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 كلمة افتتاحية

ن قضاء الدولة لفض مختلف التحكيم من بين أهم الوسائل البديلة عيعتبر 

ية او بأعمال أخرى , فكلما تطورت  المنازعات سواء المتعلقة بالأعمال التجار

المعاملات بين الناس و الا كان لا بد من تطوير وسائل فض المنازعات , حيث 

ان النزاعات لم تعد تقتصر فقط بين المتعاملين في مكان واحد بل تعدته الى 

يع متعاملين عبر شبكة الا نترنت او متعاملين في أماكن متعددة, مما جعل التشر

في مجال قانون الأعمال ذا حركية كثيفة و موازاة معه أصبح التحكيم هو الاخر 

يحاول ان يكون في مستوى تطلعات المتعاملين و المتعاقدين مما حذا بالمشرع 

لقريب المغربي تطوير منظومة التحكيم من خلال مشروع جديد سيرى النور في ا

العاجل ,  لذلك كان لزاما على مجلة القانون والأعمال مسايرة هذه التطورات 

والبحث و التنقيب في هذا المجال لمحاولة الإحاطة ببعض الجوانب القانونية و 

التقنية للتحكيم سواء الداخلي او الدولي عبر دراسات و أبحاث يقدمها خيرة 

 الباحثين في هذا المجال

 انون والأعمالإدارة مجلة الق
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يات العدد  محتو
 
 

 ياء صمود التحكيم في العقود التجارية دراسة على ضوء العمل القضائي  زكر
 حمزة التريد قضائي ابداعي تطوير قواعد التحكيم بالمغرب رهين باجتهاد 
  التحكيم في منازعات عقود النفط بأنظمة دول المغرب العربي مقارنة بأنظمة دول مجلس التعاون

 يجيالخل
يوسف حنان و سالم بن 
 سعيد بن سليمان الرواحي

 جليل الباز شروط صحة الحكم التحكيمي وحجيته في القانون المغربي 
 زهير أوزان نطاق الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي من خالل طرق الطعن 
 أكرم الديجور حكم التحكيم اإللكتروني وتنفيذه 
 على ضوء قانون اإلجراءات  ت العمومية في التشريع الجزائرينظام التحكيم في منازعات الصفقا(

 ريحاني أمينة المدنية واإلدارية(
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ية دراسة على ضوء العمل الق ضائيالتحكيم في العقود التجار  
 

ياء  صمود زكر

باحث في القانون الخاص   

 مقدمة:

نشأ بينه وبين أقرانه من نزاعات، فهو معروف يعتبر التحكيم أقدم وسيلة لجأ إليها الإنسان لفض ما ي

يقة المثلى لحل النزاعات،  منذ بدء الحضارة الإنسانية حيث اهتدى الانسان إلى أن القوة ليست الطر

لذلك لجأ الأفراد إلى شخص ثالث بحكمونه فيما شجر بينهم، بحيث نشأت بذلك فكرة التحكيم بحيث 

ملزمون بالاحتكام إلى شخص ثالث يختارونه بملء إرادتهم لحل  أصبح الأفراد طبقا لهذا النظام الجديد

 1النزاع القائم بينهم.

وبالتالي أضحى التحكيم ظاهرة انسانية اتخذتها الانسانية مند القدم وسيلة لفض النزاعات بطرق سلمية،  

يات على ذلك في كل بلاد الشرق القدي مة عند وعرفت المجتمعات القديمة التحكيم ، إذ أكدت الحفر

يين والبابليين والسومريين، فالتحكيم  كان في هذه المجتمعات كان من اختصاص ال كهنة الذين  الآشور

لعبوا دور الوساطة.كما عرفت الحضارة الإغريقية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي كانت تنشأ 

ية المحلي يلات اليونانية بشأن الحدود والعلاقات المدنية والتجار ة و الخارجية ، وقد كان الهدف بين الدو

الأساسي من التحكيم تخفيف العبء عن المحاكم الشعبية والتي جعلت محاكم استئناف ضد قرارات 

 المحكمين.أما الرومان فعرفوا التحكيم خاصة في العقود الرضائية.

                                                 
1. 
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م على وبظهور الدولة الحديثة تطور تنظيم القضاء وازداد دوره وتوسع، ورغم ذلك حافظ التحكي  

أهميته كوسيلة لفض المنازعات وتم تطويره وربطه بالقضاء، حيث أضحت أحكام التحكيم الأجنبية تحوز 

ية  قوة النفاذ بموجب أمر قضائي، فازدهر التحكيم وتطورت أحكامه وأصبح الحل الأنسب لتسو

الخصوم على اللجوء إليه  المنازعات المتعلقة بالتجارة المحلية والدولية، لما له من سمات ومزايا هامة تشجع

ية منها.  لفض المنازعات ولاسيما التجار

وفي وقتنا الحاضر تطورة التقنيات المعتمدة في العملية التحكيمية وتعددة المنازعات التي يعهد فيها إلى 

ية حيث أضحى التحكيم الوسيلة الأصيلة في حل  التحكيم، والتي تبقى من أهمها المنازعات التجار

ية وخاصة في عقود التجارة الدولة حيث لا يكون وجود عقد تجاري دولي لا ينص المنازعات  التجار

  2ضمن بنوده على شرط اللجوء إلى التحكيم، ومن الفقه من يسميه بشرط منتصف الليل.

ية هناك مجموعة من المصادر القانونية التي تجيز اللجوء إلى  وبالنسبة للجوء إلى التحكيم في العقود التجار

ية  5تحكيم في لحل المنازعات المترتبة هذه العقود بحيث نجد المادة ال من القانون المحدث للمحاكم التجار

تنص في فقرتها الأخيرة إلى أنه: "... كما يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات التي تختص 

ية على مسطرة التحكيم وفقا لأحكام الفصول   من ق م م." 602ى إل 613بالنظر فيها المحاكم التجار

من مدونة التجارة التي تجيز اللجوء إلى التحكيم كوسيلة حبية لحل النزاعات  366كما توجد هناك المادة 

 الناشئة عن المتعاقدين.

ية 3وبالتالي أضحى التحكيم الوسيلة ، وهذا ما دفع المشرع 4الأصيلة التي يلجأ إليها لحل المنازعات التجار

 10-15سانته القانونية المنظمة للتحكيم مع الأحكام الدولة وذلك بصدور القانون المغربي إلى ملائمة تر

                                                 
 .172، ص 1122عيينه وحياده و استقالله، مجلة التحكيم العدد الثامن، : المحكم ت عبد هللا درميش -2 

 3-. 

 ال يقتصر التحكيم على المنازعات التجارية بل يشمل حتى المنازعات المدنية و اإلجتماعية .  -4 
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المنظم للتحكيم الداخلي والدولي، و تعتبر أغلب أحكام هذا القانون مستمدة من قواعد القانون 

 اليونسترال.

ية والوقوف عند  من خلال كل ذلك سنحاول دراست قواعد التحكيم في مجال العقود التجار

 وصية التي تميز هذا النوع من الوسيلة المعتمدة لفض النزاع عن القضاء الوطني.الخص

 معتمدين الإشكالية التالية:

إلى أي حد خص المشرع المغربي التحكيم التجاري الوطني بأحكام ومقتضيات قانونية تتلاءم 

ية وتتجاوز بالتالي المعيقات التي يع اني منها القضاء وخصوصيات منازعات عقود المعاملات التجار

 الرسمي؟

ية  المبحث الأول :الاتفاق التحكيمي في العقود التجار

ية في  ية سواء الدولية أو الوطنية تحتاج ألى السرعة والسر لما كانت المنازعات الناجمة عن العقود التجار

يعية الوطنية قد لاتسعف الأطراف في حل نزاعاتهم على الوجه  الذي حلها، كما أن المقتضيات التشر

ية الوطنية  ية وخاصة منها الدولية و كذلك العقود التجار يرتضونه ،ولهذا فإن الأطراف في العقود التجار

والتي تكتسي قيمة مالية كبيرة فإن الأطراف كثيراما يتفقون على اللجوء إلى التحكيم الذي يوفر كل 

فيه توافر مجموعة من الشروط حتى يكون  المزايا التي تم ذكرها ،ولهذا فإن إتفاق اللجوء إلى التحكيم ينبغي

صحيحا ومنتجا لأثاره ,كما أنه يتخد مجموعة من الصور ،وهذا ماسنعرض إليه في هذا المبحث ،ل كن قبل 

ذلك لابد من التوقف عند مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية لتتضح لنا الصورة أكثر حول هذه الوسيلة 

يةالبديلة لفض المنازعات الناشئة عن ا  لعقود التجار

ية  المطلب الأول :البناء القانوني لإتفاق التحكيم في العقود التجار
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إن الطبيعة القانونية للتحكيم شهدت تضاربا وتعددا للآراء الفقهية ،حيث أن هناك من اعتبره ذو 

طبيعة طبيعة اتفاقية قائمة على إرادة الأطراف في اللجوء إليه،بينما هناك جانب أخر يرى أن للتحكيم 

قضائية وخاصة في مرحلة تنفيد الحكم ألتحكيمي ، وذهب اتجاه أخر إلى أن التحكيم يجمع كلا من 

الطبيعة الاتفاقية و القاضائية في كل مرحلة من مراحله،وأمام هذا التضارب حول الطبيعة القانونية 

يف جامع ومانع للتحكيم أمرا ص عبا ومعقدا،ورغم للتحكيم فإنه من الطبيعي أن يصبح أمر وضع تعر

يف  يعات الوطنية و الإتفاقيات الدولية وضع تعر كل ذلك فلقد حاول مجموعو من الفقهاء والتشر

 للتحكيم ،وهذا ماسنحاول بيانه مع ذكر أبرز شروط التحكيم  وطبيعته القانونية.

ية  الفقرة الأولى:مفهوم التحكيم في العقود التجار

يفات المتعلقة بالتحك  يعية.مع تعدد التعر يفات فقهية وقانونية وتشر  يم ارتأينا تقسيمها الى تعر

يف القانوني   أولا :التعر

يفات التي وضعها بعض رجال القانون الأكاديميين حيث   في هذا الصدد سنحاول أن نورد بعض التعر

 عرفه البعض:

 وا فيه إتفاق على طرح النزاع على محكم أو أكثر ،بشرط أن يكون عددهم وترا ليفصل أو ليفصل

 بدلا من المحكمة المختصة.

  يض هو عرض لنزاع معين بين الأطراف المحتكمين على هيئة تحكيم تعين باختيارهم أو بتفو

منهم على ضوء شروط يحددونها، لتفصل هذه الهيئة في النزاع بقرار يكون نائيا عن أي شبهة 

 5محاباة.

                                                 
ية  أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص الدكتور حسين عبد العزيز عبد هللا النجار :البدائل القضائية لتسوية النزاعات اإلستثمارية والتجار5 5

 ،01، 24،  ص1122تحت إشراف  الدكتور عبد اللطيف هداية هللا ،كلية العلوم القانونية واإلجتماعية واإلقتصادية الدار البيضاء، الطبعة األولى 
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  يق الذي قد يختاره الأطراف لفض المنازعات التي يق طرح هو الطر تنشأ عن العقد،عن طر

 النزاع على شخص أو أكثر يكون من الغير يطلق عليه المحكم أو المحكمون دون اللجوء إلى القضاء.

  هو النظر في النزاع بمعرفة شخص أو هيئة يلجأ إليها المتنازعون مع إلتزامهم بتنفيد الحكم الذي

 يصدر في النزاع.

كم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر بواسطة شخص أو هو نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بح

 أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من أطراف النزاع.

يعي لمصطلح التحكيم يف التشر  ثانيا :التعر

يعات الوطنية تجنبها وتركها للفقه والقضاء فإن العديد من   يف مسألة تحاول جل التشر رغم أن التعر

ي يعات قامت بوضع تعر من  613ف للتحكيم ،منها المشرع المغربي الذي عرفه من خلال الفصل التشر

ق.م.م بأنه حل للنزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على 

 اتفاق التحكيم .

من ق.م.م بأن التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء الى التحكيم قصد حل  612كما جاء في القصل 

 ع نشأ أوقد ينشأ عن علاقة قانونية معينة تعاقدية أوغير تعاقدية.نزا

يف التحكيم من خلال قانون التحكيم رقم  قائلا:أن لفظ 0993لسنة  03اما االمشرع المصري قام بتعر

التحكيم يقصد به اتفاق الأطراف بإرادتهما الحرة على إنهاء الفصل في النزاع الدائر بينهما أو ماقد يثور 

يق التحكيم بعيدا عن المحكمة  المختصة بنظر النزاع سواء كانت  بينهما من منازعات مستقبلية عن طر

 الجهة التي تتولى اجرائات التحكيم منظمة وطنية أو دولية أو مركزدائما للتحكيم أو غيرها.
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يف للتحكيم كما هو الشأن بالنسبة لاتف اقية وما يلاحظ أن أغلب الاتفاقيات الدولية تحاشت وضع تعر

يورك لعام  ،وكذلك القانون النموذجي للتحكيم الذي أعدته  لجنة الأمم المتحدة للقانون  0950نيو

 . iccوأيضا غرفة التجار الدولية بباريس  unictralالتجاري الدولي 

يف الفقهي للتحكيم :  يف الفقهاء للتحكيم كل حسب رؤيته لطبيعة ثالتا: التعر لقد تعددت تعار

يم الطالب بأن التحكيم يقوم كنظام لفض المنازعات التي التحكيم ، حيث  عرفه الأستاذ عبد ال كر

تنشأ بين الأفراد بتوافر شروط متعددة ولا يصح إلا بإجرائات وشكليات قد تكون نابعة من إرادة 

 الأطراف أو من القانون نفسه

 لب المنازعات في وعرفه جون روبرت بأنه نظام لتحيقيق عدالة خاصة،وهي الية وفقا لها يتم س

الخضوع لسلطة القضاء ل كي يتم فيها الفصل بواسطة افراد عهد اليهم بهذه المهمة في واقعة 

 الحال.

  يل بأنه القضاء في منازعة بواسطة أشخاص عاديين ،واللذين تعتبرهم أطراف كما عرفه مور

 المنازعة قضاة

يفات أنها تتفق في مجموعة  من الجوانب والخصائص مفادها أن إن الملاحظ من خلال كل هذه التعر

التحكيم هو وسيلة بديلة لفض المنازعات التي تنشئ بين الأفراد ،كما يتفقون بأن التحكيم يتسم بالمرونة 

وهو متحرر من القيود والقواعد القانونية الجامدة ،ول كن ورغم ذلك فإن التحكيم حتى ولو كان حرا 

لحقوق الدفاع و مبادئ العدالة والإنصاف واحترام مبدأ فلابد للمحكم أن يحترم المبادئ الأساسية 

 التواجهية.

يفات بأن التحكيم هو نظام متميز من حيث طبيعته باعتباره حقا يتمتع  كما يتضح من خلال هذه التعر

به الأطراف ويستمد قوته من إرادتهم في اللجوء إليه فهة نابع من سلطان الإرادة ،ألا أن هذع الإرادة 



 

 

 

12 

قيد بقواعد النظام العام ،كما أن المشرع لم يجعل قواعد التحكيم مستقلة تمتما عن القضاء يجب أن تت

العادي حيث أوجد شيئا من التبعية بين نظام التحكيم والجهاز القضائي كضرورة تذييل بعض 

روط الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيدية ،إضافة إلى إمكانية الطعن في الحكم التحكيمي متى توفرت ش

 ذلك .

غير أن هذه التبعية لا يمكنها أن تنفي دور إرادة الأطراف في تأسيس عملية التحكيم ولا أن تضحض  

الطابع الإراضي لاتفاق التحكيم ،فالتحكيم هو نظام عدالة خاصة وحينما يتفق الأطراف على اللجوء إليه 

محل اتفاق التحكيم وبالتالي حسم لفض منزعاتهم فإنه ينزع الإختصاص عن المحاكم العادية للنظر في 

النزاع بعيدا عن دواليب هذه المحاكم ،وأمام هذا التضارب حول الطبيعة القانونية للتحكيم فإننا نقترح 

يات.6الوقوف بشيئ من التفصيل حول هذه   النظر

ية  ازعات الناجمة عن يعتبر اتفاق اللجوء الى التحكيم في المنالفقرة الثانية :طبيعة التحكيم في العقود التجار

ية فضاء خاصا وأصيلا لفض هذه المنازعات ،إلأ أن الأراء تضاربت حول الطبيعة  العقود التجار

الاتفاق على اللجوء الى التحكيم ،فإنه 7القانونية لنظام التحكيم ،فإذا كان هذا الأخير ينشأ من تاريخ 

حلو وسط بين الاتفاق وصدور الحكم ينتهي بصدور الحكم التحكيمي ، ويمر من مرحلة إجرائية وهي مر

 وتنفيده.

وتطبيقا لذلك فإن التحكيم يستمد مشروعيته من خلال اتفاق الأطراف على اللجوء إليه فهو تصرف 

يصبح إجراء قضائيا خاصا عند صدور الحكم  إرادي بين أطراف العقد ،ل كنه ينتقل ألى مرحلة ثانية و

يات حول طبيع ة التحكيم التجاري والتي سنحاول الوقوف عندها بشيئ وتنفيده ،ومن تم تعددت النضر

 من التفصيل.

                                                 
 .02الدكتور حسين عبد العزيز: م.س، ص 6 

  02الدكتور حسين عبد العزيز: م س، :ص7 
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ية التعاقدية  ية فإن نظام التحكيم من حيث طبيعته ليس على صلة بالقضاء أولا:النظر وفقا لهذه النظر

،فهو يستمد قوته القانونية من إتفاق الأطراف طبقا لمبدأ سلطان الإرادة لحل النزاع الناشئ بينهم بعيدا 

يق اختيار شخص ثالت يسمى المحكم  والذي يكون محل ثقتهم عن ال جهاز القضائي، وذلك عن طر

لمجموعة من الاعتبارات لفض النزاع بينهم ، لذلك فإن سلطة المحكم يستمدها من إتفاق التحكيم ،وطبقا 

ية فإن اتفاق اللجوء إلى التحكيم والحكم الذي يصدره المحكم وحدة لا تتجزأ كلها نابعة من  لهذه النظر

يق إتفاقهم حول التحكيم فإنهم يحددون القواعد الموضوعية و الإجرائية  إرادة الأطراف،فهؤلاء عن طر

للتحكيم من قبيل نطاقه والقانون الواجب التطبيق ،إضافة إلى كيفية إختيار المحكم ،فيكون بذلك إتفاق 

 التحكيم كسائر العقود الأخرى التي يبرمها الأفراد.

هملية التحكيم تستمد أساسها القانوني من القوة الملزمة للعقد الذي أبرمه الخصوم واتفقو فيه وهكذا فإن 

 على اللجوء إلى التحكيم ،وما حكم المحكم إلا أثر عن هذا العقد.

وكذلك فإذا كانت الرابطة العقدية هي التي تنشأ أثر التحكيم ، فإن هذا الأثر لايمكن له أن يتجاوز  

 اف التحكيم تطبيقا لمبدأ نسبية أثار العقد.ويشمل غير أطر

للحكم التحكيمي اثر " 05/0/0119المؤرخ في  0015وفي هذا الصدد جاء قرار لمحكمة النقض عدد 

 8نسبي،فلا يمكن الإحتجاج به على من لم يكن طرفا فيه ،ولاممثلا فيه بصفة قانونية"

ية أن هذف التحكيم يختلف عن ه ذف القضاء العادي ،ذلك أن مصدر كما يرى أنصار هذه النظر

التحكيم هو العقد الذي يسعى إلى تحقيق مصلحة خاصة للأطراف ،عكس القاضاء الذي يسعى دائما 

إلى تحقيق المصلحة العامة،كما أن القضاء يفترض عدم رضى الأطراف بالخضوع الى قاعدة قانونية 

 الواجب التطبيق بمحض إرادتهم عكس أطراف التحكيم الذين قد يحددون القانون

                                                 
 : موقع الدكتور عمر أزوكار  01/0/0222المؤرخ في  5021  عدد رارق8 

www.caa.ma 
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ية تعرضت لمجموعة من الإنتقادات ل كونها قامت بالمبالغة في إضفاء  ل كن ورغم ذلك فإن هذه النظر

الطابع التاعقدي على التحكيم وعجزت عن تفسير لجوء الخصوم الى القضاء من أجل الطعن في الحكم 

حكيمي لا يعتبر أساس التحكيم التحكيمي لأن الطعن لا يوجه إلا للعمل القضائي ،كما ان الاتفاق الت

 لوجود التحكيم الإجباري .

ية القضائية  ية فإن التحكيم لا يعدو أن يكون إلا نوعا من من أنواع القضاء ثانيا :النظر وفقا لهذه النظر

 وله نفس سمات القضاء العادي .

ية بأن التحكيم يجمع عناصر العمل القضائي كما أن المحك م في إطار أداء حيث يرى مناصرو هذه النظر

يعية المتعلقة بالتحكيم  مهمته والفصل في النزاع التجاري يعد قاضيا يستمد سلطته من النصوص التشر

ية أن الحكم  والتي تجعل لحكمه قوة تنفيدية وحجية في مواجهة الأطراف ،كما يرى انصار هذه النظر

إلا بأمر من الدولة ذات السيادة،كما  التحكيمي يحوز نفس القوة التنفيدية للحكم القضائي بكونه لا ينفد

يحوز الحكم التحكيمي حجية الأمر المقضي به التي تكون مانعة من مناقشة ما قضى به المحكم إلا بالطرق 

 التي تحددها الأنظمة بهذا الشأن.

ية هي الاهر تلقت انتقادات لادغة كون العمل القضائي هو سلطة من سلطات  غير أن هذه النضر

ف به الى فرض النظام العام نعكس التحكيم الذي يؤدي وضيفة خاصة وهي التعايش الدولة تهذ

السلمي بين أطراف النزاع وعدم الإضرار بالمصالح الإقتصادية للمحتكمين،كما أن للقاضي سلطو ولائية 

بها عكس المحكم الدي تنحصر سلطته في فض النزاع المطروع عليه،كما أن حجية الأمر المقضي به التي يكتس

 9الحكم التحكيمي يعود أثرها للقوة الملزمة للعقد ونسبية أثار العقد 

                                                 
 07الدكتور حسين عبد العزيز :م س ،ص 9 
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ية المستقلة  ية أن للتحكيم طبيعة خاصة له قواعده وخصائصه المستقلة  ثالتا :النظر يرى أنصار هذه النظر

 الشيئ الذي يجعل منه نظاما فريدا لحل النزاعات التي تنشئ بين الأطراف .

ية فا لتحكيم يرمي لتطبيق العدالة بطرق خاصة لذلك فهو يختلف عن القضاء العادي،كما ووفقا لهذه النظر

ان اتفاق التحكيم لا يكون دائما هو جوهر التحكيم لأن المشرع في بعض الحالات يبزم اللجوء إلى 

 التحكيم الإجباري،كما يختلف التحكيم عن القضاء باعتبار هذا الأخير سلطة من سلطات الدولة.

هذا النقاش يمكن القول أن للتحكيم طبيعة قانونية مختلطة ،فهو في مرحلته الأولى ينشئ عن  وفي ختام

يق الاتفاق وإرإدة الأطراف ،ثم يصير بعد صدور الحكم التحكيمي أو التذييل بالصيغة التنفيدية من  طر

 10صميم العمل القضائي ،لذلك نقول أن للتحكيم طبيعة قانونية خاصة.

ية :الفقرة الثالثة :  شروط التحكيم في العقود التجار

ية حقا خوله المشرع للأفراد كما هو الحال في عقد الإتمان  إذا كان اللجوء الى التحكيم في العقود التجار

من مدونة التجارة ،فإن ذلك رهين لاحترام مجموعة من الشروط  366الإيجاري مثلا من خلال المادة 

 ثانيا( أو المحكمين ) أولا(سواء تلك المتعلقة بالمحتكمين )

 أولا :الشروط المتعلقة بالمحتكمين :

من ق.م.م فإنه يستلزم ويشترط  ضرورة توافر الأهلية في  610بالرجوع الى الفصل :الأهلية:1

الشخص الذي يرغب في اللجوء إلى التحكيم ،غير أن المشرع لم يحدد نوع الأهلية المتطلبة أهي أهلية أداء 

مادام التحكيم قد يترتب عنه نقل للحقوق والتأتير على الذمة المالية للمحتكم فإن  أم أهلية وجوب؟ ل كن

 الأهلية المتطلبة هي أهلية الأداء أي التصرف.

                                                 
 04الدكتور حسين عبد العزيز م س :ص 10 
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ية في الجوء إلى التحكيم وخاصة منها  وما يثير الإشكال بهذا الخصوص هو أهلية الأشخاص المعنو

ية العامة والتي كانت محل نقاش دائ يعات التي تمنع على والجماعات الأشخاص المعنو م ،فهناك من التشر

يع الجزائري والتونسي ،في حين أن  الثرابية اللجوء إلى التحكيم ومنها القانون الفرنسي للتحكيم وكذلك التشر

يع الأردني و المصري ،وفي الحقيقة فإنه يجب التمييز  يعات ذهبت إلى خلاف ذلك كالتشر هناك تشر

ماعات الترابية إلى التحكيم بخصوص أملاكها العامة وأملاكها الخاصة،ففي الحالة بين لجوء الدولة أو الج

الأولى لايجوز لها اللجوء إلى التحكيم لأنها تمارس أعمال السلطة ،عكس الحالة اثانية والتي تكون بوجبها 

ية بالدارالبيضاء الغرفة التجار 11كطرف خاص عادي،وفي هذا الصدد جاء قرار لمحكمة الإستئناف 

"إن المكتب الوطني للشاي والسكر يخضع لقواعد القانون الخاص ،التي يخضع لها الأطراف قرار جاء فيه

ية لا تعتبر  ية ،إذ أن هذا المكتب وإن كان مؤسسة عمومية فإن أعماله التجار في معاملاتهم التجار

ية   12أعمالا إدار

من ق.م.م فإنه يشترط على  610صل بالرجوع إلى الف : مل كية التصرف في الحق موضوع التحكيم: 2

من يود اللجوء إلى التحكيم  ضرورة مل كية الحق في التصرف في الحقوق موضوع التحكيم ،وهكذا فإنه 

يثور الإشكال حول ماإذا كان المستعمل في عقد الإتمان الإيجاري سواء للمنقول أوالعقار يملك الحق 

لتصرف التصرف في الأشياء محل الإتمان الإيجاري ا13في اللجوء إلى التحكيم رغم أنه لا يملك حق 

كلاألات والسيارات  إذا وقع نزاع بشأنها ؟ في الحقيقة فإن أغلب عقود الإتمان الإيجاري تتضمن من 

الشروط مايكفي لسد مثل هذه الثغرات ،كما ذهب بعض الفقه للقول أن المستعمل يتحرك للدفاع عن 

                                                 
 .211، ص 1120الدكتور عبد الكريم الطالب  :الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية،  طبعة 11 

، 0250منشور في مؤلف التحكيم الوطني والدولي من خالل التشريع و القضاء الطبعة األولى ،  05/20/5201خ  بتاري 5201عدد قرار عدد 12 

 545مطبعة النجاح الجديدة ص

 212الدكتور عبد الكريم الطالب م س :ص13 
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من مدونة التجارة نبهن الأطراف الى اهمية تضمين  366ن المادة حقوقه كوكيل لمؤسسة الإتمان حيث ا

ية النزاعات الناجمة عن هذا العقد.  مختلف الشروط المتعلقة بالطرق البديلة لتسو

كما إسثثنى المشرع بعض الحقوق من أن تكون محلا للتحكيم وذلك حفاظا على النضام العام المغربي 

 من ق.م.م 601و  619وهذه الإسثتنائات جائت في المواد 

: إذا الكان القاضي في المحاكم العادية يخضع لمجموعة من الشروط لأداء ثانيا:الشروط المتعلقة بالمحكمين 

وظيفته على أحسن وجه، فإن التساءل يثور حول من يحق له مزاولة التحكيم وماهي طبيعة الشروط 

من ق.م.م تطلب أن يكون المحكم  601 الواجبة التوفر في المحكم ،حيث أن المشرع من خلال الفصل

كامل الأهلية ولم يسبق له أن أدين بحكم نهائي من أجل إرتكاب أفعال ماسة بالشرف أو الإستقامة أو 

 حكم عليه بسقوط أهليته .

لايقتصر شرط الحياد و الإستقلالية على القضاء العادي وإنما يطال كذلك الهيئة :الحياد والإستقلالية:0

 أو المحكم،وذلك من أجل ضمان حسن سير عملية التحكيم والوصول إلى العدالة المبتغاة.التحكيمية 

يقصد بالحياد كون المحكم على درجة من الحيادية بين طرفي النزاع مما يجعله بعيدا عن محاباة أي أحد  و

 منهما أو التعاطف معه حتى ولو كان هو الذي قام بتعيينه.

ل المحكم عن جميع العوامل والمؤثرات فيما يقضي به من حكم في أما الإستقلالية فتعني إستقلا

النزاع،فلايثأتر بأي علاقة سابقة مع أحد الأطراف،ولايثأتر كذلك بأي مؤثر خارجي سوى بالقانون 

ومبادئ العدالة والإنصاف،حيث أن شرط إستقلالية المحكم يهذف بالأساس إلى حماية مبدأ المساواة 

 بين الأطراف.

ت أغلب مراكز التحكيم على ضرورة حياد المحكم وإستقلاله حيث أن الجمعية الأمريكية وقد أكد

للتحكيم تلزم أن يكوم رئيس الهيئة التحكيمية محايدا فيما يحق للمحكمين  الأخرين الخضوع 
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تشترط ألا ينتمي المحكم إلى أي  I.C.Cللخصوم،أضف إلى ذلك  أن غرفة التجارة الدولية بباريس 

أطراف النزاع،كما يجب عليه الإفصاح عن كل مؤثر قد يخل بحياده أو إستقلاليته ،حيث أ طرف من 

هذا الإفصاح يحنب صدور حكم باطل وكذلك المساهمة في تهيئة أجواء مثالية من أجل تحقيق المراد 

 14من عملية التحكيم

يعات المقارنة إلى ضرورة كون المحكم ر:الخبرة القانونية 0 جل قانون ومن هذه :ذهبت بعض التشر

يعات نجد القانون الإسباني للتحكيم وكذلك نظيره البرتغالي والتشيلي،وفي مقابل ذلك ذهبت  التشر

يعات أخرى ومنها المشرع المغربي أنه ليس من الضروري أن يكون المحكم رجل قانون بقدر ماهو  تشر

 ضروري أن يحوز ثقة المحتكمين.

دراية قانونية يجعله يضبط إجرائات عملية التحكيم وخاصة أن  ل كن في الحقيقة إن توفر المحكم على

ية تتطلب خبرة قانونية نظرا للدقة التي تتميز بها هذه العقود.  15المنازعات المتعلقة بالعقود التجار

ية ينصرف فيه الأطراف لتحديد مجموعة من :كيفية إختيار المحكمين:6 إن إتفاق التحكيم في العقود التجار

تعلقة بالتحكيم ،وخاصة كيفية إختيار المحكم أو العيئة التحكيمية وفقا للطرق التي يرونها الشروط الم

مناسبة ،كما يحددون عدد المحكمين والشروط الواجبة التوفر في المحكم ،كما قد يتفق الأطراف في الإتفاق 

لوطنية أو الدولية التحكيمي على إسناد مهمة تعيين المحكم إلى الغير وخاصة مؤسسات التحكيم يواء ا

كغرفة التحكيم الدولي بلندن مثلا ليصير التحكيم مؤسساتيا ،كما قد يكون تعيين المحكم غير خاضع لإرادة 

يفرض القانون على أطراف العقد التجاري إلى اللجوء إلى  يا، و الأطراف حينما يكون التحكيم إجبار

ي الذي أجد بالتحكيم الإجباري في بعض مركز تحكيمي معين كما هو الحال بالنسبة للمشرع الجزائر
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ية ،عكس المشرع المغربي الذي سار على نفس خطى نظيره الفرنسي،كما إن القضاء  العقود التجار

 العادي يقوم بتعيين  المحكم  في حالات خاصة حددها القانون 

سبة المنازعات التي لقد جرت العادة في إتفاقات التحكيم بمناأ:إختيار المحكمين بمحض إرادة المحتكمين :

ية على إختيار الأطراف وتحديدهم للهيئة التحكيمية وفقا لقناعتهم  قد تنشئ عن العقود التجار

يقوم هؤلاء المحكمين أنفسهم بتعيين المحكم الفيصل  الخاصة،فيختار كل طرف محكما للفصل في النزاع ،و

يقة غير مباشرة،كمايقوم الأطراف من خلال إتفاق  التحكيم على تحديد عدد المحكمين أو الرئيس بطر

يقومون بذكر إسم المحكم ووظيفته تجنبا  الذي يجب أن يكون وثرا تحت طائلة بطلان الحكم التحكيمي، و

ية الوطنية كعقود الوكالة بعمولة  ية المحكم عند نشوء النزاع،وفي العقود التجار لأي نزاع بشأن هو

محكم واحد،لقلة النفقات وتعجيل إجرائات التحكيم التي  والسمسرة وعقد نقل البضائع غالبا ماتم تعييت

ية الدولية وكذلك عقود الترخيص و  تتطلبها العملية التحكيمية،غير أن إتفاق التحكيم في العقود التجار

عقد الإتمان الإيجاري فيتم الإتفاق على تعيين هيئة تحكيمية تفصل في النزاع نظرا للقيمة المالية 

يان هذا الأجل من يوم للنزاع.كما يجب عل ى الأطراف إحترام أجل إختيار المحكم ،حيث يبدأ سر

يبادر بتعيين محكم إن لم يسبق له ذلك، 16إستلام المدعى عليه الإخطار من خصمه حيث يجب عليه أن 

يع لأخر ،فعلى سبيل المثال فالقانون التجاري الدولي    UNCITRALويختلف هذا الأجل من تشر

أيام ،أما المشرع المغربي فقد تأتر بقواعد  2أما الجمعية الأمريكية للتحكيم حددته في يوم ، 05حدده في 

على مجموعة من الإجرائات  5-602يوم ،وقد نصل المشرع في الفصل  05اليونيسترال وجعله في 

إن يوم ف 05الواجب إتباعها إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية في إتفاق التحكيم،حيث بعد مرور أجل 

ية يقوم بتعيين محكم مع مراعاة الشروط التي يتطلبها القانون لذلك والتي يتفق عليها  رئيس المحكمة التجار
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يق من طرق الطعن،وفي هذا الصدد جاء حكم  الأطراف كذلك ،ولايكون هذا القرار قابلا لأي طر

ية للدارالبيضاء  في الملف رقم  0119/15/15بتاريخ  5506الحكم عدد صادر عن المحكمة التجار

 المسطرة قانون من يليها وما 602 -3  المادة لأحكام طبقا" 15/15/0119بتاريخ  0110/3/9333

ية المحكمة لرئيس أعطي المحكمين تعيين اختصاص فإن المدنية  غير يصدره الذي الأمر اعتبار مع التجار

يق لأي قابل  لتنافي المهمة هذه لمثل عالمشر يخترها لم والتي المحكمة حكم عكس الطعن، طرق من طر

 المحكمين" تعيين أوامر صدور ينظم الذي المقتضى مع أحكامها

 كما أن تعيين المحكم لا يكون إلا بناء على طلب الأطراف . 

عرف المشرع التحكيم المؤسساتي من خلال الفصل ب:إختيار المحكمين في إطار التحكيم المؤسساتي:

على مؤسسة تحكيمية تتولى تنظيمه وحسن سيره طبقا لنظامها من ق.م.م بأنه هو حينما يعرض  609

،حيث أن نظام التحكيم المؤسساتي هو في الغالب الأعم يعتبر نظاما للتحكيم التجاري الدولي لما تقدمه 

ية وفنية تجعل عملية التحكيم أكثر نجاعة ،ورغم  مؤسسات التحكيم الدولية من ضمانات وتسهيلات إدار

ية حجم نفاقات التحك يم المؤسساتي فإنه يبقى الأكثر إنتشارا خاصة في النزاعات المتعلقة بالعقود التجار

ية  الدولية كعقود الترخيص الدولية والمنزاعات المرتبطة بشبكة الترخيص، والبيوعات التجار

الدولية،خاصة أن مراكز التحكيم أو المؤسسات التحكيمية لا تشرف بنفسها على الفصل في النزاع بل 

نها تشرف على حسن سير مسطرة التحكيم ،وضمان الحياد والإستقلالية إصدرا حكم تحكيمي يرتقي إ

ية الدولية،وحينما تقوم المؤسسة التحكيمة بتعيين هيئة التحكيم أو المحكم  والقيمة المالية للمعملات التجار

 ،فإنها تراعي مجموعة من الشروط كجنسية المحكم وكفائته وحياده وإستقلاله.

ية   المطلب الثاني :الصور التي يتخدها التحكيم في العقود التجار
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تتعدد االصور التي يتخدها التحكيم في الإتفاق التحكيمي المتعلق بالمنزاعات التي قد تنشئ عن العقود 

ية،وتختلف هذه الصور حسب إرادة الأطراف المجسدة في الإتفاق التحكيمي،لهذا فإن صور  التجار

ية تختلف من حيث النوع التحكيم في العق  ومن حيث الشكل.)ثانيا()أولا(ود التجار

ية من حيث النوع   الفقرة الأولى:صور التحكيم في العقود التجار

(أو 0قد يتفق الأطراف من خلال اتفاق التحكيم على نوع هذا الأخير ،إما أن يكون تحكيما خاصا )

 تبعا لقناعة الأطراف. (0)مؤسساتيا

ية :التحكيم الخاص ف0 من ق  609عرف المشرع التحكيم الخاص من خلال الفصل ي العقود التجار

حيث نص المشرع على أن التحكيم يوكن خاصا حينما تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيم مسطرة  10.15

التحكيم وتنظيم عملية التحكيم ،إلا إذا إتفق الأطراف في إتفاق التحكيم على إتباع إجرائات معينة أو 

ية نظام تحك يم معين ،فالتحكيم الخاص هو الشكل العادي في التحكيم بمناسبة منازعات العقود التجار

،حيث يختار الأطراف الهيئة التحكيمية أو المحكم ،كما يحددون القواعد الواجبة  التطبيق بعيدا عن أية 

 مؤسسة أو مركز للتحكيم .

ية كما أنه للأطرا ف بعيدا عن دواليب القضاء التي قد تشوه ويتميز التحكيم الخاص بكونه يوفر السر

ية الوطنية التي لا نكون  بسمعتهم في السوق،كما انه أقل تكلفة وأكثر سرعة ويتناسب مع العقود التجار

 17قيمتها كبيرة كعقود الوكالة بعمولة وعقود السمسرة و عقود نقل البضائع. 

ية 0 من ق.م.م على أن  609ال الفصل نص المشرع من خل:التحكيم المؤسساتي في العقود التجار

التحكيم يكون نظاميا أو مؤسساتيا عندما يتفق الأطراف على إسناد عملية التحكيم إلى مؤسسة تحكيمية 

تتولى تنظيم وحسن سير عملية التحكيم ،فالتحكيم المؤسساتي هو الذي يتم من خلال مركز التحكيم له 
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ه شأن التحكيم الخاص فإنه يستمد إختصاصه  من إرادة قواعد الخصاة في تدبير النزاع،وهذا النوع شأن

ية  الأطراف من خلال إتفاق التحكيم،وفي هذا الصدد جاء  قرار صادر عن محكمة الإسئناف التجار

"مادامت إرادة الطرفين قد ذهبت في الوثيقة المعتبرة بمثابة تعاقد بينهما إلى بالدارالبيضاء قرار جاء فيه 

 18باريس وتطبيق القانون الفرنسي ،فإن ذلك يكون ملزما لهما" إعتبار التحكيم بغرفة

ية للتحكيم  ، حيت  ل كن التحكيم المؤسساتي يختلف عن التحكيم الخاص من حيث الإجرائات المسطر

يتولى المركز التحكيمي تدبير النزاع وفق الإجرائات الخاصة به والمتبعة من طرف المؤسسة التحكيمية مع 

ع والمساواة بين الأطراف ،كما أن الأطراف قد يختارون الهيئة التحكيمية ل كن إحترام حقوق الدفا

المؤسسة التحكيمية هي التي تبقى دائما مشرفة على تدبير النزاع والإشراف على حسن سير مسطرة 

التحكيم ،وفي حال عدم تحديد الأطراف للهيئة التحكيمية ،فإن المؤسسة التحكيمية تقوم بتعيين الهيئة 

حكيمية وفقا لقواعدها الخاصة ، حيث تعد المؤسسة التحكيمية قائمة من المحكمين ويختار الأطراف الت

مايناسبهم من محكمين، فالمركز التحكيمي لا يفصل في النزاع بنفسه بل يقوم بالإشراف على مسطرة 

 التحكيم ومراقبة إجرائاته.

 وهناك مجموعة من مؤسسات التحكيم الدولي نذكر أهمها :

 معية التحكيم الفرنسية بباريس ج 

  ية بباريس  غرفة التحكيم البحر

  معهد روما لتوحيد القانون الخاص 

  محكمة التحكيم الدولي بلندن 

  هيئة التحكيم التجاري الأمريكية 
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  ية الإقتصادية بفيينا  المركز التحكيمي للغرفة التجار

ية من حيت  الشكل  الفقرة الثانية : صور التحكيم في العقود التجار

ية غالبا ما يقومون بتضمين هذه العقود مجموعة من الشروط لتحقيق المصلحة  إن أطراف العقود التجار

المتبادلة بينهم، كما قد يتفق الأطراف على تضمين العقد التجاري شرط اللجوء إلى التحكيم في حال 

برام العقد وقبل حدوث ، وفي حال لم يتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم أثنا(0)وقوع نزاع  ء إ

برام عقد التحكيم بعد حدوث نزاع حول العقد التجاري )  ( 0نزاع ،فإن الأطراف يمكنهم إ

ية  0 من ق.م.م  603عرف المشرع شرط التحكيم من خلال الفصل :شرط التحكيم في العقود التجار

اع قد ينشأ عن العقد بأنه الإتفاق الذي يلتزم فيه أطراف العقد بأن يعرضوا على التحكيم كل نز

المذكور ،وبالتالي فإن أطراف العقد التجاري يمكنهم الإتفاق مسبقا على اللجوء إلى التحكيم من خلال 

ية بفاس قرار رقم  المؤرخ في  331شرط التحكيم وفي هذا الصدد جاء قرار لمحكمة الإستئناف التجار

ن الطرفين مقيدا باتفاق طرفيه على "ورود شرط التحكيم في العقد الرابط بي جاء فيه 5/3/0100

البيانات الواجب توافرها في  602كما حدد المشرع المغربي من خلال الفصل مسطرة التحكيم..." 

شرط التحكيم تحت طائلة البطلان،حيث يجب أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الإتفاق الأصلي 

ية بالدا " عدم علم رالبيضاء قرار حيث جاء فيه ،وفي هذا الصدد جاء قرار لمحكمة الإستئناف التجار

الطاعن بوجود شرط التحكيم إلا بمقتضى الدعوى المرفوعة من أجل فسخ الوعد بالبيع ،وعدم إطلاعه 

توصله بنسخة منها موقعة من كلا الطرفين،يعدم علمه بوجود شرط 19عليه بصورة قانونية إلا بعد 

 20 التحكيم عند تقديمه لدعواه أمام القضاء العادي"
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 جاء فيه 09/9/0119بتاريخ  3532/0119كما جاء في قرار أخر صادر عن نفس المحكمة عدد 

"بالرجوع إلى المقتضيات المحتج بها من قبل الطاعنة يتبين وجوب أن يكون الشرط التحكيمي مكتوب 

 بخط اليد ،وأن يكون موافقا عليه بصفة خاصة من كلى الطرفين 

في وثيقة تحيل على العقد الأصلي وهو مايسمى بشرط التحكيم بلإحالة كما يمكن أن يرد شرط التحكيم 

ية بالدارالبيضاء قرار عدد  الصادر  0016/0110،وفي هذا الصدد جاء قرار لمحكمة الإستئناف التجار

"المراسلات الصادرة من المستأنف عليها في غياب إقرار صريح من جاء فيه  09/13/0110بتاريخ 

حيث ق على شرط التحكيم ،لاينهض حجة على وجود شرط التحكيم بين الطرفين " الطاعنة على الإتفا

يطة  أن المحكمة في هذا القرار إعتبرت إمكانية ورود شرط التحكيم في المراسلات بين الطرفين شر

إقرارهم بهذه المراسلات ووجود شرط التحكيم فيها .حيث يمكن أن يرد شرط التحكيم في رسالة او 

 على شرط التحكيم.فاتورة تحيل 

يقة تعيينه على الأقل وذلك  ويجب أن يتضمن شرط التحكيم تعيين المحكم أو الهيئة التحكيمية أو طر

من ق.م.م فجاء بأحد أهم خصائص شرط التحكيم وهي  600تحت طائلة البطلان،أما الفصل 

لان شرط إستقلالية شرط التحكيم ،بمعنى أنه بطلان أو فسخ العقد الأصلي لايؤدي إلى بط

التحكيم،وفي حالة إخلال أحد الأطراف بهذا الشرط ولجأ مباشرة إلى المحاكم العادية فإن الطرف يمكنه 

ية بالدارالبيضاء عدد 21الدفع بعدم القبول ، وفي هذا الصدد جاء قرار لمحكمة الإسئناف   0300التجار

ى اللجوء لمسطرة التحكيم "إتفاق الأطراف في العقد علجاء فيه  09/16/0119صدر بتاريخ  0119/

 قبل مراجعة القضاء ، يتعيت على الأطراف التقيد بذلك القرار" 
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ية2 نظم المشرع الإجرائي أحكام   :عقد أو مشارطة التحكيم لفض المنزاعات الناشئة عن العقود التجار

حيث عرفه المشرع بأنه  10.15من خلال القانون  605و 603عقد التحكيم من خلال الفصول 

إتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية ، فمن خلال هذا ال

يف يتضح لنا ان شرط التحكيم يختلف عن عقد التحكيم ،حيث ان الأول يتم الإتفاق عليه من  التعر

يتم الإتفاق على التحكيم قبل نشوء النز اع ،عكس عقد خلال شرط في العقد نفسه أو بالإحالة عليه ،و

يكون عقدا مستقلا بذاته ،  التحكيم الذي لايرى النور إلا بعد نشوء النزاع بين أطراف العقد التجاري و

ية قرار حيث جاء فيه  "يختلف شرط التحكيم الذي وفي هذا الصدد جاء قرار لمحكمة الإستئناف التجار

مشارطة التحكيم أو سند التحكيم يقع قبل حدوث النزاع وقد يكون باتفاق مستقل لاحق للعقد ،وبين 

 "22والذي يتم تحريره بعد حدوث النزاع

يق عقد التحكيم ولو كان النزاع معروضا على أنظار  وخول المشرع للأطراف اللجوء إلى التحكيم عن طر

القضاء العادي ،ل كن وفي نظرنا أنه لا يمكن اللجوء إلى التحكيم إذا كانت القضية جاهزة وتم قفل باب 

شة من أجل المداولة أو التأمل ،وإذا إتفق الأطراف على إحالة النزاع على التحكيم أثناء نظر المناق

يعد ذلك بمثابة إتفاق مكتوب .  المحكمة في القضية فإنها تحيل الأطراف إلى هيئة تحكيمية ،و

 من ق.م.م البيانات أو العناصر الواجب توافرها في عقد التحكيم وهي : 605وحدد الفصل 

 د موضوع النزاع وهو يعد منطلقا لتحديد نطاق عقد التحكيمتحدي 

  يقة تعيينها ،وفي نظرنا أن هذه الفقر تتسم بنوع من تعيين الهئية التحكيمية أو التنصيص على طر

الغموض فهل يقصد المشرع أن التحكيم عندما يكون بموجب عقد ضروري أن تختص فيه 

                                                 
 منشور بموقع األستاد عمر أزوكار  7/7/0222الصادر بتاريخ  4200/0222عدد قرار 22 
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يكون عقد التحكيم لاغيا في هيئة يكون عددها وثرا ،أم أنه تغافل على ذ  كر مصطلح المحكم ،و

 حالة رفض المحكم أو أحدهم مهمة التحكيم.

 

ية ية للتحكيم في العقود التجار  المبحث الثاني: تدبير الإجراءات المسطر

ية والتي تنفرد بها  في هذا المبحث سنتحدث عن المبادئ المنظمة للإجراءات التحكيم في العقود التجار

ية تهدف إلى حل النزاع فلابد له عن القضاء ال عادي المطلب الأول، وللأن التحكيم إجراءات مسطر

من نهاية وبالتالي تنتهي هذه الإجراءات بصدور الحكم التحكيم وما يستتبعه من طرق الطعن و تذييل 

 بالصيغة التنفيذية المطلب الثاني.

ية  المطلب الأول: مبادئ إجراءات التحكيم في العقود التجار

 لفقرة الأولى: مبدأ الإختصاص بالإجتصاصا

يعتبر مبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم المبادئ المنظمة للتحكيم والتي تمتاز بها الإجراءات 

ية له، بحيث يقع أن ترفع الدعوى إلى الهيئة التحكيمية ويتمسك المطلوب في التحكيم بكون  المسطر

التحكيمي مما يوجب إعمال قاعدة الإختصاص  النزاع المعروض على التحكيم خارج نطاق الشرط

 .23بالإختصاص

يقصد بها سلطة المحكم في الفصل في المنازعات التي تثور بشأن إختصاصه، بما في ذلك المنازعات  و

 .24المبنية على عدم وجود إتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع

                                                 
، طبع مؤسسة عز الدين الكتاني، 1120الطبعة األولى،  -قراءة في التشريع والقضاء-والدولي بالمغرب: التحكيم التجاري الداخلي  عمر أزوكار -23 

 .02ص 

لرباط، مصطفى بونجة ونهال اللواح: التحكيم في المواد التجارية واالدارية والمدنية، دار األفاق المغربية للنشر والتوزيع، مطبعة األمنية، ا -24 

 .24، ص 1120الطبعة األولى، 
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يعتبر هذا المبدأ المتعلق بالإختصا ص مبدأ ألماني النشأة، وتبناه أغلب فقهاء التحكيم التجاري و و

 .25الأنظمة القانونية المنظمة للتحكيم

فمدلول الإختصاص بالاختصاص يتجلى في سلطة هيئة التحكيم في أن تفصل في المنازعات التي تثور 

ا الشأن من أمامها بشأن إختصاصها دون حاجة إلى وقف الدعوى التحكيمية لحين صدور قرار في هذ

 .26القضاء

ية التي تحتاج في حلها  ية للتحكيم ينسجم وطبيعة العقود التجار وهذا المبدأ المتعلق بالإجراءات المسطر

ية، و إعتبار أن أطراف هذه العقود لا  إلى السرعة والمرونة دون حاجة لطول الإجراءات المسطر

يلة و المعقدة، وبالتالي فالهيئة التحكيمية تتصدى يريدون الخضوع أو الرجوع إلى المساطر القضائية الطو

لمسألة الدفع بعدم إختصاصها للنظر في النزاع إذا دفع أحد الأطراف بذلك، وهذا ما جعل التحكيم 

ية للإنسجام قواعده مع خصائص هذه البيئة.  يجد تطبيقه أكثر في البيئة التجار

ذا المبدأ في قوانينها، بحيث نجد المشرع المغربي مما جعل أغلب النظم القانونية الوطنية والدولية تتبنى ه

، الذي أعطى لهيئة 602.9في الفصل   10-15نص على هذا المبدأ من خلال أحكام القانون رقم 

التحكيم قبل النظر في الموضوع أن تبث إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود 

 .27بأمر غير قابل للطعن اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك

كما تبنى هذا المبدأ القانون النموذجي للأونسترال الذي يعتبر المرجع الأساسي للتحكيم التجاري من خلال 

يورك  03تضمينه في المادة  صلاحية الهيئة التحكيمية في الظر في حدود إختصاصها. وكذلك إتفاقية نيو

الأجنبية، والاتفاقية الأوروبية للتحكيم المعروفة بإتفاقية  المتعلقة بتنفيذ الأحكام التحكيمية 0950لسنة 

                                                 
 .24مصطفى بونجة ونهال اللواح: م.س، ص  -25 

 .42، ص 1121فاطمة صالح الدين رياض يوسف: دور القضاء في خصومة التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى،  -26 

 المتعلق بالتحكيم الداخلي،  14-10محمد طارق: قراءة في قانون رقم  -27 
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قد تعرضت لمندأ إختصاص المحكم بالفصل في مسألة اختصاصه. كما تم تبنيها من  0930جنيف لسنة 

  0100خلال بعض لوائح غرف التحكيم من بينها ما جاء في قواعد غرفة التجارة الدولية لسنة 

أحكام التحكيمية في أقرب الآجال والحيلولة دون المناورات التي يقوم ويهدف هذا المبدأ في إصدار ال

. بحيث مثلا إذا تصورنا وجود عقد إئتمان إيجاري 28بها الأطراف للتشويش على العملية التحكيمية

جاء ضمن بنوده شرط اللجوء إلى التحكيم، وحدث النزاع مستقبلا خلال تنفيذ إلتزامات الاطراف 

، وقامت مؤسسة الائتمان باللجوء إلى التحكيم من خلال عرض النزاع على الهيئة المترتبة عن العقد

التحكيمية إلا أن الزبون قد يدفع للتهرب من صدور حكم ضده بكون الهيئة التحكيمية غير مختصة للنظر 

مبدأ في النزاع مثلا ل كون إتفاق اللجوء إلى التحكيم لا يتضمن عدم أداء الأقساط وبالتالي حسب هذا ال

 فإن للهيئة التحكيمية الصلاحية في تحديد كونها مختصة للنظر في النزاع أم هي غير ذلك.

وكتطبيق لهذا المبدأ هناك بعض المقررات التحكيمية التي طبقته منها المقرر التحكيمي الصادر عن مركز 

: قررت هيئة 0113نوفمبر  2بتاريخ  323القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القضية رقم 

ية النزاع الذي يتعلق بتعاقد  التحكيم أن اتفاق التحكيم هو اتفاق صحيح وأن لها الاختصاص في تسو

المدعي من الباطن مع شركة إنشاءات لتشييد مبان، وذلك عملا باتفاق التحكيم المنصوص عليه في 

 .29العقد من الباطن

هذا المبدأ ففي قرار صادر عن الرئيس الأول وعلى مستوى العمل القضائي نجده متدبدب بالأخذ ب

ية بالدار البيضاء جاء فيه: "وحيث إن العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن  لمحكمة الاسثئناف التجار

يعتبر كأن لم يكن بالحكم ببطلان  لشرط التحكيم محل دعوى البطلان وأنه من المقرر أن التحكيم يزول و

                                                 
 .22ح: م.س، ص مصطفى بونجة ونهال اللوا -28 
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كما أنه من المقرر أنه أذا أثار نزاع بين طرفي العقد على أمر لايدخل العقد الذي تضمن شرط التحكيم، 

في نطاق المسائل المتفق فيها على التحكيم فإن القضاء هو المختص بالبث في صحة العقد ولا يملك المحكم 

 30الفصل فيه."

 

 الفقرة الثانية: تحديد القانون واجب التطبيق على العقد التجاري

ب التطبيق على التحكيم في العقد التجاري، مجموعة من القواعد القانونية الموضوعية يقصد بالقانون الواج

 التي تطبق على النزاع منذ حصول الاتفاق على التحكيم وحتى إصدار الحكم بتنفيذه.

ية لها  ومسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم على مستوى منازعات العقود التجار

ية أهمية كبير ية لم ينظم بعض العقود التجار ة، خاصة أن المشرع في الكتاب الرابع المتعلق بالعقود التجار

والتي تعتبر شائعة التعامل مثل عقد الترخيص التجاري والبيع التجاري، وبالتالي يمكن للأطراف العقد 

برام عقد ترخيص تجاري وإشتراط اللجوء إلى التحكيم وفي حالة وقوع النزاع فإن  القانون الأجنبي إ

المنظم لعقد الترخيص التجاري هو الذي يطبق على النزاع. وهذا ما يتميز به التحكيم عن القضاء بإعتبار 

 أن الأطراف في الخصومة القضائية ليس لهم سوى الرضوخ للقانون المطبق على النزاع دون إختيار.

ية خاصة ذات الطابع الدولي حيث تخضع لقاعدة سلطان  وهذا الأمر يطبق على جميع العقود التجار

الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق. وبالتالي فإن للأطراف في عقود التجارة الدولية أن يتفقوا 

 في العقد ذاته أو في اتفاق لاحق على القانون الواجب التطبيق على العقد والذي يحكم موضوع النزاع.

                                                 
، طبع مؤسسة عز الدين الكتاني، 1120الطبعة األولى،  -قراءة في التشريع والقضاء-: التحكيم التجاري الداخلي والدولي بالمغرب عمر أزوكار -30 
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ولا للإرادة الأطراف وما تم الإتفاق عليه ضمن شرط اللجوء وإختيار القانون الواجب التطبيق يكون أ

إلى التحكيم بحيث يتضمن شرط التحكيم في العقد التجاري مثلا أنه في حالة وقوع النزاع بخصوص 

العقد فإن القانون الواجب التطبيق مثل هو القانون المصري أو المغربي أو الإتفاقيات الدولية المنظمة 

ق الأعراف المحلية مثل عقد السمسرة بحيث يمكن للأطرافه في حالة النزاع ووجود لذلك العقد أو تطبي

ية للأعراف المحلية ثم العادات. وبالتالي  شرط التحكيم أنهم يلزمون الهيئة التحكيمية بإعطاء الأولو

 تخضع النزاعات التي تثار بشأن هذا العقد للقانون المنصوص عليه.

الذي جاء فيه: "تحدد  33-602في الفصل  10-15ي من خلال القانون وهذا ما تبناه المشرع المغرب

ية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر  في اتفاق التحكيم، بكل حر

النزاع، وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا 

 د التي تراها مناسبة".للقواع

على أنه: "تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق  00-602كما نص الفصل 

 عليها الطرفان."

على أن "هيئة التحكيم تعالج النزاع  0500في الفصل  0100-30وفي هذا السياق جاء المرسوم الفرنسي 

 الأطراف".  تطبيقا لقواعد القانون التي يختارها

ية يرى بعض الفقه ية البحر ، أن القضاء المغربي يذهب 31وفي هذا الشأن خاصة في مجال العقود التجار

في حالت سكوت الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق إلى جلب الاختصاص للقانون 

ية بالدار البيضاء: "وحي ث يتجلى من وثيقة المغربي، وهذا ما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجار

                                                 
نظرة حول القانون المغربي، المجلة المغربية لقانون االقتصاد والتنمية، العدد  فريد الحاتمي: القانون المطبق على عقود النقل البحري للبضائع، -31 
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الشحن في المادة الثالثة، أن كل نزاع يترتب عن وثيقة الشحن يفصل فيه البلد الذي يتوفر فيه الناقل 

يع هذا البلد، إلا إذا نصت وثيقة الشحن على خلاف ذلك، وحيث  على المركز الرئيسي للأنشطته وتشر

انية المتعلقة بشرط التحكيم لا يمكن أن وثيقة الشحن، لم تنص على خلافه، وأن مقتضيات الفقرة الث

يع البلد  يع الواجب التطبيق هو تشر اعتباره متعلقا بالفقرة الثالثة التي تحدد القضاء والاختصاص والتشر

 الذي يتوفر فيه الناقل على المركز الر ئيسي، وبالتالي فإن القانون المغربي هو الواجب التطبيق."

التجاري على تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، إلا أنه إذا لم يتفق أطراف العقد 

انتقلت مسؤولية هذا الاختيار إلى هيئة التحكيم التي تمنح لها سلطة إحتياطية في تحديد القانون الواجب 

 التطبيق، والتي غالبا ما تعتمد على القواعد القانونية الملائمة للنزاع. 

الذي جاء فيه: "تطبق هيئة  602-00في الفصل  10-15ي القانون رقم وهذا ما تبناه المشرع المغربي ف

التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان. إذا لم يتفق الطرفان على القواعد 

القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي 

ترى أنه الأكثر إتصالا بالنزاع، وعليها في جميع الأحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ 

ية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين، وإذا اتفق طرفا  بعين الاعتبار الأعراف التجار

يض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، تفصل الهيئة في هذ ه الحالة في التحكيم صراحة على تفو

  موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بالقانون."

 المطلب الثاني: طعن أطراف العقد التجاري في الحكم التحكيمي وتنفيذه

 الفقرة الأولى: طرق الطعن في الحكم التحكيمي
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لى بعض المبادئ المنظمة قبل الخوض في الأحكام المتعلقة بالطعن في الحكم التحكيمي نود الإشارة إ

 للحكم التحكيمي وهي

إجازة الاتفاق على إعفاء محكمة التحكيم من تسبيب الحكم وكذا إعفائها من تعليل حكمها وهذا ما  -

، ول كن إذا تعلق الحكم بأحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام فإنه يلزم 602.06أسس له الفصل 

 تعليل الحكم.

التركيز على قاعدة اكتساب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء  10-15من مستجدات قانون  -

، وباكتسابه الحجة يمنع 602.03المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه بناء على الفصل 

عرض موضوع الحكم على أي محكمة أو هيئة تحكيمية لإعادة النظر فيه، ل كن لهذه القاعدة استثناء 

يين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، حيث وذلك عندما يتعلق ا لأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنو

يل صيغة التنفيذ.  لا يكتسي الحكم الحجية إلا بناء على أمر بتخو

ية التحكيم 602.02وتحريم نشر حكم التحكيم إلا بموافقة الطرفين طبقا للفصل  - ، وهو تأكيد لمبدأ سر

ية بينهم.التي كثيرا ما يعلق عليها الط  رفان أهمية خاصة حفاظا على العلاقات التجار

إجازة طلب استصدار حكم تحكيم تكميلي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم  -

، وتسري على حكم 602.00وإصلاح كل خطأ في الحساب أو الكتابة ورد في الحكم طبقا للفصل 

 على الحكم التحكيمي الأصلي. التحكيم التكميلي ذات الأحكام التي تسري

يقين رئيسيين بحسب نوع الجهة التي  وفيما يتعلق بالطعن في الحكم التحكيمي يمكن التمييز بين طر

أصدرت الحكم التحكيمي، بحيث إذا كان التحكيم مؤسسي مثل إذا أسند التحكيم للأحد مراكز 
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مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء  التحكيم مثل إذا إختار أطراف العقد التجاري مثلا اللجوء إلى

 فإن الطعن في الحكم التحكيمي يكون بناء على دليل هذا المركز.

 أما إذا تعلق التحكيم بالتحكيم الحر فيمكن الطعن فيه بالطرق الآتية:

 الطعن بإعادة النظر -

ا للشروط يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع الطعن بإعادة النظر طبق

من قانون المسطرة المدنية، وذلك أمام المحكمة التي تكون مختصة في  310المقررة في الفصل 

في فقرته الثانية من القانون رقم  602-63غياب وجود اتفاق التحكيم بناء على منطوق الفصل 

15-1032. 

ي لا ينفع التعرض الخارج عن الخصومة: الأصل أن الحكم التحكيمي مثله مثل الحكم القضائ -

ولا يضر إلا من كان طرفا في النزاع الذي صدر فيه، وبتعبير أصح لا يكتسب هذا الحكم قوة 

الشيء المقضي به إلا بالنسبة للأطراف المتنازعة، أما الأغيار فلا يواجهون به ولو كان مذيلا 

لمحكمة التي بالصيغة التنفيذية، ولهم أن يعترضوا عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام ا

 ستنظر في النزاع ولو لم يبرم اتفاق التحكيم.

ونمثل لذلك بعقد الإئتمان الإيجاري بإعتباره عقد مركب، فعندما تبرم مؤسسة الإئتمان عقد 

الإئتمان الإيجاري مع  الزبون وتضمينه شرط اللجوء إلى التحكيم في حالة نزاع، فإنه لا يمكن 

مواجهة المورد في حالة ظهور عيوب خفية ورجوع الزبون الإحتجاج بوجود شرط التحكيم في 

عليه، بإعتبار المورد من الغير بالنسبة للإتفاق التحكيم المبرم بين الزبون والمؤسسة، وحتى في حالة 

 إستصدار حكم تحكيمي فللمورد التعرض عليه.
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إلا أن أغلب  : إذا كان حكم التحكيم لا يقبل الطعن بالاسثئنافدعوى بطلان الحكم التحكيمي -

يعات أجازت الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي بما فيها المشرع المغربي حيث أقر في  التشر

يكاد  602-65الفصل  الطعن بالبطلان أمام محكمة الإسثئناف التي صدر الحكم في دائرتها، و

أو الإجرائي يجمع الفقه المقارن على أن البطلان ما هو إلا جزاء نتيجة مخالفة العمل القانوني 

يترتب على توافر عيب البطلان عدم إنتاج الآثار القانونية وإعادة الوضع إلى  ية، و لقاعدة جوهر

 .33ما كان عليه قبل العمل أو الإجراء الباطل

يعات التي تبنت الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي في قوانينها المتعلقة  ومن أهم التشر

 بالتحكيم نجد:

 يع الفرنسي، ب حيث ثم  0100يناير  00بتاريخ  30/0100مقتضى مرسوم رقم التشر

و 0500و  0309التنصيص على إمكانية الطعن ببطلان الحكم التحكيمي في الفصول 

 .0501و 0509

  يع المصري للتحكيم رقم  53.34و  56و  50في المواد  02/0993التشر

 الفقرة الثانية: تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية

يصير نهائيا ويحوز الحجية  بعد أن ية من طرق الطعن و يتحصن الحكم التحكيمي في مادة العقود التجار

يق تذييل الحكم  يصير باتا يكون قابلا للتنفيذ، وهنا تنتقل المهمة إلى القضاء عن طر والقوة مها و

 التحكيمي بالصيغة التنفيذية.

                                                 
 .184عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، ص  -33 
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يق إكسائه بالصيغة حيث يلجأ طالب التنفيذ إلى القضاء الوطني طالبا إصدار  أمر بتنفيذ الحكم عن طر

ية فيما يتعلق يتذييل حكم تحكيمي صدر في نزاع مرتبط  التنفيذية، وذلك بأمر من رئيس المحكمة التجار

ية بمنح  ية. حيث جاء في قرار لمحكمة النقض "ينعقد الإختصاص لرئيس المحكمة التجار بالعقود التجار

ية وإلى رئيس المحكمة الابتدائية إذا كان  الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي إذا كانت طبيعة النزاع تجار

 35النزاع مدنيا."

ويرفق طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية بأصل الحكم التحكيمي وإتفاق التحكيم الذي 

ية بفحص مدى إحترام الحكم التحكيمي لجميع  إستند عليه، وبعد ما يقوم رئيس المحكمة التجار

راءات المتطلب وكونه صدر في نزاع لا يحضر فيه التحكيم وغير مخالف للنظام العام، كما جاء في الإج

 قرار صادر عن محكمة النقض 

لم يعد يستلزم لتنفيذ الحكم تذييله بالصيغة التنفيذية إلا إذا تعنت أحد  10-15والمشرع المغربي في قانون 

 القانون العام طرف في الحكم التحكيمي. الأطراف في تنفيذه، أو إذا كان شخص من أشخاص

ية الدولية فإن المشرع المغربي إستلزم من أجل تنفيذها في المغرب تذييلها  أما فيما يخص العقود التجار

 بالصيغة التنفيذية.

ومن بين الأسباب التي قد إعتبرها القضاء المغربي من الدفوع التي قد تأدي إن صحت إلى عدم تذييل 

مي بالصيغة التنفيذية هو عدم إحترام حقوق الدفاع، حيث جاء في أحد قرارات محكمة الحكم التحكي

ية بالدار البيضاء أنه: "بخصوص الدفع الذي مفاده أنه تم خرق حقوق الدفاع، فإنه  الاسثئناف التجار

                                                 
، منشورفي: زينب 1112/2/2/2247، ملف تجاري عدد 1114/2/28، بتاريخ 221قرار صادر عن محكمة النقض، الغرفة التجارية، عدد  -35 
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دفع غير صحيح ذلك أن الطاعنة كانت حاضرة بواسطة ممثلها وبواسطة محام ينوب عنها وقدمت كل 

 36ه دفاعها."أوج

وفيما يتعلق بنطاق مراقبة القضاء للحكم التحكيمي محل التذييل بالصيغة التنفيذية، فإن دور رئيس 

المحكمة يقتصر فقط على مراقبة صحة إتفاق التحكيم وحدود إختصاص الهيئة التحكيمية وكون الحكم 

ظام العام، وهذا ما جاء في قرار التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية غير مخالف للقانون أو الن

لمحكمة النقض والذي جاء فيه: " إن دور القاضي المانح للصيغة التنفيذية يقتصر على مراقبته للحكم 

التحكيمي والتأكد من كون أطراف إتفاق التحكيم غير عديمي الأهلية، وأن اتفاقهم صحيح قانونا، وأن 

م وبإجراءات التحكيم، وأن التحكيم لم ينصب على نزاع غير المطلوب تنفيذ الحكم عليه بلغ بتعيين المحك

وارد في اتفاق التحكيم، وأن تشكيل الهيئة التحكيمية لم يكن مخالفا للاتفاق، وأن التحكيم ليس فيه ما 

يخالف النظام العام، وهذه المراقبة لا تمتد إلى ما بت فيه المحكم من نقط خلافية بين الطرفين ولا تمتد 

 37إلى ما بت فيه المحكم، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم."رقابتها 

وفي نفس الموضوع جاء قرار صادر عن محكمة النقض جاء فيه: " إن محكمة الاسثئناف لما إعتبرت 

تكون قد القرار التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام لمجرد تفسيره لبنود العقد 

 38خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض."
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 قضائي ابداعي  تطوير قواعد التحكيم بالمغرب رهين باجتهاد

 حمزة التريد 

 في القانون الخاصباحث 
لقد حظي موضوع التحكيم في علاقته بالقضاء باهتمام متزايد يعكس عمق الارتباط الحاصل بينهما ، 

وص هو طابع الارتباك والتضارب الذي عرفته الكتابات القانونية الا أن ما يمكن تسجيله بهذا الخص

القوانين العربية  39على مستوى الوطن العربي بخصوص هذه العلاقة والتي أتت كنتيجة فعلية لمرجعية

المنظمة للتحكيم أنذاك والتي لم يكتب لها أن تكون ثمرة الاجتهاد القضائي كما هو الحال بالنسبة لقانون 

 لفرنسي.التحكيم ا

الذي كان السبق في وضع مبادئه وقواعده لاجتهاد المحاكم الفرنسية لاسيما اجتهاد محكمة النقض قبل   

يل من تبني المشرع لهذه القواعد والمبادئ  ، ليكون بذلك التطور الذي حداه النص القانوني 40وقت طو

واصل الاجتهاد القضائي القيام بها على الفرنسي في مجال التحكيم ما هو الى ثمرة الوظيفة الابداعية التي ي

 الخصوص ، بغية ايجاد نظام وطني ودولي حقيقي للتحكيم يروم بالأساس ضمان فعالية هذه المؤسسة .

أما القضاء المغربي فلم يختلف مع نظيره العربي في كونه ورغم مجيء كل هذه القوانين المواكبة  

سوء تفاهم مع سلطان الارادة بل اشتد وقع سوء التفاهم للتحكيم على حد تعبير بعض الفقه مازال على 

 .  41هذا 

                                                 
بالقانون التحكيمي الفرنسي الذي اختارته دول  ومتأثرة بعضهالقد أتت مرجعية غالبية القوانين العربية المنظمة للتحكيم مستقاة  -39 

عربية كلبنان والجزائر وتونس والمغرب ، وبالقانون النموذجي للتحكيم الذي اختارته دول عربية أخرى كمصر واألردن وعمان 

  والذي كان له الفضل الكبير على قوانين التحكيم في العالم العربي ،وفي العالم بأسره .

حدب :  تقرير عام لندوة   التحكيم التجاري الداخلي والدولي   ، من تنظيم وزارة العدل واالتحاد العام لمقاوالت عبد الحميد األ -40 

 – 1114فبراير  –االصدار الرقمي  –، دفاتر المجلس األعلى  1112مارس  2 – 2المغرب باشراف واعداد من المجلس األعلى ، 

 . 222الحقوق محفوظة لمركز النشر والتوثيق القضائي ،  ص :  جميع –التحكيم التجاري الداخلي والدولي 

 عبدالحميد األحدب : المرجع نفسه ، نفس الصفحة . -41 
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من خلال اجتهاداته القضائية الرامية الى  الا أن سرعان ما بدأ موقف القضاء المغربي يظهر شيئا فشيئا  

ايجاد فلسفة تخدم صالح التحكيم ، نظرا لأن تحديث الترسانة القانونية في مجال التحكيم وتوالي الحقبات 

يعية التي عرفتها منذ الحركة التقنينية ال كبرى لسنة ال الى حين  0923شتنبر  00مرورا بظهير  0906تشر

التي حاول من خلالها المشرع المغربي مسايرة  10-15مجيء المقتضيات المنسوخة للقانون رقم 

ية وأيضا التقنيات الأجنبية ، ليس بالخيار  التطورات الحاصلة على مستوى المعاملات المدنية والتجار

 ل كسب رهان التطور الذي ما فتئت تصبوه أغلب الأنظمة القانونية للتحكيم . الوحيد

والرقي باجتهاده في المسائل التحيكيمة أحد  أهم المتطلبات  تحديث القضاء حيث أضحى بالمقابل مطلب 

ائي متناسق وموحد الأساسية لتعزيز دعائم الأمن القانوني في ميدان التحكيم من خلال ايجاد زخم قض

يشكل مرجعية أساسية ونواة صلبة لارساء قواعد ومبادئ تشكل الحلول التي كرسها الاجتهاد القضائي 

 الجانب الأهم فيما اعتمدت عليه.

لذا فالحديث عن هذا الموضوع يدفعنا بالأساس الى التساؤل عن : أهم المرجعيات المؤسسة لقضاء   

أي حد تمكن الاجتهاد القضائي المغربي من ايجاد حلول وخلق قواعد داعم لفلسفة التحكيم ؟ ثم الى 

 قانونية على نحو يروم ترسيخ دعائم الأمن القانوني في ميدان التحكيم ؟

لأجل ذلك فاننا سنتوقف ابتداءا عند أهم المرجعيات المؤسسة لقضاء داعم لفلسفة التحكيم    

اجتهاد القضائي المغربي في تحقيق الأمن القانوني في ( زد على ذلك ضرورة تتبع دور الالمبحث الأول)

 (. المبحث الثانيميدان التحكيم )
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 المبحث الأول : أهم المرجعيات المؤسسة لقضاء داعم لفلسفة التحكيم  

تعتبر وظيفة القضاء أسبق في الوجود تاريخيا عن فكرة قواعد القانون ، سواء تعلق الأمر بالقواعد 

يعيةالعرفية أو الت ، ذلك أن خلق القاعدة القانونية تعد جزءا لا يتجزأ من وظيفة القضاء، ولعل أهم 42شر

تطبيقات هذا الدور تجد سندها في العديد من المجالات القانونية يأتي في مقدمتها وارتباطا بالموضوع 

م الفرنسية مرجعية قانون التحكيم الفرنسي الذي كان الفضل في وضع قواعده العظيمة لاجتهاد المحاك

لاسيما اجتهاد محكمة النقض ومحكمة الاستئناف بباريس نظرا لدورها البارز الذي لعبته بخصوص هذه 

 .     43المسألة

يع المغربي ومبادئه في ميدان التحكيم   وخلافا للنظام القانوني الفرنسي للتحكيم ، لم يكتب لقواعد التشر

يعي المعيب للنص الفرنسي منذ أن تكون ثمرة الاجتهاد القضائي في حين ظلت ح بيسة الاقتباس التشر

يعية الأولى الى جانب المساطر الخاصة المضمنة  التي أبانت عن احتلاله كقضاء خاص 44الوجهة التشر

بالقانون المسطري المدني، لتعلن بذلك عن ادماج مولود جديد في النظام القانوني المغربي يروم بمميزاته 

دي، هذا الأخير بعيدا عن الأدوار المساعدة أو الرقابية التي تحاول محاكم تجاوز مثالب القضاء العا

الموضوع بسطها حرصا على تحقيق فاعلية التحكيم ، نجد وظيفة الاجتهاد والابداع أو ماعبر عنه الفقه 

الذي بدت معالمه تظهر شيئا فشيئا بشكل يعكس أهمية المحطات  45الألماني بالاجتهاد القضائي التطوري

 لتي ما فتئ أن احتلها التحكيم كنظام قضائي خاص.ا

                                                 
محمد عبدالنباوي : تعميم االجتهاد القضائي : مساهمة في خدمة العدالة ، مداخلة باللقاء الثقافي الذي حظي بتنظيم مجلة سلسلة  -42 

 .1121دجنبر  12ور عددها األول ، يوم االجتهاد القضائي بمناسبة صد

 43-: La jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’arbitrage international ,  Emmanuel Gaillard

Texte de la Conférence donnée à la Cour de cassation le 13 mars 2007 , p : 1.  

صطالح هذا الموضوع ، أولى النصوص القانونية المغربية التي تناولت تنظيم التحكيم بشكل نقصد بالوجهة التشريعية األولى في ا -44 

 .  022الى  017بمثابة قانون المسطرة المدنية من الفصول  2422غشت  21مفصل والذي تعود الى ظهير 

 45-,  , 2001 lin , Paris» , Armand co Histoire de la philosophie du droit : « J.C. Biller et A.Maryolli 

p :195. 
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ليشكل بذلك القضاء المغربي أحد نماذج الأنظمة القضائية العربية التي لم يكن لها سبق طرق باب  

الاجتهاد والابداع في مسائل التحكيم الا بعد توالي العديد من المحطات التي كرست أهمية هذا النظام 

الذي لايحدو أن يشكل أحد أوجه اصلاحه، لينطلق بذلك مسلسل في علاقته بالقضاء من جهة و

الاجتهاد القضائي في المادة التحكيمية بفعل العديد من المرجعيات التي أسست لقضاء داعم لفلسفة 

 التحكيم ، والتي يمكن اجمالها فيما يلي :

 ار كأهم المرجعيات المطلب الأول : تموقع التحكيم على مستوى السياسة المرتبطة بتشجيع الاستتثم

يعية    نظرا للمكانة التي أصبح يحتلها التحكيم باعتباره كأحد أهم الأليات القانونية والمبادرات التشر

المهمة في مجال جذب الاستثمار وتشجيعه ، حيث أضحى الرهان عليه قائما بغية توفير المناخ القانوني 

التي اتخذها المغرب والرامية الى اصلاح الاطار السليم للاستثمار لينضاف بذلك الى مصاف التدابير 

 القانوني والمؤسساتي للاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة للمستثمرين المغاربة والأجانب.

واذا كانت علاقة القضاء بالتحكيم واسعة ومتشعبة تشمل جل فروعه ولا تقتصر على القضاء التجاري  

يعكس  46غرب أخذت بعدين أساسيين : أحدهما دوليافحسب، فان علاقة التحكيم بالاستثمار بالم

الانخراط الفعلي للبلاد من جراء الانفتاح التجاري الدولي )الفقرة الأولى( والأخر وطنيا بدى الاقتناع 

ية الوطنية لاسيما تلك المرتبطة بالاستثمار  معه راسخا بأهمية التحكيم كقضاء خاص للمنازعات التجار

 )الفقرة الثانية(.

 رة الأولى : على المستوى الدولي  الفق

                                                 
 وفي هذا الصدد ، نستحضر ماذهب له بعض الفقه الفرنسي، بخصوص أن :  -46 

« 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 : 22.  
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بعد الانفتاح التجاري الدولي الذي عرفه المغرب على بقية دول العالم حيث أصبح من الضروري عليه  

مواكبة هذا التطور خصوصا في مجال النهوض بالتدابير القانونية والاقتصادية والمؤسساتية المتعلقة 

اسة الاصلاح الذي عرفها قانون الأعمال طيلة النصف بالاستثمار باعتبارها جزءا لا تتجزأ من سي

الأول من التسعينيات، من خلال الاستجابة لسياسة التشجيع على جلب الاستثمار الأجنبي التي 

أصبحت العديد من الدول النامية تنهجها بتوفير مجموعة من الضمانات القانونية بمقتضى قوانين الاستثمار 

 في التعامل معها. الداخلية للدولة التي يرغب 

يأتي في مقدمة الضمانات القانونية التحكيم التجاري الدولي باعتباره الأسلوب المفضل للمستثمر    و

الأجنبي في مقابل اللجوء الى قضاء المستثمر خوفا من خضوع المنازعات التي تثار بشأنها لنطاق تطبيق 

ن البعض قد يتسائل هنا عن غياب الاهتمام القانون الداخلي للدول التي يتم فيها الاستثمار، الا أ

يعي لسنة  يعي بهذا القضاء الدولي الخاص ؟ خصوصا وأن الاصلاح التشر والذي هم أيضا  0923التشر

الشق المتعلق بالتحكيم قد أتى بعد مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة 

 بالموضوع ؟

قد تجد سندها انذاك في مبرر كفاية التنظيم الاتفاقي الذي سبق  ولعل الاجابة عن هذا التساؤل، 

التنظيم القانوني أو مايمكن الاصطلاح عليه ان صح التعبير بالتحكيم في اطار الاتفاقيات، بحيث كان 

يع للتحكيم التجاري الدولي في المغرب يل وتطبيق نصوص الاتفاقيات  47أول تشر يروم بالأساس تنز

 عليها في هذا الخصوص، ولعل أهمها : الدولية التي صادق

  يورك لسنة  48 0950اتفاقية نيو

                                                 
أسماء عبيد : التحكيم في التشريع المغربي ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية  -47 

 .81، ص :  1114/1114، السنة الجامعية  -سال–واالقتصادية واالجتماعية 

 .827 ص، 2481 يناير12  بتاريخ 1272 عدد الرسمية الجريدة في الصادر -48 
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تعتبر أحد أهم الاتفاقيات الدولية الذي لقيت اهتماما ونجاحا كبيرا بشكل يعكس أهمية وصعوبة 

المجال الذي عالجته بخصوص الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، والمغرب بمصادقته عليها يكون 

الاعتراف والتنفيذ الذي كانت تثيره مسألة الأحكام الأجنبية أمام قضاء الدولة  قد تجاوز مشكل

المطلوب منه اعتراف وتنفيذ هذه الأحكام ، على خلاف صعوبة التطبيق التي كانت تطبع أحكام كلا 

حيث أنها كانت تتطلب ل كي يكون  0902واتفاقية جنيف لسنة  0906من بروتوكول جنيف لسنة 

 .49للاعتراف به وتنفيذه ، أن يكون نهائيا وغير قابل للطعن  التحكيم قابلا

ونظرا للحلول القانونية التي تضمنتها نصوص الاتفاقية لم يكن أمام القضاء المغربي على مستوى محكمة    

يورك لسنة  –المجلس الأعلى سابقا  –النقض  ولو 095050سوى خيار تطبيق مقتضيات اتفاقية نيو

، حيث تم التخفيق 51لوطني، لتكون باجتهاداتها داعمة للتحكيم التجاري الدوليتعارضت مع القانون ا

بالمقابل من العراقيل التي تقف عائقا مانعا دون منح الصيغة التنفيذية وحصر مبدأ النظام العام في 

حدود ضيقة ومنع قاضي الصيغة التنفيذية من النظر في موضوع النزاع ولم يشترط أجلا لايداع المقرر 

لتحكيمي ، كما حرص أيضا وبتوازن على التفسير الضيق للنظام العام سواء كان دوليا أو وطنيا ، ا

 .    52وبنفس التوازن على خرق حقوق الدفاع 

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

          société d’édition et de diffusion Al Madariss, Casablanca, p.143. 
 .82أسماء عبيد : المرجع نفسه ، ص :  -49 
خصوصا وأن التحكيم التجاري الدولي عاش فترة شهدت غياب تشريع داخلي ينظمه طرح معه اشكال بخصوص المرجعية التي سيتعمدها  -50 

لخص مداخلة عبد الصادق ربيع : التحكيم التجاري : من القاضي عندما يعرض عليه طلب االعتراف أو تنفيذ القرار التحكيمي، أنظر في ذلك م

 .21التشكك الى المصداقية ، بندوة التحكيم التجاري الوطني والدولي ، مرجع سابق ، ص: 

وتكفي االشارة الى أنه على بالرغم من عدم وجود نص تشريعي يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي فان القضاء المغربي سار على تطبيق  -51 

ولم ينتظر المشرع ليقول كلمته، أنظر في ذلك : مداخلة ادريس الضحاك بندوة   التحكيم  2404ضياته الواردة خاصة في اتفاقية نيويورك لسنة مقت

 2 – 2من تنظيم وزارة العدل واالتحاد العام لمقاوالت المغرب باشراف واعداد من المجلس األعلى ، التجاري الداخلي والدولي  ، 

جميع الحقوق  –التحكيم التجاري الداخلي والدولي  – 1114فبراير  –االصدار الرقمي  –، دفاتر المجلس األعلى  1112مارس 

 .24محفوظة لمركز النشر والتوثيق القضائي ،  ص : 

ارية محمكة االستئناف التج 1117أبريل  24-24كلمة الدكتور ادريس الضحاك ، بمناسبة افتتاحه للندوة الجهوية الرابعة  -52 

 بالدارالبيضاء .
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  093553اتفاقية واشنطن لسنة 

تحقيقا لنوع من التوازن في المراكز القانونية بين الدولة المضيفة للاستثمار أو احدى مؤسساتها العامة 

ية والمستثمر الأجنبي، عملت الدولة المغربية على المصادقة على احدى أهم التا بعة لها كأشخاص معنو

، حيث 0935مارس  00وعقدها في  54الاتفاقيات الهادفة الى توفير الحماية للاستثمارات منذ ظهورها

جهة القانونية المختصة بموجبها تم انشاء المركز الدولي لحسم المنازعات المتعلقة بالاستثمارات باعتباره ال

ية منازعات الاستثمار التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار.  بتسو

الا أن مجيء اتفاقية واشنطن لم يكن المبتغى الأساسي من وجودها فقط المساعدة على تحقيق التنمية   

لدولية ، بل أيضا التأثير على القضاء والتطور الاقتصاديين من خلال توفير مناخ ملائم للاستثمارات ا

المتعلق بالتجارة والاستثمار لدى الدول وتوجيه اجتهاداته في ميدان التجارة الدولية الى تغليب القواعد 

ية لمحكمة النقض  الدولية على الوطنية كما حدث مع القضاء المغربي خصوصا على مستوى الغرفة التجار

ية وقضايا الاستثمار والتحكيم التجاري الدولي ، باعتبارها صاحبة الاختصاص للنظر  في القضايا التجار

حيث اتجهت في العديد من القرارات الصادرة عنها الى حماية وصون حقوق المستثمر الراغب في اللجوء 

الى التحكيم لفض النزاعات التي التي تعترضه، كما حاولت أيضا الحد من التوسع في النظام العام وغيرها 

يعة، مبسطة تكون حافزا للاستثمار ومشجعا له .من الق  رارات التي تهدف الى تكريس عدالة فعالة سر

                                                 
 28 بتاريخ الرسمية الجريدة في صادر،  2488 أكتوبر 22  بتاريخ 80-082 مرقـ رالظهي بمقتضى المغرب عليها صادق -53 

 :لدى  مذكور 2144 ص،  2488 نونبر

-  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. 
 54- 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. 
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الا أن كل ملاحظ أو متتبع مختص ، لا يجد أدنى صعوبة في ابداء ملاحظة مفادها خلال هذه    

بالرغم  المحطة على مستوى الممارسة هو محدوديتها بالنسبة للتحكيم الوطني خلافا للتحكيم الدولي الذي

من غياب التنظيم القانوني استطاع أن يشكل الوسيلة المتداولة لفض النزاعات بحكم التنظيم الاتفاقي 

الوازن الذي شهده من شتى الجوانب القانونية خصوصا تلك الضابطة لاختصاص القضاء الوطني سواء 

ية بمحكمة النقض بغية  فيما يخص الدور المساعد أو الرقابي وكذا الاجتهادي الذي تطلع به الغرفة التجار

 توجيه قواعد التحكيم الدولي في قضايا الاستثمار.

  -لا استثمار بدون تحكيم  –الفقرة الثانية : على المستوى الوطني 

يع الوطني عمل المشرع المغربي على اصلاح الاطار     يز الضمانات الخاصة بالتشر في اطار تعز

ا سعى نحو توفير ضمانات قضائية واضحة لأن لا استثمار بدون للاستثمار، كم56والمؤسساتي55القانوني

قضاء كما عبر عن ذلك المغفور له الحسن الثاني قدس الل  ه روحه حينما قال : " لا يمكن للمغرب أن 

يفتح أبوابه للمال الأجنبي ، اذا لم يكن ذاك المال الأجنبي عارفا أنه في مأمن من الشطط أو سوء 

يا للنماء..الفهم ولا أقول دائم  ".57ا الشطط وانما سوء الفهم، فالقضاء أصبح أمرا ضرور

ير القواعد التحكيمية والرقي     والى جانب توفير الضمانات القضائية ، أصبح الاقتناع راسخا بضرورة تطو

بها الى مستوى تطلعات المستتثمر الوطني والأجنبي على حد سواء، وهذا بالفعل ما أبان عنه الاهتمام 

كي في العديد من المناسبات والخطب المل كية ذات البعد الاستثماري شكلت في اطارها الرسالة المل 

                                                 
وقد شمل االصالح القانوني تحديث الترسانة القانونية بدافع مالئمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية المعمول بها ، حيث نجد  -55 

لنصوص القانونية الحديثة ذات طابع اقتصادي صرف نذكر منها على سبيل المثال ميثاق االستثمارات ، قانون تحدث أن معظم ا

بموجبه المحاكم التجارية ، مدونة التجارة، مدونة الجمارك ، قانون حرية األسعار والمنافسة ، قانون تحدث بموجبه المحاكم االدارية 

... 

ل يإحداث لجنة وزارية لدى الوزير األول مكلفة بمشاريع االستثمار، وتحوساتي فقد هم باألساس أما بخصوص االصالح المؤس -56 

وغير ذلك من المؤسسات التي تهدف  صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية إلى أداة قوية لدعم االستثمار في المغرب،

 . إلى تشجيع االستثمار وتحفيزه
،  1121، السنة  1: القضاء التجاري ضمانة لالستثمار من خالل التجربة المغربية، دفاتر المجلس األعلى العدد ابراهيم األيسر -57 

 .277ص : 
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يناير  9المل كية السامية الموجهة الى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار والمؤرخة في 

تثمار وتطوير مستواه ، من بين التوجيهات المل كية في ميدان توفير متطلبات المناخ الملائم للاس 0110

والذي أناط من خلالها صاحب الجلالة الدور التوفيقي واقتراح الحلول التوفيقية بخصوص النزاعات 

ية للاستثمار والتي شكلت في  الناشئة بين المستثمرين و الادارات باحدى الشبابيك التابعة للمراكز الجهو

 اطارها هذه الرسالة المرجعية الأساسية للتأسيس.

 09ذا ولم يقف الاهتمام المل كي عند هذه الرسالة، حيث شكل بذلك الخطاب المل كي السامي بتاريخ ه 

بداية بعد جديد أعلن عن تربع التحكيم كقضاء خاص على مستوى السياسة المل كية  0116يناير 

ة بخصوص توفير متطلبات المناخ الملائم للاستثمار وتطوير مستواه ، من خلال التوجيهات المل كي

السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرامية الى تشجيع اللجوء الى الطرق البديلة لفض 

ية التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين  النزاعات من خلال حثه على ضرورة مراجعة مساطر التسو

يع لمشروع قانون التحكيم التجاري الوطني والد ولي ليستجيب التجار ، وذلك من خلال الاعداد السر

 نظامنا القضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته ويساهم في جلب الاستثمار الأجنبي .

يع قابلة للتطبيق    وان تشكل الخطب المل كية توجيهات عملية تستدعي من الحكومة بلورتها كمشار

صوص توفير والعمل على تنفيذها بقوة الدستور، فان التوجيه الذي أبان عنه صاحب الجلالة بخ

والذي راهن من خلاله على التحكيم بحيث اعتبره جزءا لا يتجزأ من   متطلبات المناخ الملائم للاستثمار

أوجه الاصلاح القضائي ، مما يفيد معه أن لا استثمار بدون تحكيم وبدون قضاء تجاري استثماري 

قضايا الاستثمار، ليكون بذلك  قادر بقراراته الاجتهادية على توجيه القواعد والمبادئ التحكيمية في

يع لمشروع قانون  الخطاب المل كي أعلاه قد أسس لقضاء تحكيمي مسؤول يشكل معه الاعداد السر
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التحكيم التجاري الوطني والدولي نقطة الانطلاق نحو قضاء معاصر يستجيب لمتطلبات عولمة الاقتصاد 

 المتعلق بالتجارة والاستثمار.وتنافسيته ويساهم في جلب الاستثمار الأجنبي لاسيما ذلك 

 المطلب الثاني : تحديث المنظومة القانونية والقضائية في مجال التحكيم كأهم المرجعيات

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

ذي أتى في سياق التفاعل مع التطورات ال 0112والتي تعززت بمناسبة الاصلاح القانوني الأخير لسنة 

الدولية التي يعرفها ميدان المال والأعمال حيث هم بالأساس تطوير الاطار القانوني للتحكيم بشكل 

يضمن لهم الحصول على عدالة  ينسجم والمبادئ الدولية الجديدة و يساير تطلعات الفاعلين الاقتصاديين و

رتكز على قواعد مرنة وعلى مبادئ الإنصاف مع مراعاة في ظروف يطمأن إليها الأطراف، عدالة ت

 عادات وأعراف الميدان التجاري المحلية والدولية.

كتب لهذا  )الفقرة الأولى(وموازاة مع المجهودات المبذولة لايجاد اطار قانوني متكامل وفعال للتحكيم  

لأساس الى اصلاح قضائي الأخير أن يحتل عتبات أحد أهم الأوراش الاصلاحية ال كبرى الهادفة با

 )الفقرة الثانية(.شامل وعميق 

يز الترسانة القانونية في مجال التحكيم    الفقرة الأولى : تعز

يعي ال كبير الذي شهده الاطار القانوني المنظم للتحكيم في ظل ظهيري    و  0906بعد الفراغ التشر

كفاية على التحكيم الدولي رغم خصوصا من جانب كون أحكامهما معا غير منفتحة بما فيه ال  0923

مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع كنتيجة للانتشار الواسع 



 

 

 

47 

من جهة، و للانخراط الفعلي لبلادنا في الانفتاح والسعي لرفع كل الحواجز 58للتحكيم في التجارة الدولية

 المعيقة للاستثمار من جهة أخرى . 

للعديد من المرجعيات الأساسية، يأتي في مقدمتها الخطب المل كية لصاحب الجلالة لا سيما  واستجابة 

حيث دعا من  0116يناير  09الخطاب المل كي الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير بتاريخ 

يع لمشروع قانون التحكيم التجاري الوطني وا ايمانا منه  لدوليخلاله الى ضرورة التعجيل بالاعداد السر

بضرورته ل كي يستجيب النظام القضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته ويساهم في جلب الاستثمار 

 الأجنبي.

ضف الى ذلك، متطلبات عالم التجارة الدولية وما يتطلبه توفير المناخ الملائم للاستثمار في المغرب  

تنمية خاصة مع اتساع العلاقات الدولية، وعولمة الاقتصاد، كأحد أبرز الخيارات الاستراتيجية المرتبطة بال

، من ايجاد لكيان قانوني للتحكيم قادر على كسب رهان الملائمة للتطورات التي 59وسرعة تحرك الأموال

تعرفها التجارة الدولية، الأمر الذي عجل بوضع مشروع مدونة التحكيم التجاري الذي أعدته الممل كة 

حل لقاءات  ونقاشات علمية مستفيضة أبانت عن الانفتاح الذي يصبوه القضاء المغربية حيث كان م 

على محيطه الاجتماعي والاقتصادي من جراء الاهتمام الذي ما فتئت توليه وزارة العدل والهادف الى 

 الرقي بالقضاء وتمكينه من المساهمة الفعالة في مسار التنمية، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار. 

                                                 
حيث وضعت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لألمم المتحدة قواعد خاصة بالتحكيم كما وضعت قانونا سمي بالقانون  -58 

ه مصدرا لتطوير قوانينها الخاصة بالتحكيم لتصبح منسجمة مع التطورات التي عرفها المجال النموذجي للتحكيم يمكن الدول اتخاذ

التجاري على الصعيد الدولي، أنظر في ذلك : الحسن الكاسم :   االتفاقيات الموحدة لالستثمار رؤوس األموال العربية، االتفاقية 

القضائي في المادة التجارية والضمانات القانونية لالستثمار ، منشور بدفاتر العربية للتحكيم العربي ، مداخلة ندوة علمية   االجتهاد 

 .28، ص:  1/1111المجلس األعلى ، العدد 

من تنظيم وزارة العدل واالتحاد العام لمقاوالت المغرب باشراف كلمة األستاذ محمد بوزبع بندوة " التحكيم التجاري الداخلي والدولي" ،  -59 

التحكيم التجاري  – 1114فبراير  –االصدار الرقمي  –، دفاتر المجلس األعلى  1112مارس  2 – 2األعلى ،  واعداد من المجلس

 .8جميع الحقوق محفوظة لمركز النشر والتوثيق القضائي ،  ص :  –الداخلي والدولي 
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يعي القاضي بوضع تنظيم قانوني مستقل لمؤسسة التحكيم ال  ا أن المشرع لم يكن وفيا لاختياره التشر

بالمغرب من خلال ما أبان عنه مشروع مدونة التحكيم، بحيث سرعان ما تم اجهاضه بعدما كان الأمل 

كما هو الحال  كبيرا في خروجه، ليفضل بذلك الاستكانة الى سياسة الادماج في قانون المسطرة المدنية

 .10-15عليه الأن قانون المقتضيات المنسوخة رقم 

ومن المؤكد أن هذا القانون قد شكل نقلة نوعية في مجال مواكبة المغرب للتطور الاقتصادي الذي  

عرفته جل دول المعمور، وكذا استجابة لرهان توفير المتطلبات المحفزة على الاستثمار والمبادرة الحرة 

ناخ ملائم للاستثمار، ناهيك أيضا عن كونه قد أتى لسد مكامن النقص الذي كان يعرفها بغية توفير م

قانون التحكيم الملغى سواء من جانب كون أحكامه غير منفتحة بما فيه ال كفاية على التحكيم الدولي، 

يف به والتنظيم الدقيق لقواعده، و توسيع بحيث أوجد اطارا قانونيا متكاملا للتحكيم من خلال التعر

مجاله ليشمل النزاعات المالية الناتجة عن التصرفات الأحادية للشخص المعنوي العام، والسماح بالتحكيم 

في النزاعات المتعلقة بالعقود التي يبرمها الشخص العام، وكذا النص على مقتضيات خاصة بالتحكيم 

 .60الدولي

 قضائي الفقرة الثانية : تموقع التحكيم على مستوى ورش الاصلاح ال

اذا كان ورش اصلاح القضاء بالمغرب معطى لا محيد عنه في سبيل تحقيق الاقلاع الاقتصادي  

والسياسي والاجتماعي، فان ضرورة تشجيع اللجوء الى التحكيم بتزامن مع تعزيز وتطوير قواعده أضحى 

لقانون والشفافية يشكل أحد أهم الدعائم الأساسية لهذا الورش والهادفة بالأساس الى ترسيخ سيادة ا

 والنزاهة والإنصاف والسرعة في الإنجاز على مستوى إصدار الأحكام وتنفيذها. 

                                                 
 .22أسماء عبيد: مرجع سابق ، ص :  -60 
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لثورة  53وفي هذا السياق خصص جلالة الملك الخطاب السامي الذي وجهه الى الأمة بمناسبة الذكرى 

تي أطلقها الملك والشعب لاطلاق الاصلاح الشامل والعميق للقضاء، حيث من بين محاور الاصلاح ال

ير الطرق القضائية البديلة لفض النزاعات حيث ذكر جلالته :  في خطابه السامي نجد محور تطو

 "...وبموازاة ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح ...".

لاله الذي أعاد من خ 0100مارس  9ليشكل بذلك الى جانب الخطاب المل كي السامي المؤرخ في  

التأكيد على ضرورة الارتقاء بمنظومتنا القضائية كمنظومة مستقلة وجعلها في خدمة المواطن تأسيسا 

لمفهوم جديد لاصلاح العدالة يراعي الأسس والمبادىء التي أرساها الدستور، أحد أهم المرجعيات 

اصلاح قضائي  التي أسست الى الاعلان عن انبثاق ورش اصلاح منظومة العدالة بغية التطلع الى

شامل وعميق حمل بين أهدافه الاستراتيجية ال كبرى ضرورة تشجيع اللجوء الى الوسائل البديلة لفض 

النزاعات بمقاربة جديدة أتت كرد فعل عن العديد من الاختلالات والصعوبات التي طالت عمل هذه 

ية والمدنية وغيرها.  الأليات البديلة في شتى الميادين الجنائية والتجار

يعي     لذا فالمكانة التي أصبح يحتلها التحكيم كأحد أوجه الاصلاح القضائي بالموازاة مع التطور التشر

التي  -والاتفاقي الذي حظي به يعكس عمق وأهمية هذا المولود القضائي الخاص، وما المحطات والأبعاد 

مادام أن فعالية هذا الأخير الا مرجعيات أسست لقضاء داعم لفلسفة التحكيم،  -سبق وأن أشرنا اليها 

تتطلب وجود قضاء بأدواره المساعدة والاجتهادية قادر على تحقيق الجاذبية القانونية التي راهن عليها 

 المشرع لجلب الاستثمارات والتخفيف من كثرة القضايا المعروضة على المحاكم.

 ميدان التحكيم  فيالمبحث الثاني : دور الاجتهاد القضائي في تحقيق الأمن القانوني 

لقد أصبح الاجتهاد القضائي مطلبا حقوقيا ، بالنظر لما يكفله من توحيد للحلول القضائية وتوقعها على 

نحو يرسخ الأمن القانوني و يحقق الوضوح والاستقرار و التوقع ، غير أن التسليم بهذا الرأي، يجعلنا نجنح 
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غربي قد استطاع تحقيق الأمن القانوني في مجال ، ونتساءل عما إذا كان القضاء الم61لتقدير وجاهته

 التحكيم باعتباره كأحد أهم الدعائم الأساسية للاقتصاد بشقيه الوطني والدولي؟ 

ان الجواب عن هذا التساؤل يقتضي منا استقراء الاجتهاد القضائي الصادر في المادة التحكيمية لاسيما   

نظرا ل كونها تأتي في مقدمة الهيئات القضائية  -ى سابقاالمجلس الأعل –ذلك المنبتق عن محكمة النقض 

 62المصدرة للاجتهاد القضائي. ولعل بعض القواعد والمبادئ التي تبناها مشروع قانون التحكيم الحالي

يرجع الفضل في صياغتها الى اجتهاد المحاكم المغربية لاسيما تلك الصادرة عن السادة رؤساء المحاكم و 

ية ل دى محكمة النقض لتشكل بذلك أرضية ومرجعية أخذت بعين الاعتبار عند وضع هذا الغرفة التجار

الا أنه مع ذلك يبقى اجتهاد المحاكم الفرنسية النموذج الأمثل في مجال خلق  )المطلب الأول(المشروع  

 )المطلب الثاني(.و تطوير قواعد التحكيم 

 في ظل مشروع قانون التحكيم المطلب الأول : أهم تمظهرات الاجتهاد القضائي المغربي

اذا كان من المعترف به للاجتهاد القضائي المغربي دوره بخصوص مواكبة التطورات والتوجهات 

يعي لسنة  أي منذ وقت  0923الدولية في مجال التحكيم قبل مجيء اتفاقية نييورك والاصلاح التشر

كما يظهر  15-10لمنسوخة للقانون رقم مبكر، فان بداية تقمص الوظيفة الابداعية تزامنت والمقتضيات ا

ية بمحكمة  من خلال مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن رؤساء المحاكم وكذا عن الغرفة التجار

 .63النقض

يعية المهمة في حياة التحكيم والتي كتب لها أن يشكل الاجتهاد القضائي  ولعل أهم المحطات التشر

من نقائص القانون السالف الذكر، مشروع قانون التحكيم بما يحمله مرجعا مهما ساهم في تجاوز العديد 

                                                 
 مساهمة في خدمة العدالة ، مرجع سابق . محمد عبدالنباوي : تعميم االجتهاد القضائي : -61 

 .1120،  10العدد  –التحكيم والوساطة االتفاقية  –مشروع قانون التحكيم والوساطة االتفاقية المغربي ، دفاتر محكمة النقض  -62 

رارات محكمة رصد لق –أنظر في ذلك : مصطفى بونجة ونهال اللواح : التحكيم التجاري من خالل العمل القضائي المغربي  -63 

 .1122طنجة ، الطبعة األولى  –، مطبعة اسبارطيل  -النقض ومحاكم الموضوع 
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من مفاهيم وقواعد جديدة يعود الفضل ال كبير في صياغتها للاجتهاد القضائي سواء تعلق الأمر 

بالاشكال الذي كان يثيره مفهوم رئيس المحكمة باعادة صياغته بشكل يستجيب للتوجه القضائي في أفق 

   )الفقرة الثانية(.الى جانب تمظهرات أخرى  )الفقرة الأولى(صاص النوعي تجاوز اشكالية الاخت

 الفقرة الأولى : اعتماد المعيار الموضوعي كأساس لتحديد الاختصاص 

والذي أثير بشأنها اللبس بشكل فتح  15-10يأتي في مقدمة المفاهيم الغامضة التي حملها القانون رقم  

يلات ا نعكست سلبا على مستوى التعاطي معه، مفهوم رئيس المحكمة حيث المجال معه لتفسيرات وتأو

ية ما لم يرد  -6منه أنه " يراد في هذا الباب بمايلي : ....  600جاء في الفصل  رئيس المحكمة التجار

 خلاف ذلك ".

ية   ولعل المستقرء للنص أعلاه، سيقف عند فهم مفاده أن الاختصاص حصري لرئيس المحكمة التجار

اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم رد خلاف ذلك، الا أنه قبل هذا الفصل منح المشرع ما لم ي

ية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها  601التحكيمي الصادر في نطاق الفصل  للمحكمة الإدار

ية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم  التحكيمي  يشمل مجموع  التراب   .64الوطنيأو إلى المحكمة الإدار

ليتضح بأن الأمر يتعلق بجهتين للاختصاص لا ثالث لهما، مما يثار الاشكال معه في حالة اذا ما تعلق  

 الأمر بنزاع مدني.

حيث هنا بالأساس أبان القضاء المغربي عن أحد الأدوار المنوطة به والمتجسدة في رفع الغموض  

يعي بسد مكامنه وثغراته، كما حدث مع الاشكال الذي أثير بخصوص هذا  واللبس وتجاوز النقص التشر
                                                 

وهو ما ذهب عليه القضاء في العديد من القرارات القضائية، من بينها األمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط  -64 

من ق م م  221حيث جاء فيه أنه :   استنادا الى الفصل  1121/2/222، في الملف االستعجالي عدد  871عدد  24/18/1121بتاريخ 

فانه يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في اطار النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة الى 

بالرباط عندما يكون تنفيد الحكم التحكيمي يشمل  المحكمة االدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو الى المحكمة االدارية

 مجموع التراب الوطني .

طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية الصادر في اطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية يكون موجها لجهة غير مختصة 

العمل القضائي المغربي ...، مرجع سابق ، ص :  في حالة توجيهه الى القضاء التجاري . منشور بكتاب   التحكيم التجاري من خالل

200. 
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المفهوم حيث نجد العديد من الاجتهادات القضائية الصادرة عن رؤساء المحاكم ومحكمة النقض قد 

تبنت توجها قضائيا موحدا ومتواترا أقرت من خلاله بأن رئيس المحكمة المراد به هو رئيس المحكمة 

ية  المختصة حسب طبيعة موضوع النزاع، ومن بين هذه القرارات نجد أمر صادر عن المحكمة التجار

جاء فيه : " أن الاختصاص بمنح الصيغة التنفيذية يرجع الى  0110-16-15بالدارالبيضاء بتاريخ 

ية اذا تعلق الأمر بنزاع تجاري، أما  رئيس المحكمة ان تعلق الأمر بنزاع مدني، ولرئيس المحكمة التجار

يا فان ا ية بمقتضى المادة اذا كان النزاع ادار من  601لمشرع منح النظر فيها الى المحكمة الادار

 .65ق.م.م"

حيث جاء فيه :" أن عدم  66في قرار لها –المجلس الأعلى سابقا  –وهو نفس التوجه لمحكمة النقض 

الاختصاص النوعي من النظام العام ويجب اثارته ولو تلقائيا من قبل القضاء، ويمكن اثارته في أي 

ن مراحل الدعوى، حيث يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية مرحلة م

ية يصبح  التي صدر في دائرة نفوذها ، ولما تعلق الأمر بنزاع تحكيمي تجاري فان رئيس المحكمة التجار

 هو المختص.

يا واذا كان النزاع بين الطرفين مدنيا يرجع اختصاص البث للمحكمة الابتدائي ة ولرئيسها واذا كان تجار

ية ورئيسها ".  يرجع الاختصاص للمحكمة التجار

واستجابة للحل والمعيار الذي تواترت العديد من القرارت في اقراره كمحدد قضائي أساسي لمنح 

الاختصاص في مقابل تجاوز اشكال الاختصاص النوعي الذي لطالما أثاره مفهوم رئيس المحكمة، 

بي في اطار مشروع قانون التحكيم الى اعتماد المعيار الموضوعي كأساس لتحديد توجه المشرع المغر 

                                                 
، منشور بكتاب  10/12/1114، بتاريخ  182/2/1114، الملف عدد  084أمر صادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، العدد  -65 

 .241  التحكيم التجاري من خالل العمل القضائي المغربي ..، مرجع سابق ، ص: 

 .87، منشور بالمرجع قبله، ص:2247/2/2/1112، الملف التجاري ع.28/12/1114بتاريخ  221لى عدد قرار المجلس األع -66 
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الاختصاص من خلال ما تضمنته مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المشروع ، حيث 

 رئيس المحكمة: رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس -00جاء فيها أنه : " يراد في هذا القانون بمايلي : .....

ية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الاداري بالمحكمة الابتدائية، أو رئيس المحكمة  المحكمة الادار

ية، أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، أو من ينوب عنهم".  التجار

 الفقرة الثانية : تمظهرات أخرى للاجتهاد القضائي المغربي 

أهم المرجعيات الأساسية التي اعتمد عليها واضعوا مشروع قانون التحكيم نجد اذا كان من بين  

الاجتهاد القضائي المغربي الصادر في المادة التحكيمية، فانه بالمقابل لم يقف عند وضع المعيار الموضوعي 

 كأساس لتحديد الاختصاص بل تجاوزه ليشمل بعض التمظهرات الأخرى ، يبقى أهمها :

 ية الدولية وتجاوز اشكال الاختصاص الاعتراف بال  عقود الادار

ية الدولية صبغة خاصة نابعة بالأساس من خصوصية الأطراف التي تبرمه  للتحكيم في العقود الادار

والمتمثلة في الدولة بوصفها سلطة عامة والشخص المعنوي العام أو الخاص الأجنبي. بحيث يشكل 

اتباع الاجراءات القضائية العادية ، نظرا لما يتسم به من قلة وسيلة لحل المنازعات الناشئة عنها دون 

 .67التكلفة وسرعة الفصل

الا أن المشكل الذي طال التحكيم في هذا النوع من العقود الدولية بالنسبة للقانون المغربي هو غياب 

يعي الصريح بتزامن مع سكوت حول الجهة المختصة بتذييل الحكم التحكيمي ا لصادر الاعتراف التشر

ية الدولية بالصيغة التنفيذية، وهذا ما يتبين من خلال استقراء  بشأن نزاع يتعلق بالعقود الادار

بخصوص الاعتراف بالأحكام التحكيمية الدولية  15-10من القانون رقم  33-602مقتضيات الفصل

ة على أن ، خصوصا وأن المشرع عندما حدد الجهة المختصة بتذييل هذه الأحكام نص بصريح العبار

                                                 
 .227، ص:  1114، سنة  2عبد العزيز عبد المنعم خليفة : التحكيم في العقود االدارية الداخلية والخارجية، الطبعة  -67 
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ية في اشارة منه الى أن نطاق تطبيق الفصل أعلاه يقتصر  الاختصاص من صميم رئيس المحكمة التجار

 على العقود الدولية ذات الطابع التجاري وليس الاداري. 

والقضاء المغربي وان اعترف بالعقد الاداري الدولي ، فانه بالمقابل لم يسلم من الاشكال المرتبط   

الاختصاص بالتذييل عندما يكون هذا العقد من موضوعات الأحكام التحكيمية، الا بالجهة صاحبة 

أن سرعان ما استجاب الاجتهاد القضائي لهذا الاشكال بحيث عوض أن يتم اللجوء الى تطبيق 

ية وما يشهده من اقصاء للجهة  602-33مقتضيات الفصل  بمنح الاختصاص لرئيس المحكمة التجار

كما ذهبت عليه بعض  –القضاء الاداري  –نظر لطبيعة موضوع النزاع صاحبة الاختصاص بال

فان المحكمة بالمقابل تذهب الى تمديد مقتضيات التحكيم الداخلي للعمل بها في التحكيم  القرارات،

ية بناءا على الفصل   .601الدولي مانحة بذلك الاختصاص للمحكمة الادار

اف الصريح بالتحكيم في هذا النوع من العقود في مقابل سد لذا فالمشرع وايمانا منه بضرورة الاعتر  

يعي الذي كان يطالها بهذا الخصوص، خصوصا وأن القضاء باسناده الاختصاص للمحكمة  النقص التشر

ية بناء على مقتضيات التحكيم الداخلي نظرا لطبيعة موضوع النزاع يكون قد أقره بناءا على  الادار

ضي بعدم تطبيق مقتضيات الجزئين الفرعيين الثاني والثالث بالفرع الاستثناء من الأصل الذي يق

المتعلق بالتحكيم الداخلي على التحكيم الدولي، حيث حسنا ما فعل من خلال مشروع قانون  68الأول

ية الدولية وتجاوز اشكالية الاختصاص  التحكيم لما اتجه صوب الاعتراف والاقرار بالعقود الادار

ية صراحة .بالاستناد الى المعي  ار الموضوعي لمنح الاختصاص للمحكمة الادار

 

                                                 
 الجزئين مقتضيات فان ، المغربي المدنية المسطرة لقانون خاضعا التحكيم كان إذامايلي:   217-22حيث جاء في الفصل  -68 

 217-22 الفصلين مقتضيات مراعاة مع خاص اتفاق أي غياب عند إال تطبق ال الباب هذا من األول بالفرع والثالث الثاني الفرعيين
 .أعاله 217-21 و
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ير قواعد التحكيم    –النموذج الأمثل  –المطلب الثاني : اجتهاد المحاكم الفرنسية في مجال خلق و تطو

يع التحكيمي التي عرفها المغرب متأثرة بشكل كبير الى جانب الفقه والاجتهاد  اذا كانت حركة التشر

يع والفقه وال اجتهاد الفرنسي، فان ذلك راجع بالأساس الى الدور الذي لعبه اجتهاد المحاكم بالتشر

الفرنسية من جراء الوظيفة الابداعية التي يضطلع بها والتي تروم بالأساس ايجاد فلسفة تخدم صالح 

 التحكيم بشقيه الوطني والدولي.

يه ينبغي أن يطال الدور الذي لعبته ولازالت تؤديه محكمة ال  استئناف بباريس باعتبارها ان صح فالتنو

التعبير المنشئ الفعلي للعديد من المبادئ والقواعد التحكيمية التي كان مرغوبا فيها من قبل محكمة 

النقض الفرنسية جراء التأييد والتأكيد الذي كانت تحظى بها من قبل غرفها، ليعلن بالمقابل عن تصدر 

 لاجتهادات الأكثر تطورا وتقدما في مجال التحكيم . الاجتهاد القضائي الفرنسي الصدارة كأحد ا

لذا سنحاول الوقوف عند بعض أهم المبادئ والقواعد التي حاول الاجتهاد الفرنسي صياغتها في مجال   

)الفقرة التحكيم، والتي شكلت في الشق الغالب منها مبادئ وقواعد موضوعية مؤسسة للتحكيم الدولي 

 )الفقرة الثانية(.دئ أخرى الى ايجاد فلسفة تخدم صالح التحكيم تميل الى جانب مبا الأولى(

 الفقرة الأولى : ايجاد قواعد موضوعية مؤسسة للتحكيم الدولي 

والقواعد الموضوعية الأساسية التي صاغها الاجتهاد القضائي الفرنسي، والتي تشكل المبادئ المؤسسة 

 :للتحكيم الدولي تتمحور أهمها في النقاط التالية 

  – Inarbitrabilité –التوجه نحو محو مفهوم عدم قابلية المنازعات للتحكيم  -

وذلك من خلال تبني معيار ذو طبيعة اقتصادية لتحديد دولية التحكيم يروم بالأساس ملامسة الوضوح 

والدقة عند تحديد حالات التحكيم التي ستخضع للقواعد الخاصة المطبقة في المجال الدولي، حيث في 
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الصدد كان لمحكمة النقض الفرنسية باب السبق في التوجه نحو الأخد بالمعيار الاقتصادي لتحديد  هذا

 . 010069دولية التحكيم من خلال ثاني قراراتها الصادرة عنها سنة 

يف التحكيم الدولي ثابتا وقارا، حيث    وقبل ذلك، كان اجتهاد محكمة النقض الفرنسية بخصوص تعر

قرارا اعتبرت فيه أن الشرط التحكيمي المبرم بين  0116يناير  00ية الأولى بتاريخ أصدرت الغرفة المدن

 .70شركة وغير تاجر يعتبر صحيحا لمجرد فقط الطابع الدولي للعمليات المعنية

 مبدأ صحة اتفاق التحكيم الدولي  -

تأسيس له للاجتهاد يعد هذا المبدأ من بين أهم المبادئ في مجال التحكيم الدولي الذي يعود الفضل في ال

الفرنسي، حيث بني شيئا فشيئا عبر سلسلة من القرارات الصادرة عن محكمة الاستئنتاف بباريس و 

الغرفة المدنية الأولى ليشكل معها قاعدة موضوعية لدى قانون التحكيم الدولي، حيث ذهبت محكمة 

تفاق التحكيم معتبرة اياه قاعدة الى "صحة مبدأ ا 0113يونيو  2بتاريخ  Jules verneالنقض في قرارها 

موضوعية لدى قانون التحكيم الدولي الفرنسي يكرس شرعية شرط التحكيم بغض النظر عن قانون أي 

دولة "، ل كن هذا لا يعني بالمقابل أن القاعدة جديدة بل سبق أن تم تأكيد هذا المبدأ من خلال 

  . 71 1999يناير 05بتاريخ  Zanziاحدى قراراتها السابقة في قضية 

وتأسيسا لنظام قانوني خاص بشرط التحكيم المضمن بالعقود الدولية والذي يستهدف اخضاع  

المنازعات المحمتل وقوعها للتحكيم، كرس الاجتهاد القضائي قاعدة استقلالية شرط التحكيم الدولي 

يسها  والذي تحول الى قاعدة قارة وهي صحة شرط التحكيم بمعزل عن العقد الأصلي، حيث تم تكر
                                                 

 69-, Texte de la  e d'arbitrage"2011,trente ans  de jurisprudence en matièr-Gérard PLUYETTE : "1981

Conférence A.F.A  le 15 octobre 2013 dans les Salons de la Maison  des Arts et Métiers à Paris , p :3. 

وزارة نظيم بيير أونسيل : قراءة في االجتهاد القضائي الفرنسي في مادة التحكيم الدولي، مداخلة بندوة التحكيم التجاري الوطني والدولي من ت -70 

 -8، دفاتر المجلس األعلى العدد  1112مارس  2 – 2العدل واالتحاد العام لمقاوالت المغرب باشراف واعداد من المجلس األعلى ، 

 .212،ص :  1110

 71- : La jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’arbitrage international , Emmanuel Gaillard

art préc , p : 9.   
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، يأتي في مقدمتها قرار الغرفة المدنية الأولى 72بالعديد من القرارات الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية

والذي جاء فيه بأنه  -Gosset -في قضية "كوسي" 0936ماي  2بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 

ستقلالية القانونية الكاملة، وبالتالي لا " في مادة التحكيم الدولي فان الشرط التحكيمي يتمتع دائما بالا

 .73يمكن أن يتأثر بعدم الصحة المحتملة للعقد الذي يتضمنه"

واعتبارا لذلك، ذهب بعض الفقه الفرنسي الى أن ارساء مبدأ صحة اتفاق التحكيم على المستوى   

ة بغية تعزيز فرنسا في الدولي قد كان مرغوبا فيه من لدن محكمة النقض الفرنسية كأداة للسياسة القضائي

 .74مجال التحكيم الدولي وجعلها أكثر جاذبية و فعالية

 -75compétence-le principe compétence –مبدأ اختصاص الاختصاص  -

يعتبر مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في مسألة اختصصه من بين أهم المبادئ التي عرفت تطورا لدى 

الوقت، بحيث أثار العديد من الجدل وذلك بالرغم من القانون الفرنسي للتحكيم وأدقها في ذات 

 .76الاعتراف الشبه الكامل بهذا المبدأ في الأنظمة القانونية المعاصرة

                                                 
 حيث جاء في احدى القرارات الصادرة عن الغرفة األولى لمحكمة النقض أنه :  -72 

« 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.   

 .211بيير أونسيل : المرجع نفسه، ص:  -73 
74-de jurisprudence en matière d'arbitrage",                       2011,trente ans -YETTE : "1981rard PLUGé 

  texte préc , p :4. 

 75-compétence a été et est toujours au cœur de nombreux écrits -Le thème de la compétence  «

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. 

 علىحيث جاء فيه :    217.4ومن بين األنظمة القانونية التي اعترفت به نجد قانون التحكيم المغربي، وذلك بموجب الفصل  -76 

 في أو ختصاصاتهاا حدود أو صحة في ، األطراف أحد من بطلب أو تلقائيا إما ، تبت أن الموضوع في النظر قبل ، التحكيمية الهيئة
 ." الوقت نفس وفي الموضوع في النظر شروط نفس وفق إال للطعن قابل غير بأمر وذلك التحكيم اتفاق صحة



 

 

 

58 

ولا شك في أن الأثر الايجابي لهذا المبدأ يجسد ضمانة اضافية لاستقلالية التحكيم وأحد مظاهر تطوره 

ن أجل البث في الاختصاص أو الصلاحيات ، فبقدر ما يزيد للمحكم القدرة والصلاحية م77وتقدمه

الخاصة به فانه بالمقابل يشكل معطى ايجابيا للقوانين والاتفاقيات الدولية الذي تضمنته كما هو وارد في 

 من القانون النموذجي للأونسترال المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي. 03المادة 

يسا له ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرار له  اعتبرت فيه بأن  0999دجنبر  0ا صادر بتاريخ وتكر

البث في مسألة قيام وصحة الاتفاق التحكيمي هي من اختصاص المحكم ولايمكن للهيئة القضائية البث 

 . Zanzi، كما تم التأكيد عليه في قرارها بخصوص قضية 78فيه

 خصوصية النظام القانوني الخاص بالقرار التحكيمي الدولي  -

ة تبين بوضوح عن الوظيفة الابداعية للاجتهاد القضائي الفرنسي الذي لطالما أبان من ولعل هذه القاعد

خلال قراراته بدقة عن فلسفة تروم خدمة التحكيم، وبالتالي فاذا كان القرار التحكيمي الدولي يتمتع 

لى اتفاقية بنظام قانوني خاص يؤهل قابليته للاعتراف به واعتماده وتنفيذه في كل الدول سواء بالنظر ا

يورك أو بالنظر الى المقتضيات المحلية عملا بمقتضيات المادة السابعة من الاتفاقية السابقة، فان 79نيو

النظام القانوني الخاص بالتحكيم الدولي الفرنسي له خصوصية تنبع من سمو قواعده في بعض الأحيان 

يور  ك.عن القواعد الاتفاقية الدولية كما حدث مع قواعد اتفاقية نيو

الشهيرة والتي تتعلق بقرار تحكيمي  »  هيلمارتون « وكمثال على ذلك، نسوق ما حدث بخصوص قضية  

دولي تم الغاءه في بلده الأصلي، ل كن تم الاعتراف به وتنفيذه في فرنسا بقرار للغرفة المدنية الأولى 
                                                 

 للمزيد من التعمق، أنظر في ذلك :  -77 

 -                            Magali Boucaron-Nardetto: Le principe compétence-compétence en droit de l’arbitrage,                                     

thèse du doctorat en droit , Universit´e Nice Sophia Antipolis, 2011. 

 .211بيير أونسيل : مرجع سابق ، ص :  -78 

 حيث جاء بالبند األول منها، ما يلي :  -79 

 وال وتنفيذها المحكمين بأحكام االعتراف بشأن المتعاقدة الدول أبرمتها التي ائيةالثن أو الجماعية االتفاقية بصحة االتفاقية هذه أحكام تخل ال" ( 2)
 االعتراف إليها المطلوب البلد معاهدات أو تشريع في المقرر وبالقدر بالكيفية المحكمين أحكام من بحكم االستفادة في حقه من طرف أي تحرم

 ."والتنفيذ
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ة السابعة من حيث ذهب هذا الأخير الى تطبيق مقتضيات الماد 0993مارس  06الصادر بتاريخ 

يورك التي تنص على أن الشخص الذي يطلب تنفيذ قرار دولي صادر عن هيئة تحكيمية  اتفاقية نيو

يمكنه التماس تطبيق قانون محل التنفيذ، اذا كان أكثر امتيازا من قواعد هذه الاتفاقية. ل كن في الحالة 

يورك تعتبر بأن القرار الت حكيمي الدولي الذي تم الغاؤه في بلده المتعلقة بهذه القضية فان اتفاقية نيو

الأصلي يعد من بين الأسباب الموجبة لرفض الاعتراف والتنفيذ، والحال هنا أن القرار تم الغاؤه في 

، ل كن نظرا لخصوصية القانون الفرنسي للتحكيم الدولي والذي يعد أكثر  -سويسرا  –بلده الأصلي 

يورك فانه  لم يتعرف به كسبب موجب لرفض التنفيذ أو الاعتراف ما دام تسامحا وامتيازا من اتفاقية نيو

في وضعية قانونية سليمة، مما يفيد معه بأن سبب الالغاء المعتمد بالخارج يعتبر غير مقبول في التحكيم 

 . 80الدولي الفرنسي

 الفقرة الثانية : اجتهاد المحاكم الفرنسية فلسفة في خدمة التحكيم

جتهادية الصادرة عن المحاكم الفرنسية لاسيما محكمة النقض ومحكمة اذا كانت معظم القرارت الا

الاستئناف بباريس تبين بوضوح عن فلسفة تروم خدمة التحكيم، فانه بالاضافة الى المبادئ التي كرسها 

الاجتهاد في مجال التحكيم الدولي شملت الوظيفة الابداعية جوانب أخرى في غاية من الأهمية، نذكر منها 

: 

 -L’indépendance et L’impartialité –أ استقلالية ونزاهة المحكم مبد -

ينضاف هذا المبدأ الى خانة المبادئ الذي عرفت تطورا ملحوظا لدى القانون الفرنسي للتحكيم، 

فالنزاهة هنا تفيد معها عدم احتمال وجود صلة محتملة بين المحكم والقضية القانونية التي يثيرها 

لمحكم وأحد الأطراف، مما يعني أنه ينبغي أن حكما محايدا وألا يظهر لديه تحيز اتجاه الأطراف، أو بين ا

                                                 
 .212بيير أونسيل : مرجع سابق ، ص:  -80 
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أي طرف، أما الاستقلالية فتقضي باستقلاليته في الاتصال بالأطراف ومحاميهم، وكذا عدم وجود أي 

لأي علاقة سابقة أو حالية مع أطراف العلاقة التحكيمية كيفما كان نوعها، أي ما يفيد عدم تبعيته 

 .81طرف

وقد حظي بتكريس للاجتهاد القضائي حيث تم التأكيد عليه بقوة من قبل الغرفة المدنية الأولى في  

أن الاستقلالية والنزاهة هما أساس وجوهر « حيث جاء فيه :  0999مارس  03احدى قراراتها بتاريخ 

يعي تخلل ثنايا مرسوم »82الوظيفة التحكيمية بموجب الفصل  0001، قبل أن يترجم الى نص تشر

 . 0100يناير  06بتاريخ  0100-30من المرسوم رقم  83كما تم تتميمه بموجب الفصل الثاني 0353

 -le juge d’appui –توسيع نطاق تدخل قاضي الدعم  -

تتمثل مهمة قاضي الدعم في فك وحل حالات التوقف والصعوبات ذات الصلة بسير اجراءات 

عذر تشكيل الهيئة التحكيمية حيث ذهب المشرع المغربي على غرار ، كما هو الحال في حالة ت84التحكيم

يعات المقارنة الى الاعتراف للأطراف بصلاحية اللجوء الى رئيس المحكمة المختصة حيث  85باقي التشر

يوصف في هذه الحالة بقاضي الدعم جراء المساعدة التي يقدمها للأطراف في مقابل ضمان سير 

 الاجراءات التحكيمية.    

                                                 
 للمزيد من التعمق، أنظر في ذلك :  -81 

 -                            Julie Boyeldieu   :l’indépendance et l’impartialité des arbitres internationaux, 

mémoire du master II juriste trilingue, université de Nantes , 2011.   

 82-.: 9 YETTE : Text .Préc, pGérard PLU  
 حيث جاء في الفصل الثاني منه مايلي :  -83 

«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 ». 

 84-e d'appui au regard du nouveau droit français de l'arbitrage interne et Le rôle du jug:  Antoine Lerosier 

international , Article publiée dans ce site : http://larevue.squirepattonboggs.com/  : 22/12/1127تاريخ االطالع. 

 تفاقية المغربي.من قانون التحكيم والوساطة اال 217-0وهذا ما منحته اياه مقتضيات الفصل  -85 
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، قبل أن يتجه 0900و  0901والمشرع الفرنسي بدوره قد كرس هذا التدخل في ثنايا المرسومين  

الاجتهاد القضائي بعد ذلك الى الاعتراف بتدخل قاضي الدعم في اطار نطاق واسع بموجب قرار 

من أجل ضمان فعالية حقيقية لتدخله بشكل يخدم صالح التحكيم، وهو  0115لمحكمة النقض سنة 

 .010086يناير  06مر الذي استجاب له المشرع وعمل على تكريسه بموجب مرسوم الأ

هذه فقط بعض المبادئ والقواعد الأساسية التي صاغها الاجتهاد القضائي الفرنسي في مادة التحكيم،    

تجيب المتساءل عن مرجعية جودة النص القانوني الفرنسي في مجال التحكيم بأن الأمر يتطلب قضاءا 

محكمة  –ميا موحدا كما هو الحال لمحكمة الاسئناف بباريس وتنسيقيا بينها وبين المحكمة العليا تحكي

ل كي نكون أمام حلول واجتهادات بشأن المسائل التحكيمية بحجم وقيمة الاجتهاد  –النقض الفرنسية 

 القضائي الفرنسي.

ختصة بالنظر في المسائل التحكيمية لذا ندعو الى ضرورة اصلاح قضائي يروم توحيد الجهة القضائية الم 

ية بمحكمة النقض، ناهيك أيضا عن ضرورة انفتاح القاضي  في مقابل التنسيق بينها وبين الغرفة التجار

على المحيط الخارجي من جراء البحث في القانون الأجنبي والاجتهاد القضائي المقارن لا سيما الفرنسي 

لية حتى يتمكن القضاء المغربي بالمقابل من بلورة اجتهاد قضائي وكذا مسايرة التطورات والاتفاقيات الدو

 وطني مستقل بشأن مسائل التحكيم وايجاد حلول واقعية بدلا من التشبت بحرفية النص القانوني. 

 

 

 

 
                                                 

 86-ge",                  de jurisprudence en matière d'arbitra2011,trente ans -YETTE : "1981Gérard PLU 

texte préc , p :6.  
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مُقارنة بأنظمة دول مجلس  مُنازعات عقود النفط بأنظمة دول المغرب العربي التحكيم في

 يةالتعاون لدول الخليج العرب

 مقال مشترك بين كل من:
 الطالب الباحث ي وس ف حــناـن

 ) الممل كة المغربية ( 
 الطالب الباحث سالم بن سعيد بن سليمان الرواحي
 ) سلطنة عمان (
 مختبر البحث قانون الأعمال جامعة الحسن الأول سطات

 

 مُقدمة

 مد وعلى آلة وصحبه أجمعين:الحمد لل  ه والصلاة والسلام على خير خلق الل  ه سيدنا مح            

لقد حظيت عقود الطاقة باهتمام كبير منذ الثورة الصناعية التي عرفها العالم خصوصاً عقود النفط،     

باعتبار هذا الأخير مادة أولية على درجة كبيرة من الأهمية ، إلا أن هذا النوع من العقود إن كانت 

ية العامة للعقد بدايةً، فله من  الخصوصيات ما يجعله يتجاوز هذه القواعد الكلاسيكية، سواءً تحكمه النظر

من حيث التكوين، أو المضمون، أو أثناء التنفيذ، وعلى الخصوص فيما يتعلق بجانب المنازعات، هذه 

بصفةً يضعنا في حقل ( 87)الأخيرة التي يُشكل التحكيم الوسيلة المثلى لفضها، والحديث عن عقود النفط

ية المنازعات .التحكيم التجاري ا  لدولي، الذي يُعتبر من أهم وسائل تسو

                                                 

المتعلق بالبحث عن حقول الهيدرو كاربورات واستغاللها، الصادر في  12-41من القانون المغربي رقم:  1جاء في الفصل   - 87
إنه: " يراد في هذا القانون ب: الهيدروكاربورات: الهيدرو كاربورات الطبيعية السائلة أو الغازية أو الصلبة  2441أبريل  فاتح

 17صادر في  224422باستثناء الصخور النفطية، وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي على حد سواء ..." ظهير شريف رقم: 
 .2441موافق لفاتح أبريل  2221رمضان 
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ية إذا أخذنا بعين     ذلك أنه إذا كنا في إطار التحكيم الداخلي نتحدث عنه باعتباره وسيلة بديلة أو مواز

هو  -فالتحكيم-لهذه المؤسسة، فإنه وفي إطار التجــــاـرة الدوليـــــــة  (88) الاعتبار التطور التاريخي

ية المنازعات؛ وأن دول المغرب العربي، ودول مجلس التعاون لدول الخليج الأصل و المبدأ في تسو

العربية مثلها مثل باقي الدول قد اهتمت وسايرت الاهتمام الدولي بالتحكيم، نظراً ل كونه الوسيلة المثلى 

ية المنازعات، وذلك حتى تبث الطمأنينة للمستثمر الأجنبي، فنظمت تلك الدول التحكيم،  لفض وتسو

ً لقواعد التحكيم الواردة في القانون  حيث أصدرت قوانين وأنظمة تُنظم التحكيم بشكل عام استنادا

حيث  (Uncitral)النموذجي الذي وضعته لجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة الأونستيرال 

تانيا وليبيا والجزائر، ودول وتونس وموري (89)نجد في كل من دول المغرب العربي كالممل كة المغربية 

، وممل كة (91)، وسلطنة عُمان(90)مجلس التعاون لدول الخليج العربية كالممل كة العربية السعودية

، نجد أنها قد أصدرت قوانين مستقلة بالتحكيم  والبعض الآخر أدرج (93)ودولة قطر ،(92)البحرين

                                                 

إن المقارنة بين القضاء والتحكيم تقودنا إلى القول بأن التحكيم هو قضاء أصيل، وظهر قبل القضاء فقد كان شيخ القبيلة هو   - 88
من يقوم بالتحكيم والطعن في قراره، و عدم االمتثال له يعتبر تمردًا عن عادات وتقاليد القبيلة، وأن الرسول صل اهلل عليه وسلم 

ا يعرف بنزاع  الحجر األسود بين قبائل قريش قبل اإلسالم، ثم جاء اإلسالم ليزكي هذه الوسيلة الراقية لفض قام بالتحكيم فيم
وربك ال يؤمنون  (: " فال80المنازعات والتي تعبر عن ثقافة النزاع في الشريعة االسالمية بقوله تعالى في سورة النساء اآلية )

( من سورة 20"، وقوله تعالى باآلية )في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماحتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا 
ن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها النساء: "  ".وا 

المتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية، حيث أن كل من دول المغرب العربي كما سنرى تتوفر على  14.10ون المغربي رقم: القان - 89
 قوانين خاصة بالتحكيم أقرتها تشريعاتها من أجل مسايرة التطور الحاصل على الساحة القانونية ومن أجل تشجيع االستثمار.

ه، وقد انضمت المملكة العربية السعودية 12/0/2222( بتاريخ 22مرسوم الملكي رقم: )م/نظام التحكيم السعودي الصادر بال - 90
( بتاريخ 22م، بالمرسوم الملكي رقم )م/2404إلى اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام 

 هـ.27/7/2222

هـ الموافق 2224صفر  11م الصادر في 2447لسنة  27بسلطنة ُعمان رقم: قانون التحكيم في الُمنازعات المدنية والتجارية  - 91
م، وقد انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام 2447يونيو  14

 م.28/2444م، وذلك بالمرسوم السلطاني رقم: 2404

، الذي م28/4/2442الصادر في  م2442لسنة  4كة البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم: قانون التحكيم التجاري الدولي بممل - 92
هـ 2228رمضان  24م، الصادر في 1120( لسنة 4) :قانون التحكيم في مملكة البحرين، الصادر بالقانون رقمألغي وحل محله 

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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ية كدو ، ودولة الإمارات العربية (94)لة ال كويتنظام التحكيم ضمن قوانين المرافعات المدنية والتجار

 .(95)المتحدة 

هذا وتجدر الإشارة إلى إن الاختلاف بين طرفي العقد النفطي، سواءً من حيث الطبيعة أو المراكز     

القانونية، أو حتى من حيث القوة أو الضعف، يجعل اللجوء إلى التحكيم ضرورة مُلحة أمام تراجع الدولة 

، ذلك أن الدولة أو المؤسسات العامة التابعة لها لم يعد دورها كما كان في الماضي عن دورها الكلاسيكي

ً في تحقيق الأمن والاستقرار  بل تجاوز ذلك إلى  -أي ما يدخل في مفهوم الدولة الحارسة-مُنحصرا

اقد مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يُفسر إقدامها في العديد من المجالات إلى التع

الخواص، مثلها مثل باقي أشخاص القانون الخاص، وأمام ازدياد حاجتها إلى الثروات الطبيعية والحاجة 

                                                                                                                                                         

شأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها ، وقد انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية نيويورك بم1120يوليو  0الموافق 
 م مع التحفظ.2444لسنة  2م، وذلك بمرسوم بقانون 2404لعام 

هــ 24/0/2224م، الصادر في الديوان األميري بتاريخ 1127لسنة  1قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بدولة قطر رقم:  - 93

م، الصـادر فـي 1127( لسـنة 1محله قانون التحكيم فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة رقـم: )م، الذي ألغي وحل 28/1/1127الموافق 

م، وقــد انضــمت دولــة قطــر إلــى اتفاقيــة نيويــورك بشــأن االعتــراف 28/1/1127هـــ الموافــق 24/0/2224الــديوان األميــري بتــاريخ 

 م.1111ديسمبر  21م، وذلك في 2404بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام 

م، بشأن إصدار قانون 2441يونيو  2هـ، الموافق 2211رجب  11م، الصادر في 2441( لسنة 24) :مرسوم بقانون رقم - 94
(، وقد انضمت دولة 244 -272الكويت، الباب الثاني عشر المتعلق بالتحكيم، المواد من )المرافعات المدنية والتجارية بدولة 

لسنة  21م، وذلك بمرسوم بقانون رقم 2404راف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام الكويت إلى اتفاقية نيويورك بشأن االعت
 م.2474

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة االمارات العربية المتحدة، المواد من  م،2441( لسنة 22القانون رقم ) - 95
، وقد م4/2/2441( من الجريدة الرسمية، الصادرة في 120ر بالعدد رقم )المنشو  ( الباب الثالث المتعلق بالتحكيم،124 -112)

م، 2404انضمت دولة االمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام 
 م.1118نوفمبر  24م بدون تحفظات، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1118أغسطس  12وذلك بتاريخ 
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، كل ذلك شجع العديد من الدول (96)كذلك إلى خبرات الشركات المتخصصة في مجال الطاقة 

ية للبحث والتنقيب عن الثروات  .(97)الطبيعية  للأقدام على التعاقد مع الشركات الأجنبية الاستثمار

إلا إنه وفي إطار المنازعات الناتجة عن  هذا النوع من العقود ، وأمام صعوبة اللجوء إلى قضاء     

الدولة، فإننا دائماً ما نجد هذه  العقود تتضمن ما يُسمى "بشرط مُنتصف الليل" أي "شرط أو مُشارط 

وذلك بناءً على عدة اعتبارات أهمها  ،(98)التحكيم"، والذي يأخذ بالتحكيم كوسيلة لفض المنازعات 

ية، وانعدام ثقة الشركات الأجنبية في القضاء الوطني للدول المنتجة للنفط، كذلك فأن  السرعة والسر

الفصل في هذا النوع من المنازعات يحتاج إلى مؤهلات علمية وفنية يفتقر إليها القاضي الوطني، وبالتالي 

يكن بمثابة تأمين للشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة في مواجهة نجدها تتوفر في المحكم، فالتحكيم 

بعض الأفعال التي قد  تقدم عليها الدولة كما سنرى، باعتبارها شخص من أشخاص القانون العام ولها من 

 الوسائل والصلاحيات والسلطات ما يجعل المستثمر الأجنبي في مركز ضعف أمامها.

ً لحساسيته وقيمته  لذلك وعلى ضوء ما سبق،     فإن هذا الموضوع يطرح عدة إشكالات نظرا

ية التالية: هل يمكن  الاقتصادية والقانونية، وهو ما يجعلنا نقوم بمعالجته من خلال الاشكالية المحور

التوفيق من خلال التحكيم في هذا النوع من المنازعات بين مصالح دول المغربي العربي ودول مجلس 

                                                 

المالحظ في اآلونة األخيرة أن المعامالت التي تكون الدولة أو أحد مرافقها طرفًا فيها تنصب في شكل بعض األنواع الجديدة   - 96
و  B.O.T وعقود  من العقود بحيث أصبحنا نتحدث عن الصفقات العمومية وعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص

M.O.O.T و B.O.O وB.L. T  وD.B.F.O.. 

يطلق على عقود النفط تسميات عديدة فقد أطلق عليها بعض الفقهاء اصطالح االتفاقيات البترولية أو االتفاقيات النفطية، أو   - 97
اتفاقيات التنمية االقتصادية، أو االتفاقيات الشبه الدولية: أنظر: أحمد عشوش، "النظام القانوني لالتفاقيات البترولية في البالد 

 .11، ص 2440"، دار النهضة العربية، العربية

 4في هذا الصدد جاء في الرسالة الملكية الموجهة الى الوزير األول آنذاك حول موضوع التدبير المتمركز لالستثمار بتاريخ   - 98
عات بين التجار " ينبغي مواصلة الجهود لتحديث إدارة العدل ومراجعة مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشأ من مناز  1111يناير 

وذلك لتمكينهم من اللجوء أكثر ما يمكن الى التحكيم": أنظر: أحمد عشوش، "النظام القانوني لالتفاقيات البترولية في البالد 
 .11، ص 2440العربية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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ليج العربية باعتبار أغلبها دول مُنتجة للنفط وللثروات الطبيعية من جهة ومصالح التعاون لدول الخ

 المستثمر الأجنبي من جهة ُأخرى؟

من أجل ذلك ارتأينا تناول هذا الموضوع بالتحليل والمناقشة مُعتمدين في ذلك لمعالجة الإشكالية      

أصيلية من خلال التطرق لمواقف الآراء الفقهية، أعلاه، على المنهج التحليلي والمقارن، وكذا المقاربة الت

والاتفاقيات الدولية، وبعض الاجتهادات القضائية والتحكيمية، وكذا موقف القوانين المقارنة من 

 خلال التقسيم التالي:

  المبحث الأول: الإطار العام للتحكيم في المنازعات النفطية.

 ي العقود النفطية.المبحث الثاني: الصعوبات القانونية للتحكيم ف

     

  المبحث الأول: الإطار العام للتحكيم في المنازعات النفطية

مما لا شك فيه أن العقود المبرمة فيما بين الدول والأشخاص الأجنبية التابعة لدول أخرى تُثير العديد   

الاقتصادية لأطراف من الإشكالات القانونية الناجمة من التفاوت وعدم التساوي بين المراكز القانونية و

، حيث أنها تُبرم بين الدولة بوصفها (99)هذه العقود، وذلك نظراً ل كونها تُبرم بين طرفين غير مُتكافئين

شخص من أشخاص القانون الدولي العام، والقانون العام الداخلي، وما تتمتع به من خصائص سيادية 

فعقد   لذي يُعتبر من أشخاص القانون الخاص. استثنائية لا يتمتع بها الشخص الأجنبي المتعاقد معها وا

النفط بشكل عام وبالنظر إلى أطرافه، يتأرجح بين أكثر من تكييف قانوني، فلو تم النظر إليه بشكل عام 

ية  باعتباره عقداً تبرمه الدولة، فإنه يثار التساؤل عندئذ حول مدى إمكانية إخضاع ذلك العقد لنظر

                                                 

ا هيتها والنظام القانوني الحاكم لها"، دار حفيظة السيد الحداد، "العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب: تحديد م -99
 . 4م،ص1117، 1المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ط
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ف للدولة بسُلطات استثنائية في مواجهة المستثمر قد لا يكون لها مثيل العقد الإداري، حيث إنه يعتر

ياً انطباق أحكام القانون  في عقود القانون الخاص، وبالتالي يترتب على اعتبار ذلك العقد عقداً إدار

، أما إذا ما تم اعتبار العقد (100)العام عليه، وخضوع مُنازعاته لاختصاص القضاء الإداري 

داً يُبرم مع شخص أجنبي تابع لدولة أخرى، فإن هذا العقد يقع عندئذ بين كُل من الاستثماري عق

القانون الخاص والقانون العام، والقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، وبالتالي فإن تحديد 

النظام القانوني الذي يخضع له ذلك العقد الاستثماري مسألة شائكة لا يمكن حسمها على نحو 

 .(101)عقاط

وإذا كانت عقود النفط من عقود الاستثمار بشكل عام، فإنها تُعتبر من العقود الحديثة نسبياً، وذلك            

والنفط على وجه الخصوص، كمحدد (102)نظراً لارتباطها بتطور النظام الاقتصادي وبروز أهمية الطاقة

ية، لذلك كان من  ومعيار تُقاس به قوة أية دولة، سواءً من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو العسكر

الضروري التفكير في الشكل القانوني لهذا النوع من التعاقدات، نظراً لأنه من جهة يجمع بين طرفان غير 

يات وهما الدولة والطرف المستثمر، أي أننا أمام شخص من أشخاص القانون  مُتكافئين، وعلى عدة مستو

اص، ومن جهة ثانية فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن أغلب العام وشخص من أشخاص القانون الخ

، ناهيك على أن الشركات الأجنبية (103)الدول التي قد تم اكتشاف النفط بها كانت مستعمرة آنذاك 

المستثمرة كانت دائما تنتمي لهذه الدول المستعمرة وذلك لاستغلال ثرواتها الطبيعية حتى بعد 

                                                 

 .72-71م، ص2448إبراهيم الدسوقي أبو الليل، "نظرية القانون"، الكويت،  -100
 .4-4حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص  -101

لماضي كالطاقة الشمسية والطاقة النووية والهيدروجين المستخلص على الرغم من تعدد مصادر الطاقة التي برزت في القرن ا  - 102
 من الماء وطاقة الرياح فالنفط يبقى أهم مصدر من هذه المصادر.

 كدول شرق أسيا وشمال إفريقيا ودول أمريكا الالتينية. - 103
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، و )مطلب أول(الطبيعة القانونية لهذا النوع من العقود وذلك في الاستقلال، لذلك وجب تحديد 

 .)مطلب ثاني(أنواع العقود النفطية في 

 المطلب الأول: الطبيعة القانونية للعقود النفطية وأنواعها

بالرغم من أن هذا النوع من التعاقدات له طابع خاص وحساس، فإن ذلك لم يمنع من البحث في     

يلة بين المهتمين الطبيعة القانون ية لهذه العقود من أجل تحديد انتمائها القانوني، حيث ساد نقاش لمدة طو

ية، على  بهذا النوع من المعاملات حول الطبيعة القانونية لمثل هذه العقود، فهناك من اعتبرها عقود إدار

ثم إننا  عكس من يذهب إلى الطبيعة المدنية، وهناك من اعتبرها عقود ذات طابع تجاري دولي؟

ية في العقد والصفة الدولية؟  نتساءل بدورنا عن مدى إمكانية الجمع بين الصفة الإدار

 الفقرة الأولى: الطبيعية القانونية للعقود النفطية

من المعلوم أن العقد الإداري يختلف عن العقد العادي أو المدني بوجه خاص، سواءً من حيث     

ً فيه الأطراف أو المضمون أو الآثار، حي  -ث إنه لا يمكن القول بأن كل عقد تكون الإدارة طرفا

هو عقد إداري، ذلك لأنه في العديد من الحالات نجد  -بصفتها شخص من أشخاص القانون العام

الإدارة تقوم بالعديد من التصرفات القانونية في إطار تدبير أموالها الخاصة مثلها مثل أشخاص القانون 

 سلطة عامة. الخاص، وليس باعتبارها

ً حول      ً كبيرا ً فقهيا ً فيها مع أحد الأشخاص الأجنبية أثارت جدلا فالعقود التي تكون الدولة طرفا

النظام القانوني الذي تخضع له مثل تلك العقود، حيث أنها كما أسلفنا تقع بين كُلاً من القانون الخاص 

ً ل كون الدولة أحد المتعاقدين في والقانون العام، والقانون الدولي العام والقانون الدولي  الخاص، ونظرا

تلك العقود بوصفها سلطة عامة، فإن تلك العقود تكون مُقتربة من أسلوب العقد الإداري، وبناءً عليه 
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فإننا سوف نُسلط الضوء على شروط العقد الإداري للتحقق من مدى إمكانية تبني كل شرط على حده 

 ثر القانوني المترتب على ذلك.لعقود الاستثمارات بشكل عام، والأ

 أن يكون أحد أطراف العقد شخص من أشخاص القانون العام: .0

ية العامة طرفاً في العقد      إن من أهم شروط العقد الإداري أن تكون الدولة أو أحد أجهزتها الإدار

كن إخضاع ذلك العقد المبرم بينها والمستثمر، وبالتالي فإنه إذا لم تكن الدولة طرفاً في العقد فإنه لا يم

ية لا نشاط  ً ل كون القانون العام إنما وجد ليخدم أنشطة الدولة وأجهزتها الإدار للقانون العام، نظرا

ياً بمجرد  الأشخاص الخاصة الذي يتولاه بطبيعة الحال القانون الخاص، إلا إنه لا يمكن اعتبار العقد إدار

ب رامها للعقد أن تعمل بوصفها "ُسلطة عامة تتمتع بحقوق أن تكون الدولة طرفاً فيه، بل يجب عليها عند إ

، وذلك من خلال مُمارستها لأساليب السُلطة العامة، فإذا ما (104)وامتيازات لا يتمتع بها الأفراد"

حسرت جهة الإدارة عنها عباءة السُلطة العامة عند التعاقد، فإن العقد يخضع في هذه الحالة للقانون 

 .(105)الخاص

ي فإن مسألة تضمين العقد الإداري جهة الإدارة كطرف بالعقد، هو مسألة بديهية، لأن وبالتال    

ذلك يُعتبر من صميم وظيفتها التنفيذية سواءً على المستوى المركزي أو اللامركزي، وكيفما كان موضوع 

ً أكان عقد خدمة، أم عقد تقديم نفع عام، طالما أن القانون قد خول للإدارة  ذلك العقد سواء

ية لذلك  برام مثل تلك العقود، وبالتالي خول لها الشخصية المعنو ، فالدولة ومن أجل (106)صلاحية إ

                                                 

م، 1111مؤسسة دار الكتب، الكويت،  ،المرفق العام( -النشاط اإلداري )الضبط اإلداري -1عزيزة الشريف"، القانون اإلداري  -104
 .48ص

 .44عزيزة الشريف"، مرجع سابق، ص -105
و بمناسبة عام أمرفق  إدارةالقانون العام بقصد  أحد أشخاص" العقد المبرم بواسطة :يعرف العقد اإلداري بأنهُُ  وهناك من - 106

غير مألوفة في القانون  استثنائيةد شروطا القانون العام وذلك بأن يتضمن العق األخذ بأسلوبنيته في  وأن تظهريره يتس
 .الخاص"
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وضع خططها للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية موضعاً للتنفيذ، فهي تتبع أحد المسل كين: الأول هو أنها 

، أو أنها (107)ق وسياستهاتتخذ التدابير وتتبع الأساليب المناسبة لضمان توجيه هذه المبادرة بشكل يتف

تتدخل بنفسها للتعاقد في بعض القطاعات مثل عقود الطاقة، أو عقود النفط، أو عقود المشروعات 

ال كبرى، لذلك فالذي يظهر أن مفهوم الدولة في هذا الإطار هو متغير، ذلك أن تحديد هذا المفهوم لا 

يه أية صعوبة عندما يتعلق الأمر بتحديد هذا المفهوم، وذلك باعتبار الدولة كشخص من أشخاص  تعتر

القانون العام، بقدر ما تظهر في تحديد الأجهزة التي تتصرف في العلاقات الاقتصادية الدولية، فالسائد 

لكل دولة أن تحدد الجهات التي تمثلها وتعقد اتفاقاتها وتكسبها الحقوق وتحملها الالتزامات في إطار 

ولة لها العديد من المؤسسات الأخرى التي تتبعها بصورة أو بأخرى من ، فالد(108(النظام القانوني الدولي

ية أو الاقتصادية أو الرقابية العامة والمشروعات العامة والشبه العامة   semi publicsصور التبعية الإدار

، لنخلص إلى أنه في هذا الإطار هناك مفهومين للدولة: الأول ضيق باعتبارها شخص من أشخاص  

ية ووحداتها الاقتصادية، وهذا القانون  العام، والثاني واسع يلحق بالدولة تقسيماتها السياسية والإدار

( من اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي لحل 05المفهوم الأخير هو الراجح، حيث أن نص المادة )

ازعات القانونية م، نصت على إنه: "يختص المركز بنظر المن0935منازعات الناشئة عن الاستثمار لسنة 

 الناشئة بين الدولة المتعاقدة أو الهيئة العامة أو جهاز تابع للدولة تقوم الدولة بتحديده أمام المركز".

 أن يكون العقد مُتعلق بمرفق عام:  .0

ية على العقد، وهو       إن القضاء الإداري نجده قد ذهب إلى وضع شرط آخر لإضفاء الصفة الإدار

عقد ذاته، فتطلب أن يتعلق موضوع العقد بمرفق عام بحيث يُبرم العقد لخدمته، شرط يتعلق بطبيعة ال

                                                 
107 - ,paris 1985 p 28. ,ed ,L.T G jehll : le commerc inetrnatinal de technologie, approche juridique 
108 -; les contrats entre Etats et Entreprise étrangers, Economica,paris 1985 Pi page  PH le bolanger

718. 
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ية يمنح الدولة  ً ل كون النظام القانوني المميز للعقود الإدار أي أن ُيحقق المنفعة العامة، وذلك نظرا

ا ُسلطات استثنائية في مواجهة المستثمر، فإن مرد ذلك يكمن في تمكين الدولة من كفالة سير مرافقه

العامة بانتظام وإطراد، بحيث إذا انقطعت صلة العقد الإداري الذي تبرمه الدولة بالمرفق العام فإنه 

 .      (109)ينتفي عنه وصف العقد الإداري

وبالتالي فإن الفقه تطلب أن يتصل موضوع العقد الذي تبرمه الدولة بمرفق عام، إلا أنه لم يتم تحديد    

ياً، فالمرافق أي نوع من أنواع المرافق ا ً إدار ً فيما لو اتصل بها العقد اعتبر عندئذ عقدا لعامة تحديدا

الاقتصادية تخضع لنظام مزدوج، وبالتالي فإن اتصال العقد الذي تبرمه هذه المرافق العامة بنشاطها 

ية ياً، بل يظل عقداً خاصاً تحكمه المعايير الاقتصادية والتجار البحتة  الاقتصادي لا يجعل منه عقداً إدار

ية.  التي تهدف إلى الربح المادي أكثر من تحقيق المصلحة العامة التي تحكم عقود المرافق العامة الإدار

 أن يتضمن العقد شروط استثنائية: .6

إن هذا الشرط يُعد من أهم شروط العقد الإداري، ل كونه يُعتبر الفيصل في تكييف عقود          

وره من ُسلطة عامة تستعمل أساليب القانون العام، لتحقيق نفع الدولة، فالعقد الإداري لابد من صد

عام، وتضمين العقد شروطاً تخرج به عن المألوف في عقود القانون الخاص، فالشروط الاستثنائية أو 

الشروط غير المألوفة هي شروط تُرجح كفة المصلحة العامة التي تضطلع بها الدولة عن المصلحة الفردية 

فإن تضمين جهة الإدارة العقد المبرم فيما بينها والمستثمر لأحد هذه الشروط يُعد قرينةً ، وبالتالي (110)

ية،  على استخدام الدولة لأساليب السُلطة العامة، واتجاه إرادة المتعاقدين إلى تصنيفه من العقود الإدار

اء تنفيذ العقد "ُسلطة جهة ومن أمثلة تلك الشروط الاستثنائية التي تُعبر عن مظاهر السُلطة العامة في أثن

                                                 

 .272حمد فؤاد عبدالباسط،" القانون اإلداري"، اإلسكندرية، دار الفكر، صم -109

 .0م، ص2472أحمد عثمان عياد،" مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية"، القاهرة، دار النهضة العربية،  -110
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الإدارة في فسخ أو تعديل العقد بالإرادة المنفردة، أو ُسلطة جهة الإدارة في الأشراف على تنفيذ 

العقد، أو ُسلطة جهة الإدارة في توقيع الجزاءات كالغرامات بالإرادة المنفردة، أو ُسلطة جهة الإدارة 

قود القانون الخاص مثل تلك الشروط فإن ذلك في فرض الضرائب والرسوم"، فإذا تضمن عقد من ع

 . (111)العقد يُعد عقداً باطلاً لأنه يُعبر عن مظاهر السلطة العامة

يعي، هذا      ومن بين الشروط الاستثنائية التي تفرض على جهة الإدارة، نجد مثلاً شرط الثبات التشر

ة الأجنبية، ذلك أن المستثمر الشرط الذي تختص به عقود الدولة التي تبرمها مع الأشخاص الخاص

ً على العلاقة  يا يعها الخاص الذي يكون سار ً لكل التعديلات التي قد تقدم عليها الدولة في تشر وتفاديا

يادة في الأعباء الضريبية، أو قانون الشغل، أو قانون يُعقد  -الدولة والمستثمر-المنظمة للطرفين  كالز

يعي من أجل عدم  مساطر الحصول على القروض البنكية، لأجل ذلك يتم إدراج شرط الثبات التشر

يع الذي أبرم في ظله.  المساس بالعقد رغم تغير التشر

ية      بل وحتى القضاء المقارن في إحدى المناسبات التي عُرضت عليه في مجال التحكيم بالعقود الإدار

ت القضائية ال كويتية على ذات الارتباط بالتحكيم اعتمد هذا المعيار، بحيث جاء في إحدى الاجتهادا

ية بوصفها تلك، قد  إنه: " وعلى ما جرى به قضاء هذه الهيئة أن يكون العقد الذي أبرمته الجهة الإدار

تعلق بتسيير مرفق ...أو تنظيمه أو استغلاله وأظهرت فيه الإدارة الأخذ بأسلوب القانون العام 

منته شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون وأحكامه لاقتضاء ...طرقها بطرق التنفيذ المباشر أو ض

 . (112)الخاص.."

                                                 

 .224عزيزة الشريف"، مرجع سابق، ص  -111

 1122- 21منشور بمجلة التحكيم العالمية العدد  12/12/2444بتاريخ صادر  – 2هيئة التحكيم القضائي، طلب التحكيم رقم  -112
 .221الصفحة 
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كما إنه جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بدولة ال كويت على إنه: "يتبين من العقد سند      

الدعوى أن المطعون ضدها قد أخذت فيه بأسلوب القانون العام سواءً فيما يتعلق بإجراءات التعاقد أو 

المألوفة في عقود القانون الخاص التي ضمنتها بنوده من غرامات توقعها بإرادتها المنفردة  الشروط غير

ً لإتمام  دون حاجة إلى اللجوء للقضاء لطلب توقيعها أو حق تكليف المتعاقد معها بعمل ما تراه لازما

تهاء التعاقد، وهي الأشغال، أو احتجاز نسبةً من مُستحقاته، كمحجوز ضمان لا يُرد للمتعاقد إلا بعد ان

ية لهذا العقد "  . (113)شروط تؤكد الصفة الإدار

ية، ل كن      لذلك فهذه أهم الشروط التي يمكن أن تتوفر في العقد ل كي يتم اعتباره ذي طبيعة إدار

إذا كنا قد أشرنا سلفاً أن العقد النفطي هو في الغالب يتضمن إلى جانب الإدارة مُستثمر أجنبي تكون 

لأعم شركات عملاقة تشتغل في التنقيب واستخراج الثروات الطبيعية فإن هذا يحيلنا إلى في الغالب ا

 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     

نت تأخذ في البداية شكل عقود الامتياز، تم عقود المشاركة في التنقيب والأرباح، ثم عقود أنها كا

 الحفر والتشغيل لحساب الدولة.

 عقود الامتياز: :أولا

                                                 

منشور بمجلة التحكيم العالمية العدد  24/21/2444صادر في  284قرار لمحكمة االستئناف التحكيم القضائي )تجاري( رقم  - 113
في حكم تحكيمي عرض على القضاء وتم ، مع االشارة الى أن هذا القرار صدر بمناسبة طعن 222الصفحة  1114يناير  2

 ابطاله بسبب عدم امكانية اللجوء الى التحكيم في المنازعات اإلدارية في القانون الكويتي. 
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إن مفهوم الامتياز استعمل قديماً، بحيث كان يطلق على الهدايا والخدمات التي كانت تقدم من     

ثم بعد ذلك ساد عنصر الخدمة أو المنفعة، ثم أصبحنا نتحدث طرف رئيس الدولة إلى بعض الفئات، 

ية تامة مع استمرار استعمال تسمية الامتياز برامها بحر  .(114) عن العقد والصفقة التي يجري إ

وبصفة عامة فمفهوم الامتياز ينقسم إلى قسمين أساسيين، فالنوع الأول هو ما يطلق عليه الامتيازات     

 ً ما تجرى بين الحكومات، أما النوع الثاني فيطلق عليها الامتيازات الاقتصادية، وهي  الدبلوماسية، وغالبا

التي ظهرت في مطلع القرن العشرين، حيث أن الدولة تكون فيها طرف إلى جانب المستثمر، وتنصب 

يع ال كبرى مثل الموانئ و الطرق والماء و ال كهرباء والمعادن والطاقة والنفط، وقد أعطي ت له على المشار

يف نذكر منها بأنه: "عقد تمنحه الدولة باعتبارها  صاحبة السيادة لشخص ما، من أجل إمكانية   عدة تعار

 .(115)استثمار مرفق عام أو مؤسسة لها صفة النفع العام" 

إلا إنه ثار خلاف حول الطبيعة القانونية للامتياز نفسه، فمنهم من ينادي بالطبيعة العقدية، ومنهم     

بأنه عبارة عن تعاقد لمصلحة الغير، ليتم القول بالطبيعة المختلطة أو المزدوجة أخيراً كرأي راجح من يرى 

 في نظرنا؟

يل ومستفيض، حيث اعتبر جانب      ية المزدوجة لم يتم  التوصل إليها بسهولة إلا بعد نقاش طو فالنظر

ون المدني، ويخضع له تفسير ذلك من الفقه خلال فترة معينة بأن هذه العلاقة هي عقد من عقود  القان

يض من السلطة العامة لصاحب الامتياز الطرف المستثمر،  ً على كون عقد الامتياز يتضمن تفو بناء

بأشغال الملك العام، والقيام باستخلاص العائدات من المستفيدين من تلك الخدمة، مما يجعل ذلك 

ا صاحبة الامتياز فوضت لشخص من أشخاص عبارة عن تعاقد لمصلحة الغير، حيث أن الدولة باعتباره

                                                 

وما  227، الصفحة :2444"، مطبعة دار الفكر اللبناني، -العقود النفطية –للتوسع يراجع: غسان رباح، العقد التجاري الدولي  - 114
 يليها.

 .224ان رباح، مرجع سابق، الصفحة أورده غس - 115
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القانون الخاص سلطة أو صلاحية لا تتوفر عادةً لأشخاص القانون الخاص، وذلك للقيام بما يتطلبه 

ستكون مانعاً يحول دون تدخل  -أي بفكرة العقد-الصالح العام أو المرفق العام، حيث إن الأخذ بذلك 

هو الشيء الذي يمكن اعتباره يتعارض وفكرة المصلحة الإدارة )الدولة( في تعديل شروط العقد، و

العامة، لأنه قد  يحدث من الظروف ما يجعل تدخل الإدارة من أجل تعديل شروط منح الامتياز أو 

 شروط العقد فيه مصلحةً عامةً .

لذلك سرعان ما تم انتقاد هذا التوجه لأن عقد الامتياز له خصائص النظام أو ما يمكن تسميته     

قانون المرفق، بحيث أنه يتعلق بتنظيم وتشغيل المرفق وإقامة قواعده، حيث إنه لا يمكن أن يتفق ب

والطبيعة العقدية، لذلك تم التوصل أخيراً إلى الاستنتاج القائل بالطبيعة المزدوجة لهذا العقد، فهو من 

يقة لإدارة  مرفق عام، وهذا جهة عبارة عن تنظيم يطغى فيه الجانب المالي، ومن جهة أخرى طر

 .(116) الأخير له احتياجات تتغير بحسب تغير الظروف

ل كن أمام الانتقادات التي وجهت لنظام الامتياز وما نتج عنه من شروط مجحفة في حق الدولة     

المنتجة، وكأنها أمليت من جانب واحد وصيغت بنودها بالشكل الذي يرضي فقط طرف واحد هو 

رت بعض الأشكال التعاقدية الجديدة كعقود المشاركة في التنقيب . ظه(117)الشركات المستثمرة 

 والأرباح، وعقود المقاولة، وعقود الحفر والتنقيب لحساب الدولة.    

 ثانياً: عقود المشاركة في التنقيب والأرباح:

                                                 

 .22للتوسع: عبد الباري أحمد، "النظام القانوني للعقود البترولية"، الطبعة األولى، ص  - 116

للتوسع أنظر: هاني محمد كامل المنايلي، "اتفاق التحكيم وعقود االستثمار البترولية"، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة  - 117
 .227األولى، الصفحة 
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تفاقيات أمام العيوب التي أظهرتها عقود الامتياز، فقد ظهر نظام المشاركة، الذي يُعتبر عبارة عن ا    

تُبرم بين الدولة المنتجة للنفط وشركات النفط الأجنبية، حيث تقوم بموجبها شركات النفط الأجنبية 

 .(118)باستثمارات مكثفة من أجل التنقيب والاكتشاف والاستخراج والإنتاج ثم التصدير 

لنامية والشركات وهذا العقد يُعتبر نوع من أنواع عقود الاستثمار المتوازنة، يُبرم بين الدول ا    

ية  المستثمرة، محاولاً تجنب العيوب التي كانت في ظل نظام الامتياز، حيث كانت الدول الاستعمار

يق نظام الامتياز ية عن طر  .(119) تسخر الشركات الاستثمار

 هذا وتجدر الإشارة إلى أن عقود المشاركة هذه تأخذ عدة صور فهي إما أن:    

يق تكوين شركة لها -0 ية مُستقلة عن كل من الدولة والشركة  تكون عن طر شخصية معنو

يقوم الطرفين باقتسام الربح الصافي  يق النفط، و يوكل لهذه الشركة إنتاج وتسو ية، و الاستثمار

 .(120)الذي تحققه هذه الشركة، وذلك حسب مساهمة كل طرف في رأس المال

في منطقة البحث والنفط يقوم هذا النوع على أن كُلاً من الطرفين تكون له حصة غير مفرزة  -0

 المنتج دون القيام بتأسيس شركة، فالشركة المستثمرة تتولى القيام بجميع العمليات.

تأسيس شركة لها شخصية مُستقلة عن الطرفين لا تهدف إلى الربح وإنما تقوم فقط بجميع عمليات  -6

بتسليم النفط المنتج  التنقيب والإنتاج مُقابل مبلغ مالي مُعين تدفعه الدولة، وتقوم هذه الشركة

 .(121)إلى كل من الدولة والشركة المستثمرة 

                                                 

 .212هاني محمد كامل، مرجع سابق، ص - 118

 أول تشريع يتبنى عقود المشاركة بين الدول الشرق األوسط. 2407يعتبر قانون البترول اإليراني الصادر في  - 119

 .217هاني محمد، مرجع سابق الصفحة  - 120

بين حكومة العربية السعودية مع شركة البترول اليابانية  في هذا الصدد أبرمت عدة دول عربية عقود من هذا النوع نذكر منها عقد الرابط - 121

 في المئة من رأس المال دون أن يتم إنشاء كيان جديد... 21على أن تساهم الحكومة السعودية بنسبة  2407في 
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له العديد من المميزات منها،  -أي عقود المشاركة-يشار في هذا الصدد إلى أن هذا النوع من العقود     

ً في حالة الفشل بالبحث والتنقيب، أما في  يف البحث والتنقيب خصوصا أن الدولة لا تتحمل مصار

ي العثور على الحقل النفطي، فإن الشركة المستثمرة تقوم باسترداد ذلك من قيمة الإنتاج حالة النجاح ف

ية يتم خصمها من قيمة الإنتاج حسب الاتفاق.  وفقاً لنسب مئو

بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الأجنبية، بحيث نجد الدول صاحبة الثروات الطبيعية ليس     

 الحديثة التي تمتل كها الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال.لها الإمكانيات والوسائل 

زد على ذلك مراقبة الدول النفطية لعملية سير المشروع، وحصولها على قائمة المعلومات عكس نظام     

الامتياز، حيث كان ما يسمى بالاستعمار النفطي، ذلك أن الدولة كانت قد لا تعرف حتى حجم 

 ي قد ثم اكتشافها.الحقول النفطية الت

ً الدول العربية      ً ما كانت الدول النامية، وخصوصا ً التغلب على مُشكلة رأس المال، فغالبا ثم أخيرا

تجد صعوبة في رأس المال، وذلك من أجل القيام بعمليات البحث والاستخراج، مما كان يجعلها تلجأ 

-ل كن مع عقود المشاركة أصبح كل من الطرفين دائماً إلى الاقتراض، وبالتالي إثقال كاهلها بالفوائد، 

يتحمل نصف رأس المال، بالإضافة إلى المدة الزمنية القصيرة لهذا النوع من  -أي الدولة والشركة المنقبة

 العقود مُقارنة بعقود الامتياز، وكذلك الاستفادة من البنية التحتية.

 النفطية(: ثالثاً: عقود الحفر والتشغيل لحساب الدولة )أو الخدمات

يُعتبر هذا النوع من العقود الحديثة في مجال التعاقدات النفطية، ذلك أنه إذا كان البحث والتنقيب     

ير النفط يحتاج إلى عدة مراحل، وإمكانيات مُهمة وتجهيزات متطورة، وبالتالي فإن الدول  وإنتاج وتكر

يع مشاق مر احل إنتاج النفط، بحيث نجد أن الدولة النفطية قد اعتمدت هذا النوع الذي يقوم على توز
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صاحبة هذه الثروات تتعاقد في كل مرحلة مع شركة مُعينة، مثل وجود شركة مُتخصصة في الصيانة 

ية وأخرى في النقل البحري وأخرى في تطوير  وتشغيل المعدات، وشركة مُتخصصة في الخدمات الجو

 الإنتاج ...إلخ

عديد من الخصائص ذلك أنه يقوم على فكرة مُل كية الدولة لثرواتها، ويتميز هذا النوع من العقود بال    

 والشركات المستثمرة تنتهي مُهمتها بمجرد انتهاء المرحلة المكلفة بها خلال فترة التنقيب عن النفط.

بحيث نجد في هذا النوع من التعاقد أن الدولة صاحبة النفط توكل مسألة الإنتاج إلى شركة لديها     

كاًف وخبرةً، إلا أن الدولة تحتفظ بمل كية النفط وكذلك تكون لها سلطة التصرف فيه، مثل رأسمال 

يد   .(122)توجيه البيع إلى أي دولة تُر

ُميز هذا النوع من العقود أن الدولة صاحبة النفط تتحمل كافة مخاطر البحث       كما أنه من بين ما ي

يف، بحيث قد تفشل أو تنجح في ذلك، والدا يف الباهظة التي والمصار فع وراء ذلك تفادي المصار

 تطلبها الشركات المتخصصة في هذا المجال.

إلا أن هذا النوع من التعاقد إذا كان يحقق مزايا للدولة صاحبة الثروات الطبيعية، فإنه بالمقابل إن     

ذلك ينعكس  العائد المالي للشركات المستثمرة في مجال النفط هو مُنخفض، ذلك أن هناك من يرى أن

 .(123)سلباً على هذه الشركات التي تحتاج إلى إمكانيات مالية من أجل تطوير البحث في هذا المجال 

 

 

 

                                                 

 .224 صهاني محمد كامل فضل المنايل،  - 122

 .222هاني محمد كامل، م س، ص  - 123



 

 

 

79 

 

 

 المطلب الثاني: أهلية طرفي العقود النفطية في اللجوء إلى التحكيم

التحكيم في عقود النفط صحيحاً، فإنه يجب أن تتوافر فيه مجموعة من  (124)ل كي يقوم اتفاق     

برام اتفاق التحكيم ا ً لأطراف التحكيم، كالأهلية لإ شرط أو مشارطة -لشروط، منها ما هو عائدا

في العقد النفطي، ومنها ما هو يتعلق بموضوع اتفاق التحكيم ذاته، أي المجالات التي تكون  -التحكيم

فإن أهم الصعوبات  الدولة طرفاً فيها ويجوز الاتفاق بشأنها على التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، لذلك

التي قد تواجه التحكيم في عقود الاستثمار بشكل عام هي أهلية الدولة والشركات المستثمرة لأن تكون 

 طرفاً في التحكيم. 

 الفقرة الأولى: أهلية الدولة في اللجوء إلى التحكيم في العقود النفطية

واعد العامة الواردة في القانون المدني، إن شروط التحكيم الواردة في عقود النفط تخضع مبدئياً للق    

ومن جانب أخر فهي تخضع كذلك للشروط التي وضعتها القوانين الداخلية الوطنية الخاصة بالتحكيم، 

ً فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي، ل كن وعلى الرغم من ذلك تطرح العديد من  خصوصا

 -في هذا النوع من العقود-ود الدولة كطرف الإشكالات في هذا الصدد، سببها الرئيسي يكمن في وج

 في العملية التحكيمية، لذلك فأول ما يُثار في هذا الصدد هو أهلية الدولة في اتفاق التحكيم.

حيث نتجت تغيرات مهمة حول مسألة أهلية الدولة في اللجوء إلى إدراج اتفاق التحكيم في عقود     

 ولة أصلاً كطرف في العملية التحكيمية. النفط، وارتبط ذلك بمدى صحة أن تكون الد

                                                 

من قانون المسطرة  217من الفصل  1ى أن اتفاق التحكيم قد يكون شرط تحكيم أو عقد تحكيم حسب الفقرة تجدر االشارة في هذا الصدد ال - 124

 المدنية المغربي التي نصت على أنه:   يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم  . 
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يعات الداخلية الوطنية للدول والتي نظمت التحكيم، فإننا نجدها      فبالرجوع إلى العديد من التشر

في  -شرط أو مشارطة التحكيم-تختلف فيما بينها من حيث تناول أهلية الدولة لإدراج اتفاق التحكيم 

ً فيها، كما أن ه ساد نقاش في فترة مُعينة حول مسألة منع ولوج الدولة إلى العقود التي تكون طرفا

التحكيم وهل هذا المنع المتحدث عنه يتعلق بجميع أنواع التحكيم الذي تكون الدولة طرفاً فيه؟ أم أنه 

 يمكن أن نستثني منه التحكيم التجاري الدولي؟ 

برام اتفاق التحكيم:   أولاً: النظام القانوني لأهلية الدولة لإ

لقد كانت بعض الاتجاهات تذهب في هذا الصدد إلى المنع المطلق على الدولة لإدراج اتفاق     

ً فيه، فعلى سبيل المثال لا  ية العامة طرفا التحكيم في العقود التي تكون هي أو أحد أشخاصها الاعتبار

يع اللبناني كان يمنع على الدولة وأشخاص القانون العام بشكل صر يح اللجوء إلى الحصر، فإن التشر

الذي أجاز للدولة ولأشخاص  0110/ 06/12( بتاريخ 331التحكيم، إلى حين صدور القانون رقم )

القانون العام اللجوء إلى التحكيم أياً كانت طبيعة العقد موضوع النزاع، حيث ألغى ذلك القانون المادة 

يع الفرنسي الذي كان ، كذلك الشأن بالنسب(125)( من قانون أصول المحاكمات اللبناني 230) ة للتشر

ً يمنع الدولة من اللجوء إلى التحكيم، وذلك من خلال نص المادة ) ( من قانون المسطرة 26سابقا

ية العامة إلى اللجوء إلى التحكيم، وذلك نظراً  المدنية، الذي كان يقضي بعدم أهلية الأشخاص الاعتبار

مُتعلق بالنظام العام، ولا يجوز معه نزع ل كون ذلك يدخل في مُنازعات مجلس الدولة، وأن ذلك 

 الاختصاص لفائدة التحكيم. 

                                                 

 24 الصفحة 1121يناير  22حكيم العالمية العدد غالب غنام،  الدولة بين الخضوع للتحكيم والتحرر منه ، مقال منشور بمجلة الت - 125
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يعات أجازت للدولة أن تدرج اتفاق التحكيم في العقود      إلا إنه في مرحلة ثانية نجد أن أغلب التشر

ية العامة طرف فيه، ل كن الاختلاف كان من حيث الشروط  التي تكون هي أو أحد أشخاصها الاعتبار

 عاطي الدولة للتحكيم، كالحصول مثلاً على إذن أو ترخيص من بعض الجهات. التي قيدت ت

لذلك فإننا سنقوم بتناول هذه النقطة موضوع النقاش في دول المغربي العربي ودول مجلس التعاون     

 لدول الخليج العربية، وذلك النحو التالي:

يعات في دول المغرب العربي قد أجازت للدولة أ      ية العامة اللجوء إن التشر و أحد أشخاصها الاعتبار

بي كان قبل القانون رقم: المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية والذي  15-10إلى التحكيم، فالمشرع المغر

من  613عدل وتمم قانون المسطرة المدنية، كان يمنع الدولة من اللجوء إلى التحكيم من خلال الفصل 

الذي كان ينص على أنه: "لا يجوز التحكيم في قضايا النظام العام وخاصة قانون المسطرة المدنية القديم 

النزاعات المتعلقة بعقود وأموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام"، وبعد التعديل أجاز المشرع المغربي 

على أنه : "لا يجوز  الذي جاء فيه (126)من قانون المسطرة المدنية المغربي 601ذلك من خلال الفصل 

ن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من أ

الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية، غير إن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون 

فقرة الثانية من الفصل محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي، بالرغم من أحكام ال

( أدناه، يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق 602)

يعية  تحكيم في دائرة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشر

 ص العقود المعنية".أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخ

                                                 

هـ الموافق 2242رمضان  22بتاريخ  2.72.227الباب الثامن )التحكيم والوساطة االتفاقية( من قانون المسطرة المدنية بمثابة قانون رقم:  - 126

 .172م، ص 2472شتنبر  21( مكرر بتاريخ 1212م، المنشور بالجريدة الرسمية عدد )2472شتنبر  14
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المؤرخ في  0996لسنة  30أما بالنسبة للمشرع التونسي فإنه قد تناول ذلك من خلال القانون رقم:    

يل  03 ، حيث 0996ماي  3بتاريخ  66المتعلق بمجلة التحكيم المنشور بالرائد الرسمي عدد  0996أبر

جوز التحكيم في النزاعات المتعلقة بالدولة منه على إنه: "لا ي 2جاء في الفقرة الخامسة من الفصل رقم: 

ية والجماعات المحلية إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن  والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدار

ية أو مالية وينظمها الباب الثالث من هذه المجلة".  علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجار

بنى نفس توجه المشرع التونسي من خلال قانون التحكيم كذلك بالنسبة للمشرع الموريتاني فقد ت    

منه على إنه:  0م المتعلق بمدونة التحكيم، حيث جاء في الفقرة الخامسة من المادة 0111لعام  3رقم: 

" لا يجوز التحكيم: ... في النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إلا إذا 

ت ناتجة عن علاقات دولية ذات طابع اقتصادي أو تجاري أو مالي المنظمة كانت هذه النزاعا

 منه من هذه المدونة". 6بالفصل 

من قانون الإجراءات  231أما المشرع الليبي فإنه لم ينص على ذلك، حيث إنه نص بالفصل رقم:     

ية المتعلق بالمسائل التي لا يجوز فيها التحكيم، حيث يتضح  أنه لم يشر إلى مدى جواز المدنية والتجار

التحكيم في النزاعات التي تكون الدولة طرفاً فيها واكتفى بالقول بأنه لا يجوز التحكيم في الأمور المتعلقة 

 بالنظام العام والعمال والأمراض المهنية والتأمين الاجتماعي والأحوال الشخصية.... 

في هذا الصدد هو هل يمكن القول بأن  فالتساؤل الذي يطرح نفسه بشأن موقف المشرع الليبي   

 الأمور المتعلقة بالنظام العام تشمل النزاعات التي تكون الدولة طرفاً فيها؟

أما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإننا نجد بأن المشرع الخليجي بشكل عام قد أفرد     

-شرط أو مُشارطة التحكيم –لة اتفاق التحكيم في القوانين المتعلقة بالتحكيم نصوصاً مُستقلة تنظم مسأ

يف باتفاق التحكيم وصوره، وأركانه  وذلك من حيث الموضوعات التي يجوز الاتفاق عليها، والتعر
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وشروط صحته، وآثاره. إلا إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجدها قد انقسمت إلى كتلتان 

يعات المنظمة لل ً من الممل كة العربية السعودية مُختلفتان من حيث التشر تحكيم، حيث أستقلت كُلا

وسلطنة عُمان وممل كة البحرين ودولة قطر في إصدار قوانين مُستقلة تنظم التحكيم بشكل عام، وذلك 

ً لقواعد التحكيم الواردة في القانون النموذجي الذي وضعته لجنة القانون التجاري الدولي في الأمم  وفقا

، بينما ظلت كُلاً من دولة ال كويت ودولة الإمارات العربية المتحدة (Uncitral)ال المتحدة الأونسيتر

ية   ، فالمشرع السعودي(127)تُطبق قواعد التحكيم الواردة في قوانينها المتعلقة بالمرافعات المدنية والتجار

لعربية هما من بين قوانين وأنظمة التحكيم بدول مجلس التعاون لدول الخليج ا (129)والقطري  (128)

                                                 
 11م بتاريخ 2447( لسنة 27فقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية بسلطنة ُعمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) - 127

م، فقد نصت المادة األولى من ذلك القانون على انه: "...تسري أحكام هذا القانون على 2447يونيو  14هـ الموافق 2224صفر 
اص القانون العام أو القانون الخاص أيًا كانت طبيعة هذه العالقة التي يدور حولها النزاع... الخ"، كل تحكيم بين أطراف أشخ

هـ،  10/0/2222( بتاريخ 22( من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/21/1أما المشرع السعودي فقد نص بالمادة )
كيم إال بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص على انه " ال يجوز للجهات الحكومية االتفاق على التح

م بشأن إصدار 1127لسنة  1( من القانون رقم: 1/1ُيجيز ذلك"، وكذلك الحال بالنسبة للمشرع القطري حيث نص بالمادة )
م على أنه: " 28/1/1127لموافق هـ ا24/0/2224قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر في الديوان األميري بتاريخ 

يكون االتفاق على التحكيم في منازعات العقود اإلدارية بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه". أما في التشريع الكويتي 
المدنية  توجد ثالثة أنواع من التحكيم في القانون الكويتي األول هو التحكيم "االتفاقي" الذي ينظمه قانون المرافعات في الموادف

)وأحكام المحكمين فيه ال تقبل الطعن عليها 244إلى  272في الباب "الثاني عشر" بالمواد من  2441لسنة  24والتجارية رقم 
باالستئناف، إال إذا اتفق المحتكمون على خالف ذلك. ويجوز إقامة دعوى ببطالن حكم التحكيم بالشروط وفي المواعيد المحددة 

والثاني هو التحكيم "القضائي" الذي ينظمه قانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية ، (افعاتمر  247و 248بالمادتين 
)وأحكام المحكمين فيه ال تقبل الطعن عليها إال بالتمييز، وفقًا للحاالت المحددة وبالشروط وفي المواعيد 2440لسنة  22رقم 

وفقًا للنظام والثالث ،  يجوز إقامة دعوى ببطالن أحكامها في جميع األحوال(ذلك القانون. وال من 22و 21المحددة بالمادتين 
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط ينظمه قانون الخاص بالتحكيم بمعامالت سوق المال الذي أصدره مجلس المفوضين الذي 

 ، والئحته التنفيذية.  224بالمادة  1121لسنة  7رقم األوراق المالية 

( بتاريخ 22( من نظام التحكيم بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/21/1نصت المادة ) حيث - 128
هـ على أنه:" ال يجوز للجهات الحكومية االتفاق على التحكيم إال بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد 12/0/2222

 نص نظامي خاص يجيز ذلك.

م بشأن إصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية 1127( لسنة 1( من قانون التحكيم رقم )1/1كما نصت المادة ) - 129
م، على أنه:" يكون االتفاق على التحكيم 28/1/1127هـ الموافق 24/0/2224بدولة قطر الصادر في الديوان األميري بتاريخ 

 أو من يفوضه". في منازعات العقود اإلدارية بموافقة رئيس مجلس الوزراء،



 

 

 

84 

اللذان قد اشترطا مُوافقة رئيس مجلس الوزراء قبل إدراج شرط التحكيم في العقود التي تبرمها الجهات 

 الحكومية بالممل كة العربية السعودية ودولة قطر.

 ثانياً: مُعالجة قوانين الاستثمار الأجنبي للتحكيم:

ً ل كون أن عقد النفط وإن كان له طابع خاص فإنه يعتبر م    ن عقود الاستثمار فإننا   ارتأينا نظرا

مُعالجة قوانين الاستثمار الأجنبي للتحكيم في كل من دول المغرب العربي، ودول مجلس التعاون لدول 

 الخليج العربية؛ وذلك على النحو التالي:

م نص وبشكل واضح على جواز اللجوء إلى التحكيم في عقود 0995فالمشرع المغربي ومنذ سنة     

المعتبر بمثابة ميثاق الاستثمار  00-95( من القانون الإطاري رقم: 02ار، حيث نصت المادة )الاستثم

م على إنه: " يمكن أن تتضمن العقود بنوداً تقضي بفض كل نزاع قد ينشأ 0995نونبر  0الصادر بتاريخ 

لتي صادق عليها بين الدولة المغربية والمستثمر الأجنبي بخصوص الاستثمار وفقا للاتفاقيات الدولية ا

 المغرب في ميدان التحكيم الدولي". 

المتعلق بالبحث عن حقول الهيدرو  00-91( من القانون رقم: 66كما إنه جاء في المادة )     

كاربورات واستغلالها على إنه: " يمكن أن تنص الاتفاقات النفطية على اللجوء الى التحكيم إذا كان 

ً أجنب يا ً معنو ً وفي هذه الحالة تحدد الاتفاقات قواعد إجرائية تتفق والممارسات أحد الأطراف شخصا يا

 الدولية الخاصة بالتحكيم في النزاعات النفطية". 

لذلك فمن خلال القانون أعلاه يظهر بأن المشرع المغربي من جهة قد تنازل عن التمسك بالسيادة     

تها فيما بعد، وذلك في حدود الجزء الخاص والحصانة في مواجهة العملية التحكيمية، والتي ستتم مناقش

بالاستثمار، حيث أن فترة صدور هذا النص صادفت أزمة اقتصادية وضغوطات المؤسسات المالية 
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الدولية التي تفرض سياستها على الدول النامية ومن جهة أخرى فأن هذا النص قد تبنى المبدأ القاضي 

ية على القانون الوطني قبل دستور بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها   .  0100المغرب بالأولو

م 0101لسنة  9المتعلق بالمنازعات من القانون رقم:  03أما المشرع الليبي فقد نص في المادة:     

ما بفعل إلة ولدواألجنبي المستثمر ابين المتعلق بتشجيع الاستثمار على إنه : " يُعرض أي نزاع ينشأ 

إذا كانت ال ، إلةولدالمختصة في كم المحاالة على ولداتخذتها ضده اءات اإلجرنتيجة أو لمستثمر ا

ن تكواف ألطردة امُتعدت تفاقيا، أو المستثمراليها إلتي ينتمي الة ولد، والةولداتفاقية ثنائية بين ك اناه

ص خاق فاتأو التحكيم أو امتعلقة بالصلح نصوصاً فيها تتضمن طرفاً لمستثمر اليها إلتي ينتمي الة ولدا

 لتحكيم".ط اينص على شر، لةولدوالمستثمر ابين 

وحيث يتضح أن المشرع الليبي فيما يخص مٌنازعات الاستثمار والتي تُعتبر مُنازعات عقود النفط     

منها، قد أسند كقاعدة عامة الاختصاص للبت في هذا النوع من المنازعات للقضاء الرسمي، وإنه يمكن 

 حكيم إذا كانت هنالك اتفاقية بين الدولتين أو اتفاق خاص.اللجوء في ذلك إلى الت

أما فيما يتعلق بموقف المشرع الموريتاني بخصوص التحكيم في مُنازعات الاستثمار،  فقد نص في     

لناجمة ت اعاالنزم المعتبر بمثابة مدونة الاستثمار على إن: " ا0100لسنة  50من القانون رقم  61المادة 

لمعنية اف األطرابين هم لتفااستحالة اعند  ، أو ضياتسويتها بالتريتم نة ولمداذه هطبيق تأو يل وعن تأ

نظم ونين اطبقا لقو، لمختصةايتانية رلموكم المحام اما، ألمستثمرر اتبعاً الختياأو لتحكيم اعبر 

أو ألجانب المستثمرين ابين ت عاالنزن الك فإذفضالً عن ، وإلسالميةايتانية رلمواية رلجمهوا

ت بين سلطاويتانية رلمواإلسالمية اية رلجمهوافي دة لموجواألجانب امن قبل ت المملوكة المقاوال

لك: وذلتحكيم أو اضي ابالترى تسوأن نة يمكن ولمدالمتعلقة بهذه وايتانية رلمواإلسالمية اية رلجمهوا

لمبرمة بين ر االستثماالمتعلقة بحماية المعاهدات والاتفاقيات الى بالرجوع إما ق الطرفين وإما باتفاإ
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لغرفة باللجوء إلى تحكيم اما ، وإلمستثمرامنها ر لتي ينحدالة ولدوايتانية رلمواإلسالمية اية رلجمهوا

لمتعلقة ت اعاالنزالي لتسوية ولدكز المربموريتانيا، أو الخاصة التحكيم  والية للوساطة ولدا

عايا ول ورلدابين رات باالستثما ت المتعلقةعاالنزاتفاقية تسوية ابمقتضى"ي أنشئ  لذرات اباالستثما

 م.0935رس ما 00يخ ربتاى  والتي صادقت عليها موريتانيا ألخرول الدا

ية مُنازعات الاستثمار، فإنها تتطلب بعض الشروط 0935أما اتفاقية واشنطن لسنة      م المتعلقة بتسو

يك مسطرة التحكيم أمام مركز واشنطن  ية مُنازعات الخاصة من أجل أن تتمكن الدولة من تحر لتسو

( من هذه 05الاستثمار، والمنشأ بموجب هذه الاتفاقية، ومن بين هذه الشروط ما نصت عليه المادة )

 .   (130)الاتفاقية بحيث يجب أن تكون الدولة من الدول الموقعة على الاتفاقية 

يع التونسي فالقان ون عدد      لاستثمار فقد نص م المتعلق بقانون ا0103لسنة  20أما فيما يخص التشر

يل أو  06في الفصل رقم:  منه على إنه: " يسو ى كل نزاع يطرأ بين الدولة التونسية والمستثمر بمناسبة تأو

ية  تطبيق أحكام هذا القانون وفق إجراءات المصالحة إلا إذا تخلى أحد الأطراف كتابياً، وللأطراف حر

"، حيث يتضح إنه بالنسبة للمشرع التونسي من الاتفاق على الإجراءات والقواعد التي تحكم المصالحة

يق المصالحة وأن التحكيم لا يتم اللجوء إليه  خلال هذا القانون نص على أن المنازعات يتم تسويتها عن طر

يق المصالحة ية عن طر  .(131)إلا بعد تعذر التسو

                                                 
 .2488تجدر االشارة في هذا الصدد أن هذه االتفاقية صادقت عليها المملكة المغربية سنة  - 130

تنبغي اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه بالنسبة للمشرع المغربي فإنه يميز بين الصلح والمصالحة والوساطة بحيث أنه بالرجوع  - 131
من قانون  00-217جانب التحكيم الوساطة االتفاقية، حيث جاء في الفصل رقم: يتضح أنه يعالج إلى  14.10إلى القانون 

حيث نص على إنه: "يجوز لألطراف ألجل تجنب أو  14.10المسطرة المدنية والذي قد تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم: 
تضح أن الصلح هو نتيجة للوساطة تسوية نزاع االتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل ابرام صلح ينهي النزاع" بحيث ي

االتفاقية علما أن الوساطة القضائية لها مقومات أخرى وأنه بخصوص المصالحة فقد تبنتها مدونة الشغل المغربية بحيث تعتبر 
 وسيلة من وسائل فض منازعات الشغل الجماعية.
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يعا     ً بسن تشر ت تتعلق بالمستثمر أما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإنها قامت هي أيضا

يعات قد نظمت التحكيم،  الأجنبي، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، ونجد تلك التشر

وذلك بأن اجازت الاتفاق على إحالة أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة المستضيفة للاستثمار 

 .(132)إلى هيئة تحكيم سواءً أكانت محلية أم دولية 

العربية السعودية صدر المرسوم المل كي بشأن نظام الاستثمار الأجنبي في الممل كة العربية  ففي الممل كة    

( من ذلك النظام على إنه: "مع عدم الإخلال بأي اتفاقيات 06، حيث نصت المادة )(133)السعودية 

 تكون الممل كة العربية السعودية طرفاً فيها:

ية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة وال .0 مستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته تتم تسو

ً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك ُيحيل الخلاف حسب  المرخص لها بموجب هذا النظام وديا

 الأنظمة.

ية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة  .0 تتم تسو

ً قدر  الإمكان فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف باستثماراته المرخص بموجب هذا النظام وديا

 حسب الأنظمة. 

فمن خلال نص تلك المادة يتضح بأن المشرع السعودي نظم التحكيم في حالة نشوء نزاع بين     

المستثمر الأجنبي والدولة المستضيفة للاستثمار، أو فيما بين المستثمر الأجنبي والمستثمر السعودي، بأن 

                                                 

م 2480شنطن لتسوية منازعات االستثمار لعام لقد صادقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست على اتفاقية وا - 132
، اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 17/18/2441، السعودية بتاريخ 12/12/2474حسب أقدمية التصديق)الكويت بتاريخ 

ومن  ،(11/12/1122، ثم قطر بتاريخ 20/12/2448، البحرين بتاريخ 12/14/2440، سلطنة عمان بتاريخ 11/12/2441
العربية األخرى التي صادقت على تلك االتفاقية: الجزائر، جمهورية مصر العربية، المغرب، السودان، تونس، بين الدول 

 www.icsid.worldbank.orgاألردن، سوريا، لبنان، جمهورية اليمن، أنظر: 

 ية السعودية.م، بشان االستثمار األجنبي بالمملكة العرب1111هـ ، 0/2/2212بتاريخ  2المرسوم الملكي رقم: م/ -133
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يق الود ي، وفي حالة تعذر الوصول إلى الحل الودي، فإنه يمكن حل الخلاف يتم حل الخلاف بالطر

شرط أو مشارطة -حسب الأنظمة، أي حسب بنود العقد المبرم بينهما فيما إذا تضمن اتفاق التحكيم 

 أو إلى أي وسيلة لحل النزاعات. -التحكيم

، حيث جاءت (134)التحكيم  كما إن نظام التحكيم بالممل كة العربية السعودية قد نظم الاتفاق على     

 ( من نظام التحكيم السعودي على إنه: 01نص المادة )

0.  ً أو –لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا من يملك التصرف في حقوقه سواءً أكان شخصاً طبيعيا

ياً.-من يمثله  أم شخصاً اعتبار

وزراء، ما لم يرد لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس ال .0

 نص نظامي خاص ُيجيز ذلك.

ً على ما تقدم، يتضح بأن المشرع في الممل كة العربية السعودية أشترط موافقة رئيس مجلس      وبناء

ية  الوزراء قبل إدراج شرط التحكيم في العقود التي تبرمها الحكومة أو من يمثلها من الأشخاص الاعتبار

 العامة.

ن فقد نظم المشرع استثمار رأس المال الأجنبي، وذلك من خلال إصدار قانون أما في سلطنة عُما    

( من ذات القانون على إنه:" يجوز الاتفاق على 03، حيث جاءت نص المادة )(135)خاص بذلك 

إحالة أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار الأجنبي والغير إلى هيئة تحكيم محلية أو دولية"، فمن 

ً اللجوء إلى اتفاق التحكيم خلال نص تلك الم شرط أو -ادة فإن المشرع العماني قد أجاز صراحة

                                                 

 هـ.12/0/2222( بتاريخ 22نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ -134
 22م بإصدار قانون استثمار رأس المال األجنبي بسلطنة ُعمان، الصادر في 2442لسنة  211المرسوم السلطاني رقم:  -135

 م.2442من أكتوبر  28هـ الموافق 2220جمادى األولى 
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ً أكان الغير دولة أو  -مشارطة التحكيم وإحالة إي نزاع قد ينشأ بين المستثمر الأجنبي والغير سواء

ية العامة، أو حتى الأفراد، وإحالته إلى هيئة تحكيم محلية أو دولية، وذلك  إحدى مؤسساتها الاعتبار

 استناداً إلى اتفاق التحكيم المبرم وفقاً للعقد.

كذلك فإن المشرع ال كويتي قد نظم التحكيم في حالة الاستثمار الأجنبي، فقد صدر في عام      

( على 03، حيث نصت المادة )(136)م قانون بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة ال كويت 0106

لمختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار والغير أياً إنه:" تكون المحاكم ال كويتية وحدها هي ا

 كان. ويجوز الاتفاق على الالتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم".

أما في دولة قطر فقد صدرت قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي     

لى حل أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي ( على إنه:" يجوز الاتفاق ع00، حيث نصت المادة )(137)

 والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية".

 الفقرة الثانية: أهلية الشركات المستثمرة في تحكيم العقود النفطية

لعل من أهم الاستثمارات التي غالبا ما تتعدى حدود الدول ُجغرافياً، تلك العقود التي تبرمها الدولة     

ية ال كُبرى، التي تُكون الشركة الواحدة منها من مع أشخاص ال قانون الخاص، كالشركات الاستثمار

خلال اندماج عدة شركات، بحيث تُشكل رأس مال عملاق يُستخدم في الاستثمار، كالشركات 

 النفطية الأجنبية.

لنوع حيث إن أغلب الشركات في هذا الصدد ما نجدها تتخذ لنفسها شكل شركة مُساهمة، وهذا ا    

برام العقود، أما (138)من الشركات يمثلها قانونا رئيس مجلس الإدارة  ، وبالتالي هو من له صلاحية إ

                                                 

 م بشأن تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت.1122لسنة  228رقم: القانون  -136

 .م بشأن تنظيم استثمار رأس المال األجنبي في النشاط االقتصادي بدولة قطر1111لسنة  22القانون رقم:  -137
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غيره فهو يحتاج لوكالة خاصة مكتوبة من أجل القيام بذلك، إلا أننا نجد أن هذه الشركات تكون 

التساؤلات منها على مُتعددة الجنسيات، وتتعامل في إطار التجارة الدولية مما يطرح معه العديد من 

 سبيل المثال لا الحصر:

ية، من حيث  .0 ما هو القانون الذي سيخضع له اتفاق التحكيم الذي تكون فيه هذه الشركات الاستثمار

صحته وكل شروطه؟ وبالتالي يصبح النقاش يصب في إطار القانون الدولي الخاص مما يجعل العملية 

أ القائل بأنه إذا استحال عرض النزاع على التحكيم فإن التحكيمية ككل مُهددة، وذلك تطبيقاً للمبد

 شرط التحكيم يزول.

ثم أنه يطرح في هذا الصدد تساؤل أخر مفاده: هل يمكن القول بأن أهلية اللجوء إلى القضاء هي نفسها  .0

 أهلية اللجوء إلى التحكيم؟

ضع للقواعد العامة المقررة في إن الأهلية المطلوبة في التحكيم هي أهلية القيام بتصرف قانوني، وتخ   

قانون الالتزامات والعقود، أما أهلية اللجوء إلى القضاء فهي أهلية إجرائية تخضع لقانون المسطرة المدنية، 

وإن الجزاءات المقررة في القوانين الإجرائية تختلف عن تلك المسطرة في قوانين الموضوع، ولو أن 

 القاعدة الموضوعية وينقلها من الجمود إلى الحركة. القانون الإجرائي هو من يبث الروح في 

 

 

 

                                                                                                                                                         

دارة الجماعية أوسع من قانون شركات المساهمة المغربي ما يلي: تخول لمجلس اإل 211جاء في الفقرة األولى من المادة  - 138
السلط للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف، ويزاولها في حدود غرض الشركة مع مراعاة السلطة المخولة صراحة بمقتضى 

 27) 2227جمادى اآلخرة  2بتاريخ  2211الجريدة الرسمية عدد  40-27القانون لمجلس الرقابة وجمعيات المساهمين. القانون 
 .1211( ص 2448أكتوبر 
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 المبحث الثاني: الصعوبات القانونية للتحكيم في عقود النفط

إن من أهم الصعوبات القانونية التي تواجه العملية التحكيمية في عقود النفط، والتي تكون الدولة     

ً طرفا فيها، تتجلى في مرحلة ما قبل بدأ إجراءات ا لتحكيم وهي البحث عن القانون الواجب دائما

 التطبيق، وفي مرحلة ثانية بعد البدء في مسطرة التحكيم.

فيثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق أمام المحكم، وذلك عندما يدفع أحد الطرفين أمام المحكم     

ً إلى عدم وجود اتفاق تحكيم، أو بطلان اتفاق التحكي م، أو عدم شمول بعدم الاختصاص، استنادا

اتفاق التحكيم للنزاع المطروح أمامه، ففي هذا الفرض يتعين على المحكم البحث عن القانون الواجب 

 التطبيق على اتفاق التحكيم للفصل في مدى صحة الدفع المثار أمامه من عدمه.

د النفطية وتقتضي الدراسة تبيين الصعوبات الخاصة بالقانون الواجب التطبيق في تحكيم العقو    

النفطية ومن ثم نتحدث عن الصعوبات الخاصة بسيادة الدولة في تحكيم العقود  )كمطلب أول(،

 )كمطلب ثاني(.

 

 التطبيق في تحكيم العقود النفطية المطلب الأول: الصعوبات الخاصة بالقانون الواجب

ذلك شأن أي اتفاق تحكيم  يُثير اتفاق التحكيم المتعلق بعقود النفط تنازع القوانين شأنه في        

ية ذات الطابع الدولي، وبالتالي يتعين البحث عن القانون واجب  يتعلق بأي عقد من العقود الاستثمار

 التطبيق على هذا الاتفاق.

ن مسألة تحديد القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم، نجدها قد تثور أمام القاضي الوطني أو إ    

يرت تلك المسألة أمام القاضي الوطني فإنه لا يجد أية صعوبات في معرفة وتحديد أمام المحكم، فإذا أث

القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، وذلك بحكم أن قواعد القانون الدولي الخاص في دولته هي 
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كم بعدم التي تتولى تحديد هذا القانون، أما إذا ما تم عرض النزاع على المحكم ودفع الطرفين أمام المح

اختصاصه، وذلك استناداً إلى عدم وجود اتفاق تحكيم، أو بطلان اتفاق التحكيم، أو عدم شمول اتفاق 

ً في هذه الحالة، لأن المحكم ليس له قواعد  التحكيم للنزاع المطروح أمامه، فإن الإشكال يزداد تعقيدا

يم، لأنه عكس القاضي لا يملك اسناد يستعين بها في تحديد القانون واجب التطبيق على اتفاق التحك

 .(139)تلك القواعد التي يمل كها القاضي 

لذلك ومن أجل التطرق لهذه الإشكالية، فإنه يجب مُعالجة ذلك من خلال التعرف على موقف 

 الفقهاء وبعض الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطني التي قيلت في هذا الشأن. 

 من خلال المذاهب الفقهية الفقرة الأولى: القانون الواجب التطبيق

إن الفقه قد اختلف بشأن القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم، حيث انقسم في هذا الصدد     

إلى اتجاهين أساسين: الاتجاه الأول يدعو إلى تطبيق قانون دولة مقر التحكيم، بينما الاتجاه الثاني يدعو 

 .(140)إلى الأخذ بقانون الإرادة المستقلة 

 اً: الاتجاه القائل بخضوع اتفاق التحكيم لقانون دولة مقر التحكيم:أول

إن هذا الاتجاه يستمد أساسه من الطبيعة المختلطة للتحكيم، أي الطبيعة الاتفاقية )التعاقدية(     

والطبيعة القضائية في آن واحد، وبناءً على ذلك الاتجاه فإن قانون دولة مقر التحكيم هو الذي يجب أن 

                                                 

 .128سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  - 139

، ص 1118خالد إبراهيم التالحمة، "القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم التجاري الدولي، جهينة للنشر والتوزيع،  - 140
27. 
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، ل كن وعلى الرغم من ذلك فهذا (141)ق ويحكم التحكيم بشكل عام، بما في ذلك اتفاق التحكيميُطب

 الاتجاه تلقى العديد من الانتقادات خصوصاً من جانب أنصار الاتجاه القائل بتطبيق قانون الإرادة.

 ثانياً: الاتجاه القائل بخضوع اتفاق التحكيم لقانون الإرادة المستقلة:  

الاتجاه إلى القول بأن التحكيم في عقود النفط يجب أن يخضع لقانون الإرادة المستقلة،  يذهب هذا    

ياه عن قانون الدولة مقر التحكيم، وذلك بحكم الطبيعة التعاقدية للتحكيم وأن لم يكن مُسلماً بها،  مُفضلاً إ

ية، فالتحكيم في هذا على الطبيعة القضائ -مرحلة اتفاق التحكيم-فهي راجحة وغالبة في هذه المرحلة 

الإطار كيفما كانت صورته سواءً أكان اتفاق مُستقل أو شرط تحكيم مُدرج في عقد، فهو يبقى عقد 

ويجب أن يعامل مثله مثل باقي العقود الأخرى، ومن ثم فإن قواعد القانون الدولي الخاص التي تحكم 

اً لمبدأ سلطان الإرادة فإن القانون الذي العقود بصفة عامة هي التي تنطبق على اتفاق التحكيم، واستناد

يُطبق على اتفاق التحكيم هو القانون المختار من قبل الأطراف أنفسهم ، أي قانون الإرادة المستقلة 

(142) . 

ل كن هذا الاتجاه يجد بعض الصعوبات في حالة عدم وجود الاختيار الصريح من قبل الأطراف،     

لذي يجب على المحكم اللجوء إليه. فهل يلجأ إلى قانون الدولة مقر مما يطرح معه تساؤل عن القانون ا

التحكيم، أم إلى القانون المختار من قبل الأطراف ليطبق على موضوع النزاع؟ وبعبارة أخرى هل هنالك 

 ارتباط بين القانون المطبق على موضوع النزاع والقانون المطبق على شرط التحكيم؟

 كيم لقانون الدولة مقر التحكيم:بالنسبة لفرضية إخضاع التح .0

                                                 

م، حيث نصت المادة 2407ام في عام وقد تأثر بهذه النظرية مجمع القانون الدولي في التوصية التي أصدرها بمناسبة انعقاده بأمسترد - 141

الخامسة من هذه التوصية على أن صحة اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم تكون محكومة بالقانون النافذ في الدولة مقر التحكيم، انظر: سراج 

 .127حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص

 .124سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  - 142
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في هذه الحالة قد يكتفي الطرفين فقط بتحديد مقر التحكيم في دولة مُعينة دون الإفصاح الصريح عن     

القانون الواجب التطبيق على التحكيم، لذلك حسب أنصار قانون الإرادة المستقلة، فإنه يستخلص من 

قانون هذه الدولة أي قانون دولة مقر التحكيم، حتى  ذلك إن إرادة الأطراف قد اتجهت نحو اختيار

يُطبق على اتفاق التحكيم، خاصةً عندما يكون مقر التحكيم مركزاً دائماً للتحكيم، ل كونه يُعد سنداً إضافياً 

 .(143)لتطبيق قانون بلد هذا المركز التحكيمي 

 بالنسبة لفرضية إخضاع التحكيم لقانون العقد موضوع النزاع:  .0

فيما يخص فرضية إخضاع اتفاق التحكيم للقانون الذي يحكم العقد موضوع النزاع، فإنه          

ً لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد  وحسب الاتجاه المنتصر لقانون الإرادة المستقلة، واستنادا

يمكن الأصلي، فإن ذلك يعني إن اتفاق التحكيم يمكن أن يكون له إسناد مُستقل، وبالتالي فإنه 

للأطراف اختيار قانون ليحكم اتفاق التحكيم يختلف عن الذي يحكم العقد، وفي حالة سكوت الأطراف 

بشأن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، فإن المحكمون في المقابل غير مُلزمين بتطبيق القانون 

م، ل كن وعلى الرغم من ذلك المختار من قبل الأطراف ليحكم العقد موضوع النزاع على اتفاق التحكي

ية على اتجاه إرادتهم إلى  فإن اختيار الأطراف لقانون معين ل كي يطبق على العقد، فإنه يُعتبر دلالة قو

 .(144)اختيار هذا القانون من أجل أن يُطبق كذلك على اتفاق التحكيم 

 

 

 

                                                 

 .122سابق، ص  سراج حسين أبو زيد، مرجع - 143

 .46، ص 7991إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،  - 144
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 الفقرة الثانية: القانون الواجب التطبيق من خلال الاتفاقيات الدولية

يورك أول   (:145) 0950اً: اتفاقية نيو

( من هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز رفض الاعتراف بحكم التحكيم 5حسب مقتضيات نص المادة )    

وتنفيذه، إلا إذا قدم الخصم المتمسك ضده بالحكم الدليل على أن "اتفاق التحكيم غير صحيح وفقاً 

النص على ذلك، وفقاً لقانون البلد الذي صدر  للقانون الذي أخضع الأطراف الاتفاق له، أو عند عدم

 فيه الحكم".

يُستنتج من هذا النص أن الاتفاقية أخذت بقانون الإرادة المستقلة، ومن ثم يتعين الرجوع أولاً إلى     

القانون الذي اختاره الأطراف ليحكم اتفاق التحكيم، بمعنى أنها قد ذهبت في الاتجاه الثاني لخضوع 

م لقانون الإرادة المستقلة، وفي حالة غياب الإرادة الصريحة من قبل الأطراف، فقد اتفاق التحكي

ألزمت الاتفاقية الأخذ بقانون الدولة التي قد صدر فيها حكم التحكيم، أي أنه في حالة غياب التحديد 

ن مُختص الصريح من قبل الأطراف لتحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، فإنه يوجد قانو

 .(146)احتياطي وهو القانون الذي قد صدر فيه حكم التحكيم 

إلا إنه وعلى الرغم من الحلول التي قدمتها هذه الاتفاقية إلا أنها تبقى مُقتصرة فقط على الاعتراف     

بالحكم التحكيمي وتنفيذه، بمعنى أنه في الحالة التي يعرض فيها الحكم التحكيمي أمام القاضي الوطني 

اسبة الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه. أي في مرحلة ما بعد صدور الحكم التحكيمي ليس إلا، ومن بمن

ثم يتعين عليه الرجوع إلى قانون هذه الدولة، علما بأن هذه القاعدة التي قررتها المادة أعلاه قاعدة إسناد 

 لا قاعدة موضوع ولم تقدم في نظرنا حلولاً نهائية للإشكال المطروح.

                                                 

وج إليه في تم الول http://www.uncitral.orgالمتعلقة باالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية منشورة بالموقع التالي  - 145
 .  44:11على الساعة  4176أكتوبر  17

 .462سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  - 146

http://www.uncitral.org/
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  :(147) 0930نياً: اتفاقية جنيف ثا

( من هذه الاتفاقية على إنه: "تفصل محاكم الدول المتعاقدة في وجود أو صحة 3/0نصت المادة )    

ً للقانون الواجب التطبيق عليهم، وفي المسائل  وجود اتفاق التحكيم فيما يتعلق بأهلية الأطراف وفقا

 الأخرى:

 اتفاق التحكيم. وفقاً للقانون الذي أخضع له الأطراف  -0

 وفي حالة عدم اتفاق الأطراف، وفقاً لقانون البلد الذي يجب أن يصدر فيه حكم التحكيم. -0

وفي حالة عدم اتفاق الأطراف، وكان من غير الممكن معرفة البلد المحتمل أن يصدر فيه حكم  -6

ً على المحكمة القضائية، تفصل المحكمة وفقاً  التحكيم في اللحظة التي يكون فيها الأمر معروضا

 للقانون الذي تعينه قواعد التنازع في دولتها ".

( على جواز رفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه إذا كان اتفاق 9/0كما جاءت نص المادة )     

التحكيم "غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضع له الأطراف اتفاق التحكيم، أو قانون البلد الذي صدر 

 في حالة عدم اتفاق الأطراف". فيه حكم التحكيم،

فمن خلال هذين النصين يتضح أن هذه الاتفاقية أخذت بنفس الحلول التي سبق وأن أخذت بها     

يورك  م، حيث أنها قد تبنت قانون الإرادة المستقلة ليطبق على اتفاق التحكيم، وفي 0950اتفاقية نيو

لة خضوع اتفاق التحكيم لقانون البلد الذي صدر حالة عدم توافر الإرادة الصريحة تبنت الاتفاقية مسأ

 فيه حكم التحكيم.

                                                 

 م، منشورة بالموقع التالي7941م، ودخلت حيز التطبيق في 7947وقعت في  االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدولي - 147

http://www.drmmahran.com    42:21الساعة  على 4176أكتوبر  7تم الولوج في. 
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وقد تناولت هذه الاتفاقية إشكالية القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم أمام القاضي الوطني     

وقبل صدور حكم التحكيم، حيث ميزت الاتفاقية بين حالتين: ففي الحالة الأولى: إذا كان من الممكن 

بلد الذي سوف يصدر فيه حكم التحكيم، فإن قانون هذا البلد هو الواجب التطبيق على اتفاق توقع ال

التحكيم، والحالة الثانية: في حالة إذا لم يكن من الممكن توقع البلد المحتمل لصدور حكم التحكيم فيه، 

التنازع في المحكمة  فإن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم هو ذلك القانون الذي تعينه قواعد

 المعروض عليها النزاع، أي قواعد تنازع القوانين في قانون دولة القاضي.

يعة      ونشير في هذا الصدد أنه يمكن أن يدخل في مفهوم قانون الإرادة المستقلة حتى قواعد الشر

يمكن إخضاع  الإسلامية كما جاء في إحدى الأحكام التحكيمية على إنه: "في النظام الانكلوساكسوني

الاتفاق لقانون ليس هو قانون الدولة بل يمكن أن يكون أي نظام قانوني محدد بشكل كاًف وبما أن 

يعة الإسلامية قانوناً يحكم اتفاقاتهم فيكون هو النظام المطبق على العقد "  .  (148)الأطراف قد أرادو الشر

 ثالثاً: موقف القوانين الوطنية:

ي             عات الوطنية المنظمة للتحكيم نجدها قد تعرضت لمسألة القانون الواجب إن بعض التشر

الذي نص بالمادة  (149)التطبيق على اتفاق التحكيم، كالقانون السويسري للتحكيم الدولي الخاص 

ً من حيث الموضوع إذا توافرت فيه الشروط التي 020/0) ( على إنه:" يكون اتفاق التحكيم صحيحا

ختار من قبل الأطراف، أو القانون الذي يحكم موضوع النزاع )وخصوصاً القانون الذي يتطلبها القانون الم

 يحكم العقد الأصلي(، أو القانون السويسري".

                                                 

 .462الصفحة  4119يوليو  – 2حكم تحكيمي منشور بمجلة التحكيم العالمية العدد  - 148

م، كما أخذ بذات النص القانون الجزائري للتحكيم 7921ديسمبر  72القانون السويسري للتحكيم الدولي الخاص، الصادر ي  - 149
 ( مكرر.612/7م، استنادًا لنص المادة )7992أبريل  42الصادر في 
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حيث إنه من الملاحظ على النص السابق، بأنه يكفي لصحة اتفاق التحكيم أن تتوافر فيه الشروط     

 الموضوعية التي يتطلبها أحد القوانين الثلاثة:

 قانون المختار من قبل الأطراف.ال .0

ً العقد الأصلي، سواءً أكان هذا القانون  .0 القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع وخصوصا

 مُختاراً من قبل الأطراف أو من قبل المحكمين.

 القانون السويسري باعتباره قانون الدولة التي يجري التحكيم على إقليمها. .6

اء بنص مُغير للنص الوارد بقانون التحكيم السويسري والجزائري، حيث أما المشرع الأسباني فقد ج    

( على إنه: "يحكم صحة اتفاق التحكيم وآثاره القانون المختار صراحةً بواسطة الأطراف 30نصت المادة )

بشرط أن توجد صلة بينه وبين العقد الأصلي، أو موضوع النزاع. وفي حالة تخلف الاختيار الصريح من 

طراف، يُطبق القانون الذي يحكم العقد الأصلي الناشئ عن النزاع. وفي حالة عدم وجود هذا قبل الأ

القانون، يُطبق قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم. وإذا لم يكن من الممكن تحديد هذا القانون 

برام اتفاق التحكيم"، فكما هو واضح من النص فالمشرع الإسباني قد حدد بأنه يكفي  يُطبق قانون محل إ

 لصحة اتفاق التحكيم أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية التي يتطلبها أحد القوانين الأربعة التالية:

.القانون المختار من قبل الأطراف، بشرط وجود صلة بين القانون المختار من قبلهم ليحكم اتفاق 0

 التحكيم والعقد موضوع النزاع.

 وع النزاع إذا كان هذا القانون ُمحدداً.. القانون الذي يحكم العقد موض0

 .قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم.6

برام اتفاق التحكيم.3  . قانون الدولة محل إ
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أما فيما يتعلق بقوانين التحكيم بالدول العربية بشكل عام، وقوانين التحكيم بدول مجلس التعاون     

بي بشكل عام، بأنه لم لدول الخليج العربية بشكل خاص، فإنه من ال مآخذ التي تؤخذ على المشرع العر

يُضمن تلك القوانين أي نص يتعلق بمسألة القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، بالرغم أن هذه 

المسألة قد تثور طبقاً لتلك القوانين أمام هيئة التحكيم أو حتى أمام القاضي الوطني، وذلك عندما يدفع 

، (150)دم اختصاصها استناداً إلى عدم وجود اتفاق التحكيم، أو بطلانه، أو سقوطه أحد الأطراف بع

 .(151)أو حتى أمام القاضي الوطني بمناسبة الطعن في الحكم التحكيمي بالبطلان

من خلال ما تقدم، يتضح لنا بأن الفقه، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم، وبعض قوانين     

عالجت مسألة القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم بالعقود النفطية بشكل  التحكيم الوطنية، قد

خاص، وعقود الاستثمار بشكل عام، وهو إخضاع اتفاق التحكيم إلى قانون الإرادة المستقلة، وفي 

م، حالة تخلف قانون الإرادة فإنه يؤخذ بقانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم، أو قانون مقر التحكي

 أو قانون الدولة التي أبرم فيها اتفاق التحكيم.

 الصعوبات القانونية الخاصة بسيادة الدولة في عقود النفط المطلب الثاني:

إن التفاوت القانوني والاقتصادي في مراكز الأطراف المتعاقدة، دفع الدول المتعاقدة إلى تأميم     

ية إلى وتسكين العقد بموجب القانون الوطني للدولة المت عاقدة، كما دفع الشركات الأجنبية الاستثمار

يل العقد، الأمر الذي أدى إلى تضمين العقود المبرمة بين المستثمر الأجنبي والدولة المستضيفة  تدو

                                                 

حيث نصت معظم قوانين التحكيم العربية على إنه:" تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعد اختصاصها، بما في ذلك  - 150
الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطالنه أو عدم شموله لموضوع النزاع"، كقانون التحكيم المصري 

 ( من النظام السعودي.41/7(، والمادة )44/7مادة )والعماني استنادًا لنص ال

كما نصت معظم قوانين التحكيم العربية على حاالت قبول دعوى بطالن حكم التحكيم، والتي نصت على أنه" ال تقبل دعوى  - 151
اباًل لألبطال أو سقط بطالن حكم التحكيم إال في األحوال اآلتية: أ. إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا االتفاق باطاًل أو ق

 ( من نظام التحكيم السعودي.11/7(، والمادة )12/7بانتهاء ُمدته"، كقانون التحكيم المصري والعماني استنادًا لنص المادة )
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يعي، وبالتالي غل يد الدولة عن المساس بالعقد وتجميده  للاستثمار لشروط ذاتية كشرط الثبات التشر

ي  ان العقد.لفترة زمنية خلال فترة سر

إن أهم الإشكالات التي تواجه العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها بصفة عامة، وخاصةً تلك التي قد     

تتضمن اتفاق التحكيم في عقود النفط هي مسألة السيادة، ذلك أن الدولة عندما تريد عرقلة العملية 

ان ذلك في مواجهة القضاء، أو حتى في التحكيمية فإنها تستعمل السيادة والحصانة القضائية، سواءً أك

 مواجه تنفيذ الأحكام؟

 الفقرة الأولى: الدفع بالحصانة ضد التحكيم

إن أتفاق التحكيم يُرتب أثرين هامين، حيث يتمثل الأول: في الأثر الإيجابي المتمثل في منح المحكمين     

لأثر الثاني في: الأثر السلبي المتمثل الاختصاص بالفصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم، بينما يتمثل ا

في سلب اختصاص المحاكم القضائية من نظر النزاع موضوع اتفاق التحكيم، فعلى ضوء تلك الآثار، فإن 

التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المجال، هل اتفاق التحكيم يتعارض مع ما تتمتع به الدولة ومؤسساتها 

ية العامة من حصانة قضائية  وتنفيذية؟ وهل يجوز لها أن تتمسك بتلك الحصانة أمام المحاكم الاعتبار

 الوطنية أو أمام هيئات التحكيم؟

وبناءً عليه، فإننا سوف نوضح مدى أثر اتفاق التحكيم على حصانة الدولة القضائية، وكذلك أثره على     

 حصانة الدولة التنفيذية.

 أولاً: الدفع بالحصانة القضائية:

بالحصانة القضائية من المبادئ المستقرة في القانون الدولي، وهو مبدأ المساواة القانونية بين يُعد الدفع     

الدول أعضاء الجماعة الدولية، فقيام إحدى الدول أو أحد الأشخاص التابعين لها بمقاضاة الدول 
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يُعد إخلالاً  الأخرى، سواءً أكان ذلك أمام محاكمها الوطنية، أم أمام هيئات التحكيم، فإن ذلك كان

 بمبدأ المساواة بين الدول.

من أجل عرقلة العملية التحكيمية، أو من أجل التخلص  (152)فتمسك الدولة بحصانتها وسيادتها     

من اتفاقها على الخضوع للتحكيم الذي قبلته صراحةً في عقد أو اتفاق التحكيم، فإنه يستمد أساسه من 

هذا الأخير في هذه الحالة يلقي بضلاله على حسن سير العملية مبادئ القانون الدولي العام، ذلك أن 

 التحكيمية.

وفي هذا الصدد جاء قرار لمحكمة النقض الفرنسية، وذلك في إطار ملف عُرض عليها من أجل     

يع حصري للمشروبات في  تذييل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية، بشأن نزاع يتعلق بفسخ عقد توز

حالة الاختصاص لمحاكم ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوروبا يتضمن شرط إ

أكدت في حكمها على إنه:" ... إذ أن موضوعه يقتصر فقط على معاقبة خرق التزام تعاقدي مُقرر 

ً للنظام العام الدولي، وحيث أن الحكم مبرر قانوناً، وبالتالي يقتضي رد  سابقاً، لا يكون ُمخالفا

 .(153)الطعن"

للقول بأن الدولة عند إقدامها لقبول اتفاق التحكيم كالعقد  (154)في هذا الصدد يتجه أغلب الفقه    

النفطي، أو عقود الطاقة كعقد من عقود الاستثمار، فإن الدولة تكون بذلك قد تنازلت وبشكل ضمني 

 ً على عدة أسس  عن حصانتها القضائية في حدود الموضوع الذي انصب عليه اتفاق التحكيم، وذلك بناء

                                                 

الحكم،  إدارة، مع امتالكها في الداخل رىاألخباالستقالل الخارجي في مواجهة الدول الدولة تمتع  يمكن تعريف السيادة بأنها: - 152
صدار المن التدخل في شؤونها الداخلية،  األخرىالقوانين واللوائح وتنفيذها وقدرتها على منع الدول  وا  اعتبرت دولة ناقصة  وا 

على  4176-11- 76ثم الولوج إليه في  /http://www.f44g.comالسيادة تعريف منشور بالموقع االلكتروني التالي 
 .42:21الساعة 

، منشور بمجلة 4119أكتوبر 76، بتاريخ 12-745169قرار لمحكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية األولى، قضية رقم  - 153
 .427م، السنة الثانية، ص 4171التحكيم العالمية العدد السابع، تموز )يوليو( 

 .412صمرجع سابق، حداد، الحفيظة السيد  - 154

http://www.f44g.com/vb
http://www.f44g.com/vb
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أهمها هو أن التحكيم نزاع من نوع خاص عن القضاء، ولا ينتمي إلى ُسلطة أي دولة، وأن المحكم 

عندما يصدر حكمه فهو لا يصدره باسم أي دولة بل هو فقط يُنفذ المهمة التي عُهد إليه بها من طرفي 

مساس بحصانة الدولة في مُواجهة العقد أي المستثمر الأجنبي والدولة، مما يعني معه أن ذلك ليس فيه 

 القضاء وسيادتها التي تمل كها.

إلا إنه يجب التمييز بين حالتين لتحديد مدى تمتع الدول الأجنبية بالحصانة القضائية من عدمه، فمن     

جهة أولى الحالة التي تقوم فيها الدولة بتصرف ما بصفتها شخص من أشخاص القانون الدولي العام، وبين 

تصرفات العادية التي تقوم بها بصفتها شخص من أشخاص القانون الخاص، بحيث أن الدولة لا بعض ال

تتمتع بالحصانة القضائية عند ممارستها لنشاط خاص إذا اتسم هذا النشاط بالطابع التجاري، فالدولة عند 

ً  -شرط أو مشارطة التحكيم-توقيعها على اتفاق التحكيم  على تنازلها عن  فإنه يُشكل ذلك دلالةً ملموسة

 .  (155)الحصانة القضائية 

وفي هذا الصدد أصدرت محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس في أحد أحكامها وهي     

ية الليبية، إذ قضت فيه بأن الدفع  بصدد البت في نزاع يتعلق بأحد عقود استغلال حقول نفط الجمهور

ية النزاع بشكل رضائي بالحصانة القضائية للدولة لا يتفق مع  نظام التحكيم الذي يقوم على أساس تسو

من خلال اتفاق مُسبق بين أطراف القانون الخاص يشكل في حد ذاته تنازلاً عن حصانتها القضائية 

(156) . 

                                                 

 .412لحداد، مرجع سابق، صاحفيظة السيد  - 155

156 - "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 » 
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في العقد الذي تكون الدولة  -شرط أو مشارطة التحكيم-زد على ذلك إن إدراج اتفاق التحكيم     

كثير من الأحيان دافعاً أساسياً إلى إقدام الشركات المستثمرة على التعاقد، إذ أنه طرفاً فيه يكون في 

ً لمبدأ  ً سافرا لولا اتفاق التحكيم لما تعاقدت، ثم أن تمسك الدولة بحصانتها القضائية وسيادتها فيه خرقا

 تراضي الطرفين وتنفيذ العقود بحسن النية وللتحكيم ككل لأنه يقوم على الإرادة.

 ياً: الدفع بالحصانة ضد التنفيذ:ثان

كما هو معلوم بأن الحصانة القضائية تهدف إلى الحيلولة دون مثول الدولة أمام القضاء الوطني لدولة      

أخرى، لما في ذلك من انتهاك لاستقلال الدولة وسيادتها، أما الحصانة التنفيذية فإنها تهدف إلى الحيلولة 

لجبري ضد الدولة، لما ينطوي عليه من تهديد لاستقرار الحياة الدولية دون اتخاذ إجراءات التنفيذ ا

(157) . 

فالدولة إذا لم تُعرقل العملية التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي، ولم تتمسك بالحصانة أو السيادة     

الدولة أثناء نظر النزاع، فإن ذلك قد يحدث في مرحلة تنفيذ الحكم التحكيمي، فهل يمكن اعتبار قبول 

 باللجوء إلى التحكيم تنازلاً ضمنياً عن حصانتها ضد التنفيذ الحكم التحكيمي؟

إلى القول بأنه يجب اقتراح بأن الدولة بمجرد قبول  (158)في هذا الصدد ذهب البعض من الفقه     

لك اتفاق التحكيم فإن ذلك يكون بمثابة تنازلها عن الدفع بحصانتها ضد التنفيذ، لأن القول بغير ذ

                                                                                                                                                         

لوم الدراسات العليا المعمقة شعبة حكم تحكيمي أوردته سهام السويني: التحكيم في حل منازعات نقل التكنولوجيا رسالة لنيل دب
القانون الخاص وحدة التكوين والبحث أنظمة التحكيم كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال جامعة محمد الخامس 

 .207الصفحة  1117/1114السنة الجامعية 
سكندرية، دار الفكر الجامعي بدون تاريخ نشر، حفيظة السيد الحداد،" الموجز في القانون القضائي الخاص الدولي"، اإل - 157

 .270 -272ص
 واألشخاصدراسة في النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول  الحدود،عبر  اإلداريفكرة العقد  بكر،محمد عبد العزيز علي  - 158

 .274ص ،1111العربية، القاهرة، النهضة  ر، دا2ط األجنبية،
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سيفرغ العملية التحكيمية ككل من فحواها وهذا الاتجاه نؤيده بدورنا لأنه ما الفائدة من اللجوء إلى 

 التحكيم إذا كانت الدولة ستتحجج بسيادتها في مرحلة الحكم التحكيمي.

يذهب إلى القول بأن اتفاق التحكيم بذاته لا يُفيد في الدلالة على تنازل  (159)إلا أن هناك من 

عن حقها في التمسك بالحصانة في مواجهة إجراءات التنفيذ بمعنى أن ذلك يجب أن يكون  الدولة

 صراحةً.

ية مُنازعات الاستثمار، والتي 55وهذا الطرح تؤيده نص المادة ) ( من اتفاقية البنك الدولي لتسو

يتضمن شرط  أشارت إلى أن الدولة لا تتنازل عن حصانتها ضد التنفيذ عندما تختار الانضمام إلى عقد

التحكيم، ل كن يجوز إدراجه صراحةً بأن تتنازل عن حصانتها السيادية فيما يخص أموالها فيما يتعلق 

 بالتنفيذ الجبري للحكم التحكيمي.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإنه يثار تساؤل آخر في نفس هذا الصدد مفاده هل يجوز للدولة المساس     

يعي إن بالعقد بحكم سيادتها؟ وما هي ضما نات الطرف الآخر؟ وما مصير ما يسمى بشرط الثبات التشر

 وجد؟  وهل تملك الدولة حق تأميم نشاط استغلال النفط محل العقد؟

لذلك نشير إلى أن الدولة عندما تقدم على الانضمام إلى عقود النفط؟ فإن ذلك يكون من مُنطلق     

عاقد الملتزم والملزم بتنفيذ جميع بنود العقد، ثم من أن الدولة لها صفتان: فهي من جانب تحمل صفة المت

ُمارسها طبقا لهذه الصفة فهي كدولة تُشرع  جهة ثانية فهي تبقى دولة ذات سيادة لها اختصاصات ت

القوانين وتتخذ القرارات، ل كن الذي قد يحدث هو أن الدولة عندما تقوم بوظيفة من بين وظائفها 

ً مع العقد الذي أبرمته كأن تقوم باعتبارها دولة كتلك المشار إل يها أعلاه، فإن ذلك قد يكون مُتناقضا

يادة الحد الأدنى للأجور... يع ضرائب جديدة أو القيام بز  الدولة باستحداث نصوص قانونية أو تشر

                                                 

 .142ص السابق،جع المر الحداد،حفيظة السيد  - 159
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والأكثر من ذلك فإن الدول اعتادت أن تدرج في العقود التي قد تبرمها مع المستثمر نص مفاده     

ا بمقتضى هذا العقد لا يمكن أن يحد من اختصاصاتها وحقوقها باعتبارها دولة وصاحبة أن التزامه

سيادة، ل كن في المقابل فإن الطرف الآخر أي الشركة المستثمرة غالباً ما تتضرر عندما تقوم الدولة بسن 

يع قوانين أو إضافة بعض الأعباء أو الشروط...؟ مما يجعل الاعتبارات التي بنت عليها تلك الشركة  تشر

 مصالحها في الإقدام على التعاقد مع الدولة أصبحت في خبر كان.

إلا إنه وفي المقابل هناك بعض الشروط يتم إدراجها في عقود النفط لصالح الطرف المستثمر، مثل     

يع جديد على العقد، وشرط  يعي الذي تتعهد الدولة بمقتضاه بعدم تطبيق أي تشر شرط الثبات التشر

مساس بالعقد الذي تلتزم الدولة من خلاله بعدم تعديل العقد بإرادتها المنفردة دون رضاء عدم ال

الطرف الأخر، مُستخدمة في ذلك الوسائل المتوفرة لها كسلطة عامة، رغم الخلاف المطروح حول 

 مدى صحة إدراج هذه الشروط، والآثار التي يمكن أن تترتب عليها. 

 الى التأميم الفقرة الثانية: لجوء الدولة

لقد شكل انتشار بعض مبادئ الفكر الاشتراكي في العصر الحديث سبباً في اهتزاز تلك القداسة التي     

كانت للمل كية الفردية وطابعها المطلق الذي ساد فترة من الزمن بظهور بعض الوسائل القانونية التي 

المشروعات ال كبرى المملوكة للخواص  (160)تؤدي إلى هيمنة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة، كتأميم

 .  (161)لتصبح ملكاً للجماعة الوطنية 

                                                 

مر بها وهي مرحلة ت، "القطاع العامملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة أي تحويله إلى  ويمكن تعريف التأميم بأنه: "نقل - 160
رساء قواعد ا الملكيةعادة في إطار عملية نقل  الدولة المستقلة لسيادة بحيث تقوم الدولة بإرجاع ملكية ما يراد تأميمه إلى وا 

 .نفسها
هشام على صادق،" الحماية الدولية للمال األجنبي مع اشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماية االموال العربية في الدول  - 161

 .11الغربية" الدار الجامعية للطباعة 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/%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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ففي العديد من المناسبات أقدمت بعض الدول مانحة الامتياز إلى ما يسمى بالتأميم، وقد شكل     

 ذلك إشكالية أثارت العديد من النقاشات القانونية حول مشروعية اللجوء إلى التأميم؟

وني الذي يقوم عليه التأميم هو مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها، وهذه السيادة كما يرى فالأساس القان    

أنها نوعان: سيادة خارجية تتمظهر في عدم الخضوع لأي دولة أخرى، وسيادة  (162)جانب من الفقه 

الامتياز داخلية وهي سلطتها على إقليمها، ومن بين مظاهر هذه السلطة إقدامها على إنهاء عقود النفط أو 

يق التأميم.  عن طر

وفي هذا الصدد فإن من بين الأحكام التحكيمية التي ناقشت مسألة التأميم، تلك المتعلقة بالنزاع     

يطانية للنفط والدولة الليبية، وذلك بعدما قامت هده الأخيرة باللجوء إلى التأميم  الذي ثار بين الشركة البر

النشاط الذي كان موضوع العقد الرابط بين الطرفين، بحيث بموجب قانون صدر عنها، يقضي بتأميم 

يض  يتم نقل مُل كية نشاط الامتياز إلى شركة الخليج العربي للاستكشاف، ونص القانون على أن يتم تعو

يطانية للنفط بالمبلغ الدي تقدره اللجنة، وبعد لجوء الشركة المؤممة الى التحكيم وفقاً لبنود عقد  الشركة البر

ز، حيث أسست دعواها على مخالفة التأميم لنصوص العقد، وغياب دافع المصلحة العامة،  وأن الامتيا

ذلك كان بدوافع سياسية وانتقامية، وطالبت بالتصريح بعدم شرعية التأميم، والاستمرار في تنفيد عقد 

ً للعقد يستوجب التعو  يض الكامل، جبراً الامتياز، وتوصلت الهيئة التحكيمية الى أن التأميم يُعتبر خرقا

للضرر وبرفض بقية الطلبات، مؤسسة قضائها على كون التأميم ينطوي على مخالفة الالتزامات التي 

 .(163)يفرضها العقد فهو يُعتبر خرقاً له، وبالتالي مسؤولية الدولة الليبية وطبقاً لمبدأ السيادة 

                                                 

 . 21، ص 2471يلة،" النظم السياسية"، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد كامل ل - 162

أورده عثمان السعيد المحيشي، "دراسة قانونية حول التحكيم في عقود االمتياز النفطية"، مقال منشور بمجلة التحكيم العالمية  - 163
 .217الصفحة  1122- 21العدد 
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حكيمي لم يستجب لطلب المدعية ويستفاد من ذلك تكريس مشروعية التأميم مادام أن الحكم الت    

بالاستمرار في تنفيذ العقد، وبالتالي أن السلطة العامة هي الأساس القانوني للتأميم، والمصلحة العامة هي 

 شرط لمشروعيته.

 

 الخاـتم ة

ية المنازعات ذات الطبيعة الخاصة      وختاماً فصفوة القول أنه إذا كان للتحكيم دور مهم في مجال تسو

ً بين من يُدافع عن مصالح الشركات الدولي ة، فخضوع هذه المنازعات لقضاء التحكيم أثار خلافا

ية المبادرة الفردية، وبين من يُدافع عن المصالح والثروات الطبيعية للدول  ً بمبدأ حر المستثمرة تذرعا

يعات الخا صة كتلك النامية، تحت غطاء النظام العام الدولي والسيادة، لأجل ذلك ظهرت بعض التشر

المتعلقة بالاستثمار ،إلا إنه ونظراً للإشكالات التي قد يُثيرها التحكيم في عقود النفط، والتفاوت الواضح 

يعات، تبقى الوسيلة  يعي الذي يلاحظ على مستوى العديد من التشر بين أطرافه، وأمام الفراغ التشر

وء إلى التحكيم، ذلك أنه ينهل من الأنجع لحل النزاعات الناجمة عن هذا الصنف من العقود هي اللج

القواعد القانونية التي تلائم الطبيعة الخاصة لمعاملات التجارة الدولية، ذلك أن المحكم كما قال أحدهم 

يع.     يرى العدالة بينما القاضي مكبل بالتشر
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 شروط صحة الحكم التحكيمي وحجيته في القانون المغربي

 

 جليل الباز

 تقنيات البديلة لحل المنازعاتال فيطالب باحث 

 

 م قـــدمــــة 

إذا تحدثنا عن الوسائل البديلة لفض المنازعات، فإنه لا محالة للحديث عن التحكيم باعتباره أكثر 

هذه الوسائل فعالية انتشارا لحسم المنازعات، بحيث أصبح مظهر من مظاهر العصر الحديث، وزاد اللجوء 

ا يتسم به من مزايا أهمها ضمانه للأطراف استقلالية تامة والحياد وكذلك إليه كنظام لحسم المنازعات م

توفير الجهد والوقت التي لا يوفرها قضاء الدولة عادتا، مما جعل البعض ينعت التحكيم بالوسيلة الأصلية 

ية.  وليس البديلة ل كثرة اللجوء إليه خاصة في المنازعات التجار

حيث سبق القوانين والقضاء في الظهور لأن هذا الأخير  وقد عرف التحكيم منذ أقدم العصور،

مرتبط بظهور الدولة باعتباره مظهر من مظاهر سيادتها، فالتحكيم عرفته المجتمعات  –أي القضاء  –

يون واليونانيون القدامى، كما عرفه الرومان والعرب قبل مجيء الإسلام، فهناك  البدائية وعرفه الأشور

رب التي دامت أربعين سنة بين قبيلتين عربيتين متنازعتين بشأن سباق للخيول التحكيم الذي أنهى الح

 .164وأخذت اسمها من اسم الفرسين داحس والغبراء

                                                 
ت التحكيم طبقا لمدونة التحكيم الموريتانية، مقال منشور بمجلة محمد األمين ولد أحمد المرابط، شروط صحة قرارا 164

 0، ص: 1122، دجنبر 12الفقه والقانون العدد 
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كما أن النبي )ص( تولى قبل بعثته مهمة التحكيم بين القبائل العربية الحارسة لمكة المكرمة والذي 

 اجد اليوم بإحدى زوايا ال كعبة المشرفة.كاد أن يتحول إلى حرب من أجل وضع الحجر الأسود المتو

وبعد مجيء الإسلام أقر شرعية التحكيم حيث ورد ذكره في القران ال كريم في مواطن عديدة نذكر 

منها قوله تعالى " إن الل  ه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 

منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في وقوله جلت قدرته" فلا وربك لا يو 165بالعدل"

 .166أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما "

نخلص مما سبق أن التحكيم ظاهرة قديمة عرفت عبر مختلف الحقب والعصور وأن وجوده 

 مرهون بالنزاعات بين بني البشر والتي تعتبر صفة لصيقة به. 

يف التحكيم بأنه وسيلة يختاره يق وقد تم تعر ا الأطراف لفض المنازعات الناشئة بينهم، عن طر

 طرح النزاع للبت فيه بحكم ملزم لهم من قبل شخص أو أشخاص يعينونهم بالاتفاق يسمون محكمين.

منه بقوله "يراد بالتحكيم حل النزاع من  613التحكيم في المادة  15167-10وعرف القانون رقم 

 الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم".لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة 

وهكذا فإن المحكم أو الهيئة التحكيمية التي أنطت بها مهمة البت في النزاع المعروض عليها ملزم 

 بإصدار الحكم التحكيمي يفصل النزاع. ومن هذا المنطلق تطرح عدة تساؤلات أهمها:

رها في الحكم التحكيم ل كي يكون ما هو مفهوم الحكم التحكيمي ؟ ما هي الشروط الواجب توف

 صحيحا ؟ وهل الحكم الحكم التحكيمي ورقة رسمي أم ورقة عرفية؟ وما هي حجيته القانونية؟ 

 كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها من خلال مطلبين أساسيين كما يلي: 

                                                 
 . 04سورة النساء اآلية  165
 .80سورة النساء اآلية  166
ن المتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن من القسم الخامس م 14-10القانون رقم  167

 (.1117ديسمبر  8) 2214ذو القعدة  10، 0042قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 
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 المطلب الأول: مفهوم الحكم التحكيمي وشروط صحته

 لتحكيمي وقوته التنفيذيةالمطلب الثاني: حجية الحكم ا

 

 

 مفهوم الحكم التحكيمي وشروط صحته المطلب الأول:

 

قبل الخوض في مسألة شروط صحة الأحكام الصادرة عن المحكمين أو الهيئة التحكيم )الفقرة الثانية( 

يف أحكام التحكيم )الفقرة الأولى(.  تستدعي الضرورة الوقوف عند تعر

يف الحكم ال  تحكيميالفقرة الأولى: تعر

 

يفا محدد لحكم التحكيم يمكن معه الفصل بدقة بين الحكم وباقي القرارات التي  لم يضع المشرع المغربي تعر

يعات  يصدرها المحكم أو المحكمين، وتتفق معه ذلك أغلب الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن وكذا التشر

لك القانون النموذجي للتحكيم الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة الوطنية للدول المختلفة المنظمة للتحكيم، وقد فشل كذ

يف ثم اختلفوا فيه وتم  يف محدد لحكم التحكيم، حيث إقترحوا نصا للتعر للقانون التجاري الدولي في وضع تعر

 .168حدفه

يف لحكم التحكيم ونقسموا في ذلك إل يعي حاول الفقه الوطني والمقارن وضع تعر ى وأمام هذا الفراغ التشر

يفه. يف حكم التحكيم والثاني يضيق في تعر  اتجاهين أحدهما يوسع في تعر

                                                 

E. Gaillard, Arbitrage commercial international, sentence arbitral procedure, J.CI.Dr.   168

inter. Fasc. 586 – 9 – 2. N5.  
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يف الموسع  أولا: التعر

 

يفصل بشكل كلي أو جزئي  يرى أنصار هذا الرأي بأن حكم التحكيم هو كل قرار قطعي يصدر عن المحكم و

تصل بالإجراءات تنهي في النزاع المعروض عليه سواء تعلق هذا القرار بالموضوع أو بالاختصاص أو بمسألة ت

 الخصومة.

وبالتالي يعد حكما وفقا لهذا الاتجاه كل قرار يحسم موضوع النزاع أو جزء منه أو يفصل في مسألة اختصاص 

هيئة التحكيم، وعلى العكس من ذلك لا يعد حكما القرارات الصادر من المحكم والخاصة بإدارة الجلسات 

 ي النزاع كقرار إحالة الدعوى إلى التحقيق.والقرارات الصادرة عنه والتي لا تفصل ف

يف الموسع لحكم التحكيم في حكمها الصادر في  في  05/6/0993وقد تبنت محكم الاستئناف بباريس التعر

بقولها "يقصد بأحكام التحكيم أعمال المحكمين التي تفصل بشكل حاسم كليا أو جزئيا في النزاع  SARDISUDقضية 

هذا الحكم في الموضوع أو الاختصاص أو في مسألة إجرائية تؤدي إلى إنهاء  الذي عرض عليهم سواء كان

 الخصومة". 

يف الضيق   ثانيا:التعر

 

يفصل في طلب محدد في  يرى جانب أخر من الفقه أن حكم التحكيم هو كل قرار صادر عن المحكم و

يؤدي إلى إنهاء النزاع كليا أو جزئيا، وبالتالي  لا تعد أ حكاما تحكيمية وفقا لأصحاب هذا الاتجاه موضوع النزاع، و

قرارات المحكم التي تفصل في مسألة الاختصاص او صحة العقد أو مبدأ المسؤولية، لأن الحكم التحكيمي يجب أن 

 ينهي ويحسم النزاع كليا أو جزئيا. 
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 الفقرة الثانية: شروط صحة الحكم التحكيمي

 

يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى على أنه "  10-15من قانون  602 -06ينص الفصل 

اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالى والمستندات وبيان 

 النقط التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وذا منطوقا لما قضى به.

يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم، أو ويجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم 

 كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.

 أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه فيجب أن يكون دائما معللا".

 أنه " يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي: من نفس القانون على 602-03ونصت المادة 

 أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم، -0

 تاريخ صدوره،  -0

 مكان صدوره، -6

الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وعنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم   -3

 الاجتماعي...

يعها بين الأطراف".   يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب   المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توز

انطلاقا من هاتين المادتين يتضح أن المشرع أستوجب احترام مجموعة من الشروط والبيانات اللازم ذكرها 

 وتضمينها الحكم التحكيم حتى يكون هذا الخير صحيحا ومنتجا لأثاره، ومن هذه الشروط نذكر: 
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 الكتابة:  -أولا

 

يعات العربيةاست أن يكون الحكم التحكيمي عملا مكتوبا، فالكتابة شرط ضروري  169لزمت جل التشر

بوصفه عملا قضائيا يمارسه المحكمون في شأنه كل سلطة قضائية فهو يعتبر حكما حقيقيا في النزاع تتوافر فيه كل 

أنه " يصدر الحكم على  10-15من قانون  602-06في هذا الصدد نصت المادة  170عناصر العمل القضائي

التحكيمي كتابة..." و بالتالي تعتبر الكتابة شرط ضروري لوجود الحكم التحكيمي لا لإثباته، فصدوره شفهاهة لا 

يستقيم به وصف حكم التحكيم مع ما يتضمنه ذلك من أثار، ولا يكتسب هذا الحكم حجية الشيء المقضي به ولا 

أو صورة مؤقتة منه للحصول على أمر التنفيذ وهو ما لا يتسنى إلا إذا يكون واجب النفاذ فيلزم تقديم أصل الحكم 

 .171كان الحكم التحكيمي مكتوبا

وقد أحسن المشرع صنعا حينما اشترط الكتابة في الحكم التحكيمي لأن من شأن الكتابة أن تضع حلا 

 يمي.لمجموعة من المشاكل الصعوبات التي قد يواجها الأطراف أثناء تنفيذ الحكم التحك

فلو أن الحكم صدر دون الشكلية المطلوبة لكان ذلك سببا في تعطيل الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه 

 .172التحكيم كوسيلة لحل المنازعات بين الأفراد

 ثانيا: تعليل الحكم التحكيمي

 

                                                 

 من مدونة التحكيم الموريتانية. 07انظر المادة  169 

مصر،  -منير عبد المجيد، قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية 170 

 . 107، ص: 2440
 8محمد األمين ولد أحمد المرابط، ، مرجع سابق، ص:  171

مراكش،  –راقة الوطنية عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، دار النشر وتوزيع المطبعة والو 172 

 . 221، ص: 1122طبعة أبريل 
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يف التعليل أو التسبيب شأنه شأن الغالبية العظمى من يعات  لم يكلف المشرع المغربي نفسه عناء تعر التشر

من ق.م.م على وجوب تعليل الحكم  التحكيمي ما لم يتفق  602-06العربية، واكتفى بالتنصيص في المادة 

الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط 

 تعليل الحكم.  

ية التي أفضت إلى وجودهأما الفقه فقد عرفه بقول يراد بتعليل الأحكا . 173م تضمينها الأسباب الضرور

 التحكيم.

ية التي أفضت إلى وجوده وذلك ببيان  وهكذا فإن كل حكم تحكيمي يجب أن يتضمن الأسباب الضرور

الأوجه الواقعية والقانونية التي يرتكز عليها المحكم في بناء حكمه، وكل حكم تحكيمي لا يتضمن هذا الشروط يكون 

 طعن فيه بالبطلان لمخالفاته للشكليات المنصوص عليه قانونا.قابلا لل

 ثالثا: توقيع الحكم التحكيمي

 

 من ق.م.م على أنه يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين. 602-05نص الفصل 

 وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوقيع، يشير إلى ذالك في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب

 عدم التوقيع ..."

فطبقا لهذه المادة فتوقيع الحكم التحكيمي  شرط ضروري لصحته حيث  يجب على المحكم أو الهيئة 

يصدر  التحكيمية توقيع الحكم الذي أصدرته وإلا كان باطلا لفقدانه لأحد بياناته الإلزامية المنصوص عليها قانونا. و

                                                 

 .121عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص:  173 
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لى الأقلية الرافضة للتوقيع بيان أسباب الرفض وهو ما يجعل خلو الحكم المحكمون قرارهم بالأغلبية في حالة التعدد وع

 .174من ذكر هذه الأسباب سببا من أسباب رفع دعوى البطلان لوقوع بطلان قرار التحكيم

  

 

 رابعا: تحديد تاريخ ومكان صدور الحكم التحكيمي 

 

ية لصحة الحكم التحكيمي من ق.م.م واعتبرته من الشروط الض 602-03نصت على هذا الشرط المادة  رور

ولا يخفى ما لأهمية تحديد تاريخ صدور الحكم التحكيمي في معرفة المدة التي صدر فيها الحكم التحكيم وهل احترمت 

الهيئة التحكيمية المدة المقررة لها قانونا، وفي حالة ثبوت صدوره بعد فوات المدة القانونية اعتبر قابلا للبطلان، 

مكن إصدار حكم التحكيم دون أن يتضمن تاريخ صدوره طالما أمكن الاستدلال على ذلك من ويرى البعض أنه ي

خلال قرائن، مثل أن يودع الحكم لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال ميعاد الإصدار المقرر، أو أن يتوفى أحد 

 المحكمين الموقعين بعد التوقيع عليه خلال الميعاد المقرر للتحكيم. 

، وذلك لمعرفة المحكمة المختصة في تذيل 175ن يشتمل قرار التحكيم على ذكر المكان الذي صدر فيهكما يجب أ

يترتب على عدم ذكر مكان  الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية وكذلك النظر في الطعن بالبطلان إذا كان له محالا، و

   صدور الحكم بطلانه ذلك أن ذكر مكان التحكيم شرط لصحة قرار التحكيم.

 

                                                 

 .107محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص:  174 

 .4محمد األمين ولد أحمد المرابط، ، مرجع سابق، ص:  175 
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 حجية أحكام التحكيم وقوتها التنفيذية المطلب الثاني:

 

 الفقرة الأولى: حجية أحكام التحكيم

 

قد يعتقد البعض أن حكم المحكمين ليست له حجية الشيء المقضي به على اعتبار أن هذه الصفة لا 

تحكيم فليست تمنح إلا للأحكام الصادرة عن القضاء، أما ما يصدر عن باقي الجهات الأخرى ومنها ال

له أية حجية، إلا أن الحقيقة هي أن حكم المحكمين له حجية الشيء المقضي به ومنذ صدوره ذلك أن 

التحكيم ولو أنه قضاء خاص وكذا ارتباطه بعقد فلا يجب إغفال أن المشرع اعترف للمحكمين بصلاحية 

أحكام له صفة الأحكام الفصل في نزاعات الأفراد ونظم التحكيم واعتبر ما يصدره المحكمون من 

ية وكأن النزاع  ية والقواعد الجوهر القضائية وأوجب على المحكمين تطبيق نفس الإجراءات المسطر

 عرض على المحكمة المختصة.

وهكذا إذ استجمع حكم المحكمين كل شروط صحته المنصوص عليها قانون والتي سبق أن أشرنا إليها أعلاه 

ة، ولو كان قابلا للطعن وقبل شموله بأمر التنفيذ لأنه لا يحوز قوة الشيء المقضي أصبح متمتعا بحجية قانونية قاطع

 شأنه في ذلك شأن الحكم القضائي يتمتع بقوة ملزمة ذاتية، بمجرد ما يصدر عن هيئة التحكيم .به 

وبهذا يمكن القول أن لأحكام المحكمين حجة فيما قضت به بين أطراف الخصومة لا يجوز معها  

يق التحكيم على القضاء مرة أخرى أو على هيئة قضائية ثانية طرح نف س النزاع الذي تم فصله عن طر

 إذ أن الحجية التي اكتسبها الحكم تمنع ذلك.

 ل كن التساؤل الذي  يطرح هنا هل الحكم التحكيمي ورقة رسمية أم ورقة عرفية ؟
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قول بأن الحكم التحكيمي ورقة رسمية. اختلف الفقه حول هذه المسألة ولو أن الرأي الغالب يذهب إلى ال

على أن حكم المحكيمين ورقة رسمية، لأنه ليس بالضرورة أن تصدر  0993وقد أكد قانون التحكيم المصري لسنة 

هذه الورقة من موظف عمومي، وإنما يكفي أن يصدر من شخص أنيطت به خدمة عامة أو كلفه القانون بالتزام عام 

ه اختير من قبل الأطراف ليضطلع بمهمة تطبيق القانون، وهي مهمة ذات طابع عمومي في معين، والمحكم والحالة هذ

 .176نطاق معين

أما عندنا في المغرب، وأما غياب نص صريح في المسألة، يمكن القول بأن حكم المحكمين ورقة رسمية 

حدثان عن الورقة من قانون الالتزامات والعقود اللذان يت 309و  300باستقراء بعض النصوص كالفصلين 

 177الرسمية.

ينص على أن "الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق  300فالفصل 

 في مكان تحرير العقد...

 وتكون رسمية أيضا:

 الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم،  (2

ة، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها ( الأحكام الصادر عن المحاكم المغربية والأجنبي0

 واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تبثتها".

على أن: الورقة الرسمية حجة على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف  309وينص الفصل    (6

 ر".العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزو

                                                 

عناصرها ووقت انقضاءها، دار الفكر الجامعي، الطبعة أحمد حشيش، القوة التنفيذية لحكم التحكيم تميزها مفترضها  176 

 .10، ص:1112األولى، 

 .220عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص:  177 
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أما القضاء المغربي فقد اعتبر الحكم التحكيمي ورقة رسمية، حيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالدار 

 ما يلي:  178البيضاء

"حيث إن المقرر فقها وقضاءا أن قرارات التحكيم تكتسب حجيتها فيما قضت به من الحقوق انطلاقا من 

مر التنفيذ الذي يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية في نطاق القرينة القانونية القاطعة التي تقررها، من حيث أ

يقتصر  600أحكام الفصل  من ق.م.م يقتصر على منح الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي ليضحى قابلا للتنفيذ، و

دور هذا الأخير عن القيام بفحص ظاهري للمقرر المذكور للتأكد من عدم تعارضه مع مقتضيات النظام العام 

 من نفس القانون. 613المنصوص عليه في الفصل وفق 

يق بين حجية الشيء المقضي به للمقرر التحكيمي، وبين القوة التنفيذية التي تمنح  وحيث إنه لذلك يتعين التفر

 لهذا المقرر بأمر من رئيس المحكمة الذي لا يبت في جوهر النزاع.

على الحقيقة التي يحملها الحكم القضائي أو المقرر حيث إنه لما كانت حجية الشيء المقضي به هي قرين قاطعة 

من ق.ل.ع والحقوق التي  309التحكيمي، وتعني هذه القرينة أن الوقائع المثبتة في المدلول الذي يشير إليه الفصل 

ا فصلت فيها، لا يمكن أن تكون محل مجادلة جديدة، فإنه ليس هناك محل للتمييز بين الأحكام الأجنبية المشار إليه

 في الفصل المذكور وبين مقررات التحكيم التجاري الدولي، بالنظر للمقرر التحكيمي المعتمد عليه في الطلب".

 الفقرة الثانية: القوة التنفيذية للحكم التحكيمي 

 

على أن الحكم التحكيمي  15-10من القانون رقم  602-03نص المشرع المغربي في الفصل  

ء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، إلا أن الحكم يكتسب بمجرد صدوره حجية الشي

                                                 

، منشور بمجلة اإلشعاع، تصدرها هيئاة المحامين بالقنيطرة،  12/22/2447الصادر بتاريخ  2742/47القرار رقم  178 

 .244-248، ص: 2447، دجنبر 28العدد 
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يين الخاضعين  التحكيمي لا يكتسب هذه الصفة، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنو

يل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالا  للقانون العام طرفا في النزاع إلا بناء على أمر بتخو

يل الصيغة التنفيذية يصدره أمام القاضي الم يا بمقتضى أمر بتخو يكون تنفيذ الحكم التحكيمي جبر ختص. و

يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا باتفاق التحكيم مع ترجمتها  رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها و

الا داخل المحكمين أو الطرف الأكثر استعج  إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد

 أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدور الحكم التحكيم.

 :خاتمة

 

يتمتع بقوة أصبح كالحكم القضائي  0112ختاما يمكن القول أن الحكم التحكيمي بعد تعديل سنة 

يطة استيفاء  ملزمة ذاتية، بمجرد ما يصدر عن هيئة التحكيم، وبالتالي يحوز حجية الشيء المقضي به شر

التي يفرضها القانون والتي سبق الفصل فيها من جهة، وتلك التي قد يتفق عليها الأطراف في  الشروط

 عقد التحكيم من جهة أخرى.
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 لائحة المراجع

 
 (القرآن ال كريم، رواية الإمام ورش.0
مقال منشور بمجلة الفقه  محمد الأمين ولد أحمد المرابط، شروط صحة قرارات التحكيم طبقا لمدونة التحكيم الموريتانية،( 0

 .0103، دجنبر 00والقانون العدد 
ية6 مصر،  -( منير عبد المجيد، قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندر

0995. 
يع المطبعة والوراقة3 مراكش،  –الوطنية  (عبد ال كريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، دار النشر وتوز

يل   .0106طبعة أبر
يع (5  القاهرة، الطبعة الأولى، دون ذكر السنة. –محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوز
(أحمد حشيش، القوة التنفيذية لحكم التحكيم تميزها مفترضها عناصرها ووقت انقضاءها، دار الفكر الجامعي، الطبعة 5

 .0110الأولى، 
، منشور بمجلة الإشعاع، تصدرها هيئاة المحامين بالقنيطرة،  13/00/0992الصادر بتاريخ  0203/92(القرار رقم 3

 .0992، دجنبر 03العدد 
يض الباب الثامن من القسم الخامس  10-15( القانون رقم 2 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية القاضي بنسخ وتعو

 (.0112ديسمبر  3) 0300ذو القعدة  05، 5503ة، الجريدة الرسمية عدد من قانون المسطرة المدني
7) E. Gaillard, Arbitrage commercial international, sentence arbitral procedure, J.CI.Dr. inter. 
Fasc. 586 – 9 – 2. N5.  
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 نطاق الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي من خلال طرق الطعن

 

أوزانزهير   

  سلك الدكتوراهفي طالب باحث 

 جامعة عبد المالك السعدي بطنجة

 

يحوز حكم التحكيم حجية الأمر المقضي به إذا ما استجمع كل شروطه و مقوماته   مما يستتبع عدم 

يق من طرق  الطعن.   179المساس به إلا بواسطة طر

يقصد بطرق الطعن تلك الوسائل التي من خلالها يمكن للأفراد الد فاع عن حقوقهم أمام و

القضاء إذ بموجبها يمكنهم المطالبة بمراجعة الاحكام الصادرة عن المحاكم الدنيا أمام محاكم أعلى درجة أو 

 180بمراجعة المحاكم للأحكام التي سبق أن أصدرتها ضدهم 

فالنظم القانونية المعاصرة نظمت وسائل مختلفه للطعن في أحكام المحكمين حيث تهدف إلى 

 اك ما قد يكون قد وقع من خطأ بغية إصلاحه وحماية للأطراف.استدر

                                                 

الدين اليوسفي: األثر المانع إلتفاق التحكيم و مدى تأثيره على اإلختصاصالقضائي،دار الفكر الجامعي،الطبعة هات محي 179

 152.ص: 0254األولى 

عبد الكريم الطالب، المختصر في الشررح العملري لقرانون المسرطرة المدنية،المطبعرة و الوراقرة الوطنيرة،مراكش الطبعرة  180

 .505،ص0221األولى 
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معينة للطعن في أحكام المحكمين رغم تنصيصه في الفقرة  والمشرع المغربي بدوره نظم طرقا 

على أن الحكم التحكيمي لا يقبل أي طعن .عاد في الفقرة الثانية لنفس  63-602الأولى من الفصل 

الحكم الصادرعن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط يمكن أن يكون الفصل ليأكد أنه 

بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود  310المقررة في الفصل 

اتفاق التحكيم.كما خول للخصوم إمكانية ممارسة طرق طعن غير عادية أخرى و يتعلق الأمر بتعرض 

  ومة وممارسة دعوى البطلان.الغير الخارج عن الخص

فإذا كان الحكم الصادر عن هيئة التحكيم  في النزاع المتفق بشأنه على التحكيم بمثابة الحكم القضائي 

نظرا لإسباغ الحماية القضائية عليه في مراحل مختلفة فهل يسري على أحكام المحكمين ما يسري على 

لتي يتعرض لها حكم التحكيم في حالة عيب فيه أحكام  القضاء من طرق الطعن؟أم أن طرق الطعن ا

 أو خطأ تختلف؟

سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة من خلال محورين الأول سنتطرق فيه لنطاق الرقابة القضائية  

 في دعوى البطلان في حين سنتناول في المحور الثاني سلطة القضاء عند الطعن بالطرق الغير العادية.

 رقابة القضائية في دعوى البطلانالمحور الاول: نطاق ال

 المحورالثاني:سلطة القضاء عند الطعن بالطرق الغير العادية
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 المحور الاول: نطاق الرقابة القضائية في دعوى البطلان

إن تدخل قضاء الدولة في التحكيم من خلال الرقابة التي يقوم بها على العملية التحكيمية قد 

وقد أجازت  181مي ويحل محل الهيئة و يصدر قرارا منهيا  للنزاع.يفرض جزاء بطلان الحكم التحكي

يعات الطعن في حكم التحكيم بالبطلان أمام قضاء الدولة حتى و إن كان التحكيم باعتباره عدالة  التشر

خاصة،لا يتلاءم بسهولة مع طرق الطعن ذات الإجراءات المعقدة و البطيئة و التي ترمي إلى إعادة 

الطعن على تقديم المشرع المغربي  نص قد و 182ال قرارالقاضي محل قرار المحكم.فحص النزاع و إحل

،حيث نص الفصل  طبقا للقواعد المطبقة أمام محكمة الإستئناف بالبطلان  في الأحكام التحكيمية

أنه "رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد  63 -602

 ام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها.." العادية أم

وعليه سنتعرض لأهم إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الإستئناف و من ثم نعرج على الآثار 

 المترتبة عنه .

 الطعن بالبطلان و إجراءاته -0

                                                 

دار اآلفراق المغربيرة، -دراسة فري القرانون المغربري و المقرارن-بوعلف: الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي عبد اللطيف181

 .521ص 0255الطبعة األولى

يوسررف السرراقوط: دور العمررل القضررائي فرري تحقيررق فعاليررة حكررم التحكيم،رسررالة لنيررل دبلرروم الدراسررات العليررا المعمقررة فرري  182

السررنة الجامعررة  سررال، كليررة العلرروم القانونيررة و اإلقتصررادية و اإلجتماعيررة -السويسرري-مسالقررانون الخاص،جامعررة محمررد الخررا

 12.ص.0227/0220
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إن الحديث عن الطعن بالبطلان يقتضي منا تحديد المقصود من هذا البطلان وتحديد الحالات 

تستوجب الطعن  بالبطلان في الحكم التحكيمي والتي أوردها المشرع المغربي على سبيل الحصر.و  التي

 كذا تناول اجراءات رفع دعوى البطلان

 أولا: حالات الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي.

يعتبر البطلان ذلك الجزاء الذي يرتبه المشرع نتيجة اختلال أحد الأركان المطلوبة لصحة 

قانونا أو بمقتضى نص القانون ، حيث يؤدي هذا البطلان إلى فقد هذا التصرف لقيمته  التصرف

يعات و القوانين الوطنية وكذا الإتفاقيات الدولية الحالات التي بتوافرها  القانونية .و قد حصرت التشر

ير يجوز الطعن في حكم التحكيم .حيث ينعدم جوهر هذا الحكم و مضمونه،وتركت للقضاء سلطة تقر 

 تحققها في الحكم التحكيمي..

الحالات التي يكون الطعن بالبطلان فيها ممكنا و حصرها في الحالات  63-602وقد أورد الفصل

 التالية:

إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا  -0

 صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛

كيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق إذا تم تش -0

 الطرفين؛

إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتت في مسائل لا يشملها  -6

سائل التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالم
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الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء 

 الأخيرة وحدها؛

فيما يخص أسماء المحكمين  602-03( و0)الفقرة  602-06إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين  -3

 ؛602-05وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 

ي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم إذا تعذر على أي من طرف -5

 أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع؛

 إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام؛ -3

ية التي اتفق الأطراف على  -2 تطبيقها أو استبعاد تطبيق في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطر

  183القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

                                                 

 على مايلي:5201من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته اليونسترال في سنة  14تنص المادة  183

 من هذه المادة. 1و  0إلغاء يقدم وفقاً للفقرتين ال يجوز الطعن في قرار التحكيم أمام إحدى المحاكم إال بطلب -5

   أن تلغي أيقرار تحكيم إال إذا: 0ال يجوز للمحكمة المسماة في المادة   -0

 قدم الطرف طالب اإللغاء دليال ً يثبت:-أ

لمرذكور غيرر   مصراب بأحرد عروارض األهليرة، أو أن االترـفاق ا 0(أن أحد طرفي اتـفاق التحكم المشار إليه فري المرادة    5

صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان االتـفاق له، أو بموجب قانون دولة البحرين في حالة عردم وجرود مرا يردل علرى 

 أنهما فعال ذلك، أو

(أن الطرف طالب اإللغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيـين أحد المحكمين أو برججراءات التحكريم أو أنره لرم يسرـتطع لسربب  0

 قضيته، أو آخر أن يعرض

ان قرار التحكريم يتنراول نزاعراً ال يقصـرـده أو ال يشرمله اترـفاق العررض علرى التحكريم أو انره يشتمــرـل علرى قررارات فري ( 1

مسائل خارجة عن نطاق هذا االتـفاق، على أنه إذا كران مرن الممكرن فصرل القـرـرارات المتعلقـرـة بالمسرائل المعروضرة علرى 

غير المعروضة على التحكيم، فال يجوز أن يلغى من قرار التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل علرى التحكيــم عن القــــرارات 

 القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم، أو

لحكرم ( ان تشكيل هيئة التحكيم أو اإلجراء المتبع في التحكيم كان مخالفاً التـفاق الطرفين، ما لرم يكرن هرذا االترـفاق منافيــرـا 4

من أحكام هذا القانون التي ال يجوز للطرفين مخالفتها، أو لم يكن في حالة عدم وجود مثل هرذا االترـفاق مخالفراً لهرذا القرانون، 

 أو
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وتحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا 

ي لا يجوز تضمن ما يخالف النظام العام في الممل كة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل الت

 التحكيم فيها. 

يكون الحكم التحكيمي الصادر بالممل كة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان في  و

 الآتية: 184الحالات

إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل  -0

 التحكيم؛

 أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية  -0

 إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها؛ -6

 إذا لم تحترم حقوق الدفاع؛ -3

 185إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني. -5

                                                                                                                                                         

 وجدت المحكمة:-ب 

 (أن موضوع النزاع ال يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون دولة البحرين. 5

 ة لدولة البحرين.(أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العام 0

ال يجوز تـقديم طلب إلغاء بعد انقضاء ثالثة أشهر من يوم تسلـُّم الطرف صاحب الطلرب قررار التحكريم أو مرن اليروم الرذي -1

  ، إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب. 11حسمت فيه هيئة التحـكيم في الطلب الذي كان قد قدم بموجـــب المادة   

ب منها إلغاء قرارات تحكيم أن توقف إجراءات اإللغاء إن رأت أن األمرر يقرـتضي ذلرك وطلبره يجوز للمحكمة عندما يُطلـ  -4

أحد الطرفين، لمدة تحددها كي تتيح لهيئة التحكيم استئناف السير في إجراءات التحكيم أو اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه، في 

 .رأيها، أن يزيل األسباب التي بني عليها طلب اإللغاء

 من قانون المسطرة المدنية. 15-107األولى من الفصل  الفقرة184

 من قانون المسطرة المدنية المغربي. 42-107الفصل 185



 

 

 

127 

 و تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.

 .راءات رفع دعوى البطلانثانيا:إج

ان تناول اجراءات رفع دعوى البطلان تقتضي منا تحديد المحكمة المختصة وأجل رفع دعوى 

 البطلان.

من ق.م.م "رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية  63-602حيث ينص الفصل 

 ت في دائرتها".قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدر

 يكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي.

و عليه تكون المحكمة المختصة بالنظر بدعوى بطلان الحكم التحكيمي هي محكمة الاستئناف الصادر 

بدائرتها الحكم حسب نوع النزاع المعروض عليها و يتم قبوله منذ صدور الحكم التحكيمي. و هو نفس 

مشرع المغربي في التحكيم الدولي الصادر داخل المغرب من خلال ما هو منصوص عليه في اتجاه ال

 .50186-602الفصل 

من ق.م.م الفرنسي بالنسبة للتحكيم  0303و هو نفس ما ذهب اليه المشرع الفرنسي في المادة 

 . 187من ق.م.م الفرنسي بالنسبة للتحكيم الدولي 0513و المادة  0515الداخلي و المادة 

                                                 

أعراله أمرام محكمرة االسرتئناف  107-15على  ترفرع دعروى الربطالن المشرار إليهرا فري الفصرل  10-107ينص الفصل 186

د صردور الحكرم التحكيمري. وال يرتم قبولره، إن لرم يقردم التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها ويمكن تقديم هرذا الطعرن بمجرر

 داخل أجل خمسة عشر يوما على تبليغ الحكم القابل للتنفيذ 

 012187م.س،ص  -رقابة القضاء على التحكيم دراسة في القانون المغربي و المقارن–انضر عبد الكبير العلوي الصوصي 
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وإن كان المشرع قد نص على أن الطعن يكون مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي فإن هذا 

المقتضى لا يمكن أن يتحقق لأن مكنة الطعن لا تفتح عمليا إلا من تاريخ تسليم الحكم التحكيمي إلى 

 تسلم هيئة التحكيم إلى الذي ينص على " 02-602الأطراف من طرف هيئة التحكيمية طبقا للفصل 

 كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره."

ويتصور أن يقع الطعن في المقرر بعد تسلم نسخة منه من كتابة ضبط المحكمة المختصة التي وقع 

 60189-602عملا بمقتضيات الفصل  188الإيداع فيها

الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة يوما من تبليغ  05ولا يتم قبول الطعن إذا لم يقدم داخل أجل 

 إلى أطراف الدعوى التحكيمية.190التنفيذية.

ية بالدار البيضاء"حيث أنه بمراجعة وثائق  حيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجار

وتقدم الطعن  03/5/0106الملف تبين أن الطاعن بلغ بالحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 

من  63-602يوم المنصوص عليه في الفصل  05أي داخل أجل  00/5/0106لبطلان بتاريخ فيه با

 191ق.م.م، و لاستيفائه لباقي شروطه الأخرى صفة و أداء فإنه تعين التصريح بقبوله شكلا"

                                                 

 000م.س.ص-قراءة في التشريع و القضاء-مغربعمر أزوكاغ،التحكيم التجاري الداخلي و الدولي بال 188

يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسرخة مرن اتفراق التحكريم مرع ترجمتهرا إلرى اللغرة العربيرة  15-107ينص الفصل 189

لردى كتابرة ضربط المحكمرة مرن لرردن أحرد المحكمرين أو الطررف األكثرر اسرتعجاال داخررل أجرل سربعة أيرام كاملرة التاليرة لترراريخ 

 صدوره.

 من قانون المسطرة المدنية.المغربي 10-107الفصل 190

رقمررره بمحكمرررة  00/52/0251صررردر بتررراريخ: 4441/0251اإلسرررتئناف التجاريرررة بالدارالبيضررراء رقرررم قرارمحكمرررة191

قراءة فري التشرريع -التحكيم التجاري الداخلي و الدولي بالمغرب،أورده عمر أزوكاغ :0145/0251/4اإلستئناف التجارية 

 000.صم.س-و القضاء
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يوما من يوم تبليغ الحكم التحكيمي المعطى للصيغة  61و هذا الميعاد لرفع دعوى البطلان هو 

 .192بة للقانون الفرنسيالتنفيذية بالنس

يوم التالية لتبليغ الحكم التحكيمي مذيلا بالصيغة  05إذن المشرع المغربي من خلال تحديده أجل 

التنفيذية، يكون قد قصر من مدة ممارسة الطعن بالبطلان على خلاف باقي القوانين المقارنة و بذالك 

 لحكم التحكيمي .يكون المشرع المغربي قد عمل على تقصير مدة تعطيل تنفيذ ا

 آثار الطعن بالبطلان -0

كما بينا سابقا فإن الأحكام التحكيمية تكون  قابلة للطعن بالبطلان  وفقا للقواعد العامة. حيث 

 من قانون المسطرة المدنية. 63-602يترتب على ذلك أثران أوردهما المشرع المغربي في الفصل 

 التحكيمي. يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم -

 193كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي. -

 

 أولا: الأثرالموقف لأجل الطعن و ممارسة الطعن

عبارة "يوقف أجل ممارسة  63-602لقد أورد المشرع المغربي في الفقرة الأخيرة من الفصل 

 الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي.

                                                 

 من ق.م.م الفرنسي. 5121منق.م.م الفرنسي و المادة  5400المادة  192

 من قانون المسطرة المدنية المغربي. 10-107الفصل 193
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 طعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي."كما توقف ممارسة هذا ال

و بذلك يكون  أجل الطعن في بطلان الحكم التحكيمي و ممارسة الطعن في الحكم التحكيمي 

من  56-602يوقف تنفيذ هذا الأخير ونفس الأمر ينطبق على التحكيم الدولي حيث ينص الفصل 

أجل تنفيذ الحكم التحكيمي ما لم يكن قانون المسطرة المدنية أنه"كما يوقف الطعن الممارس داخل ال

القرار التحكيمي مشمولا بالنفاذ المعجل، ويمكن في هذه الحالة للجهة التي تبت في الطعن أن تأمر 

 بوقف التنفيذ إذا ظهر لها ما يبرر ذلك."

فمجرد رفع دعوى البطلان تعطل تنفيذ الحكم التحكيمي بل يمتد ذالك طوال فترة قيام إذن 

 194الدعوى

من قانون المسطرة المدنية الفرنسي  0303و نفس الأمر الذي تبناه المشرع الفرنسي في المادة وه

 من نفس القانون. 0513بالنسبة للتحكيم الداخلي و المادة 

 ثانيا:سلطة محكمة الطعن على النزاع بعد ابطال حكم التحكيم

بطال المحكمة لحكم التحكيم حول من هي ا لمحكمة التي تتولى الفصل في يثار التساؤل في حالة  إ

النزاع موضوع البطلان من جديد؟هل هي المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم بالبطلان أم أن الأمر يبقى 

 من اختصاص هيئة التحكيم.

بي في الفصل  من قانون المسطرة المدنية أنه " إذا أبطلت   62-602وهنا يذهب المشرع المغر

تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما  محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي
                                                 

 014م.س.ص –دراسة في القانون المغربي و المقارن  –عبد الكبير الصوصي: رقابة القضاء على التحكيم  194
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لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه." و هي مقتضيات لا تنطبق على التحكيم 

. وهي نفس المقتضيات التي تبناها المشرع الفرنسي من 53-602الدولي حسب ما نص عليها لفصل 

 195ن قانون المسطرة المدنية الفرنسي،م 0305خلال المادة 

إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي 

يكون قرارها نهائيا.  و

و  تكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في مادة التحكيم قابلة للطعن بالنقض طبقا للقواعد 

 196العادية.

 ضاء عند الطعن بالطرق الغير العاديةالمحورالثاني: سلطة الق

يقة من طرق الطعن العادية،  إن ما يعزز حجية الحكم التحكيمي أنه كقاعدة عامة لا يقبل أية طر

على أنه"لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن " فهو لا يقبل الاستئناف  63-602حيث ينص الفصل 

يكون المشرع المغربي بهذا قد خالف نهج الم شرع الفرنسي الذي يسمح بالطعن في أحكام ولا النقض.و

 المحكمين بالاستئناف و النقض و إعادة النظر و التعرض و البطلان.

 63-602غير أن المشرع رغم ذلك سمح بالطعن في الحكم التحكيمي بإعادة النظر طبقا للفصل 

 ن.من نفس القانو 310من قانون المسطرة المدنية وذلك للأسباب التي حددها الفصل  197

                                                 

 195 Art 1485 

 مدنية المغربيمن قانون المسطرة ال 10-107الفصل  196
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كما سمح المشرع بالطعن في أحكام المحكمين بتعرض الغير الخارج عن الحكومة كما جاء في الفصل 

 .198من قانون المسطرة المدنية 602-65

يق تعرض الغير الخارج عن الخصومة  أولا: الطعن عن طر

لكل  يعتبر تعرض الغير الخارج عن الخصومة إحدى طرق الطعن الغير العادية التي منحها المشرع 

 199شخص يمس بحقوقه حكم  لم يستدع هو أو من ينوب عنه فيه.

ولم يخص المشرع المغربي تعرض الغير الخارج عن الخصومة في التحكيم بقواعد خاصة أو أحكام 

جديدة تتفق مع طبيعته و مكوناته، بل أخضعه لنفس المقتضيات المطبقة أمام المحاكم الرسمية، حيث 

من قانون  65-602التي أوردها الفصل  615إلى  616على الفصول يظهر ذلك من خلال الإحالة 

المسطرة المدنية . و الذي جاء فيه" لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة 

التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول 

 أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم." 615إلى  616من 

يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى. و  200و

 201من قانون المسطرة المدنية. 60و الفصل 60التي نص عليها المشرع في الفصل

                                                                                                                                                         

يمكن أن يكون الحكم الصادرعن الهيئة التحكيميرة موضروع إعرادة النظرر طبقرا   14-107تنص الفقرة الثانية من الفصل197

بعررده وذلررك أمررام المحكمررة الترري كانررت سررتنظر فرري القضررية فرري حالررة عرردم وجررود اتفرراق  420للشررروط المقررررة فرري الفصررل 

 التحكيم. 

المسرطرة المدنيرة  ال يواجره األغيرار باألحكرام التحكيميرة ولرو كانرت مذيلرة بالصرريغة مرن قرانون  11-107يرنص الفصرل 198

إلرى  121التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصرول مرن 

 يبرم اتفاق تحكيم.  ستنظر في النزاع لو لم كانت أعاله أمام المحكمة التي 121

 من قانون المسطرة المدنية المغربي. 121الفصل 199
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يداعه بكتابة ضبط المحكمة ولا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصوم ة إذا لم يرفق بوصل يثبت إ

يا للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن الحكم بها.  202مبلغا مساو

حيث على الطرف الذي لا يقبل تعرضه ،والتي لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية  

يض وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستيناف وخمسمائة درهم بالنس بة لمحكمة النقض دون مساس بتعو

 203الطرف الآخر عند الاقتضاء.

يق  إعادة النظر -0  الطعن عن طر

على أن الطعن بإعادة النظر يهم الأحكام التي لا  310ينص المشرع المغربي من خلال الفصل 

يق إعادة النظر كل من كان طرفا في  تقبل أي طعن بالتعرض و الاستئناف. ويخص الطعن عن طر

 ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها.دعوى أو ال

                                                                                                                                                         

دور القضاء في عملية التحكيم،سلسلة دراسات و أبحاث ،الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الوسراطة  معمرو بومكوسي:200

 522م.س.ص.-التحكيم-الصلح–

ه من طرف المدعي أو وكيله ق.م.م.  ترفع الدعوى إلى المحكمة االبتدائية بمقال مكتوب موقع علي من 15ينص الفصل 201

أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشرار 

 في المحضر إلى أنه ال يمكن له التوقيع.

 وكذا تاريخ االستدعاء. تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء األطراف 

 ."بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب األحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية 

من قانون المسطرة المدنية   يجب أن يتضمن المقال أو المحضر األسماء العائلية والشخصرية وصرفة أو  10وينص الفصل-

عي وكذا عند االقتضاء أسماء وصرفة ومروطن وكيرل المردعي، وإذا كران أحرد مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمد

 األطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.

 يجب أن يبين بجيجاز في المقاالت والمحاضر عالوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسرائل المثرارة وترفرق بالطلرب 

المدعي استعمالها عند االقتضاء مقابل وصرل يسرلمه كاترب الضربط للمردعي يثبرت فيره عردد المسرتندات المستندات التي ينوي 

 المرفقة ونوعها

 إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.

االقتضاء تحديرد البيانرات غيرر التامرة أو التري ترم إغفالهرا، كمرا يطلرب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند  يطلب

 اإلدالء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب. 

 من قانون المسطرة المدنية. 124الفقرة الثانية من الفصل   202

 من قانون المسطرة المدنية. 121الفصل  203
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حيث  لم يأتي المشرع المغربي بأحكام جديدة  خاصة بإعادة النظر في أحكام المحكمين و اكتفى 

 204بالإحالة على القواعد العامة للمسطرة المدنية.

فيه ويجوز أن يبت وهو طعن ينعقد الإختصاص فيه للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه 

 205نفس القضاة الذين أصدروه.

من قانون المسطرة المدنية على أنه"يمكن أن يكون الحكم  63-602وفي هذا الإطار ينص الفصل 

بعده وذلك  310الصادرعن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 

 اتفاق التحكيم." أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود

و يقدم طلب اعادة النظر ضد حكم التحكيم امام المحكمة التي كانت مختصة لولا اتفاق التحكيم 

ية حسب طبيعة النزاع  ية أو ادار وذلك وفق الإجراءات العادية. و هذه المحكمة قد تكون عادية أو تجار

ما لو تعلق الأمر بنزاع منشور أمام و حسب درجة التقاضي التي تم في ضوئها تم اللجوء الى التحكيم. ك

محكمة الاستئناف و ابرم بشأنه اتفاق التحكيم و قدم طلب لهذه المحكمة يرمي الى الاشهاد على الاتفاق 

 . 206على اللجوء للتحكيم و قررت هذه المحكمة الحكم و فق الطلب و الغت الدعوى على الحالة

ية ب  المذكور  603الدار البيضاء "وحيث أن الفصل حيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجار

ينص على أن أحكام المحكمين يمكن  أن تكون موضوع طلب إعادة النظر أمام المحكمة التي قد تكون 

مختصة في القضية لو لم يتم فيها التحكيم،وهذا يعني أن الحكم التحكيمي وإن أمكن الطعن فيه بإعادة 
                                                 

:دور القضاء في عملية التحكيم،سلسلة دراسات و أبحاث ،الوسائل البديلة لتسروية المنازعرات الوسراطة معمرو بومكوسي204

 520م.س.ص.-التحكيم-الصلح–

 من قانون المسطرة المدنية. 420الفصل  205

 .450عبد الكبير العلوي الصوصي: رقابة القضاء على التحكيم دراسة في القانون المغربي و المقارن. م.س.ص 206 
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حكمة  الإبتدائية التي كانت مختصة للفصل في النزاع القاضي بين النظر فإن ذلك لا يجوز إلا أمام الم

الطرفين لو لم يكن موضوع اتفاق تحكيم. و في النازلة فإن الطاعنة لما تقدمت بطلب إعادة النظر أمام 

ية مباشرة ،فإنها توجهت أمام جهة غير مختصة باعتبار أن المحكمة المذكورة  محكمة الإستئناف التجار

محكمة التي كانت ستحسم في النزاع و لم يكن هناك شرط التحكيم الأمر الذي يتعين معه ليست هي ال

 207التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب"

من قانون  310وقد حدد المشرع المغربي الحالات التي تستوجب الطعن بإعادة النظر في الفصل 

 المسطرة المدنية و حصرها في مايلي.

القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد إذا بت  - 0

 الطلبات؛

 إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛ - 0

 إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛ - 6

 ؛إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر - 3

 إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛ - 5

                                                 

رقمره بمحكمرة  01/50/0250صردر بتارسرخ  0510/0250قرار محكمة اإلستئناف التجاريرة بالردار البيضراء .رقرم.  207

 . 1404/0255/54اإلستئناف التجارية 

 .012-010م.س.ص -قراءة في التشريع و القضاء–عمر أزوكاغ :التحكيم التجاري الداخلى و الدولي بالمغرب -
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إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين  - 3

 ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛

 إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين. - 2

ا كانت الحالات الخمسة الأولى مستساغة بالنسبة للحكم التحكيمي إذ تحكمها القواعد العامة  و اذ

 و ذلك ل كون: 208فإن الحاتين السادسة و السابعة قد تثير اشكالا

حكم المحكمين لا يصدر الا بناءا على اتفاق الأطراف و بعد مجاراة مسطرة التحكيم و مسايرتها،  -

حكم اصدرا حكمين من نفس الأطراف و استنادا الى نفس الوسائل و دون أن و بالتالي يصعب على الم

 يتمسك أحد الأطراف بالحكم الذي سبق صدوره.

من ق.م.م. الذي يمنع التحكيم في  613كما أن السبب السابع يتعارض مع مقتضيات الفصل -

اعات التي تكون فيها ادارة القضايا المتعلقة بالنظام العام و منها قضايا شؤون القاصرين و كذلك النز

 .209عمومية طرفا ما لم تكن تخضع لأحكام القانون الخاص

يداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي  و لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إ

 .312210الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 

                                                 

 452رقابة القضاء على التحكيم ،دراسة في القانون المغربي و المقارن.م.س.ص.عبد الكبير العلوي الصوصي :  208

معمرو بومكوسي:دور القضاء في عملية التحكيم،سلسلة دراسات و أبحاث ،الوسائل البديلة لتسروية المنازعرات الوسراطة 209

 520م.س.ص.-التحكيم-الصلح–

 منق.م.م 421الفقرة األولى من الفصل 210
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ها الأقصى آلف درهم أمام المحكمة الابتدائية وألفين و التي تم تحديدها في غرامة يبلغ حد 

وخمسمائة درهم أمام محكمة الاستيناف وخمسة آلاف درهم أمام محكمة النقض بدون مساس عند 

يضات للطرف الآخر.  الاقتضاء بتعو

و يقدم طلب اعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه غير أنه 

 .069211و 062و 063على هذا الطلب مقتضيات الفصول: تطبق 

و هو ما ذهب اليه قرار لمحكمة الاستناف بالجديدة حيث قضت بان :"و حيث اوجبت الفقرة 

يوما ابتداءا من تاريخ تبليغ  61من ق.م.م ان يقدم طلب اعادة النظر خلال  316الثانية من الفصل 

أن سلف الطاعن  03/13/0999ادة التسليم المؤرخة في الحكم المطعون فيه... و الثابت من خلال شه

و لم يباشر خلفه الطعن باعادة النظر الا  00/15/0999قد بلغ بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 

حسب تأشيرة صندوق كتابة ضبط هذه المحكمة و بالتالي فان هذا الطعن قد قدم  09/15/0112بتاريخ 

 .212لك فان الطعن باعادة النظر غير مقبول أجلا"بعد ميعاده ببضع سنين و لذ

و من بين الاستثناءات الواردة على هذا الأجل انه إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي 

التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزور أو 

توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا  التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة، بشرط أن

ية فإن الأجل لا  التاريخ غير أنه إذا كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجر

                                                 

 منق.م.م 421الفصل  الفقرة الثانية من211

فررري الملفرررين بعرررد الضرررم رقرررم  10تحرررت رقرررم  0222/ 51/20قررررار لمحكمرررة االسرررتئناف بالجديررردة صرررادر بتررراريخ 212

أورده عبد الكبيرر العلروي الصوصري رقابرة القضراء علرى التحكريم دراسرة فري  21/525/0227، و رقم 21/512/0220

  402-452القانون المغربي و التحكيم م.س. ص 
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يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم 

ب المثار من أجله طلب إعادة النظر تعارض الأحكام فإن الأجل لا يسري . كما أنه إذا كان السب213به

 .214إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير

.و عليه فان الطعن بإعادة النظر 215و لا يترتب على الطعن بإعادة النظر وقف تنفيد الأحكام

 ليس له اي اثر موقف على الحكم التحكيمي المطعون فيه .

لنظر أنه في حالة قبوله شكلا و مضمونا يرجع الأطراف الى الحالة التي و يتميز الطعن باعادة ا

كانوا عليها قبل صدور الحكم وردت المبالغ المودعة وكذا الأشياء التي قضى بها والتي قد يكون تم تسلمها 

 .216بمقتضى الحكم المرجوع فيه

من  312رد في الفصل ا تم رد الطلب فانه يحكم على  الطرف الخاسر بالغرامات الواذفي حين ا

" أنه 13/00/0905.حيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 217ق.م.م

فعلا حيث اتضح أن القرار الاستئنافي جاء متناقضا في أجزائه و حيث تبعا لما سبق فان التناقض بين 

المشار اليها على سبيل الحصر في  أجزاء القرار يبقى واضحا و علاوة على أن سبب الطعن أحد الأسباب

ق.م.م يستوجب معه الغاء القرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه مع ارجاع الطرفين الى  310الفصل 

                                                 

 ق.م.م من 244الفصل 213

 ق.م.م من 421الفصل 214

 منق.م.م:  ال يوقف الطلب تنفيد الحكم  420الفقرة الثانية من الفصل 215

 ق.م.م من 420الفصل 216

ق.م.م:  يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها األقصى آلرف درهرم  من 427ينص الفصل 217

وخمسة آالف درهم أمام محكمة الرنقض بردون مسراس  االستئنافة درهم أمام محكمة أمام المحكمة االبتدائية وألفين وخمسمائ

 بتعويضات للطرف اآلخر . عند االقتضاء
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من ق.م.م مع رد الغرامة المودعة لصالح  316الحالة التي كان عليها قبل صدوره طبقا للفصل 

 .218المطالبة"

ض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ الحكم بإعادة النظر إذا ارتكز على تعارو

 219حسب شكله ومضمونه.

 

 خاتمة

يق  دعوى البطلان أو طرق الطعن الغير العادية  إن  تدخل القضاء  في عملية التحكيم عن طر

بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أو بالطعن بإعادة النظر ،يعد رقابة لاحقة يمارسها القضاء على الحكم 

 كيمي، وهي رقابة شكلية لأحكام التحكيم لا تتعدى لموضوع النزاع.التح

كما أن تدخل القضاء يعد غاية في الأهمية ضمانا لسير العملية التحكيمية بشكل عادل، فقضاء 

الدولة يتدخل تصحيحا للعملية التحكيمية اذا انحرفت عن المسار الذي حدده لها المشرع، حيث يضل 

 لتحري الدقة في مهام المحكمين و عملية التحكيم فهو ضمان لنجاحها. ضمانا القضاء سندا للتحكيم و

 

 

                                                 

منشور بمجلة المحراكم  5027/00ملف عدد  20/50/5201بتاريخ  205بالدار البيضاء رقم  فلمحكمة االستئناقرار 218

 522ص  45/5200المغربية عدد 

 لمسطرة المدنية.من قانون ا 422الفصل  219
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 لائحة المراجع

  هات محي الدين اليوسفي: الأثر المانع لإتفاق التحكيم و مدى تأثيره على
 . 0103الإختصاصالقضائي،دار الفكر الجامعي،الطبعة الأولى 

 يم الطالب:الشرح العملي لقانون المسطرة ا لمدنية،دراسة في ضوء مستجدات عبد ال كر
 0105،الطبعة الأولى 0105مسودة مشروع

 دراسة في القانون المغربي –عبد اللطيف بو العلف ،الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي
 .0100دار الآفاق المعربية الطبعة الأولى  –و المقارن 

 يع و-عمر أزوكاغ:التحكيم التجاري و الدولي بالمغرب الطبعة -القضاء قراءة في التشر
 ، 0105الأولى 

  دراسة في القانون المغربي و المقارن–عبد ال كبير الصوصي،رقابة القضاء على التحكيم- 
 0100دار القلم بالرباط،الطبعة الأولى 

  يوسف الساقوط: دور العمل القضائي في تحقيق فعالية حكم التحكيم ،رسالة لنيل دبلوم
ون الخاص ،جامعة محمد الخامس السويسي ،كلية العلوم القانونية الدراسات العليا المعمقة في القان

 0112/0110السنةالجامعية  -سلا-و الإقتصادية و الإجتماعية

  ية المنازعات الوساطة -الصلح–سلسلة دراسات و أبحاث ،الوسائل البديلة لتسو
 .0106منشورات مجلة القضاء المدني ، دار الآفاق المغربية،-التحكيم

 30/0903اكم المغربية عدد مجلة المح  

  يف بمثابة قانون رقم شتنبر  00) 0693رمضان  00بتاريخ   0.23.332ظهير شر
( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله و تتميمه  بموجب قانون 0923

10.15. 

 قانون المسطرة المدنية الفرنسي 
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 .حكم التحكيم الإل كتروني وتنفيذه

 أكرم الديجور           

 في سلك الدكتوراهباحث  

 كلية الحقوق وجدة 

 مقدمة

من أبرز المسائل التي تضع مشروعية التحكيم الإل كتروني على  220يعتبر حكم التحكيم الإل كتروني

المحك، على اعتبار أنه يمثل ثمرة اتفاق وإجراءات عملية التحكيم بمجملها بالنسبة لأطراف التحكيم من 

 لطات الدولة وسيادتها متمثلة بالقضاء من جهة أخرى.جهة وجزء من س

وتتجلى ثمرة اللجوء إلى مسطرة التحكيم الإل كتروني في تنفيذ الحكم الصادر في النزاع، إلا أن ذلك 

التنفيذ يثير مجموعة من الإشكالات مرتبطة بعدم تناسب القوانين الوطنية مع الإجراءات التحكيمية 

نفيذ بأكثر من نظام قانوني وطني، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل فعالية أحكام الإل كترونية، وارتباط الت

 التحكيم الإل كتروني.

ولتعرف على ماهية حكم التحكيم الإل كتروني وكيفية تنفيذه، سوف نتطرق في هذا المطلب إلى 

 (.ثانيالمطلب ال(،  ثم لنبين كيفية تنفيذه وحفظه )المطلب الأولصدور حكم التحكيم الإل كتروني )

 
                                                 

ني، جدير بالذكر أن الئحة المحكمة اإللكترونية، أو قواعد مركز الوايبو أو نظام القاضي االفتراضي لم تتعرض لتعريف حكم التحكيم اإللكترو -  220

به الحكم الذي يصدر عن هيئة ونظًرا ألن التحكيم اإللكتروني يتم عبر وسائط إلكترونية وشبكة اتصاالت عالمية كاإلنترنت، فيرى البعض أنه يقصد 

ران، التحكيم بوسيلة إلكترونية، وتنتهي به الخصومة دون اشتراط التواجد المادي ألعضاء هيئة التحكيم في مكان واحد إلصداره. محمد محمود جب

، 1114امعة الشرق الوسط، األردن، التحكيم االلكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة االلكترونية، رسالة لنيل الماجستير في القانون الخاص، ج

 .220 ص
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 .المطلب الأول: صدور حكم التحكيم الإل كتروني

تنشئ الهيئة التحكيمية قناعتها بإصدار الحكم التحكيمي بعد فحص جميع المستندات المقدمة من 

الأطراف، وبعد التمكن من الاستماع للشهود ومناقشة تقارير الخبراء للتأكد من صحة المحررات 

جاهزة للفصل فيها، ول كن لابد أن يصدر هذا الحكم وفقا  الإل كترونية، وبالتالي تكون الدعوى

يقة إعداد الحكم والحصول على أغلبية الأصوات وأيضا  لمستلزمات تعد من النظام العام تتجلى في طر

 ضرورة صدوره على الشكل المطلوب.

بعد كما تصدر هيئة التحكيم العديد من القرارات منذ بداية مهمتها وأثنائها وفي بعض الحالات 

نهايتها، كتفسير الحكم أو تعديله وتصحيح الأخطاء المادية من أجل تبليغه وحفظه وفق الشروط 

 اللازمة. 

(، ثم الفقرة الأولىولهذا، سوف نتناول في هذا الفرع لإعداد حكم التحكيم الإل كتروني )

 (.الفقرة الثانيةتصحيح وتفسير حكم التحكيم الإل كتروني والطعن فيه )

  .ولى: إعداد حكم التحكيم الإل كترونيالفقرة الأ

في التحكيم الإل كتروني بالوسائط الإل كترونية كالبريد  221بداية نشير إلى أنه تتم المداولة

يونية يق نظام الدوائر التليفز  . 222الإل كتروني أو الفيديوكونفرانس، أو عن طر

                                                 
 يقصد بالمداولة   تبادل الرأي بين المحكمين توصال إلصدار الحكم، بحيث يأتي ثمرة لتعاونهم، وهي عبارة عن مناقشة تتم بين أعضاء هيئة - 221

قانون التحكيم لم تشترط شكال معينا للمداولة التحكيم، ويمكن أن تتكون هيئة التحكيم من محكمين موجودين في دول مختلفة، والنصوص المنظمة ل

 . 222محمد محمود جبران، مرجع سابق، ص  –وهذا ما تجسده الممارسة التحكيمية بججراء المداولة بالتليفون والفاكس  
النهضة العربية، الطبعة الثانية فض المنازعات بالتحكيم االلكتروني عبر وسائل االتصال اإللكترونية، دار  خيري عبد الفتاح السيد البتانوني، -  222

 .288، ص 1121،
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جوز للأغلبية إصدار ويجب صدور التحكيم الإل كتروني من هيئة التحكيم بكامل تشكيلها، ولا ي

حكم التحكيم الإل كتروني في غياب الأقلية أو دون أخذ رأيها إذ مثل هذا الحكم يكون صادرا ممن ليس 

يعتبر حكمًا منعدمًا  . 223له سلطة إصداره، و

يعرف حكم التحكيم، بأنه: " كافة القرارات الصادرة عن المحكم، والتي تفصل بشكل قطعي في  و

يه سواء كانت تلك القرارات كلية تفصل في موضوع المنازعة ككل أم قرارات المنازعات المعروضة عل

جزئية تفصل في شق منها وسواء تعلقت هذه القرارات بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاختصاص أو بمسألة 

 .224تتعلق بالإجراءات طالما أدى بالمحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة"

يعات الوطنيةوفي هذا الاطار نشير إلى أنه تقر ج ولوائح  226والإتفاقيات الدولية 225ل التشر

شرط كتابة  الحكم التحكيمي والتوقيع عليه، دون اشتراط شكلية معينة لصياغتها،  227مراكز التحكيم

فقد تكون بخط اليد أو بالوسائل الإل كترونية، لذا فإن صدور الحكم بالكتابة الإل كترونية يحقق شرط 

 .228الشكل المطلوب

هيئات التحكيم الإل كترونية، فإن قواعدها قد اشترطت كتابة حكم التحكيم الإل كتروني وبالنسبة ل

، وإفراغ مضمون الحكم في قالب مكتوب حتى يتمكن الأطراف من الإطلاع عليه 229الصادر عنها

 .230ورقابته والطعن عليه وتنفيذه

                                                 
 .11، ص 2447التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، محسن شفيق،  -  223
 .242، ص 1122التحكيم اإللكروني، دار الجامعة الجديدة، طبعة محمد مامون سليمان،  - 224
( من القانون 122/0يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ، المادة ) ( من القانون المصري والتي جاء فيها:  22من ذلك المادة ) - 225

 ( من قانون التحكيم السعودي.27( من القانون البحريني، والمادة )124اإلماراتي، المادة )
، وتكون نهائية وملزمة على: تصدر كل قرارات التحكيم كتابة 1121( من قواعد األونسترال للتحكيم بصيغتها المنقحة عام 22/1المادة ) - 226

( من اتفاقية نيويورك الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين األجنبية واالتراف بها 2لألطراف، وينفذ األطراف كل قرارات التحكيم دون إبطال. والمادة )

 .2404لسنة 
 ( من القواعد المنظمة لغرفة التجارة الدولية.14و  14المواد ) - 227
سمير دنون، العقود اإللكترونية في إطار تنظيم التجارة اإللكترونية، المؤسسة الحديثة للكتاب،  -جو اإلطالع على، للمزيد من التفصيل المر - 228

 .114، ص 1110لبنان 
 ( من قواعد المحكمة اإللكترونية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.02من ذلك المادة ) - 229
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ي ؤكد أن الحكم أما فيما يتعلق بوجوب توقيع الحكم، والذي يعتبر شرطا أساسيا لصحته، و

يعات الوطنية والاتفاقيات  231منسوب لأعضاء هيئة التحكيم الذين قاموا بكتابته وإصداره، فإن التشر

أقرت بإمكانية التوقيع الإل كتروني على أحكام التحكيم ومنحتها ذات الحجية التي للتوقيع  232الدولية

 .233التقليدي

من قانون المسطرة المدنية  602-05و 602-06أما بالنسبة للمشرع المغربي فقد نص في الفصل 

على أنه يصدر الحكم  602-06على مجموعة من الشروط في الحكم التحكيمي، حيث نص في الفصل 

التحكيمي كتابة ويجب أن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي 

الحكم التحكيمي كل من محكم من فينص على ضرورة أن يوقع  602-05والمستندات... أما الفصل 

على ضرورة الإدلاء بأصل الحكم التحكيمي مرفقا باتفاق التحكيم  602-32المحكمين، كما نص الفصل 

على أنه" يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية  602-00أو نسخ من هاتين الوثيقتين، في حين نص الفصل 

المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية، ويجب على جميع 

 .602-03التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية في الفصل 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الإعتراف الواسع للكتابة الإل كترونية والتوقيع الإل كتروني سواء عند 

ير اتفاق التحكيم الإل كتروني أو عند إصدار حكم التحكيم النهائي ا لفاصل في النزاع، فإن كافة تحر

                                                                                                                                                         
ة اإللكترونية دراسة تحليلية مقارنة إلشكالية االختصاص واالرتباط باألنظمة القانونية، أطروحة لنيل تسوية منازعات التجار ،محمد لمسلك - 230

، 1120 -1122سال، السنة الجامعية،  الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 .228ص 
ن قانون اإللتزامات والعقود المغربي، على أنه:   يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع اإللكتروني، عندما م 217-2ينص الفصل  - 231

دة وتمامية تتيح استخدام توقيع إلكتروني مؤمن إلى أن يثبت ما يخالف ذلك، يعتبر التوقيع اإللكتروني، مؤمنا إذا تم إنشاؤه وكان هوية الموقع مؤك

 انونية مضمونة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. وتتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومةالثيقة الق

 زمنيا بنفس قوة اإلثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت .
ن النموذجي للتحكيم التجار الدولي والتي جاء فيها:   يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو ( من القانو22نصت على ذلك المادة ) - 232

 ( من القانون النموذجي للتجارة اإللكترونية.7المحكمون ، والمادة )
، والتي جاء فيها: O.M.P.Iلفكرية ( من الئحة المنظمة العالمية للملكية ا02نصت على ذلك أيضا لوائح التحكيم اإللكترونية، منها المادة ) - 233

 ( من الئحة المحكمة اإللكترونية.10/2 يوقع الحكم إلكترونيا من أعضاء اللجنة  ، والمادة )
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المستندات الإل كترونية لا بد أن تكون قابلة لإفراغها على الورق )صيغة مطبوع( وذلك حتى يمكن 

 .234تقديمها للمحاكم من أجل طلب تأييد الحكم والمصادقة عليه وتنفيذه

يعتبر حكم التحكيم الإل كتروني مثله مثل الأحكام الصادرة عن القضاء الوطني، حيث ي جب و

يكون قابلا للتنفيذ  .235أن تتوفر فيه بعض البيانات الشكلية والموضوعية حتى يستقيم هذا الحكم و

ومن أجل التأكد من أن هيئة التحكيم الإل كترونية لم تخالف أمرا من الأمور المتعلقة باتفاق 

لبيانات التحكيم الإل كتروني من خلال مضمون حكم التحكيم، وما ورد به من بيانات شكلية، وهي ا

، وتاريخ ومكان 236الخاصة بالأطراف وهيئة التحكيم وصورة من اتفاق التحكيم الإل كتروني

 . 237صدوره

وترجع أهمية تحديد تاريخ صدور حكم التحكيم، إلى أن تحديد هذا التاريخ يتضح معه، عما إذا 

ره إلا من تاريخ كان الحكم قد صدر خلال الميعاد المحدد لإصداره، وأن الحكم لا يبدأ في رتيب آثا

 .238صدوره، وأن أي طارئ يحدث لهيئة التحكيم لا يؤثر في صحة الحكم الصادر قبل ذلك

ووفقًا لقواعد وأنظمة ولوائح مراكز وهيئات التحكيم الإل كتروني المؤسسي فإنه يتم النص فيها 

التقليدي فهو على ميعاد إصدار حكم التحكيم الإل كتروني بالأيام أو بالساعات، على خلاف التحكيم 

                                                 
والمشاكل التي تثيرها (، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية  –معامالتها  –البنوك اإللكترونية ) ماهيتها بالل عبد المطلب بدوي،  - 234

 .244، ص  ، يصدرها أساتذة كلية الحقوق عين شمس1112، ع األول، السنة السادسة واالربعون، يناير، واالقتصادية
من ق.م.م، على أنه:   يجب أ يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما  217-12وفي هذا اإلطار نشير إلى أن المشرع المغربي أوجبها في الفصل  - 235

 يلي:

 وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم؛أسماء المحكمين الذين أصدروه  -2   

 تاريخ صدوره؛ -1   

 مكان إصداره؛-2

ص األسماء العائلية والشخصية لألطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم اإلجتماعي. وإن اقتضى الحال، أسماء المحامين أو أي شخ-2

 مثل األطراف أو آزرهم .
 التحكيم اإللكتروني هي التي تتضمن طبيعة المهمة المسندة إلى أعضاء هيئة التحكيم. يرجع اشتراط ذلك لكون صورة االتفاق على - 236
( من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، على أنه :   يجب أن يبين القرار تاريخ صدور ومكان التحكيم المحدد ...  22نصت المادة ) - 237

 عات الفرنسي.( من قانون المراف2271كما نصت على ذلك المادة )
محمود السيد عمر التحيوي، حكم التحكيم اإللكتروني، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، الطبعة  -للمزيد من التفصيل يرجى اإلطالع على،  - 238

 .140، ص 1122األولى 
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يحسب بالشهور أو الأيام. لما يمتاز به التحكيم الإل كتروني من سرعة عبر شبكة الإنترنت فطبقا لمؤسسة 

التحكيم الأمريكية فإنه وفقا لنظام القاضي الافتراضي يصدر المحكم قراره الفاصل في الموضوع خلال 

م اللائحة الموحدة لهيئة الايكان فتصدر اثنين وسبعين ساعة من تاريخ تقديم طلب التحكيم وطبقا لأحكا

هيئة التحكيم قراراها في مدة لا تقل عن خمسة وأربعين يومًا ولا تزيد عن خمسين يومًا، ووفقًا لنظام 

ية الإل كتروني بكندا تصدر محكمة التحكيم قرارها الفاصل في النزاع خلال خمسة وثلاثين يومًا  مركز التسو

 .239تحكيممن تاريخ انتهاء إجراءات ال

كما ترجع أهمية تحديد مكان صدور حكم التحكيم، إلى أن هذا المكان هو الذي على أساسه يتم 

تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعن في الحكم، والإجراءات الخاصة بتنفيذه، وأنه من بين معايير تحديد ما 

 إذا كان الحكم وطني أم اجنبي.

حديد مكان صدور حكم التحكيم في التحكيم التقليدي يتم وفي هذا الإطار نشير إلى أنه إذا كان ت

بسهولة، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للتحكيم الإل كتروني، لأن الحكم التحكيمي يصدر عبر شبكة 

الأنترنت من هيئة قد تجتمع عبر هذه الشبكة من دول مختلفة، وبالتالي يصعب تحديد مكان 

 . 240صدوره

                                                 
كيم الحكم المنهي للخصومة خالل الميعاد من قانون التحكيم المصري على أن:  اتفاق التحكيم ينتهي بجصدار هيئة التح 2/20نصت المادة  - 239

 شهرا من تاريخ بدأ إجراءات التحكيم .  21الذي اتفق عليه الطرفان وفي حالة عدم اتفاق األطراف يجب أن يصدر الحكم خالل 

حكيم عبر االنترنت فجنه يلزم أن أما وفقا لنظام الوساطة التحكيمية المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية حيث تجري إجراءات الت   

 يوما من تاريخ تسجيل اسم الدومين. 81يوما بالنسبة للمنازعات تثار خالل  21يصدر قرارا فاصال في المنازعة المعروضة خالل 

التالية لنطق بالحكم تقوم هيئة التحكيم وبشكل تلقائي خالل الثالثين يوما  على أن  217-14المشرع المغربي، فقد نص في الفصل  وفيما يخص   

 . التحكيمي

 وقد تعددت االتجاهات الفقهية لتحديد مكان صدور حكم التحكيم اإللكتروني: - 240 

اإلتجاه األول: يشترط تحديد مكان صدور حكم التحكيم اإللكتروني مباشرة بواسطة األطراف أو بطريقة غير مباشرة بواسطة هيئة التحكيم،  -    

 ا المكان في الحكم فجن ذلك يؤدي إلى بطالن هذا الحكم.وفي حالة عدم تحديد هذ

- KAUFMANN (G), KOHLER, le lieu de l'arbitrage a l'une de la mondialisation, réflexions a propos de deux 

formes récentes d'arbitrage, rev.arb, 1998, p 751. 

هيئة التحكيم اإللكترونية، لكونه هو المكان الذي باشر منه المحكمون إجراءات العملية : يرى أن مكان حكم التحكيم هو مكان االتجاه الثاني

 .028محمد مامون سليمان، مرجع سابق، ص  -التحكيمية، للمزيد من التفصيل يرجى اإلطالع على: 

كان الجغرافي الذي يفرض وجود مسافات وإقليم : يرى أن التحكيم اإللكتروني ال يحتوي على مكان محدد إلصدار حكم التحكيم، فالماالتجاه الثالث

معين  وحدود ال تتوفر في نظام التحكيم اإللكتروني الذي يتم عبر شبكات االتصال والتي يتم من خاللها إصدار الحكم، لذلك يجب عدم تحديد مكان
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يقها يتم أما بالنسبة للبيانات ال موضوعية فإنها تتعلق بجوهر النزاع القائم بين الأطراف، وعن طر

التعرف على كيفية قيام هيئة التحكيم الإل كترونية بالفصل في النزاع، وأيضا الأسباب التي استندت 

، بالاضافة إلى البيان 242، ومضمون أقوال الأطراف ومستنداتهم241إليها هيئة التحكيم لصدور الحكم

 .243متمثل في منطوق حكم التحكيم الإل كتروني والذي يتم تنفيذ هذا الحكم بناءا عليهالأساسي ال

 .الفقرة الثانية: تصحيح وتفسير حكم التحكيم الال كتروني والطعن فيه

تنتهي مهمة هيئة التحكيم الإل كتروني بصدور حكم تحكيم إل كتروني منهي للخصومة كلها في النزاع 

ايتها، إلا أنه يمكن للأطراف الرجوع إلى هيئة التحكيم الإل كتروني لتفسير المعروض عليها، وتنتهي به ول

بهام، أو لتصحيح بعض الأخطاء المادية في منطوق أو  ما وقع في منطوق حكمها من غموض أو إ

 أسباب حكمها بإصدار حكم  تصحيحي تكميلي.

                                                                                                                                                         
ذت بهذا االتجاه لوائح المحكمة اإللكترونية، التي لم للتحكيم اإللكتروني، أي أنه يكون تحكيم إلكتروني طليق وحر غير مقيد بمكان معين. وقد أخ

 تحدد مكان التحكيم باعتباره مكان جغرافي.

حسام الدين فتحي ناصف، تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة الصادرة في الخارج، دار النهضة العربية،  -للمزيد من التفصيل يرجى اإلطالع على:   

 .12، ص 1110القاهرة طبعة 

: يرى أن مكان صدور حكم التحكيم هو مكان موقع القضية على األنترنت، ألن هذا الموقع هو الذي باشر منه المحكمون إجراءات ابعاالتجاه الر

 التحكيم أنه مكان محايد ويتافق مع خصوصية التجارة اإللكترونية.

، 1المعلومات االلكترونية في القانون الدولي الخاص، ط عقود خدمات عادل أبو هشيمة محمود حوته،  -للمزيد من التفصيل يرجى اإلطالع على:   

 .220، ص 1110دار النهضة العربية، القاهرة، 

 : يرى أن مكان صدور حكم التحكيم اإللكتروني، هو المكان الذي قامت هيئة التحكيم بالتوقيع على هذا الحكم.اإلتجاه الخامس

، 2442عبد الهادي شحاته، الرقابة على أعمال المحكمين، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  محمد نور -للمزيد من التفصيل يرجى اإلطالع على:   

 .221ص 

ا ونحن نرجح االتجاه األول الذي يرى أن مكان صدور الحكم هو المكان المحدد من طرف األطراف أو من طرف هيئة التحكيم اإللكترونية، وهو م 

( من قواعد 22( من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، والمادة )22ات الدولية، من ذلك المادة )نصت عليه العديد من القوانين واالتفاقي

 التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس.
يؤدي إلى يعد هذا الشرط من بين الضمانات األساسية للتقاضي، بحيث يجب أن تكون الحكام مسببة، وأن هذه األسباب ال تعريها ثمة قصور  - 241

 الطعن ببطالن الحكم التحكيمي اإللكتروني.

- CAPRIOLI (E), arbitrage et mediation dans le commerce électronique, (L'exprierice du cyber tribunal) 

Rev.arb, N2, 1999., p 237. 
ئة التحكيم اإللكتروني قد قامت بالفصل في جميع الطلبات الهدف من اشتراط تلك البيانات في حكم التحكيم االلكتروني هو التأكد من أن هي - 242

 المقدمة من األطراف المحتكمين وفي الميعاد المحدد. 

 حكم التحكيم اإللكتروني، مكتبة الوفاء القانونية،محمود السيد عمر التحيوي،  -للمزيد من التفصيل يرجى اإلطالع على:   

 .144، 1122اإلسكندرية، الطبعة األولى 
 .224محمد لمسلك، مرجع سابق، ص  -للمزيد من التفصيل يرجى اإلطالع على:  - 243
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ه ما يسري على إصدار ويراعى في حكم التحكيم أن يصدر من أغلبية أعضاء الهيئة، إذ يسري علي

، ولا يختلف الأمر في التحكيم الإل كتروني عنه في التحكيم العادي حتى في المدد، 244الحكم الأصلي

يعات الوطنية الدولية تأخذ بمدة الثلاثين يوما لتقديم  246والاتفاقيات 245حيث يلاحظ أن أغلب التشر

 طلب التصحيح. 

يتجاوز الأخطاء المادية الواقعة فيه. أما إذا والملاحظ أن تصحيح الحكم التحكيمي يجب أن ألا 

تجاوزها، فتكون هيئة التحكيم قد تجاوزت سلطتها، مما يجيز تمسك صاحب العلاقة بطلب بطلان الحكم 

 التحكيمي بدعوى تقام بهذا الشأن.

                                                 
 .222عبد المنعم زمزم، مرجع سابق، ص  - 244

قد حدد المشرع المغربي صالحية هيئة التحكيم فيما يخص تصحيح الحكم حيث تم االقتصار على تصحيح أخطاء مادية وكتابية وحسابية و - 245 

 تقوم هيئة التحكيم خالل ثالثين يوما الموالية لتبليغ الحكم التحكيمي. :نهأقانون المسطرة المدنية على  من 217-14حيث نص في الفصل 

تصحيح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو الكتابة أو أي خطأ من نفس القبيل وارد في الحكم، وال يجوز وفق هذا النص لهيئة التحكيم -

 حيث النزاع أو موضوعه كما ال يجوز لها الرجوع في الحكم أو إدخال تعديل جوهري عليه. تصحيح األخطاء التي وردت في الحكم من

 من ق م م األردني على أن:   28كما تنص المادة 

 تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناًء على -أ

لب أحد الخصوم، وتجري الهيئة التصحيح من غير مرافعة، خالل الثالثين يوما، التالية لتاريخ صدور الحكم، أو إيداع طلب التصحيح، حسب ط

 مقتضى الحال.

يئة التحكيم يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويبلغ إلى الطرفين، خالل ثالثين يوًما من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت ه -ب         

 سلطتها في التصحيح، يجوز التمسك ببطالن هذا القرار بدعوى تسري عليها أحكام هذا القانون .

 على أنه:   (Wipo)( من الئحة المنظمة العالمية للملكية الفكرية 88تنص المادة )  - 246 

تحكيم بموجب إخطار موجه إليها مع نسخة للمركز يوما بعد تسليم قرار التحكيم أن يطلب إلى محكمة ال 21ألي من الطرفين في غضون -أ

وللطرف اآلخر أن تصحح أي أخطاء كتابية أو مطبعية أو حسابية في قرار التحكيم وإذا رأت محكمة التحكيم أن لذلك الطلب ما يبرره أجرت 

/د( ويصبح جزء 81التحكيم وفقا للمادة )يوما بعد تسليم الطلب ويتخذ كل تصحيح شكل مذكرة منفصلة وموقعة من محكمة  21التصحيح في غضون 

 من قرار التحكيم.

يومرررا بعرررد تررراريخ قررررار  21لمحكمرررة التحكررريم أن تصرررحح أي خطرررأ مرررن النررروع المشرررار إليررره فررري الفقررررة )أ( بمبرررادرة منهرررا فررري غضرررون  -أ

 "التحكيم
 من قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على أنه: 22وتنص المادة   

 ل ثالثين يوًما من تاريخ تسلم قرار التحكيم، وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى: في خال -2

يجرروز لكررل مررن الطرررفين، بشرررط إخطررار الطرررف اآلخررر، أن يطلررب مررن هيئررة التحكرريم، تصررحيح مررا يكررون قررد وقررع فرري القرررار مررن أخطرراء  -أ

 حسابية أو كتابية أو طباعية، أو أية أخطاء أخرى مماثلة.

طررررفين، بشررررط إخطرررار الطررررف اآلخرررر، أن يطلرررب مرررن هيئرررة التحكررريم، تفسرررير نقطرررة معينرررة فررري قررررار التحكررريم أو جرررزء ويجررروز ألحرررد ال -ب

 معين منه، إن كان الطرفان قد اتفقا على ذلك.

يكون التفسير جزًءا وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، فجنها تجري التصحيح أو تصدر التفسير، خالل ثالثين يوًما من تاريخ تسلم الطلب، و

 من قرار التحكيم.

/أ( مرررن هرررذه المرررادة، وذلرررك خرررالل 2ويجررروز لهيئرررة التحكررريم، أن تصرررحح، مرررن تلقررراء نفسرررها، أي خطرررأ مرررن النررروع المشرررار إليررره فررري الفقررررة ) -1

 ثالثين يوًما من تاريخ صدور القرار.

الطررررف الثررراني، أن يطلرررب مرررن هيئرررة التحكررريم، مرررا لرررم يتفرررق الطرفررران، علرررى خرررالف مرررا يلررري، يجررروز ألي مرررن الطررررفين، وبشررررط إخطرررار  -2

خررالل ثالثررين يوًمرررا مررن تسررلمه قررررار التحكرريم، إصرردار قررررار تحكرريم إضررافي، فررري المطالبررات الترري قررردمت خررالل إجررراءات التحكررريم، ولكررن قررررار 

 ي، خالل ستين يوًما.التحكيم أغفلها. إذا رأت هيئة التحكيم، إن لهذا الطلب ما يبرره، وجب عليها أن تصدر ذلك القرار اإلضاف

يجررروز لهيئرررة التحكررريم، أن تمررردد، إذا اقتضرررى األمرررر، الفتررررة التررري يجرررب عليهرررا خاللهرررا إجرررراء تصرررحيح، أو إعطررراء تفسرررير، أو إصررردار قررررار  -2

 ( من هذه المادة.1( والفقرة )2تحكيم إضافي بموجب الفقرة )

 ار اإلضافي .على تصحيح قرار التحكيم وتفسيره، وعلى القر 22تسري أحكام المادة  -0
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يوما من تاريخ صدور الحكم  05أما بخصوص المحكمة الافتراضية فإنها تقرر مدة أقل وهي      

يعات التي تقرر مدة 247يميالتحك يع المغربي وأغلب التشر يوم  61، عكس منظمة الويبو والتشر

لتصحيح الخطأ كيفما كان، سواء كان كتابيا كالأخطاء الإملائية لبعض العبارات والألفاظ أو 

يض.  حسابيا كالأخطاء الرقمية المتعلقة بقيمة التعو

يق ويمكن التصحيح إما من الهيئة من تلقاء نف        سها وإما بطلب من الأطراف، فإذا كان عن طر

الأطراف فإنه يتعين بخصوص المحكمة الافتراضية على الخصم الإل كتروني تقديم الطلب خلال سبعة أيام 

من تاريخ إعلان الحكم كما تلتزم بمنح الطرف الآخر مهلة إضافية قدرها سبعة أيام من تاريخ إعلانه بطلب 

صة المناسبة أمامه لإبداء ملاحظاته. وإذا انقضت المدة انقضى الحق في التصحيح، بهدف إتاحة الفر

 . 248هذا التصحيح

تقدم تلك الطلبات بالوسائل الإل كترونية التي تقدم بها الطلبات والمذكرات في خصومة التحكيم 

يقة التي فصل بها النزاع التحكيمي، ولا يترتب على رفع دعوى  يفصل فيها بذات الطر الإل كتروني و

بطلان حكم التحكيم أو طلب الأمر بتنفيذه سلب اختصاص هيئة التحكيم الإل كتروني بأي من تلك 

 .249الطلبات

شروط معينة، إذا  250وتجدر الإشارة إلى أنه تطبيقا للقواعد العامة، يتعين لقبول طلب التفسير

غموض أو لم تتوفر وجب القضاء بعدم قبوله. وهذه الشروط هي أن يكون الحكم قد شاب منطوقه 

                                                 
 ( من الئحة تحكيم المحكمة الفضائية.18نصت على ذلك المادة ) - 247

 .222عبد المنعم زمزم، مرجع سابق، ص  - 248 

 .272خيري عبد الفتاح السيد البتانوني، مرجع سابق، ص  - 249 

 من ق م م األردني على أنه: 20تنص المادة  - 250 

التحكررريم، خرررالل الثالثرررين يومرررا التاليرررة لتسرررلمه حكرررم التحكررريم، تفسرررير مرررا وقرررع فررري  يجررروز لكرررل مرررن طرفررري التحكررريم، أن يطلرررب مرررن هيئرررة -أ

 منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف اآلخر نسخة من هذا الطلب، قبل تقديمه إلى هيئة التحكيم.

لمحكمرررة، ويجررروز لهرررا تمديرررد المررردة خمسرررة عشرررر يصررردر التفسرررير كتابرررة، خرررالل الثالثرررين يومرررا التاليرررة لتررراريخ تقرررديم طلرررب التفسرررير لهيئرررة ا -ب

 يوما أخرى، إذا رأت ضرورة لذلك.

 ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره،وتسري عليه أحكامه .    -ج
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بهام، أو شك في التفسير، أو يحتمل أكثر من معنى، أما إذا كان الحكم واضحًا، فلا يجوز الرجوع إلى  إ

هيئة التحكيم لتفسيره، إذ تكون غاية طالب التفسير، لا مجرد تفسير الحكم، إنما محاولة إعادة طرح النزاع 

من ثم لا يقبل طلب التفسير في مثل مرة أخرى لنفس الهيئة التي أصدرت الحكم، هو ما لا يجوز، و

 .251هذه الحالات

وفيما يخص الطعن في حكم التحكيم فإنه لم ترد أحكام خاصة بخصوص الطعن في حكم التحكيم 

الإل كتروني، ولا بخصوص دعوى بطلان حكم التحكيم الإل كتروني. لذا فلا سبيل إلا تطبيق القواعد 

 ذا الشأن. والأحكام العامة في التحكيم التقليدي في ه

وفي نفس الإطار نشير إلى أنه بمجرد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي يصبح هذا 

الأخير حائز لقوة الشئ المقضي به وبالتالي يصبح غير قابل لأي طعن كما أكد المشرع المغربي في 

 ( من ق.م.م. 602-606/02-63الفصول)

، بحيث يمكن أن يكون الحكم صادر عن هيئة إلا أن هذا التأكيد لا يؤخذ به على إطلاقه

التحكيم موضوع إعادة نظر أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق 

-63من ق.م.م، والفصل ) 310التحكيم وذلك طبقا لشروط محددة منصوص عليها في الفصل 

602 .) 

مخالف تكون الأحكام من ق م م، على أنه " رغم كل شرط  602-63ونص الفصل 

التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها. 

                                                 
 .174-174، ص 1114، ( في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتيالعقود الدولية ) العقد االلكترونإلياس ناصف،  - 251
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يكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل   05و

 .252ةيوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذي

وقد أكد ذلك المجلس الأعلى في أحد قراراته بقوله " وإن كان يكتسي حكم المحكمين قوة الشيء 

 .253المقضي به، فهو لا يمكن تنفيذه إلا بإعطائه الصيغة التنفيذية من طرف السلطات القضائية"

التحكيم  وفي هذا السياق نشير إلى أن المشرع الفرنسي يميز بين أحكام التحكيم الداخلية وأحكام

فقرة أولى الطعن بالنقض ل كن يجوز الطعن بالاستئناف  0300الدولية حيث لا يجوز وفق نص المادة 

ما لم يتنازل الأطراف عن ذلك في اتفاق التحكيم أو كان المحكم يمارس صلاحيته وفق قواعد العدالة 

 والإنصاف.

التحكيم الصادرة في فرنسا وبين أما أحكام التحكيم الدولي فقد ميز المشرع الفرنسي بين أحكام 

أحكام التحكيم الصادرة في الخارج أو في منازعات متعلقة بالتجارة الدولية حيث يجوز الطعن بالبطلان 

في أحكام التحكيم الصادرة في فرنسا ولا يمكن الطعن بالاستئناف أمام الأحكام التحكيم الصادرة في 

                                                 
 ال يكون الطعن بالبطالن ممكنا إال في الحاالت اآلتية: - 252

 إصدار الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطال، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم. 

 انونية أو مخالفة التفاق الطرفين.إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير ق

ذلك إذا أمكن إذا تبتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها أو بتت في مسائل ال يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا االتفاق، ومع 

له، فال يقع البطالن إال على األجزاء األخيرة  فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة

 وحدها.

 217-10فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ صدور الحكم التحكيمي والفصل  217-12( و 1)الفقرة 217-12إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 

أو بججراءات التحكيم أو ألي سبب آخر يتعلق بواجب  إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم

 احترام حقوق الدفاع.

 إذا صدر الحكم التحكيمي خالفا لقاعدة من قواعد النظام العام.

 في حالة عدم التقيد باإلجراءات المسطرية التي اتفق األطراف على تطبيقها على موضوع النزاع .  
، أشار إليه عبد الرحمن المصباحي: مرجع سابق. 2448يناير  12بتاريخ  24222الملف المدني ع في  4قرار صادر عن المجلس األعلى عدد  -253

 .222ص 

، منشور بندوة العمل 1111يوليو  27الصادر بتاريخ  224/2/2/44في الملف التجاري ع  2121والقرار الصادر عن المجلس األعلى ع  -

 .224األعلى في التحكيم، م، س، ص  القضائي والتحكيم التجاري في ملحق قرارات المجلس
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أو البطلان وإن أمكن استئناف القرار الصادر بالاعتراف  الخارج فلا يجوز الطعن فيها لا بالاستئناف

 .254وتنفيذ الحكم

ولا تختلف قواعد الطعن في أحكام التحكيم التقليدية مع قواعد الطعن في أحكام التحكيم 

من لائحة المحكمة الفضائية تنص على أنه "يعد حكم التحكيم نهائيا  05الإل كتروني، وهكذا نجد المادة 

ن فيه بالاستئناف" وهو نفس ما سارت عليه قواعد التحكيم لدى المؤسسة الأمريكية ولا يجوز الطع

 للتحكيم وفق نظام القاضي الافتراضي.

  .المطلب الثاني: تنفيذ حكم التحكيم الإل كتروني  

إن الغاية الحقيقية للتحكيم تتمثل في الحكم الذي يصل إليه المحكمون، هذا الحكم لن يكون له قيمة 

ة أو علمية إذا ظل مجرد عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ فتنفيذ حكم التحكيم يمثل أساس ومحور قانوني

ية المنازعات  . 255نظام التحكيم نفسه، وتتحد به مدى فاعليته كأسلوب لفض وتسو

وقد يتم تنفيذ الحكم الإل كتروني بطرق تتماشى مع خصوصية العالم الافتراضي دون حاجة إلى 

ية الإل كترونية للمنازعات، العديد من الوسائل اللجوء إلى ا لقضاء الوطني، بحيث وضعت مراكز التسو

المباشرة وغير المباشرة للتنفيذ الذاتي لأحكامها، تجعل الطرف الخاسر ينفذ الحكم دون اللجوء إلى القضاء 

 الوطني. 

تحكيم الإل كتروني ولهذا سوف نطرق في هذا المطلب إلى وسائل التنفيذ الذاتي المباشر لحكم ال

 )الفقرة الأولى(، ثم وسائل التنفيذ الذاتي غير المباشر لحكم التحكيم الإل كتروني )الفقرة الثانية(. 

                                                 
254- FOUCHARD (PH) et GAILLARD (E) et GOLDMAN (B), Traité de l’arbitrage commercial international, 

éd, DELTA LITEC, 1996, p 930. 
، ص 1114ية، دار الجامعة الجديدة، التحكيم االلكتروني، إجراءاته وآلياته في تسوية منازعات التجارة االلكترونعصام عبد الفتاح مطر،  - 255

248. 
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 .الفقرة الأولى: وسائل التنفيذ الذاتي المباشر لحكم التحكيم الإل كتروني    

ية المنازعات إل كترونيا بسلطة أو صلاحية تنفيذ حكم ا    لتحكيم الإل كتروني قد يسمح لمركز تسو

الصادر عنه في مواجهة البائع الإل كتروني المحكوم عليه، ودون حاجة لتدخل المحكوم عليه وذلك عن 

يق عدة وسائل منها:  طر

يداع ضمان مالي مغلق:  -0 بمقتضى هذه الوسيلة يقوم البائع قبل البدء في إجراءات التحكيم إ

ية الإل كت يل مبلغ نقدي إلى حساب مركز التسو يظل هذا المبلغ مغلقًا لا يمكن للبائع بتحو رونية، و

التصرف فيه إلا بعد فوات مدة محددة مسبقًا في اتفاق التحكيم أو الوساطة. وذلك يسهل على مركز 

يتم  ية تنفيذ حكمه الصادر ضد البائع مباشرة، من خلال المبلغ الذي وضعه البائع تحت تصرفه، و التسو

 . 256حاجة إلى إذن منه ذلك دون الرجوع إلى البائع ودون

يتم تطبيق هذه الوسيلة في منازعات التجارة الإل كترونية بين البائع الإل كتروني، والمستهلك 

(B2C)  أو بين المحترفين(B2B) ية المنازعات إل كترونيًا من البائع الإل كتروني في ، يطلب مركز تسو

(B2C) أو من الطرفين في ،(B2B) يداع مبلغ نقدي كضمان مالي م غلق لا يمكن التصرف فيه في إ

ية  ية الإل كترونية قبل البدء في إجراءات التحكيم الإل كتروني، ليقوم مركز التسو حساب مركز التسو

 .257بتنفيذ حكم التحكيم الإل كتروني مباشرة من هذا المبلغ دون الرجوع إلى البائع

                                                 
، 1114، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ةاالختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة اإللكترونيحسام أسامة محمد،  - 256 

 .181ص 

en ligne Une approche  Réguler le commerce électronique par la résolution des litigesSCHUTZ (TH),  - 257

critique, Émile  Bruylant, S.A, Bruxelles, éd, 2005, p 35. 
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ية الإل كتروني، على قد يتفق البائع الإل كتروني مع مركز التالتحكيم في بطاقة الائتمان :  -0 سو

أن يكون لهذا الأخير سلطة التحكم في الدفع ببطاقة الائتمان الذي يتم على موقع البائع، بحيث يكون لمركز 

ية الحق في إعادة المبالغ التي تدفع بواسطة هذه البطاقات في حالة وجود خطأ ما في الدفع  . 258التسو

ية المنازعات الإل كترونية سل يتم منح مركز تسو طة التحكيم في دفع ببطاقة الائتمان أي سلطة و

إعادة الأموال المسحوبة من بطاقة الائتمان الخاصة بحساب المشتري من موقع البائع مباشرة دون حاجة 

ية في مواجهة البائع إلى  للرجوع إلى البائع عند تنفيذ حكم التحكيم الإل كتروني الصادر من مركز التسو

ية هذا الحق بمقتضى شرط تعاقدي يوضع في 259تمانحساب المشتري في بطاقة الائ ، ويمنح مركز التسو

ية من جهة  ية من جهة، وبين الشركة مصدر البطاقة ومركز التسو العقود المبرمة بين البائع ومركز التسو

 أخرى. 

يوضع كذلك في العقد المبرم بين البائع والشركة مصدر البطاقة، والعقد المبرم بين الشركة  و

، والبائع الإل كتروني مضطر لقبول هذا الشرط لأنه يحتاج خدمة 260اقة وحامل البطاقةمصدر البط

 .261الائتمان في السوق الإل كتروني لأن سداد ثمن البضاعة المباعة عبر الانترنت يتم بالبطاقة الائتمانية

ية الإل كتروني، أن ينفذ قراره مباشرة بإعادة المبالغ ا لمالية وبهذه المثابة يستطيع مركز التسو

المستحقة إلى حساب المشتري في بطاقة الائتمان، مما يجعل هذه الوسيلة تدخل في نطاق وسائل التنفيذ 

ية الإل كترونية  .262الذاتي المباشر لأحكام مراكز التسو

                                                 
 .181حسام أسامة محمد، مرجع سابق، ص  - 258 

، ع 1البحرين، ج  التحكيم اإللكتروني، مجلة الحقوق تصدرها كلية جامعةمصلح أحمد الطراونة، نور حمد الحجايا،  - 259 

 .122، ص 1110، يناير، 2
 

- 260 371.-370 SCHULTZ (TH), Op.cit, p 

 Master Card.  ، وشركة ماستر كاردVisaمن الشركات مصدرة بطاقة االئتمان شركة فيزا  - 261 

حيث تسمى هذه الوسيلة بسلطة إعادة األموال المسحوبة من بطاقة اإلئتمان، وتستخدم في منازاعات اإلستهالك، يرجى االطالع على خيري  - 262 

 .242السيد البتانوني، مرجع سابق،  عبد الفتاح
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ية الإل كتروني القدرة على التنفيذ التلقائي الإل كتروني:  -6 يقصد بهذه الوسيلة أن يكون لمركز التسو

ية تنفيذ حكمه أو ق راره مباشرة على الانترنت، والحالة الوحيدة التي يتحقق فيها هذا الفرض هي التسو

ية المنازعات الناشئة عن استعمال أسماء  (ICANN) التي تتم من خلال هيئات الايكان المختصة بتسو

ه مع اسم النطاق والمواقع الإل كترونية، فهذه الهيئات قد تصدر قرارا بإلغاء اسم أحد المواقع، إذا تشاب

يقة إل كترونية، بحيث لا يمكن  يتم ذلك بواسطة المشغل التابع لهيئات الأيكان بطر موقع سبق تسجيله، و

 .263فتح صفحات هذا الموقع من أي دولة

 

ية  وبناءا على ما سبق فإن اللجوء إلى وسائل التنفيذ الذاتي لأحكام وقرارات مراكز التسو

كلفة من اللجوء إلى نظام التنفيذ أمام القضاء الوطني، على اعتبار الإل كترونية يعتبر أكثر فعالية وأقل ت

ية طواعية، بحيث أنهم مهددون  أن هذه الوسائل ستلزم البائعين بتنفيذ أحكام وقرارات مراكز التسو

بفقدان ثقة عملائهم في حالة رفض التنفيذ، وكذلك بالنسبة للمحكوم له، عند لجوئه إلى استخدام 

يف السفر إلى دولة التنفيذ أو وسائل التنفيذ ا لذاتي تكاد تعندم فيها التكلفة، فهي تعفيه من مصار

يف الحصول على أمر التنفيذ.  تكليف محام للقيام بإجراءات التنفيذ أو مصار

ية  264وقد ذهب البعض   إلى أن وجود وسائل للتنفيذ الذاتي تسمح بتنفيذ أحكام مراكز التسو

و رقابة القضاء الوطني لأي دولة، يمكن أن يشكل سندًا قويًا لقبول فكرة الال كترونية بعيدًا عن تدخل أ

ية إل كترونية تختص بالفصل  انفصال العالم الإل كتروني عن الأنظمة القانونية الوطنية، فوجود مراكز تسو

في المنازعات التي تنشأ في الوسط الإل كتروني، وتطبق قواعد خاصة تم وضعها بمعرفتها ل كي تتناسب مع 

                                                 
م التالية على أن أهم ما يعيب التنفيذ الذاتي اإللكتروني، أن المحكوم عليه يملك إيقاف سلطة هيئة األيكان في التنفيذ، بمجرد أن يقدم خالل أيا -  263 

 تملك هيئة األيكان شطب اسم الموقع، بل عليها أن ما يفيد أنه رفع دعوى قضائية تتناول ذات الموضوع أمام محكمة مختصة، وفي هذه الحالة ال

 .181حسام أسامة محمد مرجع سابق، ص  -تنتظر صدور الحكم في الدعوى القضائية. للمزيد من التفصيل يرجى اإلطالع على: 
 .187-180حسام أسامة محمد، مرجع سابق، ص  - 264
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يع الذاتي(، وتقوم بتنفيذ أحكامها وقراراتها مباشرة دون حاجة للقضاء الوطني  العالم الإل كتروني )التشر

)التنفيذ الذاتي(، كل ذلك يجعل العالم الإل كتروني مستقلا من حيث قضائه وقانونه ووسائل تنفيذ 

 أحاكمه.   

 يم الإل كتروني.الفقرة الثانية: وسائل التنفيذ الذاتي غير المباشر لحكم التحك

ية المنازعات إل كترونيا باعتماد وسائل معينة من شأنها تحفيز المحكوم عليه  تقوم مراكز تسو

يا ودون أن يكون لمركز  الطرف الخاسر في التحكيم بتنفيذ حكم التحكيم الإل كتروني الصادر ضده اختيار

ية الإل كتروني الصادر عنه حكم التحكيم الإل كتروني أية سلطة أ و صلاحية في تنفيذ الحكم التسو

يا من المحكوم عليه، وهذه الوسائل من شأنها تهديد المحكوم عليه بخسارة فادحة نتيجة فقده  اختيار

يا، ومن تلك الوسائل التهديدية:  لعملائه إذا لم يمتثل لتنفيذ حكم التحكيم الإل كتروني اختيار

بكة الإنترنت استخدام علامة يحق للبائع الإل كتروني على شالتهديد بسحب علامة الثقة:  -1

ية المنازعات إل كترونيا على موقعه الإل كتروني مقابل التزام البائع بمجموعة  265الثقة المملوكة لمركز تسو

ية، بحيث  ية منازعاته مع عملائه المستهل كين أمام مركز التسو التزامات معينة من بينها التزام البائع بتسو

ية نزاعهما،  يختص هذا المركز بنظر النزاع بمجرد إعلان أحد عملاء البائع من المستهل كين برغبته في تسو

ية سحب علامة الثقة من على موقع البائع الإل كتروني إذا امتنع البائع عن تنفيذ  ويجوز لمركز التسو

ية  . 266الأحكام الصادرة من مركز التسو

                                                 
ضع على المواقع اإللكترونية للبائعين، ويترتب على منح البائع العالمة العديد من تقوم فكرة عالمة الثقة على وجود جهات مانحة لعالمات تو - 265

مة، اآلثار أهمها، حقه في وضع العالمة على صفحات موقعه اإللكتروني، مقابل التزامه بالقواعد التي وردت في التقنين الذي وضعه مانح العال

ياة الخاصة واحترام المنافسة المشروعة، وتحديد طريقة البيع، كما أنها تلزم البائعين والذي عادة ما يتضمن نصوصا تلزم المواقع باحترام الح

 بالخضوع لمركز التسوية المحدد في هذا التقنين، كما تلزمهم كذلك باحترام األحكام والقرارات التي يصل إليها هذا المركز.

- SCHULTZ (TH), Op.cit, p 353. 

وأنماط التحكيم مع التركيز على التحكيم عبر االنترنت، بحث مقدم للمؤتمر السنوي السادس عشر عن التحكيم طبيعة عماد الدين المحمد،  - 266 

مارات التجاري الدولي،   أهم الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية   الذي نظمته جامعة اإلمارات العربية المتحدة، كلية الحقوق، مركز اإل

 .2182، ص 1114أبريل  21 – 14جية، أبو ظبي، الفترة الممتدة من للدراسات والبحوث اإلستراتي
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رفض تنفيذ الحكم وسحب ويبقى الاختيار للبائع بين تنفيذ الحكم والإبقاء على علامة الثقة أو 

علامة الثقة منه، ولأن علامة الثقة بالنسبة للبائع ذات قيمة اقتصادية كبيرة حيث تعطي ثقة كبيرة 

. فغالبًا 267للعملاء واكتساب عملاء جدد، لأن المشتري الإل كتروني يبحث عن علامة الثقة قبل الشراء

اختياريًا، فلا يمكن للبائع  –ى علامة الثقة لأجل الإبقاء عل –يفضل البائع الإل كتروني تنفيذ الحكم 

 الإل كتروني الذي اكتسب ثقة عملائه أن يفقدها بهذه السهولة.

ية      وهذه القاعدة مقررة بمقتضى نصوص التقنين الذي يلتزم به البائع، مؤداها أنه يحق لمركز التسو

لتنفيذ، وعلى ذلك يبقى للبائع دائما الإل كترونية أن يسحب علامة الثقة من البائع في حالة امتناعه عن ا

حق الاختيار بين تنفيذ الحكم والإبقاء على العلامة، أو رفض التنفيذ وسحب العلامة منه، مما يجعل 

ية، الأمر الذي يمكن معه وصف هذه الوسيلة  التنفيذ هنا متوقفًا على إرادة البائع، وليس مركز التسو

 .268من وسائل التنفيذ الذاتي غير المباشر

 269يقوم هذا النظام على وجود مواقع إل كترونيةالتهديد بنظام إدارة السمعة على "الإنترنت":  -2

ية للبائعين، والمستهل كين، وتقوم مواقع التسوق  للتسوق على الإنترنت تضم في عضويتها مواقع تجار

ل كين الذين بال كشف للمستهلك عن السيرة الذاتية للبائع الذي سيتعامل معه، وسمعته، وآراء المسته

تعاملوا معه من قبل، وذلك قبل الإقدام على الشراء، والبائع الذي تظهر عنه سلبيات أقل يحوز على 

ثقة أكبر من المستهل كين، أما البائع الذي تظهر عنه سلبيات أكثر يقل إقبال المستهل كين على التعامل 

                                                 
 .101للمزيد من التفاصيل حول أهمية عالمة الثقة بالنسبة للمواقع اإللكترونية، راجع في ذلك، حسام أسامة محمد، مرجع سابق، ص  - 267 

 .102حسام أسامة محمد، مرجع سابق، ص  - 268 

اقع اإللكترونية التي تطبق إدارة السمعة، فهذا الموقع يحدد بالنسبة ألي طرف مقدم الشراء السيرة الذاتية من أهم المو Bay-Eيعتبر موقع  - 269 

ائع، وال يمكن للبائع الذي يتعامل معه، ويمكنه من اإلطالع على آراء بقية المستهلكين حول موقع هذا البائع، وتوضع النقاط اإليجابة والسلبية عن الب

وهو  E-Bayخلص من نقاط السمعة السيئة، والتي تتعلق بعدم تنفيذ أحكام وقرارات مركز التسوية اإللكترونية الذي يتعامل معه لهذا األخير أن يت

 ، والذي بجمكانه اضافة نقاط سلبية مباشرة على المواقع اإللكترونية للبائعين الذين ال ينفذون قراراته.saquare tradeمركز 

- SCHULTZ (TH), Op.cit, p 356. 
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ية المنازعات إل كترونيا إضافة نقط سلبية 270معه على موقع البائع الممتنع عن تنفيذ . ومن حق مركز تسو

 .271أحكامه

مما يجعل البائع الإل كتروني يسعى لتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهته لأجل الحفاظ على  

يا، وذلك لأنه يسعى في أن يبقى بائعًا موثوقًا به في سوق التجارة الإل كترونية.  سمعته اختيار

المانحة لعلامات الثقة وكذلك الجهات التي تتولى تقوم الجهات التهديد بنظام القائمة السوداء:  -3

إدارة السمعة بإصدار قائمة تحتوي على أسماء المواقع الإل كترونية للبائعين الذين يمتنعون عن تنفيذ 

ية الإل كترونية، ونشرها على مواقع تلك الجهات، وإرسالها إلى  الأحكام الصادرة عن مراكز التسو

، بحيث يسهل لأي مستهلك 272في حماية المستهلك لنشرها على مواقعها المواقع الإل كترونية المتخصصة

الحصول على القوائم السوداء التي تعد أمرًا خطيرًا بالنسبة للبائع مما سيؤدي إلى فقدانه لل كثير من 

 .273عملاؤه

مما يدفع البائع الإل كتروني للقيام بتنفيذ الأحكام الصادرة عن مراكز التحكيم الإل كترونية في  

 واجهته خشية نشر اسمه وموقعه الإل كتروني في القائمة السوداء.م

ية بالحق في حرمان الموقع الإل كتروني من  التهديد بالطرد من الأسواق:  -4 قد يتمتع مركز التسو

تقديم عروضه على الانترنت، وذلك في حالة مخالفته لأحكام وقرارات هذا المركز، ويسمى ذلك بالطرد 

 .274يةمن الأسواق الإل كترون

                                                 
 .247خيري عبد الفتاح السيد البتانوني، مرجع سابق، ص  - 270 

 .122مصلح أحمد الطراونة، ونور حمد الحجايا، مرجع سابق، ص  - 271 
حيث يرسل هذا المركز نسخة دورية من القائمة السوداء إلى  Bad Business Bureau.comمن بين هذه المراكز التي تقوم بذلك مركز  -  272

 .2182عماد الدين المحمد، مرجع سابق، ص  -حماية المستهلك. راجع ،  جميع جنعيات

 .114حسام أسامة محمد، مرجع سابق، ص  - 273 

362.-: Op.cit,p360 SCHULTZ (TH)- 274 
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حيث يتم الطرد من الأسواق الإل كترونية بقيام مقدم خدمة المعلومات لموقع البائع الإل كتروني 

يتم ذلك بناء على  بغلق موقع البائع، بحيث لا يمكن لحد المستهل كين المستخدمين له بالدخول إليه، و

ية الإل كتروني بعد امتناع البائع المحكوم عليه من تنفيذ الأح كام الصادرة في مواجهته طلب مركز التسو

ية الإل كتروني، مما ينتج عنه خسارة فادحة لموقع البائع الإل كتروني  .275من مركز التسو

ية   مما يجعل البائع الإل كتروني يفضل تنفيذ أحكام التحكيم الإل كتروني الصادرة من مركز التسو

ق موقعه الإل كتروني وطرده الإل كتروني في مواجهته اختيارًا خشية إصابته بأضرار جسيمة نتيجة إغلا

 من الأسواق الإل كترونية.

يعتبر نظام الغرامات التهديدية إجراء مألوف في إطار الأحكام التهديد بنظام الغرامة التهديدية:  -5

يادة  القضائية الوطنية التي تلزم الطرف الخاسر تنفيذ الحكم في أسرع وقت كون أي تأخير سينجم عنه ز

لعل اللجوء إليها من طرف المراكز الإل كترونية المختصة ستكفل تنفيذ الأحكام في الغرامة التهديدية، و

 والقرارات الصادرة عنها، وكذا سرعة التنفيذ التي تحول دون عدم شل معاملات التجارة الإل كترونية.

ية الإل كتروني، ومركز البائع الإل كتروني يتم إلزام البائع بد       فع مبلغ وبمقتضى اتفاق بين مركز التسو

ية الإل كتروني المختص بمنازعاته،  مالي يتناسب تقديره مع قيمة النزاع عند عرض النزاع على مركز التسو

يعتبر  ية الإل كترونية، و كشرط لضمان التزام البائع بتنفيذ الحكام الصادرة في مواجهته من مركز التسو

 . 276عن التنفيذ هذا المبلغ بمثابة غرامة تهديدية، وفوائد تأخير نظير الامتناع

                                                 
 .244حسام أسامة محمد، مرجع سابق، ص  - 275 

 .244خيري عبد الفتاح السيد البتانوني، مرجع سابق، ص  - 276 
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ية الإل كترونية الصادرة في مواجهته  مما يدفع البائع الإل كتروني إلى تنفيذ أحكام مركز التسو

اختياريًا خشية أن يفقد المبلغ المالي الذي دفعه سابقًا خاصة إذا كانت قيمة المبلغ أكثر بكثير من قيمة 

 .277الإل كترونيةالحكم، بالإضافة إلى فقد الثقة والسمعة في أوساط التجارة 

 

 

وفي الأخير يمكن أن نشير إلى مسألة في غاية الأهمية، تساعد في تبوء التحكيم بالوسائل   

الإل كترونية، مكانته التي يستحقها كوسيلة لحل منازعات التجارة بالوسائل الحديثة، تتعلق بحفظ القرار 

ختصة تودع لديها هذه القرارات، التحكيمي الصادر بالوسائل الإل كتروني، وهو أمر يحتاج إلى جهة م 

 وتتولى تركيز جهدها على أمرين اثنين:

 الحفاظ على المحتوى الأصلي للقرار التحكيمي الصادر بالوسائل الال كترونية. الأمر الأول:    

ية هذا المحتوى تجاه الغير. الأمر الثاني:  الحفاظ على سر

ية( و)السلامة( و)النسخة  والتركيز على هذين الأمرين نابع من كون مفاهيم مثل )السر

الأصلية(، تستلزم دقة في المعنى، وخبرة فنية في العمل، بالنسبة للسندات الال كترونية، ونعتقد أن في 

( من قانون النموذجي للتجارة الال كترونية، ما يساعد على تحقيق الأمرين 01الحل الذي تضمنته المادة )

المستندات إذا كان الإعلام بشأنها مستمرًا، أو إذا كانت المتقدمين معًا، إذ تنص على وجوب حفظ 

عبارة عن رسالة مرسلة، أو مستلمة، وذلك بالشكل الذي وردت به، أو إذا كان الإعلام متعلقا 

بمصدر الرسالة، أو مكان إرسالها، شرط تحديد ساعات الإرسال، والاستلام وتاريخه، مع إمكانية 

                                                 
ما يعيب هذا النظام هو أن مركز التسوية سيضطر إلى اللجوء إلى القضاء الوطني، من أجل الحصول على تصفية الغرامة نشير على أن أهم  - 277 

 التهديدية.
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دمات شخص آخر، وبناءًا على ذلك سيكون أكثر يسرا ودقة، لو أنه تعديل هذه الشروط بالاستعانة بخ

 . 278تم عبر جهة رسمية وسيطة،

( من نظامها، بندًا يوجب 06/3، المادة )(Cyber tribunal)وقد ضمنت المحكمة الافتراضية  

ما عرض القرار التحكيمي الصادر بالطرق الإل كترونية في مركز الأشغال، في حين لم يرد في النظام 

يلة  . 279يشير إلى وجوب حفظ القرار لمدة طو

 

 

                                                 
تنازع االختصاص القضائي الدولي في التعامالت التجارية اإللكترونية، دراسة مقارنة، للمزيد من التوسع، أنظر، عبد الباسط جاسم محمد،  - 278

 .277-278 ص ،1122حلبية الحقوقية، الطبعة األولى منشورات ال
( في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، يالعقود الدولية ) العقد االلكترونإلياس ناصف،  -للمزيد من الفصيل يرجى اإلطالع على:  - 279

 .212-211، ص 1114بيروت، 
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يع ا لجزائرينظام التحكيم في منازعات الصفقات العمومية في التشر  

ية)  (على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدار

 ريحاني أمينة

 أستاذة القانون الإداري 

 بجامعة محمد خيضر الجزائر

 

 مقدمة:

التدخلية وتوسع مجالات السلطة العامة و انتشار المرافق الصناعية كان لانتصار مفهوم الدولة           

ية والمهينة،الفضل في إيجاد قواعد قانونية جديدة و متميزة عن قواعد القانون الخاص،تماشيا مع  والتجار

طبيعة نشاط الإدارة لتمتعها بامتيازات السلطة العامة التي تهدف إلي تحقيق المصالح العامة،وذلك 

ية، كما يمكن أن تكون أعمالا  لقيامها بأعمال قانونية منها ما هو إنفرادي في صورة قرارات إدار

 بالإشراك مع إرادة أخرى ويتجسد ذلك في أسلوب التعاقد،ومنها الصفقات العمومية.

ية بوجود الإدارة العامة            وبما أن الصفقات العمومية في مفهومها ذات طبيعة عقدية إدار

فإن هذا العقد يرتب التزامات على طرفيه،ومن الطبيعي ففي حالة إخلال أحد الطرفين كطرف فيه 

بالتزاماته العقدية الناجمة عن تطبيق الصفقة قد يؤدي ذلك إلى الدخول في منازعات و ل كن ذات 

 طبيعة خاصة بوجود الدولة كطرف متعاقد مما يثير مسائل فنية و تقنية دقيقة .



 

 

 

163 

يق الطبيعي،إلا  نظرا ل كون            اللجوء للقضاء الإداري لحل النزاع المتعلق بالصفة العمومية هو الطر

أن هذا الحل يطرح صعوبات من نوع آخر،يتمثل في إثقال جهة القضاء بمشاكل المتناهية خاصة أن 

يكون القضاء في مواجهة الدول من جهة ، ومن جهة أخرى أن غاية الدولة وإرادتها العامة هو تحقيق 

أكبر من المصلحة العامة وفي أزمنة مناسبة،ول كن هذا سيصطدم دون شك بإجراءات القضاء البطيئة 

يق  وهو ما قد يضر بسير المرفق العام دون قصد،وعليه أباح المشرع من خلال نص القانون اللجوء إلى طر

يق التحكيم .  آخر أكثر فعالية وريحية خاصة للمال و الوقت ، إنه طر

كان التحكيم يعني لجوء أطراف النزاع إلي محكمين يمكنهم الإنفاق علي تسميتهم للفصل  فإذا         

فيما يثور بينهم من نزاعات بعيدا عن القضاء ، و يؤمن الحلول العملية لهم وفق عدد من الخصائص 

ية و العدالة و السرعة و التخصص و الضمانات و قلة النفقات ، فمضمون التحكيم خاصة  كالسر

يق الأخذ به من طرف المشرع الجزائري و الجا نب النظري منه يبقي بحاجة إلي دراسة ، كما أن طر

كيفية الاستفادة منه لتحقيق الغاية منه تجعلنا نثيرها في إشكالية محورها ما المقصود بالتحكيم في مجال 

 ؟. الصفقات العمومية ؟ما هي أسس الخصومة التحكيمية ؟ و ما هي إجراءات السير فيها 

سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية و أخرى متفرعة عنها نثيرها أثناء الموضوع،معتمدين في            

ية،مع العودة إلى مواد القانون المدني  ذلك علي المنهج التحليلي لدراسة قانون الإجراءات المدنية و الإدار

يعة العامة و المرجع المنظم لأحكام العقد، متوخ ين في سبيل ذلك تحقيق الأهميتين العلمية بإعتباره الشر

 والعملية.

فالأهمية العلمية تكمن في إضافة دراسة مستفيضة إلى ميدان البحوث العلمية،هذه الدراسة          

تخص موضوعا مهما خاصة لدى دارسي القانون الإداري بصورة عامة والصفقات العمومية بصفة 

ز دوره في ميدان الصفقات العمومية هذه الأخيرة التي تعد خاصة ،تتناول موضوع التحكيم والذي بر
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يعا لفض النزاعات  با وديا سهلا سر من أهم سبل الحفاظ على المال العام،والتي يعتبر التحكيم فيها أسلو

التي تنجم عن عقود الصفقات العمومية،ومن جهة أخرى يعتبر وسيلة للتخفيف على القضاء والتقليل 

 ة من خلال منازعات الصفقات العمومية.من فرص مواجهة الدول

أما الأهمية العملية فتتمثل في تنوير جمهور الدارسين للقانون بصفة عامة وللقانون الإداري          

يقة الودية  بصفة خاصة ،وحتى مختلف المتعاملين مع الدولة في ميدان الصفقات العمومية بهذه الطر

لنزاعات بقاعدة لاغالب ولا مغلوب بينهم وبين الدولة،وفي التي تحفظ حقوقهم وتسرع في الفصل في ا

يف بقانون الصفقات العمومية في جانب كيفية حل المنازعات.  كل ذلك مساهمة في التعر

وعلى الرغم من أن موضوع التحكم يبدو سهلا و سيرا، إلا أن التعمق في دراسته  يتطلب الدقة          

ن نواحيه ، ناهيك عن قلة الدراسات والمصادر المعالجة لهذا ، فيثير صعوبة في دراسة ال كثير م

ية لهذا  الموضوع خاصة المتخصصة منها، فضلا عن عدم وجود أحكام صادرة من جهات قضائية إدار

الخصوص علي عكس التحكيم التجاري و التحكيم الدولي الذي نال حظه من الدراسة و البحث و 

ية  التمحيص، ورغم ذلك جمعنا ما تيسر من دراسات تخص الموضوع خاصة مؤلف التحكيم بين النظر

ية . ية الجزائر  والتطبيق للدكتور فتحي والي،وقانون الإجراءات المدنية والإدار

وعلى ضوء ما تم جمعه من معلومات ودراستها رأينا تقسيم هذه الورقة إلى مبحثين يمثلان متن          

انعقاد الاتفاق التحكيمي ،لنعرج في المبحث الثاني على الموضوع ، فالمبحث الأول نتطرق فيه الى 

 الأحكام التحكيمية. 

 وكل ذلك حسب التفصيل التالي :

 

 



 

 

 

165 

 المبحث الأول :  انعقاد الاتفاق على التحكيم

نظم الفقه والقانون اتفاق التحكيم تنظيما يتلاءم مع كونه جوهر التحكيم و حجر زاويته ،كونه      

بحيث لا يعرض النزاع عليهم إلا باتفاق ذوي الشأن اتفاقا صريحا على الفصل  مصدر سلطة المحكمين

يق التحكيم المحاط بمجموعة شروط لضمان صحته و ما يترتب عنه من آثار،ولمعرفة ذلك  فيه، عن طر

ارتأينا أن نقسم  هذا المبحث إلى فرعين نعالج في الأول مفهوم التحكيم أما في الثاني فنتطرق فيه إلى 

 وط انعقاد اتفاق التحكيم التحكيم .شر

 المطلب الأول: مفهوم التحكيم

يعات الوضعية في تحديد معالمه،وعليه         لم يرسي التحكيم على مفهوم واحد لاختلاف الفقهاء والتشر

 يمكن تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نتناول فيها ما يلي:                                 

يف اللغويالفرع ال   أول: التعر

يف التحكيم عند علماء اللغة فيأتي من المصدر " حكم "من باب التفعيل، وتشديد         يتباين تعر

. وحكموه بينهم أي" أمروه أن يحكم  (0)الكاف مع الفتح "، حكمة في الأمر " أي فوض إليه الحكم فيه

يقال بيننا أي أجزنا حكمه بيننا أو حكمته في الأمر فاح ،ونجد ذكره في القران  (0)تكم أيجاز فيه حكمه،و

، وقوله  (6)ال كريم في آيات كثيرة منها قوله تعالى:"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم"

 .  (3)تعالى: " وان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها"

                                                 
المكتب الجامعي الحديث  ،5ط ،دراسة تحليلية مقارنة ،وني التفاق التحكيمالنظام القان،الضراسي عبد الباسط محمد عبد الواسع  (5)

 .51ص ، 0221 ،مصر،االزاريطة
 .51ص،المرجع نفسه ،الضراسي عبد الباسط محمد عبد الواسع  (0)
 .01سورة النساء اآلية  (1)
 .11سورة النساء اآلية  (4)
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يقال والحكم : هو المنع من الظلم وسميت حكم         ة الدابة لأنها تمنعها، يقال حكمة الدابة حكمتها ،و

ير:" أبني حنيفة احكم سفهائكم إني أخلاف عليه  حكمت السفينة وأحكمته إذا أخذت على يديه. قال جر

 .  (0)أن أغضب"

وخلاصة القول أن: معنى التحكيم في اللغة إطلاق السيد في الشيء محل التحكيم للغير محتكم إليه         

 ويسمى الخصوم محتكمين ومفرده محتكم بكسر الكاف، كما يسمى المفوضون محكمون ومفرده محكم  ،

"  ومعناه لا يختلف كثيرا عنه في اللغة  Arbitration وجاء التحكيم في اللغة الفرنسية بعبارة: "       

" Arbitrare" " والذي يعود في أصلها اللاتيني إلى مصطلحArbitrerالعربية فهو جاء من الفعل"

يض"  ية، فالتحكيم باللغة العربية معناه"التفو ومعناها "التدخل" ، والتحكيم في اللغة الفرنسية يعني التسو

ية الخلافات والنزاعات .Arbitrationولا يختلف كثيرا عنه في معناه الفرنسي"  "، والذي يعني تسو

يف الاصطلاحي للتحكيم  الفرع الثاني : التعر

ملاحظة عدم التباين ال كبير بين معنى التحكيم اللغوي ومعناه الاصطلاحي حيث يتخللها يمكننا        

يف اصطلاحي  تشابه، ول كن الاختلاف ال كبير يظهر جليا في آراء الفقهاء عندما حاولوا إيجاد تعر

 شامل للتحكيم .

يلاحظ على هذا  (0)والتحكيم في اصطلاح فقهاء المسلمين هو "تولية الخصمين بحكم بينهما"        ،و

يطلق "الحكم" على من يختار للفصل بين المتنازعين. يف ورود عنصر الرضا و  التعر

كما عرفه الأستاذ الدكتور محسن شفيق "إن التحكيم هو في الحقيقة نظام مختلط يبدأ باتفاق ثم يصير      

بحكم ملزم في نزاع قانوني بين إجراءا ثم ينتهي بقضاء"، فيكون التحكيم نظاما قانونيا يتم بواسطته الفصل 

 .                                                   (6)طرفين أو أكثر بواسطة شخص أو أشخاص يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع

                                                 
    أي ردهم وامنعوهم عني قبل أن يحل غضبي عليكم.     (5)
 . 50ص،مرجع سابق  ،الضراسي عبد الباسط محمد عبد الواسع  (0)
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من  وعرفه الأستاذان رولات و موروه بأنه: "نظام للقضاء الخاص يتم بموجبه إخراج النزاع         

يف القضاء الع يلاحظ على هذا التعر ادي يتم الفصل فيه بواسطة أفراد يكتسبون مهمة القضاء فيها" . و

يف ينطبق  أن التحكيم هو اتفاق وهو جوهر التحكيم والمرحلة الأولى من مراحله ، ل كن هذا التعر

زعات الاتفاق لا على التحكيم كنظام، ولم يشر أيضا إلى المنازعات المحتمل وقوعها ، واكتفى بالمنا

الواقعة فعلا، فيكون بذلك التحكيم نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بواسطة 

يق القضائي العام  . (3)الغير بدلا من الطر

التحكيم اصطلاحا عام تقترن به مسميات فرعية تختلف بحسب المنازعة التي يراد حسمها، فإذا         

ية تس مى بالتحكيم التجاري، وإذا كانت المنازعة مدنية أطلق عليها تحكيما مدنيا، كانت المنازعة  تجار

يا ية تسمى تحكيما إدار  .(5)وإذا كانت المنازعة إدار

 

يف القانوني للتحكيم   الفرع الثالث: التعر

يق الإجرائي  الخصوصي للفصل في النزاع موضوع         يف دقيقا لاعتماده الطر إذا كان هذا التعر

ق في التحكيم، فانه  يحترم بذلك حقوق الدفاع للخصوم وإكمال مبدأ المواجهة في الإجراءات الاتفا

يع لآخر.       بينهم، والتي تختلف من تشر

يع الوضعي الفرنسي: يف التنظيم في ظل التشر  أولا / تعر

رنسية في وضع المشرع الفرنسي تنظيما للتحكيم في فرنسا،من خلال مجموعة المرافعات الف           

، وعرف شرط التحكيم بأنه 03/15/0901الصادر في:653-01وما بعدها المرسوم رقم0330المواد

                                                                                                                                                         
  .51ص ، 0227 ،مصر،نشأة المعارف باإلسكندرية  ، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ،والي فتحي  (1)

 .24ص،5221-5220،جامعة الكويت،كلية الحقوق مجلة"،مفهوم التحكيم وطبيعته،"وجدي راغب فهمي (4)
 . 51ص، 0220 ،5ط ،مصر،دارالفكر الجامعي ، التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الداخلية والخارجية،عبد العزيز عبد المنعم خليفة  (1)
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"اتفاق يتعهد بمقتضاه لأطراف في عقد من العقود بإخضاع المنازعات التي يمكن أن تنشأ بينهم في 

طة التحكيم "اتفاق من مجموعة المرافعات الفرنسية مشار 0339المستقبل للتحكيم" ، بينما عرفته المادة 

الأطراف على إخضاع منازعة نشأت بينهم بفعل التحكيم لشخص أو لأكثر" .                      

  

يع الوضعي المصري: ثانيا يف التحكيم في ظل التشر  / تعر

يفه لاتفاق التحكيم بأنه : "  هو اتفاق            المشرع المصري  أظهر عناصر التحكيم  وصوره في تعر

ية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشا بينهما الط رفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسو

 .(0)بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية"

"هو اتفاق مستقل عن شروط العقد  شرط التحكيممن خلال هذا النص تتمثل  صور التحكيم في      

عقد أو فسخه أو إنهائه أي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه ،إذا الأخرى ولا يترتب عن بطلان ال

، فيكون شرط التحكيم هو ذلك الاتفاق الذي يرد ضمن نصوص (0)كان هذا الشرط صحيحا في ذاته" 

ية المنازعات المستقبلية التي تثور حول العقد  عقد معين يقرر بموجبه الأطراف اللجوء إلى التحكيم ،لتسو

ط التحكيم يكون واردا في العقد الأصلي، وهذا لا يمنع من الاتفاق عليه في وثيقة وتنفيذه، فشر

مستقلة تعد بمثابة ملحق للعقد الأصلي، فشرط التحكيم مستقل عن العقد الذي ورد به، بحيث لا 

 يؤدي بطلان هذا العقد إلى بطلان شرط التحكيم.

ف منفصلا عن العقد الأصلي، وبموجبه يتم اللجوء هي اتفاق يبرمه الأطرا مشارطة التحكيمأما           

 إلى التحكيم للفصل في النزاع القائم فعلا بصدد هذا العقد.

يع الوضعي الجزائري : يف التحكيم في ظل التشر  ثالثا / تعر

                                                 
 في شأن التحكيم بالمواد المدنية والتجارية المصري . 5224لسنة  07من القانون رقم  52/5المادة  (5)
 .نفسهمن القانون  04المادة  (0)
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، فلا يكون ثمة قرار تحكيم إلا إذا (6)طلب التحكيم معناه الاتفاق على عرض نزاع على المحكمين       

 350فاق على التحكيم، فيعتبر باطلا دون وجود هذا الاتفاق . وهذا ما جاء بمقتضى المادة حصل ات

، كما عرف المشرع الجزائري التحكيم بأنه ذلك الاتفاق الذي يلتزم  (3) 33/053من القانون رقم 

بموجبه الأطراف على عرض  النزاعات التي قد تثار بشأن   عقد متصل بحقوق لهم مطلق التصرف 

يها،و يجوز الاتفاق أيضا على عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم حول موضوع معين ،حتى أثناء ف

يان الخصومة أمام الجهة القضائية  . (0)سر

يف المختار:  التعر

يف اتفاق        يفات السابقة سواء في الفقه أو القانون، نجد أن أغلبها تنص على تعر باستعراض التعر

لتي بناءا عليها تم اللجوء إلى التحكيم، ولا تنص على التحكيم بذاته كوسيلة للفصل التحكيم، وهو الوسيلة ا

يف الجامع للتحكيم يقتضي الإحاطة  في النزاعات فيقوم بجانب القضاء والصلح. ونرى أن اختيار التعر

 بمراحله المختلفة ، والتي تتمثل في الآتي:  

 زاع القائم أو المحتمل الوقوع على محكم أو أكثر.اتفاق أطراف علاقة قانونية على إحالة الن -   

                                                                                                                                                       .                                             (0)طرح النزاع على شخص أو أشخاص يسمون محكمين -   

 صدور حكم من المحكمين ملزم لأطرافه.                                                                                        -   

يف للتحكيم بأنه :      تأسيسا على ما سبق يمكن أن يستخلص تعر

                                                 
 .005ص،0220،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية ،الوجيز في اإلجراءات المدنية ،حمدابراهيمي م (1)
 المعدل والمتمم.قانون اإلجراءات المدنية  المتضمن 5200جوان0الصادر بتاريخ  514 -00األمر رقم  (4)
 . 05رقم ،جريدة رسمية ة المتعلق بقانون اإلجراءات المدنية واإلداري 0220المؤرخ في فبراير 22  -20قانون رقم  (5)
 .02،05ص،مرجع سابق ،الضراسي عبد الباسط محمد عبد الواسع  (0)
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يق اتف اق أطراف علاقة قانونية معينة على إحالة النزاع الواقع أو "نظام للفصل في النزاعات عن طر

المحتمل الوقوع على محكم أو هيئة تحكيم أو مركز من مراكز التحكيم للفصل فيه بحكم ملزم المحكمين أو 

 .(6)تحديد الجهة التي يعهد إليها بذلك"

 المطلب الثاني : شروط انعقاد التحكيم

تحكيم، وضع المشرع شروط صارمة لصحته، وباعتبار اتفاق التحكيم نظرا لأهمية اتفاق ال           

عقدا لزم أن تتوفر فيه الأركان العامة لصحة أي عقد، و التي تتمثل في:     التراضي، المحل و السبب، 

 إضافة إلى الأركان التي تهم التحكيم بصفة خاصة و هي على النحو التالي:

 أركان العامة(الفرع الأول : الشروط الموضوعية )ال

سيتم الحديث عن أهلية طرفي النزاع للتصرف في الحق المتنازع فيه، وصلاحية هذا الحق             

كمحل للتحكيم، أما عن السبب فلا يثير صعوبة في اتفاق التحكيم فهو إرادة الأطراف في استبعاد 

يض الأمر للمحكمين                                     .طرح النزاع على القضاء و تفو

 أولا : شرط الأهلية

الرضي هو تطابق إرادتين بالإيجاب و القبول على ما جاء في اتفاق التحكيم ، ولا يكون صحيحا           

. وباعتبار أن النزاع قائم (5)، مسالة الأهلية تتعلق بالنظام العام(3) إلا إذا كان صادرا من ذي أهلية

ية، فان طرفا النزاع يتمثلان في المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد حول محل أو تنفيذ صفقة عموم

 حيث أن:

                                                 
                                        . 05ص ، نفسهمرجع ،الالضراسي عبد الباسط محمد عبد الواسع  (1)
 .01ص  ،مرجع سابق، م في المملكة العربية السعوديةيالتحك ،بن ناصر محمد  البجاد (4)
    .550ص،، مرجع سابق  النظرية العامة للتحكيممحمود محمد هاشم ، (1)



 

 

 

171 

يا عاما، يتقيد لجوؤها إلى وسيلة التحكيم بقيد  أهلية المصلحة المتعاقدة: -      باعتبارها شخصا معنو

متمثلة في ، وال10/19من القانون  923إجرائي يتمثل في موافقة أشخاص القانون العام الموضحة بالمادة 

طلب اتفاق التحكم بمبادرة من الوزير المعني أو الوزراء المعنيين إن تعلق التحكيم بالدولة، أما فيما يخص 

ية يتم اللجوء إلى التحكيم على التوالي بمبادرة  الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدار

ل القانوني أو السلطة الوصية التي يتبعها، فيكتسب  من الوالي ، رئيس المجلس الشعبي البلدي ،الممث

،ما عدا الدولة التي تكتسب  (0)بذلك الشخص المعنوي العام أهليته من عقد إنشاءه أو بنص صريح

 أهليتها من قيامها في حد ذاتها .                                      

ية،وطنيين أو كطرف في التحكيم س أهلية المتعامل المتعاقد: -       واء كان أشخاص طبيعية أو معنو

أجانب يجوز لهم اللجوء إلى تطبيق إجراءات التحكيم،متى توفرت فيهم أهلية التقاضي أو أهلية 

، فإذا كان المتعامل المتعاقد شخصا طبيعيا فان أهليته تتوفر بمجرد بلوغه سن الرشد وهي تسعة (0)الالتزام

عقلية ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ، متمتعا بقواه ال(6)سنة  09عشر

يعد الشخص ناقص الأهلية  برام اتفاق التحكيم ، و ،وعليه فلا يملك ناقص الأهلية أو فاقدها حق  إ

                                                                                       متى كانت تصرفاته موقوفة على عدم اجازة شخص آخر يمثل هذه التصرفات كالولي والوصي .                           

يا ،فأهليته يستمدها من عقد إنشائه أو           أما عن أهلية المتعامل المتعاقد باعتباره شخصا اعتبار

ت عموما فان ممثلها القانوني من القانون المدني ،وبما انه يتمثل في الشركا 51بنص قانوني، بمقتضى المادة 

 يكون المدير العام الذي له كل الصلاحيات لإبرام عقد التحكيم . 

        

                                                 
 السابق .   52 -21من القانون رقم  0/ 12لمادة اأنظر  (5)
 السابق. 20/22من القانون  5220المادة  أنظر (0)
 السابق. 52/ 21 من القانون رقم 42 المادة أنظر (1)
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 أهلية الوكيل:

يمكن توكيل ذوي الشأن غيرهم لإبرام هذا الاتفاق نيابة عنهم،وبما أن الوكيل له أهلية الإدارة         

، وبالتالي (3)ام بعمل شيء لحسابه وباسمه فقط باعتبارها عقد يفوض بمقتضاه شخص شخصا أخر القي

ية فقط دون أهلية التصرف فيها  ،وعليه  لابد من وكالة (5)يخول للوكيل القدرة على تنفيذ العقود الإدار

برام اتفاق التحكيم .  يض صراحة بإ  خاصة يذكر فيها التفو

 ثانيا : شرط المحل

ول موضوع الصفقة العمومية فيشترط لصحة اتفاق يقصد المحل هو الخلاف أو النزاع القائم ح          

التحكيم ألا يكون موضوعه )محله( مخالفا للقانون ،ول كي ينعقد يجب أن يكون المحل )المنازعة( موجودا 

أو يوجد مستقبلا في شرط التحكيم  (3)بالفعل في حالة اتفاق التحكيم لأنها تتم بمناسبة نزاع قائم بالفعل

 .  (2)عند حدوث النزاع

ية العامة إلى التحكيم لم يعطها ذلك في كل          وعندما أجاز المشرع حق لجوء الأشخاص المعنو

المنازعات، وإنما اعترف لها بالاتفاق في مجال الاتفاقيات الاقتصادية الدولية والصفقة العمومية ،وتكون 

لوازم آو تقديم الخدمات، وذلك المنازعة موضوع دراستنا متعلقة بانجاز الأشغال والدراسات آو اقتناء ال

 .(0)على سبيل المثال لا على سبيل الحصر

 الفرع الثاني : الشروط الشكلية )الأركان الخاصة(

بالإضافة إلى توافر الأركان العامة للتحكيم في منازعة الصفقة العمومية ،هناك أيضا أركان            

 محكمين وتحديد موضوع النزاع وكتابة التحكيم خاصة يجب توافرها لانعقاده ،وتتمثل في تعيين  ال

                                                 
  .                                                                                                           ه نفس من القانون 175 أنظر المادة (4)
                                                                                                                                                                                من القانون نفسه.  171أنظر المادة  (1)
 السابق.                                                                                                      22 -20من القانون5255انظر المادة  (0)
  من القانون نفسه.5227انظر المادة  (7)
 السابق. 012-20من المرسوم الرئاسي رقم 55انظر المادة (5)
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 أولا : تعيين المحكمين

مهمة التحكيم لا تسند إلا لشخص طبيعي متمتع بالأهلية القانونية لممارسة حقوقه المدنية           

يض عضو أو عدة أعضاء  يا فيولي هذا الأخير تفو والسياسية ، أما تعيين اتفاقية التحكيم شخصا معنو

يقة معينة يتم بواسطتها تشكيل محكمة التحكيم،  ، (0)ه المهمةلتولي هذ ويجوز للأطراف أن يتفقوا على طر

وبما أن اتفاق التحكيم اتفاق  مستقل يشترط لزومية تعيين المحكم بذكر اسمه ووظيفته على نحو لا يثير أي 

                                                     شك حول شخصيتهم.                                                       

أما بالنسبة لشرط التعيين فلا يلزم ذكر اسم المحكم أو المحكمين لان النزاع لم يقع بعد، وإنما            

يكتفي بذكر عناصر تعيينهم فليس من المقبول إلزام المتعاقدين بتسمية محكم لنزاع مستقبلي قد يقع وقد لا 

يترتب على مخافته  البطلان  يقع، يا و يا لا جواز ، وبالتالي  (6)المشرع اعتبر تعيين المحكمين أمرا جوهر

يا لصحة هذا الاتفاق .                                                                                                                                                                                                  يعد التعيين شرطا ضرور

وإذا اعترضت صعوبة لتشكيل محكمة التحكيم بمناسبة تنفيذ إجراءات التعيين آو احد الأطراف         

برام الصفقة العمومية أو مكان التنفيذ  .(3)،يتم تعيين المحكم من قبل رئيس المحكمة المختصة محل إ

وحسب رأينا أن صعوبة تشكيل محكمة التحكيم تحل من قبل الجهة القضائية، وذلك تأكيدا         

لسعي المشرع إلى جعل التحكيم امتدادا للقضاء ، وفرض تعيين المحكم من قبل القاضي الإداري يقيد 

 الإرادة المحضة في اختيارهم وإجبار الأطراف على قبولهم .

يق: و تنتهي مهام المحكمين     لما لا تتوفر فيهم المؤهلات المتفق عليها  الرد باتفاق بينهما، اوالعزل  عن طر

من قبل الأطراف،او عدم حياد واستقلال المحكم  ولملأ هذا الفراغ القانوني تبلغ محكمة التحكيم 

                                                 
 .                                                                                                                         السابق 22 -20من القانون 5254انظر المادة  (0)
 السابق.   22 -20لقانون من ا 5220/0، 5250/0انظر المادتين  (1)
 من القانون نفسه.     5222انظر المادة  (4)
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والطرف الآخر بدون تأخير بأسباب الرد، يفصل القاضي في ذلك بأمر بناءا على طلب الطرف الذي 

 .                  (5) مه التعجيل ، ولا يحق لطرفي الصفقة العمومية الطعن في أمر القاضي الإدارييه

 ثانيا : شرط الكتابة وتاريخ التحكيم 

 الكتابة، تكون 10/19من القانون  0110/0و 0100/0لإثبات اتفاق التحكيم بمقتضى المادتين        

اطلا كل اتفاق تحكيم لم يفرغ في شكل مكتوب،سواء شرطا لازما لصحة هذا الاتفاق حيث يقع ب

الكتابة في الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها . وما يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يتوسع في 

أو غيرها  (0)تحديده للكتابة ،فلم يوضح قصرها على المحددات الموقعة من الأطراف أو رسائلهم أو برقياتهم

 الاتصال المكتوبة.  من وسائل 

 ثالثا : شرط تعيين موضوع النزاع

إضافة إلى وجود المنازعة وتحديدها ومشروعيتها اشترط المشرع تحديد موضوع المنازعة المراد           

. فالمنازعات التي يشملها 10/19من قانون  0/ 0100عرضها على التحكيم، وهذا ما نصت عليه المادة 

ت الناشئة عن عقد الصفقة العمومية،ما لم يكن الشرط قد حصر الالتجاء إلى عقد الشرط هي النزاعا

 . (0)التحكيم في بعضها أو استبعد منها بعضها الآخر

 المبحث الثاني : الخصومة التحكيمية      

 نظم القانون إجراءات الخصومة التحكيمية باعتبار أن التحكيم هو المنهج في أداء العدالة شأنه           

شأن قضاء الدولة ، لذلك يجب أن يخضع المحكم في عمله لنفس المبادئ التي تحكم قضاء الدولة ، إذ لا 

بد من احترامه للمبادئ الأساسية في التقاضي، وإلا تعرضت كل إجراءات خصومة التحكيم التي 

                                                 
 السابق. 14-14من القانون  2124أنظر المادة   (0)
 .541ص،مرجع سابق،قانون التحكيم في النظرية والتطبيق،فتحي  والي (5)
 .047ص، 5220،مصر ، ،اإلسكندريةدار الفتح ،5ط ،أضواء على عقد التحكيم،الجمال مصطفى  (0)
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همته إلا بطلب من سوف نستوجب دراسة قواعدها وفقا لما سيلي بيانه إلى البطلان .  فلا يباشر المحكم م

ية لإبداء دفاعهم وطلباتهم “ مبدأ الطلب“احد الأطراف  مبدأ المساواة “،كما يمنح الخصوم فرصا متساو

مبدأ المواجهة، وذلك لتمكين كل طرف من “ ، ويجب أن تتم إجراءات التحكيم مواجهة بين الخصوم “

بداء دفاعه والرد على دفاع خصمه  وجوبية الفصل في النزاع وإصدار الحكم ونظرا ل“. مبدأ حق الدفاع “إ

من أعضاء هيئة التحكيم،ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، نتناول في الأول إجراءات 

الخصومة ، أما الثاني  فنتطرق فيه إلى نطاق واثبات الخصومة، ونعالج في الثالث طبيعة أعمالها 

 والأحكام الصادرة عنها.

 ات الخصومةالمطلب الأول : إجراء

ية على بعض الأحكام الخاصة بالأعمال ال           إجرائية في ينص قانون إجراءات المدنية و الإدار

معرفتها ارتأينا تقسيم هذا خصومة التحكيم، وتبدأ الخصومة بطلب التحكيم إلى غاية انتهاء الإجراءات ، ول

م .ئي لعملية التحكيالمطلب إلى فرعين ، حيث نعالج فيهما العمل والهيكل الإجرا  

 

 الفرع الأول : العمل الإجرائي في التحكيم

تطبق على الخصومة التحكيمية الأوضاع والآجال   19/10من القانون 0109بمقتضى المادة        

                    المقررة أمام الجهات القضائية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

يداع الوثائق و المذكرات من قبل :    يق أولا : تسليم الوراق دم طلب التحكيم لمحكمة التحكيم و ذلك بإ

 المدعي )المحكم( ، و يتم التبليغ الرسمي للمدعي عليه.
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توقع هذه الطلبات من قبل الممثل القانون للدولة كشخص معنوي طبقا لما جاء في المادتين            

ا الطلب إلى الخصوم )المدعى عليه( ،أو إلى ممثليهم و من القانون السالف الذكر ، يبلغ هذ 000، 923

، إلا إذا اتفق الطرفان على طرق أخرى لتسليم أوراق  (0)ذلك بأخذ نسخ عنها على نفقاتهم الخاصة

               وطلبات التحكيم .

 ن مقرا  يجوز أن يجرى التحكيم في أي مكان يتفق عليه الخصوم، فيكون هذا المكا ثانيا: مكان التحكيم

 للتحكيم .

ة القانون السلف الذكر لغة الإجراءات من عرائض و مذكرات باللغ 10:  تنظم المادة  اللغةثالثا: 

ندات المقدمة في الدعوى العربية، فلا يجوز أن تجري عملية التحكيم بلغة أجنبية . كما يلاحظ أن المست

ة .  رسمية أو ترجمة عرفي بلغة أجنبية أو سماع شهود أجانب يجب أن ترفق بها ترجمة  

 الفرع الثاني : الهيكل الإجرائي

تسهيلا لإجراءات الخصومة التحكيمية ، لابد من جلسات  تمهيدية كإجراء منظمة للتحكيم قبل         

. يستمع فيها إلى الطرفين للتوصل إلى تفاهم بهدف توجيه (0)الشروع في جلسات المرافعات التحكيمية

ف على موقفهما من النزاع، والاتفاق حول جدول أعمال الجلسة التمهيدية، والقرارات المحكم بعد التعر

 التي ستتخذ فيها.

تنطبق قواعد الحضور و الغياب  التي تنص عليها قانون المرافعات ما لم  0109و بالعودة للمادة       

تمكن من إكمال إجراءاتها يتفق الأطراف على غير ذلك، بمعنى أن هيئة التحكيم بغياب أطراف النزاع ت

                                                 
 نفسه.من القانون  05، 045انظر المادتين  (5)
 .101ص ،مرجع سابق،التحكيم بين النظرية والتطبيق ،فتحي  والي (0)
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معتمدة في ذلك على الوقائع والأدلة الإثباتية ل كن إن لم يكن هناك اتفاق معين تعود محكمة التحكيم 

 .  للقواعد والأحكام العامة

 المطلب الثاني : الإثبات في الخصومة     

أن يتبع إجراءات دون وبما أن التحكيم له خصوصياته التي تفرقه عن القضاء فيجوز للمحكم           

ية القاضي الإداري و طابعه التحقيقي ل كن لا تتعدى سلطة (6)طلب  يته هذه عن حر ، ،وتختلف حر

 هيئة التحكيم وجود سلطة الأمر،كإجبار الشهود جبرا أو إحضار مستند معين. 

ة في المراكز و احتراما لمبدأ المواجهة وحق الدفاع يعني ذلك أن لتزم المحكم بتحقيق المساوا       

غير أن المحكم لا يقضي بعلمه الشخصي احتراما  ،(3)الإجرائية بين الخصوم أثناء إدارة وسائل الإثبات

للقواعد العامة الموضوعية ولذلك تكون وسائل الثبات الجائز قبولها أمام المحكم هي كل وسائل الإثبات 

 المقبولة أمام القضاء ،وتأخذ على التفصيل الآتي :

إذا اتفق الخصوم على خبير أو خبراء معينين ، وإلا كان على هيئة التحكيم إتباع ندب الخبراء: /  10 

،  في إجراءات (5)،ستوضح اهتمام المشرع بالخبرة 10/19من القانون  035 - 005ما جاء طبقا للمواد 

 التحقيق يتبعها المحكمون إذ تبين لهم ضرورة ذلك .

ات والوثائق هي أكثر الوسائل شيوعا للإثبات، وإذا ثار خلاف حول المستند/ الأدلة الكتابية:  10

يلجأ للقضاء الإداري لحين البت في  رسميتها كان الطعن بالتزوير كما وضحنا سابقا، فيوقف المحكم النزاع و

. ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك مع تولي المحكمين إجراءات (0)صحة الورقة بدعوى مضاهاة الخطوط

 هذه الدعوى .

                                                 
 السابق. 22 -20من القانون  5252أنظر المادة  (1)
 .502ص ،مرجع سابق ، الجديد في التحكيم في الدول العربية،الفقى عمرو عيسى  (4)
 .14ص، 0225،دار الهدى عين مليلة الجزائر  ،5ط،اإلجراءات المدنية  قانون ،سنفوقة سائح  (1)
 .قالساب 22 -20من قانون  574 -504أنظر المواد  (5)
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تستطيع هيئة التحكيم اللجوء للمعاينة طبقا للقواعد العامة بناءا على طلب الخصوم أو من  / المعاينة:16 

ات تلقاء نفسها، إجراء معاينات و الانتقال إلى عين المكان ويخطر الخصوم أو وكلائهم لحضور عملي

يوقع المحكم  (0)المعاينة برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام  ،ويحرر محضر الانتقال إلى الأماكن و

ير المعاينة (6)ويمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر ،عندها تستند محكمة التحكيم على تقر

 )محضر المعاينة (.

الشهود كما يمكن سماع أعوان الإدارة أو  يمكن إثبات موضوع النزاع بشهادة  / شهادة الشهود  : 13

 .(3)طلب حضورهم للإيضاحات، مع جواز للقاضي أن يستدعي كل شخص يرى سماعه مفيدا

 المبحث الثالث : حكم التحكيم

إذا كان التحكيم في منازعات الصفقات العمومية يبدأ باتفاق الأطراف على حل النزاع عن            

يق انعقاد التحكيم ، ف وإلا يضطر المحكوم ،انه يتوج في النهاية بقرار وتنفيذه برضاء من أطراف النزاع طر

له بان يطلب من القضاء الرسمي إكساب هذا القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية التي يتمتع بها القرار 

 القضائي من اجل  تنفيذه قصرا.

ل الحكم القضائي لا يتحصن ضد الطعن أما القرار التحكيمي الملزم ، والمشوب ببعض العيوب فهو مث -

فيه ،وعليه قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين  تناولنا في الأول إصدار حكم  التحكيم و  تنفيذه  ،أما الثاني 

 فخصصناه  للطعن في حكم التحكيم . وكل ذلك على التفصيل التالي:

 المطلب الأول : إصدار حكم التحكيم

                                                 
 من القانون نفسه. 01المادة أنظر  (0)
 من القانون نفسه. 542-540المواد  أنظر (1)
 السابق. 22 -20من القانون  002أنظر المادة  (4)
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لمذكرات والمستندات وتحقيق الدعوى تأمر هيئة التحكيم بعد سماع بعد انتهاء تبادل ا             

المرافعات، بحجز الدعوى للحكم صراحة أو ضمنا بتحديد جلسة للنطق بالحكم ، وبذلك يتم قفل باب 

الخصومة  وتنقطع صلة الخصوم بالقضية ولا يكون لهم سوى إصدار حكم التحكيم، وبمراعاة المبادئ 

 سابقة الذكر ، تكون إجراءات الإصدار موضحة باجراءات هي: الأساسية  للعدالة ال

ير الحكم . يت ، تحر  المداولة والتصو

تخرج الخصومة من ولاية المحكمين بمجرد صدور حكم التحكيم أي عند الفصل في النزاع، بمعنى          

، (5)شيء المقضي فيه اشهر( ، فانه بصدوره يكون حائزا على قوة ال 13حتى وان لم يتم ميعاد التحكيم )

 فتكون هذه الحجية حتى وإن كان الحكم قابلا لدعوى بطلان، أو كان لم يصدر أمرا بتنفيذه .

إن حجية أحكام المحكمين تتعلق بالمصلحة الخاصة للمحكمين ،وليس حماية للمصلحة العامة كما هو          

ي هنا أن التحكيم له طبيعة قضائية باعتبار الحال بالنسبة لأحكام محاكم الدولة ،فيؤكد المشرع الجزائر

 حكمه حكما قضائيا ، بمنحه صراحة حجية الشيء المقضي به. 

فالحجية تتعلق بتطبيق القانون بواسطة من له سلطة القضاء سواء كان محكما أو قاضيا ،ل كن تبقى      

من القانون  0160المادة  هذه الحجية قائمة على أطراف التحكيم فقط فلا تحتج أحكام التحكيم بمقتضى

على من لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها ،حتى و إن كان طرفا في الاتفاق  باعتبار انه  10/19

قد ينص على منازعات كثيرة، و قد لا يكون حكم التحكيم الصادر في باقي المنازعات التي قد تتكون 

 من أطراف أخرى خارجة عن مجال و نطاق صدوره .

كثيرا ما يحدث خلط بين حجية الشيء المقضي فيه و استنفاذ ولاية المحكم أو المحكمين، فالأولى          

تكون للأحكام القطعية فقط ، وأثرها خارج الخصومة التي صدر فيها الحكم ، و الثانية تحدث بالنسبة 

                                                 
 السابق.  22-20من القانون  5215المادة  انظر (1)
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سواء كانت مسالة  لكل الخصومة التي يفصل فيها المحكم أثناء نظره للدعوى و حتى انتهائها، و ذلك

إجرائية أو موضوعية ،و بالتالي يقتصر اثر استنفاذ ولاية المحكم على داخل الخصومة التي يحقق فيها فقط 

            .                 

الأصل في حكم التحكيم بعد إصداره التنفيذ لحيازته الحجية التي قد يرد عليها استثناءات، أي لا          

ى الحجية المطلقة حتى يتم تفسيره وتصحيح أخطائه المادية و الاغفالات الواردة عليه، من يحوز الحكم عل

 قبل المحكمين حتى بعد إصداره.

 تنفيذ حكم التحكيم : المطلب الثاني

إذا قام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم اختيارا وأعلن  إرادته  الواضحة في ذلك، فانه يعتبر قابلا لحكم          

م ،وقد يمتنع عن ذلك فيضطر المحكوم  له إلى تنفيذه جبرا ،وهذا ما يحتاج إلى سند وإجراء التحكي

،وهنا صرح المشرع بأنواع أحكام (0)تنفيذي  فيكون حكم التحكيم قابلا للتنفيذ بعد صدوره

 .(0)التحكيم

 الفرع  الأول : صاحب الاختصاص في تنفيذ حكم التحكيم

كم التحكيم سواء كان جزائيا أو تمهيديا أو نهائيا ،أول إجراء يتم بموجب أمر صادر عن ح         

يداع أصل الحكم بكتابة ضبط المحكمة لمن يهمه التعجيل، أما في الفقرة الثانية من المادة  اتخاذه لزم إ

يداع العرائض. فيمارس القاضي سلطة  0165 يف إ فقد عينت الأطراف الذين يتحدد تحميلهم مصار

دون مواجهة عندما ينظر في الحكم لإصدار أمر التنفيذي .                                                         ولائية يباشرها

                                                 
 نفسه. من  القانون 5211أنظر المادة  (5)
وهي أحكام ال تفصل في موضوع النزاع كليا أو جزئيا ،وليس منهيا للخصومة فهو يرمي إلى التمهيد إلصدار حكم  تمهيدية قد تكون قرارات (0)

كمة التحكيم أو تأمر بإجراء وقتي أو مستعجل قبل إصدار حكمها ، موضوعي أو وقتي  "مستعجل " ، من خالل موافقة أطراف النزاع توصي مح
فهي أحكام غير منهية للخصومة  الجزئيأما الحكم   ،ويستعمل ألغراض معينة على أن يتحول إلى حكم دائم إذا تم أداء العمل بشكل مقبول 

ه في موضوع النزاع،  فيتضمن على وجه التحديد الجزء من الطلب ،فاصلة في الموضوع عندما يتعلق بطلبات متعلقة بالتأخير أو كمية ما تم تنفيذ
دة الذي فصل فيه مع استمرار محكمة التحكيم في النظر في باقي المسائل ، لذلك فان الحكم الجزئي ال ينهي والية محكمة التحكيم و يمكن إعا

ها باتفاق األطراف على انه يجوز حرمانها من ذلك باتفاقاتهم النظر فيما فصلت فيه مرة أخرى ،وال يشترط لممارسة هذه السلطة إصدار أحكام
 فهو الحكم المنهي للنزاع بصورة نهائية والحائز على حجية الشيء المقضي فيه . لنهائي.أما حكم التحكيم ا
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كما انه ليس من سلطته إصدار أمر بتعديل حكم المحكمين أو تكملته، أو يرفض إصدار أمر التنفيذ على 

فليس للقاضي العدول  (0)لقانون عليهافي تكييف الوقائع أو خطئهم في تطبيق ا أساس خطأ المحكمين،

 .(0)عن قراره بعد إصداره سواء صدر القرار بالتنفيذ أو برفضه

 الفرع الثاني : إصدار أمر التنفيذ

يقدم طلب استصدار بالتنفيذ من المحكوم له بأداء معين يقتضي الحصول عليه بتنفيذ الحكم جبرا         

يضة أصل حكم التحكيم أو صورة ، فيكون الطلب بالإجراءات المعتادة ل رفع الدعوى ، فيرفق بالعر

موقعة منه، وصورة من اتفاق التحكيم سواء في شكل اتفاق أو في شكل شرط يتضمنه العقد الأصلي 

يداع حكم  (6)بين الطرفين  ،وترجمة رسمية لحكم التحكيم إذا لم يكن باللغة العربية ،وصورة من محضر إ

من القانون  0/ 0165ان الحكم إلى المحكوم عليه ، وهذا ما يفهم من المادة التحكيم ، وصورة ورقة إعل

يداع العرائض . 10/19  حيث يتحمل الأطراف نفقات إ

، والقرار الصادر في طلب (3)يصدر الأمر بالتنفيذ كما تصدر الأوامر على عرائض الدعوى         

أن يرفض القاضي الإداري لإصداره هذا الأمر الأمر بالتنفيذ ليس له حجية الامر المقضي به ، بمعنى 

لا يحول دون رفض دعوى بطلان حكم المحكمين ، غير أن القضاء ببطلان حكم التحكيم ، يحول دون 

أعلاه يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية بها الصيغة  0163إصدار أمر بالتنفيذ ، وطبقا للمادة 

يوما( يؤكد على سقوط حق  05من الأطراف ، وتحديد اجل ) التنفيذية لحكم التحكيم ،وتسلم لمن يطلبها

الاستئناف من استصدار الأمر من جديد ، فيلاحظ على وضع الصبغة التنفيذية لحكم التحكيم، بان 

                                                 
 .420مرجع سابق ،صقانون التحكيم بين النظرية والتطبيق ،،فتحي  والي (5)
 . 421ص، نفسه المرجع والي فتحي ، (0)
 . السابق 22 -20من القانون  5255، 5227أنظر المادة  (1)
 .السابق  22 -20من القانون  200- 270أنظر للمواد  (4)
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يصبح الأمر جزءا مكملا لحكم المحكمين ، فان أمر التنفيذ لا يسقط ولو تقاعس تنفيذ حكم المحكمين إلى 

 نصوص التنفيذ لم تنص على وجود ال كفالة سواء كانت عامة أو خاصة.ما بعد صدوره،  كما أن 

 المطلب الثالث : الطعن في أحكام التحكيم

،لأنه بمجرد صدورها تحوز قوة الأمر المقضي فيه، (5)الأصل أن أحكام التحكيم لا تقبل المعارضة      

إلى فتح سبيل دعوى البطلان ضد  غير أن تأثير الطبيعة التعاقدية للاتفاق مصدر سلطة المحكمين ،أدى

 حكم التحكيم ، وهذا ما لم ينص عليه المشرع الجزائري صراحة.

 الفرع الأول : طرق الطعن العادية

تكون أحكام التحكيم قابلة للاستئناف بغض النظر عن قيمة النزاع مع الإشارة إلى أن حكم          

،ويجوز للأطراف أن (3)عدم جواز درجة ثالثة للتقاضي المحكمين يكون نهائيا، وما هذا إلا تطبيق لمبدأ 

. فيجوز رفع الاستئناف في أحكام التحكيم  (2)يتنازلوا عن الاستئناف إذا ما ورد في اتفاقية التحكيم

فاغفل المشرع عنصرا مهما في شكل الميعاد بمقتضى القاعد  (0)في اجل شهر واحد من تاريخ النطق بها 

 اد منذ التبليغ الأطراف المعنية سواء إلى موطنه الحقيقي أو المختار. العامة يكون بدء الميع

فكيف يبدأ حساب الميعاد منذ النطق دون التبليغ ؟ خاصة أن إجراءات التحكيم في هذا القانون لم 

يقة من طرق التبليغ.  تشر إلى الإعلان أو إلى أي طر

عن حالة أخرى للاستئناف ، ل كن ليس في  وفي فقرتها الأخيرة تحدثت 0165وبمقتضى المادة         

يوم( من تاريخ الرفض  05حكم التحكيم بل في أمر القاضي برفض التنفيذ في اجل خمسة عشر يوم )

ية ، فيبدأ حساب اجل الاستئناف من تاريخ الرفض .  أمام المحاكم الإدار
                                                 

 السابق . 20/22من القانون  5210المادة  أنظر (1)
 . 121ص ، 0220،1،ط 0الجزء  ،، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر الوجيز في اإلجراءات المدنية،إبراهيمي محمد (0)
 السابق . 20/22من القانون 5211المادة  (7)
 . نفسهمن القانون  5212أنظر المادة  (0)
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دولة ،و تقييد عريضة ويدرج طلب الاستئناف في عريضة واحدة تودع بأمانة ضبط مجلس ال         

من قبل رئيس الغرفة المختصة بالفصل في منازعات  (0)الاستئناف في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه 

 01الصفقات العمومية.  وحدد المشرع في هذه المادة المدة اللازمة لمنح وقت للمستأنف بعشرين يوما )

 . (0)بليغ ( و تاريخ أول جلسة يوم(  على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور )منذ الت

يضة من طرف المحامي معتمد لدى مجلس الدولة  915وطبقا للمادة          من القانون أعلاه تقدم العر

فان الدولة والبلدية والولاية والمؤسسات  011وهذا بالنسبة للمتعامل المتعاقد، ل كن بمقتضى المادة 

ية لا تقدم عرائ تمثيلهم طبقا لما  913ضهم من قبل المحامي،وأحالت المادة العمومية ذات الصيغة الإدار

بحيث تمثل الدولة بواسطة الوزير المعني بالصفقة والولاية بالوالي والبلدية  000 - 003جاء في المواد 

ية .   برئيس المجلس الشعبي البلدي و الممثل القانوني بالنسبة للمقومات ذات الصيغة الإدار

طعن غير العاديةالفرع الثاني:  طرق ال  

بالإضافة إلى طرف الطعن بالاستئناف في حكم التحكيم في منازعة الصفقات العمومية، فان           

لحكم التحكيم، ووجود أوجه  (6)المشرع أجاز طرقا أخرى للطعن فيها، نظرا ل كونها لا ترتب أثرا موقفا

 دية وهي كالآتي : معينة لممارسة هذا النوع من الطعون سميت بطرق الطعن غير عا

 أوجه الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة )غرفة الصفقة العمومية( -أولا 

لا تبنى الطعون بالنقض أمام غرفة الصفقات العمومية إلا  10/19من القانون  650بمقتضى المادة 

الات تقديم طعن وهذه الح (3)على وجه واحد أو أكثر فبدون توافر احدها أو أكثر لا يمكن للمتقاضي

 هي: 
                                                 

 من القانون نفسه. 210، 112المادتين  أنظر (5)
نص على أن مجلس الدولة المتعلق بمجلس الدولة والذي  00/21/0220و ما يليها من النظام الداخلي المصادق عليه في  44أنظر المادة  (0)

 من القانون نفسه. 114أنظر المادة  ،غرف في الغرفة األولى تنظر في القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية 1من  يتشكل
 .نفسهقانون المن  140أنظر المادة  (1)
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تجاوز السلطة: والمقصود بذلك عدم الاختصاص بان تصدر الجهات القضائية )مجلس الدولة  -10    

 ( أحكام أو أوامر أو قرارات لا تدخل ضمن اختصاصها.

ية في الإجراءات -10       :وهذا من شأنه أن يفتح باب النقض في حكم  مخالفة أو إغفال قاعدة جوهر

مال هذه القاعدة أو عدم تصحيحها في الوقت المناسب ،كانعدام صفة التقاضي التحكيم الذي أغفل أع

 . للمدعي

انعدام الأساس القانوني : إن انعدام الأساس القانوني للحكم التحكيمي يعرضه إلى الطعن  -16     

بالنقض ، فلا يمكن في أي حال إصدار حكم القرار دون الاستناد إلى نص قانوني يعالج المسألة 

لمطروحة ، فالاعتماد على وقائع مجردة من النص القانوني تكون غير كافية لإصدار حكم فيها، لان ا

ذلك يفتح المجال لاصطناع كل من المتعامل المتعاقد أو المصلحة المتعاقدة وقائع مؤثرة ليحصل من 

 خلالها على حكم يخدم مصلحتهم .

المنطوق:  قد يصدر حكم التحكيم ولا يشتمل على انعدام التسبيب أو قصوره أو تناقضه مع  - 13     

يمكن من خلاله معرفة منطوقه وهو ما يعرف بانعدام السبب ، كما انه يمكن أن يصدر حكم  تسبيب

التحكيم ويحتوي على أسباب غير وافية لا تؤدي بأي حال المنطوق الذي توصل إليه ذات الحكم نظرا 

 ي إلى القناعة أو الاقتناع بما ورد في المنطوق .لقصوره، أي بمعنى نقص الأسباب التي تؤد

من حيث الارتباط  ومهما كما يمكن أن يصدر حكم التحكيم دون احتوائه على الأسباب متناسقة ، 

  .(0)اجتهد في ربطها فانه لن يتمكن من ذلك وهو مايعرف بتناقص الاسباب

                                                                                                                                                         
ئناف ، و يكون مخالفا المتقاضي هو احد الخصوم أو من ذوي الحقوق غير انه إذا لم يتم الطعن بالنقض في حكم التحكيم ثم الفصل فيه باالست (4)

 . من القانون السابق 111ذلك طبقا للمادة  للقانون يجوز للنيابة العامة ) محافظ الدولة ( أن يثير ذلك بعريضة بسيطة على مجلس الدولة
 .السابق 20/22من القانون  117المادة  (5)
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أن يطبق القانون تطبيق سليما، غير انه  فالأصل : مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي -15     

مطبق وواضح القانون من البشر، فمن الطبيعي حدوث مخالفات قد تؤثر بشكل خطير وجسيم على حكم 

 التحكيم ، الصادر بالاستئناف فيحق للمضرور اللجوء إلى الطعن بالنقض في هذا الحكم .

يف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة  -13      في حكم التحكيم : إذا صرح الطاعن بوجود تجر

يق الطعن بالنقض . يله أو يتلفه أو تعديله عن طر  تزوير في احد المستندات فله، أن يز

ففي هذه الحالة قد تتواجد  :وجود تناقض في أحكام التحكيم من حيث بعض مقتضياته -12     

 لا يمكن إيجاد قاسم مشترك فيما بينها. حكم التحكيم المستأنف فيه متناقضة ومتضاربة وقائع في أحكام

أن يكون الحكم المستأنف فيه فصل في ما لم يطلب منه:أو بأكثر مما طلب مع العلم أن  - 10     

 القاضي لا يفصل إلا بما طلب منه.

السهو عن الفصل في احد الطلبات التي أدرجت في حكم التحكيم مما يفتح باب الطعن في هذه الطلبات     

نجد توزع الطعون بالنقض أمام مجلس الدولة على الغرف من قبل رئيس مجلس  952قض. وطبقا للمادة بالن

يع إلا إذا توافرت احد الأوجه الواردة في المادة السابقة.  الدولة، فلا يجوز له هذا التوز

 ثانيا: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

طرفا في النزاع، الذي صدر بشأنه حكم تحكيم  لم يكن (0)أجاز المشرع لكل صاحب مصلحة         

،على  (6)غير عادي يسمى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة  سابق بين أطراف شتى ، تقديم طعن

خلاف الطعون العادية بهدف مراجعة أو إلغاء الحكم المطعون فيه الذي فصل في أصل النزاع، فيفصل 

 .(3)من جديد من حيث الوقائع والقانون 

                                                 
 .السابق 22-20من القانون  105انظر المادة  (0)
 القانون نفسه. من  5210المادة  انظر (1)
 من  القانون نفسه. 202المادة  انظر (4)
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كما أجاز المشرع لدائني الخصوم )المقصود المتعامل المتعاقد ( أو خلفهم حتى وان كانوا ممثلين          

في الدعوى، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ،ل كن بشرط أن يكون حكم التحكيم المطعون 

ن عن الخصومة السابقة الذكر فان الخارجي 0160وبمقتضى المادة  (0)فيه قد مس بحقوقهم بسب الغش

يق الاعتراض، وهي دعوى تعني  الطعن في حكم التحكيم الصادر بين أطراف  لهم حق الطعن عن طر

غير الطرف المقدم للاعتراض، مضمونه أن هذا الأخير هو صاحب حق في موضوع الحكم المعترض فيه 

جعله يلجأ إلى إعمال ولم يرد اسمه فيه سواء عن قصد أو غير قصد، وبالتالي لم يحصل على حقه وهو ما 

 هذا الإجراء.

 

 الخاتمة: 

يق استثنائي           بديل إن إخضاع كل الصفقات العمومية بمفهوم القانون إلى عملية التحكيم كطر

ية  عن القضاء لحل النزاع أمر لابد منه، وذلك نظرا لخصوصية هذا العقد عن غيره من العقود الإدار

صلحة الخاصة للأطراف من جهة ثانية، وكذا توفير عامل الزمن لحل ومساسه بالمال العام من جهة والم

يق مكلف  يلا لحل النزاع ، إلا أن التحكيم يوصف عادة بأنه طر المنازعة لأن القضاء قد يأخذ وقتا طو

 ماديا ويرجع ذلك إلى تصاعد رسومه ومكافأة المحكمين التي تكون أكثر كلفة عن القضاء.

المحتكمين من الضمانات الأساسية التي أحاطهم بها عند الالتجاء إلى  فالمشرع لم يشأ أن يحرم  

القضاء قصد المحافظة على حقوقهم، ولقد غلف الاتفاق التحكيمي الذي شمل العديد من المسائل 

بحصانة قانونية، وامتد تعزيز هذا الاتفاق إلى إلزام الأطراف باحترام أثاره على نحو يخول القضاء 

الأثر الايجابي للتحكيم، ورغم تبني العديد من القواعد القانونية لحماية اتفاق التحكيم إلا  الإداري احترام

                                                 
 من القانون نفسه. 101لمادة ا انظر (5)
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انه قد يصطدم حكم التحكيم عادة بعدم تنفيذه، وهي أكثر المشاكل التي تواجهه من الناحية العملية، 

في حالة عدم توفرها مما يؤدي اللجوء إلى القضاء لوضع الصيغة التنفيذية التي تتطلب شروطا للتنفيذ، و

 تستلزم عودة الأطراف إلى نقطة الصفر وكأن التحكيم لم يكن.

التي سنوردها والتي تم استنباطها من هذه النتائج وختاما لما ناقشناه في هذه الورقة نأمل أن تكون       

لنتائج بالتوازي الدراسة التحليلية الانعكاس والصدى الطيب لخدمة المصلحة العامة، ولقد أثرنا أن نتلو ا

مع المقترحات التي نهيب بكل باحث في حقل القانون أو في الحقول المجاورة الاهتمام بها في محاولة 

 لتصويب ما شد في التحكيم ،ولعل أهم هذه النتائج ما يلي:

لا   10/19من القانون  0100-0113لقد عرف المشرع الجزائري صور التحكيم في المادتين       

فكان من الأجدر أن يعرف التحكيم على أنه " اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة على إحالة  التحكيم ،

النزاع الواقع أو المحتمل وقوعه على محكم أو محكمة تحكيم للفصل فيه بحكم ملزم لأطرافه دون المحكمة 

 لك".المختصة ،ويتضمن الاتفاق على  تعيين أسماء المحكمين أو الجهة التي يعهد إليها بذ

من  0102، 0119،0101،0105إن استعمال المشرع للفظة محكمة التحكيم في المواد  -       

القانون السابق ، لا يوضح لنا أيقصد بها أنها عبارة عن مركز أو هيئة أو لجنة تحمل اسم محكمة 

 يكلتها.التحكيم أو تشكيل محكمة بكل غرفها وأقسامها تسمى محكمة التحكيم، فهو لم يوضح طبيعة ه

لم يوضح المشرع صراحة شروط وأركان قيام التحكم، بل كانت استنتاجات بإسقاط القواعد  -     

العامة للعقد عليه، بالإضافة إلى الشروط الخاصة كالأهلية ،الكتابة والتأريخ وتحديد موضوع النزاع، 

 من القانون السابق. 0103فأهلية المحكم تم استنتاجها من المادة 

ية العامة للعقود، بالإضافة إلى  -      عدم توضيح أهلية الأطراف التي تم استقرائها من النظر

 إيضاحها من خلال الخصائص المميزة لعقد الصفقة العمومية.
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 10/19من القانون  0103( من المادة 13كما أن المشرع الجزائري حذف في البند الرابع ) -      

مة التحكيمية بموت أطرافها،هل هنا تلجأ المصلحة المتعاقدة من لهم أهلية تولي تمثيل صفة الخصو

برام عقد صفقة مع متعامل متعاقد جديد وبالتالي تنتهي الخصومة؟ أم أن ورثة المتعامل الأول  الى إ

هم الذين يكملون تمثيل الخصومة؟     وسكوت المشرع عن ذكر هذه الحالة يضعنا أمام احتمالين 

 هما:  

 نفي هذه الحالة ) عدم نقل الخصومة الى الورثة(.الاحتمال الأول: 

الاحتمال الثاني: وجود هذه الحالة، وان وجدت أيحق لناقصي الأهلية تولي إكمال اتفاق   

 التحكيم أم لا ؟.

يق بين التحكيم على المستوى الداخلي والذي يجب أن يشجع نظرا للفوائد الجمة التي  -      عدم التفر

فة إلى عدم تجميده للقانون الوطني، وبين التحكيم الدولي الذي يجب أن ينظم بما نجنيها بتطبيقه إضا

 يحفظ المصالح الوطنية العليا.

كون المشرع نص على جميع  طرق الطعن في أحكام التحكيم، إلا أنه أغفل عن ذكر إحدى  -   

                              أهم الطرق وهي حالة دعوى التماس إعادة النظر. وهذا ما يجعل أو يضع أحد   

طرفي النزاع في موقف صعب في حالة إصدار حكم تحكيم على أساس وثائق مزورة، أو في  -    

حالة ما إذا حكم على الخصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة في النزاع كانت محتجزة عند الخصم 

 بدون وجه حق.

د حق اللجوء الى التحكم لفض النزاع بينه وبين بالرغم من أن المشرع منح للمتعامل المتعاق -    

المصلحة المتعاقدة، إلا انه اغفل عن عنصر هام هو عدم تخصيص الإجراءات المتبعة للتحكم في 
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منازعة الصفقة العمومية وتبيانها، بل أخضعها للقواعد العامة للتحكيم نظرا ل كونها من العقود ذات 

 الأهمية البالغة.

وضع قانون للتحكيم يتولى تنظيم محكمة التحكيم ووضع قواعد لإجراءاتها بما  نقترحلذلك         

يتناسب مع طبيعة التحكيم، لتسهيل مهامها في حالة عدم اتفاق الأطراف على وضع أسس تسير عليها 

إجراءات الخصومة ،بالإضافة إلى تخصيص باب خاص بأحكام التحكيم في الصفقة العمومية. 

علوم القانون بالبحث والتنقيب في هذه الإشكاليات لإزالة اللبس الحاصل  ونهيب بالباحثين في

يات التي تعيب نظام التحكيم وتقديم المقترحات ال كفيلة بتطوير هذا النظام  فيها، ودراسة النظر

،ومشاركة جهات الحكومة في عقد مؤتمرات لمعالجة القصور في نظام التحكيم وتبادل الخبرات على 

يات الم  حلية والإقليمية في ما يجلب النفع العام ويخدم المصلحة العامة. المستو

 قائمة المراجع :

 أولا المصادر:

يم (0  القران ال كر

  ثانيا القوانين:

ية المصري . 0993لسنة  02القانون رقم  (0  في شأن التحكيم بالمواد المدنية والتجار

إجراءات المدنية المعدل المتضمن قانون ال 0933جوان0الصادر بتاريخ  053 -33الأمر رقم  (6

 والمتمم.

ية  0110المؤرخ في فبراير 19  -10قانون رقم  (3 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدار

 . 00،جريدة رسمية رقم 
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المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  03/12/0110المؤرخ في 051 -10مرسوم رئاسي رقم  - (5

 . 50الجريدة الرسمية رقم

المعدل والمتمم للمرسوم   0110/ 01/ 03المؤرخ في  660 -10م مرسوم  رئاسي رق -  (3

 . 59المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية رقم  10/051

 ثالثا ال كتب :

، النظام القانوني لاتفاق التحكيم، دراسة تحليلية مقارنةالضراسي عبد الباسط محمد عبد الواسع ، (2

يطة،مصر، ، المكتب الجامعي الحديث الازا0ط  .05، ص 0115ر

ية والتطبيقوالي فتحي ،  (0 ية ،مصر،  قانون التحكيم في النظر  0112، نشأة المعارف بالإسكندر

  .06،ص 

-0990مجلة كلية الحقوق،جامعة ال كويت،مفهوم التحكيم وطبيعته"،وجدي راغب فهمي،" (9

 .13،ص0996

ية الداخلية والخارجيةالتحكيم في منازعات العقود الإعبد العزيز عبد المنعم ،خليفة  (01  دار

  06،ص 0113، 0، دار الفكر الجامعي،مصر، ط

،ديوان المطبوعات الجامعية الوجيز في الإجراءات المدنيةابراهيمي محمد،   (00

 .000،ص0113،الجزائر،

بية السعودية بن ناصر محمد ، البجاد (00  .35،مرجع سابق، ص  التحكيم في الممل كة العر

ية ،مصر ،0ط د التحكيم،أضواء على عقالجمال مصطفى ، (06  0990،دار الفتح ،الإسكندر

 .032،ص
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بيةالفقى عمرو عيسى ، (03  .031،مرجع سابق ،ص  الجديد في التحكيم في الدول العر

 .53،ص 0110، دار الهدى عين مليلة الجزائر ،0طقانون الإجراءات المدنية ،سنفوقة سائح ،  (05

براهيمي محمد، (03  0ن المطبوعات الجامعية الجزائر، الجزء ، ديوا الوجيز في الإجراءات المدنيةإ

 . 615، ص 6،0113،ط
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L’instance arbitrale à l’épreuve de la loi 08.05 et la pratique 

 
HERMAS ISMAIL EL IDRISSI 
ETUDIANT CHERCHEUR  
MASTER DROIT DES AFFAIRES EN FRANÇAIS  

 

 

Introduction 

« L’arbitrage jouit du prestige d’une justice libérée de la pesanteur de l’appareil judiciaire 

et affranchie du carcan des textes ; celle qu’un sage peut rendre sous un chêne ou sous un 

cèdre à la seule lumière de sa conscience. Cette perception idyllique est démentie par 

l’existence d’un droit de l’arbitrage ; existence paradoxale, puisque, né de la liberté 

contractuelle, ce mode de règlement des litiges ne devrait relever que de la théorie générale 

du contrat… »280. 

En effet l’arbitrage est une justice peut être libérée des formalités étatiques, mais doit 

répondre à une certaine architecture propre à la justice de façon générale. Ainsi l’instance 

arbitrale est l’organisation de la structure arbitrant, la procédure pendant laquelle le litige 

soumis par les parties est analysé, elle part de la constitution du tribunal arbitral jusqu’au 

prononcée de la sentence arbitrale. 

Les traces de l'arbitrage se perdent dans la nuit des temps. Il semblerait qu'à toutes 

époques et dans toutes civilisations, les hommes aient ressenti le besoin de confier leurs 

litiges à des juges privés en marge de la justice officielle du souverain. En effet, s'il n'est pas 

certain que l'arbitrage ait précédé la justice de l'État, quelque en soit la forme, il a toujours 

coexisté avec elle281, chaque Etat a son évolution historique des débuts et pourquoi de 

l’arbitrage par exemple au Maroc c’est la condition des étrangers au Maroc qui a poussé son 

institution…282 

                                                 
 monsieur Fady  INTERNATIONALTIQUE DE L’ARBITRAGE INTERNE ET DROIT ET PRA280

NAMMOUR troisième édition L .G.D.J BRUYLANT DELTA 

JCI Arbitrage aperçu historique Encyclopédie 281 

 L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNE ET INTERNATIONAL AU REGARD DU MAROCCfr  282

Adellah BOUDAHRAIN édition AL MADARISS 
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Alternative à la justice étatique, image de la liberté contractuelle même des individus,  

l’organisation de l’arbitrage n’est pas laissée à la liberté de tout formalisme possible comme 

on pourrait le croire d’où l’intérêt de l’étude de l’instance arbitrale.  

L’arbitrage n’étant plus seulement une question interne, la procédure s’est diversifiée 

avec le temps de sorte qu’il existe l’arbitrage institutionnel (régit par une institution) et 

l’arbitrage had hoc (organisés par les parties elles-mêmes). 

Les qui viennent à l’esprit sont quelle serait la concrétisation de cette procédure dont la 

pratique est tant nationale qu’internationale ? Est-elle différente de la celle admise pour la 

justice étatique ? Existe-il une procédure unique admise de tous ? 

Ainsi nous parlerons dans une première partie de l’instance d’un point de vu universel 

c’est-à-dire les règles universellement admises, et dans une deuxième nous aborderons 

l’instance au regard de la loi marocaine. 

 

Première partie : L’instance dans une vue d’ensemble : 

universel et international 

 
L’arbitrage comme nous l’avons annoncé, est une pratique vielle dans le temps, ses principes 

et fondement ont répondu universellement au même souci dont celui d’échapper à la justice 

étatique. L’instance arbitrale de ce fait connait une similitude dans les différents pays ce qui 

permet de ressortir une base universelle de la procédure. Notons que cette base universelle 

est aussi bien adoptée par le milieu international que national de chaque pays.  

Ainsi dans cette première partie il s’agira d’énoncer les principes directeurs de l’instance 

arbitrale indépendamment du milieu car admis en tant que tel pour parler d’arbitrage ; les 

outils d’ajustement de la procédure car bien que assis sur la liberté, la procédure d’arbitrage 

peut connaitre quand il n’est pas livré au libéralisme, un cadre que l’on pourrait qualifier de 

règlementaire ; nous finirons par le volet international où il s’agira de donner un aperçu de 

l’instance arbitrale au sein de la Chambre international de commerce dont son organe la 

cours international d’arbitrage. 

Chapitre 1 : Les principes fondamentaux de l’instance arbitrale et les outils 

d’ajustement 
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Ces principes  et outils annoncent l’organisation-même de l’instance, c’est sur base de leur 

application que commencera la procédure proprement dite avec toutes ses phases (que nous 

verrons au niveau international comme national en prenant l’exemple du Maroc). 

 

 

1. Les principes fondamentaux  

Les arbitres sont en tous pays, dispensées d’une large mesure de suivre les règles de 

procédure et de preuve faites pour les tribunaux ou ils peuvent en être dispensés par la 

convention des parties, cependant cette dispense n’est jamais totale, car les arbitres restent 

soumis au respect d’un ensemble de règle qui fondent le principe même de l’arbitrage. Ces 

principes peuvent être ramenés au nombre de trois : 

1° Le principe audi alteram partem : c’est le principe selon lequel l’arbitre doit donner à l’une 

et l’autre partie la possibilité de présenter ses arguments. En effet l’arbitrage étant l’entente 

des parties (deux ou plusieurs personnes), la procédure ne peut avoir pour objet que 

l’audition des prétendants aux droits ; il existe des cas où l’arbitre tranche sans la présence du 

défendeur, Mais c’est cas très limité et caractérisé par le sens même du litige et la portée que 

lui auront donné les parties . Cependant cela ne veut pas dire que les prétentions de la partie 

absente lors de la sentence n’aient pas été prises, le principe est inviolable. 

2° Le principe du contradictoire : selon lequel les preuves offertes par une partie et sur 

lesquelles l’arbitre va fonder sa décision, doivent avoir été communiquées à l’autre partie 

pour que celle-ci ait la possibilité de les réfuter. Ici est posé le principe de la transparence du 

procès, principe qui existe pour toute justice dont celle judiciaire, c’est l’essence-même de la 

justice dans les affaires conflictuelles surtout. 

3° Le principe selon lequel l’arbitre doit fonder sa décision sur l’opinion qu’il s’est formée, et 

non sur celle d’un autre : au travers de ce principe, l’arbitre répond simplement à la confiance 

qui lui a été accordé par les parties car le choix des arbitres se fondent sur un élément 

personnel, le lien avec une partie étant certes interdit, mais la personne de l’arbitre est choisi 

sur base d’une notoriété qu’il s’est construit ou que les parties ont bien voulu lui accorder. 

Ces trois principes apparaissent si fondamentaux qu’ils doivent être observés par l’arbitre lors 

que même la lui ou convention lui ont conféré les pouvoirs les plus larges pour organiser la 

procédure, l’ont admets pas dans les différents droits que l’arbitre soit dispensé de les suivre. 
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Par exemple s’ils sont violés on dira dans les pays du continent européen que la procédure est 

viciée à sa base, une règle fondamentale n’ayant pas été respectée, on dira dans les pays de 

la common law que l’arbitre s’est rendu coupable de misconduct283. 

La procédure d’arbitrage peut faire objet d’un encadrement prédéfini, encadrement que nous 

avons nommés « outils d’ajustement ». 

2. Les outils d’ajustement de la procédure 

Nous en avons distingué deux dont le règlement d’arbitrage et les conventions. 

 Le règlement d’arbitrage : Le règlement d’arbitrage peut être défini comment le 

document qui stipule les conditions dans lesquelles va se dérouler la procédure 

d’arbitrage à savoir participation à la procédure, respect du calendrier procédural, 

rémunération due au Centre, honoraires dus aux arbitres ... 

Le règlement d’arbitrage peut en effet édicter des conditions spéciales à la procédure 

d’arbitrage dont la loi applicable dès lors que les parties ont acceptées de se soumettre à 

l’institution auteur du règlement. 

Le règlement permet donc une organisation anticipée de la procédure, il y a des dispositions 

telle que « si le règlement ne traite pas la question, la loi application sera celle du pays du 

siège de l’arbitrage et celle qu’auront choisi les parties… » 

Le règlement d’arbitrage sont très inégalement développés touchant la procédure de 

l’arbitrage. Certains comportent des dispositions détaillées d’autres sont beaucoup plus 

sommaires. Constat a été fait que lorsqu’un règlement comprenait des dispositions très 

détaillées, cela s’avérait généralement très insatisfaisant car l’encadrement permet la rapidité 

de la procédure mais tue aussi la liberté essence-même de l’arbitrage car il est souvent 

inspiré de la procédure judiciaire du pays donné ce qui peut avoir pour effet de léser une 

partie lorsqu’elle est de nationalité différente ou même les parties lorsque leur désire étaient 

d’échapper au règlement judicaire du conflit soumis à l’arbitrage. 

 Les conventions internationales : Accord passé entre des personnes, des groupes, des 

sujets de droit international (États, organisations), destiné à produire des effets 

                                                 
L’ARBITRAGE DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL page 407 René David édition économica 283 
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juridiques et qui revêt en principe un caractère obligatoire pour ceux qui y adhèrent ; 

écrit destiné à formaliser la réalité de cet accord284.  

On  trouve dans les conventions internationales différentes dispositions qui intéressent la 

procédure  de l’arbitrage dont les règles de conflit déterminant quelle loi nationale est 

applicable, les règles de fond aussi posant certains principes de fond en la matière. Les 

conventions règlent donc en avance toute la procédure d’arbitrage sans donner possibilité 

aux parties d’en organiser le fond et la forme comme bon pourrait leurs sembler. 

On ne peut parler de procédure sans en avoir l’illustration ; après un aperçu universel de 

la procédure, nous allons passer à plus concret en montrant cette fois-ci le déroulement 

de l’arbitrage sur le plan international dont dans la cours d’arbitrage international de la 

chambre de commerce international (CCI) 

Chapitre 2 : La procédure d’arbitrage au niveau international 

Prenant l’exemple de la cours d’arbitrage international, il s’agit de montrer l’instance d’un 

arbitrage institutionnel.  

 Les jalons de la procédure  

L'arbitrage CCI allie à la souplesse de l'arbitrage ad hoc les avantages de l'arbitrage 

"supervisé" ou ''administré''. Ainsi, comme dans l'arbitrage ad hoc, les parties sont libres de 

convenir du nombre et de l'identité (qui peuvent ne pas être juristes, ni figurer sur une liste 

quelconque, mais qui doivent être indépendants des parties), du lieu de l'arbitrage, du droit 

applicable et des règles de procédure (sous réserve des règles impératives du lieu de 

l'arbitrage) et de la langue utilisée pour l'arbitrage285. Cependant la cour ne se contente pas 

d’organiser la procédure mais aussi de veiller au respect strict du règlement de la CCI et 

l’évolution-même de l’arbitrage. 

 La préparation de l’instance 

La procédure arbitrale est régie par le Règlement de la CCI et, dans le silence de celui-ci, par 

les règles que les parties ou, à défaut le tribunal arbitral, déterminent, en se référant ou non à 

une loi nationale de procédure applicable à l'arbitrage.  

                                                 
Dictionnaire LAROUSSE en ligne 284 

Edition N°:152 Le 03/11/1994Revue L’ECONOMISTE  arbitrage de la CCIComment fonctionne l’ 285 
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La procédure est déclenchée par une demande des parties soumise au Secrétariat, qui notifie 

au demandeur et au défendeur la réception de la demande et la date de celle-ci, La date de 

réception de la demande par le Secrétariat est considérée,  être celle d'introduction de la 

procédure d'arbitrage. 

Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral doit appliquer au 

fond du litige. A défaut de choix par les parties, l'arbitre applique les règles de droit qu'il 

considère appropriées. 

Les différends sont tranchés par un arbitre unique ou par trois arbitres. Si les parties n'ont pas 

fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins 

que le différend ne lui paraisse justifier la nomination de trois arbitres. Dans ce cas, le 

demandeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la 

notification de la décision de la Cour, et le défendeur désigne un arbitre dans un délai de 

quinze jours à compter de la réception de la notification de la désignation faite par le 

demandeur. Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre 

unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation. Faute d'entente 

entre les parties dans un délai de trente jours à partir de la réception de la notification de la 

demande d'arbitrage à l'autre partie, ou dans tout nouveau délai accordé par le Secrétariat, 

l'arbitre unique est nommé par la Cour 

 La procédure proprement dite 

Le Secrétariat transmet le dossier au tribunal arbitral dès que celui-ci est constitué et sous 

réserve que la provision réclamée, à ce stade de la procédure, par le Secrétariat a été versée. 

Le tribunal arbitral instruit la cause dans les plus brefs délais par tous moyens 

appropriés. Après examen des écrits des parties et de toutes pièces versées par elles aux 

débats, le tribunal arbitral entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la 

demande ; à défaut, il peut décider d'office de leur audition (il peut décider de recourir à des 

experts ou d’auditionner d’autres témoins). Lorsqu'une audience est tenue, le tribunal arbitral 

cite les parties à comparaître devant lui, en observant un délai convenable, au jour et lieu qu'il 

a fixés. Si l'une des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas, sans 

excuse valable, le tribunal arbitral à le pouvoir de tenir néanmoins l'audience. Lorsqu'une 

audience est tenue, le tribunal arbitral cite les parties à comparaître devant lui, en observant 

un délai convenable, au jour et lieu qu'il a fixés.  Si l'une des parties, bien que régulièrement 
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convoquée, ne se présente pas, sans excuse valable, le tribunal arbitral à le pouvoir de tenir 

néanmoins l'audience. Notons aussi que l’instance peut donner lieu à la prise des mesures 

conservatoires et provisoire pour protéger certains droit à moins que les parties en ait 

convenu autrement. Le tribunal rend sa sentence dans un délai de six mois, mais il peut 

demander à la Cour de prolonger ce délai. 

 

 

Partie II : la procédure d’instance arbitrale en droit interne 

 

En matière d’arbitrage le législateur marocain a renouvelé son arsenal juridique pour 

s’adapter aux normes internationales. Cependant, l’expérience du Maroc reste sous 

développé par apport au niveau international en matière d’arbitrage. Les dispositions du 

chapitre VIII du titre V de Dahir de 1979 sur l’arbitrage ont été abrogées et remplacées par la 

loi n° 08-05, cette réforme a été urgente. Si la réforme s’inspire de la loi-type CNUDCI et du 

droit français, il n’en demeure pas moins qu’elle consacre aussi de nombreuses solutions 

dégagées par la jurisprudence de la Cour suprême marocaine en matière d’arbitrage. 286 

En effet, on va découvrir au fur et à mesure les nouvelles réformes au niveau de l’instance 

arbitrale. 

Chapitre 1 : l’instruction de la demande  

La loi marocaine prévoit deux types d’arbitrages, d’abord l’arbitrage ad hoc ; le tribunal 

arbitral se chargera de l'organiser en fixant la procédure à suivre, sauf si les parties en 

conviennent autrement ou choisissent un règlement d'arbitrage déterminé. Où un arbitrage 

institutionnel. Mais, lorsque les parties trouvent des difficultés à surmonter leurs conflits 

même après le recours à l’arbitrage, il y a toujours possibilité de recourir aux tribunaux. Dans 

ce cadre on va découvrir les dispositions d’ordre générales (I) et particuliers (II) doivent être 

respectés.  

1. les dispositions générales à l’introduction de l’instance arbitrale 

 La capacité  

                                                 
»  La nouvelle loi marocaine de l’arbitrage interne et international , «http://larevue.squirepattonboggs.com 286

Khalid ZAHER, 19 mai 2009 

http://larevue.squirepattonboggs.com/
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La capacité est une condition primordiale qui doit être présentes chez tous les parties aux 

litiges, mentionné dans l’article 308 du CPC que les parties qui remplissent les conditions 

prévues dans le DOC ont la capacité d’accomplir une convention d’arbitrage. 

En ce qui concerne la capacité des arbitres. D’abord, l’article 320 prévoit que la mission 

d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique en pleine capacité et n'ayant pas 

fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la 

probité ou aux bonnes mœurs ou le privant de la capacité d'exercer le commerce ou de l'un 

de ses droits civils. Ainsi qu’ils doivent être mentionnés dans la clause d’arbitrage, leur mode 

de désignation qui peut être le fait soit des parties elles-mêmes, soit d'une institution 

permanente d'arbitrage, soit par le juge étatique ; les limites de leurs pouvoirs 

 La compétence des arbitres se résume, et ce de manière synthétique, en le pouvoir de 

statuer sur leur propre compétence. Ainsi, cette question de savoir à qui doit s'adresser l'une 

des parties à l'arbitrage pour décliner la compétence de l'arbitre unique ou du collège arbitral 

est essentielle.287 

 

 Assistance et représentation des parties 

Les parties peuvent se présenter seules devant les arbitres comme elles peuvent désigner un 

mandataire pour les représenter, les assister ou les défendre. Ce mandataire doit être muni 

d’un pouvoir exprès à ce sujet. Il n’en irait autrement qu’en ce qui concerne un avocat qui 

bénéficie du monopole de postulation au Maroc et eu égard à son mandat ad litem. 

 Toutefois, même ce défenseur attiré ne pourra pas prendre des décisions capitales en 

matière de procédure, qui exigent le consentement personnel et sans ambiguïté d’une partie 

à l’arbitrage. Ainsi, un mandataire, fut-il avocat, ne pourra, sans un pouvoir spécial pour la 

circonstance, proroger le délai d’arbitrage ou conclure un nouveau compromis. 

Une fois les incidents de compétence ou ceux concernant la personne même de l'arbitre 

réglés et qui différent des autres incidents de procédure, les arbitres entament l'examen du 

fond du litige. 

2. les dispositions particulières à l’introduction de l’instance arbitrale  

                                                 
Niamat allah , Khadija Saimane» Najoua Bouna,  l’arbitrage commercial international au Maroc Mémoire « 287

Charif, Mohamed Alaoui, Ahmed Bennani, encadré par : SEDDIKI EL HOUDAIGUI, page 15 
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Il y a lieu d’abord de préciser qu’une demande d’arbitrage ne s’avère indispensable que 

lorsque les parties intéressées ont convenu d’une clause compromissoire, incluse dans un 

contrat principal, et que l’une d’elles prend l’initiative de s’adresser à un centre d’arbitrage.288  

Ce compromis d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né 

soumettent celui-ci à un tribunal arbitral, il peut être conclu même au cours d'une instance 

déjà engagée devant une juridiction.289 

Par contre, en optant pour un compromis, définissant les grandes lignes de la procédure à 

suivre, les parties contractantes n’ont pas nécessairement besoin de présenter une demande 

à ce sujet. Bien que la partie la plus diligente entreprenne, dans ce cas, les premières 

démarches pour le déroulement de l’arbitrage, elle n’est pas tenue de présenter une 

demande initiale circonstanciée, d’autant plus que le compromis est censé contenir les 

mentions utiles à la saisine de l’organe arbitrale ou de l’arbitre unique.  

L’instance arbitrale est en cours, à partir du jour où le tribunal arbitral est définitivement 

constitué, c’est-à-dire à partir de l’acceptation par tous les arbitres de leur mission l’acceptation 

pur et simple ou sous condition d’un acte de mission.   

Le tribunal arbitral, comme tout juge doit statuer sur sa compétence, en respectant le 

principe de compétence-compétence.290 

Néanmoins, la nouvelle réforme a donné droit au demandeur la possibilité d’adresser un 

mémoire écrit dans les délais convenus, au temps que le législateur français a donné aux deux 

parties de demander l’ouverture de l’instance. 

Cette mémoire écrite doit contenir plusieurs mentions obligatoires énumérées comme tels : 

 son nom, son adresse, le nom et l'adresse du défendeur,  

 une explication des faits concernant l'instance, les questions objet du litige, ses 

demandes ainsi que toute autre fait qui doit être mentionné dans le mémoire 

conformément à la convention des parties. 

 Le mémoire doit être accompagné aussi par tous les documents et justificatifs.291 

                                                 
al au regard du Maroc, société AL Abdellah BOUDAHRAIN, l’arbitrage commercial interne et internation 288

Madariss, p 92 

05 -Article 314 de la loi 08 289 

compétence consiste en un mécanisme composite se déployant dans le temps du -e principe compétenceL 290

procès arbitral et dans l'espace des deux ordres juridiques considérés (reconnue par l’article 327-9). Thèse « Le 

principe compétence-compétence en droit de l'arbitrage » Magali Boucaron-Nardetto. 

05-Article 327/14 de la loi 08 291 
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En réalité, la loi n’a négligé ni la forme ; les informations personnelles des parties, ni le fond, 

concernant l’objet de la demande et les faits. 

En plus, le défendeur doit dresser dans le délai convenu entre les parties ou imparti par le 

tribunal arbitral, au demandeur et à chacun des arbitres un mémoire écrit en réponse à la 

requête d’instance comprenant ses moyens de défense. Il peut y mentionner des demandes 

incidentes relatives à l’objet du litige ou faire prévaloir un droit qui en est issu en vue de 

formuler une demande en compensation. 

 Lieu de l’arbitrage  

Le lieu de l’arbitrage doit être fixé, en principe par les parties, à défaut, ce sont les arbitres qui 

suppléant à cette lacune. En pratique, ce sera le lieu de résidence du plus ancien ou de plus 

influent des arbitres. D’ailleurs, si l’une des parties ou l’ensemble des parties n’ont ni 

domicile, ni résidence en ce lieu, elles devront élire domicile chez leur conseil ou dépêcheront 

leur représentant. 

Dans l’ancien code de procédure civile, aucune disposition n’a été prévue pour le lieu de 

l’arbitrage, ce qui a été fortement critiquable à la législation marocaine. 

Cependant, avec la loi 08.05, l’article 327-10 traite le choix des parties de décider sur un 

endroit à l’intérieur ou l’extérieur du Maroc. A défaut, le tribunal arbitral désigne un lieu 

adéquat pour l’arbitrage en prenant en compte les circonstances de l’instance et le domicile 

des parties, sans que cela puisse empêcher le tribunal arbitral de se réunir en tout lieu qui 

juge convenable. En pratique, ce sera le lieu de résidence du plus ancien ou du plus influent 

des arbitres.  

Chapitre 2 : L’introduction des moyens de défense et les mesures 

conservatoires  

 La présentation des documents de preuve présente une phase essentiel en la procédure 

d’instance, dans ce même cadre les dispositions de l’article 327-14, qui stipule que lors de 

l’introduction de la demande d’instance par le demandeur, ce dernier est censé présenté tous 

les documents nécessaire à sa défense. Ainsi que, chaque partie doit communiquer ses 

documents à l’autre partie ; le défendeur. En plus que les deux parties peuvent modifier ou 

compléter ses requêtes ou moyens de défense au cours de la procédure d’arbitrage. On 

trouve implicitement affirmée la bonne foi avec laquelle la procédure arbitrale doit être 

conduite par les parties au litige. 
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Toutefois, il est nécessaire de préciser que ces moyens de défenses doivent être invoqués 

dans le délai imparti, afin de permettre à l’autre partie de répondre sans préjudice à la 

rapidité de la procédure. 

En effet, la rigueur du formalisme n’est pas évidente en cas d’arbitrage ; c’est la souplesse qui 

prévaut eu égard à la volonté commune des parties et à la particularité du litige. C’est 

d’ailleurs la nature de ce différend qui commande parfois, sinon souvent, le recours à des 

investigations plus approfondies tant par arbitres que par des tiers dont les services s’avèrent 

nécessaires.292 

 

1. l’administration de la preuve 

En réalité, la procédure arbitrale devient, certes relativement, aussi lente et tracassière que la 

procédure judiciaire. Malgré la production des défenses de pièces, ceux-ci s’avèrent 

fréquemment insuffisant. De plus, les arbitres ne sont pas toujours des experts dans le 

domaine d’activité, objet du litige. 

Il s’agit souvent des juristes qui manquent de formation en matière technique ou en des 

sciences spécialisées.  

Durant l’instance arbitrale des enquêtes ou des études d’experts peuvent être demandes par 

les parties ou par le tribunal arbitral. 

 Les enquêtes  

Bien qu’ils soient dispensés de suivre les règles de procédure ou qu’ils soient appelés à 

statuer amiables compositeurs, les arbitres n’en sont pas moins tenus de respecter les règles 

du CPC. Aussi devront-ils fixer les faits à prouver, la date le lieu de l’enquête, le délai de 

notification des noms des témoins, sauf stipulation contraire des parties. Ils dresseront 

ensuite un Procès-Verbal consignant la déposition de ces derniers. Le respect du droit de la 

défense les contraint également à ce que l’enquête décidée soit contradictoire dans la 

mesure où ses buts et son déroulement seront précisés, tels notamment l’objet de l’enquête, 

le nom des témoins et leurs dépositions. 

                                                 
Op, cité, BOUDAHRAIN, page 94.95 292 
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En effet, ses investigations sont le point décisionnel pour estimer que l’affaire est instruite et 

prête pour délibération, il vient enfin que le tribunal arbitral décide sur la date de prononcé 

de la sentence.293  

 

 L’expertise  

Si les arbitres sont souvent désignés pour les connaissances techniques, cela n’empêchent 

pas qu’ils puissent se trouver désemparés devant certaines questions techniques délicates en 

rapport avec l’objet du litige. Pour s’en sortir, ils seront contraints de s’adresser à un homme 

de l’art plus qualifié. 

Il arrive que cette tache soit confiée à l’un des membres du collège arbitral pour son 

expérience décisive en la matière. Dans ce cas, cet arbitre procèdera surtout par un 

complément d’informations au lieu d’une véritable expertise. Il n’est pas également exclu que 

le compromis prévoit expressément le recours à cette mesure d’instruction, aussi les arbitres 

sont-ils tenus de s’y conformer. 

Mais le plus souvent, comme on l’a évoqué précédemment, étant plutôt des juristes, les 

arbitres sont obligés d’agir d’office en ce sens, et donc sans qu’ils soient saisis pour cela par 

les parties ou l’une d’elles. Ceci renforce la constatation faite à propos de la lenteur de la 

procédure arbitrale. 

En tout cas, à l’instar de l’enquête, qu’ils soient ou non dispensés de se conformer aux règles 

de procédures, ils doivent suivre les règles du CPC en la matière avec le respect du droit de la 

défense. 

Comme pour les témoins, l’expert désigné peut lui aussi être récusé par les parties et ce 

seront normalement les arbitres qui se prononceront sur la validité des motifs invoqués à cet 

égard. Toutefois, rien n’empêche une partie du litige de s’adresser au juge des référés pour 

faire nommer un expert. Mais même dans cette situation, les arbitres ne sont pas lié 

d’appliquer les recommandations de l’expert, son rôle est à titre consultatif seulement.  

Par contre, le recours au juge d’urgence ne manque pas d’entrainer des retards non 

négligeables dans la solution du litige, sans préjudice de la réaction négative de l’autre partie 

ou celle-ci demandera à son tour une contre-expertise. En revanche, ce sont les arbitres ou 

l’un d’eux qui pourront, en cas de nécessité, opérer une visite des lieux.  

                                                 
05-21 de la loi 08-Article 327 293 
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2. les mesures conservatoires et provisoires  

On ne peut logiquement reprocher à une partie à l’arbitrage de requérir à des mesures 

conservatoires ou provisoires, tels une saisie conservatoire mobilière ou immobilière, une 

saisie-arrêt ou un séquestre, visant la garantie de ses droits avant que son affaire ne recevra 

la solution qui convienne. De plus, ces mesures sont non seulement caractérisées par 

l’urgence, mais également ne préjudicient pas en principe au fond de la contestation. 

Toutefois, il reste à savoir qui est compétent pour ordonner de telles mesures ; les arbitres ou 

les juges d’Etat. La réponse ne semble pas laisser planer de doute, du moins dans un arbitrage 

interne, sachant déjà que quoiqu’étant des juges, les arbitres n’ont aucun pouvoir de 

contrainte.  

Aussi, la partie la plus diligente n’aura-t-elle qu’à s’adresser au président du tribunal de 

première instance territorialement compétent, qui peut être soit celui du lieu de l’arbitrage, 

soit celui du lieu où les mesures ordonnées doivent être exécutées, si ce lieu est différent du 

premier. En outre, connaissant la juridiction compétente, la partie intéressée a le choix entre 

une procédure sur requêtes non contradictoire ou une procédure de référé de l’Etat.294 

 

CONCLUSION 

 

L’étude de l’instance arbitrale dans la pratique nationale et internationale de l’arbitrage 

commercial, fait apparaitre les déductions suivantes : 

Le premier acquis majeur de cette fin de siècle a été la soumission définitive de l’Etat ainsi 

que ses démembrements à l’arbitrage international, d’abord, et dans l’arbitrage interne, 

ensuite pour certains types de contrats. Mieux encore, l’arbitrage devient le garant de l’ordre 

public et à l’ouverture sur le commerce mondiale. 

Un autre caractère de cet ordre qui s’impose, à savoir son autonomie par rapport aux droits 

et aux tribunaux étatiques, elle constitue de loin l’aspect le plus important de l’arbitrage 

international étant donné les abus qu’elle pourrait entrainer dans la pratique, et quoique, 

relative, elle est perceptible à tous les niveaux de procédure d’arbitrage.  

Certes, le détachement de plus en plus croissant de ce mode de solution des litiges des 

carcans normatifs et judiciaires étatiques est la solution la plus en vogue dans un monde qui 

                                                 
tion au Maroc, ed TOUBKAL, 1988, p 91 BOUDAHRAIN A, les voies d’exécu 294 
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avance à grand pas vers une économie planétaire, ou le rôle de la régulation étatique se 

dégrade. 

Parlant du niveau national, les apports et les avancées de la n°08-05, qui a opéré une mise à 

niveau indéniable de la législation nationale en matière d’arbitrage et de médiation la 

mettant au diapason des pratiques internationales, force est de constater que les 

professionnels constatent un manque d’intérêt porté par les Petites et Moyennes 

Entreprises(PME) à ces modes de règlement des conflits/litiges.  

Ainsi que parmi les caractéristiques de cet ordre arbitral qu’est la quasi-totalité du 

contentieux que posent le commerce international de nos jours, le Maroc montre une 

position d’hostilité à l’égard de ce mode de solution des litiges. Au lieu que dans les textes 

nouveaux sur l’arbitrage international en se dirige vers un système de pleine 

reconnaissance.295 
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Introduction : 

La finalité de recours à l’arbitrage est d’obtenir une décision exécutoire tranchant 

le litige en dehors de la justice étatique, en effet la décision des arbitres doit être exécuté dès 

qu’elle est prononcée. Concernant l’exécution de la sentence arbitrale, elle peut être à 

l’amiable ce qui ne pose guère problème, comme elle peut être une exécution forcée. Mais 

l’exécution forcée n’est possible que si la sentence arbitrale est revêtue de l’exequatur qui est 

octroyé par le président de tribunal dans le ressort duquel la sentence est rendue en vertu de 

l’article 327-31 de la loi 08-05 loi 08-05 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle 

dispose que « La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une 

ordonnance d'exequatur du président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence 

a été rendue » 

Le président de tribunal, dès qu’il est saisi par la demande d’accorder l’exéquatur 

à une sentence arbitrale, doit statuer sur cette demande, soit en acceptant la demande par une 

ordonnance accordant l’exéquatur, soit en refusant la demande par une autre ordonnance. Les 

deux ordonnances se distinguent par le régime des voies de recours ouvertes contre l’une et 

l’autre. Alors quelles sont les voies de recours ouvertes à l’encontre des ordonnances statuant 

sur la demande d’exequatur de la sentence arbitrale ? 

La réponse à cette question nécessite d’analyser, tout d'abord, le recours contre 

l’ordonnance ayant accordé l’exéquatur (Section 1), et ensuite, le recours contre l’ordonnance 

ayant refusé l’exéquatur (Section 2).  
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Section1 : Recours contre l’ordonnance ayant accordé l’exequatur   

Les rédacteurs de la loi 08-05 consacrent au sujet des voies de recours contre la 

décision statuant sur la demande d’exequatur un principe selon lequel l’ordonnance accordant 

l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours (§1), mais ce principe n’a pas une portée 

absolue (§1).  

§1 :  Principe  

La loi 08-05 a insérée au sein du code de procédure civile l’article 327-32 qui 

dispose qu’en matière d’arbitrage interne, « L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est 

susceptible d'aucun recours ». Il s’infère de cette disposition que l’interdiction d’exercer un 

recours à l’encontre de l’ordonnance faisant droit à la demande d’exequatur constitue un 

principe fondamental296. 

Le même article ajoute dans son troisième alinéa que « Toutefois, le recours en 

annulation prévu à l'article 327-36 ci-dessous emporte de plein droit, dans les limités de la 

saisine de la cour d'appel, recours contre l'ordonnance d'exequatur ou dessaisissement 

immédiat du président de la juridiction au cas où il n'aurait pas encore rendu son 

ordonnance ». Il apparait donc que le législateur a toléré et consacré la possibilité d’exercer 

un recours en annulation. 

Précisons par ailleurs que sur le fondement même de l’article précité, une 

ordonnance d’exequatur rendue après la formation d’un recours en annulation doit être 

annulée297. Il arrive donc que ces recours ne doivent pas exercées à l’encontre de 

l’ordonnance qui a revêtu la sentence de l’exequatur. Il convient de citer, à titre d’illustration, 

un arrêt rendu par la cour d’appel de Casablanca « Attendu que la demande vise à suspendre 

l’exécution de l’ordonnance ayant revêtu de l’exequatur la sentence arbitrale rendue par le 

tribunal arbitral auprès de la chambre de commerce internationale ; que la requête précitée 

est entachée d’un vice de forme puisqu’elle dirigée à l’encontre de l’ordonnance d’exequatur 

alors que la décision revêtue de l’exécution provisoire est la sentence arbitrale ; qu’il s’ensuit 

que la demande de défense à exécution est irrecevable »298.  

                                                 
, Casablanca, les Le droit de l’arbitrage au Maroc ; TOUMLILT, Ahmed alaa. TOUMLILT, Mohamed diyaa 296

éditions Maghrébines, 2014, p.520. 

Revue de droit »,  Le contrôle étatique des sentences arbitrales en droit marocain « ZAHER, Khalid. 297

marocaine, vol.4, mai année 2012, p. 170. 

TOUMLILT Mohamed diyaa, TOUMLILT Ahmed alaa. op. cit., p.521. 298 
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§2 : Exception   

Le principe d’interdiction d’exercer un recours contre l’ordonnance accordant 

l’exequatur été identifié. Il convient de préciser à présent, une dérogation qui nécessite aussi 

une identification. 

En effet, en matière d’arbitrage international on peut parler de l’applicabilité de ce 

recours. La présente loi est parfaitement claire à ce niveau-là, où elle a consacré l’article 327-

49 qui dispose qu’il est possible d’interjeter appel de l’ordonnance qui a revêtu de l’exequatur 

de la sentence arbitrale internationale299, et ce, dans les cas suivants : 

« 1. Le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou après 

expiration du délai d'arbitrage ; 

2. le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement 

désigné ; 

3. le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; 

4. lorsque les droits de la défense n'ont pas été respectés ; 

5. la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international ou 

national ». 

Soulignons donc qu’il y a une possibilité d’interjeter appel de l’ordonnance qui a 

revêtu de l’exequatur de la sentence arbitrale internationale, autrement dit on peut dire qu’en 

vertu de l’article précité on peut parler de la recevabilité de l’appel300.  

Par conséquence, le législateur a fait une distinction en matière de recevabilité de 

l’appel accordant l’exequatur entre l’arbitrage interne et international ; lorsqu’il s’agit de 

l’arbitrage interne on est devant une interdiction d’exercer un recours à l’encontre de 

l’ordonnance, en revanche, la recevabilité de l’appel est possible quant à l’arbitrage 

international. 

A contrario, on peut exercer un recours, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance qui 

refuse de faire droit à la demande d’exequatur301. 

                                                 
e rendue à l’occasion d’un arbitrage international. Pour plus Est considérée sentence internationale la sentenc 299

d’information voire l’article 327-40 de la loi 08-05.   

TOUMLILT Mohamed diyaa, TOUMLILT Ahmed alaa, op.cit., p.522. 300 

Idem, p. 520. 301 
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Section 2 : Recours contre l’ordonnance ayant refusé l’exequatur 

La loi 08-05 maintenue que dans le cas où le juge d’exequatur refuse de faire droit 

à la demande d’exequatur, on peut prévoir un recours.  Il convient par conséquent d’étudier 

l’exercice de cette voie de recours à savoir l’appel (§1), puis de s’attacher à l’analyse des 

effets découlant de la renonciation des parties (§2). 

§1 : L’exercice de l’appel   

La décision qui refuse de revêtir la sentence arbitrale de la formule exécutoire 

peut être attaquée par voie d’appel. Ainsi l’article 327-33 de la loi 08-05 stipule que 

« L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée. 

Elle est susceptible d'appel, dans les formes ordinaires, dans le délai de quinze 

jours de sa notification. Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande des parties, des 

moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale par la voie du 

recours en annulation. 

La cour d'appel statue sur cet appel selon la procédure d'urgence ».  

Il ressort de cet article que contrairement à l’ordonnance d’exequatur, laquelle 

n’est susceptible d’aucun recours, la décision qui refuse de revêtir la sentence arbitrale de 

l’exequatur est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa 

notification302. En revanche, la législation française a porté le délai d’appel à trente jours à 

partir de la notification303.  

Il est à noter aussi que l’appel doit être porté devant la cour d’appel dont relève le 

juge qui a rendu l’ordonnance objet de l’appel304. D’une autre manière, le pouvoir de 

connaitre des moyens qui auraient pu être invoqués contre la sentence arbitrale à l’appui du 

recours en annulation, est conféré à la cour d’appel305. On ajoute que le recours à l’appel 

dépend essentiellement de la volonté commune des parties 306.   

Signalons encore que le principe édicté par l’article précité a également été 

consacré en matière d’arbitrage international par l’article 327-48 de la loi 08-05 concernant 

                                                 
iel concernant la notification faite à l’avocat, cf. Signalons qu’il existe un débat doctrinal et jurisprudent 302

TOUMLILT Mohamed diyaa, TOUMLILT Ahmed alaa. op.cit., p.524-528. 

 .21، ص. 1114/1121 ، سطات، جامعة الحسن األول، سنة -دراسة مقارنة-الغلي عبد الكريم،   طرق الطعن ضد الحكم التحكيمي الداخلي 303 

op. cit., p. 171.ZAHER Khalid,  304 

TOUMLILT Mohamed diyaa, TOUMLILT Ahmed alaa. ibid., p.523. 305 

 », L’arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc Abdellah. « BOUDAHRAIN 306

Casablanca, édition Al Madariss, année 1999, p. 131. 
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l’arbitrage et la médiation conventionnelle, à savoir que « l’ordonnance qui refuse la 

reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale internationale307 est susceptible 

d’appel ». Or, les deux sentences, interne et internationale, se ressemblent quant aux 

modalités afférentes à l’exercice de cette voie de recours. Aux termes de l’article 327-50 

l’appel doit être porté devant la cour d’appel « territorialement compétente à raison du siège 

de la juridiction dont relève le président de la juridiction », en ce qui concerne le délai on 

trouve qu’il s’agit de même quant à l’arbitrage interne « il est formé dans le délai de quinze 

jours à compter de la notification de l’ordonnance »308. 

Il importe également à préciser que les deux articles précités (327-33 et 327-50) 

ne précisent pas à qui la notification doit être effectuée309. Ce qui nous mène à reporter les 

dispositions relatives à la notification quant à l’appel des jugements des tribunaux étatiques, 

notamment l’article 134 du code de procédure civile qui dispose que le délai d’appel « court à 

compter de la notification à personne ou à domicile réel ou élu ». Ce sujet a donné lieu à des 

controverses doctrinales310.  

§2 : Effets de la renonciation à l’appel  

Avant de traitera les différents effets de la renonciation à l’appel, il arrive de 

souligner la définition de la notion de la renonciation en la considère comme étant « un acte 

de disposition par lequel une personne renonce à invoquer un droit substantiel (renonciation 

à un usufruit…), et à exercer une action en justice »311. 

En matière d’arbitrage, il est fréquent que les parties renoncent à exercer toute 

voie de recours contre la sentence arbitrale312 . Cette renonciation peut être insérée dans le 

compromis d’arbitrage ou dans un acte spécial par exemple une lettre ou procès-verbal dressé 

par les arbitres, mais à condition d’être établie avant le prononcé de la sentence arbitrale313. 

Le problème qui se pose est de savoir est ce que la renonciation à exercer le 

recours contre la sentence arbitrale concerne seulement les recours formés contre la sentence 

                                                 
Nous qui soulignons. 307 

05.-50 de la loi 08-l’article 327 Voir 308 

TOUMLILT Mohamed diyaa, TOUMLILT Ahmed alaa. op. cit., p.524. 309 

Voir. Supra n° 58. 310 

. 933.Définition de lexique des termes juridiques, édition Dalloz, 2017. p 311 

529 TOUMLILT Mohamed diyaa, TOUMLILT Ahmed alaa. op. cit., p. 312 

 L’arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc,Abdellah.  BOUDAHRAIN, 313

Casablanca, édition Al Madariss, 1999, p. 132. 
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rendue par les arbitres, ou bien s’étend vers l’ordonnance ayant rejeter la demande 

d’exequatur314.   

Il convient de distinguer entre les sentences rendues dans le cadre de l’arbitrage 

interne et les sentences arbitrales internationales, car c’est seulement les ordonnances 

ordonnant l’exequatur de ces dernières sont susceptibles d’appel comme on a déjà évoqué.  

      Un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, qui a eu à se 

prononcer sur cette question dans l’ancien régime d’arbitrage, considère que « l’ordonnance 

d’exequatur de la sentence arbitrale est susceptible d’appel, sauf si les parties ont renoncés à 

leur droit de recours, s’ils le font le recours en appel devient irrecevable »315. 

 Il ressort de cet arrêt que la jurisprudence marocaine interprète l’accord des 

parties de renoncer à l’appel contre une sentence arbitrale d’une manière extensive, dans le 

sens qu’elle étend cette clause à l’ordonnance d’exequatur, et elle n’a pas limiter sa portée à la 

sentence rendue. 

Enfin, il convient de noter qu’un auteur a critiqué cette position de la 

jurisprudence marocaine en considérant que la clause portant renonciation à l’appel doit 

recevoir une interprétation stricte, et donc, cette clause ne s’applique pas à l’ordonnance 

d’exequatur que s’elle est explicite316. 

Par conséquence, l’étude du régime des voies de recours contre l’ordonnance 

d’exequatur de la sentence arbitral a montré que sont peu nombreux les possibilités pour les 

parties d’attaquer cette ordonnance, surtout l’ordonnance ayant accordé l’exequatur qui n’est 

susceptible d’aucun recours qu’en matière des sentences arbitrales rendues dans le cadre de 

l’arbitrage international. En revanche, l’ordonnance ayant refusé l’exequatur est susceptible 

d’un recours en appel, mais cette voie peut toujours faire objet de renonciation par les parties. 

Enfin, si le régime des voies de recours contre l’ordonnance d’exequatur est clair, qu’en est-il 

de celui de recours contre la sentence arbitrale elle-même ? 

 

 

 

                                                 
TOUMLILT Mohamed diyaa, TOUMLILT Ahmed alaa. op. cit., p. 529. 314 

3890/04/2005. Traduction personnelle. -681/04/2005CA Casablanca com., 31 mars 2006, doss. N° 20 315 

TOUMLILT Mohamed diyaa, TOUMLILT Ahmed alaa. op. cit., p. 529. 316 
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ية بالدار البيضاء بشأن تمديد شرط التحكيم في قضية مجموعة  القرار الاستئافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجار
 .« يينا هولدينغ»  

 

 
ية بالدار البيضاءمحكمة الا   ستئناف التجار

  الصادر بتاريخ 001القرار رقم 

2015/01/15  

   0106/0003/0339في الملف رقم 

  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

  .وبعد المداولة طبقا للقانون

 

  :في الشكـــل

 

اسطة حيث تقدمت شركتي فايف ف سي بي و كونستروكسيون و بروسيدي دي سيمانتري المغرب بو

تستأنف بمقتضاه جزئيا الأمر  09/5/0106محاميهما بمقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 

ية بالدار البيضاء تحت رقم  في الملف  00/00/0100بتاريخ  6900الصادر عن رئيس المحكمة التجار

  :القاضي بما يلي 0303/0/0100عدد 

يل الاعتراف و الصيغة التنفيذي-1 المؤرخ في ND/16815ة للحكم التحكيمي الدولي عددنامر بتخو

الصادر بجنيف عن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة الدولية بباريس في مواجهة  00/9/0100

  .المطلوبة الاولى شركة انا اسمنت

  .نصرح برفض الطلب في مواجهة المطلوبة الثانية شركة انا هولدينغ-2

  . الصائر بتحميل المطلوبة الاولى-3
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حيث تقدمت شركة اينا اسمنت بواسطة محاميها بمقال مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 

تستانف بمقتضاه نفس الامر الرئاسي الممذكورة مراجعه أعلاه وذلك في جزئه المتعلق  00/3/0106

يل الاعتراف و الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي رقم في مواجهتها و  ND/16815 بالأمر بتخو

  .بتحميلها الصائر

و حيث ان الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي لشركة اينا اسمنت أنها بلغت بالأمر موضوع 

  .مما يكون معه الاستئناف قد قد قدم داخل الاجل القانوني 02/5/0103الطعن بتاريخ 

كلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه وحيث قدم الاستئنافين الاصليين وفق الشروط الش

  .التصريح بقبولهما

 

  :وفي الموضــوع

 

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المستأنفتين شركتي فايف ف سي بي و 

ية كونستروكسيون و بروسيدي دي سيمانتري المغرب تقدمتا بواسطة محاميهما إلى رئيس المحكمة التجا ر

تعرضان فيه أنهما استصدرتا حكما  03/01/0100بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 

  :قضى بما يلي 00/9/0100تحكيميا بتاريخ 

الى شركة اينا  03/2/0110بامتداد الشرط التحكيمي المتفق عليه بعقد الصفقة المؤرخ في -1

  هولدينغ؛

من القانون  622ن طرف المدعى عليهما عملا بالفصل ان هذا العقد تم فسخه بدون سبب م-2

  و أن هذا الحكم التحكيمي اتخذ باغلبية الاعضاء المكونين للمحكمة التحكيمية؛  السويسري
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 09.302.011و بالحكم على المدعى عليهما بادائهما على وجه التضامن فيما بينهما للمدعتين مبلغ -3

الى غاية أداء هذا المبلغ بكامله و ان هذا الحكم  60/2/0119 ابتداء من %5اورو مع الفوائد بنسبة 

  التحكيمي صدر أيضا بالاغلبية و برفض الطلب المضاد؛

ان الطلب المضاد المقدم من طرف المدعى عليهما اصليا متعلق باداء فوائد عن مبلغ الضمانة البنكية -4

قد  00/2/0119الى  61/3/0119اورو عن الفترة المتراوحة من   06.011.111الذي قدره 

  .رفض

  .دولار امريكي 230111بتحديد صوائر التحكيم من طرف المحكمة التحكيمية في -5

  .دولار امريكي على عاتق المدعى عليهما 555251و بوضع مبلغ -6

 631051و بالحكم على المدعى عليهما بادائهما على وجه التضامن فيما بينهما الى المدعيتين مبلغ -7

  .ار امريكي بعنوان التسبيق يؤدى التكاليفدول

 311111بالحكم ايضا على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن فيما بينهما الى المدعيتين مبلغ -8

  .أورو بعنوان المساهمة في صوائر الدفاع

  .و برفض ماعدا ذلك من الطلبات-9

ية بالدار البيضاء ال   .أمر المستأنف أعلاهوحيث أصدر رئيس المحكمة التجار

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنتين شركتي فايف سي بي و كونستروكسيون وبروسيدي دي 

  : سيمانتري المغرب المقدمة بواسطة محاميهما

 

-I يله للمادة  : من القانون السويسري 020حول تجاوز قاضي التذييل لسلطة الرقابة البعدية و ذلك بتاو
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يل القانون السويسري و ذلك بالنظر الى  المستمد من عدم-1 اختصاص قاضي التذييل المغربي لتأو

  :إرادة الأطراف

 

ذلك أن رئيس المحكمة بصفته قاضي التذييل اعتبر أن تمديد شرط التحكيم للأغيار لا يجوز في القانون 

ية مخالف  للنظام العام السويسري و أن ما خلصت اليه الهيئة التحكيمية بخصوص نقطة قانونية جوهر

يل و تفسير مقتضيات الفصل    .من القانون السويسري 020المغربي ،مخولا لنفسه صلاحية تأو

مع أنه أكد في الامر المطعون فيه ان المسائل المتصلة بالجوهر لا رقابة لقاضي الصيغة عليها، مما يؤكد 

أو المغربي ساروا على اعتبار أنه  تناقض حيثيات الأمر المطعون فيه. و ان الفقه و القضاء سواء المقارن

لا رقابة للقضاء لل كيفية التي يقوم المحكمون بالفصل وفقها في الجوهر و أن مسألة معرفة الأطراف 

الذين يشملهم التحكيم طبقا للقانون السويسري مرتبطة بالجوهر الذي يعود أمر تقديره الى المحكمين 

  .وحدهم دون سواهم

 

يل الفصل  المستمد من خطأ قاضي-2   : من القانون السويسري 020الدرجة الأولى في تأو

 

ذلك أن الامر المطعون فيه اعتبر خطأ أن القانون السويسري لا يتضمن قاعدة من شأنها أن تسمح 

تمديد الششرط التحكيمي للغير، في حين أن الأطراف لم يثيروا هذه المسألة و لم يحاولوا حتى مناقشتها 

في القانون السويسري المعينين خلال المسطرة التحكيمية من طرف شركة فايف ف كما أن الخبيرين 

سي بي و من طرف شركة اينا هولدينغ أكدا في الرأي المدلى به من طرفهما بأن القانون السويسري 

يخول تمديد الشرط التحكيمي لطرف و لو أنه لم يوقع صراحة العقد الأصلي وأن هذا التمديد يكون 
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عدة حالات منها مثلا حالة تعبير الطرف عن إرادته بشكل واضح في تاريخ لاحق للاتفاق على واردا في 

التحكيم أو لتاريخ ابرام العقد الأصلي أو ارتكاب هذا الشخص لمناورات تدليسية بدفعه لشركة يمل كها و 

  . ليست لها اي أصول لتوقيع العقد بصفة منفردة

قضى به بخصوص هذه النقطة، مشوبا بخلط خطير بين مسألتين  و ان الامر المطعون فيه، يكون فيما

اساسيتين مختلفتين و هما الشكل و الموضوع، ذلك أن العارضتين لم تزعما في أي وقت أن شركة اينا 

هولدينغ قد وقعت الشرط التحكيمي غير أنهما لم تشكان في كون هذه الشركة تبقى مرتبطة بالشرط 

ويسري ، مع العلم أن هذا القانون لا يشترط بتاتا أن يقع التعبير عن الرضا التحكيمي طبقا للقانون الس

بالتحكيم كتابة كما أن القانون السويسري الذي اختاره الاطراف كقانون مطبق، يميز بكل وضوح بين 

  .شكل الشرط التحكيمي و جوهره و هذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي السويسري

يعتبر أن المسالة المتعلقة بالبعد الناتج عن الشرط التحكيمي هي مسألة تهم و أن القانون السويسري 

مثلما ذهب اليه خطأ الامر  020الموضوع و ليس الشكل و يخضعها ليس للفقرة الاولى من المادة 

المطعون فيه و ل كن للفقرة الثانية من نفس المادة و أنه كان على القاضي المغربي أن يطبق القاعدة 

يل خاص به و مفهوم ذاتي القانون ية مثلما استقر عليها الاجتهاد القضائي الاجنبي و ليس اعطاء تأو

  .للقاعدة القانونية مخالف للعمل القضائي السويسري الصادر على ضوء نفس القانون

و أنه يتجلى من كل الوثائق و وقائع النزاع التي تم اثباتها للمحكمة التحكيمية أن شركة اينا هولدينغ 

شاركت في المفاوضات وقت ابرام تنفيذ العقد و انها هي من مولت المشروع و أن مجرد زعمها أنها لم 

توقع اتفاق التحكيم لا يمنع من تمديد الشرط التحكيمي اليها و مواجهتها كذلك به و ببنود العقد الذي 

  .ذلكلم يقع احترامه و تتحمل أيضا مع شركة اينا اسمنت كل العواقب المترتبة عن 
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من ق م م و عدم  51المستمد من فساد تعليل الأمر المستأنف الموازي لانعدامه و خرقه للفصل -3

  :ارتكاز الأمر المطعون فيه على أساس

 

يل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي، كان ملزما  ذلك ان الامر المطعون فيه لما نظر في طلب تخو

فقة الضمنية الصادرة عن شركة اينا هولدينغ على التحكيم. و أنه ملزم بمعاينة و الاخذ بعين الاعتبار الموا

يع المغربي  بالتأكد من أن طلب التذييل بالصيغة التنفيذية ليس فيه ما يخالف القواعد الآمرة في التشر

  . و النظام العام المغربي

اق الذي أراده المشرع و أن قاضي الدرجة الاولى أخطأ في كيفية ممارسة صلاحياته القضائية في النط

  .من ق م م 6عبر استقراء الفصل 

و أن الامر المطعون فيه لم يجب عن الدفوع و النصوص المستدل بها من قبل العارضتين بخصوص هذه 

النقطة و انه بعدم الجواب عن ذلك و ببحثه في مدى مطابقة القانون السويسري أم لا ، يجعله مشوبا 

  .ي أساسبفساد التعليل و مفتقرا لأ

 

من ق ل ع و عدم مراعاته لهذا  300المستمد من خرق و سوء تطبيق الامر المستأنف للفصل -4

  :الفصل

 

ذلك أن الحكم التحكيمي اكسي بالصيغة التنفيذية من طرف القضاء الفرنسي و بالتالي اصبح حجة 

سار عليه الاجتهاد  من ق ل ع وفق ما 300قاطعة على الوقائع التي أثبتها تطبيقا لمقتضى الفصل 

  .القضائي المغربي
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و ان الوقائع التي تضمنها هي الدليل على قبول شركة اينا هولدينغ للتحكيم و صحة امتداد شرط التحكيم 

  .اليها

 

المستمد من كون قاضي التذييل المغربي ينحصر دوره في مراقبة مدى مطابقة المقرر التحكيمي -5

  :للنظام العام الدولي و المغربي

 

ذلك أنه لا يوجد أي ارتباط بين القانون السويسري المطبق على النزاع و خرق النظام العام المغربي كما 

  .ان الامر المستأنف لم يوضح المقصود بالنظام العام المغربي الذي وقع خرقه

يثبت و  و أن الفقه المغربي مستقر على اعتبار أنه يتعين على الطرف الذي ينازع في طلب التذييل أن

  .يوضح ما يفيد خرق النظام العام

يله لنصوص قانونية  و أن هناك فرق بين مراقبة قاضي التذييل للعيوب المتعلقة بالنظام العام و بين تأو

ية و التي تخرج عن رقابته   .جوهر

 

-IIحول انعدام التعليل : 

 

  :المستمد من القبول الصريح لشرط التحكيم من قبل شركة اينا هولدينغ-1

 

أن الامر المستأنف رفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية في مواجهة شركة اينا هولدينغ دون 

أن يكون معللا بما فيه ال كفاية إذ أنه لم يجب على الدفوع المثارة من قبل العارضتين و التي تثبت وجود 
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ن الاعتبار أن شركة اينا هولدينغ وقعت اتفاق التحكيم نافذ في مواجهة شركة اينا هولدينغ إذ لم يأخذ بعي

على عقد المهمة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس كما أنه تقدمت بطلب مضاد لدى الهيئة التحكيمية 

  . المصدرة للمقرر التحكيمي

 

المستمد من توقيع اينا هولدينغ على شرط التحكيم من خلال توقيعها على عقد المهمة بتاريخ -2

05/5/0101:  

 

ذلك أن عقد المهمة الذي وقعت عليه شركة اينا هولدينغ يشكل اتفاق تحكيم حسب مقتضيات الفصل 

المذكور و  020من ق م م المغربي و كذا القانون السويسري مما لا يوجد معه أي خرق للفصل  606

  .أن هذا ما سار عليه الفقه المغربي

 

  :06/6/0101ينا هولدينغ بتاريخ المستمد من الطلب المضاد المقدم من قبل شركة ا-3

 

إذ أن المحكمة التحكيمية أكدت على ان ايداع طلب مضاد يعتبر دليلا على رضا شركة اينا هولدينغ 

  .بخصوص مسطرة التحكيم و الشرط التحكيمي

و أن الثابت أن طرفا لا يمكنه في آن واحد أن يطلب من المحكمة التحكيمية البت في طلباته و أن ينازع 

  .ي اختصاصها بخصوص الطلبات الموجهة ضدهف

و أن ايداع الطلب المضاد يعتبر تعبيرا عن رضا شركة اينا هولدينغ بخصوص المسطرة التحكيمية و كذا 

  .الشرط التحكيمي و يعتبر اقرارا قضائيا منها
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من خرق الامر المستمد من الآثار القانونية المترتبة عن قبول شركة اينا هولدينغ لشرط التحكيم و -4

  :من ق ل ع 060و  061المستأنف لمقتضيات الفصلين 

 

  . أن شركة اينا هولدينغ بتوقيعها على عقد المهمة تكون قد وافقت على التحكيم بارادة حرة ومستقلة

كما أن المواجهة بشرط التحكيم تكون مقبولة وفقا لقواعد حسن النية و عدم التعسف في استعمال الحق 

ة اينا اسمنت توجد اليوم في حالة اعسار تام و هو ما يقتضي رفع الحجاب الاجتماعي ذلك ان شرك

بهدف حماية الاطراف من تعسف اضر بهم، خاصة مع وجود أسباب تكمن في كون مشاركة شركة 

اينا هودينغ في كل المفاوضات المتعلقة بالعقد و في تنظيم اعسار الشركة المدينة لاستبعاد أموالها من أي 

  .تابعة ضدها أو مسطرة تحكيمية في مواجهتها، و هو التعليل الذي تبناه الحكم التحكيميم

ية  في ” رفع الحجاب الاجتماعي“و أن القانون السويسري كغيره من الانظمة القانونية يطبق نظر

  .الحالات التي تكون فيها الشركة الام قد تعسفت بصفة ظاهرة في انشاء و استعمال كيان قانوني

 

III- من ق م م و الفصل الثاني من اتفاقية  602المستمد من التطبيق الخاطئ لمقتضيات الفصل

يورك حينما اعتبر عدم وجود عقد كتابي لالزام شركة اينا هولدينغ   :نيو

 

  .ذلك أن هاذين الفصلين لا ينطبقان على النازلة

 

  :من ق م م 602حول الخرق المزعوم و سوء تطبيق الفصل -1
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أن هذا الفصل الذي يتطلب وجود شرط تحكيم مكتوب لا ينطبق الا على التحكيم الداخلي. و  ذلك

ان الامر المستأنف استند الى الفصل المذكور بعدما أكد صراحة أن القانون السويسري هو الواجب 

  .التطبيق

 

يف الفصل -2 يورك 0حول تحر   :من اتفاقية نيو

 

التحكيم. و ان قاضي الدرجة الاولى عاين أن العارضتين أدلتا  ذلك أن هذا الفصل يتعلق بشكل اتفاق

ببرتوكول الاتفاق التي يتضمن الشرط التحكيمي و أنه كان عليه ، مادام قد عاين ان اتفاقية التحكيم 

خاضعة للقانون السويسري ، ان يتأكد استنادا الى هذا القانون من صحة هذه الاتفاقية و آثارها ازاء 

  .اطراف الاصليةاشخاص غير ال

 

IV-حول خرق قواعد و مبادئ التحكيم التجاري الدولي:  

 

يورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية و  5المستمد من خرق المادة -1 من اتفاقية نيو

  :تنفيذها

 

ذلك أنه، من جهة، طبقا لنص المادة المذكورة، لا يجوز لقاضي التذييل رفض الاعتراف بالمقرر 

التحكيمي و تنفيذه الا إذا أبطل ذلك المقرر من قبل السلطة المختصة في دولة المنشأ أي سويسرا 
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  .بموجب قانون ذلك البلد أي القانون السويسري

و أن الأمر المستأنف لما اعتبر أن القانون السويسري ليس فيه ما يبيح تمديد شرط التحكيم للأغيار، 

المنشأ أي القضاء السويسري الذي وحده له الولاية للبت في فإنه يكون قد حل محل قاضي دولة 

  .حالات البطلان

يل الصيغة  5و من جهة أخرى،فان المدلول الحقيقي للمادة  المذكورة يفيد أن رفض الاعتراف و تخو

، و 5التنفيذية لمقرر تحكيمي أجنبي لا يكون إلا في حالات وردت على سبيل الحصر في صلب المادة 

إذن لقاضي التذييل أن يثير من تلقاء نفسه احدى الحالات المنصوص عليها في صلب الفقرة لا يجوز 

  .5الاولى من المادة 

  .و ان هذا هو المنحى الذي سار عليه الفقه و القضاء المغربي

يقتضي وجوبا عدم رفض التذييل تلقائيا من طرف القاضي الا إذا قدم  5و ان التطبيق السليم للمادة 

  .5وب ضده التذييل دليلا على عدم توفر احدى الحالات الواردة حصرا في المادة المطل

 

من نظام غرفة التجارة  3و الفصل ” اختصاص-اختصاص” المستمد من خرق مبدأ التحكيم الدولي-2

  :الدولية بباريس

 

صاصه للتصريح هذا المبدأ الذي يفيد أن المحكم هو الذي له صلاحية البت في صحة اتفاق التحكيم واخت

  .باختصاصه و كذا امكانية تمديد شرط التحكيم للغير

 

-602المستمد من مطابقة المقرر التحكيمي للنظام العام المغربي و خرق الأمر المستانف للفصل -3
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  :من ق م م33

 

من  020ذلك أن الامر المستأنف لم يقم الفرق بين شكل الكتابة المنصوص عليه وجوبا في المادة 

يورك و بين الرضى الضروري لتمديد شرط التحكيم  0نون السويسري و كذا الفصل القا من اتفاقية نيو

  .للأغيار

و أن ارادة الاطراف المعنية وحدها كفيلة بتمديد شرط التحكيم للأغيار.و أن شركة اينا هولدينغ عبرت 

ي مرحلة المفاوضات و بصفة ضمنية عن كونها مرتبطة بشرط التحكيم ذلك أنه كان لها دور أساسي ف

  .ابرام العقد و كذا تنفيذه بل و انهائه أيضا

V- ية الدولية و المادة   :من مدونة التجارة 0حول خرق الامر المستأنف للاعراف التجار

يا“ذلك أن التجارة الدولية تخضع لمبادئ و أعراف تسمى  و هو الامر الذي أكده ” ليكس ميركاتور

من مدونة  0المستأنف حينما لم يراع ذلك يكون قد خرق مقتضيات المادة الفقه المغربي و أن الامر 

  .التجارة

ية الدولية، يؤكد على قرينة موافقة المتعاقد على  و أن وجود مجموعة شركات، حسب الاعراف التجار

ة و تدخل الغير في تنفيذ العقد، لان هذا الوجود يثبت اتحاد المصلحة و العلم بمختلف الوثائق التعاقدي

عدم مبالاة الغير بالنظام الداخلي للمجموعة و اعتقاده المشروع انه تعاقد مع المجموعة و هو الامر الذي 

  .أكده الفقه المغربي

يل  لكل هذه الأسباب، فان العارضتين تلتمسان الغاء الامر المستأنف جزئيا و بعد التصدي الحكم بتخو

ي الدولي في مواجهة شركة اينا هولدينغ، مع تأييده فيما الاعتراف و الصيغة التنفيذية للحكم التحكيم

قضى به في مواجهة شركة اينا اسمنت و ترك كل الصوائر على عاتق المستأنف عليهما على وجه التضامن 
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  .بينهما. و أدلتا بوثائق

  :و حيث جاء في أسباب استئناف شركة اينا اسمنت

 

ن قانون المسطرة المدنية و الفصل الرابع من اتفاقية م 32-602خرق الامر الرئاسي لمقتضيات الفصل 

 : نيويرك

 

ذلك ان المستانف عليهما لم تدليا بأصل الحكم التحكيمي بل بمجرد نسخة شمسية يشهد شخص يدعى 

يل جوليفي بأنها مطابقة للأصل و أنه كان على المستأنف عليهما أن يقوما على الاقل بتصحيح  ايمانو

السلطات القنصلية المغربية أو الديبلوماسية بفرنسا حتى يسوغ لهما الاستدلال  امضاء هذا الشخص لدى

بهذه النسخة في المغرب و أن الامر المستانف لم يلتفت لهذه النقطة وأجاب بشكل عرضي بكون 

  .الوثيقة المدلى بها تعد بمثابة نسخة أصلية للحكم التحكيمي و هو الأمر غير الصحيح

تمت  01/0/0900ية تصحيح امضاء الوثيقة المدلى بها هو وجود برتوكول مؤرخ في و أن ما يؤكد الزام

للتعاون القضائي بين المغرب و فرنسا تم بموجبه في المادة  5/01/0952اضافته الى الاتفاقية المؤرخة في 

ية لكل من البلدين من شكلية تصحيح  6 اسثتناء الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية و الادار

  .الامضاء عند الاستدلال بها في البلدين

و ان الامر الرئاسي لم يصادف الصواب لما أغفل دفع العارضة بعدم قبول الطلب لعدم الادلاء بأصل 

  .الحكم التحكيمي أو بنسخة تتوفر فيها الشروط المتطلبة قانونا

حالة تقاعسهما عن ذلك ،  مما يناسب معه أمر المستأنف عليهما بالادلاء بأصل الحكم التحكيمي و في

  .الحكم بعدم قبول الطلب
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  :السبب الثاني: خرق الحكم التحكيمي لحقوق الدفاع

ذلك أن المحكمة التحكيمية قررت بناء على طلب المستأنف عليهما و ليس لفائدة الشركة العارضة كما 

الشهود الآتية أسماؤهم: من النسخة الفرنسية من الحكم التحكيمي، الاستماع الى  003جاء في الفقرة 

جون لوك كمبلان و ألان كوردونيي و جون لوك كيترا و ان هؤلاء الشهود المستمع اليهم هم الممثلون 

للمستأنف عليهما و المعنيون بوقائع النزاع سواء كفاعلين للوقائع أو كطرف فيها. )على سبيل المثال 

  .(سيةمن الحكم التحكيمي في نسخته الفرن 52و  53المقطعين 

و ان المحكمة التحكيمية ، باستجابتها لطلب المستأنف عليهما، و مساعدتها لهما لصناعة حجة ، تكون قد 

خرقت المبدأ العام الراسخ في الأنظمة القانونية المدنية القاضي بعدم جواز اصطناع الشخص دليلا 

  .لنفسه

عتباري أو موظفيه أو وكيله كشاهد لا و أن الاستماع لطرف في النزاع التحكيمي أو لممثل الشخص الا

  .يتأتى دون المساس بالاستقلالية و الحياد الذي ينبغي ان تتصف بهما شهادة الشهود

و أن المحكمة التحكيمية أسست قضائها على ما تكون لها من قناعة بعد استماعها لشهادة الشهود مما تكون 

  .ئي المقارنمعه بذلك قد خرقت حقوق الدفاع وفق الاجتهاد القضا

 

القانون الواجب التطبيق على الشرط  -السبب الثالث: خرق مبدأ استقلالية الشرط التحكيمي

 : التحكيمي

 

ذلك أن الأمر المستأنف طبق القانون السويسري على الشرط التحكيمي دون أن يبرز الاسباب الواقعية 

اتفقت  03/2/0110د الأصلي المؤرخ في و القانونية المبررة لما قضى به؛ فالاطراف الموقعة على العق
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على تطبيق القانون السويسري على موضوع النزاع الناشئ عن هذا العقد وكذا على المسطرة كما يظهر من 

  .63وثيقة التحكيم و ليس على الشرط التحكيمي و هو ما يستفاد من الفقرة الأخيرة من البند 

و حتى الداخلي ان شرط التحكيم يتمتع باستقلالية عن  و أنه من المبادئ الراسخة في التحكيم الدولي

العقد الأصلي، فالعقد و الشرط التحكيمي و إن كان يسكنان وثيقة واحدة ، فإنهما منفصلان لا يتأثر 

يعات بما فيها القانون المغربي  ″ 600الفصل “احدهما بالآخر و لا يؤثر فيه.، و هو ما أكدته جميع التشر

  .”من القانون الدولي الخاص السويسري 020الفصل “السويسري  من ق م م و القانون

فالقانون الواجب التطبيق على الشرط التحكيمي قد يكون غير القانون الواجب التطبيق على العقد 

  .الأصلي على أساس مبدأ الاستقلال الذي يتمتع به هذا الشرط

مي، فانه يتعين البحث عن الارادة و أمام غياب الاتفاق حول القانون الذي يحكم الشرط التحكي

من ظهير الوضعية المدنية للأجانب المقيمين  06باعمال قواعد التنازع المنصوص عليها في الفصل 

بالمغرب و في هذه الحالة يكون قانون الدولة التي ابرم فيها الاتفاق هو الواجب التطبيق أي القانون 

. و القاضي المغربي ملزم بالفصل في المسألة 03/2/0110يخ المغربي لان العقد ابرم بالدار البيضاء بتار

  .باعمال الشروط التي يقتضيها هذا القانون من اجل صحة الشرط التحكيمي  وفقا للقانون المغربي و

 

 : السبب الرابع: تجاوز الهيئة التحكيمية لاتفاق التحكيم و توسعها في تفسيره

 

د موضوع النزاع ينص على أن صلاحية الهيئة التحكيمية ذلك أن الشرط التحكيمي المدرج في العق

يض ” كل نزاع ينشأ عن العقد“محددة في البت في  و هذا لا يعني أنه يشمل فسخه أو بطلانه أو التعو

عن الفسخ و البطلان لأنه حسب اجتهاد محكمة النقض المغربية يتعين على الاطراف ان يصرحوا بذلك 
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  .في العقد

ليس فيها ما يفيد صراحة منح الهيئة التحكيمية  00/5/0101قة التحكيم المؤرخة في فبالرجوع الى وثي

يض عن الربح الضائع و كذا البت في قيام الفسخ من  يض عن الخسارة و التعو صلاحية النظر في التعو

  .عدمه و في حالة قيامه إن كان مبررا ام لا

لمسندة اليها بمقتضى وثيقة التحكيم دون تجاوزها. ذلك و انه كان على الهيئة التحكيمية ان تتقيد بالمهمة ا

يض عن الفسخ و البت في الفسخ لم يدرج ضمن النقط التي منح لهيئة التحكيمية صلاحية  أن التعو

  .البت فيها

و أن القضاء المغربي مستقر على أن التحكيم يعد استثناء من القاعدة التي توجب الالتجاء الى القضاء 

يل بنود الاتفاق التحكيميالعادي في كل    .الأحوال و أنه لا يجب التوسع في تفسير و تأو

 

 : السبب الخامس: مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الوطني

 

ان الامر المستأنف اعتبر أنه لا سبيل للتمسك بمقتضيات المسطرة المدنية بخصوص الاستماع للشهود 

ة التحكيمية طبقت مقتضيات الاستماع للشهود طبقا لنظام غرفة دون أدائهم اليمين القانونية لأن الهيئ

  .التجارة الدولية المختار من قبل الأطراف

غير أن هذا التعليل غير قائم على اي اساس على اعتبار أن هذه المسألة مرتبطة بالنظام العام الوطني و 

مي مخالف لذلك و لو اتفق بالتالي تبقى الصلاحية لقاضي التذييل لرفض الاعتراف بأي حكم تحكي

  .الأطراف على تطبيق قانون آخر لم يستلزم أداء اليمين القانونية

يورك في الفصل الخامس، الفقرة  نصت على جواز رفض الاعتراف و ” .ب 0“و حيث ان اتفاقية نيو
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ت الهيئة تنفيذ الحكم التحكيمي حين مخالفته النظام العام الخاص ببلد التنفيذ بغض النظر عما إذا كان

 ممن ق  39-602التحكيمية طبقت على جوهر النزاع قانونا أجنبيا ام لا. و هذا ما ذهبت اليه المادة 

  . م

 

 :السبب السادس: عدم احترام الهيئة التحكيمية للأجل الذي حدد لها من اجل البت في النزاع

 

أطراف و أن الهيئة التحكيمية ذلك أن الطبيعة التعاقدية للتحكيم تفرض أن تكون مدة التحكيم بيد ال

  .تبقى مقيدة بهذه الارادة

كما أن التنظيم الخاص باجل التحكيم له ارتباط لصيق بالنظام العام و هو ضرورة ان يكون الأجل 

محددا زمنيا و أن الهدف من عدم جعل تمديد الأجل بيد المحكمين هو تفادي أن يصبح التحكيم غير 

  .محدد و بالتالي تفادي انكار العدالة محدد المدة و يطول لزمن غير

و ان بت الهيئة التحكيمية خارج الأجل المحدد لها يعتبر حالة من الحالات التي يتعين فيها رفض 

من  39-602الاعتراف بمنح الصيغة التنفيذية إذ فيه خرق لقواعد النظام العام طبقا لمقتضيات الفصل 

( من نظام غرفة 0)03القضائي الفرنسي. و ان الفصل  ق م م . و هو الامر الذي اكده الاجتهاد

التحكيم الدولية لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يفهم منه ان اجل التحكيم ليس بيد الاطراف كما 

  .لا يمكن أن تتحكم فيه الهيئة التحكيمية كما تشاء لوحدها خارج ارادتهم

ديد بعدم قبول الدعوى و احتياطيا الغاء الامر و التمست أساسا، الغاء الامر المستأنف و الحكم من ج

المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليهما الصائر. وأدلت بنسخة الامر 

  .المستانف و طي تبليغ
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و حيث أدلت شركتي فايف ف سي بي و كونستروكسيون و بروسيدي دي سيمانتري المغرب بمذكرة 

ا ان الاستئناف المقدم من طرف شركة اينا اسمنت لا يرتكز على اساس، جاء فيه 03/9/0106بجلسة 

ذلك ان نسخة الحكم التحكيمي المدلى بها من قبل العارضتين هي نسخة مشهود على مطابقتها للاصل من 

يعي يقضي بضرورة  طرف المستشار العام لغرفة التجارة الدولية بباريس و انه لا يوجد أي نص تشر

مشهود بمطابقتها للأصل من طرف سلطة معينة، كما أن غرفة التجارة الدولية مؤهلة الادلاء بنسخة 

حقا بأن تشهد على كون النسخ التي تسلمها من الاحكام التحكيمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية 

 من النظام الداخلي لغرفة التجارة الدولية 5والفصل  63مطابقة لأصولها و هذا ما نص عليه الفصل 

يله و تفسيره  بباريس مصدرة الحكم التحكيمي و أكده دليل المجلس الدولي للتحكيم التجاري عند تأو

يورك.و التمست استبعاد الدفع   .لمقتضيات اتفاقية نيو

و بخصوص الدفع المتعلق بخرق حقوق الدفاع عند الاستماع للاطراف على أنهم شهود، ففي مادة 

حكمين يعتبرون شهودا كل الأشخاص الذين يستمعون اليهم و ذلك التحكيم التجاري الدولي، فان الم

، الفقرة  05بغض النظر عن كونهم أطرافا أو أغيارا و هو الأمر الذي أكده الفقه و يساير الفصل 

  .الرابعة، من النظام الداخلي لغرفة التجارة الدولية

مي للنظام العام الوطني عند و من جهة أخرى، و بخصوص السبب المستمد من مخالفة الحكم التحكي

فان أداء اليمين القانونية لا يسوغ أمام   استماع الهيئة التحكيمية للشهود دون أدائهم لليمين القانونية،

محكمين يستمدون اختصاصهم من إرادة الاطراف كما أنه لا يوجد أي نص قانوني يلزمهم بذلك و هو 

لغرفة التجارة الدولية و ما ذهب اليه الفقه المغربي من من نظام التحكيم  01.6ما يساير مقتضى الفصل 

كون المحكمة التحكيمية يمكنها أن تطبق القواعد الاجرائية التي تراها مفيدة مثل الاستماع لشهود و تعيين 

خبير دون ان تتقيد بالقواعد الاجرائية التي تطبقها محاكم الدولة. و انه لا يعقل ان يطبق قانون داخلي 
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لذي سينفذ فيه الحكم التحكيمي على المسطرة التحكيمية الدولية و بالخصوص عندما يكون للبلد ا

الاطراف متفقين مسبقا على ان تخضع مسطرة التحكيم لنظام الغرفة التجارة الدولية الذي لا يوجب 

 .اطلاقا على الشهود اداء اليمين بالنسبة الى التحكيم الذي يجري بسويسرا او بفرنسا

  .ع الأحوال، فانه لم يسبق لشركة اينا اسمنت أن أثارت هذا الدفع خلال المسطرة التحكيميةو في جمي

و بخصوص القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم، فان القانون الذي ينطبق على المسطرة هو 

انون من الق 00من العقد و كذا طبقا للفقرة  63نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية طبقا للفصل 

المتعلق بالقانون الدولي الخاص، مثلما تم التذكير بذلك  00/00/0902الفيديرالي السويسري المؤرخ في 

في عقد مهمة التحكيم و هذا ما أكده شراح قانون التحكيم المغربي. و بالتالي فان المحكمة لم تخرق بتاتا 

  .القانون المسطري الذي اختاره الاطراف

رط التحكيم لا يعني بتاتا أنه يجب اخضاع الشرط الى قانون آخر مغاير لقانون كما ان مؤدى استقلال ش

العقد كما ذهبت الى ذلك المستانفة شركة اينا اسمنت، بل يعني ان صحة الشرط التحكيمي لا يؤثر عليها 

من ق م م و يساير ما  600ابطال العقد الذي يحتوي على هذا الشرط و هو الأمر الذي أكدته المادة 

  .اكده الفقه المغربي

يورك على نازلة الحال يؤدي لا محالة الى اعتبار  5كما أن تطبيق الفقرة أ من المادة  من اتفاقية نيو

القانون السويسري القانون الواجب التطبيق لمراقبة صحة الشرط التحكيمي. كما أن عقد المهمة المؤرخ في 

نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية طبقا  نص صراحة على أن المسطرة تخضع لقواعد 00/5/0101

من القانون الفيديرالي السويسري المتعلق بالقانون الدولي  00من العقد و كذلك الفصل  63للفصل 

  .من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية 09الخاص و هو الأمر الذي يؤكده كذلك الفصل 

الهيئة التحكيمية لمهمتها ، فان الصياغة الواردة في و بخصوص ما دفعت به شركة اينا اسمنت من تجاوز 
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جاءت شمولية عامة مع العلم أن المطلق يؤخذ على اطلاقه و ” بكل نزاع نشأ عن العقد” العقد و المتعلقة 

  .أن تقييده لا ينبغي أن يتم إلا بالاستناد الى اتفاق دقيق و صريح بذلك

لتحكيمية لها كامل الصلاحيات للبت في النزاع و تشمل أن الهيئة ا” كل نزاع نشأ عن العقد“و مؤدى 

يض عن الفسخ و البطلان دون حاجة أن يصرح  هذه الصلاحيات حالات الفسخ و البطلان و التعو

الاطراف بكل هذه الحالات على حدى. كما أن المحكمين بتوا وفق عقد المهمة الموقع عليه من 

بت فيها ، مدى تحقق شروط دخول العقد حيز الاطراف، الذي حدد من بين النقط الواجب ال

التنفيذ و في حالة عدم تحققها البحث عن أسباب ذلك و عواقبها و هل يحق للمدعيتين الحصول على 

يض من شركة اينا اسمنت أو معا من العارضتين تأسيسا على العقد و في حالة الايجاب ما هو الضرر  تعو

يضه و ما هو مبلغه؟ و ان و يف الشراح، هي الوثيقة التي الذي يجب تعو ثيقة التحكيم، حسب تعر

ية مثل  يضمن الاطراف المتنازعة صلبها النقط التنازعية التي تشكل مهمة المحكم أو بعض النقط المسطر

تحديد رزمنة الاجراءات أو تحديد أجل التحكيم أو الطرق العملية لسير التحكيم. و هو ما قضى به 

  .الاجتهاد القضائي الفرنسي

و بخصوص الاجل الذي بتت فيه الهيئة التحكيمية،فان الامر المستأنف صادف الصواب حينما رد 

 .من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية 03مزاعم المستأنفة اعتمادا على الفصل 

و التمستا رد استئناف شركة اينا اسمنت و بخصوص استئناف العارضتين، فانهما تؤكدان ما ورد ضمن 

  .ا الاستئنافيمقالهم

جاء فيها أن المستأنف  2/0/0103و حيث ادلت شركة اينا اسمنت بواسطة نائبيها بمذكرة تعقيب بجلسة 

عليهما عجزتا عن الادلاء بما يفيد أن الحكم التحكيمي موضوع الامر المستأنف تتوفر فيه كل الشروط 

يئة التحكيمية عند استماعها المطلوبة لصحته، و تمسكت بالدفع بخرق حقوق الدفاع من طرف اله
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لاطراف النزاع كشهود لما في ذلك من مساس بالاستقلالية و الحياد الذي ينبغي ان تتصف به شهادة 

الشهود و ان مبدأ حقوق الدفاع يتعلق بالنظام العام و يمكن اثارته لأول مرة أمام قضاء الدولة و ان 

د أمام الهيئة التحكيمية يكون بعد أدائهم من ق م م نص على ان الاستماع للشهو 00-602الفصل 

لليمين القانونية. و أن الصيغة التي جاء بها الفصل تفيد أن المسألة متعلقة بالنظام العام و هو الامر 

  .الذي أكدته المحاكم الاماراتية

جب و أكدت تمسكها بخرق مبدأ استقلالية الشرط التحكيمي الذي يطبق بشأنه قانون غير القانون الوا

  . التطبيق على العقد و أن القاضي المغربي ملزم بالفصل في المسألة وفقا للقانون المغربي

يض عن الفسخ و  و اكدت على أن وثيقة التحكيم موضوع النزاع لا تتضمن صلاحية البت في التعو

هذا على التحكيم، لأن ” المطلق يؤخذ على اطلاقه“و انه لا يمكن تطبيق قاعدة   البت في الفسخ.

الأخير له خصوصياته و أن اتفاق التحكيم يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا و أن هذه المسألة تعد من النظام 

  .العام

و بخصوص ما استدلت به المستأنف عليهما من قرارات في النقطة المتعلقة بعدم احترام الهيئة 

ت في ظل القانون القديم التحكيمية للأجل الذي حدد لها للبت في النزاع، فانها كلها قرارات صدر

 39-602حيث لم يكن أجل التحكيم من النظام العام و الامر خلاف ذلك استنادا الى نص المادة 

، فعدم احترام الاجل يعتبر من مقتضيات النظام  10-15بعد التعديل الذي أدخل بمقتضى القانون 

التمست الحكم وفق مقالها العام الداخلي و الدولي و يترتب عن عدم احترامه رفض التذييل. و 

  .الاستئنافي

اكدتا فيها دفوعاتهما السابقة  00/0/0103و حيث ادلت المستأنفتان بواسطة محاميتهما بمذكرة لجلسة 

المتعلقة بالرد على اسباب استئناف شركة اينا اسمنت و تمسكتا فيها بما تضمنه مقالهما الاستئنافي من 
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لعقد مؤسسة ذلك على الفقه والاجتهاد القضائي السويسري و تمديد شرط التحكيم لشخص لم يوقع ا

  .الفرنسي و العربي

انها و إن كانت  00/6/0103و حيث أجابت شركة اينا اسمنت بواسطة محاميها بمذكرة مدلى بها بجلسة 

لا تشاطر التعليل الذي اعتمده رئيس المحكمة لتأسيس رفضه للاعتراف بالصيغة التنفيذية في مواجهة 

نا هولدينغ ما دامت قاعدة استقلال شرط التحكيم عن العقد الاصلي تستدعي اعمال أحكام القانون اي

بشأن ارادة اينا هولدينغ و ارتباطها من عدمه بشرط التحكيم، فان شركة اينا هولدينغ لم تكن  15-10

الذي مدد المتضمن لشرط التحكيم و لا في الملحق الاول  03/2/0110طرفا في العقد المؤرخ في 

تاريخ دخوله حيز التنفيذ و لم تشارك في جميع مراحل المفاوضات حوله و لم يصدر عنها أي تصرف 

  .قانوني يستنبط منه رضاها على الشرط التحكيمي

و أكدت شركة اينا هولدينغ بأن أي تمديد و انسحاب لشرط التحكيم الى شخص لم يوقع عليه و لم 

المغربي و هو التوجه الذي كرسته محكمة النقض المغربية في قرارها  يرضاه يعد مخالفة للنظام العام

.و أن قاضي الصيغة التنفيذية يبقى غير مقيد باي اجتهاد قضائي مقارن 00/0/0101الصادر بتاريخ 

لاختلاف سياق النوازل من جهة ، و من جهة اخرى فان الضابط و السبب الوحيد الذي يستند اليها 

ه للاسباب التي تستدعي رفض الاعتراف والصيغة التنفيذية و المنصوص عليها هو مدى توفر من عدم

يورك و كذا الفصل    .من ق م م 39-602في المادة الخامسة من اتفاقية نيو

و ان عدم وجود اي اتفاق تحكيم وقعته شركة اينا هولدينغ يجعل من الحكم التحكيمي مخالفا للنظام 

  .العام المغربي

ية الخاصة يعد اسثتناء و في حالات ضيقة تظل و ان انسحاب شر ط التحكيم في ميدان العلاقة التجار

غائبة و غير قائمة في الملف الحالي، لأنه لم يصدر عن شركة اينا هولدينغ اي تصرف قانوني في جميع 
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رخ مراحل التعاقد يمكن أن يستنبط منه رضاها و قبولها لشرط التحكيم المتضمن في العقد الاصلي المؤ

  .الموقع بصفة احادية بين شركة اينا اسمنت و المستأنفتين 03/2/0110في 

و أنه يظهر من مقال الاستئناف و مذكرات شركتي فايف ف سي بي و س ب سي المغرب انهما 

تزعمان كون شركة اينا هولدينغ تواجه بشرط التحكيم و بقبوله ضمنيا للاسباب التالية: مساهمة شركة اينا 

من خلال حضور السيد ميلود  03/2/0110ي المفاوضات السابقة لابرام العقد المؤرخ في هولدينغ ف

يارة و نشر بلاغ  الشعبي لمراسيم التوقيع عليه في المقر الرئيس لشركة اينا هولدينغ وتبادل بطاقات الز

لضمانة البنكية صحافي يشير الى التوقيع على ذلك العقد و مساهمتها في مرحلة تنفيذه و فسخه عبر تفعيل ا

. و 06/6/0119بارجاع التسبيق بواسطة الرسالة الموجهة الى البنك المغربي للتجارة و الصناعة بتاريخ 

ان مساهمتها ثابتة كذلك حتى بعد انطلاق اجراءات التحكيم عند توقيع شركة اينا هولدينغ على وثيقة 

  .التحكيم و تقديمها امام هيئة التحكيم لطلب مقابل

  :مزاعمهما مخالفة للحقيقة غير ان

 

ذلك انه: حتى على فرض حضور السيد ميلود الشعبي لمراسيم التوقيع على العقد المؤرخ في 

المتضمن لشرط التحكيم و أخذ صور و نشر بيانات صحفية، فان ذلك لا يرقى الى  03/2/0110

اردة في العقد. و ان حضور مستوى تصرفات قانونية تدل على قبول شركة اينا هولدينغ للالتزامات الو

السيد ميلود الشعبي لمراسيم العقد راجع ل كونه كان يضطلع في آن واحد بمهام الرئيس المدير العام لكل 

من شركتي اينا اسمنت و اينا هولدينغ؛ اما بخصوص توقيع العقد في المقر الرئيسي لشركة اينا اسمنت، 

كتي اينا هولدينغ و اينا اسمنت مقرهما الرئيسي بنفس فذلك مرده الى أنه في تاريخ التوقيع كانت لشر 

  .العنوان
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كما أن جميع التصرفات القانونية المصاحبة لانجاز المشروع موضوع النزاع، فانها صدرت عن شركة اينا 

لم تكن  00/2/0112اسمنت و الطالبتين، ذلك ان اتفاقية الاستثمار المبرمة مع الدولة المغربية بتاريخ 

ا هولدينغ طرفا فيها و ان اقتناء البقعة الارضية بضواحي سطات لايواء مصنع الاسمنت بتاريخ شركة اين

  .تم في اسم اينا اسمنت و ليس اينا هولدينغ 0/3/0110

منحت من طرف البنك المغربي للتجارة و الصناعة  01/01/0110كما أن الضمانة البنكية المؤرخة في 

اتجاه شركة اينا اسمنت المترتبة عن العقد المتضمن لشرط التحكيم و قد لضمان التزامات الطالبة الاولى 

منحت تلك الضمانة بناء على تعليمات الطالبة الاولى كما هو ثابت من صلب تلك الضمانة. و لم تكن 

شركة اينا هولدينغ مستفيدة الى جانب اينا اسمنت من الضمانة البنكية المذكورة و أن نفس الشيء 

  .عيل المساطر القضائية ضد البنك الضامن تنفيذا لتلك الضمانةيثبت حين تف

المتخصصة في التأمين على الاعتماد التجاري ” كوفاس“و فيما يخص الرسالة الموجهة من طرف شركة 

و التي أعلمت بها المستأنفة الاولى بتوجيه نسخة منها  6/00/0110للموردين الى شركة اينا اسمنت بتاريخ 

لتاريخ، فان تلك الشركة وضعت شروطا يظهر منها أن صفة المقترض تعود الى شركة اينا اليها بنفس ا

اسمنت وحدها و أن شركة اينا هولدينغ منحتها كفالة تضامنية بناء على الشرط الجوهري الذي وضعته 

  .شركة كوفاس و البنك المقرض للافراج عن القرض

قد أو معنية بأي وجه بتنفيذ أحد الالتزامات الواردة فيه و أنه لو كانت شركة اينا هولدينغ طرفا في الع

لما طلب منها منح كفالة تضامنية،و التي تبقى معه الوسيلة الوحيدة التي يسوغ معها مس ذمتها المالية. و 

يشكل دليلا دامغا على أنها لم تكن معنية بذلك العقد، إلا أن الحكم التحكيمي لم يلتفت الى هذا 

المتضمن لشرط  03/2/0110ي الجوهري اللاحق لتاريخ التوقيع على العقد المؤرخ في التصرف القانون

  .التحكيم و تغاضى عنه
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كما ان هناك عدة ادلة تظهر ان شركة اينا هولدينغ كانت اجنبية عن العلاقات التعاقدية المترتبة عن 

  :03/2/0110العقد المؤرخ في 

لتأكيد تشبثها  03/00/0110لى الى شركة اينا اسمنت بتاريخ الرسالة الموجهة من طرف المستأنفة الاو-

  .بالمشروع و التي لم تذكر فيها لا بشكل مباشر و لا بشكل غير مباشر شركة اينا هولدينغ

و التي لا تحمل التزام او اشارة لشركة اينا  03/9/0110الرسالة الصادرة عن شركة اينا اسمنت بتاريخ -

  .أورو 06.011.111ها استعداد اينا اسمنت لتسديد التسبيقين بمبلغ هولدينغ و التي يستشف من

اداء التسبيق المتعلق بالجزء من مبلغ الصفقة الواجب اداؤه بالعملة الصعبة من حساب شركة اينا -

  .اسمنت و ليس اينا هولدينغ

تبر العمومي الموجهة الى المخ 03/00/0110الرسالة الصادرة عن شركة اينا اسمنت و المؤرخة في -

للتجارب و الدراسات لحساب شركة فايف ف س ب قصد الشروع في انجاز دراسات للموقع المزمع 

  .بناء مصنع الاسمنت به

لانجاز الهيكل الحديدي و التي  5المتعلقة باطلاق العروض رقم  3/6/0119الرسالة الصادرة بتاريخ -

سعيد “شروع و يتولى مديرها العام السيد يظهر من خلالها ان شركة اينا اسمنت عينت كصاحب الم

  .مسؤولية التنسيق بين مختلف المتدخلين” العرجا

الصادرة عن اينا اسمنت و الموجهة الى شركة فايف ف س ب تخبرها  3/3/0119الرسالة المؤرخة -

  .بموجبها عن عزمها على الاستمرار في انجاز المشروع

استنفاذ المساطر القضائية المرفوعة في المغرب وفي فرنسا ، فان ارجاع قيمة التسبيق المؤدى : انه بعد -

درهم لفائدة شركة اينا اسمنت الممثل  050.510.011البنك المغربي للتجارة و الصناعة قام باداء مبلغ 

  .03/01/0110لقيمة التسبيق الذي سددته بتاريخ 
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و التوقيع  03/00/0110و 05/00/0110اجتماع ممثلي شركة اينا اسمنت و ممثلي المستأنفتين بتاريخ -

على محضر الاجتماع لتوثيق ما تم الاتفاق عليه: و انه لم تذكر شركة اينا هولدينغ في القرارات المتخذة و 

  الموثقة في المحضر المذكور؛

و ان هذا التصرف يعد دليلا كافيا وحده لاحتوائه بشكل مستفيض لكافة المراحل و المهام و الالتزام 

قى على عاتق كل من اينا اسمنت و المستأنفتين وحدهما لاثبات كون شركة اينا هولدينغ كانت عن المل

  .حق أجنبية عن العلاقة التعاقدية المتنازع بشأنها

لتمديد تاريخ دخول حيز التطبيق للعقد المؤرخ في  0على الملحق رقم  5/0/0119التوقيع بتاريخ -

أنه لو كانت شركة اينا هولدينغ مساهمة في تنفيذ العقد  : و61/3/0119الى تاريخ  03/2/0110

و اشراكها مع الاشخاص  5/2/0110لتم استغلال فرصة تعديل العقد بتاريخ  03/2/0110المؤرخ في 

  .0الموقعين على الملحق التعديلي رقم 

كم التحكيمي و بخصوص منازعة شركة اينا هولدينغ في جرها الى مسطرة التحكيم: فانه و كما ورد بالح-

( فان شركة اينا هولدينغ سبق لها ان توجهت الى كتابة المحكمة التحكيمية 90،99/010)الفقرات 

تنازع فيها جرها الى التحكيم بعد أن تحفظت من خلال  00/0/0101الدولية برسالة مؤرخة في 

منازعتها تلك في على دعوتها و جرها الى التحكيم. كما أنها أكدت  03/0/0101رسالتها المؤرخة في 

  .00/5/0101صلب وثيقة التحكيم الموقع عليها بتاريخ 

و أن القضاء الفرنسي اعتبر أن التوقيع على وثيقة التحكيم لا يقوم مقام شرط التحكيم. وأن هذه 

القاعدة أضحت من مسلمات التحكيم الدولي و لا جدال فيها. و هو الامر الذي تبناه قضاء محكمة 

ية بالدار البيضاء. و أكدت ملتمساتها السابقةالاستئناف التج   .ار

جاء فيها أنه لا يوجد أي ارتباط بين  0/3/0103و حيث أدلى نائب المستأنفتين بمذكرة ختامية بجلسة 
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يله بصفة خاطئة الأمر المطعون فيه و الخرق المزعوم للنظام العام. و  القانون السويسري الذي قام بتأو

  .يوضحا النظام العام المزعوم خرقه أن المستأنف عليهما لم

كما أن الاطراف اختاروا بإرادتهم المستقلة تطبيق القانون السويسري في هذه النازلة و هذا يؤكد عدم 

  .وجود أي خرق لمفهوم النظام العام

يل الصيغة التنفيذية تنحصر فقط في التأكد من كون شروط العقد ليس فيها ما  و أن مهمة قاضي تخو

يل القانون ” النظام العام المطلق“ يخالف أي الذي يهم الاخلاق الحميدة و أمن الدولة و لا يمكن له تأو

  .المختار من طرف الاطراف المطبق على النازلة

و أن الفقه المغربي مستقر على أن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للتذييل يمارس رقابة بعدية على مقرر 

يع  التحكيم و في حدود ضيقة. و أنه يراقب الجانب الشكلي دون الموضوع. و أن قاعدة قانونية من تشر

للتنازع لا يمكن استبعادها باسم النظام العام الدولي لمجرد   أجنبي تم تعيينها من طرف قاعدة مغربية لا

  .سبب وحيد و هو أنها تتناقض مع قاعدة تعتبر آمرة في القانون الداخلي

تحكيميا قد أخل بالنظام العام الا إذا كان هذا الحكم التحكيمي  و أنه لا يمكن اعتبار كون حكما

  .يتعارض مع قواعد أساسية من صميم القانون المغربي و أن مثل هذه الحالة غير موجودة في النازلة

و أنه من المتعارف عليه في التحكيم التجاري الدولي جواز تمديد شرط التحكيم لشخص لم يوقع عليه 

  :و أن هذه الشروط متوفرة في النازلة وفق شروط معينة

المشاركة الفعلية لشركة اينا هولدينغ خلال المفاوضات و ابرام العقد: انه خلافا لمزاعم المستأنف -

عليهما، فان شركة اينا اسمنت لم تؤسس الا لغرض وحيد و هو انجاز مشروع مصنع الاسمنت، ذلك ان 

ل بمفردها الاعباء المالية لهذا المشروع سيما و انها تمكنت من شركة اينا اسمنت ليس باستطاعتها ان تتحم

شراء القطعة الارضية التي كان سيشيد عليها مصنع الاسمنت بواسطة الدعم المالي الذي منحته اياها 
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  .بالمائة من رأسمال فرعها شركة اينا اسمنت 011شركة اينا هولدينغ ما دام ان هذه الاخيرة تملك 

روض المقدم باسم شركة اينا اسمنت لفائدة مجموعة اينا هولدينغ يتضمن مقدمة عن كما أن طلب الع

شركة اينا هولدينغ و ينص بصفة صريحة على الدعم الذي تقدمه هذه الأخيرة للشركة المتفرعة عنها و 

  .المكونة لمجموعتها و أنها هي التي كان من الواجب أن تكون المستفيد الأول من مصنع الاسمنت

نه دون دعم اينا هولدينغ، فان شركة اينا اسمنت المنشأة حديثا من أجل المشروع، لم يكن بامكانها و أ

ية لعقد من هذا  يلات الضرور التوفر على الأموال الكافية لدفع التسبيق الأول، و لا الحصول على التمو

  .الحجم

مر الذي أبرزته المحكمة التحكيمية في المشاركة الفعلية لشركة اينا هولدينغ خلال تنفيذ العقد: و هو الأ-

 01/01/0110من الحكم التحكيمي:ذلك أن مبلغ الضمانة البنكية المؤرخة في  056و  050الفقرتين 

التي منحت من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية لضمان التزامات فايف ف سي بي اتجاه 

الذي يثبت أن شركة اينا اسمنت ما هي الا لعبة المستأنف عليها شركة اينا اسمنت، قد تبخر و هو الامر 

يوليوز، فان  05أنه و بتاريخ  050بيد شركة اينا هولدينغ.و أن المحكمة التحكيمية أوضحت في الفقرة 

الوثائق الموجهة الى شركة كوفاس من أجل الحصول على أول طلب متعلق بتأمين القرض لتغطية العقد 

  .ينا هولدينغأشارت الى الدعم المالي لشركة ا

، فان مؤسسة كوفاس طلبت من شركة فايف ف سي بي بأن ترسل لها 9/9/0110و أنه بتاريخ 

العناصر المالية المتعلقة بالحسابات المراقبة لشركة اينا هولدينغ و كذلك بالفروع الاساسية للمجموعة التي 

هذا الغرض من قبل السيد سعيد من شأنها أن تقدم ضماناتها و أنه بعد ذلك تم تقديم وثائق مختلفة ل

  .العرجة الى السيد جان لوك كام بلان

تم اجراء اجتماع لدى شركة اينا هولدينغ ما بين السيد جان لوك كام بلان  00/9/0110و أنه بتاريخ 
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و مسؤولين بشركة اينا اسمنت و شركة اينا هولدينغ و البنك الوطني بباريس والبلدان المنخفظة و البنك 

يل المقترحة من قبل الابناكالمغرب   .ي للتجارة و الصناعة من أجل تقديم و مناقشة جميع تصاميم التمو

، فإن البنك الوطني بباريس أخبر مسؤولي شركتي اينا اسمنت و اينا هولدينغ 6/00/0110و أنه بتاريخ 

يق السادة سعيد العرجة و أحمد سهيل بأن السلطات الفرنسية وافقت على تقديم ضمانتها  للعملية عن طر

اصدار الوعد بالضمانة على أن يكون الضامنون المتضامنين هما اينا هولدينغ و اينا اسمنت. و انه لئن لم 

  .توافق شركة اينا هولدينغ على هذا المقترح، فانها لم تنازع في التزامها الشخصي في المشروع

لشركة فايف ف سي بي العناصر  ، فإن شركة اينا اسمنت قدمت0119مارس  00و  03-00و بتاريخ 

  .المطلوبة من قبل شركة كوفاس بما في ذلك الحصيلة المالية الموطدة لشركة اينا هولدينغ

مارس، فان شركة فايف ف سي بي اخبرت شركة اينا اسمنت بأن مؤسسة كوفاس  01و أنه بتاريخ 

و هكذا تكون قد تنازلت عن  قررت تعديل الشروط المتعلقة بعرضها الاخير للضمانة و ذلك بتخفيضها

الشرطين اللذين اعتبرتهما اينا هولدينغ غير مقبولين و غيرت ضمانة هذه الاخيرة و شركة لاسنيب 

بالمائة من طرف شركة اينا  011بضمانة مشتركة و تضامنية لثلاث فروع من المجموعة المملوكة بنسبة 

  .هولدينغ

يل مجموع العملية لم يتم من قبل ش ركة اينا اسمنت و انما من قبل شركة اينا هولدينغ و فروعها. و أن تمو

  .و هو الامر الذي تمت معاينته من طرف المحكمة التحكيمية

كما أنه خلال مرحلة تنفيذ العقد، تم اجراء مجموعة من الاجتماعات بمقر شركة اينا هولدينغ، و هكذا 

مدير العام لشركة اينا هولدينغ لغاية ، فان السيد هيمتي ال0110دجنبر  06شتنبر و  00بتاريخ 

بصفته متصرفا في حين أنه تقدم لممثلي فايف ف سي بي  0وقع العقد و الملحق رقم  06/0/0119

  .بصفته متصرفا و مديرا عاما لشركة اينا هولدينغ
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  .تمت الموافقة و التوقيع عليه من قبل لجنة شركة اينا هولدينغ 0و أن نص الملحق رقم 

الموجهة  -تقديم ملخص استنتاجي– 0112الحسابات المختلطة عن السنة المالية ” قة المسماةأن الوثي

من طرف السيد العرجة الى السيد جان لوك كام بلان كانت محررة في ورقة  9/0/0119بتاريخ 

  .رأسية لشركة اينا هولدينغ

ي بي رسالة مبعوثة من ، فان السيد سعيد العرجة وجه الى شركة فايف س00/0/0119و أنه بتاريخ 

قبل شركة س ف أي الى السيد عمر الشعبي نائب رئيس شركة اينا هولدينغ توضح الدور الرئيس الذي 

تلعبه شركة اينا هولدينغ في المناقشات مع شركة س ف أي مادام أن السيد سعيد العرجة لم يقم الا 

  .باعادة ارسال هذه الرسالة الى شركة فايف ف سي بي

حكمة التحكيمية استنتجت من هذه العناصر أنه خلال الفترة الأولية  كانت اينا هولدينغ هي و أن الم

يل المنصوص عليه في العقد و بالخصوص  المشاركة الفعلية في جميع المراحل المتخذة من أجل ضمان التمو

  .من الحكم التحكيمي 056ما يتعلق بشروط الدفع و هو الامر الثابت في الفقرة 

ركة الفعلية لشركة اينا هولدينغ خلال فسخ العقد: ذلك ان المحكمة التحكيمية اعتبرت ان شركة المشا-

اينا هولدينغ تدخلت ليس فقط في التفاوض و في تنفيذ العقد و انما أيضا هي التي قامت في نهاية الامر 

  .باتخاذ القرارات التي أدت الى انقضاء العقد

البنكية المتعلقة بارجاع التسبيق قد تم من قبل السيد ميلود الشعبي  ذلك أن المطالبة بتفعيل الضمانة

رئيس اينا هولدينغ كما أن الاجتماع الذي تلى تفعيل الضمانة تم عند شركة اينا اسمنت بمشاركة فعالة 

من طرف السيد ال كرماعي المدير العام لشركة اينا هولدينغ و السيد سهيل نائب رئيس شركة اينا 

  .هولدينغ

و أن السيد ميلود الشعبي بصفته مؤسس و رئيس شركة اينا هولدينغ هو بنفسه من أعلم البنك المغربي 
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في ورقة رأسية لشركة اينا اسمنت بأن هذه الاخيرة تفعل  06/6/0119للتجارة و الصناعة بتاريخ 

ركة ف س الضمانة عند أول طلب الذي قدمها البنك الوطني بباريس و البلدان المنخفظة لفائدة ش

  .ب

من الحكم التحكيمي أن قرار التراجع عن عرض  053و أن المحكمة التحكيمية أبرزت في الفقرة 

الضمانة لشركة كوفاس اتخذ من طرف شركة اينا هولدينغ، مما يثبت أنها كانت تقرر الاستراتيجية 

ت مرتبطة بصفة مباشرة أن هذه الشركة كان 055المتبعة. و استنتجت معه المحكمة التحكيمية في الفقرة 

  .و رئيسية بالعملية و أنه لا يمكن لها بالتالي أن تفر من آثار الشرط التحكيمي

كما أن المحكمة التحكيمية استنتجت أن شركة اينا هولدينغ هي التي كانت تضع يدها على الشركة المتفرعة 

دينغ كانت في أي وقت باستطاعتها عنها شركة اينا اسمنت و ذلك بصفة كاملة، و بهذا فان شركة اينا هول

أن تجعل شركة اينا اسمنت تفر من التزاماتها اتجاه الغير و حتى بامكانها أن تضع حدا لوجودها ، بحلها 

  .بصفة مسبقة

يل المشروع على وجه الخصوص و فسخ العقد بتفعيل  و أن القرار الحقيقي للمفاوضات و التنفيذ و تمو

صادرا عن شركة اينا هولدينغ. مما تكون معه هذه الاخيرة قد ساهمت في  الضمانة البنكية لم يكن الا

المفاوضات و كذا في ابرام العقد و في المرحلة الاولى لتنفيذ العقد و هي المرحلة الوحيدة التي تم 

  .تنفيذها

و اكدت على أن هناك تداخل في الذمم بين شركتي اينا اسمنت و اينا هولدينغ و أن هذه الاخيرة 

ارتكبت تعسفا في استعمال الحق أو على الأقل لم تكن حسنة النية حينما وضعت شركة فايف سي بي 

  .أمام هيكل فارغ

، فان العارضة لم يسبق لها أن كانت 01/01/0110و بخصوص استرجاع مبلغ الضمانة المؤرخة في 
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  .طرفا في الدعوى الرامية الى ذلك

التحكيم يمكن استخلاصه من تقديمها لطلب مضاد أمام  و أن رضى شركة اينا هولدينغ عن مسطرة

مما أصبح الفصل 05/5/0101و توقيعها على عقد المهمة بتاريخ  06/0/0101هيئة التحكيم بتاريخ 

 033من ق م م ينطبق عليها. و هو الامر الذي اعتبره الحكم التحكيمي بعدما أكد في الفقرة  606

مضادة لا يمكنه في آن واحد أن ينفي ارتباطه بالشرط بأن الطرف الذي يودع مذكرة بطلبات 

  .التحكيمي. و التمست القول و الحكم وفق ما ورد في محرراتها السابقة

ية المقدمة من قبل نواب الأطراف بجلسة  و التي  00/2/0103وبعد الاستماع الى المرافعة الشفو

ة و الاراء الفقهية الصادرة في الموضوع، أكدوا من خلالها سابق محرراتهم مطعمة بالاجتهادات القضائي

حضرها نواب الأطراف و أكدوا ما سبق، فاعتبرت المحكمة  06/9/0103وإدراج الملف بجلسة 

  .05/10/0105مددت لجلسة  00/01/0103القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 

   

  التــــعـــلـــيــل

 

  :ايف ف سي بي و سي بي سي المغربفي الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركتي ف

  .حيث يتمسك الطرف المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه

وحيث إنه لا نزاع في كون الأمر في النازلة يتعلق بطلب الاعتراف بحكم تحكيمي دولي وتذييله 

إطار مهمة  من ق م م هي الواجبة التطبيق في تحديد 33-602بالصيغة التنفيذية و بذلك تكون المادة 

قاضي الاعتراف بأن اشترطت لمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية بأن يثبت من يتمسك بالحكم 

  .التحكيمي وجوده وأن لا يكون هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي



 

 

 

247 

 من ق م م قد حصرت مجال تدخل محكمة الاستئناف، عندما 39-602و حيث إنه لئن كانت المادة 

يل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية ، في  نقاط  5يتعلق الامر بالطعن المقدم ضد الأمر القاضي بتخو

تتعلق جلها بشكليات تخص الحكم التحكيمي أي التأكد من الصحة الاجرائية للحكم التحكيمي، ما عدا 

تراف ب( الحكم النقطة المتعلقة بالنظام العام و التي تنسحب الى التأكد من أثر تنفيذ )أو الاع

و  -أي مجال تدخل محكمة الاستئناف -التحكيمي على النظام العام الوطني أو الدولي، فإن هذا المجال

يل الصيغة  رقابتها يمتد، حينما يتعلق الأمر باستئناف أمر قضى برفض الاعتراف أو برفض تخو

ب الاستئناف و ما أثاره التنفيذية، الى ما اعتمده الأمر القاضي بالرفض من تعليل في حدود أسبا

  الطرف المستأنف عليه من دفوع بهذا الخصوص؛

و حيث إن الأمر المستأنف، حينما رفض تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية في جزئه المتعلق 

بتمديد شرط التحكيم لشركة اينا هولدينغ، أسس قضائه على كون هذا التمديد فيه مساس بالنظام العام 

يعتبر اجراء باطلا مستوجبا لرد الطلب في مواجهتها، مستندا في ذلك الى كون القانون  المغربي و

-الواجب التطبيق بمقتضى العقد الذي ورد فيه شرط التحكيم هو القانون السويسري و الذي ثبت

  انه لا يتضمن أي مقتضى قانوني صريح يخص تمديد اتفاق التحكيم للغير؛  -لقاضي التذييل

مفهوم النظام العام الذي وجب على قاضي الصيغة التنفيذية مراقبة مدى عدم خرق  ل كن حيث إن

تنفيذ )أو الاعتراف ب( الحكم التحكيمي له، لا علاقة له بما طبقه المحكمون على النزاع من قوانين أو 

يل لهذه القوانين و القواعد، إذ أن هذا المفهوم مرتبط با لمبادئ قواعد و ما اعتمدوه من تفسير و تأو

الاساسية ، سواء الاجرائية او الموضوعية، السائدة في النظام القانوني لمحكمة التذييل او الاعتراف و 

بالمبادئ الاساسية في بلد القانون الذي اختاره الاطراف للتطبيق على النزاع، او لبلد تنفيذ العقد   ليس

  او لبلد مقر التحكيم؛
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الصيغة طرحه، أثناء نظره في طلب الاعتراف أو التذييل  و حيث إن السؤال الذي وجب على قاضي

  : بالصيغة التنفيذية، هو

  هل أن النتيجة المادية الملموسة التي يرتبها الحكم التحكيمي تصطدم مع مقتضيات النظام العام أم لا ؟

 تراجع بهذا الخصوص مقالة القاضي موهيب معمري، رئيس غرفة بمحكمة النقض اللبنانية تحت )

 l’exécution des sentences arbitrales étrangéres et des sentences rendues“ ” عنوان

localement en droit libanais »  03الصفحة)  

و حيث إن المتفق عليه دوليا أن النظام العام الدولي و الوطني يتضمن: المبادئ الأساسية المتعلقة 

لدولة الى حمايتها و القواعد و الأحكام التي تهدف خدمة المصالح بالعدالة و الاخلاق الحميدة التي تسعى ا

السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية للدول و المتعارف عليها تحت اسم القوانين التوجيهية أو الآمرة 

و الالتزامات الدولية التي يجب على الدولة احترامها اتجاه الدول الاخرى أو  Lois de policeمطلقا

لرابطة القانون الدولي بخصوص  0/0110ات الدولية) تراجع في هذا الشأن التوصيات عدد المنظم

 -الطعن المبني على مفهوم النظام العام كسبب لرفض الاعتراف أو تذييل المقررات التحكيمية، المنبثقة

يل  3الى  0على المؤتمر السبعين لرابطة القانون الدولي المنعقد بنيو دلهي، الهند من  -أي التوصيات أبر

0110)  

و كمثال لهذه المبادئ الأساسية المرتبطة بالنظام العام الدولي و الوطني ، القواعد العليا المشتركة بين 

الأمم كالقواعد التي تحرم الرشوة للموظف العام و الاستيلاء على المال غصبا و تلك المتعلقة بحقوق 

اء بالعقود و كمثال لبعض القوانين التوجيهية أو الآمرة الانسان و بتنفيذ الالتزامات بحسن نية و الوف

مطلقا، تلك المتعلقة بحماية المنافسة الاقتصادية وبحماية المستهلك و بالقانون الجنائي و بالقانون المتعلق 

يعة  بصعوبات المقاولة ) خاصة منه قاعدة وقف المتابعات الفردية( وبالاحكام القطعية الثابتة في الشر
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  ية )كمثلا أحكام الارث(؛الاسلام

و حيث إن الأمر المستأنف، بالاضافة الى كونه لم يبين مقتضى النظام العام الذي من شأن الاعتراف 

  بالحكم التحكيمي القاضي بتمديد شرط التحكيم لشركة اينا هولدينغ أو تذييله بالصيغة التنفيذية خرقه،

لى مقتضيات القانون السويسري ليخلص بأن هذا فانه بخوضه في تعليل الحكم التحكيمي المستند ا

القانون لا يتضمن أي مقتضى صريح يخص تمديد اتفاق التحكيم للغير و باعتماده على القانون 

السويسري المطبق على النزاع للقول بوجود خرق للنظام العام المغربي دون أن يبين أي علاقة بين 

 33-602يكون قد جانب اطار مهامه المحددة بمقتضى الفصل القانون المذكور و النظام العام المغربي ، 

  .من ق م م و لم يجعل لقضائه أساسا قانونيا سليما

و حيث تمسكت المستأنف عليهما بكون تمديد و انسحاب شرط التحكيم الى شخص لم يوقع عليه و لم 

  مبدأ نسبية العقود،يرضاه يعد مخالفة للنظام العام، اعتبارا لالزامية الكتابة في التحكيم و ل

و حيث حقا ،و لئن كان قانون المسطرة المدنية المغربي في الشق المتعلق بالتحكيم الدولي لم يشترط 

صراحة ورود شرط التحكيم كتابة، خلافا لما هو الحال في التحكيم الداخلي الذي نص بخصوصه الفصل 

معين لتلك الكتابة ، فان اتفاقية  على أن عقد التحكيم وجب أن يرد كتابة، دون تحديد لشكل 606

يورك المصادق عليها من طرف المغرب و التي يخضع لها التحكيم الدولي، الى جانب القواعد الواردة  نيو

، قد نصت في مادتها الثانية 10-15في قانون المسطرة المدنية وفق التعديل المدخل عليه بمقتضى القانون 

بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه هذا الشرط و المحرر الذي  على ضرورة وجود شرط التحكيم كتابة ،

  يرد فيه؛

من العقد  63و حيث إنه لا نزاع في كون شرط التحكيم في النازلة ورد فعلا كتابة بدليل الفصل 

الرابط بين المستأنفتين و شركة اينا اسمنت، إلا أن النزاع لا يتمحور حول وجود شرط التحكيم كتابة من 
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نما حول مدى امكانية تمديد شرط التحكيم الى طرف لم يوقع عليه، خاصة أن مبدأ نسبية عدمه و إ

العقود يقتضي ألا تلزم اتفاقية التحكيم إلا من كان طرفا فيها، فهي لا تضر و لا تنفع الاغيار تطبيقا 

  من ق ل ع؛ 000للمبدأ العام المجسد في الفصل 

حكيم الدولي ينصرف الى التمييز بين مفهوم الطرف الموقع ل كن حيث إن الاتجاه الغالب في قضاء الت

  على اتفاق التحكيم عن مفهوم الطرف في المسطرة التحكيمية،

  :يراجع بهذا الخصوص)

L’extension de la Convention d’Arbitrage aux Parties non Signataires » Analyse 

de la Doctrine de la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI au Regard de la 

Jurisprudence Française et Espagnole.  

Jean Paul Correa Delcasso  

، بحيث اقر هذا الاتجاه امتداد شرط التحكيم، المدرج في العقد الذي ابرمه بعض الاطراف، الى 

في قيام هؤلاء غيرها من الاشخاص رغم عدم توقيعها ذلك العقد، كلما توافر شرط اساسي متمثل 

  الاشخاص بدور فعلي في ابرام أو تنفيذ أو انهاء العقد الذي تضمن شرط التحكيم؛

يورك بشأن الاعتراف و تذييل المقررات التحكيمية الدولية أكدوا هذا  و حيث إن شراح اتفاقية نيو

تحديد أطراف التوجه حينما اعتبروا أن مسألة اشتراط الكتابة في اتفاق التحكيم مستقلة عن مسألة 

النزاع التحكيمي ، و أن الأولى ترتبط بمسألة الصحة الاجرائية للاتفاق، في حين ترتبط الثانية بجوهر 

يورك(؛   النزاع)أنظر بهذا الصدد دليل المحكمة الدولية للتحكيم س س إي لشرح اتفاقية نيو

يم، و ل كنها لعبت دورا في و حيث إنه كلما ظهر من واقع النزاع أن اشخاصا لم توقع أصلا شرط التحك

ابرام أو تنفيذ أو فسخ العقد المتضمن لذلك الشرط، فإنها تصبح بذلك اطرافا حقيقية في العقد أو 



 

 

 

251 

معنية به و بالمنازعات التي يمكن أن تنشأ عنه و ينصرف اليها إذن شرط التحكيم دون أن يكون في 

م العام الدولي أو الوطني و لا أن يكون في ذلك أي خرق للقواعد أو المبادئ الأساسية المشكلة للنظا

  ذلك مساس بنسبية العقود أو بشرط كتابة اتفاق التحكيم؛

و حيث انه إذا كان الاتجاه الملموس سواء على صعيد أحكام التحكيم التجاري الدولي أو الاحكام 

حكيم أو امكانية الاستثناء يميل الى امكانية الخروج عن فكرة الاثر النسبي لاتفاق الت  القضائية المقارنة

منه الا أن ذلك، و كما سبق القول، يخضع لشروط و هذه الشروط تتجلى في حالة مجموعة الشركات، و 

هي الحالة المعنية في نازلة الحال، بالمساهمة الفعالة للشركة الام أو شركة أخرى غير الشركة الموقعة على 

نازعة أو مساهمتها بشكل رئيسي سواء في تنفيذه أو في عدم العقد، في المفاوضات الخاصة بالعقد محل الم

  تنفيذه،

ية العامة في التحكيم التجاري الدولي، لمؤلفته الدكتورة “انظر بهذا الصدد كتاب ) الموجز في النظر

  (0112  حفيظة السيد الحداد؛ منشورات الحلبي الحقوقية

ة )سواء( الأم )أو التابعة (غير الموقعة على و مؤدى ذلك، أن سند انسحاب اتفاق التحكيم إلى الشرك

العقد يقتضي عدم التوقف عند المعيار المادي المتمثل في مجرد التوقيع على العقد اعتبارا ل كون الطرف 

الفعلي في العقد ليس بالضرورة هو من قام بوضع توقيعه عليه و إنما هو الطرف القائم في الظل، مصدر 

 André Chapelle “L’Arbitrage et les tiers : le لشأن مقال الاستاذالتعليمات) يراجع في هذا ا

droit des personnes morales( Groupes de sociétés ; Interventions d’Etats) », in 

L’Arbitrage et les tiers, Journée du Comité français de l’arbitrage, 1988. P.475)  

يق وثيقة المهمة و حيث إنه خلافا لما تمسك به ا لطرف المستأنف من كون اينا هولدينغ عبرت عن طر

عن رضاها للخضوع للمسطرة التحكيمية و بالتالي تبقى طرفا فيها لا يستقيم ومعطيات الملف ذلك أن 
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الثابت أنها تحفظت منذ بداية المسطرة التحكيمية على اقرار سلطة محكمة التحكيم وبالتالي فان تمديد 

اليها لا يمكن أن يجد سنده في وثيقة المهمة )والتي لم يعتمدها الحكم التحكيمي في قضائه شرط التحكيم 

؛ النسخة الاصلية الواردة باللغة 51من الحكم التحكيمي ص  033  التعليل الوارد في الفقرة” أيضا 

  الفرنسية( و إنما في ظروف و ملابسات القضية؛

  .المستأنف بهذا الخصوصمما وجب معه استبعاد ما تمسك به الطرف 

و حيث إن القول بكون شركة اينا هولدينغ رفضت، منذ بداية التعاقد بين أطراف النزاع، صراحة 

و أن هذا الرفض يكفي لعدم اقحامها  0101فبراير  06التدخل في العقد بمقتضى كتابها الموجه بتاريخ 

في العقد يبقى قولا مردودا للتعليل الذي في المسطرة التحكيمية وعدم مواجهتها بشرط التحكيم الوارد 

سبق للمحكمة أن أكدته بكون استنباط امتداد شرط التحكيم للشخص غير الموقع عليه ينبني على مدى 

تورطه في المفاوضات المتعلقة بالعقد أو ابرامه أو تنفيذه و لا يعتد بما عبر عنه من رفض صريح 

  لانضمامه للعقد؛

  .تمسك به الطرف المستأنف عليه في هذا الشأن مما وجب معه استبعاد ما

و حيث إن رقابة قاضي الاستئناف في شأن اختصاص المحكمين بتمديد أثر اتفاق التحكيم للغير الذي لم 

يوقع عليه تنسحب الى جميع المسائل المتصلة بالواقع أو القانون أو الاطراف و التي بناء عليها قررت 

  اختصاصها و تمديد شرط التحكيم؛المحكمة التحكيمية القضاء ب

و حيث إن المحكمة التحكيمية استندت في معرض تمديدها لشرط التحكيم لشركة اينا هولدينغ الى 

الظروف المحيطة بابرام و تنفيذ و فسخ العقد المتنازع بشأنه آخذة بعين الاعتبار العقد و ظروفه كوحدة 

تحكيم يلزم أيضا شركة اينا هولدينغ من خلال الدور اقتصادية متكاملة لتنتهي الى خلاصة أن شرط ال

الذي لعبته في العقد بحيث ظهرت كطرف فعلي بل رئيسي فيه و تبقى إذن معنية بالدرجة الاولى به و 
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ية الظاهر التي تشكل في القانون  بالمنازعات التي يمكن أن تتمخض عنه، محتكمة في ذلك الى نظر

  .ف في استعمال الحقالسويسري تطبيقا لمبدأ حظر التعس

و حيث ثبت فعلا صحة ما خلص اليه الحكم التحكيمي في هذا الشأن إذ أن الثابت من وقائع النزاع كما 

وردت فيه و وثائق الملف المرفقة به و المدلى بها خلال المسطرة التحكيمية ان شركة اينا اسمنت، رغم 

ع الاسمنت في منطقة ال كيسر و رغم كونها كونها هي من أصدرت المناقصة الدولية من اجل بناء مصن

، الا أن أهم القرارات سواء 0110يوليوز  03هي من وقعت و بصفة منفردة على العقد المؤرخ في 

طن تم من طرف السيد  5111المتعلقة بالمشروع في حد ذاته ) تحديد الوحدة الانتاجية للمصنع في 

مكملة لتنفيذ العقد) كمثلا المفاوضات التي تمت مع ميلود الشعبي بصفته رئيس المجموعة(، أو تلك ال

يل بالمائة في رأسمال شركة اينا اسمنت  09بشأن قرار مساهمتها في حدود نسبة SFI المؤسسة الدولية للتمو

 00المراسلة المؤرخة في ” كانت تتم مع اينا هولدينغ في شخص السيد عمر الشعبي بصفته نائب الرئيس 

تلك المتعلقة بانهائه ) تدخل السيد ميلود الشعبي لاخبار البنك المغربي للتجارة  أو حتى″( 0119فبراير 

بكون شركة اينا اسمنت تسحب خطاب الضمان الممنوح من  0119مارس  06و الصناعة بتاريخ 

لفائدة فايف ف س ب في حين لم تصدر مراسلة بهذا الشأن عن اينا اسمنت الا بتاريخ  BNPP طرف

ا يستشف منه أن السيد ميلود الشعبي بصفته رئيس المجموعة اتخذ قرار السحب و هو م 0/3/0119

نيابة عن شركة اينا اسمنت بدل أجهزة الادارة الخاصة بهذه الشركة( لم تتخذ من طرف أجهزة ادارة 

يق  شركة اينا اسمنت بل و لم تستشر في شأن هذه القرارات، إذ أن شركة اينا هولدينغ ظهرت، عن طر

 ، مظهر المسؤول عن أهم القرارات المتعلقة بهذه الشركة، هذا من جهة؛ممثليها

يلية التي اشترطت من  COFACE ) مثلا  و من جهة ثانية، فإن الطلبات الصادرة عن المؤسسات التمو

اجل تأمين المشروع الادلاء بالوثائق المالية و التركيبية لشركة اينا هولدينغ ولبعض الشركات التابعة لها ( 
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يل في رأسمال شركة اينا اسمنت( و ال كفالة  ) اشتراط مؤسسة كوفاس مساهمة المؤسسة الدولية للتمو

التضامنية الممنوحة من طرف شركة اينا هولدينغ تبين فعلا أن شركة اينا اسمنت لم يكن باستطاعتها 

 11،632.623.111وحدها استيعاب مشروع من هذا الحجم ) القيمة الاجمالية للعقد محددة في 

أورو للشق المستورد( ، و هو الامر الذي تعززه  11،06.011.0111درهم للشق المحلي و مبلغ 

( و عدم استفادتها من المساحة 0112المعطيات المتمثلة في حداثة نشأة شركة اينا اسمنت) شهر فبراير 

في مصنع الاسمنت  المالية الكافية لعدم توفرها على أي نشاط صناعي إذ أنها انشأت لغاية الاستثمار

  موضوع النزاع التحكيمي؛

يلي للمشروع بظهورها مظهر  مما يبين فعلا أن شركة اينا هولدينغ لعبت دورا مهما كذلك في الجانب التمو

  .المساند

و من جهة ثالثة و اعتبارا ل كون العقد و الظروف المحيطة به يشكل وحدة اقتصادية متكاملة،فإن 

م بمقر شركة اينا هولدينغ و بمحضر ممثليها القانونيين )على الخصوص الاجتماع الاجتماعات التي كانت تت

يل المقترحة من طرف الابناك؛ اجتماع  0110شتنبر  00المؤرخ في   06من أجل مناقشة طرق التمو

في مقر شركة اينا هولدينغ بمحضر ممثليها الى جانب ممثلي اينا اسمنت و شركة فايف ف س  0110دجنبر 

مت في تعزيز انطباع كون شركة اينا اسمنت كانت غائبة في المسلسل التعاقدي و أن شركة اينا ب( ساه

هولدينغ هي من كان يحرك المساطر ويتخذ القرارات أو على الاقل أن معظم القرارات التي تهم هذا 

  .لتعاقديةالمشروع كانت دائما تتخذ بمعيتها وباستشارتها و هو ما ينم عن مدى تورطها في العملية ا

و حيث إن التعليل المعتمد في الحكم التحكيمي المؤسس على مجموعة أدلة واقعية اعتبارا للظروف التي 

ير العقد و ما يكون قد سبقه او عاصره من معطيات، للخروج بخلاصة كون شركة اينا  احاطت بتحر

تمديد شرط التحكيم اليها اسمنت لم تكن سوى مجرد اداة معبرة عن ارادة الشركة الام و هو ما يبرر 
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ية الظاهر هو تعليل منسجم واقعا و قانونا و يبقى كافيا لتكوين قناعة المحكمة حول الدور  استنادا الى نظر

الفعال الذي لعبته اينا هولدينغ في العملية التعاقدية كوحدة اقتصادية ولاعتبارها طرفا في النزاع 

  التحكيمي؛

ورة أعلاه، يكون ما قضى به الامر المستأنف بهذا الخصوص غير مؤسسا و حيث إنه اعتبارا للعلل المذك

يل الاعتراف و الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي فيما قضى  و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد بالامر بتخو

  .شركة اينا هولدينغ  به في مواجهة

 

 : في الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة شركة اينا اسمنت

 

  :أسست شركة اينا اسمنت استئنافها على الاسباب التالية حيث

 

من قانون المسطرة المدنية والفصل  32-602في شأن السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 

يورك   :الرابع من اتفاقية نيو

 حيث تمسكت المستأنفة بكون نسخة الحكم التحكيمي المدلى بها، و خلافا لما ورد بالامر المستأنف، لا

يل جوليفي بأنها مطابقة للأصل و  يمكن الاعتداد بها ل كونها مجرد نسخة شمسية يشهد شخص يدعى ايمانو

أنه كان على المستأنف عليهما أن يقوما على الاقل بتصحيح امضاء هذا الشخص لدى السلطات 

لمغرب تطبيقا القنصلية المغربية أو الديبلوماسية بفرنسا حتى يسوغ لهما الاستدلال بهذه النسخة في ا

و البرتوكول الاضافي المؤرخ  5/01/0925لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب و فرنسا المؤرخة في 

  ؛01/0/0900في 
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من نظام غرفة التحكيم الدولية أنه يمكن تسليم نسخ مصادق عليها  00ل كن حيث ان الثابت من المادة 

  ي اجراء آخر؛طبقا للأصل من طرف الامانة العامة للغرفة دون أ

و حيث إن الثابت من نسخة الحكم التحكيمي المدلى بها أنها فعلا نسخة مطابقة للأصل وأن السيد 

يل جوليفي، باعتباره مستشارا عاما في الغرفة هو من شهد على هذه الصحة مما يكون معه ما اثير  ايمانو

يله على النازلة ويبقى نظام غرفة بخصوص تطبيق اتفاقية التعاون بين فرنسا و المغرب لا يجد مجالا  لتنز

التجارة الدولية هو الواجب التطبيق إذ أن الاطراف بلجوئهم الى التحكيم لدى هذه الغرفة يكونون قد 

  .ارتضوا الاحتكام الى هذا النظام

 

 : في السبب المستمد من خرق الحكم التحكيمي لحقوق الدفاع

 

التحكيمية إلى ممثلي المستأنف عليهما المعنيين بالنزاع يشكل  حيث تمسكت المستأنفة بكون استماع الهيئة

  خرقا للمبدأ القائل بعدم جواز اصطناع الشخص حجة لنفسه؛

من نظام غرفة التحكيم الدولية أعطت لمحكمة التحكيم صلاحيات واسعة  01ل كن حيث إن المادة 

ة الوسائل الملائمة بما فيها الاستماع لتأسيس وقائع القضية إذ أنه يجوز لها التحقيق في الوقائع بكاف

للأطراف في مواجهة بعضهم البعض و الاستماع الى الشهود أو الخبراء و تعيين خبراء وبالتالي فان 

الاستماع الى ممثلي المستأنف عليهما يدخل في باب صلاحيات التحقيق في الدعوى ولا يشكل خرقا 

من  003و 003ف خاصة و أن الثابت من الفقرة لحقوق الدفاع كما ذهب الى ذلك الطرف المستأن

الحكم التحكيمي في نسخته الفرنسية أنه لم يسبق للمستأنفة أن سجلت أي اعتراض بشأن الاستماع لهؤلاء 

  .الممثلين بصفتهم شهودا



 

 

 

257 

   

 : في السبب المستمد من خرق مبدأ استقلالية الشرط التحكيمي

 

ا القانون السويسري على اتفاق التحكيم و هو الأمر غير حيث دفعت المستأنفة بكون المحكمين طبقو

يل هذا القانون على العقد فقط و أن الراسخ في مجال  المستساغ ل كون إرادة الأطراف انصرفت الى تنز

التحكيم الدولي و الداخلي أيضا أن اتفاق التحكيم يتمتع باستقلالية عن العقد الأصلي و أنه بإعمال قواعد 

لقانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم هو القانون المغربي و يكون القاضي المغربي التنازع يكون ا

بإعمال الشروط التي يقتضيها هذا القانون من اجل   ملزما بالفصل في المسألة وفقا للقانون المغربي و

  صحة الشرط التحكيمي؛

المتعارف عليه في القانون ل كن حيث إن استقلالية شرط التحكيم عن شروط العقد الاخرى و حسب 

سواء بالبطلان أو   الدولي للتحكيم تقتضي أنه أيا كانت الاسباب التي تؤدي بالعقد الاصلي الى الانتهاء

يا و يبقى مستقلا عن باقي شروط العقد  الفسخ أو حتى باتفاق طرفيه، فان شرط التحكيم يظل سار

صحته لا ترتبط بنظام قانوني معين و إنما تقتضي الأصلي ، طالما كان هذا الشرط صحيحا في ذاته و أن 

  .عدم مخالفته لمقتضيات النظام العام الدولي و الوطني، مما يكون معه السبب غير قائم

 

 : في السبب المستمد من تجاوز الهيئة التحكيمية لاتفاق التحكيم و توسعها في تفسيره

 

فيه الشرط التحكيمي يبقى محصورا في كل حيث دفع الطرف المستأنف بكون تفسير البند الذي ورد 

يض عن الفسخ و البطلان،   نزاع ينشأ عن العقد و هذا لا يعني أنه يشمل فسخه أو بطلانه أو التعو
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نص على إحالة جميع النزاعات الناشئة عن العقد على التحكيم ولم يحصر أمر  63و حيث إن الفصل 

بل جاء عاما و غير مقيد و هو ما يفهم منه أن كل خلاف الإحالة في نزاع معين أو نقطة قانونية معينة 

حول العقد سواء تعلق بتفسيره أو تنفيذه أو تطبيقه و كل ما يترتب عن ذلك من آثار بما فيها 

يض المترتب عن الفسخ تبقى خاضعة لمسطرة التحكيم و يكون ما أثير بهذا الشأن غير سائغ   .التعو

 

 : كم التحكيمي للنظام العام الوطنيفي السبب المستمد من مخالفة الح

 

حيث تمسكت المستأنفة بكون استماع الهيئة التحكيمية للشهود دون أدائهم اليمين القانونية يعد مخالفة 

  للنظام العام الوطني؛

ية  ل كن حيث إن الأطراف ارتضوا الاحتكام الى نظام غرفة التحكيم الدولية في شأن القواعد المسطر

و هذه القواعد لم تنص على أي اجراء شكلي من قبيل أداء اليمين عند الاستماع الى الواجب اتباعها 

تنص   30-602خاصة أن القانون المغربي في المادة   الشهود مما يكون معه ما أثير بهذا الشأن غير قائم،

اد الى نظام صراحة في ما يتعلق بالمسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم الدولي على امكانية الاستن

للتحكيم دون أن يشترط بهذا الخصوص ضرورة أداء اليمين عند الاستماع الى الشهود مما يستشف معه 

أيضا أن أداء اليمين في القانون المغربي و إن كان من القواعد الآمرة فانه ليس من النظام العام 

  .التوجيهي أو المطلق

 

التحكيمية للأجل الذي حدد لها من أجل البت في في شأن السبب المستمد من عدم احترام الهيئة 

  النزاع
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:  

حيث إن ما تمسكت به المستأنفة من كون أجل التحكيم له ارتباط لصيق بالنظام العام و أن هذا 

الأجل يجب أن يكون محددا زمنيا لان الهيئة التحكيمية لا يمكنها أن تتحكم فيه كما تشاء لوحدها و 

في فقرته -  03ى غير ذي أساس ذلك أنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل خارج ارادة الاطراف، يبق

من نظام غرفة التحكيم الدولية المحتكم اليه يتضح أنه يجوز لهيئة التحكيم تمديد الاجل من تلقاء  -الثانية

يا و أن هذه الضرورة تخضع لتقدير محكمة التحكيم و التي تقدر ظروف  نفسها إذا رأت ذلك ضرور

ما أن الثابت من وقائع النزاع التحكيمي أن هذا التمديد أملته نسبيا الطلبات المقدمة من طرف النازلة ك

( من أجل 0119أكتوبر  09الطرف المستأنف نفسه الذي تقدم بطلب تمديد الاجل ) المحدد في 

مية مما اضطرت معه المحكمة التحكي 0119أكتوبر  00وضع مذكرته الجوابية و أكدها من جديد بتاريخ 

نونبر  03لتغيير الجدول الزمني بتحديدها لأجل جديد للادلاء بالمذكرة الجوابية للمستأنف حددته في 

  .(من النسخة الفرنسية للحكم التحكيمي 012و  013) انظر الفقرتين  0110

ن و حيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه، تكون الأسباب المعتمدة غير مؤسسة و يتعين رد الاستئناف المقدم م

  .طرف شركة اينا اسمنت و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص
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  ل هذه الأسبــــاـب 

 

يا ية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا و انتهائيا وحضور   :تصرح محكمة الاستئناف التجار

   

  .في الشـــكــــل : بقبول الاستئنافين

 

كتي فايف ف سي بي و سي بي سي المغرب و الغاء الأمر المستأنف في ال جوهــر : باعتبار استئناف شر 

يل  فيما قضى به من رفض طلب في مواجهة شركة اينا هولدينغ و الحكم من جديد بالأمر بتخو

الصادر بجنيف  00/9/0100المؤرخ في ND/16815 الاعتراف و الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي

  .ة للغرفة الدولية بباريس في مواجهة شركة اينا هولدينغ و تحميلها الصائرعن المحكمة الدولية للتحكيم التابع

 

  .و برد استئناف شركة اينا اسمنت و تأييد الامر المستأنف فيما قضى به بخصوصها وتحميلها الصائر

                      

  .المناقشة وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في
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: أداء أتعاب المحكمين 10/10/0102قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

 التزام تضامني بين أطراف اتفاق التحكيم
 

 

 Paiement des honoraires des arbitres : obligation solidaires des parties à la 

convention d’arbitrage 

Après avoir relevé le caractère international de l’arbitrage, la cour d’appel, qui 

n’avait pas à se référer à une loi étatique, en a exactement déduit, par une 

décision motivée, que la nature solidaire de l'obligation des parties au paiement 

des frais et honoraires des arbitres résultait du contrat d'arbitre, de sorte que 

cette dernière, non discutée en son montant, n'était pas sérieusement 

contestable ; que le moyen, qui, en ses quatrième et cinquième branches, 

critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé ; 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :  

 

 

Sur le moyen unique :  

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que la société française 

Getma international et la République de Guinée ont conclu un contrat de 

concession portuaire ; qu'un différend étant né de sa résiliation par la seconde, 

elles ont désigné MM. X..., Y... et Z... comme arbitres dans l'arbitrage ouvert, en 

application de la clause compromissoire, devant la Cour commune de justice et 

d'arbitrage de l'OHADA ; qu'en cours de procédure, les parties ont accepté de 

fixer à une certaine somme le montant total des honoraires des arbitres ; que le 

tribunal arbitral a rendu sa sentence le 29 avril 2014 ; que la République de 

Guinée ayant refusé de payer la part lui incombant, MM. X..., Y... et Z... ont 

assigné en référé la société Getma international en paiement d'une provision 

égale à la part impayée ; 

 

Attendu que la société Getma fait grief à l'arrêt de la condamner à payer 

diverses sommes aux arbitres à titre de provision, alors, selon le moyen : 

 

1°/ que la solidarité ne se présumant pas, elle ne peut résulter que d'une 

disposition légale expresse ou d'une clause contractuelle non équivoque ; qu'en 
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se bornant à énoncer, en l'espèce, pour décider qu'une obligation non 

sérieusement contestable au paiement de la totalité des frais et honoraires 

définitifs des arbitres pesait sur la société Getma international, qu'il « résulte du 

contrat d'arbitre conclu à titre onéreux une obligation solidaire de paiement des 

frais et honoraires des arbitres », sans préciser ni le texte légal, ni les 

stipulations du contrat d'arbitrage qui auraient été susceptibles de fonder la 

solidarité ainsi affirmée, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation générale 

et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

 

2°/ que la solidarité ne se présumant pas, elle ne peut résulter que d'une 

disposition légale expresse ou d'une clause contractuelle non équivoque ; 

qu'aucune disposition légale ne prévoit une obligation solidaire entre les 

litigants quant au paiement des honoraires définitifs des arbitres ; que l'accord 

donné par la société Getma international et la République de Guinée, 

respectivement par courrier du 30 mai 2013 et courriel du 28 juin suivant, à la 

fixation des honoraires des arbitres à la somme globale de 450 000 euros ne 

contient quant à lui aucune clause de solidarité conventionnelle entre les 

débiteurs de cette somme ; qu'en retenant, pour décider qu'une obligation non 

sérieusement contestable au paiement de la totalité des frais et honoraires 

définitifs des arbitres pesait sur la société Getma international, qu'il « résulte du 

contrat d'arbitre conclu à titre onéreux une obligation solidaire de paiement des 

frais et honoraires des arbitres », cependant qu'il n'existait aucune disposition 

légale en ce sens, ni aucune clause expresse de solidarité dans le contrat 

d'arbitre litigieux, la cour d'appel a en tout état de cause violé les articles 873, 

alinéa 2, du code de procédure civile et 1202 du code civil ; 

 

3°/ que la solidarité ne se présumant pas, elle ne peut résulter que d'une clause 
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contractuelle non équivoque ou d'une disposition légale expresse ; qu'en 

affirmant en l'espèce de façon péremptoire que l'obligation solidaire entre les 

litigants quant au paiement des frais et honoraires définitifs des arbitres serait 

conforme aux usages de l'arbitrage commercial international, sans préciser sur 

quel élément elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au 

regard de l'article 455 du code de procédure civile ; 

 

4°/ que c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas 

sérieusement contestable que le juge des référés peut accorder une provision 

au créancier ; qu'une contestation sérieuse survient lorsque la prétention du 

demandeur repose sur des fondements incertains, l'applicabilité au litige de la 

règle de droit invoquée étant raisonnablement discutable ; que tel est 

nécessairement le cas lorsqu'un usage international, invoqué par l'une des 

parties, est incertain dans son existence ou sa teneur éventuelle, et donc 

sérieusement discutable ; qu'en l'espèce, la société Getma international 

contestait l'existence de l'usage de l'arbitrage commercial international allégué 

par les arbitres en faisant valoir dans ses conclusions d'appel que les différents 

règlements d'arbitrage international se bornaient à prévoir la possibilité pour 

l'une des parties de prendre provisoirement à sa charge la part incombant à 

l'autre, au stade de la constitution de la provision sur honoraires, afin de ne pas 

retarder ou bloquer l'instance ou d'en retarder l'issue et que cette possibilité 

prévue à l'égard des seules provisions sur honoraires et uniquement avant le 

prononcé de la sentence arbitrale, ne pouvait donc fonder un usage de 

l'arbitrage international impliquant une solidarité des litigants au moment du 

paiement du solde des honoraires définitifs des arbitres ; qu'en énonçant 

cependant que l'obligation solidaire entre les litigants quant au paiement des 

frais et honoraires définitifs des arbitres serait conforme aux usages de 
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l'arbitrage commercial international, la cour d'appel a en tout état de cause 

tranché une contestation sérieuse et violé l'article 873, alinéa 2, du code de 

procédure civile ; 

 

5°/ que l'article 11.2 du règlement d'arbitrage OHADA indique que « si les 

provisions sont dues à part égales par le ou les demandeurs et le ou les 

défendeurs, le versement pourra être effectué en totalité par chacune des 

parties si l'autre s'abstient d'y faire face » ; qu'une telle stipulation, qui prévoit la 

simple possibilité pour une partie, et non l'obligation, d'avancer la provision due 

par l'autre afin de permettre à l'instance arbitrale d'avoir lieu, n'institue aucune 

obligation solidaire au paiement des frais et honoraires définitifs des arbitres 

une fois l'instance arbitrale achevée ; qu'en retenant cependant en l'espèce, 

pour décider qu'une obligation non sérieusement contestable au paiement de la 

totalité des frais et honoraires définitifs des arbitres pesait sur la société Getma 

international, que la solidarité des litigants était « corroborée » par ce texte, 

cependant que celui-ci ne consacre nullement son existence, la cour d'appel a 

derechef violé les articles 873, alinéa 2, du code de procédure civile et 1202 du 

code civil ; 

 

6°/ que c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas 

sérieusement contestable que le juge des référés peut accorder une provision 

au créancier ; qu'une contestation sérieuse existe nécessairement si le juge des 

référés ne peut trancher le litige sans se livrer à une interprétation des contrats, 

pièces et documents qui lui sont soumis ; que l'article 11.2 du règlement 

d'arbitrage OHADA indique que « si les provisions sont dues à part égales par le 

ou les demandeurs et le ou les défendeurs, le versement pourra être effectué 

en totalité par chacune des parties si l'autre s'abstient d'y faire face » ; que cette 
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stipulation, qui prévoit seulement la possibilité pour une partie, et non 

l'obligation, d'avancer la provision due par l'autre afin de permettre à l'instance 

arbitrale d'avoir lieu, ne fait aucune allusion à une obligation solidaire au 

paiement des frais et honoraires définitifs des arbitres une fois l'instance 

arbitrale achevée ; qu'en retenant cependant en l'espèce que cette stipulation 

corroborait l'existence d'une solidarité des litigants quant au paiement des 

honoraires définitifs des arbitres, la cour d'appel s'est livrée à son interprétation 

et a en conséquence tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 

873, alinéa 2, du code de procédure civile ;  

 

 

Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère international de l'arbitrage, la 

cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à une loi étatique, en a exactement 

déduit, par une décision motivée, que la nature solidaire de l'obligation des 

parties au paiement des frais et honoraires des arbitres résultait du contrat 

d'arbitre, de sorte que cette dernière, non discutée en son montant, n'était pas 

sérieusement contestable ; que le moyen, qui, en ses quatrième et cinquième 

branches, critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé ;  

 

PAR CES MOTIFS : 

 

REJETTE le pourvoi ; 

 

Condamne la société Getma international aux dépens ; 

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X..., Y... 

et Z... la somme globale de 3 000 euros ;  
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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé 

par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-

sept. 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt. 

 

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour 

la société Getma international. 

 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Getma 

International à payer à titre de provision les sommes de 108.000 euros TTC à M. 

X... et 81.000 euros TTC chacun à MM. Y... et Z..., outre une somme de 3.000 

euros à chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

 

AUX MOTIFS QU' « à la suite de la résiliation par la République de Guinée du 

contrat de concession portuaire conclu le 22 septembre 2008 avec Getma, celle-

ci, le 10 mai 2011, a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de la 

clause d'arbitrage OHADA stipulée par l'article 31 ; que Getma et la République 

de Guinée ont choisi comme arbitres, respectivement, M. Y... et M. Z..., lesquels 

ont désigné M. X... en qualité de président ; que suivant lettre du 30 mai 2013 et 

courriel du 28 juin 2013, Getma et la République de Guinée ont donné leur 

accord à la fixation à 450.000 euros des honoraires de l'ensemble du tribunal 

arbitral ; que la sentence rendue le 29 avril 2014 a condamné la République de 

Guinée à payer à Getma diverses sommes pour un montant total de 38.531.127 

euros, outre intérêts, et a dit que les parties supporteraient à égalité les frais 

d'arbitrage et que celle qui aurait payé plus que sa part aurait le droit d'exiger 

de l'autre le remboursement du surplus ; qu'à réception des notes d'honoraires 
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établies par les arbitres le 30 avril 2014 en conformité avec l'accord convenu, 

Getma en a réglé la moitié tandis que la République de Guinée refusait de 

s'acquitter de sa quote-part ; que Getma ayant rejeté la demande de prise en 

charge de la part incombant à son adversaire, les arbitres l'ont assignée en 

référé aux fins de paiement de provisions correspondant à ces sommes ; que par 

l'ordonnance entreprise le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir pas 

lieu à référé ; qu'il résulte du contrat d'arbitre conclu à titre onéreux une 

obligation solidaire de paiement des frais et honoraires des arbitres dont la 

mission est exécutée dans l'intérêt commun des litigants ; que cette solidarité, 

conforme aux usages de l'arbitrage commercial international, se trouve en 

l'espèce corroborée par les stipulations du règlement d'arbitrage OHADA dont 

l'article 11.2 prévoit que si les provisions sont dues à parts égales par le ou les 

demandeurs et le ou les défendeurs, le versement pourra être effectué en 

totalité par chacune des parties si l'autre s'abstient d'y faire face ; que 

contrairement à ce que soutient Getma, la nature solidaire de l'obligation des 

parties à l'égard des arbitres, qui résulte du contrat d'arbitre et non de la 

sentence, ne saurait être affectée par les dispositions de celle-ci qui, dans les 

rapports entre les parties, fixent les conditions de la contribution à la dette ; que 

l'obligation de Getma n'est donc pas sérieusement contestable en son principe 

et qu'elle n'est pas discutée dans son quantum ; qu'il convient dès lors, 

infirmant la décision entreprise, de condamner l'intimée à payer les provisions 

demandées par les appelants ; que Getma, qui succombe, ne saurait bénéficier 

des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée 

sur ce fondement à payer la somme de 3.000 euros à chacun des appelants » ; 

 

ALORS, D'UNE PART, QUE la solidarité ne se présumant pas, elle ne peut résulter 

que d'une disposition légale expresse ou d'une clause contractuelle non 
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équivoque ; qu'en se bornant à énoncer en l'espèce, pour décider qu'une 

obligation non sérieusement contestable au paiement de la totalité des frais et 

honoraires définitifs des arbitres pesait sur la société Getma International, qu'il 

« résulte du contrat d'arbitre conclu à titre onéreux une obligation solidaire de 

paiement des frais et honoraires des arbitres », sans préciser ni le texte légal, ni 

les stipulations du contrat d'arbitrage qui auraient été susceptibles de fonder la 

solidarité ainsi affirmée, la Cour d'appel a statué par voie d'affirmation générale 

et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 

 

ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT QUE, la solidarité ne se présumant 

pas, elle ne peut résulter que d'une disposition légale expresse ou d'une clause 

contractuelle non équivoque ; qu'aucune disposition légale ne prévoit une 

obligation solidaire entre les litigants quant au paiement des honoraires 

définitifs des arbitres ; que l'accord donné par la société Getma International et 

la République de Guinée, respectivement par courrier du 30 mai 2013 et 

courriel du 28 juin suivant, à la fixation des honoraires des arbitres à la somme 

globale de 450.000 euros ne contient quant à lui aucune clause de solidarité 

conventionnelle entre les débiteurs de cette somme ; qu'en retenant, pour 

décider qu'une obligation non sérieusement contestable au paiement de la 

totalité des frais et honoraires définitifs des arbitres pesait sur la société Getma 

International, qu'il « résulte du contrat d'arbitre conclu à titre onéreux une 

obligation solidaire de paiement des frais et honoraires des arbitres », 

cependant qu'il n'existait aucune disposition légale en ce sens, ni aucune clause 

expresse de solidarité dans le contrat d'arbitre litigieux, la Cour d'appel a en tout 

état de cause violé les articles 873, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1202 

du Code civil ; 
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ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, la solidarité ne se présumant pas, elle ne peut 

résulter que d'une clause contractuelle non équivoque ou d'une disposition 

légale expresse ; qu'en affirmant en l'espèce de façon péremptoire que 

l'obligation solidaire entre les litigants quant au paiement des frais et honoraires 

définitifs des arbitres serait conforme aux usages de l'arbitrage commercial 

international, sans préciser sur quel élément elle se fondait, la Cour d'appel a 

privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure 

civile ; 

 

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE c'est seulement dans le cas où l'existence de 

l'obligation n'est pas sérieusement contestable que le juge des référés peut 

accorder une provision au créancier ; qu'une contestation sérieuse survient 

lorsque la prétention du demandeur repose sur des fondements incertains, 

l'applicabilité au litige de la règle de droit invoquée étant raisonnablement 

discutable ; que tel est nécessairement le cas lorsqu'un usage international, 

invoqué par l'une des parties, est incertain dans son existence ou sa teneur 

éventuelle, et donc sérieusement discutable ; qu'en l'espèce, la société Getma 

International contestait l'existence de l'usage de l'arbitrage commercial 

international allégué par les arbitres en faisant valoir dans ses conclusions 

d'appel (p. 9 à 11) que les différents règlements d'arbitrage international se 

bornaient à prévoir la possibilité pour l'une des parties de prendre 

provisoirement à sa charge la part incombant à l'autre, au stade de la 

constitution de la provision sur honoraires, afin de ne pas retarder ou bloquer 

l'instance ou d'en retarder l'issue et que cette possibilité prévue à l'égard des 

seules provisions sur honoraires et uniquement avant le prononcé de la 

sentence arbitrale, ne pouvait donc fonder un usage de l'arbitrage international 

impliquant une solidarité des litigants au moment du paiement du solde des 
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honoraires définitifs des arbitres ; qu'en énonçant cependant que l'obligation 

solidaire entre les litigants quant au paiement des frais et honoraires définitifs 

des arbitres serait conforme aux usages de l'arbitrage commercial international, 

la Cour d'appel a en tout état de cause tranché une contestation sérieuse et 

violé l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 

 

ALORS, EN OUTRE, QUE l'article 11.2 du règlement d'arbitrage OHADA indique 

que « si les provisions sont dues à part égales par le ou les demandeurs et le ou 

les défendeurs, le versement pourra être effectué en totalité par chacune des 

parties si l'autre s'abstient d'y faire face » ; qu'une telle stipulation, qui prévoit la 

simple possibilité pour une partie, et non l'obligation, d'avancer la provision due 

par l'autre afin de permettre à l'instance arbitrale d'avoir lieu, n'institue aucune 

obligation solidaire au paiement des frais et honoraires définitifs des arbitres 

une fois l'instance arbitrale achevée ; qu'en retenant cependant en l'espèce, 

pour décider qu'une obligation non sérieusement contestable au paiement de la 

totalité des frais et honoraires définitifs des arbitres pesait sur la société Getma 

International, que la solidarité des litigants était « corroborée » par ce texte, 

cependant que celui-ci ne consacre nullement son existence, la Cour d'appel a 

derechef violé les articles 873, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1202 du 

Code civil ; 

 

ALORS, ENFIN, QUE c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation 

n'est pas sérieusement contestable que le juge des référés peut accorder une 

provision au créancier ; qu'une contestation sérieuse existe nécessairement si le 

juge des référés ne peut trancher le litige sans se livrer à une interprétation des 

contrats, pièces et documents qui lui sont soumis ; que l'article 11.2 du 

règlement d'arbitrage OHADA indique que « si les provisions sont dues à part 
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égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs, le versement pourra 

être effectué en totalité par chacune des parties si l'autre s'abstient d'y faire 

face » ; que cette stipulation, qui prévoit seulement la possibilité pour une 

partie, et non l'obligation, d'avancer la provision due par l'autre afin de 

permettre à l'instance arbitrale d'avoir lieu, ne fait aucune allusion à une 

obligation solidaire au paiement des frais et honoraires définitifs des arbitres 

une fois l'instance arbitrale achevée ; qu'en retenant cependant en l'espèce que 

cette stipulation corroborait l'existence d'une solidarité des litigants quant au 

paiement des honoraires définitifs des arbitres, la Cour d'appel s'est livrée à son 

interprétation et a en conséquence tranché une contestation sérieuse en 

violation de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile.  
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