قضائية لحل منازعات االستهالك و التي  1التي أعلنت عن  E 12/40 7/6رقم 

و باعتبارها من  769من بينها التحكيم وهذه املبادئ هي االستقاللية ، الحياد، الدفاع، الفعالية، املساواة، حرية التمثيل

 مكونات حقوق االنسان

                                                           
، جامعة الكويت ، العدد وجدي راغب فهمي ، هل التحكيم نوع من القضاء ، دراسة انتقادية لنظرية الطبيعة القضائية للتحكيم ، مجلة الحقوق  765 

 211-272، ص 2447االول ، مارس ، 

 وان تهيأ  لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضيته  يجب ان يعامل الطرفين على قدم املساواة   النموذجي من قواعد االونسترال 20تنص املادة  766 

 من ق م م فرنس ي على الشكل التالي: 2120جاء نص املادة 767 

Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont 

autrement décidé dans la convention d'arbitrage. 

Toute fois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10,11 alinéa 1 et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance 

arbitrale. Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire 
768 Règlement tribunal Arbitral du centre d’Arbitage de conflits de consomation AR 12 I birlen 
769 STEPHANIE RAYMOUND BOUGIE ,l’arbitrage des différends en droit de la consommation , une nouvelle approche, mémoire master 

Comparative Law  McGILL UNIVERSITY, MONTRÉAL faculté droit, CANADA Juin 2003 P  201  
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من قانون  22لتحكيم في منازعات االستهالك فاملشرع األرجنتيني ينص في الفصل أما على مستوى الدول األخذ با

 .770على الضمانات اإلجرائية املبنية على العدالة الطبيعية سيما الحق في الدفاع 40/112

وعلى العموم نأخذ كتطبيق لهذه الضمانات،على سبيل املثال قواعد املركز البرتغالي لحل منازعات االستهالك 

 واملتمثلة في مايلي :

الشخص الذي يتقدم بشكاية للمركز البرتغالي لتحكيم منازعات اإلستهالك تعطى له نسخة كتابية من شكايته  -2

 .771مصادق عليها أو يصرح بإدعاءات شفويا بحضور محكم

 اشهود على األكثر إلدخال أي أدلة مقبولة قانون 7من قواعد املركز يسمح لألطراف استدعاء  22الفصل  -1

 772للمحكم صالحية تلقائية أو بناءا على طلب في تحديد خبير أو استدعاء شهود -7

 في إطار احترام الشفافية و النزاهة يقوم املركز دوريا باإلعالم في الجرائد و إصدار تقرير سنوي يشمل أنشطته -1

 ينشر أيضا مع احترام واجب السرية القرارات التي حكم فيها. -2

رائدة في هذا املجال وهو ما يفسر تأثر كندا،  Projet Pilotالكيبيكية كمشروع تجريبي   ولعل التجربة البرتغالية و 

 اسبانيا، األرجنتين وعدد من دول أمريكا الالتينية بهذه التجربة.

 املطلب الثاني: تقييد سلطة املحكم في استبعاد القوانين اآلمرة

التحكيم  وفقا ألحكام القانون ليمارس املحكم سلطة القاض ي إذا كان األصل يقتض ي أن يتم حل النزاع املحال على 

في تطبيق األحكام و التنظيمات القانونية على النزاع املطروح عليه و يلتزم بالحدود املرسومة لهذه السلطة، مع ذلك 

)الفقرة الةلعدفقد فوض القانون طرفي النزاع الحق في تخويل املحكم صالحية الفصل في النزاع وفقا ملا يراه محققا ل

ولو كان مخالفا ألحكام القانون التي يفترض أن تحكم وقائع النزاع فما صحة هذا القول أمام وجود ضمانات  األولى(،

)الفقرة و قواعد آمرة في قانون االستهالك ؟  وفي ظل قواعد توجيهية تشكل سياسة الدولة الحارسة احد سماتها 

 الثانية(.

 .املحكم وفقا للعدالة بالنسبة لقواعد القانون الفقرة األولى: حدود سلطة 

يعرف التحكيم وفقا للعدالة بأنه تنازل من أطراف عقد التحكيم عن إعمال أحكام القانون و إعفاء املحكم من 

 تطبيق هذه النصوص عند إصداره قرار تحكيمها.

حكم كام القانون ليمارس بذلك املفإذا كان األصل يقتض ي أن يتم الفصل في النزاع املحال على التحكيم وفقا ألح

سلطة القاض ي في تطبيق القانون فإن املشرع قد فوض لطرفي النزاع الحق في تخويل املحكم صالحية الفصل في النزاع 

 .773وفقا ملا يراه محققا للعدالة

ونية، قواعد القانغير أن هذا املعنى ال يمكن االعتراف به على إطالقه، إذ يجب ان نميز بين األنواع املختلفة من ال

، ذلك أن طرح املحكم لكل القواعد القانونية جانبا يؤدي إلى أن يكون الحكم التحكيمي معيبا و يجعله مهددا باإلبطال 

 أو غير قابال للتنفيذ في أحسن األحوال، لذلك يتم التمييز بين القواعد املوضوعية و القواعد اإلجرائية.

                                                           
770 Règlement tribunal Arbitral du centre d’Arbitrage de conflits de consomation AR 11 
771 Règlement tribunal Arbitral du centre d’Arbitrage de conflits de consomation AR 12 
772 Règlement tribunal Arbitral du centre d’Arbitrage de conflits de consomation AR 16 

  112ص: 2440املعارف ـ السنة الجزء االول ، دار الد العربية في البعبد الحميد األحدب موسوعة التحكيم  773 
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نجد أن هناك بعض القواعد القانونية التي يجوز للمحكم استبعاد تطبيقها ففيما يتعلق بالقواعد املوضوعية، 

تماما، وهذه هي القواعد القانونية املكملة و املوجودة في كل القوانين التي تكون على صلة بموضوع النزاع، حيث يكون  

 ها.لألطراف حق مخالفة هذه القواعد و حرية التصرف في الحقوق التي تمنحها  و التنازل عن

 L’ordre public deو يميز بين نوعين من هذه القواعد في هذه املسألة، بين قواعد النظام العام الحمائي 

protection  وهي القواعد املقررة لحماية مصلحة خاصة لألفراد، وقواعد النظام العام التوجيهيL’ordre public de 

direction .774 

طة الخروج على أحكام القواعد اآلمرة الحمائية، أي تلك املقرة لحماية فيرون أن املحكم  وفقا للعدالة لديه سل

مصلحة خاصة ألحد الطرفين وذلك ألن هذه القواعد و إن كان ال يجوز ألطراف العالقة القانونية مخالفتها مقدما إال 

 775أنه يكون لهم حق التنازل عن الحقوق التي تقررها لهم بعد استحقاقها بالفعل

 .الثانية: االلتزام بالقواعد العامة التوجيهيةالفقرة 

االجتماعية والسياسية  يقصد بالنظام العام التوجيهي ، ذلك النوع من النظام العام الذي يتعلق باألسس

تدخل الدولة لجهة التنظيم املباشر لبعض النشاطات ،  واالقتصادية واألخالقية التي يقوم عليها مجتمع معين ، ويظهر

من األشخاص ، فهو يستهدف فرض مفهوم معين للمصلحة العامة بحيث يتوجب  يتوخى حماية فئة فإنه الوبالتالي 

الصفة عليها ،  يعمدوا إلى مخالفة ـ التوجيه ـ الذي تنطوي عليه أحكام القوانين التي يمكن إضفاء هده على األفراد أال

تنظيمها عن طريق منع شروط معينة أو فرض  استهدافهيستهدف منع العقود وحضرها بقدر  والنظام العام التوجيهي ال

العام الحمائي الذي يستهدف حماية بعض الفئات من املتعاقدين ،  شروط وإجراءات محددة ، وبدلك يتفق النظام

أو  إلى هذه الحماية الخاصة إما بسبب وضعهم أو مركزهم االقتصادي كالعمال واملستهلكين ، الدين يكونون في حاجة

سوى تأمين حد معين  ضعهم الشخص ي كالقاصرين ومن في حكمهم فالنظام العام الحمائي ال يقوم بأي دور بسبب و 

 من الحماية لصالح الفريق املحمي

بالنسبة للقواعد العامة التوجيهية و املقررة لحماية مصلحة عامة فإن هذه القواعد ال يجوز مخالفتها مطلقا من 

خير تتحدد باألساس بالحدود املرسومة لسلطة األطراف وهي هنا سلطة مقيدة إذ قبل املحكم وذلك ألن سلطة هذا األ 

ويذهب جانب من الفقه إلى  وق التي تتركها لهم .ال يملك األطراف مخالفة هذا النوع من القواعد أو التنازل عن الحق

ليه النزاع، لكن هذا الرأي يؤخذ عوجوب التزام املحكم بتطبيق القواعد اآلمرة في كل القوانين التي تكون صلة بموضوع 

عدم وضوح املعيار الذي يتم بموجبه تحديد الصلة الوثيقة حتى يتمكن املحكم من تحديد القانون الذي يكون على 

 .776صلة بموضوع النزاع يضاف إلى ذلك صعوبة إيجاد مفهوم توفيقي بين مقتضيات النظام العام في عدد كبير من الدول 

                                                           
774 Jean-Louis BAUDUOIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 5e éd. Cowansville, Éditions Yvon 

Blais, 1998, para. No. 133 et 134, aux pages 157 et 159. note dans le rapport : Yannick Labelle L'arbitrage de consommation : un processus 

e ́quitable et efficace  p17 
775 Élodie LACHAMBRE  .Arbitrage International et Droit de la consommation . Mémoire D.E.S.S. de droit des Affaires Université  

PANTHÉON- ASSAS PARIS II 2004-2005  p 16 

 2440جامعة القاهرة -كلية الحقوق  -رسالة دكتوراه -سالمة فارس عرب، وسائل معالجة اختالل توازن العالقات العقدية في قانون التجارة الدولية 776 

 177ص:

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALabelle%2C+Yannick.&qt=hot_author
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إلى القول بالتزام املحكم بمراعاة النظام العام الوطني  لقانون العقد وذلك ألنه، املحكم  فيما يذهب اتجاه آخر 

يحاول قدر اإلمكان حماية التوقعات املشروعة لألطراف من جهة ومن جهة أخرى فإن قواعد النظام العام للدولة التي 

لنزاع طاملا أن هذه القواعد ال تخالف النظام يحكم قانونها العقد تفرض نفسها على القاض ي و املحكم املرفوع أمامه ا

 العام الدولي وفي حالة وجود مثل هذا التعارض يعار إلى تفضيل النظام العام الدولي الحقيقي على األنظمة الوطنية.

و على العموم و تحقيقا لحماية الطرف الضعيف يرى جانب من الباحثين أن املحكم مقيد بتعليل الحكم وإال 

 .777لك بطالن الحكم التحكيميترتب على ذ

وعليه فإن كان املحكم معفى من التقييد بالقواعد و القانون إال أن هذا الحق هو مقيد بعدم مخالفة القواعد 

الخاصة بالقواعد اآلمرة في الدول التي يحتمل أن يطلب من محاكمها اإلعتراف بالحكم و تنفيذه وذلك لضمان فاعلية 

محتواه و الغاية من اللجوء للتحكيم، و إن كان له أن يوازن بين مصالح األطراف إال أن  ذلك القرار وعدم إفراغه من

ذلك يجب أن ال يؤدي إلى تغيير جوهري  في التزامات الطرفين و إال كان قرار التحكيم عرضة للبطالن وهو ذات الجزاء 

سس الثابتة في إجراءات وقواعد املرافعات الذي يترتب في حالة عدم تقييد املحكم و مراعاته للمبادئ األساسية و األ 

 والتي تمثل النظام العام اإلجرائي.

أمام هذه الوضعية فإن منتقدي التحكيم في منازعات االستهالك صرحوا باستبعاده في حين أن جانب آخر يرى 

 ة و االنصاف في حد ذاتهاأن املحكم يراعي حل النزاع املصلحة العامة بتطبيق القواعد اآلمرة التي روحها قواعد العدال

بل قد يطبق املحكم قواعد أصلح و أكبر من تلك التي نص عليها التشريع الوطني ان كان النزاع دوليا و يطبق املقتضيات 

. بل يرى هذا اإلتجاه أن صالحيات املحكم هنا أكثر يسرا 778التشريعية الوطنية األخرى األكثر حماية و مالئمة للمستهلك

 779اض ي في تطبيق القانون األصلح للمستهلكمن صالحيات الق

وفي اعتقادنا املتواضع ان القول الذي يقول أن التحكيم سيكون ضد مصلحة املستهلك كونه سيعامل على قدر 

املساواة مع املنهي هو آمر مردود وذلك نابع من كون أن االتفاقيات الدولية في بعض الحاالت لم تعتبر التجار متساويين 

وبنماذج للتحكيم التي تراعي وضع املشاحن و حماية مصالحه والوقوف  2410هذا ما كرسته اتفاقية هامبورغ في املركز و 

إلى جانب بوصفه الطرف الضعيف في عقد النقل البحري .... بهذا العقد عن شبهة اإلذعان فمن باب أولى أن تكرس 

 مام غريمه.حماية املستهلك الطرف الضعيف قياسا على حماية املنهي الضعيف أ

  

                                                           
777 Vincent Karim , « L'ordre public en droit économique : contrats, concurrence, consommation »  article Les Cahiers de droit, vol. 40, n° 

2, 1999, p. 403-435. publie sous forme PDF sur le site de Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de 

l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à 

Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents 

scientifiques depuis 1998.    WWW.erudit.org 

باملوضوع و التي تكون  تعلقة " تظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية امل 72.00من قانون  2املشرع املغربي نص )الفقرة األخيرة من املادة  778 

 أكثر فائدة بالنسبة للمستهلك 
779  www.arob-Elaw. com  نبيل زيد مقابلة، التحكيم االلكتروني مقال منشور  
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 شرعية قانونية نظرة - الزوجية املنازعات لحل كآلية التحكيم

 شرعية قانونية نظرة - الزوجية املنازعات لحل كآلية التحكيم

 

 الحقوق  في دكتورة

 لغرور عباس جامعة السياسية العلوم و الحقوق  كلية

 الجزائر  -خنشلة

 

 ملخص

اللجوء للطرق البديلة في حل مختلف املنازعات املدنية ،من مظاهر عوملة التصرف القضائي في الدولة ، حيث    

 نظمت أغلب الدول هذا اإلجراء القضائي الجديد، ومن بين الطرق البديلة لحل النزاعات هي التحكيم .

 الزوجية، على العالقة وللحفاظ ، دينية ومقاصد هامة، نتائج عليه تنبني عظيم عمل التحكيم

 .التحكيم عقدهما،فشرع وديمومة واألسرية،ومصالحهما،

 : التحكيم ، املنازعة الزوجية ، ضابط قانوني ، بعد إسالمي. الكلمات املفتاحية

 

 

Résumé: 

Le recours à d'autres moyens pour résoudre divers litiges civils est l'une des manifestations 

de la mondialisation du comportement judiciaire dans l'État, où la plupart des États ont organisé 

cette nouvelle procédure judiciaire, L'arbitrage est l'un de ces mécanismes. 

    L’arbitrage est un travail très important qui comporte de nombreux résultats importants, 

tels que 

les problèmes de la vie religieuse et de la vie quotidienne, sauver la vie des maris, la famille, 

leurs intérêts, sa 

continuité  .  alors l'arbitrage est devenu très urgent de ce côté. 

les mots clés: L'arbitrage, Différend matrimonial,  Limite légale, Après ma religion . 
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 مقدمة 

جاءت الشريعة اإلسالمية عامة مقننة لكل أمور الحياة بال استثناء ، ومن هذه األمور األسرة التي جعلت قيامها 

منوط فكرة الزواج والزوجية القائمة على ركن أساس ي وفعلي أال وهو الرضا ، وما يتبعه من مواصفات تجمل في قوله 

ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم  تعالى:" ومن

، وجعل سند العالقة املعاشرة باملعروف وفكرة املساواة في الحقوق والواجبات عن طريق تكريس 12يتفكرون" الروم 

جة والعكس بالعكس صحيح لقوله تعالى:" ولهن هو واجب للزوج حق للزو  العالقة التبادلية بين الحق والواجب فما

 .  حددت الشريعة اإلسالمية آليات لحله ، وفي حالة قيام شقاق110مثل الذي عليهن باملعروف" البقرة 

اجتماعية لبنة املجتمع ، مرآة ازدهاره ، ومظهر رقيه  ومنشأ األسرة  أما األسرة من منظور الدراسات السوسيو

تكوينها الزواج الشرعي الفعلي القانوني، ومتى استقر الزواج استقرت األسرة ومن ثم أستقر ومفتاح إنشائها وأصل 

املجتمع فازدهرت الدولة ، وهذا النسيج اإلستقراري يبنى على العالقة بين الزوجين وثباتها واستمرارها واستقرارها ، 

هما كانت درجة املودة والرحمة ، وقد يتطور لكن هذا ليس بواقع الحال فال تخلوا عالقة زوجية من شقاق واختالف م

ألجل هذا دفعنا واقع حال املحاكم والقضايا املعروضة فيها بشأن الخالفات  ب الحاالت إلى االنشقاق والنزاع األمر في أغل

 والنزاعات الزوجية 

ى ماال طر الحاالت إلخإلى دراسة فكرة التحكيم كآلية لحل هذه النزاعات وتعقيداتها القضائية التي قد تصل في أ

هو موجود في الشريعة  باالعتماد على ما ت األسرية والروابط بين الزوجين نظرا لخصوصية العالقا ،يحمد عقباه

 ومكرس في املمارسة العملية   اإلسالمية ، وماهو محدد في الدراسات القانونية،

 اإلشكالية : 

ماهي ضوابط وحدود تطبيق التحكيم كآلية بديلة لفض النزاع الزوجي في الشريعة اإلسالمية؟ وما مدى 

 سهولة تطبيق التحكيم في املنازعات الزوجية باعتبارها أحد أوجه املنازعة املدنية من وجهة النظر القانونية؟ 

لتحليلي من خالل تقسيم الورقة ملحورين اإلجابة على هذا اإلشكال تقوم على االعتماد على املنهج الوصفي وا

 أساسيين .

 املحور األول: نطاق الدراسة وحدودها

الشقاق في العالقة الزوجية من وجهة النظر اإلسالمية هو أن يأخذ كل واحد من الزوجين شق صاحبه أي ناحية 

 البد من اللجوء إلى االستحكام وطريقا غير طريقه، وهو يتعدى مرحلة النشوز فتتسع الهوة والخالف، وفي هذه الحالة

 .780الخارجي

                                                           
 1000، وسائل إنهاء املنازعات بين األفراد في الشريعة اإلسالمية _دراسة فقهية مقارنة_، دار املحدثين،طبعة أولى،مصر  .  عبد الباسط محمد خلف،780 

 .112،ص:
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أما من وجهة النظر القانوني فهي نزاع ينتمي إلى مجال املنازعات املدنية والتي تقوم على الخالف والتنازع دون 

 تحديد تام لألسباب واملسببات واختلفت نظرت التشريعات للشقاق بين الزوجين باختالف املعيار املعتمد.

 تبيان موقف كل من الشريعة والقانون في اعتبار التحكيم آلية لحل النزاع الزوجي.وما يهمنا هنا هو 

 أوال : البعد الشرعي

ى ثم تطبيق ذلك عل نبين في هذه الجزئية كل ما تعلق بالتحكيم كقاعدة شرعية لحل املنازعات بين األفراد،

 منازعات الحياة الزوجية من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية.

 كيممناط التح .2

على أنه :" عبارة عن اتخاذ الخصمين آلخر حكما برضاهما  2140عرفت التحكيم في املادة  مجلة األحكام العدلية

فإن التحكيم هو : اتفاق طرفي خصومة معينة على  حسب مجمع الفقه اإلسالمي 781لفصل خصومتهما ودعواهما "

سالمية وهو مشروع سواء أكان بين األفراد أم في مجال تولية من يفصل في منازعة بينهما ،بحكم ملزم يطبق الشريعة اإل 

 .782املنازعات الدولية

وقد منع املجمع التحكيم في كل ماهو حق هلل تعالى كالحدود ،وال فيما استلزم الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه 

يره ينفرد القضاء دون غبالنسبة لغير املتحاكمين ممن ال والية للحكم عليه كاللعان ،لتعلق حق الولد به ،وال فيما 

 َيُجوُز قال الّدسوقي "، 783بالنظر فيه،فإذا قض ى الحكم فيما ال يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل وال ينفذ
َ
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 784 "ه غ

وسائل كثيرة منها وبالنسبة للمعامالت بين األفراد فقد وضع الشارع الحكيم إلنهاء الشقاق بين الزوجين 

حكما يحكم بينهما برضاهما لفصل  786، الذي يقصد به من الناحية الشرعية : تولية الخصمين)الزوجين( 785:التحكيم

                                                           
إلسالمي ، ا . مجلة األحكام العدلية ،مجلد تقنيني في الشريعة اإلسالمية ، موادها مصدرها فقه العقيدة واالجتهاد ، يمكن تشبيهها بالقانون املدني781

 خصصت فصال كامال للتحكيم 

، مجلة 2442أفريل  2الى2الفقه اإلسالمي، أبو ظبي اإلمارات ،من ( دورة املؤتمر التاسع ملجمع الفقه اإلسالمي،مبدأ التحكيم في 4/0)42. قرار رقم 782 

 .2،ص:1الجزء 4املجمع ،عدد 

 .2. عبد الباسط محمد خلف ،املرجع السابق،ص783 

 71:بيروت.،ص –، دار النشر : دار الفكر 2170، اسم املؤلف:  محمد عرفه الدسوقي الوفاة: 272ص    1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج  .784 

مه   . التحكيم785 
ّ
م بالضم ُحكما و حكم له وحكم عليه. و حك

ُ
في اللغة مصدرٌ  للفعل )حكم( بمعنى قض ى ، والُحكم: القضاء . ويقال: حكم بينهم يحك

 إذا جعل إليه الحكم فيه فاحتكم عليه في ذلك. واحتكموا إلى الحاكم و تحاكموا بمعنى، واملحاكمة: املخاصمة إل
 
مختار  ظر أن ى الحاكمفي ماله تحكيما

، الطبعة  2442 - 2122  بيروت  -،  اسم املؤلف:  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، دار النشر : مكتبة لبنان ناشرون  21ص  2الصحاح ، ج

، اسم املؤلف:  إبراهيم   240ص  2: طبعة جديدة ، تحقيق : محمود خاطر. وانظر مثل التفصيل السابق تحت ماّدة )حكم ( في:املعجم الوسيط  ج 

 مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار ، دار النشر : دار الدعوة ، تحقيق : مجمع اللغة العربية

 . 24.الخصمان هما الفريقان املتنازعان لقوله تعالى:" هادان خصمان اختصموا" سورة الحج اآلية  786
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الخصومة، والتولية تعني التنصيب، والقاعدة العامة في الشريعة اإلسالمية هي أن التحكيم في املنازعة مشروع وال غبار 

 788ة التحكيم نص عليها القرآن الكريم وحكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجينيقول ابن العربي: مسأل . 787عليه

 حكم التحكيم في اإلسالم    .1

لقوله تعالى:"فال وربك ال يؤمنون   789القاعدة العامة في الشريعة اإلسالمية هي جوازيه التحكيم كآلية لحل النزاع

"
 
موا تسليما

ّ
 مما قضيت ويسل

 
 . 790حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثّم ال يجدوا في أنفسهم حرجا

 ما تم اإلجماع  فيه " جواز 
 
 لحديث نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ ومقّررا

 
قال الّنووي رحمه هللا شارحا

وقد أجمع العلماء عليه ولم يخالف فيه إال الخوارج، فإنهم أنكروا ، اتهم العظام التحكيم في أمور املسلمين وفي مهم

على علّي التحكيم وأقام الحجة عليهم ...... وإذا حكم بش يء لزم حكمه وال يجوز لإلمام وال لهم الرجوع عنه ولهم الرجوع 

 791"قبل الحكم

من كثرة األقوال الواردة في كتب املذاهب املتبوعة ينعقد على مشروعية التحكيم وإباحته في الجملة   في اإلجماع

ة على ذلك، ومن اعترض من أهل العلم فاعتراضه ليس على أصل مشروعية التحكيم وإنما على ما ينبغي تحّق 
ّ
ه قالّدال

م كالقضاء على الصحيح.......وال ُيفتى به وقال ابن عابدين في حاشيته )من الضوابط إلباحة التحكيم. 
ّ
ئال لحكم املحك

تحكيم الخصمين غيرهما جائز كما يجوز أن ومن املالكية قال صاحب منح الجليل"  792(يتطّرق الجّهال إلى هدم املذهب

 793"يستفتيا فقيها يعمالن بفتواه في قضيتهما

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا  حكما من أهله  "أما التحكيم في منازعة الزوجين فهو أيضا مشروع لقوله تعالى:

وقوله تعالى :" فال وربك ال يؤمنون حتى  794وحكما من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما إن هللا كان عليما خبيرا"

 795يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضت ويسلموا تسليما"

                                                           
 ا.التحكيم في أصل مشروعيته سواء كان بين الزوجين أو بين غيرهما جائز وهو مذهب الجمهور من الفقهاء، وقد خالف بعض الفقهاء الذين قالو 787 

 .120على العين ،ملجيد من التفصيل أنظر عبد الباسط محمد خلف، املرجع السابق،ص:بعدم الجواز  عند الكالم في التنازع 
كتب . أبي بكر محمد بن عبد هللا املعروف بابن العربي، راجع أصوله وخرج احاديثه محمد عبد القادر عطا،أحكام القرآن، القسم األول، دار ال788 

 .122العلمية ،لبنان ،ص

الجنهي،التحكيم في الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية _دراسة تحليلية وتأصيل، مكتبة دار اإليمان ، املدينة املنورة،  . مسعد عواد حمدان البرقاني789 

 وما بعدها بتصرف 02، اململكة العربية السعودية ،ص: 2441الطبعة األولى ، 

 22سورة النساء، آية  790 

، دار  212الوفاة:  اسم املؤلف:  أبو زكريا يحيى بن شرف  النووي،  41ص    21العهد ، ج صحيح مسلم بشرح النووي، باب جواز قتال من نقض  791 

 هـ 2741النشر : دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الطبعة الثانية عام 

، دار النشر : دار الفكر  2121الوفاة: .اسم املؤلف:  ابن عابدين.   711ص    7حاشية رد املختار على الدر املختار ، الشهير بحاشية ابن عابدين ، ج  792 

       1000 -هـ 2112 -بيروت.   -للطباعة والنشر.  

 -هـ 2104 -بيروت  -، دار النشر : دار الفكر  2144، اسم املؤلف:  محمد عليش.  الوفاة:  107ص    0منح الجليل شرح على مختصر خليل ، ج  793 

       م2404

 .72. سورة النساء ،اآلية 794 
  .22. سورة النساء ،اآلية :795
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 ثانيا : البعد القانوني 

 ين هنا موقف التشريعات من التحكيم كقاعدة عامة ،ثم تحديد طبيعته في املنازعة الزوجية .نب

 موقع التحكم في النصوص القانونية .2

لزوجية ا موضحين مجاالته ومدى اعتبار املنازعة ،ذج القانونية التي أخذت بالتحكيمنتناول بالدراسة بعض النما

لتسوية  املنازعات الدولية على أنه:" تسوية النزاعات  2401من اتفاقية الهاي 71عرفت املادة  مجاال للتحكيم من عدمه.

 796بين الدول واللجوء إلى التحكيم يستتبع التزاما بالرضوخ بحسن نية للقرار الصادر"

عرفته املحكمة الدستورية العليا املصرية بأنه:" عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من األخيار يعين 

أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا املحكم في ذلك النزاع بقرار قاطع لدابر باختيارهما 

الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيليا من خالل ضمانات التقاض ي 

  .797الرئيسية"

قانون اإلجراءات املدنية نصت على :" يمكن لكل شخص اللجوء من  2002وبالرجوع للقانون الجزائري نجد املادة 

 إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها.

 798ال يجوز التحكيم في املسائل املتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص وأهليتهم...."

االتفاق على التحكيم إال للشخص ال يجوز “من قانون التحكيم األردني ذلك من خالل النص  4تناولت املادة 

الطبيعي أو االعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، وال يجوز التحكيم في املسائل التي ال يجوز فيها الصلح, إذ أجازت 

املادة اللجوء إلى التحكيم في املسائل التي يجوز فيها الصلح. وحيث إن االتفاق على التحكيم ال يسلب القضاء اختصاصه 

 ألحكام املادة للبت ف
 
ي النزاع إال إذا تقدم أحد الخصوم بطلب لوقف اإلجراءات قبل الدخول في أساس الدعوى إعماال

من قانون التحكيم األردني. واملسائل التي ال  12من قانون أصول املحاكمات املدنية واملادة:  204/ب نص املادة: 204

 :يجوز فيها الصلح هي

لشخصية البحتة كالنسب والزواج والطالق وإثبات الوراثة والخلع، والحكمة من املسائل املتعلقة بالحالة ا (أ

 بشكل مطلق
 
 ذلك بتعلق هذه املسائل بالنظام العام أي ال يجوز التحكيم فيها وكل اتفاق يخالف ذلك ُيعدُّ باطال

لدولة وال يجوز املسائـل املتعلقة بالجنسيـة من حيث اكتسابها أو إسقاطها، فهي مظهر من مظاهر سيادة ا (ب

 .التحكيم فيها

 لالتفاق على التحكيم سواء أكان األمر  (ت
 
املسائل الجنائية: ال يجوز أن تكون مسائل التجريم والعقاب محال

متعلق بجناية أم جنحة أم مخالفة والحكمة من ذلك أن هذا األمر منوط باملشرع ذاته وال يجوز التحكيم في املسائل 

 لتعارضها مع األدب مثل املعاشرة غير املشروعة وممارسة الدعارةاملتعلقة بأمور محظورة قا
 
من قانون  2املادة   نونا

 التحكيم اليمني نصت على :" ال يجوز التحكيم فيما ياتي :

                                                           
 .201،ص:1002.عمر سعد هللا،معجم في القانون الدولي املعاصر ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الطبعة األولى، الجزائر ،796 

 27،ص:1001.فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة املعارف ، االسكندرية ،مصر الطبعة األولى،797 

 ،ص: 1000، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واالدارية ، منشورات األمانة العامة للحكومة،سنة1000فيفري 12املؤرخ في  00/04. قانون رقم 798 
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 _ الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.2

 _ رد القضاة ومخاصمتهم1

 _املنازعات املتعلقة بإجراءات التنفيذ جبرا7

 التي ال يجوز فيها الصلح _ سائر املسائل1

 799_ كل ما يتعلق بالنظام العام"2

املتعلق بالتحكيم في املواد  2441لسنة  11من القانون رقم  22/2وهو ذات نهج املشرع املصري في نص املادة     

 800املدنية والتجارية

بها بدون قيد أو شرط، مما تم تقديمه في نماذج بعض القوانين  نجد أنه ليس جميع املنازعات يمكن التحكيم 

 لالتفاق على التحكيم بشأنها، وتختلف الشرائع في تحديد ما يجوز التحكيم 
 
بل إن هناك منازعات ال يجوز أن تكون محال

به،إال أنها كلها اتفقت على فكرة أنه ال تحكيم فيما ال يصلح ملجال الصلح ، وبما أن املنازعة الزوجية هي التربة الخصبة 

تحكيم يجوز أن يكون في املنازعة الزوجية ،ونجد ذلك مطبقا في قانون األحوال الشخصية األردني وقانون للصلح فإن ال

 .112حقوق العائلة الفلسطيني، وكذلك إشارة له من الباطن في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجزائري في املادة 

 طبيعة التحكيم في املنازعة الزوجية   .1

انوني في تحديد طبيعة التحكيم من الناحية القانونية فانقسموا بذلك إلى مدرستين نبين موقف اختلف الفقه الق

 كل مدرسة ومدى اندماج املنازعة الزوجية فيها على النحو التالي:

 التحكيم عقد  .أ

حكمين مل التحكيم من املعامالت الخاصة باال فراد يلجئون إليها لحل نزاعهم بالطريقة الودية السلمية، باختيارهم

أسرة :" يعين  22املادة  .801باإلرادة املنفردة بعيدا عن أبواب املحاكم، يتم وفقا لقواعد العدالة ،واستثناءا وفقا للقانون 

من القانون 10/2املادة از للقاض ي أن يعين حكمين اثنين" إجراءات مدنية وإدارية " ج 112القاض ي الحكمين" املادة 

أكدت ضرورة أن تقوم املحكمة   التقاض ي في مسائل األحوال الشخصية املصري،الخاص بإجراءات  2/1000رقم 

 . 802بتكليف كال من الزوجين بتسمية حكمه

 التحكيم قضاء .ب

التحكيم يبتدي عقدا وينتهي حكما ، ولكن املمارسة العملية في مجال التحكيم ال تشترط أن يكون الحكم عاملا 

حين الفصل في النزاع، بل يشترط فيه النزاهة والعدل واملوضوعية وهنا  بالنصوص القانونية واإلجراءات القضائية

 يتقاطع مع صفات القاض ي.

 _ مدى اعتبار التحكيم في املنازعة الزوجية تفويض بالصلح أم حل للشقاق؟

                                                           
 بشأن التحكيم. 2441مارس  72الصادر بتاريخ  11. قانون التحكيم اليمني ،قرار جمهوري رقم 799 

 فيها الصلح". "...... وال يجوز التحكيم في املسائل التي ال يجوز 800 

ير في ست. بوزيد وردة ، الصلح والتحكيم في منازعات فك الرابطة الزوجية في ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واملمارسة القضائية ، ماجي801 

 270ص. 1020/1022القانون الخاص، تخصص شؤون األسرة ، كلية الحقوق ،جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر،

 .272ص:.نفس املرجع ،802 
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 اإلجابة على هذا السؤال تحتمل ردين هما :

طراف املحكمين ال يتصف باإلجبارية اتجاه األ التحكيم تفويض بالصلح: نظرا لنتيجته غير اإللزامية ،كون قرار  -

 ، لذلك ال يمكن اعتباره عمل قضائي بل يقترب من التصالح واإلصالح.803املحتكمة

 التحكيم فاصل ملزم : على اعتبار أن له يخضع لنظام قانوني معين مهما كان مصدره -

رادة املنفردة لألطراف املتنازعة بدورنا نرى أن القاعدة العامة أن التحكيم يعمل عمل الصلح إذا عين باإل  

)الزوجين ( ولهما األخذ بما جاء به أو رفضه ،أما إذا عين بناءا على طلب قضائي فالبد من أن يكون حكمه فيصليا 

 حاسما للنزاع احتراما لقواعد العدالة واحترام القانون.

 والقانون والتي تتمثل في :من خالل دراسة هذه الجزئية نصل إلى تحديد خصائص التحكيم بين الشريعة 

في الشريعة اإلسالمية التحكيم يصلح لكل املنازعات والشقاقات مهما كان نوعها إال ما تعلق بحق هللا ،  -

 وخصوصية بعض املنازعات كاللعان.

 في القانون وسيلة هامة من وسائل تفادي نشوء أي منازعة ،وأداة فعالية ديناميكية . -

 ين االستحداث والفاعلية العمليةاملحور الثاني : التحكيم ب

إن فكرة تطبيق التحكيم في املنازعة املدنية ليست بالجديدة ،وإنما االستحداث يكمن في تطبيقه في املنازعة 

الزوجية مهما كان نوعها ، دون تلك املنازعات التي ال تصلح ألي نوع من أنواع الطرق البديلة لحل النزاع بعيدا عن 

 .القضاء

 دئ التحكيم في املنازعة الزوجيةأوال : مبا

فهل هذه املبادئ تطابق التحكيم  التحكيم كقاعدة عامة يخضع لجملة من املبادئ حين اللجوء اليه وتطبيقه،  

 في املنازعة الزوجية؟

 املبادئ  .2

زاع النهناك جملة من املبادئ التي تقوم عليها الطرق البديلة حين حل النزاع املدني املعروض عليها ، وبما أن 

الزوجي من املنازعات املدنية فإن التحكيم باعتباره طريق بديل ،وكما أثبتنا فيما تقدم يصلح لن يطبق عليه تطبق 

 :804عليه مبادئ هي

مبدأ السرية : القضاء حين عرض النزاع عليه من بين املبادئ التي تحكمه لتحقيق قواعد العدالة هي فكرة  -

،أما في التحكيم  فالبد من السرية كضمانة للتوجه اليه، لتوفير األرضية املالئمة للحوار بحرية واطالع  805العلنية

                                                           
 .2. قرار مجمع الفقه اإلسالمي،املرجع السابق،ص803 

. سوالم سفيان، الطرق البديلة لحل املنازعات املدنية في القانون الجزائري، دكتوراه في الحقوق ، تخصص قانون خاص،محمد خيضر ،بسكرة 804 

 . 12،ص1027/1021،

 مس العلنية بالنظام العام أو اآلداب العامة أو حرمة اآلسرة"تنص على :" الجلسات علنية مالم ت 00/04من قانون  1. املادة 805 
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املحكم بكل التفاصيل دون خوف أو خجل ، وهذا املبدأ هو أكثر ما تحتاجه املنازعة الزوجية لحساسية الوقائع 

 وتعلقها بمبدأ دستوري هام وهو حماية حرمة الحياة الخاصة .

دأ التفاوض والحوار : التحكيم ال يهدف الى ترجيح مصلحة على مصلحة وإنما هدفه الوصول الى حل رضائي مب -

عقالني ،ولن يتم ذلك إال من خالل فتح باب الحوار أمام املتخاصمين ، وبالنسبة للمنازعة الزوجية أكاد أجزم 

 ة في ظل سد باب الحوار في أغلب األوقات.أنها األكثر حاجة لهذا املبدأ لتصفية األجواء وما أحتقن من عالق

مبدأ الخيار الذاتي :أي أن يختار املتخاصمين من يحتكما إليه دون ضغوطات ، ونجد هذا بالنسبة للشريعة  -

اإلسالمية في فكرة حكم من أهلها وحكم من أهله ، وتطبيقه في القانون بأن يختار الحكم من أهل الزوجين، 

 ن نتيجة التحكيم فلهما قبولها أو رفضها خيارا دون اإللزام .وكذلك األمر حين الحديث ع

مبدأ حياد الغير : وذلك تحقيقا للمساواة والنجاعة ، وهو املطلوب في الشقاق بين الزوجين ، ولعل في التحكيم  -

 باملنازعة الزوجية املحكم سيرجح مصلحة األطفال إن وجدوا على مصلحة الزوجين 

 إلزامية التحكيم    .1

القاعدة العامة في الشريعة اإلسالمية هي وجوب تحديد حكمين عند نشوب شقاق ونزاع في العالقة الزوجية ، 

من قانون األسرة الجزائري تنص على :" إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم  22وهو ذات األمر  في القانون فنجد املادة 

نا األمر وجوبا حسب قانون األسرة الجزائري ،وقد جاء يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما"  فنجد ه

أسرة فيه  22العليا التي اعتبرت عدم اللجوء إلى التحكيم بموجب أحكام املادة  التأكيد على ذلك في حكم املحكمة

 806مخالفة للقانون تتطلب نقض ماجاء في قرار املجلس القضائي

 ثانيا : تنفيذ التحكيم في املنازعة الزوجية

 :زوجيةبيق التحكيم في املنازعة الفي هذه الجزئية الجانب التطبيقي للدراسة من خالل تبيان أهم عناصر تطنبين 

 حدود التحكيم في املنازعة الزوجية  .2

 نحدد في هذه الجزئية مجال وحدود التحكيم في املنازعة الزوجية من خالل :

 مجال التحكيم بالنزاع الزوجي .أ

 البد عند تطبيق التحكيم في النزاع الزوجي توافر شروط أساسية تتحدد في :    

هناك شروط البد من تحققها حتى يتم اللجوء إلى التحكيم حين قيام شقاق بين _ شروط تتعلق بالزوجين :

 الزوجين هي :

 وجود العالقة الزوجية قائمة صحيحة وفعلية  -

                                                           
 270. بوزيد وردة ،املرجع السابق،ص:806 
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،إما في قانون األسرة 807هذا اختلف الفقه اإلسالمي الى اتجاهين وجود شقاق وخالف فعلي فاق النشوز ،وفي -

 من قانون األسرة الجزائري.  27فقد حدد الشقاق سبب للتطليق بطلب من الزوجة حسب املادة 

عدم ثبوت الضرر ،أذا إذا ثبت الضرر فيحدث التفريق دون تحكيم لقوله تعالى:" وال تمسكوهن ضرارا  -

أسرة جزائري التي تنص على :".... إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت  22، ونص املادة 808لتعتدوا"

 الضرر.."

 _ الشروط املتعلقة باملحكمين 

 تتحدد شروط املحكمين في التحكيم باملنازعة الزوجية بحسب قواعد الشريعة االسالمية في :

 - لم.ير املسلم على املســسالم ،فال والية لغاإل  - كمال األهلية  فال يصح تحكيم الصبي وال فاقد العقل أو املغيب.

 العدالة وحسن التدبر والحياد - الذكورة والقرابة  - .809العلم والفقه فال يكونا جاهلين بأمور الدين واألزواج 

أسرة وترك باقي الشروط الحكام الشريعة اإلسالمية  22واملشرع الجزائري اشترط فيهما القرابة فقط حسب املادة 

 أسرة على الشريعة فيما ال يوجد به نص. 111على إحالة املادة بناءا 

 املسائل التي ال يجوز التحكيم بشأنها .ب

تتحدد في كل ما تعلق بحالة األشخاص وأهليتهم ، أي كافة املسائل التي لها عالقة بحالة الشخص القانونية إزاء 

جوز التحكيم في املسائل املتعلقة بالزواج والطالق الدولة واملجتمع كعمر الشخص مثال ، وفي املنازعة الزوجية ال ي

فال جوازية في إخضاعها للتحكيم ، كونها بطبيعتها تخرج عن نطاق  والخطبة وفسخها ، ومسائل البنوة واإلقرار والنسب

القابلية ملوضوع التحكيم ،وقد أضاف الفقه القانوني مسائل جديدة تدخل تحت مسمى الحقوق الشخصية التي ال 

 . 810ماال بين الناس تعد

 وهي في الحياة األسرية تتعلق أساسا بالحقوق الزوجية الخاصة ، وسرية العالقة الزوجية .

ويلحق بها أيضا الحق في امليراث ، ونجد في الدول العربية معيار الالجوازية مقترن بالنظام العام وعدم القابلية 

 فيها مقترن بمعيار حرية التصرف في الحق .للصلح ،أما في الدول الغربية فمعيار الالجوزازية 

 مميزات التحكيم في املنازعة الزوجية .1

 االعتماد على التحكيم في فض املنازعة الزوجية يكتس ي جملة من الخصائص واملميزات أهمها :

زوجي ل:السرعة والبساطة: حيث تنهى املنازعة في وقت قياس ي مقارنة بالقضاء ،مما يقلل اآلثار السلبية للخالف ا -

 ،خاصة على األوالد ،والحياة الخاصة واالستقرار للزوجين.

                                                           
  271. أنظر بوزيدة وردة ،املرجع السابق،ص807 

 .172. سورة البقرة ، االية 808 
 .212.بوزيدة وردة ، املرجع نفسه،ص809  

 .حقوق ال يمكن أن تكون محال للتعاقد.810 
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الحفاظ على خصوصية العالقة : وذلك حين تطبيق مبدأ السرية فال تنشر أحكامه وال مراحله بأي شكل ونجد  -

 .811من القانون األردني للتحكيم  11/1هذا النص مثال في املادة 

 .ا لالنتقاميصبح اللجوء إليه سبب املالية للزوجين ، وعدم استنزافها ،فال قلة التكاليف فتتم املحافظة على الذمم  -

 خاتمة

 نصل خاتمة ملا تقدم لجملة من النتائج نجملها في :

أن التحكيم هو قضاء خاص اتفاقي يستمد قوته من إرادة األطراف , يقوم على مبدأ سلطان اإلرادة . فهو  .2

محكم مزود بسلطة الحسم واتفاق بين املتنازعين على اللجوء  يقوم على ثالثة عناصر وهي : نزاع قائم ,

 للتحكيم

أن التحكيم نظام ٌ إسالمٌي أصيل ٌ للفصل في الخصومات يختلف عن الوكالة والخبرة، وهو فوق الصلح  .1

 واإلفتاء لكن دون سلطة التنفيذ، ودون القضاء لكن مع اإللزام

أ يأخذ نصيبه في بنود التشريعات القانونية واملمارسات واللجوء إلى التحكيم في املنازعات الزوجية بد .7

 القضائية.

 التحكيم في املنازعة الزوجية أكثر دقة وقوة من باقي اآلليات البديلة .1

ـــ: ــ  نوص ي كذلك بـ

 ضرورة تفعيل التحكيم في املنازعة الزوجية خاصة في النزاعات املالية ، والحضانة. .2

 .ة ،لتعلقه بعالقة ذات طبيعة خاصةزوجية الصفة اإللزامية بداية ونهايإعطاء حكم التحكيم في النزاعات ال .1

 منح القاض ي سلطة تعيين الحكمين ،ومتابعة جلسات التحكيم . .7

تخصيص قانون خاص موحد عربي إسالمي مختص بالتحكيم في املنازعات املدنية ، ومن بينها املنازعة الزوجية  .1

. 

  

                                                           
 من قانون التحكيم األردني على:" ال يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إال بموافقة طرفي التحكيم "     11/1. تنص املادة 811 
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 الئحة املراجع 

 القرآن الكريم  .2

 املصادر  (2

  دار النشر : دار  21أبو زكريا يحيى بن شرف  النووي ،صحيح مسلم بشرح النووي، باب جواز قتال من نقض العهد ، ج،

 هـ 2741إحياء التراث العربي، بيروت ، الطبعة الثانية عام 

  عطا،أحكام القرآن، أبي بكر محمد بن عبد هللا املعروف بابن العربي، راجع أصوله وخرج احاديثه محمد عبد القادر

 القسم األول، دار الكتب العلمية ،لبنان. 

  دار النشر : دار الفكر للطباعة         7ابن عابدين،حاشية رد املختار على الدر املختار ، الشهير بحاشية ابن عابدين ، ج

       1000 -هـ 2112 -بيروت.   -والنشر.  

   بيروت. –،  دار النشر : دار الفكر272ص    1ح الكبير ، ج محمد عرفه الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشر 

    هـ 2104 -بيروت  -، اسم املؤلف:  دار النشر : دار الفكر 0محمد عليش  ، منح الجليل شرح على مختصر خليل ، ج- 

       م2404

 _ القوانين: (1

  واإلدارية ، منشورات األمانة العامة  ، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية1000فيفري 12املؤرخ في  00/04قانون رقم

 .1000للحكومة،سنة

  بشأن التحكيم. 2441مارس  72الصادر بتاريخ  11قانون التحكيم اليمني ،قرار جمهوري رقم 

    ( دورة املؤتمر التاسع ملجمع الفقه اإلسالمي،مبدأ التحكيم في الفقه اإلسالمي، أبو ظبي اإلمارات ،من 4/0)42قرار رقم

  1الجزء 4، مجلة املجمع ،عدد 2442ريل أف 2الى2

 _ الكتب  (7

  مسعد عواد حمدان البرقاني الجنهي،التحكيم في الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية _دراسة تحليلية وتأصيل، مكتبة

 ، اململكة العربية السعودية  .2441دار اإليمان ، املدينة املنورة، الطبعة األولى ، 

 1001في النظرية والتطبيق، منشأة املعارف ، االسكندرية ،مصر الطبعة األولى، فتحي والي، قانون التحكيم. 

  عبد الباسط محمد خلف،وسائل إنهاء املنازعات بين األفراد في الشريعة اإلسالمية _دراسة فقهية مقارنة_، دار

   1000املحدثين،طبعة أولى،مصر ،

 1002املطبوعات الجامعية ،الطبعة األولى، الجزائر ، عمر سعد هللا،معجم في القانون الدولي املعاصر ،ديوان. 

 _ األطروحات واملذكرات (1

  سوالم سفيان، الطرق البديلة لحل املنازعات املدنية في القانون الجزائري، دكتوراه في الحقوق ، تخصص قانون

 .1027/1021خاص،محمد خيضر ،بسكرة ،

 الزوجية في ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واملمارسة  بوزيد وردة ، الصلح والتحكيم في منازعات فك الرابطة

القضائية ، ماجيستير في القانون الخاص، تخصص شؤون األسرة ، كلية الحقوق ،جامعة العربي بن مهيدي، 

   1020/1022الجزائر،
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 القضائية والحصانة املدنية املحكم مسؤولية

 القضائية والحصانة املدنية املحكم مسؤولية

 

 والتكنولوجيا للعلوم العين جامعى

 الخاص القانون  قسم – القانون  كلية

 

 ةمقدم

مع تطور العالقات الدولية نشأت مصالح متضاربة وغايات متعارضة ، فتعددت الحاجات وتشابكت العالقات 

فلجأ املجتمع الدولي كشركات ومؤسسات وأفراد إلى التحكيم لطرح النزاع على محكم أو محكمين للفصل فيها دون 

للقضاء ، وقد أجازت الدول التحكيم وسنت له التشريعات التنظيمية ومن ذلك األردن بموجب قانون التحكيم اللجوء 

 واململكة العربية السعودية بموجب نظام التحكيم السعودي . 1002( لسنة 72رقم )

ليه ب اختياره، وعوبالنظر للمحكم فتكون النزاهة واألمانة والعلم باألنظمة والخبرة في مجال عمله من أهم أسبا

فما الجزاء املترتب على املحكم املختار من أطراف النزاع الذي ال يكون أمينا في أداء عمله والذي يحابي احد الطرفين 

 لقاء ميزة أو منفعة وما مدى مسؤوليته عن ذلك ؟ 

االلتزامات  في نطاق و بال شك يؤدي املحكم وظيفة وطبيعة هذه الوظيفة تؤثر في تحديد نطاق مسؤوليته ، أي تؤثر 

التي تقع على عاتقه والتي يترتب على مخالفتها مسؤوليته املدنية فإنه البد من بيان طبيعة وظيفة املحكم ابتداء حيث 

أن هذه الطبيعة املتميزة لعمل املحكم تثير نوعا من الغموض حول التكييف القانوني ملهمته هل هو محام عن الخصوم 

تعاقدي الذي يحكم مهمة املحكم والتحديد الرضائي لنطاق سلطاته يبرر الطابع التعاقدي أم قاض لهم؟ فالطابع ال

 لعمل املحكم.

ومن هنا ظهر اتجاه قوي في الفقه القانوني يرجح الطبيعة التعاقدية لعمل املحكم ويرى أنصار هذا االتجاه أن 

 واحدا وتتجمع عملية التحك
 
يم في شكل هرم قاعدته االتفاق وقمته الحكم اتفاق التحكيم وحكم املحكم يكونان كال

الذي يبدو مجرد عنصر تبعي في هذه العملية ؛ذلك ألنه ال يعدو كونه مجرد تحديد ملحتوى عقد التحكيم وال يعد 

 . 812قضاء  

يستند في ذلك إلى كون اتفاق التحكيم مجرد عقد يتم قبل البدء بإجراءات خصومة التحكيم ويخضع ملا تخضع 

من أحكام عامة، وبالتالي قرار املحكم يتقيد بإرادة الخصوم ويتأثر بالعيوب التي تشوبها ، كما أن املحكم  له العقود

ليس من قضاة الدولة بل يعد شخصا عاديا وقد يكون أجنبيا يملك رفض قبول املهمة دون أن يعد منكرا للعدالة؛ 

بلون حكمه، كما انه ال يملك توقيع جزاءات على حيث انه يستمد سلطاته من اتفاق األطراف الذين يختارونه ويق

األطراف أو الشهود فضال عن ضرورة إصدار أمر تنفيذ حكمه من القضاء وإمكانية رفع دعوى أصلية ببطالنه ومن ثم 

 2/20/1020( تاريخ 2107/1020وقد قضت محكمة التمييز األردنية في قرارها رقم ) 813يكون لحكمه الطبيعة التعاقدية.

                                                           
 22أحمد أبو الوفا ، التحكيم االختياري واالجباري ، منشأة املعارف ، االسكندرية ، دون سنه نشر ،طبعة الخامسة ، ص 812 

 10-20،ص1002ملركز القانون للمحكم دراسة ومقارنه، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سحر عبد الستار يوسف، ا 813
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ت عدالة بأن " التحكيم عبارة عن عقد بمقتضاه يتفق شخص أو أكثر على إحالة النزاع الذي نشأ أو ينشأ منشورا

بينهما في تنفيذ العقد على محكمين للفصل فيه بدال من االلتجاء إلى القضاء، فإذا وجد مثل هذا الشرط التزم فيه 

ى أن يكون إحالة الخالفات الناتجة عن االتفاقية إلى الطرفان وليس لهما أن يطرحاه على املحكمة نزاعا في العقد عل

 التحكيم " 

بالرغم من وجاه هذا االتجاه إال أننا ال نستطيع إنكار الطبيعة القضائية لعمل املحكم حيث أن هذا األخير يؤدي 

ع املشر  وظيفة القاض ي بين األطراف بحكم يحسم النزاع ويحوز حجية األمر املقض ي به وهذه الحجية استمدها من

( من نظام التحكيم السعودي و قانون التحكيم األردني" تحوز أحكام املحكمين الصادرة طبقا لهذا 21بداللة املادة )

القانون/ النظام حجية األمر املقض ي به ...( وبالتالي حكم التحكيم قابال للطعن فيه ، األمر الذي يؤدي إلى أن عمل 

نه شأن القاض ي وهذا ما قضت به محكمة التميز األردنية في قرارها رقم املحكم عمال قضائيا ملزم لألطراف شأ

( من قانون البينات أن 12منشورات عدالة بأنه"من املقرر قانونا بمقتض ى املادة ) 11/2/1001تاريخ   102/1001

لحكم هو س ي ألن ااألحكام التي حازت قوة القضية املقضية باكتسابها درجة قطعية قرينة قانونية ال تقبل أي دليل عك

عنوان الحقيقة وألن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية فال يجوز العتبارات تتعلق باملصلحة 

 العامة تجديد النزاع ...وفيما يتعلق بأحكام املحكمين تتمتع بقوة الش يء املقض ي به في الحالة املعروضة"  

يم ذات طبيعة مختلطة ذلك أن التحكيم ما هو إال قضاء ولكنه إذن طبيعة وظيفة املحكم في خصومة التحك

( من قانون التحكيم األردني والتي تنص " تسري أحكام 7اتفاقي، إلرادة الخصوم دور هام في فاعليته وتؤكد ذلك املادة )

العام أو  القانون  هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في اململكة ويتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص

القانون الخاص أيا كانت طبيعة العالقة القانونية التي يدور حولها النزاع عقدية كانت أو غير عقدية "  والتي تقابلها 

( من نظام التحكيم السعودي والتي تنص على ان" اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على ان يحيال 2املادة )

بعض املنازعات املحددة التي تنشأ أو قد تنشأ في شأن عالقة نظامية محددة تعاقدية كانت أم الى التحكيم جميع أو 

 غير تعاقدية ...."

ونتيجة ملا سبق تستند العديد من االلتزامات التي تقع على عاتق املحكم على العقد املبرم بينهما وبين أطرف 

ظروف والوقائع التي من شأنها إثارة شكوك حول حياديتها الخصومة التحكيمية ومن أهمها : التزامه باإلفصاح عن ال

واستقالله التزامه بعدم التنحي إال ألسباب معقولة والتزامه بإصدار الحكم في امليعاد املتفق عليه بين األطراف باإلضافة 

ه االلتزامات إلخالل بهذإلى التزامه بتطبيق القانون املتفق عليه بين األطراف وأخيرا املحافظة على أسرار الخصوم ويعد ا

 موجبا للمسؤولية املدنية العقدية للمحكم اتجاه الخصوم.

باإلضافة إلى طائفة أخرى من االلتزامات تقع على عاتق املحكم تفرضها طبيعة الوظيفة القضائية التي يؤديها  

االلتزام بالسير تعلقة باختصاصها و تتمثل في التزام املحكم باملبادئ األساسية للتقاض ي وااللتزام بالفصل في الدفوع امل

بالتحكيم وفقا لقواعد العدل واإلنصاف وأخيرا التزامه بتسبيب حكمه وتثير مخالفة كل من هذه االلتزامات مسؤولية 

 هيئة التحكيم التقصيرية وفقا للقواعد العامة .

عة حكيمية يترتب عليه تحملها تبإن إخالل هيئة التحكيم بأي من االلتزامات امللقاة على عاتقها في الخصومة الت

ذلك من املسؤولية املدنية وفقا للقواعد العامة ، إال أنه من الجدير بالذكر أن موضوع املسؤولية املدنية لهيئة التحكيم 
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يثير مسألة الحصانة القضائية كونها تؤدي وظيفة مشابهه لتلك التي يؤديها قاض ي الدولة واملتمثلة في حسم املنازعات 

 يطرحها عليه الخصوم،ولكن ما مدى الحصانة القضائية للمحكم باملقارنة مع حصانة القاض ي؟  التي 

وسيتم تناول موضوع املسؤولية املدنية للمحكم عن اخطائة التي يرتكبها أثناء تأدية ملهمته في خصومة التحكيم 

لة مدعمة باالجتهادات القضائية تجاه أطراف هذه الخصومة بإتباع املنهج التحليلي للنصوص القانونية ذات الص

 املختلفة. 

 وبناء  على ذلك سيتم بحث مسألة مسؤولية املحكم املدينة في ثالث مطالب تتمثل في  : 

 املطلب األول : نطاق مسؤولية املدنية للمحكم بالنظر إلى االلتزامات امللقاة على عاتقة

 الفرع األول : حاالت مسؤولية هيئة التحكيم الناشئة عن اإلخالل بالتزامات تعاقدية 

الفرع الثاني : حاالت مسؤولية هيئة التحكيم الناشئة عن اإلخالل بالتزامات التي تفرضها طبيعة وظيفتها 

  القضائية

 املطلب الثاني : الحصانة القضائية من املسؤولية املدنية. 

 مبدأ الحصانة القضائية من املسؤولية املدنية الفرع األول : 

 الفرع الثاني : املبررات التي تقف وراء أو ضد الحصانة القضائية

 املطلب الثالث : الحصانة القضائية للمحكم في الخصومة التحكيمية.

 الفرع األول : مضمون الحصانة القضائية للمحكم من املسؤولية املدنية

 الفرع الثاني : املبررات التي تقف وراء أو ضد الحصانة القضائية للمحكم 

 

  نطاق مسؤولية املدنية للمحكم بالنظر إلى االلتزامات امللقاة على عاتقة: املطلب األول 

إن األطراف ال يقدمون على اختيار التحكيم كوسيلة لحسم نزاعهم إال من أجل قناعتهم قبل كل ش يء باملحكم 

وتوقع معاملة متميزة منه، ونتيجة عادلة ،وتوافر مستوى أخالقي رفيع وتخصص فني عميق وهذا يلقي عبئا على نفسه، 

املحكم في التزام بما هو ملقى على عاتق من مسؤولية عن األخطاء التي قد يرتكبها أثناء خصومة التحكيم ،والتي تختلف 

دية وذلك في الفرع األول وقد تكون التزامات تفرضها طبيعة بحسب طبيعة وظيفة املحكم والتي قد تكون التزامات عق

 وظيفته القضائية في الفرع الثاني من هذا املطلب .

  814حاالت مسؤولية هيئة التحكيم الناشئة عن اإلخالل بالتزامات تعاقدية: الفرع األول 

كيمية  ا وبين أطرف الخصومة التحتستند العديد من االلتزامات التي تقع على عاتق املحكم على العقد املبرم بينهم

وفقا لنظام التحكيم السعودي وقانون التحكيم األردني ومن أهمها : التزامه باإلفصاح عن الظروف والوقائع التي من 

شأنها إثارة شكوك حول حياديتها واستقالله التزامه بعدم التنحي إال ألسباب معقولة والتزامه بإصدار الحكم في امليعاد 

ليه بين األطراف باإلضافة إلى التزامه بتطبيق القانون املتفق عليه بين األطراف وأخيرا املحافظة على أسرار املتفق ع

 الخصوم ويعد اإلخالل بهذه االلتزامات موجبا للمسؤولية املدنية العقدية للمحكم اتجاه الخصوم.
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 ة شكوك حول حياديته واستقالله.أوال: عدم التزامه باإلفصاح عن الظروف والوقائع التي من شأنها إثار 

( من نظام التحكيم السعودي على أنه " يجب أال يكون للمحكم مصلحة في النواع وعليه منذ 22تنص املادة ) 

تعيينه وطول اجراءات التحكيم ان يصرح كتابة لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها ان تثير شكوكا لها ما 

/ج( من قانون 22ما علما بها " كما تنص املادة)يسوغها حول حيادة واستقالله إال إذا كان قد سبق له ان أحاطه

التحكيم األردني على أنه " يكون قبول املحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أي ظروف 

من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقالله" فمن خالل النص السابق فرض التزاما مباشرا على كاهل كل محكم أن 

قبوله القيام بمهمته التحكيمية عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقالله حيث يلزم يكشف عند 

املحكم بأن يحيط أطرف الخصومة التحكيمية بأي ظرف قد يطرأ بعد تعينه ويكون من شأنه التأثير على حيدته 

ه إلى حين إصدار حكمه، وهذا ما استقر واستقالله ألن حياد املحكم يجب أن يكون واضحا منذ قبوله املهمة املنوط ب

منشورات مركز 12/1/1022)هيئة ثالثية( تاريخ  114/1022عليه اجتهاد محاكم االستئناف النظامية األردنية رقم 

/ج من قانون التحكيم أن على املحكمة دعوة املحكم لبيان فيما إذا كان هناك ما يمنع 22عدالة "يستفاد من املادة 

 يفيد بعدم وجود أي مانع يؤثر على حيدته أو يحول من أن من أن يكون محك
 
 في هذه الدعوى وقد ورد منه كتابا

 
ما

 بأحكام املادة 
 
 في هذه الدعوى. لهذا تقرر املحكمة وبناء  على الطلب وعمال

 
من قانون التحكيم األردني  22يكون محكما

 ع 1020لسنة  72رقم 
 
ن الجهة املستدعى ضدها على أن يقوم املحكم تعيين املهندس نزار واصف املصري محكما

املسمى واملعين من قبل املستدعية املحامي األستاذ إبراهيم عبد الحفيظ يوسف واملحكم املعين من قبل محكمة 

 لهيئة التحكيم وذلك لغايات حل النزاع بين طرفي هذا الطلب 
 
 يكون رئيسا

 
 ثالثا

 
االستئناف باالتفاق على تسمية محكما

 غ املحكمين لهذا القرار".  وتبلي

إال أنه قد يخفي متعمدا هذه الظروف كعالقته مثال أو مصالحه بأحد األطراف األمر الذي يترتب عليه رد هذا 

( من 21( من نظام التحكيم السعودي واملادة )22/7املحكم إذا تم اكتشاف ذلك قبل صدور الحكم وقفا لنص املادة)

ما هو الحال عند اكتشاف ذلك بعد صدور الحكم األمر الذي يترتب عليه الطلب بإبطال  قانون التحكيم االردني ، ولكن

هذا الحكم وبالتالي العودة إلى الحالة التي كان عليها األطراف قبل الفصل في الدعوى وضياع نفقات التحكيم واملصاريف 

حكم فإنه بذلك ال يستحق األتعاب على التي تحملها األطراف هدرا،وعليه يكون إبطال الحكم يرجع لسبب صادر من امل

  815أساس أنه لم ينفذ التزامه املتمثل بإصدار حكمه وان الحكم قد أبطل لسبب يرجع إليه.

 ثانيا : االنسحاب من العملية التحكيمية قبل االنتهاء منها دون مبرر مشروع .

حكيم السعودي " إذا انتهت مهمة املحكم ( من نظام الت24( من قانون التحكيم األردني واملادة ) 10تنص املادة )

بإصدار حكم برده أو عزله أو تنحيه أو وفاته أو عجزه أو ألي سبب وجب تعيين بديل له طبقا لإلجراءات التي تتبع في 

)هيئة  7204/1002اختيار املحكم الذي انتهت مهمته" وفقا لقرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية رقم 

منشورات مركز عدالة " إذا تنح املحكمون والطعين عن متابعة النظر في إجراءات التحكيم 24/7/1002ريخ خماسية( تا

 ملا جاء باملادة 
 
أن تقرر تعيين  1002لسنة  72من قانون التحكيم رقـــم   10فانه يتوجب على محكمة االستئناف استنادا

." محكمين بدالء للذين تنحوا وإال بقي النزاع دون فصل في
 
 موضوعه وهذا أمر غير مقبول وغير جائز قانونا
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إن انسحاب املحكم من العملية التحكيمية دون مبرر مشروع يوجب مسؤوليته بالرغم من أن النصين السابقين 

أوجدا حال مناسبا للتخفيف من األضرار التي تلحق األطراف من جراء انسحاب املحكم في بداية عملية التحكيم ، لكن 

النص فاعليته إذا تم قطع شوط كبير في إجراءات التحكيم حيث أن املحكم الجديد ملزم بإعادة إجراءات  يفقد هذا

التحكيم من أولها إضافة إلى أنه يحتاج إلى وقت ليس بقليل ليستوعب وليتفهم كل معطيات العملية التحكيمية وبالتالي 

كل خرقا اللتزامه العقدي وعليه يوجب مساءلته مدنيا االنسحاب غير املبرر من املحكم يدل على سوء تصرف منه ويش

عن األضرار التي لحقت بأحد األطراف أو كليهما من جراء ذلك فضال عن حرمانه من األتعاب التي ال تستحق إال بعد 

 إتمامه مهمته األمر الذي لم يتطرق إليه املشرعين األردني أو السعودي 

 خالل ميعاد التحكيم. ثالثا: عدم إصدار هيئة التحكيم الحكم 

على هيئة التحكيم إصدار -( من نظام التحكيم السعودي " أ10( من قانون التحكيم ونص املادة )71نصت املادة )

الحكم املنهي للخصومة كلها خالل املوعد الذي اتفق عليه الطرفان ،فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خالل 

ات التحكيم ،وفي جميع األحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه املدة على اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراء

 أال تزيد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك 

ب_ وإذا لم يصدر حكم التحكيم خالل امليعاد املشار إليه في الفقرة )أ( من هذه املادة جاز ألي طرفي التحكيم أن 

يطلب من رئيس املحكمة املختصة أن يصدر أمرا لتحديد موعد إضافي أو أكثر أو بإنهاء إجراءات التحكيم فإذا صدر 

 فع دعواه إلى املحكمة املختصة أصال بنظرها." القرار بإنهاء تلك اإلجراءات يكون لي من الطرفين ر 

وبالتالي يلتزم املحكم بتنفيذ التزامه في إصدار الحكم التحكيمي في امليعاد املحدد في االتفاق أو بنص القانون في 

حالة عدم االتفاق، وبالتالي بانقضاء املهلة ينقض ي التحكيم وتستعيد املحاكم القضائية اختصاصها ويضيع كل اثر 

لعقد التحكيمي ويعد الحكم التحكيمي الصادر بعد انقضاء امليعاد قابال لإلبطال، فإذا لم يصدر حكم املحكم خالل ل

تلك املهلة فإنه يقع تحت طائلة املسؤولية إلخالله بالتزام تعاقدي، وهذا ما أخذت به محاكم االستئناف النظامية 

منشورات مركز عدالة " إذا كان حكم التحكيم املطلوب إبطاله 11/2/1022)هيئة ثالثية( تاريخ  701/1004األردنية رقم 

قد تم تدوينه كتابة وموقع من هيئة التحكيم واشتمل الحكم على أسماء الخصوم وأسماء املحكمين وصفاتهم وملخص 

وجاء  فلوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ إصداره وأسبابه وموقع من العضو املخال

 ألحكام املادة )
 
/أ( من قانون 71( من قانون التحكيم. أما ما يثيره الطاعن  أن الحكم مخالف ألحكام املادة )12وفقا

فإن االتفاق لم يتضمن القواعد القانونية بتطبيقه هيئة التحكيم وتضمن أن هيئة التحكيم قد طبقت أحكام املادة 

من قانون البينات وألزمت املدعى عليها في ضوء الوقائع الثابتة التي توصلت إليها ( 10( من األصول املدنية واملادة )222)

( وصدر القرار بتاريخ 0/7/1004من البينات وكذلك فإن االتفاق لم يرد فيه مدة وحيث بدأت جلسات التحكيم بتاريخ )

 بأن 71( فإنه والحالة هذه جاءت ضمن املدة القانونية ووفق أحكام املادة )2/20/1004)
 
/أ( من قانون التحكيم علما

/أ( من 71( ووفق أحكام املادة )4تجاوز املحكم ميعاد التحكيم بسبب ومن ضمن التجاوزات املنصوص عليها في املادة )

 ملا يثيره الطاعن بطعنه."
 
 قانون التحكيم خالفا

 رابعا: عدم التزام املحكم بتطبيق القانون املتفق عليه بين األطراف . 

( 72اللتزامات  التي تقع على عاتق املحكم تطبيق القانون املتفق علية بين األطراف حيث    نصت املادة )من ا 

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع  -( نظام التحكيم السعودي على أن "أ70من قانون التحكيم االردني واملادة )

لى تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد املوضوعية فيه القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا ع
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إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع  -دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين. ب

 النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد املوضوعية في القانون الذي ترى أنه األكثر اتصاال بالنزاع." 

)هيئة ثالثية( تاريخ  101/1020ملا تقض ي به قرار محاكم االستئناف النظامية األردنية رقم  ووفقا

 1002((  لسنة 72(( من قانون التحكيم رقم ))72منشورات مركز عدالة "كرس املشرع األردني في للمادة ))72/2/1022

ع لي تلتزم هيئة التحكيم عند الفصل في موضو مبدأ سلطان االراده في  اختيار القانون الذي يحكم موضوع النزاع وبالتا

النزاع بتطبيق القواعد القانونية التي اختارها األطراف أو تركوا لهيئة التحكيم اختيارها . وأن اإلجماع في االجتهاد والفقه 

 باالستئناف وان هذه الدعوى تتسع إلعادة النظر في مو 
 
وع ضقد جرى على أن دعوى بطالن حكم التحكيم ليست طعنا

النزاع وتعيب قضاء الحكم فيه ، كما انه ليس لقاض ي دعوى البطالن مراجعة حكم املحكم لتقدير مالءمته أو مراقبة 

حسن تقدير املحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه ذلك أن الرقابة 

ط املحكمة رقابة على كيفية ((  لها صبغة شكلي14املنصوص عليها في املادة ))
ّ
ة بحيث ال تنفذ إلى أصل النزاع وال تسل

تأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه وان ذلك مشروط بان ال يكون هناك خرق لقواعد النظام العام ، وبالتالي 

ماال عروض عليها إعفان عدم تطبيق شروط العقد من قبل هيئة التحكيم أو استبعادها الفصل في جزئية من النزاع امل

لشروط العقد املوقع بين األطراف أو إنها طبقت القانون ولكنها خالفت قاعدة قانونية فيه أو أخطأت في اختيار القاعدة 

الصحيحة واجبة التطبيق أو أنها اختارت القاعدة القانونية واجبة التطبيق ولكنها أخطأت في تطبيقها أو في تأويلها  أو 

(( من قانون التحكيم ال يتوافر ما 14(( من املادة ))1ن سبب البطالن الذي نصت عليه الفقرة ))أ/تفسيرها ولهذا فا

دام أن هيئة التحكيم في قرارها الطعين لم تستبعد القانون الذي اتفق على تطبيقه." وهنا عند اختيار الخصوم للقانون 

ث لها استبعاده ألنها باستبعاده تعرض الحكم للبطالن حيالواجب التطبيق تلتزم هيئة التحكيم بهذا االختيار وال يجوز 

( من قانون التحكيم األردني إبطال حكم التحكيم إذا ما استبعدت هيئة التحكيم القانون الذي 1/أ/14أجازت املادة )

لذي ااختاره األطراف ليحكم موضوع النزاع ،وعليه فإنه يترتب على إبطال الحكم الستبعاد هيئة التحكيم القانون 

اختاره األطراف ليحكم موضوع النزاع تحقق مسؤولية هيئة التحكيم إلخاللها بهذا االلتزام وإهدارها وقت الخصوم 

 وجهدهم فيما ال طائل من ورائه .

 خامسا: إخالل املحكم بالتزامه في املحافظة على أسرار الخصوم .

الخصوم ووكالئهم بحضور جلسات التحكيم  من املعروف أن السرية في مجال التحكيم تعني عدم السماح لغير 

وحظر افشاء ما يتم من اجراءات وما يتخذ من قرارات وكل ما يتم طرحه في الجلسات. وعلى ذلك فاألصل في ميدان 

التحكيم هو السرية ال العالنية  حيث يقع نظر النزاع والفصل فيه من قبل هيئة التحكيم بصورة سرية وعليه فإن 

ة جميع االمور ذات العالقة بين هيئة التحكيم والخصوم تعد في حكم الشرط الضمني في العقد املحافظة على سري

املبرم بين هيئة التحكيم والخصوم ،وال شك أن افشاء اسرار الخصوم يثير مسؤولية هيئة التحكيم ملا ينطوي عليه 

ثقة الخصوم بها وإذا كانت مخالفة هذا هذا التصرف من اهدار مليزة السرية التي تتميز بها خصومة التحكيم واهدار 

 .لحكم التحكيمي وال تعرضه لالبطالااللتزام تعرض هيئة التحكيم للمسؤولية فإنها ال تؤثر على صحة ا

حاالت مسؤولية هيئة التحكيم الناشئة عن االخالل بالتزامات التي تفرضها طبيعة وظيفتها : الفرع الثاني

 816القضائية 
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من االلتزامات تقع على عاتق املحكم تفرضها طبيعة الوظيفة القضائية التي يؤديها تتمثل في التزام املحكم باملبادئ  

االساسية للتقاض ي وااللتزام بالفصل في الدفوع املتعلقة باختصاصها وااللتزام بالسير بالتحكيم وفقا لقواعد العدل 

ر مخالفة كل من هذه االلتزامات مسؤولية هيئة التحكيم التقصيرية وفقا واالنصاف واخيرا التزامه بتسبيب حكمه وتثي

 للقواعد العامة .

 أوال: اخالل املحكم باملبادئ االساس ي للتقاض ي 

( من قانون التحكيم االردني على أنه " لطرفي التحكيم االتفاق على االجراءات التي تتبعها 11حيث نصت املادة )

قهما في اخضاع هذه االجراءات للقواعد املتبعة في أي مؤسسة أومركز تحكيم في اململكة هيئة التحكيم بما في ذلك ح

أوخارجها ،فإذا لم يوجد مثل هذا االتفاق كان لهيئة التحكيم ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وذلك مع 

 :دي على أنه( من نظام التحكيم السعو 12مراعاة أحكام هذا القانون " تقابلها املادة )

. لطرفي التحكيم االتفاق على االجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه 2"  

االجراءات للقواعد املتبعة في أي مؤسسة أومركز تحكيم في اململكة أوخارجها، بشرط عدم مخالفتها ألحكام الشريعة 

مع مرعاة احكام الشريعة االسالمية واحكام هذا  –كان لهيئة التحكيم  . فإذا لم يوجد مثل هذا االتفاق1االسالمية .

 ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة ." -النظام 

وعليه فإذا كان من مزايا التي يحققها نظام التحكيم تجنب القضاء العادي واجراءاته فإن ذلك يجب ان ال يكون 

ض ي والتي من ضمانات العدالة سواء كانت هذه العدالة هي عدالة الدولة أو على حساب الضمانات االساسية في التقا

 817عدالة خاصة انشأها االطراف 

( من نظام التحكيم السعودي على أنه " يعامل  طرفا 11( من قانون التحكيم االردني واملادة )12كما نصت املادة )

التحكيم على قدم املساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه" وبالتالي البد من أن يقوم 

اض ي كحق الدفاع املتمثل بأن تتاح لكل خصم فرصة متكافئة نظام التحكيم على توفير الضمانات االساسية للتق

لعرض دعواه وطلباته وتقديم مستنداته واالطالع والرد على دفاع ومستندات خصمه ومعاملة الطرفين على قدم 

م ياملساواة سواء فيما يتعلق بتوكيل املحامين أو الحضور أمامها اواالتصاالت التي تجري معهما ولذلك تعد هيئة التحك

مخلة بمبدأ املساواة إذا أذنت ألحد الخصوم بتوكيل محام ومنعت االخرى من ممارسة هذا الحق او إذا سمحت 

 ألحدهما بالحضور أمامها في غيبة االخر. 

( 7/أ/14وتعد هذه املخالفة للمبادئ االساسية للتقاض ي سببا من اسباب بطالن حكم التحكيم وفقا لنص املادة )

" ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إال إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب من قانون التحكيم 

عدم تبلغه تبلغا صحيحا بتعيين محكم أو باجراءات التحكيم او ألي سبب أخر خارج عن ارادته"  ففي ذلك اخالل 

 مخالفة للنظام العام وفقا ملا قضتبالضمانات االساسية للتقاض ي كما أن اهدار الضمانات االساسية للتقاض ي يعد 

منشورات مركز عدالة " تنحصر 14/4/1020)هيئة ثالثية( تاريخ  70/1020به محاكم االستئناف النظامية االردنية رقم 

وظيفة محكمة االستئناف وهي تتصدى لدعوى البطالن املقامة ضد قرار هيئة التحكيم في مراقبة تنفيذ صك التحكيم 

 والتحقق من توافر أسباب البطالن املنصوص عليها على وتطبيق القانون و 
 
 وإثباتا

 
تأمين حقوق التقاض ي ادعاء  ودفاعا

( من قانون التحكيم وبأنه ليس من وظيفتها إحالل قناعتها محل قناعة هيئة التحكيم باألدلة 14سبيل الحصر في املادة )
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عه أن ما جاء بهذا الخصوص ال يرد على قرار التحكيم والبينات وتقرير الواقع من هذه البينات األمر الذي يغدو م

 ومستوجب الرد."  

 ثانيا: اخالل املحكم بالتزامة في الفصل في الدفوع املتعلقة باختصاصها 

( من نظام التحكيم السعودي والتي تنص على أن 10( من قانون التحكيم االردني واملادة )11وفقا لنص املادة ) 

فصل في الدفوع املتعلقة باختصاصها ووفق ما استقرعليه قرار محكمة التمييز االردنية )حقوق( لهيئة التحكيم سلطة ال

منشورات مركز عدالة" التحكيم هو عبارة عن عقد بمقتضاه 2/20/1020)هيئة خماسية( تاريخ  2107/1020رقم 

 منيتفق شخص أو أكثر على إحالة النزاع الذي نشأ أو ينشأ بينهما في تنفيذ العقد عل
 
 ى محكمين للفصل فيه بدال

 اتفق في 
 
االلتجاء إلى القضاء. وإذا وجد مثل هذا الشرط التزم فيه الطرفان وليس لهما أن يطرحاه على املحكمة نزاعا

العقد على أن يكون إحالة الخالفات الناتجة عن االتفاقية إلى التحكيم. كتاب شرح تشريعات التحكيم للمستشار د. 

. فاذا اتفق الطرفان على إحالة الخالفات الناتجة عن االتفاقية التي تنشأ بينهما عن تنفيذ العقد عبد الفتاح مراد

باللجوء إلى التحكيم. وحيث أن العقد شريعة املتعاقدين. وحيث أن املميز ضدهم تمسكوا بشرط التحكيم الوارد في 

لوارد في االتفاقية ال يمنع أطراف العقد من االتفاقية فإن تمسكهم هذا ال يخالف حكم القانون. وحيث أن النص ا

اللجوء إلى التحكيم طاملا أن التحكيم هو في حقيقته جهة قضائية اختيارية يوجدها الخصوم باختيارهم لحسم النزاع 

 للطرفين. حيث يرى جانب من الفقه
 
 818القائم وأن املحكمين يمارسون مهام القضاة ويصدرون حكمهم ويكون ملزما

حكم سلطة التصدي لبحث مسألة اختصاصة بنظر النزاع هو أثر للطبيعة القضائية ملهمته ،فطاملا أن املحكم أن منح امل

يملك سلطة التحقق من حدود اختصاصه ويكون مختصا ببحث كافة الدفوع املتعلقة باختصاصه، إذ ينبغي على هيئة 

 التحكيم التحقق من وجود اتفاق التحكيم وصحته مناطا ألختصاصها .

 ثالثا: اخالل املحكم بااللتزام بالتحكيم بالعدل واالنصاف 

مما يتعارض مه نزاهة وعدالة املحكم ارتكابه غشا بحق أحد الخصوم ويقصد بالغش انحراف املحكم في عمله 

بسوء نية بقصد االضرار بأحد الخصوم أو لتحقيق مصلحة خاصة له أو ألحد الخصوم وال شك أن اخالل املحكم بهذا 

 تزام يثير مسؤوليته املدنية . االل

 رابعا : عدم التزام املحكم بتسبيب حكمه 

/ب( من قانون التحكيم االردني على أنه " يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إال إذا اتفق 12حيث نصت املادة ) 

"  ر اسباب الحكمطرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم ال يشترط ذك

( من نظام التحكيم السعودي و التي تنص على " ان يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسببا... "  11/2تقابلها املادة ) 

وقد تم تكريس هذا املبدأ في املادة  819وعليه مبدأ تسبيب االحكام قاعدة اساسية بالنسبة لصحة االحكام القضائية

املدنية االردني. وفقا ملا جاء في قرار محاكم االستئناف النظامية االردنية رقم  ( من قانون أصول املحاكمات220)

(( 14(( من احكام املادة ))1منشورات مركز عدالة يستفاد من الفقره ))أ/72/2/1022)هيئة ثالثية( تاريخ  101/1020

  -من قانون التحكيم انه يتضمن بين طياته سببين : 

 االول :  بطالن في الحكم نفسه أثر في مضمونه . 
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 .  الثاني :  بطالن في اجراءات التحيكم أثر في الحكم

 شروط 
 
ففيما يتعلق بالسبب االول من هذين السببين فانه يجب ان يتوافر في حكم املحكمين ولكي يكون صحيحا

الشروط ، اال ان تخلف شرط من تلك الشروط موضوعيه واخرى شكليه وبالتالي يتحقق البطالن اذا لم تتوافر هذه 

 لقاعدة ال 
 
 الى بطالن حكم التحكيم وانما ال ّبد وان يؤثر تخلف هذا الشرط على مضمون الحكم اعماال

 
ال يؤدي حتما

 بطالن بدون ضرر . 

ن يثبت ا وعليه يترتب على مدعي البطالن الذي يستند في طلب بطالن حكم التحكيم بناء  على السبب املشار اليه

  -امرين : 

 ( ان ثمة بطالن وقع في الحكم جراء تخلف احد الشروط املوضوعيه او الشكلية في الحكم . 2

 ( ان البطالن الذي وقع في الحكم قد أثر في مضمونه . 1

واستنادا على ما تقدم فان حكم التحكيم يكون عرضه للبطالن اذا صدر دون مداوله او دون توافر االغلبيه او 

 او عدم تضمن الحكم ملنطوقه او خلو الحكم من البيانات التي دو 
 
ن توقيعه من االغلبية او دون ان يكون الحكم مسببا

(( على نحو اثر في مضمونه.اما عن السبب الثاني من السببين املشار اليهما فيما 12حددتها الفقره ))ج(( من املادة ))

كم فان على مدعي البطالن ان يثبت في هذه الحالة بان هذا االجراء يتعلق ببطالن االجراءات على نحو اثر على الح

الباطل قد غّير وجهة الحكم أي ان الحكم لن يكون كذلك لوال ذلك االجراء الباطل ، ويرتب االجراء الباطل هذا االثر 

راء من اجراءات على الحكم في الغالب عندما يؤدي الى املساس بحقوق الدفاع كما لو تم تبليغ احد االطراف باج

 وترتب عليه عدم تمكن ذلك الطرف من الحضور والرد على ما اتخذه من اجراءات . وحيث لم 
 
التحكيم تبليغا باطال

تقدم املستدعية ما يثبت او ما يشير الى ثمة بطالن وقع في الحكم جراء تخلف احد الشروط املوضوعيه أو الشكلية في 

ضمونه ، بل وان القرار الطعين قد استوفى كافة الشروط املوضوعيه والشكلية الحكم وان هذا البطالن قد اثر في م

 على النحو املشار اليه".
 
 الواجب توافرها لكي يكون هذا الحكم صحيحا

 الحصانة القضائية من املسؤولية املدنية: املطلب الثاني

ملجتمع  له معامالت وتصرفات التي ال ال شك أن املركز القانوني للقاض ي يتساوى مع مركز اي فرد آخر من أفراد ا

عالقة لها بعمله القضائي كأن بيرم عقد بيع او ايجار أو يرتكب خطأ يترتب عليه ضرر للغير لذا فهو مسؤول مدنيا عن 

االضرار التي يحدثها للغير بخطئه والتي ال تمت لعمله القضائي إال أن القاض ي قد يرتكب خطأ يخص عمله القضائي 

 يكون مسؤوال عن هذا الخطأ القضائي ؟ فإلي اي مدى

 مبدأ الحصانة القضائية من املسؤولية املدنية: الفرع األول 

يقوم مبدأ الحصانة القضائية على اعفاء القاض ي من املسؤولية او تحديدها بخصوص االخطاء التي يرتكبها اثناء 

 أو بسبب ممارسته لوظيفته القضائية.
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وتكمن الحكمة من الحصانة القضائية من املسؤولية املدنية في توفير الطمأنينه للقضاه في أداء واجباتهم  

واحاطتهم بسياج كاف من الحماية يجعلهم في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامتهم وهيبتهم برفع 

 820دعاوى كيدية ملجرد التشهير بهم.

سالمية مبدأ الحصانة القضائية تمكينا للقضاه من القيام بواجباتهم في الفصل بين وقد عرفت الشريعة اال  

املتخاصمين دونما تأثير فالقاعدة أن القاض ي ال يسأل عن خطئه ألن القاض ي مجتهد ،فإذا اصاب فله أجران وإذا اخطأ 

ما مشروطة بأن يكون الخطأ فله أجر واحد، والحصانة القضائية للقضاه في الشريعة االسالمية ليست مطلقة وان

أما إذا كان القاض ي قد تعمد الخطأ فإنه يكون ملتزما بالضمان في ماله وفقا لنص  821املرتكب من القاض ي غير متعمد.

( من القانون املدني االردني والتي تنص على أنه" كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان 122املادة )

ن االشارة إلى أن املشرع االردني قد سكت عن بيان كيفية مخاصمة القضاه فإزاء خلو القانون من الضرر" وهنا البد م

نصوص خاصة باجراءات مخاصمتهم فإنهم يخضعون نظريا للقواعد العامة في املسؤولية عن الفعل الضار بموجب 

 املادة املذكورة سابقا . 

 انة القضائية املبررات التي تقف وراء او ضد الحص: الفرع الثاني

من املبررات املهمة املؤيدة للحصانة القضائية للقضاه من املسؤولية املدنية الناشئة عن التصرفات القضائية 

تحقيق االستقالل للقضاه، وضمان حريتهم في الفصل في الدعاوى املعروض عليهم بشكل مستقل ،وذلك ألن من شأن 

 يلولة بينه وبين تأدية واجباته. باالضافة إلى مغبة تضييع وقت القضاهتقرير مسؤولية القاض ي املساس باستقالله والح

في الدفاع عن انفسهم بدال من الفصل في القضايا التي تعرض عليهم ،اضافة إلى حماية القضاه من تهديد املتخاصمين 

  822ولية.بدعاوى املسؤولية املدنية مما يدفع القضاه إلى التردد في الفصل في القضايا خوفا من املسؤ 

اضافة إلى أن املشرع االردني قد احاط العمل القضائي نفسه بضمانات متنوعة ويضع من االجراءات ما يكفل 

عدم التسرع في االحكام وتفادي الوقوع في االخطاء كما ينظم طرق الطعن في االحكام ومثل هذه الضمانات واالجراءات 

 ق االفراد وتقلل الحاجة ملقاضاة القضاه .تسيطر بفعالية على سوء التصرف القضائي وتحمي حقو 

بالرغم من أهمية الحصانة القضائية للقاض ي وحماية العملية القضائية برمتها إال انها تحرم ضحايا االحكام 

الخاطئه الصادرة عن القضاه من املطالبة بالتعويض عن االضرار التي اصابتهم من جراء هذه االحكام الخاطئة ، فقد 

اثناء قيامه بوظيفته خطأ ويقض ي لغير املالك بامللكية ويصبح الحكم حائز لقوة االمر املقض ي به لتاييده  يرتكب القاض ي

من املحكمة األعلى درجة أو لفوات مواعيد الطعن بالحكم ،وبالتالي الحصانة الفضائية تتنافى مع حق املتضرر في 

جراء الخطأ أو االهمال الذي وقع من القاض ي في مقاضاة القاض ي ومطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من 

   823اثناء قيامة بوظيفته.

 824الحصانة القضائية للمحكم في الخصومة التحكيمية :املطلب الثالث

                                                           
 22، عمان ص1004( ،2شرح احكام قانون اصول املحاكمات املدنية،دار الثقافة للنشروالتوزيع ،ط) عباس العبودي، 820 

  120( دون سنة نشر ،ص1عبدالعزيز عامر ، التعزير في الشريعة االسالمية ، دار الفكر العربي ط) 821 

 17،القاهرة، ص2411(،2فاروق الكيالني ، استقالل القضاء دار النهضة العربية ، ط)

  22، عمان ص1004( ،2عباس العبودي، شرح احكام قانون اصول املحاكمات املدنية،دار الثقافة للنشروالتوزيع ،ط) 822 

 22،ص1021حمد حمود الصانع ، املسؤولية املدنية للمحكم)رسالة ماجستير( ، جامعة الشرق االوسط ، عمان ،  823 

 21،ص1021ماجستير( ، جامعة الشرق االوسط ، عمان ،  حمد حمود الصانع ، املسؤولية املدنية للمحكم)رسالة 824 
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من املسلم به أن املحكم يؤدي وظيفة مشابهه لتلك التي يؤديها القاض ي في الدولة واملتمثلة في حسم املنازعات 

وهذا التشابه في املهمة املوكولة إليهما والتمش ي مع السياسة العامة الداعمة للتحكيم دفع التي يطرحها عليه الخصوم 

 البعض إلى املطالبة بامتداد الحصانة القضائية إلى املحكم من املسؤولية املدنية.

 مضمون الحصانة القضائية للمحكم من املسؤولية املدنية  :الفرع االول 

محكم من املسؤولية املدنية على اساس تحديد مسؤوليته املدنية ، بحث ال تقوم فكرة الحصانة القضائية لل

يجوز مساءلة املحكم عن اي خطأ يرتكبه اثناء مباشرته لعمله وانما يسأل فقط عن اخطاء معينة شأنه في ذلك شأن 

يفة ا وهي الوظالتي يؤديه على طبيعة الوظيفة قاض ي الدولة، وبالتالي امتداد الحصانة القضائية للمحكم يعتمد

القضائية لذلك مضمون الحصانة القضائية يتمثل في أن محكم يمارس وظيفة قضائية ال يكون مسؤوال عن االخطاء 

 نتيجة ممارسة لهذه الوظيفة.  التي يرتكبها بسبب أو

 املبررات التي تقف وراء او ضد الحصانة القضائية للمحكم  :الفرع الثاني

ملحكم يؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها القاض ي وفي ضرورة التمش ي مع سياسة تتلخص هذه املبررات في أن ا

الدولة العامة في دعم قضاء التحكيم حيث تركز فكرة املقارنة بين املحكم والقاض ي على ان االول وظائف مماثلة لتلك 

قل دونما النزاع بشكل مست التي يمارسها القاض ي وبالتالي فإن املحكم مثل القاض ي يجي أن تكون لدية القدرة على فض

الخصوم غبر الراض ي عن الحكم التحكيمي الذي يصدره ،إضافة إلى أن التحكيم  رهبة من احتمال مقاضاته من أحد

لعديد ا في الوقت الحاضر يعتبر اسلوبا بديال لحل املنازعات منها تخفيف العبء امللقى على عاتق املحاكم بسبب تكدس

ققه التحكيم للدولة من منافع اقتصادية عندما تصبح مالذا آمنا للتحكيم ، فال شك من من القضايا أمامها وبما يح

أن مساءلة هيئات التحكيم عن اي خطأ يقع منها اثناء مباشرتها وظيفتها من شأنه أن يؤدي إلى احجام هيئات التحكيم 

مي افة إلى تقويض حجية الحكم التحكيبدال من تشجيعها على مثل هذه املشاركة اض عن قبول املشاركة في حل النزاعات

 عن طريق اعادة النظر في الدعوى .

بالرغم من ذلك إال أن هناك من يرفض ذلك لكون العملية القضائية مختلفة عن العملية التحكيمية حيث أن  

تصرف لالعملية التحكيمية ال تخضع لنفس الضمانات التي تخضع لها العملية القضائية كونه يمكن الحد من سوء ا

القضائي عن طريق تصحيح الخطأ في االستئناف وبضمانات استقالل القاض ي باملقابل نجد العملية التحكيمية تفتقر 

إلى هذه االمور التي تحيط بالعملية القضائية والتي تبرر الحصانة القضائية للقضاه من املسؤولية عن اخطائهم ،وبما 

القاض ي حيث يتم اختياره من قبل أطراف النزاع ولفترة من الوقت وكون  أن املحكم يخضع بشكل أكيد للتأثير أكثر من

( منه "ال تقبل احكام 10حكمه غير قابل للطعن به باالستئناف كما هو في القانون التحكيم االردني حيث نصت املادة ) 

ول ليها في قانون اصالتحكيم التي تصدر طبقا ألحكام هذا القانون الطعن بها بأي طريق من طرق الطعن املنصوص ع

( من هذا 22و 20و 14املحاكمات املدنية ولكن يجوز رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفقا لألحكام املبينة في املواد ) 

القانون فإن هذه االمور تؤكد على أن العملية التحكيمية أكثر ضعفا من العملية القضائية وأن املحكم لدية فرصة 

 الي يجب أن ال يتمتع بالحصانة أو على االقل التمتع بحصانة مقيدة .   أكبر إلرتكاب االخطاء وبالت

 الخاتمة 

تناولت في هذه الدراسة موضوع املسؤولية املدنية للمحكم والحصانة القضائية  عن اخطائة التي يرتكبها اثناء 

وء يم األردني بإلقاء الضتأديته ملهمته في خصومة التحكيم تجاه أطراف هذه الخصومة ذلك في ضوء القانون  التحك

على التزامات امللقاه على عاتق الهيئة التحكيم بالنظر إلى طبيعة العالقة القائمة بين الخصوم والهيئة التحكيمية سواء 
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كانت عالقة عقدية أوبالنظر إلى طبيعة الوظيفة التي يؤديها املحكم املشابهه للوظيفة القضائية وما يترتب على االخالل 

مر الذي جعلنا البحث في الحصانة القضائية من املسؤولية املدنية وامتدادها إلى املحكم ومبررات القبول بذلك بها ، اال 

 أو رفض امتدادها . 

 النتائج والتوصيات :

اختلف الفقه حول طبيعة ووظيفة املحكم في خصومة التحكيم فهناك من قال بالطبيعة التعاقدية وهناك  .2

 ذات طبيعة قضائية وهذه هي االتجاه الغالب االخيرة هي التي نؤيدها .من يرى أن وظيفة املحكم 

إن طبيعة وظيفة املحكم يؤثر تأثيرا مباشرا على تحديد نطاق مسؤولية املدنية للمحكم تجاة اطراف الخصومة  .1

 التحكيمية . 

ها خطاء التي يرتكبخال القانون التحكيم االردني من اي نص يقرر بموجبة املسؤولية املدنية للمحكم عن اال  .7

اثناء تأديته لوظيفته في خصومة التحكيم ،االمر الذي نوص ي به في ايجاد تنظيم قانوني مفصل يحدد مسؤولية 

 املحكم انطالقا من الخصوصية التي تفرضها مهمته .

 هخال القانون االردني من أي نص يبين كيفية مساءلة القضاه واملحكمين عن أخطائهم، االمر الذي نوص ي ب .1

 تقرير نظام خاص ملساءلة القضاه واملحكمين مدنيا عن أعمالهم .

 

 الئحة املراجع 

 

 دون سنه نشر .2أحمد أبو الوفا ، التحكيم االختياري واالجباري ، منشأة املعارف ، االسكندرية ، ط ، 

  ، 1021عمان ، حمد حمود الصانع ، املسؤولية املدنية للمحكم)رسالة ماجستير( ، جامعة الشرق االوسط . 

  ، 1002سحر عبد الستار يوسف، املركز القانون للمحكم دراسة ومقارنه، دار النهضة العربية ، القاهرة. 

 1004(،2ثقافة للنشروالتوزيع ، عمان،ط)عباس العبودي، شرح احكام قانون اصول املحاكمات املدنية،دار ال. 

 ( دون سنة نشر.1ر الفكر العربي ط)عبدالعزيز عامر ، التعزير في الشريعة االسالمية ، دا 

 الشارقة، اثراء للنشر  -عوض الزعبي ، الوجيز في قانون اصول املحاكمات املدنية االردني ، مكتبة الجامعة

 .   1020، 1االردن، ط –والتوزيع 
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 التكنولوجيا نقل عقود في التحكيم التفاق القانوني التكييف

 التكنولوجيا نقل عقود في التحكيم التفاق القانوني التكييف

 

 زائرة وأستاذة الدكتوراه بسلك باحثة

 -السويس ي-واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم بكلية 

 

 مقدمة:

احتلت العقود االقتصادية الدولية بصفة عامة وعقود نقل التكنولوجيا بصفة خاصة مكانة مميزة في األنظمة 

وهو ما ساعد هذه  األنظمة على انتشار نظام التحكيم الدولي كبديل للقضاء، وأدى إلى إرساء قواعد القانونية الحديثة، 

ية فاعتبر بذلك التحكيم اآللية القانونية لتسو ، وتحديد مبادئه التي تختلف عن تلك التي يقوم عليها القضاء العادي

ن مصالح األطراف، ووسيلة من الوسائل البديلة املنازعات بشكل سريع وفعال يضمن حماية الحقوق ويوفر الدفاع ع

املساهمة في استقرار االقتصاد، وتعزيز التعاون والثقة، حتى تكون العالقات التعاقدية أكثر أمنا وطمأنينة وفق  قواعد 

 نقانونية  دولية محددة، السيما مع تنامي رقعة التجارة الدولية وما صاحبها من تقدم علمي وصناعي، وما شهدته م

تحوالت وطنية ودولية جعلت أسس االلتزامات التعاقدية يطالها التغيير، مما يولد النزاعات بين األطراف، فأصبح يشكل 

 هذا النظام ضمانة البد من إدراجها في بنود العقود التجارية الدولية ومن ضمنها عقود نقل التكنولوجيا .  

بح أكثر اهتماما منذ أواخر القرن التاسع عشر وخالل القرن وقد عرف نظام التحكيم منذ زمن بعيد، إال أنه  أص

العشرين، حيث تم توقيع العديد من االتفاقيات والبروتوكوالت الخاصة بتنظيم التحكيم الدولي، والتي كان منها اتفاقية 

بالقواعد القانونية وهي االتفاقية الخاصة  2410مارس  24، التي تم تعديلها بتاريخ 2004يناير  0األرجواي املوقعة في 

وهو البروتوكول الذي  2417شتنبر  11اإلجرائية التي تطبق في التحكيم الدولي، كما تم إبرام بروتوكول جنيف بتاريخ 

بشأن  2411شتنبر  12تضمن شروط التحكيم، وذلك في عهد عصبة األمم املتحدة، ثم اتفاقية جنيف املوقعة بتاريخ 

تم إبرام اتفاقية بنيويورك التي حلت محل اتفاقية جنيف، ثم تلتها  2420وفي سنة  تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية،

في مدينة جنيف باالتحاد السويسري، ثم  2422أبريل  12االتفاقية األوروبية بشأن التحكيم الدولي املوقعة بتاريخ 

نة. كما تم لهذه االتفاقية بنفس الساتفاقية الترتيبات املتعلقة بتطبيق هذه االتفاقية والتي وقعتها الدول املنضمة 

مارس  20توقيع االتفاقية الخاصة بتسوية املنازعات املتعلقة باالستثمارات األجنبية في واشنطن بين الدول املوقعة في 

. وبذلك حظيت مؤسسة التحكيم باهتمام كبير في مجال الحقول 2422أكتوبر  22والتي دخلت حيز التنفيذ في  2422

تى أضحى اليوم التحكيم "مؤسسة قضائية اختيارية ألن األطراف يلجأون إلى هذا النظام عن طواعية القانونية، ح

. وقد عملت جل التشريعات الحديثة على إعطاء األولوية للتحكيم خاصة في مجال عقود نقل التكنولوجيا، 825واختيار"

 تطور التكنولوجي .التي انتشرت مع االستثمارات األجنبية واالهتمام بالتنمية وتنامي ال

                                                           
القضائي في  ،ندوة علمية حول االجتهاد 1/1001الدكتور أحمد شكري السباعي، التحكيم التجاري  في النظام املغربي ،دفاتر املجلس األعلى العدد-825 

 .241الدولي صاملادة التجارية و الضمانات القانونية لالستثمار، مركز النشر و التوثيق 
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وتتجلى أهمية اتفاق التحكيم في كونه يحفظ الروابط العقدية بين األطراف لحل النزاعات القائمة دون اللجوء 

إلى القضاء بطرق ودية سريعة وسرية، متميزة ببساطة اإلجراءات وقلة املصاريف، خاصة في مجال عقود نقل 

تي ترد على هذا النوع من العقود مجموعة من املشاكل القانونية املتعلقة التكنولوجيا حيث تثير املنازعات القانونية ال

 بالعالقة العقدية بين األطراف واالعتداء على حقوق املعرفة الفنية دون وجه حق.

وبما أن عقود نقل التكنولوجيا من املشروعات االقتصادية الكبرى التي تتطلب سنوات  طويلة لقيامها وتحقيقها 

قع، يجعل من طول هذه املدة الزمنية يشكل ال محالة نشوء نزاعات بين املتعاقدين، ولخصوصية هذه على أرض الوا

 العقود فإن التحكيم املتعلق بها يكتس ي خصائص متميزة عن باقي النزاعات التي تكون واردة  في العقود التقليدية.

 ة عليه في عقود نقل التكنولوجيا ؟فإلى أي مدى يمكن إبراز النظام القانوني للتحكيم واآلثار املترتب

 إن اإلجابة على هذا اإلشكال تقتض ي منا تقسيم املوضوع كاآلتي:

 املبحث األول : النظام القانوني التفاق التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا 

 املبحث الثاني : آثار اتفاق  التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا 

 التفاق التحكيم في عقود نقل التكنولوجيااملبحث األول : النظام القانوني 

أضحت املنازعات في عصرنا الحالي تخرج عن طابعها التقليدي لتكتس ي طابعا حديثا فنيا وتقنيا بسبب ما أفرزه 

التطور العلمي والتكنولوجي اليوم من ثورة على القانون املدني، وهو ما  أثر سلبا وإيجابا على قواعد  العقود التقليدية 

ديثة ، وجعل هذه املنازعات تتميز بمجموعة السمات الخاصة التي ال تكون في إطار  القواعد العامة، حتى شكل والح

عجزا لدى  القاض ي  الذي أصبح يصعب عليه الفصل في كل املنازعات  املتعلقة  باملسائل  الفنية  والتقنية التي ال 

نقل التكنولوجيا  مرتبطة باالقتصاد واالبتكار ، الش يء  يمكن له  إدراكها بحكم تخصصه القانوني، ذاك أن عملية

الذي يجعلها ترتكز على الحاجة لالستيعاب واإلدراك،  فهي تتعلق بالعملية الفكرية التي تقوم بين املورد واملستورد 

عل ل، مما يجللوصول إلى املعلومات والخبرات الواجب على األول أن يقربها ويوفرها للثاني من أجل إتمام عملية النق

العقود التي محلها نقل التكنولوجيا تجد دائما صعوبة في التطبيق خاصة وأن مصطلح نقل  التكنولوجيا يشمل عالقات 

، مما يثير منازعات ومشاكل فنية  وتقنية ويصعب إدراك السمات املميزة لها واإلملام 826بين أطراف غير متساوين

 بمقتضياتها من الشق القانوني.

)املطلب  في الرؤية حول النظام القانوني للتحكيم في مجال عقد نقل التكنولوجيا، ارتأينا الحديث  وحتى تتضح

 األول( عن طبيعة التحكيم في عقد نقل التكنولوجيا وعن شروطه في )املطلب الثاني(.

 املطلب األول : طبيعة اتفاق التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا 

العقود املستحدثة التي شاع إبرامها بين الدول املتقدمة والدول النامية، لذلك إن عقد نقل التكنولوجيا من 

وال  ،تعرف بنقل املعرفة الفنية من دول متقدمة إلى دول نامية تحقيقا للتنمية االقتصادية وجلبا لالستثمارات األجنبية

املشرع املصري الذي نظمها ونظم يوجد تعريف قانوني لها من طرف املشرع املغربي في ظل غياب تشريعي لها، عكس 

أنه:" عقد نقل  17، وعرف عقد نقل التكنولوجيا في املادة 2444827أحكامها في القانون التجاري املصري لسنة 

                                                           
 .72،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان األردن،ص1020مراد محمود املواجدة، املسؤولية املدنية في عقود نقل التكنولوجيا، الطبعة األولى -826 

 .2444/ 21/02مكرر،بإصدار قانون التجارة ، بتاريخ  24الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية عدد  -827 
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( وجيات فنية إلى )مستورد التكنولالتكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه ) مورد التكنولوجيا ( بأن ينقل بمقابل معلوما

نية خاصة إلنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل اآلالت أو أجهزة أو لتقديم الستخدامها في طريقة ف

خدمات. وال يعتبر نقال لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع . وال بيع العالمات التجارية أو األسماء 

  نقل تكنولوجيا ،أو كان مرتبطا به." التجارية أو الترخيص باستعمالها إال إذا ورد ذلك كجزء من عقد

فعقد نقل التكنولوجيا يعبر عنه قانونيا بعملية انتقال األموال أو الحقوق من أشخاص قانونية سواء أكانت 

أشخاص طبيعية أو معنوية، لذلك فهو ينطوي على النقل الكلي أو الجزئي النهائي أو املؤقت لالنتقال الفعلي باألموال أو 

كالهما معا، وفي هذا الشأن فإن نقل التكنولوجيا هي العملية التي يتم فيها انتقال األساليب وكذلك طرق الحقوق أو 

. كما شاع عند بعض الفقه القانوني أن عقود نقل  828التشغيل للتقنيات أو حق استعمالها من شخص آلخر

بحماية قانونية خاصة، وقد اصطلح  التكنولوجيا هي مال منقول ذو صفة معنوية وله قيمة اقتصادية، وغير مشمول 

على تسميته بحق املعرفة الفنية التي تشكل اليوم أهم عناصر األصول التكنولوجية للمشروعات الكبرى، وهي املحور 

، ويتفرع عنها مجموعة من العقود كعقود التراخيص وعقود 829لعمليات نقل التكنولوجيا على املستوى الدولي  الرئيس ي

 اليد وعقود االمتياز كآليات قانونية لهذا النقل. تسليم املفتاح في

وعموما ، فإن عقود نقل التكنولوجيا يتم إبرامها بين الدول النامية والدول املتقدمة، أو قد تبرم بين الدولة وأحد 

بارة عن عاملؤسسات التابعة لها، كما تبرم بين الدولة و إحدى الشركات األجنبية، مما يعني أن عقود نقل التكنولوجيا 

مشاريع اقتصادية بين دول تحمل جنسيات مختلفة للنهوض بالقطاع االقتصادي للدول النامية على وجه الخصوص  

لى أطراف النزاع إ أتحقيقا للتنمية، الش يء الذي يجعل النزاعات في هذا العقد الطويل املدى واردة المحالة، لذلك يلج

بحكم أن مسطرة التحكيم  سريعة  وذات تكلفة أقل  في حل النزاع، كما محكمين للفصل فيما يثور بينهم من نزاعات، 

 تلعب اإلرادة دورا هاما في اختيار املحكمين واختيار القانون الواجب التطبيق . 

وما يالحظ أن هذه العقود وإن حظيت باهتمام اقتصادي وسياس ي، لكنها لم تحظى بتنظيم تشريعي إال من عدد  

كاملشرع املصري ، كما ال ينفي أنه تترتب عنها مجموعة من النصوص القانونية املتعلقة بامللكية محدود من بعض الدول 

الصناعية وفق إجراءات وقواعد محدودة ال تمثلها بأكملها كما هو الشأن بالقانون املغربي املتعلق بحماية امللكية 

 قل التكنولوجيا.والذي ركز فقط على عقود التراخيص الذي يعد صنفا  من ن 830الصناعية

وبذلك ال يخلو أي عقد من عقود نقل التكنولوجيا من نص يتضمن اتفاق أطرافه على اختيار نظام التحكيم  

كوسيلة لتسوية املنازعات التي تنشأ بينهم، وهو ما يستدعي اللجوء إلى  هذه اآللية عوض القضاء باعتباره من الوسائل 

                                                           
 72حمود املواجدة، املسؤولية املدنية في عقود نقل التكنولوجيا،م.س صمراد م - انظر :828 

الحقوق  يةلإبراهيم قادم  الشروط املقيدة في عقود نقل التكنولوجيا ودورهما في تكريس التبعية التكنولوجية على املستوى الدولي، رسالة دكتوراه ك-

 .12ص1001جامعة عين شمس،السنة الجامعية 

 ىد الاله، الحماية القانونية  لألسرار التجارية في عقود نقل التكنولوجيا، دراسة تحليلية في القانون املصري واألمريكي، الطبعة األولآمال زيدان عب-829 

 .11،دار النهضة العربية القاهرة،ص1004

( املتعلق بحماية امللكية 1000فبراير  22) 1021ذي القعدة  4بتاريخ  2.00.24الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  21.41حيث خضع القانون رقم  -830 

(، إلى تعديل في مجموعة من مواده وذلك طبقا للقانون 1000مارس  4) 2110ذي الحجة  1" بتاريخ 1112الصناعية، واملنشور الجريدة الرسمية عدد "

" 2741(،واملنشور بالجريدة الرسمية عدد "1002اير فبر  21) 2111من محرم  22بتاريخ  2.02.240الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  72.02رقم 

نوفمبر  12) 2172محرم  11بتاريخ  2.21.200الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17.27(، والقانون رقم 1002فبراير  10) 2111محرم  12بتاريخ 

 (.1021ديسمبر  20) 2172صفر  12" بتاريخ 2720(، الجريدة الرسمية عدد "1021
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اإلجراءات، وإيجاد حلول مرضية لألطراف لحل الخالف بينهم، لذلك يعتبر القانونية البديلة القائمة على تسهيل 

التحكيم في مثل هذه العقود عملية اختيارية، تتم وفق إرادة األطراف يوكل فيها حل النزاع إلى طرف ثالث محايد يسمى 

هذه املهمة، ليقوم بحل املحكم، يتم اختياره من قبل األطراف مباشرة ، أو بواسطة جهة أخرى يوكل األطراف إليها 

 النزاع الناش ئ بينهم بحكم ملزم لهم.

 فكيف يمكن تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم في عقد نقل التكنولوجيا؟

 الفقرة األولى : الطبيعة العقدية التفاق التحكيم في عقد نقل التكنولوجيا   

ا، التي تثار بشأن تنفيذ عقد نقل التكنولوجييعتبر اتفاق التحكيم البداية الطبيعية إلمكانية حسم املنازعات 

حيث تبدأ إجراءات تلك املهمة بتقديم األطراف لطلب التحكيم، على أساس أن تلك اإلجراءات من ناحية أولى بمثابة 

العمود الفقري لنظام التحكيم ككل، كما أنها من ناحية ثانية السياج الذي يضمن شرعية هذا النظام، إذ أن تيسير 

. لذلك 831ت التحكيم أو إعاقتها يسهم إلى حد كبير في تحديد مصير حكم التحكيم الذي يصدر في النزاع املطروحإجراءا

يعتبر التحكيم القضاء الطبيعي الذي يحكم املنازعات التي تثيرها عقود نقل التكنولوجيا كون أن أطراف النزاع هم 

  .الصعبة في مجال العقود التجارية املساطر التقليدية الذين يختارون املحكم عوض اللجوء إلى القضاء العادي ذو 

وقد أقر القضاء األمريكي التنفيذ العيني للشروط املنصوص عليها في العقد، والذي ينص على تسوية املنازعات 

التي تنشأ بين األطراف حول هذا العقد، وكان أول األحكام الصادرة في هذا الشأن هو الحكم الصادر من املحكمة 

،وترجع وقائع هذا الحكم إلى أن الطرفين قد أدرجا AMF Incوشركة   Brunswick Corp االتحادية في النزاع بين شركة

في العقد املبرم بينهما شرطا ينص على أن كل نزاع ينشأ في املستقبل حول هذا العقد سيتم خضوعه لرأي شخص من 

 Brunswickطراف. وعندما نشأ نزاع بين األطراف قامت شركة  الغير يكون محايدا، وأن هذا الرأي لن يكون ملزما لأل 

Corp   من أجل إجبارها على أن تضع تحت تصرف الغير املحايد الوثائق واملستندات الضرورية لكي يقوم بتقديم رأيه

يم التحكفي هذا الطلب إلى تطبيق قانون التحكيم االتحادي )قانون  AMF Incحول موضوع النزاع. وقد استندت  شركة  

 Brunswickيتم خضوع النزاع إلجراءات التشاور، ومن ناحيتها، فقد أثارت شركة   –الذي وفقا للشركة -الفيدرالي(، 

Corp  أن الشرط املنصوص عليه ليس شرط تحكيم ، وإنما مجرد آلية تهدف إلى  الحصول على رأي شخص محايد

د ذلك أساس للتفاوض بين األطراف. وقد ذهبت املحكمة إلى من الغير حول موضوع النزاع ، وأن هذا الرأي يكون بع

اعتبار أن شرط التسوية يجب تنفيذه بواسطة األطراف كونه شرطا مشابها لشرط التحكيم وتسوية النزاع بعيدا عن 

 . 832املحاكم، باعتبار أن هذا الشرط ما هو إال التزام عقدي

                                                           
بجاد الفالح، تسوية منازعات عقد نقل التكنولوجيا ،دراسة في القانون املصري  ونظام التحكيم السعودي، دار النهضة العربية القاهرة فهد -831 

 .220ص1004

،خصوصية ،الجوانب القانونية في صياغة عقد البوت  BOTعبد اإلله املحبوب ،التحكيم في عقود التشييد و االستغالل و التسليم  انظر في هذا:-832 

 اتفاق التحكيم في عقود البوت،املرحلة العملية لتنفيذ عقود البوت ،خصوصيات سلطات املحكم في فض منازعات في عقود البوت.سلسلة األعمال

 720لرباط، ص،مطبعة األمنية ا1022الجامعية ملجلة األبحاث و الدراسات القانونية ،املركز املغربي للدراسات و االستشارات القانونية وحل النزاع

 ومايلها.
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هي التي تنظم العالقة بينهم، وإذا كانت هذه الشروط قد  وهكذا فإن االشتراطات العقدية التي صاغها األطراف

أشارت إلى القانون الذي يتعين تطبيقه لسد الثغرات التي يمكن أن تعتري العقد ، فإن أحكام هذا القانون ال تطبق إال 

             .                      833في الحدود التي يفوضها العقد ، أي أن هذه القوانين ال تطبق بصفة احتياطية

وال ينعقد اتفاق التحكيم الدولي في عقد نقل التكنولوجيا إال بتوافر رضا أطرافه ألنه عقد رضائي يستلزم أن يكون 

هناك إيجاب صادر من طرف يقابله قبول من الطرف اآلخر ، وحتى يكون اإليجاب صحيحا يجب أن يصدر صريحا 

النزاع  واللجوء إلى التحكيم ، كذلك يجب أن يكون محدد املدة ألن ودقيقا يبين إرادة نزع والية القضاء، عن نظر 

صاحب اإليجاب يتراجع فيه إن لم يحدد له مدة ، ولكن إن حدد له مدة ، فعليه البقاء على إيجابه حتى يالقيه قبول 

ائية التي لة الرضمطابق ملسائله الجوهرية وفي الوقت املحدد فيه لكي يعتبر اتفاق التحكيم منعقدا، وحقيقة إن مسأ

يوضحها كتابة اتفاق التحكيم بين مصدر ومتلقي التكنولوجيا ال يكون فيها إشكالية لكن املشكلة في حالة اقتصار 

 .834التحكيم على املراسالت واملخاطبات بينهما ومدى اعتبارها بحكم االتفاق على اللجوء للتحكيم 

برم بين املورد واملستورد، وتتم بإيجاب وقبول كال الطرفين وعقود نقل التكنولوجيا من العقود الرضائية التي ت

بصيغة متطورة، حيث يتم االتفاق بينهما على مشروع اقتصادي كعقد تسليم املفتاح في اليد في دولة الطرف األول 

كة واحدة شر وهو من العقود األكثر تداوال لنقل التكنولوجيا، ويقصد به  التزام  الطرف املورد للتكنولوجيا سواء كان 

أو عدة شركات بتحمل مسؤولية إنجاز مصنع وتسليمه في حالة التشغيل، أو نقل مجموعة من املعارف التقنية والفنية 

للطرف الثاني كعقد التراخيص أو عقد التعاون الصناعي ، فكان البد من وجود اتفاق التحكيم لفض النزاعات حماية 

يجعل من هذه العقود ذات املشاريع الضخمة تحتاج في فض نزاعاتها التفاق للتكنولوجيا املنقولة وأسرارها، وهو ما 

 التحكيم. 

وفي غياب التنظيم التشريعي لعقود نقل التكنولوجيا يجعل من شرط التحكيم له أهمية وخصوصية حتى يتم  

 ادية. تحديد الحقوق وااللتزامات بين األطراف التي تتميز بالتفاوت في املراكز القانونية واالقتص

املتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية، لحل  00.02وإن كان املشرع املغربي نظم مسطرة التحكيم في القانون رقم 

من نفس القانون أنه" يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن  702النزاعات دون سلوك مسطرة املحاكم، حيث عرفت املادة 

النزاع بناء على اتفاق تحكيم"، ومن خالل هذا التعريف فإن  املشرع  هيئة تحكيمية تتلقى من األطراف مهمة الفصل في 

 . 835املغربي كرس الطبيعة املزدوجة للتحكيم فهو في نفس الوقت وسيلة اتفاقية وقضائية لحل النزاعات

أ أو قد " التحكيم التزام األطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نش  أن: 701في املادة  واعتبر املشرع املغربي

 ينشأ عن عالقة قانونية معينة ، تعاقدية أو غير تعاقدية . 

 ."  يكتس ي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم

                                                           
 .110منشورات زين الحقوقية لبنان ،ص 1020بشار األسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، الطبعة األولى-833 

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية  عمر فالح العطين و ريزان حمود، اتفاق التحكيم الدولي في عقود نقل التكنولوجيا،-834 

 27ص1022يونيو0الجزائر،العدد  – تامنغست - واالقتصادية
، سلسلة الندوات الجهوية املنظمة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس املجلس 00.02رياض فخري، قواعد التحكيم قراءة في القانون رقم  -835

 . 170، ص22األعلى، الندوة 
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ومن ذلك يتضح أن  التحكيم حق قرره القانون لألفراد يخول لهم االتفاق على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع 

شأ بينهم بالفعل، على واحد أو أكثر من األفراد يسمون محكمين بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة أي نزاع ن

ليفصلوا في النزاع املذكور بدال من أن يفصل فيه القضاء املختص، ويسمى االتفاق املذكور عقد التحكيم ) مشارطة 

  .837( وإذا حصل ذلك االتفاق تبعا لعقد معين سمي شرط التحكيم 836التحكيم

قدين عند التعاقد، وقبل أن يحدث أي نزاع على إدراج شرط بالعقد، يلزم وشرط التحكيم هو اتفاق املتعا

الطرفين بإحالة كل ما يثور من نزاعات أو خالفات على محكم سواء تعلق األمر بتنفيذ العقد أو تفسيره...وهذا الشرط 

عن اتفاق التحكيم إن  وإن كان يلزم األطراف املتعاقدة باللجوء إلى التحكيم عوض القضاء الرسمي، فال يغني أبدا

. مما يجعل من شرط  838حدث النزاع فعال، يبين فيه موضوع النزاع واسم املحكمين وأجل صدور الحكم التحكيمي

 التحكيم شرطا تعاقديا بناء على إرادة األطراف واالتفاق فيما بينهم  .

الحتماالت التي قد يتعرض لها ال بد من إدراج مجموعة ا وعند صياغة شرط التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا،

هذا العقد، كما هو الحال في تغير ظروف العقد لقوة قاهرة أو ظروف طارئة، كأن يتعهد املورد بنقل عناصر التكنولوجيا 

بثمن معين ثم نشبت حربا مفاجئة فتعذر استيراد عناصر التكنولوجيا من الخارج وارتفع ثمنها على امللتزم بتوريدها إلى 

من املتفق عليه الش يء الذي يهدد املدين بخسارة فادحة تجاوزت الحد املألوف، حينها يتم إعمال نظرية أضعاف الث

الظروف الطارئة من املحكم لرد االلتزام املرهق إلى الحد املعقول وإعادة التوازن االقتصادي للعقد حتى يتم تجنيب 

 بسبب ظروف تخطت مبدأ العقد شريعة املتعاقدين. املدين الخسارة املرهقة وأن ال يقع الدائن في خسارة فادحة

وصياغة شرط التحكيم في العقد الهدف منها اإلحاطة بكافة التغيرات والظروف واالحتماالت سواء من حيث  

التزامات وحقوق  األطراف، أو اختيار املحكمين ومكان القانون الواجب التطبيق، لتسهيل عملية التحكيم وتسهيل 

 لبث في النزاع املطروح. عملية السرعة ل

وبالتالي فإن القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم يتعين تحديده في ظل مبدأ قانون اإلرادة، ألن األطراف أحرار في 

اختيار القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم، وعلى املحكم أو القاض ي في حالة رقابته على حكم التحكيم إذا ما طعن 

                                                           
التحكيم الذي يواجه منازعات احتمالية غير قائمة وإنما يمكن يجب التمييز هنا بين شرط التحكيم و مشارطة التحكيم : فشرط التحكيم هو اتفاق -836 

لعقد. أما ا أن تنشأ في املستقبل، ويرد هذا الشرط في بنود من بنود العقد يبن فيه أطرافه كيفية تسوية املنازعات التي قد تنشأ بينهما إبان تنفيذ

لنزاع بين طرفي العقد، فبدال من اللجوء للقضاء ، يتفقان على إحالته مشارطة التحكيم تفترض مبدئيا عدم وجود شرط تحكيم في العقد ويقع ا

ل، في مللتحكيم، ونكون هنا في إطار ما يسمى بمشارطة التحكيم .فالفرق بين شرط التحكيم و مشارطة التحكيم ،أن األول يتعلق بنزاع مستقبلي محت

ألخيرة أن يتضمن االتفاق ماهية النزاع الذي سيعرض على هيئة التحكيم ،ومن الناحية حين تتعلق املشارطة بنزاع أكيد وقع فعال، و يفترض في الحالة ا

 املحكمين . ءالعملية تبدأ مشارطة التحكيم بحيثيات  تتعلق بالنزاع و طبيعته، ومن ثم اإلشارة إلى اتفاق الطرفين على إحالته للتحكيم مع بيان أسما

 كيم يراجع : وللمزيد حول التميز بين شرط و مشارطة التح

وق امللكية قعصام عبد الفتاح مطر، التحكيم االلكتروني ،ماهيته، إجراءاته، وآلياته في تسوية منازعات التجارة اإللكترونية والعالمات التجارية وح-

 .12إلى ص 21، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية ، من ص1004الفكرية 

، مقالة منشورة على موقع الجريدة  سنوات 4والوســاطة االتفـاقية بعد  بالتحكيم الخـاص 02-00انون رقم قراءة في واقع تطبيق القــأحمد طارق ،  -837 

 اإللكترونية القانونية :

http://www.alkanounia.com 

 .122أحمد شكري السباعي، التحكيم التجاري  في النظام املغربي،م.س،ص -838 
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وأثناء نظره لالستئناف عن القرار الذي صدر األمر بتنفيذ حكم التحكيم، أن يحترم هذا على هذا الحكم أمامه 

 .839االختيار

وقد عملت جل التشريعات الحديثة على إدراج اتفاق التحكيم في كل التصرفات  القانونية القابلة للتعامل شريطة 

في عقد نقل التكنولوجيا وهو يدخل في االتفاقات أال تكون مخالفة للنظام العام، مما يجعل من اتفاق التحكيم واردا 

املتعامل بها قانونا، إال أن الوضع يختلف عن باقي التصرفات املعهودة في العقود التقليدية، ذاك أن عقد نقل 

التكنولوجيا مرتبط بمصالح عليا للدولة وله خصوصية وتأثير على الوضع االقتصادي لها، لذلك يواجه نظام التحكيم 

 صفته العقدية مجموعة من الصعوبات نظرا لتعدد األطراف واختالف الجنسيات .ولو ب

ومع ما يمتاز به عقد نقل التكنولوجيا من سرية وحماية لحقوق امللكية الصناعية جعل هذا النوع من العقود  

نكمش في في توقيع العقد وتيعرف انشقاقا وتفاوتا في العالقة التعاقدية بين املورد واملستورد ، إذ تتوسع حرية اإلرادة 

إذ يشكل هذا العقد مجموعة من املعارف  ،الخضوع للشروط التقييدية،  وهو ما نجم عليه اختالل  في توازن العقد

التقنية والفنية التي ال يتوفر عليها الطرف الضعيف لقلة خبرته وضعف مركزه القانوني واالقتصادي والعلمي، لكن 

من اختياره للقانون الواجب التطبيق واالتفاق على تسوية النزاع وديا، عن طريق نهج هذا ال يمنع الطرف الضعيف 

 التحكيم االتفاقي وإدراجه في بنود العقد.

يتضح مما سبق أن التحكيم في عقد نقل التكنولوجيا يكتس ي طبيعة عقدية تسعى إلى الحفاظ على املصالح 

همية كبرى في هذه العقود، التي يلتزم األطراف فيها بعرض نزاعهم االقتصادية والسياسية، مما يعطي لشرط التحكيم أ

عليه، دون اللجوء إلى مسطرة القضاء وفق إرادتهم الصريحة. فاتفاق التحكيم هو الذي يؤدي إلى إخراج النزاع من 

نون الواجب سلطان القضاء وإسناده إلى محكم خاص، ويعين في ذات الوقت القواعد اإلجرائية الواجب اتباعها والقا

تطبيقه، ولذلك فإن القرار الذي يصل إليه املحكم في النهاية هو محصلة لتطبيق الشروط التي اتفق عليها الطرفان، 

 . 840ولذلك يكتسب التحكيم الصفة التعاقدية

كما أن نظام التحكيم تطور وخرج عن قواعده التقليدية وأصبح يواكب املستجدات التي يشهدها االقتصاد،  

من الصعب أن يجدها القاض ي في القواعد القانونية التقليدية لغياب نظام تشريعي خاص بمثل هذه العقود، والتي 

فدور املحكم الجديد في عقود نقل التكنولوجيا جعله يواكب إلى حد ما التقدم العلمي والتكنولوجي للحفاظ على أواصر 

 الطمأنينة والثقة في هذه العقود.  العالقات املستقبلية بين األطراف، ويجعل من االتفاق منبع

 الفقرة الثانية : الطبيعة القضائية التفاق التحكيم في عقد نقل التكنولوجيا  

يذهب جانب من الفقه إلى أن التحكيم نظام قضائي خاص يختار فيه األطراف قضاتهم ويعهدون إليهم بمقتض ى 

ت بالفعل بخصوص عالقاتهم التعاقدية والتي يجوز حسمها اتفاق مكتوب بمهمة تسوية املنازعات التي قد تنشأ أو نشأ

 . 841بطريق التحكيم وفقا ملقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم

                                                           
 .227ص منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ،1001 أولىط  العامة في التحكيم التجاري الدولي،حفيظة السيد الحداد، املوجز في النظرية  839 

 .12عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم االلكتروني ،م.س ،ص-840 

ألولى بعة اأحمد عبد الكريم سالمة،التحكيم في املعامالت املالية الداخلية والدولية املدنية والتجارية واإلدارية والجمركية، دراسة مقارنة، الط-841 

 .24دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص1002
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كما ذهب البعض في سبيل استظهار أوجه التشابه بين نظام التحكيم ونظام القضاء إلى املوازنة بين دور اإلرادة 

دورها في القضاء، فإذا كان اختيار التحكيم وسيلة لحسم النزاع يتم بعمل إرادة من املشتركة للخصوم في التحكيم و 

طرفيه، فإن االلتجاء إلى القضاء يتم بعمل إرادي من جانب أحدهما، ومتى تم هذا العمل تعلق به حق اآلخر بحيث ال 

النزول عنها بعد رفعها، وهذا  . وقد يتفق أطراف الخصومة على842يجوز لرافع الدعوى النزول عنه إال بموافقة خصمه

كله دليل واضح على أن ما تؤديه إرادة الخصوم من دور في طرح النزاع على التحكيم بدال من القضاء ليس له أثر على 

 . 843حقيقة الوظيفة التي يؤديها التحكيم من كونها وظيفة قضائية مثلها في ذلك مثل وظيفة قضاء الدولة

قضاء بزي جديد يحاول من خالله أن يالئم التطورات الجديدة التي مست جوهر ورغم أن التحكيم لبس رداء ال

املؤسسة العقدية والقاعدة القانونية ككل، لكن هذا ال ينفي وجود فرق بين القضاء العادي والتحكيم فكل له خاصيته 

 وطبيعته التي تميزه عن اآلخر.

ما لم يخالف النظام العام، بتنازلهم عن القضاء العادي، وإذا كان شرط التحكيم يتم اللجوء إليه بإرادة األطراف 

فإن هذا االتفاق ال يحل محل هذا األخير، فقد يوجد بعقد نقل التكنولوجيا حاالت تستدعي إلى القضاء االستعجالي 

ة في فأو تطبيق اإلجراءات التحفظية كالحجوز مثال، بحيث في اتفاق التحكيم ال يمكن تطبيق القواعد اآلمرة املعرو 

القضاء العادي، ألن دور املحكم دور اختياري حتى أن تطبيق القانون يكون القانون املختار، ألن دور املحكم يتجلى في 

الحفاظ على أواصر العالقات التعاقدية واستمرارية العقد حماية للمصالح االقتصادية والسياسية أكثر من حماية 

وجيا تغيب فيها النصوص التشريعية اآلمرة وامللزمة، مما يطرح اإلشكال السياسة التشريعية. لكن عقود نقل التكنول

حول كيفية حل النزاع القائم املتعلق بمصالح اقتصادية هامة تسعى للتنمية إذا ما تم عرض النزاع على املحاكم 

م ؟ أم املحك الوطنية، هل يتجرد القاض ي كسلطة آمرة تسعى إلى تحقيق العدالة ونصرة الطرف الضعيف ويقوم بدور 

أن األمر يقتض ي خضوع العقد للسلطة التقديرية للقاض ي في تفسير العقد؟ في الحقيقة لم نجد اجتهادات قضائية 

تتعلق بعقد نقل التكنولوجيا حتى يتحدد لنا دور القاض ي في حل هذه النزاعات كون أغلب هذه العقود خاضعة إلى 

عن القواعد العامة، ألن دوره ال يسمح له بتطبيق قواعد قانونية خارجة التحكيم الدولي. والقاض ي ال يمكن له الخروج 

عن النص القانوني. وفي حالة غياب نص قانوني يلجأ إلى االجتهاد لكنه يظل ملزما بتطبيق القانون وإصدار األحكام 

 .بمراعاة النصوص القانونية واإلجراءات العادية للمحاكم وإال كان مخالف لروح النص القانوني

كما أن القاض ي يمكن تجريحه  إذا قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها بصفته حكما  

، بخالف املحكم فإنه يلعب دور املستشار وإبداء رأيه بكل حرية. 844أو أدلى فيها بشهادة أو بث فيها في طورها االبتدائي

عية خاصة إال استثناءات من بعض الدول التي قننتها، فاملحكم في وفي عقود نقل التكنولوجيا ال يوجد نصوص تشري

هذه العقود يسعى إلى تطبيق القانون فيها بطريقة مرنة ال يمكن لقضاة املحاكم إعمالها أو تطبيقها وإال كان حكمه 

كن ص القانوني، لمنافيا للقانون، أي أن املحكم قد يجد أحكاما قانونيا يصدرها بناء على اجتهاداته دون تطبيق الن

دون الخروج على قواعد العدالة واإلنصاف بطرق حديثة يتجاوز فيها القواعد القانونية التقليدية والنصوص القانونية 

 املعمولة بها وهو ما ال يستطيع القاض ي فعله. 

                                                           
 .10نفس املرجع ص -842 

 .11ص2440ة الدولية و الداخلية،االسكندريةمصطفى الجمال و عكاشة عبد العال ، التحكيم في العالقات الخاص-843 

 من قانون املسطرة الجنائية . 117انظر املادة-844 
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ما في النزاع بكما أن املحكم في حالة عدم وجود اتفاق األطراف يجوز له تطبيق قانون الدولة املتعاقدة والطرف 

في ذلك قواعدها في تنازع القوانين ومبادئ القانون الدولي الواجبة التطبيق، أما القاض ي عند تعيين القانون الواجب 

 . 845التطبيق يلجأ إلى قواعد اإلسناد امللزمة

مما يجعل من الحكم التحكيمي عمال قضائيا له خصائص األحكام التي تصدرها املحاكم النظامية من حيث 

حجية الش يء املحكوم به بالنسبة للنزاع الذي فصل فيه، على نحو يمتنع على أحد أطراف النزاع اللجوء إلى جهة 

قضائية أخرى، وله القوة التنفيذية عندما ال يشوبه عيب، حيث يتم تنفيذه اختيارا برضاء املحكوم عليه على غرار 

 .   846تنفيذ األحكام الصادرة عن القضاء العادي

د نقل التكنولوجيا يكون إدراج إجراءات املحاكم العادية صعبة، وال تالئم جوهر هذا العقد املتميز وفي عقو 

بمجموعة من الضمانات والخاصيات عند إبرام وتنفيذه بحكم أنه من العقود االستثمارية املستقبلية الساعية للتنمية، 

كل القانونية التي يواجهها بحكم غياب مدونة وما تعرفه من شروط مقيدة يرضخ لها املستورد، ناهيك عن املشا

 تشريعية تحميه، فيصبح بذلك إدراج  اتفاق التحكيم من الشروط املقيدة في هذا العقد.  

وعموما فإن طبيعة اتفاق التحكيم في عقد نقل التكنولوجيا، تكتس ي صفة مختلطة تجمع بين الطبيعة العقدية  

ــــوالقضائية، وإن كان لكل ممي ــ ـــزاته وخاصيته إال أن الحكم التحكــ ـــ ــ ـــيمي يصبح ملـ ـــ زما ألطرافه وقد ذهب جانب من ــ

س اتفاقا محضا، وال قضاء محضا، وإنما هو نظام يمر بمراحل متعددة، ــــــه إلى القول أن التحكيم في الحقيقة ليــــــالفق

 .    847أوله اتفاق وفي وسطه إجراء وفي آخره حكميلبس في كل منها لباسا خاصا ويتخذ طابعا مختلفا، فهو في 

 املطلب الثاني : شروط  اتفاق التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا

أضحت العالقات االقتصادية الدولية خاصة عقود نقل التكنولوجيا، تحتوي على مجموعة من الشروط تقتض ي 

ة العالقات االقتصادية، تحقيقا للتنمية واالستفادة من املعرفاحترام املبادئ القانونية الدولية والتي مؤداها املساواة في 

الفنية. إذ يستعين املحكم بمبادئ القانون التي تعتبر عامال مشتركا ملعظم األنظمة القانونية، وقوام هذه املبادئ أنها 

 .848ترتكز إلى حسن النية في التعامل وتعويض الضرر عن ذلك

 ع ما أوردته التشريعات املختلفة في القانون املقارن منــــــدولي تتفق في مفهومها موهذه املبادئ العامة في القانون ال

ــــالعقد شريعة املتعاقدين، الح ــ ــــمب لضرر وغيرها، إال أننا سنقف عندن اــــــق في التعويض عــ ــ دأ الرضا وتنفيذ العقد ــ

ـــبحسن النية )الفقرة األولى( ومب ـــــ ات )الفقرة الثانية( حيث تشكل هذه املبادئ حجر الزاوية في التحكيم دأ توازن األداءـ

ـــــويتم تطبيقها في املنازعات املع ــ  ر تطبيقها على عقود نقل التكنولوجيا.ـروضة على هيئة التحكيم ويقتض ي األمـ

                                                           
  التي نصت على أنه : 2422من اتفاقية واشنطن املتعلقة بتسوية منازعات االستثمار لسنة  11/2انظر املادة -845 

لدولة املتعاقدة ا تفصل املحكمة فى النزاع طبقا للنظم القانونية التي وافقت عليها األطراف املتنازعة فإذا لم يتفق الطرفان تقوم املحكمة بتطبيق قانون "

 طرف النزاع ) بما فى ذلك 

 القواعد الخاصة بتعارض القوانين( وكذلك مبادئ القانون الدولي الواجب تطبيقها في هذا الصدد".

دار الثقافة  1000محمود الكيالني، املوسوعة التجارية املصرفية، املجلد األول عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، الطبعة األولى  -846 

 .712للنشر والتوزيع األردن عمان ص

 .71دار النهضة العربية، مصر،ص ،2441قانون التجارة الدولية، دون عدد الطبعة في دراسة محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي،-847 

 .747محمود  الكيالني،املوسوعة  التجارية املصرفية، م.س،ص-848 
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 الفقرة األولى : مبدأ الرضا وتنفيذ العقد بحسن النية

تدعيم مبدأ الحرية التعاقدية، فالعقد يستمد قوته اإللزامية من الرضا األمر ما يترتب عن مبدأ حسن النية هو 

. ويعتبر مبدأ الرضا وحسن النية أحد أهم 849الذي أدى إلى اعتبار الرضائية من القواعد الجوهرية في القانون املدني

كم أن ة، والتي من خاللها يمكن للمحاملبادئ القانونية في عقد نقل التكنولوجيا الذي يعرف اختالال في املراكز القانوني

 يتدخل للحفاظ على حالة التوازن العقدي. 

وكما هو الشأن في العقود الدولية فإن مبدأ الرضا وحسن النية لهما تأثير كبير في عقود نقل التكنولوجيا، نظرا 

فق إرادتي يكتسب قوته امللزمة بتواللعالقة الوطيدة بين هذين املبدأين واملتمثلة في أن العقد شريعة املتعاقدين، وأنه 

طرفي العقد. وفي ضوء ذلك فإن حرية األطراف في اختيار القانون الذي يحكم موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم يجعل 

هؤالء األطراف أمام عدة خيارات، من بينها تطبيق القانون وفق مصالحهم املشتركة وفي الغالب يكون القانون الذي 

يحكم موضوع النزاع هو ذلك الذي يرتبط بالعقد بصلة ما، كأن يكون قانون دولة أحدهما أو قانون يتفقان على أن 

 .850محل تنفيذ العقد أو محل إبرامه أو مكان التحكيم وفق قانون محايد

ويدخل ضمن مبدأ الرضا وتنفيذ العقد بحسن النية حرية املتلقي في بيع منتجاته وتصديرها في أي مكان وبالثمن 

ي يريده دون تدخل من املورد، على سبيل املثال للمتلقي الحق في استخدام التكنولوجيا املنقولة املتعلقة بإنتاج الذ

عقاقير دوائية لإلنسان في إنتاج عقاقير لعالج الطيور والحيوانات، وعلى ذلك يقع باطال أي شرط يحمل مخالفا لهذا 

مية والتحسينات لتطوير التكنولوجيا وفق احتياجاته املحلية أو إجراء الحق، لكن يحظر على املتلقي إجراء األبحاث العل

. وسبب االمتثال إلى مثل هذا اإللزام هو الرابطة العقدية التي يحميها مبدأ 851األبحاث التي تستهدف منتجات جديدة

عاقد أن يرجع عن هذا القوة امللزمة للعقد القائم على مبدأ الرضا وحسن النية بوجوب تنفيذ العقد، وعدم قدرة املت

 التنفيذ في مثل هذه العقود . 

ويشترك الرضا وحسن النية في تحديد حرية األطراف على موضوع النزاع ،إذ تتجه إرادة األطراف إلى تحديد 

ي ر القانون بناء على قواعد القانون الدولية ، وقد ذهبت املادة السابعة من االتفاقية األوروبية املتعلقة بالتحكيم التجا

الدولي إلى أنه: "لألطراف حرية تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وفي حالة وجود إشارة للقانون 

الواجب التطبيق، يقوم املحكمون بتطبيق القانون الذي تعينه قاعدة تنازع القوانين التي تراها مناسبة، وفي الحالتين 

 د، واألعراف الشائع استخدامها في مجال التجارة".يأخذ املحكمون في االعتبار اشتراطات العق

ويبقى مبدأ الرضا وحسن النية من املبادئ األساسية في عقد نقل التكنولوجيا ملا يتميز به هذا العقد من 

خصوصيات وغلبة الطابع السري على موضوعه ومحله، والذي يعتبر واجبا أثناء تنفيذ العقد وانتهائه والتقيد به وإن 

بنص صريح في العقد، كما أنهما من املبادئ التي يرتكز عليهما في تكوين العقد وتفسيره. لكن رغم ذلك يبقى  لم يدرج

مبدأ الرضا وحسن النية مقيدين بمجموعة من الشروط والتي تعتبر من التنظيمات القانونية الخاصة التي أدت إلى 

لكن هذا ال يمنع األطراف املتعاقدة من اختيار القانون اختالل نظام التوازن العقدي الذي يقيد من حرية اإلرادة، 

                                                           
األصول الفقهية،دكتوراه الدولة في الحقوق ،جامعة محمد الخامس الرباط السنة  في بحث احمد ادريوش، أصول قانون االلتزامات والعقود،-849 

  .204ص2441-2442الجامعية

 .707الكيالني، املوسوعة التجارية،م.س ،صمحمود  -850 

يوسف عبد الهادي اإلكيابي،النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص دون طبعة ودون دار  حول املوضوع انظر: -851 

 .274و271،ص2404النشر 
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والتي  2422الواجب التطبيق واالتفاق على تسوية املنازعات طبقا ملقتضيات معاهدة جنيف للتحكيم املوقعة سنة 

 تقتض ي أنه :"لألطراف حرية تحديد القانون الذي يجب على املحكمين تطبيق أحكامه على موضوع النزاع" .

مجال لحرية املحكمين في تحديد وتطبيق قانون العقد إال في غياب االختيار الصريح للقانون الواجب  وليس هناك

فتطبيق القانون الذي يختاره املتعاقدون يمثل أحد املهام املنوطة باملحكم الذي يجب  -جانب املتعاقدين-التطبيق من 

 .852أن يلتزم بأدائها

خذ بمبدأ سلطان اإلرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق، بحيث أعطى وبالتالي فإن املشرع الدولي عمل على األ 

الحرية لألطراف املتعاقدة في تحديد القانون الواجب التطبيق، وفي حالة عدم اتفاق األطراف على تحديد هذا القانون، 

هذه  ال التجارة الدولية، إذ تعتبر وغياب التعبير الصريح لهذه اإلرادة، يتم الرجوع إلى األعراف الشائع استخدامها في مج

األخيرة من ضمن القواعد الدولية الواجب احترامها واالمتثال لها، ألن عقد نقل التكنولوجيا يتأثر بالظروف املحيطة 

بالعالقات الدولية ضمانا الستمرار العالقات التعاقدية والتعاون الدولي في مجال النقل التكنولوجي ألنه متأثر بالعوامل 

                                                                                                سياسية واالقتصادية أكثر من تأثيره باملبادئ القانونية الدولية.                                                                ال

 ءاتالفقرة الثانية : مبدأ توازن األدا  

يكتس ي مبدأ توازن األدءات أهمية بالغة سواء على مستوى التشريعات الوطنية، أو على مستوى املبادئ القانونية 

الدولية، بما يضمن املساواة في العالقات التعاقدية وحماية للطرف الضعيف، وغالبا ما يتم توجيهه هذا املبدأ للدول 

هذا املبدأ تطبيق مجموعة من الحقوق  لدول الصناعية . ومفادالنامية بحكم مركزها القانوني الضعيف أمام ا

وااللتزامات املنشئة في العقد، إضافة إلى مجموعة من الشروط املدرجة في بنود العقود مما يجعل هذه التصرفات 

ظ ئية للحفا، واستبعاد كل ما يعيق سير املصالح الدولية ووضع التدابير الوقا853تؤدي إلى نشوء اآلثار القانونية للعقد

 يا.تشجيع االستثمارات ونقل التكنولوج بهدفعلى النظام العام االقتصادي واإلقرار بمعاملة تفضيلية للدول النامية 

لذلك فإن األصل هو إقرار مبدأ توازن األداءات في مجال نقل التكنولوجيا للحد من املخاطر االقتصادية التي  

ت التشريعية التي يواجهها من قبيل الظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ االلتزام يواجهها املستورد، ويحميه من االضطرابا

الناش ئ في العقد مرهقا للمدين، حيث استطاع قضاء التحكيم بفضل هذا الشرط أن يقوم بتصحيح العقد ويدخل 

 .854تعديالت عليه استنادا لهذا املبدأ

نقل التكنولوجيا الذي اختل توازنه االقتصادي، يجب كما أن املحكم، الذي يعرض عليه النزاع الناتج عن عقد  

عليه أن يأخذ بعين االعتبار مبدأ املحافظة على توازن االلتزامات التعاقدية، الذي يعد جزءا هاما في قانون التجارة 

                                                           
 .101،دون رقم الطبعة ودار النشر،ص1002وية املنازعات صالح الدين جمال الدين،عقود نقل التكنولوجيا،تنازع القوانين وتس-852 

 ومايليها. 127املؤسسة الحديثة للكتاب لبنان، ص 1022ريما فرج مكي، تصحيح العقد دراسة مقارنة، الطبعة األولى،  : حول املوضوع انظر-853 

 بقوله : KAHNوهو ما أعرب عنه الفقيه  -854 

«ce que nous voulions démontrer ici c’est que les parties utilisent également des techniques qui normalement ont un tout autre rôle pour 

introduire des clauses de révision implicites et partielles qui constituent un moyen nouveau d’adapter le contrat aux évolutions  

conjoncturelles et aux révolutions technologiques sans avoir à mettre en œuvre ni à discuter des clauses de révision stricto sensu toujours 

complexes et contentieuses en soi. L’exemple le plus frappant est celui des clauses de force majeure, telles que la pratique la plus récente 

les élabore». 

-KAHN Phillippe, Force majeure et contrat internationaux de longue durée, Journal du Droit International (Clunet) de l’année 1974,p468. 



 

 

 709 
 

  

واعده، تلك قالدولية، وأن يظهر قدرا كبيرا من املرونة التي ينبغي أن يثبتها بموجب هذا القانون، باعتباره الكاشف عن 

املرونة التي غابت عن أذهان مشرعي وقضاة األنظمة القانونية الوطنية، الذين تعاملوا مع مشكلة التغير في الظروف 

املحيطة بتنفيذ العقد من منظور العقود الفورية التنفيذ، مقدمين حلوال لحالة االستحالة وإن كانت ال توصف باملرونة، 

 .855عامل مع الوضع الذي تتطلب فيه اقتصاديات العقد ذلكومتشددين في جانب مهم عند الت

ـــوإذا كان األصل "العقد شريع  ـــ ــ ــــ ـــة املتعاقديـ ـــن" والركيزة األساســـ ــ ـــ ـــية للتصرفات القانونية وال يجـــــ ـــــ ـــوز نقـ ـــ ـــــ أو  ضـ

ـــتعديل العقد إال برضا الطرفين واالت ـــ ــ ـــالجانبين سفاق على ذلك من ـ ـــــ ــ واء أمام هيئة التحكيم أو إدراج ذلك في بنود ــ

ــــــالعق ـــ ــــــد للحـــــ ـــ ـــفاظ على مبدأ توازن األداءات، فإنه في نطاق عقـــــ ـــ ـــــــ ــــــد نقل التكنولوجيا والهيــ ـــ ــ ــ ـــمنة االقتــ ـــــ ــ  صادية وأمامـ

ريعية عن مواجهة التطورات التي تعرفها التجارة الدولية، فإن هذه املبادئ يتم الرجوع لها ـــــــــــعجز التنظيمات التش

ـــباعتبارها من عناصر القانون التجاري الدولي املتمت ـــ ـــــ ع بالقوة امللزمة للعقد، والتي يتم االحتكام لها بغض النظر عن ــ

 .نإرادة املتعاقدي

اع في التطبيق العملي أن يضفي على هذه املبادئ ذاتيتها املتفقة وطبيعة التجارة كما أن قضاء التحكيم قد استط 

الدولية، ذاك أن نظرية الظروف الطارئة في املبادئ العامة للقانون تعطي للقاض ي سلطة تعديل العقد، أما في مجال 

دى كعقد لعقد في العقود الطويلة املالتحكيم الدولي وطبقا ملبادئ القانون الدولي يتم تقييد سلطة املحكم في تعديل ا

املفتاح في اليد الذي يعد صورة من صور عقد نقل التكنولوجيا، بحثا عن الحلول املناسبة لحل النزعات القائمة عبر 

 . 856الحدود

 املبحث الثاني : آثار اتفاق التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا

وقدرتهم على تجميد القانون  تهمحري التطبيق على العقد، يترتب على تمتع األطراف في اختيار القانون الواجب

املادي الذي اختاروه وهو ما يؤدي إلى إفالت العقد من الخضوع لآلثار الناجمة عن التغييرات التشريعية التي قد تطرأ 

ة كونها متعلق كما أن الخصوصية التي تمتاز بها عقود نقل التكنولوجيا.857على هذا القانون املختار للتطبيق على العقد

مثل حالة تطبيق  باالستثمارات وخطط التنمية تتطلب وجود قواعد قانونية تراعي الطبيعة الخاصة لهذه العقود.

املبادئ العامة عبر الدولية التي تحرم الشركات املتعددة الجنسيات من التستر خلف الشكليات القانونية للتنصل من 

 . 858التزاماتها

ملترتبة عن هذه العقود سنتطرق إلى آثار اتفاق التحكيم بالنسبة لألطراف املتعاقدة )املطلب ومن اآلثار القانونية ا

 األول( وآثار اتفاق التحكيم بالنسبة للمحكم )املطلب الثاني(.

                                                           
 .142مراد محمود املواجدة، املسؤولية املدنية في عقود نقل التكنولوجيا م.س ،ص انظر:-855 

 انظر تقرير اللجنة الفرنسية للقانون الدولي الخاص ل: للمزيد حول املوضوع -856 

GOLDMAN Berthold. La lex  mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux : réalité et perspectives. In: Droit international 

privé : travaux du Comité français de droit international privé, 2éme  année, 1977. 1980. pp. 221-270. 

 منشور على املوقع االلكتروني:

https://www.persee.fr/docAsPDF/tcfdi_1140-5082_1980_num_2_1977_1843. 

Fichier pdf généré le 31/03/2018. 

لحقوقية احفيظة السيد الحداد ، العقود  املبرمة بين الدول و األشخاص األجنبية ،تحديد ماهيتها والنظام القانوني الحاكم لها، منشورات الحلبي  857 

 .717،ص1007بيروت،لبنان،

 .242بشار األسعد، عقود الدولة في القانون الدولي،م.س،ص -858 

https://www.persee.fr/docAsPDF/tcfdi_1140-5082_1980_num_2_1977_1843
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 املطلب األول: آثار اتفاق التحكيم بالنسبة لألطراف املتعاقدة 

تحديد القانون الذي يحكم عقدهم، بكل ما قد يطرأ  إن األصل في اتفاق التحكيم حرية األطراف املتعاقدة في

عليه من تعديالت تشريعية، وتخطيا لكل قيد يعرقل مسيرتهم التعاقدية وفق مبدأ العقد شريعة املتعاقدين. لكن 

االستثناء  يقع في عقود نقل التكنولوجيا فتصبح إرادة األطراف املتعاقدة مقيدة وتخضع للشروط املدرجة في العقد في 

حالة وقوع نزاع، حيث أن األطراف تجد إرادتها مقيدة أمام مجموعة من الشروط التي ال يمكن تجاوزها أو استبعادها، 

إذ يتم تقييد حرية األطراف بما ورد في االتفاق بمجموعة من  بالشروط املقيدة التي ال يجوز مخالفتها حسب بنود 

فاق )الفقرة األولى( كما يتعلق األمر بالتجميد الزمني لقانون العقد، العقد، فيتم تقييد حرية األطراف بما ورد في االت

إذا قام األطراف بإدراج اتفاقات تستبعد التغيرات التشريعية التي قد تطرأ بسبب قوة قاهرة أو ظروف طارئة تحدث 

 مستقبال وهو ما يعرف بشرط الثبات التشريعي )الفقرة الثانية(. 

 األطراف بما ورد في االتفاقالفقرة األولى :تقييد حرية 

إن إلزامية احترام األطراف ملضمون العقد تنبثق من مبدأ العقد شريعة املتعاقدين، ووجوب احترام هذه القاعدة 

يجد أساسه في القوة امللزمة للعقد، والتي ال تنحصر على األطراف في العالقة التعاقدية بل تمتد للقاض ي واملحكم، وفي 

صادية التي شهدتها األنظمة القانونية املعاصرة وتخطيها للحدود العابرة وارتباطها باملحيط الدولي ظل التغيرات االقت

الخارجي، أصبحت العالقات القانونية في مجال العقود الدولية خاصة النقل التكنولوجي لم تعد تالئم التكييف القانوني 

"يجوز  من قانون التجارة املصري على أنه : 12ملادة بسبب تقييد حرية األطراف، وفي ذلك نص املشرع املصري في ا

إبطال كل شرط يرد في عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية املستورد في استخدامها أو تطويرها أو 

تعريف اإلنتاج أو اإلعالن عنه. وينطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط التي يكون موضوعها إلزام املستورد بأمر 

 يأتي :مما 

 (    قبول التحسينات التي يدخلها املورد علي التكنولوجيا وأداء قيمتها.)أ

( حظر إدخال تحسينات أو تعديالت على التكنولوجيا لتالئم الظروف املحلية أو ظروف منشأة املستورد، )ب

 وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد.

 استعمال عالمات تجارية معينه لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا في إنتاجها.)ج( 

 )د( تقييد حجم اإلنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره.

 )هـ( اشتراك املورد في إدارة منشأة املستورد أو تدخله في اختيار العاملين الدائمين بها.

اآلالت أو األجهزة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من املورد وحده أو من )و( شراء املواد الخام أو املعدات أو 

 املنشآت التي يعينها دون غيرها.

)ز( قصر بيع اإلنتاج أو التوكيل في بيعه على املورد أو األشخاص الذين يعينهم وذلك كله ما لم يكن أي من هذه 

ستهلكي املنتج، أو رعاية مصلحة جديدة ومشروعة ملورد الشروط قد وردت في عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية م

 التكنولوجيا."

من خالل هذه املادة حاول املشرع املصري أن يشترط على املستورد استخدام التكنولوجيا في مجاالت محصورة، 

ذاك أن املورد ملا له من احتكار وقوة اقتصادية يستطيع أن يضغط على متلقي التكنولوجيا ويتدخل في شؤونه 

لتكنولوجيا املنقولة واملنافسة داخل األسواق االقتصادية، ومنعه من التصنيع واإلنتاج وإدخال التحسينات على ا

الوطنية والدولية إال في الحدود التي يرسمها املورد مخافة من كشف األسرار املتعلقة بالتكنولوجيا وحمايتها القانونية. 
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ثار وهذه االلتزامات تقع على عاتق املستورد سواء في مرحلة التفاوض أو مرحلة تنفيذ العقد ، ومخالفتها ترتب اآل

 القانونية وتوقع باملسؤولية املدنية.

وهنا نستحضر وقائع إحدى القضايا كون أن إحدى الشركات األملانية أبرمت عقد ترخيص مع شركة إيطالية من 

أجل نقل املعرفة الفنية إلنشاء مجمعات صناعية بطريقة تسليم املفتاح، وكان القانون الواجب التطبيق حسب بنود 

األملاني، وتضمن بند العقد شرطا يقض ي بأن تلتزم الشركة اإليطالية املرخص لها بضمان السرية  العقد هو القانون 

لكافة املعلومات واملستندات والوثائق املتعلقة باملعرفة الفنية، وعدم توظيف هذه األخيرة إال في الغرض املخصص لها 

 واملتعلق بإنشاء مجمعات صناعية.

ين األطراف املتعاقدة اتهم فيه املورد أن املستورد قام بنقل التكنولوجيا إلى فروع وبعد تنفيذ العقد حدث نزاع ب 

شركات أخرى تابعة له ، والتي قامت باستغالل هذه املعرفة الفنية محل العقد ملنافسة املورد داخل األسواق الدولية 

جه عرفة وذلك  بإنتاج سلع شبيهة ملا ينتوالعمل على إنتاج وإدخال التحسينات على هذه التكنولوجيا باستغالل هذه امل

 املورد مما يترتب عليه منافسته أمام األسواق الدولية والوطنية .

لذلك طالب املورد أثناء لجوئه إلى التحكيم بمنع املستورد من استعمال واستغالل التكنولوجيا املنقولة في غير 

ته ، كما طالب كذلك بدفع التعويضات عن األضرار التي األهداف الواردة في العقد ومنعه من نقلها إلى فروع شركا

 لحقته من جراء ذلك . 

من االتفاقية  الصادرة  02دفع ببطالن هذا العقد مستندا في ذلك إلى نص املادة   -الشركة اإليطالية-لكن املستورد 

ستورد من التعامل على نقل  في مجال املنافسة التي ال تمنع امل 04-272عن املجموعة األوربية رقم 2400نونبر70في 

وبعد دراسة القضية، أصدرت محكمة التحكيم قرارها بأن الشركة األملانية على صواب التكنولوجيا  إلى باقي فروعها. 

ولها الحق في املطالبة بعدم نقل التكنولوجيا إلى فروع الشركات اإليطالية طيلة مدة تنفيذ العقد وحتى بعد انقضائه 

ستورد  باستغالل واستعمال التكنولوجيا املنقولة  ال ينقض ي بانقضاء العقد، بل يبقى سريا على الدوام إذ أن التزام امل

من االتفاقية األوربية ال يعتد بها في مجال الحديث  02. كما بينت محكمة التحكيم أنه بعد اطالعها على نص املادة 

 عن املنافسة عندما يتعلق األمر بنقل التكنولوجيا. 

ذهبت محكمة التحكيم إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبرت أن سرية املعرفة الفنية من بديهيات عملية نقل كما 

التكنولوجيا، وأن الشركة األملانية على صواب فيما تدعيه بأن عملية نقل املعرفة الفنية يجب أن تبقى سرية على 

ركة اإليطالية كمتلقية وطالبتها بالتعويض عن الدوام ، لذلك قررت محكمة التحكيم إصدار قرار لها  بمسؤولية الش

الضرر الذي لحق بالشركة األملانية نتيجة اإلخالل بهذا االلتزام ، ومنعها من استعمال هذه املعرفة الفنية والتي استغلت 

 . 859واستعملت في غير ما هو ثابت بالعقد

روط املدرجة في العقد، و في حالة يتضح من خالل معطيات هذه القضية أن إرادة األطراف تكون مقيدة بالش

االخالل بااللتزامات امللقاة على عاتق الطرفين يكون لكل منهما اللجوء إلى املطالبة بحقوقه في حالة إلحاق الضرر على 

أحد الطرفين الذي يرتب املسؤولية املدنية. لذلك وجب االحتياط في التعامل مع عقود نقل التكنولوجيا، سواء تعلق 

ماية األسرار التجارية أو حظر إدخال تحسينات أو تعديالت على التكنولوجيا أو بشرط القصر أو غيرها من األمر بح

                                                           
 .210و211مراد املواجدة في املرجع السابق في ص- يم بمدينة فرانكفورت بأملانيا أشار إليه  :عن هيئة التحك2442الحكم الصادر في ماي  -859 
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الشروط التي يتم إدراجها في عقد نقل التكنولوجيا، وهي تعتبر شروطا مقيدة،  وبالتالي األطراف املتعاقدة تمتثل لها 

ن املستورد تابعا للمورد وتبقى التكنولوجيا حكرا على هذا سواء في مرحلة التفاوض أو بعد إبرام العقد مما يجعل م

 األخير.

 الفقرة الثانية : شرط الثبات التشريعي 

إذا نص األطراف على أن قانون اإلرادة الذي يسري على العقد عند نشوء نزاع هو القانون املختار بأحكامه 

ل مستقبلي يطرأ عليه فإن األمر يتعلق بإدراج شرط وقواعده النافذة أثناء إبرام العقد مع استبعاد تطبيق أي تعدي

وحق األطراف في تجميد القانون الواجب التطبيق على العقد من حيث الزمان، بالنسبة لعقود .  860الثبات التشريعي

التجارة الدولية املعتادة يستمد من قاعدة القانون الدولي الخاص التي أعطت لألطراف الحرية في اختيار القانون 

وبهذه املثابة يكون .861اجب التطبيق على العقد املبرم بينهم ومن األهداف التي تسعى هذه القاعدة إلى تحقيقهاالو 

الباعث إلى تجميد القانون املختار الواجب التطبيق، أن هذا القانون هو الذي تعرفه األطراف املتعاقدة على نحو قاطع 

فاعتبار شرط التحكيم ضمن الشروط الواجب عدم . 862انوني لهم، وهو الذي يتماش ى مع توقعاتهم ويحقق األمان الق

املساس به، وأنه يتعين حمايته من أي إجراءات انفرادية لتعديل أو إلغاء يبرره أن: هذه اآللية التي أقامها األطراف 

ئج اإلجراءات التسوية منازعاتهم املحتملة يجب أن تتوافر اإلمكانية لوضعها موضع التنفيذ وذلك لتقدير مشروعية ونت

التي تقدم عليها الدولة ممارسة لسلطاتها السيادية، وهذا الشرط األساس ي من شروط العقد يفقد كل قيمته وفاعليته 

 .863إذا سمح للدولة أن تتحلل منه بإرادتها املنفردة

لتشريعات لوقد اعتمدت العديد من الدول النامية تبني شروط الثبات التشريعي التي تضمن عدم خضوع املستثمر 

األجنبية حفاظا على إقامة مشروعات جديدة املتعلقة بالنقل التكنولوجي والتي تضمنت النص على شروط الثبات 

التشريعي في أحكامها وتبنتها كنصوص قانونية ال يجوز مخالفتها أو االتفاق على ذلك مهما كان حجم التعديالت التي 

.  ومن املبادئ املعترف بها في القانون الدولي العام، أن الدولة عندما ترتبط تطرأ على هذه القوانين أو ما تنتجه من آثار

بشرط تحكيم ينص عليه في عقد مبرم بواسطة الدولة ذاتها، أو من خالل جهاز تابع لها ال يمكنها بإرادتها املنفردة في 

شئة عليها بين األطراف لحل املنازعات النا تاريخ الحق أن تمنع الطرف اآلخر املتعاقد معها من اللجوء إلى الوسيلة املتفق

 .864عن العقد املبرم بينها

وشرط الثبات التشريعي عبارة عن نصوص تشريعية وردت في صلب قانون الدولة التي ستدخل طرفا في عقد أو  

اتفاق دولي مع شخص خاص أجنبي، بمقتضاها تتعهد الدولة في مواجهة األخير بأنه ال تعدل أو تلغي قانونها الواجب 

م القضاء الوطني قد أقرت على هذا النحو مبدأ . وإن كانت هناك بعض أحكا865التطبيق على العقد أو على االتفاق
                                                           

أحمد عبد الكريم سالمة ،شروط الثبات التشريعي في عقود االستثمار و التجارة الدولية ، املجلة املصرية للقانون  للمزيد حول املوضوع انظر:-860 

 .20ص2401سنة17الدولي العدد

 .711الحداد،العقود املبرمة بين الدول ، م.س،صحفيظة -861 

 .711نقس املرجع ص-862 
863 P.weil ;Probleme relatif aux contrats passes entre un Etat et un particuliers,REC ,des cours de l’Académie de droit 

international1969,Tome3p115. 

 .171،دار اآلفاق املغربية للنشر والتوزيع،الدار البيضاء،ص1022عبد الخالق الدحماني، ضمان التوازن املالي لعقود االستثمار في إطار التحكيم الدولي 

 .240حفيظة السيد الحداد ، العقود  املبرمة بين الدول و األشخاص األجنبية،م.س،ص -864 
ت التشريعي محوره في التحكيم في عقود البترول، مجلة رسالة الحقوق، املجلد األول، العدد الثاني، غسان عبيد محمد املعموري، شرط إثبا -865

 .212، ص 1004
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ثبات قانون اإلرادة وقت إبرام العقد وعدم االعتداد بالتشريعات الالحقة، فإن هناك أحكام املحكمين التي باركت شرط 

الثبات التشريعي حيث أصبحت فكرة التجميد الزمني لقانون اإلرادة طبيعية تماشيا مع االتجاه املعاصر في قضاء 

.ذاك أن  املحكم في إطار القانون الدولي العام، باعتباره 866حكيم نحو تدويل العقود وإخراجها من سلطان القوانينالت

القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم يستطيع إذن أن يتغافل عن تلك التعديالت التي طرأت في القانون الداخلي للدولة 

برمتها.. فهذا األخير ال يستمد في هذا الغرض قوته امللزمة من قانون املتعاقدة والتي تمس االتفاقات التحكيمية التي أ

 .867هذه الدولة وإنما من القانون الدولي العام مباشرة

وإذا تم عدم إدراج شرط الثبات التشريعي في عقود نقل التكنولوجيا بحجة وجود أبعاد قانونية تتمثل في استبعاد 

وتدخل في إطار قواعد النظام القانوني الجديد واملتعلقة بإمكانية مراجعة  خطر حدوث املفاجآت، والتي أقرها التحكيم

، والتي تتيح للمحكم وبناء على اتفاق 868العقد السيما إذا ما تعلقت العالقة بعقد يستغرق تنفيذه فترة زمنية طويلة

نازعات ح كيفية تسوية املاألطراف إمكانية تعديل شروط العقد حتى تالئم الظروف االقتصادية الجديدة وفق صيغ توض

الناشئة وذلك في الحاالت التي تتوافر فيها الظروف الطارئة أو القوة القاهرة بوضع حلول تنهي من هذه اآلثار كي ال ينهار 

العقد. وهو ما يجعل وجود فرق بين التجميد الزمني لقانون العقد من الناحية التشريعية والتجميد الزمني بناء على 

التفاقي، يكون من قبيل النتيجة الطبيعية لقانون اإلرادة في العقد واعتبار أحكامه مجرد شروط شرط الثبات ا

. أما حينما تتعهد الدولة بعدم تعديل قوانينها الجارية عند إبرام االتفاق مع ناقل التكنولوجيا فهو يتعلق 869تعاقدية

ها بعد إبرام العقد، وذلك حفاظا على االستقرار بإيقاف سريان التشريعات القانونية والتنظيمية التي يمكن إصدار 

 للروابط العقدية وبعث األمن القانوني للمستثمر األجنبي في هذا املجال. 

وما يمكن قوله، أن نظرية العقد تقوم في مجملها على أساس مبدأ سلطان اإلرادة الذي يعني حرية طرفي الرابطة 

مات التي اتجهت إليها إرادتهم املشتركة، لكن في عقود نقل التكنولوجيا العقدية في تضمين اتفاقهم بالحقوق وااللتزا

فإن هذه االلتزامات تستغرق سنوات عديدة تجعل من الصعب تحديد املراكز القانونية لطرفيه، كناقل التكنولوجيا 

ظروف نتيجة للالذي قد تفرض عليه ضرائب مالية بخصوص هذا النقل ويكون قد تم تحديدها عند تنفيذ العقد، لكن 

 تم إصدار قوانين ترفع من قيمة هذه الضرائب.

وتجدر اإلشارة إلى أن مشكلة التغييرات التشريعية وأثرها على اتفاق التحكيم في مجال عقود نقل التكنولوجيا قد 

ق التنمية تحقي تؤدي إلى زعزعة الثقة بين املتعاقدين، واإلخالل بقواعد األمن القانوني واألمن االقتصادي مما يساهم في

املستدامة والحصول على املعرفة الفنية، من خالل إطار قانوني واضح يحكم العالقات االقتصادية  الدولية ، ويرتب 

املسؤولية املدنية في حالة عدم تنفيذ االلتزامات ، لذلك فالتغييرات التشريعية  في مجال عقد نقل التكنولوجيا يجب 

                                                           
هشام صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دراسة تحليلية ومقارنة لالتجاهات الحديثة في التشريعات  حول املوضوع يراجع :-866 

واالتفاقيات الدولية وأحكام القضاء واملحكمين وتوصيات مجمع القانون الدولي، مع إشارة خاصة ملوقف املشرع املصري سواء في التقنين الداخلية 

في ضوء التطورات املعاصرة في القانون الدولي الخاص، منشأة املعارف االسكندرية  2441لسنة 21املدني وفي قانون التحكيم الجديد رقم 

 .220و221ص2442

 .174عبد الخالق الدحماني، ضمان التوازن املالي لعقود االستثمار،م.س،ص -867 
868 -Bruno Oppetit, L’adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances :la clause de « Hardship » 

 انظر املوقع االلكتروني:

www.trans-lex.org 

 .224هشام صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية،م.س،ص يراجع : للتوسع في املوضوع-869 
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ة تصطدم مع النتائج التي يتوخاها األطراف  حفاظا على املراكز القانونية  وعدم املساس أال تصدر بطريقة فجائية مباغت

 بها كي ال تزيد من اختالل التوازن االقتصادي للعقد . 

لذلك فإن شرط الثبات التشريعي يحاول أن يحد من هذه التوقعات املفاجئة، حيث يتم استبعاد التعديالت  

الجديدة التي قد تطرأ على العقد حماية لناقل التكنولوجيا، مثل فرض التزامات جديدة بزيادة نسبة الضرائب مثال 

امات املتعاقد، لذلك يتم اعتماد هذا الشرط توفيرا لثبات أثناء تنفيذ العقد، ويكون هذا القانون الجديد يؤثر على التز 

الظروف االقتصادية املحيطة بالتعاقد مما يوفر لناقل التكنولوجيا قدرا كافيا من الحماية التي تتطلبها طبيعة هذا 

 التعاقد. 

 املطلب الثاني : آثار اتفاق التحكيم بالنسبة للمحكم 

يا مجموعة من املشاكل القانونية املتعلقة بحدود سلطة املحكم في التصدي يثير التحكيم في عقود نقل التكنولوج

للنزاع املطروح،  وحدود سلطته في احترام اتفاق التحكيم  وتطبيق القانون الواجب التطبيق، أي هل سلطته مطلقة 

يلتزم باتفاق األطراف أم مقيدة بأحكام القانون الواجب التطبيق وإرادة األطراف واتفاقهم؟ حيث أن املحكم إذا لم 

والقانون الواجب التطبيق يكون قد خرج عن القواعد القانونية ومبادئها، تلك اإلرادة التي تعتبر أساس إعفاء املحكم 

من تطبيق القانون ، لذلك هل اتفاق األطراف واحترام إرادتهم  يلزم املحكم ويقيد حريته؟ أم أن  املحكم له الحق في 

التجاري الدولي من مبادئ القانون الدولي واألعراف التجارية؟ أم له الحرية بالعمل بقواعد  تطبيق قواعد القانون 

 اإلسناد ومالءمتها مع النزاع املطروح أمامه؟

لتوضيح ذلك ال بد من الوقوف في )الفقرة األولى(  عند سلطة املحكم في احترام  اتفاق التحكيم، لتكون )الفقرة 

 املحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق.الثانية(  متعلقة بسلطة  

 الفقرة األولى : سلطة املحكم في احترام  اتفاق التحكيم

األصل والقاعدة األصلية هو إرادة األطراف في االتفاق على القواعد التي تحكم إجراءات التحكيم، ولكن قد يحدث 

يار أو يتفق األطراف على تفويض هيئة التحكيم في اخت أال يكون هناك اتفاق، بين األطراف على تنظيم املسائل اإلجرائية

القانون الواجب التطبيق، فهيئة التحكيم تتمتع بنفس الحرية أو اإلمكانية التي كانت للخصوم في هذا الشأن، ففي 

ذاك  ، 870هذه الحاالت لهيئة التحكيم أن تضع بنفسها ولنفسها القواعد اإلجرائية التي ترى أنها األنسب لظروف النزاع

أن مبدأ الرضائية كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، يخول لألطراف املتعاقدة الحرية في تحديد القانون الواجب التطبيق 

في فقرتها األولى على أنه: ) تحكم املحكمة في النزاع وفقا للقواعد 11في املادة  2422وقد أخذت اتفاقية واشنطن لسنة 

مما يتعين على املحكم احترام اتفاق األطراف وعدم مخالفته. أما التوصية الصادرة القانونية التي يتفق عليها الطرفان(، 

أعطت الحرية  لألطراف في اختيار القانون الدولي كقانون واجب  2414عن معهد القانون الدولي املنعقد بأثينا سنة 

و كانت فيها لقة بالنظام العام حتى ولللتطبيق . وبالتالي فإن املحكم يلتزم بتطبيق هذا القانون كما هو وبنصوصه املتع

                                                           
870- PINSOLLE Philippe et KREINDLER Richard, Les limites du rôle de la Volonté des parties dans la conduite de l’instance arbitrale, Dalloz , 1999p49. 

ئة التحكيم ودورها في تحديد القانون الواجب التطبيق على  اإلجراءات في التحكيم التجاري الدولي،دراسة مقارنة في أشار له: معين عمر املومني، هي

 .12ص1021نوفمبر 4التحكيم األردني واملصري والفرنس ي واالنجليزي، مقال منشور بمجلة جيل األبحاث القانونية املعمقة العدد 

 املوقع االلكتروني للمجلة:

http://jilrc-magazines.com 
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مخالفة لنصوص العقد، فالقانون املختار على هذا النحو هو القانون املختص بالرابطة العقدية ، وإعمال القواعد 

ذات التطبيق الضروري في هذا القانون ال يشكل مفاجأة للمتعاقدين، وال يخل بتوقعاتهم املشروعة، فالطابع االتفاقي 

.ويميل جانب كبير من أحكام املحكمين إلى ترجيح إعمال قواعد البوليس 871املحكمين على احترامهايقتض ي حرص 

السائدة في الدولة التي يتوقع األطراف تطبيق قانونها، فإذا تبين للمحكم أن قاعدة من قواعد البوليس التي تريد 

جوع إلى القاعدة التي ال تناهض توقعاتهم، االنطباق ستؤدي إلى مفاجأة لألطراف، فإنه يتجاهل إعمالها مفضال الر 

فاملحكمون يستمدون اختصاصهم من إرادة األطراف، فهم يحاولون قدر طاقتهم أال يتصدوا لوضع حلول تشكل مفاجأة 

. أما عند سكوت األطراف املتعاقدة عن اختيار القانون واجب التطبيق فإن  872لهذه اإلرادة احتراما لليقين القانوني

بق قواعد اإلسناد التي يراها مالئمة لحل النزاع، وفي هذه الحالة قد يعتنق األطراف نظاما مزدوجا عند املحكم يط

 إسناد عقد نقل التكنولوجيا.

حيث تعاقد شركات بلجيكية مع شركة أسترالية،  2402ونستحضر هنا قضية عرضت على هيئة التحكيم سنة  

فوف، على شكل أسطوانات ألغراض مختلفة، ويشمل العقد تقديم على منحها ترخيصا لصناعة الورق املعدني املل

التكنولوجيا إلى الشركة األسترالية، وبعد أيام قليلة من إبرام العقد ، نشأ خالف بين طرفيه، فقد رأى الجانب البلجيكي 

شركة ، بينما ترى الأن الخبرة الهندسية املقدمة منه يجب على الشركة األسترالية أن تلتزم بها سواء استخدمتها أم ال

األسترالية أن هذه الخبرة ال تلتزم بها، وكانت أولى مالحظات املحكم هي سوء صياغة العقد، مما أثار الخالف حول فهم 

مضمونه وحتى معناه من األطراف أنفسهم. ووجد املحكم بعد دراسة ملف القضية أن الهدف الذي يسعى إليه الطرفان 

لتكنولوجيا هو تمكين الشركة األسترالية من إنتاج الورق املعدني خالل مدة معينة،  ومعنى من خالل االتفاق على نقل ا

هذا وجوب نقل التكنولوجيا في وقت أسبق مما قام به الجانب البلجيكي، وتوصل املحكم إلى أن الشركات األسترالية 

ي كة األسترالية التمسك بحق الحبس أقد فشلت في تنفيذ التزامها الرئيس ي وهو نقل التكنولوجيا، مما يجعل للشر 

 .   873"الدفع بعدم التنفيذ"

 الفقرة الثانية :  سلطة  املحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق

يلتزم املحكم بتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وذلك في حالة اختيار األطراف للقانون الواجب 

األطراف  وسكوتهم  عن القانون الواجب التطبيق ، فإن سلطة املحكم تمتد ويحق   التطبيق، لكن  عند  غياب إرادة

له اختيار هذا القانون ، ذاك أن املحكم غير ملزم بإعمال قواعد اإلسناد كما هو الشأن للقاض ي الذي يظل مقيدا  

نه من تحديد القانون الواجب بإتباع القواعد القانونية لقانون دولته ويتعين عليه إعمال قواعد اإلسناد التي تمك

 التطبيق.

                                                           
 .121هشام صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية،م.س،ص -871 

  هشام صادق ،مدى سلطة املحكمين في إعمال القواعد ذات التطبيق الضروري ، مقال منشور باملجلة املصرية للقانون الدولي املجلد الخمسون،-872 

 .227،ص2441السنة الخمسون،

 انظر وقائع هذه القضية في مرجع :   -873 

،منشورات املركز املغربي للدراسات واألبحاث  حول املهن القضائية و 1020كمال عليوي، تقنين العقد التجاري الدولي لنقل التكنولوجيا،الطبعة األولى

محي الدين اسماعيل "منصة التحكيم  .وأحال في هامش الصفحة على222و222القانونية جامعة محمد الخامس السويس ي،دار القلم الرباط ص

 .714التجاري الدولي،ص
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ذاك أن املحكم الدولي ليس له قانون اختصاص وال يصدر أحكامه باسم أية دولة مقارنة وغير مقيد باتباع منهج 

تنازع القوانين في قانون معين ليتحدد على ضوئه القانون الذي يحكم موضوع النزاع، و إنما هو ملزم بتحديد القانون 

، وبالتالي يجب 874توقعات األطراف املتعاقدة وال يشترط عليه في سبيل ذلك إتباع طريقة محددة بذاتها الذي ال ينافي

على املحكم االلتزام بشروط العقد والقانون الواجب التطبيق، فإذا جاء عقد نقل التكنولوجيا خاليا من شرط يجيز 

طبيق بذلك فإنه يمتنع عليه التدخل، أي أن سلطة لهذا املحكم التدخل بالتعديل، وال يسمح له القانون الواجب الت

املحكم بالقانون مقيدة بنصوص العقد وبنصوص القانون املطبق على هذا العقد، وذلك دون املساس بالنظام العام 

 للدولة التي يجري قرار التحكيم على إقليمها، وااللتزام بقواعد الحياد الواجب توفرها لدى املحكم.

تعاقدون باختيار القانون الواجب التطبيق صراحة، يكون للمحكم الحق في استظهار إرادة أما إذا لم يقم امل

األطراف الضمنية والكشف عنها الختيار قانون العقد، إذ تبقى للمحكم سلطة التحديد املباشر للقانون الواجب 

قانون للوصول عن طريقه إلى تطبيق ال التطبيق على موضوع النزاع املطروح أمامه دون االلتزام باألخذ بنظام تنازع معين

، فهو ليس مقيدا بقانون محلي وال يخضع لسلطة أي دولة، إذ يستمد سلطته من إرادة األطراف، فهو غير 875املالئم

ملزم باحترام املفاهيم الوطنية ويكون ملزما باحترام املفاهيم الدولية، ولهذا فهو غير مكلف من قبل الدولة بتطبيق 

 .  876ر ملزم بتطبيق قواعد النظام العامقوانينها وغي

والتحكيم وفقا للقانون يقتض ي من املحكم أن يتعرف على وقائع النزاع وأن يبحث عن القواعد املوضوعية في  

، وال يمكنه اللجوء إلى 877القانون الواجب التطبيق التي تتولى حسم النزاع مراعيا بذلك القواعد اآلمرة وشروط العقد

 للنزاع املطروح عليه كما هو الشأن لعقود نقل املبادئ القانو 
 
نية الدولية إال إذا لم يجد نصا خاصا يتضمن حال

حيث يجد املحكم نفسه أمام فراغ قانوني، وفي غياب للتشريع الوطني الذي يمكنه االعتماد عليه في  التكنولوجيا،

فيكون للمحكم في هذه الحالة  واجب التطبيق،وعدم وجود إرادة صريحة ضمنية في اختيار القانون ال تطبيق قراراته،

فالقيود التي يواجهها املحكم ترجع إلى اعتبارات  .اختيار القانون املالئم واللجوء مبادئ القانون الدولي لفض النزاعات

ك لقانونية يتوجب على املحكم مراعاتها، إذ يستعص ي عليه تجاهل القواعد اإلجرائية اإللزامية وإال يكون قد خالف ت

في فقرتها األولى  2121املادة  نصت عليه القواعد في قانون محل تنفيذ الحكم، ويصبح حكمه باطال ومخالفا لها، وهو

" في حالة عدم اتفاق األطراف على إجراءات محكمة  التي جاء فيها : 1002/10من قانون التحكيم الفرنس ي رقم 

 . 878االلتزام باإلجراءات املتبعة أمام املحاكم الوطنية" وجوبالتحكيم، فللمحكمة أن تحدد إجراءاتها من دون 

                                                           
 : للمزيد حول املوضوع يراجع-874 

ة مقارنة يأشرف عبد العليم الرفاعي، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم والنظام العام في العالقات الخاصة الدولية،  دراسة فقهية قضائ 

 .1ص   ،1007دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

 للمزيد يراجع:-875 

في منازعات املشروعات املشتركة مع إشارة خاصة ألحدث أحكام القضاء املصري، الطبعة   موسوعة التحكيم التجاري الدولي خالد محمد القاض ي، 

 .122، دار الشروق القاهرة،ص1001األولى

 .714التجاري،م.س،صحفيظة الحداد، املوجز في النظرية العامة في التحكيم -876 

، منشورات زين الحقوقية، بيروت لبنان 1004األولى الطبعةدراسة مقارنة، -جعفر مشيمش، التحكيم في العقود اإلدارية  واملدنية والتجارية  -877 

 .277ص
878 Article 1464 Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=891A78A63C7DD83B7B9A7F13D77A3CEF.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000023417517&idArticle=LEGIARTI000023419086&dateTexte=20120908&categorieLien=id#LEGIARTI000023419086
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على أنه: "إذا لم  2441في فقرتها الثانية من قانون التحكيم لسنة  74أما  املشرع املصري  فقد نص في املادة  

وضوعية مليتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد ا

 في القانون الذي ترى أنه األكثر اتصاال بالنزاع". 

ويترتب على ذلك أن املحكم يقوم بالبحث على املؤشرات املوضوعية حتى يصل من خاللها  التجاه إرادة الخصوم 

لتنفيذ محل ا الختيار القانون األكثر مالءمة ملوضوع النزاع ، وتتمثل هذه املؤشرات في قانون محل إبرام العقد أو قانون 

ومحل إقامة املتعاقدين وموضوع العقد ومكان التحكيم واللغة التي كتب بها العقد، إذ يستنبط هذه املؤشرات من 

 واقع ظروف الوقائع التي أمامه مع مراعاته قواعد األعراف التجارية واملبادئ القانونية الدولية .

 خاتمة: 

كنولوجي، من املشاكل التي تواجهها الدول النامية بشكل خاص ، إن تعزيز التعاون الدولي واكتساب النقل الت

السيما ما تعرفه من صعوبات بفعل تفاوت املراكز القانونية والهوة االقتصادية ، يجعل من عقود نقل التكنولوجيا في 

ي ظل . وفحاجة ماسة إلى تبني تشريعات قانونية قوية من شأنها تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا والحصول عليها

الفراغات التشريعية في هذا املجال فمن السهل نشوء مشاكل قانونية وورود نزاعات تجارية دولية ، لهذا كان التحكيم 

من أهم املحطات التي تمر عليها عقود نقل التكنولوجيا رغم الصعوبات العملية في تطبيق مبدأ حرية اإلرادة  والقانون 

عدم وجود تشريع خاص بنقل التكنولوجيا، أو عدم كفاية قانون الدولة املتلقية الواجب التطبيق، السيما في حالة 

، الش يء  879للتكنولوجيا ، وهي املشكلة التي أطلق عليها بعض الفقهاء" مشكلة الفراغ في القانون الواجب التطبيق"

خضع لقانون الدولة املتلقية الذي  يجعل حرية األطراف مقيدة في اختيار هذا األخير. كما أن عقد نقل التكنولوجيا ي

لهذا النقل إذا كان األمر له عالقة بسيادتها، أما في األمور املتعلقة بنقل التكنولوجيا واستثمارها في املصالح الخاصة، 

فلألطراف حرية اللجوء إلى املبادئ القانونية الدولية باعتبارها من املبادئ التي تحاول تسهيل النقل التكنولوجي واختيار 

لقانون الواجب التطبيق. لكن هناك من  املؤلفين القانونيين  يروا أنه من األفضل اللجوء عند اختيار التحكيم في ا

عقود نقل التكنولوجيا  إلى القانون الدولي وليس للقوانين الوطنية بحكم أن هذه العقود يناط بها مهمة التطور 

 . 880االقتصادي

  

                                                           
"A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre 

les règles établies pour les tribunaux étatiques. 

Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux 

deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21, 23 et 23-1. 

Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. 

Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe 

de confidentialité." 

 انظر الجريدة الفرنسية الرسمية اإللكترونية :

www.legifrance.gouv.fr 

 221يوسف عبد الهادي اإلكيابي، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا،م.س،ص -879 

ل املتجهة و صالح بكر الطيار ،العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، دراسة تحليلية حول العالقات التعاقدية الناشئة عن عقد نقل التكنولوجيا إلى الد-880 

 .710للنشر و اإلعالم، القاهرة جمهورية مصر العربية،ص، شهد  2441إلى التصنيع، الطبعة األولى 
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 االمتياز منح عقد منازعات لحل فعالة كآلية التحكيم مؤسسة

 االمتياز منح عقد منازعات لحل فعالة كآلية التحكيم مؤسسة

 

 القانونية العلوم مجال في باحث

  ترونيةااللك قانونك ملجلة املسؤول املدير

 

 مقدمة

يعرف عقد منح االمتياز أو ما يسمى بعقد االمتياز التجاري تطـــورا ونمـــوا متزايدا في السوق االقتصادية املغربية، 

وبين أوساط مختلف من العقود التجارية من قبيل عقد الترخيص التـجاري وعقود بيع ورهن األصل التجاري... وغيرها، 

والنمو بشكل غير املسبوق، ال يعكس بالضرورة نموا اقتصاديا ايجابيا في جميع الحاالت،  غير أن هذا التطور امللحوظ

ألن بعض عقود منح االمتياز تأتـــي نتيجــــة اعتماد سياسة احتكارية وممارسات منافية في مجملها للقواعد املنظمة 

خذ بعين االعتبار مصلحة دونما أ 881ركة األم،للمنافسة، وترمي إلى كسب قدر أوسع من الربح املتمثل في زيادة أرباح ش

ما يؤدي إلى تعارض مصالح بعض اتفاقات منح االمتياز مع مصالح الدولة بشكل عام، وخصوصيات بنود  املستهلك،

 االتفاق بشكل خاص، مما يفسر هذا التعارض كونه  شكال من أشكال املنازعات. 

 أن تعيق تنفيذوض حول مختلف املشاكل التي من شأنها وعلى الرغم من حرص األطراف التعاقدية على التفا

ديد محال للع لعقد، فإنه يفترض أن يكون موضوع هذا اة التنفيذ الجيد لهذه االلتزامات، وبغض النظر عن حالالعقد

تدخل ل، مما يفتح املجال يكون الغير طرفا فيها من قبيل املستهلك بين أطرافه أو تلك التي إما في ما 882،من املنازعات

مؤسسات يوكل لها أمر من فض وتسوية املنازعات التي تعترض تنفيذ العقد، عبر تحديد وتقدير مسؤولية الطرف املخل 

بالتزاماته، حيث يبقى للقضاء مبدئيا االختصاص األصيل في الفصل في كل ما يثار من منازعات. غير أنه قد يتفق 

التحكيم باعتبارها الوسيلة البديلة األفضل من أجل فض وتسوية األطراف ضمن بنود العقد إلى اللجوء نحو مؤسسة 

بحيث ال يكاد أن يبرم األطراف عالقة تعاقدية تحدد التزاماتهم وحقوقهم، إال ونجدهم  883وتنفيذ بنود عقد منح االمتياز،

زاع، باعتباره غير والذي يرفع يد القضاء على البث في الن 884قد ضمنوا في بنود هذا العقد بند يتعلق بشرط التحكيم،

  مختص.

                                                           
 110. ص: 1000دريد محمود علي: الشركة املتعددة الجنسية، آلية التكوين وأساليب النشاط. دار األصالة واملعاصرة، ط: األولى السنة:  881
. 22. مجلة الفقه والقانون، العدد: -ءة االختراع نموذجا عقد تفويت برا –محمد بكار: التحكيم في العقود الواردة على حقوق امللكية الصناعية  882

 222. ص: 1021فبراير  السنة: 
 غير  أن هذا ال يدل على أن التحكيم هو بمثابة ظاهرة جديدة، فترجع جذور التحكيم إلى مجتمعات قديمة، فقد عرف في اليونان القديمة بين 883

دم العهود سواء في عصر االمبروطورية القديمة أو في عصر االمبراطورية السفلى وبصفة خاصة في قبل امليالد، كما عرف في روما مند أق 1و 2القرن 

ين والبابليين يالعقود الرضائية  البيع الشركات، بيد أن التحكيم ليس فقط نظاما إغريقيا رومانيا، وإنما نظاما عرفه كل من املصريين القدماء واآلشور 

أشجان فيصل شكري داود: الطبيعة القانون لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به. أطروحة استكماال ملتطلبات  والعرب. أشجان فيصل شكري داود:

 22. ص: 1000فلسطين. السنة الجامعية:  -الحصول على درجة املاجستر في القانون لكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس 
. ص: 1027أبريل السنة:  2مجلة الفقه والقانون، العدد:  –التحكيم نموذجا  -لة لحل نزاعات االمتياز التجاري، الشباني خديجة: الوسائل البدي 884
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 ومن أجل اإلحاطة بجوانب املوضوع، نيتم تناوله وفق التقسيم التالي:

 مدى مالءمة التحكيم ملنازعات عقد منح االمتيازاملحور األول: 

 املحور الثاني: آثار اتفاق التحكيم

 

 املحور األول: مدى مالءمة التحكيم ملنازعات عقد منح االمتياز

القضاء الوجهة الوحيدة املحتكرة من أجل الفصل في املنازعات التي تنشأ بين املتعاقدين، بل لم تعد مؤسسة 

أصبحت مؤسسة التحكيم أيضا تحتل أهمية كبيرة في مجال التجارية الدولية بصورة عامة وعقد منح االمتياز على 

، ويرجع هذا التحول أساسا إلى املزايا الخصوص، ملا يتميز به هذا العقد من تعقيدات من الناحية الفنية والقانونية

من حيث أنه وسيلة بدبلة لفض املنازعات بشكل أسرع وأقل تكلفة من  885العديدة التي يختص بها نظام التحكيم،

القضاء العادي بما في ذلك الطابع السرية النزاع، فضال عن املرونة في اإلجراءات وسهولة املساطر، سواء ورد في شكل 

  886وقوع النزاع أو في شكل شرط من شروط العقد األصلي. عقد مستقل بعد

ومن أجل تقريب الصورة أكثر، وقبل تحديد أشكال التي يأتي عليها اتفاق التحكيم )النقطة الثانية(، يقض ي في 

 البداية تحديد مزايا هذا التحكيم )النقطة األولى(.

 النقطة األولى: مزايا التحكيم

وارتباطا بعقد منح االمتياز،  887سوية املنازعات التي تنشأ بين األطراف التعاقدية،أصبح التحكيم من أهم وسائل ت

تستفيد األطراف التعاقدية ) املانح واملتلقي ( بحكم تضمين شرط التحكيم ضمن بنود العقد، من املزايا مختلفة تتوفر 

 عليها مؤسسة التحكيم. 

 أوال: الحفاظ على العالقة بين املانح واملتلقي

يستعمل عقد منح االمتياز كوسيلة من أجل تحقيق التوزيع املندمج، بحيث يتمكن املانح من التحكم في عمليات 

مادام أن عقد منح االمتياز  888التوزيع، ويهدف بذلك إلى إقامة عالقة معامالت مستدامة تستمر ملدة محددة أو معينة،

معه تعاون بين األطراف وجود  يفترضجل تنفيذ العقد، يعتبر من العقود الزمنية التي تستوجب فترة زمنية من أ

الحفاظ على هذه العالقة التعاقدية في نطاق  من أجلو  ،االتفاق وضمان استمراريتهعلى إنجاح هذه  التعاقدية

ء الخالفات وسوعن  امع إمكانية تجديد لفترة أخرى بشروط أكثر فائدة بعيد ،وطيلة مدة العقد املمارسات التجارية

 الفهم.

                                                           
 20. ص: 1002ماي السنة:  21عبد الرحيم بحار: املساطر البديلة لتسوية املنازعات التجارية الحكيم التجاري نموذجا، مجلة القصر، العدد  885
لترخيص التجاري ـ بين التوازن واالختالل ـ رسالة لنيل دبلوم املاستر في قوانين التجارة واألعمال، كلية العلوم القانونية فتيحة بوصولة: عقد ا 886

 42.  ص: 1021 – 1022واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، السنة الجامعية: 
 4أشجان فيصل شكري داود: مرجع سابق. ص:  887
متياز التجاري دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، نادية قايدي: عقد اال  888

 22. ص: 1002 – 1001جامعة محمد األول، السنة الجامعية: 
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على االعتبار أن معظم املنازعات املتعلقة بعقد منح االمتياز، ال تأتي نتيجة عن عالقة تعاقدية انتهت بسبب عدم  

التزام بتنفيذ العقد، بقدر ما تكون هذه املنازعات تتعلق بشأن تفسير تنفيذ العقد من دون وجود الرغبة لكال لألطراف 

ي فتفسيرها  من قبيل كتابة العقد بلغة أجنبية تحمل عدة تأويالت في889قدية.التعاقدية على وضع حد للعالقة التعا

 العمل التجاري والسيما من حيث اختالف األنظمة والتعامالت بين الشركات واالتفاقات املتعاقد بشأنها. مجال

فظة في املحايمكن القول في هذا اإلطار، أن مؤسسة التحكيم تلعب دور أساسيا، ليس بمقدور القضاء أن يلعبه 

على هذه العالقة التعاقدية، على اعتبار أن األطراف أمام مؤسسة القضاء يتحولون من أطراف ربطهم اتفاق تعاقدي 

من أجل الوصول إلى هدف موحد نحو خصوم، مما يحول في جميع األحوال على عدم استمرارية هذه الرابطة التعاقدية، 

ة وأقرب نحو الوقاية من نشوب عداوة أو ضغينة بين األطراف التعاقدية وبالتالي تظل مسطرة التحكيم األكثر نجاع

وبذلك يعد تجسيدا لحرية االرادة والتي اعتمدها املشرع املغربي من خالل الفصل  890أثناء الفصل في مقتضيات النزاع،

 .ية من أجل اللجوء ملؤسسة التحكيممن قانون املسطرة املدن 700

واء ــــــــه " يجوز لجميع األشخاص من ذوي األهلية الكاملة ســـاملسطرة املدنية، أن من قانون  700الفصل حيث ينص 

ــــــيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم فـــــكانوا طبيع ــ دود ووفق يها ضمن الحــــــــي الحقوق التي يملكون حرية التصرف فــ

رمضان  4وذلك مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريف الصادر فياإلجراءات واملساطر املنصوص عليها في هذا الباب 

 منه. 21ات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل ـــــون االلتزامــــ( بمثابة قان2427أغسطس  21) 2772

 2ة ديمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص املحاكم التجارية عمال باملا

 القاض ي بإحداث محاكم تجارية." 27.42من القانون رقم 

من املظاهر التي تمكن األطراف الحفاظ على أواصر عالقتهم التعاقدية، أن اتفاق التحكيم يقوم على االتفاق 

ملدعو ااالختياري فيما بينهما، ال من حيث اختيار املحكم أو املحكمين، والذي غالبا ما يكون ملم بامليدان املتخصص و 

للتحكيم فيه، بما في ذلك تحديد مكان التحكيم ولغة التحكيم أيضا، فضال عن ذلك حرية األطراف على اختيار ما 

يتناسب من القواعد اإلجرائية واملوضوعية أو في اختيار القانون الذي يحكم سير املنازعة، سواء كان هذا االختيار بشكل 

  891ضمني أو بشكل صريح.

في  711 -20شرع املغربي صراحة ضمن مقتضيات قانون املسطرة املدنية حيث نص الفصل وهذا ما تبنه امل

الفقرة األولى والثانية، " تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا 

األطراف على خالف ذلك في اتفاق القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد املتبعة لدى املحاكم ما لم يتفق 

التحكيم، ولطرفي التحكيم االتفاق على مكان التحكيم في اململكة املغربية أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة 

التحكيم مكانا مالئما للتحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومحل إقامة األطراف. وال يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة 

                                                           
 242الشباني خديجة: مرجع سابق. ص:  889
 – الجزء األول -تخفيف العبء على القضاء وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية،  محمد سالم: الطرق البديلة لتسوية النزاعات ودورها في 890

 17. ص: 1000مارس السنة:  21مجلة امللف، العدد 
 720دريد محمود علي: مرجع سابق. ص:  891
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كان تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو االطالع على التحكيم في أي م

 املستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك. "

لحل  ها وسيلة بديلةوقد أكد القضاء هذا التوجه نحو إعطاء حرية األطراف التعاقدية في اللجوء للتحكيم باعتبار 

حيث قض ى "بالرجوع إلى املقال االفتتاحي للدعوى   893ففي حكم عن محكمة النقض املغربي في حكم لها، 892املنازعات،

 0يتبين أن املطلوب في النقض أوضح بأن الطاعنة امتنعت عن تنفيذ العقد الذي أبرمته معه... بالرجوع إلى الفقرة 

ـــذي يشترط اللجوء إلى التحكيم في حالة وجــــــن هذه االتفاقية والــــم لطرفين ين أن اـــــذا االتفاق يتبـــــي تنفيذ هـــــود نزاع فــ

م في حالة نشوب نزاع بشأن تنفيذ العقد، والعقد شريعة املتعاقدين ... ومحكمة ــــناد األمر أوال إلى التحكيـــــاتفقا على اس

تقدم بها الطاعن مباشرة إلى القضاء متجاوزا شرط التحكيم الذي التزمت به... االستئناف عندما قبلت الدعوى التي 

 تكون قد خرق القانون وعرضت قرارها للنقض."

تأسيسا على ما سبق، يبدوا أن لجوء األطراف إلى مؤسسة التحكيم، لها ما يبررها من أجل القول املحافظة على 

بدأ ال يمكن األخذ به بشكل مطلق، نظرا للتفاوت في القوة االقتصادية العالقة التعاقدية بين أطرافه، غير أن هذا امل

فواقع األمور قد يحول املانح إمكانات احتكار ألية التحكيم في سبيل حماية مصالحه الشخصية  894فيما بين الطرفين،

عة في الية ملسطرة املتبأكثر من تحقيق العدالة املرجوة من التحكيم، وقد يتمثل ذلك من خالل القيمة أو الكلفة اإلجم

التحكيم، بحيث أصبحت أتعاب املحكمين تعرف ارتفاعا مهوال خصوصا تلك املتعلقة بامللفات الضخمة والهامة 

 895اقتصاديا.

 السرية ميزة حماية ملصلحة الشبكةثانيا: 

التزامات يلتزم  ويظهر ذلك من خالل مجموعة من 896،لعقد منح االمتيازيبقى الطابع التوجيهي هو السمة املميزة  

ذ يفرض إ، واملتمثل في تحقيق التوزيع املندمج ملنتوجات الشبكة، ملانح، بغية تحقيق الغرض األساس يبها املتلقي اتجاه ا

مضبوط من طرف املانح تباعا لطبيعة على املتلقي ممارس نشاطه وفق ضوابط محدد ضمن بنود العقد وفي إطار 

 وغيرها. بمختلف أصنافها... األطعمة ووجبات السريعة، وكذا التجهيزات االلكترونية ، والسيما في مجاالتالشركة املانحة

                                                           
 غير أن قرار  عن محكمة النقض الفرنسية، ذهبت على أن اللجوء إلى التحكيم تقررها طبيعة العالقة االقتصادية، ال إرادة األطراف. 892 

Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 Mars 2007, 04-10970 

... " qu'ayant analysé les éléments, territoire et redevances, du contrat de concession de licence de marques, et exactement qualifié 

l'arbitrage d'international, la cour d'appel, à bon droit et sans violer le principe de la contradiction, a décidé que, dès lors que les parties 

étaient convenues de soumettre leur litige aux arbitres, seul leur accord prévoyant la faculté d'appel de la sentence était réputé non écrit, 

la convention d'arbitrage international elle-même n'étant pas, du fait de son autonomie, entachée de nullité … 

ais attendu, d'abord, que la qualification, interne ou internationale, d'un arbitrage, déterminée en fonction de la nature des relations 

économiques à l'origine du litige, ne dépend pas de la volonté des parties…" 

http://www.juricaf.org/  Jeudi 5 Février 2015 - 11 H 30 MIN    
 241الشباني خديجة: مرجع سابق. ص: ، 7012/40ملف تجاري عدد  1001فبراير  27صادر بتاريخ  110قرار عدد قرار منشور:  893
 21نادية قايدي: مرجع سابق. ص:  894
ة كلية العلوم القانوني مروان اشنافي: عقد الترخيص التجاري، رسالة لنيل دبلوم املاستر في قوانين التجارة واألعمال، شعبة القانون الخاص، 895

 02. ص: 1022 – 1020واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، السنة الجامعية: 
 27نادية قايدي: مرجع سابق. ص:  896
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 شرط السرية املعلومات التي يتلقها املمنوح من قبيلومما الشك فيه أن مثل هذا االتفاق الكتابي يتضمن شرط  

و والتقنية التي ينقلها املانح نح املعارف والخبرات واألساليب والطرف الفنية تتضمن 897له في مجال عقد بمنح االمتياز،

يلتزم فيها املتلقي بعدم البوح بها للغير، وبالتالي ترتيب املسؤولية العقدية في مواجهة املخل بهذا االلتزام كما  و املتلقي،

 سبق له الذكر.

من هناك يفترض إعطاء أهمية كبرى ملضمون السرية، حتى في ظل عرض النزاع أمام الجهة املختصة، حيث 

ألنها تعتبر امليزة املميزة يحرص األطراف النزاع أشد الحرص على عدم الكشف عن مجموعة من املعلومات السرية 

ير املنتوجات واإلصدارات املستقبلية في سبيل تطو  خصوصا تلك املرتبة بشرط السريةللشركة املانحة عن منافسها، 

ملعلومة أو اوالذي يعتبر عنصر وتحسين جودة املنتوجات ويظهر ذلك في مجال االلكترونيات املتعلقة بالهواتف الذكية، 

معة سمميزا لشبكة االمتياز، و يفضلون عدم نشر خالفاتهم للمالء، من أجل املحافظة قدر اإلمكان على الخبرة عنصرا 

 898الشبكة، وال يقتصر األمر هناك موضوع املعلومات السرية.

وتأسيسا على ما سبق، يقبى من شأن عرض النزاع أمام القضاء الوطني الكشف عن سرية مجموعة من املعلومات  

ها، لالتي ليس من املفروض علمها للجمهور، من ذلك يفضل املعنيون اختيار التحكيم لتسوية كل خالفات التي يثار حو 

باعتبار أن مؤسسة التحكيم تساهم في فض النزاع بشكل يتسم بالسرية، وبذلك تظل السرية ميزة خاصة ينفرد بها 

سرية املداولة، سرية حضور جلسات التحكيم فضال  899التحكيم عن القضاء، وتتخذ السرية عدة أشكال منها ضمنها، 

حتفاظ بسريته، خالل فترة املنازعة، ما لم يتفق الطرفان عن سرية املناقشات و املرافعات وكل ما يطلب الخصوم اال 

 على خالف ذلك.

 النقطة الثانية: شكل اتفاق التحكيم

يعتبر اتفاق التحكيم أو عقد التحكيم، هو اتفاق الخصوم على عرض نزاع قائم بينهما على الهيأة التحكيمية، بدل 

  راف التعاقدية ملؤسسة التحكيم شكلين:ويتخذ لجوء األط 900عرضه على املؤسسة القضائية الرسمية،

وبين الشكل األول والثاني  902وإما أن يتخذ شكل مشارطة التحكيم، 901إما أن يكون في شكل شرط التحكيم،

 ينبغي إدراج جملة أو مجموعة من العناصر الضرورية لتالفي مجموعة من املشاكل والتعقيدات.

                                                           
سنة: األولى، الياسر سيد محمد الحديدي: ياسر سيد محمد الحديدى: النظام القانوني لعقد االمتياز التجاري، منشاة املعارف ـ االسكندرية، الطبعة  897

 114. ص: 1001
 271، ص:1000ماي السنة:  10الحسين مقبوب: مزايا التحكيم التجاري الدولي مقارنة مع القضاء. مجلة القصر، العدد  898
ال اخالد عبد العزيز محمد الدخيل: التحكيم في النظام السعودي على ضوء الفقه االسالمي ) دراسة تأصيلية تطبيقية (، بحث مقدم استكم 899

منية، جامعة تايف العربية للعلوم األ  –الحصوص على درجة املاجستير في العدالة الجنائية تخصص التشريع الجنائي االسالمي، كلية الدراسات العليا 

 220. ص: 1001السنة الجامعية: 
 717. ص: 1027أبريل  مراكش. الطبعة، –عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية. مطبعة املعرفة  900

901 Code de procédure civile FR Article 1442  "La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent 

à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat." 

http://www.legifrance.gouv.fr/  Samedi 9 Mai 2015 – 11 H 00 MIN 

من قانون املسطرة املدنية املغربية، على أن " شرط التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على  722ويقابلها في ذلك الفصل 

 التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد املذكور."
 710مرجع سابق. ص: عبد الكريم الطالب:  902
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 أوجه تفعيل مؤسسة التحكيمأوال: 

. يعد اتفاق التحكيم هو قانون املسطرة املدنية املغربيةمن  701القانون من خالل الفصل  النصتأسيسا على 

ذلك التزام األطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن عالقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير 

 تعاقدية غير أن اتفاق التحكيم يكتس ي شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.

 ـ شرط التحكيم أ

كما سبق له الذكر، يقصد به بهذا الشرط أن األطراف العالقة األصلية قد اتفقوا مسبقا قبل نشوب أي نزاع 

وبذلك يأخذ هذا الشرط صبغة التوقع، فإن األطراف  903على حسم ما قد يثور بينهم من منازعات بواسطة التحكيم،

ع معين، سواء عند عدم تنفيد بنود العقد أو تفسير بنوده، يرجع يدرجون ضمن العقد عبارة من قبيل " عند نشوب نزا

 ذلك إلى مؤسسة التحكيم للفصل في موضوع النزاع..."

وما تنغي اإلشارة إليه في هذا املجال، أن شرط التحكيم الوارد ضمن بنود العقد، يبقى شرطا مستقال عن شروط 

و إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا العقد األخرى، وال يترتب على بطالن العقد أو فسخه أ

 .من قانون املسطرة املدنية 720الشرط صحيحا في ذاته، وهو مبدأ أقره التشريع  حيث يستفاد من نص الفصل 

" يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد األخرى. وال يترتب على بطالن العقد أو فسخه أو إنهائه  

 أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته. "

 905ون بحسن نية.وأقره القضاء غير أن هذا األخير استلزم فيه أن يك 904وقد اتبعت هذا مبدأ غالبية التشريعات،

قض ى على أنه ال حاجة لتبرير املحكمين على تذكير على استقاللية  906ومن جهة أخرى نجد أن محكمة النقض الفرنسية،

 شرط التحكيم عن العقد األصلي، من أجل تبرير اختصاصها.

                                                           
، ى خالد محمد القاض ي: موسوعة التحكيم التجاري الدولي، في منازعات املشروعات الدولية املشتركة مع إشارة خاصة ألحدث أحكام القضاء املصر  903

 221. ص: 2420دار الشروق، السنة: 
التي تنص على "  11ه دتكيم عن العقد األصلي، وذلك في ما، أكد على مبدأ استقاللية اتفاق التح2441لسنة  11فالقانون املصري الجديد رقم  904

كيم الذي حيعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد األخرى، وال يترتب على بطالن العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على االسباني شرط الت

 يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته."

، " أنه ال تجوز املنازعة في صحة اتفاق التحكيم 2401من القانون الدولي الخاص الصادر سنة  7فب فقرتها  210والقانون السويسري من خالل املادة  

ال يؤدي  بشأن التحكيم، تنص على أن بطالن العقد 2400ديسمبر  2من القانون الصادر في  0بمقولة عدم صحة العقد األصلي." بما في ذلك املادة 

 بالضرورة  إلى بطالن اتفاق التحكيم املتعلق به. 

يزي يمثل لويقر ذلك القانون التونس ي وكدا املشرع الفرنس ي، نفس الحال بخصوص الواليات املتحدة األمريكية، على الرغم من ذلك، فإن القانون االنج

 بصعوبة شديدة، رضوان عبيدات: اآلثار اإليجابية التفاق التحكيم التجاري حالة خاصة،  أنه ال يقبل االعتراف بمبدأ استقاللية اتفاق التحكيم إال 

 211 - 212. ص: 1022. السنة: 1. العدد: 70وفق أحكام القانون األردني واملقارن. مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، املجلد: 
تنفيذ العقود املتبادلة التي تضع على عاتق أطرافها التزامات متبادلة، إال  حكم من لبنان: إذا كان يتم التطرق غالبا إلى مبدأ حسن النية في مجال 905

يز اللبنانية يأن اللجوء إليه في مجال االتفاقات املتعلقة باالجراءات كاالتفاق على التحكيم ليس باألمر املتداول. من هناك استند الحكم محكمة التم

دأ حسن النية للفصل في مسألة تنفيذ بند تحكيم.  )محكمة التمييز اللبنانية ـ الغرفة االولى ـ القرار الذي استند إلى مب 1020نسيان/ أبريل  11بتاريخ 

 .722. ص: 1020السنة:  -السنة الثانية  –أكتوبر  0العدد  -(. حكم منشور: بمجلة التحكيم العاملية   1020أبريل  11بتاريخ  12/1020رقم 
906 Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 Janvier 1975, 73-10890 

http://www.juricaf.org/  Jeudi 5 Février 2015 - 21 H 20 MIN   
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رة تبعية وفكلكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا املجال هل يوجد تناقض بين فكرة استقاللية البند التحكيم 

 أم أن قاسما مشتركا يجمع بينهما ؟

 907قد يتبادر إلي الذهن أن هناك تناقضا فيما يخص صفات البند التحكيم، إال أن " االستقاللية تكون صفته

عندما تكون املسألة املطروحة متعلقة بعدم تأثير بطالن العقد الرئيس ي على البند التحكيم وعلى العكس، التبعية تكون 

ندما يتعلق املوضوع بتوسيع محيط بند التحكيم، إن هذا االعتقاد سليم إذا اكتفينا بظاهر الحال أما إذا صفته ع

 908تخطيناه فإننا نجد أن هناك قاسمين مشتركين بين استقاللية والتبعية. "

 ب ـ مشارطة التحكيم

ـــمية لكراف اللجوء إلى الهيئة التحكيـــــوهي الحالة التي يتحقق فيها االتفاق األط ـــ قا التفاق وب النزاع طبــــــــن بعد نشــ

ـــوضـــــمكتوب، يحدد فيه األطراف م ب ـــــين ومكان التحكيم، لغة التحكيم وقانون الواجـــــــوع النزاع وأسماء املحكمـــ

ــــــالتطبي ــ ـــق ... وغيـ ـــمما يجع 909رها،ـــ ـــ ــــإلرادة طرفي النزاع، ويكر توضيحا ـــــــل اتفاق التحكيم أكثـ ا على شكل تحكيم ــون إمــ

وى بواسطتها منازعات العقود ـــــيدار بواسطة مؤسسات متخصصة في التحكيم تسإذ  أو تحكيم مؤسساتي 910حر

األنسب لفض منازعات عقد منح االمتياز، ألن املؤسسات التحكيمية الدولية تتنافس على  باعتباره التجارية الدولية

هذه  ومن ،، بما تقدمه من تسهيالت أو خدمات املتمثلة في إجراءات التحكيمالتجارية طاب هذا النوع من العقوداستق

ة ، كغرفة التجارية الدوليومجاالت متعددة خارج عن دائرة العقود التجارية املؤسسات من لها خبرة كبيرة في هذا املجال

 911 في باريس، وكذلك مركز التحكيم والوساطة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية بجنيف. 

من قانون املسطرة املدنية، حيث جاء  724وفي نفس النطاق، نجد املشرع املغربي قد أشر لذلك من خالل الفصل

في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه  يمكن أن يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا. حيث قض ى "

مع تحديد املسطرة الواجب اتباعها ما عدا إذا اتفق األطراف على خالف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين. عندما 

 يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه األخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها."

 ر اتفاق التحكيمعناصثانيا: 

يفترض في من يقوم بصياغة شرط التحكيم أو صياغة عقد التحكيم في حالة اتفاق األطراف اللجوء إلى التحكيم، 

أن تتوفر فيه الدراية العامة واملعرفة التامة بعملية التحكيم، وفي ذلك يجب تحديد بشكل دقيق موضوع النزاع، وكدا 

                                                           
 كما تمت اإلشارة إليه من خالل الحكم أسفله." تظل هناك استقاللية شرط التحكيم عن العقد األساس ي الذي يندرج فيه"  907

C.Paris ( 1 ch. C) 18 décembre 2008 : Bratex C. Dane Industries RG n : ( 07/18878 ) 

 012ص:  .1004يوليوز، السنة األولى ـ السنة:  7العدد: حكم منشور: بمجلة التحكيم. 
 224. ص: 1004س:  -يناير  2محكمة االستئناف ببيروت, مجلة التحكيم العدد:  241/1000فايز الحاج شاهين:  تعليق على قرار ـ رقم  908
 –الوسائل الودية لفض املنازعات الوساطة  –في مشارطة التحكيم. مجلة الحقوق املغربية. سلسلة األعداد الخاصة  امحمد البنيحياتي: قراءة 909

 02. ص:1021السنة:  1الصلح. مقاربات وتجارب متعددة. العدد:  –التحكيم 
مساعدة من أي مؤسسة تحكيمية، ويمكن أن يتم هذا في هذا النوع من التحكيم، يقوم األطراف أنفسهم بإدارة عملية التحكيم بالكامل دون  910

راءات التي جبسهولة عن طريق إدراج بند في العقد يشير إلى ذلك، ويكون على األطراف عندئذ اختيار املحكم ومكان التحكيم. وإن اقتض ى الحال تبني اإل 

 222: أصدرتها لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي. محمد بكار: مرجع سابق. ص
 221محمد بكار: مرجع سابق. ص:  911
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من  722يقة تعيينها، وإال يقع اتفاق تحت طائلة البطالن، وهو ما أكده الفصل الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طر 

 وال مانع لألطراف من إضافة شروط تكميلية في صياغة اتفاق التحكيم. 912قانون املسطرة املدنية املغربية،

 أ ـ العناصر األساسية في اتفاق التحكيم

إن من العناصر األساسية التي ينغي إدراجها في اتفاق التحكيم، هي تحديد موضوع النزاع التي ستنصب عليه 

الهيئة التحكيمية للفصل فيه، ألن من شأن عدم تحديد نطاقه، أن يرتب مجموعة من املشاكل تعرقل عمل الهيئة 

الدقة في تحديد القضاء املختص هما من وفي ذلك ذهب حكم قضائي من سويسرا: " ينبغي الوضوح و التحكيمية، 

 ,C/5783/2006، 1000أبريل  20الشروط العامة لشرعية الشرط التحكيمي" محكمة العدل، الغرفة املدنية، قرار في 

ACJC/485/2008.913 ", بين شركة " ن " الجزائر و " م " صربيا، ـ سويسرية  

ـــوتب االتفاق  مــــطاق املنازعات التي يتـــاالحتجاج بكون النزاع القائم ال يدخل في ن ق األطرافــــــن حـــــعا لذلك، يكون مــ

على حلها بواسطة مؤسسة التحكيم، كأن يتعلق األمر بأن الهيئة التحكيمية لها اختصاص فقط في تفسير بنود اتفاق 

 ابع اقتصادي يختلف مضمونهمصطلحات لها طابه ن ـ، خصوصا وأن عقد منح االمتياز غالبا ما تضمالعقد التجاري 

نزاع القائم في الوال مجال الختصاص الهيئة التحكمية   املحدد ملمارسة النشاط، حسب طبيعة االتفاق واملكان الجغرافي

، وقد يتعلق األمر بصدور املقرر التحكيمي، ويتم إبطاله من طرف القضاء جراميإ لها طابع رتبط باختالس أو أفعالوامل

  914حل النزاع املطروح بواسطة مؤسسة التحكيم.بإحدى وسائل االثبات اف لم يثبتوا بدعوى أن األطر 

لذي اأو املجال على تحديد النطاق  –كل من املانح واملتلقي  –انطالقا مما سبق، يبقى على األطراف التعاقدية 

وجميع التفاصيل التي من املحتمل أن تكون موضوع نزاع بين األطراف  915سيشملها البث فيه من قبل الهيئة التحكيمية،

سواء تعلق األمر بشرط التحكيم أو مشارطة التحكيم، وذلك من خالل حسن استعمال الصيغ القانونية التعاقدية، 

طار عالقة إ بتضمين أسلوب صريح ودقيق، بإعطاء الهيئة التحكيمية على الفصل في جميع املنازعات املحتمل وقوعها في

  916التعاقدية.

                                                           
 " يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطالن: 722الفصل  912

 تحديد موضوع النزاع؛ -2

 تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها. -1 

 يكون العقد الغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام باملهمة املسندة إليه."
 . 000ص:  1004السنة:  -: أكتوبر 1العدد  -بمجلة التحكيم  حكم منشور: 913
 244الشباني خديجة: مرجع سابق. ص:  914
 ففي حكم منـــــــــــــح امتياز من البحــــــــــرين:  915

ـ  1001لسنة  222الطعن رقم  –"  محكمة التمييز " ليـــس للطرفين أن يعرضا على التحكيم من مــــنازعات غير تلك الـــــــــتي نص عليها العقد التحكيـــــــمي...

 711. مرجع سابق. ص: 7العدد:  –. حكم منشور: بمجلة التحكيم 1002يوليوز  1جلسة 
ى إذا قض  -وهو املبدأ نستشفه من خالل حكم قضائي من مصر بخصوص عقد ترخيص باستغالل العالمة التجارية، حيث يقض ي. " عقد ترخيص  916

مسألة لم يشملها اتفاق التحكيم يكون الحكم باطالـ حيث تتلخص وقائع أن شركة املانح  تعاقدت مع الشركة املدعي عليها على  الحكم التحكيم في

ها ر الفندق دون إنذا إدارة فندق مملوك لها ملدة عشر سنوات تحت عالمة التــــــجارية املانح إال أنها فوجئت بأن املدعية تقوم بإزالة العالمة التجاري من

ة استئناف مودون انتهاء مدة العقد غير أن املدعية عليها ملا طلبت في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم قضت محكمة استئناف القاهرة ببطالنه. " محك

 ( 1000ماي  1صدر في  12/211رقم  –تجاري  21الدائرة  –القاهرة 

 122ص:  1004السنة:  -أبريل  1العدد:  –حكم منشـــــور: بمجلة التحكيم 
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إضافة لضرورة بيان موضوع النزاع، يقتض ي أيضا ضرورة تعيين الهيأة التحكيمية أو بيان طريقة تعيينها، وبذلك 

أن يكون دائما شخصا طبيعيا، يتميز بكفاءته في الحكم للفصل في النزاع، ويتميز بحياد عن عناصر  917ينبغي في املحكم

وال مانع من أن يكون شخصا معنويا غير أن ظهوره بهذه الصفة، ينحصر دوره سوى في صالحية تنظيم  918العقد،

من قانون املسطرة املدنية  710الفصل ، من خالل موفق تبنه كل من املشرع املغربي التحكيم وضمان حسن سيره، وهو 

ق أن صدر عليه حكم نهائي باإلدانة من أجل " ال يمكن إسناد مهمة املحكم إال إلى شخص ذاتي كامل األهلية لم يسب

ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات االستقامة أو اآلداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من 

حقوقه املدنية.  إذا عين في االتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص ال يتمتع سوى بصالحية تنظيم التحكيم وضمان 

 919 من قانون املسطرة املدنية الفرنسية. 2122في إطار الفصل  الفرنس يوالقانون   حسن سيره."

 Article 1451 " La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique ; celle-ci doit avoir le 

plein exercice de ses droits civils . Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne 

dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage." 

في حين أنه ال يمكن االعتراف بهذه الهيئة التحكيمية، إن كان وراءها استغالل القوى االقتصادية، على اعتبار أن 

دة، د تجعله يوجه املتلقي نحو الهيئة التحكيمية املعتااملانح في ظل عقود منح االمتياز يمتاز بمكانة اقتصادية عالية، ق

والتي من املحتمل أن تحقق مصالحه الخاصة ومصلحة الشبكة، بقدر ما تحقق العدالة الحق، التي يرتجيها األطراف 

 ية.ممن مؤسسة التحكيم، لهذا  يجب أن تكون هناك إرادة ظاهر في كال الطرفين وبشكل صريحة في اختيار الهيئة التحكي

وإذا تعلق األمر التحكيم املؤسساتي، يتعين طريقة تعيين املحكمين بشكل دقيق أو تحديد طريقة تعيينهم، بحيث  

ال يجد األطراف صعوبة في اختيار املحكمين، إذ يبقى للمؤسسة أو مركز التحكيم املختار هو صاحب االختصاص في 

 تعيين املحكمين.

 التحكيمب ـ العناصر التكميلية التفاق 

يمكن لألطراف في اتفاق التحكيم حتى بعد تحديد العناصر األساسية في شرط التحكيم أو عقد التحكيم، من 

إمكانية تضمين شروطا تكميلية، كتلك املتعلقة بتحديد مكان التحكيم، باعتبار املقرر التحكيمي يكون صادرا في املكان 

 ذ العقد، وكدا تعيين لغة التحكيم.الذي تم تحديد فيه التحكيم، وليس في مكان تنفي

                                                           
راية ديمكن تعريف املحكم كل شخص كامل األهلية، ال تربطه عالقة بمجال النزاع سواء تعلق األمر بأشخاص النزاع أو مضمون النزاع، بقدر ما له  917

 في البث فيه موضوع النزاع
خالل طعن باإلبطال لعدم حياد املحكم واستقالليته حكم من سويسرا " عقد امتياز ـ فسخ العقد ـ الطابع النظامي لتعيين شخص ما ـ املحكم ـ من  918

ت إلى ـ من خالل وجود املحكم تعينات سابقة من قبل نفس الجهة وتعدد التعيين وانتظامه ملدة طويلة، املحكم كان عليه بالبوح عن كل هذه الحاال 

-272.20ـ  1020أكتوبر  10تاريخ  421املدنية األولى ـ حكم رقم  الطرف اآلخر بغية تمكنينه من ممارسة حقه في رد املحكم. " محكمة التمييز ، الغرفة

 .270ص:   1022س:  -السنة الثالثة  –يوليوز  22العدد:  –( . حكم منشور: بمجلة التحكيم 04

ألطراف علم األطراف في حكم آخر إدعاء بعدم صحة تكوين هيئة التحكيم بسبب عدم حيادية أحد املحكمين ـ وجود عالقات سابقة بين املحكم واحد ا

 1020أكتوبر   10بها وقت تنظيم وثيقة املهمة ـ ضرورة تقديم االعتراض في بدء عمليات التحكيم ـ محكمة استئناف باريس ـ القسم األول أ الغرفة األولى 

   Des hallesـ شركة األسهم البسيطة ـ ضد شركة  

 227ص:  1021الرابعة ـ السنة: السنة  -يناير 27العدد:  –مجلة التحكيم حكم منشور: ب
919 http://www.legifrance.gouv.fr/  Samedi 9 Mai 2015 – 11 H 00 MIN 
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وفي إطار هذه األخيرة، نجد أن نص القانون من خالل الفصل أكد على حرية األطراف على اختيار لغة التحكيم،  

، " التحكيم يجري باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة  711 – 27من خالل الفصل 

ويسري حكم االتفاق أو القرار على لغة البيانات واملذكرات املكتوبة والوثائق واملرافعات  التحكيم لغة أو لغات أخرى 

الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير 

 ذلك." 

ن اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة ـــــــم وبا بنسخةـــــويقر املشرع مجددا بوضع الحكم بكتابة الضبط مصح

فقرته الثانية، " يودع أصل الحكم  من قانون املسطرة املدنية املغربية في، 711 – 72الفصل  وذلك من خالل  العربية،

التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط املحكمة من لدن أحد 

بما يفيد أن طلب إعطاء ملحكمين أو الطرف األكثر استعجاال داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره."ا

  920الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي يبقى متوقفا بترجمته للغة العربية.

 تحديد إمكانية على ة األطراف التعاقديةــــ، نجد حريفي مجال اتفاق التحكيم الشروط التكميلية ومن ضمن 

القانون الواجب التطبيق... وغيرها، من الشروط غير املحصورة والتي تبقى مجرد شروطا كمالية غير ملزمة، لألطراف 

الحرية في تضمينها، وذلك وفق ما يره األطراف فيها فعالية من أجل تنفيذ اتفاق التحكيم بشكل واضح ال غموض 

 921فيه.

 كيمالفقرة الثانية: آثار اتفاق التح

التحكيم نظام استثنائي واختياري للتقاض ي ألنه يقوم على أساس الطبيعة االتفاقية بين أطرافه وإرادتهم يظل  

املنشئة له، فال يمكن أن يتم إال بوجود اتفاق بين األطراف على حل النزاعات القائمة بينهم والتي ستقوم عن طريق 

اللجوء إلى التحكيم بصدد املنازعات املتفق على طرحها على هذه التحكيم، وبذلك يعتبر مظهرا لسلطان اإلرادة في 

 الجهة، ويعتبر املحدد لنطاق واختصاص هيئة التحكيم.

وإذا كان شرط التحكيم يظهر إرادة األطراف، في اللجوء إلى التحكيم فإنه يحتل مكانة هامة في نظام التحكيم، 

 ةينشأ بينهم من نزاعات مستقبال على الهيئة التحكيمية املختصحيث أن هذا الشرط يلزم األطراف على عرض ما قد 

 ، ءدون الحاجة اللجوء إلى القضا يرجع االختصاص له أصال في النظر بالنزاع، وبمجرد توفر أركان وجوده و شروط صحته

أن املشرع لم يجعل قواعد التحكيم مستقلة تمتما عن القضاء العادي حيث أوجد شيئا من التبعية بين نظام  غير 

لقضائي أما الجهاز ا ،التنفيذيةحكام التحكيمية بالصيغة ضرورة تذييل بعض األ من قبيل التحكيم والجهاز القضائي 

ملزما ألطرافه ويرتب أثاره التحكيم شرط ويبقى . ذلك إضافة إلى إمكانية الطعن في الحكم التحكيمي متى توفرت شروط

 922في مواجهتهم.

دون إعارة  القضاء بصدد نزاع متفق بشأنه أو املحتمل أمامألن من شأن رفع أحد األطراف التعاقدية دعوى  

لطرف اآلخر أو الخصم في الدعوى حق إعمال هذا األثر عن طريق ا أمام ، يكون حينهااالهتمام ملؤسسة التحكيم

                                                           
" ال ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إال بمقتض ى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس املحكمة الصادر  من خالل الفقرة األولى 711-72الفصل  920

 الحكم في دائرتها."
 102خديجة: مرجع سابق. ص:  الشباني 921
القتصادية اعبد هللا درويس: الدفع بوجود شرط التحكيم، ) دراسة مقارنة (. رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و  922

 2. ص: 1021 – 1022واالقتصادية. جامعة القاض ي عياض. السنة الجامعية: 
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التمسك بالدفع بشرط التحكيم، و إثارته أمام القضاء ليمنعه من نظر النزاع، استنادا لوجود شرط التحكيم و القوة 

 امللزمة لهذا الشرط اتجاه أطراف.

آثار تكمن أساس في نزع االختصاص عن  بذلك ينتج عن اختيار أطراف عقد منح االمتياز ملؤسسة التحكيم، عدة

لنقطة ا(، ومن أجل تنفيذ هذا املقرر التحكيمي يحتاج تذييله بالصيغة التنفيذية ) النقطة األولىاملحاكم القضائية )

 (الثانية

 النقطة األولى: سحب االختصاص عن املحاكم القضائية

، صها واملعروف بمبدأ االختصاص باالختصاصيعتبر مبدأ اختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في مسألة اختصا

من ضمن األثار االيجابية في نطاق اتفاق التحكيم، وهو بذلك بفيد أن هيئة التحكيم هي من لها صالحية الفصل في 

صحة اختصاصها نظرا لبطالن العقد األصلي، وإذا لم يمنح لها هذا االختصاص يضحى أن يصبح التحكيم مجرد لغو، 

 تناول خصوم التحكيم شل فعاليته عبر مجرد إثارة هذا الدفع.طاملا كان في م

وقد أثار هذا املبدأ العديد من الجدل وسط الفقه، وذلك على الرغم من االعتراف الشبه الكامل به في األنظمة  

لم يجمع الفقه، على رأي موحد حول مسألة الدفع بشرط التحكيم، حيث  923القانونية املعاصرة املتعلقة بالتحكيم،

  924طرحت العديد من النقاشات والخالفات الفقهية بخصوص هذا الشأن.

من ذلك يرى بعض الفقه، أن شرط دفع بشرط التحكيم، هو ذلك " الدفع الذي ينكر به الخصم أو طرف في 

القضاء للفصل في النزاع لسبق وجود شرط التحكيم املبرم بينهما، حيث النزاع، سلطة الخصم اآلخر في االلتجاء إلى 

تنازل الخصم نفسه عن حقه في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه عندما ما أبرم وارتض ى االتفاق على التحكيم،" 

فاق على باالت ويذهب رأي أخر على " اعتباره وسيلة من الوسائل الفنية التي يتمسك بها الخصم قبل خصمه بااللتزام

  925التحكيم وعدم إتباع إجراءات التقاض ي العادية."

                                                           
من قانون املسطرة املدنية الجديد على أنه إذا نازع أحد الخصوم في أصل أو نطاق سلطة املحكمة  2122في املادة حسم هذا الخالف حينما نص  923

 القضائية فإن املحكم هو الذي يفصل في ذلك. 

Article 1466  "  

 Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-

ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture." 

  711-4نجد أما املشرع املغربي فقد نص على هذا املبدأ في املادة كما 

من أحد األطراف في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق " على الهيئة التحكيمية ، قبل النظر في املوضوع أن تبث ، إما تلقائيا أو بطلب 

 التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في املوضوع وفي نفس الوقت ".

http://www.legifrance.gouv.fr/  Samedi 9 Mai 2015 – 11 H 30 MIN et 

www.iclipa.com  22:77الساعة  1022ماي  4تاريخ الزيارة : يوم السبت 
عبر بعض الفقه على أنه " دفع يتولد عن وجود شرط التحكيم حيث أن إرادة األطراف تلعب دورا في خلق الدفع بشرط التحكيم، وبذلك تكون  924

ابع العادي الت هذه اإلرادة األطراف التعاقدية، قد تدخلت في منع أصحابها من الحصول على أي حماية قضائية من مختلف األجهزة التي تمثل القضاء

للدولة، ومن أجل ذلك يكون األطراف قد ارتضت الحصول على حماية قضائية خاصة من املحكمين، وإذا ما حدثت مخالفة لشرط التحكيم ال يمكن 

 74: رجع سابق. صعبد هللا درويس: مبشكل من األشكال على إمكانية عرض النزاع أمام القضاء التابع للدولة، ينتج أو ينشأ الدفع بشرط التحكيم. 
 74درويس: مرجع سابق. ص: عبد هللا  925
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ـــذه التعريفات للدفــــوبذلك يالحظ من ه ـــع بشـــ ــــد، غير االختـــــب في قالب واحــــــم أنها تصـــــــرط التحكيـــ ما بينها ــــــالف فيـ

ــــــون مــــــعل هذا الشرط ال يحمل نفس املضمث يجــــــــيتجلى في التعبير عن هذا باملعنى مختلفة، بحي  ر.ن تعريف لألخـ

من حيث تحديد  927أو القانون املغربي، 926لم يختلف موقف العمل القضائي عن موقف القوانين سواء املقارنة

االعتراف و  مفهوم محدد للدفع بشرط التحكيم، إذ اتجهت أغلب االجتهادات القضائية سواء املقارنة أو املغربية إلى إقرار 

ـــع وتحديد األحكام املتعلقة به، والكيفية التي يتـــــبهذا الدف ـــ ــ ــ م بها تفعيل شرط التحكيم في حال تجاهل القوة امللزمة ـ

 لهذا الشرط وهي امتناع األطراف عن اللجوء إلى القضاء العادي في موضوع النزاع املتفق عرضه على التحكيم.

يتأرجح وذلك بسبب االختالف الحاصل في االجتهادات القضائية وكذلك االضطراب  928غير أنه يالحظ أن القضاء،

الحاصل في القضاء الواحد، ومرد هذا التأرجح في هذه االجتهادات القضائية راجع باألساس على االختالف الحاصل بين 

فاء على هادات القضائية إلى إضالقوانين فيما بينها، حول طبيعة الدفع بشرط التحكيم، حتى وصل األمر في بعض االجت

الدفع بشرط التحكيم وصف الدفع بعدم القبول، وتطبيق أحكام الدفوع اإلجرائية أو الشكلية وخاصة الدفع بعدم 

 929االختصاص وترتيب أثاره على الدفع بشرط التحكيم.

خذ به توزيع، وإن األ على املستوى التطبيقي، نجد في حكم من اليمن، وهو حكم قضائي له ارتباط وثيق بعقود ال

سيتم عن طريق القياس على عقد منح االمتياز، ألن األمر هناك يتعلق بعقد الوكالة التجارية، نجد ضمن مقتضيات 

 :هذا الحكم القضائي أن

عقد وكالة تجارية يتضمن شرط تحكيم وفقا لقواعد التوفيق والتحكيم بالغرفة التجارية في بيروت وأن عدم "  

قبول الدعوى القضائية أثر التذرع بشرط التحكيم، أثار قبول استئنافها أمام املحاكم العادية ولقى الحكم املستأنف 

                                                           
يتضمن اتفاقية تحكيم ـ تقديم مراجعة أمام املحاكم الوطنية ـ دفع بعدم االختصاص ـ تقديم الئحة  -حكم إسباني: يتعلق بعقد توزيع حصري  926

يعتبر أن االعتراض على اختصاص املحكمة على أساس وجود شرط  دفاعية ومن ثم دعوى مقابلة ـ تنازل عن التحكيم ـ .. طبقت املحكمة العليا اجتهادا

و أن هذه هتحكيمي، ومن ثم التقدم بالئحة دفاعية أو بدعوى مقابلة ال يشكل مراجعة أمام املحاكم الوطنية أو التنازل عن التحكيم، والسبب في ذلك 

ى سبيل الحيطة، أي في حال ردت املحكمة الدفع بعدم االختصاص وقررت االدعاءات مكملة لالعتراض على االختصاص، وبالنتيجة يجب أنها ذكرت عل

 .L. ضد شركة  C.S.A، بين شركة  1001/2124، رقم 1001نونبر  21أن لديها صالحية للفصل في النزاع." املحكمة العليا، الغرفة األولى، حكم صادر في 

S. A 004. ص: 1020السنة:  -السنة الثانية –يناير  2العدد  –(، حكم منشور: بمجلة التحكيم العاملية 

 وفي حكم آخر:

ل بما أن األمر يتعلق عقد توزيع حصري ـ شرط تحكيمي مضمن ـ فاالختصاص يعود إلى املحكم وحده النظر في اختصاصه ـ مبدأ االختصاص ـ استقال

 البند التحكيمي عن العقد الذي يحويه. 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 Juillet 2010, 09-14.280 

 172. ص: 1022السنة الثالثة السنة:  –يناير  4العدد  -حكم منشور: بمجلة التحكيم العاملية 
االتفاق على التحكيم يقض ي بأن تكون الجهة املختص هي قضاء التحكيم وليس القضاء الرسمي، ويبقى القرار بما ذهب إليه غير  -" عقد ترخيص  927

. حكم منشور: بمجلة 1000يناير  70املؤرخ في  222القرار عدد  –القسم األول باملجلس األعلى  –ساس عرضة للنقض. " الغرفة التجارية مرتكز على أ

 221. مرجع سابق ص: 1التحكيم، العدد: 
.14(. حكم منشور:  ine kuchen gmbhlady cake feعلى شركة   Basteـ شركة   1001شتنبر  10محكمة استئناف باريس ) الغرفة املدنية األولى (  928

 272. ص: 1004يناير، السنة األولى ـ السنة:  2بمجلة التحكيم، العدد: 

.( حكم منشور: : بمجلة التحكيم العاملية 1002نونبر  22وفي حكم آخر: ) محكمة التمييز البلجيكية ـ الغرفة األولى ـ املدنية والتجارية ـ قرار صادر بتاريخ 

 .001. ص: 1021السنة الرابعة ـ  السنة: –أكتوبر   22العدد  -
 11عبد هللا درويس: مرجع سابق. ص:  929
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هي الوحيدة املختصة ببت النزاعات الناشئة عن عقد تأييد من خالل طعن بالنقض على أساس أن املحاكم اليمنية 

 930الوكالة التجارية اختصاص املحاكم هو من النظام العام."

سحب االختصاص من املحاكم العادية أو  -وتأسيسا على سبق، نجد أن املشرع املغربي أشار إلى هذا املبدأ  

ية، حيث ينص على أنه " عندما يعرض نزاع من قانون املسطرة املدن 711من خالل مقتضيات الفصل  -املختصة 

مطروح أمام هيئة تحكيمية عمال باتفاق تحكيم، على نظر إحدى املحاكم، وجب على هذه األخيرة إذا دفع املدعى عليه 

 بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.

النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على املحكمة بطلب من املدعى عليه أن تصرح إذا كان 

بعدم القبول ما لم يكن بطالن اتفاق التحكيم واضحا، يتعين على املدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر 

 القبول."النزاع، وال يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم 

من خالل هذا النص القانوني، وارتباطا بعقد منح االمتياز، نرى أنه كان أولى أن يجعل املشرع املغربي تصريح 

املحكمة بعدم القبول تلقائيا بمجرد مالحظة وجود عقد أو شرط التحكيم، وليس مشروط بدفع املدعى عليه بوجود 

البث في جوهر النزاع أن يسحب موضوع النزاع تلقائيا من هيئة  نفس النزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية، ألن من شأن

التحكيم، بحيث قد يستغل عدد كثير من املانحين، هذه النص رغبة لخدمة مصالحهم، وكدا رغبة منهم في عدم 

 .استفادة املتلقين من مميزات التي سيوفرها لهم نظام التحكيم

تبت عليه آثار قانونية تتمثل في إقصاء قضاء الدولة من النظر في وفي جميع األحوال، إذا انعقد اتفاق التحكيم تر 

النزاع، وعلى هذه األخيرة االمتناع عن نظر النزاع وتخليها عنه، بمعنى أن اتفاق التحكيم ينتج عنه على أن األطراف قد 

 تنازلوا عن القضاء العادي وارتضوا التحكيم.  

االت االستعجالية، ويهدف األطراف إلى اتخاد إجراءات تحفظية، وارتباط بنفس املجال، والحال يتعلق هنا بح

 علما أن األطراف التعاقدية قد ضمنوا بنود متعلقة بشرط التحكيم، السؤال الذي يطرح نفسه.

 هل يفترض لجوء األطراف لهذا للقضاء االستعجالي في ظل عقد منح االمتياز؟  

 تدابير وقتية، والتي تظل من اختصاص رئيس املحكمة التجارية.علما أن املحكمين ليست لهم صالحية اتخاذ 

 إن االجابة على هذا السؤال، ستكون على الشكل التالي:

انطالقا من خصوصيات القضاء االستعجالي، أنه ال يبث في جوهر النزاع، وإنما يهدف اتخاذ إجراء وقتي أو  

ونقول أنه ال مانع في لجوء األطراف  931لتعاقدية،تحفظي، ومن أجل الحيلولة دون ضياع حقوق أحد األطراف ا

التعاقدية في إطار عقد منح االمتياز، إلى اللجوء إلى هذا النوع من القضاء رغم تضمين اتفاق التحكيم، شريط تحقق، 

 عنصر االستعجال، وعدم املساس بالجوهر والتي هي بمثابة الشروط املوضوعية الختصاص القضاء االستعجالي. 

                                                           
. حكم منشور: بمجلة التحكيم 1020أكتوبر  22ـ بتاريخ  17114املحكمة العليا بأمانة العاصمة ـ الدائرة التجارية ـ الهيئة أ الطعن التجاري رقم  930

 .204ص:  1022الثالثة ـ السنة: السنة  –أبريل 20العدد:  –العاملية 
 101الشباني خديجة: مرجع سابق. ص:  931
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 :حيث ينص 932من قانون املسطرة املدنية، 711 – 2يؤكده الفصل وهو ما 

" ال يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاض ي األمور املستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم 

راجع عن لتأو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا لألحكام املنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز ا

 تلك اإلجراءات بالطريقة ذاتها." أي سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سريانها.

 10ومن ذلك يرجع اختصاص النظر في هذه املادة االستعجالية، لرئيس املحكمة التجارية وذلك، طبقا للمادة  

املحكمة التجارية االختصاصات املسندة إلى من قانون إحداث املحاكم التجارية املغربي، حيث ينص " يمارس رئيس 

 رئيس املحكمة االبتدائية بموجب قانون املسطرة املدنية وكذا االختصاصات املخولة له في املادة التجارية."

 النقطة الثانية: تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية

في دولة أجنبية، يصير لغوا إذا لم  يظل الحكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم على الخصوص إذا ارتبط

تعترف به الدولة، التي يتطلب تنفيذ الحكم  في إقليمها. أو إذا لم يجز قانون هذه الدولة األمر بتنفيذه، وحينئذ يصبح 

 933الحكم حبرا على ورق، مادام الدائن ال يستطيع جبر املدين على تنفيذ ما تضمنه مقرر التحكيمي.

حكيمي بالصيغة التنفيذية، أهم عناصر االلتقاء بين التحكيم والقضاء الدولة، وفي جميع ويبقى تذييل الحكم الت 

 –األحوال ومن أجل تفادي هذه املعضالت والتي تعيق تنفيذ املقرر التحكيمي، ظهرت مجموعة من اتفاقات الدولية 

ة لوطنية مبدأ االعتراف بأحكام التحكيميتهتم بهذا املجال، والتي تهدف نحو إقرار التشريعات ا –الثنائية أو الجماعية 

األجنبية في قوانينها الداخلية، غير أن هذه التوجه ال يكفي لتنفيذه إذ ال بد من توفر الشروط الالزمة لتذييله بالصيغة 

 التنفيذية.

 االتفاقات الدولية ودورها على تفعيل املقرر التحكيميأوال: 

نائية مبدأ االعتراف بأحكام التحكيم بين دول العالم بغية تعزيز الثقة أرست مجموعة من االتفاقات الدولية والث

ودفع وثيرة املعامالت التجارية، بيد  أن املقرارات التحكيمية بما فيها مقررات تحكيمية بخصوص عقد منح االمتياز التي 

لى اعتبار ية تربيط بين الدولتين، ع، تبقى رهينة بوجود اتفاقعلى إقليم الدولةوالتي يراد تنفيذها تصدر في هذا الشأن، 

رهين  مما يبقى تنفيذ املقرر التحكمي أن أطرافها قد ارتبطوا بعالقة تعاقدية هم في األصل ينتمون لجنسيات مختلفة،

، بحيث انخراط الدول في ما بينها ضمن نائيةطريق اتفاقات الدولية أو الث بوجود عالقة بين الدول نفسها، سواء عن

االتفاقات، يضمن لألطراف التعاقدية في مختلف املعامالت على رأسها املعامالت التجارية االعتراف بهذا املقرر هذه 

ولكي ال يتبقى اتفاق التحكيم مجردا من كل معنى ويأثر على حقوق  ،لجوء األطراف إلى مسطرة التحكيم التحكيمي عند

 ع.والسيما أتعاب املدفوعة لحل النزامختلف املتدخلين 

                                                           
 من قانون املسطرة املدنية املغربية 711 -2الفصل  932
. نونبر. 27محمد املصطفي ولد أحمد محمود: االعتراف بحكم التحكيم األجنبي وشروط تذييله بالصيغة التنفيذية. مجلة الفقه والقانون، العدد  933

  41. ص: 1027السنة: 
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على إرساء هذا املبدأ،  تطبيق أحكام املحكمين الصادرة خارج  934وقد انخرط املغرب وباقي التشريعات العربية

التي تقض ي باعتراف بمقرر  935وقد أكد املغرب انخراطه بين مجموعة من االتفاقيات، -دولة املغرب ووفقا لقانون البلد،

عة، من أهم هذه اتفاقات نجد اتفاقية نيويورك والتي توجب في التحكيمي على إقليمها والذي يربط األطراف املتناز 

 لقواعد املرافعات املتبعة في 
 
مادتها الثالثة، " تعترف كل الدول املتعاقدة بحجية حكم التحكيم ، وتأمر بتنفيذه طبقا

قواعد  جنبي إلىاالقليم املطلوب إليه التنفيذ..." بذلك تكون اتفاقية نيويورك قد أحالت تنفيذ حكم التحكيم األ 

املرافعات في بلد التنفيذ، وتلزم الدول األطراف فيها باالعتراف بحجية حكم التحكيم، وإعطاء األمر بتنفيذه طبقا بقواعد 

 املتبعة في اإلقليم املطلوب إليه التنفيذ. –املرافعات  –األطول 

طبيق االتفاقية الدولية الخاصة على ضرورة ت 936وقد استقر في هذا الصدد، موقف محكمة النقض في حكم لها،

 باالعتراف للمقررات التحكيمية وتنفيذها واملعروفة باتفاقية نيويورك، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا النطاق. 

 حاالت تطبيق حكم تحكيمي ترى املحكمة أن االعتراف به أو تنفيذه يتعارض مع النظام العام؟

ما أقرته  هينحصر مضموناملرتبط بالنظام العام  ، ل أكثر من إجابة واحدةــــيحمؤال ال ـــــإن االجابة على الس

ــــــمقتضيات الفص ــ ، والذي يقض ى الفصل " يعترف باألحكام التحكيمية املغربية ، من قانون املسطرة املدنية711 – 12ل ـ

 مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي." الدولية في اململكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا االعتراف

نفس املقتض ي بخصوص التشريع الفرنس ي، والذي يجسد عدم تطبيق املقرر التحكمي األجنبي متى تبث عدم تعارضه 

من  702وقد ساير هذا التوجه جل التشريعات من قبيل التشريع املصري، إذ نصت املادة  937مع النظام العام الدولي،

من قانون أأصول املحاكمات املدنية اللبناني...  021ملرافعات املصري، على هذا املبدأ، وكذا املادة خالل من قانون ا

 938وغيرها.

                                                           
. مجلة جامعة -القسم الثاني  –فؤاد ديب: تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطالن واإلكساء في االتفاقيات الدولية والتشريعات العربية الحديثة.  934

 20. ص: 1022. السنة: 1، العدد: 11دمشق للعلوم االقتصادية والقانوينة. املجلد 
العربية للتحكيم التجاري الدولي : وقعت هذه األخيرة االتفاقية العربية للتحكيم الدولي بصيغتها النهائية بعمان، إلى جانب ذلك نجد، اتفاقية عمان  935

 مقره بالرباط تتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة و تلحق إداريا باألمانة العامة ملجلس وزراء العدل العرب.  

وفقا لالتفاقية له طريقان إما الشرط التحكيمي السابق للنزاع أو االتفاق التحكيمي الالحق للنزاع. وأهم ما جاءت به هذه االتفاقية هو أن التحكيم 

ألعضاء اتطبق االتفاقية على النزاعات التجارية الناشئة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين أيا كانت جنسياتهم يربطهم تعامل تجاري مع إحدى الدول 

ر رئيسية فيها. إلهام عاللي: واقع وأفاق التحكيم التجاري الدولي باملغرب. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، أو أحد أشخاصها أو تكون لهم مقا

جامعية: الفي القانون الخاص. وحدة التكوين والبحث أنظمة التحكيم، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس. السنة 

 27. ص: 1002 – 1002
، حيث قض ى " يجعل تنفيذ املقرر التحكيمي األجنبي عن طريق قواعد املسطرة 2414غشت  7، الصادر في 221قرار محكمة النقض: قرار عدد  936

مما يدل على  ،املتبعة في التراب املستدل فيه املقرر دون أن تفرض شروطا مشددة غير املفروضة لإلعتراف باملقررات التحكيمية الوطنية أو بتنفيذها

من ق،م،م،م   710أن االختصاص مسند بمقتض ى االتفاقية التي تحيل على مقتضيات مسطرة التنفيذ في باب التحكيم للقانون الوطني موضوع ف 

 .107..." حكم منشور: الشباني خديجة: مرجع سابق. ص: 
937 Article 1498  " Les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette 

reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. 

Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le juge de l'exécution" 

http://www.legifrance.gouv.fr/  Samedi 9 Mai 2015 – 11 H 39 MIN 
 .201 – 202محمد املصطفي ولد أحمد محمود: مرجع سابق. ص:  938
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 تذييل املقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذيةثانيا: 

طرق الطعن ويصير نهائيا ويحوز جميع من  عقد منح االمتياز  الصادر بشأن التحكيمي  قرر بعد أن يتحصن امل

يلزم لتنفيذ ا كم ، والتحكيمي بالصيغة التنفيذية قرر تذييل امللالحجية والقوة ويصير باتا تنتقل املهمة إلى القضاء 

في دولة ما، أن يكون مستوفيا لبعض الشروط األساسية الالزمة لالعتراف به من قبل الدولة  939املقرر التحكيمي األجنبي

لة الثنائية، أو يفرضها قانون دو  –إليها التنفيذ، سواء كانت هذه الشروط مستمدة من االتفاقية الدولية التي يطلب 

التنفيذ، وفي هذا اإلطار فإن معظم هذه االتفاقات وأنظمة التحكيم الدولية تحرص غالبا على مراعاة نصوص القوانين 

 :روط التي ترمي نحو تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية كالتاليالوطنية املبينة وشروط األمر بالتنفيذ، ومن أهم هذه الش

 حصول األطراف أمر بالتنفيذ، ولو كان قانون الدولة التي صدر فيها هذا املقرر يجيز تنفيذ القرارات األجنبية.  

حيث يرمي هذا املفهوم نحو حماية املجتمع الوطني،  940أن تكون املقرر التحكيمي غير مخالف للنظام العام، 

واألسس الجوهرية التي يقوم عليها، من أجل تحقيق غرض رئيس ي واحد هو حماية النظام القانوني الوطني، 

 ودعم استمرارية قوانين الدولة األساسية وثباتها باعتبارها انعكاسا راجعا للمجتمع.

أساسية من قواعد العدالة ومبدأ عاما مقررا في سائر النظم ضمان حقوق الدفاع، بحيث يشكل قاعدة   

 القانونية.

تشكيلة الهيئة التحكيم، بحيث يجب أن تكون مشكلة طبقا ملا اتفق عليه األطراف، وأن تكون االجراءات التي   

 اتبعت من قبلها من أجل إصدار الحكم، نابعة من اتفاق التحكيم، بما في ذلك مراعاة القانون الواجب

 941التطبيق والذي ارتض ى له األطراف.

أن يكون االتفاق التحكيم صادر بناء على شرط تحكيمي صحيح أو عقد تحكيمي صحيح،  فمقرر التحكيمي   

 يعتبر باطال إذا صدر بناء على شرط أو مشارطة تحكيم باطل، ألي سبب من األسباب التي تؤدي إلى ذلك.

من اتفاقية نيويورك على أن ممن يريد تنفيذ  1التحكيمي، تنص املادة  أما عن مسطرة املتبعة لتنفيذ هذا املقرر 

 12قرار تحكيمي أجنبي ما عليه سوى أن يتقدم إلى الجهات املختصة، كما هو الحال من خالل الفقرة الثانية من املادة 

س كام في املغرب وفق نف، من قانون املسطرة املدنية املغربية" يخول االعتراف والصيغة التنفيذية لهذه األح711 –

الشروط لرئيس املحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس املحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر 

  التحكيم بالخارج."

 خاتمة

                                                           
التحكيم  ةعبد الرحمان املصباحي: قانون التحكيم املغربي الجديد قراءة لقانون التحكيم املغربي الجديد والوساطة االتفاقية املغربي الجديد. مجل 939

 227: مرجع سابق. ص: 7 العدد -
 1071منشور: الشباني خديجة: مرجع سابق. ص:  940
عن أحكام  21247قرار تحكيمي نهائي في الدعوى  -وفي هذا نجد مقرارين تحكميين، عن غرفة التجارة الدولية بخصوص عقد منح االمتياز يقضيان  941

عن محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية، "خلو العقد من أي شرط  20400ى محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية  و قرار تحكيمي جزئي في الدعو 

 –اختيار مقر التحكيم وحده ال يمكن اعتباره بمثابة اختيار للقانون الواجب التطبيق  –صريح يتعلق باختيار القانون الواجب التطبيق على العقد 

املوزع"  قانون مقر  –قاعدة مقر التحكيم  –تنازع القوانين التي  يتبع لها الطرفان  تحدد الهيئة التحكيمية القانون  الواجب التطبيق وفقا بقواعد

 121 - 212مرجع سابق. ص:  1مقرارين تحكميين منشورين: بمجلة التحكيم. العدد: 
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ارة جنحو اللجوء التحكيم، أصبح ضرورة يفرضها واقع الت -كعقد منح االمتياز  –إن التوجه الجديد لهذه العقود 

الدولية، والتي تجعل من حلها بواسطة القضاء كوسيلة أصلية لحل املنازعات أمرا في غير صالح األطراف أو الغير التي 

ال يعتبر طرفا في االتفاق، وبالنظر إلى طبيعة عقد منح االمتياز باعتبارها عقدا تجاريا، ومن العقود التي الزالت لم تعرفا 

املغربي يحكم قواعده ويؤطر بنوده ويحدد حقوق وحريات األطراف ومختلف املتدخلين إطارا تشريعا من طرف املشرع 

 ويضبط التزامات.

والسيما أن املنازعات ال يمكن ضبطها أو تحديدها بشكل محدد، ألن الحياة التجارية غالبا ما تواجه عثرات بشكل 

د نفسه كتلك املنازعات التي تجعل من تنزيل بنود مفاجئ وغير متوقع ما قد يجعلها أمام  املنازعات إما مرتبطة بالعق

االتفاق باألمر الصعب، أو مرتبط بالواقع االقتصادي من قبيل حماية حقوق املستهلك أو فئة من املستهلكين، لهذا فإن 

ظل أن لحل مثل هذه املنازعات تحتاج إلى السرعة والسرية في حلها، وإلى حنكة لدى الهيئة املكلفة بالحل النزاع، في ا

املقتضيات التشريعية الوطنية قد ال تسعف األطراف في حلها وفق الشكل األكثر كفاءة وجودة وبأقل تكلفة. وتبعا لذلك 

فإن جل األطراف عقد منح االمتياز كثيرا ما يتفقون على اللجوء إلى التحكيم الذي يوفر لهم كل املزايا التي تجعل من 

 التحكيم ألية البديلة لحل النزاع.
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 العقارية املنازعات في التحكيم

 العقارية املنازعات في التحكيم

 

 الحقوق  في دكتور 

 سطات الحقوق  بكلية زائر أستاذ
 

 مقدمة

لداخلية و الدولية بين األفراد مع تطور الظروف االقتصادية وما نتج عن ذلك من تداخل في العالقات ا

املنازعات الناشئة بينهم،عبر توفير برزت الحاجة إلى ضرورة تخفيف العبء عن القضاء العادي في حل  الجماعات،و 

وما يترتب عن ذلك من استبعاد مجموعة من القواعد واملساطر املعمول بها في القضاء  وسائل بديلة لحل هذه النزاعات،

 الوطني.

لقضاء الدولة  943باعتباره وسيلة موازية أحد أهم الوسائل التي تبنتها مختلف النظم القانونية، 942ويبقى التحكيم

 الرسمي في فض مجموعة من املنازعات ومنح سلطة البت فيها لهيئة تحكيمية.

إال أنه إذا كان من حق أي من أطراف عالقة قانونية ما االتفاق على اللجوء إلى التحكيم للفصل في املنازعات التي 

ن موضع شك بحسب خصوصية بعض فإن هذه اإلمكانية قد تكو  يمكن أن تنشأ بينهم أو تلك التي نشأت بالفعل،

 القضايا التي قد تتأرجح فيها فكرة قبول التحكيم بين اإلمكانية  والرفض.

ون النزاع بل ال بد أن يك فال يكفي وجود نزاع في عالقة قانونية محددة للقول بتوافر ركن املحل في اتفاق التحكيم،

 ترتبط والتي ال  وق التي يملك األشخاص التصرف فيها،أي أن يكون متعلقا بالحق قابال للتسوية عن طريق التحكيم،

 .944بأي صلة بالنظام العام

تشكل نسبة غير قليلة  945وباستقراء بسيط  لواقع الدعاوى املعروضة أمام القضاء، نجد أن املنازعات العقارية

 عنها. سواء تعلق األمر بالخالف حول تملك العقار أو بالعقود املرتبطة بها من معدل هذه امللفات،

                                                           
ون أو محكمين للفصل فيه ديعد التحكيم طريقا خاصا لحل املنازعات املختلفة بين األشخاص، و يعني اتفاق األطراف على عرض نزاع على محكم 942 

راءاته جاملحاكم املختصة، أو هو اتفاق خصوم على عرض نزاع معين بينهم إلى التحكيم يختارون فيه املحكم ويعينون القانون الواجب التطبيق على إ

من القضاء  ث يكون التحكيم ضرباوموضوعه، وجوهره في األصل يكمن في تلك السلطة التي تمنح للمحكم للفصل في النزاع بقرار ملزم للطرفين بحي

 واملحكم قاضيا خاصا مهمته حسم الخصومة بقرار ملزم.

ندوة أشغال ال رفعت محمد عبد املجيد: "حوالة الحقوق املشتملة على اتفاق التحكيم وأثرها في تحديد نطاقه" التحكيم التجاري الداخلي والدولي،

 .207، ص: 2/1002العدد  ، سلسلة دفاتر املجلس األعلى،1001مارس  1ـ7العام  ملقاوالت املغرب، املنظمة من طرف وزارة العدل املغربية واالتحاد 

 .70،ص 20،1002-4العدد املزدوج  مجلة املناهج املغربية، رياض فخري: مفهوم النظام العام في حكم التحكيم و أثره على الصيغة التنفيذية،943 

 .77رياض فخري: املرجع نفسه، ص 944 

امللكية العقارية مجاال خصبا للمنازعات بين األفراد و الجماعات، وهي منازعات تمس جميع أصناف العقارات سواء الغير محفظة أو تلك  تشكل 945 

 حيث يتم الفصل فيها من خالل تطبيق مجموعة من القواعد املوضوعية واإلجرائية التي تتسم بها هذه القضايا. التي في طور التحفيظ أو املحفظة،
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وألن املنازعات العقارية بطبيعتها تتسم بأنها منازعات معقدة تستدعي وقتا طويال للنظر فيها، أضف إلى ذلك حجم 

و األوعية االستثمارية الكبيرة املتعلقة بها، فإن األمر قد يبرر رغبة أطراف النزاع في تجاوز  ونوعية العقود املرتبطة بها،

 و إسناد أمر الفصل فيها إلى التحكيم. في القضاء؛اإلجراءات التقليدية املتبعة 

، شريطة عدم تعلقها بالنظام 946فجواز االتفاق على التحكيم في مسألة معينة يتوقف على جواز الصلح فيها

أو مخالفتها للقانون، طاملا أن فلسفة العدالة البديلة تقتض ي أوال وأخيرا أن ال تؤدي إلى نتائج تتعارض مع روح  947العام

 ية املنازعات املبنية على طابع املشروعية  .تسو 

 وعلى ضوء ما تقدم، تطرح اإلشكاليات التالية: 

إلى أي مدى يمكن للتحكيم أن يقوم بالدور الفعال في حل املنازعات العقارية، وأن يحقق نوعا من التوازن 

 املطلوب بين أطراف النزاع؟ 

 وهل يمكن للتحكيم تجاوز العقبات التي يتخبط فيها القضاء الوطني في حل هذه النزاعات؟ 

 اإلجابة عن هذا التساؤالت، تقتض ي تناول املوضوع عبر مبحثين اثنين كالتالي:

 املبحث األول: مشروعية التحكيم في املنازعات العقارية

 يةاملبحث الثاني: خصوصيات التحكيم في املنازعات العقار 

 املبحث األول: مشروعية التحكيم في املنازعات العقارية:

على اعتبار أن ذلك يختلف من نظام  تعد فكرة قابلية التحكيم في مختلف النزاعات مسألة نسبية وغير محددة،

في دولة  فما يعد قابال للتحكيم ومن فترة زمنية ألخرى تبعا لتغير الظروف السياسية واالقتصادية للدول، قانوني آلخر،

حيث تتعدد مواقف مختلف التشريعات في النظر للتحكيم بحسب خلفياتها  ما قد ال يكون كذلك في دولة أخرى،

القانونية و املعايير التي تتبناها في قابلية فض مختلف النزاعات بطريق غير طريق القضاء صاحب االختصاص األصلي 

 و األصيل.

ـــو امل ـــــ ــــنازعات العقارية بــ الف بين من يرفض فكرة جواز التحكيم فيها ) املطلب ــــدورها ال تخرج عن دائرة هذا االختـــــ

 ،وبين من يؤيد ذلك أخذا بعين االعتبار ملجموعة من املعايير الفقيهة و التشريعية و القضائية ) املطلب الثاني(. األول (

  املطلب األول: املوقف الرافض للتحكيم املنازعات العقارية

                                                           
يعية شر ا يميز املنازعات العقارية أن البت فيها يستلزم استحضار مجموعة من القواعد و القوانين مزدوجة املصدر،حيث أن جزء منها ذات مرجعية توم

 ملترتبة عنها.وق افي القانون الوضعي،أما جزء كبير منها فهو مستمد من أحكام الفقه اإلسالمي الذي يعنى هو اآلخر بتنظيم مجال امللكية العقارية و الحق

منه على أنه " ...ال يجوز التحكيم  22هذه القاعدة الفقهية نصت عليها بعض التشريعات صراحة، كقانون التحكيم املصري الذي ينص في املادة 946 

 في املسائل التي ال يجوز فيها الصلح".

 يقوم التي واألخالقية واالجتماعية واالقتصادية السياسية األسس عن عامةبصفة  وهي تعبر تحديدها، التي يصعب املرنة األفكار من العام يعد النظام947 

 املجتمع. نظام عليها

 فكرة النظام العام بأنها " تلك املقتضيات التي ال يمكن التفاقات األطراف مخالفتها أو تعديلها".  BARTINوقد عرف الفقيه الفرنس ي 

BARTIN :principe de droit international privé, Litec,1996 p 91. 
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إذا تعلق األمر بالتصرفات األحادية للدولة أو  948أقرت بعض التشريعات قاعدة عامة بمنع اللجوء إلى التحكيم

حيث يبقى االختصاص في منازعات اإللغاء معقودا للقضاء الوطني من خالل املحاكم اإلدارية، بينما  مؤسساته،

 .949محال للتحكيم بشروط وقيود وضعها املشرعالنزاعات املتعلقة بالقضاء الشامل، فإنها يمكن أن تكون 

أنه ما دام من املحتم أمام ثبات هذه العقارات  ويرى أنصار االتجاه القائل بعدم جواز التحكيم في منازعات العقار،

واستقرارها إخضاع التصرفات القانونية التي من شأنها إنشاء الحقوق العينية  الواردة عليها أو نقلها أو زوالها أو 

،على اعتبار أن قواعد 950الحتجاج بها على الغير إلجراءات شهر معينة، بحيث ال يتم ذلك إال بإتمام هذه اإلجراءاتا

الشهر والتقييد كلها من صميم النظام العام، فال يجوز بالتالي مخالفتها، وكل اتفاق يخالف ذلك يعد باطال بطالنا 

 مطلقا.

 التي جاء فيها: 951ي أحد قراراتهاهذا األمر أكدته محكمة استئناف القاهرة ف

"... وحيث أن الثابت من األوراق أن املنازعة موضوع الدعوى غير قابلة للتحكيم، لسبب يتصل بالنظام العام، 

فموضوعها يتعلق بانتقال ملكية عقارية، األمر الذي تطلب املشرع معه ضرورة رفعها أمام القضاء بدعوى تشهير 

العقاري، فاملشرع وضع قيودا على انتقال امللكية العقارية تتعلق بالنظام العام، بحيث ال  صحيفتها طبقا لقانون الشهر 

يجوز االتفاق على التحكيم بشأنها. وألن النزاع موضوع الحكم املطعون فيه يخرج عن حدود الوالية املمنوحة لقانون 

ها، حرمة، ويعدا معدومين ال حجة أو أثر لهما في التحكيم ، فإنه ال يكون ملشارطة التحكيم، وال للحكم الصادر بناء علي

 نظر القانون".

 ،ذهبت هيئة الحكم إلى أنه:952وفي قرار آخر صادر عن محكمة التمييز باإلمارات العربية املتحدة

"...وحيث إنه من املقرر في قضاء هذه املحكمة أن ملحكمة التمييز أن تثير في الطعن سببا من األسباب القانونية  

علقة بالنظام العام متى كانت تحت نظر محكمة املوضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من املت

تلقاء نفسها من اإلملام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، ومن املقرر أيضا أنه ال يجوز الصلح في املسائل 

من قانون اإلجراءات املدنية أنه ال يجوز التحكيم في  107في املادة  املتعلقة بالنظام العام، ومن مقتض ى الفقرة الرابعة

املسائل التي ال يجوز فيها الصلح، وبناء على ذلك ال يصح أن تكون التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية املباعة 

بشأن تنظيم  1000نة لس 27من القانون  7هو نص املادة  -على الخارطة دون االلتزام بما أوجبه املشرع بنص آمر

بوجوب تسجيلها في السجل العقاري املبدئي موضوعا للتحكيم ملخالفة النظام -السجل العقاري املبدئي في إمارة دبي

 27من القانون رقم  7العام ، وهو ما يترتب عليه أنه إذا عرض على املحكم نزاعا يتعين أن تطبق عليه أحكام املادة 

العقاري املبدئي في إمارة دبي، وفصل فيه ، عد حكمه باطال، وتقض ي به املحكمة  بشأن تنظيم السجل 1001لسنة 

                                                           
 من قانون املسطرة املدنية املغربي على ما يلي: 720ينص الفصل  948

ات السلطة اص"ال يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات املتعلقة بالتصرفات األحادية للدولة أو الجماعات املحلية أو غيرها من الهيئات املتمتعة باختص

 الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ماعدا املتعلقة بتطبيق قانون جبائي".العمومية، غير أن النزاعات املالية 
ة عالسالك كروم: استقالل شرط التحكيم، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية جام 949

 .14ص ،1022-1022الحسن األول سطات املغرب،السنة الجامعية 
 .210، السنة الثانية، ص:1020مريم محمد العوا: مدى جواز التحكيم في العقود العقارية، مجلة التحكيم، العدد الخامس ) يناير(،  950
د قضائية، منشور بمجلة التحكيم العاملية، العد 211لسنة  74في الدعوى رقم  –الدائرة السابعة التجارية  –قرار محكمة االستئناف بالقاهرة  951

 .202-201السنة الثالثة ص:  1022الثاني عشر ) أكتوبر ( 
(،منشور بمجلة التحكيم العاملية العدد الثامن عشر ) أبريل(  1021/ 21/01بتاريخ  1022لسنة  200قرار محكمة التمييز اإلماراتية في الطعن رقم  952

 .120-122،السنة الخامسة ص:  1027
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صديق املطالب بالت-من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، ملا كان ذلك، وكان البين من حكم  املحكم موضوع الدعوى 

خارطة وطلب املطعون ضده أن النزاع الذي عرض على املحكم ناش ئ عن عقد بيع وحدة عقارية مفرزة على ال -عليه

من املحكم إلغاء هذا العقد ورد ما دفعه من ثمن املبيع لعدم تسجيل العقد في السجل العقاري املبدئي، وإجابة املحكم 

 إال بعد انقضاء مدة ستين لطلبه هذا تأسيسا على أن الطاعنة لم تقم بتسجيل العقد في السجل العقاري املبدئي،

بشأن تنظيم السجل العقاري  1000لسنة  27من القانون رقم  7الفقرة الثانية من املادة  يوما املنصوص عليها في 

املبدئي في إمارة دبي، ومن تم يكون حكمه هذا قد وقع باطال لفصله في مسألة متعلقة بالنظام العام، ويتعين لذلك 

ف الحكم املطعون فيه هذا وأيد على محكمة املوضوع القضاء برفض دعوى املطعون ضده بالتصديق عليه، وإذا خال

 الحكم االبتدائي بالتصديق على حكم املحكم، ومن ثم فإنه يكون قد  خالف القانون بما يوجب نقضه".

 حيث قضت بأن: 953وقد أيدت هذا االتجاه محكمة التمييز بدبي في نفس امللف

"سلطة املحكمة ال تمتد إلى بحث موضوع الحكم في ذاته أو بيان مدى مطابقته للقانون من عدمه، إال أنه متى  

ثبت أن املحكم قد خرج عن حدود واليته وفصل في مسألة متعلقة بالنظام العام مما ال يجوز الصلح عليها، وجب على 

في ضوء ما تقض ي به القوانين السارية في دولة القاض ي املحكمة أن تتدخل بفحص وتمحيص تلك املخالفة القانونية 

سالفة البيان، وذلك باعتبار  122حتى وإن كانت هذه املخالفة ليست من حاالت بطالن حكم التحكيم والواردة باملادة 

تمع جأن النظام العام هو أحد الضوابط األساسية األولى باالحترام في كافة التصرفات لتعلقه باملصلحة العليا للم

وباألسس االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية أو الخلقية التي تقوم عليه الدولة، أما حيث ال تتعلق القاعدة القانونية 

اآلمرة بالنظام العام في مفهومه السابق أو تكون الغاية منها حماية الحقوق واملصالح الخاصة فال محل إلثارة املادة 

ملدنية أن األحكام املتعلقة بتداول الثروات وقواعد امللكية الفردية هي من القواعد واألسس الثالثة من قانون املعامالت ا

التي يقوم عليها املجتمع ويعتبر تدخل املشرع بتقرير قاعدة قانونية تنظم شروط وأوضاع هذه الثروات وامللكيات الفردية 

العينية وطبيعة هذه الحقوق، ونطاق كل منها  داخل الدولة من حيث حيازتها وما يمكن أن يكتسب منها من الحقوق 

وطرق اكتسابها وانقضائها وتدخل من بينها النظم والقواعد املتعلقة بتسجيلها في السجل العقاري في إمارة دبي تعد 

حكيم تجميعها من األحكام املتعلقة بنظام األموال في الدولة والتي تعتبر من النظام العام بما تتأبى معه أن تكون محال لل

 ويدخل النزاع في شأنها في والية جهة القضاء وليس جهة التحكيم املتفق عليه في العقد".

أن ما انتهى إليه الحكم املطعون فيه ومن قبله حكم املحكم بإبطال اتفاقية البيع املبرمة "... وأضافت املحكمة

امللكية  املتعلقة بالنظام العام الرتباطها بقواعد بين الطرفين لعدم تسجيلها في السجل العقاري املبدئي هي من املنازعات

 الفردية وتداول الثروات."

فالواضح إذن من خالل مجمل االتجاهات القضائية املذكورة أن املحاكم تتشدد في مسألة  قابلية التحكيم في 

ي بسط وجهات املشرع فوذلك لصلتها بت القضايا التي تمس بجوهر فكرة النظام العام عبر فرض رقابة البطالن عليها،

 والية القضاء العام عليها، وإخراجها من اتفاق األطراف على فض منازعاتها عن طريق التحكيم.

                                                           
( ،منشور بمجلة التحكيم العاملية : مرجع سابق، ص:  1021/ 22/04عقاري املؤرخ في  1021لسنة  21رقم  محكمة التمييز بدبي في الطعنقرار  953

124-120. 
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نجد أن قواعد التحفيظ فيه ترتبط ارتباطا وثيقا بقواعد مسطرية معقدة  وباإلطالع على النظام العقاري املغربي،

حيث قد تمنع هذه القاعدة األخيرة املطالبة بالحق العيني السابق يبقى أبرزها القوة الثبوتية للتقييدات العقارية، 

 . 954وال يسوغ للمتضرر سوى املطالبة بالتعويض في حالة ثبوت التدليس قيامه عن تأسيس الرسم العقاري،

 ما يلي: 955من ظهير التحفيظ العقاري املغربي 22في هذا اإلطار جاء في الفصل 

عتبر غير موجود بالنسبة للغير إال بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم " كل حق عيني متعلق بعقار محفظ ي

 العقاري من طرف املحافظ على األمالك العقارية.

 ال يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة." 

 22/01/1001ن قراراتها، منها قرارها الصادر في محكمة النقض املغربية في مجموعة مته هذا التوجه التشريعي أكد

 والذي جاء فيه:

من ظهير التحفيظ العقاري.... وكذا  27" ... ومن تم فإن املحكمة حينما طبقت في حقهم مقتضيات الفصل  

 نمن نفس الظهير والتي نصت على ضرورة تسجيل كل االتفاقات واألفعال اإلرادية متى كا 22و  22مقتضيات الفصلين 

موضوعها تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير، أو إقراره أو تغييره، وال تنتج أي آثار ولو بين أطرافها إال من تاريخ التسجيل، 

تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وردت على الدفوع املثارة من الطالبين وعللت قرارها تعليال كافيا ويبقى ما 

 . 956بالوسيلة على غير أساس"

أنصار هذا االتجاه أن االتفاق على التحكيم بشأن صحة ونفاذ عقد بيع عقار يكون باطال لعدم مشروعية ويرى 

بحيث يجب أن يكون محل املنازعة  ألنه ينطوي على حالة من حاالت الغش نحو القانون والتحايل في أحكامه، سببه،

في اتفاق التحكيم، ويتمثل النظام العام في أال مشروعا، وان ال يكون مخالفة للنظام العام حتى يتوافر شرط املحل 

يكون هناك حظر تشريعي على األشخاص في اللجوء إلى هذا الطريق، كأن يحظر املشرع على أشخاص معينين اللجوء 

 .957إلى جهة غير قضائية في منازعاتهم

قد بيع أي عقار من أن ع 958وفي نفس السياق أكدت محكمة االستئناف باإلسماعيلية املصرية في أحد قراراتها

 العقارات يتعلق بالنظام العام ومما جاء فيه: 

" ... إن النزاع موضوع دعوى التحكيم املاثلة ليس من قبيل املنازعات التي ينطبق عليها التحكيم التجاري الدولي، 

ذلك أن طرفي  وإنما هي منازعة مدنية بحثة يقتصر موضوعها على... تصرف من التصرفات العقارية... وال ينال من

 العقد من دولتين مختلفتين أحدهما مصري واآلخر أجنبي الجنسية".

                                                           
 .140،ص 1021عمر أزوكار: التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري وقضاء محكمة النقض، منشورات دار القضاء باملغرب، الطبعة األولى  954
، ص 2427شتنبر  21بتاريخ  24بشأن التحفيظ العقاري، منشور في الجريدة الرسمية عدد  2427غشت  21لـ  املوافق 2772رمضان  4ظهير  955

منشور بالجريدة الرسمية عدد  1022نونبر  11بتاريخ  2.22.211الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  21.01،املعدل واملتمم بمقتض ى القانون رقم 102

 .2212 ، ص1022نونبر  11بتاريخ  2440
، أورده: عمر أزوكار: التقييدات والتشطيبات في الرسم  0777/2/7/1002ملف مدني عدد  22/01/1001املؤرخ في   1122قرار محكمة النقض عدد  956

 .0، ص: 1021العقاري في ضوء نوازل قضاء محكمة النقض ومحاكم املوضوع، منشورات دار القضاء باملغرب، الطبعة األولى 
   . 110ص  ،دار النهضة العربية، 1020محمد بن علي البرماني: التحكيم في املنازعات البحرية دراسة مقارنة، طبعة الوليد بن  957
،مع تعليق املستشار  1004/ 10/02جلسة بتاريخ  –ق  77لسنة  2220رقم  -الدائرة الخامسة املدنية –محكمة االستئناف باإلسماعيلية مصر 958

 وما بعدها. 714السنة الرابعة ص:  1021العدد الثالث عشر ) يناير (  جلة التحكيم،الدكتور برهان أمر هللا، م
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وتابعت املحكمة أن "... شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أي عقار من العقارات يتعلق بالنظام العام وأن 

أن اق على التحكيم في شاملشرع قد قصد من هذا االلتزام بشهر الصحيفة منع التحايل على ذلك.... ومن ثم فإن االتف

صحة ونفاذ عقد بيع العقار يكون باطال لعدم مشروعية السبب، إذ ينطوي على إحدى خاالت الغش نحو القانون 

 والتحايل على أحكامه....".

ويذهب هذا االتجاه إلى اعتبار أن مشارطة التحكيم و األحكام الصادرة فيها عبره، ال يكون الهدف منها تقرير حق 

وذلك دعاوى قضاء الوالية العامة التي تخول السلطة لصاحب الحق املتنازع عليه في تقرير  اري أو إنشاءه،عيني عق

 حقه عبر اللجوء إلى القضاء. 

فال يجوز اللجوء إلى التحكيم بقصد التهرب من تطبيق أحكام القانون اآلمرة أو االحتيال على اإلجراءات الواجبة 

تصرف فيها بطريق التواطؤ بغية االعتداء على ملكية الغير خفية أو التحايل على إجراءات إلثبات ملكية العقارات أو ال

 التسجيل للتصرفات العقارية والرسوم املقررة لذلك.

 والذي جاء فيه: 959هذا األمر أكدته محكمة استئناف القاهرة املصرية في أحد قراراتها 

إلى التحكيم في الدعاوى املتعلقة بالحقوق العينية العقارية تمثل "... ومن حيث أنه من املقرر قانونا أن االلتجاء  

غشا وتحايال على القانون وقواعده اآلمرة وتمثل خرقا للقواعد املنظمة إلجراءات التقاض ي أمام املحاكم صاحبة الوالية 

لحجية على أحكام بنظر هذه املنازعات وأن محاولة استخدام اللجوء إلى محراب العدالة التخاذه جسرا إلضفاء ا

التحكيم تم اصطناعها عن طريق التواطؤ والغش إخالال بمصالح املجتمع وإضرارا بحقوق الخزانة العامة املتمثل في 

ضياع رسوم التسجيل للتصرفات العقارية على الدولة بنية االستعانة بأحكام القانون املتضمنة لهذا الشأن، فضال 

 ن غش وتحايل.عما ينبغي أن يوصف به هذا التصرف م

وألن الغش يفسد كل ش يء فإن التحايل يوصف بالبطالن الذي يصل إلى االنعدام الذي ال تختص به قواعد  

 الطعن عليه، ألن الش يء املنعدم ال يرد بالتصحيح ويتعلق ذلك بالنظام العام في الدولة." 

حا ألن يولد دعوى تحكيمية تؤدي ويجب لصالحية املحل للتحكيم، أن يكون االتفاق على التحكيم بشأنه صال 

إلى إمكانية صدور حكم تحكيمي نافذ، لذلك فإن اتفاق التحكيم ال يصلح إال إذا انعقد بين أطراف صالحين ألن تتوافر 

فإذا كان النزاع محل الحكم متعدد األطراف يلزم تمثيلهم  .960فيهم الصفة االيجابية والسلبية الالزمة للدعوى التحكيمية

، وتطبيقا لذلك في املادة العقارية، فإن حق قسمة املال الشائع ال يصلح أن يكون محال 961النزاع املتعلق بهجميعا في 

للتحكيم، إذا كان اتفاق التحكيم قد أبرمه بعض مالك عقار على الشيوع دون البعض اآلخر للتحكيم بشأن قسمة 

 ا التصرف في املال الشائع. العقار الشائع، ولو توافر في من أبرم العقد الغالبية التي له

                                                           
( مجلة 1/4/1004جلسة بتاريخ  –ق  212لسنة  70طلب البطالن رقم  –تجاري  27الدائرة  -مأمورية شمال الجزيرة –محكمة استئناف القاهرة  959

 .172-114ة ص: السنة الثالث 1022التحكيم العدد الحادي عشر ) أكتوبر ( 
 .211، ص:1001فتحي والي: قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة املعارف اإلسكندرية، الطبعة األولى  960
 لإلطالع أكثر على موضوع التحكيم املتعدد األطراف يراجع: 961

 .2440تعدد األطراف، دار النشر الذهبي، طبعة الجزء الثاني التحكيم امل –محي الدين إسماعيل علم الدين: منصة التحكيم التجاري الدولي  -

- B. HANOTIAU: "Problems raised by complex arbitration involuing multiple contrats – parties lssues"; Journal of international 

arbitration; 2001; P : 336. 
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إن ما انتهت إليه هذه القرارات من بطالن الحكم التحكيمي املتعلق بمنازعات عقارية ملساسه بمسألة تتعلق 

بالنظام العام، يعني ضمنيا بطالن اتفاق األطراف على اللجوء إلى التحكيم، أي أن البطالن ينصرف من ناحية أولى على 

  اتها عبر سلب مشروعية اتفاقات األطراف،إمكانية التحكيم في حد ذ

ومن ناحية ثانية ينعقد البطالن على شرط التحكيم املضمن في العقد. وما يالحظ على بهذا الخصوص أيضا  أن 

، وفي هذا 962القضاء آثر التصدي ملوضوع الدعوى، ولم يأبه بإعادة الدعوى للمحكم للفصل في موضوع اختصاصه

 .963قرها فقه وقضاء التحكيم وهو مبدأ االختصاص باالختصاصخرق ألهم املبادئ التي أ

من خالل ما سبق، وباعتبار التحكيم طريقا خاصا واستثنائيا لفض املنازعات، يبقى خاضعا إلرادة األطراف التي 

لى ع، فإن التشدد في منع التحكيم في املنازعات العقارية فيه مساس بالتحكيم وفلسفته، وله تأثير سلبي 964تتفق حوله

الغاية التي توختها مختلف النظم القانونية  من تبني فكرة الوسائل املوازية في حل النزاعات، والتي تتجلي في تخفيف 

العبء على القضاء وتيسير حل النزاعات بسرعة و مرونة بنوع من التعاون والتكامل بين التحكيم والقضاء ذات الوالية 

 العامة.

 م في املنازعات العقاريةاملطلب الثاني: جواز التحكي  

ه ويصلح الحق املتنازع علي في الحق محل التحكيم أن يكون حقا ماليا قابال للتصرف فيه، 965يشترط بعض الفقه

و أن يكون النزاع حول عالقة قانونية  سواء كان هذا الحق ذا طابع مدني أو تجاري أو إداري، محال للتحكيم،

وال يهم في ذلك مصدر الحق سواء كان عقدا  متعلقا بحق شخص ي أو بحق عيني،،كما يستوي أن يكون النزاع 966قائمة

 . 967أو عمال غير مشروع أو غير ذلك من مصادر االلتزام

                                                           
بأنه" ذلك املبدأ الذي يعترف للمحكم في النزاع باختصاصه أثناء الدعوى عرف األستاذ أحمد عبد الكريم سالمة  مبدأ اختصاص/ اختصاص 962

،ص 1001 الطبعة األولى دار النهضة العربية، أحمد عبد الكريم سالمة: قانون التحكيم التجاري الداخلي والدولي، التحكيمية بأن يفصل في اختصاصه".

211. 

بجواز قيام األطراف  2422تطبيق له في أملانيا، على إثر حكم محكمة النقض األملانية سنة وجدير بالذكر أن مبدأ االختصاص باالختصاص ظهر أول 

 باالتفاق على اختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في املنازعات املتعلقة باختصاصها.
ية دار النهضة العرب التحكيم،للتوسع في مبدأ االختصاص باالختصاص يراجع: أنور علي أحمد الشطي: مبدأ االختصاص باالختصاص في مجال  963

 .1004الطبعة الثانية  القاهرة،

حكيم كنظام التذلك أن اإلرادة هي التي اختارته كوسيلة لحسم النزاع، ويعد اتفاق التحكيم هو األداة القانونية للتعبير عن إرادة األطراف في اختيار 964 

بمقتضاها يمكن لهم االتفاق على طرح النزاع على محكمين ليفصلوا فيه دون املحكمة  لحسم املنازعات. إن قوام التحكيم إذن هي إرادة أطرافه والتي

 املختصة، فإرادة األطراف هي التي تخلق التحكيم وهي عماد وجوده.

 للتوسع أكثر في دور اإلرادة في التحكيم يراجع:

 وما بعدها. 22،ص 1022،1العدد  العربي و الدولي، املجلة املغربية للتحكيم عبد اإلله عدياطر: دور اإلرادة في التحكيم التجاري،
 .22، ص 1020التحكيم االختياري واإلجباري في ضوء القضاء والفقه، دار الفكر والقانون، طبعة  شريف الطباخ: 965
ولية الد حال بالنسبة للعقودهذه العالقة القانونية قد تنشأ من واقعة بسيطة مثل عقد معين أو من واقعة مركبة من عدة عقود متكاملة، كما هو ال966

 للإلنشاءات، وعملية إقامة مصنع معين بنظام تسليم املفتاح، وهي تقتض ي عقودا مترابطة تشمل عقد مقاولة مباني وعقد توريد معدات وعقد نق

 .الباطنتكنولوجيا...الخ. وكذلك الحال بالنسبة لعملية املقاولة التي قد تقتض ي عقد مقاولة أصلي وعقود مقاولة من 

   .2440أحمد حسان الغندور: التحكيم في العقود الدولية لإلنشاءات، دار النهضة العربية، طبعة  لإلطالع أكثر يراجع:

 .212فتحي والي:مرجع سابق، ص  967
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 ما يلي: 968من قانون املسطرة املدنية املغربي  701جاء في الفصل 

ة شأ عن عالقة قانونية معيناتفاق التحكيم هو التزام األطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ين" 

 ، تعاقدية أو غير تعاقدية .

 يكتس ي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم".

يستدل أنصار قابلية فض املنازعات العقارية عن طريق التحكيم ببعض التشريعات التي ربطت بين قواعد  هكذا،

 " كل ما يقبل الصلح يقبل التحكيم". التحكيم وقواعد الصلح عبر تبنيها للقاعدة الفقهية املعروفة

ــــــوفي هذا الصدد نص قانون التحكيم السع ــ ــــــودي صراحة على قابلية التحكيـ ــ  ،م في املسائل التي يجوز فيها الصلحــ

 لي:ي و التي تنص على ما ون التحكيم املذكور،ـــــحيث يستشف هذا األمر من مفهوم املخالفة لنص املادة الثانية من قان

   ." ...وال تسري أحكام ھذا النظام على املنازعات املتعلقة باألحوال الشخصیة، واملسائل التي ال یجوز فیھا الصلح"

ــــمن قان 22راحة على هذه القاعدة في املادة ــري بدوره نص صــــاملشرع املص ـــــ ــــــون التحكيم التي تنـ ــ  ا يلي:ـــــــص على مــ

ملسائل وال يجوز التحكيم في ا التحكيم إال للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه،ال يجوز "

 . “التي ال يجوز فيها الصلح

فإن ذلك قد يستشف عبر قراءة و مقارنة  نصوص  إن لم ينص على هذا الربط صراحة، و أما املشرع املغربي،

من القانون  704، والفصل 969من ظهير االلتزامات والعقود املغربي 0220قانونية أخرى مع بعضها، من قبيل الفصل 

 .971بمثابة ظهير التحفيظ العقاري  01-21من القانون  72، والفقرة األخيرة من الفصل 970املتعلق بالتحكيم 00-02

هدف ب فالقانون العقاري املغربي نص على إمكانية قيام املحافظ العقاري تلقائيا بمحاولة للصلح بين األطراف،

 إنهاء نزاع التحفيظ، ويحرر في ذلك محضرا للصلح.

ورغم أهمية مسطرة الصلح هذه، فإن التجربة أبانت عن فشل هذه املسطرة لعدة أسباب منها ما هو راجع 

للقانون نفسه والذي يسند مهمة القيام بالصلح للمحافظ نفسه دون إمكانية تعيين مصالح أخر متخصص في ذلك، 

باإلضافة إلى  عدم إضفاء الصبغة الرسمية  حياده كطرف مسؤول عن تلقي مختلف العمليات العقارية،زيادة على عدم 

 .972على محضر الصلح املحرر من املحافظ واالكتفاء باعتباره ورقة عرفية وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية

                                                           
 2201الرسمية عدد  (، الجريدة1001نوفمبر 70) 2110من ذي الحجة  24بتاريخ  2.01.224الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  00.02القانون رقم  968

 .7041(، ص 1001ديسمبر  2) 2110ذو القعدة  12بتاريخ 
 من ظهير االلتزامات و العقود املغربي على ما يلي: 2200ينص الفصل  969

 " ال يجوز الصلح في املسائل املتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام...لكن يصوغ الصلح على املنافع املالية ".
 ما يلي: 00-02من القانون  704جاء في الفصل  970

 ." " ال يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة األشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي ال تكون موضوع تجارة
رة وقبل توجيه امللف إلى املحكمة على أنه" يمكن للمحافظ على األمالك العقارية أثناء جريان املسط 01-21تنص الفقرة األخيرة من القانون  971

 وتكون التفاقات األطراف املدرجة بهذا املحضر قوة االلتزام العرفي". االبتدائية، أن يعمل على تصالح األطراف ويحرر محضرا بالصلح يوقع من قبلهم.
 من ظهير التحفيظ العقاري املغربي على أنه: 72تنص الفقرة األخيرة من الفصل  972

 فاقات األطراف املدرجة بهذا املحضر قوة االلتزام العرفي"." تكون الت   
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فاق التحكيم، على اعتبار أن ات فهذه النصوص القانونية كلها تربط بشكل غير مباشر بين قواعد الصلح وقواعد

أو شرط التحكيم ليس مطلقا من حيث موضوع النزاع، بل هو مقيد بضوابط قانونية تحدد ما يجوز وما ال يجوز فيه 

 التحكيم.

وما زاد من أحقية مؤيدي التحكيم في املنازعات العقارية، عدم ورود هذه املنازعات ضمن دائرة القضايا املحظورة 

املنظم للتحكيم، على اعتبار الخصوصية التي تتمتع بها، والتي فرضت تحصينها من فض منازعاتها عن  باسم القانون 

 .973طريق التحكيم، وبسط والية القضاء العام عليها، كاملنازعات الضريبية أو اإلدارية

 من قانون التحكيم املغربي على ما يلي: 720في هذا الصدد، ينص الفصل 

تحكيم النزاعات املتعلقة بالتصرفات األحادية للدولة أو الجماعات املحلية أو غيرها من  ال يجوز أن تكون محل” 

 الهيئات املتمتعة باختصاصات السلطة العمومية. 

  .“غير أن النزاعات املالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا املتعلقة بتطبيق قانون جبائي

تتحقق بمجرد قيام صلة بين محل التحكيم وقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، بل  فعدم القابلية للتحكيم، ال 

 يجب أن يستهدف التحكيم التعدي على هذا النظام العام.

زيادة على ذلك، فإن أغلب األحكام القضائية واألحكام التحكيمية منها تذهب إلى جواز التحكيم في املادة العقارية، 

ه املقامة من) شركة جداول العاملية ( ضد شركة  2112/ ق لعام 1127/2القضية رقم  حيث نجد حكما تحكيميا في

)إعمار العقارية( حكمت فيه الهيئة التحكيمية باختصاصها في النظر في النزاع العقاري بين الشركتين العقاريتين 

 السابقتين،وما جاء فيه ما يلي:

يقبل التحكيم، ذلك أن العلماء قد أكدوا على جواز التحكيم "وحيث إن موضوع النزاع باعتباره نزاعا حقوقيا   

 في ما يجوز فيه الصلح. 

من نظام التحكيم السعودي على جواز التحكيم في كل أمر جاز فيه الصلح ومن هنا فإن هذه  1ونصت املادة 

 .  974"الهيئة تنتهي إلى دخوله تحت اختصاصها كهيئة التحكيم

                                                           
نازعات تتأرجح فكرة التحكيم في املنازعات اإلدارية بين القبول والرفض،حيث يحظر قانون املرافعات املدنية الفرنس ي اللجوء إلى التحكيم في امل 973

ات العامة في العقود التي تبرمها مع شركات أجنبية إلنجاز عمليات تتصل اإلدارية،رغم أن هذا الحظر ليس على إطالقه حيث  يجوز للدولة واملؤسس

 باملصلحة العامة إن تضمنت عقودها شروط التحكيم لتسوية املنازعات املتصلة بتطبيق وتسيير هذه العقود.

ل تصاصه على التحكيم بموافقة الوزير األو أما في قانون التحكيم املصري فإن االتفاق على التحكيم يتم بموافقة الوزير املختص، أو من يتولى اخ

 املختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة لألشخاص االعتبارية العامة، وال يجوز التفويض في ذلك طبقا للمادة األولى من القانون املذكور.

ملذكور وضعت شرط "...التقيد باملقتضيات الخاصة من القانون ا 720يجيز التحكيم في املنازعات اإلدارية ولكن املادة  02-00وفي املغرب فإن القانون 

 باملراقبة أو الوصاية املنصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود املعنية".
مار العقارية( املعتمدة وثيقته ه املقامة من) شركة جداول العاملية ( ضد شركة )إع 2112/ ق لعام 1127/2حكم تحكيمي في القضية ذات الرقم  974

،مع تعليق للدكتور محمد الهوشان الرياض:  مجلة 2111لعام  1م/د/تج/00من الدائرة التجارية الثانية بديوان املظالم بالرياض بحكمها ذي الرقم 

 .122-707، السنة الثالثة ص: 1022التحكيم العاملية،العدد الثاني عشر  أكتوبر 
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املغربي، فإننا نجد أنه يقر ضمنيا بإمكانية التحكيم في املادة العقارية، ومن ذلك القرار أما على مستوى القضاء 

،والذي يخص نزاع عقاري تم حله عن طريق التحكيم ولم يتم إثارة 975الصادر عن محكمة االستئناف بالدار البيضاء

 :مسألة مدى جواز عرض النزاع أمام املحكمين، حيث اعتبر أن

تحفظي املضروب على العقار موضوع النزاع، والذي قض ى الحكم التحكيمي املرجح برفعه إنما وقع " ... الحجز ال  

أي بعد إبرام الوعد بالبيع بحيث لم يكن بإمكان الطرفين تضمين شرط التحكيم الحجز التحفظي،  1/01/1001بتاريخ 

تي لتي قد تنشأ عن تأويل أو تنفيذ العقد الثم إن شرط التحكيم املضمن بالوعد بالبيع ينص على النزاعات والخالفات ا

سيتم عرضها على محكمين اثنين والحجز التحفظي املقيد على الحقوق املشاعة للمستأنف يدخل في إطار تنفيذ العقد، 

وال يمكن بالتالي أن يتأتى هذا التنفيذ والحجز التحفظي عالق بالرسم العقاري، مما يجعل الحكم املرجح بت في حدود 

 ب ولم يتجاوزه".الطل

ومع قراءة النصوص القانونية السابقة و املواقف الفقهية واألحكام القضائية و التحكيمية مجتمعة، يمكننا القول 

بجواز التحكيم في املنازعات املنصبة على املعامالت العقارية، طاملا أن الصلح جائز بين أطرافها، و أيا كان نوع التصرف 

  الذي نشأت عنه.

اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض املنازعات العقارية من شأنه تخفيف العبئ على القضاء التقليدي فتشجيع 

ها لهيئة القضائية،ومنح الذي يتم إثقال كاهله بهذا النوع من القضايا التي تتسم بالتعقيد و طول اإلجراءات و املساطر 

جر الزاوية في التنمية االجتماعية و االقتصادية تحكيمية تراعي دور الزمن في تسوية نزاعات العقار الذي يعد ح

 .976للبلدان

 املبحث الثاني: خصوصيات التحكيم في املنازعات العقارية

بالنظر إلى أن تبني اللجوء إلى التحكيم في فض أي منازعة وما يترتب عن ذلك من تجاوز للشكليات و املساطر التي 

فإن األمر يطبعه استحضار مجموعة من الخصوصيات اإلجرائية  عام،تطبع التعامل مع القضاء الوطني املختص كأصل 

مرورا  بداية من املسطرة املتبعة في العملية التحكيمية ) املطلب األول ( و املوضوعية )املطلب الثاني( التي تميز التحكيم،

الحكم و  إلى تنفيذ هذاوصوال  بإصدار حكم تحكيمي ملزم للطرفين وفق شكليات معينة تميزه عن في القضاء الوطني،

 رقابة القضاء عليه وما يستتبع ذلك من إمكانية الطعن فيه من عدمها.

 املطلب األول: الخصوصيات اإلجرائية للتحكيم في املنازعات العقارية

يبدو للوهلة األولى أن التحكيم والقضاء يسيران في ركب قواعد إجرائية تكاد تكون واحدة في جوهرها وإن اختلف 

 ، فهناك قواعد تقديم اإلدعاء وإعالن الخصوم وبدء الخصومة،977تبعا للطبيعة القضائية للتحكيم نا مصدرها،أحيا

                                                           
 . 774/1027ملف رقم  22/22/1027صادر بتاريخ  774اف بالدار البيضاء رقم قرار محكمة االستئن 975

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء املغرب،  -قراءة في التشريع والقضاء –عمر أزوكار: التحكيم التجاري الداخلي والدولي باملغرب  - أشار له:

 وما بعدها. 121، ص: 1022الطبعة األولى 
 دور العقار في التنمية االقتصادية و االجتماعية يراجع:للتوسع حول  976

 بعدها. وما 10،ص 1001الطبعة األولى  مطبعة دار النشر الجسور وجدة املغرب، مجلة  العقار و االستثمار، محمد بونبات: االستثمار العقاري و التنمية،

للتحكيم  حول أساس الوظيفة القضائية التي يباشرها املحكم، فمنهم من اعتقد بأن أساس سلطة املحكم في  اختلف أنصار الطبيعة القضائية 977 

وسيلة كتسوية النزاع بين الخصوم هو تفويض الدولة للمحكم بإقامة العدل بين الخصوم استنادا إلى النظام القانوني للدولة التي سمحت بالتحكيم 
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ووقفها وانقطاعها وفحص أسس اإلدعاء ومشروعيته، وفحص األدلة وضمانات التقاض ي األساسية كاملساواة بين 

ل التحكيم عبر إصدار حكم تتوفر فيه سائر ومن ناحية مآ ،واحترام مبدأ املواجهة،978الخصوم، وحماية حقوق الدفاع

الحيلولة دون  و خصائص وسمات األحكام القضائية خصوصا عبر احترام شكلية كتابته وتسبيبه، وحسم النزاع نهائيا

 ويكون واجب التنفيذ وفقا للقواعد املقررة قانونا. طرحه مجددا أمام أية جهة قضائية،

فإنه يخضع لقواعد القانون املدني من حيث انعقاده، ولقانون  نتهي بحكم،وعلى اعتبار أن التحكيم يبدأ بعقد وي

املسطرة املدنية من حيث آثاره ونفاذه وإجراءاته، وإذا كان يبطل بما تبطل به العقود، فإن حكمه يطعن فيه في كثير 

تلي مرحلة تنظيم اتفاق املرحلة العملية والتطبيقية التي  980،حيث تعتبر إجراءات التحكيم979من التشريعات بالبطالن

 التحكيم ونشوء النزاع، وتهدف إلى الحصول على حكم نهائي يفصل النزاع ويحدد مراكز الخصوم القانونية.

 خاصة وأن املنازعات الالحقة فطبيعة نظام التحكيم كقضاء خاص يستبعد ويستنكف الخضوع لقضاء الدولة،

 981في موضوع النزاع، قد تفرغه من جدواه وقيمته. على صدور حكم التحكيم التي تهدف إلى إعادة النظر 

ضيق بينما تبيحه بعضها رغم أنها ت ال تعترف أغلب القوانين الوطنية باالستئناف ضد األحكام التحكيمية، هكذا،

 02/00ويندرج في خانة الطائفة األولى قانون املسطرة املدنية املغربي كما وقع تعديله بمقتض ى قانون  من مجال إعماله،

"ال يقبل الحكم التحكيمي : من ذات القانون بأنه 711-71املتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية حيث يقض ي الفصل 

 ( بعده". 72-711و 72-711أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين )

لحالة اوهذا األمر خالف  فإعمال التحكيم في املنازعات العقارية يحصن الحكم التحكيمي من الطعن باالستئناف،

حيث يقر القانون املغربي إمكانية سلوك االستئناف كطريق  التي يتم اللجوء فيها للقضاء للحسم في النزاع العقاري،

 للطعن إلى جانب النقض.

 ما يلي: 01-21من القانون  12جاء في الفصل 

 " يقبل االستئناف في موضوع التحفيظ مهما كانت قيمة العقار املطلوب تحفيظه".

                                                           
فصل في املنازعات، في حين اعتقد آخرون بأن أساس سلطة القاض ي في الدولة هي ذاتها التي يتمتع بها املحكم، بل ألن يمكن لألطراف االتجاه إليها لل

 هذا األخير فضال عن سبق ظهوره على قضاء الدولة ،حيث يشكل إلى جانب قضاء الدولة العام قضاء خاص يتمتع بأصالة وتنظيم متميز. 

 .22،ص 2442الطبعة األولى  دار النهضة العربية، حكيم،ناريمان عبد القادر : اتفاق الت

 .222. ص 2441الطبعة الثانية، منشأة املعارف، منير عبد املجيد: التنظيم القانوني للتحكيم الدولي و الداخلي،978 

لحقوق سال كلية ا في القانون الخاص، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة سهام السويني: التحكيم في حل منازعات عقود نقل التكنولوجيا،979 

 .14،ص 1000-1001السنة الجامعية  جامعة محمد الخامس الرباط املغرب،

ء مهمة ايقصد بإجراءات التحكيم ومساطره بمعناها الواسع السير بالعملية التحكيمية من بدايتها وحتى نهايتها بصدور حكم التحكيم وبالتالي انته 980 

 تبدأ اإلجراءات بأول خطوة يقوم بها املدعي للسير بالتحكيم سواء كان التحكيم مؤسسيا أو طليقا.املحكم، وبهذا املعنى 

 .114ص  1002فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 

 .711، ص 1007العربية، الطبعة األولى حفيظة السيد الحداد: املوجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة 981 

 وانظر خالف هذا الرأي، وحاجة التحكيم لطرق املراجعة التي تعرفها األحكام القضائية: 

امس كلية الخرحال البوعناني: التحكيم االختياري في القانون املغربي الداخلي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، بجامعة محمد 

   وما يليها. 111، ص 2401-2402حقوق، الرباط، السنة الجامعية ال
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أن كل و  بحيث يوقف تنفيذ الحكم املطعون فيه، عن االستئناف في مادة التحفيظ أثر موقوف للتنفيذ،ويترتب 

إجراء من إجراءات التنفيذ إذا تم رغم استئناف الحكم الذي تم تنفيذه قد يعرض صاحبه للحكم عليه بتعويضات 

 .982لصالح املستأنف

دوره صراحة على عدم قابلية حكم التحكيم للطعن نص القانون املصري املتعلق بالتحكيم ب ومن جهة أخرى،

 منه على ما يلي: 21حيث جاء في املادة   باالستئناف،

"ال تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا ألحكام هذا القانون، الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن املنصوص  

 عليها في قانون املرافعات املدنية والتجارية".

حيث جاء في قرار صادر عن محكمة التمييز  ره كرس عدم قابلية االستئناف في التحكيم،العمل القضائي بدو 

األردنية أن "القرارات الصادرة عن املحكمين ال تخضع لطرق الطعن التي تخضع لها أحكام املحاكم وإنما تصلح ألن 

و نفس التوجه الذي تبنته دائرة "،وه983تكون محال لدعوى أصلية بطلب الفسخ أو التصديق، إذ فصلت في النزاع نهائيا

ا "من املقرر في قضاء املحكمة العلي: حيث أشارت إلى أنه الطعن املدنية في دولة اإلمارات العربية املتحدة في طعن لها،

أنه حيث يتعلق الطعن باالستئناف، وهو طريق عادي من طرق الطعن في األحكام، يتعلق من باب أولى الطعن من 

 . 984الستثنائي وهو الطعن بالنقض..."الخصوم بالطريق ا

وفي قرار صادر عن محكمة االستئناف العليا دائرة التمييز بالكويت، ردد نفس املوقف حيث اعتبر أن "طلب بطالن 

ال يصلح اتخاذه وسيلة للتوصل إلى النعي عليه بذات األوجه التي  حكم املحكم في حاالت محددة على سبيل الحصر،

 .985ف األحكام..."تصلح سببا لالستئنا

 986فإن األمر على خالف ذلك حيث يلتزم القضاء بما هو منصوص عليه في القانون املسطري  أما في فرنسا،

بخصوص جواز الطعن باالستئناف ضد األحكام التحكيمية، كلما جاءت إرادة األطراف صريحة بسلوك هذا الطريق 

أكد على أنه"...في حالة  12/2/2441ضد حكم التحكيم، وهكذا ففي قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

مدى تطبيق القانون من طرف املحكم، وكل ما كون املحكم ملزم بتطبيق القانون، فإن محكمة االستئناف تراقب 

يرتبط كذلك بالواقع، على اعتبار أن االستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد أمامها، وتفصل فيها طبقا للقواعد املعمول 

 . 987بها بالنسبة ملحاكم االستئناف"

                                                           
 .112ص  عمر أزوكار: مرجع سابق،982 

منشور باملجلة العربية للفقه والقضاء، تصدرها األمانة العامة ملجلس وزراء العدل العرب،  1/1/2401بتاريخ  20تحت رقم  74/2401قرار رقم  983 

 .224، ص 2404 أبريل 1جامعة الدول العربية، العدد 

 ومابعدها. 212ص  منشور باملجلة العربية للفقه والقضاء، املرجع نفسه، 21/22/2401، بتاريخ  211طعن رقم 984 

 .221ص  منشور باملجلة العربية للفقه والقضاء : مرجع سابق،،20/1/2401بتاريخ  22-210رقم قرار 985 

 الفرنس ي ما يلي:من قانون املسطرة املدنية  2102جاء في املادة 986 

« L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue» 

 .117، ص، 2440مطبعة دار املعارف، الطبعة  ،قرار أشار إليه: عبد الحميد األحدب: التحكيم الدولي، الجزء الثاني987 
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ساندته وتحقيق فعاليته منذ عبر التدخل في م 988وفي نظرنا نعتبر أنه رغم الدور املهم للقضاء في نظام التحكيم

،إال أن ذلك ال يعني أن يقوم بالتدخل في موضوع النزاع، بقصد 989االتفاق على التحكيم، حتى صدور الحكم التحكيمي

إعادة النظر في العدالة التحكيمية، والزج بالقضية مجددا في متاهات محاكم الدولة، بدعوى مراجعة الحكم التحكيمي 

طراف بلجوئهم إلى التحكيم، ارتضوا مسبقا وضمنيا العدالة التحكيمية املتخصصة، والسريعة، وإصالحه، والحال أن األ 

وال يمكن اعتبار الطعن باالستئناف ضد حكم التحكيم على أنه  والودية واملتميزة بالسرية دون العدالة القضائية،

م كدرجة من درجات التقاض ي في هذا ، إذ في هذه الحالة، سيتم وضع التحكي990ضمانة لألطراف ضد أخطاء املحكمين

سيما وأن اللجوء إلى االستئناف ضد حكم  النظام، وهذا ال يجوز، ألن التحكيم نظام خاص له عدالته الخاصة،

يعتبر وهو ما س التحكيم سيجعل التحقيق فيه يتم من جديد وفقا للقواعد املتعلقة بالدعوى أمام محكمة االستئناف،

 يم.ضربا لفعالية حكم التحك

 الخصوصيات املوضوعية للتحكيم في املنازعات العقارية: املطلب الثاني:

الذي فرضته العوملة اليوم وخاصة ما يتعلق بتغيير طبيعة العقود من حيث املفهوم و الشكل واملضمون، إن الواقع 

ر في نوعا من االستقراأظهر مما ال مجال للشك فيه حاجة ملحة لوجود قانون موضوعي يساير تطور هذه املعامالت ويض

حتى ال و  وبات األمر يفرض ضرورة وجود صيغ قانونية تستجيب لبنية العقود املعقدة، واألمان في نفوس املتعاملين بها،

 .991تبقى القوانين الوطنية بحلولها البسيطة والداخلية حاجزا يحول دون تقدمها

منحت غالبية التشريعات حيث  مسألة اإلثبات،ومن األمور التي تشكل جوهر البت في الخصومة التحكيمية 

عليها  ويطلع املستندات يتلقى والتي بموجبها أكثر للتحكيم، فعالية سلطت اإلثبات لضمان -أو املحكمين –للمحكم 

 -ازعاتكغيرها من املن –ومن املبادئ التي تطبع التحكيم في املنازعات العقارية  لتكوين صورة واضحة عن مجرى النزاع.

ألن االتفاق على التحكيم يقوم على إرادة أطراف النزاع، ويمكن إعمال  دأ حرية األطراف في اختيار إجراءات التحكيم،مب

 هذه اإلرادة أيضا بالنسبة إلجراءات التحكيم.

إن لم ف تأتى حرية األطراف في اختيار طرق اإلثبات وأدلته، فلهم أن يختاروا القانون الذي يحكم اإلثبات، هكذا، 

يتفقوا على ذلك اختارت هيئة التحكيم القانون الذي تراه مناسبا أو تقوم هيئة التحكيم باالتفاق مع طرفي النزاع على 

 .992طرق اإلثبات وما يقبل وال يقبل من األدلة

وإذا وقع االختيار على قانون اإلثبات الوطني سواء من جانب األطراف أو من جانب هيئة التحكيم تعين االلتزام 

 . بقواعده املوضوعية واإلجرائية وإال كان الحكم التحكيمي عرضة للبطالن

                                                           
، 1سلسلة دفاتر املجلس األعلى عدد  ندوة العمل القضائي والتحكيم التجاري، دور القضاء املساند لخصومة التحكيم، خالد أحمد عبد الحميد:988 

 .22، ص 1002
989 Ph. FOUCHARD : la coopération du président du tribunal de grande instance à l’arbitrage, Revue de l’arbitrage, 1985, n° 1, p 9. 

سات العليا اموالي لكبير الصوص ي العلوي: طرق الطعن املرتبطة باملقررات التحكيمية التجارية في القانون املغربي واملقارن، رسالة لنيل دبلوم الدر  990 

، ص 1001/1002حمد الخامس املغرب، السنة الجامعية املعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية سال، جامعة م

70. 

 .121السالك كروم: مرجع سابق، ص 991 

،ص 2442السنة الجامعية  رة،ــــــــــجامعة القاه وراه في الحقوق،ـــــــــــأطروحة لنيل الدكت علي رمضان علي بركات: خصومة التحكيم في القانون املصري،992 

210. 
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 من قانون املسطرة املدنية املغربي ما يلي: 711-20جاء في الفصل 

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان. إذا لم يتفق الطرفان على  "

بة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد املوضوعية في القانون الذي ترى القواعد القانونية الواج

أنه األكثر اتصاال بالنزاع ، وعليها في جميع األحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين االعتبار األعراف 

فق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم التجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين ، وإذا ات

صفة وسطاء بالتراض ي ، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة واإلنصاف دون التقيد 

 بالقانون" .

تنفيذ نذكر مبدأ القوة امللزمة للعقد، ومبدأ ، 993ومن املبادئ العامة التي استطاع قضاء التحكيم استخالصها

ومبدأ تفسير العقد وفقا لإلرادة املشتركة لألطراف، ومبدأ عدم جواز اإلثراء بال سبب، ومبدأ ، 994العقد بحسن نية

 احترام الحقوق املكتسبة، ومبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق.

ير املناسبة لتقدوتميل معظم  االتجاهات الحديثة في التحكيم إلى منح هيئة التحكيم سلطة اتخاذ اإلجراءات 

ومن ذلك ما نص عليه قانون التحكيم املصري من أنه "...يجوز لطرفي التحكيم  اإلثبات في الخصومة التحكيمية،

االتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء  على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية 

   .995طلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدابير الذي تأمر به"تقتضيها طبيعة النزاع وأن ت

،حيث اعتبر القانون املذكور أن للمحكم كامل السلطة في 996نفس األمر نص عليه قانون املسطرة املدنية املغربي

ابة القضائية نوالقرائن والشهود و الخبرة و املعاينة و اإل  استخدام كافة طرق اإلثبات في الخصومة التحكيمية كالكتابة،

وكل وسائل اإلثبات التي يجوز تقديمها أمام القضاء و أمام هيئة التحكيم دون االلتزام بإتباع القواعد اإلجرائية الواردة 

 .997في قوانين املوضوع أو قانون املرافعات املدنية

 خاتمة:

 بالتنمية االقتصادية واالجتماعية،أن تثمين دور العقار في تمويل املشاريع ذات الصلة  يجب التأكيد ختاما،

 والذي يجب أن يكون اللجوء يقتض ي تسريع وتيرة حل النزاعات وتخفيف العبئ على قضاء الدولة ذات الوالية العامة،

جاعته فتئ يثبت ن خصوصا التحكيم الذي ما وإعطاء األهمية للطرق املوازية لحل النزاعات العقارية، إليه استثنائيا،

 لح مختلف األطراف املتعارضة.ل أكثر النزاعات تعقيدا بشكل يوازن بين مصاالكبيرة في ح

                                                           
 .247، ص 1002الطبعة األولى  التحكيم الدولي في القانون التونس ي والقانون املقارن، مجمع األطرش لنشر وتوزيع الكتاب،حمد الورفلي: أ993 

جارة دراسة في ضوء عقود الت –للتوسع في مبدأ حسن النية في العقود يراجع أطروحتنا لنيل الدكتوراه: "مبدأ حسن النية في إبرام وتنفذ العقود 994 

كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية جامعة الحسن األول سطات  "،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،-ود التأمينالدولية وعق

 .1021-1022السنة الجامعية  املغرب،

 من قانون التحكيم املصري. 11املادة 995 

 : ليمن قانون املسطرة املدنية املغربي على ما ي 711-22تنص املادة 996 

 بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر. تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق باالستماع إلى الشهود أو "

 إذا كانت بيد أحد األطراف وسيلة إثبات ، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه اإلدالء بها .

 ة ".ئديجوز للهيئة كذلك االستماع إلى كل شخص إذا رأت في ذلك فا

 .212ص  علي رمضان بركات: مرجع سابق،997 
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 الدولية التجارة عقود منازعات تسوية في بالصلح املفوض للمحكم االيجابي الدور 

 الدولية التجارة عقود منازعات تسوية في بالصلح املفوض للمحكم االيجابي الدور 

 

 )أ) محاضر أستاذ

 السياسية والعلوم الحقوق  كلية

 الجزائر -جيجل/يحي بن الصديق محمد  جامعة
 

 مقدمة

  التحكيم على منازعات عقود التجارة الدولية املحالةفي  الفصل يتم أن يقتض ي األصل كان إذا
 
 القانون، ألحكام وفقا

 لهذه املرسومة بالحدود ويلتزم عليه املطروح النزاع على القانون  تطبيق أحكام في القاض ي سلطة بذلك املحكم ليمارس

  النزاع في الفصل صالحية املحكم تخويل في الحق النزاع طرفي القانون  فقد فوض ذلك مع السلطة،
 
  يراه ملا وفقا

 
 محققا

  كان ولو مصالحهم بين التوازن  يحفظ حكم إلى للوصول  ذلك للعدالة
 
 وقائع تحكم أن يفترض التي القانون  ألحكام مخالفا

  بالتحكيم التي أخذتالدولية  واالتفاقيات الوطنية التشريعات خولت إذ ،(998)النزاع
 
 منح حق األطراف للعدالة وفقا

  في النزاع الفصل سلطة املحكم
 
شعور  ذلك يتطلب ما بقدر القانونية القواعد واستبعاد واإلنصاف لقواعد العدالة وفقا

 بالعدالة واحتراما ملضمون شرطهم التحكيمي. األطراف

يكون تدخل املحكم بموجب إرادة صريحة ألطراف العقد أو استنتاج ذلك من خالل االشتراطات العقدية  

لحالة املحكم املفوض بالصلح يسعى إلى إمكانية دعوة األطراف إلى إتباع الحل التفاوض ي حفاظا ومضمونها، وفي هذه ا

على األمن القانوني للعقد الدولي، هذا األسلوب الودي الذي يلجأ إليه املحكم تواترت عليه العديد من قرارات التحكيم 

اليب التي عرفت نجاحا كبيرا في الحفاظ على املراكز التجاري الدولي، وأصبح الحل التفاوض ي بعد قيام النزاع من األس

 القانونية لألطراف املتعاقدة واألمن القانوني للعقد الدولي )االستمرار في تنفيذ العقود الدولية(.

لمحكم املفوض بالصلح في تفعيل الحل التفاوض ي ملنازعات االيجابي لدور الهذه الورقة البحثية سترتكز على 

 العقود الدولية 
 
 ا على استمرار تنفيذ العقد.ومدى نجاعته؟ حفاظ

 دور املحكم املفوض بالصلح في الحفاظ على العقد بتفعيل الحل التفاوض ي أوال:

قبل الحديث عن دور املحكم في تفعيل الحل التفاوض ي ملنازعات عقود التجارة الدولية نتيجة تأثرها بتغير 

 املحكم املفوض بالصلح.الظروف، استوجب الوقوف أوال على مصطلح 

                                                           
998- Dans ce cas les parties dispensent les arbitres de l'obligation qui leur est faite de statuer en appliquant les règles du droit, 

ce qui revient à les autoriser à statuer en équité recherché en recherchant la solution la plus adéquate (CIV. 2. - 10 juillet 2003 

BICC n°587 du 15 novembre 2003). S'ils motivent leur sentence par l'application de la règle de droit, ils doivent alors préciser 

en quoi celle ci est conforme à l'équité (Cass. civ. 2e, 10 juillet 2003 ; P. / D. : Juris Data n°2003-019932) 
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  (999)/ تعريف املّحكم املفّوض بالصلح2

، ذلك الذي يفصل في النزاع دون أن يلتزم بتطبيق أحكام (1000)يقصد باملحكم املفوض بالصلح أو املحكم بالعدالة

العقد قانون معين، وذلك من خالل اعتماده على قواعد العدالة واإلنصاف التي من شأنها أن تحافظ على استقرار 

، كذلك (1001)الدولي وأمنه في مواجهة تغير الظروف دون اإلخالل بالنظام العام وقواعد البوليس ذات التطبيق الضروري 

يقول بعض الفقه أن املحكم املفوض بالصلح يحظى بسلطة تطبيق قواعد العدالة واإلنصاف من اجل الحفاظ على 

ظم العقد الدولي، فاملحكم في هذه الحالة يكون أمام عقد دولي العقد في حالة غياب تحديد األطراف للقانون الذي ين

 .(1002)بدون قانون 

لقد تواترت قرارات التحكيم التجاري الدولي على تعريف سلطة املحكم املفوض بالصلح بالطريقة السلبية التي 

اف، لعدالة واإلنصيتبن من خاللها سلطة املحكم في استبعاد نصوص القانون املختص من اجل تطبيق أحكام قواعد ا

أن التحكيم مع وفي هذا الصدد يؤكد موقف القرار التحكيمي للمحكمة التحكيمية لغرفة التجارة الدولية على "

التفويض بالصلح يمنح للمحكم سلطة استبعاد النصوص القانونية لصالح عوامل أخرى، كقواعد العدالة 

قع التي تكون محيطة بتنفيذ العقد التي قد تكون ذو واإلنصاف، ويسمح له أن يأخذ بعين االعتبار ظروف الوا

 .(1003)"طبيعة سياسية أو اقتصادية

بالتالي، فاملحكم وفقا لهذا النظام له من السلطة في الحفاظ على استمرار تنفيذ العقد وفقا للظروف الجديدة، 

د حكيمي إال إذا استنفذ أطراف العقواألصل من الناحية العملية املحكم ال يلجأ إلى تعديل بنود العقد وفقا للشرط الت

كل االشتراطات العقدية الخاصة باملراجعة وفقا للتغير الظروف، بما فيها شرط إعادة التفاوض سواء نص األطراف 

عليه صراحة في العقد أو أن املحكم قبل لجوئه إلى تعديل العقد فرض على األطراف إعادة التفاوض للمرة الثانية، إال 

                                                           
اختلف فقه قانون التجارة الدولية في إضفاء املصطلح الدقيق والتسمية الصحيحة للمحكم الذي يتمتع بسلطة الفصل في منازعات  -999

ى قواعد إلعقود التجارة الدولية وفقا لقواعد العدالة، فالبعض يطلق عليم مصطلح املحكم بالصلح أو املحكم بالعدالة نظرا الستناده 

 العدالة أثناء فصله في النزاع، أو املحكم املفوض بالصلح، ويطلق عليه البعض اآلخر من الفقه التحكيم الطليق على اعتبار أن املحكم ال 

 يتقيد بتطبيق أحكام قانون محدد.
1000- Amiable compositeur: Arbitre ou tribunal arbitral ayant reçu mission des parties de rendre sa décision sans être tenu au 

respect des règles juridiques et selon l'équité  (ex aequo et bono). Dictionnaire juridique, Lexinteur.net. 

http://www.lexinter.net/JF/amiable_compositeur.htm. 
1001- ACCAOUI LORFING Pascale, La renégociation des contrats internationaux, ed 2011, p 266. voir aussi: "la jurisprudence 

retient que les arbitres ne pourront en aucun cas déroger aux règles d'ordre public, de procédure d'abord et ces principes 

directeurs, dont notamment le principe du contradictoire". ROUX & PEUCH- lESTRADE, " premières réflexions sur l'amiable 

composition en matière d'Arbitrage", publier in: http://www.avocat-roux.com/actualites-detail.php?id=239. 
، 2444، وسائل معالجة اختالل توازن العقود الدولية في قانون التجارة الدولية، دون دار النشر، دون بلد النشر، سالمة فارس عرب -1002

 ، املنشور في:GANNAGE، أكثر تفصيل في موضوع العقد الدولي بدون قانون راجع تفاصيل مقال األستاذة 111ص 

GANNAGE Léna, « Le contrat sans loi international en droit international privé », Electronic Journal of Comparative Law 

(EJCL), vol 11, n°3, TILBOURG University, Pays-Bas, 2007, pp 1-32. 
 في القضايا التالية: DRAINSأكثر تفصيل في نقطة استبعاد القانون من اجل تطبيق قواعد العدالة واإلنصاف، راجع تحليل األستاذ  -1003

CCI sentence rendue dans l’affaire n°3327, Op cit, pp 971-972,  et la sentence rendue dans l’affaire n°4972 en 1989, JDI, n°4, 

Paris, 1989, p 1101-1102. 
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إعادة التفاوض باءت بالفشل، وفي هذه الحالة يكون للمحكم كامل السلطات في التعديل وفقا ملا تقرره أن محاولتهم ب

 إرادة األطراف.

 / دعوة املحكم املفوض بالصلح األطراف إلى إعادة التفاوض على العقد1

، (1004)طرافلقد ساهمت مواقف وقرارات التحكيم في تكريس فكرة مراجعة العقد بالرغم من غياب إرادة األ 

باإلضافة إلى  وقف تنفيذ العقد في حالة إعادة التفاوض نتيجة لتأثر عناصر العقد بتغير الظروف، ويكون قرار املحكم 

 ، ويتحقق ذلك في حالة قيام األطراف بتنظيم شرط إعادة التفاوض وما ينجم 
 
 وليس مقررا

 
بوقف تنفيذ العقد كاشفا

 وبنص صريح في العقد. عنه من وقف تنفيذ العقد بشكل واضح

 أساسيا في حالة نشوب نزاع بين األطراف حول مدى تطابق شرط إعادة  
 
كما يلعب للمحكم املفوض بالصلح دورا

التفاوض والظروف املؤثرة على العقد ،أو في حالة طلب احد األطراف وقف التنفيذ واعتراض الطرف اآلخر عليه، 

بل الطرفين، إذ يستطيع املحكم في الفروض املذكورة  إقرار وقف التنفيذ وكذلك في حالة عدم طلب وقف التنفيذ من ق

 .(1005) من تلقاء نفسه إنقاذا للعالقة التعاقدية وتطبيقا ملبدأ االلتزام بالتعاون وحسن النية في تنفيذ بنود العقد

 أ/ وقف تنفيذ العقد والدعوة إلى التفاوض 

األطراف إلى إعادة التفاوض لتأثر هذا األخير بتغير الظروف يضع إن وقف تنفيذ االلتزامات أثناء دعوة املحكم 

على عاتق األطراف التزامات جديدة تفرضها هذه املرحلة الحساسة، على اعتبار أن تكليف املتعاقدين بالتزامات معينة 

ن بقاء هم، إذا أأثناء فترة الوقف أمر يتنافى مع طبيعة الوقف الذي يفرض على الطرفين التوقف عن تنفيذ التزامات

 بفاعليته وقوته بعد زوال 
 
 بالحفاظ على العقد حتى يبقى محتفظا

 
العقد طيلة فترة الوقف يفرض على الطرفين التزاما

 بالسعي الستئناف سريان العقد.
 
 الظرف املؤثر على العقد املبرر إلعادة التفاوض، وكذلك التزاما

نظرا لقيمة وحجم املبالغ املالية التي تكون محال للوفاء في عقود  */ اإللتزام بالحفاظ على العقد أثناء الوقف:

التجارة الدولية واملدة التي تستغرقها في التنفيذ، يتوجب على أطراف العقد السعي إلى الحفاظ على العقد مهما كانت 

لة التعبير ره في العقد في حاالظروف، بالتالي في فترة الوقف إلعادة التفاوض يجب على األطراف االلتزام وفقا ملا تم إقرا

                                                           
1004- Il existe en droit commercial international, un principe qui autoriserait à défaut de dispositions contractuelles, la révision 

du contrat en cas de rupture imprévisible de cet équilibre contractuel, voir : FILALI Osman, Les principes généraux de la lex 

mercatoria. Contribution à l’étude d’un ordre juridique anational, Ed, LGDJ, Paris, 1992. p 162. 
يمكن اإلستدالل في هذا املقام ببعض القضايا التي فصلت فيها املحكمة التحكيمية لغرفة التجارة الدولية، من خالل القرارات  -1005

عن هيئة التحكيم في غرفة  1242التحكيمية التي تشير إلى وقف تنفيذ العقد إعماال لشرط إعادة التفاوض القرار الصادر في القضية رقم 

باريس، إذ فرضت هيئة التحكيم وقف العقد من تلقاء نفسها، وكان أطراف النزاع قد ضمنوا عقدهم اإلشارة إلى إعادة  التجارة الدولية في

التفاوض في العقد عند وقوع أحداث معينة، إال أنهم لم يشيروا بشكل صريح أو ضمني إلى وقف تنفيذ العقد خالل الفترة التي يتم فيها 

إلى انه على األطراف االمتناع عن تنفيذ التزاماتهم إلى حين االنتهاء  1041يئة التحكيم ذاتها في القضية رقم  إعادة املفاوضات. كما أشارت ه

 :من االتفاق على تعديل جميع بنود العقد وبما يتناسب مع الوضع  الجديد والظروف التي أثرت على العقد، أكثر تفصيل في املسألة انظر

ني لشرط إعادة التفاوض )دراسة في عقود التجارة الدولية(، املحقق املحلي، مجلة جامعة بابل للعلوم النظام القانو أسيل باقر جاسم، 

 .210، ص 1022القانونية، املجلد األول، العدد األول، العراق، 
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، أما إذا غاب هذا األمر فأنه يجد أساسه في مبدأ حسن النية واألمانة التعاقدية الذي يفرض على األطراف (1006)الصريح

. كما أن هذه (1007)القيام بكل اإلجراءات التي من شأنها الحفاظ على العقد وعودة السريان العادي له بعد فترة التوقف

ى األطراف االلتزام بالحفاظ على العقد قد يتجلى في صورة موقف سلبي مفاده امتناع املتعاقدين عن الفترة تفرض عل

 على وجود العقد أو كيانه أو على التزامات األطراف.
 
 القيام بعمل أو تصرف أو إجراء من شأنه التأثير سلبا

فوض بالصلح ويقع على عاتق أطراف يسعى املحكم امل*/ السعي الستئناف العقد وفقا ملرحلة إعادة التفاوض: 

، وهذا (1008)العقد التجاري الدولي بعد االنتهاء من إعادة التفاوض بوساطة من املحكم استئناف االلتزامات التعاقدية

األمر متوقف أساسا على نجاح املناقشات واملفاوضات في مرحلة إعادة التفاوض، وعلى هذا األساس يلتزم طرفي العقد 

اإلعمال واإلجراءات الضرورية وبذل الجهود الالزمة التي تساعد على استئناف سريان وتنفيذ العقد.  بالقيام بكافة

 ألعمال شرط إعادة 
 
ويتحقق ذلك في الواقع من خالل السعي للتخلص من الحدث أو نتائج الحدث الذي كان مبررا

واإلجراءات التي يلتزم كل طرف بالقيام بها التفاوض. وقد يحدد األطراف في شروطهم التعاقدية نوع وطبيعة األعمال 

 لهذا االلتزام، أما في حالة عدم االتفاق على ذلك ، فأن كل متعاقد يلتزم على األرجح بمبدأ التعاون وببذل 
 
تنفيذا

 . (1009)الجهود املعقولة واملناسبة للسعي الستئناف سريان العقد

 ب/ نجاح أو فشل الحل التفاوض ي 

األطراف إلعادة النظر والتفاوض من بين النقاط التي يسعى أطراف العقد التجاري الدولي إلى تعتبر دعوة املحكم 

إنجاحها من اجل االستمرار في تنفيذ العقد وتحقيق هدفه ومواجهة الظروف غير املستقرة التي أثرت على اقتصاديات 

عقد نتيجة عدم توصل طرفي العقد العقد، إال انه قد يكون عكس ذلك كون أن املفاوضات فشلت بشأن مراجعة ال

 إلى حل يرض ي الطرفين.

في حالة احترام أطراف العقد ملقتضيات واألسس التي تقوم عليها عملية إعادة التفاوض  */ نجاح الحل التفاوض ي:

ع عن اعلى العقد اخذين بعين االعتبار حسن النية والتعاون في مواجهة تغير الظروف املؤثرة على عناصر العقد، واالمتن

                                                           
1006- ROCHFELAIRE Ibara, L'aménagement de la force majeure dans le contrat : essai de théorie générale sur les clauses de 

force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée, Thèse Pour l'obtention du grade de DOCTEUR DE 

L'UNIVERSITÉ DE POITIERS, UFR de droit et sciences sociales, 2012, p 145. 
1007-  

 
 يتجسد في قيام املتعاقدين بمجموعة من اإلجراءات التي تحقق الهدف من هذا قد يتخذ االلتزام بالحفاظ على العقد مظهرا

 
ايجابيا

 بالقيام بعمل ، ومثال ذلك أن يقوم املتعاقد بالحفاظ على الش يء محل العقد من ا
 
تلف لااللتزام ، وعندئذ ، يكون االلتزام املذكور التزاما

 با
 
 بالحفاظ أو الهالك . ففي عقد البيع يكون البائع ملتزما

 
لحفاظ على البضاعة، وفي عقد نقل التكنولوجيا يكون مورد التكنولوجيا ملتزما

 ةعلى التكنولوجيا التي لم تسلم بعد ، والقيام بجميع األعمال الالزمة لتطويرها حتى ال تفقد قيمتها. كما يلتزم املتعاقدين بتقديم كاف

لالزمة للحفاظ على البضائع واملنتجات محل العقد ، وكذلك تقديم كل املعلومات الطلبات الالزمة للحصول على املوافقات والتراخيص ا

الالزمة التي قد تساعد املدين على تخطي الحدث الذي أدى إلى وقف التنفيذ. واألصل هو أن يتحمل كل متعاقد املصاريف الالزمة للحفاظ 

 لتلك املسالة . فقد يتفق املتعاقدين على عدم قيام أي منهما   على العقد من جانبه،  إال ان الشروط التعاقدية قد تتضمن أحيانا
 
تنظيما

بتعويض األخر عما تكبده من نفقات ومصروفات للحفاظ على العقد. وقد يتفق األطراف على أن الفصل في شأن تلك النفقات واملصروفات 

ر جاسم، اسيل باقفات مناصفة، في تفصيل ذلك انظر، يتم أثناء التفاوض ، كما قد يتم االتفاق على أن يتحمل الطرفين تلك املصرو 

 .272-270املرجع السابق، ص 
1008- ROCHFELAIRE Ibara, Op cit, p 156. 

 .272-270املرجع السابق، ص اسيل باقر جاسم،  -1009
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كل ما قد يؤدي إلى فشل املفاوضات فبالضرورة سيؤدي ذلك إلى نجاح املفاوضات ومراجعة العقد وفقا للمتغيرات 

، إال أنه ما يمكن إثارته في هذه الحالة هو (1010)واالستمرار في تنفيذ االلتزامات التي يرتبها العقد وفقا للبنود الجديدة

 بالنسبة للعقد األصلي؟.حول الطبيعة القانونية لالتفاق الجديد 

ما يمكن استنتاجه في حالة نجاح إعادة التفاوض بدعوة من املحكم، أن إعادة التفاوض ليس بعقد جديد إنما 

هو أسلوب اتفاقي يسعى من خالله األطراف إلى الحفاظ على االستمرار في تنفيذ العقد الدولي وحماية الصفقة من 

خالل إعادة التفاوض إنما يسعون إلى تحقيق األهداف األساسية املسطرة وفقا الفسخ، باإلضافة إلى أن األطراف من 

، وعادة ما يتفق األطراف على هذه العناصر في (1011) ملبدأي التعاون وحسن النية في تنفيذ االلتزامات التعاقدية

ار قها العقد ومدى اعتباالتفاقيات التمهيدية إلبرام العقد الدولي أين يقومون بتحديد األهداف األساسية التي يحق

 .(1012)إعادة التفاوض عقدا جديدا

يكون ذلك في حالة عدم توصل أطراف العقد إلى حل يرض ي الطرفين، أثناء املناقشات   الحل التفاوض ي:*/  فشل 

والتفاوض حول مواجهة تغير الظروف من اجل تعديل أو مالئمة العقد وفقا لها، وقد يكون نتيجة ارتكاب احد األطراف 

، أو تقديم اقتراحات تظهر في (1013)خطأ أثناء إعادة التفاوض من خالل عدم التزامه بمبدأي حسن النية والتعاون 

 .(1014)مضمونها أنها تعبير عن تهرب ملراجعة عنصر الثمن بمعنى أنها اقتراحات غير مجدية وال تخدم مصلحة طرفي العقد

تراطات العقدية الخاصة بمراجعة العقد وإعادة التفاوض من خالل ما تقدم، يظهر جليا القصور الوارد على االش 

بعض مواقف فقه قانون التجارة الدولية وكذلك عليه ملواجهة تغير الظروف املحيطة بالعقد التجاري الدولي، ووفقا ل

تأسيسا على بعض مواقف التحكيم التجاري الدولي في مجال عقود التجارة الدولية، يظهر أن االشتراطات الخاصة 

بتعديل ومراجعة العقد أو إعادة التفاوض الخاصة به ليست فعالة في جميع الحاالت )حالة فشل الوصول إلى مراجعة 

وإعادة التفاوض على عناصر العقد(.بل أنها اشتراطات خطيرة على أمن عقود التجارة الدولية باعتبار أن األطراف قد 

ة وإعادة التفاوض على الثمن تكون محل نزاع تؤدي إلى طلب تدخل ال يتفقون على صيغة املراجعة أو أن نتائج املراجع

 القاض ي أو املحكم ملواجهة الوضع القائم مما يؤدي في بعض الحاالت إلى انهيار العقد وإقرار فسخه.

غير أن محكمي عقود التجارة الدولية يسعون إلى عدم إقرار فسخ العقد من خالل البحث عن حلول خاصة في  

املواثيق الدولية املنظمة لعقود التجارة الدولية التي تقرر الحفاظ على العقد من خالل تدخل املحكم املفوض بالصلح 

إنقاذ العقد من انقضائه وفسخه لعدم الوفاء بالثمن من اجل تعديل االلتزامات العقدية من اجل إنقاذ العقد، ف

بسبب تأثره بتغير الظروف أو لعدم كفاية وسائل مراجعته وأقلمته وفقا للظروف الجديدة، يعتبر من النتائج التي يسعى 

 إلى تحقيقها محكمي عقود التجارة الدولية وإلى تكريسها في مختلف القضايا املطروحة عليهم.

                                                           
1010- GIMENEZ Vincent, Le prix dans les contrats internationaux, Thèse de doctorat, Université de Nice Sophia-Antipolis, 

Nice, 2000 , p 516. 
1011- « …le prix peut donc être renégocier, aux fins de permettre l’exécution du contrat, c’est-à-dire la réalisation du but 

poursuivi par les parties… », in : GIMENEZ Vincent, Op cit, p 518. 
1012- FONTAINE Marcel, « La pratique du préambule dans les contrats internationaux », RDAI, n°4, Paris, 1986, p 344. 
1013- MAZEAUD Denis, « Renégocier ne rime pas avec réviser ! », recueil-Dalloz, 2007, p 766 et s. 

في قانون التجارة الدولية، رسالة دكتوراه في مبدأ العقد شريعة املتعاقدين والقيود التي ترد عليه ، نرمين محمد محمود صبح -1014

 .221، ص 1007القانون، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، 
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 حفاظا على استمرار تنفيذه املّحكم املفّوض بالصلح في مراجعة بنود العقدثانيا: سلطة 

عند فشل الحل التفاوض ي من خالل تفعيله من طرف املحكم ودعوة األطراف إلى إعادة التفاوض على العقد، 

قاذ جل إنيسعى املحكم إلى عدم إقرار الفسخ وإنما إمكانية قيامه بتعديل العقد وفقا لصفته محكما بالصلح من ا

 .ووفقا ملا تقرره إرادة األطراف في شرط التحكيم العقد واالستمرار في تنفيذ أحكامه

 / أساس سلطة املحكم في مراجعة العقد2

  تدخل املحكم من اجل مراجعة العقد إذا كان 
 
  يعني للعدالة وفقا

 
 استبعاد على قدرة املحكم املتقدم للمعنى وفقا

 على بالقواعد القانونية التقيد ومراجعة العقد دون  الوطنية أحكام القوانين تطبيق
 
أطراف العقد  اتفاق بناءا

 القانونية تطبيق األحكام من املتأتية القانونية الحماية تخليهم عن فكرة على ينطوي  الذي االتفاق هذا ،(1015)الدولي

أقلمة  املحكم تخويل إلى إرادتهم وانصرافوكفاية اتفاق األطراف،  ما يثير إشكالية حول مدى إمكانية لدولة الوطنية

 في املحكم لسلطة أساسا يكون  الوطنية، ويكفي الن القانونية القواعد إلى الرجوع دون  العقد وفقا للظروف الجديدة

 الحكم؟، وهذا ما أثار جدال فقهيا. هذا وصحة التحكيمي حكمه إصدار

يرى جانب من الفقه أن تدخل املحكم أثناء نظره في الظروف التي أدت إلى اختالل التوازن  أ/ إرادة أطراف العقد:

، على (1016)للعقد وفقا ملبادئ العدالة يكون مصدره األساس ي إرادة أطراف العقد عند اشتراط ذلك صراحة في العقد

  املحكم لسلطة أساسا تكون  ألن األطراف تكفي لوحدها اعتبار أن إرادة
 
  للعدالة وفقا

 
قانون وطني وهذا  أي عن استقالال

، واالتفاقيات الدولية املرتبطة بالتحكيم التجاري الدولي على غرار (1017)األخير أمر أقرته العديد من التشريعات الوطنية

 إضافة إلى القانون النموذجي الذي وضعته لجنة األمم 2422، واالتفاقية األوربية لعام 2420اتفاقية نيويورك لسنة 

 .CNUDCI (1018)املتحدة لقانون التجارة الدولية 

                                                           
1015- « La clause d’amiable composition est une renonciation conventionnelle aux effets et au bénéfice de la règle de droit, les 

parties perdant la prérogative d’en exiger la stricte application et les arbitres recevant corrélativement le pouvoir de modifier 

ou de modérer les conséquences des stipulations contractuelles dès lors que l’équité ou l’intérêt commun bien compris des 

parties l’exige » (Cour d’appel de Paris, 28 novembre 1996, Rev. arb. 1997, p. 381, note E. Loquin ; Cour d’appel de Paris, 4 

novembre 1997, Rev. arb. 1998, p. 704, obs. Y. Derains. 
1016-RONTECHEVSKY Nicolas, « L'obligation pour l'arbitre amiable compositeur de statuer en équité », Rec-Dall, Paris,  2001 

p, 2780. 
يجوز لهيئة التحكيم إذا إتفق طرفا التحكيم صراحة " :2441لسنـه  11من قانون التحكيم املصري رقم  74( من املادة 1تنص الفقرة ) -1017

وفي نفس السياق  .علي تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع علي مقتض ي قواعد العدالة واإلنصاف دون التقيد بأحكام القانون"

 ، والتي تنص:2111قانون االجراءات املدنية الفرنس ي في مادته 

 Article 1474 du Code des Procédures Civile  Français:  "L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins 

que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur". inséré 

par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981. 
1018- Art 35/2 du Règlement d'Arbitrage de la CNUDCI 'Version révisée en 2010: " Le tribunal arbitral ne statue en qualité 

d’amiable compositeur ou ex aequo et bono que s’il y a été expressément autorisé par les parties". Voir aussi: Art 21/3 du 

Règlements D'Arbitrage et d'ADER de la CCI 2012: "Le tribunal arbitral statue en amiable compositeur, ou décide ex aequo 

et bono, seulement si les parties sont convenues de l’investir de tels pouvoirs". 
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الشرعية  الصفة إلضفاء ال تكفي األطراف وحدها إرادة أن إلى القول  يذهب هذا الرأي الفقهي ب/ القانون املختص:

  املحكم سلطة على
 
 وطني قانون  قبل من مع االعتراف بها تتوافق أن الصفة هذه حتى يكتسب يجب وإنما للعدالة، وفقا

  هناك أن اتفاق على اعتبار محل يكن لم االتجاه أصحاب هذا إليه خلص الذي هذا التوجه أن ، إال(1019)ما لدولة
 
 خالفا

 سلطة املحكم يمنح الذي الشرط بصحة االعتراف بموجبه يتم الذي املختص تحديد القانون  في االتجاه هذا أصحاب بين

 
 
  التحكيم مقر قانون  هو القانون  هذا أن إلى ذهب من فمنهم للعدالة، التحكيم وفقا

 
 االنكليزي  القضاء درج عليه ما على بناءا

  التحكيم شرط بطالن بمبدأ يأخذ كان والذي
 
 كان مهما االنكليزي  اإلقليم على يجري  التحكيم كل حكم على للعدالة وفقا

 .(1020)بالعدالة التحكيم يجيز القانون  كان ذلك وان حتى التحكيم يحكم الذي القانون 

  التحكيم شرط صحة تقدير إخضاع إلى آخرون ذهب بينما عكس ذلك
 
 يختاره الذي إلى القانون  للعدالة وفقا

  بنظام التحكيم يعترف القانون  كان إذا فيما ملعرفة وذلك لتنظيم التحكيم األطراف
 
أن هذا  عدمه، إال من للعدالة وفقا

  شرط التحكيم صحة عليه أن حيث يؤاخذ املوقف تعرض إلى النقد الشديد
 
ما،  قانون  اعتراف على يتوقف للعدالة وفقا

  بوصفه التحكيم النوع من بهذا
 
  يكون  ذلك وان الدولية، التجارة منازعات تسوية من أنظمة نظاما

 
 معيار له بموجب وفقا

 ناحية ومن التحكيم،  شرط فحص صحة بموجبه يتم الذي القانون  تحديد محورها دائرة نزاع في إلى الوقوع يؤدي عام

 يصطدم بفكرة التحكيم على اتفاق التطبيق الواجب بالعدالة للقانون  التحكيم شرط صحة تقدير إسناد فأن أخرى 

 صحة والقضاء الفقه بها التي اعترف التحكيم اتفاق استقاللية
 
 العقد خضوع عن مستقل نحو على االتفاق ذلك متبنيا

 .(1021)وطني ألي قانون 

 املفّوض بالصلح في تعديل العقدكم / حدود سلطة املّح 1

إذا كان أطراف العقد يمنحون بموجب الشرط التحكيمي للمحكم املفوض بالصلح تعديل العقد وفقا للعدالة  

هذا ال يعني أن له كامل السلطة، على اعتبار أن مهمة املحكم تخضع للرقابة يمكن الطعن فيها في حالة مخالفة لقواعد 

نظره في العقد واالختالل الذي أصابته نتيجة للظروف الجديدة، وعلى الرغم انه يمكن للمحكم العدالة واإلنصاف أثناء 

وفقا للعدالة تعديل العقد واألثر املترتب عن الظروف التي أدت إلى اختالل التوازن االقتصادي للعقد الدولي خاصة في 

 ملبادئ التي يقرها النظام العام.حالة الظروف الطارئة أو القوة القاهرة فيجب عليه أن ال يخرج عن ا

: على املحكم بالعدالة والصلح أن يسعى إلى تعديل وأقلمة االلتزامات أ/ اإللتزام بمضمون الشرط التحكيمي

التعاقدية وفقا للظروف الجديدة في حدود السلطة التي يمنحه إياه األطراف بموجب شرط أو مشارطه التحكيم دون 

                                                           
1019- LOQUIN Eric, « Les pouvoirs des arbitres internationaux à la lumière de l'évolution récente du droit de l'arbitrage 

international », JDI, n°2, Paris, 1983, pp 293 et s. 
1020-  KAHN- FREUND (Q) « La notion anglaise de la "proper law of contract" devant les juges et devant les arbitres, » RCDIP, 

n°3, Paris, 2417, p 607. 
، ص 2442، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، فوزي محمد ساميفي استقاللية شرط التحكيم راجع:  -1021

 ، واكثر تفصيل في املوضوع راجع: 101

OUERGHI  Hamdi, L'autonomie de la clause compromissoire en matière d'arbitrage international, Mémoire présenté à la 

faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (LL.M) (Option: droit des affaires), 

Université de MONTRÉAL, 2006, pp 13-15. 
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ون تدخل املحكم أثناء نظره في االختالل الذي أصاب لعقد اللجوء إلى تعديل من أحكام ، وعادة ما يك(1022)أن يتعداه

املسؤولية لكن ليس إلى درجة اإلعفاء من الوفاء منها، أو قيامه بتوزيع املخاطر على الطرفين بالقدر الذي يكفل العدالة 

 واإلنصاف بين الطرفين حفاظا على استقرار العقد واستمراره.

للمحكم أن يقض ي بالتعويض عن التأخر الحاصل في تنفيذ االلتزامات التي افرزها العقد إذا تبين أن  كما يمكن 

املدين لم يتأثر حقيقة بالظروف غير املستقرة أو تأخر في ذلك، وللمحكم أن يلجأ إلى إنقاص الثمن مثال في حالة تأثر 

وق لسبب ظهور سلعة جديدة بنفس املواصفات وبثمن السلعة محل التعاقد بتغير الظروف سواء بنقص قيمتها في الس

اقل أو في حالة تدهور حالتها املادية أو التقنية لسبب خارج عن إرادة املدين بها، بالتالي كل هذه الحلول التي يلجأ إليها 

 .(1023)املحكم يجب أن تكون موافقة ومكرسة للعدالة واإلنصاف بين أطراف العقد

سبق وان اشرنا إلى أن سلطة املحكم في إعادة التوازن للعقد الذي : النظام العامب/ إحترام املّحكم لقواعد 

، (1024)تأثر بتغير الظروف تكون نابعة من االشتراطات العقدية، فعلى املحكم االلتزام بحرفية االتفاق التحكيمي لألطراف

لتزام أطراف العقد، فانه يقع على عاتقه ا ونظرا للحرية التي يتمتع بها املحكم وفقا للعدالة نظرا ملنحه هذه السلطة من

باحترام مقتضيات النظام العام في قوانين الدول التي يتوقع أن يطلب من محاكمها االعتراف بحكم التحكيم أو األمر 

ولعل ما  ، خاصة في حالة عدم رض ي احد أطراف العقد بما توصل إليه املحكم من تعديل وأقلمة للعقد،(1025)بتنفيذه

" من مادتها الخامسة/البند الثاني/ فقرة ثانية تنص على انه  2420يؤكد هذا األمر أن أحكام اتفاقية نيويورك لسنة 

يجوز للسلطة املختصة في البلد املطلوب إليها االعتراف وتنفيذ حكم املحكمين أن ترفض االعتراف والتنفيذ إذا 

، وهو األمر الذي اقره (1026)و تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد"تبين لها أن في االعتراف بحكم املحكمين أ

 .(1027)2/ف2022املشرع الجزائري في أحكام املادة 

إن تولى املحكم املفوض بالصلح مهمة الحفاظ على استمرار تنفيذ العقد التجاري ج/ تسبيب الحكم التحكيمي: 

، من اجل تعديل بنود العقد حفاظا على مصالح األطراف (1028)نصافالدولي من خالل اعتماده على قواعد العدالة واإل 

                                                           
1022- BRAMBAN Bernard, Op cit, p 439. Voir aussi,  Sentence CCI rendue dans l’affaire n°7986 en 1999, p 1075. 
1023- CA Paris, 15 mars 1984, Rev-arb, n°1, Paris, 1985, p 285, et Cass, Grenoble, 15 déc 1999, Rev-arb, n°1, Paris, 2001, p 135,  

cité par, RONTECHEVSKY Nicolas, « L'obligation pour l'arbitre amiable compositeur de statuer en équité », Recueil Dalloz,  

Paris, 2001, p 2781. 
1024- Sentence CCI rendue dans l’affaire n°7986 en 1999,  p 1075. 
1025- BREDIN Jean-Denis, « L’amiable composition et le contrat », Rev-arb, n°1, Paris, 1984, p 259. 
1026- Article 5/2-2 stipule que : « La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si 

l'autorité compétente du pays où la reconnaissance el l'exécution sont requises constate...Que la reconnaissance ou 

l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays », in, Convention des nations unies pour la reconnaissance 

et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, New York, 1958, in, http://www.uncitral.org/pdf/french/ 
اثبت السالف الذكر:" يتم االعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا  00/04، من القانون رقم 2/ف2022تنص أحكام املادة  -1027

 من تمسك بها وجودها، وكان هذا االعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي".

في بعض الحاالت يمكن أن يكون الحل الذي اتخذه املحكم وفقا للعدالة واإلنصاف موافقا ملا تقرره أحكام القانون املختص، لكن  -1028 

 ثر تفصيل أنظر: على املحكم في الحالة تسبيب حكمه وفقا للعدالة وليس القانون، اك
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املتنازعة وحفاظا على الصفقة الدولية، يستوجب عليه تعليل موقفه بما يحقق العدالة بين األطراف املتنازعة، مما 

 .(1029)يجعل من حكمه التحكيمي قبال لالعتراف والتنفيذ

 خاتمةال

العقد ملواجهة تغير الظروف، يجعل من املحكم املفوض بالصلح أن إن عدم توصل األطراف إلى حل في أقلمة 

يعدل من االلتزامات العقدية من خالل اعتماده على قواعد العدالة واإلنصاف واملبادئ العامة للقانون خاصة في حالة 

قود ز بها عاتفاق األطراف على منحه هذه السلطة بموجب االشتراط العقدي، على اعتبار أن الخصوصيات التي تتمي

 التجارة الدولية هي التي تفرض على األطراف االحتكام إلى مواقف التحكيم للحفاظ على استقرار معامالتهم.

أضف إلى ذلك، أن عملية املراجعة واألقلمة التي يقوم بها املحكم حفاظا على استمرار تنفيذ العقد في هذه الحالة  

م على اعتبارات أساسها تعارض املصالح االقتصادية بين األطراف املتعاقدة ال تقوم على اعتبارات قانونية أكثر مما تقو 

واتجاه إرادة األطراف إلى تحقيق التوازن املعقول للعقد، اخذين بعين االعتبار الحقوق الخاصة لكل طرف من ناحية 

لى ع لة واإلنصاف بناء  وطبيعة املتغيرات وتغير الظروف من ناحية أخرى، لكن لجوء املحكم إلى تطبيق قواعد العدا

وجود اإلرادة الصريحة لألطراف التي تخول له كل الصالحيات يضفي نوع من الالأمن القانوني للعقود الدولية نظرا 

. باإلضافة إلى إمكانية تعديل وأقلمة عناصر العقد من (1030)لعمومية وعدم التحديد الذي تنطوي عليه هذه املبادئ

محكم أن يلجأ إلى فرض التزامات أخرى على األطراف حفاظا على العقد، خاصة ما طرف املحكم بالعدالة، يمكن لل

يتعلق بااللتزام بتخفيف الضرر مع إمكانية تقدير التعويض والفوائد التأخيرية التي رتبتها تغير الظروف على األطراف 

انه قد يلجأ املحكم إلى فسخ حتى يتوصل إلى تحكيم عادل بين أطراف العقد بما يضمن استمرار تنفيذ العقد، إال 

 العقد نظرا لعدم احترام احد أطراف العقد اللتزاماته التعاقدية شريطة النص في العقد على منحه هذه السلطة.

  

                                                           

Parfois, sa décision rendue en équité pouvait aussi être conforme au droit, mais à condition que celle-ci « témoigne de la 

recherche de l’équité » (Cass. civ. II, 10 juillet 2003 n° 01-16.964, 8 juillet 2004 n° 02-19.382). Ainsi, pour la Cour de cassation, 

le recours à l’équité devait être exprès.  
1029- "On recherche donc une solution juste et équitable. Mais la limite est fragile. Car l'arbitre doit motiver sa décision. Il doit 

motiver sa décision prise en équité. L'ordre public s'impose à lui : motivation, procédure, exposé des prestations et moyens 

des parties. L'arbitre doit respecter les règles de fond touchant à l'ordre public fondamental". voir: ROUX & PEUCH- 

lESTRADE, op cit, p 1. 
ورعايا الدول األخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، رسالة لنيل درجة دكتوراه في ، التحكيم في عقود االستثمار بين الدول قبايلي طيب -1030

 .717.، ص 1021العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
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 العقارية املنازعات في التحكيم
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LE JUGE D’APPUI MAROCAIN  

LE JUGE D’APPUI MAROCAIN 

 

 

Docteur en droit  

 

 

Introduction 

Communément dénommé justice privée, l’arbitrage est l’institution par laquelle 

les parties à un différend conviennent d’attribuer le pouvoir de le trancher à un ou 

plusieurs particuliers, choisis en raison de leur autorité morale ou technique1031. Ce 

mécanisme figure au sommet des modes alternatifs de règlement des litiges avec la 

médiation et la conciliation. 

Le recours de plus en plus à l’arbitrage, et son succès sont dus principalement à 

l’état actuel de la justice étatique qui semble être en situation de crise. Ce mécanisme 

alternatif de résolution des conflits semble répondre aux attentes des justiciables, à 

savoir, une justice de proximité, simple et rapide. 

En effet, le recours à l’arbitrage manifeste le besoin des parties de résoudre leur 

différend loin des aléas des juridictions étatiques. Les parties par le biais de la 

convention d’arbitrage écartent tous recours devant le juge étatique1032, normalement en 

présence de cette convention le juge est incompétent, conformément au principe 

compétence-compétence1033. 

Cependant, la pratique révèle que le juge étatique est omniprésent au cours du 

processus arbitral. En effet, l’ensemble des textes juridiques qui traitent de l'arbitrage 

reconnaissent diverses prérogatives au juge étatique en matière d’arbitrage. Ces 

prérogatives peuvent être classées en deux principales catégories. La première, concerne 

l’exercice de certaines compétences en concurrence avec le tribunal arbitral. Il s'agit de 

                                                           
1031 R. David : l’arbitrage dans le commerce international, Economica, 1982, n°29 ; Selon l’article 306 de la loi n°08-05 relative à l’arbitrage 

et la médiation conventionnelle : « L'arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la 

mission de juger en vertu d'une convention d'arbitrage », (Dahir n°1-07-169 du 30 septembre 2007, B.O n°5584 du 06/12/2007, p1369). 
1032 Selon l’article 307 de la loi n°08-05 précitée: « La convention d'arbitrage est l'engagement des parties de recourir à l'arbitrage pour 

régler un litige né ou susceptible de naître concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle. 

La convention d'arbitrage revêt la forme d'un compromis d'arbitrage ou d'une clause d'arbitrage »  
1033 Le principe compétence-compétence permet à l’arbitre de statuer sur sa propre compétence. Ce principe a deux effets : positif, il 

permet à l’arbitre de statuer prioritairement sur sa compétence (l’article 327-9 du code de procédure civile) et négatif dans la mesure où 

il interdit au juge étatique de statuer sur la compétence de l’arbitre sauf si le tribunal n’est pas encore constitué et si la clause arbitrale est 

nulle (l’article 327 du code de procédure civile).   
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celles subordonnées à la défaillance des arbitres ou de la volonté des parties, ou bien 

lorsque le tribunal arbitral n’est pas encore constitué. C’est le cas par exemple pour 

l’adoption des mesures provisoires ou conservatoires ou bien obliger une tierce personne 

à collaborer avec le tribunal arbitral. 

La seconde catégorie concerne l’exercice de certaines compétences propres ou 

exclusives, celles-ci sont principalement liées à l’exécution forcée de la décision du 

tribunal arbitral ou l’examen des voies de recours formulés contre la sentence.  

Ce qui met en relief deux aspects dans l’intervention du juge en matière 

d’arbitrage, celui de l’assistance avant l’adoption de la sentence et celui du contrôle qui 

marque la phase post-instance arbitrale. 

Mais, l’intérêt de cette étude est de mettre en exergue une forme particulière de 

l’intervention du juge étatique en matière d’arbitrage, celle de l’appui à la constitution 

du tribunal arbitral et la prorogation da la durée d’arbitrage. D’où la dénomination « juge 

d’appui », ce titre est d’origine jurisprudentielle, consacrée par le législateur français 

par le décret du 13 janvier 2011. Pourtant, les missions d’aide, d’assistance et de 

coopération pour assurer la mise en œuvre effective de la procédure arbitrale sont 

assignées pour la première fois en droit français au président du tribunal de grande 

instance en 1980 pour l’arbitrage interne et en 1981 pour l’arbitrage international1034. 

L’existence de ces missions est due principalement au fait que le tribunal arbitral 

n’est jamais préconstitué à l’instar des tribunaux de l’ordre judiciaire étatique, en 

conséquence l’effectivité de la compétence arbitrale et la réalisation de l’effet positif de 

la convention d’arbitrage est tributaire de la constitution dudit tribunal. A ce stade,  

l’intervention du juge étatique cherche la concrétisation de la volonté des parties, ceci 

en facilitant la constitution du tribunal arbitral1035. 

C’est pour cette raison que l’intervention du juge pour pallier les difficultés de 

constitution du tribunal arbitral et dans l’appréciation da la durée de l’arbitrage (section 

II) constitue l’image la plus marquante du soutien judiciaire à la procédure arbitrale. 

Mais avant de s’arrêter sur les domaines de cette intervention, il est nécessaire de 

déterminer la procédure à suivre (section I). 

Section I : Identification du juge d’appui  

La variété des juges qui peuvent intervenir au premier stade de la mise en œuvre 

effective du tribunal arbitral nous oblige à procéder prioritairement à l’identification du 

juge d’appui (A) avant d’analyser comme il intervient (B). 

A. De quel juge il s’agit ? 

Le juge d’appui n’est pas le super juge de l’arbitrage. Il ne peut être saisi pour 

                                                           
1034 Th. CLAY « L’appui du juge à l’arbitrage » in Les cahiers de l’arbitrage, n°2, 2011, LGDJ Lextenso, p331. 
1035 Th. CLAY, l’arbitre, éd Dalloz, 2001, p545 ; F. BACHAND, L’intervention du juge Canadien avant et durant un arbitrage commercial 

international, L.G.D.J, 2005, p221. 
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l’ensemble des questions relatives à la mise en place de l’arbitrage1036. Les compétences 

spécialisées du juge d’appui doivent être complétée par d’autres juges étatiques, 

notamment, le juge du contrôle et celui des référés ou de l’incident. 

Ainsi, le juge d’appui n’est pas le juge des référés ou de l’incident, ce dernier peut 

être également amené à assister le tribunal arbitral, néanmoins, il intervient pour obtenir 

le prononcé d’une mesure coercitive impliquant un tiers à l’arbitrage ou l’exécution 

forcée d’une mesure provisoire décidée par l’arbitre, tandis que le juge d’appui est 

tourné vers le tribunal arbitral dont il épaule la constitution. Comme il peut être appelé 

à se prononcer sur le délai de l’arbitrage, en mettant fin à la procédure arbitrale ou en 

décidant de proroger le délai initial. Alors, qui est ce juge et sur la base de quelle qualité 

va-t-il intervenir ? 

En droit marocain, selon les articles 327-4 et 327-5 du CPC lorsque la constitution 

du tribunal arbitral rencontre des difficultés, les parties ou les arbitres peuvent faire 

appel au « président de juridiction » pour faire face à ces difficultés1037. Les deux articles 

ne déterminent  pas de quel président de tribunal il s’agit et sur la base de quelle qualité 

il le fera. On retrouve la même situation au niveau de l’article 327-20 qui fait allusion à 

l’intervention du président du tribunal pour ce qui est du délai d’arbitrage1038. 

Voilà pourquoi, il faut déterminer de quel président du tribunal il s’agit. La réponse 

à cette question dépend de la nature de l’arbitrage, s’il s’agit d’un arbitrage interne ou 

d’un arbitrage international. 

Pour l’arbitrage interne, l’article 312 (3) du CPC, précise que : « le président de la 

juridiction désigne le président du tribunal de commerce, sauf précisions contraires ». 

Autrement, le juge compétent est le juge normalement habilité pour connaitre du litige 

en l’absence de convention d’arbitrage, et en application des règles générales 

d’attribution de compétence matérielle, nonobstant toute stipulation contraire des 

parties1039. 

                                                           
1036J.ORTSCHEIDT : « Le juge d’appui, les principes directeurs du processus et l’indépendance de l’arbitre », note sous Cass. Civ. 1ère, 20 

juin 2006, Rev. Arb., 2007, p463, spéc p456. 
 على االوامر على ال دعوى  عريضة على بناء املوضوع قضاء طرف من يتم املحكم تعين أن إلى يشير الغالب القضائي فاالجتهاد املصري، للقانون  بالنسبة1037

العدد  العاملية، التحكيم مجلة القضاء"، من املحكم تعيين في سواء كلمة إلى هللا: "دعوة أمر برهان الخصوص بهذا راجع طلب(، على بناء عرائض )االوامر

 ما يجسد ناعم طريق يعتبر طلب على االوامر اتباع أما املحكم تعيين في القضاء لتدخل الخشة بالطريقة يوصف الدعوى  طريق اتباع ،272ص ،1027، 20

 التحكيم مجلة ،الناعم" والتدخل الخشن التدخل بين الدولة محاكم بواسطة املحكم الزيادي: "اختيار إسماعيل الفقه حسب القاض ي، من مطلوب هو

 .710 -711 الصفحة،1021، 22العدد  العاملية،
1038 La même situation est prévue par les articles 323, 325 et 327-8 relatif à la révocation et la récusation d’un arbitre. Ces articles ne 

précisent pas de quel président de tribunal il s’agit, ils se contentent de prévoir le recours au président de tribunal compétent. 
1039 L’ordonnance du président du tribunal de commerce de Casablanca n°156/09 du 21 janvier 2009, dossier n°2530/1/2008 et 

l’ordonnance n°759/2010 du 07 avril 2010, dossier n°539/1/2010 ; L’ordonnance du président du tribunal de commerce de Casablanca 

n°569 du 05 mars 2008, dossier n°261/1/2008 ; l’ordonnance n°156/09 du 21 janvier 2009, dossier n°2530/1/2008. 
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Pour simplifier, le juge d’appui est le Président du tribunal de première instance 

s’il s’agit d’un litige civil ; le Président du tribunal de commerce, s’il s’agit d’un litige 

commercial ; alors que pour les litiges administratifs il revient au tribunal administratif 

de statuer sur la requête et non son président1040. Cette conception est réconfortée par 

les dispositions des articles 327-341041 et l’article 327-351042, relatifs respectivement aux 

recours en rétractation et la tiers opposition. 

De même les termes du CPC ne déterminent pas en qualité de quoi, le président va 

intervenir. Est-ce en sa qualité de juge des référés ou bien es-qualité ? 

Il revient alors à la jurisprudence de clarifier ce point, le président du tribunal de 

commerce quand il agit sur la base et dans le cadre de loi 08-05 il agit en es-qualité et 

non en juge des référés. C’est ce qui ressort de l’ordonnance du président du tribunal de 

commerce de Casablanca n°1943/09 du 14 octobre 2009 dans le dossier 

n°1711/1/20091043 : 

« Attendu que la demanderesse a formulée sa demande de nomination d’un arbitre 

au juge des référés dans le cadre des articles 149 et 309 du code de procédure civile. 

Attendu que le président du tribunal quand il tranche telle demande, il agit en sa 

qualité du président du tribunal et non celle de juge des référés… »1044. 

Cette position jurisprudentielle, pose une problématique très importante qui est 

celle du débat devant le président du tribunal. Est ce qu’il s’agit d’une procédure 

contradictoire ou non ? Effectivement, il semble que le courant jurisprudentiel soit 

                                                           
 القضاء بمجلة منشور  ،1711/47املدني  ،امللف2442ماي  21بتاريخ  الصادر 1240عدد   -سابقا االعلى املجلس –النقض  محكمة قرار أيضا راجع

 00.02رقم  القانون  مستجدات ضوء في التحكيم،-الوساطة -املنازعات: الصلح لتسوية البديلة الوسائل ،الثالث العدد وأبحاث" "دراساتسلسلة  املدني،

 .111،الصفحة 1027االتفاقية،  والوساطة بالتحكيم املتعلق
1040 L’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca n°569 du 05 mars 2008, publiée dans la Revue Libanaise de l’Arbitrage Arabe 

et International, n°46, p20 ; L’arrêt de la même Cour n°4351 du 25 septembre 2007, publiée dans la même Revue, p71 ; L’arrêt de la Cour 

de cassation n°430 du 16 avril 2008, dossier commercial n°1387/3/1/2004. 

 العدد وأبحاث" سلسلة "دراسات املدني، القضاء بمجلة ،منشور 1711/47رقم  مدني ملف ،2442ماي  21بتاريخ  الصادر 1240رقم  النقض محكمة قرار

االتفاقية،  والوساطة بالتحكيم املتعلق 00.02رقم  القانون  مستجدات ضوء في التحكيم، -الوساطة -صلحاملنازعات: ال لتسوية البديلة الوسائل ،الثالث

 .111،الصفحة 1027
1041 Le deuxième paragraphe de l’article 327-34 dispose que : « La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une demande en rétractation, 

conformément aux dispositions de l'article 402 ci-après et ce, devant la juridiction qui aurait connu de l'affaire s'il n'y avait pas eu de 

convention d'arbitrage ». 
1042 L’article 327-35 dispose que : « Les sentences arbitrales, même assorties de la décision d'exequatur, ne sont pas opposables aux tiers 

qui peuvent, toutefois, faire tierce opposition dans les conditions prévues par les articles 303 à 305 ci-dessus devant la juridiction qui 

aurait connu de l'affaire s'il n'y avait pas eu de convention d'arbitrage ». 
1043 Voir aussi l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Casablanca n°379 du 28 février 2011, dossier n°125/11/2011. 

 املدنية. املسطرة قانون  من 704و  214الفصلين  إطار في املستعجالت قاض ي إلى محكم تعيين إلى الرامي طلبها قدمت املدعية أن يلي: "حيث ملا الترجمة1044

 للمستعجالت...". قاضيا بصفته وليس تلك بصفته الطلب هذا مثل في يبث إنما املحكمة رئيس إن وحيث
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majoritairement en faveur d’une procédure contradictoire1045.  

D’ailleurs c’est ce qui ressort de l’ordonnance du président du tribunal de 

commerce de Casablanca n°379 du 28/02/2011 dans le dossier n°125/11/2011: 

« Attendu que la demanderesse, conformément à sa requête corrective précise 

qu’elle demande l’intervention du juge des référés en application de l’article 21 de la 

loi instituant les tribunaux de commerce. 

Attendu que les compétences du président du tribunal telles qu’elles sont 

déterminés par la loi 08-05 concernant la procédure d’arbitrage, ne peuvent être mis 

en œuvre que dans le cadre d’une procédure contradictoire et non en sa qualité de juge 

des référés ». 

Utiliser le contradictoire peut avoir des effets négatifs sur la célérité exigée du juge 

étatique dans ce cadre. Le débat contradictoire n’a pas lieu d’être du moment qu’il s’agit 

d’une question qui ne porte pas atteinte aux droits des parties. 

En somme, en droit marocain le juge d’appui qui a la compétence pour résoudre 

les difficultés de constitution du tribunal arbitral et les demandes de prorogation de la 

durée de l’arbitrage est le président du tribunal matériellement et territorialement 

compétent en absence d’une convention d’arbitrage en sa qualité du président du 

tribunal et non celle de juge des référés. 

Concernant l’arbitrage international, lorsque la convention d’arbitrage fixe le siège 

de l’arbitrage, il reviendra aux tribunaux du pays choisi d’apporter leur soutien à la 

constitution du tribunal arbitral. Par contre, si la convention d’arbitrage ne fait aucune 

référence au siège de l’arbitrage, le juge d’appui marocain ne serait compétent que si 

c’est la loi de procédure civile marocaine est applicable, conformément aux dispositions 

de l’article 327-411046. 

                                                           
 من سنة خمسون  مرور بمناسبة الرابعة الجهوية الندوة في قدمت مداخلة ،االستثمار" منازعات لفض واملؤسساتية الخاصة "االجهزةملجاوي:  محمد1045

 البيضاء بالدار التجارية االستئناف محكمة طرف من األعلى "،نظمت املجلس توجيهات خالل من التحكيم االستثمار عنوان: "قضايا تحت القضائي، العمل

 الدولي املؤتمر في قدمت العربية" مداخلة الدول  في والدولي االجنبي للحكم القضائية درميش :" املراقبة هللا عبد ؛727ص  ،1001ابريل  24و 20بين  ما

 .27 الصفحة،1004، 1العدد  والتحكيم، للوساطة املغربية املجلة في ،منشورة1004ماي  14و 10أيام  تونس في املنعقد
1046 « La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, désigner le ou les arbitres ou prévoir les 

modalités de leur désignation ainsi que celles de leur remplacement. 

Si la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté et sauf clause contraire, la partie la plus diligente peut : 

1. Au cas où l'arbitrage se déroule au Maroc, saisir le président de la juridiction qui sera amené par la suite à déclarer exécutoire la sentence 

arbitrale ; 

2. Au cas où l'arbitrage se déroule à l'étranger et si les parties ont prévu l'application de la loi de procédure civile marocaine, saisir le 

président du tribunal de commerce de Rabat » ; En France pour l’arbitrage international, le nouvel article 1505 désigne le président du 

tribunal de grande instance de Paris comme juge d’appui territorialement compétent : 

-Lorsque les parties ont convenu ainsi ; 

-Lorsque l’arbitrage se déroule en France ; 
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En France1047, le rôle d’appui est joué par le président du tribunal de grande 

instance (1459 du CPC) ou le président du tribunal de commerce, on distingue entre les 

situations suivantes : 

 Le président du tribunal de grande instance, pour proroger le délai d’arbitrage 

(article 1463) ; le président du tribunal de commerce ne peut plus être désigné par 

les parties (ancien article 1446 renvoyant à l’article 1444 alinéa2) ; 

 Le président du tribunal de grande instance, pour les différents relatifs à la 

récusation, l’abstention et la démission des arbitres (article 1459 alinéa 1 et 2) au 

lieu du « président du tribunal compétent » dans l’ancienne législation (article 

1463) ; 

 Le président du tribunal de grande instance, en concurrence avec le président du 

tribunal de commerce, pour les différents relatifs à la constitution et la composition 

du tribunal arbitral (article 1459, 1451, 1454), à savoir, que le président du tribunal 

de commerce doit être expressément désigné en ce sens (article 1459 alinéa2). 

Le juge d’appui parisien récupère pratiquement toutes les compétences du juge 

d’appui interne, à savoir, la constitution du tribunal arbitral, les difficultés tenant à 

l’abstention, à l’empêchement, à la démission ou à la récusation de l’arbitre comme à la 

possibilité de proroger le délai d’instance sauf bien évidement la volonté expresse des 

parties au litige1048. 

Après cette identification du juge compétent pour soutenir la procédure arbitrale, 

il convient d’apprécier la procédure à suivre pour demander ce soutien, ainsi que les 

                                                           
-Lorsque les parties ont donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure 

arbitrale ; 

-Lorsque l’une des parties est exposée à un risque de déni de justice. 
1047D’après les dispositions du code de procédure civile telles que modifiées par le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme 

de l’arbitrage 
1048 Ch. JARROSSON et J. PELLERIN, « Le droit français de l’arbitrage après le décret du 13 janvier 2011 » Rev. Arb., 2011. 5, p59 ; En 

Egypte l’article 9 de la loi précise que la juridiction originairement compétente pour connaître du litige est compétente pour connaître 

des questions d’arbitrage que la loi sur l’arbitrage soumet aux juridictions égyptiennes, s’il s’agit d’un arbitrage commercial international, 

qu’il se déroule en Egypte ou à l’étranger, la Cour d’appel du Caire sera compétente, sauf si les deux parties se sont mises d’accord pour 

désigner une autre Cour d’appel en Egypte .Cette juridiction demeurera compétente pour l’ensemble de la procédure d’arbitrage.  

تحكيم" بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين من املعهد العالي للقضاء، تحت راجع بهذا الخصوص، دامية اشهيبو: "الرقابة القضائية على اتفاق ال

 .24صفحة ال،1022-1004د الصفريوي، رئيس املحكمة التجارية بالرباط، الفوج السادس والثالثون حاشراف عبد الوا

En Jordanie, selon l’article 2 de la loi sur l’arbitrage, c’est la cour d’appel territorialement compétent qui prend en charge le règlement des 

questions relative à la procédure arbitrale à moins que les parties ne désignent une autre cour d’appel. La loi Egyptienne et Jordanienne 

ne déterminent pas si les requêtes sont portées devant le président de juridiction ou bien devant le juge de droit commun. En droit 

Tunisien, pour l’arbitrage interne le juge d’appui à la constitution du tribunal arbitral est le président du tribunal de première instance 

dans le ressort duquel se trouve le siège de l’arbitrage (l’article 18), alors que c’est le premier président de la cour d’appel de Tunis quand 

il s’agit d’un arbitrage international (l’article 56). 
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voies de recours susceptible d’être exercés contre ses décisions. 

B. Les formalités procédurales 

Le président du tribunal, en sa qualité de juge d’appui est saisi par requête 

respectant les formalités édictées par les articles 31 et 32 du code de procédure civile, 

par l’une des parties, le tribunal arbitral ou l’un des arbitres. Il est saisi comme en matière 

des référés. Sa décision prend la forme d’une ordonnance irrévocable, c'est-à-dire non 

susceptible de recours. 

Le législateur marocain s’est montré partagé entre le refus  de reconnaître toute 

forme de recours contre les décisions du juge d’appui lorsqu’il agit dans le cadre des 

difficultés de constitution du tribunal arbitral (les articles 327-5, 327-4 et 327-3) et le 

fait de rester muet par rapport aux décisions du même juge concernant le délai de 

l’arbitrage  (l’article 327-20). La partie en défaveur de laquelle cette décision est 

prononcée peut-elle attaquer celle-ci en appel ? Autrement, la décision du président du 

tribunal est-elle susceptible d’appel lorsqu’il décide d’arrêter la procédure arbitrale pour 

dépassement du délai d’arbitrage ou la prorogation du délai de la procédure ? 

Mieux encore, lorsque le président du tribunal constate manifestement que la 

convention d’arbitrage est nulle et refuse de procéder à la désignation d’un arbitre, est 

ce que sa décision est susceptible d’appel ou pas ?  

Le juge d’appui statue en principe par ordonnance non susceptible de recours. 

Certes, l’absence de toute voie de recours confère de l’autorité et renforce la crédibilité 

du juge d’appui. Néanmoins, elle peut être considérée comme dangereuse, lorsque les 

principes fondamentaux du droit sont violés. 

Ainsi, après hésitation, la jurisprudence française avait admis le recours contre la 

décision du juge d’appui pour excès de pouvoir sous forme d’un « contredit de 

compétence », le 15 mai 1997 la Cour d’appel de Poitiers a annulé partiellement pour 

excès de pouvoir, une décision du président du tribunal de commerce qui, outre la 

désignation d’un arbitre, avait statué sur la provision à valoir sur les honoraires des 

arbitres1049.  

Dans un autre arrêt -plus explicite- la Cour de cassation française, avait expliqué 

que le demandeur peut attaquer l’ordonnance du président du tribunal, au motif qu’elle 

viole le droit à un procès équitable, contrairement aux dispositions de l’article 6 de la 

convention européenne des droits de l’homme : « mais attendu que l’ordonnance par 

laquelle le juge d’appui désigne un arbitre n’étant pas susceptible de recours, sauf en 

cas d’excès de pouvoir, et le juge d’appui, ayant, dans l’exercice de ses pouvoirs, 

procédé à la désignation d’un arbitre sur le fondement d’une clause compromissoire, 

qu’il a estimé applicable, c’est à bon droit que la Cour d’appel, après avoir relevé à 

juste titre qu’il reviendrait au tribunal arbitral, une fois constitué, d’apprécier l’étendue 

                                                           
1049 G. PLUYETTE : « Le juge d’appui l’expérience française », in Le juge et l’arbitrage, actes du colloque organisé à Tunis les 25 et 26 avril 

2013, éd A. PEDONE, 2014, p137. 
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de son pouvoir en application de l’article 1466 du CPC… » 1050. 

D’ailleurs, lorsque le juge étatique décide qu’il n y’a pas lieu de procéder à la 

désignation d’arbitre, parce que la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou 

inapplicable1051, la partie la plus diligente a la faculté d’attaquer en appel sa décision. 

Ceci, conformément au dernier alinéa de l’article 1460 pour l’arbitrage interne et 

l’article 1506 pour l’arbitrage international qui renvoie aux dispositions de l’article 

1460. Cette pratique qui cherche à sauver la procédure arbitrale est adoptée, aussi, en 

Egypte1052.  

Par contre, au Maroc les articles du code de procédure civile sont clairs sur 

l’impossibilité d’exercer un recours contre les décisions du juge lorsqu’il agit dans le 

cadre des articles 327-5, 327-4 et 327-3. 

Ainsi, l’intervention du juge visant à assister le tribunal arbitral ou les parties lors 

de la constitution de ce dernier ne l’empêche pas de contrôler a priori la compétence 

arbitrale en vérifiant l’existence de la convention d’arbitrage ou sa validité apparente ou 

même l’arbitrabilité du litige. Ce contrôle peut conduire à l’inverse de la mission 

assignée au juge à ce niveau, puisqu’il peut conduire à un blocage ou même à l’arrêt de 

la procédure arbitrale sans pour autant avoir la possibilité de saisir un second degré de 

juridiction. 

Pour les décisions portant sur le délai d’arbitrage, il est possible de les attaquer en 

appel du moment que le silence du législateur signifie le recours aux normes de droit 

commun, pratique confirmée par la jurisprudence Egyptienne1053. 

Il est plus probable d’interdire le recours contre les décisions du président du 

tribunal, visant la continuité et le maintien de la procédure arbitrale, ou globalement 

toute décision visant à rendre l’arbitrage plus efficace. Ceci, en harmonie avec le 

principe selon lequel qu’il s’agit d’un juge d’appui qui assiste l’arbitrage et l’arbitre 

pour rendre sa décision dans les meilleurs conditions. 

Le débat peut être plus axé sur la faculté de recours contre une décision d’arrêt de 

la procédure pour dépassement du délai d’arbitrage. Dans ce genre de situation, le juge 

exerce son pouvoir d’appréciation pour décider de l’arrêt de la procédure, d’autant plus 
                                                           

1050Cass. Civ. 1ère, n°11-10535 du 19 décembre 2012, Rev. Procédures, 2013, n°2, note Weiller, p138. 
1051 N. NAJJAR, « Le contrôle judiciaire de la convention d’arbitrage », La Revue Libanaise de l’Arbitrage Arabe et International, n°56, 2010, 

p8. 

 .22سامي بديع منصور: " مبدأ االختصاص باالختصاص من خالل دور القضاء في تفعيل التحكيم في القانون اللبناني"، املرجع السابق، الصفحة 
،أشار إليه برهان أمر هللا : 70/01/1001،جلسة 42جاري، الدائرة ق، تحكيم ت 4/224قرار صادر عن محكمة استئناف القاهرة، القضية رقم 1052

، أورده 201الصفحة،1001، يوليو 1"املستحدث من قضاء محكمة استئناف القاهرة في مسائل التحكيم التجاري"، مجلة التحكيم العربي، العدد 

منشورات دار القلم الطبعة األولى   -في القانون املغربي واملقارن دراسة مقارنة –أيضا، عبد الكبير العلوي الصوص ي، رقابة القضاء على التحكيم 

 .42و  42 الصفحة، 1021يونيو
تجاري، مشار إليه ضمن املبادئ  42، الدائرة 1001ابريل  70، بتاريخ 2442سنة  4قرار محكمة استئناف القاهرة في الدعوى التحكيمية رقم 1053

، 1001يوليوز  ،1الصادرة تحت مظلة مركز القاهرة ومحكمتي االستئناف والنقض، مجلة التحكيم العربي، العدد القانونية املبسطة من أحكام التحكيم 

 .212 الصفحة
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qu’un important effort a été déployé par les deux parties et le tribunal arbitral, bien 

évidement avec des moyens financiers importants. Décider l’arrêt de la procédure sera 

considéré comme si la procédure arbitrale n’a jamais eu lieu et par conséquent renvoyer 

les parties devant le tribunal étatique et reprendre la procédure depuis le début. 

Contrairement au courant qui considère que l’ordonnance décidant la continuité 

ou la prorogation du délai d’arbitrage peut être attaquée en appel par la partie la plus 

diligente1054, on soutient qu’il revient au juge de décider en premier et dernier ressort 

sur le sort de la procédure. Ceci, en opérant une appréciation de l’avancée réalisée par 

les arbitres au cours de la durée d’arbitrage déjà écoulée. 

Il aurait été préférable que le législateur prohibe les recours contre les décisions du 

juge d’appui en refusant d’exercer tout recours, lorsque de telles décisions cherchent à 

faciliter le travail du tribunal arbitral ou l’efficacité de l’arbitrage en général. Surtout 

que l’objectif escompté de l’intervention du juge étatique en la matière est l’effectivité 

de l’effet positif de la convention d’arbitrage. Voilà pourquoi, il importe de bien cerner 

l’étendue de cette intervention. 

Section II : Les domaines d’intervention du juge  

Disposant de l’imperium le juge étatique débarrasse l’instance arbitrale des vices 

pouvant affecter la mise en place du tribunal arbitral. Il permet d’extraire du processus 

les suspicions pouvant entacher la composition du tribunal arbitral et de parer aux 

défaillances des arbitres (A) ou bien encore d’assurer la police des retards qui pourraient 

affecter le bon déroulement de l’arbitrage (B). 

A. La constitution du tribunal arbitral 

La constitution du tribunal arbitral est l’une des étapes principales de l’arbitrage, 

elle est aussi, des plus disputée de la procédure1055, réussir une telle étape garantit une 

meilleure efficacité au processus arbitral, d’où l’intérêt d’assurer le bon déroulement de 

ce stade en prévoyant « des gardes fous » à une éventuelle carence de la volonté des 

parties. 

La majorité des systèmes juridiques reconnaissent au juge la faculté d’intervenir 

en vue de soutenir les parties pour aboutir à la constitution du tribunal arbitral1056. Cette 

intervention est envisagée à titre exceptionnel. La priorité est aux parties conformément 

au principe universel de l’autonomie de la volonté, ou bien au centre permanant 

d’arbitrage, s’il s’agit d’un arbitrage institutionnel. C’est le principe de subsidiarité1057. 

                                                           
 .41 الصفحة،املرجع السابق،-دراسة مقارنة في القانون املغربي واملقارن –عبد الكبير العلوي الصوص ي، رقابة القضاء على التحكيم 1054

1055 A. JANATI IDRISS : « Intervention du juge en amont et en aval de la sentence arbitrale », Revue Marocaine des Contentieux (REMARC) 

n° 5-6,  2007, p 38. 
عبده جميل غصوب: "تدخل القاض ي ؛ 270 الصفحة، 1027برهان أمر هللا: "دعوة إلى كلمة سواء في تعيين املحكم من القضاء"، املرجع السابق، 1056

؛حمزة 27-21،الصفحة1022، 20"، املجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد -دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والقانون االماراتي–في التحكيم 

 .21ص، 1002، غشت 4 عتحكيم العربي، أحمد حداد: "دور املحكمة في التحكيم في القوانين العربية )مصر وعمان واألردن("، مجلة ال
1057 P. CHEVALIER : « Le nouveau juge d’appui », in Le nouveau droit de l’arbitrage, actes du colloque du 28 février 2011, éd Lextenso 

2011, p153 ; G. PLUYETTE : « Le juge d’appui l’expérience française », in Le juge et l’arbitrage, Actes du colloque organisé à Tunis les 25 
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Ce principe signifie que l’intervention du juge d’appui est conditionnée par le défaut 

d’accord des parties ou des arbitres ou bien du centre chargé d’administrer l’instance 

arbitrale. Cependant, ce principe ne fait pas obstacle à l’intervention du juge d’appui 

avant le choix de l’institution de l’arbitrage1058. 

L’article 327-5 du CPC trace les modalités d’intervention du juge étatique dans sa 

version d’appui à la constitution du tribunal arbitral1059, on peut relever facilement les 

cas où l’intervention du juge est souhaitée pour débloquer la constitution du tribunal 

arbitral :  

 Si les parties ou le tiers auquel cela incombait, n’a pas désigné l’arbitre ou les 

arbitres qu’il lui appartenait de nommer ; 

 En cas d’arbitre unique, si les parties n’ont pas pu le désigné de commun accord ; 

 Lorsque les arbitres sont en nombre pair et ne s’entendent pas sur la désignation 

du 3ème arbitre. 

Ces cas de figure sont d’ordre indicatif1060, étant donné que l’article 327-5 ajoute 

dans son dernier paragraphe une compétence résiduelle du président du tribunal lui 

conférant le rôle d’appui à la constitution du tribunal arbitral lorsque celle-ci se heurte 

à n’importe quelle difficulté1061. 

C’est pratiquement les même cas fixés par les nouveaux articles 1451 à 1453 du 

nouveau code de procédure civile français (CPCF)1062. Ces dispositions abrogent les 

anciens articles 1443 et 1448 prévoyant à peine de nullité de la clause compromissoire, 

l’obligation de prévoir les modalités de désignation des arbitres. 

Au Maroc comme en France, cette liste est tirée de la pratique en ciblant les  

hypothèses les plus récurrentes à savoir le blocage ou l’inaction des parties.  

                                                           
et 26 avril 2013, éd A. PEDONE, 2014, p134 ; A. JANATI IDRISS : « Intervention du juge en amont et en aval de la sentence arbitrale», op 

cit, pp38-39. 
1058Cass. Civ 1ère, 20 juin 2006 ; Cass. Civ 1ère, 23 janvier 2007, D2008, Obs Th. CLAY, Panor, pp180-185; Ph. FOUCHARD: « Les 

institutions permanentes d’arbitrage devant le juge étatique », Rev. Arb., 1987, p255. 
1059 L’ordonnance du président du tribunal de commerce de Marrakech n°12 du 13 janvier 2009 dossier n°617/1/2008. 

س ي يفاطمة الدحاني: "دور رئيس املحكمة في التحكيم الداخلي املغربي" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة محمد الخامس السو 1060

 .وما بعدها 17الصفحة  1002-1002كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية سال، السنة الجامعية 
1061 Dernier paragraphe de l’article 327-5 : « Il en sera de même chaque fois que la constitution du tribunal arbitral se heurte à une 

difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en œuvre des modalités de désignation ». Comme son corolaire marocain l’article 

1454 du CPC français ajoute une compétence résiduelle en précisent que tout différend lié à la constitution du tribunal arbitral est de la 

compétence du juge d’appui sauf accord contraire des parties. 
1062 Quatre cas d’ouverture amenant à saisine du juge d’appui français: 

-Défaut d’accord des arbitres sur la désignation de l’arbitre complémentaire (l’article 1451) ; 

-Défaut d’accord des deux parties sur le choix de l’arbitre unique (l’article 1452n°1) ; 

-Défaut d’accord sur le choix de l’arbitre en cas d’arbitrage par trois arbitres (l’article 1452n°2) ; 

-Défaut d’accord sur les modalités de constitution du tribunal arbitral lorsque le litige oppose plus de deux parties (l’article 1453).  
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Si on reprend les cas où l’intervention du juge est souhaitée, c’est d’abord quand 

les parties ne désignent pas d’arbitre dans le cadre de la convention d’arbitrage, ensuite 

lorsqu’un désaccord subsiste à l’encontre de cette désignation. Il revient au président du 

tribunal de procéder à cette désignation conformément aux modalités choisies par les 

parties1063. 

Le deuxième cas de figure, c’est lorsque le désaccord existe entre les deux arbitres  

désignés sur le choix du troisième arbitre. Ainsi, l’intervention du président du tribunal 

est subordonnée à l’existence d’un désaccord sur la nomination des membres du tribunal 

arbitral1064. 

De même, d’après  le 2ème paragraphe de l’article 327-5, si le tribunal arbitral est 

composé de trois arbitres, chacune des parties procède à la désignation de son arbitre. 

Ceci, dans un délai de 15 jours après la réception d’une demande dans ce sens adressée 

par l’autre partie. Si les deux arbitres déjà désignés ne s’entendent pas sur l’identité du 

troisième, le désaccord est porté devant le président du tribunal afin de procéder à cette 

désignation. A noter que la demande de désignation d’arbitre doit être notifiée à l’autre 

partie sous peine d’être rejetée par le président du tribunal1065. 

Lors de la désignation des arbitres, le juge d’appui veille à l’épanouissement de la 

volonté des parties. Il actionne les mécanismes déjà établis par les parties afin de leur 

permettre de conduire efficacement la procédure arbitrale1066. 

Précisant d’ailleurs,  que dans le cadre de la convention d’arbitrage, les parties  

peuvent prévoir une procédure de nomination ou bien des critères que leur future « juge 

privé » doit respecter, comme : la nationalité, le sexe, une compétence particulière....etc. 

Si l’une des parties refuse de respecter ces conditions lors de la nomination de l’arbitre, 

la partie la plus diligente peut demander l’intervention du président du tribunal1067. 

Ainsi, l’intervention du juge demeure encadrée par les prévisions des parties1068. Seule 

la nullité manifeste de la convention d’arbitrage peut motiver le refus du juge de 

désigner les arbitres1069.  

Par ailleurs, la constitution du tribunal arbitral n’est parfaite qu’après que l’arbitre 

                                                           
 2بتاريخ ، 1220/44عدد للدار البيضاء االبتدائية املحكمة رئيس وأمر 2407دجنبر في الصادر 201/07عدد بمراكش االبتدائية املحكمة رئيس أمر1063

 .2444يوليو 
 .177الصفحة  ،2441الطبعة  العربية، النهضة دار التحكيم"، على القضاء إبراهيم، "والية سالم علي1064

1065 L’ordonnance du président du tribunal de commerce de Casablanca n°156/09 du 21 janvier 2009, dossier 2530/1/2008. 
1066 J-B. RACINE : « La transformation d’un arbitrage institutionnel en un arbitrage ad hoc sous la houlette du juge d’appui » note sous TGI 

Paris, 22 janvier 2010, Rev. Arb., 2010.571, spéc p583. 
ندوة العمل القضائي والتحكيم التجاري، سلسلة دفاتر املجلس االعلى، العدد  ، التحكيم" لخصومة املساند القضاء الحميد :"دور  عبد أحمد خالد1067

 ؛210، الصفحة1002، 1

Voir aussi, l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Casablanca n°1161/2010, dossier n°679/1/2010. 
1068 L’ordonnance du président du tribunal de commerce de Casablanca n°2337 du 13 octobre 2010, dossier n°2042/1/2010. 
1069 L’ordonnance du président du tribunal de première instance de Rabat n°3687/2008 du 08 juillet 2008, dossier divers 

n°3502/4/2008. 
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désigné accepte sa mission, en signant la convention d’arbitrage ou un contrat. Le refus 

de l’arbitre d’accepter sa mission, justifie l’intervention du président du tribunal pour 

désigner un autre arbitre1070. 

Aussi, la constitution initiale du tribunal arbitral ne garantit pas sa composition 

définitive jusqu'au prononcé de la sentence, attend que, les arbitres désignés peuvent 

être remplacés pour diverses causes, notamment, le décès, la démission, la récusation, 

la révocation, l’empêchement…etc. ; dans l’un de ces cas l’intervention du juge est 

requise pour remédier aux causes mettant une fin anticipée à la mission des arbitres. 

Le règlement d’incidents postérieurs à la constitution du tribunal arbitral est lié le 

plus souvent à la récusation d’un arbitre, cela constitue le cas le plus délicat en matière 

de la fin anticipée de la mission de l’arbitre. Si la récusation demandée par l’une des 

parties est accepté par l’autre partie et l’arbitre, il n’y a aucune difficulté, sinon la 

contestation est soumise, soit par l’une des parties soit par le tribunal arbitral au juge qui 

statue sur la demande. 

En principe, au moment de l’acceptation de la mission d’arbitrer un litige, l’arbitre 

doit déclarer toutes les circonstances de nature à susciter des doutes sur son impartialité 

ou son indépendance (l’article 327-6) et il ne peut accepter sa mission que sur accord 

des parties (l’article 327-7). L’article 323 du CPC énumère un certain nombre de points 

qui peuvent être source de récusation, majoritairement liés à des suspicions 

d’indépendance ou d’impartialité1071. 

Les difficultés liées à la récusation ou à la révocation des arbitres sont portées 

devant le président du tribunal (l’article 327-8),  si ce dernier constate la véracité des 

causes de récusation, il procède à la récusation de l’arbitre par ordonnance non 

susceptible de recours dans une procédure contradictoire1072. 

La révocation de l’arbitre obéit à une logique différente de celle de la récusation. 

Si les demandes de récusation tournent autour de la suspicion envers  l’arbitre d’être 

partiel ou dépendant de l’une des parties, celles de la révocation supposent une 

impossibilité de l’arbitre d’exercer sa mission. 

La procédure de récusation portée devant le juge entraine la suspension légale de 

la procédure arbitrale, conformément au premier alinéa de l’article 327-8 du CPC ; Or, 

cette suspension peut conduire à une inefficacité de la procédure arbitrale, entendu qu’un 

ensemble d’actions peuvent être menées par des plaideurs de mauvaise foi, afin 

d’aboutir à des suspensions de la procédure arbitrale et conduit par conséquent à des 

pertes de temps considérables. 

                                                           
1070 L’ordonnance du président du tribunal de commerce de Marrakech n°57 du 01 février 2011, dossier n°626/1/2010. 
1071 Le juge d’appui français peut être saisi en cas de différend tant à l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre (l’article 1456) mais aussi 

il peut intervenir pour juger de la cause invoquée par l’arbitre en cas d’abstention ou de démission (l’article 1457). 
1072 L’ordonnance du président du tribunal de commerce de Marrakech n°153 du 24 mars 2009, dossier n°68/1/2009. 
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B. La durée de l’arbitrage 

Le recours à l’arbitrage pour résoudre un différend reste motivé par la durée qui 

est supposée courte pour trancher le litige. Inutile de rappeler que le succès de l’arbitrage 

comme mode de règlement des litiges tient autant à la fluidité de la mise en place du 

tribunal arbitral, qu’à la maitrise de la durée de l’instance1073. 

Effectivement, la durée de la procédure d’arbitrage doit normalement être courte, 

puisqu’il revient aux arbitres de déterminer les différents contours de la procédure 

arbitrale jusqu’au prononcé de la sentence finale, en gardant à l’esprit qu’à la différence 

des tribunaux étatiques, le tribunal arbitral est chargé d’instruire un seul dossier1074. 

Habituellement, la durée de l’arbitrage est déterminée par les parties à travers la  

convention d’arbitrage ou bien en se référant à un règlement d’un centre d’arbitrage. A 

défaut de cette stipulation celle-ci est fixée à 6 mois conformément à l’article 327-20 du 

code de procédure civile marocain. 

La pratique révèle qu’il arrive souvent que des prorogations de délai soient 

demandées de part et d’autre. Ceci pour plusieurs raisons, notamment pour le dépôt 

d’une mémoire en réponse ou pour commenter le rapport de l’expert ou même encore 

préparer des éléments de réponse…etc. Cet état de fait menace parfois le délai initial 

prévu par les parties, qui risque d’être dépassé, ce qui peut entrainer la caducité de la 

procédure arbitrale.  

La durée de l’arbitrage peut être menacée également par les suspensions répétitives 

de la procédure arbitrale, due notamment aux demandes de récusation ou de révocation 

des arbitres. La question de la reprise de l’instance arbitrale est une question capitale 

vue ses conséquences, notamment  sur la rapidité de l’arbitrage,  mais aussi sur le délai 

qui peut être source d’annulation de la sentence finale. 

Les systèmes juridiques actuels, conscients de ce dilemme, ont instauré un relais 

pour faire face à l’éventualité du dépassement du délai d’arbitrage. 

D’abord, conventionnellement, il reviendra aux parties en conflit de proroger le 

délai d’arbitrage, puis, s’il s’agit d’un arbitrage institutionnel, c’est le règlement du 

centre d’arbitrage qui détermine la procédure à suivre. En dernier ressort, conformément 

au principe de subsidiarité, c’est le juge d’appui qui peut intervenir pour proroger le 

délai d’arbitrage soit sur demande de l’une des parties, soit par le tribunal arbitral lui-

même ou par l’un des arbitres1075. 

                                                           
1073 P. CHEVALIER : « Le nouveau juge d’appui », op cit, p154. 

 .11صفحة ال، 1001، يوليو 1"، مجلة التحكيم العربي، العدد 2411برهان أمر هللا : "ميعاد إصدار الحكم التحكيمي على ضوء قواعد اليونسترال 1074
1075 Le deuxième alinéa de l’article 327-20 du CPC marocain, précise que le délai légal ou conventionnel peut être prorogé pour la même 

période soit par accord des parties ou bien par ordonnance du président du tribunal compétent sur demande de l’une des parties ou bien 

du tribunal arbitral. 
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L’ancienne législation marocaine sur l’arbitrage ne prévoyait pas la possibilité de 

proroger la durée de l’arbitrage (l’article 29) c’est pourquoi certains juges lors de 

l’analyse des demandes d’exequatur vérifiaient que la sentence a été bien rendue dans 

les délais, ils employaient la motivation suivante : « Attendu que l’arbitre a rendu sa 

décision dans le délai fixé par la convention d’arbitrage…. »1076. 

Les dispositions de nature supplétive de l’article 327-20 du CPC supposent que la 

durée de l’arbitrage n’est pas d’ordre public, constat confirmé par de multiples décisions 

judiciaires, du moment que le législateur a reconnu aux parties la faculté de convenir 

d’un délai autre que celui fixé par la loi1077. 

En France, concernant la prorogation de la mission du tribunal arbitral, (les 

articles1463 et 1460 du CPC) le juge d’appui peut être saisi par l’une des parties, le 

tribunal arbitral ou l’un de ses membres, en harmonie avec la jurisprudence de la Cour 

de cassation qui n’hésitait pas à demander aux arbitres de faire preuve de diligence 

quand le délai d’arbitrage est trop court1078.  

La même jurisprudence, fait preuve de souplesse quant à la prorogation tardive de 

la durée de l’arbitrage, mais sur accord des deux parties1079, de même qu’elle sanctionne 

rigoureusement les sentences rendues hors délai1080. Elle cristallise aussi, l’acceptation 

tacite de la prorogation du délai, si les parties continuent la procédure sans contester ni 

formuler de réserve quant à l’expiration du délai initial1081.Aussi, un avocat représentant 

l’une des parties en vertu d’un mandat de représentation, peut accepter la prorogation 

du délai d’arbitrage. De même si ce dernier  dépose des pièces auprès du tribunal arbitral 

après l’expiration du délai d’arbitrage, il est considéré comme ayant accepté tacitement 

de le proroger1082. 

En revanche, la Cour de cassation précise, même s’il est acquis que le délai 

d’arbitrage peut faire l’objet d’une prorogation tacite, la preuve de cette prorogation doit 

être apportée sans équivoque. De surcroit, la participation d’une partie à la procédure 

arbitrale ne signifie pas qu’elle accepte tacitement de proroger le délai d’arbitrage, du 

moment qu’elle contestait globalement la constitution du tribunal arbitral et sa 

                                                           
1076 L’ordonnance du président du tribunal de commerce de Casablanca n°77 du 15 janvier 2007, dossier 2331/1/2006. 

؛ والقرار عدد 217، الصفحة 1004، منشور بمجلة التحكيم، العدد الرابع، أكتوبر 1002فبراير  22الصادر بتاريخ  224قرار املجلس االعلى رقم 1077

؛ قرار محكمة االستئناف التجارية بالدار 212، منشور بنفس املجلة، الصفحة 2111/00في امللف املدني عدد  2441وليو ي 1الصادر بتاريخ  2122

 14بتاريخ   401؛ قرار محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم102/01، امللف عدد 2401غشت  17بتاريخ  2712البيضاء تحت رقم 

 .412/2/1001، ملف عدد 1001أكتوبر 
1078Cass. Civ. 1er, 17 november 2010, n°09-12352, D.2010.2935, Obs. Th. CLAY, D.2010, 2049, Obs. X.DELPECH; JCP2010.1236. 
1079 TGI de paris, 25 janvier 1983 RGP 5525GP 1/835525, cité par A. JANATI IDRISS : « Intervention du juge en amont et en aval de la 

sentence arbitrale », op cit, p43. 
1080Cass. Civ. 7 novembre 2002 ; Cass. Civ, 27 avril 1981, Rev. Arb., 1984, p498, note FOUCHARD. 
1081 Th. CLAY, L’arbitre, op cit, p743. 
1082A. JANATI IDRISS : « Intervention du juge en amont et en aval de la sentence arbitrale », op cit, p43. 
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compétence1083. 

La prorogation du délai d’arbitrage est possible sur demande d’un seul arbitre. Si 

le tribunal arbitral est collégial. Il revient au juge, s’il le considère nécessaire, de prendre 

l’avis des autres membres du tribunal arbitral1084. Toutefois, les arbitres ne peuvent de 

leur propre initiative proroger le délai d’arbitrage, sauf habilitation des parties ou celle 

du juge1085.  

Le dépassement du délai de l’arbitrage ne peut être source d’annulation de la 

sentence, à moins que, le tribunal arbitral dépasse le délai convenu entre les parties, et 

que la partie la plus diligente avait soulevé cette question devant le tribunal arbitral1086. 

Ainsi, le dépassement du délai ne conduit pas systématiquement à l’annulation de la 

sentence1087.  

La vigilance des arbitres doit être à son maximum concernant le délai de 

l’arbitrage, puisque les dispositions du dernier alinéa de l’article 327-20 du CPC 

marocain1088, reconnait aux parties la faculté de demander au président du tribunal 

compétent de prononcer l’arrêt de la procédure arbitrale si le délai légal ou convention 

de l’arbitrage est écoulé. 

En France, même si l’article 1463 ne confère pas le pouvoir au juge de prononcer 

l’arrêt de la procédure arbitrale pour dépassement de délai, la doctrine et la jurisprudence 

reconnaissent que l’une des parties peut demander au président du tribunal compétent 

de mettre fin à la procédure arbitrale par une décision non susceptible de renonciation 

de la part des parties si le délai d’arbitrage est dépassé1089. 

 

                                                           
1083 L. JAEGER et O. RAMBAUD MATEL : « La preuve de la prorogation du délai d’arbitrage » Commentaire sur l’arrêt de la Cour de 

cassation française Civ 1ère n°08-21.313, 22 septembre 2010, Banque Delubac et Cie c/ CFCMNE, in Les cahiers de l’arbitrage, n°2, 2011, 

LGDJ Lextenso, p452. 
1084 TGI pais 19 nov1989 RGP4867 GP 1/894867 ; cité par A. JANATI IDRISS : « Intervention du juge en amont et en aval de la sentence 

arbitrale », op cit, p43.  
1085 Voir aussi les décisions judiciaires citées par PH. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial 

international, éd Litec, 1999, p771. 
 دراسة مقارنة في–، عبد الكبير العلوي الصوص ي، رقابة القضاء على التحكيم للمجلس االعلى أشار إليه 01/01/2441صادر بتاريخ  2122قرار رقم 1086

 .42 الصفحة، املرجع السابق  -القانون املغربي واملقارن 
الخاص بالفتاوى واالحكام  2تجاري، منشور بامللحق رقم  27الدائرة  227/11تحت رقم  12/21/2442قرار محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 1087

 .712-710،الصفحة  1001القضائية، عند محمود مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، طبعة 
1088 Dernier alinéa de l’article 327-20 du CPC marocain: « si la sentence n’est pas rendue dans le délai visé à l’alinéa ci-dessus, toute partie 

à l’arbitrage peut demander au président de la juridiction compétente de mettre fin à la procédure d’arbitrage par ordonnance. Chacune 

des parties peut alors saisir le tribunal initialement compétent pour connaitre du litige » ; pratiquement les mêmes dispositions de l’article 

45 (2) de la loi Egyptienne sur l’arbitrage ; l’article 37 (2) de loi Jordanienne ; l’article 781 de loi Libanaise sur l’arbitrage précise que 

l’instance arbitrale prend fin lorsque le délai d’arbitrage est expiré à moins que les parties ne décident autrement. 
والقرارات ، 41 الصفحة، املرجع السابق  -دراسة مقارنة في القانون املغربي واملقارن –عبد الكبير العلوي الصوص ي، رقابة القضاء على التحكيم 1089

 التي أشار إليها الباحث.
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Conclusion 

Le débat sur le domaine d’intervention du juge d’appui, nous amène à demander 

la création d’un juge d’appui spécialisé au Maroc. L’intérêt de l’instauration au sein des 

tribunaux étatique de juges spécialisés en arbitrage, s’inscrit dans le sens de veiller  à ce 

que l’intervention du juge participe à l’efficacité de l’arbitrage et non dans le sens de 

l’entraver ou de le handicaper dans sa mission. 

Le droit comparé présente des enseignements importants à ce sujet, notamment le 

nouveau décret d’arbitrage français qui a mis un terme au partage de compétence, qui 

existait entre le président du tribunal de grande instance et le président du tribunal de 

commerce. De la sorte, on assiste à la création d’un juge d’appui spécialisé. 

Le besoin de consolider la procédure arbitrale peut être assuré grâce à la procédure 

suivie par le juge d’appui qui a tendance à utiliser la souplesse du référé et profiter de la 

présence des parties pour chercher les solutions susceptibles de concrétiser leur volonté 

de recours à l’arbitrage, conformément au principe de la bonne foi. 

L’institution du juge d’appui est emblématique, preuve  de la bonne relation 

entretenue entre la justice arbitrale et la justice étatique, elle matérialise le haut degré 

d’intégration de la culture arbitrale dans un ordre juridique donné, d’où l’intérêt de 

renforcer cette institution en droit marocain, et de veiller à son développement.  
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 2الخاص  القانون  في الدكتوراه لنيل أطروحة حول  تقرير

 

 الخاص القانون  في الدكتوراه لنيل أطروحة حول  تقرير

 التحكيم آلية وفق االستثمار منازعات لتسوية  القانوني النظام
 

 

 اتمنازع لتسوية  القانوني النظام: "  دكتوراة تكوين القانون  في  الدكتوراة لنيل مناقشة جرت

 اديةواالقتص القانونية العلوم بكلية االعمال قانون  البحث بمختبر"  التحكيم آلية وفق االستثمار

 حيىي األستاذ اشراف تحت الزعبي، سلطان الباحث الطالب بها تقدم سطات ب والتدبير واالجتماعية

 األنسان العلوم بيت قاعة في مساء   الخامسة الساعة في 1021 نوفنمبر  20 الجمعة يوم وذلك علوي 

  .بالكلية

 تشكلت لجنة املناقشة من السادة األساتذة:

 علوي  يحيى االستاذ
 القانونية العلوم بكلية العالي التعليم أستاذ

ـــــات واالجتماعية واالقتصادية ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ــ ــ  سطـ
 مشرفا ورئيسا

 فخري  رياض االستاذ
 القانونية العلوم بكلية العالي التعليم أستاذ

ـــــات واالجتماعية واالقتصادية ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ــ ــ  سطـ
 عضوا

  مصدق طارق  االستاذ
 القانونية العلوم بكلية العالي التعليم أستاذ

ـــــات واالجتماعية واالقتصادية ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ــ ــ  سطـ
 عضوا

 الطاهر رشيد االستاذ
 القانونية العلوم بكلية العالي التعليم أستاذ

ـــــات واالجتماعية واالقتصادية ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ــ ــ  سطـ
 عضوا

 خدوج فالح االستاذة
 القانونية العلوم بكلية العالي التعليم أستاذ

ـــــات واالجتماعية واالقتصادية ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ــ ــ  سطـ
 عضوا

 كوتو صباح االستاذة
 القانونية العلوم بكلية العالي التعليم أستاذ

ـــــات واالجتماعية واالقتصادية ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ــ ــ  سطـ
 عضوا

   

   

 امليزة: مشرف جدا تساعا 6مدة املناقشة: 
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 تقرير املناقشة

 بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد )ص( خاتم األنبياء واملرسلين.

 وبعد ....

 أعضاء اللجنة الكرام ...سيدي رئيس اللجنة العلمية املوقرة,السادة 

إنه من دواعي سروري أن أمثل اليوم أمام لجنتكم املوقرة في هذا اليوم األكاديمي ألحظى بشرف مناقشتكم 

 إلطروحتي تحت عنوان .

 النظام القانوني لتسوية منازعات االستثمار وفق الية التحكيم.

أستهل تقريري هذا قبل البدء في استعراض محاور  إسمحوا لي السادة أساتذتي أعضاء اللجنة العلمية املوقرة أن

االطروحة بكلمة شكر أوجهها ألستاذي الجليل الدكتور يحيى علوي الذي تفضل بقبول اإلشراف على هذا البحث 

ورعايته منذ أن كان فكرة إلى أن إستوى خلقا أتمناه,فكم أتمنى أن تسعفني الكلمات ألعرب عن خالص شكري وتقديري 

جليل على ما خصني به من كرم العناية وعظيم اإلهتمام فهو من حثني على السير في موضوع البحث وعلى إلستاذي ال

 دراسته ثم قبل أن يتعهد باإلشراف والتتبع,أشكر ثقته الغالية راجيا أن يجد في نتائج البحث بعضا من غرسه الطيب.

 ..كذلك الشكر املوصول ألعضاء اللجنة العلمية املوقرة أساتذتي..

فكلكم أساطين القانون الخاص في الجامعات املغربية الذين عهدتكم متمرسين في  هذا املجال أشكركم جميعا 

 لتشريفكم لي بقراءة اطروحتي وقبول مناقشتها وتقويمها جزاكم هللا عنا كل خير.

لين ميدا واساتذه وعامكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ع

ملا قدموه لي ولجميع الطلبه االجانب من مساعدة وإزالة املعيقات التي كانت تواجهنا على مدار سنوات الدراسة فلهم 

جزيل الشكر,كذلك الشكر كل الشكر إلى جميع من مد لي يد العون من أجل إنجاز هذا البحث وفي مقدمتهم أفراد 

 ع الحاضرين الذين شرفوني بحضورهم ومتابعتهم.عائلتي وال يفوتني أن أشكر جمي

 سيدي رئيس اللجنة املوقرة, السادة األعضاء الكرام ....

 هللامنَ فلقد أنتقل للحديث عن أهم محطات هذا البحث, محاوال التطرق وباختصار وإعطاء ملحة بسيطة عنه,

قضية النظام القانوني لتسوية یعالج النشاة، للبحث في موضوع مهم وممتع وحديث ني بتوفیق منه اد، إذ ھعلي بفضله

 منازعات االستثمار وفق الية التحكيم.

بندا و  موضوع هذا البحث من ان موضوع االستثمار يشكل محورا رئيسيا في الحوار بين جميع الدول, وتأتي أهمية  

 االجنبي اهتمام املختصين في االوساطحيث يلقى هذا املوضوع وخاصة االستثمار  جوهريا على جدول االقتصاد العالمي,

ظرا الن االستثمار يعد عامال مؤثرا في تطور البلدان ونموها كونه  االكاديمية والحكومية واملستثمرين على حد سواء,ن

 يساهم مساهمة كبيره في عملية التنمية االقتصادية والتي تمثل الضمانه الحقيقية لتطور املجتمعات االنسانية,

 فشكلت التحدي االكبر الذي تسعى أي دولة الى تحقيقها. ا الى ازهى درجات التقدم واالزدهار,والوصول به
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ر وسيلة هامة كونه يعتب حيث يعمل على تشجيع وتحفيز وجذب االستثمارات االجنبية, ويرتبط التحكيم باالستثمار,

ث دأب اصحاب رأس املال ومنذ القدم على وحي محايدة وفعالة لتسوية املنازعات التي قد تنشأ عن هذه االستثمارات .

ات فقد ادركت الدول املضيفه لهذه االستثمار  توسيع النطاق الجغرافي الستثماراتهم من خالل االستثمار في دولة اخرى,

 وعلى اختالف نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية اهمية جذبها الى اقاليمها .

عصر سادت فيه الحرية االقتصادية وحركة التجارة عبر الدول وتبني سياسة  وفي ظل التطور االقتصادي الكبير في

من  فعمدت على توفير املناخ املالئم اتجهت معظم دول العالم الى تشجيع وجذب االستثمارات االجنبية, السوق املفتوح,

ية عفاءات الجمركية والضريبخالل وضع منظومة قانونية تقدم العديد من الضمانات والحوافز والتسهيالت واملزايا واال 

واملستثمر  ية.الستضافة املشاريع االستثمار  بأفضليتهااملستثمر االجنبي  إلقناعمحاولة منها  الستقطاب هذه االستثمارات,

هذه  تتمثل االجنبي من جهته دائم التطلع لوجود ضمانات قضائية يرتاح اليها اثناء قيامه بمشروعه االستثماري,

اد انظمتها كما يحرص على استبع تسوية الخالفات التي قد تنشا بينه وبين الدول املضيفه لالستثمار, الضمانات بآلية

 القضائية الداخلية من خالل نصوص صريحه تتضمنها العقود واالتفاقيات التي يبرمها مع الدول.

اال ان هناك خاصية  عاتهم,وبالرغم من تعدد الوسائل التي يمكن ان يلجا اليها اطراف عقود االستثمار لحل مناز 

وسيلة املثلى يعتبر ال ألنهنظرا  ثابتة في هذه العقود تتعلق على وجه الدقة بالتحكيم كطريق مالئم ومقبول لتسويتها,

ر فوجود الدولة كطرف في العقد يجعل املستثم لحل هذه املنازعات والتي تثيرها العالقات التي تدخل الدولة طرفا فيها,

)اي الدولة( تتمتع بسلطات سيادية وامتيازات السلطة  آلنهامانات قضائية لحماية استثماراته نظرا في حاجة الى ض

 العامة.

كون موضوع النزاع في هذا املجال له طبيعة  وقد ادى ظهور مؤسسات دولية تعنى بتسوية منازعات االستثمار,

اج لالستعانة بخبرة اقتصادية او تكنولوجية أو فنية مركبة ليس بمقدور القاض ي نظر مثل هذه املنازعات كونها تحت

 وممارسات فنية ومهنية ال دراية للقاض ي بمضمونها, بأعرافهندسية بحسب موضوع النزاع الرتباطها في اغلب االحيان 

وهذه املواصفات تتوافر في اعضاء هيئات التحكيم في مثل هذه املؤسسات باعتبارها مؤسسات تحكيم متطورة على 

حيث ال يكاد يخلو عقد او  الى اتساع مجال التحكيم في تسوية منازعات االستثمار, ية من الخبرة والكفاءة,درجة عال

 اتفاقية استثمار ثنائية من ادراج شرط التحكيم لتسوية مثل هذه املنازعات. 

 سيدي الرئيس السادة أعضاء لجنة املناقشة الكرام .....

س املال حيث تستفيد من را في تعزيز القدرة االقتصادية للدول املضيفة لها,لالستثمارات االجنبية اثار ايجابية 

الذي يقدمه املستثمر االجنبي والخبرات الفنية واالدارية والتكنولوجية فييهئ لها االنفتاح على االسواق العاملية وزيادة 

ا يدعو وهذ عض الخالفات واملنازعات,صادراتها وايجاد فرص العمل ملواطنيها ,لكن االستثمار االجنبي قد ينشا عنه ب

املستثمر للسعي للحصول على وسائل محايدة وفعالة لتسوية هذه املنازعات التي تحصل بينه وبين الدولة املضيفة 

 لالستثمار.

ابرام و  وتعاظم دوره في هذا املجال بسبب قبول االطراف له, وهنا يبرز التحكيم كوسيلة اتفاقية فعالة لتسويتها,

لكثير من العقود مع االشخاص )الطبيعية واملعنوية االجنبية( واللجوء للتحكيم التجاري الدولي يكون لسببين  الدول 

وعدم تمكن املستثمر االجنبي من االملام الكامل  هما : البحث عن النزاهة والشفافية والحياد في املحكمة من جهة,

أ عليها من متغيرات تقتضيها السياسة االقتصادية للدولة بالبيئة التشريعية للدولة املستضيفة وما يمكن ان يطر 
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 وخاصة التشريعات ذات العالقة بالتنمية االقتصادية من جهة اخرى.

اال ان موضوع التحكيم في منازعات االستثمار يطرح اشكاليه تتركز حول مدى نجاح الية التحكيم في تسوية 

 .يد من التساؤالت الفرعية التاليةمنازعات االستثمار,وتتفرع عن هذه االشكالية العد

 ما هي منازعات االستثمار ، وما هي أسبابها ، وما هي الوسائل املتاحة أمام االطراف في تسويتها ؟ -2

ما هي الضمانات القانونية التي قدمتها التشريعات املحلية والدولية الطراف االستثمار والتي تضمن تسوية  -1

 عادلة ملنازعاتهم ؟

 اتفاق التحكيم في عقود واتفاقيات االستثمار ؟ما هي خصوصية  -7

 ما هي الصعوبات التي تواجه اتفاق التحكيم ؟ -1

 ما هي الضمانات التشريعية املحلية والدولية لتحقيق فاعلية االحكام التحكيمية في منازعات االستثمار ؟ -2

 أقسامه وفق ما تم توضيحه . هذه التساؤالت ، هي ما تم اإلجابة عنها من خالل هذا البحث واختبارها من خالل

 لخصوصية موضوع البحث وتفرع القضايا التي يتطرق إليها ، فقد 
 
اهج بشكل أساس ي على ثالث من اعتمدتونظرا

موضوع البحث ومحاولة اإلملام بجميع تفاصيله ، وألجل تحقيق هذه الغاية  إلغناءعلمية يكمل كل منهم اآلخر وذلك 

 نهج التطبيقي واملنهج القانوني التحليلي . فقد اتبعت املنهج املقارن وامل

ووفق هذا التصور العام للبحث وبتوجيهات االستاذ املشرف فقد جاء التقسيم املعتمد  لهذا البحث وفق التقسيم 

  -الثنائي ليضم قسمين رئيسين :

 لألط
 
ر املفاهيمية حيث جاء القسم األول من االطروحة بعنوان التحكيم ومنازعات عقود االستثمار موضحا

 تعددة,م والقانونية للتحكيم واالستثمار ويحتوي هذا القسم على فصلين يتناول كل فصل عدة مواضيع من خالل محاور 

حيث كان عنوان الفصل االول التحكيم وعقود االستثمار وجاء الفصل الثاني بعنوان املنازعات الناشئة عن عقود 

 االستثمار.

ناول ت ذي يحمل عنوان التحكيم ودوره في تسوية منازعات االستثمار الى فصلين,وجاء تقسيم القسم الثاني وال

الفصل االول أهمية التحكيم في تسوية منازعات االستثمار وجاء الفصل الثاني بعنوان التحكيم املؤسس ي ومراكز 

 ومؤسسات وهيئات التحكيم الدائمة وقواعدها التنظيمية.

أن التحكيم وسيلة إتفاقية لفض املنازعات بغير طريق القضاء تقوم على  وقد خلصت من خالل هذه الدراسة إلى

 إتفاق طرفي العقد باللجوء لهذه الوسيلة لحل املنازعات القائمة بينهم . 

 
 
  أساسياكما خلصت إلى أن لالستثمار دورا

 
 مباشرا

 
في تنشيط عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ، وتؤثر تأثيرا

 منافسة بين الدول على موازين م
 
 لذلك شهد العالم مؤخرا

 
دفوعات الدول ومديونياتها وأحتياطياتها الخارجية ، واستنادا

من أجل العمل على جذب وتهيئة املناخ االستثماري املناسب ، لتشجيع وتحفيز املستثمر األجنبي في أن يستثمر أمواله 

 ونمو وتقدم شعبها.
 
 بداخل اقليمها ، ونموها أقتصاديا

كما خلصت من هذه الدراسة إلى أن التوازن االقتصادي يُعد من العناصر الهامة في العقود ، وخاصة عقود 

 
 
االستثمار األجنبي ، وأن هذا التوازن االقتصادي يتأثر بفعل التغيرات في الظروف التي عاصرت إبرام العقد ، نظرا

 لتنفيذ
 
 طويال

 
 ها .لطبيعة عقود االستثمار أنها تستغرق وقتا
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 إلى أن هناك وسائل لحماية االستثمار االجنبي منها وسائل موضوعية مثل قبول املستثمرين 
 
وقد خلصت أيضا

االجانب وإقامتهم في اقليم الدولة املضيفة ، وهناك وسائل إجرائية تتمثل في تسوية منازعات االستثمار ، ويكون ذلك 

لية الثنائية أو الجماعية لحماية االستثمار األجنبي ، إال أن التحكيم عن طريق القضاء الوطني ، كما أن لإلتفاقيات الدو 

 لحسم منازعات االستثمار.
 
 ما زال يمثل الوسيلة االكثر قبوال

كما توصلت إلى أنه لتحقيق فعالية التحكيم كضمانة إجرائية لحسم منازعات االستثمار يجب تبني العديد    من 

 اختصاص املحكمين بالفصل في النزاع ) مبدأ املبادئ القانونية منها استقالل 
 
شرط التحكيم  عن العقد االصلي، وأيضا

 االختصاص باالختصاص ( ، وعدم قبول دفع الدولة بعدم أهليتها للتحكيم . 

 على النتائج التي توصلت إليها فقد اقترحت توصيات منها :   
 
 وبناءا

التحكيم في عقود االستثمار ، ذلك أن وجود بعض  وجوب التروي  وبذل العناية القصوى عند صياغة شرط -

 الثغرات في مضمونه أو صياغته قد تميل بالتحكيم عن مساره الطبيعي .

 للقول بأنها متخلفة وال تواكب  -
 
ال بد من املراجعة الدائمة واملستمرة لتشريعات االستثمار حتى ال تدع مجاال

وى من قبل االطراف عند اختيار املحكمين ، ووجوب عمل التطورات املستجدة  . كما يجب بذل العناية القص

الدولة على إشراك رجال القانون في املفاوضات قبل إبرام عقد االستثمار ، ملا يتمتع به رجال القانون من خبرة 

 وتخصص في هذا املجال .

النامية وذلك  ضرورة اعداد الكوادر املتخصصة واملتسلحة بالعلم العميق والخبرة الواسعة من طرف الدول  -

 من خالل اعداد الدورات التدريبية لهم واملشاركة في املؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية .

 وعلى املستوى العربي فإننا اقترحنا :

أن يتم تفعيل دور محكمة االستثمار العربية ، وتفعيل دور املراكز التحكيمية املوجودة باملنطقة العربية وذلك  -

ختصة بتسوية منازعات االستثمار التي قد تنسب بخصوص تنفيذ هذه العقود وخاصة عقود بأن تكون هي امل

 االستثمار التي يكون أطرافها من الدول العربية .

وبالنسبة للمشرع االردني ، فإنه بات من الضروري أن يجري بعض التعديالت على قانون التحكيم الحالي ، إذ أن 

 لجذب االستثمار االجنبي ، وذلك من خالل إخضاع املنازعات التي الحاجة أصبحت ملحة ملواكبة التط
 
ورات وتشجيعا

تنشأ عن العقود التي تبرمها الدولة مع املستثمرين االجانب للتحكيم ، وأن يكون من ضمن هيئة التحكيم محام قانوني 

ن أحكام التحكيم ، ومن أجل وذلك من أجل سالمة ومراعاة اإلجراءات القانونية والحد من الحكم ببطالن الكثير م

 صياغة حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم وفق الشكل الذي يتطلبه القانون .

وأخيرا ال يسعني إال أن اجدد شكري الى االساتذة االفاضل أعضاء لجنة املناقشة على هذه التوجيهات 

 ويغنيه ويرتقي به الى االفضل, والتي سأعملواملالحظات النوعية والتقويم السديد الذي سيعالج ثغرات هذا البحث 

والشكر الخاص مصحوبا باملودة واملحبة لبلدي الثاني  على ادخالها ان شاء هللا في النسخ النهائية من االطروحة,

كلية العلوم القانونية واالقتصادية  –جامعة الحسن األول  –اململكة املغربية الشقيقة ممثلة بصرحها العلمي 

متمنيا لهذا البلد الشقيق دوام االمن واالمان واالستقرار  سطات وأساتذتها وجميع العاملين فيها, – واالجتماعية

 على كرم الضيافة طيلة فترة اقامتي على أرضه وبين شعبه.
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 1الخاص  القانون  في الدكتوراه لنيل أطروحة حول  تقرير
 

 الخاص القانون  في الدكتوراه لنيل أطروحة حول  تقرير

نازعات في التحكيم
ُ
تعلقة امل

ُ
 :وإنتاجه النفط صناعة بعقود امل

  العربية الخليج لدول  التعاون  مجلس دول  
ا
 نموذجا

 

 

 ،"يالعرب القسم الخاص القانون : " كتوراهد تكوين الخاص، القانون  في الدكتوراه لنيل األطروحة ُمناقشة جرت

 لباحثا الطالب بها تقدم بسطات، واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم بكلية األعمال قانون  البحث بُمختبر

سجل الرواحي، سليمان بن سعيد بن سالم
ُ
 القسم ،"خاص قانون "  تخصص م،1021/1022: الجامعي املوسم برسم امل

نازعات في التحكيم: " موضوع في العربي،
ُ
تعلقة امل

ُ
 الخليج لدول  التعاون  مجلس دول : وإنتاجه النفط صناعة بعقود امل

  العربية
 
 الساعة تمام في م،1020 يونيو 4 السبت يوم وذلك فخري، رياض الدكتور  األستاذ إشراف تحت ،"نموذجا

ناقشات بقاعة الزوال بعد الثانية
ُ
  .بسطات واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم بكلية امل

 تشكلت لجنة املناقشة من السادة األساتذة:

 فخري  رياض الدكتور  األستاذ
 القانونية العلوم بكلية العالي التعليم أستاذ

ـــــات واالجتماعية واالقتصادية ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ــ ــ  .سطـ
 مشرفا ورئيسا

 ُمصدق طارق  الدكتور  األستاذ
 القانونية العلوم بكلية العالي التعليم أستاذ

ـــــات واالجتماعية واالقتصادية ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ــ ــ  سطـ
 عضوا

 ثابت ُمنـير الدكتور  األستاذ

 ليالعا التعليم أستاذ ثابت ُمنـير الدكتور  األستاذ

 واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم بكلية

ــــــاء الدار ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  البيضـ

 عضوا

 املهدي ُمنـير الدكتور  األستاذ
 القانونية العلوم بكلية العالي التعليم أستاذ

ــــــــــاط واالجتماعية واالقتصادية ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ  .الربــ
 عضوا

 الحافظي نجاة الدكتورة األستاذة
 القانونية العلوم بكلية العالي التعليم أستاذة

ـــــــات واالجتماعية واالقتصادية ــ  سطــ
 عضوا

   

   

ناقشة ُمدة
ُ
 امليزة: مشرف جدا ساعات 1: امل
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

عمه العظيمة وآالءه الجسيمة  أتوجه إلى هللا جل جاللُه وتقدسة أسماءُه بالحمد والثناء على ما أسبغ به علينا من نِّ

 
 
 فيه كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم ُسلطانك، حمدا

 
 ُمباركا

 
 طيبا

 
 كثيرا

 
 هو أن ُيحمد، فاللهم لك الحمد حمدا

 
فأهال

 و ُيكافئ نعماءك ويوافي مزيدك، 
ُ
 السالُم على أشرف خلق هللا سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.والصالة

أتوجُه بالدعاء إلى والدي ووالدتي رحمهما هللا، بأن يتغمدهما هللُا برحمته الواسعة، وأن يجمعنا بهما في دار  ثم

 وبالسكرامته، فما فتيا بالدعاء لي آناء الليل وأطراف النهار بالتوفيق والسداد، فاللهم جازهم باإلح
 
يئات سان إحسانا

 وارزقني برهما، اللهم آمين.
 
 وغفرانا

 
 عفوا

 للمولى عزوجل بأن يتقبل منا 
 
بارك، ُمتضرعا

ُ
 بدخول العشر األواخر من شهر رمضان امل

 
كما يسرني تهنئتكم جميعا

 ار، اللهم آمين. ومنكم صيام وقيام هذا الشهر الفضيل، وأن يعفو عنا، ويجعلنا من املقبولين ومن ُعتقاءه من الن

قال النبي صل هللا عليه وسلم: " من ال يشكُر الناس ال يشكُر هللا" صدق رسول هللا صل هللا عليه وسلم. ومن 

 لجامعة الحسن األول ُممثله في رئيسها األستاذ الدكتور أحمد نجم 
 
كري أوال

ُ
لق العظيم، فإنني أقدم ش

ُ
ُمنطلق هذا الخ

السعيد عميد كليه العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية بسطات، التي احتضنتني  الدين، واألستاذ الدكتور رشيد

 لديها بسلك الدكتوراه.
 
 طالبا

شرف على بحثي، الذي توج أطروحتي 
ُ
كما أخص بالشكر والتقدير األستاذ الجليل الدكتور رياض فخري امل

باركة والسديدة، والذي أكرمني بتوجيهاته املتواضعة بتفضله واقتطاع ُجزء  من وقته لقراءتها وإثراءه
ُ
ا بُمالحظاته امل

 عن تالميذه.
 
 ما جزاء به شيخا

 
 من العقبات، سهل هللا طريقه إلى الجنة، وجزاه هللا خيرا

 
 وتصويباته وسهل لي كثيرا

ناقشة وقراءتهم 
ُ
األطروحة  لهذهوكذلك أتقدم بوافر الشكر والعرفان لألساتذة األجالء على قبولهم عضوية لجنة امل

رغم مسؤولياتهم ومشاغلهم، وذلك إلغناء األطروحة وتصويب عيوبها، وأن الكمال هلل، وأسأل هللا تعالى أن ُيبارك في 

 أوقاتهم وأن يوفقهم ملا يحبه ويرضاه، وهم:

 واالجتماعية واالقتصاديةاألستاذ الدكتور طارق ُمصدق أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية 

ـــــــات. ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  سطـ

ــــــاء.ا واالجتماعية واالقتصاديةاألستاذ الدكتور ُمنـير ثابت أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية  ـــــــ ـــــ ــ  لدار البيضــ

ــــــــــاط.ا واالجتماعية واالقتصاديةة األستاذ الدكتور ُمنـير املهدي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانوني ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  لربــ

 يةواالجتماع واالقتصاديةاألستاذة الدكتورة نجاة الحافظي أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية 

ــــــات.   سطـــــ

 
 
ل من أسدى إلي معروفا

ُ
ولو بفكره أو دعوة صادقه صالحة، وأخص منهم زوجتي  وكذلك ال أنس ى أن أشكر ك

 ،
 
، وحصدناه معا

 
وأوالدي الذين ساروا معي نحو الحلم خطوة بخطوة، وشاركوني طريق الكفاح الطويل بذرناه معا

 لكل خير وحفظهم من كل مكروه.
 
 بأذن هللا تعالى، باإلضافة إلى أخوتي وأخواتي، وفقهم هللا جميعا

 
 وسنبقى معا

أقدم شكري واعترافي بالجميل لكافة األساتذة األجالء بما أسدوه لي من يد العون واملساعدة فجزاهم هللا عني  كما
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 لكافة من حضر ولبى الدعوة لحضور هذا اليوم وتحملهم مشقة وعناء الطريق في هذا الشهر 
َ
خير الجزاء، والشكر أيضا

 االقتصاديةو بر البحث قانون األعمال بكلية العلوم القانونية الفضيل، وال أنس ى شكري وتقديري لكافة العاملين بمخت

سطات على الجهود التي قدموها لي طوال فترة مسيرتي بسلك الدكتوراه، وُيقدموها دائما لكافة الباحثين،  واالجتماعية

 محبتي وعرفاني واعترافي بالجميل الذي صنعتموه.
 
 لكم مني جميعا

 أعضاء اللجنة الكرام،،،سيدي رئيس اللجنة،،،  السادة 

إن نظام التحكيم أصبح هو الوسيلة األنجع لتسوية ُمنازعات عقود صناعة النفط وإنتاجه بشكل خاص والعقود 

االستثمارية األخرى بشكل عام، ففلسفة التحكيم ُمتفقة مع فلسفة مثل تلك العقود، حيث تقوم على الُسرعة والسرية 

نازعات الناشئة عن عقود صناعة النفط واملرونة، والحفاظ على العالقات 
ُ
اإلقتصادية ألطرافه، كما أن التحكيم في امل

 من عرضها على محكمة 
 
 لتعلقها بمسائل فنية بحته، فبدال

 
وإنتاجه يحتاج إلى مؤهالت علمية وفنية خاصة، نظرا

حيلها في أغلب األحيان على خبير إلبداء الرأي الفني فيها، يكون من األفض
ُ
ر فيهم ل عرضها على ُمحكمين تتوافقضائية ت

تعاقدة ضد التعديالت التي تخل بالتوازن االقتصادي للعقد، 
ُ
املؤهالت. كما أن التحكيم ُيعتبر بمثابة تأمين للشركات امل

ستثمر األجنبي في القضاء الوطني 
ُ
باإلضافة إلى ذلك فإن لجوء أطراف النزاع إلى قضاء التحكيم راجع إلى انعدام ثقة امل

تعاقدة وقانونها الوطني.ل
ُ
 لدولة امل

، بحكم أنه يشتمل على عدة أنظمة قانونية ُمختلفة، 
 
 وحيويا

 
 هاما

 
 لكون موضوع األطروحة ُيمثل موضوعا

 
ونظرا

 
 
 من عقود االمتياز النفطية التقليدية ومرورا

 
وتجارب عديدة قد مرت بها تلك األنظمة في الدول محل الدراسة، بدءا

شاركة النفطية وعقود املقاولة النفطية، فإنني واجهت صعوبات كبيرة في التوصل إلى عقود بالعقود الحدي
ُ
ثة كعقود امل

نفطية حديثة قامت بإبرامها الدول النفطية محل الدراسة مع الشركات االستثمارية النفطية األجنبية، حيث لم أتوصل 

ام التحكيمية املنشورة في هذا الشأن ليست بأحكام إلى أحكام تحكيمية حديثة منشورة على حد علمي، إذ أن األحك

نازعات التي نشبت وتنشب بين أطراف عقود صناعة النفط وإنتاجه، 
ُ
 ُمقارنة بامل

 
حديثة، وفي نفس الوقت قليلة جدا

 لحساسيتها وأهميتها ألطراف النزاع، بغرض بث 
 
 في مثل هذه العقود، نظرا

 
وذلك بُحكم سريه قضاء التحكيم، خاصة

ستثمرين، األمر الذي ترتب عليه عدم تمكني من معرفة ُمستجدات األحكام التحكيمية املُتعلقة ال
ُ
طمأنينة لدى كافة امل

ختلفة بصدد تسوية ُمنازعات تلك 
ُ
بجوانب التحكيم في عقود صناعة النفط وإنتاجه، وبيان مواقفها القانونية امل

 العقود. 

 في لقد تناولت من خالل هذه األطروحة الجوان
 
ختلفة للتحكيم في عقود صناعة النفط وإنتاجه، وخاصة

ُ
ب امل

 ببعض األنظمة القانونية من أهمها فرنسا وجمهورية مصر 
 
، ُمقارنة

 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كنموذجا

 قدر استطاعتي عرض بعض املسائل التي ُيثيرها التح
 
ل تلك كيم في مثالعربية واململكة املغربية، وقد حاولت جاهدا

ثير العديد من اإلشكاالت القانونية الناجمة من التفاوت وعدم التساوي بين املراكز القانونية واالقتصادية 
ُ
العقود، التي ت

برم بين طرفين غير ُمتكافئين، هما الدولة بوصفها شخص من أشخاص القانون 
ُ
ألطراف هذه العقود، وذلك لكونها ت

ام الداخلي، وشخص أجنبي. فالدولة تتمتع بخصائص سيادية استثنائية ال يتمتع بها الشخص الدولي العام والقانون الع

ل من القانون الخاص 
ُ
تعاقد معها، والذي ُيعتبر من أشخاص القانون الخاص، فعندئذ يقع هذا العقد بين ك

ُ
األجنبي امل

ي ُيعتبر تحديد النظام القانوني الذي يخضع له والقانون العام، والقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، وبالتال

 ذلك العقد االستثماري مسألة شائكة ال يمكن حسمها على نحو قاطع.
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تعلقة بعقود صناعة النفط وإنتاجه، فهي نابعة من كون 
ُ
نازعات امل

ُ
عنى بدراسة التحكيم في امل

ُ
فهذه األطروحة ت

 في ُمعظم البل
 
 حديثا

 
متدة في التاريخ العربي واإلسالمي، أن نظام التحكيم ُيعد نظاما

ُ
دان العربية، وإن كانت له جذوره امل

فهو بصورته الحالية العاملية ُيعتبر من األنظمة الحديثة في ُمعظم التشريعات القانونية العربية، وتهدف هذه األطروحة 

اعة النفط وإنتاجه، خاصة بشكل عام إلى توفير دراسة ُمتكاملة وُمتخصصة في مجال التحكيم بُمنازعات عقود صن

 للمعيارين 
 
تعلق بالتحكيم التجاري الدولي، فإن ذلك استلزم دراسة طبيعة العقود النفطية وتكييفها القانوني وفقا

ُ
امل

، ومراحل تطور العقود النفطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومسألة أهلية الدولة واالقتصاديالقانوني 

االعتبارية العامة إلبرام اتفاق التحكيم، وأثر ذلك االتفاق على حصانة الدولة القضائية والتنفيذية، أو أحد أشخاصها 

وبيان الجدل الفقهي والتحكيمي والقضائي حول طبيعة الدفع باتفاق التحكيم هل هو دفع من قبيل عدم اختصاص 

نازعة محل التحكيم، أو باعتباره من قبيل عدم
ُ
قبول الدعوى أمام قضاء الدولة، أو من قبيل  قضاء الدولة بنظر امل

األخذ بنظام وقف الدعوى القضائية، باإلضافة إلى ذلك بيان مبدأ استقالل شرط التحكيم ومبدأ االختصاص 

باالختصاص، ومسألة تعيين القانون واجب التطبيق على إجراءات وموضوع التحكيم في ُمنازعات عقود صناعة النفط 

 وإنتاجه.  

نائي، وذلك من خالل بابين رئيسيين، حيث خصصت وبناء  
ُ
على ذلك، فقد تم تقسيم هذه األطروحة إلى تقسيم ث

منها للتعرف على طبيعة العقود النفطية وتسوية ُمنازعاتها بالوسائل غير القضائية، وقد قسمت هذا الباب الباب األول 

ومراحل تطورها بدول مجلس التعاون لدول الخليج منه: طبيعة العقود النفطية  الفصل األول إلى فصلين: عرضت في 

من هذا الباب فقد عرضت من خالله: تسوية ُمنازعات عقود صناعة النفط وإنتاجه  الفصل الثانيالعربية، أما 

ختلفة.
ُ
 بالوسائل غير القضائية في األنظمة القانونية امل

تعلقة بعقود صناعة  من األطروحة، فقد بحثت من خالله: دور التحكيم الباب الثانيأما 
ُ
نازعات امل

ُ
في تسوية امل

عن: آثار اتفاق التحكيم في عقود صناعة  الفصل األول النفط وإنتاجه، وقد قسمته إلى فصلين، تحدثت من خالل 

 فتحدثت من خالله عن: القانون واجب التطبيق على عقود صناعة النفط وإنتاجه.  الفصل الثانيالنفط وإنتاجه، أما 

 اللجنة ،،،  السادة أعضاء اللجنة الكرام،،،سيدي رئيس 

قترحات، وهي على النحو التالي: 
ُ
 في ختامي أطروحتي فإنني قد ضمنتها مجموعة من التوصيات وامل

نتجة للنفط بشكل عام، أن تختار العقد النفطي بما يتناسب  .2
ُ
على الدول محل الدراسة بشكل خاص، والدول امل

أهم األهداف األساسية املرجوة من العقد النفطي. ومن ُهنا فإن العلة ليست  وتحقيق أهدافها، أي أن تقف على

في اسم العقد وطبيعته، بل في شروطه وعناصره، فالدولة النفطية تستطيع أن تضمن حقوقها كاملة من خالل 

تع
ُ
ستثمرة وامل

ُ
لزمة في العقد النفطي املوقع بينها وبين الشركة األجنبية امل

ُ
عها، بصرف النظر اقد موضعها للشروط امل

براء النفط بالدول النفطية 
ُ
عن اسم العقد وطبيعته، سواء  أكان عقد ُمقاولة أم عقد ُمشاركة. وبذلك يستطيع خ

 .سد أية ثغرات فنية أو قانونية في العقود النفطية بما يتماش ى ومصلحة الدول النفطية وشعوبها

 

شرع في كل من اململكة املغربية ودولة  .1
ُ
 على امل

 
نظم التحكيم بشكل عام، أسوة

ُ
الكويت أن يفرد قوانين ُمستقلة ت

 ببقية الدول التي نظمت التحكيم في قوانين ُمستقلة.
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شرع في كل من اململكة املغربية، ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة   .7
ُ
على امل

شرع في اململكة العر 
ُ
بية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية، لحل الخالف الفقهي ُعمان أن يحذو حذو امل

درة الدولة أو أحد أشخاصها االعتبارية العامة على إدراج اتفاق التحكيم في العقـــــــــــــــود الدوليـــــــــة ذات 
ُ
حول مدى ق

 على أهلية الدولة أو أحد أشخاصها الطابـــــــــع التجـــــــــــاري كعقود صناعة النفط وإنتاجه، بحيث تت
 
 صريحا

 
ضمن  نصا

 العقود اإلدارية. وُيترك أمر 
 
 في التحكيم في العقود الدولية والداخلية وخاصة

 
االعتبارية العامة للدخول طرفا

 افي العقود التي تبرمها الدولة أو أحد أشخاصه -شرط أو ُمشارطة التحكيم  -املوافقة على إدراج اتفاق التحكيم 

ختص أو من يتولى اختصاصه وال يجوز التفويض في ذلك.  
ُ
 االعتبارية العامة على الوزير امل

حكم  .1
ُ
ختصة في تعيين امل

ُ
على الدول محل الدراسة أن تتبنى في تعديالت تشريعاتها إجازة الطعن على قرار املحكمة امل

حكمين بحسب األحوال، وذلك في حالة ما إذا تجاوزت ُسلطاتها 
ُ
أو قد خالفت املبادئ األساسية في إجراءات أو امل

حكمين، وذلك حتى ال تستمر إجراءات التحكيم ويصدر الُحكم التحكيمي من هيئة تحكيم 
ُ
حكم أو امل

ُ
تعيين امل

ُمشكلة من محكمة قد تجاوزت ُسلطاتها أو قد خالفت املبادئ األساسية في اإلجراءات أو النظام العام عند تعيين 

 
ُ
حكم أو امل

ُ
 حكمين، األمر الذي يترتب عليه بطالن الُحكم التحكيمي. امل

نظمة للتحكيم ُمراعاة النص  .2
ُ
شرع الُعماني والسعودي والبحريني والقطري أن يتبنى في تعديالت تشريعاته امل

ُ
على امل

 من النص الحالي -على مبدأ استقالل اتفاق التحكيم في الُجزء الخاص بالتعريفات واألحكام العامة 
 
عنون ا بدال

ُ
مل

تعلق "هيئة التحكيم"
ُ
شرع املغربي واإلماراتي، وهو املوقع الطبيعي والصحيح  -ضمن الباب امل

ُ
 بما فعله امل

 
وذلك أسوة

نظم التحكيم التجاري. 
ُ
 لهذا النص، باعتبار االستقاللية أحد القواعد العامة التي ت

ن أن تتبنى في تعديالت تشريعاتها على الدول محل الدراسة .2
ُ
حكمين ُسلطة فرض امل

ُ
حكم أو امل

ُ
ظمة للتحكيم منح امل

ل من يتخلف من الشهود أو يمتنع عن اإلجابة أو في حالة امتناع أحد األطراف أو الغير عن 
ُ
الغرامة التهديدية على ك

حكم هو قاض ي خاص يتولى وظيفة قضائية، وبالتالي فإنه من األولى أن تكون 
ُ
ستندات التي بحوزته، فامل

ُ
 تقديم امل

تقاعس عن تنفيذ قراره، وتكون واجبة النفاذ 
ُ
له ُسلطة الُحكم بالغرامة التهديدية من تلقاء نفسه على الخصم امل

حكم تكون له ُسلطة جبر الخصوم على تنفيذ أوامره.
ُ
 بحيث تصدر مع ُحكم تحكيم وقتي قابل للتنفيذ، أي أن امل

شرع في الدول محل الدراسة ُمعالجة مسألة ما إ .1
ُ
ثير أو تحكم بعدم اختصاصها، أي على امل

ُ
ذا كانت هيئة التحكيم ت

حكم أن ُيقرر من 
ُ
نظمة للتحكيم، بحيث يكون امل

ُ
كيفية إثارة عدم اختصاصها بنظر النزاع، وذلك في قوانينها امل

تلقاء نفسه عدم اختصاصه بسبب ُبطالن اتفاق التحكيم، دون الحاجة إلثارة الدفع من قبل أحد طرفي النزاع، 

حكم ال يستطيع أن يستمر في تحكيم غير صحيح. وذ
ُ
 لك كالقاض ي، فامل

 للقاعدة األصولية التي  .0
 
راعي األعراف التجارية وشروط العقد عند فصلها في النزاع استنادا

ُ
على هيئة التحكيم أن ت

ٍل من الطرفين
ُ
تعاقدين". فالعقد هو الذي ُيحدد حقوق والتزامات ك

ُ
  نصت على أن "العقد شريعة امل

 
 وُيعتبر ُمكمال

عترف بها في عالم التجارة، 
ُ
راعي األعراف التجارية امل

ُ
 على هيئة التحكيم أن ت

 
للقانون واجب التطبيق. ويجب أيضا

مع ضرورة ُمراعاة أن تطبيق القواعد الُعرفية يأتي في املرتبة الثانية بعد تطبيق القواعد القانونية، وذلك بحكم 

حكمين بتطبيق قواعد الُعرف ال ينطبق أن النص الُعرفي هو نص تكمي
ُ
لي بعد النص القانوني، وبالتالي فإن إلزام امل

حكم.
ُ
 من مصادر القانون فال يلتزم بها امل

 
 على العادات، فالُعرف مصدر للقانون، بينما العادات ليست مصدرا

ستضيفة لالستثمار بشكل عام، أن تق .4
ُ
وم بتحديث أو تعديل على الدول محل الدراسة بشكل خاص، والدول امل
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ظم التحكيم، واشتراط املوافقة الصريحة من قبلها على اللجوء 
ُ
تعلقة باالستثمار بما يتفق مع ن

ُ
قوانينها الوطنية امل

 إلى تحكيم املركز الدولي لتسوية ُمنازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى بواشنطن.

شرع في كل من دولة اإلمارات الع .20
ُ
 على امل

 
ربية املتحدة ومملكة البحرين إصدار قانون ُينظم االستثمار األجنبي أسوة

نظم االستثمار األجنبي فيها.
ُ
 ببقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي قد أصدرت قوانين ُمستقلة ت

ستضيفة لالستثمار بشكل عام، أن تقوم بتحديث .22
ُ
ة أو صياغ على الدول محل الدراسة بشكل خاص، والدول امل

ستثمر األجنبي، بحيث تتسم تلك االتفاقيات 
ُ
تعددة األطراف التي تبرمها مع امل

ُ
نائية أو امل

ُ
اتفاقيات االستثمار الث

سبقة والصريحة من الدولة على اللجوء إلى تحكيم املركز الدولي لتسوية ُمنازعات 
ُ
بالدقة كاشتراط املوافقة امل

ستثمر األجنبي من تحريك إجراءات التحكيم االستثمار بين الدول ومواطني الدول 
ُ
األخرى بواشنطن، لكي يتمكن امل

 أمام املركز الدولي.

ستضيفة لالستثمار بشكل عام، أن تقوم بتحديد االستثمارات  .21
ُ
على الدول محل الدراسة بشكل خاص، والدول امل

الستثمار انين االستثمار أو في اتفاقيات االتي تنوي حمايتها مع ضرورة التعريف الدقيق ملفهوم االستثمار سواء  في قو 

 التي تبرمها، وذلك من أجل تقييد ُسلطة هيئة التحكيم في التفسير.

ستضيفة لالستثمار بشكل عام، أن تقوم بتعيين ذوي الخبرة في  .27
ُ
على الدول محل الدراسة بشكل خاص، والدول امل

في اتفاقيات االستثمار الدولية، ويكونوا من بين  مجال التحكيم التجاري الدولي حتى يكونوا من بين املفاوضين

القائمين على رسم السياسة االقتصادية فيها. ويتم ذلك وغيره من خالل دراسة مضمون اختصاص املركز الدولي 

 2422لتسوية ُمنازعات االستثمار، وكيفية االستفادة من امليزة اإلرادية للخضوع لنصوص اتفاقية واشنطن لعام 

لناحية الشخصية أو املوضوعية. بل األهم من ذلك من ناحية التعبير عن الرضا باختصاص املركز سواء  من ا

ستثمر 
ُ
ستضيفة لالستثمار وامل

ُ
نازعات وسوء الفهم بين الدولة امل

ُ
الدولي، والذي بال شك سوف ُيجنب الكثير من امل

طالبات الثانوية التي تز 
ُ
قدمة للمركز ال سيما األجنبي، األمر الذي من شأنه أن ُيجنب امل

ُ
يد من تعقيد النزاعات امل

قدر بماليين الدوالرات.
ُ
 مبالغ التعويضات التي ت

ستضيفة لالستثمار النفطي بشكل عام،  .21
ُ
تجنب أي لبس عند على الدول محل الدراسة بشكل خاص، والدول امل

ختصصياغة العقود النفطية والتوقيع عليها، بحيث يتم توضيح الصفة القانونية للوز 
ُ
 - ير أو رئيس الوحدة امل

عند قيامه بالتوقيع على العقد النفطي، وهل له صفة الطرف في العقد أو صفة سلطة وصاية  -بحسب األحوال 

 على الهيئة أو املؤسسة العامة التي تكون هي الطرف بالعقد.

ستضيفة لالستثمار بشكل عام،  .22
ُ
خى الدقة عند إعداد أن تتو على الدول محل الدراسة بشكل خاص، والدول امل

ستثمر األجنبي، مع ضرورة تحديد القانون واجب تطبيق 
ُ
برم بينها وبين امل

ُ
وإدراج صياغة اتفاق التحكيم بالعقد امل

على اتفاق التحكيم سواء  أكان القانون واجب التطبيق على إجراءات اتفاق التحكيم أو على موضوع النزاع، وذلك 

 التأويل.بعبارات واضحة ودقيقة ال تقبل 

 سيدي رئيس اللجنة ،،،  السادة أعضاء اللجنة الكرام،،،

 عند 
 
قترحات التي قد تم إدراجها في األطروحة التي بين يديكم اآلن، فإنه قد تم إدراجها فعليا

ُ
أن التوصيات وامل

ناقشة، فإنه وكما ت
ُ
، بإاإلنتهاء من البحث، وخالل الفترة الفاصلة فيما بين فترة اإليداع ويوم امل

 
شرع علمون جميعا

ُ
ن امل
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تحدة قد نظم التحكيم في قانون ُمستقل، حيث صدر القانون الجديد رقم: )
ُ
م( بتاريخ 2/1020بدولة اإلمارات العربية امل

قترحات حسب ما وضحته لكم في 1020مايو  7
ُ
مت بتعديل بعض التوصيات وامل

ُ
م، ومن باب األمانة العلمية فأنني ق

فة إلى قيامي ببعض التعديالت الالزمة في البحث بشكل عام لألخذ بالقانون الجديد، وهو فعُل تقريري اليوم، باإلضا

 حسن لألطروحة.

قدمة 
ُ
كما أنني كذلك قد قمت بإدارج ُملخص لألطروحة باللغتين العربية واإلنجليزية وذلك قبل بداية صفحة امل

.من البحث الذي بين يديكم اآلن، وهو فعُل حسن لألطروحة أيض
 
 ا

كما أنني سوف التزم بتسليم كافة أعضاء اللجنة الكرام نسخة من األطروحة تحتوي على أسماء اللجنة أن شاء 

 هللا تعالى.

 سيدي رئيس اللجنة ،،،  السادة أعضاء اللجنة الكرام،،،

 لهذهوقبل أن أختم تقريري هذا، فأنه ومن خالل مسيرتي العلمية في البحث والتمحيص والقراءة والكتابة 

خرى خالل تلك الفترة، وإذ أستأذنكم لألخذ 
ُ
مت بإنجاز بعض األعمال األ

ُ
األطروحة، فإنني لم أكتفي بذلك فقط، وإنما ق

نجزة خالل فترة إعداد األطروحة، ولو على ُعجالة سريعة.
ُ
 من بعض وقتكم الثمين، وذلك لعرض بعض األعمال امل

 الكرام،،،سيدي رئيس اللجنة ،،،  السادة أعضاء اللجنة 

ناقشة 
ُ
كري لألستاذ الدكتور رياض فخري رئيس اللجنة، وأساتذتي األجالء أعضاء لجنة امل

ُ
جدد ش

ُ
وفي الختام أ

عرضة لألخطاء كسائر األعمال البشرية، وتجشمهم عناء ومشقة 
ُ
على تحملهم عناء قراءة وتصحيح هذه األطروحة امل

 عن استعدا
 
دي التام لتسجيل ُمالحظاتكم السديدة واقتراحاتكم القيمة والتي بال الطريق في هذا الشهر الفضيل، ُمعربا

وأدعو هللا أن أخذ شك سوف تكون نبراس علم ووسام فخر على صدري بشكل خاص، وإثراء  لألطروحة بشكل عام، 

جتهد، فإن أجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن أجتهد ثم أخطأ فله أجر. 
ُ
 أجر امل

 أسأل هللا سبحانه 
 
بارك، وفي هذا الشهر الفضيل، أن يجمعنا تحت ظله وأخيرا

ُ
وتعالى كما جمعنا في هذا املكان امل

 يوم ال ظل إال ظله، وآخر دعوانا أن الحمُد هلل رب العاملين وصل هللا على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.
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 محور الندوات العلمية
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 " االتفاقية الوساطة و التحكيم مشروع في قراءة"  تقرير

 موضوع في القانونية املواعيد أشغال من األولى السلسلة حول  تقرير

 " االتفاقية الوساطة و التحكيم مشروع في " قراءة

 

 الدكتوراه بسلك باحثة

 سطات الحقوق  كلية األعمال، قانون  البحث مختبر

 

أطلق مختبر البحث قانون األعمال، بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسطات هذه السنة 

، سلسلة ندوات على شكل مواعيد قانونية تعنى باملستجدات القانونية املتعلقة بقانون األعمال (2017/2018)الجامعية 

النقاش حولها بواسطة أساتذة جامعيين وممارسين، قضاة بشكل عام، بغية الوقوف على هذه املستجدات وتعميق 

 ومحامين ومحكمين.

 

على الساعة الثالثة زواال ببيت علوم  1020مارس  70وقد انطلقت أشغال املواعيد القانونية يوم الجمعة 

 تحكيمقراءة في مشروع قانون الاإلنسان، بمقر كلية الحقوق سطات، وكان موضوع أول موعد قانوني في موضوع: )

ون مدير مختبر البحث قان رياض فخري ، والدكتور عبد هللا درميش، من تأطير النقيب الدكتور والوساطة االتفاقية(

 األعمال.

، رئيسة شعبة إيمان والجيوقد أعطت االنطالقة الرسمية لهذا املولود الجديد )سلسلة الندوات( الدكتورة 

 ء العلمي.القانون الخاص، وتولت تسيير أشغال هذا اللقا
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  قراءة من خالل مداخلته القيمة التي حاول من خاللها:  رياض فخري حيث افتتح الجلسة األولى الدكتور

منطلقا من مقدمة عامة تخص التاريخ التشريعي للتحكيم في  املشروع املتعلق بقانون التحكيم والوساطة االتفاقية،

، 217إلى الفصل  211وتحديدا بابه الخامس عشر من الفصل  2427املغرب، انطالقا من قانون املسطرة املدنية لسنة 

واالتفاقيات الدولية التي انظم إليها املغرب، ويتعلق األمر باتفاقية نيويورك بشأن االعتراف بالقرارات التحكيمية 

اجعة الخاصة بتسوية الخالفات الر  2422، واتفاقية واشنطن لعام 2420يونيو  20األجنبية وتنفيذها، بتاريخ 

 10، ظهير شريف بمثابة قانون بتاريخ 2411لالستثمارات بين الدول ورعايا الدول األخرى، واإلصالح القضائي لسنة 

للمصادقة على قانون املسطرة املدنية. رغم أن هذا األخير لم يتعرض للوساطة كوسيلة بديلة لفض  2411شتنبر 

قواعد التحكيم، غير أن العمل القضائي وتوقيع اتفاقية املنازعات، ولم ينظم التحكيم الدولي، ولم يلم بكل 

بمثابة ميثاق االستثمار،كانت وراء  20.42، إضافة لصدور القانون رقم 2442يناير  »منظمة التجارة العاملية  «مراكش

القاض ي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون املسطرة املدنية. وبعد  00.02صدور القانون رقم 

لقضائية سواء على مستوى مرور أكثر من عشر سنوات على دخوله حيز التطبيق وصدور العديد من األحكام والقرارات ا

محاكم املوضوع أو محكمة النقض، اتضح أن املمارسة العملية أبانت عن العديد من العراقيل بدءا من االختصاص 

القضائي والنطاق املوضوعي للقانون والهيئة التحكيمية، وتحديد بعض املفاهيم مرورا بمسطرة التذييل بالصيغة 

 11.02ا باإلضافة إلى إحداث القطب املالي بالدار البيضاء بمقتض ى القانون رقم  التنفيذية، ثم الطعن بالبطالن. هذ

الذي صاحبه تدشين املركز الدولي للوساطة والتحكيم، هذا فضال عن توصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة الصادر 

تضيات القانونية املنظمة ، كل ذلك فرض تحيين وإدخال تعديالت على املق271تحديدا التوصية رقم  1027في يوليوز 

 للتحكيم والوساطة االتفاقية.

 وبعد هذا التقديم العام تم االنتقال لرصد أهم مستجدات هذا املشروع والتي أجملها في النقاط التالية:

القسم األول التحكيم، ويتكون  ،مادة، توزعت إلى ثالثة أقسام 201، هذا املشروع تضمن الناحية الشكليةمن 

 42بواب. والقسم الثاني يتعلق بالوساطة االتفاقية. ثم القسم الثالث يتضمن أحكام متفرقة، في مقابل من ثالثة أ

 ، كما جاء هذا املشروع على شكل مدونة، أي قانون منفصل عن املسطرة املدنية.00.02مادة في القانون 

  رسالة الكترونية وفقا للقواعد بخصوص إبرام اتفاق التحكيم؛ تّم التنصيص على إمكانية إبرامه بواسطة

 من املشروع. 7املنظمة للمعامالت االلكترونية وذلك حسب املادة 

  بخصوص مجال التطبيق لم ينص املشروع على النزاعات التجارية صراحة، وهو ما يستدعي إعادة تحديد

 املفاهيم وضبطها.

 شخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية كما استثنى املشروع من مجال التطبيق النزاعات التي تهم حالة األ

الخارجة عن دائرة التعامل، وبالنسبة للنزاعات ذات الصبغة اإلدارية، واملشروع استثنى خضوع العقود التي 

 تبرمها الدولة والجماعات الترابية من شرط وجوب تعيين الهيئة التحكيمية.

 نظر  در باململكة الكترونيا وهو ما يعكس فيبخصوص التبليغ تمت إضافة إمكانية تبليغ الحكم التحكيمي الصا

 الدكتور فعالية التحكيم.

بخصوص الهيئة التحكيمية اعتبارا لكون التحكيم وسيلة من الوسائل البديلة لحل النزاعات، تقوم على أساس 

أي جهة  اليسر في اإلجراءات واالبتعاد عن مساطر القضاء االحترافي، تم اعتماد خيار عدم إخضاع املحكم لرقابة

 من املشروع. 22قضائية، بما فيها النيابة العامة، مع ترك أمر تحديد الئحة املحكمين لنص تنظيمي، طبقا للمادة 
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فيما يتعلق بمنح الصيغة التنفيذية لألحكام الدولية اإلدارية تم اعتماد املعيار املوضوعي من خالل منح االختصاص 

القسم املتخصص في القضاء اإلداري باملحكمة االبتدائية التابع لدائرة نفوذها  بشأنها لرئيس املحكمة اإلدارية أو لرئيس

 من املشروع وذلك ما يعكس االعتراف بالعقود اإلدارية الدولية. 21من املادة  7مكان التنفيذ، وفقا للفقرة 

 يار مادا على معأما فيما يخص الصيغة التنفيذية عموما؛ تم إسناد االختصاص بشأنها حسب موضوع النزاع اعت

موضوعي، لرئيس املحكمة االبتدائية أو رئيس املحكمة اإلدارية أو رئيس القسم املتخصص في القضاء اإلداري 

باملحكمة االبتدائية، أو رئيس املحكمة التجارية، أو رئيس القسم املتخصص في القضاء التجاري باملحكمة 

 تعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.امل 70.22االبتدائية، انسجاما مع مشروع قانون رقم 

وبخصوص الصيغة التنفيذية لألحكام في مرحلة االستئناف، تم تخويل االختصاص بشأنها للرئيس األول ملحكمة 

 من املشروع. 22ثاني درجة إذا كان النزاع معروضا عليها واتفق األطراف على اللجوء إلى التحكيم، وذلك حسب املادة 

لتحكيمية في مادة اإلثبات، تم منحها إمكانية مطالبة األطراف وكذا األغيار بتقديم أصول أما صالحيات الهيئة ا

الوثائق املوجودة بحوزتهم والتي يستند إليها أحد األطراف، لإلدالء بها في أجل معقول،كلما ارتأت ذلك مفيدا بعد التأكد 

لتحكيمية األمر على رئيس املحكمة املختصة أو رئيس من توفر املعني باألمر عليها، وفي حالة االمتناع تعرض الهيئة ا

القسم املتخصص باملحكمة االبتدائية الستصدار أمر في إطار مسطرة تواجهية، يلزم املعني بتسليم املستندات والوثائق 

 من املشروع. 72املطلوبة للهيئة التحكيمية تحت طائلة غرامة تهديدية وذلك حسب مقتضيات املادة 

بمنح الصيغة التنفيذية أمام الجهة املختصة؛ أصبح في إطار مسطرة تواجهية في جميع األحوال أي  وفيما يتعلق

 من املشروع. 11سواء كان التحكيم وطنيا أم دوليا وذلك حسب املادة 

  تطبيق القواعد املتعلقة بالتنفيذ املعجل لألحكام القضائية على األحكام التحكيمية التي ال تطلب فيها صيغة

 نفيذ، وهو ما يعكس فعالية التحكيم.الت

وبالنسبة للتحكيم الدولي تم تبني خيار توسيع املعايير الدولية للتحكيم وذلك بالتنصيص على أنه يعتبر دوليا 

التحكيم املتعلق بمصالح التجارة الدولية الذي يكون ألحد أطرافه على األقل موطن أو مقر بالخارج وذلك حسب املادة 

 .من املشروع 10

  فيما يتعلق بالطعن بالبطالن يبتدئ أجله من تاريخ التبليغ دون اشتراط تبليغ الحكم التحكيمي امليل بالصيغة

 التنفيدية عكس ما ينص عليه القانون الحالي، وهو ما يعكس فعالية التحكيم حسب تحليل الدكتور.

 تفد من التجربة االنجلوسكسونية وقد تم الخلوص إلى أن املشرع أو اللجنة التي أعدت هذا املشروع لم تس

 والصيغة الحديثة للقانون النموذجي لليونسترال الخاص بالتحكيم.

  الذي بدأ بتبيان الظروف العامة واملحيطة بإصدار عبد هللا درميشثم تم االنتقال ملداخلة النقيب الدكتور ،

رت على إعداده، الذي جاء استجابة للرغبة هذا املشروع، والذي باملناسبة هو أحد أعضاء اللجنة العلمية التي سه

امللحة للمستثمرين في تبسيط وتسريع املساطر اإلدارية والقضائية في عملية االستثمار، ومنها مسطرة التحكيم والوساطة 

االتفاقية، وسعيا إلى تأهيل القضاء ملواكبة التحكيم من خالل تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية واالعتراف 

 1027أحكام املحكمين الصادرة فيها، وأيضا تنزيال ألهداف وتوصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة الصادر في يوليوز ب

 ، الرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل املنازعات.271وخاصة التوصية رقم 
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قتضيات املنظمة للتحكيم والوساطة على هذا األساس يرى األستاذ درميش أنه أصبح من الضروري فصل امل

االتفاقية عن قانون املسطرة املدنية مع تحيينها وإدخال التعديالت الالزمة عليها لتواكب املستجدات التي عرفتها التجارة 

 الدولية، وهو فعال ما حاول املشروع تضمينه.

 وتم بعد ذلك الوقوف على أهم هذه املستجدات:  

 : رفض إدراج الوساطة االتفاقية والتحكيم في مدونة واحدة؛ليةاملالحظات الشكأوال: من 

ثانيا: أصبح لدينا قانون التحكيم بعد أن كان فقط مقتضيات للتحكيم مدمجة في قانون املسطرة املدنية، فنحن 

طبعه ياآلن أمام قانون التحكيم؛ ألنه سيصدر في مدونة مستقلة عن قواعد الشكل واملوضوع، رغم أن قانون التحكيم 

بضرورة صدوره  02.00الكثير من الشكلية، وأشار الدكتور إلى أن اإلرادة امللكية آنذاك كان لها تصور حول القانون رقم 

 في مدونة للتحكيم مستقلة، وإذا باألمر يصدر بالشكل الحالي، مع استحضار أن املشروع الحالي هو املسودة الثالثة .

و رفع اللبس عن مفهوم رئيس املحكمة التجارية، حيث بسبب هذا اللبس، : أول مستجد هالناحية املوضوعيةمن 

كان ُيظن أن التحكيم ال يتم سوى في النزاعات التجارية، حيث تم استبدال مصطلح رئيس املحكمة التجارية برئيس 

 املحكمة املختصة.

وتمت  .ما استثناه املشرعوعلى خالف مقتضيات القانون الحالي أصبحت أغلب املساطر هي مساطر تواجهية إال 

اإلشارة إلى أنه كان للمحكمة التجارية بالدار البيضاء السبق في تطبيق التواجهية لتذييل األحكام التحكيمية في جلسة 

حضورية وهو ما يعزز تكافؤ الفرص واملساواة، هذا املستجد باألهمية بمكان عكس ما عليه الحال اآلن في ظل 

 املقتضيات الحالية.

ا يتعلق بنطاق ومجال التحكيم تم التأكيد على أنه كل ما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم؛ كقاعدة وفي م

سنتها العديد من التشريعات املقارنة كالتشريعين الفرنس ي واملصري على عكس التشريع املغربي، الذي لم ينص عليها 

 قابلة للتصرف فيها ماعدا ما تم استثنائه صراحة.صراحة غير أنه نص على أن التحكيم يجوز في املسائل التي تكون 

النزاعات اإلدارية يجوز فيها التحكيم وفق إجراءات محددة وكقاعدة يقول الدكتور، النزاعات التي تدخل في 

 اختصاص القضاء الشامل يجوز فيها التحكيم وقضاء اإللغاء ال يجوز فيها التحكيم.

التحكيم سوى في حاالت ضيقة، مع أنه ليس هناك ما يمنع التحكيم في هذا وفي النزاعات الجبائية ال يجوز فيها 

املجال، بدليل ما أقدمت عليه اإلدارة الضريبية مؤخرا حيث فتحت مجاال للتصالح مع امللزمين بالضريبة، إذن، ملاذا 

 .في هذا الباب ال يجوز التحكيم

نقاش مهم؛ مع التأكيد أنه في إطار التسوية ال  وفيما يخص مجال إعمال التحكيم في صعوبات املقاولة؛ يطرح

يجوز التحكيم، ولكن بمجرد استرجاع املقاولة عافيتها يمكن أن تكون موضوع تحكيم، ونفس األمر بالنسبة لنزاعات 

 م.يحقوق امللكية الصناعية حيث يجوز فيها التحكيم ما عدا النزاعات املتعلقة ببراءة االختراع التي ال يجوز فيها التحك

الكثير من  حيث تطرحمن قانون املسطرة املدنية تثير القلق،  712التي تقابلها املادة  22وقد تم مالحظة أن املادة 

التساؤالت حول جدوى هذا التقييد الذي يتنافى واملبادئ التي يقوم عليها التحكيم، فهذا األخير فضاء واسع من الحريات 



 

 

 796 
 

  

ملشرع، وتحديدا الشكليات والنظام العام، فتقييد حرية التحكيم ال تتماش ى وكونه يأبى القيود، ماعدا تلك التي وضعها ا

 قضاء خاص.

وفيما يتعلق بهيئة التحكيم أصبح بإمكانها أن تقوم مقام القضاء االستعجالي وتتخذ أوامر تحفظية استعجالية، 

ثباته، ياد، خصوصا أن هذا األخير يصعب إكما يجب التمييز بين قبول املهمة التحكيمية والتصريح في االستقاللية والح

ألنه مسألة باطنية داخلية بعكس االستقالل الذي يستشف من الكثير من املعطيات تعود إلى وجود قرابة أو صداقة 

أو عداوة... وغيرها من الوقائع وهو ما ينتج  أثر بطالن الحكم. فاملحكم الناجح هو من يتمتع بالحياد وقبوله املهمة 

 ية يجب أن يكون مقرونا باإلفصاح.التحكيم

جاءت  70كما جاءت املسودة ألول مرة بمصطلح )وثيقة التحكيم( والتي تعد دستورا لألطراف، كذلك املادة 

بمستجد على مستوى )مبدأ االختصاص باالختصاص( من حيث الوقت الذي يتمسك به الطرف ليقيم الطعن قبل 

بل الحكم البات في املوضوع، مما يثير التساؤل حول مال النزاع إذا بتت الهيئة اإلدالء باملذكرة، بعكس النص القديم ق

بعدم اختصاصها. وهو ما يعتبره إشكاال حقيقيا ودعي للحدو حدو املشرع السويسري الذي سن مكنة اللجوء للطعن 

 باالستئناف في هذه الحالة.

قوا في ولوج 
ّ
سلك التدريس بالتعليم العالي من باحثي مختبر قانون وفي الختام تم االحتفاء باألساتذة الذين ُوفِّ

 األعمال.
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