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 كلمة افتتاحية

 

اسات الآنیة من البحوث و الدر یسرنا أن نتقدم للباحثین في مختلف فروع القانون عددا

  .هذا الحراك العلميمجلة القانون و الاعمال   ، وقد جسدت  ينالتاسع و الثلاثي احتواها العدد تال

 خطا بحثيا راسخا ومنهجا علميا واضحا ، يقوم علىالقانون و الأعمال  لقد اعتمدت مجلة 

، بغية الوصول والتجديد في كل ما يقومون بنشرهالابتكار  الدائم من قبل الباحثين على الالتزام 

 وير وتقديم، وتنالانسان  خدمة الأساس  العلمي التي هي في  السامية للبحثالاهداف  إلى 

 المتميز ئما على تقديمتسهر داالقانون و الأعمال  إن مجلة في الحقل القانوني ،  المهتمين  لكل المعرفة

ل الباحثين ، عود بالفائدة على كتخدم البحث العلمي وتالعلمية الذي و البحوث   مقالاتمن ال

ي التي حرصنا فيها على التنوع فاللجنة العلمية وأعضاء الاداري د طاقمها جه لالوهذا من خ

هذه الكلمة حرصنا الشديد  لالإننا نؤكد من خ .التخصص العلمي والتنوع أيضا في الجامعات 

ن وتشجيع هذه عرفة مؤكدين على ضرورة تثميدرة طيبة تهدف إلى ترقية العلم والمعلى دعم كل مبا

 .الشكر والثناء كل حق منا مبادرة التي تستلا

 

 



  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
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 الدولية التجارة عقود املادية القواعد

 شروط وإجراءات الدعوى التحكيمية

 

 

 الحبيب السرناني 

 نية،خريج ماستر القوانين االجرائية املد

 اطار بوزارة الداخلية، 

 نائب رئيس الجمعية املغربية لنشر الوعي بالقانون والحريات 

 

 

 مقدمة :

الشك أن التحكيم هو تعبير عن رغبة الطرفين في عدم عرض نزاعهم على القضاء العادي في الدولة، ورغبتهم  

ها موضوع النزاع، والقانون الذي يرغبون في إقامة محكمة خاصة بهم، يختارونها هم بأنفسهم، بشرط أن يحددوا ل

 تطبيقه فيما بينهم، فاملحكم هو قاض مختار بواسطتهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وللتحكيم مزايا كثيرة، ال تتوافر في حالة التجاء إلى القضاء العادي ومنها أن التحكيم يحفظ أسرار الطرفين  

لنظر القضية واملحامين املترافعين عن الطرفين. وهؤالء ملتزمون باملحافظة  فال يطلع عليها سوى املحكمين املختارين

على سر املهنة، وهذا بخالف ما يحصل أمام القضاء العادي، حيث تكون اإلجراءات علنية ويتعذر إخفاء كل ما يتعلق 

 بموضوع التحكيم.

قد تنعدم في بعض األحيان، وذلك  إلى جانب ذلك، يوفر التحكيم الوقت والجهد لألطراف، ولكن هذه امليزة 

 ألن النظر في بعض القضايا يطول إلى بضع سنوات، فيما تنتهي حاالت أخرى في بعض أشهر.

وانسجاما مع هذا، فالقضية املعروضة على القضاء العادي تمر في مراحل متعددة بين درجات املحاكم  

 هذه الدرجات وهي العرض على هيئة التحكيم.املختلفة، في حين القضية التحكيمية تمر بمرحلة واحدة من 

كما يمكن التحكيم األطراف من اختيار هيئة تحكيمية متخصصة في موضوع النزاع، كاختيار متخصص في  

 مجال البنوك، أو النقل البحري أو املقاوالت وغير ذلك من املجاالت.

تكون بعيدة املنال إذا لم توضع مسطرة  وتأسيسا على ما سبق، فالتحكيم يوفر مزايا عديدة لألطراف، لكن قد 

 وإجراءات فعالة وواضحة للدعوى التحكيمية، التي هي البوابة الرئيسية لحصول األطراف على حلول لنزاعاتهم.

فال مناص، من التأكيد على أهمية الدعوى التحكيمية في التحكيم، بالنظر إلى اعتبارها الطريق و السبيل  

 على حقوقهم.الوحيد لحصول املحتكمين 

 ومن هنا، يمكن التساؤل عن الكيفية التي تمارس بها الدعوى التحكيمية، فما هي شروطها وإجراءاتها؟  
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 ولإلجابة على هذا االشكال نتبع التصميم التالي:  

 التصميــــم :

 الفقرة األولى : شروط الدعوى التحكيمية . 

 أوال : الشروط املوضوعية :  

 األهلية -2   

 الصفة -1   

 املصلحة -3   

 ثانيا: الشروط الشكلية   

 مذكرة الدعوى التحكيمية -2   

 من ق م م . 31و 32إمكانية إعمال الفصلين -1   

 الفقرة الثانية : إجراءات الدعوى التحكيمية . 

 أوال: مسطرة التبليغ  

 ثانيا : املناقشة واملداولة   

 املناقشة -2   

 املداولة -1   

 خاتمة

أطراف اتفاق التحكيم قد تنازلوا عن سلوك طريق القضاء الرسمي، بمعنى أنهم قد آمنوا بما يقدمه  إن 

التحكيم من مزايا عدة، حيث أن املحتكمون هم الذين يختارون املحكم الذي يقتنعون بكفاءته املهنية و القانونية 

ية أمام املحاكم، وحتى يتمكن األطراف من عرض وحياده، وكذلك السرية التي تميز عملية التحكيم بدل الجلسات العلن

 نزاعاتهم عن طريق رفع الدعوى التحكيمية يجب توفر الشروط املوضوعية و الشكلية ملمارسة الدعوى. 

 الفقرة األولى : شروط الدعوى التحكيمية.

روط لى الشو حتى يتمكن املدعى في الدعوى التحكيمية من رفع دعواه بشكل صحيح فإنه البد أن يتوفر ع 

املوضوعية )أوال( أي ضرورة توفر األهلية القانونية والصفة ثم املصلحة، وكذلك يجب التقيد بالشروط الشكلية 

 الفتتاح الدعوى ونشرها أمام الهيئة التحكيمية )ثانيا(.

 أوال : الشروط املوضوعية: 
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  األهلية:-2  

ق لجميع األشخاص من ذوي األهلية الكاملة سواء فهو يعطي الح 03-00من القانون  303بالرجوع إلى الفصل  

كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق التحكيم في تلك الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود 

 ووفق اإلجراءات و املساطر املنصوص عليها ضمن فصول هذا القانون.

يتوفر على األهلية الكاملة التي يشترطها القانون فالشخص حتى يتمكن من االتفاق على التحكيم يجب أن  

إلبرام التصرفات القانونية و التي يجب أن يتوفر عليها الشخص عند إقدامه على رفع الدعوى التحكيمية أمام الهيئة 

التي تم اختيارها للفصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم، فاملحتكم يجب أن يتوفر على أهلية التقاض ي حتى يكون 

على بينة من أمره فيما يقوم به، واألهلية تنقسم على قسمين ، أهلية الوجوب والتي تثبت في األصل لكل آدم منذ والدته 

بل حتى للجنين وهو في بطن أمه، وأهلية األداء وهي صالحية الشخص للقيام بالعمليات القانونية على الوجه السليم 

 نفسه.

إلبرام اتفاق التحكيم يجب أن يتوفر عليها املحتكم عند رفعه للدعوى التحكيمية، فاألهلية التي يتطلبها املشرع       

 وهي أهلية األداء والتي بمقتضاها يكتسب الشخص الحقوق ويتحمل بااللتزامات .

فالتحكيم الذي يقدم عليه القاصر دون موافقة نائبه الشرعي يكون باطال بحكم القانون، إال إذا كان هذا  

 ترشيده أو باشر ذلك بواسطة نائبه القانوني. القاصر قد تم

وهكذا فاألشخاص الطبيعيين الذين يتوفرون على األهلية القانونية املطلوبة يمكنهم أن يوافقوا على التحكيم  

و أن يرفعوا الدعوى التحكيمية أمام الهيئة التحكيمية ألجل الفصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم، وتقديم طلباتهم 

 عاتهم أمام املحكم أو الهيئة املشكلة من قبلهم.ودفو 

أما فيما يخص أهلية األشخاص املعنوية فإنه ينبغي التمييز بين األشخاص املعنوية العامة والخاصة،  

فاألشخاص املعنوية العامة كانت من املسائل التي لم تتوحد بشأنها نصوص التشريعات و لم تتوافق بشأنها مواقف 

 الفقه و القضاء.

" ال يجوز أن تكون نص على أنه :   03-00من قانون التحكيم الجديد  320فاملشرع املغربي من خالل الفصل  

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

 باختصاصات السلطة العمومية.

اتجة عنها يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا املتعلقة بتطبيق قانون غير أن النزاعات الحالية الن 

 جبائي.

أدناه يمكن أن تكون النزاعات املتعلقة بالعقود التي  721بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل  

الوصاية  ملراقبة أو تبرمها الدولة أو الجماعات املحلية محل اتفاق التحكيم في دائرة التقيد باملقتضيات الخاصة با

 .املنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل فيما يخص العقود املهنية..."

فمن خالل هذا يتأكد أن املشرع املغربي أعطى إمكانية املوافقة على التحكيم بالنسبة لألشخاص املعنوية  

 ل أعاله.العامة ولكن وضع لذلك نطاقا يجب احترامه من خالل التقيد بمضامين هذا الفص



 

 

  التاسع و الثالثيند العد

11 

أما الحاالت التي تتدخل فيها الدولة أو الجماعة املحلية بخصوص أمالكها الخاصة فيمكنها أن تبرم اتفاق  

التحكيم، كاألشخاص املعنوية الخاصة التي يمكنها ان تبرم اتفاقات التحكيم وبالتالي ممارسة الدعوى التحكيمية عن 

 .1لتصرفاتممثلها القانوني املأذون له بإبرام مثل هذه ا

وهناك من التشريعات التي تمنع على الدولة والجماعات املحلية مباشرة التحكيم، كالتشريع الفرنس ي  

 والتونس ي.

 الصفة :-1  

على غرار الدعوى القضائية فإنه ينبغي أن يتوفر املدعي على الصفة عند ممارسة الدعوى التحكيمية، والصفة  

ة الدعوى، أي أنها هي الصفة التي يتحلى بها طالب الحق في إجراءات الخصومة هي تلك الوالية التي تعطي حق مباشر 

ويستمدها من كونه هو صاحب الحق وخلفا له أو نائبه القانوني. وهذا يعني أن هذه الصفة تثبت للشخص نفسه إذا 

 كان هو صاحب الحق موضوع النزاع، فهي يمكن أن تستخلص من وقائع الدعوى.

الدعوى التحكيمية على غرار املصلحة ال تطرح إشكال بحيث أن اتفاق التحكيم هو اإلطار فمسألة الصفة في  

املحدد لهذه الصفة، فالشخص إن لم يكن طرفا في هذا االتفاق فال يمكن أن تثبت له هذه الصفة، أو يكون من الذين 

 ينصرف إليهم أثر اتفاق التحكيم.

ية أن تتحقق من صفات الخصوم وأهليتهم قبل البدء في إجراءات وتجدر اإلشارة، إلى أن على الهيئة التحكيم 

التحكيم وذلك لتفادي السير في إجراءات باطلة، وبالتالي فعند انعدام صفة أو أهلية األطراف تقوم الهيئة بوقف 

 اإلجراءات.

زما يكون ملعندما يكون املدعي نائبا أو وكيال فال بد من إثبات صفته كممثل أو نائب لصاحب الحق، حيث  

 بتقديم ما يثبت نيابته أو وكالته، وهو نفس الحكم بالنسبة للمثل القانوني للشخص املعنوي.

 املصلحة:-3 

تثبت مصلحة املحتكم في الدعوى التحكيمية من خالل كونه طرفا في اتفاق التحكيم، وهذه املصلحة هي متطلبة         

كزات التي تقوم عليها الدعوى بصفة عامة ، حيث أنه ال دعوى حيث ال أيضا في الدعوى القضائية تعتبر من أهم املرت

مصلحة، وهناك من التشريعات التي ارتكزت فقط على املصلحة املباشرة دون التطرق أو التنصيص على الصفة نظرا 

 .2لصعوبة التمييز بين ما يعد مصلحة وما يعني صفة حيث يتداخالن إلى درجة التطابق

، فمن رأى أن 3ه ذهب إلى اعتبار املصلحة الشرط الوحيد الذي بدونه ال تستقيم الدعوى كما أن بعض الفق 

حقوقه مهددة ومعرضة للخطر جاز له اللجوء إلى القضاء ويرفع دعواه حماية لها لتوافر عنصر املصلحة هنا، وهو نفس 

يم يدافع عنها املدعي أمام الهيئة األمر بالنسبة ألحد أطراف التحكيم، فالحقوق موضوع النزاع املعروض على التحك

 التحكيمية.

                                                           
 .142، ص 1003الطالب عبد الكريم ، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية، املطبعة و الوراقة الوطنية ، مراكش ، الطبعة الخامسة  -1 

 كالتشريع املصري للمرافعات . -2 

 .210رزق أنطاكي " أصول املحاكمات في املواد املدنية والتجارية ، أورده عبد الكريم الطالب في نفس املرجع، ص  -3 
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وتجدر اإلشارة إلى أن هذه املصلحة يجب أن تكون قانونية أي مبنية على حق يطالب به رافع الدعوى، وان  

تكون شخصية ومباشرة، بمعنى أن على املدعي إثبات أن له مصلحة شخصية ومباشرة في الدعوى كما أن هذه املصلحة 

 مة وحالة أي أنها متوفرة وقت رفع الدعوى.يجب أن تكون قائ

 ثانيا : الشروط الشكلية للدعوى التحكيمية : 

ال تكفي الشروط املوضوعية حتى تكون الدعوى التحكيمية صحيحة، إذ البد من حضور شروط شكلية  

 مقبولة من قبل هيئة التحكيم.

رام مجموعة من البيانات األساسية في مذكرة ومن تم، نجد املشرع املغربي ألزم املدعي رافع الدعوى على احت 

(، غير أنه يمكن أن يتم اعتماد نفس القواعد الشكلية الجارية أمام املحاكم وهي حالة إعمال القواعد العامة 2دعواه)

 (.1املنصوص عليها في قانون املسطرة املدنية )

 مذكرة الدعوى التحكيمية :-2 

" يجب على املدعي أن يرسل خالل املوعد املتفق على أنه :  03-00من قانون رقم  311-24ينص الفصل  

عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى عليه و إلى كل واحد من املحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه 

تشتمل على اسمه وعنوانه واسم املدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد املسائل موضوع النزاع 

باته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه املذكرة ويرفقها بكل الوثائق وأدلة اإلثبات التي يريد وطل

 استعمالها".

ويستشف من هذا الفصل،  أن الراغب في التحكيم يتقدم بمذكرة كتابية، تشمل اسمه وصفته وعنوانه،  

وكذلك لطلباته وللوثائق واألدلة املستعملة، داخل األجل واسم املطلوب وصفته وعنوانه وعرضا موجزا لوقائع النزاع، 

 املتفق عليه من قبل األطراف أو من قبل الهيئة التحكيمية.

وتكمن أهمية هذه البيانات في تحديد مدى صحة وحدود االختصاص املمنوح للهيئة التحكيمية، لكون املدعي  

ية في تحديد ما إذا كان النزاع يدخل في اختصاصها، أو أن يضمن مذكرته جميع املعلومات التي تساعد الهيئة التحكيم

الطلبات يشملها اتفاق التحكيم، وكذلك تحديد الطرف الذي يقع عليه عبء اإلثبات من خالل معرفة املدعي من 

 .4"راملدعى عليه، فاألول هو الذي يلتزم باإلثبات، وهذا ينسجم مع قاعدة "اإلثبات على من يدعي و اليمين على من أنك

وإذا تعلق األمر بالتحكيم املؤسساتي فإن مركز التحكيم هو الذي يتكلف بتحديد القواعد الشكلية لرفع  

الدعوى أمامه، حيث يضع املركز النظام القانوني الذي ينظم العملية التحكيمية من بدايتها إلى أن يصدر الحكم 

 .5التحكيمي

                                                           
 من ق ل ع على أن "إثبات االلتزام على مدعيه". 333ينص الفصل  -4 

وفيق على ما يلي : " يتقدم الطرف الراغب في التحكيم بطلب كتابي موقع إلى أمانة املركز ويرفق من نظام مركز مراكش للتحكيم والت 11تنص املادة  -5 

من هذا النظام، ويجب أن يشمل الطلب على : اسم الطالب وصفته وجنسيته وعنوانه، اسم  0طلبه بما يثبت االتفاق على التحكيم طبقا للمادة 

للوقائع موضوع الطلب، اسم املحكم أو املحكمين وعناوينهم أو تفويض اختيارهم لرئيس املركز يرفق املطلوب و صفته وجنسيته وعنوانه وعرض موجز 

 الطلب بنسخ مساوية لعدد املطلوبين في التحكيم ولعدد املحكمين ".
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لخاصة برفع الدعوى القضائية وخاصة نصوص املسطرة وقد يتفق األطراف على إتباع نفس اإلجراءات ا 

 املدنية.

 من قانون املسطرة املدنية( 31و 32إعمال القواعد العامة) الفصلين-1

نجد على أن الهيئة التحكيمية تضبط  03-00من قانون التحكيم الجديد  311-20بالرجوع إلى منطوق الفصل  

مراعاتها ألحكام هذا القانون، دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد  إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع

 الجاري بها العمل أمام املحاكم ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

وبمفهوم املخالفة، فإنه يمكن لألطراف اللجوء إلى القواعد املسطرية املتبعة أمام املحاكم في رفعهم للدعوى  

 التحكيمية.

من ق م م  الذي ينص فيما مضمونه أنه ترفع الدعوى  32يتم إعمال مقتضيات الفصلين وعلى هذا األساس،  

بمقال مكتوب موقع عليه من طرف املدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به املدعي شخصيا يتم تقييده في محضر يوقعه 

 املدعي أو يشار فيه إلى أنه ال يمكن له التوقيع.

" يجب أن يتضمن املقال أو املحضر األسماء العائلية م م على أنه من ق  31وكذلك ما نص عليه الفصل  

و الشخصية وصفة أو مهنة و موطن أو محل إقامة املدعى عليه و املدعي، وكذا عند االقتضاء أسماء وصفة وموطن 

 يبينوكيل املدعي، وإذا كان األطراف شركة وجب أن يتضمن املقال أو املحضر اسمها ونوعها ومركزها، ويجب أن 

بإيجاز في املقاالت و املحاضر عالوة على ذلك موضوع الدعوى و الوقائع والوسائل املثارة وترفق بالطلب املستندات 

"... 

ولذلك فإن األطراف حينما يتفقون على إعمال املسطرة املتبعة أمام املحاكم، فإن هذه الشروط املنصوص  

 لقبول من قبل الهيئة التحكيمية.هي التي تؤهل دعواهم ل 31و 32عليها في الفصلين 

 الفقرة الثانية : إجراءات الدعوى التحكيمية : 

" تضبط الهيئة على أنه  03-00في الفقرة األولى من القانون رقم  311-20ينص املشرع املغربي في الفصل  

 تكون ملزمة بتطبيق التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن

 القواعد املتبعة لدى املحاكم ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك في اتفاق التحكيم".

وتأسيسا على هذا، فالهيئة التحكيمية هي صاحبة االختصاص في تحديد اإلجراءات املتبعة أمامها لرفع الدعوى  

 شة و املداولة ) ثانيا(.التحكيمية، سواء تعلق األمر بمسطرة التبليغ )أوال( أو املناق

 أوال: مسطرة التبليغ: 

يعرف التبليغ في القواعد اإلجرائية العامة على أنه إيصال أمر أو واقعة ثابتة إلى علم شخص معين على يد  

 األشخاص املحددين قانونا.
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تاريخ قبل ال فالهيئة التحكيمية تلتزم بإخطار طرفي الدعوى بمواعيد الجلسات و االجتماعات املقررة عقدها 

 .6الذي حددته لذلك، بوقت كاف ال يقل عن خمسة أيام

الوسيلة التي يتم اعتمادها لتبليغ األطراف، حيث تبقى للهيئة  03-00واملشرع املغربي لم يحدد في القانون رقم  

ب االتفاق غياالتحكيمية حرية اختيار الوسيلة التي تحقق لها الغاية وتنسجم مع خصوصيات التحكيم، ولكن في حالة 

من قانون املسطرة املدنية وبالتالي اعتماد نفس  31على طريقة التبليغ من طرف الهيئة ، فإنه يمكن الرجوع إلى الفصل 

"يوجه االستدعاء بواسطة أعوان كتابة الضبط أو أحد األعوان القضائيين أو عن وسائل التبليغ أمام املحاكم، 

 ار بالتوصل أو بالطريقة اإلدارية".طريق البريد برسالة مضمونة مع اإلشع

والواقع أن التبليغ بواسطة أعوان كتابة الضبط يطرح صعوبة، ألن األمر يرتبط بمسطرة قضائية ، فمن  

املعلوم أن كتاب الضبط لهم دور مساعد للقضاء لذلك يمكن القول أنه ينبغي استبعاد هذه الطريقة في التبليغ وذلك 

 .7التحكيم، وكذلك نظرا للطبيعة االستثنائية للتحكيم تبعا لألثر السلبي التفاق

للقيام  8وتجدر اإلشارة إلى أن املشرع قام بإحداث جهاز املفوضين القضائيين ليحل محل األعوان القضائيين 

بعدة مهام أهمها التبليغ، وهو جهاز حر ومستقل عن القضاء، مما يسمح بتوجيه اإلخطار أو االستدعاء عن طريقهم 

 أطراف النزاع ،     ونظرا لطبيعة هذا الجهاز الجديد فإنه أصبح يقوم بدور فعال في مجال التبليغ.على 

كما يمكن للهيئة التحكيمية اعتماد التبليغ عن طريق البريد املضمون مع اإلشعار بالتوصل، فهذه الوسيلة  

لة ال تخلو من إشكاالت عملية إذ كثيرا ما ، بالرغم من أن هذه الوسي03-00هي األكثر ترددا بين فصول القانون رقم 

يتم إرجاع الطي بمالحظة غير مطلوب أو بالرفض، هذا إلى جانب أنه يمكن في بعض األحيان أن يقوم األشخاص 

 . 9املعنيين بالتبليغ من التملص والتحلل من آثاره بدعوى أن الظرف الذي تم التوصل به كان فارغا

التحكيمية يمكن لها إقرار وسائل أخرى بديلة للتبليغ، تكون أكثر سرعة وتتفادى  والواقع أن املحكم أو الهيئة 

اإلشكاالت العديدة التي أضحت تطرحها الوسائل التقليدية في التبليغ التي يتم العمل أمام املحاكم، وملا ال يتم إعمال 

ال، مادام املشرع لم يقيد إرادة الهيئة الوسائل الحديثة  كالطريقة اإللكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل االتص

التحكيمية بقنوات خاصة في التبليغ وذلك حتى تنسجم مسطرة التبليغ مع خصوصيات ومزايا التحكيم كالسرعة 

 واملرونة.

 ثانيا: املناقشة و املداولة  

                                                           
التي تقرر هيئة التحكيم  ينص على أن: " يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات واالجتماعات 03-00من قانون التحكيم  311-24الفصل  -6 

 عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف ال يقل عن خمسة أيام ".

محمد أحمد حشيش، طبيعة املهمة التحكيمية، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، سنة  –للمزيد عن " الطبيعة االستثنائية للتحكيم " ،أنظر مرجع  -7 

1000. 

 1002فبراير  24بتاريخ  2-02-13لق بتنظيم مهنة املفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه بمقتض ى الظهير الشريف رقم املتع 32-03القانون رقم  -8 

 .03ص  1002مارس  1بتاريخ  0400الجريدة الرسمية عدد 

و ما  202، ص 1001، البيضاء، سنة املزيد عن التبليغ وإشكاالته: انظر محمد بفقير، التبليغ على ضوء قضاء املجلس األعلى، املطبعة الجديدة -9 

 وما بعدها.  223ص: 1001بعدها.وكذلك الحسن بويقين،إجراءات التبليغ فقها و قضاَء ،الطبعة األولى 
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اع ذكرات وإيدبمجرد ما تفتتح إجراءات التحكيم، تبدأ مراحل إعداد القضية ألجل الفصل فيها، كتقديم امل 

املستندات واملرافعة وسماع الشهود واستجواب الخبراء، وغيرها من إجراءات التحقيق التي تراها الهيئة مناسبة للفصل 

 في النزاع.

وبعد تمام هذه اإلجراءات وتمكن األطراف من تقديم كافة طلباتهم ودفوعاتهم تحجز القضية املداولة بغية  

 موضوع اتفاق التحكيم.  صدور مقرر تحكيمي في النزاع

 (.1(، ثم املداولة )2وسنتناول هذه اإلجراءات بالتتابع، املناقشة ) 

 املناقشة: -2 

بعد ضبط الهيئة التحكيمية إلجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مالئمة، وكذلك بعد االتفاق على مكان  

اره سواء داخل اململكة أو خارجها، وفي حالة عدم وجود التحكيم الذي ترك املشرع لطرفي النزاع الحرية الكاملة في اختي

اتفاق بين الطرفين على مكان التحكيم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تولت هيئة التحكيم تعينه على أن تراعي في هذا 

في فتح  ، تشرع بعد ذلك الهيئة التحكيمية10التعيين ظروف الدعوى ومالئمة املكان الذي تختاره ملحل إقامة األطراف

باب املناقشة، فاملدعي غالبا ما يعمد إلى تقديم طلباته، و املدعى عليه يقدم دفوعاته، وتلتزم الهيئة على معاملة أطراف 

 .12، وممارسة حقه في الدفاع11التحكيم على قدم املساواة وتيهئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعاته

املغربي لم يحدد الشخص املقبول ملؤازرة األطراف، ما إذا كان محاميا مسجال  وتجدر اإلشارة، إلى أن املشرع 

بهيئة املحاماة، أو أي شخص آخر ليس بالضرورة أن يكون محاميا.وهذا ما يؤكده  حيث أن املشرع لم ينص على ضرورة 

 ليؤازرهم.أن يكون هذا الشخص محاميا وبالتالي إمكانية االستعانة بأي شخص يراه األطراف مناسبا 

 

 

 

 جلسات التحكيم:-أ 

تسري وقائع جلسات التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك، أو يترك األمر للهيئة،  

ويجري نفس الحكم أو االتفاق على جميع وثائق و املستندات واملرافعات الشفوية، مع إمكانية طلب ترجمة الوثائق 

 .13ة في التحكيماملكتوبة إلى اللغة املعتمد

                                                           
: مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال، التحكيم في 2334لسنة  11وهذا أيضا ما عمل به املشرع املصري في قانون التحكيم رقم  -10 

 .201-202-200ص  -2333الطبعة األولى   –بيروت لبنان  –منشورات الحلبي الحقوقية  –الجزء األول  –ت الخاصة الدولية والداخلية العالقا

" ... يعامل أطراف التحكيم على قدم املساواة وتيهئ لكل منهم فرص كاملة ومتكافئة لعرض  03-00من قانون رقم  311-20ينص على ذلك الفصل  -11 

 دفوعاته وممارسة حقه في الدفاع ".دعواه و 

 على أنه "يجوز لألطراف أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم ". 03-00من قانون  311-21ينص الفصل  -12 

 هيئة التحكيم لغة على ما يلي: " يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد 03-00من قانون  311-23نص الفصل  -13 

 أو لغات أخرى يسري حكم االتفاق أو القرار على لغة البيانات واملذكرات املكتوبة".
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وفي حالة ما إذا كان التحكيم معهودا ملراكز التحكيم املؤسساتي فإنها تتكلف بتنظيم هذه املسألة، حيث نجد  

بعض املراكز تحرص على تكوين سكرتارية أو أمانة املركز التي تؤمن سير الدعوى التحكيمية من الناحية اإلدارية ، 

 .14وتقوم بتسليم صور منها إلى املحكمين وتحتفظ باألصول فتتلقى الطلبات واملذكرات من الخصوم 

وارتباطا منا باملوضوعية ، فإنه ينبغي التساؤل حول ما إذا كان حضور أو غياب األطراف سببا من أسباب  

 إنهاء إجراءات التحكيم؟.

أحد الطرفين " إذا تخلف فإنها تنص :   03-00من قانون  311-24بالرجوع، إلى الفقرة األخيرة من الفصل  

عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم االستمرار في إجراءا التحكيم 

 وإصدار حكم في النزاع استناد إلى األدلة املتوفرة لديها ".

ي، فإن التحكيموهذا يعني أنه كلما كانت املذكرات واملستندات املقدمة من قبل األطراف كافية إلصدار الحكم  

 الهيئة تواصل إجراءات التحكيم وتصدر حكمها بالرغم من غياب األطراف.

وفي حالة عدم تقديم املدعي مذكرة فتح الدعوى داخل األجل املحدد من غير عذر مقبول، فإن الهيئة  

 .15التحكيمية تصدر قرارها القاض ي بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك

فمن غير املتصور أن يقيم املدعى دعوى تحكيمية وهو غير مهتم بها أصال، لذلك خول املشرع هذه املكنة  

للهيئة التحكيمية ، إال إذا كان غياب املدعى ) بصفة شخصية أو عدم تقديم املذكرة ( ناتج عن عذر يبرر تأخيره في 

ت غير مرتبط بالنظام العام، بمعنى أنه يمكن االتفاق على تقديم مذكرة الدعوى. هذا فضال على أن جزاء إنهاء اإلجراءا

 حكم آخر.

حالة عدم تقديم املدعى عليه مذكرته  03-00من قانون  311-24كما تضمنت الفقرة العاشرة من الفصل  

ملدعى ا الجوابية داخل املوعد املتفق عليه بان تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها دون ان يعتبر ذلك بمثابة إقرارا من

 عليه بدعوى املدعي.

هذا، وتعقد هيئة التحكيم جلسات املرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه  

" تدون وقائع في فقرته الثامنة على أن  311-24وأدلته لم يتطلب ، ولها االكتفاء بتقديم املذكرات. وقد نص الفصل 

ب أن . واملشرع املغربي لم يتطلي محضر تسلم نسخة منه إلى كل من الطرفين"كل الجلسات تعقدها هيئة التحكيم ف

يتم تدوين محضر الجلسة من قبل كاتب ، كما هو جاري به العمل أمام املحكمة، لكن ذلك ال يمنع من اتفاق الطرفين 

 راف.على األط –الكاتب  –على وجود كاتب يتكلف بالتدوين، كما يحق للمحكم طلب ذلك ويكون أجره 

                                                           
انة عامة مبالرجوع إلى نظام مركز التوفيق والتحكيم التجاري بمراكش، نجده ينص في مادته التاسعة على ما يلي : " يتألف املركز في مجلس إداري وأ -14 

 حكيم ".ومن هيئة التوفيق والت

في فقرته التاسعة على انه " يترتب على عدم تقديم املدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى داخل األجل املحدد له أن  311-24ينص الفصل  -15 

 تقرر هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".
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"وبداهة ال يملك املحكمون ما يملكه القضاء في صدد ضبط نظام الجلسة من ناحية تطبيق العقوبات على  

الشخص الذي قد يخل بالنظام من الخصوم أو املحامين، وكل ما يملكونه هو تحرير محضر بما قد يحدث في الجلسة 

 .16منه الجريمة"مكونا لجريمة ما، دون أن يكون لهم األمر بالقبض على من وقعت 

واألصل أال تكون جلسات التحكيم علنية كما هو سائر أمام املحاكم وذلك تماشيا مع مزايا التحكيم وخاصة  

املحافظة على سمعة األطراف. كما يمكن لطرفي النزاع طلب تأجيل جلسات التحكيم لسبب مقبول من طرف الهيئة أو 

 تبادر إلى التأجيل من تلقاء نفسها.

شارة ، إلى أن الهيئة التحكيمية مثلها مثل املحكمة لها حق اتخاذ إجراءات التحقيق، فهو حق ممنوح وتجدر اإل  

" تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق باالستماع  03-00من قانون  311-22للهيئة وحدها طبقا للفصل 

 إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر".

 

 

 الخبرة:-ب 

من  22إلى  03ظم املشرع املغربي إجراءات تعيين الخبير وكيفية قيامه باملهام املنوطة به في الفصول من ن 

 قانون املسطرة املدنية وهي قواعد يتم العمل بها أمام املحاكم.

وقد تقوم الهيئة التحكيمية بتعيين خبير قصد مساعدتها في التحقيق في الدعوى من خالل تزويدها بتقارير  

ضح مدى صحة  ادعاءات األطراف أو تزيل غموض فني لدى الهيئة في جانب  تتوفر فيه على معلومات ومعطيات تو 

كافية )كالحساب ، الهندسة ، الطب ، البناء...( مع االلتزام بإرسال صور من هذه التقارير إلى األطراف وهو ما نص عليه 

 .03-00من قانون رقم  311-24في الفصل 

ل في مدى التزام هيئة التحكيم بتعيين خبير من بين الخبراء املقبولين لديها. وهل يمكن لألطراف وقد يثور إشكا 

اختيار خبير من خارج الجدول. وهناك من يذهب على أن على هيئة التحكيم اختيار الخبير الذي عليه الدور في جدول 

 .17ما لم يتم االتفاق على خالف ذلكالخبراء املقبولين أمام املحكمة املختصة أصال بالنظر في النزاع، 

وإزالة لكل تعقيد قد ينتج عن هذا الرأي ، فإنه يمكن للهيئة التحكيمية اختيار من تراه مناسبا للقيام باملهمة  

املطلوبة. وقد نصادف لدى مراكز التحكيم  جدوال للخبراء املقبولين لديه، وفي هذه الصورة ينبغي التعيين وفقا لنظام 

 ز التحكيمي.ذلك املرك

ويلتزم الخبير عند االنتهاء من مهمته ان يحرر تقريرا باألعمال التي قام بها، ويتم إيداعه لدى هيئة التحكيم.  

 ويحدد أتعاب الخبير بحسب اتفاق التحكيم.

                                                           
 .113ص  -2333منشأة املعارف  -0الطبعة  –ري أحمد ابو الوفا، التحكيم االختياري واإلجبا -16 

 –الجزء األول  –التحكيم في العالقات الخاصة والدولية والداخلية  –مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال  –وهو ما ورد لدى  -17 

 .122ص  -2333الطبعة األولى  –منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت لبنان 
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 :سماع الشهود-ج 

، ذلك فائدة تقوم هيئة التحكيم باالستماع إلى الشهود، كما يجوز لها االستماع على كل شخص إذا رأت في 

 .18شريطة أداء اليمين القانونية

وجدير بالذكر، إلى أن الشهادة وسيلة من وسائل اإلثبات املنصوص عليها في التشريع املغربي، حيث نص  

-7الحجة الكتابية.-1إقرار الخصم.  -2اإلثبات التي يقررها القانون هي :  " وسائلمن ق ل ع على أن:  404الفصل 

 اليمن والنكول عنها".-5قرنية ال-4شهادة الشهود 

وتكتس ي الشهادة دورا مهما، في تأكيد ادعاءات املدعي أو تعزيز دفوعات املدعى عليه، ويتم استدعاء الشهود  

 تبعا ملا حددته هيئة التحكيم أو املركز التحكيمي إذا كان األمر يتعلق بتحكيم نظامي أو وفقا ملا اتفق عليه األطراف.

ربي استلزم أداء اليمين القانونية ألداء الشهادة أمام الهيئة التحكيمية، على خالف ما نصت إذن املشرع املغ 

التي لم تنص على ضرورة أداء الشهود لليمين، ومن ذلك ما نصت  –كالتشريع املصري  -عليه بعض التشريعات املقارنة

 .233419لسنة  11من قانون رقم  33عليه املادة 

على انه يمكن للهيئة التحكيمية أو  03-00من قانون  311-20ت ما جاء به الفصل ينضاف إلى هذه اإلجراءا 

املحكم القيام بمعاينة بضاعة أو أموال وهذا يندرج ضمن إجراءات املعاينة واألبحاث التي يمكن للهيئة أيضا استعمالها 

سواء على أساس طلب الخصوم أو من للتحقيق في الدعوى، ويتم االنتقال للمعاينة بناء على قرار من هيئة التحكيم، 

 تلقاء نفسها.

ومع ذلك يمكن لهيئة التحكيم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق وكذلك ان تطلب من أي أحد من  

 .20األطراف إذا كان بيده وسيلة إثبات أخرى اإلدالء بها

زما في حدود مهمتها ما لم كما يجوز لها أن تتخذ بطلب من أحد األطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه ال  

 .21يتفق األطراف على خالف ذلك

وبعد تمام هذه اإلجراءات يمكن لهيئة التحكيم ان تقرر إغالق باب املرافعة في الدعوى املعروضة عليها، وذلك  

 متى اتضحت لها حقيقة الدعوى املنشورة أمامها، وانتهى الخصوم من تقديم دفوعهم وحججهم. فتحجز آنذاك القضية

 .22للمداولة

 املداولة:-1 

                                                           
 .03-00من قانون التحكيم الجديد قانون رقم  311-21ل و الفص 311-22الفصل  -18 

 .123ص  –أنظر نفس املرجع السابق ، عكاشة مصطفى محمد إجمال  -19 

 .03-00من قانون رقم  311-22الفصل  -20 

من أحد األطراف كل  الذي ينص  " يجوز للهيئة التحكيمية ما لم يتم االتفاق على خف ذلك، ان تتخذ بطلب 03-00من قانون  311-20الفصل  -21 

 تدبير مؤقت أو تحفظي تراه الزما في حدود مهمتها".

" تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها إجراءات التحقيق واعتبارها القضية جاهزة ، تاريخ حجزها للمداولة ،  03-00من قانون  311-12الفصل  -22 

 وكذا التاريخ املقرر لصدور الحكم ".
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يقصد باملداولة عادة في مجال القضاء تبادل الرأي بين القضاة، فيما يمكن أن يؤول إليه الحكم في الدعوى  

املعروضة عليهم، وتكمن الغاية من املداولة في معرفة آراء القضاة الذين تتشكل منهم هيئة الحكم في الدعوى فال 

 شاركو مناقشة القضية من بدايتها وإال كان الحكم باطال.يشترك فيها إال القضاة الذين 

" تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات على أنه  311-12وفي مجال التحكيم، ينص الفصل  

 التحقيق واعتبارها القضية جاهزة، تاريخ حجزها للمداولة، وكذا التاريخ املقرر لصدور الحكم ".

ولة في التحكيم، في كونها تشكل مدخل أساسيا لتكوين حكم التحكيم، حيث تسمح وتظهر لنا أهمية املدا 

 لهيئة التحكيم بالتشاور في فصول الدعوى من خالل استحضار مجرياتها.

وينبغي التمييز بين الحالة التي نكون فيها أمام محكم واحد حيث ال يستدعي األمر مداولة بمعناها السليم، ألن  

ى تصويت، بينما يكتفي املحكم الفرد بالتأمل وحده في وقائع الدعوى املعروضة عليه، ويمكن له أن املداولة تحتاج إل

يصدر حكمه مباشرة بعد نهاية املرافعات، أو يؤجل ذلك إلى جلسة الحقة، والحالة الثانية وهي حينما نكون أمام هيئة 

يحتاج األمر إلى املداولة ، فيكون الزما أن يصدر تحكيمية وهي مشكلة من أكثر من محكم بعدد فردي أو وتري، آنذاك 

 .23الحكم بعد أخذ رأي جميع املحكمين بشأنه

 فما هو إذن شكل املداولة بالنسبة لهيئة التحكيم؟ وهل تتم سرا أو عالنية ؟ 

 : شكل املداولة بالنسبة لهيئة التحكيم-أ 

على أن املشرع املغربي لم يحدد  (، نجد03-00باستقصاء فصول القانون الجديد للتحكيم ) قانون  

شكال معينا لكيفية إجراء املداولة وترك ذلك ملا اتفق عليه األطراف أو ملا تراه هيئة التحكيم مالئما، ما يفتح 

في مكان التحكيم وفي مجلس واحد، أو التداول كتابيا عبر رسائل،  –املداولة  -النقاش حول إمكانية إجرائها

 ل االتصال الحديثة.أو شفويا عن طريق وسائ

وتأسيسا على ذلك، فإنه إذا لم يحدد الخصوم لهيئة التحكيم طريقة محددة إلجراء املداولة، فإنها تكون  

صحيحة متى تمت بأية طريقة ، سواء أكان اجتماعهم لهذا الغرض في مجلس واحد، أو عن طريق إرسال كل من 

 ي يمنع ذلك. املحتكمين رأيه مكتوبا، مادام ال يوجد مانع قانون

ويأتي نهج املشرع املغربي لهذا املسار وهو عدم إقرار قواعد املداولة أمام هيئة التحكيم، انسجاما مع ما سلكته  

(. وكذلك قانون 2334من قانون التحكيم لسنة  40غالبية التشريعات املقارنة، ومن ذلك القانون املصري ) املادة 

كمين بإتباع القواعد املقررة أمام املحاكم، فلألطراف أو الهيئة التحكيمية حرية املرافعات الفرنس ي حيث ال يلزم املح

 اختيار أسلوب املداولة وشكلها.

 :سرية املداولة-ب 

                                                           
" يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية األصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية ويجب على جميع املحكمين  03-00ن قانون م 311-11نص الفصل  -23 

 .تكون مداوالت املحكمين سرية ".311-22التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 
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، نجد على أنه أشار إلى 03-00اعتمادا على مقتضيات قانون التحكيم الجديدة املنصوص عليها في قانون رقم  

، ويقصد بسرية املداولة عدم كشف اآلراء واملناقشات التي جرت أثناء  311-11سرية املداولة صراحة في الفصل 

 املداولة للخصوم أو الغير.

وتتم املداولة بسرية حتى ال تظهر شخصية من كان له من املحكمين رأي مخالفا للرأي الذي استقر عليه  

يذهب إلى القول بإمكانية الرجوع  الحكم، مع انه ال يبطل الحكم الذي كشف عن رأي األقلية، وهناك من الفقه من

 .24على من أفش ى سرية املداولة بدعوى املسؤولية

وبما أن املشرع استلزم لتشكيل هيئة التحكيم ان يكون العدد وثريا تحت طائلة البطالن وهو ما يسهل املوافقة  

ه يصدر حكمه بمفرده، أما على صدور حكم التحكيم باألغلبية ، فإذا كانت هيئة التحكيم مؤلفة من محكم واحد فإن

إذا كانت مؤلفة من أكثر من محكم بعدد فردي، فإنه ينبغي أن يحصل الرأي أو القرار النهائي بأغلبية املحكمين ويجب 

أن يوقع الحكم من طرف كل محكم من املحكمين، وفي حالة رفض األقلية التوقيع يشير باقي املحكمون إلى ذلك في 

 . 25ك إلى أسباب رفض التوقيعالحكم التحكيمي ويشار كذل

وقد عبر بعض الفقه عن ذلك بقوله " إن الخصوم إذا اختاروا أن تتشكل هيئة التحكيم من عدة محكمين  

 .26فإنهم يهدفون من ذلك أن يكون حكم التحكيم ثمرة لتعاون وتقابل آراء من اختاروهم للحكم "

 

 خاتمــــة:

ية التي بمقتضاها يتمكن أطراف اتفاق التحكيم من الدفاع عن تعتبر الدعوى التحكيمية الوسيلة اإلجرائ 

حقوقهم التي قد تضررت من جراء النزاع موضوع اتفاق التحكيم، حيث تبدأ إجراءات التحكيم بعد اكتمال تشكيل 

التحكيمية  ةهيئة التحكيم، ولألطراف كامل الحرية في االتفاق على القواعد املوضوعية أو اإلجرائية التي ينبغي على الهيئ

 تطبيقها ألجل النظر في النزاع، وقد يترك األطراف لهيئة مسألة تحديد القواعد التي تراها مناسبة ألجل الفصل في النزاع.

وسواء كانت اإلجراءات املتبعة راجعة باألساس إلى اتفاق األطراف، أو تم تحديدها من طرف املركز في حالة  

مية ملزمة باحترامها حتى يصدر حكمها صحيحا ويصير ملزما لألطراف ويكتسب التحكيم املؤسساتي فالهيئة التحكي

 الحجية ، ويتم تذييله بالصيغة التنفيذية من قبل املحكمة املختصة.

 

 الئحة املراجع

 2333، منشأة املعارف، 0أحمد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، ط. 

  ،1000دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، أحمد محمد حشيش، طبيعة املهمة التحكيمية. 

                                                           
 .203، ص 1001دار النهضة العربية، القاهرة ، الطبعة الثانية ،  عيد محمد القصاص، حكم التحكيم، -24 

" يوقع الحكم التحكيمي كل من املحكمين. وفي حالة تعدد املحكمين وإذا رفضت األقلية التوقيع، يشير املحكمون اآلخرون إلى ذلك  311-10الفصل  -25 

 األثر كما لو كان موقعا من لدن كل محكم من املحكمين. في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم التوقيع ويكون للحكم نفس

 222، نفس املرجع،صأحمد أبو الوفا -26 
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 0الطالب عبد الكريم، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط ،

1003. 

 باقي املعلومات غير واردة.  -1001، 2الحسن بويقين، إجراءات التبليغ فقها وقضاء، ط 

 كام الوقتية واألوامر، دار الكتب القانونية، مصر، طبعة سيد أحمد محمود، سلطة املحكم في إصدار األح

1001. 

 1001، 1عيد محمد القصاص، حكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، ط. 

 1001، 2فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ط. 

 1001ى، املطبعة الجديدة، الدار البيضاء، محمد بفقير، التبليغ على ضوء قضاء املجلس األعل. 

  ،مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية

 .2333، 2الجزء األول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط

  1001سمبر دي 2بتاريخ  0034املتعلق بالتحكيم، منشور بالجريدة الرسمية عدد  03-00قانون. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03.23بمقتض ى القانون رقم  من خالل املغربية

 حدود الطبيعة العقدية لنظام التحكيم الداخلي في التشريعات املغاربية

 

 تافـرونت عبد الكريم 

 دكتور في القانون 

أستاذ محاضر قسم أ كلية الحقوق و العلوم 

 -خنشلة  –عباس لغرور  –السياسية جامعة 

 الجزائر
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 ملخص

انطالقا من فعالية أسلوب التحكيم في حل لنزاعات نظرا لتبسيط إجراءاته وعدم تباطئـه فـي ذلـك بحكـم مـا تلعبـه إرادة 

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

بيــة يجــد أنــه يغلــب علــى نصوصــه تكــريس الطــابع العقــدي وذلــك واملتتبــع للقواعــد املنظمــة للتحكــيم فــي التشــريعات املغار 

عن طريق األخذ بعين االعتبار إعطاء الحرية لألفراد في مجاالته املختلفة، بدايـة مـن اختيـاره كأسـلوب لحـل النـزاع بعيـدا 

لقــــانون عــــن أجهــــزة القضــــاء، مــــرورا بتحديــــد مــــن يتــــولى القيــــام بــــه، واألجــــل الــــذي يســــتغرقه ، وقبــــل هــــذا وذاك تكــــريس ا

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

 

 مقدمة

يعتبــر التحكــيم كأســلوب هــام لفــض النزاعــات حيــث أن املتتبــع ملســار اعتمــاده يجــد أنــه اتخــذ منحــى تصــاعديا خاصــة مــن 

 التحكيم في حل النزاعات القائمة بشأنها.اتساع دائرة املعامالت التي يمكن االعتماد على 

وفــــي هــــذا نجــــد أن كــــل الــــدول املغاربيــــة قــــد اعتمدتــــه فــــي التشــــريعات والقــــوانين املنظمــــة لســــبل حــــل النزاعــــات ، علــــى أنــــه 

يتجـــاذب قضـــية الطبيعـــة القانونيـــة للتحكـــيم عـــدة مـــذاهب أهمهـــا النظريـــة العقديـــة ملـــا إلرادة أطـــراف النـــزاع مـــن دور فـــي 

 وب التحكيم وتحديد مساره من أجل الوصول للفصل في النزاع.اختيار أسل

فما هـي حـدود االعتـداد بهـذه اإلرادة فـي التشـريعات املغاربيـة؟ وهـل تعاملـت هـذه القـوانين مـع الطبيعـة العقديـة للتحكـيم 

 بنفس النسق؟

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

 املحور األول: أساس النظرية العقدية للتحكيم

 املحور الثاني: الطبيعة العقدية إلنشاء التحكيم في التشريعات املغاربية

 املحور األول: أساس النظرية العقدية للتحكيم

 أوال: مبررات النظرية العقدية للتحكيم

رأي إلـى عـدة اعتبـارات منهـا مـا هـو نظـري فلسـفي ، العتبار نظام التحكيم ذو طبيعـة تعاقديـة يسـتند أصـحاب هـذا الـ      

 ومنها ما هو مستمد من الناحية العملية أثناء ممارسة وتطبيق آلية التحكيم في حل املنازعات على النحو التالي:
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 إعمال مبدأ سلطان اإلرادة -2

عقــد شــأنه بقيــة العقـــود  " يمكــن القــول بــأن كــل مـــن الفقــه و القضــاء قــد اســـتقر علــى أن االتفــاق علــى التحكــيم هـــو      

املدنيــة األخــرى التــي تــتم باإليجــاب والقبــول، وهــذا االتجــاه يجــد                                                         مرتكــزه فـــي 

 27مبدأ سلطان اإلرادة"

اتها لذاتها، وتنش ئ بـذاتها و بالعودة لهذا املبدأ نجد أنه يتصل بفلسفة القانون و مقتضاه أن إرادة اإلنسان تشرع بذ     

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

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

ريعات علــى نحــو مطلــق فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل تطــوره وهــو حتــى كمــا أن مبــدأ ســلطان اإلرادة لــم يطــرح فــي التشــ        

حين طـرح فـي القـانون املـدني لفرنسـ ي أحيطـت بـه قيـود حـدت مـن إطالقـه ، ولقـد ازدادت هـذه القيـود ازديـادا  2304عام 

 .28كبيرا على أنها على الرغم من وفرتها لم تجرد املبدأ من قيمته

يقـه فقـد " اسـتقر الحـال علـى اعتـراف جميـع القـوانين  بمبـدأ سـلطان اإلرادة، وإن غير أنه وفيما يتعلق بنطـاق تطب        

وأمام االنتقادات املوجهـة لهـذا ملبـدأ  –حيث  –اختلفت في تحديد نطاقه ومداه تبعا الختالف ألنظمة السياسية املتبعة 

حــدود وجــد فريــق معتــدل وضــع مــن طــرف الــذين ينــادون بنبــذه مــرة واحــدة، وتمســك الــذين يؤيــدون إطالقــه إلــى أوســع ال

، وهــو مــا ســـيتم 29األمــور فــي نصــابها وأعــاد لهــذا املبـــدأ اعتبــاره وبأســس جديــدة وعلــى هــذا األســـاس اإلنصــاف واالعتــدال "

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

 املبررات العملية -1

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

وتتمثــل فــي تقيــيم مــدى االعتــداد بــإرادة أطــراف النــزاع وكــذا طبيعــة عمــل املحكــم وتعيينــه  الضــابط الشخيــ ي: -أ

 حيث:

ف النــزاع علــى ذلــك إن أســاس اللجــوء إلــى التحكــيم بوصــفه وســيلة لحــل النــزاع لــيس فــي الحقيقــة إال اتفــاق أطــرا -

حيث تعد إجـراءات التحكـيم والحكـم املنهـي للنـزاع والصـادر بنـاء علـى هـذه  31أم مشارطة 30سواء كان هذا االتفاق شرطا

  32اإلجراءات جزا ال يتجزأ عن هذه اإلجراءات.

 إن أســــلوب التحكــــيم مــــا هــــو فــــي حقيقتــــه إال تكــــريس لرغبــــة أطــــراف النــــزاع فــــي حلــــه وديــــا عــــن طريــــق اللجــــوء إلــــى -

 .33التحكيم بحكم يكون محال لقبولهم

                                                           
 .01،ص10222أسعد فاضل منديل، أحكام عقد التحكيم وإجراءاته، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية،الطبعة األولى  -27 

 00.-43، ص 1002ية العامة لاللتزام، الجزء األول،منشورات جامعة دمشق ،أنظر: محمد وحيد الدين سوار ، شرح القانون املدني، النظر  -28 
عبد الرؤوف دبابش و حمالوي دغيش، مبدأ سلطان اإلرادة في العقود بين الشريعة والقانون، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر،  -3

 .121، ص1022، جوان 44بسكرة ، الجزائر، العدد 

  

حكيم أن يرد االتفاق بين األطراف على اتباع أسلوب التحكيم لحل أي نزاع محتمل بينهما مستقبال وتضمين ذلك في العقد يقصد بشرط الت -30 

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

 .  10، ص 2334سامية راشد،التحكيم في العالقات الدولية الخاصة، دار النهضة العربية،القاهرة، -تلك النزاعات. انظر في هذا: قبل وقوع أي من

يقصد بمشارطة التحكيم ذلك القئم على اتفاق خاص بين الطرفين واملنفصل عن العقد األصلي بينهما والذي بمقتضاه يتم اللجوء إلى أسلوب   -31 

 .10أسعد فاضل منديل، املرجع السابق، ص -: ل نزاع قائم بينهما .انظر في هذاالتحكيم لح

أشجان فيصل شكري داود، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وطرق الطعن به ، دراسة مقارنة، رسلة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،  -32 

 .21، ص1003فلسطين،

 نفس املرجع و الصفحة. -33 
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إن االتفـــــــاق علـــــــى التحكـــــــيم هـــــــو عقـــــــدا يـــــــتم باتفـــــــاق الطـــــــرفين املحتكمـــــــين ، ويعتبـــــــر مظهـــــــرا لســـــــلطان إرادتيهمـــــــا،  -

 .34واستعماال منهما لحقهما في االلتجاء إلى التحكيم ، وذلك من أجل حل نزاعهما عن غير طريق القضاء العام في الدولة

الطبيعــة العقديــة حتــى فــي الحالــة التــي يعــين فيهــا املحكــم مــن قبــل الســلطة القضــائية ، يظــل التحكــيم متمســكا ب -

 .35ألن هذه السلطة عند تعيينها له تحل محل األفراد في استعمال حقهم في اختيار هذا املحكم

إن كــل مــا يتعلــق بــاملحكم كشــخص محــوري فــي عمليــة التحكــيم برمتهــا يســتمد حجيتــه مــن إرادة أطــراف العقــد  -

صلي كقاعدة عامة سواء تعلق األمـر بأسـلوب التعيـين أو الـرد ومـا تـدخل القـانون فـي هـذا الشـأن إال إلعطـاء هـذا طابعـا األ 

 .36رسميا وتنظيميا، غير أن أصله يبقى ذو طابع تعاقدي

كما أن املحكم عند لفصـل فـي النـزاع يمتلـك سـلطات أوسـع مـن سـلطات القاضـ ي ألنـه ال يتقيـد بأحكـام القـانون  -

، 37ناء القواعــد القانونيــة املتعلقــة بالنظــام العــام واآلداب بينمــا القاضــ ي يفصــل فــي النــزاع مقيــدا بقواعــد القــانون باســتث

 .38وبذلك يكون عمل املحكم أقرب إلى الوكيل املشترك عن طرفي العقد األصلي منه إلى القاض ي

مــن القــانون الواجــب التطبيــق وعمــل ويتعلــق األمــر هنــا بــالنظر للقواعــد املعتــد بهــا فــي كــل  الضــابط املوضــوعي:  -ب

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

إن الحكــــم الصــــادر عــــن املحكــــم يعــــد فــــي إحــــدى صــــوره عقــــدا مبرمــــا بــــين أطــــراف النــــزاع ويــــتم تنفيــــذه بــــأمر مــــن  -

راءات تنفيذيـة خاصـة، ذلـك أن أسـاس تمتـع املحكمة املختصة، كما هو الحـال بالنسـبة للحكـم الـذي يتطلـب تنفيـذه إجـ

حكم التحكيم بحجية الش يء املقضـ ي بـه يرجـع إلـى وجـود اتفـاق ضـمني بـين أطـراف اتفـاق التحكـيم علـى االلتـزام بـالحكم 

 .39الصادر عن ذلك املحكم ، وااللتزام بعدم إعادة عرض النزاع على القضاء"

نـــزاع بطريـــق الكتابـــة " ســـواء كـــان فـــي صـــورة مشـــارطة إن اشـــتراط التشـــريعات إلنشـــاء أســـلوب التحكـــيم لحـــل ال -

تحكـــيم لنـــزاع قـــائم أو فـــي صـــورة شـــرط تحكـــيم لنـــزاع مســـتقبلي يجعلنـــا نعتقـــد بـــأن وثيقـــة التحكـــيم هـــذه ال ي ـــح أن تـــتم 

ـــن العقـــــد  ـــا والـــــنص عليهـــــا مســــتقلة عــ ـــن وجودهـ ـــل ال بــــد مــ ـــزاع ، بــ ـــين أطــــراف النــ ـــرم بــ ـــا فـــــي العقـــــد املبـ بواســــطة اإلحالـــــة إليهـ

 ، فيكون بذلك موضوع التحكيم مستمدا للطابع العقدي من ذاته ال من غيره.40القائم"

إن دعـــوى بطـــالن حكـــم التحكـــيم تســـتند إلـــى أســـباب تـــرتبط باتفـــاق التحكـــيم ممـــا يشـــكك فـــي الصـــفة القضـــائية  -

 .41لهذا الحكم ألن مثل هذه الدعوى ليس محلها األحكام القضائية التي تخضع لطرق الطعن املقررة قانونا"

ن موضــوع اتفــاق التحكــيم تســري عليـــه القواعــد العامــة للعقــود واملنصــوص عليهـــا فــي القــانون املــدني شــأنه فـــي إ -

ذلــــك شــــأن ســــائر العقــــود األخــــرى وأهمهــــا تلــــك القواعــــد التــــي تحكــــم إبرامــــه ، وتجديــــد أركانــــه، وشــــروط صــــحته، والجــــزاء 

                                                           
 .31التحيوى، التحكيم في املواد املدنية والتجارية، دار املطبوعات الجامعية، االسكندرية، ص محمود السيد عمر -34 

 .21أشجان فيصل شكري داود،املرجع السابق، ص -35 

، 1023رية،عبد الباسط محمد عبد الواسع، النظام القانوني التفاق التحكيم ، دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكند -: انظر -36 

 .10ص

 .10أشجان فيصل شكري داود، املرجع السابق، ص  -37 

األولى مصلح أحمد الطراونة، الرقابة القضائية على األحكام التحكيمية في القانون األردني، دراسة مقارنة، دار وائل، عمان ، األردن، الطبعة  -38 

 .43،ص 1020

 .32-21أشجان فيصل شكري داود، املرجع السابق، ص  -39 

 .120محمود عبد الرحيم الديب، الطبيعة القانونية لالتفاق التحكيمي، دراسة مقارنة، ،ص  -40 

 .10أشجان فيصل شكري داود، املرجع السابق، ص  -41 
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ملا يرد بشأنه من أحكام خاصة فـي النصـوص املنظمـة  املترتب على تخلفها، وهو البطالن،أو القابلية لإلبطال، كما يخضع

 .42للتحكيم، وقواعد االتفاق عليه"

إن اســـتخدام ذات املصـــطلحات القانونيـــة فـــي مجـــال التحكـــيم والقضـــاء مثـــل مصـــطلح حكـــم أو نـــزاع أو خصـــوم  -

 . 43لعقديوغيرها من املصطلحات هو تشابه ظاهري ال يحدد الطبيعة القانونية للتحكيم وال يؤثر في طابعه ا

 ثانيا: تقدير النظرية العقدية للتحكيم

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

 دور سلطان اإلرادة في مجال التحكيم ويظهر ذلك من حيث:

هـا علـى املحكمـين واألحكـام التـي يصـدرونها نجـد أن أنصـارها " بالعودة إلى املبررات السابقة وخاصة التـي تركـز من -2

ينكــرون علــى أحكــام التحكــيم صــفة األحكــام القضــائية ويؤكــدون علــى أن املحكمــين ليســوا قضــاة وإنمــا مجــرد وكــالء عــن 

 األطراف في التحكيم .

د العامـة فـي الوكالـة اعتبـار املحكـم وفي الواقع فإن وجهة النظر هذه ال تخلو من الشطط ، إذ ال يمكـن وفقـا للقواعـ       

وكيال عن طرفي النزاع ، فاملحكم يقوم بعمل قضائي ، وهو الحكم في النزاع، وهو ما لـم يكـن بوسـع األطـراف أنفسـهم أن 

 يقوموا به بذواتهم ، فاملحكم إذن هو قاضيهم الذي يفرض حكمه على الجميع.

لألطــراف إال أنــه يزاولهــا اســتقالال عــن إرادتهــم، وال يلــزم اســتمرار  وصــحيح أن ملحكــم يســتمد ســلطته مــن اإلرادة املشــتركة

 .44هذه اإلرادة حتى ينتج الحكم آثاره، ألن هذه اآلثار ال تتوقف على رضا األطراف املشترك بها"

رغم أن االتجاه الفقهي القائل بعقدية التحكيم ال يخلو من الوجاهة، وهي أن التحكـيم يقـوم بداهـة علـى إرادة  -1

راف إال أنه أخلط بين استناد التحكيم في البداية إلى إرادة األطراف وبين كون ملجكم ذاته ال يرتكن إلـى هـذه اإلرادة، األط

إذ يعمل بأحكام القانون الواجب التطبيق على النزاع املعـروض عليـه ، غيـر أن هـذا االتجـاه ال يخلـو مـن االنتقـاد وهـو أن 

حكـم الكـف عـن إرادتهـم كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلـى الشـخص الثالـث الـذي يحـدد األطراف فـي التحكـيم ال يطلبـون مـن امل

 .45وإنما الكشف عن إرادة القانون في حالة معينة" -هذا باألخص في التحكيم التجاري الدولي  –ثمن البيع 

ديـة إن الطعن في حكم التحكيم  عـن طريـق رفـع دعـوى الـبطالن أمـام املحكمـة املختصـة ال يؤكـد الطبيعـة العق -3

لنظام التحكيم وال ينفي طبيعته القضـائية ألن بعـض األحكـام القضـائية يرفـع ضـدها دعـوى إلبطالهـا ، وفـي حـال تـم رفـع 

هـذه الــدعوى ضـد حكــم التحكـيم يظــل هـذا الحكــم متمتعـا بحجيــة األمـر املقضــ ي بـه إلــى حـين الحكــم بـالبطالن، وهــي مــن 

 خصائص الحكم القضائي.

م التحكــيم تنفيــذا جبريــا إال بعــد صــدور أمــر بــذلك مــن املحكمــة املختصــة، ال يكفــي للقــول كمــا أن عــدم تنفيــذ حكــ       

بالطبيعـة العقديـة لنظـام التحكـيم وإنكـار صـفته القضـائية شـأنه فـي ذلـك شـأن أحكـام القضـاء األجنبـي التـي تظـل أحكامـا 

 .46قضائية رغم عدم إمكانية تنفيذها إال بعد صدور أمر بذك من الجهة القضائية

 

 ثالثا: آثار الطبيعة العقدية للتحكيم 

                                                           
 .33محمود السيد عمر التحيوي، املرجع السابق، ص- 42 

 .10أشجان فيصل شكري داود، املرجع السابق، ص  -43 

 .02-00صمصلح أحمد الطراونة،  -44 

لوم عشعران فاطمة، اتفاق التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية،معهد ال -45 

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

 .14ملرجع السابق ، ص أشجان فيصل شكري داود، ا -46 
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 يترتب على إعطاء الصفة العقدية لنظام التحكيم عدة نتائج أهمها:      

أن تنفيــذ أحكـــام التحكــيم أشـــبه مـــا تكــون بعقـــود الصــلح التـــي تخضـــع لتصــديق القضـــاء و بالتــالي يـــتم طواعيـــة   -2

 .47أسلوبي التحكيم والصلحدون قضاء مع األخذ بعين االعتبار في ذلك أوجه االختالف بين 

بإعطــــاء صــــفة العقــــد لنظــــام التحكــــيم ينــــتج عنــــه "التــــزام طرفــــي العقــــد بالخضــــوع للتحكــــيم ، وعــــدم اختصــــاص  -1

القضاء العادي بالنزاع ولو كان العقد األصـلي بـاطال، وذلـك السـتقالل شـرط التحكـيم عـن العقـد املتضـمن لـه ، باعتبـاره 

 .48للقانون املوضوعي، بينما يخضع اتفاق التحكيم للقانون اإلجرائي" عقدا داخل عقد، وأن العقد األصلي يخضع

بإعطـــاء صـــفة العقـــد لنظـــام التحكـــيم يترتـــب عليـــه إطـــالق مبـــدأ ســـلطان اإلرادة وبالتـــالي يخـــرج مـــن نطـــاق هـــذا   -3

 .49املفهوم النوع اإلجباري من التحكيم 

 غاربيةاملحور الثاني: الطبيعة العقدية إلنشاء التحكيم في التشريعات امل

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

القـوانين باألحكــام العامــة أو األحكــام املشــتركة بــدء بالتعريفـات إن وجــدت والشــروط املطلوبــة ســواء شــكلية أو موضــوعية 

 ف وتعيين الهيئات التي تتولى القيام بالتحكيم وغيرها .وكذا السلطات املمنوحة لألطرا

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

 للتحكيم وأخرى تحد من هذه الطبيعة في املواد والفصول التي تتناول األحكام والقواعد العامة.

 حكام املكرسة للطبيعة العقدية للتحكيمأوال: األ 

 ونجد ذلك في املجاالت التالية:

 

 من حيث التعريف   -2

حيث وفيما يتعلـق بهـذه الجزئيـة نجـد أن بعـض التشـريعات املغاربيـة عرفـت التحكـيم فيمـا أهمـل ذلـك الـبعض 

التعريـف بنظــام  مـن مجــاالت اهتمـام الفقـه حيــث" يمكـن القــول أن –التعريفــات –منهـا بحجـة أن هــذا الجانـب 

التحكـــيم قانونـــا فيـــه شـــ يء مـــن الصـــعوبة ، ذلـــك ألن هـــذا النظـــام أي التحكـــيم يصـــعب وصـــفه بتعريـــف قـــانوني 

شامل ومانع لكنه يسهل تمييزه عن بقية األنظمة القانونية األخـرى املشـابهة لـه مثـل النظـام القـانوني للصـلح أو 

 "50الوكالة

يــف التحكــيم نجــد أن ثالثــة منهــا تبنــت ذلــك فيمــا أهملــه اثنــان ، حــث وبــالعودة للقــوانين املغاربيــة فــي قضــية تعر 

بقوله" يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية  302نجد أن القانون املغربي عرف التحكيم في الفصل 

                                                           

( 32قانون األحوال الشخصية األردني رقم ) فيصل عبد الحافظ الشوابكه و محمد خلف بني سالمة، الطبيعة القانونية للتحكيم، دراسة في  -47

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

 .103محمود عبد الرحيم الديب، املرجع السابق، ص  -48 

 .22فيصل عبد الحافظ الشوابكه و محمد خلف بني سالمة، املرجع السابق، ص -49 

 .22بق ،صأسعد فاضل مندييل، املرجع السا -50 
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أن" اتفـــاق  301، كمـــا جــاء فــي الفصــل 51تتلقــى مــن األطــراف مهمـــة الفصــل فــي النــزاع بنـــاء علــى اتفــاق تحكــيم"    

كــيم هــو التــزام األطــراف بــاللجوء إلــى التحكــيم قصــد حــل نــزاع  نشــأ أو قــد ينشــأ عــن عالقــة قانونيــة معينــة التح

 .52تعاقدية أو غير تعاقدية"

مـــن مجلـــة التحكـــيم بقولـــه" التحكـــيم هـــو طريقـــة خاصـــة  02كمـــا عـــرف القـــانون التونســـ ي التحكـــيم فـــي الفصـــل 

ليهـــا األطـــراف مهمـــة البـــت فيهـــا بموجـــب اتفاقيـــة لفصـــل بعـــض أصـــناف النزاعـــات مـــن قبـــل هيئـــة تحكـــيم يســـند إ

، وقد فصل بعد ذلك في الفصلين الثاني والثالث املقصود باتفاقية التحكيم من خالل إفراد كال مـن 53تحكيم"

 بتعريف مستقل.  –الشرط واملشارطة  –صيغتي التحكيم 

مــــن مدونــــة  03اء فــــي املــــادة ســــار عليــــه املشــــرع املوريتــــاني ، حيــــث جــــ –تبنــــي أســــلوب التعريــــف  –ونفــــس النســــق 

التحكيم أنه" اتفاق التحكيم هوالتزام أطراف على أن يفضوا بواسطة التحكيم كل أو بعـض النزاعـات القائمـة 

أو التـــي قـــد تقــــوم بيـــنهم بشــــأن عالقـــة قانونيـــة معينــــة تعاقديـــة كانــــت أو غيـــر تعاقديـــة ، ويكــــتس االتفـــاق صــــيغة 

جـــاء فـــي الفصـــلين الرابـــع والخـــامس تعريـــف منفصـــل لكـــال مـــن  ، كمـــا54شــرط التحكـــيم أو صـــيغة عقـــد التحكـــيم"

 شرط التحكيم وعقد التحكيم كما فعل املشرع املغربي. 

وعلى خالف ما سبق نجد أن املشرع الجزائري قد سلك في ذلك نهجـا مغـايرا بـأن تغاضـ ى عـن أسـلوب التعريـف 

" يمكــــن لكــــل شــــخص اللجــــوء إلــــى بالحــــديث عــــن نطــــاق ومجــــال التحكــــيم بقولــــه 2002ودخــــل مباشــــرة فــــي املــــادة 

شــرط  –، ثــم انتقــل بعــد ذلــك لتعريــف صــيغتي التحكــيم 55التحكــيم فــي الحقــوق التــي لــه مطلــق التصــرف فيهــا "

 على التوالي. 2022و  2001في املادتين  –التحكيم واتفاق التحكيم 

تفــاق علــى التحكــيم والتــي خصــها للحــديث عــن اال 133ونفــس األســلوب نهجــه املشــرع الليبــي أيــن نــص فــي املــادة 

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

 .56محكمين ويجوز االتفاق على التحكيم في نزاع معين بمشارطة تحكيم خاصة"

حكـيم نخلـص إلـى أنـه مـن و باستقراء النصوص التشريعية السابقة خاصة الدول التـي عرفـت قوانينهـا نظـام الت

غيـــر املمكـــن التوصـــل بصـــورة واضـــحة ملـــدى إضـــفاء الطبيعـــة العقديـــة صـــراحة إال مـــن قبيـــل االســـتنتاج وبشـــكل 

 ينقصه التشابه والتطابق .

 

 من حيث الصياغة  -1

 لم تستعمل القوانين املغاربية عبـارة وصـيغة العقـد للتعبيـر عـن التحكـيم فـي املـواد والفصـول األولـى لتشـريعاتها،

 –حتــى تلــك التــي تناولــت تعريفــه كحالــة املغــرب وموريتانيــا ، غيرأنــه وكــل مــا فــي األمــر بالنســبة لهــذين التشــريعين 

أنهمــا وظفــا عبــارة العقــد وهمــا بصــدد الحــديث عــن األشــكال التــي يتخــذها إنشــاء التحكــيم  –املغــرب وموريتانيــا 

مـــن  03عقـــد التحكـــيم ، وفـــي هـــذا جـــاء فـــي املـــادة عـــن طريـــق إمـــا الشـــرط أو املشـــارطة بـــالتعبير عـــن النـــوع الثـــاني ب

                                                           
 10، تاريخ 0034يقض ي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون املسطرة املدنية املغربي، الجريدة الرسمية، عدد  00/03قانون  -51 

 .3330، ص 1001ديسمبر  02ذو القعدة ،  

 نفس املرجع والصفحة.-52 

 .2333ماي  04بتاريخ  33صدار مجلة التحكيم التونس ي، الرائد الرسمي عدد يتعلق بإ 2333أفريل  12مؤرخ في  2333لسنة  41قانون عدد  -53 

 يتضمن مدونة التحكيم املوريتاني. 02-1000قانون رقم -54 

 11الصادرة بتالريخ  12، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجزائري، الجريدة الرسمية عدد 003أفريل  10املؤرخ في  03/03قانون رقم  -55 

 .1003أفريل 

 قانون املرافعات املدنية والتجارية الليبي.-56 
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مـن  301، وفـي الفصـل 57القانون املوريتاني "...ويكتس ي االتفاق صيغة شرط التحكيم أو صـيغة عقـد التحكـيم"

 .58القانون املغربي قوله" يكتس ي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم"

ل عبــارة العقــد للتعبيــر عــن إحــدى صــور التحكــيم إال أن غيــر أنــه وإن توافــق التشــريعين الســابقين علــى اســتعما

بقولـه "  00هما اختلفا حول تفصيل ذلك، حيث نجد أن التشريع املوريتـاني قـد عـرف عقـد التحكـيم فـي املـادة 

وهــو األمـــر  59عقــد التحكــيم هــو التــزام يتــولى بمقتضـــاه أطــراف نــزاع قــائم عــرض هــذا النـــزاع علــى هيئــة تحكــيم "

انون املغربي أين عبر عن التحكيم بطريق املشارطة بلفظ عقد تحكيم دون إعطـاء تعريـف الذي سكت عنه الق

 . 324لذلك في الفصل الذي يليه  بل أخره  إلى الفصل 

حيــث وباســتقراء القــوانين فــي الــدول املغاربيــة نجــد تكــريس ذلــك مــن حيــث االعتــداد بــإرادة األطــراف:   -7

 في املجاالت التالية: 

حيـــث اتفقـــت كـــل التشـــريعات علـــى مـــنح األشـــخاص أطـــراف العالقـــة حريـــة  كـــيم:اختيـــار أســـلوب التح -أ

االتفاق فيما بينهم حول النمط الذي سيسلكونه لفض النزاع عن طريق التحكيم إما أثناء إبرام التصرف 

األصـلي أو فيمــا بعــد ذلــك ، غيــر أن هــذه التشــريعات لـم تتعامــل مــع اختيــار األطــراف لــنمط التحكــيم بــنفس 

حيـث عبـر عـن ذلـك كـل مـن التشـريع املغربـي و املوريتـاني بعقـد التحكـيم وشـرط التحكـيم، بينمـا  املصطلح،

اســتعمل كــل مــن التشــريع الجزائــري والتونســ ي عبــارة شــرط التحكــيم و االتفــاق التحكيمــي، بينمــا اســتعمل 

هــذا فــي التشــريع الليبــي عبــارة مشــارطة التحكــيم بصــفة صــريحة شــرط التحكــيم بتعبيــر ضــمني كونــه تنــاول 

مادة واحدة بصيغة مجملة عكس التشريعات األربعة السابقة التي تحدثت عن أنماط التحكيم في فصول 

 ومواد مستقلة.

وفي هذا الشأن نجد أن املشرع املغربي أفرد هذه القضية في فصل مستقل،  اختيار القائم بالتحكيم: -ب

املحكـــم املنفــــرد أو  –الهيئـــة التحكيميـــة  - -أنـــه " يـــراد فـــي هـــذا البـــاب بمـــا يلـــي:  321حيـــث جـــاء فـــي الفصـــل 

 -كــل نــص يحــدد مســطرة معينــة يجــب اتباعهــا فــي مــادة التحكــيم،  –نظــام التحكــيم  -مجموعــة محكمــين، 

ـــار عليـــــه املشـــــرع 60رئـــــيس املحكمـــــة التجاريـــــة مـــــا لـــــم يـــــرد خـــــالف ذلـــــك" –رئـــــيس املحكمـــــة  ، ونفـــــس الـــــنهج ســ

التحكــــيم الــــنص الجــــامع املحــــدد لطريقــــة معينــــة  أنــــه " يقصــــد: بنظــــام 00التونســــ ي حيــــث جــــاء فــــي الفصــــل 

إلجـــراءات التحكـــيم، بهيئـــة التحكـــيم املحكـــم الفـــرد أو فريـــق مـــن املحكمـــين، باملحكمـــة الهيئـــة أو الجهـــاز مـــن 

 .61النظام القضائي"

والليبـــي عـــن هـــذا التفصـــيل فقـــد تحـــدث املشـــرع الجزائـــري عـــن  62وفيمـــا ســـكت كـــل مـــن التشـــريع املوريتـــاني

التحكيم بطريقة عارضة في مواد منفصـلة ضـمن القسـم الثالـث مـن الفصـل األول لبـاب املحكم و محكمة 

التحكـــيم الـــذي عنونـــه باألحكـــام املشـــتركة، غيـــر أنـــه ومهمـــا كـــان شـــكل ونمـــط الطـــرف الـــذي تســـند لـــه مهمـــة 

 القيام بإجراء التحكيم فإن حرية االختيار تبقى لألطراف املعنية به.

شــــريعات املغاربيـــــة هــــذه الجزئيــــة بصـــــياغتين مختلفتــــين، حيــــث عبـــــر كــــل مـــــن تناولـــــت التحــــق رد املحكمــــين:  -ج

التشريع الليبي واملوريتاني والجزائري عنها بلفظ الرد، في حين استعمل كل من التشريع املغربي والتونسـ ي عبـارة 

                                                           
 يتضمن مدونة التحكيم املوريتاني. 02-1000قانون رقم  -57 

 يقض ي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون املسطرة املدنية املغربي 00/03قانون  -58 

 اني.يتضمن مدونة التحكيم املوريت 02-1000قانون رقم  -59 
 يقض ي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون املسطرة املدنية املغربي. 00/03قانون  - 60

 يتعلق بإصدار مجلة التحكيم التونس ي. 2333أفريل  12مؤرخ في  2333لسنة  41قانون عدد  -61 

 أنه يمكن أن يكون التحكيم خاصا أو مؤسسيا. 23أشار فقط في املادة  -62 
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أن  التجريح، غير أنه وإن اختلفـت الصـياغة فإنـه قـد اتفقـت كـل التشـريعات فـي مـنح هـذا الحـق لألطـراف شـرط

يكـــون بســـبب تـــم اكتشـــافه بعـــد التعيـــين إذا كـــان هـــذا الطـــرف هـــو املعـــين أو املشـــارك فـــي التعيـــين ،وعـــن أســـباب 

التجــريح أو الــرد فقــد تحــدث كــل مــن التشــريع التونســ ي والليبــي واملوريتــاني عــن ربطهــا بمثــل مــا يــرد بــه القاضــ ي 

  وذلك في فقرة مستقلة عكس التريع املغربي والجزائري.

اتفقت التشريعات املغاربية على منح األطراف الحق في تحديد آجال معينة للفصـل فـي النـزاع  األجل:تحديد  -د

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

 ثانيا: األحكام التي تحد من الطبيعة العقدية للتحكيم

علـــى أنـــه " إذا لـــم يـــتم  311-00وفـــي هـــذا الشـــأن نـــص الفصـــل حكمـــين: تـــدخل املحكمـــة فـــي تعيـــين امل  -2

تعيـــــين الهيئـــــة التحكيميـــــة مســـــبقا وكيفيـــــة وتـــــاريخ اختيـــــار املحكمـــــين أو لـــــم يتفـــــق األطـــــراف علـــــى ذلـــــك تتبـــــع 

إذا كانــــت هيئــــة االتحكــــيم تتكــــون مــــن محكــــم واحــــد يتــــولى رئــــيس املحكمــــة املختصــــة  -اإلجــــراءات التاليــــة : 

ـــ ـــم بنـ ـــين املحكـ ، غيــــر أن حقيقــــة هــــذا اإلجــــراء ال يمثــــل حــــدا مــــن إرادة 63اء علــــى طلــــب أحــــد الطــــرفين...."تعيـ

 األطراف من ثالثة أوجه:

أنــــه جــــاء لتغطيــــة فــــراي إجرائــــي متمثــــل فــــي عــــدم تحديــــد كيفيــــة وتــــاريخ اختيــــار الوجــــه األول:  -

 املحكمين.

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

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

أنه" إذا رفض املحكم املعين القيام  2021وفي هذا الصدد نجد أن املشرع الجزائري قد نص في املادة 

ذي سكتت ، وهو األمر ال64باملهمة املسندة إليه يستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس املحكمة املختصة"

 عنه بقية التشريعات. 

نصــت التشـــريعات املغاربيــة علــى إخــراج واســتبعاد بعـــض املســائل مــن إمكانيــة كونهـــا محــل التحكــيم:   -1

 كمحل للتحكيم إما باعتبار أطرافها أو موضوعاتها .

وهـــو الـــذي يســـتند علـــى أطـــراف العالقـــة محـــل النـــزاع حيـــث تســـتبعد مـــن املعيـــار الشخيـــ ي:  -أ

لنزاعــات املتعلقــة باألشــخاص املعنويــة العامــة ســواء كانــت مركزيــة أو محليــة و موضــوع التحكــيم تلــك ا

 جهوية إال في حدود ما تبرمه من تصرفات مالية وتجارية أين تعامل معاملة األفراد.

ـــا التشـــــريعات بقواعـــــد املعيـــــار املوضـــــوعي-ب ـــن دائـــــرة التحكـــــيم تلـــــك املوضـــــوعات التـــــي نمتهــ ـــا تخـــــرج مــ : وهنــ

ـــية وحالــــة األفــــراد وأهليــــتهم قانونيــــة آمــــرة منهــــا امل األحــــوال  -ســــائل املتعلقــــة بالنظــــام العــــام ومســــائل الجنسـ

ومــا ال يجــوز الصــلح حولــه وهــذا باتفــاق التشــريعات املغاربيــة ، كــون هــذه املجــاالت -الشخصــية غيــر املاليــة 

  من األمور التي ال يمكن إخضاعها إلرادة األطراف حفاظا على االستقرار في املجتمع .

 ة خاتم

                                                           
 يقض ي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون املسطرة املدنية املغربي. 00/03نون قا -63 

 

 ، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجزائري.003أفريل  10املؤرخ في  03/03قانون رقم  -64 
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مــن خــالل العــرض الســابق للطبيعــة العقديــة للتحكــيم وتحليــل النصــوص التشــريعية املغاربيــة التــي نظمــت 

 هذه القضية يمكن التوصل للنتائج التالية:

أولــت التشــريعات املغاربيــة عنايــة هامــة لتنظــيم التحكــيم كأســلوب لحــل النزاعــات كمــا هــو الشــأن فــي بــاقي -

 لقوانين الدولية ويفرض نفسه حتى غلى مستوى املعاهدات الدولية. الدول كون موضوع التحكيم يتعدى ا

تعتبـر الطبيعـة التعاقديـة للتحكـيم كطريقـة لحـل النزاعــات هـي الوصـف والتكييـف السـابق تاريخيـا مقارنــة -

 .-التحكيم –بالطبيعة القضائية كونها هي املالئمة للظروف املحيطة بنشأته 

لتوسع في إظفاء الطبيعة التعاقدية للتحكيم من خالل االعتـداد بـإرادة تتفق التشريعات املغاربية حول ا -

األطراف في جل ما يتعلـق بإنشـاء التحكـيم مقارنـة بتلـك القواعـد التـي تحـد مـن صـبغته العقديـة كـون هـذه 

 األخيرة مما ال يجوز إخضاعها إلرادة األفراد باتفاق مختلف األنظمة القانونية.

الطبيعة العقدية للتحكيم فـي التشـريعات املغاربيـة فـي عمومهـا فـي األحكـام العامـة تظهر القواعد التي تمنح -

 والتمهيدية مما يستلزم احترامها في باقي القواعد التي تلي ذلك.

نقتـــرح أن تبـــادر الـــدول املغاربيـــة بالتنســـيق التشـــريعي فـــي هـــذا املجـــال لتســـهيل االنـــدماج االقتصـــادي ، كمـــا -

 ن مستقلة وخاصة بنظام التحكيم .نقترح إصدار مدونات قواني
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 باحث في سلك الدكتوراه،

 - فاس –كلية الحقوق 

 

 مقدمة

يشغل التحكيم مكانا بارزا على الصعيد الوطني و الدولي، باعتباره أهم الوسائل البديلة عن القضاء، و لقد 

 صوصا في املعامالت التجاريةازدادت أهميته نظرا لتشعب العالقات االقتصادية على املستوى الوطني و الدولي، وخ

 65املتميزة بالتعقيد و التخصص.

لكل هذه االعتبارات عملت التشريعات على تنظيم التحكيم بموجب نصوص خاصة في تشريعاتها الداخلية، و 

املتعلق بالتحكيم و الوساطة  00-03املشرع املغربي كغيره من التشريعات عمل على تنظيم التحكيم بموجب قانون 

 66قية.اإلتفا

من  302و يعد التحكيم بأنه نظام تقاض ي خاص مبني على إرادة األطراف، و عرفه املشرع املغربي في الفصل 

القانون املذكور بأنه " حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من األطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق 

 تحكيم".

يم هو أساس اللجوء إلى التحكيم   و بمجرد انعقاده يصبح ملزم و بناء على هذا التعريف يتضح أن اتفاق التحك

 لألطراف و يترتب عنه أثرين:

األول يتمثل في التزام األطراف بحسم النزاع عن طريق التحكيم، واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلعمال أثر اتفاق 

ق ملنع القضاء من نظره، ويستجيب التحكيم، وعند لجوء أحدهما للقضاء يحق لخصمه الدفع بوجود هذا االتفا

 القضاء لهذا الدفع ما لم يتسنى له بطالنه أو عدم قابليته إلعمال أثره.

أما األثر الثاني هو امتناع القضاء عن النظر في النزاع عند الدفع بوجود اتفاق التحكيم إذا ما تبين له صحة هذا 

 67للقضاء االستمرار النظر في النزاع رغم صحة اتفاق التحكيماالتفاق، فإذا لم يتمسك الخصم بوجود هذا االتفاق كان 

 وال يملك املحكم سوى إنهاء اإلجراءات التي تكون قد بدأت أمامه.

لذا من املالحظ أنه قد أثيرت العديد من التساؤالت حول طبيعة الدفع بوجود اتفاق التحكيم أمام القضاء؟  

 ل؟.هل هو دفع بعدم االختصاص أم دفع بعدم القبو 

                                                           
صادية كلية العلوم القانونية و االقت -يل دبلوم املاستر في القانون الخاصرسالة لن -دراسة مقارنة –شرط التحكيم في املادة التجارية  -نوال الكرتي 65 

  1ص  1021-1022السنة الجامعية  –سطات  -جامعة الحسن األول  –و االجتماعية 

نونبر  30املوافق  4132ذو القعدة  23بتاريخ  2-01-223املتعلق بالتحكيم و الوساطة االتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  00-03قانون 66 

  0034الجريدة الرسمية عدد  1001

اعية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتم -رسالة لنيل شهادة املاستر -دراسة مقارنة -أنكر ماجدولين، دور التحكيم في تسوية املنازعات اإلدارية67 

 .01ص   1021/1023فاس، السنة الجامعية  -جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
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" املطلب األول " على أن نختم      ملعالجة هذه اإلشكالية سنحاول التطرق لها في إطار موقف التشريع املغربي و املقارن  

 بموقف الفقه والقضاء "املطلب الثاني ".

 تحكيم في التشريع املغربي واملقارن الطبيعة الدفع باتفاق  -املطلب األول 

ها من طبيعة الدفع أمام قضائها العادي، فإنها اختلفت حول تحديد طبيعة إذا كانت التشريعات قد حسمت موقف

الدفع بوجود اتفاق تحكيم أمام القضاء، و ذلك لكون اتفاق تحكيم هو منطلق السير في إجراءات التحكيم، فلجوء 

حكمة حول موقف امل أحد األطراف الى املحكمة لرفع دعوى عوض التجاء الى التحكيم، أثار اختالف كبير بين التشريعات

 من ذلك أمام تمسك الخصم بهذا االتفاق.

ملناقشة هذا سنحاول التطرق في "الفقرة األولى" إلى طبيعة الدفع باتفاق التحكيم في التشريع املقارن، على أن نتطرق 

 إلى املوقف املغربي في "الفقرة الثانية".

 ع املقارن تحكيم في التشريالطبيعة الدفع باتفاق  -الفقرة األولى 

لقد اختلفت التشريعات املقارنة في تحديد طبيعة الدفع باتفاق تحكيم أمام قضاء الدولة من دفع بعدم 

من قانون التحكيم التونس ي على  23االختصاص إلى دفع بعدم القبول، حيث نجد املشرع التونس ي قد نص في الفصل 

يم، بموجب اتفاق تحكيم، فعليها التصريح بعدم اختصاصها أنه " إذا رفع أمام املحكمة نزاع منشور أمام هيئة التحك

بطلب من أحد األطراف، وإذا لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت النزاع، على املحكمة أيضا التصريح بعدم اختصاصها 

 68مالم تكن اتفاقية التحكيم واضحة البطالن...." 

م، حيث أكد منع قضاء الدولة من النظر في أما التشريع الفرنس ي فقد  حسم طبيعة الدفع بإتفاق التحكي

املنازعات املعروضة على املحكم بسبب عدم االختصاص، وأن ذلك متعلق باملصلحة الخاصة ألطرافه، ومن ثم وجوب 

 69أال تقض ي به املحكمة من تلقاء نفسها، وقد فرق القانون الفرنس ي بين أمرين.

 لك أمام القضاء وجب عليه الحكم بعدم عرض النزاع فعال على املحكمين، فإذا أثير بعد ذ

 االختصاص بناء على دفع يقدم إليه قبل إبداء أي دفع       أو دفاع آخر في الدعوى.

  عدم عرض النزاع على املحكمين، وعرضه على القضاء، فيكون على هذا األخير الحكم بعدم

 الفرنس ي أخرج الدفعاالختصاص مالم يكن اتفاق التحكيم ظاهر البطالن، وبذلك يكون املشرع 

 بالتحكيم من نطاق فكرة عدم القبول.

نجده يلزم املحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق التحكيم أن تحكم بعدم قبول 70أما املشرع املصري 

 الدعوى.

                                                           
 . 2333سنة  41من قانون التحكيم التونس ي عدد  23الفصل  68 

 -والعمل القضائي، رسالة لنيل شهادة املاستر، املقاولة والقانون  03.00دور القضاء في مجال التحكيم، دراسة على ضوء قانون  حسن بواملغراس، 69 
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لخصوم اوبالتالي أن الدفع باالعتداد بشرط التحكيم هو دفع بعدم القبول، ألن اتفاق التحكيم يترتب عليه نزول 

عن االلتجاء إلى القضاء، ومتى نزل الخصوم بإرادتهم عن سلطة االلتجاء إلى القضاء تكون الدعوى قد فقدت شرطا 

 71من شروط قبولها.

فشرط التحكيم ال ينزع االختصاص من املحكمة، وإنما يمنعها فقط من سماع الدعوى ما دام الشرط قائما، 

سماع الدعوى، فالرجوع عنه بإتفاق جميع الخصوم يوجب االلتجاء إلى  فهو ينش ئ عائقا مؤقتا يمنع املحكمة من

 املحكمة، مما يقطع بأن التحكيم ال ينزع االختصاص من املحكمة.

 تحكيم في التشريع املغربيالطبيعة الدفع باتفاق  –الفقرة الثانية 

)من  حكيم والفصول الواردة فيهبالرجوع إلى قانون املسطرة املدنية امللغى وبالضبط إلى القسم املتعلق بالت

( نجد املشرع املغربي سكت في هذه املواد عن األخذ بأي نظرية من النظريات املتعلقة بتحديد 311إلى  302الفصل 

( كان يوجب 311-2وفي )املادة  03.00طبيعة الدفع باتفاق التحكيم، أمام قضاء الدولة، لكن املشرع في مشروع قانون 

 72ح بعدم اختصاص.على املحكمة أن تصر 

من دفع بعدم االختصاص إلى دفع بعدم القبول،  03.00إال أن موقف املشرع املغربي سرعان ما تغير في القانون 

حيث نص املشرع في القانون املذكور على أنه " عندما يعرض نزاع مطروح أما هيئة تحكيمية، عمال بإتفاق التحكيم 

يرة، إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم على نظر إحدى املحاكم وجب على هذه األخ

 القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.

وإذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على املحكمة بطلب من املدعى عليه أن تصرح 

 اتفاق التحكيم واضحا. بعدم القبول ما لم يكن بطالن

يتعين على املدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، وال يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن 

 73تصرح تلقائيا بعدم القبول...''

و بذلك فان املشرع حدد حيز زمني إلثارة هذا الدفع أي يجب إثارة الدفع بوجود النزاع معروض أمام الهيئة 

مية أو بوجود اتفاق تحكيم قبل أي دفع أو دفاع أي قبل الدخول في مناقشة جوهر النزاع، كما أنه ال يمكن التحكي

  74للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها

أنه كان على املشرع أن يمنح املحكمة الحق في إثارة هذا الدفع تلقائيا، وذلك بمجرد  75و يرى احد الباحثين

وذلك تطبيقا ملبدأ استقالل شرط التحكيم الذي نص عليه القانون املذكور، واقتداء  مالحظة وجود اتفاق التحكيم،
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''على املحكمة التي  76من قانون التحكيم 23ملا ذهبت إليه بعض التشريعات، كالتشريع اليمني الذي ينص في املادة 

وم إلى التحكيم''، وهو نفس ترفع أمامها دعوى متعلقة بخالف أو نزاع يوجد بشأنه اتفاق التحكيم أن تحيل الخص

 من قانون التحكيم املصري. 23املوقف الذي سار عليه املشرع املصري في املادة 

إال أننا ال نساير هذا االتجاه ونرى أن املشرع املغربي كان صائبا ملا ذهب إليه، على اعتبار أن إتفاق التحكيم هو 

وأن لجوء أحد األطراف إلى القضاء، وعدم تمسك الطرف األخر عقد ال يمكن تعديله أو إلغاؤه إال بإتفاق الطرفين، 

 بهذا االتفاق يعد تنازال ضمنيا عنه ال يمكن للمحكمة أن تلزمهما على االستمرار فيه.

لكن رغم وجاهة ما ذهب إليه املشرع بخصوص إثارة الدفع بعدم القبول، إال أنه وبالرجوع إلى الفقرة األخيرة 

ا، يتضح لنا أن موقف املشرع يبقى محل نظر، ألنه بمقتض ى هذه الفقرة أعطى للهيئة من الفصل املذكور سابق

التحكيمية إمكانية مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها كما أعطى لها إمكانية إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت 

 املحكمة في الدفع.

ى أهم مميزات مسطرة التحكيم املتمثلة في فواضح أن املشرع كان هدفه من وضع هذه القاعدة هو الحفاظ عل

السرعة في إنهاء النزاع، إال أن هذا قد يؤدي إلى احتمال أن يكون املقرر التحكيمي متناقضا مع ما ذهب إليه القضاء 

 وفي هذه الحالة تثور إشكالية أي الحكمين أجدر بالتطبيق؟

القضاء هو ما سيتم تغليبه، لكن إذا كان هذا  أن صياغة النص تدل على أن ما يبت به77هنا يرى أحد الباحثين

 ما سيتم إعماله ما الفائدة من حالة صدور حكم قضائي مناقض؟

 موقف االتجاهات الفقهية والقضائية -املطلب الثاني

لقد اختلف الفقهاء والقضاء بخصوص طبيعية الدفع باتفاق تحكيم أمام قضاء الدولة العادي، فذهب رأي إلى 

 عدم االختصاص، بينما ذهب رأي إلى اعتباره دفع بعدم القبول.اعتباره دفع ب

 الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم االختصاص -الفقرة األولى

يترتب على اعتبار الدفع بوجود اتفاق التحكيم بأنه دفع بعدم االختصاص واعتباره من الدفوع الشكلية التي 

وضوع الدعوى وإال سقط الحق فيه، وفي محاولة اقتناع يجب إبداؤها عند بدء الخصومة، وقبل التعرض مل

املحكمة بوجود الشرط عليها أن تحيل النزاع إلى هيئة التحكيم، فاتفاق األطراف على التحكيم ال يمس حق كل 

 78منهم في الدعوى.
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لنطق اوهو نفس التوجه الذي سار عليه الفقه الفرنس ي الذي أجمع على اعتباره دفعا بعدم االختصاص يتوجب 

به قبل الكالم في املوضوع، حيث يمنع قضاء الدولة من النظر في املنازعات املعروضة على املحكم بسبب عدم 

 79االختصاص، وأن ذلك متعلق باملصلحة الخاصة لألطراف، ومن ثم وجوب أن تقض ي به املحكمة من تلقاء نفسها.

 :80له في هذا الصدد والتي يمكن حصرها فيما يليإال أن هذا االتجاه لم يسلم من بعض االنتقادات التي وجهت 

  القول بكون هذا الدفع هو دفع بعدم االختصاص يصطدم مع صعوبة تحديد نوع هذا

 االختصاص، ألنه ليس متعلقا بالوظيفة القضائية أو بنوع القضية أو املحل.

 ل زاع، بل يظاالتفاق على التحكيم ال يؤدي إلى إقصاء قضاء الدولة نهائيا عن النظر في الن

لهذا القضاء االختصاص بالنظر في بعض املسائل املتصلة بالنزاع املتفق بشأنه على التحكيم، وال يمكن 

 بأي حال من األحوال وصفه بأنه مجرد إشراف أو مراقبة لعمل املحكم.

  الحديث عن االختصاص ال يثور إال بين محاكم الجهة القضائية الواحدة أو بين جهتين من

قضاء، والتحكيم ال يعد محكمة، يمكن تناول اختصاصها بنظر الدعوى أو عدم اختصاصها جهات ال

 بالنظر إلى محاكم جهة القضاء، فهيئة التحكيم ال تعد هيئة قضائية تابعة للدولة.

 الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول   -الفقرة الثانية 

لى اعتبار هذا الدفع بأنه دفع بعدم القبول، ويؤسس هذا الرأي إ 81على خالف االتجاه السابق يذهب هذا االتجاه

على مجموعة من الحجج، أهمها أن هذا االتفاق على التحكيم ليس له القدرة على إخراج النزاع من اختصاص القضاء، 

ألطراف في وإنما يهدف إلى إقامة مانع مؤقت من سماع الدعوى أمام القضاء، وهو بإقامة هذا املانع إنما يقيد حق ا

االلتجاء إلى القضاء، والنتيجة املنطقية لهذا التقيد هي أن تصبح الدعوى غير مقبولة أمام القضاء ما دام املانع من 

 قبولها موجود، فإن زال لسبب أو أخر عادت الدعوى مقبولة أمام القضاء.

 82وهي كالتالي: إال أن هذا االتجاه لم يسلم بدوره من بعض االنتقادات فيما يخص هذه املسألة

  أوال أن تكييف الدفع بوجود اتفاق التحكيم على أنه دفع بعدم القبول فيه خلط بين حق

االلتجاء إلى املحكمة والحق في الدعوى، إذ أن حق اللجوء إلى املحكمة من النظام العام ال يجوز التنازل 

، ومنه فإن االتفاق على عنه، أما الحق في الدعوى فهو وسيلة استعمال حق االلتجاء إلى القضاء

 التحكيم ال يسلب أطرافه حق اللجوء إلى القضاء بل حتى استمرار اإلجراءات لحين الفصل في املوضوع.

  ثانيا أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم ال يتعلق بحق املدعي في الدعوى والذي يتمثل في توافر

 عدم القبول الدعوى.حق وصفة واعتداء، وتخلف شرط من شروط الدعوى يصرح القاض ي ب
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و بالتالي فاألمر ليس كذلك عند االتفاق على التحكيم، ألن وجود هذا االتفاق يجعل املحكمة العادية وحدها غير 

 مختصة، ألنها غير ذات والية، ما دام التحكيم قائما وصحيحا.

ق ة الدفع بوجود اتفاعموما يمكن القول على أن االتجاهات الفقهية قد تضاربت فيما بينها حول تحديد طبيع

التحكيم، فمنها من ذهب على اعتبار هذا الدفع بدفع بعدم االختصاص، بينما ذهب رأي ثاني إلى عكس ذلك واعتبره 

 بعدم القبول. فماذا عن موقف القضاء؟

أما فيما يتعلق بموقف القضاء نجد القضاء املصري استقرت أحكامه على اعتبار الدفع بالتحكيم من الدفوع 

م االختصاص وحجيته في ذلك مستفادة من قانون املرافعات املصري الذي خول املتعاقدين حق االلتجاء إلى جهة بعد

التحكيم بدال من املحاكم املختصة للنظر فيما ينشأ بينهم من نزاع، وأن ذلك إن كان سيستند إلى القانون الذي أجاز 

 83رة على اتفاق الطرفين.استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ،إال أنه ينبني مباش

تجعله غير متعلق بالنظام العام، فال يجوز للمحكمة  84وهذه الطبيعة االتفاقية على حد تعبير النقض املصرية

أن تقض ي به من تلقاء نفسها وعلى صاحب الشأن التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا وسقط 

املوضوع، ويعتبر السكوت عنه قبل نظر في املوضوع نزوال ضمنيا عن التمسك الحق فيه لو أثير متأخرا وبعد الخوض في 

 به.

أما القضاء املغربي سار خالف القضاء املصري و ذهب إلى اعتبار الدفع بإتفاق التحكيم دفع بعدم القبول، وذلك 

 من القانون املذكور سابقا. 31185قبل إقراره من طرف املشرع بمقتض ى الفصل

''... االتفاق على التحكيم ال يتعلق باالختصاص وإنما يتناول  86رار املحكمة التجارية بمراكشوهكذا جاء في ق

إرادة األطراف في اللجوء إلى التحكيم من عدمه، وهو بذلك ال ينزع االختصاص عن املحكمة وإنما يحول دون قبول 

 الدعوى''.

حيث جاء فيه " ملا كان العقد ينص على  1024و هو األمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر سنة 

أنه في حالة حدوث نزاع بين الطرفين ال يتم اللجوء إلى القضاء إال بعد تسوية النزاع وديا ثم سلوك مسطرة التحكيم، 

فإن املحكمة كانت على صواب ملا صرحت بعدم قبول الدعوى للجوء الطرف للقضاء مباشرة، وعدم سلوكه مسطرة 

 87شل التسوية الودية".التحكيم بعد ف
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إال أن هناك جانب من القضاء يعتبر الدفع بوجود شرط التحكيم هو دفع بعدم القبول  88و هو ما أكدته في قرار آخر 

 .89من نوع خاص، لكنه ال يخرج عن الضوابط التي تحكم الدفوع الشكلية بشكل عام

بأن" الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود   -محكمة النقض حاليا  - 90حيث جاء في قرار صادر عن املجلس األعلى

شرط تحكيمي دفع من نوع خاص ، فاللجوء إلى القضاء الرسمي و مناقشة املوضوع العام يعد تنازال ضمنيا عن اللجوء 

 إلى التحكيم".

 خاتمة: 

م اختاما يمكن القول على أن التشريعات و القضاء قد اختلف في تحديد طبيعة الدفع بوجود اتفاق تحكيم أم

املحكمة في حالة وقوع نزاع بين أطراف التحكيم، من دفع بعدم اإلختصاص إلى دفع بعدم القبول من نوع خاص، 

 ويرجع ذلك الى طبيعة االتفاق املبرم بين الخصوم و الذي ينبني على مبدأ هام و هو سلطان اإلرادة، .

هذا الدفع مرتبط بعدم القبول في حالة  أحسن صنعا ملا جعل  03-00و نعتقد أن املشرع املغربي في القانون 

ادعاء الخصم األخر و قبل البت في الدعوى أمام املحكمة، نظرا لطبيعة اتفاق تحكيم املبرم بين الخصوم، والذي ينبني 

على الرضائية بين الطرفين. فكيف يمكن للمحكمة تهديم هذا املبدأ بالبت في النزاع رغم معارضة الخصم أو الدفع 

ختصاص رغم تنازل األطراف عن هذا الحق بشكل ضمني حين متابعة املسطرة أمام قضاء الدولة دون ادعاء بعدم اإل 

 بوجود اتفاق تحكيم بين الطرفين؟.

 

 

 

 

 

 الئحة املراجع 

 الكتب

  عمر أزوكار،التحكيم التجاري الداخلي والدولي،قراءة في التشريع والقضاء،مطبعة النجاح الجديدة، الدار

 م 1020هـ/2432طبعة األولى السنة البيضاء،ال

                                                           
ة من الفقرة الثالث –حيث جاء فيه ".. ملا ناقشت الطالبة جوهر النزاع، فإنه يحظر عليها الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي  88 

مجلة دفاتر منشور في  1021-3-2-2122في امللف التجاري عدد:  1023-02-11الصادر بتاريخ  2-111القرار عدد  .."03-00من القانون  311الفصل 

    233ص   1020السنة  10العدد  –محكمة النقض التحكيم و الوساطة اإلتفاقية 

الطبعة األولى السنة  -الدار البيضاء -مطبعة النجاح الجديدة -عمر أزوكار،التحكيم التجاري الداخلي والدولي،قراءة في التشريع والقضاء89 

 .20م  ص 1020هـ/2432
  210ص  1003نونبر دجنبر  221منشور بمجلة املحاكم املغربية عدد  1000-2-3-03ملف تجاري عدد  1003-1-3 املؤرخ في 2003قرار عدد  90
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  2313احمد أبو الوفا، التحكيم  االختياري و اإلجباري، منشأة املعارف اإلسكندرية،  الطبعة الثالثة، سنة 

  إبراهيم جوهر إبراهيم، الدفع باتفاق التحكيم في الدعوى املدنية، دراسة مقارنة في األثر السلبي املترتب على اتفاق

 يعات العربية واألجنبية، دار الكتب العربية، مصر دون طبعة.التحكيم في التشر 

  1001فتحي والي، قانون التحكيم بين النظرية و التطبيق، منشأة املعارف اإلسكندرية، الطبعة األولى، سنة   

 األطروحات و الرسائل

 ة العلوم كلي -ة لنيل الدكتوراهبن خدة رض ى، الطرق البديلة لتسوية النزاعات بين اإلطار النظري ورهان التطبيق، رسال

 1024/1020مكناس، السنة الجامعية  -جامعة موالي إسماعيل -القانونية و االقتصادية و االجتماعية

  إبراهيم أوريك، الدفع باتفاق التحكيم،دراسة على ضوء التشريع املغربي، رسالة لنيل دبلوم املاستر قانون األعمال،كلية

  1020-1003دية و اإلجتماعية ، جامعة القاض ي عياض مراكش، السنة الجامعية العلوم القانونية واإلقتصا

  كلية  -رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص -دراسة مقارنة –شرط التحكيم في املادة التجارية  -نوال الكرتي

 1021-1022الجامعية  السنة –سطات  -جامعة الحسن األول  –العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية 

  أنكر ماجدولين، دور التحكيم في تسوية املنازعات اإلدارية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة املاستر، كلية العلوم

 1021/1023فاس، السنة الجامعية  -القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 ،والعمل القضائي، رسالة لنيل شهادة  03.00التحكيم، دراسة على ضوء قانون دور القضاء في مجال  حسن بواملغراس

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة الحسن األول ، سطات، السنة  -املاستر، املقاولة والقانون 

 1020-1024الجامعية 

  و العمل القضائي 03-00ملدخلة بالقانون رقم التحكيم التجاري في ضوء التعديالت الجديدة ا -عبد السالم الدرقاوي- 

  1003-1001السنة  -الرباط-وزارة العدل -املعهد العالي للقضاء -34الفوج –بحث نهاية التدريب امللحقين القضائيين 

 املقاالت

  جنبر ، نونبر_ د221محمد مختار الراشدي،إجراءات مسطرة التحكيم، مقال منشور، بمجلة املحاكم املغربية، العدد

1003 

  نونبر_ دجنبر 221عالل البصراوي، التحكيم االختياري واألنظمة املشابهة، مقال منشور، بمجلة املحاكم املغربية، العدد ،

1003  

 

 

 

 املساهمة شركات في املسير ضد املدنية املسؤولية دعوى  انقضاء

 االتفاق التحكيمي في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 إلى أهم شروطه الشكلية واملوضوعية في القانون املغربي استنادا
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 محمد العاللي 

 أستاذ مبرز باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين سوس ماسة. 

 باحث في التحكيم والوساطة

                                                                    

 :مقدمة

ية هاجس الدول، وضمانة حقيقية والزمة لكسب رهان االستقرار، وتحقيق النمو والتطور. لذلك تشكل التنمية االقتصاد     

تجمع على ضرورة تعزيز كل ما يشجع  -على اختالف نظمها السياسية، االقتصادية، املالية والقانونية كذلك  -فالدول 

ة طاعية والهيكلية، التي تضعها الدولة والهيئات العامالرأسمالين الوطني واألجنبي، على االنخراط في املخططات التنموية، الق

 عموما، سواء كانت مؤسسات عمومية أو جماعات ترابية.

فالدول في ظل التحوالت االقتصادية والجيوسياسية، التي عرفتها املنظومة العاملية منذ نهاية الحرب العاملية الثانية، والتي      

وفيتي أواخر الثمانينات من القرن املاض ي، مما عزز تركيز الدولة الرأسمالية، وحقق جوا تسارعت وثيرتها بانهيار االتحاد الس

مالئما لبروز القطاع الخاص كقوة اقتصادية، ما فتأت تتعاظم من حيث اإلمكانات والقدرة على الفعل والتأثير، في املجاالت 

من ضرورة التفكير في صيغ بديلة على  -أي الدول  -بدا  االقتصادية املختلفة، صناعية كانت أم تجارية أم خدماتية، لم تجد

املستوى االقتصادي، من شأنها سد الفراي الذي خلفه انحسار دور الدولة في مجال االستثمارات العمومية، التي هي ركيزة 

 تلبية الطلب العمومي، املتزايد على الخدمات العمومية.

ة لتشجيع الرأسمال الخاص، للدخول كمساهم فعلي، بعدما ظل لفترات زمنية في هذا السياق ظهرت املحاوالت املتتالي     

طويلة مكمال لدورها، في بناء أسس الدولة الحديثة في جانبها االقتصادي، وهي املحاوالت التي أثمرت في ظل مناخ معولم، 

 قطاعا خاصا، تجاوزت حدوده حدود الدول نفسها، تحت مسمى الشركات املتعددة الجنسيات.

لذلك فإن االعتراف بدور القطاع الخاص في الجانب االستثماري، لم يعد من قبيل الترف، بل أصبح ضرورة ملحة تزكيها      

تباشره بنفسها، بالنظر أن  من جهة؛ حاجة الدول إلى من يضطلع بمهام االستثمار االقتصادي، الذي لم يعد متاحا أمامها

لنظر لتعدد مجاالت االستثمار )صناعي، فالحي، تجاري، بنيات تحتية، خدمات(، مما لتزايد الحاجيات املجتمعية، وكذلك با

يصعب معه عليها تغطيتها بالكامل، كما تزكيها وتدعمها من جهة أخرى، القدرات الهائلة التي أصبح يتمتع بها هذا القطاع 

خبرات استثمارية، لم تعد أي منها مما  الخاص نفسه، والذي استطاع أن يكون لنفسه قوة مالية وتكنولوجية، وأن يراكم

 تستطيع الدول نفسها توفيره والتحكم فيه.

أمام هذا الواقع االقتصادي العالمي الجديد، الذي هيأ الظروف املناسبة النطالق منافسة محتدمة بين الدول في مجال      

 بناء مسلسل من اإلصالحات االقتصادية، التي تيهئ جذب االستثمارات، انخرطت الدول كل من موقعها، واعتبارا إلمكانياتها، في

األجواء املالئمة والكفيلة بإغراء املستثمرين، وطنيين كانوا أم أجانب، لضخ رؤوس أموالهم في اقتصادياتها. فكان أن أسست 

خول إلى نبي بالدمناطق التبادل الحر، وشرع في ت حيح األنظمة الضريبة، ومنحت اإلعفاءات الجمركية، وسمح للرأسمال األج

الدول بتسهيالت ضريبية، كما ابتدعت صيغ عقود جديدة لتأطير العالقة بين الدولة واملستثمر الخاص، ومنها عقود الشراكة 

 بين القطاعين العام والخاص.

 في صيغتها زية، إال وألن املستثمر عموما واملستثمر األجنبي على الخصوص، ال ينظر إلى الحزمة اإلصالحية، واإلجراءات التحفي     

الشمولية، وألن املعادلة االقتصادية تقوم على أساسين؛ أولهما مسألة الربح في عالقته بالخسارة واملخاطر، وثانيهما؛ الضمانات 
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املقدمة على أساس حماية الرأسمال، فإن هؤالء املستثمرين ما فتؤوا يولون اهتماما بالغا ملسألة األمنين القانوني والقضائي، 

 للذين توفر الدول متطلباتهما وتضمن حمايتهما.ا

فاالستثمار في الوقت الراهن تجاوز منطق العملية االستثمارية التقليدية، التي كانت تقوم على استثمارات ذات تكلفة      

و ما ، وهمنخفضة، ومدى زمني قصير، إلى استثمارات ضخمة من الناحيتين املالية والتقنية، وطويلة من الناحية الزمنية

استلزم من املستثمر، باإلضافة إلى فحص املردودية املالية واالقتصادية لالستثمار املراد الشروع فيه، أن يلتفت إلى دراسة 

املخاطر القانونية والتشريعية، املوجودة وكذلك املحتملة، حيث يصبح االستقرار السياس ي، وتقدم املنظومة القانونية للدولة، 

قربها من املعايير القانونية الدولية، أمرا في غاية األهمية، لذلك ال يصدمنا أننا نجد تصنيفات دورية، صادرة ومدى تماهيها أو 

عن معاهد متخصصة في دراسة الوضعية االقتصادية وفرص االستثمار، تنصب على ترتيب الدول، من حيث أيها أكثر أمانا، 

 ت التي تكون عامال حاسما في توجيه االستثمارات العاملية.من الناحيتين القانونية والسياسية، وهي التصنيفا

وإذا كان االستثمار مسألة ضرورية، بالنسبة للدول عامة، فإنه بالنسبة للدول النامية، مسألة حيوية، فبالنظر لضعف      

ج ثرواتها تثمار في استخرااإلمكانيات االقتصادية لهذه الدول، وبالنظر كذلك لضعف بنياتها التحتية، وعدم قدرتها على االس

الطبيعية، وأيضا بالنظر لتخلفها التقني والتكنولوجي، وضعف تكوين العنصر البشري لدى عدد كبير منها، فإن مسألة 

استقطاب الرساميل والخبرات البشرية األجنبية، تغدو ضرورة حتمية، وطوق نجاة ال مناص من التوسل به، لتحقيق املتطلبات 

 ا ولو في حدودها الدنيا. الحياتية لشعوبه

وبالنسبة للمغرب فقد كان واضحا، انخراطه في املناخ االستثماري العالمي منذ االستقالل، وإن بوثيرة ضعيفة بالنظر      

لسياسة التأميم التي انتهجها مباشرة بعد االستقالل، وهو االنخراط الذي بدأت معامله تتضح أكثر مع تسعينيات القرن املاض ي، 

الشروع في سياسة الخوصصة، التي باشرها بموجب التوصيات، الصادرة عن صندوق النقد الدولي في فترة الثمانينيات  بعد

(، واملسماة "سياسة التقويم الهيكلي"، لكن دون أن يكون لهذا االنفتاح على االقتصاد واالستثمار الدولي، أثر 10من القرن )

ي البيروقراطية، وضعف مردودية اإلدارة، وكذا تعقد املساطر اإلدارية، وعدم واضح على مستوى التنمية، العتبارات تفش 

انخراط الترسانة القانونية في مسلسل دعم االستثمارات وتشجيعها، هذا فضال عن الفساد املالي، وفساد الجهاز القضائي، 

 وهي كلها عوامل نبهت إليها التقارير الوطنية والدولية.

رورة التفكير في صيغ عالجية وآليات تقويمية، لت حيح اختالالت الوضع القائم، على املستويات كافة، لذلك، كان لزاما ض     

 سواء االقتصادي منها، أو اإلداري وكذلك القانوني. 

فمن الناحية االقتصادية تم إحداث مؤسسات اقتصادية، تعنى بدعم االقتصاد الوطني، وتمويل إنجاز البنيات التحتية،      

فير الظروف املالئمة للفاعلين االقتصاديين الخواص، ومن هذه املؤسسات صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية وتو 

 .91واالجتماعية

                                                           

 2411من ذي القعدة  20الصادر في  2.01.01تم إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، بمقتض ى الظهير الشريف رقم  -91 

، وهذا الصندوق لعب منذ إنشائه دورا مهما في دعم االستثمارات في املغرب. ويرتكز تدخل 32.02القانون رقم (، القاض ي بتنفيذ 1001يناير  13)

 الصندوق في:

 تمويل عمليات إنجاز البنيات التحتية الخاصة باستقبال االستثمارات الصناعية؛ -     

 التمويل الجزئي لبعض املشاريع املنجزة في قطاعات ذات أولوية؛ -     
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 - 1022رئيس الحكومة وفق الدستور الجديد لسنة  -أما من الناحية اإلدارية فتم إحداث لجنة وزارية لدى الوزير األول      

ريع االستثمارية، ودراسة مناخ األعمال؛ من حيث إمكاناته وإكراهاته، في أفق اقتراح حلول لتجاوز مهمتها اإلشراف على املشا

، وأيضا إحداث املحاكم اإلدارية 93، ومراكز للتحكيم التجاري 92الصعوبات واملعيقات، كما تم إحداث املراكز الجهوية لالستثمار

 كذلك. 95، واملحاكم التجارية بدرجتيها94بدرجتيها

، وكذا إصدار 96، اعتماد قانون ميثاق االستثمار2330وعلى املستوى القانوني عرفت املنظومة القانونية الوطنية سنة      

، القاض ي بنسخ 03.00، إضافة القانون 1001، كما عرف قانون املسطرة املدنية املغربي سنة 233297مدونة التجارة سنة 

، حيث كان من أبرز ما جاء به هذا 98ن املسطرة املدنية، املتعلق بالتحكيموتعديل الباب الثامن من القسم الخامس، من قانو 

                                                           
 تيهئ مناطق صناعية جديدة وإعادة هيكلة تلك املوجودة مع اإلشراف على تشجيع تسويقها؛ -     

 تشجيع االستثمار في القطاعات ذات التنافسية الكبيرة، كاملقاولة في مجال صناعة السيارات واإللكترونيك والنسيج، وصناعة الجلد، وكذلك -     

 افظة على البيئة وإعادة تدوير املخلفات الصناعية؛بالنسبة لكل الصناعات املرتبطة باملح

 ويمكن للمستثمرين االستفادة من دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية باالختيار بين أشكال الدعم التالية:     

 ع؛درهم للمتر املرب 100في تكاليف اقتناء بقع أرضية معدة لالستثمار الصناعي بثمن أقصاه  %00املساهمة بنسبة  -     

 مساهمة غير مباشرة من خالل وضع رهن إشارة املستثمرين بنايات جاهزة داخل املناطق الصناعية بأثمنة تفضيلية؛ -     

، 1001( مركزا جهويا لالستثمار منذ سنة 22بموجب الرسالة امللكية املوجهة إلى الوزير األول حول التدبير الالمركزي لالستثمارات، تم إحداث ) -92 

 راكز هي من بين اآلليات التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل تشجيع االستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي.وهذه امل

 مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء؛ -هذه املراكز هي:  -93 

 املركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط؛ -                        

 املركز الدولي للوساطة والتحكيم بطنجة. -                        

سبتمبر  20) 2424من ربيع األول  11الصادر في  2.32.110املحدث بموجبه محاكم إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  42.30القانون رقم  -94 

 .1223(، ص 2333نوفمبر  3)  2424جمادى األولى  23بتاريخ  4111(، املنشور الجريدة الرسمية عدد 2333

 24) 2411من محرم  20الصادر في  2.02.01املحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  30.03القانونرقم     

 .430(،ص  1002فبراير  13)2411محرم  14بتاريخ  0333(، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 1002فبراير

(، املنشور  2331فبراير 21)2421شوال  4صادر في  2.31.20ي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم يقض  03.30قانون رقم  -95 

 .2242(، ص2331ماي20) 2423محرم  3بتاريخ  4431بالجريدة الرسمية عدد 

(، الصادر بتنفيذه الظهير 2330أكتوبر  3)  2422ادى األولى جم 1بمثابة ميثاق لالستثمارات الصادر عن مجلس النواب في  23.30القانون اإلطار رقم  -96 

 13)  2422رجب  2 - 4330(، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 2330نوفمبر 3)  2422من جمادى اآلخرة  24صادر في  30.2.123الشريف رقم 

 (.2330نونبر

، )2332فاتح أغسطس  ( 2421من ربيع األول  20بتاريخ  2.32.33يف رقم شر  بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه ظهير املتعلق 20.30القانون رقم  -97 

 . 1231( ص 2332أكتوبر  3( 2421جمادى األولى  23الصادرة بتاريخ  4423املنشور ب الجريدة الرسمية عدد 

( من 311إلى  302ن أعاله، محل أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس )الفصول م 311-10إلى  302حيث حلت أحكام الفصول من  -98 

(، والتي تم 2314سبتمبر  13) 2334من رمضان  22بتاريخ  2.14.441قانون املسطرة املدنية املصادق عليه بالظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 

(، 1001نوفمبر 30) 2413لحجة من ذي ا 23بتاريخ  2.01.223الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  03.00نسخها بمقتض ى املادة األولى من القانون رقم 

 .3334(، ص 1001ديسمبر  2) 2413ذو القعدة  10بتاريخ  0034الجريدة الرسمية عدد 
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التعديل، السماح للدولة واألشخاص واملؤسسات العمومية، باعتماد التحكيم في النزاعات املالية الناتجة عن تعامالتها، 

ة ي الدولي، إلى جانب اعتماد الوساطباستثناء ما تعلق منها بالطابع الجبائي، وأيضا إضافة الجزء الخاص بالتحكيم التجار 

 االتفاقية لحل النزاعات.

فالسماح بإبرام عقد التحكيم وتضمينه الشرط التحكيمي، وتعيين األطراف للمحكمين، قصد التصدي للنزاعات التي      

ي إلصالح االقتصاديمكن أن تنشأ بين الدولة، والطرف الخاص املتعاقد معها، برز كمعطى جوهري، وإجراء أساس ي في سياق ا

في بعده القانوني، كما شكل رهانا حقيقيا، ورافعة أساسية للرفع من القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني، وإلغراء الفاعل 

 االقتصادي الدولي لضخ استثماراته في نسيج هذا االقتصاد.

في واحد من أهم العقود ذات الطبيعة  من هنا، يهمنا في هذا املقال، أن نعمل على دراسة جانب من جوانب التحكيم     

ـــــاص 99اإلدارية ، حيث نروم استعراض أهم 100في التشريع الوطني املغربي، وهي عقود الشراكة بين القطاعين العام والخــ

 على مستوى شروطه الشكلية واملوضوعية.  101الخصوصيات التي تميز االتفاق التحكيمي

مل التحكيمي في عقود الشراكة بخاصيتين، على مستوى القواعد الشكلية واملوضوعية فمن الناحية املبدئية، يتميز الع     

التي تحكمه. فهو من جهة يخضع في بعض من مقتضياته ملا يخضع العمل التحكيمي الذي يتناول قضايا من القانون الخاص، 

 ة املرفق العام. وهو في اآلن ذاته، يستحضر ما يميز األعمال املنصبة على املصلحة العامة، وإدار 

 

 وعليه سيكون تناولنا للموضوع وفق تصور أساسه مبحثان:     

 املبحث األول: االتفاق التحكيمي في عقد الشراكة استنادا إلى شروطه الشكلية؛ 

 .املبحث الثاني: االتفاق التحكيمي في عقد الشراكة استنادا إلى شروطه املوضوعية 

   

 

 التحكيمي في عقد الشراكة استنادا إلى شروطه الشكلية.املبحث األول: االتفاق        

                                                           
 

الذي قدمه املشرع املغربي لعقد التعريف مما نسجله بخصوص هذه النقطة املتعلقة بطبيعة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن  -99 

قد تجاهل مسألة تحديد طبيعة العقد من حيث هو عقد مدني أم عقد إداري، وهو ما قد يبدو معه أن املشرع املغربي، ، 32.21الشراكة ضمن القانون 

ا ك بمقد أراد ترك الباب مفتوحا أمام جميع احتماالت التكييف، مع ما يستتبع ذلك من القواعد القانونية العامة التي تنظم العقد عادة، كل ذل

، بصفة عامة على مستوى التنظيم املخصص 32.21اف، وما اتجهت إليه إرادتهم املشتركة. لكن وبالنظر إلى ما أقره القانون يتناسب مع رغبات األطر 

د تكييفا، لعقلعقد الشراكة، وكيفية إبرامه، نجد أن املشرع املغربي نهج في تعامله مع العقد، منهجا قد يدفع إلى القول باتجاه إرادته، إلى تكييف ا

الة حعقد ضمن خانة العقود اإلدارية، ذلك أن املشرع املغربي أورد من العناصر ما اعتاد الفقه على القول، بأن العقود التي تتضمنه، هي ال ميدرج ال

إياها،  ضمينهتعقود إدارية، وهذه العناصر هي التي سماها املشرع املغربي "البنود والبيانات اإللزامية"، أي الشروط الالزمة التي ال ي ح العقد دون 

 وما دام الش يء ال يقوم إال بالش يء املتطلب، فإن ذلك مما يجعل هذا الش يء املطلوب ركنا، والركن أساس العقد، إذا ما غاب بطل العقد.

دق عليه ية، وصو يرتبط الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من حيث التنظيم القانوني باملغرب، باملشروع الذي قدمته وزارة املال -100 

، ليصدر 1024فبراير  21، وصادق عليه مجلس املستشارين بتاريخ 1023فبراير  12، وعرض على البرملان في 1021دجنبر  11في املجلس الحكومي بتاريخ 

 .1020ماي  14. ثم  يليه املرسوم التطبيقي في 1020يناير 11في الجريدة الرسمية في 

سطرة املدنية املغربي، فإن "اتفاق التحكيم هو التزام األطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد من قانون امل 301حسب الفصل  -101 

 ينشأ عن عالقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية.

 يكتس ي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم".     
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ال يكتسب االتفاق التحكيمي بين األطراف في عقد الشراكة، وجوده القانوني، إال من خالل شكلية الكتابة، وهو بذلك      

 ول(، هذا فضال عنيشترك مع غيره من االتفاقات التحكيمية الواردة على النزاعات املحكومة بالقانون الخاص )املطلب األ 

 ضرورة وروده شرطا موقعا من طرف السلطة العامة املختصة )املطلب الثاني(.  

 

 املطلب األول: الكتابة شرط انعقاد ال شرط إثبات.    

 

في باب الشروط التعاقدية الشكلية، التي تقوم  -تدخل في مجال التعاقد كحكم عام  -إذا كان من الثابت أن الكتابة        

يها االلتزامات الناشئة بين األطراف املختلفة، في مجاالت التعامل والتبادل املتنوعة، فإن هذه الشكلية تختلف زاوية النظر عل

إليها، باختالف طبيعة املعاملة أوال )تجارية أم مدنية(، ثم بالنظر إلى وجود املقتض ى القانوني الخاص املقيد للنص العام من 

شرع في إطار تطلب شكلية الكتابة، بين العملين املدني والتجاري، كما اعتبر في ذلك التمييز، صفة عدمه. وهكذا فقد ميز امل

 . 102األطراف موضوع العالقة، بين كونهم مكتسبين للصفة التجارية من عدمه

صيص على ضرورة ، مع التن103كما نسجل أن املشرع نظر إلى عنصر الكتابة كأصل، باعتبارها شكلية إثبات ال شكلية انعقاد     

من قانون  402استحضار ما يمكن أن تقرره النصوص القانونية الخاصة، من استثناءات في هذا الباب. فقد جاء في الفصل 

 " ال يلزم، إلثبات االلتزامات، أي شكل خاص، إال في األحوال التي يقرر القانون فيها شكال معينا.االلتزامات والعقود املغربي: 

قانون شكال معينا، لم يسغ إجراء إثبات االلتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، إال في األحوال التي يستثنيها إذا قرر ال     

 القانون.

  .إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديالت التي يراد إدخالها على هذا العقد"  

القانونية اآلمرة الناصة على اعتبار الكتابة عنصرا شكليا، الهدف منه االنعقاد، فهو يبقي وعليه فما غابت فيه القواعد      

 على هذا العنصر من باب ما يستدل به إلثبات وجود االلتزامات فقط، ال إثبات انعقادها. 

جماع ي على ضوئه، نجد إوعليه وباستحضار هذا التنصيص القانوني، وقراءة التنظيم القانوني املقرر لالتفاق التحكيم     

التشريعات املقارنة، على تنظيم االتفاقات التحكيمية التي يقرر بموجبها األطراف إسناد نظر النزاعات بينهم إلى التحكيم بدل 

القضاء، بموجب قواعد قانونية تقرر ضرورة قيام املقررات واالتفاقات التحكيمية مكتوبة، بحيث يترتب عن غياب شرط 

                                                           

 2421من ربيع األول  20، بتاريخ 2.32.33علق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ، املت20.30من القانون رقم  334جاء في املادة  -102 

: "تخضع املادة التجارية لحرية اإلثبات. غير أنه يتعين اإلثبات بالكتابة إذا نص القانون أو االتفاق على ذلك". أما بخصوص 2332/فاتح أغسطس 

االتفاقات وغيرها من األفعال القانونية التي يكون من شأنها  من ق ل ع بالقول: " 443رق له املشرع من خالل الفصل اإلثبات في املادة املدنية، فقد تط

لزم أن شهود. ويأن تنش ئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي االلتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آالف درهم، ال يجوز إثباتها بشهادة ال

 حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتض ى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.تحرر بها 

 طوالقصد هنا أن الكتابة كأصل، إنما تعتبر وسيلة لإلثبات ال ل حة االلتزامات املتبادلة بين أطراف العقد، حيث ال يؤدي تخلفها إلى سقو   -103 

فرة وصحيحة، بل يبقى األمر متعلقا بإثباته، وهذا بخالف الحالة التي نعالجها، والتي هي على كل حال استثناء من العقد، مادامت أركانه املعروفة متو 

م يكن كأن ل األصل، إذ تبقى الكتابة ركنا من أركان العقد، تضاف إلى باقي أركانه املعروفة، وهو ما يجعل من غيابها، مبررا لسقوط العقد، واعتباره

 من األصل.

والنشر والتوزيع،   ، شركة بابل للطباعة2331ينظر ملزيد من التوسع زيد قدري الترجمان، الوجيز في القانون املدني، نظرية االلتزام" الطبعة األولى      

 .11الصفحة 
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صها بطالن أي ادعاء في هذا اإلطار، قد يدفع به أحد الطرفين أو كالهما، بحصول االتفاق على إحالة النزاع الكتابة بخصو 

 .104حال حصوله على التحكيم بدل القضاء، فالكتابة هنا شرط انعقاد ال مجرد شرط إثبات

"يجب أن  ذي نص على أنه:من قانون املسطرة املدنية املغربي، ال 323وإلى املعنى املشار إليه ذهب الفصل      

 يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية املختارة. 

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

من وسائل االتصال والتي تعد بمثابة االتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو برقيات أو أية وسيلة أخرى 

 321 وأيضا الفصلأو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف اآلخر في ذلك".  

 " يجب، تحت طائلة البطالن : من نفس القانون، الذي أورد أنه:

 شرط التحكيم كتابة في االتفاق األصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل ال لبس فيه؛أن يضمن  - 

 أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين املحكم أو املحكمين وإما على طريقة تعيينهم".  - 

ابة في االتفاق ، قد شكل إضافة حقيقية، على مستوى شرط الكت323وجدير بالذكر أن النص القانوني أعاله، وهو الفصل      

، والذي جاء في فصله رقم 2314التحكيمي، إذا ما تمت مقارنة ما جاء به، مع ما كان مقررا في القانون املسطري القديم لسنة 

أن يعينوا عالوة على ذلك مسبقا وفي نفس العقد إذا تعلق بعمل تجاري   -يقصد األطراف  -"يمكن لهم قول املشرع:  303

تعين في هذه الحالة أن يكون شرط التحكيم مكتوبا باليد، وموافقا عليه بصفة خاصة من لدن األطراف محكما أو محكمين، وي

 تحت طائلة البطالن".

وقد أثار بعض الباحثين، استنادا إلى هذا النص امللغى، إشكاالت يتعلق بعضها بما يمكن أن يشمله نطاق شكل الكتابة في      

دث عن الكتابة بخط اليد، وقد كان السؤال يتناول ما إذا كان ينبغي كتابة الشرط عقد التحكيم، خصوصا وأن النص تح

التحكيمي بمجمله بخط اليد، أم يمكن االقتصار  فقط على الفقرة التي تشتمل على تعيين املحكمين. وهو اإلشكال الذي 

مة النقض حاليا، والقاض ي في حكمه بأن تصدى له االجتهاد القضائي الوطني من خالل القرار الصادر عن املجلس األعلى/محك

 .105الكتابة باليد، إنما تقتصر على الجزء الذي بموجبه يعين األطراف املحكمين

كما تتجلى اإلضافة التي جاء بها النص الجديد، في توسيعه من مجال الكتابة وأنواعها املمكنة، في باب تحقق انعقاد      

األخير، في أشكال كتابية متعددة، رسمية، عرفية، أو في محضر يحرر أمام الهيئة االتفاق التحكيمي، بأن أجاز ورود هذا 

، التي يمكن االعتماد عليها في مجال اإلحالة على االتفاق  Les supportsالتحكيمية املختارة. كما وسع من أنواع الحوامل 

ووروده كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من التحكيمي.  وهكذا يصبح بإمكان األطراف أن يثبتوا تحقق االتفاق التحكيمي 

األطراف، أو في رسائل متبادلة، أو اتصال بالتلكس، أو برقيات، أو أية وسيلة أخرى من وسائل االتصال، والتي تعد بمثابة 

ون أن داالتفاق، تثبت وجوده، أو حتى بتبادل مذكرات الطلب، أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم، 

 .106ينازعه الطرف اآلخر في ذلك

                                                           
ستثمار، ة والضمانات القانونية لال أحمد شكري السباعي، التحكيم التجاري في النظام القانوني املغربي، مجلة االجتهاد القضائي في املادة التجاري -104 

 .111-112، ص 1001سنة  1العدد 

 .10، ص 2300مجلة املحاكم املغربية، سنة  -105 

لى إفي هذه النقطة املتعلقة بتوسعة طرق اإلثبات املعتمدة على الكتابة، باستحضار تعدد آليات وأشكال ورود هذه األخيرة، يبرز سعي املشرع  -106 

ات التي فرضها إيقاع الحياة املعاصرة، خصوصا على مستوى املبادالت التجارية، وطرق صياغة العقود، وهو السعي الذي توج بإدخال التوافق مع املتغير 

َمْت فصوله  03.00تعديالت على قانون االلتزامات والعقود، بموجب مواد القانون رقم  مَّ
َ
املتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية ، الذي  ت

 ، الفرع الثاني، من الباب األول، من القسم السابع، من الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون االلتزامات والعقود.421-3و 421-1و 2-421،       421
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أما التشريع املقارن فلم يختلف مذهب أغلبه، عن املذهب الذي ذهب إليه املشرع املغربي بخصوص تحديد موقع الكتابة        

، قد 110واألردني ،109، واللبناني108والفرنس ي 107في االتفاق التحكيمي، حيث نجد على سبيل املثال، أن التشريعات؛ املصري 

 املت مع الكتابة، كركن من أركان االتفاق، التي يؤدي تخلفها إلى بطالن االتفاق التحكيمي نفسه. تع

ويستثنى من باب اإلجماع هنا املشرع التونس ي، الذي كان له توجه مخالف، عندما اعتبر الكتابة مجرد شرط إثبات، ال      

 أو رسميا كان سواء بكتب إال التحكيم اتفاقية تثبت تحكيم: "ال( من املجلة التونسية لل2شرط انعقاد، فقد جاء في الفصل )

 .اختيار وقع التي التحكيم هيئة محررا لدى محضرا أو جلسة محضر أو يد خط

 وسائل من غيرها أو برقيات تلكسات أو أو رسائل تبادل أو األطراف من موقعة وثيقة في وردت إذا بكتب ثابتة االتفاقية وتعتبر

 اتفاق وجود األطراف أحد فيها يدعي التي الدفاع الدعوى وملحوظات ملحوظات تبادل في أو االتفاقية، وجود تثبت التي االتصال

 في اإلشارة وتعتبر .اآلخر الطرف ينكره وال

 بكتب ثابتا العقد يكون  أن شرط تحكيم اتفاقية بمثابة تحكيمي شرط على تشتمل وثيقة إلى العقود من عقد

  .العقد" من جزءا الشرط ذلك يجعل بحيث وردت دق اإلشارة تكون  وأن

إن الغاية من حرص التشريع والقوانين التحكيمية على ضرورة وجود تحقق مادي التفاق التحكيم، يمكن استخالصها من      

تفاق التحكيم، هو ا األهمية التي يشكلها االتفاق التحكيمي في ذاته، باعتباره مركز الثقل في العملية التحكيمية برمتها، إذ يعتبر 

، ومصدر صحته وفعاليته، وعليه فإن أي بطالن يمكن أن يمس هذا االتفاق يمس الحكم 111مصدر شرعية الحكم التحكيمي

                                                           
ويكون اتفاق  : "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، وإال كان باطال،2334( لسنة 11( من القانون املصري للتحكيم رقم )21جاء في املادة ) -107 

  رونية".لكتالتحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل، أو برقيات، أو غيرها من وسائل االتصال اال
108 -« Art. 1443. − A peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite. Elle peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel 

il est fait référence dans la convention principale ».  

 بطالنه، طائلة تحت يشتمل، أن ويجب .العقد هذا إليها يحيل وثيقة في أو األساس ي العقد مكتوبا في كان إذا إال التحكيمي البند ي ح "ال :763املادة  -109 

 .هؤالء" بها يعين التي الطريقة بيان أو على صفاتهم أو بأشخاصهم حكمينامل أو املحكم تعيين على

 ( من قانون التحكيم األردني على ما يلي: 20تنص املادة ) -110 

يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإال كان باطال، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضـــــــــمنه مســـــــــتند وقعه الطرفان أو إذا تضـــــــــمنه ما  -"أ

الطرفان من رســــــــــــــائل أو برقيات أو عن طريق الفاكس أو التلكس أو غيرها من وســــــــــــــائل االتصــــــــــــــال املكتوبة والتي تعد بمثابة  ــــــــــــــجل  تبادله

 لالتفاق. 

ويعد في حكم االتفاق املكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضـــــــــمن شـــــــــرط تحكيم إذا  -ب

 لة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. كانت اإلحا

ابـة ثـإذا تم االتفـاق على التحكيم أثنـاء نظر النزاع من قبـل املحكمـة، فعلى املحكمـة ان تقرر إحـالـة النزاع إلى التحكيم، ويعـد هـذا القرار بم -ج

 اتفاق تحكيم مكتوب". 

أن االتفاق التحكيمي ذو طبيعة إجرائية ال قانونية، كونه ال يتوفر على الطبيعة  ،nelutticarاعتبر بعض الفقه اإليطالي، وخصوصا الفقيه كارلينوتي  -111 

الخاصة للعقود، وسندهم الذي يؤسسون عليه فكرتهم، هو أن االتفاق التحكيمي يؤثر بشكل حاسم في الخصومة التحكيمية، حيث يمنع من عرض 

باشرة دفع غاية في األهمية، وهو الدفع بوجود اتفاق تحكيم. والذي يعتبر كافيا لوقف بث النزاع على القاض ي، ويخول املدعى عليه من الحق في م

ع ما ورد ماملحكمة في الدعوى املرفوعة إليها متى تمت إثارته قبل الدخول في الجوهر والبث في موضوع القضية من قبل املحكمة، وهذا يبدو متماشيا 

لذي نص على أنه: "عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عمال باتفاق تحكيم، على نظر إحدى املغربي ا 03.00من القانون  311في الفصل 
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التحكيمي، ويجعله باطال، وبالتالي فاالتفاق الكتابي على التحكيم، هو املنطلق الذي منه تبتدئ العملية التحكيمية، وهو سند 

ي، واملرجع الذي تستشف منه إرادة األطراف، خصوصا وأن التحكيم، كطريق بديل لحل املنازعات إصدار الحكم التحكيم

الناتجة عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعن غيره من العقود، والتعامالت التعاقدية وغير التعاقدية بين 

راف في اختيار الهيئة التحكيمية، ونطاق عمل هذه األطراف، يقوم على أساس رضائي، بموجبه تحفظ الحرية املطلقة لألط

الهيئة، والقانون الواجب التطبيق، ومكان التحكيم، وغيرها من العناصر الفاعلة والحاسمة في طبيعة تلك العالقات حال 

مها في  يمكن حسحدوث النزاع، وبالتالي فال مجال للتقدير في هذا الباب، أو ترك الباب مفتوحا أمام تعدد التأويالت، والتي ال 

     حالة حدوث النزاع.

                                                           
كيم أو حاملحاكم، وجب على هذه األخيرة إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة الت

 إبطال اتفاق التحكيم.

النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على املحكمة بطلب من املدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطالن إذا كان      

 اتفاق التحكيم واضحا.

 .بعدم القبول يتعين على املدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، وال يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا      

ابعتها، تعندما ترفع أمام املحكمة الدعوى املشار إليها في الفقرتين األولى والثانية أعاله، يمكن، بالرغم من ذلك، مباشرة مسطرة التحكيم أو م     

 ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت املحكمة في ذلك".

كيم، ينظم الخصومة في كثير من الجوانب التي ترك املشرع لألطراف الحرية في تنظيمها. كما أنه هذا فضال عن أن االتفاق على اللجوء إلى التح     

ن القانون ميكون ومن خالل املعطيات االتفاقية والبنود التي يتضمنها، ذا أثر حاسم في تحديد طبيعة التحكيم ونوعيته، فقد جاء في املادة الثالثة 

 املصري للتحكيم ما يلي:  

 كون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون، إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في األحوال التالية:"ي     

عدة مراكز  نأوال: إذا كان املركز الرئيس ي ألعمال كل من طرفي التحكيم، يقع في دولتين مختلفتين، وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان ألحد الطرفي

 لعبرة باملركز األكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن ألحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته املعتاد؛لألعمال، فا

 ثانيا: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة، أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها؛

 كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم، يرتبط بأكثر من دولة واحدة؛ ثالثا: إذا

خارج هذه  اقعارابعا: إذا كان املركز الرئيس ي ألعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد األماكن التالية و 

 الدولة:

 كيم أو أشار إلى كيفية تعيينه؛مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التح (أ)

 مكان تنفيذ جانب جوهري من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية بين الطرفين؛ (ب)

 املكان األكثر ارتباطا بموضوع النزاع".  (ت)

، وغاية في األهمية، وذلك بل إن الدور الحاسم التفاق التحكيم، فيما يخص تحديد نوعية التحكيم من كونه داخليا أم دوليا، نحا منحا متطرفا      

بحسب ما أقره االجتهاد القضائي املصري، والذي استند إلى هذا االتفاق لوحده وبشكل حصري، بخصوص هذه النقطة، ومما نستحضره في هذا 

جاري. وقد قررت أنه ، ق. ت20/211، في التظلم رقم 2/3/1020 –تجاري  1دائرة  -الصدد الحكم االستئنافي الصادر عن محكمة استئناف القاهرة 

حكيم طي التوفقا للفقرة الثانية من املادة الثالثة من قانون التحكيم، فإن "مجرد اللجوء إلى مركز تحكيم دائم يوجد مقره داخل مصر أو خارجها، يع

لدولي ز اإلقليمي للتحكيم التجاري اصبغته الدولية، حتى لو كان النزاع التجاري مرتبطا بكافة عناصره بمصر، وألن تحكيم النزاع تم في إطار املرك

 بالقاهرة، فيعد دوليا في نظر القانون".

، 21إلى  21، دار القلم/الرباط، ص 1022عبد القادر باينة، الرقابة املالية على النشاط اإلداري، الجزء األول، الرقابة املالية العامة، الطبعة األولى      

 .30والصفحة 
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كما أن االتفاق التحكيمي يبقى مرجعا أساسيا ووحيدا بالنسبة للرقابة القضائية، التي تمارسها املحاكم املختصة على      

كم ، حيث تستند إليه لتقييم الح113، أو قبول طلب البطالن112أعمال املحكمين، قبل إصدار األمر بتخويل الصيغة التنفيذية

                                                           

: " ال ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إال بمقتض ى أمر بتخويل الصيغة 03.00القانون املغربي للتحكيم رقم  من 311-32جاء في الفصل  -112

 التنفيذية يصدره رئيس املحكمة الصادر الحكم في دائرتها.

د حكمة من لدن أحيودع أصل الحكم التحكيمي م حوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط امل       

 املحكمين أو الطرف األكثر استعجاال داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره.

 إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة االستئناف وفقا ملقتضيات الفقرة السابقة.....".       

: "يثبت حكم 1003فبراير سنة  10املوافق  2413صفر عام  23انون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجزائري املؤرخ في من ق 2001جاء في املادة و      

 التحكيم بتقديم األصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنها مستوفية شروط صحتها".

الف، تكون األحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطالن من قانون املسطرة املدنية املغربي: " رغم كل شرط مخ 311-32ورد في الفصل  -113

 طبقا للقواعد العادية أمام محكمة االستئناف التي صدرت في دائرتها.

يوما من تبليغ الحكم  20ويكون تقديم هذا الطعن مقبوال بمجرد صدور الحكم التحكيمي. وال يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل        

 ة التنفيذية.التحكيمي املذيل بالصيغ

 ال يكون الطعن بالبطالن ممكنا إال في الحاالت اآلتية:

 إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطال، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛ -2

 نية أو مخالفة التفاق الطرفين؛إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين املحكم املنفرد بصفة غير قانو  -1

لك ذإذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد باملهمة املسندة إليها، أو بتت في مسائل ال يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا االتفاق، ومع  -3

عة له، فال يقع البطالن إال على األجزاء إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة باملسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة باملسائل الغير الخاض

 األخيرة وحدها؛

 ؛311-10فيما يخص أسماء املحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل  311-14( و1)الفقرة  311-13إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين  -4

محكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين  -0

 يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع؛

 إذا صدر الحكم التحكيمي خالفا لقاعدة من قواعد النظام العام؛ -2

قه على يفي حالة عدم التقيد باإلجراءات املسطرية التي اتفق األطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على تطب -1

 موضوع النزاع.

تحكم محكمة االستئناف التي تنظر في الطعن بالبطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في        

 اململكة املغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من املسائل التي ال يجوز التحكيم فيها. 

 قا ملسطرة االستعجال.تبت محكمة االستئناف طب       

 يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطالن تنفيذ الحكم التحكيمي.        

 كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل األجل تنفيذ الحكم التحكيمي".       

 ( من قانون التحكيم املصري عندما نصت: 03وهو نفس ما جاءت به املادة )      

 لتحكيم إال في األحوال اآلتية:ال تقبل دعوى بطالن حكم ا -2"      

 إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا االتفاق باطال أو قابال لإلبطال أو سقط بانتهاء مدته؛ (أ)

 إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد األهلية أو ناقصها وفق القانون الذي يحكم أهليته؛ (ب)

إعالنه إعالنا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر  إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم (ت)

 خارج عن إرادته؛
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التحكيمي، من حيث احترام القانون على مستوى الشروط املتطلبة في اختيار املحكيمن، واإلجراءات املسطرية املتبعة أثناء 

النظر في الدعوى من قبل هؤالء، وااللتزام بما اتفق عليه األطراف بخصوص التفويض املتعلق بالهيئة التحكيمية، على مستوى 

أيضا على مستوى تطبيق إرادة الطرفين، بخصوص القانون اإلجرائي واملوضوعي املختار. هذا الحكم في حدود ما طلب منها، و 

 فضال عن التحقق مما يفرضه القانون على نطاق التحكيم، واملجاالت التي يجوز فيها إعماله، وتلك التي ال يجوز فيها ذلك.

ذت موقفا مخالفا لوجوب اعتبار الكتابة ركنا لالنعقاد، إلى أنه حتى القوانين العربية التي اتخ 114ويذهب بعض الباحثين     

أي أنها تعتبر الكتابة وسيلة لإلثبات فقط، فإنه سيسري عليها نفس الحكم، أي أن تخلف الكتابة يؤدي إلى البطالن املطلق 

ويورك الخاصة لذلك االتفاق، من منطلق كونه مخالفا للنظام العام، هذا ألن أغلب هذه الدول صادقت على اتفاقية ني

( صراحة، على ضرورة كتابة 2، والتي تنص في املادة الثانية فقرة ) 2303باعتماد وتنفيذ القرارات التحكيمية األجنبية لسنة 

اتفاق التحكيم كما يلي: " تعترف كل دولة متعاقدة باالتفاق املكتوب الذي يلتزم بمقتضاه األطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل 

ت الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية املتعلقة بمسألة أو بعض املنازعا

(: " يقصد "باتفاق مكتوب" شرط التحكيم في عقد أو اتفاق 1يجوز تسويتها عن طريق التحكيم"، وجاء في نفس املادة فقرة )

أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم، وذلك  –رد في هذه املادة التحكيم املوقع عليه من األطراف باملعنى الوا

ما لم يتبين للمحكمة أن هذا االتفاق باطل، أو ال أثر له، أو غير قابل للتطبيق". وهو نفس املوقف الذي اتخذه القانون 

،والتي تنص على أنه:  3في املادة السابعة فقرة  النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية

 " يجنب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا...". 

غير أنه وإن كان املشرع املغربي قد أكد على الكتابة كواقعة مادية، فإنه لم يقدم بصددها فهما وتصورا موحدين، وهكذا        

الخصوص، فمن جهة، أجاز لألطراف أن يضعوا بنود االتفاق التي نجده على سبيل املثال، قد أجاز إمكانيات متعددة بهذا 

انتهى إليه التفاوض بينهم بشكل تفصيلي، بحيث يشكلوا هم أنفسهم مرجعا التفاقاتهم، كما أجاز لهم إمكانية اإلحالة بدل 

 فقرتين املواليتين.ذلك على القواعد القانونية املقررة في اتفاقيات نموذجية، وهذا ما سيشكل موضوع تناولنا في ال

غير أنه وقبل الشروع في الحديث عن كل حالة وفق الخصوصيات التي تميزها، نرى أنه ال بأس من الحديث عن الشروط      

 واملقومات العامة، التي تشكل القاسم املشترك بين شكلي االتفاق، من الناحيتين الشكلية واملوضوعية.

 ة التفاق التحكيم في عقد الشراكة: الفقرة األولى: الشروط الشكلية العام

 

                                                           
 إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على تطبيقه على موضوع النزاع؛ (ث)

 إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين املحكمين على وجه مخالف للقانون أو التفاق الطرفين؛ (ج)

فصل حكم التحكيم في مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا االتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة  إذا (ح)

 باملسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة باملسائل غير الخاضعة له، فال يقع البطالن إال على األجزاء األخيرة وحدها؛

 يم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطالنا أثر في الحكم؛إذا وقع بطالن في حكم التحك (خ)

وتقض ي املحكمة التي تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر  -1

 العربية". 

وتنفيذها، دراسة مقارنة، مقال منشور على شبكة االنترنيت، تاريخ الزيارة بكلي نور الدين، أهمية اتفاق التحكيم في االعتراف باألحكام التحكيمية  -114 

 د.30و 22، على الساعة 32/00/1022
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، من قواعد تسري على انعقادها وصحتها، بحيث 115إن اتفاق التحكيم كأي اتفاق أو عقد، يخضع ملا تخضع له العقود     

يجب أن تتوافر فيها الشروط العامة والخاصة، التي يتطلبها القانون لتكوين العقود، فإذا ما تخلف شرط من شروط انعقاده 

 ، وإذا تخلف شرط من شروط ال حة، كان االتفاق قابال لإلبطال.116العقد باطالكان 

       

وقد جاء في حكم محكمة استئناف القاهرة أنه: "من املقرر أنه لكي يكون اتفاق التحكيم صحيحا ومنتجا آلثاره أن يقوم      

لك ار قانونية، تبعا ملضمون ما اتفقا عليه، وأن يرد ذعلى التراض ي بين طرفيه، بمعنى تطابق إرادتيهما واتجاهها إلى ترتيب آث

. كما ذكرت أغلب القوانين العربية أن بطالن اتفاق 117التراض ي على محل ممكن ومشروع، وأن يستند إلى سبب مشروع"

 .التحكيم، أو عدم صحته من بين أسباب عدم االعتراف والتنفيذ والبطالن كما بينا في النقطة السابقة

يبقى الرضا، واألهلية، واملحل، والسبب املشروع غير املخالف للنظام العام، أهم أركان قيام االتفاق على التحكيم  وعليه     

 بشكل صحيح، وقيامه منتجا آلثاره القانونية، ومترجم لرغبات الطرفين املتعاقدين على أرض الواقع.

ن يلتئ  إلى التحكيم، سواء كان الطرف شخصا معنويا عاما، ولئن كانت هذه الشروط العامة هي نفسها عموما، بالنسبة مل     

أو شخصا طبيعيا ذاتيا، فإن في األمر بعضا من الخصوصية النوعية، التي تفرضها مواقع هذه األشخاص بين كونها أشخاص 

 عامة، أو مجرد أشخاص خاصة.

بين لجوء إلى التحكيم، في العالقات التي تربط بينه و ذلك أنه بالنسبة للشخص املعنوي العام، تتحدد أهليته في إمكانية ال     

من قانون  320الشخص الخاص، في ضرورة تمتعه بأهلية التصرف في أمواله، والتي ينظم أحكامها، ويحدد نطاقها الفصل 

 من ق م م(. 303املسطرة املدنية، دون إغفال ما ينص عليه قانون االلتزامات والعقود في هذا الباب )الفصل 

إلى أنه، واستثناء من الحكم العام القاض ي، بعدم أهلية الشخص املعنوي العام  320فقد أشار الفصل      

إلبرام اتفاق تحكيم، حول النزاعات املتعلقة بالتصرفات األحادية للدولة، أو الجماعات املحلية أو غيرها من الهيئات 

لية الناتجة عن التعاقد مع الغير، ماعدا تلك التي تكتس ي املتمتعة باختصاصات السلطة العمومية، فإن النزاعات املا

صفة النزاع الجبائي أواملتعلقة بتطبيق قانون جبائي، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم. هذا مع استحضار القواعد 

فاق تالقانونية اآلمرة الواردة ضمن النصوص الخاصة، والتي يبقى أهم مقتضياتها، إخضاع املوافقة النهائية على اال

                                                           
ام، كيعتبر األستاذ عبد القادر باينة، أن اتفاق التحكيم "يعتبر عقدا من عقود القانون الخاص، يخضع ملا تخضع له عقود القانون الخاص من أح -115 

عقدا مدنيا، فهو ال يعتبر عقدا تجاريا ولو تعلق بمنازعة ناشئة عن عقد من العقود التجارية، كما ال يعتبر عقدا إداريا ولو تعلق ويعتبر اتفاق التحكيم 

ان اتفاق بمنازعة ناشئة عن عقد من العقود التجارية، كما ال يعتبر عقدا إداريا ولو تعلق بمنازعة ناشئة عن عقد من العقود اإلدارية، هذا ولو ك

 عقدا إداريا، إذ ال تتوفر فيه أي شروط -ولو كان أحد طرفيه أحد أشخاص القانون العام  -لتحكيم شرطا في العقد األصلي، وال يعتبر اتفاق التحكيم ا

 استثنائية غير مألوفة في اتفاق التحكيم، الذي يعقد بين طرفين من أطراف القانون الخاص".

 .32ية على النشاط اإلداري، مرجع سابق، ص عبد القادر باينة، الرقابة املال     

 - جمع الفصل الثاني من قانون االلتزامات والعقود املغربي هذه األركان بالقول: " األركان الالزمة ل حة االلتزامات الناشئة عن التعبير  عن اإلرادة: 116

 األهلية لاللتزام؛ - 2

 اللتزام؛تعبير صحيح عن اإلرادة يقع على العناصر األساسية ل - 1

 ش يء محقق يصلح ألن يكون محال لاللتزام؛ - 3

 سبب مشروع لاللتزام". - 4

 .1002ماي  11ق الصادر في  223لسنة  12حكم صادر في دعوى بطالن حكم التحكيم رقم  -117 
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التحكيمي لسلطة الوزير املختص، وكذا مراعاة اإلجراءات والشروط املحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة 

 .118تسييرها

فضال عن هذه الشروط العامة التي هي بمثابة أركان، نجد تنصيصا على مجموعة من الشروط الخاصة والبيانات      

 ضمين االتفاق التحكيمي إياها، حتي يكتسب قوة النفاذ القانوني. ومن هذه الشروط ما يلي:اإللزامية، التي أوجب املشرع، ت

 ؛119تحديد موضوع النزاع -

 .120تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها -

 مإن موضوع الكتابة في العقد أو االتفاق التحكيمي، أثار بعض املالحظات عبر عنها بعض الباحثين، ومنه     

، واللذين اتفقا على إبداء موقف سلبي من مسألة 121األستاذان مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال

الكتابة، باعتبارها تهدر كل قيمة رضائية، هي أساس اللجوء إلى التحكيم بين األطراف. وبالتالي فما دام التحكيم طريقا 

نازعات االستثمارية على وجه الخصوص، والتي نجد من بين أشكالها  استثنائيا، غير أصيل في حل املنازعات عموما، وامل

منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإنه ال يمكن أن يتم تقييد الرضائية بشكليات الكتابة، بقدر 

ائل اإلثبات بكافة وس ما يجب أن تتم املحافظة على مقومات الرضائية، والتي يمكن التعبير عنها بغير الكتابة، وإثباتها

 املمكنة.

غير أننا نعتبر خالف هذا التوجه، فالتحكيم وإن كان ذو طابع رضائي، فإن ذلك ال يمكن أن يكون مدعاة      

ومبررا كافيا إلفراغه من كل شكلية ملزمة، وعلى رأسها الكتابة، فالتحكيم انتقل من الصورة التي بدأ بها، إلى آفاق 

ا ال بد من تكريسه، ليس فقط من أجل التسهيل على األطراف، والتيسير عليهم لحل نزاعاتهم، أرحب، جعلت منه طريق

وإنما كسياسة ومنهج تتبناه الدولة في إطار تنظيمها وتحديثها للوظيفة القضائية، إثباتا لحسن نيتها، وسالمة ونبل 

جاوز لتفعيل مقتضيات االتفاق التحكيمي، تت غاياتها، في عالقاتها باملستثمرين الخواص، كما أن الجهات التي تتدخل

الحدود الجغرافية للدول، لتحيل إلى مراكز إقليمية ودولية، من شأن عدم ضبط البنود املحيلة إلى التحكيم، 

وبالخصوص في العالقات التي تكون الدول طرفا فيها، في مواجهة املستثمرين والشركات الخاصة، أن تهدر األموال 

وأن الدول تكون في الغالب، في موقف ضعف، في مواجهة األشخاص الخاصة في العقد، متى تعلق العامة، خصوصا 

األمر بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص ذي بعد استراتيئي، وذلك بسبب غياب التجربة، وضعف القدرة على 

                                                           

أن تبرم اتفاقات تحكيم وفق : " يجوز للمقاوالت العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية 03.00من القانون املغربي رقم  322الفصل  -118 

 اإلجراءات والشروط املحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها.

بعده، يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق اإلجراءات والشروط املحددة  321رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل       

 تفاقات املتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس اإلدارة". من لدن مجالس إدارتها وتكون اال

تمت تزكية ما ذهب إليه املشرع من طرف االجتهاد القضائي الفرنس ي، والذي صدر عن محكمة النقض فيه حكم جاء فيه: "التحكيم هو طريق  -119 

ب املشرع أن يتضمن تعيين موضوع النزاع، أو يتحدد هذا النزاع أثناء املرافعة استثنائي قصره املشرع على ما تنصرف إليه إرادة املحكمين، ولهذا أوج

 أمام هيئة التحكيم".

 .33، ص 1000حكم أشار إليه أحمد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، منشأة املعارف باإلسكندرية      

 .03.00من القانون  320الفصل  -120 

 11محمد عبد العال، التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية، قانون التحكيم التجاري املصري رقم مصطفى محمد الجمال وعكاشة  -121 

، ص 2333، في ضوء القانون املقارن وقانون التجارة الدولية، مع اإلشارة إلى قوانين التحكيم العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 2334لسنة 

 .334و 333
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ها املالي، مما يعرضها إلى فقدان توازنالتقييم املوضوعي لكافة العناصر العقدية، في إطارها االقتصادي، االجتماعي و 

املالي واالقتصادي، في مواجهة الطرف الخاص، والذي غالبا ما يكون شركات متعددة الجنسيات، أو اتحادات مالية 

دولية خاصة، تتمتع بتجربة كبيرة، وذات قدرة متميزة على مستوى تقدير عناصر، شروط ومقومات املشاريع، وتدقيق 

 بنود عقودها.

كما نستحضر هنا ومن أجل تدعيم هذا التوجه الذي نتبناه بخصوص إلزامية الكتابة، ما انتهت إليه بعض      

.  122التقارير، والتي كشفت عن وجه آخر للعمل التحكيمي، والذي أصبح مطية النتهاك حقوق الدول املستضعفة

ين القطاعين العام والخاص على الخصوص، وفي فبالرغم من املزايا العديدة التي يوفرها التحكيم في عقود الشراكة ب

غيرها من العقود االستثمارية، أو املنصبة على الجوانب الخدماتية املختلفة كالتدبير املفوض، وعقود االمتياز، بشكل 

عام، فإن هناك إكراهات تظل مطروحة بخصوص هذه اآللية، والتي تعود في أصلها، إلى سوء استعمال التحكيم من 

 ت سيئة النية، والتي أصبحت تتخذه مطية النتهاك حقوق الدول النامية على الخصوص. طرف جها

فسيطرة الدول املتقدمة والصناعية عموما، على مراكز التحكيم التجاري الدولي، من خالل كون هذه املراكز      

ي قصد تحقيق مصالح الدول الت في غالبيتها، تتركز مقراتها في هذه الدول، جعل من هذه املراكز، خاضعة لالستغالل،

تحتضنها، خصوصا إذا تعلق األمر بقضايا تحكيمية، تكون الدولة املحتضنة للمركز، أو إحدى شركاتها الوطنية، طرفا 

 في العقد، في مواجهة دولة أو شركة وطنية لدولة نامية. 

جال التجاري الدولي، إذ إن وهذه الخالصة، هي مما انتهى إليه كثير من الفقه بخصوص التحكيم في امل     

الدول الرأسمالية، تستطيع من خالل هذه الوسيلة فرض وجهات نظرها االقتصادية، على دول العالم الثالث أو العالم 

النامي عموما، استنادا إلى سلطة املحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق، وتكييف بنود العقد وفق التأويل الذي 

دول الرأسمالية، حيث إن املحكم غالبا ما يختار قانون الدول الصناعية، دون قانون الدولة يخدم مصالح هذه ال

 .  123النامية

يبقى أيضا أن نشير، إلى أن بعض املراكز الدولية للتحكيم في املجال التجاري، ومنها املركز الدولي لتسوية      

واليتها على النزاع، واختصاصها بالبث فيه كأصل، ، تؤسس 124منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى 

                                                           
الطرح انتصر باحثون آخرون، والذين أفادوا أن "اشتراط الكتابة في االتفاق على تسوية النزاع من طرف االتفاقية يتوافق مع واقع  وإلى هذا -122 

الدولة  ضاءالتحكيم التجاري الدولي، نظرا العتبارات الحماية القانونية وخطورة األثر الجوهري، الذي يترتب على هذا النوع من االتفاق، وهو سلب ق

تعلق ي االختصاص األصيل، لصالح قضاء خاص يرتضيه األطراف لحل املنازعة القائمة بينهم. كما أن الكتابة ضرورية لتفادي قدر اإلمكان أي احتجاج

 بالتزام أحد الطرفين بالتحكيم، باإلضافة إلى كون هذه الشكلية تقتضيها ضرورات األمن القانوني".

في القانون الجزائري لالستثمار، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة الجزائر، حسن طالبي، تسوية املنازعات       

 .    342، ص 1000-1002

ن اتفاق م واملثال البارز هنا هو ما انتهت إليه قضية أرامكو، والتي قامت بخصوصها الهيئة التحكيمية، بإعمال القانون الدولي العام، على الرغم -123 

ي النهاية فاألطراف على إخضاع النزاع للقانون السعودي، وكان سند الهيئة التحكيمية في هذا االختيار، أن تطبيق القانون السعودي على النزاع ليس 

 لبترول.سوى تطبيق للشريعة اإلسالمية، واملذهب الحنبلي، التي ال تكفي أحكامهما لتنظيم وتسوية املنازعات التي تثيرها عقود ا

 ينظر في هذا اإلطار:      

 .12-10، ص 1003عصام أحمد البهئي، التحكيم في عقود البوث، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -      

 .21، ص 2330مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية،  -      

ستثمار ، وتوفير بيئة مالئمة لالستثمار األجنبي، وخلق مناخ من الثقة املتبادلة بين لقد أدى غياب نظام قضائي متخصص لفض منازعات اال " -124 

شأ بينهما، تراعي ناملستثمر األجنبي والدولة ، إلى التفكير في  إيجاد وسيلة مستقلة ومحايدة وفعالة، يمكن اللجوء إليها، للفصل في املنازعات التي قد ت

ين، والتي مردها إلى وجود دولة ذات سيادة، أو أحد أشخاصها االعتبارية العامة، كطرف في هذه املنازعات التي من جهة خصوصية العالقة بين الطر ف
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استنادا على شرط الكتابة، وهو أمر ال يحد منه إال وجود ما يفيد التنازل عن ورود االتفاق مكتوبا، فقد ورد في املادة 

بين دولة  أمن االتفاقية املحدثة للمركز، أنه: "يمتد اختصاص املركز إلى املنازعات ذات الطابع القانوني التي تنش 10

متعاقدة، وأحد رعايا دولة متعاقدة أخرى، والتي تتصل اتصاال مباشرا بأحد االستثمارات، بشرط أن يوافق أطراف 

النزاع كتابة، على طرحها على املركز، ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتهما املشتركة، فإنه ال يجوز ألي منهما أن يسحبها 

اجة االتفاقية املحدثة للمركز كذلك بالقول: "تقديرا لضرورة التعاون الدولي في بمفرده". وهو الطرح الذي زكته ديب

العمل على التنمية االقتصادية، وألهمية الدور الذي تؤديه االستثمارات الدولية الخاصة، في هذا املجال. ونظرا إلى أنه 

دول املتعاقدة، وبين مواطني الدول من املمكن أن تنشب منازعات متعلقة بهذه االستثمارات من وقت آلخر، بين ال

األخرى املتعاقدة، ومع التسليم بأنه بينما تخضع مثل هذه املنازعات، عادة لإلجراءات القانونية الوطنية، إال أن الطرق 

 البديلة لتسويتها، قد تكون مناسبة في بعض األحوال.

، بحيث يمكن للدول املتعاقدة، وملوطني ومع إعطاء أهمية خاصة لتوفير أداة دولية للتوفيق أو التحكيم     

 الدول األخرى املتعاقدة، أن يطرحوا عليها مثل هذه املنازعات إذا ما أرادوا ذلك.

ورغبة في إنشاء مثل هذه األداة تحت رعاية البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، ومع التسليم بأن رضا الطرفين      

للتوفيق أو التحكيم بواسطة مثل هذه األداة، يكون اتفاقا ملزما يتوجب املشترك، بأن يعرضوا مثل هذه املنازعات 

 بصفة خاصة، أن توضع أي توصيات للتوفيق موضع االعتبار، وأن تحترم وتنفذ أحكام املحكمين.

ير وبغ -ومع تقرير أن الدولة املوقعة ال تعتبر بمجرد التصديق على هذه االتفاقية، أو قبولها، أو إقرارها       

 .125ملزمة بعرض أي نزاع معين للتوفيق أو التحكيم"  -رضاها 

غير أنه من املالحظات الجديرة بالذكر أن هذا املركز يتوسع في حاالت كثرة في تصور وجود االتفاق التحكيمي،      

ولي، أن د حيث إنه وإن كان األصل أن االتفاق التحكيمي، سواء تعلق األمر باتفاق تحكيمي وطني، أو باتفاق تحكيمي

يتم التعبير عنه صراحة من قبل األطراف املعنية بالعقد، حتى تتحقق سلطة الهيئة التحكيمية على النزاع، فإن هذا 

املركز دأب على اعتبار أن االتفاق التحكيمي يتحقق، إذا وجدت اتفاقية لتشجيع االستثمار بين دولتين، تتضمن اإللزام 

                                                           
 ،تخضع لنظام قانوني خاص، يختلف عن النظام القانوني الذي يخضع له الشخص األجنبي الخاص، وتراعي من جهة أخرى كون االستثمارات بطبيعتها

لة وثيقة بكيان الدولة املضيفة، سواء بطريق مباشر من خالل استغالل الثروات الطبيعية، أو بطريق غير مباشر من ذات أجال طويلة، وأنها ذات ص

 خالل التأثير في خطط التنمية االقتصادية.

تباره إلنشاء والتعمير باع كما أن القصور الذي  جل على مستوى توفير الحماية اإلجرائية للمستثمر في مثل هذه املنازعات ، دفع بالبنك الدولي      

ألجانب، امسؤوال عن التنمية االقتصادية، إلى تكثيف جهوده، لتوفير صرح قضائي دولي، متخصص، لتسوية منازعات االستثمار الناشئة بين املستثمرين 

جت هذه الجهود بإبرام اتفاقية متعددة وبين الدول املضيفة لالستثمارات، وذلك على قدم املساواة، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى دولهم، ولقد تو 

،  "بواشنطن ، وأطلق عليها "اتفاقية البنك الدولي لتسوية املنازعات االستثمارية بين الدول ومواطني الدول األخرى  2320مارس  23األطراف بتاريخ 

، 24/20/2322(، وقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ في ICSIDد)وبموجبها تم إنشاء املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، ويشار إليها اختصارا باإلكسي

 دولة. 203وقد بلغ عدد الدول املوقعة على االتفاقية لغاية اآلن 

ستثمر ويعتبر مركز تسوية منازعات االستثمار، املركز الوحيد في العالـم الذي يختص بالفصل في منازعات االستثمار املباشر، التي تنشا بين امل      

 جنبي، والدولة املضيفة لالستثمار. ونشأ هذا املركز الدولي بمعاهدة دولية تحت رعاية البنك الدولي لإلنشاء والتعمير".األ 

 ملزيد من االطالع، ينظر:      

قاملة،  2340ماي  03معة برغثة آمنة والعقون نريمان، تسوية منازعات االستثمار أمام املركز الدولي لواشنطن، رسالة لنيل شهادة املاستر، جا      

 .23، ص 1024-1023السنة الجامعية 

مجلة املحاكم  – 2320مارس  23اتفاقية واشنطن املؤرخة في  –ملزيد من التوسع ينظر عبد اللطيف بولعلف: التحكيم في منازعات االستثمارات  -125 

 .211ص  221املغربية، العدد 
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التحكيم أمام هذا املركز. وبالتالي فليس شرطا ملزما أو ركنا، أن تكون موافقة باالتفاق على إحالة النزاعات على 

األطراف؛ وهي الدولة املوقعة على االتفاقية، واملستثمر الخاص الذي هو مواطن الدولة األخرى املتعاقدة، بطريقة 

 صريحة على إحالة النزاع على التحكيم.

ستثمارات، وفق عقد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في وعليه فإن ملواطني الدولة الذين لهم ا     

الدولة محل االستثمار، طلب حل النزاع بواسطة اإلكسيد، ولو لم يحتو االتفاق بين الدولة، واملستثمر على شرط 

ة عالتحكيم أمام املركز، حيث يكون السند في هذه الحالة لطلب تحكيم مركز األكسيد، هو وجود االتفاقية املشج

لالستثمار بين الدولتين، والتي تتضمن االلتزام بالتحكيم أمام هذا املركز، بغض النظر عن توفر االتفاق بين الدولة 

املضيفة ومواطن الدولة األخرى باعتباره مستثمرا، التفاق على مثل هذا الشرط، وهذا ما أكدته األحكام الصادرة عن 

 .126وفي دول مختلفةاملركز السالف الذكر، في نزاعات مختلفة، 

غير أننا نرى أن مثل هذا القول، سيطرح إشكاال قانونيا غاية في الدقة واألهمية على مستوى التجربة      

والقانون املغربيين في موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لو سلمنا بما ذهب إليه تحكيم مركز اإلكسيد، 

جنبي، أن يطلب تحكيم املركز، في النزاعات التي تثور بينه وبين الدولة أو الشخص في هذا األمر، بأن من حق املستثمر األ 

العام عموما، بغض النظر عن توفر العقد األصلي، بينه وبين الدولة مضيفة االستثمار، في إطار عقد الشراكة بين 

ي لى أن املعتبر في تلك اإلحالة، وفالقطاعين العام والخاص، على ما يحيل إلى هذا املركز كمركز تحكيم. وذلك استنادا إ

مسألة انعقاد االختصاص للمركز الدولي لتسوية املنازعات االستثمارية بين الدول، ومواطني الدول األخرى، إنما هو 

 توقيع الدولة على االتفاقية املنشئة لهذا املركز. 

املحدثة للمركز الدولي لتسوية (، B.I.R.Dفإذا استحضرنا أن املغرب قد صادق على اتفاقية واشنطن )     

، وأصبح دولة متعاقدة فيها، 23/03/2320منازعات االستثمار الناشئة بين الدول، ورعايا الدول األخرى، املؤرخة في 

، فإن النتيجة تكون هي أن أي نزاع قد ينشأ بين الدولة املغربية، 20/02/2321،  بتاريخ 20-024بموجب املرسوم عدد 

 ، في عقد الشراكة، سيحال بشكل ال لبس فيه، إلى تحكيم هذا املركز، وهو أمر له انعكاسان هامان:واملستثمر الخاص

األول: أن هذا األمر تترتب عنه مسألة في غاية الحساسية، تتعلق بسلب اإلرادة الصريحة لألطراف،  -

. فما دامت الدولة وخصوصا إرادة الدولة واألشخاص العامة، في اإلحالة على تحكيم هذا املركز من عدمه

قد وقعت على االتفاقية املنشئة للمركز، فإنها تعتبر، من وجهة النظر هاته، وبشكل أوتوماتيكي، أن املركز 

 هو املؤهل للبث في نزاعاتها مع املستثمر الخاص األجنبي.

، ومرسومه 32.21الثاني: ويتعلق بتأثير هذا األمر على القواعد القانونية اآلمرة، التي جاء بها القانون  -

( من القانون السالف الذكر، باختيار طريق تسوية 21التطبيقي، والتي تلزم األطراف من خالل املادة )

 املنازعات، والتنصيص عليها باعتبارها، بندا إلزاميا ال يقوم العقد إال به.

ن بتعيين طريقة تسوية (، على أن األطراف، وبشكل إلزامي، يقومو 21فاملشرع املغربي قد نص في املادة )     

املنازعات بينهما، وتضمينها في العقد األصلي، وبالتالي فما دام النص ورد عاما على مستوى هذه الوسائل، فإن لألطراف 

أن يختاروا أي وسيلة يرتضون، والتي قد تكون التحكيم أو غيره من طرق حل النزاع، كاإلحالة على القضاء، أو الوساطة، 

 أو الصلح. 

                                                           
 .32، ص 1024وطنية والتجارية الدولية علما وعمال، منشأة املعارف باإلسكندرية، ينظر فتحي والي، التحكيم في املنازعات ال -126 



 

 

  التاسع و الثالثيند العد

55 

فماذا لو أن األطراف اتفقوا على إحالة النزاع على القضاء بدل التحكيم، ثم نكل املستثمر األجنبي مثال عن      

 ؟.127اتفاقه هذا فيما بعد، بأن طلب من املركز أن يبث في النزاع بينه وبين الدولة املغربية

ذي ينظر من خالله املركز الدولي أما عن وجهة نظرنا، فإننا نعتقد موقفا، ال يتماش ى والتأويل املوسع ال     

لتسوية منازعات االستثمار، الناشئة بين الدول، ورعايا الدول األخرى، ملا يتعلق بتحقق االتفاق على التحكيم، فكون 

الدولة وافقت، وصادقت على االتفاقية املنشئة للمركز، ال يمكن باملرة أن يكون دليال قاطعا، للقول بارتضائها للتحكيم 

ركز في كل ما يمكن أن ينتج من نزاعات، عن عقد/أو عقود قد تربطها بمستثمر خاص، بما فيه عقد الشراكة. هذا امل

 وهي وجهة النظر التي نؤكد صدقيتها من خالل ما يلي:

أن التحكيم يقوم على مبدأ جوهري وهو الرضائية، فاألصل في الجهة املخولة بحل النزاعات، عموما  -

ة، ومنها تلك التي تكون نتيجة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي جهة واملنازعات االستثماري

القضاء الرسمي، لذلك فكل عدول عن هذا األصل، إال ويشترط أن يتأسس على إدراك واضح وإرادة 

 صريحة، ورضا تام.

الدولة الواحدة، أن ما ذهب إليه تحكيم املركز الدولي، هنا يتناقض وواقع الحال، والذي يكشف على أن  -

قد تصادق على أكثر من اتفاقية منشئة ألكثر من مركز تحكيمي واحد، وبالتالي فإن مثل هذا املذهب، الذي 

ذهب إليه املركز موضوع املناقشة، يمكن أن يمتد ليشمل باقي املراكز، والتي يمكن أن تدعي جميعها أحقيتها 

تنازع قانوني ال شك أنه سيفقد التحكيم أهم خاصية فيه  في البث في املنازعة الناشئة، وهو ما سيؤدي إلى

وهي السرعة والتكلفة املشجعة، إذ أن تنازع املراكز هنا، سيؤدي إلى إطالة أمد الخصومة، وضياع حقوق 

 األطراف، نتيجة إحالة النزاع على القضاء أو على التحكيم، للحسم في جهة االختصاص بالنظر في النزاع.

لتوجه، اعتداء صريح على سيادة الدولة، والتي ستبقى رهينة بتأويالت ذاتية للمركز، أن في مثل هذا ا -

بخصوص النزاع، والجهة املخولة بالبث فيه. فاملركز وفق هذا األمر، يمارس وصاية مباشرة على الدولة، 

ي تعترف نية، التويعرض مصالحها لالنتهاك، وهو ما ال يستقيم، واملبادئ القانونية الدولية، والدساتير الوط

 للدول بكامل سيادتها على أموالها، وسلطتها املطلقة في الحفاظ على مصالحها وفق القانون. 

أن مثل هذا التأويل الختصاص املركز، يتناقض واملقتضيات القانونية الواردة في االتفاقية املؤسسة للمركز  -

(، من االتفاقية واملعنونة ب 10ه املادة )نفسه والتي من بينها، ما ورد في الديباجة، وكذا ما نصت علي

 "االختصاص القانوني".               

 الفقرة الثانية: الكتابة عن طريق اإلحالة الصريحة:

      

تشكل هذه الصيغة واحدة من بين صيغتين ممكنتين على مستوى صياغة اتفاق التحكيم عموما، على       

ضات بين األطراف. وبالنسبة التفاق التحكيم بخصوص عقد الشراكة بين أساس التراض ي الذي تؤدي إليه املفاو 

                                                           
يم، كهذا إشكال سبق وأن طرح أمام تحكيم املركز الدولي لتسوية املنازعات الناشئة عن االستثمار، وكان أن انتصر بصدده إلى والية قضاء التح -127 

 بدل القضاء الداخلي.

 .32م في املنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال، مرجع سابق، ص ينظر فتحي والي، التحكي     
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القطاعين العام والخاص، فهو ال ينفرد بمقتضيات خاصة، تشد عن القواعد القانونية املتطلبة، التي سطرها املشرع 

 في قانون املسطرة املدنية بهذا الخصوص. 

موجبه يتم تحديد جملة من النقاط، واملعطيات اإلضافية وعليه فإن لألطراف أن يعمدوا إلى وضع اتفاق، ب      

 التي تضاف إلى العنصرين املحددين كأركان، وهذه املعطيات االختيارية تتحدد كما يلي:

 من قانون املسطرة املدنية املغربي؛   311-20تعيين مكان التحكيم/الفصل  -

 ق م م م؛ 311-20القانون املسطري الواجب التطبيق/الفصل  -

 ق م م م؛ 311-23نون املوضوعي الواجب التطبيق/الفصل القا -

 من ق م م م؛ 311-23تحديد لغة التحكيم/الفصل  -

 من ق م م م؛ 311-23إمكانية التفويض بالتحكيم بالوساطة/الفصل  -

 من ق م م م. 311-10تحديد مدة البث في النزاع/الفصل  -

األمثل إلرادة األطراف بخصوص حل النزاعات عن طريق  وتبقى أهم ميزة لهذه اإلمكانية أنها تعتبر التجسيد      

التحكيم، إذ يرجع إليهم األمر في تحديد كل ما يهم الجانبين؛ اإلجرائي واملوضوعي في العملية التحكيمية، وبالتالي فهي 

تفاق الإمكانية، تلقي على عاتق األطراف عبئا إضافيا، في سبيل ضبط مقومات العملية التحكيمية، استنادا إلى ا

 التحكيمي، مما يعني أن األطراف في هذه الحالة، يكونون ملزمين بالتدقيق والحرص في صياغة االتفاق التحكيمي. 

 الفقرة الثالثة: الكتابة املستندة إلى اإلحالة النموذجية:

 

ية، أو أي وثيقة أخرى، تتضمن شرط من صور الكتابة أيضا، إحالة طرفي العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دول               

 تحكيم. إذا كانت اإلحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من اتفاق التحكيم. 

وبهذا الخصوص، فاإلحالة النموذجية بالنسبة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ستأخذ وجهين، ويمكن أن تتم                

قد تكون اإلحالة النموذجية هنا، على شكل إحالة إلى اتفاقية منظمة للتحكيم ضمن مركز  وفق طريقتين ممكنتين؛ فمن جهة

تحكيمي ما، يكون دوليا أو إقليميا؛ ومثالها اإلحالة مثال إلى تحكيم املركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط أو اإلحالة إلى مركز 

، أو مركز القاهرة  128لدولي، أو املركز اإلقليمي للتحكيم، كواال ملبور، ماليزياتحكيم إقليمي، كاإلحالة إلى االتحاد العربي للتحكيم ا

أو املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار في واشنطن  .129، جمهورية مصر العربية (CRCICA)اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي 

(CIRDI أو محكمة التحكيم الدائمة التابعة لغرفة التجارة الدولية ،)( بباريسICC.) 

                                                           
م، من أول املراكز التحكيمية في آسيا. وهو يقدم تسهيالت ومساعدة 2313( الذي تم إنشائه عام RCAKLكان املركز اإلقليمي للتحكيم، كواال ملبور ) -128 

لصادرة في اإلجراءات التي عقدت تحت رعاية املركز. وقواعد التحكيم تحت رعاية املركز هي إلجراء عمليات التحكيم، بما فيها تنفيذ القرارات ا

م مع بعض التعديالت والتغيير. ومن املهام الرئيسية األخرى للمركز تعزيز التحكيم التجاري الدولي في منطقة 2312للتحكيم لعام  UNCITRALقواعد

 اعدة إلى األطراف التي تتصل باملركز.آسيا واملحيط الهادئ، وتقديم النصيحة واملس

( والحكومة املصرية لفترة تجريبية مدتها ثالث AALCOم من قبل املنظمة )2313تم تأسيس مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي في عام  -129 

 ع الدائم ملركز القاهرة.( والحكومة املصرية، إلعطاء الوضAALCOم، تم إبرام اتفاقية بين املنظمة )2333سنوات. وفي 
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كما يمكن أن تكون اإلحالة استنادا إلى املقتضيات املتضمنة في اتفاقية موقعة سلفا بين أحد الطرفين وطرف أجنبي آخر،                  

تتخذ مرجعا لتنظيم العملية التحكيمي بين األطراف املباشرة في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومثال ذلك، أن 

اقد الطرف العام )أ( مع الطرف الخاص )ب(، على أساس تنفيذ مشروع استثماري أو القيام بخدمة معينة، طيلة فترة يتع

زمنية محددة، ويتفق الطرفان على أحكام وشروط العقد األخرى، املرتبطة بكيفية تسوية املنازعات، باإلحالة إلى عقد استثماري 

آخر )ج(، إذ يكون هذا العقد متضمنا شرطا لتسوية النزاع بين )أ(، وبين )ج(، عن طريق آخر بين )أ( وبين مستثمر أو تكثل مالي 

التحكيم. في هذا املثال يسري شرط التحكيم على العالقة االستثمارية في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين 

لشرط جزءا من العقد. أي أنه ال يكفي لذلك مجرد اإلحالة )أ( وبين )ب(، ويشترط هنا أن تكون اإلحالة واضحة في اعتبار هذا ا

إلى العقد املرجعي، بل يجب أن ترد في اإلحالة )مثال( عبارة "بما في ذلك شرط التحكيم الوارد في عقد الشراكة أو العقد 

 االستثماري"، أو عبارة أخرى مماثلة.

ق التحكيمي، والتي تكون من بينها إجراءات العملية التحكيمية، والجهة التي وإذا كان الرضا أساسا في تحديد بنود االتفا               

يعود إليها أمر النظر في النزاع دون غيرها، فإن هناك ما يثار بهذا الصدد من شروط، تتعلق باملتطلبات الشكلية واملوضوعية 

ركز ملركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، فهذا املالتي تتحقق بها اإلحالة إلى بعض املراكز التحكيمية، ومنها في هذا الباب ا

وضع ثالثة شروط حتى يمكن لألفراد أن يعرضوا نزاعاتهم بخصوص العقد استنادا إلى االتفاق التحكيمي، على املركز قصد 

تسوية منازعات (، من االتفاقية املنشئة للمركز الدولي ل32( و )10مباشرة الفصل فيها، وهذه الشروط تضمنتها املادتان )

 االستثمار.

( من اتفاقية واشنطن "يمتد اختصاص املركز إلى املنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة 10فقد جاء في املادة )               

ملركز، ا متعاقدة أخرى، والتي تتصل اتصاال مباشرا بأحد االستثمارات، شرط أن يوافق أطراف النزاع كتابة على طرحها على

 ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتهما املشتركة، فإنه ال يجوز ألي منهما أن يسحبها بمفرده".  

( فنصت على أنه " كون لكل دولة متعاقدة أو أي مواطن في الدولة املتعاقدة التي ترغب في إجراءات التحكيم 32أما املادة )                

 .كتابة إلى األمين العام الذي يقوم بإرسال نسخة من الطلب إلى الطرف اآلخرمعهد توجيه طلب بهذا املعنى في ال

يجب أن يتضمن الطلب معلومات عن املسائل املتنازع عليها، وهوية األطراف وموافقتها على التحكيم وفقا للنظام الداخلي      

 .ملؤسسة التوفيق وإجراءات التحكيم

م بتسجيل الطلب ما لم يجد، على أساس املعلومات الواردة في هذا الطلب، أن الخالف هو واضح خارج يقوم األمين العا                     

  .اختصاص املركز. وجب عليه أن يخطر فورا من الطرفين تسجيل أو رفض تسجيل"

                                                           
 تقنيات تسوية النزاع     

 
ت ايقدم مركز القاهرة الخدمات املتخصصة لتسوية النزاعات التجارية واالستثمارية من خالل التحكيم. وهذا يشمل أيضا

 املركز النصيحة إلى اADRالبديلة )
 
ألطراف في العقود التجارية واالستثمارية ( مثل املصالحة، الوساطة واملهارة التقنية. وفضال عن ذلك، يقدم أيضا

اإلفريقية تنظيم  -( األخرى في املنطقة اآلسيوية ADRالدولية، فيما يتعلق بصياغة هذه العقود، تعزيز التحكيم وتقنيات تسوية النزاعات البديلة )

حكيم اإلفريقية من خالل معهد املركز للت -املنطقة اآلسيوية  املؤتمرات والندوات الدولية، وإجراء البرامج التدريبية للمحكمين الباحثين الدوليين من

 للتحكيم مع بعض التعديالت. UNCITRAL واالستثمار. ويتبع مركز القاهرة قواعد

 معهد التحكيم واالستثمار في عام      
 
 عن ذلك، قد أسس مركز القاهرة أيضا

 
م؛ 2332م؛ ومعهد املحكمين العرب واألفارقة في مصر عام 2330وفضال

،  وفرع القاهرة ملعهد املحكمين 2331وفرع مركز التحكيم البحري في اإلسكندرية، في عام 
 
م، الذي يهدف إلى التعامل مع النزاعات البحرية البحتة

( كفرع ملركز القاهرة ADRم؛ مركز الوساطة وتسوية النزاعات البديلة )1002م؛ ومركز اإلسكندرية للتحكيم الدولي في عام 2333القانوني بلندن في عام 

 م.1002إلدارة التحكيم التجاري، والوسائل السلمية األخرى غير امللزمة لتنجب وتسوية نزاعات التجارة واالستثمار في عام 
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 فاملستخلص من النصين أن انعقاد االختصاص للمركز يقوم على اشتراطات قانونية، هي كاآلتي:            

 وجود نزاع قانوني بين الطرفين، ناش ئ عن عالقة استثمارية؛ -

أن يكون طرفا العالقة دولة متعاقدة من جهة، وموقعة على االتفاقية املحدثة للمركز، وأحد رعايا دولة  -

 ؛130أخرى 

 وجود اتفاقية تحكيم تربط بين الطرفين الراغبين في تحكيم املركز؛ -

ط معايير لتحديد الرضا هنا سوى أن تكون اإلحالة بشكل كتابي املوافقة الصريحة لألطراف، حيث لم يشتر  -

 ؛

 صدور املوافقة كتابة. -

لكن قد تؤدي اإلحالة إلى االتفاقات والعقود النموذجية، كمرجع ينظم لجوء األطراف إلى التحكيم في عقد الشراكة بين      

عمل التحكيمي والخصومة التحكيمية، حيث إنه وبما أن القطاعين العام والخاص، إلى إثارة إشكاالت غاية في التأثير على ال

اإلرادة تشكل حجر الزاوية، وأساس قيام التحكيم من األصل، فإن من شأن اإلحالة على اللجوء إلى التحكيم، أو اإلحالة على 

القات تعاقدية ، تنظم عاملقتضيات التي تنظمه، استنادا إلى عقود نموذجية سابقة بين الطرفين، أو استنادا إلى اتفاقات سابقة

بين الطرف في العقد، وطرف آخر ضمن معاملة تجارية أو اقتصادية سابقة، أو اإلحالة استنادا إلى تنظيم للعملية التحكيمية 

ضمن مركز للتحكيم يكون إقليميا أو دوليا ، من شأن هذا كله، أن يطرح أسئلة غاية في الجدية والعمق، وذات تأثير بالغ، على 

األطراف، والنتائج التي من املمكن أن تسفر عنها أعمال املحكمين. بل وفي تحديد مدى انعقاد االختصاص للهيئة مواقع 

التحكيمية، ونوعية القواعد القانونية التي من شأن هذه األخيرة، حال التأكد من اختصاصها بمعالجة النزاع والفصل فيه، 

 أن تعتمدها لهذا الغرض، إجرائيا وموضوعيا.

، التي يلتزم بموجبها األطراف،      
 
إن من بين اإلشكاالت التي تثور بالنسبة لنا في هذه النقطة، ما يترتب عن اإلحالة العامة

 بإحالة بنزاعاتهم املستقبلية الناشئة عن عقد الشراكة، على التحكيم.

عتباره عقدا مرجعيا في هذا الباب، وهم يقصدون فماذا لو أن األطراف أحالوا إلى االتفاق التحكيمي، الوارد في عقد ما، با     

االلتجاء إلى التحكيم، كمبدأ عام، دون قصد االلتزام بما يتضمنه العقد املرجعي في جانبه املتعلق بتفاصيل االتفاق التحكيمي 

يما بينهم ختالف فالخاص به؟. فكيف والحالة هاته ستتحقق معرفة اإلرادة الحقيقية لألطراف، خصوصا في الحالة التي يقع اال 

 حول تفسير اإلحالة، الخاصة باالتفاق التحكيمي؟.

ونعتقد أن اإلشكال املطروح يزداد عمقا وتشعبا، إذا ما استحضرنا التصور القانوني، الذي انطلق منه      

ا يعني م املشرع ليحدد من خالله نظرته لالتفاق التحكيمي، والذي اعتبره كأصل عام، مستقال عن العقد نفسه، وهو 

من قانون املسطرة املدنية املغربي  323استقالال على مستوى البنية والتنظيم، واألحكام كذلك. فقد جاء في الفصل 

                                                           
برة على تكون مجغير أن التوقيع هنا ال يعني أن الدولة بمجرد توقيعها على اتفاقية واشنطن، املنشئة للمركز الدولي لفض منازعات االستثمار،  -130 

، متى أرادت زإحالة النزاعات التي تخصها إلى هذا املركز لينظر في حلها، بل إن التوقيع هنا يكون فقط بغرض حفظ حق هذه الدولة في الرجوع إلى املرك

ما يستشف مما ورد في ديباجة ذلك وحصلت على موافقة الطرف اآلخر في العقد على إحالة النزاعات بينهما على التحكيم في هذا املركز. وهذا هو 

وي ، ال ينطاالتفاقية حيث جاء في فقرتها السابعة: "وإذ نعلن أن مجرد قبول هذه االتفاقية، أو التصديق عليها، أو االنضمام لها من جانب أية دولة

 على أي التزام بالنسبة لهذه الدولة بااللتجاء إلى التوفيق أو التحكيم في أي حالة خاصة".

وء جلرضا املحفوظ للدولة الطرف في العقد، يعتبر كذلك محفوظا للمستثمر األجنبي، وهذا الشرط هو من الشروط الرئيسية، واألركان الالزمة للوا      

عن اآللية  ةإلى التحكيم من قبل املعنيين بالعقد موضوع النزاع، والهدف من التأكيد على الطابع الرضائي، هو الحفاظ على طبيعة التحكيم كآلية بديل

 األصيلة، والطريق العادي في معالجة النزاعات، وهو القضاء، واملكفول اللجوء إليه بالنسبة لألفراد دستوريا. 
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مثال أن: " يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد األخرى. وال يترتب على بطالن العقد أو فسخه أو إنهائه 

 ه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته". أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمن

بالنسبة لنا، نعتقد أن مجرد اإلحالة على عقد نموذجي، كمرجع للعقد املبرم بين الطرفين، ال يمكن بحال من األحوال، أن                  

ن في صيغته اإلجمالية، ميدفع إلى القول؛ بأن إرادة األطراف قد انصرفت انصرافا قطعيا، نحو اعتبار ما ورد في ذلك العقد، 

قبيل ما يعتبر عناصر مؤطرة للتعاقد بين األطراف بخصوص اللجوء إلى التحكيم أوال، وتحديد عناصر االتفاق التحكيمي ثانيا. 

فمعرفة مدى ارتضاء األطراف اللجوء إلى التحكيم، تقتض ي أن يكون األطراف على علم ودراية، بأن العقد املحال عليه، يتضمن 

ضمن العقد األصلي، أو إلى عقد مستقل ملحق به، يقض ي بأن كل النزاعات الناشئة بين األطراف املتعاقدة، يجب أن إحالة 

 تحال على الهيئة التحكيمية املعينة، قصد البث فيها.

، من أن االتفاق التحكيمي ثم إن في القول بأن اإلحالة العامة تعتبر كافية في هذا الباب، ما يتناقض وما نص عليه املشرع               

يجب أن يتضمن تحت طائلة البطالن،  "تحديد موضوع النزاع"، و"تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها" 

من ق م م م(، وهذا ما يعني أن لكل نزاع    خصوصياته، خصوصا على مستوى النقطة األولى. وبالتالي وجبت 320)الفصل 

 (.320، مع ضرورة تدقيق البندين املشار إليهما في الفصل )اإلحالة الصريحة

 ويمكن أن نستثني من هذا الحكم، حالتين:           

العقود التي تتم بين نفس الطرفين، والتي تكون منصبة على نفس النوع من أنواع األنشطة االقتصادية، والتي  -

يمي بالنسبة للعقد الحالي، يخضع لنفس ما خضع يمكن االقتصار بخصوصها على اإلشارة، إلى أن العمل التحك

 له، أو خضعت له العقود السابقة. 

، حيث إن األطراف يكونون ملزمين بمعرفة ما يتضمنه 131Consortiumالعقود املركبة في إطار "الكونسورتيوم"  -

التعاقدات،  كل عقد من سلسلة العقود، وانصراف إرادتهم إلى األخذ به. كما أن األطراف في هذا النوع من

 يكونون من ذوي الخبرة، وبالتالي ال يحدث التعاقد إلى بعد تدقيق البنود، ودراسة جوانب العقد.

 املطلب الثاني: وجوب ورود االتفاق التحكيمي موقعا من طرف السلطة اإلدارية املختصة.

 

رفق ا بالسيادة والسلطان، وساهر على تدبير املإن الخصوصية النوعية التي تميز العقود التي تكون فيها الدولة طرفا متمتع     

العام، والقيام بما تتطلبه املصلحة العامة، جعل الفقه والقانون، سواء في التشريعات واالجتهادات الوطنية، أو بالنسبة 

العام والخاص  ينلنظيريهما الدوليين، يقران بقواعد قانونية استثنائية، تنظم تلك العقود، وال يخرج عقد الشراكة بين القطاع

عموما، والتحكيم فيه خصوصا، عن هذه القاعدة وهذا املنهج، حيث إن من بين أهم ما يثار بخصوص عقد التحكيم، الذي 

ينظم كيفية إحالة النزاعات الناتجة عن هذا العقد، مسألة غاية في األهمية، تتعلق بضرورة ورود االتفاق التحكيمي، موقعا 

 ، أو اإلدارية املختصة، حتى ينتج آثاره القانونية ال حيحة.من طرف السلطة الوزارية

                                                           
هو عبارة عن اتفاق يبرم بين أشخاص طبيعية أو معنوية محلية أو أجنبية، ويتضمن التزامات كل جانب في تنفيذ مشروع معين، ملدة محدودة،  -131 

لربح، دون أن ينشأ من هذا العقد كيان ذاتي، أو شخصية قانونية مستقلة، وهذا ما دفع البعض إلى وصفه بأنه )شركة محاصة(. من أجل تحقيق ا

توفير ل وبموجب هذا االتفاق يتم تحديد أطراف املشروع، ووضع خطط تنفيذه، وتقديم األموال والتكنولوجيا له، ويعين كيفية التعاون بين األطراف،

ما جعل الكونسورتيوم نوعا خاصا من الضمان االتفاقي، الذي يمنحه املقاولون املتعددون، الذين يبرمون العقد مع الجهة الحكومية ذلك، وهذا 

رة املشروع كاملتعاقدة. وقد عرف هذا النوع من االتفاقات نتيجة للطبيعة الخاصة للعقود الدولية لإلنشاءات، وتعود فكرة الكونسورتيوم عموما، إلى ف

 الذي نشأ في فلك املدرسة القانونية األنكلو أمريكية. ،-joint venture- املشترك التعاقدي
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فاالتفاق التحكيمي يشكل التزاما تعاقديا من وجهة نظر املشرع املغربي، كما هو حال كثير من التشريعات املقارنة، ومنها      

اصر روده كتابة، متضمنا للعنالتشريعين الفرنس ي واملصري، حيث إن االتفاق على التحكيم، ال يكون صحيحا إال في حالة و 

 اإللزامية بمثابة أركان العقد، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك.

ومادام اللجوء إلى التحكيم التزاما بين طرفين، فإنه ال شك يخضع ملا تخضع له االلتزامات التعاقدية، من شروط مقررة      

م عموما، والتحكيم في عقد الشراكة عل وجه الخصوص، في الشريعة العامة، مضافا إليها ما أورده املشرع بخصوص التحكي

 في النصوص الخاصة.

وعليه فإنه وبالرجوع إلى قانون االلتزامات والعقود املغربي، نجد أن الفصل الثاني منه، قد نص على أن: "األركان الالزمة       

 ل حة االلتزامات الناشئة عن التعبير عن اإلرادة هي:

 ؛األهلية لاللتزام - 2

 تعبير صحيح عن اإلرادة يقع على العناصر األساسية لاللتزام؛ - 1

 ش يء محقق يصلح ألن يكون محال لاللتزام؛ - 3

 سبب مشروع لاللتزام". - 4

فأول ركن من أركان قيام االتفاق التحكيمي، هو توفر األهلية لدى األشخاص الراغبين في إحالة نزاعاتهم إلى التحكيم،     

بها صالحية الشخص للتمتع بالحقوق، والتحمل بااللتزامات، وكما هو معلوم فاألهلية نوعان؛ أهلية وجوب،  واألهلية يقصد

وأهلية أداء، وبطبيعة الحال فإن اإلحالة هنا على األهلية، إنما تنصرف إلى النوع الثاني، الذي بموجبه يتمتع الشخص الطبيعي 

لكها، وبالتالي فتوقيع عقد التحكيم، أو االتفاق التحكيمي، يحتاج إلى أهلية واملعنوي، بصالحية التصرف في الحقوق التي يم

التصرف في الحقوق، وليس مجرد أهلية التقاض ي وإدارة الحقوق، وهذا ما يدل على أن املشرع املغربي، قد اعتبر التحكيم 

الداخلي والدولي والوساطة االتفاقية لسنة  املتعلق بالتحكيم 03.00طريقا استثنائيا للتقاض ي، وهو ما أكده من خالل القانون 

"يجوز لجميع األشخاص من ذوي األهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو ( منه أنه: 303، فقد جاء في الفصل الثامن )1001

نصوص ملمعنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق اإلجراءات واملساطر ا

( بمثابة قانون 2323أغسطس  21) 2332رمضان  3عليها في هذا الباب وذلك مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في

 منه. 21االلتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 

من  0حاكم التجارية عمال باملادة يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص امل        

 .القاض ي بإحداث محاكم تجارية" 03.30القانون رقم 

وهذا نفس ما أشار إليه التشريع املقارن، وبالتالي فاألشخاص الذين لهم الحق في إبرام اتفاق تحكيم بخصوص موضوع         

ف، املستثمر األجنبي املتمتع بأهلية األداء، وكذا الدولة الشراكة بين القطاعين العام والخلص؛ ال يخرجون عن نوعين من األطرا

 أو كل شخص معنوي عام. 

ولئن كان الشخص الطبيعي يخضع في اكتسابه ألهلية التصرف/ أو أهلية األداء، إلى ما تقتضيه الشريعة العامة، ومدونة      

، فإن الدولة وكل شخص معنوي عام، تخضع في اكتساب األه
 
لية، إلى مقتضيات القانون املنظم للعمل أحواله الشخصية

التحكيمي، الذي يتأسس على االتفاق التحكيمي، املنظم للتحكيم بينها وبين املستثمر الخاص، وهذه القواعد القانونية 

مع  يالخاصة، تجعل أهلية الدولة، أو املؤسسات العمومية التابعة للدولة، أو املقاوالت التابعة لها، في إبرام اتفاق تحكيم

الشخص الخاص في عقود الشراكة، وفقا ملا حدده املشرع املغربي، رهينة بحصول املوافقة الصادرة من السلطة الوزارية أو 

سلطة الوصاية املختصة، وبالتالي فمبدأ سلطان اإلرادة، هنا يبقى محدود األثر في إنفاذ االتفاق التحكيمي، من جهة الشخص 

األهلية يبقى موقوفا على شرط خاص، فتوفر القدرة على التصرف في الحق املالي من قبل املعنوي العام، كما أن مستوى 
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الشخص املعنوي العام، كشرط أشار إليه الفصل السابق، ال يعتبر كافيا لنفاذ االتفاق التحكيمي، وإنما يلزم لذلك حصول 

لى االتفاق التحكيمي، وهذا دليل على أن أهلية املوافقة الصريحة من قبل سلطة الوصاية، والتي تتجسد من خالل توقيعها ع

الدولة واملؤسسات العمومية، واملقاوالت التابعة للدولة، تبقى ناقصة في هذا الباب، ومتوقفة على شرط واقف، هو حصول 

فيها: "يصادق على  ، والتي جاء32.21( من القانون 20املوفقة املشار إليها آنفا. وهذا ما نستشفه من اإلشارة الواردة في املادة )

 عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص املبرمة من طرف الدولة بمرسوم.

يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص املبرمة من طرف املؤسسات العمومية التابعة للدولة، من لدن       

 مجلسها اإلداري، ويتم التصديق عليها من طرف سلطات الوصاية.

يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، املبرمة من طرف املقاوالت العمومية وفق مقتضيات نظامها       

 األساس ي.

 يتم تبليغ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، املصادق عليه، إلى نائل العقد، قبل أي شروع في التنفيذ".       

منه، والذي يخص املؤسسات واملقاوالت العمومية، هو تأكيد ملا ورد في  ومضمون هذا الفصل في جزء     

، حيث جاء مثال في الفصل الحادي عشر، أنه: " يجوز للمقاوالت 03.00الفصلين العاشر والحادي عشر من القانون 

 ة من لدن مجالسالعامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم وفق اإلجراءات والشروط املحدد

 إدارتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها.

بعده، يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم  321رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل          

وفق اإلجراءات والشروط املحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون اإلتفاقات املتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة 

 يها مجلس اإلدارة". خاصة يجر 

ونفس األمر أكده القانون املصري في مجال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث إن إبرام شخص معنوي      

التفاق التحكيم، مرهون من حيث نفاذه، وإنتاجه آلثاره القانونية ال حيحة، بموافقة الوزير املختص، أو من يتولى 

االعتبارية العامة، وال يجوز للوزير، أو من يتولى اختصاصه، أن يفوض في هذا االختصاص، اختصاصه، بالنسبة لألشخاص 

، بتعديل أحكام القانون 2331لسنة  3باملوافقة على التحكيم في العقود اإلدارية، وذلك إعماال لنص املادة األولى من القانون 

( من قانون التحكيم في املواد املدنية والتجارية، الصادر 2دة )، والتي جاء فيها: "تضاف إلى املا2334لسنة  11التحكيمي رقم 

، فقرة ثانية نصها اآلتي: "وبالنسبة إلى منازعات العقود اإلدارية، يكون االتفاق على التحكيم 2334لسنة  11بالقانون رقم 

 .132يجوز التفويض في ذلك"بموافقة الوزير املختص، أو من يتولى اختصاصه بالنسبة لألشخاص االعتبارية العامة، وال 

من هنا فاألهلية بالنسبة للشريك العام في عقد الشراكة، ال تتجاوز، بالنظر إلى املوجبات القانونية الالزمة لتحققها، أن      

تكون استثناء من املبدأ العام، والذي كان يحظر نهائيا لجوء الشخص املعنوي العام إلى التحكيم في العقود التي تربطه مع 

ريك أو مستثمر خاص. وهذا الوضع تزكيه الصيرورة التاريخية التي قطعتها مسألة جواز التحكيم بالنسبة لألشخاص العامة ش

والسماح بإبرام االتفاقات التحكيمية في عقود املنفعة العامة، املحكومة بالقواعد القانونية اإلدارية، والتي يختص القاض ي 

 اإلداري بالبث في منازعاتها. 

، ال نجد أن االعتراف بحق الشخص العام، في اللجوء إلى 133ففي التشريع املغربي كما في التشريعين املصري والفرنس ي     

التحكيم، كان ضمن التشريع األصلي للتحكيم، وإنما نجده واردا بموجب تعديالت الحقة طالة النص األصلي، وذلك استجابة 

                                                           
 .33عصام أحمد البهئي، التحكيم في عقود البوث، مرجع سابق، ص  -132 

، لقانون التحكيمي في مصرففي مصر ثار خالف عميق حول أهلية الدولة وجواز االتفاق على التحكيم في العقود اإلدارية، حيث إنه وقبل إصدار ا -133 

إلداري ا ظهر اتجاهان فقهيان وقضائيان، أحدهما ذهب إلى عدم جواز التحكيم في العقود اإلدارية، فكل نزاع ينشأ بشان هذه العقود يختص به القضاء
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تالي فإدراجها إنما جاء وفقا العتبارات معلومة، ومتضمنا لشروط تمنع التعسف ألوضاع اقتصادية فرضت هذه التعديالت، وبال

في استهداف املصلحة العامة، وإهدار املال العام، وتهديد سيادة الدولة وخرق النظام العام، حيث إن التوقيع الذي اشترطه 

ه يتدرج بحسب أهمية املشروع موضوع الشراكة، ( املشار إليها أعال 20القانون، والذي هو باملناسبة، وكما توضح ذلك املادة )

يسمح للدولة بتقدير املوقف في صيغته العامة، وكذا تمحيص، وفحص البنود التي يتضمنها العقد في جانبه املحيل إلى االتفاق 

 التحكيمي، والتي على ضوئها تتحدد موافقة السلطة الحكومية، أو اإلدارية الوصية من عدمها.  

 

 ني: االتفاق التحكيمي في عقد الشراكة استنادا إلى شروطه املوضوعية.املبحث الثا

 

بخصوص الشروط املوضوعية ل حة االتفاق التحكيمي في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فهي تتوزع في      

ع يشترط املشرع تحديد موضو مجملها بين الشروط التي يشترك فيها هذا النوع من العقود، مع غيره من العقود األخرى، حيث 

النزاع، وتعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على كيفية تعيينها )املطلب األول(، ثم إن هناك شروطا خاصة يعود أمر 

اشتراطها، إلى خصوصيات هذا النوع من العقود، والذي ينصب على موضوعات تعاقدية تجد في املصلحة العامة سندها، وفي 

ارها القانوني الذي ينظمه، ويبدو شرط اقتصار التحكيم على البث في النزاعات املالية الناتجة عن عقد القانون العام إط

 الشراكة أهم هذه الشروط )املطلب الثاني(. 

    

 املطلب األول: تحديد موضوع النزاع وتعيين الهيئة التحكيمية:    

 

في االتفاق التحكيم الوارد في عقد الشراكة، عما اشترطه لم يخرج املشرع املغربي بخصوص الشروط املوضوعية        

، بالنسبة للشرط التحكيمي، حيث اعتبر من الواجب أن يتم 03.00بخصوص تلك املقتضيات، بالنسبة ملا ورد في القانون 

ط املحددة من و تعيين الهيئة التحكيمية، أو التنصيص على طريقة تعيينها تحت طائلة البطالن مع استحضار اإلجراءات والشر 

                                                           
، الذي 2311لسنة  41مجلس الدولة رقم ( من قانون 20اختصاصا حصريا، وبالتالي ال يجوز أبدا عرضه على املحكمين، وهو في ذلك يستند إلى املادة )

ية املحاكم ال نص على اختصاص محاكم الدولة دون غيرها بالفصل في منازعات العقود اإلدارية، وبالتالي فما دام األثر السلبي لالتفاق التحكيمي يسلب و 

 على هذه النزاعات فهو باطل.  

لتحكيم في هذه العقود، ما دام أن املشرع املصري، لم يمنع التحكيم إال فيما ال يجوز فيه وفي مقابل هذا االتجاه وجد اتجاه آخر، ارتأى جواز ا     

من قانون مجلس الدولة، تحمل قراءتين، إحداهما تفيد بجواز التحكيم في العقود  03/3الصلح، والعقود اإلدارية ال يمنع بشأنه الصلح. ثم إن املادة 

اءة الثانية. ففي هذه املادة ورد ما يلي: "ال يجوز ألية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة، أن اإلدارية مطلقا، مع شرط هو مضمون القر 

توى املختصة". الفتبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح، أو تحكيم، أو تنفيذ قرار محكمة في مادة تزيد قيمتها على خمسة آالف جنيه، بغير استفتاء إدارة 

دة والذي يلزم جهة اإلدارة بأخذ رأي مجلس الدولة فيما تبرمه من تحكيم، في أية مادة تزيد قيمتها على خمسة آالف جنيه، يفيد من فنص هذه املا

الخالف  ر ر أن استمراجهة ثانية وبداللة قطعية، جواز التجاء اإلدارة إلى التحكيم في منازعاتها اإلدارية. وقد كان هذا الرأي الثاني في مصر هو األرجح، غي

، 2334( لسنة 11، املعدل للقانون رقم )2331( لسنة 3بين التوجهات الفقهية والقضائية في مصر، دفع باملشرع املصري، إلى إصدار القانون رقم )

 والذي نص في مادته األولى، وبشكل قطعي، على جواز التحكيم في العقود اإلدارية.

، حيث إنه وفي فترة EURO DISNEYعلى جواز التحكيم في عقود القانون العام، إنما يعود إلى قضية  ونفس الش يء في فرنسا، إذ أن موجب النص     

ي نفاذ االتفاق لاملفاوضات بين الدولة الفرنسية والشركة التي تعتزم إنجاز املشروع، وقبل التوقيع على العقد بين الطرفين، وضمانا لسالمة وصحة وبالتا

دولة الفرنسية بطلب فتوى مجلس الدولة الفرنس ي بخصوص صحة البند املحيل على التحكيم، في العقد، وكانت إجابة التحكيمي قانونيا، قامت ال

في  ممجلس الدولة أن البند يتناقض مع القانون، وهو ما سمح للدولة الفرنسية بمعالجة املشكلة وتدارك الوضع، حيث أصدرت قانونا يجيز التحكي

 .EURO DISNEYعقد 

 نظر في هذا:ي      

 .232-230-234، ص 1024فتحي والي، التحكيم في املنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال، منشأة املعارف باإلسكندرية،  -

   .   312-310عبد الحميد األحدب، موسوعة التحكيم في البلدان العربية، الكتاب األول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، ص  -
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لدن املجالس اإلدارية للمقاوالت العمومية، وكذا املقتضيات الخاصة باملراقبة، أو الوصاية املنصوص عليهما في النصوص 

التشريعية، أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود التي تبرمها الدولة )الفقرة الثانية(، في حين تعامل بنوع من 

تحديد موضوع النزاع، الذي يمكن أن ينصب عليه العمل التحكيمي، كونه لم يشترط على األطراف ضرورة  الواقعية مع مسالة

تحديده بدقة، ما دام أن االتفاق التحكيمي ال يمكن أن يرد في سياق عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إال في شكل 

 شرط ال مشارطة)الفقرة األولى(.

 

 

 يد موضوع النزاع ليس شرطا لصحة االتفاق التحكيمي:الفقرة األولى: تحد

 

تعامل املشرع املغربي مع مسألة تحديد موضوع النزاع في االتفاق التحكيمي، بنوع من املرونة، تتماش ى وطبيعة الوضع،        

 واإلمكانية املتاحة على هذا املستوى، بين كل من شرط التحكيم، ومشارطة التحكيم/عقد التحكيم.

فعندما يتعلق األمر باتفاق تحكيمي، وارد بين األطراف، قبل وقوع النزاع، فإن األطراف يكونون غير ملزمين، وهم بصدد      

صياغة بنود االتفاق، بتحديد النزاع وطبيعته، وهذا طبعا يتماش ى واملنطق، والذي يفيد بصعوبة بل واستحالة، تنبأ األطراف 

بينهم مستقبال، وكذا التنبؤ بطبيعتها، كون ذلك مما يدخل في باب االحتمال، العص ي على  بأنواع النزاعات التي يمكن أن تنشب

" يجب، من ق م م م( بقوله:  321. وقد ترجم املشرع املغربي هذا التنصيص من خالل الفصل )134التقدير والضبط الدقيق

 تحت طائلة البطالن :

 في وثيقة تحيل إليه، بشكل ال لبس فيه؛ أن يضمن شرط التحكيم كتابة في االتفاق األصلي أو  - 

 .أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين املحكم أو املحكمين وإما على طريقة تعيينهم" -               

أما بالنسبة لعقد التحكيم، والذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية، فإن املشرع      

قد ألزم هؤالء األطراف بضرورة تضمين عقدهم هذا، بنودا إلزامية، يهتم اثنان منها أساسا، بتعيين الهيئة التحكيمية،  املغربي،

 أو التنصيص على كيفية تعيينها، ثم أيضا تحديد النزاع.   

 :نمن القانون املغربي للتحكيم: "يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطال  320جاء في الفصل      

 تحديد موضوع النزاع؛ -2

                                                           
خصوصا عندما يتعلق الوضع بصورتي االتحاد املالي والتعاقد من الباطن، حيث تبدو جلية انعكاسات هاتين الحالتين، على مستوى اإلشكاالت  -134 

، والذي consortium   التي يمكن أن تظهر في عالقة عقد التحكيم بشرط تحديد النزاع. فمثال بالنسبة لالتحاد املالي وهو املعروف "بالكونسورتيوم"

في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -يفيد قيام صاحب العمل، والذي هو الدولة خصوصا، وكل شخص معنوي عام بشكل عام، بإبرام 

ما ورون فيعقد واحد مع عدة مشيدين أصليين، يتخصص كل منهم، في نوع معين من مراحل وأجزاء عملية اإلنشاءات، بحيث يشكل املشيدون املذك -

لوقوع فيها ا بينهم نوعا من املشاركة. ففي هذه الحالة مثال يصعب وضع الئحة حصرية جامعة مانعة، لجميع االحتماالت املمكنة ملواضيع النزاع، املمكن

حنا كما الوضع الذي أصبمع الشريك الخاص. هذا فضال عن استحضار معطى آخر، وهو الذي يتعلق بفترة التعاقد التي قد تمتد لثالثين سنة وأكثر، 

: "تحدد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام 32-21( من القانون رقم 23عليه بالنسبة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. جاء في املادة )

مويل املعتمدة وطبيعة الخدمات والخاص، مع األخذ بعين االعتبار حسب الحالة، خصوصا، استخماد االستثمارات التي سيتم إنجازها وكيفيات الت

 املقدمة.

 وتتراوح هذه املدة ما بين خمس سنوات وثالثين سنة، ويمكن تمديدها، بصفة استثنائية، إلى خمسين سنة وذلك حسب الطبيعة املعقدة للمشروع      

 وخصوصياته التقنية واالقتصادية واملحاسبية واملالية".
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 تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها. -1             

 .135يكون العقد الغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام باملهمة املسندة إليه"

 على أن: (، من قانونه التحكيمي،20وإلى هذا ذهب املشرع املصري كذلك، والذي نصت املادة العاشرة )       

اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على االلتجاء إلى التحكيم، لتسوية كل أو بعض املنازعات، التي نشأت  -2"     

 أو يمكن أن تنشأ بينهما، بمناسبة عالقة قانونية معينة، عقدية أو غير عقدية.

ستقال بذاته، أو ورد في عقد معين يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام م-1         

بشأن كل أو بعض املنازعات، التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة، يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان 

(، من هذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم، بعد قيام 30الدعوى املشار إليه، في الفقرة األولى من املادة )

نت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد االتفاق املسائل التي النزاع، ولو كا

 يشملها التحكيم، وإال كان االتفاق باطال".  

من هنا واستنادا إلى هذه املقتضيات القانونية، يتضح أنه وبالنسبة لعقد الشراكة بين القطاعين العام      

تفاق التحكيمي بخصوصه، إال شرطا، وال يمكن أن يكون أبدا مشارطة أو عقد تحكيم، ما والخاص، والذي ال يرد اال

دام أنه يتم التنصيص على آلية حل املنازعات بين الشركاء فيه، وبشكل إلزامي تحت طائلة بطالن العقد، ضمن العقد 

اق التحكيمي، غير وارد، وال تطالب ، يتضح من ذلك كله، أن تحديد موضوع النزاع، كنقطة إلزامية ضمن االتف136األصلي

به األطراف. وبالتالي فإن األطراف يكتفون باإلحالة إلى التحكيم، دونما حاجة لتحديد موضوع النزاع املستقبلي، الذي 

 ستنصب عليه العملية التحكيمية، وهم يلزمون فقط بتعيين الهيئة التحكيمية، أو التنصيص على كيفية تعيينها. 

 ة: تعيين الهيئة التحكيمية بمراعاة مقتضيات الرقابة والوصاية:الفقرة الثاني

تشكل الهيئة التحكيمية ركيزة أساسية، من ركائز قيام العملية التحكيمية باعتبارها قضاء خاصا، فبالرغم      

اد ال تك من كون التحكيم يخضع لرغبات األطراف، ويوجهه مبدأ سلطان اإلرادة لديهم، فإنه يبقى مع ذلك، ذو غاية

 تختلف في ش يء، عن غاية القضاء الرسمي، وهي فض النزاعات القائمة، ووضع حد للخصومة.

                                                           
هذا الجانب، بالنسبة للعقد التحكيمي، أو مشارطة التحكيم، إال على ضرورة تحديد موضوع النزاع، دون اإلشارة  أما املشرع الفرنس ي، فلم ينص في -135 

من قانون  2440، املشار إليه آنفا، وهذا ما يفيدنا به الفصل 2444إلى ضرورة تعيين الهيئة التحكيمية، والتي سبق وأن نص على مقتضياتها في الفصل 

 ذي ورد فيه:التحكيم الفرنس ي ال

« Art. 1445. − A peine de nullité, le compromis détermine l’objet du litige ». 

، املدرجة في الباب الثالث "بنود العقد"، واملعنونة ب"البنود والبيانات اإللزامية". فمما جاء في 32.21( من القانون 21وهذا ما تطالعنا به املادة ) -136 

 هذه املادة:

 ت"يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حقوق األطراف املتعاقدة والتزاماتها، ويتضمن لزوما وعلى وجه الخصوص البنود والبيانا           

 التالية:

2- .................... 

 طرق تسوية النزاعات؛ -1

."............................ 

حسم في اختارهم، فيما يخص السبيل الذي يختارونه لحل منازعاتهم مستقبال، وتضمين هذا االختيار فما دام املشرع قد ألزم األطراف، بضرورة ال     

، والتي على 03.00بنود العقد األصلي، تحت طائلة بطالن هذا األخير، فإنه بذلك يحرمهم من اإلمكانية الثانية، التي أقرتها املسطرة املدنية والقانون 

      تفاق تحكيمي، بخصوص نزاع قائم، بل ومعروض أمام املحكمة.ضوئها، يمكن لألطراف إبرام ا
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وألهمية هذا املكون في العمل التحكيمي، فإن القوانين التحكيمية الوطنية للدول، أو االتفاقيات التحكيمية      

 و اتفاقيات ثنائية بين الدول، قد عملت جميعها علىالتي تنظم العمل التحكيمي، في إطار اتفاقيات دولية، أو إقليمية، أ

تخصيص الهيئة التحكيمية، بقواعد قانونية شكلية وموضوعية، تضمن سالمة عملية التحكيم، وتحقيق الغاية منها، 

بث لوالتي أساسها البث في النزاع، بما يحقق استقرارا املعامالت بين األفراد/ األطراف، وتجنب التماطل، والتأخير في ا

 في القضايا النزاعية.

وبصفة عامة فإن تنظيم الهيئة التحكيمية، وقواعد تشكيلها، في موضوع عقود الشراكة بين القطاعين      

العام والخاص، سواء في فترة عقد االتفاق التحكيمي، أو في فترة قيام الخصومة التحكيمية، إنما يخضع لنفس شروط 

دية للعملية التحكيمية، والتي ورد تنظيمها في قانون املسطرة املدنية، مع استحضار تشكيل هذه الهيئة، في الحالة العا

 الخصوصية النوعية التي تميز التحكيم في العقد اإلداري، ومنه عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

موم، في ثالثة وعليه فالشروط التي تحكم هذا الجانب من جوانب العملية التحكيمية، تتحدد على الع     

مستويات؛ األول؛ وفق شرط يتعلق بنوعية االختيار الذي يقع عليه اتفاق األطراف، فيما يخص نوعية التحكيم الذي 

يريدونه، والذي ال يخرج عن أحد احتمالين؛ التحكيم الحر، أو التحكيم املؤسساتي. والثاني يرتبط بما يخضع له ذلك 

ل الهيئة التحكيمية، استنادا إلى الصفات املتطلبة فيها/في أفرادها، ذاتيا التنظيم من شروط خاصة، تتعلق بتشكي

وموضوعيا، والثالث تفرضه شروط الرقابة والوصاية التي أجاز املشرع للشخص العام، ممارستها على مسألة تعيين 

خاص، عين العام والاملحكمين، الذين سيتولون التصدي للمنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ عقد الشراكة بين القطا

 أو بمناسبة تأويل بعض بنود ذلك العقد.

املستوى األول: التحكيم الحر أو التحكيم املؤسساتي: ال يخرج شكل العمل التحكيمي، عن أحد الشكلين 

املعروفين، إذ إن األطراف إما يختارون إحالة نزاعهم على تحكيم حر، أو أنهم يوجهون اتفاقهم التحكيمي، نحو تحكيم 

ؤسساتي، يخولون بموجبه ملؤسسة تحكيمية، أو مركز تحكيمي، أمر تدبير العملية التحكيمية، إما في جانبها الشكلي م

 فقط )إجراءات العملية التحكيمية(، أو في جانبها املوضوعي فقط )القانون الواجب التطبيق(، أو فيهما معا.

عة، أو نوعية التحكيم الذي يختاره األطراف على أنه وكيفما كانت طبي 137وتجمع عديد من التشريعات     

لتسيير الخصومة التحكيمية، فإن تعيين الهيئة التحكيمية، أو تحديد طريقة تعيينها، يبقى أمر ضروريا، تحت طائلة 

 .138بطالن االتفاق التحكيمي نفسه

، ل التحكيمي بأنفسهمغير أن مسؤولية التعيين تختلف بحسب ما إذا كان األطراف، قد اختاروا تنظيم العم     

. وبين إسنادهم هذه املهمة 139بدءا من اختيار الهيئة، فاختيار القانون الشكلي واملوضوعي املطبق، ثم تحديد آجال البث

                                                           
تستثنى من هذا األمر بعض التشريعات والتي لم تنص على ضرورة تعيين الهيئة التحكيمية، أو التنصيص على كيفية تعيينها، ضمن االتفاق  -137 

. وكذلك قانون التحكيم 2334( لسنة 11، ضمن قانون التحكيم رقم )التحكيمي، تحت طائلة البطالن، ومن بين هذه التشريعات، نجد التشريع املصري 

   .1002( لسنة 32السعودي. وأيضا القانون األردني للتحكيم رقم )

 ( من قانون املسطرة املدنية املغربي؛21( و )20الفصالن ) -138 

 ( من قانون التحكيم الفرنس ي؛2444الفصل ) -     

 تحكيم اللبناني؛( من قانون ال123املادة ) -     

 (.2333لسنة  41( من مجلة التحكيم التونس ي )القانون عدد 21الفصل ) -     

، الذي ورد فيه: " إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجال إلصدار الحكم التحكيمي، 311-10مع مراعاة مقتضيات الفصل  -139 

 يوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.فإن مهمة املحكمين تنتهي بعد مض ي ستة أشهر على ال
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إلى مؤسسة تحكيمية، وطنية، إقليمية أو دولية، تتولى بالنيابة عنهم القيام بهذه املهام، أو بجزء منها، بحسب رغبة 

 األطراف.

فإنه في حالة التحكيم الحر، فإن املشرع وضع، تصورين بهذا الخصوص، ينطبقان سواء على الحالة  وعليه     

التي يتم فيها التنصيص على أسماء املحكمين، وتعيينهم ضمن االتفاق التحكيمي، أو في الحالة التي تتم فيها اإلشارة إلى 

محكم واحد باالتفاق، وفي هذه الحالة تنطلق العملية  طريقة تعيينهم فقط. وهكذا فإنه إما أن يقوم األطراف بتعيين

التحكيمية، بقبول هذا األخير للمهمة. وإما أن األطراف يعينون عددا مزدوجا من املحكمين، ثم يتم اختيار املحكم 

صل ح الثالث بناء على ما اتفق عليه األطراف، أو يكون لهؤالء املحكمين أن يختاروا محكما ثالثا يترأس الهيئة متى

االختالف بين األطراف املعنية بالنزاع في ذلك، أو يتولى تلك املهمة رئيس املحكمة، إذا حصل اختالف بين املحكمين بهذا 

 الخصوص.

أما في حالة التحكيم املؤسساتي، وقيام الطرفين بتفويض إدارة العملية التحكيمية ملؤسسة تحكيمية ما،      

لق؛ على أساس االتفاق على تطبيق النظام الداخلي املسطري لتلك املؤسسة، أو فإننا عادة ما نميز بين تفويض مط

املركز التحكيمي املفوض له، وإما أننا نكون أما تفويض مقيد، يتم االحتكام بخصوصه للشروط الواردة فيه. وبطبيعة 

، فإنهم بذلك يفوضون الحال، فإن األطراف عندما يتفقون على الرجوع، فيما يخص تحكيمهم، إلى مركز أو مؤسسة

أمرهم لهذه األخيرة، والتي تسهر على تنظيم العملية التحكيمية، مع احترام رغبات األطراف بخصوص تعيين املحكمين، 

 في حالة اشتراطهم ملواصفات معينة، لكن مع احتفاظها بكامل السلطة التنظيمية في هذا الباب.

آل الحالة التي تتعلق بتحكيم دولي، مرتبط بعقد إداري دولي، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا، يدور حول م     

يتناول وينصب على عمل استثماري معين، كما هو حال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في الحالة التي 

ذ نتساءل عن ، من قانون املسطرة املدنية املغربي، إ311140-40يتعلق فيها بالتجارة الدولية استنادا إلى ما قرره الفصل 

 كيفية تدبير الحالة التي يسكت فيها االتفاق التحكيمي، عن تعيين املحكيمن، وينص فقط على طريقة تعيينهم؟.

                                                           
يمكن تمديد األجل االتفاقي أو القانوني بنفس املدة إما باتفاق األطراف وإما من لدن رئيس املحكمة بناء على طلب من أحد األطراف أو      

 من الهيئة التحكيمية.

ألي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس املحكمة املختصة أن  إذا لم يصدر حكم التحكيم خالل امليعاد املشار إليه في الفقرة أعاله جاز      

 يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم فيكون ألي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى املحكمة املختصة أصال للنظر في النزاع".

يكون ألحد أطرافه على األقل موطن أو مقر يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي  -140

 بالخارج.

 يعتبر التحكيم دوليا إذا:

 كان ألطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا االتفاق مؤسسات بدول مختلفة؛ -2

 أو كان أحد األمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة املوجودة بها مؤسسات األطراف: -1

 صوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتض ى هذا االتفاق؛أ( مكان التحكيم عندما يكون من 

 قة؛يب( كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من االلتزامات املترتبة على العالقة التجارية أو املكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وث 

 بلد واحد. أو كان األطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من -3

 من هذا الفصل، يطبق ما يلي: 1ألجل تطبيق مقتضيات الفقرة 
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نجدنا بخصوص هذه الحالة أمام تأطير قانوني، يستمد مبادئه القانونية، من إطارين قانونين متباينين؛ إذ      

ولية املصادق عليها من طرف املغرب، ومن جهة ثانية، هناك املقتضيات من جهة أولى، نجد ما تنص عليه االتفاقات الد

الواردة في قانون املسطرة املدنية، في الفرع الثاني حول التحكيم الدولي، وهي لإلشارة مقتضيات تنص كل منها على 

 طريق مختلف للتعيين.

أو استنادا إلى نظام للتحكيم، أن : "يمكن بصفة مباشرة 03.00، من القانون 311-42فقد ورد في الفصل      

 يعين اتفاق التحكيم، املحكم أو املحكمين، أو ينص على إجراءات تعيينهم وكذا إجراءات تعويضهم.

إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف األكثر استعجاال، ما لم ينص على شرط    

 مخالف:

سيتولى فيما بعد تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا كان  أن يرفع األمر إلى رئيس املحكمة الذي -2

 التحكيم جاريا باململكة؛

أن يرفع األمر إلى رئيس املحكمة التجارية بالرباط إذا كان التحكيم جاريا بالخارج واتفق األطراف على تطبيق  -1

 قانون املسطرة املدنية املغربي".

ن لألطراف في حالة وجود صعوبة على مستوى تشكيل الهيئة التحكيمية، فمما يستفاد من هذا النص أ       

والناتجة عن عدم االتفاق على تعيين املحكم أو املحكمين، أن يعودوا إلى رئيس املحكمة لتدارك املشكل والبث فيه، 

يغة تخويل الصبشكل يمكن من مباشرة البث في النزاع املعروض. والعودة تكون إلى رئيس املحكمة املختص أصال ب

التنفيذية للحكم التحكيمي، في حالة كون مقر التحكيم الدولي جاريا باململكة، أو إلى رئيس املحكمة التجارية بالرباط، 

 إذا كان التحكيم جاريا بالخارج، بشرط أن يكون األطراف قد اتفقوا على تطبيق قانون املسطرة املدنية املغربي.

حالتين أعاله واضحا إلى هذا الحد، فإن هناك بعضا من اإلشكاالت التي ترتبط لكن، وإن كان الوضع في ال     

أعاله. ومنها مثال حالة وجود شرط مخالف، وهي الحالة التي أشار  311-42بحاالت، تخرج عما هو مقرر بموجب الفصل 

تحكيم خارج اململكة، إليها الفصل نفسه، وأيضا حالة عدم وجود أي شرط مخالف، لكن النزاع يكون معروضا على ال

 أو عند كون األطراف، لم يتفقوا على تطبيق قانون املسطرة املدنية املغربي.

إن أساس الحل لهذين اإلشكالين، نجده في بعض االتفاقيات الدولية التي يعتبر املغرب من الدول املوقعة      

 تحدة للقانون التجاري الدولي، والتي نستحضر فيعليها، ومنها قواعد اليونسيترال للتحكيم الصادرة عن لجنة األمم امل

(. وهي املواد التي يبدو أن املشرع املغربي قد استحضر 20 – 3 – 3 – 1 – 2هذا املوضوع، ما نصت عليه موادها )

 ، املتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية.03.00مقتضياتها، عندما كان بصدد وضع القانون 

 ة مثال من اتفاقية اليونسيترال، نجدها تنص على أنه: فبالنظر إلى املادة السادس 

 : عندما يتعلق األمر بتعيين محكم واحد يجوز لكل من الطرفين أن يقترح علي اآلخر ما يلي -2"

                                                           
أ( إذا كان ألحد األطراف أكثر من مؤسسة، فإن املؤسسة الواجب اعتمادها هي املؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من 

 غيرها؛

 عتيادية".ب( إذا لم تكن ألحد األطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه اال 
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 . اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار املحكم الواحد من بينهم -أ

ء عدة مؤسسات أو اسم شخص واحد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار سلطة اسم مؤسسة واحدة أو أسما -ب

 . التعيين من بينهما أو من بينهم ، وذلك إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة التعيين

لي ع إذا انقض ى ثالثون يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين اقتراحا قدم وفقا للفقرة األولي دون أن يتفق الطرفان-1

تعيين املحكم الواحد ، تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق الطرفان علي تسميتها فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا 

علي تسمية سلطة تعيين ، أو إذا امتنعت السلطة التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين املحكم ، أو لم تتمكن من إتمام 

طلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز لكل من الطرفين تعيينه خالل ستين يوما من تاريخ تسليم ال

 . أن يطلب من األمين العام ملحكمة التحكيم الدائمة بالهاي تسمية سلطة تعيين

تقوم سلطة التعيين بناء علي طلب أحد الطرفين بتعيين محكم واحد في اقرب وقت ممكن وتتبع في هذا -3

لإلجراءات التالية ، إال إذا أتفق الطرفان علي استبعاد هذه الطريقة أو رأت سلطة التعيين التعيين طريقة القوائم وفقا 

 بما لها من سلطة تقديرية أن استعمالها ال يناسب ظروف الحال...". 

فما تنص عليه هذه املادة يتوافق، ويتكامل، وما أورده املشرع املغربي بالنسبة لتعيين املحكمين، بالنسبة      

كيم التجاري الدولي، وبالتالي فإن لألطراف، كامل الحرية في اعتماد طريقة التعيين التي تناسبهم، غير أنه وفي الحالة للتح

، املشار إليه آنفا، حيث يكون 311-42التي يقع فيها خالف حول هذه املسألة، فإن لهم أن يحتكموا إلى الفصل 

ي سيذيل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، أو لرئيس املحكمة االختصاص في التعيين، إما إلى رئيس املحكمة الذ

التجارية في الرباط، عند اختيار األطراف تطبيق قانون املسطرة املدنية املغربي. وهي كلها حاالت لتدخل القضاء املغربي 

طة فاق على سلفي تشكيل الهيئة التحكيمية، والتي تبقى مرهونة بعدم وجود شرط مخالف، كقيام األطراف باالت

التعيين ضمن بنود االتفاق التحكيمي، حيث تتولى تلك السلطة هذه املهمة، وذلك ما لم ترفض، أو تعجز عن تعيين 

(، من تاريخ تسلم الطلب من أحد الطرفين، حيث إنه وفي هذه الحالة، ينتقل االختصاص 20املحكم خالل ستين يوما )

 اق على ذلك، لألمين العام ملحكمة التحكيم الدائمة بالهاي.بطلب من أحد األطراف، ولو في غياب االتف

فاملشرع املغربي، اعترف لألطراف في جميع حاالت التحكيم، سواء كان األمر متعلقا بتحكيم داخلي، أو      

 بتحكيم خارجي، بالحرية في اختيار محكميهم، مع سعيه إلى عدم تحول هذه الحرية إلى عائق أمام العمل التحكيمي،

خصوصا في حالة استغاللها من الطرف س يء النية، ولذلك فقد تدخل لتقرير ما يستلزمه األمر من القواعد اآلمرة، 

والتي بموجبها يتحرك الطرف املتضرر من تعسف وتماطل الطرف اآلخر، لتفعيل محكمة التحكيم، بطلب تعيين 

 املحكم/ أو املحكمين، من الجهات التي خول لها القانون ذلك.

ثم إن املشرع، وفي باب التحكيم الدولي، أقر بأولوية القضاء الوطني في تعيين الهيئة التحكيمية، في حالة      

اعتراض تعيينها باالتفاق من طرف األطراف إشكال ما، فال يسحب منه هذا االختصاص، إال بموجب اتفاق صريح بين 

لتي يجب أن يكون فيها هذا التنصيص، على  حب االختصاص األطراف. ولو أن املشرع لم يحدد لنا الفترة الزمنية، ا

في شأن تعيين الهيئة التحكيمية، من يد القضاء الوطني، بمعنى هل يجب أن يكون ذلك ضمن االتفاق التحكيمي الوارد 

كمين، حقبل وقوع النزاع، أم أن لألطراف أن يتفقوا عند وقوع الخصومة، وفي سياق االختالف حول تعيين املحكم/أو امل

على إسناد اختصاص التعيين لجهة غير القضاء الوطني؟، وهذا إشكال يبقى مطروحا يحتاج إلى إجابة، خصوصا وأن 
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املشرع املغربي، وهو يتحدث عن حالة عدم االتفاق، أورد صيغة "اتفاق التحكيم" والتي تنسحب على شكلي االتفاق 

 التحكيمي؛ الشرط واملشارطة.

رة، حيث نشير إلى أن التوجه املعاصر، وخصوصا في مجال التحكيم التجاري الدولي، تبقى مالحظة أخي     

أصبح ينحو نحو إسناد مهمة التحكيم في النزاعات بين األطراف، إلى املراكز الدولية، أو اإلقليمية، أو الوطنية 

لعملية ما يضمن أكبر فاعلية لاملتخصصة، ملا لها من تجارب في هذا الباب، وفي مجاالت التخصص التي تشتغل فيها، م

التحكيمية. ثم لكونها تضمن السير العادي للعملية التحكيمية، في مواجهة املتغيرات الطارئة، وبالتالي تتجنب املشاكل 

التي تنتج عن التحكيم الحر، والتي من بينها على سبيل املثال ال الحصر، ما قد ينتج عن التوقف غير املتوقع لسير 

 كيمية، من تعطل للمصالح وإفقاد التحكيم ميزته األساسية املتمثلة في السرعة والفعالية في اإلنجاز.العملية التح

ففي التحكيم الحر، يكون مصير العملية التحكيمية، رهينا بشخص املحكم املعين، والذي قد يعرض له      

يه، كالوفاة واملرض، وفقدان األهلية، من العوارض، ما قد يمنعه من االستمرارية في البث في النزاع املعروض عل

من األطراف، أن يعودوا إلى نقطة  -متى حدث  -والتجريح، وغيرها من الوقائع غير املتوقعة، وهو الش يء الذي يستلزم 

البداية من جديد، أي تعيين محكم جديد، مع ما قد يعترض ذلك من عدم االتفاق، وهذا مما ال شك فيه، إهدار 

 ملال، وهي السلبيات التي بموجبها التجأ األطراف إلى التحكيم، بدل القضاء.      للوقت والجهد وا

   

 املستوى الثاني : الشروط الذاتية واملوضوعية للمحكم/املحكمين:

سواء كان األطراف قد اختاروا بأنفسهم محكميهم، أو أحالوا مهمة اختيارهم إلى املؤسسة التي تسهر على      

، فإن املشرع وضع جملة من الشروط الواجب توفرها في املحكم/أو في املحكمين في حالة 141الخصومة التحكيم بينهم في

 تعددهم، وهي:

الوترية؛ وذلك تحت طائلة البطالن، والبطالن املقصود هنا، هو بطالن تشكيل الهيئة والحكم التحكيمي  -

و تحقيق غايتين؛ األولى وترتبط الصادر عنها، وليس بطالن اتفاق التحكيم، والهدف من هذه القاعدة ه

بالترجيح في حالة تساوي األصوات عند االختالف، والثانية، وتهم تجنب إنكار العدالة. ويعتبر هذا الشرط 

 من النظام العام الذي يثار في أي مرحلة، سواء من طرف األطراف، أو من كل ذي مصلحة.

درة في حقه عقوبة، تحرمه من  حقوقه املدنية األهلية، بحيث ال يجوز تحكيم القاصر، وال الشخص الصا -

 بسبب الحكم عليه فى جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو بسبب شهر إفالسه، ما لم يرد إليه اعتبار؛

 مراعاة الشروط التي تطلبها األطراف في املحكم أو املحكمين، في حالة تعيينه/أو تعيينهم من طرف املحكمة؛ -

ها أساس التحكيم، مادام املحكم يفصل في النزاع وفق القانون، وال ش يء غير الحيدة واملوضوعية؛ حيث إن -

القانون، وهي أيضا شرط حتى في الحالة التي يمكن للمحكم، أن يستبعد القانون ويعتمد بدله قواعد 

                                                           

يتولى األطراف تعيين املحكم، أو املحكمين، وهذا هو األصل، غير أنه قد ترد على ذلك األصل استثناءات، إما بإرادة األطراف أنفسهم،  -141

م عنهم، الرغالذين يفوضون لغيرهم، الذي قد يكون مؤسسة تحكيمية، أو هيئة تعيين، أو محكمة وطنية، أمر تعيين محكمين للفصل في النزاع، أو ب

   عندما تستنفذ كافة الطرق املنصوص عليها قانونا.
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العدالة واإلنصاف، وهي حالة استثناء من األصل، حيث اشترط فيها املشرع وجود اتفاق صريح بين األطراف 

 لى تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراض ي؛ع

عدم التنافي في املصالح؛ بأن ال تكون للمحكم أو لزوجه، أو ألصوله، أو لفروعه، مصلحة شخصية مباشرة،  -

أو غير مباشرة في النزاع، وأال تكون قرابة، أو مصاهرة، تجمع بينه أو زوجه، وبين أحد األطراف، إلى درجة 

 ء.  أبناء العمومة األشقا

املستوى الثالث: مستلزمات الرقابة والوصاية: يجد الحديث عن الرقابة والوصاية بخصوص العقود التي يحكمها 

القانون العام، وخصوصا القانون اإلداري، مبرره، في أمرين؛ يرتبط أحدهما باملوضوع الذي تتناوله تلك العقود، والثاني 

 بالغاية من وراء إبرامها.

لقانون العام، ينصب موضوعها على املال العام والتصرف فيه، فإن املشرع قد أحاطها فكون عقود ا     

بضمانات حمائية، ومقتضيات رقابية، تسعى في املجمل إلى الحفاظ على تلك األموال، وضمان حسن تدبيرها، وتوجيهها 

 لقضاء األغراض التي حددت لها.

بغاية يسعى الشخص العام إلى تحقيقها عن طريق التعاقد  أيضا فإن كون العقد اإلداري غالبا ما يرتبط     

مع من له الخبرة، واإلمكانيات للقيام بها، وأن هذه الغاية، إنما يكون مناطها تحقيق املصلحة العامة، التي تتجاوز 

تكريس  ىالحدود الضيقة لنظيرتها الخاصة، من حيث النبل، ونوع النفع الذي تروم تحقيقه، فقد عمل املشرع أيضا عل

توجه قانوني، معزز باجتهاد قضائي، غايته إعطاء نوع من األفضلية لغايات العقد اإلداري، فيما يتصل بطرفه الذي 

 يمثل املصلحة العامة، ويسعى إلى تحقيقها واستدامتها.

ستنادا ا وبالرجوع إلى عقد الشراكة في عالقته بتعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها،     

إلى املستوى الثالث الذي حددناه كأساس، يحكم هذا الجانب، فإننا نجد املشرع قد عمل على تكريس قواعد األفضلية 

من قانون املسطرة املدنية  322143و 320142للشخص العام، بخصوص هذا املوضوع، انطالقا مما نص عليه الفصالن 

املحال إليه ضمنهما،  321144اعلية املطلقة التي تمتع بها الفصل املغربي، حيث يبدو أن هذين الفصلين، قد أبطال الف

وذلك لصالح مبادئ الرقابة والوصاية التي يتمتع بها الشخص املعنوي العام، وهو ما يعني أن مسألة تعيين الهيئة 

اية، التي بة والوصالتحكيمية ال تكون سارية املفعول، منتجة لآلثار القانونية املالزمة لها، إال في ظل مقتضيات الرقا

تتمتع بها الدولة، واملنصوص عليها في النصوص التشريعية، أو التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يخص العقود املعنية، 

وأيضا تلك التي تتمتع بها املقاوالت، واملؤسسات العمومية، استنادا إلى اإلجراءات والشروط املحددة من لدن مجالس 

 إدارتها.    

                                                           
أدناه، يمكن أن تكون النزاعات املتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو  321جاء في هذا الفصل: ".....بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل  -142 

ضيات الخاصة باملراقبة أو الوصاية املنصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجماعات املحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد باملقت

 الجاري بها العمل فيما يخص العقود املعنية....".

بعده، يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق اإلجراءات والشروط  321مما جاء فيه: "رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل  -143 

 ملحددة من لدن مجالس إدارتها، وتكون االتفاقات املتضمنة لشروط تحكيم، محل مداولة خاصة يجريها مجلس اإلدارة".ا

 "يجب تحت طائلة البطالن: -144 

 أن يضمن شرط التحكيم كتابة في االتفاق األصلي، أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل ال لبس فيه؛ -

 ن املحكم أو املحكمين وإما على طريقة تعيينهم".أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيي -
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 :145لب الثاني: اقتصار موضوع االتفاق التحكيمي على النزاعات املالية غير املتعلقة بتطبيق قانون جبائياملط    

 

، ومن خالل القوانين التي أحال عليها ضمن هذا القانون، على 03.00عمل املشرع املغربي من خالل القانون      

 320، 303، 303التحكيم فيها، حيث اهتمت الفصول تحديد املوضوعات، والقضايا، وكذا املجاالت التي يمكن إعمال 

 ، بحصر حدود االتفاق التحكيمي، ونطاق تحركه، واملجال الشرعي الذي يمكن إعماله فيه.322و

، أحال فيما يخص مجال التحكيم في امليدان التجاري، باإلضافة إلى اشتراطه ألهلية األداء 303فالفصل      

للمحاكم التجارية بالقول: ".... يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات والتصرف، على القانون املحدث 

 القاض ي بإحداث محاكم تجارية".  03.30من القانون رقم  0الداخلة في اختصاص املحاكم التجارية عمال باملادة 

، تشكل مجال االختصاص النوعي للمحاكم وبالرجوع إلى املادة الخامسة املشار إليها في الفصل، نجدها تحدد خمسة محاور      

ر "تختص املحاكم التجارية بالنظ التجارية، مع اإلشارة إلى ما ال يدخل في هذا االختصاص، فمما جاء في املادة املذكورة القول:

 في :

 الدعاوى املتعلقة بالعقود التجارية؛ -2

 ؛الدعاوى التي تنشأ بين التجار واملتعلقة بأعمالهم التجارية -1

 الدعاوى املتعلقة باألوراق التجارية؛ -3

 النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛ -4

 النزاعات املتعلقة باألصول التجارية. -0

 وتستثنى من اختصاص املحاكم التجارية قضايا حوادث السير. 

زاع ا قد ينشأ بينهما من نيمكن االتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد االختصاص للمحكمة التجارية فيم

 .بسبب عمل من أعمال التاجر

يجور لألطراف االتفاق على عرض النزاعات املبينة أعاله على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام               

 .من قانون املسطرة املدنية" 311-10إلي  302الفصول من 

مجال التحكيم في املنازعات اإلدارية، وهي النزاعات  من نفس القانون، فانصب على تحديد 322أما الفصل      

التي تتسع لتشمل منازعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إذ بموجب هذا الفصل، أخرج املشرع املغربي، جملة 

و همن املوضوعات التي تعتبر مشروع منازعة يمكن أن تثور بين الدولة أو الشريك العام، وبين الشريك الخاص الذي 

 املستثمر في عقد الشراكة.

فقد كانت إشارة املشرع في هذا املوضوع مباشرة، وإن كانت ال تتمتع بالقدر الكافي من الدقة كما سنبين ال      

حقا في هذه النقطة، إذ جاء في الفصل أن النزاعات التي تدخل في إطار التصرفات األحادية للدولة، ال يمكن بأي حال، 

ق تحكيمي، وتبعا لذلك موضوعا لحكم تحكيمي ما. وأن ما يمكن أن يبرم بخصوصه اتفاق تحكيمي، أن تكون محل اتفا

ويصدر بشأنه الحكم التحكيمي، إنما هو وبشكل حصري، ما يدخل في إطار النزاعات املالية بين الدولة وبين الشريك 

                                                           
 محمد عاللي، التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: دراسة في املشروعية وضمانات التفعيل، مؤلف جماعي، املركز املغربي -145 

 ما بعدها.و  240، دار العرفان للطباعة والنشر/أكادير، ص 1023للدراسات وتحليل السياسات، يونيو 
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دية للدولة أو الجماعات املحلية أو غيرها الخاص " ال يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات املتعلقة بالتصرفات األحا

 من الهيئات املتمتعة باختصاصات السلطة العمومية. 

 ".146غير أن النزاعات املالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا املتعلقة بتطبيق قانون جبائي 

تشف من خالل تأكيده عليه، بموجب وهذا املوقف، يبدو أن املشرع قد حسم فيه بشكل مطلق، وهو ما يس     

كل املقتضيات القانونية ذات الصلة بما هو مالي أو جبائي، وهكذا نجده قد نص في إطار مقتضيات املدونة العامة 

 منها، تحت عنوان "تمثيل مديرية الضرائب والتحكيم"، على أنه: 144، املادة 1471023للضرائب لفاتح يناير 

 ملقتضيات املخالفة:"بصرف النظر عن جميع ا     

تمثل مديرية الضرائب بكيفية صحيحة أمام القضاء، مطالبة كانت أو مطلوبا ضدها، بمديرية الضرائب  -

 أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض، والذي يمكنه، إن اقتض ى الحال توكيل محام؛

 . ال يمكن للنزاعات املتعلقة بتطبيق القانون الجبائي أن تكون موضوع تحكيم" -

يستفاد من هذه املقتضيات أن النزاعات، التي قد تثار بشأن تطبيق قرار فردي، أو تنظيمي، صادر عن الدولة      

أو الجماعات املحلية، أو غيرها من الهيئات املتمتعة باختصاصات السلطة العمومية، ال يجوز االتفاق على اللجوء إلى 

 لقضاء اإلداري.التحكيم بشأنها، ألن االختصاص ينعقد فيها لوالية ا

وبشكل عملي يمكن تحديد أنواع القرارات التي ال يجوز االتفاق على التحكيم بشأنها، استنادا إلى هذا النص أعاله، كما      

 يلي:

 القرارات التحضيرية، أو القرارات التي تستهدف منها اإلدارة، التمهيد إلبرام الصفقة؛ -

 قرارات الترخيص بالعقد؛ -

 ة إبرام العقد؛قرارات تعيين طريق -

 القرارات التي تهم إبعاد بعض املرشحين من املشاركة في املنافسة؛ -

كما ال يمكن أن يكون محل تحكيم، كل قرار تتخذه السلطة العامة، بشكل منفرد استنادا إلى تقديرها  -

ادام النص م الخاص، حتى في فترة التنفيذ، أي بعد اتفاق بين الطرفين وإبرام العقد املنظم للشراكة بينهما،

 القانوني لم يقرر فترة معينة لسريان حكمه، وإنما تركها بصيغة العموم؛

النزاعات الناشئة عن تطبيق مقتض ى يتعلق بالضرائب والجبايات املستحقة للدولة، أو إلحدى هيئاتها  -

 العامة، أو مؤسساتها ومقاوالتها العمومية، أو لجماعاتها الترابية.

استند في املنع هنا إلى مفهوم املصلحة العامة، وما يقتضيه الحفاظ عليها، فجعل القرارات املتخذة، وبالتالي فاملشرع      

استنادا إلى غاية الحفاظ على هذه املصلحة، محمية من أن تطالها االتفاقات التحكيمية، وتبعا لذلك والية الهيئة التحكيمية، 

                                                           

( فهي  ال يجوز االتفاق على التحكيم بشأنها. ألن الدولة أو الجماعات 320بالنسبة للنزاعات املالية الناتجة عن تطبيق قانون جبائي )الفصل  -146 

 .ق التحكيماملحلية تعتمد في تسييرها على املوارد الجبائية، ومن تم فهي تعتبر من النظام العام ال يجوز أن تكون محال إلبرام اتفا

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1001، للسنة املالية 43.02من قانون املالية رقم  4املدونة العامة للضرائب، املحدثة بموجب املادة  -147 

 (.1002ديسمبر  32) 2411ذي الحجة  20، بتاريخ 2.02.131
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داري على هذه النزاعات. غير أن املشرع، أجاز أن تكون النزاعات الناتجة وهو ما يعني االحتفاظ بالوالية الشرعية للقضاء اإل 

 عن هذه التصرفات واملتعلقة بمصالح مالية، موضوعا مشروعا للتحكيم. 

وال شك أن هذا القول، يدفعنا إلى طرح السؤال حول طبيعة هذه العالقة بين املنع واإلباحة، في موضوع واحد. وكأننا      

 دوج للمشرع املغربي بخصوص نفس املعطى، يجمع فيه بين الش يء ونقيضه في آن. بصدد نظر مز 

فالتحكيم استنادا إلى اتفاق مبرم بين الطرفين املتعاقدين في عقد الشراكة، ممنوع من أن يطال تصرفا أحاديا للدولة،      

ها مباشرة، يعود ليعدل عن شمولية هذا وهذا هو مضمون الفقرة األولى من الفصل، غير أن املشرع وفي الفقرة التي تلي

التنصيص، ومنحه الطابع اإلطالقي، بحيث قيده، بأن نص على أن هذا الحكم ال يمتد إلى النزاعات املالية، التي تنتج عن 

 التصرف األحادي للدولة، والتي يمكن أن تكون محل تحكيم. فكيف يمكن فهم هذا القول؟.

من خالل تناوله للموضوع، يكشف لنا عن هاجسين، متناقضين إلى حد ما، يتجاذبان نظرته الواقع أن املشرع املغربي و      

للتحكيم في العقد اإلداري، بما فيه عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فهو وإن كان ينظر إلى التحكيم كآلية بديلة 

ى السوق الدولية، وتطوير السوق الوطنية، وأيضا عن قضائه الرسمي، ذات فعالية بالغة في ترجمة رغبته في االنفتاح عل

االنفتاح على القطاع الخاص الوطني والدولي، من أجل التأسيس ألرضية تعاون مشترك، تحقق الفائدة للطرفين معا؛ الدولة 

مة، اواملستثمر الخاص، فإنه في نفس الوقت، يستحضر الخطورة التي يمكن أن يشكلها موضوع التحكيم، على املصلحة الع

واملال العام بالخصوص، وأيضا على سيادة الدولة على قطاعاتها االقتصادية، متى ترك الباب مفتوحا عن آخره، أمام إرادة 

الطرفين إلعمال التحكيم في أي موضوع أرادوا. لذلك فهو من جهة يسمح للطرف الخاص/املستثمر الخاص، باشتراط اللجوء 

ف القانون الوطني للدولة وقضائها اإلداري، إال أنه في نفس الوقت يحتفظ للدولة إلى التحكيم لحماية مصالحه، من تعس

واألشخاص املعنوية العامة، بالضمانات التقليدية التي ظلت تتمتع بها منذ ظهور مفهوم الدولة، ومبدأ الحفاظ على املصلحة 

اصة لألفراد تعارض، والتي كرستها مبادئ القانون العامة، وأولوية هذه األخيرة بالتقديم، متى وجد بينها وبين املصالح الخ

اإلداري، وأعراف القضاء اإلداري واألحكام الصادرة عنه. وهذه الضمانات الكالسيكية املشار إليها، هي التي يلخصها القانون 
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، وحق 150نفردة، والحق في الفسخ بإرادة م149، والحق في املراقبة148العام في شكل حقوق حصرية، تترجم في الحق في التعديل

 . وقد يطرح السؤال، ماذا يتبقى للتحكيم ليقوله في عقد الشراكة، إذا كان هذا هو واقع الحال؟.151توقيع الجزاء

                                                           
، وهو ما يرفع من احتماالت  حدوث 148ص، من طول للمدة التي يشملها العقدبه عقود الشراكة بين القطاعين العام والخا  بالنظر ملا تتسم -148 

 هذه التطورات، مواكبة اإلدارة لجهة يتسنى فإنه وحتى متنوعة، تبتدئ مما هو اقتصادي واجتماعي، دون أن تقف عنده لتصل إلى ما هو سياس ي،  تغييرات

 على صراحة تنص معينة، أو  زمنية فترة كل التفاوض حول العقد ومراجعته بعد ضرورة تشترط ، فإنها واطراد بانتظام العامة املرافق سير على والحفاظ

 املنفردة. باإلرادة العقد تعديل في حقها

ثير وإن كان األمر واضحا في حالة التنصيص على هذا الشرط ضمن بنود العقد، فإنه قد       
ُ
الشرط  فيها هذا يكون  الحالة التي تساؤل إشكال حول  أ

 : التجاهين الفرنس ي الفقه انقسم التساؤل  هذا عن التعديل؟ وإجابة في الحق اإلدارة لجهة فهل غير متضمنا بشكل صريح في العقد،

 من ابتداع زائفة فكرة اإلدارة جانب من املنفردة باإلرادة العقد تعديل املنفردة، ففكرة باإلرادة التعديل جواز يقر بعدم: األول  االتجاه -

 ذلك. يتيح العقد في نص هناك كان إذا إال تعديل العقد تستطيع ال فاإلدارة الفرنس ي، لذلك الدولة مجلس من بقضاء تتأيد ولم الفقهاء،

 به املسلم االتجاه الثاني: وبنى رأيه على فكرة القاعدة القانونية في القانون اإلداري، وعلى ضوئها انتقد ما ذهب إليه االتجاه األول، فمن -

 صراحة.  عليها للنص الحاجة دون  املنفردة، باإلرادة التعديل لإلدارة سلطة تعطي التي هي اإلدارية، للعقود الخاصة ةالطبيع بأن

 التعديل صالحية تملك اإلدارة وقضاء، وحتى من الناحية العملية، ألن فقها الراجح املنفردة هو االتجاه باإلرادة التعديل جواز ومن جهتنا نعتبر أن إن       

العامة، التي تعتبر املعيار الحاسم الذي تستمد منه اإلدارة صالحياتها االستثنائية، ومنها حق التعديل باإلرادة  املنفردة، استنادا إلى املصلحة باإلرادة

 .148العقد يف صراحة النص يشترط أن دون  الفرنس ي، الدولة مجلس السلطة هذه أكد وقد ( سنة،00املنفردة، خصوصا في عقود قد تمتد إلى )

، التي جاء في فقرتها الثانية: "....يقرر الشخص 3وبخصوص قانون الشراكة الوطني، نجده يكرس هذا التوجه في كثير من مواده، ومنها املادة             

راره الشخص العام هذا األخير بقالعام قبول مشروع األفكار االبتكارية أو تغييره أو رفضه، دون تحمل أي مسؤولية تجاه صاحب الفكرة املعني. ويخبر 

، وهي بعنوان تغيير عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي نصت على أنه: "يحدد عقد الشراكة 13النهائي خالل أجل محدد". وكذلك املادة 

 بين القطاعين العام والخاص البنود التي يمكن تغييرها.

ها إدخال التغيير املذكور بطلب من أحد الطرفين، إال أنه ال يمكن إجراء أي تغيير في العقد إال باملوافقة يحدد عقد الشراكة كذلك الشروط التي يتم وفق

 .املسبقة للشخص العام"

 احق الصالحية هذه وتعد التوجيه، صالحية أيضا يشمل معناه الواسع في أنه حين في اإلشراف، صالحية على معناه الضيق،  في الرقابة مفهوم يقتصر -149 

 املتعاقدة لإلدارة يمكن ،ال العام بالنظام متعلقة الصالحية فهذه إداري، يتضمنه عقد الشراكة، الذي سبق ورأينا أنه عقد لم ولو اإلدارة، لجهة ثابتا

في  تتمثل الحق هذا على دتر  قيود وهناك باملنشئة لها. وليست الصالحية هذه عن كاشفة اإلدارية العقود في الواردة النصوص تعد ثم ومن التنازل عنها،

 :أمرين اثنين هما

 و بانتظام العام املرفق تسيير يستهدف ال الذي فإن القرار ثم ومن املشروعية مبدأ حدود في بالرقابة الخاصة اإلدارية القرارات تصدر أن -

 بالسلطة، وبالتالي مشوبا بعدم املشروعية. االنحراف بعيب مشوبا يكون  اطراد

   .149األجنبي التزامات املستثمر طبيعة في جوهري  تعديل الرقابة ممارسة على يترتب ال أن يتعين -

 ومن النصوص القانونية التي أورها املشرع املغربي ضمانا لحق اإلدارة/ أو الشخص العام في ممارسة الرقابة على املشاريع الخاضعة لنظام       

ن مراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تنص على أنه: "يراقب ، التي جاءت بعنوا32.21من القانون  23الشراكة، املادة 

 فقالشخص العام تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدى احترام الشريك الخاص ال سيما، ألهداف حسن األداء وجودة الخدمة املت

 اوالت أخرى من أجل تنفيذ العقد.عليها، وكذلك الشروط املتعلقة بلجوء الشريك الخاص ملق

 ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كيفيات تطبيق هذه املراقبة.    

 يمكن للشخص العام االستعانة بأي خبير من اختياره.    

د الشراكة بين القطاعين العام ولهذا الغرض يضع الشريك الخاص تحت تصرف الشخص العام أي وثيقة أو معلومة ضرورية ملراقبة تنفيذ عق    

 والخاص.

يطلع الشريك الخاص بصفة منتظمة الشخص العام عن تقدم تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تقرير يوجهه سنويا إلى     

 الشخص العام".

العقد الذي يجمعها مع أحد الشركاء الخواص، غير أنه يقرن  غالبا ما يجيز املشرع لإلدارة أو كل من يتمتع بصفة السلطة العامة، الحق في إنهاء -150 

 لتقصيره، املتعاقد تدارك عدم حالة وفي معينة، مدة خالل الوفاء بالتزاماته بهدف معها، املتعاقد للمتعامل إنذار ذلك الحق بالتزام صريح، أساسه توجيه

مع احتفاظها بالحق املكتسب لها في التنفيذ على الضمانات املوضوعة  واحد، جانب من دالعق تفسخ أن اإلدارة لجهة يمكن في اإلعذار، املحدد األجل خالل

 مايلي:  32.21من القانون  12رهن إشارتها من طرف الشريك الخاص، بهدف تدارك ما لحقها من ضرر نتيجة الخطأ الجسيم، أو التقصير. جاء في املادة 
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من وجهة نظرنا، ووفقا لتفسيرنا ملنطوق النصوص، وقراءتها قراءة مركبة، نعتقد أن ما يتبقى للهيئة التحكيمية، إنما هو      

ييم الحالة، والخسارة املحتملة للشريك الخاص، بالنظر إلى ما يترتب عن التصرف األحادي للدولة، تقدير التعويض، بناء على تق

أما مسألة النظر في شرعية هذه القرارات، والحكم بإلغائها من عدمه، فال مجال للقول بأهلية الهيئة التحكيمية للبث فيه، 

 .بل هو يبقى أمرا محفوظا  واختصاصا حصريا للقضاء اإلداري 

 :خاتمة

ختاما، يبقى التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واحدا من بين أهم دعائم وشروط بيئة اقتصادية،      

قانونية، وقضائية سليمة، فعالة، محفزة وذات جاذبية، وقد حاولنا من خالل هذه املساهمة، أن نسلط الضوء على األساس 

التحكيمية، وهو االتفاق التحكيمي، حيث عملنا على دراسة شروطه الشكلية واملوضوعية  األول املؤسس، لقيام العملية

 املحددة، ذات األثر الحاسم على مستوى إثبات العملية التحكيمية، أو نسفها. 

ي في ربوقد حاولنا كذلك أن نسلط الضوء على تلك الشروط، من زاوية نظر مقارنة، ثم باالرتكاز على تصور املشرع املغ     

تحديدها، استنادا إلى قانون التحكيم، وباقي القوانين ذات الصلة، كل ذلك بهدف تقييم درجة كفايتها القانونية، ومدى 

مساهمتها في خدمة الهدف العام من وراء إقرار قضاء التحكيم، كقضاء مستقل، غير رسمي، يساهم في إغناء الوظيفة 

 تحقيق األمنين القانوني والقضائي.  القضائية، وجعلها قادرة على رفع رهانات

 

 الئحة املراجع

                                                           
اعين العام والخاص قبل انتهاء مدته باتفاق الطرفين في حالة القوة القاهرة أو اختالل توازن العقد أو "يمكن فسخ عقد الشراكة بين القط             

 لسبب تقتضيه املصلحة العامة أو الفسخ بالتراض ي.

 .يمكن فسخ العقد من قبل الشخص العام في حالة خطأ جسيم يرتكبه الشريك الخاص"                

 هي: الشروط من جملة تتوافر أن بد ال مشروعا اإلنهاء يكون  ولكيكما أنه         

 .العامة املصلحة أو العام املرفق مصلحة تحقيق بغية اإلنهاء يكون  أن : األول  الشرط -

 السلطة، تلك مالاستع في تنحرف ال وأن عليها، املنصوص تراعي اإلجراءات أن يتعين ألنه التقديرية، بالسلطة اإلدارة جهة انحراف عدم : الثاني الشرط -

 .فقط مالية مصلحة تحقيق اإلدارة جهة أمثلة االنحراف استهداف ومن

 أو تقصير إهمال، لها ثبت العامة متى السلطة بممارسته واطراد، وتقوم بانتظام العام املرفق سير ضمان أجل من اإلدارة امتيازات أحد هذا الحق ويعد -151 

بعنوان جزاءات عدم احترام بنود  23املادة  . جاء فيالضمان مبلغ مصادرة أو الغرامات صورة صورتين، وهي تأخذ معها، املتعاقد قبل من العقد، تنفيذ في

 العقد وفوائد التأخير:

"ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على بنود بشأن الجزاءات التي يمكن تطبيقها على الشريك الخاص في حال اإلخالل             

 زاماته، وال سيما في حال عدم احترامه ألهداف حسن األداء.بالت

اص خيقوم الشخص العام قبل تطبيق هذه الجزاءات، وفقا للشروط املنصوص عليها في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإنذار الشريك ال

 من أجل التقيد بالتزاماته التعاقدية التي تم اإلخالل بها.

 على طرق احتساب الجزاءات ويحدد الشروط التي يتم وفقها اقتطاعها من أجرة الشريك الخاص أو تأديتها مباشرة للشريك العام".ينص عقد الشراكة 

 بعنوان البيانات والبنود اإللزامية، بمقتضيات مماثلة بأن نصت على أن: 21كما جاءت املادة              

العام والخاص، حقوق األطراف املتعاقدة والتزاماتها، ويتضمن لزوما على وجه الخصوص البنود والبيانات  "يحدد عقد الشراكة بين القطاعين            

 التالية:

........ 

 .الجزاءات في حالة عدم احترام بنود عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفوائد عن التأخير في أداء األجرة" -22
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 باللغة العربية: -2

 

 .1000أحمد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، منشأة املعارف باإلسكندرية  -

لقانونية ت اأحمد شكري السباعي، التحكيم التجاري في النظام القانوني املغربي، مجلة االجتهاد القضائي في املادة التجارية والضمانا -

 .1001سنة  1لالستثمار، العدد 

حسن طالبي، تسوية املنازعات في القانون الجزائري لالستثمار، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة  -

 .1002-1000الجزائر، 

اهيتها والنظام القانوني الحاكم لها(، دار املطبوعات حفيظة السيد الحداد، العقود املبرمة بين الدولة واألشخاص األجانب )تحديد م -

 .1001الجامعية 

محمد عاللي، التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: دراسة في املشروعية وضمانات التفعيل، مؤلف جماعي، املركز  -

 /أكادير.، دار العرفان للطباعة والنشر1023املغربي للدراسات وتحليل السياسات، يونيو 

مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية، قانون التحكيم التجاري املصري  -

في ضوء القانون املقارن وقانون التجارة الدولية مع اإلشارة إلى قوانين التحكيم العربية، الجزء األول، وضع التحكيم  2334لسنة  11رقم 

 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت/لبنان.2333النظام القانوني الكلي، اتفاق التحكيم، خصومة التحكيم، الطبعة األولى من 

 مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، بدون سنة طبع. -

 نشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، بدون سنة طبع.عبد الحميد األحدب، موسوعة التحكيم في البلدان العربية، الكتاب األول، م -

مجلة املحاكم املغربية، العدد  – 2320مارس  23اتفاقية واشنطن املؤرخة في  –عبد اللطيف بولعلف: التحكيم في منازعات االستثمارات  -

221. 

 Droitمؤلف "القانون التجاري األساس ي في املغرب"، "عبد املجيد غميجة، تطور القانون التجاري والعدالة التجارية باملغرب، قراءة في  -

Commercial Fondamental au Maroc ،1001فبراير  01"، املعهد العالي للقضاء بالرباط. 

 ةعبد السالم اإلدريس ي، النظام العام في التحكيم التجاري الدولي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة محمد الخامس، كلي -

 .1001-1002الحقوق سال، السنة الجامعية 

 ، دار القلم/الرباط.1022عبد القادر باينة، الرقابة املالية على النشاط اإلداري، الجزء األول، الرقابة املالية العامة، الطبعة األولى  -

 نة طبع.عبد التواب مبارك، بطالن حكم التحكيم في القانون املصري، دار النهضة العربية/القاهرة، بدون س -

ت اعبد الخالق الدحماني، ضمان التوازن املالي لعقود االستثمار في إطار التحكيم الدولي، سلسلة األعمال الجامعية ملجلة األبحاث والدراس -

 .1020القانونية، مطبعة األمنية/الرباط، 

لقوانين الوضعية واملعاهدات وأحكام محاكم علي محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الدولية في ضوء ا -

 .1003دار الجامعة الجديدة، الطبعة  -دراسة مقارنة  -التحكيم 

 .1003عصام أحمد البهئي، التحكيم في عقود البوث، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -

 .1024باإلسكندرية،  فتحي والي، التحكيم في املنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال، منشأة املعارف -

نوي سرشا علي الدين: سلطة املحكم في إعادة التوازن املالي للعقد "دراسة في ظل األزمة املالية الراهنة"، بحث مقدم إلى املؤتمر العلمي ال -

 ، بقاعة السنهوري، كلية الحقوق، جامعة املنصورة.1003أبريل  2إلى غاية  2الثالث عشر في الفترة املمتدة من 
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- A. Mezghani : « Souveraineté de l’Etat et participation de l’arbitrage », Rev. Arb. 198. 
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- Georges VEDEL, Le problème de l’arbitrage entre gouvernement ou personnes de droit public et personnes de droit privé, REV, 

ARB. 1961. 

- C.Cassat. 8 novembre 1986.Etat Français C/Société européenne d’études et d’entreprise (S.E.E.E) et autres. REV.ARB. 1987. 

- Mathias Audit, contrats publics et arbitrage international, Droit Administratif, Bruylant 2011. 

 

 التشريعات والقوانين: -7

 

، واملنشور بالجريدة 2431من شعبان  11، الصادر في 2.22.32الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ، 13/1/1022الدستور املغربي ل  -

 .3200(، ص 1022يوليو  30) 2431شعبان  13مكرر الصادرة بتاريخ  0324الرسمية عدد 

فاتح أغسطس ( 2421بيع األول من ر  20بتاريخ  2.32.33شريف رقم  بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه ظهير املتعلق 20.30القانون رقم  -

 .1231( ص 2332أكتوبر  3( 2421جمادى األولى  23الصادرة بتاريخ  4423، املنشور ب الجريدة الرسمية عدد )2332

(، الصادر 2330أكتوبر  3) 2422جمادى األولى  1بمثابة ميثاق لالستثمارات الصادر عن مجلس النواب في  23.30القانون اإلطار رقم  -

 - 4330(، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 2330نوفمبر 3) 2422من جمادى اآلخرة  24صادر في  30.2.123الظهير الشريف رقم بتنفيذه 

 (.2330نونبر 13)  2422رجب  2

(، حيث حلت أحكام 1001نوفمبر 30) 2413من ذي الحجة  23بتاريخ  2.01.223الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  03.00القانون رقم  -

( من قانون املسطرة املدنية 311إلى  302أعاله، محل أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس )الفصول من  311-10إلى  302صول من الف

(. الجريدة الرسمية عدد 2314سبتمبر  13) 2334من رمضان  22بتاريخ  2.14.441املصادق عليه بالظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 

 .3334(، ص 1001ديسمبر  2) 2413القعدة  ذو  10بتاريخ  0034

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1001، للسنة املالية 43.02من قانون املالية رقم  4املدونة العامة للضرائب، املحدثة بموجب املادة  -

 (.1002ديسمبر  32) 2411ذي الحجة  20، بتاريخ 2.02.131

 .2334لسنة  27 والتجارية للقانون رقم املدنية املواد في التحكيم قانون  أحكام بعض بتعديل، 2331 لسنة 9 املصري رقم التحكيم قانون  -

، 1002تموز  22(، والصادر في 4432، املنشور بالجريدة الرسمية رقم )1002( لسنة 32قانون التحكيم باململكة األردنية الهاشمية رقم ) -

 .22/2/1002، 1331-1310صفحة 
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 إلكزروني بشكل املبرم االستهالكي البيع عقد في باإلعالم لززاملال الشخي ي النطاق

التحكيم الداخلي كوسيلة بديلة لحل النزاع الناش ئ عن رفض إتمام بيع العقار في 

 طور اإلنجاز

 -املتعلق ببيع العقار في طور اإلنجاز 21/201دراسة في ضوء القانون رقم -

 

 

 محمد الشافعي 

 هطالب باحث بسلك الدكتورا

 قانون األعمال مختبر البحث

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 جامعة ابن زهر أكادير.

 

 

 مقدمة

من أجل تسوية النزاع الناش ئ عن عدم إتمام بيع العقار في طور اإلنجاز يعتبر من بين  152اللجوء إلى التحكيم

، وبذلك يكون املشرع 153املتعلق ببيع العقار في طور اإلنجاز 21/201أهم املستجدات التي جاء بها املشرع في القانون 

قد فتح الباب أمام املتعاقدين الختيار الوسيلة املناسبة لحل النزاعات فيما بينهم قضائيا أو وديا عن طريق إدراج شرط 

                                                           
من قانون املسطرة املدنية بأنه: "حل النزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من األطراف الفصل في  302صل عرف املشرع التحكيم بموجب الف - 152

 النزاع بناء على اتفاق تحكيم".

شتنبر( باملصادقة على نص قانون املسطرة املدنية، كما تم تتميمه بموجب  13) 2334رمضان  22بتاريخ  2.14.441ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -

 .30/22/1001بتاريخ  2.01.223الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  00/03لقانون رقم ا
 44-00بتغيير وتتميم القانون رقم  201-21( بتنفيذ القانون رقم 1022فبراير  3) 2431من ربيع اآلخر  13صادر في  2-22-00الظهير الشريف رقم  - 153

( بمثابة قانون االلتزامات والعقود، 2323أغسطس  21) 2332رمضان  3به الظهير الشريف الصادر في بشأن بيع العقارات في طور اإلنجاز املتمم بموج

 .20/01/1022، بتاريخ 2433املنشور في الجريدة الرسمية عدد: 
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  155حكيمام عقد التفي صلب العقد االبتدائي لحل النزاع الذي قد ينشأ فيما بينهم مستقبال، أو عن طريق ابر  154التحكيم

 .156لحل نزاع نشأ فيما بينهم

من القانون  23/223وإمكانية اللجوء إلى التحكيم تعد من املستجدات التي حسن بها املشرع مضمون الفصل 

، والواقع أن هذه الفكرة 157الجديد املشار إليه أعاله التي استهدف من خاللها تحسين فعالية وسائل اللجوء إلى القضاء

للهيئة  158صلها ضمن قائمة االقتراحات والتوصيات التي قدمها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئيتندرج في أ

 .159(1024يونيو  12البرملانية بتاريخ )

ويشكل هذا التدخل التشريعي انعكاس واضحا ألهمية التحكيم في حل املنازعات عموما، ويرجع ذلك العتبارات 

، وكذلك ملزاياه التي يوجد على 160حل ثقة الخصوم، وتجنب عالنية الجلساتعملية كطرح النزاع على شخص يكون م

املناسبة، وإمكانية اختيار  161ةرأسها عامل السرعة في إجراءات الفصل في النزاع، وإمكانية اختيار الهيئة التحكيمي

 ئة التحكيمية.القواعد املوضوعية الواجبة التطبيق وكذا القواعد اإلجرائية الواجبة االتباع من طرف الهي

فرضية للجوء إلى التحكيم عن طريق إدراج شرط التحكيم  على دراسة، قالغير أننا سوف ال نعمل في هذا امل

ألن ذلك يحتاج، بالخصوص، إلى دراسات أخرى مفصلة ودقيقة ال تتسع لها هذه الدراسة، لذلك في العقد االبتدائي 

 فرضية اتفاق طرفي عقد سنقوم بدراسة

في طور اإلنجاز على اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع الناش ئ عن عدم إتمام البيع بموجب عقد  بيع العقار 

 .شرط التحكيم ه الدراسةمستبعدين بشكل تام من هذ، 162التحكيم

                                                           
يعرضوا على التحكيم من قانون املسطرة املدنية بأنه:" االتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن  322عرف املشرع شرط تحكيم بموجب الفصل  - 154

 النزاعات التي قد تنشأ عن العقد املذكور".
 كما عرف أيضا عقد التحكيم بأنه:" االتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة التحكيم". - 155
"اتفاق التحكيم قد يكتس ي شكل عقد تحكيم أو شرط  من قانون املسطرة املدنية نصت على أن 301على اعتبار أن الفقرة الثانية من الفصل  - 156

 تحكيم". 
املتعلق ببيع  00/44الرامي إلصالح القانون رقم  21/201عبد القادر العرعاري، تأمالت في مقاصد الصياغة التشريعية الجديدة للقانون رقم  - 157

 .231، بعنوان العقار والتعمير واالستثمار، الجزء األول، الصفحة: 1022بر نون 12و10العقار في طور اإلنجاز، مداخلة في الندوة الوطنية املنظمة يومي 
، وقد خول املشرع الدستوري لكل من الحكومة 1022من دستور  202تم إحداث املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، موجب الفصل  - 158

ايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، طبقا ملقتضيات الفصل وملجلس املستشارين وملجلس النواب أن يستشيروا هذا املجلس في جميع القض

 من الدستور. 201
بشأن بيع العقارات في طور  44-00بتغيير وتتميم القانون رقم  21/201رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بشأن مشروع القانون رقم  - 159

، 01/1024( بمثابة قانون االلتزامات والعقود، اإلحالة رقم: 2323أغسطس  21) 2332رمضان  3اإلنجاز املتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 

 .11/03/1023تم االطالع عليه بتاريخ  www.ces.ma، منشور في املوقع اإللكتروني التالي: 23الصفحة: 
 أنظر بخصوص هذه االعتبارات العملية وغيرها: - 160

، 1021، ماي/شتنبر 23بوعبيد عباس ي، مظاهر دعم القضاء للتحكيم التجاري الداخلي في القانون املغربي، مقال منشور في مجلة محاكمة، العدد:  -

 على الهامش. 21الصفحة: 
 حكمين.من قانون املسطرة املدنية املحكم املنفرد أو مجموعة م 321يراد بالهيئة التحكيمية حسب ما جاء في الفصل  - 161
من قانون االلتزامات والعقود، بحيث نص على إمكانية اللجوء إلى التحكيم لتسوية نزاع نشأ  23/223تماشيا مع ما جاء به املشرع في الفصل  - 162

 كيم(.حبين األطراف )الذي يتم بموجب عقد تحكيم( وليس للجوء إلى التحكيم لحل نزاع قد ينشأ بينهم في املستقبل )الذي يتم بموجب شرط ت

http://www.ces.ma/
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اإلجابة عن تساؤلين كثيرا ما يتم طرحهم في مجال التحكيم  قالتأسيسا على ما سبق، سنتولى في هذا امل

 شروط اللجوء إلى : ماهيمفادها يلة لحل النزاع الناش ئ عن عدم إتمام بيع العقار في طور اإلنجاز،داخلي كوسيلة بدال

آثار الحكم التحكيمي الصادر في النزاع الناش ئ عن رفض  وماهي ؟، التحكيم لحل النزاع الناش ئ عن رفض إتمام البيع

 ؟إتمام البيع

ينا أن نحدد شروط اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع ومن أجل معالجة األسئلة املطروحة أعاله، يتعين عل

الناش ئ عن رفض إتمام البيع في )املطلب األول(، ثم بيان أهم األثار املترتبة عن الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع 

 في )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: شروط اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع الناش ئ عن رفض إتمام البيع

رجوع إلى مقتضيات قانون املسطرة املدنية وقانون االلتزامات والعقود، يتضح أنه لقيام التحكيم ال بد من بال

توفر مجموعة من الشروط املوضوعية والشكلية، تتمثل األولى في الشروط العامة التي يستلزمها القانون ل حة 

من قانون املسطرة املدنية في تحديد  320ب الفصل ، وتكمن الثانية حس163االلتزامات الناشئة عن التعبير عن اإلرادة

موضوع النزاع والهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعينها في عقد التحكيم، لذلك سنعالج الشروط املوضوعية 

 في الفقرة األولى على أن نخصص الفقرة الثانية للحديث عن الشروط الشكلية. 

 رام عقد التحكيمالفقرة األولى: الشروط املوضوعية إلب

تتمثل الشروط املوضوعية إلبرام عقد التحكيم في النزاع الناش ئ عدم إتمام بيع العقار قيد اإلنجاز في ضرورة 

 النزاع )ثانيا(. التصرف في الحق موضوعتوافر األهلية في الشخص الذي يرغب ابرامه )أوال( على أن يكون صاحب 

 أوال: األهلية

ن قانون املسطرة املدنية على أنه: " يجوز لجميع األشخاص من ذوي األهلية م 303نص املشرع في الفصل 

 الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم".

يستفاد من خالل مقتضيات الفصل أعاله، أن املشرع يستلزم بالضرورة توافر األهلية في الشخص الذي 

 يرغب ابرام عقد التحكيم.

                                                           
 من قانون االلتزامات والعقود على أن: "األركان الالزمة ل حة االلتزامات الناشئة عن التعبير عن اإلرادة هي: 1ينص الفصل  - 163

 األهلية لاللتزام؛ -

 تعبير صحيح عن اإلرادة يقع على العناصر األساسية لاللتزام؛ -

 ش يء محقق يصلح ألن يكون محال لاللتزام؛ -

 لاللتزام".  سبب مشروع -
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ن التحكيم الذي يبرمه أو يوافق عليه القاصر دون موافقة نائبه الشرعي سواء كان فاقد األهلية وعليه، يكو  

، أو 166باطال بقوة القانون، مالم يكن مرشدا 165، أو ناقصها شأن الصغير املميز والسفيه 164كالصغير غير املميز واملجنون 

القاصر ناقص األهلية، ألنه كما هو معلوم تكون  باشر ذلك بواسطة نائبه القانوني سيما في الحالة التي يكون فيها

، بحيث ال يعتبر أحد 167تصرفات فاقد األهلية باطلة ولو وافق عليها النائب الشرعي.  واألصل في اإلنسان كمال األهلة

 . 168فاقد األهلية أو ناقصها إال بمقتض ى نص قانوني

إلبرام عقد  169فإن على من يدعي عدم األهليةوملا كان كمال األهلية لدى املتعاقد هو الوضع الثابت أصال، 

التحكيم أن يثبت ما يدعيه. فإذا قامت البينة على فقدان األهلية كان العقد باطال، وال يسمع من الطرف اآلخر 

 .170احتجاجه بأنه كان يعتقد أن من يبرم معه عقد تحكيم كامل األهلية

طرف األشخاص الخاضعين من ور اإلنجاز سواء أن يتم بيع العقار في طومدام أن املشرع نص على ضرورة 

، فيتعين علينا أن نحدد 171تحت طائلة البطالن قانون بيع العقار في طور اإلنجاز للقانون العام أو الخاص طبقا ألحكام 

أهلية الشخص املعنوي كطرف في عقد التحكيم املبرم لتسوية النزاع الناش ئ عن عدم إتمام البيع، فبخصوص أهلية 

 املعنوية يجب التمييز بين األشخاص املعنوية العامة واألشخاص املعنوية الخاصة: األشخاص

فبالنسبة لألشخاص املعنوية العامة يتعين التمييز كذلك بين تدخلها في التحكيم بشأن األمالك العامة، وبين 

ا في الحالة الثانية فمستساي ، أم172تدخلها بخصوص أمالكها الخاصة، إذ في الحالة األولى ال يسوي لها مباشرة التحكيم

 . 173ألنها شخص عادي يخضع للقواعد العامة شأنها في ذلك شأن األفراد

                                                           
 من مدونة األسرة على أنه: "يعتبر عديم أهلية األداء: 121نصت املادة  - 164

 أوال: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز.

 ثانيا: املجنون وفاقد األهلية".
 من نفس املدونة على أنه:" يعتبر ناقص أهلية األداء: 123تنص كذلك املادة  - 165

 لم يبلغ سن الرشد؛الصغير الذي بلغ سن التمييز و  -

 السفيه؛ -

 املعتوه". -
 من مدونة األسرة. 123املادة  - 166
ا هإن أحكام األهلية تتعلق بالنظام العام ويجب مراعاتها وفق ما قرره املشرع، وعليه ال يجوز عن طريق االتفاق منح شخص أهلية ال يتمتع ب - 167

 للمزيد من التعمق في هذا اإلطار، يراجع:بحكم القانون أو حرمانه من أهلية يخولها له القانون. و 

عة، املطب مأمون الكزبري، نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي، الجزء األول مصادر االلتزام، الطبعة الثانية، بدون ذكر  -

 وما بعدها. 231الصفحة: 
من قانون االلتزامات والعقود التي جاء فيها:" كل شخص أهل  3نية من الفصل نص املشرع على هذه القاعدة القانونية بموجب الفقرة الثا - 168

 لإللزام وااللتزام مالم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك".
 من مدونة األسرة الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، املجنون وفاقد العقل. 121يعتبر عديم أهلية التصرف حسب املادة  - 169
 من هذا املعنى:أنظر قريب  - 170

 .231مأمون الكزبري، مرجع سابق، الصفحة:  -
 من قانون االلتزامات والعقود. 1/223الفصل  - 171
من قانون املسطرة املدنية على أنه: "ال يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات املتعلقة بالتصرفات األحادية للدولة أو  320بحيث نص الفصل  - 172

 من الهيئات املتمتعة باختصاصات السلطة العمومية". الجماعات املحلية أو غيرها
من قانون املسطرة املنية الذي جاء فيه: " يجوز للمقاوالت العامة الخاضعة  322وهو ما يستشف من خالل ما نص عليه املشرع في الفصل  - 173

 لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم ...".
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أما بالنسبة ألهلية األشخاص املعنوية الخاصة كالشركات واملقاوالت التجارية، فال وجود ألي مانع قانوني على 

 .174القانوني مباشرتها للتحكيم، كل ما هنالك عليها أن توافق عليه بواسطة ممثلها

 ثانيا: ملكية التصرف في الحق موضوع النزاع

" يجوز لجميع األشخاص من ذوي األهلية الكاملة : على أنه من قانون املسطرة املدنية 303ينص الفصل 

 ".سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها

نص، يتضح أن ابرام عقد التحكيم يقتصر على من يملكون التصرف في الحق موضوع النزاع استنادا إال هذا ال

 الناش ئ عن عدم إتمام بيع العقار في طور اإلنجاز.

طبقا ملقتضيات الفصل  175ومن ثم، يستثنى حارس هذا العقار موضوع النزاع سواء كان قضائيا أو اتفاقيا

 ...".-أي دون التصرف فيه -ص على أن للحارس حفظ الش يء وإدارته من قانون االلتزامات والعقود الذي ين 312

أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إال ما  -أي الحارس –الذي يليه " ليس له كذلك  311وحسب الفصل 

 .176هو ضروري ملصلحة العقار املعهود إليه بحراسته"

 الفقرة الثانية: الشروط الشكلية إلبرام عقد التحكيم

إلى قانون املسطرة املدنية يستشف بأن املشرع نص على مجموعة من الشروط الشكلية الواجب  بالرجوع

توافرها في عقد التحكيم، ويتعلق األمر ب: ضرورة إبرام عقد التحكيم )أوال(، وتحديد موضوع النزاع )ثانيا(، ثم تعيين 

 هيئة التحكيم )ثالثا(.

 وب أوال: ضرورة إبرام عقد التحكيم في محرر مكت

من قانون املسطرة املدنية أنه:" يجب أن يبرم اتفاق تحكيم كتابة، إما بعقد  323جاء في الفقرة األولى من الفصل 

 مكتوب أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية املختارة".

ما لتحكيم كتابة إابرام عقد ا ةومفاد ما تقدم، أن املشرع اشترط على أطراف بيع العقار في طور اإلنجاز ضرور 

في محرر عرفي أم رسمي أو في محضر يحرر أما هيئة التحكيم، ويعتبر اتفاق تحكيم مبرم كتابة حسب تعبير املشرع إذا 

ورد في وثيقة موقعة من األطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل 

                                                           
، الطبعة الثامنة، مطبعة النجاح 1020العملي لقانون املسطرة املدنية، دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع عبد الكريم الطالب، الشرح  - 174

 .303، الصفحة: 1021الجديدة الدار البيضاء، 
انية إبرام عقد من قانون املسطرة املدنية أجاز لطرفي النزاع الناش ئ عن عدم إتمام بيع العقار في طور اإلنجاز، إمك 324علما أن الفصل  - 175

كمة رت املحالتحكيم ولو خالل دعوى جارية أمام املحكمة، وفي حالة اتفق األطراف فيما بينهم على إيداع العقار موضوع النزاع بين يدي الحارس أو أم

من  311و 312يات الفصول بذلك. فإن هذا األخير ال يجوز له ابرام عقد التحكيم مدام ليس له حق التصرف في العقار موضوع النزاع طبقا ملقتض

 قانون االلتزامات والعقود.
 من قانون املسطرة املدنية، يراجع: 303للمزيد من التعمق في االستثناءات الواردة على الفصل  - 176

 .304عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، الصفحة:  -
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فاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين االتصال والتي تعد بمثابة االت

 .177بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف اآلخر في ذلك

، وعليه 178واملال حظ أن الكتابة التي تطلبها املشرع في هذا الصدد مشروطة لإلثبات فحسب، وليس لالنعقاد

، ويترتب على ذلك أن 179شكليا بل يبقى رضائيا وإن كانت تشترط في إثباته الكتابةفإن عقد التحكيم ال يعد عقدا 

، 180الكتابة إذا ما انتفت، فال يرتب انتفائها انعدام عقد التحكيم أو بطالنه، بل تعذر إثباته بشهادة الشهود والقرائن

 .181ويضل من املمكن إقامة الدليل عليه باإلقرار أو بتوجيه اليمين الحاسمة 

جد اإلشارة، إلى أنه يعتبر في حكم عقد التحكيم املبرم كتابة كل إحالة وردت في عقد مكتوب تحيل على وت

 .182عقد نموذجي، شريطة أن تكون هذه اإلحالة واضحة 

 ثانيا: ضرورة تحديد موضوع النزاع في عقد التحكيم 

ة يارهم اللجوء إلى التحكيم لتسويلقد اشترط املشرع على طرفي عقد بيع العقار في طور اإلنجاز في حالة اخت

 .183النزاع الناش ئ عن عدم إتمام البيع ضرورة تحديد طبيعة النزاع تحت طائلة البطالن

في  يتمثل –الذي يبرر إمكانية اللجوء إلى التحكيم  -وموضوع النزاع الناش ئ عن بيع العقار في طور اإلنجاز

ر، طبقا ملقتضيات الفصل يوما ابتداء من تاريخ توصله باإلشعا( 20رفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل أجل ستين )

 .184من قانون االلتزامات والعقود 23/223

جراء رفض الطرف األخر إتمام -واملالحظ من خالل مقتضيات الفصل أعاله، أن املشرع خول للطرف املتضرر 

يمكن القول بأن الطرف املتضرر، قد يكون إمكانية اللجوء إلى التحكيم دون أن يحدد الطرف املتضرر، وعليه  -البيع 

البائع في حالة رفض املشتري إتمام البيع، كما قد يكون املشتري ذاته متضررا إن ظهر امتناع واضح من البائع بإتمام 

 البيع.

                                                           
 من قانون املسطرة املدنية. 323الفقرة الثانية من الفصل  - 177
 من قانون االلتزامات والعقود على أن" الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية. 421في الفصل  نص املشرع - 178

تير اويمكن أن ينتج كذلك من املراسالت والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة املوقع عليها من الطرفين على الوجه املطلوب والفو 

 صة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات داللة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها". املقبولة واملذكرات والوثائق الخا
 من قانون املسطرة املدنية امللغى الذي كان يستلزم الكتابة كشرط النعقاد التحكيم.  301بخالف الفصل  - 179
 ات االتفاقات التي يتطلب القانون إلثباتها دليال خطيا طبقا ملقتضياتمالم توجد بداية حجة بالكتابة حيث تسمع البينة بالشهادة والقرائن إلثب - 180

 من قانون االلتزامات والعقود.  441الفصل 
 أنظر في هذا املعنى: - 181

 .41مأمون الكزبري، مرجع سابق، الصفحة:  -
 من قانون االلتزامات والعقود. 323الفقرة األخيرة من الفصل  - 182
 من قانون املسطرة املدنية. 320هذا الشرط بموجب البند األول من الفصل نص املشرع املغربي على  -183
( يوما 20من قانون االلتزامات والعقود على ما يلي: " إذا رفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل أجل ستين ) 23/223نص املشرع في الفصل  - 184

 ابتداء من تاريخ توصله باإلشعار، يحق للطرف املتضرر إما:

- .......... 

 .223-21اللجوء إلى التحكيم أو إلى املحكمة من أجل إتمام البيع مع حقه في التعويض املنصوص عليه في الفصل  -
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املشار إليه أعاله، تثير نوع من  23/223" الواردة في الفصل ابتداء من تاريخ توصله باإلشعارغير أن عبارة " 

لغموض وعدم الدقة، نظرا ألن الطرف الذي يقع على عاتقه االلتزام باإلشعار هو البائع فقط دون املشتري استنادا ا

، لذلك نعتقد أن املقصود بعبارة" إذا رفض أحد 185من قانون االلتزامات والعقود 23/223إلى مقتضيات الفصل 

ات املشتري، وبمفهوم املخالفة، فإن إمكانية اقتراح أعاله، تعني بالذ 23/223الطرفين" املنصوص عليها في الفصل 

اللجوء إلى التحكيم مخولة للبائع دون املشتري، طاملا أن املشرع علق للجوء إلى هذه اإلمكانية على شرط رفض إتمام 

 يوما تحتسب  من تاريخ توصل املشتري باإلشعار. 20البيع داخل آجال 

كانت محل انتقاد حتى في ظل القانون القديم رقم  - 23/223 –وتجدر اإلشارة، إلى أن صياغة هذا النص 

 . 21/201186، أي قبل تعديله وتتميمه بموجب القانون الجديد رقم: 00/44

 ثالثا: ضرورة تعيين هيئة التحكيم في عقد التحكيم  

أو على األقل  أيضا تعيين املحكم أو الهيئة التحكيمية من الشروط التي تطلب املشرع توفرها في عقد التحكيم

 .187التنصيص على طريقة تعيينها وذلك تحت طائلة البطالن

والواقع أن املشرع حدد القواعد التي يتعين على طرفي النزاع البائع واملشتري االلتزام بها في تشكيل الهيئة 

ون باتفاق من قانون املسطرة املدنية على أن تشكيل الهيئة التحكيم يك 1/311التحكيمية، بحيث نص في الفصل 

الطرفين، وقد يتم االتفاق على تعيين محكم واحد أو أكثر، ولهما الحرية الكاملة في تحديد إجراءات تعيينهم، وفي حالة 

لم يتم االتفاق على عدد املحكمين كان العدد ثالثة، وإذا تعدد املحكمون وجب أن يكون عددهم وترا تحت طائلة 

 بطالن التحكيم.

تيار املحكمين يتم بموجب اتفاق من األطراف أنفسهم بشرط أن تتوفر فيهم الشروط وإذا كان األصل أن اخ

، فإن القضاء يتدخل استثناء في تشكيل الهيئة التحكيمية، على أن تدخله هذا 188القانونية ملمارسة مهام التحكيم

 يتعلق األمر بحالتين: محدد على سبيل الحصر أي في حاالت معينة فقط. 

من قانون املسطرة املدنية ويتعلق األمر بفرضية  4/311: هي الحالة املنصوص عليها في الفصل الحالة األولى -

تعيين األطراف لعدد مزدوج من املحكمين، إذ يتعين والحالة هذه تكميل تشكيل هيئة التحكيم بمحكم يتم اختياره، 

                                                           
من قانون االلتزامات والعقود على أنه : " يتعين على البائع بمجرد حصوله على رخصة السكن أو شهادة املطابقة املشار  23/223ينص الفصل  - 185

( يوما املوالية لتاريخهما أن يخبر املشتري بذلك في محل مخابرته املصرح به في 20أعاله ، وعلى أبعد تقدير داخل أجل ستين ) 223-2إليهما في الفصل 

 عقد البيع االبتدائي أو عند االقتضاء في عقد التخصيص بإحدى طرق التبليغ املعتمدة قانونا...".
 نذكر: 00/44رع املغربي بخصوص هذه النقطة في ظل القانون رقم من بين الفقهاء الذين وجهوا االنتقاد للمش - 186

، 1003، الطبعة األولى، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 00/44محمد بونبات، بيع العقار في طور اإلنجاز، دراسة في ضوء القانون رقم: -

 .30الصفحة: 

 نذكر: 21/201وفي ظل القانون رقم  -

 .231رجع سابق، الصفحة: عبد القادر العرعاري، م -
 من قانون املسطرة املدنية على ما يلي: " يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطالن: 320بحيث نص املشرع في الفصل  - 187

- ........... 

 تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها".  -
 3/311كمين املعينين على الشروط القانونية ملمارسة مهمة التحكيم، وذلك بموجب الفصل لقد نص املشرع على ضرورة توفر املحكم أو املح - 188

 من قانون املسطرة املدنية.
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لدن املحكمين املعينين في حالة عدم حصول إما طبقا ملا اتفق عليه طرفي عقد بيع العقار في طور اإلنجاز، وإما من 

هذا االتفاق، وإما من لدن رئيس املحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن في حالة عدم حصول اتفاق بين املحكمين 

 املذكورين.

من قانون املسطرة املدنية، ويتعلق األمر  0/311الحالة الثانية: وهي الحالة املنصوص عليها في الفصل  -

عدم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا أو كيفية وتاريخ اختيار املحكمين، أو لم يتفق األطراف على ذلك، فهنا بفرضية 

 تتبع اإلجراءات التالية:

إذا كانت الهيئة التحكيمية تتكون من محكم واحد، يتولى رئيس املحكمة املختصة تعيين املحكم بناء على 

 .189اإلنجاز أو مشتريه طلب أحد الطرفين إما بائع العقار في طور 

إذا كانت الهيئة التحكيمية متكونة من ثالثة محكمين، فكل طرف يعين محكما، على أن يتم تعين املحكم 

الثالث من طرف املحكمان، وإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه أو لم يعين املحكمان املحكم الثالث، يتولى رئيس 

، على أن يتولى املحكم الثالث رئاسة الهيئة. وكذلك الحال في حالة ما املحكمة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين

 .190إذا كانت الهيئة التحكيمية متكونة من أكثر من ثالثة محكمين

وتجدر اإلشارة إلى أن املحكم الذي يتم اختياره من طرف رئيس املحكمة يجب أن تتوفر فيه الشروط القانونية، 

، كما 191قراره إال بعد استدعاء األطراف للحضور، وال يكون قراره قابال ألي طعن وما اتفق عليه األطراف، وال يصدر 

 .192تطبق أيضا هذه املقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية عائق ما

وفي ختام هذه الفقرة البد من التنبيه إلى أن املحكم الذي تم تعينه يجب أن يعبر عن قبوله بالهمة املسندة 

 .     193إلغاء عقد التحكيم إليه تحت طائلة

 آثار الحكم التحكيمي الصادر في النزاع الناش ئ عن رفض إتمام البيع املطلب الثاني:

يترتب على صدور الحكم التحكيمي من طرف هيئة التحكيم في النزاع الناش ئ عن عدم إتمام بيع العقار في 

بيع، فإذا كان العقار املبيع محفظ يترتب على صدور طور اإلنجاز مجموعة من اآلثار التي تختلف باختالف العقار امل

الحكم التحكيمي التقييد في الرسم العقاري، بحيث يقوم مقام عقد البيع النهائي، أما إذا كان العقار املبيع ما زال في 

 طور التحفيظ يتم إيداع الحكم التحكيمي الصادر بمطلب التحفيظ، وفي حالة انصب البيع على عقار غير محفظ،

فإن الحكم التحكيمي ينقل ملكية هذا العقار من البائع إلى املشتري من تاريخ صدوره. غير أن الحكم التحكيمي ال يرتب 

إال بعد إخضاعه إلجراء التذييل بالصيغة التنفيذية، طاملا أن التذييل بالصيغة التنفيذية هو الذي  -أحيانا-هذه اآلثار 

 يعطيه قوة تماثل قوة الحكم القضائي.

لذلك سنعالج في الفقرة األولى حاالت تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، على أن نخصص الفقرة 

 الثانية لبيان مختلف اآلثار املترتبة عن الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.

                                                           
 من قانون املسطرة املدنية. 0/311حسب ما هو وارد في البند األول من الفصل  - 189
 سطرة املدنية.من قانون امل 0/311استنادا إلى ما هو منصوص عليه في البند الثاني من الفصل  - 190
 من قانون املسطرة املدنية. 0/311طبقا ملا هو منصوص عليه بموجب الفقرة ما قبل األخيرة من الفصل  - 191
 من قانون املسطرة املدنية 0/311وهو ما نص عليه املشرع في الفقرة األخيرة من الفصل  - 192
 .من قانون املسطرة املدنية 320أنظر الفقرة األخيرة من الفصل  - 193
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 الفقرة األولى: حاالت تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية

ا إلى ما هو منصوص عليه في قانون املسطرة املدنية، فإن الحكم التحكيمي يحتاج إلى تذييله بالصيغة استناد

التنفيذية عندما يتعلق األمر بنزاع يكون أحد طرفيه شخص معنوي خاضع للقانون العام، أما إذا كان طرفيه خاضعين 

في طور  بيع العقار  ومدام أن املشرع استوجب أن يتم إلى القانون الخص، فإنه يتمتع بالقوة التنفيذية بمجرد صدوره، 

قانون بيع العقار في طور من طرف األشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص طبقا ألحكام  كاناإلنجاز سواء 

ية ذيتعين علينا في إطار هذه الفقرة أن نميز بين الحكم التحكيمي املتمتع بالقوة التنفي ،194اإلنجاز تحت طائلة البطالن

 بقوة القانون)أوال(، وبين الحكم التحكيمي الذي يحتاج إلى التذييل بالصيغة التنفيذية )ثانيا(.

 أوال: الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع بين طرفين خاضعين للقانون الخاص

 من قانون املسطرة املدنية على أنه: 311/10ينص الفصل 

 الش يء املقض ي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه". " يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية

من نفس القانون على أنه:" ال يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات  311/34وينص الفصل 

 بعده. 311/32و 311/30الفصلين 

يذية كقاعدة فيتبين من خالل هذين الفصلين أن األحكام التحكيمية الصادرة بإتمام البيع تتمتع بالقوة التن

عامة وال تحتاج إلى أن تذييل بالصيغة التنفيذية، وهذا ما قصده املشرع أوال بجعلها غير قابلة ألي طعن إال ما وضع 

له من شروط خاصة به، وثانيا اعترافه باكتسابها حجية الش يء املقض ي به بمجرد صدورها، وإن كانت الصياغة 

ى اعتبار أن الحجية تثبت لجميع األحكام بمجرد صدورها، وال تعكس . عل195املستعملة من طرف املشرع غير سليمة

تكتسب األحكام التحكيمية بمجرد صدورها قوة الش يء  قابليتها للتنفيذ من عدمها، ومن ثم كان على املشرع أن يقول 

 املقض ي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه. 

التي تتحدث عن حجية الش يء املقض ي  311/12لفصل ، أن الفقرة األخيرة من ا196وما يؤكد صحة هذا التوجه

به، أكدت أن القواعد املتعلقة بالتنفيذ املعجل تطبق على الحكم التحكيمي، وهذا معناه، أن الحكم التحكيمي الصادر 

بإتمام البيع بمجرد صدوره عن الهيئة التحكيمية أو املحكم يتمتع ال بالحجية فحسب، وإنما بقوة التنفيذ إذ يمكن 

 للمحكوم له أن يباشر التنفيذ سواء بطريقة اختيارية أو بشكل جبري.

الحكم التحكيمي ال يكون قابال للتنفيذ الجبري إال بعد  غير أن هناك توضيح ال بد من القيام به مفاده: أن

إلى أن  . ولعل ذلك راجع197تذييله بالصيغة التنفيذية بمقتض ى أمر صادر عن رئيس املحكمة الصادر الحكم بدائرتها

 .198التذييل بالصيغة التنفيذية هو الذي يعطي للحكم التحكيمي قوة تنفيذية تماثل قوة الحكم القضائي

                                                           
 من قانون االلتزامات والعقود. 1/223الفصل  - 194
 .312عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، الصفحة:  - 195
 وللمزيد من التعمق بخصوص هذا التوجه، راجع:  196

 وما بعدها. 312عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، الصفحة:  -
 من قانون املسطرة املدنية. 32/311الفقرة األولى من الفصل  - 197
 .12بوعبيد عباس ي، مرجع سابق، الصفحة:  -198
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ويرجع ذلك إلى املبدأ الذي اعتنقه املشرع املغربي وهو عدم االعتراف لإلرادة الخاصة وحدها بإمكانية إنشاء  

في طور اإلنجاز ممارسة القضاء الخاص في صورة نظام  السندات التنفيذية. فاملشرع عندما أجاز لطرفي بيع العقار 

 .199التحكيم يكون بذلك خول لهم هذه املمارسة في مرحلة التقاض ي دون مرحلة التنفيذ

 

 ثانيا: الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع بين طرفين أحدهم خاضع للقانون العام 

 املدنية على ما يلي:من قانون املسطرة  311/12تنص الفقرة الثانية من الفصل 

" غير أن الحكم التحكيمي ال يكتسب حجية الش يء املقض ي به، عندما يتعلق األمر بنزاع يكون أحد األشخاص 

 املعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، إال بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ...".

مة متى كان أحد طرفي النزاع الناش ئ عن يتضح من خالل مقتضيات هذه الفقرة أن الصيغة التنفيذية الز 

 عدم إتمام بيع العقار في طور اإلنجاز شخص معنويا خاضعا للقانون العام.

وللحصول على الصيغة التنفيذية التي يمنحها رئيس املحكمة اإلدارية الصادر الحكم التحكيمي بدائرتها والحالة 

ة إلى اللغ -أي النسخة  –من عقد التحكيم مع ترجمتها ، يتعين إيداع أصل الحكم التحكيمي م حوب بنسخة 200هذه

العربية لدى كتابة ضبط املحكمة، إما من قبل املحكم، أو الطرف األكثر استعجاال خالل سبعة أيام كاملة التالية 

 .201لتاريخ صدوره

فيذ، ويعد نومتى تم وضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع. أصبح قابال للت

األمر القاض ي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية غير قابل ألي طعن، مالم يتعلق األمر بالطعن بالبطالن أمام 

محكمة االستئناف إذا تعلق األمر بحالة من حاالت بطالن األحكام التحكيمية املنصوص عليها في الفقرة الرابعة من 

 ملدنية.من قانون املسطرة ا 311/32الفصل 

 الفقرة الثانية: آثار الحكم التحكيمي في النزاع الناش ئ عن رفض إتمام البيع

سبق القول بأن الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع تترتب عليه مجموعة من اآلثار بعد تذييله بالصيغة 

ن د في الرسم العقاري إذا كامتى كان أحد طرفيه خاضع للقانون العام أو في حالة التنفيذ الجبري، من بينها: التقيي

 العقار املبيع محفظ )أوال(، ثم نقل ملكية العقار غير املحفظ أو في طور التحفيظ من البائع إلى املشتري )ثانيا(.

 أوال: تقييد الحكم التحكيمي في السجل العقاري 

، وتبعا 202ن األطرافمن املعلوم أن أي حق عقاري لم يتم تقييده في الرسم العقاري، ال يرتب أي أثر لو بي

لذلك، فإن املشرع املغربي أخذ بمبدأ األثر املنش ئ للتقييد في الرسم العقاري بما في ذلك الحكم التحكيمي الصادر بإتمام 

                                                           
 .11بوعبيد عباس ي، مرجع سابق، الصفحة:  - 199
 من قانون املسطرة املدنية. 320الفقرة األخيرة من الفصل  -200
 من قانون املسطرة املدنية. 311/32الفقرة الثانية من الفصل  - 201
 .24.01بموجب القانون رقم: من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه  21الفصل  - 202



 

 

  التاسع و الثالثيند العد

88 

البيع بعد تذييله بالصيغة التنفيذية في الحاالت التي سبقت اإلشارة إليها، مدام أن املشرع خول لطرفي عقد بيع العقار 

 .203اإلنجاز إمكانية للجوء إلى التحكيم من أجل إتمام البيعاملحفظ في طور 

وعليه، يمكن القول بأن الحكم التحكيمي الصادر بإتمام بيع عقار محفظ شأنه شأن باقي التصرفات والوقائع  

 . 205بواسطة التقييد في الرسم العقاري  204التي أوجب املشرع أن تشهر

ع في الرسم العقاري هو الذي يصبغ على الحق الوارد في الحكم إن تقييد الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البي

التحكيمي صبغة الحق العيني، إذ يظل صاحب أي حق عقاري متعلق بعقار محفظ في طور اإلنجاز مالكا لحق شخص ي 

 .206فقط، وال يصبح حقا عينيا إال من تاريخ تقييده في الرسم العقاري 

تحكيمي في الرسم العقاري يعتبر قرينة قانونية وحجة قوية يحتج هكذا إذن، يبدو واضحا أن تقييد الحكم ال

بها في مواجهة الكافة، وعليه فاملشتري الذي صدر الحكم التحكيمي في صالحه ال ينازعه أحد في الحق الذي نص عليه، 

 .  207واالستقرارالثبات  نظرا ألن التقييد في الرسم العقاري يضمن له 

 بيعثانيا: نقل ملكية العقار امل

يعتبر نقل ملكية العقار املبيع الهدف األسمى ليس فقط في بيع العقار في طور اإلنجاز، وإنما في البيع عموما، 

فكل عقد ال يترتب عليه نشوء التزام بنقل ملكية ش يء أو أي حق مالي متعاقد عليه ال يعتبر بيعا بل عقدا من نوع 

التحكيمي نقل ملكية العقار غير املحفظ أو في طور التحفيظ  ، لذلك كان من الطبيعي أن يترتب على الحكم208آخر

مدام أنه أصبح سند البيع بعد تذييله بالصيغة التنفيذية في الحاالت التي سبقت اإلشارة إليها، شأنه شأن الحكم 

مات من قانون االلتزا 10/223النهائي الصادر في دعوى إتمام البيع استنادا إلى ما هو منصوص عليه في الفصل 

 . 209والعقود

                                                           
 من قانون االلتزامات والعقود. 23/223أنظر الفصل  - 203
ذا في كيعد اإلشهار العقاري من أفضل ما أفرزته الصياغة التشريعية كنظام يكفل للعقار حماية قانونية في مواجهة األطراف املتعاملين بشأنه، و  - 204

 انات الواردة بالرسوم العقارية.مواجهة األغيار محققا بذلك االطمئنان في البي

. الصفحة: 1020سنة  -13، مقال منشور في مجلة قضاء محكمة النقض، عدد 01/24محمد بنزهة، التقييد االحتياطي وفق مستجدات قانون  -

433. 
على ما يلي: " يجب أن تشهر  124.0من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم:  20بحيث نص املشرع في الفصل  - 205

مر ابواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات واالتفاقات الناشئة بين األحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع املحاضر واألو 

 املتعلقة بالحجز العقاري، وجميع األحكام التي اكتسبت قوة الش يء املقض ي به......".
 بخصوص األثر املنش ئ للتقييد في الرسم العقاري، يراجع: للمزيد من التعمق - 206

لقانون ا عبد العالي دقوقي، اإللغاء والتشطيب في التشريع العقاري املغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في -

 .211، الصفحة: 1002/1001لخامس، أكدال الرباط، السنة الجامعية: املدني، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد ا
 للمزيد من التعمق بخصوص التقييد في الرسم العقاري، يراجع: - 207

 الرباط. -، مطبعة املعارف الجديد1020، طبعة 01/24عبد املجيد أسويق، التقييدات على الرسوم العقارية وفق مستجدات القانون رقم:  -
كلية العلوم القانونية  م، بيع العقار في طور اإلنجاز على ضوء أحكام القانون املغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في قانون األعمال،علي الرا - 208

 .210، الصفحة: 1004واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، السنة الجامعية: 
مات والعقود على أن "ملكية العقار املبيع تنتقل إلى املشتري من تاريخ إبرام العقد النهائي أو من قانون االلتزا 10/223لقد نص املشرع في الفصل  - 209

د العقد قييصدور الحكم النهائي في الدعوى إذا كان العقار غير محفظ أو في طور التحفيظ أما إذا كان العقار محفظا، فإن امللكية تنتقل من تاريخ ت

 عقاري".أو الحكم املذكورين في الرسم ال
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وتجد اإلشارة، إلى أن حماية مشتري العقار في طور اإلنجاز تقتض ي أن تنتقل ملكية هذا العقار إليه بأثر 

وليس بأثر فوري، أي من تاريخ إبرام البيع االبتدائي وليس من تاريخ الحكم التحكيمي الصادر بإتمام البيع،  210رجعي

ر من البائع خالل مدة اإلنجاز، كأن يبادر مثال إلى رهن املبيع أو بيعه إلى تفاديا لكل التصرفات الضارة التي قد تصد

 . 211مشتري جديد، وغير ذلك

بأن املشرع املغربي وقع في خلط بخصوص انتقال ملكية العقار  212وفي نفس السياق ال حظ أحد الباحثين

دور تري يتم من تاريخ إبرام العقد النهائي أو صاملبيع إلى املشتري، حينما نص على أن انتقال امللكية من البائع إلى املش

الحكم النهائي في الدعوى، مؤكدا على أنه إذا كان ذلك صحيحا بالنسبة للعقار غير املحفظ، فإن العقار في طور التحفيظ 

ار في قلن يتأتى له ذلك إال بعد تقييد الحكم النهائي في مطلب التحفيظ شأنه شأن العقار املحفظ، على اعتبار أن الع

طور التحفيظ يخضع من حيث التقييدات الواردة عليه لنفس القواعد املنظمة للتقييدات الواردة على العقار املحفظ، 

وقد خلص الباحث إلى أن بيع العقار في طور اإلنجاز ال ينبغي أن ينصب على عقار غير محفظ بل يجب أن ينصب على 

 عقار محفظ أو في طور التحفيظ.

رأي في نظرنا يبدو غير واضح أو على األقل قابل للنقاش، على اعتبار أنه بالرجوع إلى القانون غير أن هذا ال

الحكم من قانون االلتزامات والعقود على أن  223/23املنظم لبيع العقار في طور اإلنجاز نجد بأن املشرع نص في الفصل 

ل للتقييد في السجل العقاري إذا كان العقار محفظا، أو مقام عقد البيع النهائي قاب يقوم النهائي الصادر بإتمام البيع

 .إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ

هكذا إذن، يستشف من خالل مقتضيات الفصل أعاله، بأن املشرع لم يميز بين العقار املحفظ والعقار الذي 

 حث في دعم رأيه.مزال في طور التحفيظ من حيث التقييدات عكس ما ذهب إليه البا

 خاتمة

التحكيم التجاري الداخلي كوسيلة بديلة لحل النزاع الناش ئ عن عدم إتمام دراسة  في هذا املوضوعلقد حاولنا 

الء اآلراء استجب، تي كثيرا ما تطرح في هذا الصددالتساؤالت ال بعضعلى من خالل اإلجابة ، بيع العقار في طور اإلنجاز

ا نص عليه التشريع املغربي في هذا الشأن. غايتنا من ذلك كله، من ناحية أولى، توضيح وإبراز مو الفقهية املتعلقة بها، 

روج ، ومن ناحية ثانية، للخبديلة لحل املنازعات كوسيلةالتحكيم في تسوية نزاعات بيع العقار في طور اإلنجاز أهمية 

 نعرضها على الشكل التالي: بمالحظات عميقة واقتراحات بناءة

 املالحظات أوال:

                                                           
 إن فكرة الرجعية هي مجرد حيلة قانونية أو افتراض يخالف الواقع، ولذلك يتعين حصر مجال إعمالها والحد من آثارها كلما تيسر ذلك، وعدم- 210

 تطبيقها خارج مجال الغاية التي تقررت من أجلها.

بذون ذكر املطبعة،  1022، الطبعة األولى، سنة 00/44م عبد الحق الصافي، بيع العقار في طور اإلنجاز، شرح وتحليل لنصوص القانون رق -

 .301الصفحة:
 من مؤيدي فكرة انتقال ملكية العقار في طور اإلنجاز بأثر رجعي: -211

 .301عبد الحق الصافي، مرجع سابق، الصفحة: -
 .21ملغربي، مرجع سابق، الصفحة: علي الدقوقي، بيع العقار في طور اإلنجاز على ضوء قواعد التحفيظ العقاري، مجلة القانون ا - 212
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، أن املشرع نص على إمكانية للجوء إلى التحكيم لتسوية لعل أول مالحظة يمكن ابداؤها في هذا الخصوص

النزاع الناش ئ عن عدم إتمام البيع دون أن ينص على قواعد خاصة تنظم التحكيم في النزاعات الناشئة عن بيع العقار 

 لبيوع. في طور اإلنجاز تماشيا مع خصوصية هذا النوع من ا

مدام أن املشرع أحال الطرفين على القواعد العامة املنظمة للتحكيم، يمكن القول بأن إمكانية للجوء إلى 

املخصصة ألغراض مهنية أو تجارية أو  -في طور اإلنجاز -التحكيم لتسوية النزاع محددة في مجال عقود بيع األبنية

إقصاء مقتني السكن االجتماعي في طور اإلنجاز من اللجوء إلى صناعية والتي يكون فيها املشتري مهنيا، وعليه تم 

 التحكيم. 

بائع مخولة لل في النزاع الناش ئ عن عدم إتمام البيع إمكانية اقتراح اللجوء إلى التحكيمبل أكثر من ذلك، أن 

 20البيع داخل آجال على شرط رفض إتمام  -التحكيم  – هذه اإلمكانية إلى دون املشتري، طاملا أن املشرع علق للجوء

 .دوما يوما تحتسب من تاريخ توصل املشتري باإلشعار 

أن األحكام التحكيمية الصادرة بإتمام البيع تتمتع بالقوة التنفيذية كقاعدة عامة وال من املالحظ أيضا، 

الطرفين  ن أحد، مالم يتعلق األمر بالتنفيذ الجبري للحكم التحكيمي أو كاتحتاج إلى أن تذييل بالصيغة التنفيذية

 شخص معنوي خاضع للقانون العام.

 ثانيا: االقزراحات

يستحسن لو أن املشرع نص على قواعد خاصة تنظم التحكيم في النزاعات املترتبة عن بيع العقار في طور اإلنجاز، نظرا 

ا لها، ن االجتماعي هدفألن جل التعامالت املرتبطة بهذا القطاع عادة ما تندرج ضمن نوعية عقود البيع التي يكون السك

القاض ي بتحديد تدابير  03/32أي أن املشتري يكون في هذه العقود مكتسب صفة مستهلك كما هو محدد في القانون 

 لحماية املستهلك، لذلك حبذا لو تم تنظيم التحكيم في نزاعات االستهالك.

 –عقود، بالصيغة التي تمكن طرفي النزاع من قانون االلتزامات وال 23/223حبذا لو أن املشرع أعادة صياغة الفصل 

 معا من اللجوء إلى التحكيم. -أي البائع واملشتري 

على اعتبار أن الحجية تثبت من قانون املسطرة املدنية  311/12من األفضل كذلك أن يعيد املشرع صياغة الفصل 

تسب األحكام تكنقترح الصياغة التالية: "لجميع األحكام بمجرد صدورها، وال تعكس قابليتها للتنفيذ من عدمها، ومن ثم 

 ."التحكيمية بمجرد صدورها قوة الش يء املقض ي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه

 ال
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ُمقارنة بأنظمة دول  ُمنازعات عقود النفط بأنظمة دول املغرب العربي التحكيم في

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 

 

 يوسف حنان 

 الخاصالقانون في  ور دكت 

 األعمال جامعة الحسن األول سطات مختبر البحث قانون 

 

 سالم بن سعيد بن سليمان الرواحي 
 الخاصالقانون دكتور في  

 األعمال جامعة الحسن األول سطات مختبر البحث قانون 

 

 

 ُمقدمة

 ى آلة وصحبه أجمعين:الحمد هلل والصالة والسالم على خير خلق هللا سيدنا محمد وعل            

 عقود النفط، باعتبار هذا     
 
لقد حظيت عقود الطاقة باهتمام كبير منذ الثورة الصناعية التي عرفها العالم خصوصا

األخير مادة أولية على درجة كبيرة من األهمية ، إال أن هذا النوع من العقود إن كانت تحكمه النظرية العامة للعقد 

، فله من الخصوص
 
يات ما يجعله يتجاوز هذه القواعد الكالسيكية، سواء  من حيث التكوين، أو املضمون، أو بداية

أثناء التنفيذ، وعلى الخصوص فيما يتعلق بجانب املنازعات، هذه األخيرة التي ُيشكل التحكيم الوسيلة املثلى لفضها، 
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 يضعنا في حقل التحكيم التجاري الدولي،( 213)والحديث عن عقود النفط
 
الذي ُيعتبر من أهم وسائل تسوية  بصفة

 املنازعات .

ذلك أنه إذا كنا في إطار التحكيم الداخلي نتحدث عنه باعتباره وسيلة بديلة أو موازية إذا أخذنا بعين االعتبار التطور    

ن في تسوية املنازعات؛ وأ هو األصل واملبدأ -فالتحكيم-لهذه املؤسسة، فإنه وفي إطار التجــــــارة الدوليـــــــة  (214) التاريخي

دول املغرب العربي، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثلها مثل باقي الدول قد اهتمت وسايرت االهتمام 

 لكونه الوسيلة املثلى لفض وتسوية املنازعات، وذلك حتى تبث الطمأنينة للمستثمر األجنبي، 
 
الدولي بالتحكيم، نظرا

 لقواعد التحكيم الواردة فنظمت تلك الدول التحك
 
نظم التحكيم بشكل عام استنادا

ُ
يم، حيث أصدرت قوانين وأنظمة ت

حيث نجد في  (Uncitral)في القانون النموذجي الذي وضعته لجنة القانون التجاري الدولي في األمم املتحدة األونستيرال 

وليبيا والجزائر، ودول مجلس التعاون لدول الخليج وتونس وموريتانيا  (215)كل من دول املغرب العربي كاململكة املغربية 

، نجد أنها قد أصدرت (219)ودولة قطر ،(218)، ومملكة البحرين(217)، وسلطنة ُعمان(216)العربية كاململكة العربية السعودية

                                                           
إنه: "  2331املتعلق بالبحث عن حقول الهيدرو كاربورات واستغاللها، الصادر في فاتح أبريل  12-30من القانون املغربي رقم:  1جاء في الفصل   - 213

 صلبة باستثناء ال خور النفطية، وتشمل النفطيراد في هذا القانون ب: الهيدروكاربورات: الهيدرو كاربورات الطبيعية السائلة أو الغازية أو ال

 .2331موافق لفاتح أبريل  2421رمضان  11صادر في  223322الخام والغاز الطبيعي على حد سواء ..." ظهير شريف رقم: 

القبيلة هو من يقوم إن املقارنة بين القضاء والتحكيم تقودنا إلى القول بأن التحكيم هو قضاء أصيل، وظهر قبل القضاء فقد كان شيخ   - 214

 عن عادات وتقاليد القبيلة، وأن الرسول صل هللا عليه وسلم قام بالتحكيم 
 
يما فبالتحكيم والطعن في قراره، و عدم االمتثال له يعتبر تمردا

قافة النزاع والتي تعبر عن ث يعرف بنزاع  الحجر األسود بين قبائل قريش قبل اإلسالم، ثم جاء اإلسالم ليزكي هذه الوسيلة الراقية لفض املنازعات

(: " فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا 20في الشريعة االسالمية بقوله تعالى في سورة النساء اآلية )

 ".وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ( من سورة النساء: "30مما قضيت ويسلموا تسليما"، وقوله تعالى باآلية )

قوانين خاصة املتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية، حيث أن كل من دول املغرب العربي كما سنرى تتوفر على  03.00القانون املغربي رقم:  - 215

 بالتحكيم أقرتها تشريعاتها من أجل مسايرة التطور الحاصل على الساحة القانونية ومن أجل تشجيع االستثمار.

ه، وقد انضمت اململكة العربية السعودية إلى اتفاقية نيويورك 14/0/2433( بتاريخ 34نظام التحكيم السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم: )م/ - 216

 هـ.21/1/2424( بتاريخ 22م، باملرسوم امللكي رقم )م/2303راف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام بشأن االعت

نازعات املدنية والتجارية بسلطنة ُعمان رقم:  - 217
ُ
م، وقد 2331يونيو  13هـ املوافق 2423صفر  11م الصادر في 2331لسنة  41قانون التحكيم في امل

م، وذلك باملرسوم السلطاني رقم: 2303قية نيويورك بشأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام انضمت سلطنة عمان إلى اتفا

 م.32/2333

م، الذي ألغي وحل محله 22/3/2334م الصادر في 2334لسنة  3قانون التحكيم التجاري الدولي بمملكة البحرين الصادر باملرسوم بقانون رقم:  - 218

م، وقد 1020يوليو  0هـ املوافق 2432رمضان  23م، الصادر في 1020( لسنة 3مملكة البحرين، الصادر بالقانون رقم: ) قانون التحكيم في

لسنة  4م، وذلك بمرسوم بقانون 2303انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام 

 م مع التحفظ.2333

ــــــــــــــــــــــــــــ املوافق 23/0/2433م، الصـــــــــــــــــادر في الـــديوان األميري بتـــاريخ 1021لســــــــــــــنـــة  1ون التحكيم في املواد املـــدنيـــة والتجـــاريـــة بـــدولـــة قطر رقم: قـــان - 219 هـ

م، الصـــــــــــــــادر في الـديوان األميري بتـاريخ 1021( لســــــــــــــنـة 1م، الـذي ألغي وحـل محلـه قـانون التحكيم في املواد املـدنيـة والتجـاريـة رقم: )22/1/1021

م، وقد انضـــــمت دولة قطر إلى اتفاقية نيويورك بشـــــأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام 22/1/1021هـــــــــــــــــــ املوافق 23/0/2433

 م.1001ديسمبر  30م، وذلك في 2303

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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قوانين مستقلة بالتحكيم  والبعض اآلخر أدرج نظام التحكيم ضمن قوانين املرافعات املدنية والتجارية كدولة 

 .(221)، ودولة اإلمارات العربية املتحدة (220)ويتالك

هذا وتجدر اإلشارة إلى إن االختالف بين طرفي العقد النفطي، سواء  من حيث الطبيعة أو املراكز القانونية، أو حتى     

من حيث القوة أو الضعف، يجعل اللجوء إلى التحكيم ضرورة ُملحة أمام تراجع الدولة عن دورها الكالسيكي، ذلك 

 في تحقيق األمن واالستقرار 
 
أي -أن الدولة أو املؤسسات العامة التابعة لها لم يعد دورها كما كان في املاض ي ُمنحصرا

بل تجاوز ذلك إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهو ما ُيفسر إقدامها  -ما يدخل في مفهوم الدولة الحارسة

الخواص، مثلها مثل باقي أشخاص القانون الخاص، وأمام ازدياد حاجتها إلى  في العديد من املجاالت إلى التعاقد مع

، كل ذلك شجع العديد من (222)الثروات الطبيعية والحاجة كذلك إلى خبرات الشركات املتخصصة في مجال الطاقة 

 .(223)عية الدول لألقدام على التعاقد مع الشركات األجنبية االستثمارية للبحث والتنقيب عن الثروات الطبي

     
 
إال إنه وفي إطار املنازعات الناتجة عن  هذا النوع من العقود ، وأمام صعوبة اللجوء إلى قضاء الدولة، فإننا دائما

ما نجد هذه  العقود تتضمن ما ُيسمى "بشرط ُمنتصف الليل" أي "شرط أو ُمشارط التحكيم"، والذي يأخذ بالتحكيم 

بناء  على عدة اعتبارات أهمها السرعة والسرية، وانعدام ثقة الشركات األجنبية في ، وذلك (224)كوسيلة لفض املنازعات 

القضاء الوطني للدول املنتجة للنفط، كذلك فأن الفصل في هذا النوع من املنازعات يحتاج إلى مؤهالت علمية وفنية 

نبية املتعاقدة ثابة تأمين للشركات األجيفتقر إليها القاض ي الوطني، وبالتالي نجدها تتوفر في املحكم، فالتحكيم يكن بم

مع الدولة في مواجهة بعض األفعال التي قد  تقدم عليها الدولة كما سنرى، باعتبارها شخص من أشخاص القانون 

 العام ولها من الوسائل والصالحيات والسلطات ما يجعل املستثمر األجنبي في مركز ضعف أمامها.

 لحساسيته وقيمته االقتصادية والقانونية، لذلك وعلى ضوء ما سبق، فإن ه    
 
ذا املوضوع يطرح عدة إشكاالت نظرا

وهو ما يجعلنا نقوم بمعالجته من خالل االشكالية املحورية التالية: هل يمكن التوفيق من خالل التحكيم في هذا النوع 

                                                           
افعات املدنية والتجارية م، بشأن إصدار قانون املر 2330يونيو  4هـ، املوافق 2400رجب  10م، الصادر في 2330( لسنة 33مرسوم بقانون رقم: ) - 220

(، وقد انضمت دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف 233 -213بدولة الكويت، الباب الثاني عشر املتعلق بالتحكيم، املواد من )

 م.2313لسنة  20م، وذلك بمرسوم بقانون رقم 2303بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام 

( الباب 123 -103م، بشأن إصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية بدولة االمارات العربية املتحدة، املواد من )2331لسنة ( 22القانون رقم ) - 221

م، وقد انضمت دولة االمارات العربية املتحدة 3/3/2331( من الجريدة الرسمية، الصادرة في 130الثالث املتعلق بالتحكيم، املنشور بالعدد رقم )

م بدون تحفظات، 1002أغسطس  12م، وذلك بتاريخ 2303قية نيويورك بشأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام إلى اتفا

 م.1002نوفمبر  23ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

 فيها تنصب في شكل بعض  - 222
 
األنواع الجديدة من العقود بحيث  املالحظ في اآلونة األخيرة أن املعامالت التي تكون الدولة أو أحد مرافقها طرفا

 ..D.B.F.Oو  B.L. Tو B.O.O و M.O.O.Tو  B.O.T وعقود  أصبحنا نتحدث عن الصفقات العمومية وعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص

يات قيات النفطية، أو اتفاقيطلق على عقود النفط تسميات عديدة فقد أطلق عليها بعض الفقهاء اصطالح االتفاقيات البترولية أو االتفا  - 223

ر النهضة االتنمية االقتصادية، أو االتفاقيات الشبه الدولية: أنظر: أحمد عشوش، "النظام القانوني لالتفاقيات البترولية في البالد العربية"، د

 .10، ص 2330العربية، 

" ينبغي  1001يناير  3ل موضوع التدبير املتمركز لالستثمار بتاريخ في هذا الصدد جاء في الرسالة امللكية املوجهة الى الوزير األول آنذاك حو   - 224

ر ثمواصلة الجهود لتحديث إدارة العدل ومراجعة مساطر التسوية التوافقية ملا قد ينشأ من منازعات بين التجار وذلك لتمكينهم من اللجوء أك

، ص 2330ت البترولية في البالد العربية"، دار النهضة العربية، القاهرة، ما يمكن الى التحكيم": أنظر: أحمد عشوش، "النظام القانوني لالتفاقيا

10. 
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عربية باعتبار أغلبها دول ُمنتجة من املنازعات بين مصالح دول املغربي العربي ودول مجلس التعاون لدول الخليج ال

خرى؟
ُ
 للنفط وللثروات الطبيعية من جهة ومصالح املستثمر األجنبي من جهة أ

من أجل ذلك ارتأينا تناول هذا املوضوع بالتحليل واملناقشة ُمعتمدين في ذلك ملعالجة اإلشكالية أعاله، على املنهج      

من خالل التطرق ملواقف اآلراء الفقهية، واالتفاقيات الدولية، وبعض  التحليلي واملقارن، وكذا املقاربة التأصيلية

 االجتهادات القضائية والتحكيمية، وكذا موقف القوانين املقارنة من خالل التقسيم التالي:

  املبحث األول: اإلطار العام للتحكيم في املنازعات النفطية.

 ود النفطية.املبحث الثاني: الصعوبات القانونية للتحكيم في العق

     

  املبحث األول: اإلطار العام للتحكيم في املنازعات النفطية

ثير العديد من   
ُ
مما ال شك فيه أن العقود املبرمة فيما بين الدول واألشخاص األجنبية التابعة لدول أخرى ت

ادية ألطراف هذه العقود، اإلشكاالت القانونية الناجمة من التفاوت وعدم التساوي بين املراكز القانونية واالقتص

برم بين طرفين غير ُمتكافئين
ُ
 لكونها ت

 
برم بين الدولة بوصفها شخص من أشخاص القانون (225)وذلك نظرا

ُ
، حيث أنها ت

الدولي العام، والقانون العام الداخلي، وما تتمتع به من خصائص سيادية استثنائية ال يتمتع بها الشخص األجنبي 

عتبر من أشخاص القانون الخاص.   فعقد النفط بشكل عام وبالنظر إلى أطرافه، يتأرجح بين املتعاقد معها والذي يُ 

 تبرمه الدولة، فإنه يثار التساؤل عندئذ حول 
 
أكثر من تكييف قانوني، فلو تم النظر إليه بشكل عام باعتباره عقدا

لة بُسلطات استثنائية في مواجهة مدى إمكانية إخضاع ذلك العقد لنظرية العقد اإلداري، حيث إنه يعترف للدو 

 انطباق 
 
 إداريا

 
املستثمر قد ال يكون لها مثيل في عقود القانون الخاص، وبالتالي يترتب على اعتبار ذلك العقد عقدا

، أما إذا ما تم اعتبار العقد االستثماري (226)أحكام القانون العام عليه، وخضوع ُمنازعاته الختصاص القضاء اإلداري 

 يُ 
 
ل من القانون الخاص والقانون عقدا

ُ
برم مع شخص أجنبي تابع لدولة أخرى، فإن هذا العقد يقع عندئذ بين ك

العام، والقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، وبالتالي فإن تحديد النظام القانوني الذي يخضع له ذلك 

 .(227)العقد االستثماري مسألة شائكة ال يمكن حسمها على نحو قاطع

 الرتباطها            
 
، وذلك نظرا

 
عتبر من العقود الحديثة نسبيا

ُ
وإذا كانت عقود النفط من عقود االستثمار بشكل عام، فإنها ت

قاس به قوة أية دولة، (228)بتطور النظام االقتصادي وبروز أهمية الطاقة
ُ
والنفط على وجه الخصوص، كمحدد ومعيار ت

سياسية أو العسكرية، لذلك كان من الضروري التفكير في الشكل القانوني لهذا سواء  من الناحية االقتصادية أو ال

 ألنه من جهة يجمع بين طرفان غير ُمتكافئين، وعلى عدة مستويات وهما الدولة والطرف 
 
النوع من التعاقدات، نظرا

ن جهة ثانية املستثمر، أي أننا أمام شخص من أشخاص القانون العام وشخص من أشخاص القانون الخاص، وم

                                                           
امعية، جحفيظة السيد الحداد، "العقود املبرمة بين الدول واألشخاص األجانب: تحديد ما هيتها والنظام القانوني الحاكم لها"، دار املطبوعات ال -225

 . 3م،ص1001، 1اإلسكندرية، ط

 .12-10م، ص2332بو الليل، "نظرية القانون"، الكويت، إبراهيم الدسوقي أ -226

 .3-3حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص  -227

على الرغم من تعدد مصادر الطاقة التي برزت في القرن املاض ي كالطاقة الشمسية والطاقة النووية والهيدروجين املستخلص من املاء وطاقة   - 228

 املصادر.الرياح فالنفط يبقى أهم مصدر من هذه 
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، ناهيك على (229)فإنه يجب األخذ بعين االعتبار أن أغلب الدول التي قد تم اكتشاف النفط بها كانت مستعمرة آنذاك 

أن الشركات األجنبية املستثمرة كانت دائما تنتمي لهذه الدول املستعمرة وذلك الستغالل ثرواتها الطبيعية حتى بعد 

ية ، و أنواع العقود النفط)مطلب أول(ة القانونية لهذا النوع من العقود وذلك في االستقالل، لذلك وجب تحديد الطبيع

 .)مطلب ثاني(في 

 املطلب األول: الطبيعة القانونية للعقود النفطية وأنواعها

بالرغم من أن هذا النوع من التعاقدات له طابع خاص وحساس، فإن ذلك لم يمنع من البحث في الطبيعة القانونية     

ه العقود من أجل تحديد انتمائها القانوني، حيث ساد نقاش ملدة طويلة بين املهتمين بهذا النوع من املعامالت حول لهذ

الطبيعة القانونية ملثل هذه العقود، فهناك من اعتبرها عقود إدارية، على عكس من يذهب إلى الطبيعة املدنية، وهناك 

نا نتساءل بدورنا عن مدى إمكانية الجمع بين الصفة اإلدارية في العقد من اعتبرها عقود ذات طابع تجاري دولي؟ ثم إن

 والصفة الدولية؟

 الفقرة األولى: الطبيعية القانونية للعقود النفطية

من املعلوم أن العقد اإلداري يختلف عن العقد العادي أو املدني بوجه خاص، سواء  من حيث األطراف أو املضمون     

 فيه أو اآلثار، حيث إنه 
 
 -بصفتها شخص من أشخاص القانون العام -ال يمكن القول بأن كل عقد تكون اإلدارة طرفا

هو عقد إداري، ذلك ألنه في العديد من الحاالت نجد اإلدارة تقوم بالعديد من التصرفات القانونية في إطار تدبير أموالها 

 عامة.الخاصة مثلها مثل أشخاص القانون الخاص، وليس باعتبارها سلطة 

 حول النظام القانوني الذي     
 
 كبيرا

 
 فقهيا

 
 فيها مع أحد األشخاص األجنبية أثارت جدال

 
فالعقود التي تكون الدولة طرفا

 من القانون الخاص والقانون العام، والقانون الدولي 
 
ال

ُ
تخضع له مثل تلك العقود، حيث أنها كما أسلفنا تقع بين ك

 لكون الدولة أحد املتعاقدين في تلك العقود بوصفها سلطة عامة، فإن تلك  العام والقانون الدولي الخاص،
 
ونظرا

سلط الضوء على شروط العقد اإلداري 
ُ
العقود تكون ُمقتربة من أسلوب العقد اإلداري، وبناء  عليه فإننا سوف ن

 ك.انوني املترتب على ذلللتحقق من مدى إمكانية تبني كل شرط على حده لعقود االستثمارات بشكل عام، واألثر الق

 أن يكون أحد أطراف العقد شخص من أشخاص القانون العام: .2

 في العقد املبرم بينها واملستثمر،     
 
إن من أهم شروط العقد اإلداري أن تكون الدولة أو أحد أجهزتها اإلدارية العامة طرفا

 في العقد فإنه ال يمكن إخض
 
 لكون القانون وبالتالي فإنه إذا لم تكن الدولة طرفا

 
اع ذلك العقد للقانون العام، نظرا

العام إنما وجد ليخدم أنشطة الدولة وأجهزتها اإلدارية ال نشاط األشخاص الخاصة الذي يتواله بطبيعة الحال القانون 

 فيه، بل يجب عليها عند إبرامها 
 
 بمجرد أن تكون الدولة طرفا

 
ن للعقد أالخاص، إال إنه ال يمكن اعتبار العقد إداريا

، وذلك من خالل ُممارستها ألساليب (230)تعمل بوصفها "ُسلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات ال يتمتع بها األفراد"

الُسلطة العامة، فإذا ما حسرت جهة اإلدارة عنها عباءة الُسلطة العامة عند التعاقد، فإن العقد يخضع في هذه الحالة 

 .(231)للقانون الخاص

                                                           
 كدول شرق أسيا وشمال إفريقيا ودول أمريكا الالتينية. - 229

 .32م، ص1000املرفق العام( ، مؤسسة دار الكتب، الكويت، -النشاط اإلداري )الضبط اإلداري  -1عزيزة الشريف"، القانون اإلداري  -230

 .33عزيزة الشريف"، مرجع سابق، ص -231
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مسألة تضمين العقد اإلداري جهة اإلدارة كطرف بالعقد، هو مسألة بديهية، ألن ذلك ُيعتبر من صميم وبالتالي فإن     

وظيفتها التنفيذية سواء  على املستوى املركزي أو الالمركزي، وكيفما كان موضوع ذلك العقد سواء  أكان عقد خدمة، 

ة إبرام مثل تلك العقود، وبالتالي خول لها الشخصية أم عقد تقديم نفع عام، طاملا أن القانون قد خول لإلدارة صالحي

 للتنفيذ، فهي تتبع أحد (232)املعنوية لذلك 
 
، فالدولة ومن أجل وضع خططها للتنمية االقتصادية والتكنولوجية موضعا

، (233)تهاساملسلكين: األول هو أنها تتخذ التدابير وتتبع األساليب املناسبة لضمان توجيه هذه املبادرة بشكل يتفق وسيا

أو أنها تتدخل بنفسها للتعاقد في بعض القطاعات مثل عقود الطاقة، أو عقود النفط، أو عقود املشروعات الكبرى، 

لذلك فالذي يظهر أن مفهوم الدولة في هذا اإلطار هو متغير، ذلك أن تحديد هذا املفهوم ال تعتريه أية صعوبة عندما 

باعتبار الدولة كشخص من أشخاص القانون العام، بقدر ما تظهر في تحديد يتعلق األمر بتحديد هذا املفهوم، وذلك 

األجهزة التي تتصرف في العالقات االقتصادية الدولية، فالسائد لكل دولة أن تحدد الجهات التي تمثلها وتعقد اتفاقاتها 

ا العديد من املؤسسات األخرى التي ، فالدولة له(234(وتكسبها الحقوق وتحملها االلتزامات في إطار النظام القانوني الدولي

تتبعها بصورة أو بأخرى من صور التبعية اإلدارية أو االقتصادية أو الرقابية العامة واملشروعات العامة والشبه العامة 

semi publics   لنخلص إلى أنه في هذا اإلطار هناك مفهومين للدولة: األول ضيق باعتبارها شخص من أشخاص ،

والثاني واسع يلحق بالدولة تقسيماتها السياسية واإلدارية ووحداتها االقتصادية، وهذا املفهوم األخير  القانون العام،

( من اتفاقية واشنطن املنشئة للمركز الدولي لحل منازعات الناشئة عن االستثمار 10هو الراجح، حيث أن نص املادة )

القانونية الناشئة بين الدولة املتعاقدة أو الهيئة العامة أو م، نصت على إنه: "يختص املركز بنظر املنازعات 2320لسنة 

 جهاز تابع للدولة تقوم الدولة بتحديده أمام املركز".

 أن يكون العقد ُمتعلق بمرفق عام:  .1

إن القضاء اإلداري نجده قد ذهب إلى وضع شرط آخر إلضفاء الصفة اإلدارية على العقد، وهو شرط يتعلق      

ته، فتطلب أن يتعلق موضوع العقد بمرفق عام بحيث ُيبرم العقد لخدمته، أي أن ُيحقق املنفعة بطبيعة العقد ذا

 لكون النظام القانوني املميز للعقود اإلدارية يمنح الدولة ُسلطات استثنائية في مواجهة املستثمر، 
 
العامة، وذلك نظرا

مة بانتظام وإطراد، بحيث إذا انقطعت صلة العقد فإن مرد ذلك يكمن في تمكين الدولة من كفالة سير مرافقها العا

 .      (235)اإلداري الذي تبرمه الدولة باملرفق العام فإنه ينتفي عنه وصف العقد اإلداري 

وبالتالي فإن الفقه تطلب أن يتصل موضوع العقد الذي تبرمه الدولة بمرفق عام، إال أنه لم يتم تحديد أي نوع من    

، فاملرافق االقتصادية تخضع لنظام أنواع املرافق العامة 
 
 إداريا

 
 فيما لو اتصل بها العقد اعتبر عندئذ عقدا

 
تحديدا

، بل 
 
 إداريا

 
مزدوج، وبالتالي فإن اتصال العقد الذي تبرمه هذه املرافق العامة بنشاطها االقتصادي ال يجعل منه عقدا

 تحكمه املعايير االقتصادية والتجارية البحت
 
 خاصا

 
ة التي تهدف إلى الربح املادي أكثر من تحقيق املصلحة يظل عقدا

 العامة التي تحكم عقود املرافق العامة اإلدارية.

 أن يتضمن العقد شروط استثنائية: .7

                                                           
" العقد املبرم بواسطة أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر وهناك من ُيعرف العقد اإلداري بأنه: - 232

 نيته في األخذ بأسلوب القانون العام وذلك بأن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص".
233 - ,paris 1985 p 28. ,ed ,L.T e juridiqueG jehll : le commerc inetrnatinal de technologie, approch 
234 -; les contrats entre Etats et Entreprise étrangers, Economica,paris 1985 Pi page 718. PH le bolanger 

 .413محمد فؤاد عبدالباسط،" القانون اإلداري"، اإلسكندرية، دار الفكر، ص -235
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إن هذا الشرط ُيعد من أهم شروط العقد اإلداري، لكونه ُيعتبر الفيصل في تكييف عقود الدولة، فالعقد          

  اإلداري البد من صدوره من
 
ُسلطة عامة تستعمل أساليب القانون العام، لتحقيق نفع عام، وتضمين العقد شروطا

رجح كفة 
ُ
تخرج به عن املألوف في عقود القانون الخاص، فالشروط االستثنائية أو الشروط غير املألوفة هي شروط ت

مين جهة اإلدارة العقد املبرم فيما ، وبالتالي فإن تض(236)املصلحة العامة التي تضطلع بها الدولة عن املصلحة الفردية 

 على استخدام الدولة ألساليب الُسلطة العامة، واتجاه إرادة املتعاقدين 
 
بينها واملستثمر ألحد هذه الشروط ُيعد قرينة

عبر عن مظاهر الُسلطة العامة في أثناء تنف
ُ
ذ يإلى تصنيفه من العقود اإلدارية، ومن أمثلة تلك الشروط االستثنائية التي ت

العقد "ُسلطة جهة اإلدارة في فسخ أو تعديل العقد باإلرادة املنفردة، أو ُسلطة جهة اإلدارة في األشراف على تنفيذ 

العقد، أو ُسلطة جهة اإلدارة في توقيع الجزاءات كالغرامات باإلرادة املنفردة، أو ُسلطة جهة اإلدارة في فرض الضرائب 

 ألنه ُيعبر والرسوم"، فإذا تضمن عقد من عقود ال
 
 باطال

 
قانون الخاص مثل تلك الشروط فإن ذلك العقد ُيعد عقدا

 . (237)عن مظاهر السلطة العامة

 شرط الثبات التشريعي، هذا الشرط الذي     
 
ومن بين الشروط االستثنائية التي تفرض على جهة اإلدارة، نجد مثال

 لكل التعديالت التي قد تختص به عقود الدولة التي تبرمها مع األشخاص الخاصة األج
 
نبية، ذلك أن املستثمر وتفاديا

 على العالقة املنظمة للطرفين 
 
كالزيادة في  -الدولة واملستثمر-تقدم عليها الدولة في تشريعها الخاص الذي يكون ساريا

رط تم إدراج شاألعباء الضريبية، أو قانون الشغل، أو قانون ُيعقد مساطر الحصول على القروض البنكية، ألجل ذلك ي

 الثبات التشريعي من أجل عدم املساس بالعقد رغم تغير التشريع الذي أبرم في ظله.

بل وحتى القضاء املقارن في إحدى املناسبات التي ُعرضت عليه في مجال التحكيم بالعقود اإلدارية ذات االرتباط     

ائية الكويتية على إنه: " وعلى ما جرى به قضاء بالتحكيم اعتمد هذا املعيار، بحيث جاء في إحدى االجتهادات القض

هذه الهيئة أن يكون العقد الذي أبرمته الجهة اإلدارية بوصفها تلك، قد تعلق بتسيير مرفق ...أو تنظيمه أو استغالله 

وطا ر وأظهرت فيه اإلدارة األخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه القتضاء ...طرقها بطرق التنفيذ املباشر أو ضمنته ش

 . (238)استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.."

كما إنه جاء في قرار صادر عن محكمة االستئناف بدولة الكويت على إنه: "يتبين من العقد سند الدعوى أن املطعون      

وفة في عقود ضدها قد أخذت فيه بأسلوب القانون العام سواء  فيما يتعلق بإجراءات التعاقد أو الشروط غير املأل

القانون الخاص التي ضمنتها بنوده من غرامات توقعها بإرادتها املنفردة دون حاجة إلى اللجوء للقضاء لطلب توقيعها 

 من ُمستحقاته، كمحجوز ضمان ال 
 
 إلتمام األشغال، أو احتجاز نسبة

 
أو حق تكليف املتعاقد معها بعمل ما تراه الزما

 . (239)لتعاقد، وهي شروط تؤكد الصفة اإلدارية لهذا العقد "ُيرد للمتعاقد إال بعد انتهاء ا

                                                           
 .0م، ص2313في العقود اإلدارية"، القاهرة، دار النهضة العربية، أحمد عثمان عياد،" مظاهر السلطة العامة  -236

 .233عزيزة الشريف"، مرجع سابق، ص  -237

 .421الصفحة  1022- 20منشور بمجلة التحكيم العاملية العدد  13/03/2333صادر بتاريخ  – 4هيئة التحكيم القضائي، طلب التحكيم رقم  -238

الصفحة  1003يناير  2منشور بمجلة التحكيم العاملية العدد  23/21/2333صادر في  323لقضائي )تجاري( رقم قرار ملحكمة االستئناف التحكيم ا - 239

، مع االشارة الى أن هذا القرار صدر بمناسبة طعن في حكم تحكيمي عرض على القضاء وتم ابطاله بسبب عدم امكانية اللجوء الى التحكيم 443

 الكويتي. في املنازعات اإلدارية في القانون 
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لذلك فهذه أهم الشروط التي يمكن أن تتوفر في العقد لكي يتم اعتباره ذي طبيعة إدارية، لكن إذا كنا قد أشرنا     

 أن العقد النفطي هو في الغالب يتضمن إلى جانب اإلدارة ُمستثمر أجنبي تكون في الغالب األعم ش
 
عمالقة  ركاتسلفا

 حول ما هي أنواع العقود النفطية.تشتغل في التنقيب واستخراج الثروات الطبيعية فإن هذا يحيلنا إلى مسألة أخرى 

 الفقرة الثانية: أنواع العقود النفطية

إن الحديث عن أنواع العقود النفطية يستدعي استحضار التطور الذي عرفته هذه العقود، حيث أنها كانت تأخذ     

 في البداية شكل عقود االمتياز، تم عقود املشاركة في التنقيب واألرباح، ثم عقود الحفر والتشغيل لحساب الدولة.

 

 

 عقود االمتياز: :أوال

، بحيث كان يطلق على الهدايا والخدمات التي كانت تقدم من طرف رئيس الدولة     
 
إن مفهوم االمتياز استعمل قديما

ذلك ساد عنصر الخدمة أو املنفعة، ثم أصبحنا نتحدث عن العقد والصفقة التي يجري  إلى بعض الفئات، ثم بعد

 .(240) إبرامها بحرية تامة مع استمرار استعمال تسمية االمتياز

وبصفة عامة فمفهوم االمتياز ينقسم إلى قسمين أساسيين، فالنوع األول هو ما يطلق عليه االمتيازات الدبلوماسية،     

 ما تج
 
رى بين الحكومات، أما النوع الثاني فيطلق عليها االمتيازات االقتصادية، وهي التي ظهرت في مطلع القرن وغالبا

العشرين، حيث أن الدولة تكون فيها طرف إلى جانب املستثمر، وتنصب على املشاريع الكبرى مثل املوانئ و الطرق واملاء 

دة تعاريف نذكر منها بأنه: "عقد تمنحه الدولة باعتبارها  صاحبة و الكهرباء واملعادن والطاقة والنفط، وقد أعطيت له ع

 .(241)السيادة لشخص ما، من أجل إمكانية  استثمار مرفق عام أو مؤسسة لها صفة النفع العام" 

إال إنه ثار خالف حول الطبيعة القانونية لالمتياز نفسه، فمنهم من ينادي بالطبيعة العقدية، ومنهم من يرى بأنه     

 كرأي راجح في نظرنا؟ع
 
 بارة عن تعاقد ملصلحة الغير، ليتم القول بالطبيعة املختلطة أو املزدوجة أخيرا

فالنظرية املزدوجة لم يتم  التوصل إليها بسهولة إال بعد نقاش طويل ومستفيض، حيث اعتبر جانب من الفقه     

دني، ويخضع له تفسير ذلك بناء  على كون عقد خالل فترة معينة بأن هذه العالقة هي عقد من عقود  القانون امل

االمتياز يتضمن تفويض من السلطة العامة لصاحب االمتياز الطرف املستثمر، بأشغال امللك العام، والقيام باستخالص 

العائدات من املستفيدين من تلك الخدمة، مما يجعل ذلك عبارة عن تعاقد ملصلحة الغير، حيث أن الدولة باعتبارها 

 ألشخاص القانون صاحب
 
ة االمتياز فوضت لشخص من أشخاص القانون الخاص سلطة أو صالحية ال تتوفر عادة

 ستكون م -أي بفكرة العقد-الخاص، وذلك للقيام بما يتطلبه الصالح العام أو املرفق العام، حيث إن األخذ بذلك 
 
انعا

يء الذي يمكن اعتباره يتعارض وفكرة املصلحة يحول دون تدخل اإلدارة )الدولة( في تعديل شروط العقد، وهو الش 

العامة، ألنه قد  يحدث من الظروف ما يجعل تدخل اإلدارة من أجل تعديل شروط منح االمتياز أو شروط العقد فيه 

. 
 
 عامة

 
 مصلحة
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، املرفقلذلك سرعان ما تم انتقاد هذا التوجه ألن عقد االمتياز له خصائص النظام أو ما يمكن تسميته بقانون     

بحيث أنه يتعلق بتنظيم وتشغيل املرفق وإقامة قواعده، حيث إنه ال يمكن أن يتفق والطبيعة العقدية، لذلك تم 

 إلى االستنتاج القائل بالطبيعة املزدوجة لهذا العقد، فهو من جهة عبارة عن تنظيم يطغى فيه الجانب 
 
التوصل أخيرا

 .(242) ام، وهذا األخير له احتياجات تتغير بحسب تغير الظروفاملالي، ومن جهة أخرى طريقة إلدارة مرفق ع

لكن أمام االنتقادات التي وجهت لنظام االمتياز وما نتج عنه من شروط مجحفة في حق الدولة املنتجة، وكأنها أمليت     

 . ظهرت بعض(243)من جانب واحد وصيغت بنودها بالشكل الذي يرض ي فقط طرف واحد هو الشركات املستثمرة 

األشكال التعاقدية الجديدة كعقود املشاركة في التنقيب واألرباح، وعقود املقاولة، وعقود الحفر والتنقيب لحساب 

 الدولة.    

: عقود املشاركة في التنقيب واألرباح:
 
 ثانيا

برم بينأمام العيوب التي أظهرتها عقود االمتياز، فقد ظهر نظام املشاركة، الذي ُيعتبر عبارة عن اتفاقيا    
ُ
الدولة  ت ت

املنتجة للنفط وشركات النفط األجنبية، حيث تقوم بموجبها شركات النفط األجنبية باستثمارات مكثفة من أجل 

 .(244)التنقيب واالكتشاف واالستخراج واإلنتاج ثم التصدير 

 ت وهذا العقد ُيعتبر نوع من أنواع عقود االستثمار املتوازنة، ُيبرم بين الدول النامية    
 
جنب والشركات املستثمرة، محاوال

العيوب التي كانت في ظل نظام االمتياز، حيث كانت الدول االستعمارية تسخر الشركات االستثمارية عن طريق نظام 

 .(245) االمتياز

 هذا وتجدر اإلشارة إلى أن عقود املشاركة هذه تأخذ عدة صور فهي إما أن:    

معنوية ُمستقلة عن كل من الدولة والشركة االستثمارية، ويوكل  تكون عن طريق تكوين شركة لها شخصية -2

لهذه الشركة إنتاج وتسويق النفط، ويقوم الطرفين باقتسام الربح الصافي الذي تحققه هذه الشركة، وذلك 

 .(246)حسب مساهمة كل طرف في رأس املال

 من الطرفين تكون له حصة غير مفرزة في منط -1
 
ال

ُ
قة البحث والنفط املنتج دون يقوم هذا النوع على أن ك

 القيام بتأسيس شركة، فالشركة املستثمرة تتولى القيام بجميع العمليات.

تأسيس شركة لها شخصية ُمستقلة عن الطرفين ال تهدف إلى الربح وإنما تقوم فقط بجميع عمليات التنقيب  -3

 م النفط املنتج إلى كل من الدولةواإلنتاج ُمقابل مبلغ مالي ُمعين تدفعه الدولة، وتقوم هذه الشركة بتسلي

 .(247)والشركة املستثمرة 
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له العديد من املميزات منها، أن الدولة ال  -أي عقود املشاركة-يشار في هذا الصدد إلى أن هذا النوع من العقود     

 في حالة الفشل بالبحث والتنقيب، أما في حالة النجاح في العث
 
ر على و تتحمل مصاريف البحث والتنقيب خصوصا

 لنسب مئوية يتم خصمها من قيمة 
 
الحقل النفطي، فإن الشركة املستثمرة تقوم باسترداد ذلك من قيمة اإلنتاج وفقا

 اإلنتاج حسب االتفاق.

باإلضافة إلى االستفادة من التكنولوجيا األجنبية، بحيث نجد الدول صاحبة الثروات الطبيعية ليس لها اإلمكانيات     

 ة التي تمتلكها الشركات األجنبية املتخصصة في هذا املجال.والوسائل الحديث

زد على ذلك مراقبة الدول النفطية لعملية سير املشروع، وحصولها على قائمة املعلومات عكس نظام االمتياز، حيث     

 شافها.م اكتكان ما يسمى باالستعمار النفطي، ذلك أن الدولة كانت قد ال تعرف حتى حجم الحقول النفطية التي قد ث

 الدول العربية تجد صعوبة في     
 
 ما كانت الدول النامية، وخصوصا

 
 التغلب على ُمشكلة رأس املال، فغالبا

 
ثم أخيرا

 إلى االقتراض، وبالتالي إثقال 
 
رأس املال، وذلك من أجل القيام بعمليات البحث واالستخراج، مما كان يجعلها تلجأ دائما

ال، يتحمل نصف رأس امل -أي الدولة والشركة املنقبة-عقود املشاركة أصبح كل من الطرفين  كاهلها بالفوائد، لكن مع

 باإلضافة إلى املدة الزمنية القصيرة لهذا النوع من العقود ُمقارنة بعقود االمتياز، وكذلك االستفادة من البنية التحتية.

: عقود الحفر والتشغيل لحساب الدولة )أو الخدمات النفط
 
 ية(:ثالثا

ُيعتبر هذا النوع من العقود الحديثة في مجال التعاقدات النفطية، ذلك أنه إذا كان البحث والتنقيب وإنتاج وتكرير     

النفط يحتاج إلى عدة مراحل، وإمكانيات ُمهمة وتجهيزات متطورة، وبالتالي فإن الدول النفطية قد اعتمدت هذا النوع 

تاج النفط، بحيث نجد أن الدولة صاحبة هذه الثروات تتعاقد في كل مرحلة الذي يقوم على توزيع مشاق مراحل إن

مع شركة ُمعينة، مثل وجود شركة ُمتخصصة في الصيانة وتشغيل املعدات، وشركة ُمتخصصة في الخدمات الجوية 

 وأخرى في النقل البحري وأخرى في تطوير اإلنتاج ...إلخ

ن الخصائص ذلك أنه يقوم على فكرة ُملكية الدولة لثرواتها، والشركات ويتميز هذا النوع من العقود بالعديد م    

 املستثمرة تنتهي ُمهمتها بمجرد انتهاء املرحلة املكلفة بها خالل فترة التنقيب عن النفط.

     
 

بحيث نجد في هذا النوع من التعاقد أن الدولة صاحبة النفط توكل مسألة اإلنتاج إلى شركة لديها رأسمال كاف

ريد و 
ُ
، إال أن الدولة تحتفظ بملكية النفط وكذلك تكون لها سلطة التصرف فيه، مثل توجيه البيع إلى أي دولة ت

 
خبرة

(248). 

كما أنه من بين ما ُيميز هذا النوع من العقود أن الدولة صاحبة النفط تتحمل كافة مخاطر البحث واملصاريف،      

ء ذلك تفادي املصاريف الباهظة التي تطلبها الشركات املتخصصة في بحيث قد تفشل أو تنجح في ذلك، والدافع ورا

 هذا املجال.
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إال أن هذا النوع من التعاقد إذا كان يحقق مزايا للدولة صاحبة الثروات الطبيعية، فإنه باملقابل إن العائد املالي     

 على هذه الشركات التي للشركات املستثمرة في مجال النفط هو ُمنخفض، ذلك أن هناك من يرى أن ذلك ي
 
نعكس سلبا

 .(249)تحتاج إلى إمكانيات مالية من أجل تطوير البحث في هذا املجال 

 املطلب الثاني: أهلية طرفي العقود النفطية في اللجوء إلى التحكيم

، فإنه يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط، منها (250)لكي يقوم اتفاق     
 
ما  التحكيم في عقود النفط صحيحا

 ألطراف التحكيم، كاألهلية إلبرام اتفاق التحكيم 
 
و في العقد النفطي، ومنها ما ه -شرط أو مشارطة التحكيم-هو عائدا

 فيها ويجوز االتفاق بشأنها على التحكيم 
 
يتعلق بموضوع اتفاق التحكيم ذاته، أي املجاالت التي تكون الدولة طرفا

صعوبات التي قد تواجه التحكيم في عقود االستثمار بشكل عام هي أهلية كوسيلة لفض املنازعات، لذلك فإن أهم ال

 في التحكيم. 
 
 الدولة والشركات املستثمرة ألن تكون طرفا

 الفقرة األولى: أهلية الدولة في اللجوء إلى التحكيم في العقود النفطية

 للقواعد العامة    
 
الواردة في القانون املدني، ومن جانب  إن شروط التحكيم الواردة في عقود النفط تخضع مبدئيا

 فيما يتعلق 
 
أخر فهي تخضع كذلك للشروط التي وضعتها القوانين الداخلية الوطنية الخاصة بالتحكيم، خصوصا

بالتحكيم التجاري الدولي، لكن وعلى الرغم من ذلك تطرح العديد من اإلشكاالت في هذا الصدد، سببها الرئيس ي يكمن 

في العملية التحكيمية، لذلك فأول ما ُيثار في هذا الصدد هو أهلية  -في هذا النوع من العقود-طرف في وجود الدولة ك

 الدولة في اتفاق التحكيم.

حيث نتجت تغيرات مهمة حول مسألة أهلية الدولة في اللجوء إلى إدراج اتفاق التحكيم في عقود النفط، وارتبط     

 ك
 
 طرف في العملية التحكيمية. ذلك بمدى صحة أن تكون الدولة أصال

فبالرجوع إلى العديد من التشريعات الداخلية الوطنية للدول والتي نظمت التحكيم، فإننا نجدها تختلف فيما بينها     

 فيها، كما  -شرط أو مشارطة التحكيم-من حيث تناول أهلية الدولة إلدراج اتفاق التحكيم 
 
في العقود التي تكون طرفا

في فترة ُمعينة حول مسألة منع ولوج الدولة إلى التحكيم وهل هذا املنع املتحدث عنه يتعلق بجميع أنه ساد نقاش 

 فيه؟ أم أنه يمكن أن نستثني منه التحكيم التجاري الدولي؟ 
 
 أنواع التحكيم الذي تكون الدولة طرفا

: النظام القانوني ألهلية الدولة إلبرام اتفاق التحكيم: 
 
 أوال

بعض االتجاهات تذهب في هذا الصدد إلى املنع املطلق على الدولة إلدراج اتفاق التحكيم في العقود التي  لقد كانت    

 فيه، فعلى سبيل املثال ال الحصر، فإن التشريع اللبناني كان يمنع 
 
تكون هي أو أحد أشخاصها االعتبارية العامة طرفا

( بتاريخ 440لى التحكيم، إلى حين صدور القانون رقم )على الدولة وأشخاص القانون العام بشكل صريح اللجوء إ

 كانت طبيعة العقد موضوع النزاع،  1001/ 13/01
 
الذي أجاز للدولة وألشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم أيا

لفرنس ي ، كذلك الشأن بالنسبة للتشريع ا(251)( من قانون أصول املحاكمات اللبناني 121حيث ألغى ذلك القانون املادة )
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 يمنع الدولة من اللجوء إلى التحكيم، وذلك من خالل نص املادة )
 
( من قانون املسطرة املدنية، 13الذي كان سابقا

 لكون ذلك يدخل في 
 
الذي كان يقض ي بعدم أهلية األشخاص االعتبارية العامة إلى اللجوء إلى التحكيم، وذلك نظرا

 ظام العام، وال يجوز معه نزع االختصاص لفائدة التحكيم. ُمنازعات مجلس الدولة، وأن ذلك ُمتعلق بالن

إال إنه في مرحلة ثانية نجد أن أغلب التشريعات أجازت للدولة أن تدرج اتفاق التحكيم في العقود التي تكون هي أو     

كيم، للتح أحد أشخاصها االعتبارية العامة طرف فيه، لكن االختالف كان من حيث الشروط التي قيدت تعاطي الدولة

 على إذن أو ترخيص من بعض الجهات. 
 
 كالحصول مثال

لذلك فإننا سنقوم بتناول هذه النقطة موضوع النقاش في دول املغربي العربي ودول مجلس التعاون لدول الخليج     

 العربية، وذلك النحو التالي:

ها االعتبارية العامة اللجوء إلى التحكيم، إن التشريعات في دول املغرب العربي قد أجازت للدولة أو أحد أشخاص     

املتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية والذي عدل وتمم قانون املسطرة  00-03فاملشرع املغربي كان قبل القانون رقم:

من قانون املسطرة املدنية القديم الذي كان  302املدنية، كان يمنع الدولة من اللجوء إلى التحكيم من خالل الفصل 

ص على أنه: "ال يجوز التحكيم في قضايا النظام العام وخاصة النزاعات املتعلقة بعقود وأموال خاضعة لنظام يحكمه ين

 (252)من قانون املسطرة املدنية املغربي 320القانون العام"، وبعد التعديل أجاز املشرع املغربي ذلك من خالل الفصل 

تحكيم النزاعات املتعلقة بالتصرفات األحادية للدولة أو الجماعات على أنه : "ال يجوز أن تكون محل  الذي جاء فيه

املحلية أو غيرها من الهيئات املتمتعة باختصاصات السلطة العمومية، غير إن النزاعات املالية الناتجة عنها، يمكن أن 

( 321ة من الفصل )تكون محل عقد تحكيم ما عدا املتعلقة بتطبيق قانون جبائي، بالرغم من أحكام الفقرة الثاني

أدناه، يمكن أن تكون النزاعات املتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات املحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة 

التقيد باملقتضيات الخاصة باملراقبة أو الوصاية املنصوص عليهما في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها 

 عنية".العمل فيما يخص العقود امل

 2333أبريل  12املؤرخ في  2333لسنة  41أما بالنسبة للمشرع التونس ي فإنه قد تناول ذلك من خالل القانون رقم:    

، حيث جاء في الفقرة الخامسة من 2333ماي  4بتاريخ  33املتعلق بمجلة التحكيم املنشور بالرائد الرسمي عدد 

في النزاعات املتعلقة بالدولة واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  منه على إنه: "ال يجوز التحكيم 1الفصل رقم: 

اإلدارية والجماعات املحلية إال إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن عالقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية أو مالية 

 وينظمها الباب الثالث من هذه املجلة".

لعام  2ه املشرع التونس ي من خالل قانون التحكيم رقم: كذلك بالنسبة للمشرع املوريتاني فقد تبنى نفس توج    

منه على إنه: " ال يجوز التحكيم: ... في  3م املتعلق بمدونة التحكيم، حيث جاء في الفقرة الخامسة من املادة 1000

عالقات النزاعات املتعلقة بالدولة واملؤسسات العمومية والجماعات املحلية إال إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن 

 منه من هذه املدونة". 3دولية ذات طابع اقتصادي أو تجاري أو مالي املنظمة بالفصل 

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية  140أما املشرع الليبي فإنه لم ينص على ذلك، حيث إنه نص بالفصل رقم:     

ون إلى مدى جواز التحكيم في النزاعات التي تكاملتعلق باملسائل التي ال يجوز فيها التحكيم، حيث يتضح أنه لم يشر 

                                                           
 13هـ املوافق 2334رمضان  22بتاريخ  2.14.441دنية بمثابة قانون رقم: الباب الثامن )التحكيم والوساطة االتفاقية( من قانون املسطرة امل - 252

 .112م، ص 2314شتنبر  30( مكرر بتاريخ 1303م، املنشور بالجريدة الرسمية عدد )2314شتنبر 
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 فيها واكتفى بالقول بأنه ال يجوز التحكيم في األمور املتعلقة بالنظام العام والعمال واألمراض املهنية 
 
الدولة طرفا

 والتأمين االجتماعي واألحوال الشخصية.... 

دد هو هل يمكن القول بأن األمور املتعلقة فالتساؤل الذي يطرح نفسه بشأن موقف املشرع الليبي في هذا الص   

 فيها؟
 
 بالنظام العام تشمل النزاعات التي تكون الدولة طرفا

أما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإننا نجد بأن املشرع الخليئي بشكل عام قد أفرد في القوانين     

 ُمستقلة تنظم مسألة اتفاق ال
 
وذلك من حيث -شرط أو ُمشارطة التحكيم –تحكيم املتعلقة بالتحكيم نصوصا

املوضوعات التي يجوز االتفاق عليها، والتعريف باتفاق التحكيم وصوره، وأركانه وشروط صحته، وآثاره. إال إن دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجدها قد انقسمت إلى كتلتان ُمختلفتان من حيث التشريعات املنظمة للتحكيم، 

 من اململكة العربية السعودية وسلطنة ُعمان ومملكة البحرين ودولة قطر في إصدار قوانين ُمستقلة حيث 
 
ال

ُ
أستقلت ك

 لقواعد التحكيم الواردة في القانون النموذجي الذي وضعته لجنة القانون 
 
تنظم التحكيم بشكل عام، وذلك وفقا

 من دولة الكويت ودولة اإلمارات العربية املتحدة (Uncitral)التجاري الدولي في األمم املتحدة األونسيترال 
 
ال

ُ
، بينما ظلت ك

طبق قواعد التحكيم الواردة في قوانينها املتعلقة باملرافعات املدنية والتجارية 
ُ
والقطري  (254) ، فاملشرع السعودي(253)ت
ان قد اشترطا ُموافقة رئيس هما من بين قوانين وأنظمة التحكيم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللذ (255)

مجلس الوزراء قبل إدراج شرط التحكيم في العقود التي تبرمها الجهات الحكومية باململكة العربية السعودية ودولة 

 قطر.

: ُمعالجة قوانين االستثمار األجنبي للتحكيم:
 
 ثانيا

                                                           
هـ املوافق 2423صفر  11م بتاريخ 1233( لسنة 41فقانون التحكيم في املنازعات املدنية والتجارية بسلطنة ُعمان الصادر باملرسوم السلطاني رقم ) - 253

م، فقد نصت املادة األولى من ذلك القانون على انه: "...تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف أشخاص القانون 2331يونيو  13

 كانت طبيعة هذه العالقة التي يدور حولها النزاع... الخ"، أما املشرع السع
 
( من نظام 20/1ودي فقد نص باملادة )العام أو القانون الخاص أيا

هـ،  على انه " ال يجوز للجهات الحكومية االتفاق على التحكيم إال بعد موافقة 10/0/2433( بتاريخ 34التحكيم الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

( من القانون رقم: 1/1ث نص باملادة )رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص ُيجيز ذلك"، وكذلك الحال بالنسبة للمشرع القطري حي

م 22/1/1021هـ املوافق 23/0/2433م بشأن إصدار قانون التحكيم في املواد املدنية والتجارية الصادر في الديوان األميري بتاريخ 1021لسنة  1

د من يفوضه". أما في التشريع الكويتي فتوج على أنه: " يكون االتفاق على التحكيم في منازعات العقود اإلدارية بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو 

لسنة  33قم ر ثالثة أنواع من التحكيم في القانون الكويتي األول هو التحكيم "االتفاقي" الذي ينظمه قانون املرافعات في املواد املدنية والتجارية 

الطعن عليها باالستئناف، إال إذا اتفق املحتكمون على )وأحكام املحكمين فيه ال تقبل 233إلى  213في الباب "الثاني عشر" باملواد من  2330

مرافعات(، والثاني هو التحكيم  231و 232خالف ذلك. ويجوز إقامة دعوى ببطالن حكم التحكيم بالشروط وفي املواعيد املحددة باملادتين 

)وأحكام املحكمين فيه ال تقبل الطعن عليها إال 2330 لسنة 22"القضائي" الذي ينظمه قانون التحكيم القضائي في املواد املدنية والتجارية رقم 

 للحاالت املحددة وبالشروط وفي املواعيد املحددة باملادتين 
 
من ذلك القانون. وال يجوز إقامة دعوى ببطالن أحكامها في  22و 20بالتمييز، وفقا

 للنظام الخاص بالتحكيم بمعامالت سوق املال الذ
 
ي أصدره مجلس املفوضين الذي ينظمه قانون إنشاء هيئة جميع األحوال(، والثالث وفقا

 ، والئحته التنفيذية.  243باملادة  1020لسنة  1أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية رقم 

هـ على أنه:" ال 14/0/2433( بتاريخ 34( من نظام التحكيم باململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/20/1حيث نصت املادة ) - 254

 يجوز للجهات الحكومية االتفاق على التحكيم إال بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

 م بشأن إصدار قانون التحكيم في املواد املدنية والتجارية بدولة قطر الصادر 1021( لسنة 1( من قانون التحكيم رقم )1/1كما نصت املادة ) - 255

م، على أنه:" يكون االتفاق على التحكيم في منازعات العقود اإلدارية بموافقة 22/1/1021هـ املوافق 23/0/2433في الديوان األميري بتاريخ 

 رئيس مجلس الوزراء، أو من يفوضه".
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 لكون أن عقد النفط وإن كان له طابع خاص فإنه يعتبر من عقود االس   
 
تثمار فإننا   ارتأينا ُمعالجة قوانين نظرا

االستثمار األجنبي للتحكيم في كل من دول املغرب العربي، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك على النحو 

 التالي:

م نص وبشكل واضح على جواز اللجوء إلى التحكيم في عقود االستثمار، حيث 2330فاملشرع املغربي ومنذ سنة     

م على 2330نونبر  3املعتبر بمثابة ميثاق االستثمار الصادر بتاريخ  23-30( من القانون اإلطاري رقم: 21املادة ) نصت

 تقض ي بفض كل نزاع قد ينشأ بين الدولة املغربية واملستثمر األجنبي بخصوص 
 
إنه: " يمكن أن تتضمن العقود بنودا

 يها املغرب في ميدان التحكيم الدولي". االستثمار وفقا لالتفاقيات الدولية التي صادق عل

املتعلق بالبحث عن حقول الهيدرو كاربورات واستغاللها على  12-30( من القانون رقم: 33كما إنه جاء في املادة )     

 وفي هذه
 
 أجنبيا

 
 معنويا

 
 إنه: " يمكن أن تنص االتفاقات النفطية على اللجوء الى التحكيم إذا كان أحد األطراف شخصا

 الحالة تحدد االتفاقات قواعد إجرائية تتفق واملمارسات الدولية الخاصة بالتحكيم في النزاعات النفطية". 

لذلك فمن خالل القانون أعاله يظهر بأن املشرع املغربي من جهة قد تنازل عن التمسك بالسيادة والحصانة في     

د، وذلك في حدود الجزء الخاص باالستثمار، حيث أن فترة مواجهة العملية التحكيمية، والتي ستتم مناقشتها فيما بع

صدور هذا النص صادفت أزمة اقتصادية وضغوطات املؤسسات املالية الدولية التي تفرض سياستها على الدول النامية 

لوية و ومن جهة أخرى فأن هذا النص قد تبنى املبدأ القاض ي بتطبيق االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب باأل 

 .  1022على القانون الوطني قبل دستور 

م املتعلق بتشجيع 1020لسنة  3املتعلق باملنازعات من القانون رقم:  14أما املشرع الليبي فقد نص في املادة:     

اءات نتيجة إلجرأو لمستثمر اما بفعل إلة ولدواألجنبي المستثمر ابين االستثمار على إنه : " ُيعرض أي نزاع ينشأ 

لتي الة ولد، والةولداتفاقية ثنائية بين ك اناإذا كانت هال ، إلةولدالمختصة في كم المحاالة على ولداذتها ضده تخا

 لمستثمر اليها إلتي ينتمي الة ولدن اتكواف ألطردة امُتعدت تفاقيا، أو المستثمراليها إينتمي 
 
 فيها تتضمن طرفا

 
نصوصا

 لتحكيم".ط اينص على شر، لةولدوالمستثمر ا بينص خاق تفاأو التحكيم أو امتعلقة بالصلح 

عتبر ُمنازعات عقود النفط منها، قد أسند     
ُ
وحيث يتضح أن املشرع الليبي فيما يخص ٌمنازعات االستثمار والتي ت

كقاعدة عامة االختصاص للبت في هذا النوع من املنازعات للقضاء الرسمي، وإنه يمكن اللجوء في ذلك إلى التحكيم 

 نت هنالك اتفاقية بين الدولتين أو اتفاق خاص.إذا كا

من  30أما فيما يتعلق بموقف املشرع املوريتاني بخصوص التحكيم في ُمنازعات االستثمار،  فقد نص في املادة     

ذه هتطبيق أو يل ولناجمة عن تأت اعاالنزم املعتبر بمثابة مدونة االستثمار على إن: " ا1021لسنة  01القانون رقم 

، لمستثمرر اتبعا  الختياأو لتحكيم المعنية عبر اف األطرابين هم لتفااستحالة اعند  ، أو ضياتسويتها بالتريتم نة ومدلا

ن لك فإذفضال  عن ، وإلسالميةايتانية رلمواية رلجمهوانظم ونين اطبقا لقو، لمختصةايتانية رلموكم المحام اماأ

إلسالمية اية رلجمهوافي دة لموجواألجانب امن قبل لوكة ت املمالأو املقاوألجانب المستثمرين ابين ت عاالنزا

أو ضي ابالترى تسوأن نة يمكن ولمدالمتعلقة بهذه وايتانية رلمواإلسالمية اية رلجمهوت ابين سلطاويتانية رلموا

ين لمبرمة بر االستثماالمتعلقة بحماية املعاهدات واالتفاقيات الى بالرجوع إما ق الطرفين وإما باتفاإلك: وذلتحكيم ا

لية للوساطة ولدالغرفة باللجوء إلى تحكيم اما ، وإلمستثمرامنها ر لتي ينحدالة ولدوايتانية رلمواإلسالمية اية رلجمهوا

تفاقية ابمقتضى"ي أنش ئ  لذرات المتعلقة باالستثمات اعاالنزالي لتسوية ولدكز المربموريتانيا، أو الخاصة التحكيم  وا
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رس ما 23يخ ربتاى  والتي صادقت عليها موريتانيا ألخرول الداعايا ول ور لدابين ت راباالستثمات املتعلقة عاالنزاتسوية 

 م.2320

م املتعلقة بتسوية ُمنازعات االستثمار، فإنها تتطلب بعض الشروط الخاصة من 2320أما اتفاقية واشنطن لسنة     

زعات االستثمار، واملنشأ بموجب أجل أن تتمكن الدولة من تحريك مسطرة التحكيم أمام مركز واشنطن لتسوية ُمنا

( من هذه االتفاقية بحيث يجب أن تكون الدولة من 10هذه االتفاقية، ومن بين هذه الشروط ما نصت عليه املادة )

 .   (256)الدول املوقعة على االتفاقية 

د نص في الفصل م املتعلق بقانون االستثمار فق1022لسنة  12أما فيما يخص التشريع التونس ي فالقانـون عدد     

ى كل نزاع يطرأ بين الدولة التونسية واملستثمر بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذا القانون  13رقم:  منه على إنه: " يسو 

، ولألطراف حرية االتفاق على اإلجراءات والقواعد التي تحكم 
 
وفق إجراءات املصالحة إال إذا تخلى أحد األطراف كتابيا

إنه بالنسبة للمشرع التونس ي من خالل هذا القانون نص على أن املنازعات يتم تسويتها عن  املصالحة"، حيث يتضح

 .(257)طريق املصالحة وأن التحكيم ال يتم اللجوء إليه إال بعد تعذر التسوية عن طريق املصالحة

 بسن تشريعات تتعلق بامل    
 
ذلك ستثمر األجنبي، و أما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإنها قامت هي أيضا

بهدف جذب االستثمارات األجنبية، ونجد تلك التشريعات قد نظمت التحكيم، وذلك بأن اجازت االتفاق على إحالة أي 

 .(258)نزاع ينشأ بين املستثمر األجنبي والدولة املستضيفة لالستثمار إلى هيئة تحكيم سواء  أكانت محلية أم دولية 

، (259)سعودية صدر املرسوم امللكي بشأن نظام االستثمار األجنبي في اململكة العربية السعودية ففي اململكة العربية ال    

 23حيث نصت املادة )
 
( من ذلك النظام على إنه: "مع عدم اإلخالل بأي اتفاقيات تكون اململكة العربية السعودية طرفا

 فيها:

موجب نبي فيما له عالقة باستثماراته املرخص لها بتتم تسوية الخالفات التي تنشأ بين الحكومة واملستثمر األج .2

 قدر اإلمكان، فإذا تعذر ذلك ُيحيل الخالف حسب األنظمة.
 
 هذا النظام وديا

تتم تسوية الخالفات التي تنشأ بين املستثمر األجنبي وشركائه السعوديين فيما له عالقة باستثماراته املرخص  .1

 قدر اإلمكان فإذ
 
 ا تعذر ذلك يحل الخالف حسب األنظمة. بموجب هذا النظام وديا

                                                           
 .2322تجدر االشارة في هذا الصدد أن هذه االتفاقية صادقت عليها اململكة املغربية سنة  - 256
 03.00ي اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه بالنسبة للمشرع املغربي فإنه يميز بين الصلح واملصالحة والوساطة بحيث أنه بالرجوع إلى القانون تنبغ - 257

من قانون املسطرة املدنية والذي قد تم تعديله  00-311يتضح أنه يعالج إلى جانب التحكيم الوساطة االتفاقية، حيث جاء في الفصل رقم: 

حيث نص على إنه: "يجوز لألطراف ألجل تجنب أو تسوية نزاع االتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل  03.00يمه بموجب القانون رقم: وتتم

ابرام صلح ينهي النزاع" بحيث يتضح أن الصلح هو نتيجة للوساطة االتفاقية علما أن الوساطة القضائية لها مقومات أخرى وأنه بخصوص 

 ها مدونة الشغل املغربية بحيث تعتبر وسيلة من وسائل فض منازعات الشغل الجماعية.املصالحة فقد تبنت

م حسب أقدمية 2320لقد صادقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست على اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار لعام  - 258

، سلطنة عمان بتاريخ 11/02/2331، اإلمارات العربية املتحدة بتاريخ 01/02/2330، السعودية بتاريخ 04/03/2313التصديق)الكويت بتاريخ 

ومن بين الدول العربية األخرى التي صادقت على تلك االتفاقية:  ،(10/02/1022، ثم قطر بتاريخ 20/03/2332، البحرين بتاريخ 13/03/2330

 www.icsid.worldbank.orgيا، لبنان، جمهورية اليمن، أنظر: الجزائر، جمهورية مصر العربية، املغرب، السودان، تونس، األردن، سور 

 م، بشان االستثمار األجنبي باململكة العربية السعودية.1000هـ ، 0/2/2412بتاريخ  2املرسوم امللكي رقم: م/ -259
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فمن خالل نص تلك املادة يتضح بأن املشرع السعودي نظم التحكيم في حالة نشوء نزاع بين املستثمر األجنبي     

والدولة املستضيفة لالستثمار، أو فيما بين املستثمر األجنبي واملستثمر السعودي، بأن يتم حل الخالف بالطريق الودي، 

تعذر الوصول إلى الحل الودي، فإنه يمكن حل الخالف حسب األنظمة، أي حسب بنود العقد املبرم بينهما  وفي حالة

 أو إلى أي وسيلة لحل النزاعات. -شرط أو مشارطة التحكيم-فيما إذا تضمن اتفاق التحكيم 

( 20، حيث جاءت نص املادة )(260)كما إن نظام التحكيم باململكة العربية السعودية قد نظم االتفاق على التحكيم      

 من نظام التحكيم السعودي على إنه: 

2.  
 
 طبيعيا

 
أم -أو من يمثله–ال ي ح االتفاق على التحكيم إال من يملك التصرف في حقوقه سواء  أكان شخصا

.
 
 اعتباريا

 
 شخصا

 م يرد نص نظاميال يجوز للجهات الحكومية االتفاق على التحكيم إال بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما ل .1

 خاص ُيجيز ذلك.

وبناء  على ما تقدم، يتضح بأن املشرع في اململكة العربية السعودية أشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل إدراج     

 شرط التحكيم في العقود التي تبرمها الحكومة أو من يمثلها من األشخاص االعتبارية العامة.

، (261)ملشرع استثمار رأس املال األجنبي، وذلك من خالل إصدار قانون خاص بذلك أما في سلطنة ُعمان فقد نظم ا    

( من ذات القانون على إنه:" يجوز االتفاق على إحالة أي نزاع ينشأ بين مشروعات االستثمار 24حيث جاءت نص املادة )

 اللجواألجنبي والغير إلى هيئة تحكيم محلية أو دولية"، فمن خالل نص تلك املادة فإن امل
 
ء شرع العماني قد أجاز صراحة

وإحالة إي نزاع قد ينشأ بين املستثمر األجنبي والغير سواء  أكان الغير  -شرط أو مشارطة التحكيم-إلى اتفاق التحكيم 

 إل
 
 ىدولة أو إحدى مؤسساتها االعتبارية العامة، أو حتى األفراد، وإحالته إلى هيئة تحكيم محلية أو دولية، وذلك استنادا

 للعقد.
 
 اتفاق التحكيم املبرم وفقا

م قانون بشأن 1023كذلك فإن املشرع الكويتي قد نظم التحكيم في حالة االستثمار األجنبي، فقد صدر في عام      

( على إنه:" تكون املحاكم الكويتية وحدها هي 12، حيث نصت املادة )(262)تشجيع االستثمار املباشر في دولة الكويت 

 كان. ويجوز االتفاق على االلتجاء في هذا النزاع إلى  املختصة بنظر 
 
أي نزاع ينشأ بين مشروعات االستثمار والغير أيا

 التحكيم".

، حيث نصت (263)أما في دولة قطر فقد صدرت قانون لتنظيم استثمار رأس املال األجنبي في النشاط االقتصادي     

اع ينشأ بين املستثمر األجنبي والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو ( على إنه:" يجوز االتفاق على حل أي نز 22املادة )

 دولية".

 الفقرة الثانية: أهلية الشركات املستثمرة في تحكيم العقود النفطية

                                                           
 هـ.14/0/2433( بتاريخ 34نظام التحكيم السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ -260

هـ 2420جمادى األولى  22م بإصدار قانون استثمار رأس املال األجنبي بسلطنة ُعمان، الصادر في 2334لسنة  201ي رقم: املرسوم السلطان -261

 م.2334من أكتوبر  22املوافق 

 م بشأن تشجيع االستثمار املباشر في دولة الكويت.1023لسنة  222القانون رقم:  -262

 ثمار رأس املال األجنبي في النشاط االقتصادي بدولة قطر.م بشأن تنظيم است1000لسنة  23القانون رقم:  -263
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، تلك العقود التي تبرمها الدولة مع أشخاص     
 
لعل من أهم االستثمارات التي غالبا ما تتعدى حدود الدول ُجغرافيا

كون الشركة الواحدة منها من خالل اندماج عدة شركات، بحيث القانون الخاص
ُ
برى، التي ت

ُ
، كالشركات االستثمارية الك

شكل رأس مال عمالق ُيستخدم في االستثمار، كالشركات النفطية األجنبية.
ُ
 ت

ركات حيث إن أغلب الشركات في هذا الصدد ما نجدها تتخذ لنفسها شكل شركة ُمساهمة، وهذا النوع من الش    

، وبالتالي هو من له صالحية إبرام العقود، أما غيره فهو يحتاج لوكالة خاصة (264)يمثلها قانونا رئيس مجلس اإلدارة 

مكتوبة من أجل القيام بذلك، إال أننا نجد أن هذه الشركات تكون ُمتعددة الجنسيات، وتتعامل في إطار التجارة 

 نها على سبيل املثال ال الحصر:الدولية مما يطرح معه العديد من التساؤالت م

ما هو القانون الذي سيخضع له اتفاق التحكيم الذي تكون فيه هذه الشركات االستثمارية، من حيث صحته  .2

وكل شروطه؟ وبالتالي يصبح النقاش يصب في إطار القانون الدولي الخاص مما يجعل العملية التحكيمية ككل 

 للمبدأ القائل بأ
 
 نه إذا استحال عرض النزاع على التحكيم فإن شرط التحكيم يزول.ُمهددة، وذلك تطبيقا

ثم أنه يطرح في هذا الصدد تساؤل أخر مفاده: هل يمكن القول بأن أهلية اللجوء إلى القضاء هي نفسها أهلية  .1

 اللجوء إلى التحكيم؟

لتزامات العامة املقررة في قانون االإن األهلية املطلوبة في التحكيم هي أهلية القيام بتصرف قانوني، وتخضع للقواعد    

والعقود، أما أهلية اللجوء إلى القضاء فهي أهلية إجرائية تخضع لقانون املسطرة املدنية، وإن الجزاءات املقررة في 

القوانين اإلجرائية تختلف عن تلك املسطرة في قوانين املوضوع، ولو أن القانون اإلجرائي هو من يبث الروح في القاعدة 

 وضوعية وينقلها من الجمود إلى الحركة. امل

 املبحث الثاني: الصعوبات القانونية للتحكيم في عقود النفط

 طرفا فيها،     
 
إن من أهم الصعوبات القانونية التي تواجه العملية التحكيمية في عقود النفط، والتي تكون الدولة دائما

حث عن القانون الواجب التطبيق، وفي مرحلة ثانية بعد البدء تتجلى في مرحلة ما قبل بدأ إجراءات التحكيم وهي الب

 في مسطرة التحكيم.

فيثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق أمام املحكم، وذلك عندما يدفع أحد الطرفين أمام املحكم بعدم     

 إلى عدم وجود اتفاق تحكيم، أو بطالن اتفاق التحكيم، أو عدم شمول 
 
اتفاق التحكيم للنزاع  االختصاص، استنادا

املطروح أمامه، ففي هذا الفرض يتعين على املحكم البحث عن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم للفصل 

 في مدى صحة الدفع املثار أمامه من عدمه.

 لب أول(،)كمطوتقتض ي الدراسة تبيين الصعوبات الخاصة بالقانون الواجب التطبيق في تحكيم العقود النفطية     

 النفطية )كمطلب ثاني(.ومن ثم نتحدث عن الصعوبات الخاصة بسيادة الدولة في تحكيم العقود 

 املطلب األول: الصعوبات الخاصة بالقانون الواجب التطبيق في تحكيم العقود النفطية

                                                           
من قانون شركات املساهمة املغربي ما يلي: تخول ملجلس اإلدارة الجماعية أوسع السلط للتصرف باسم  201جاء في الفقرة األولى من املادة  - 264

ولة صراحة بمقتض ى القانون ملجلس الرقابة وجمعيات الشركة في جميع الظروف، ويزاولها في حدود غرض الشركة مع مراعاة السلطة املخ

 .1310( ص 2332أكتوبر  21) 2421جمادى اآلخرة  4بتاريخ  4411الجريدة الرسمية عدد  30-21املساهمين. القانون 
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عقد من  اق تحكيم يتعلق بأيُيثير اتفاق التحكيم املتعلق بعقود النفط تنازع القوانين شأنه في ذلك شأن أي اتف        

 العقود االستثمارية ذات الطابع الدولي، وبالتالي يتعين البحث عن القانون واجب التطبيق على هذا االتفاق.

ن مسألة تحديد القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم، نجدها قد تثور أمام القاض ي الوطني أو أمام املحكم، إ    

أمام القاض ي الوطني فإنه ال يجد أية صعوبات في معرفة وتحديد القانون الواجب التطبيق على  فإذا أثيرت تلك املسألة

اتفاق التحكيم، وذلك بحكم أن قواعد القانون الدولي الخاص في دولته هي التي تتولى تحديد هذا القانون، أما إذا ما 

 إلى عدم وجود اتفاق تحكيم، تم عرض النزاع على املحكم ودفع الطرفين أمام املحكم بعدم اختصاصه
 
، وذلك استنادا

 في هذه 
 
أو بطالن اتفاق التحكيم، أو عدم شمول اتفاق التحكيم للنزاع املطروح أمامه، فإن اإلشكال يزداد تعقيدا

الحالة، ألن املحكم ليس له قواعد اسناد يستعين بها في تحديد القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم، ألنه عكس 

 .(265)قاض ي ال يملك تلك القواعد التي يملكها القاض ي ال

لذلك ومن أجل التطرق لهذه اإلشكالية، فإنه يجب ُمعالجة ذلك من خالل التعرف على موقف الفقهاء وبعض 

 االتفاقيات الدولية والقوانين الوطني التي قيلت في هذا الشأن. 

 ب الفقهيةالفقرة األولى: القانون الواجب التطبيق من خالل املذاه

إن الفقه قد اختلف بشأن القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم، حيث انقسم في هذا الصدد إلى اتجاهين     

أساسين: االتجاه األول يدعو إلى تطبيق قانون دولة مقر التحكيم، بينما االتجاه الثاني يدعو إلى األخذ بقانون اإلرادة 

 .(266)املستقلة 

: االتجاه الق
 
 ائل بخضوع اتفاق التحكيم لقانون دولة مقر التحكيم:أوال

إن هذا االتجاه يستمد أساسه من الطبيعة املختلطة للتحكيم، أي الطبيعة االتفاقية )التعاقدية( والطبيعة     

 القضائية في آن واحد، وبناء  على ذلك االتجاه فإن قانون دولة مقر التحكيم هو الذي يجب أن ُيطبق ويحكم التحكيم

، لكن وعلى الرغم من ذلك فهذا االتجاه تلقى العديد من االنتقادات (267)بشكل عام، بما في ذلك اتفاق التحكيم

 من جانب أنصار االتجاه القائل بتطبيق قانون اإلرادة.
 
 خصوصا

: االتجاه القائل بخضوع اتفاق التحكيم لقانون اإلرادة املستقلة:  
 
 ثانيا

 إياه يذهب هذا االتجاه إلى ال    
 
قول بأن التحكيم في عقود النفط يجب أن يخضع لقانون اإلرادة املستقلة، ُمفضال

 بها، فهي راجحة وغالبة 
 
عن قانون الدولة مقر التحكيم، وذلك بحكم الطبيعة التعاقدية للتحكيم وأن لم يكن ُمسلما

اء  هذا اإلطار كيفما كانت صورته سو  على الطبيعة القضائية، فالتحكيم في -مرحلة اتفاق التحكيم-في هذه املرحلة 

أكان اتفاق ُمستقل أو شرط تحكيم ُمدرج في عقد، فهو يبقى عقد ويجب أن يعامل مثله مثل باقي العقود األخرى، ومن 

 
 
ثم فإن قواعد القانون الدولي الخاص التي تحكم العقود بصفة عامة هي التي تنطبق على اتفاق التحكيم، واستنادا

                                                           
 .132سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  - 265

 .21، ص 1002حكيم التجاري الدولي، جهينة للنشر والتوزيع، خالد إبراهيم التالحمة، "القانون الواجب التطبيق على إجراءات الت - 266

م، حيث نصت املادة الخامسة 2301وقد تأثر بهذه النظرية مجمع القانون الدولي في التوصية التي أصدرها بمناسبة انعقاده بأمستردام في عام  - 267

لقانون النافذ في الدولة مقر التحكيم، انظر: سراج حسين من هذه التوصية على أن صحة اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم تكون محكومة با

 .131أبو زيد، مرجع سابق، ص
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اإلرادة فإن القانون الذي ُيطبق على اتفاق التحكيم هو القانون املختار من قبل األطراف أنفسهم ، أي ملبدأ سلطان 

 . (268)قانون اإلرادة املستقلة 

لكن هذا االتجاه يجد بعض الصعوبات في حالة عدم وجود االختيار الصريح من قبل األطراف، مما يطرح معه     

حكم اللجوء إليه. فهل يلجأ إلى قانون الدولة مقر التحكيم، أم إلى القانون املختار تساؤل عن القانون الذي يجب على امل

من قبل األطراف ليطبق على موضوع النزاع؟ وبعبارة أخرى هل هنالك ارتباط بين القانون املطبق على موضوع النزاع 

 والقانون املطبق على شرط التحكيم؟

 لة مقر التحكيم:بالنسبة لفرضية إخضاع التحكيم لقانون الدو  .2

في هذه الحالة قد يكتفي الطرفين فقط بتحديد مقر التحكيم في دولة ُمعينة دون اإلفصاح الصريح عن القانون     

الواجب التطبيق على التحكيم، لذلك حسب أنصار قانون اإلرادة املستقلة، فإنه يستخلص من ذلك إن إرادة األطراف 

 عندما قد اتجهت نحو اختيار قانون هذه الدو 
 
لة أي قانون دولة مقر التحكيم، حتى ُيطبق على اتفاق التحكيم، خاصة

 لتطبيق قانون بلد هذا املركز التحكيمي 
 
 إضافيا

 
 للتحكيم، لكونه ُيعد سندا

 
 دائما

 
 .(269)يكون مقر التحكيم مركزا

 بالنسبة لفرضية إخضاع التحكيم لقانون العقد موضوع النزاع:  .1

ية إخضاع اتفاق التحكيم للقانون الذي يحكم العقد موضوع النزاع، فإنه وحسب االتجاه فيما يخص فرض         

 ملبدأ استقالل اتفاق التحكيم عن العقد األصلي، فإن ذلك يعني إن اتفاق 
 
املنتصر لقانون اإلرادة املستقلة، واستنادا

ف تيار قانون ليحكم اتفاق التحكيم يختلالتحكيم يمكن أن يكون له إسناد ُمستقل، وبالتالي فإنه يمكن لألطراف اخ

عن الذي يحكم العقد، وفي حالة سكوت األطراف بشأن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، فإن املحكمون 

في املقابل غير ُملزمين بتطبيق القانون املختار من قبل األطراف ليحكم العقد موضوع النزاع على اتفاق التحكيم، لكن 

غم من ذلك فإن اختيار األطراف لقانون معين لكي يطبق على العقد، فإنه ُيعتبر داللة قوية على اتجاه إرادتهم وعلى الر 

 .(270)إلى اختيار هذا القانون من أجل أن ُيطبق كذلك على اتفاق التحكيم 

 الفقرة الثانية: القانون الواجب التطبيق من خالل االتفاقيات الدولية

: اتفاقية نيويور 
 
  (:271) 2558ك أوال

( من هذه االتفاقية، فإنه ال يجوز رفض االعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه، إال إذا 0حسب مقتضيات نص املادة )    

 للقانون الذي أخضع األطراف 
 
قدم الخصم املتمسك ضده بالحكم الدليل على أن "اتفاق التحكيم غير صحيح وفقا

 لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم".االتفاق له، أو عند عدم النص على ذلك، وفق
 
 ا

 إلى القانون الذي     
 
ُيستنتج من هذا النص أن االتفاقية أخذت بقانون اإلرادة املستقلة، ومن ثم يتعين الرجوع أوال

اختاره األطراف ليحكم اتفاق التحكيم، بمعنى أنها قد ذهبت في االتجاه الثاني لخضوع اتفاق التحكيم لقانون اإلرادة 

ملستقلة، وفي حالة غياب اإلرادة الصريحة من قبل األطراف، فقد ألزمت االتفاقية األخذ بقانون الدولة التي قد صدر ا

                                                           
 .133سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  - 268

 .142سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  - 269

 .24، ص 2331إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،  - 270

على  1024أكتوبر  02تم الولوج إليه في  http://www.uncitral.orgاملتعلقة باالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية منشورة باملوقع التالي  - 271

 .  11:00الساعة 

http://www.uncitral.org/
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فيها حكم التحكيم، أي أنه في حالة غياب التحديد الصريح من قبل األطراف لتحديد القانون الواجب التطبيق على 

 .(272)و القانون الذي قد صدر فيه حكم التحكيم اتفاق التحكيم، فإنه يوجد قانون ُمختص احتياطي وه

إال إنه وعلى الرغم من الحلول التي قدمتها هذه االتفاقية إال أنها تبقى ُمقتصرة فقط على االعتراف بالحكم التحكيمي     

لتحكيم ا وتنفيذه، بمعنى أنه في الحالة التي يعرض فيها الحكم التحكيمي أمام القاض ي الوطني بمناسبة االعتراف بحكم

وتنفيذه. أي في مرحلة ما بعد صدور الحكم التحكيمي ليس إال، ومن ثم يتعين عليه الرجوع إلى قانون هذه الدولة، 

 نهائية لإلشك علما بأن هذه القاعدة التي قررتها املادة أعاله قاعدة إسناد ال قاعدة موضوع ولم تقدم في نظرنا
 
ال حلوال

 املطروح.

: اتفاقية جنيف 
 
  :(273) 2592ثانيا

( من هذه االتفاقية على إنه: "تفصل محاكم الدول املتعاقدة في وجود أو صحة وجود اتفاق 2/1نصت املادة )    

 للقانون الواجب التطبيق عليهم، وفي املسائل األخرى:
 
 التحكيم فيما يتعلق بأهلية األطراف وفقا

 للقانون الذي أخضع له األطراف اتفاق التحكيم.  -2
 
 وفقا

 لقانون البلد الذي يجب أن يصدر فيه حكم التحكيم. وفي -1
 
 حالة عدم اتفاق األطراف، وفقا

وفي حالة عدم اتفاق األطراف، وكان من غير املمكن معرفة البلد املحتمل أن يصدر فيه حكم التحكيم في اللحظة  -3

 للقا
 
 على املحكمة القضائية، تفصل املحكمة وفقا

 
تنازع نون الذي تعينه قواعد الالتي يكون فيها األمر معروضا

 في دولتها ".

( على جواز رفض االعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه إذا كان اتفاق التحكيم "غير صحيح 3/2كما جاءت نص املادة )     

 للقانون الذي أخضع له األطراف اتفاق التحكيم، أو قانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم، في حالة عدم 
 
وفقا

 األطراف".اتفاق 

فمن خالل هذين النصين يتضح أن هذه االتفاقية أخذت بنفس الحلول التي سبق وأن أخذت بها اتفاقية نيويورك     

م، حيث أنها قد تبنت قانون اإلرادة املستقلة ليطبق على اتفاق التحكيم، وفي حالة عدم توافر اإلرادة الصريحة 2303

 يم لقانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم.تبنت االتفاقية مسألة خضوع اتفاق التحك

وقد تناولت هذه االتفاقية إشكالية القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم أمام القاض ي الوطني وقبل صدور     

حكم التحكيم، حيث ميزت االتفاقية بين حالتين: ففي الحالة األولى: إذا كان من املمكن توقع البلد الذي سوف يصدر 

يه حكم التحكيم، فإن قانون هذا البلد هو الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، والحالة الثانية: في حالة إذا لم ف

يكن من املمكن توقع البلد املحتمل لصدور حكم التحكيم فيه، فإن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم هو 

املعروض عليها النزاع، أي قواعد تنازع القوانين في قانون دولة  ذلك القانون الذي تعينه قواعد التنازع في املحكمة

 القاض ي.

ونشير في هذا الصدد أنه يمكن أن يدخل في مفهوم قانون اإلرادة املستقلة حتى قواعد الشريعة اإلسالمية كما جاء     

لدولة لقانون ليس هو قانون ا في إحدى األحكام التحكيمية على إنه: "في النظام االنكلوساكسوني يمكن إخضاع االتفاق

                                                           
 .143سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  - 272

 م، منشورة باملوقع التالي2320م، ودخلت حيز التطبيق في 2322ة للتحكيم التجاري الدولي وقعت في االتفاقية األوروبي - 273

http://www.drmmahran.com    13:30على الساعة  1024أكتوبر  2تم الولوج في. 



 

 

  التاسع و الثالثيند العد

111 

 يحكم 
 
 وبما أن األطراف قد أرادو الشريعة اإلسالمية قانونا

 
بل يمكن أن يكون أي نظام قانوني محدد بشكل كاف

 .  (274)اتفاقاتهم فيكون هو النظام املطبق على العقد "

: موقف القوانين الوطنية:
 
 ثالثا

للتحكيم نجدها قد تعرضت ملسألة القانون الواجب التطبيق على  إن بعض التشريعات الوطنية املنظمة            

( على إنه:" يكون اتفاق 213/1الذي نص باملادة ) (275)اتفاق التحكيم، كالقانون السويسري للتحكيم الدولي الخاص 

 من حيث املوضوع إذا توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون املختار من قبل األطراف
 
أو القانون  ،التحكيم صحيحا

 القانون الذي يحكم العقد األصلي(، أو القانون السويسري".
 
 الذي يحكم موضوع النزاع )وخصوصا

حيث إنه من املالحظ على النص السابق، بأنه يكفي ل حة اتفاق التحكيم أن تتوافر فيه الشروط املوضوعية التي     

 يتطلبها أحد القوانين الثالثة:

 ل األطراف.القانون املختار من قب .2

 من قبل  .1
 
 العقد األصلي، سواء  أكان هذا القانون ُمختارا

 
القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع وخصوصا

 األطراف أو من قبل املحكمين.

 القانون السويسري باعتباره قانون الدولة التي يجري التحكيم على إقليمها. .3

لوارد بقانون التحكيم السويسري والجزائري، حيث نصت املادة أما املشرع األسباني فقد جاء بنص ُمغير للنص ا    

 بواسطة األطراف بشرط أن توجد صلة بينه 22)
 
( على إنه: "يحكم صحة اتفاق التحكيم وآثاره القانون املختار صراحة

يحكم  الذي وبين العقد األصلي، أو موضوع النزاع. وفي حالة تخلف االختيار الصريح من قبل األطراف، ُيطبق القانون 

العقد األصلي الناش ئ عن النزاع. وفي حالة عدم وجود هذا القانون، ُيطبق قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم. 

وإذا لم يكن من املمكن تحديد هذا القانون ُيطبق قانون محل إبرام اتفاق التحكيم"، فكما هو واضح من النص 

اتفاق التحكيم أن تتوافر فيه الشروط املوضوعية التي يتطلبها أحد  فاملشرع اإلسباني قد حدد بأنه يكفي ل حة

 القوانين األربعة التالية:

.القانون املختار من قبل األطراف، بشرط وجود صلة بين القانون املختار من قبلهم ليحكم اتفاق التحكيم والعقد 2

 موضوع النزاع.

.. القانون الذي يحكم العقد موضوع النزاع إذا كان ه1
 
 ذا القانون ُمحددا

 .قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم.3

 . قانون الدولة محل إبرام اتفاق التحكيم.4

أما فيما يتعلق بقوانين التحكيم بالدول العربية بشكل عام، وقوانين التحكيم بدول مجلس التعاون لدول الخليج     

املشرع العربي بشكل عام، بأنه لم ُيضمن تلك القوانين أي نص العربية بشكل خاص، فإنه من املآخذ التي تؤخذ على 
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 لتلك القوانين أمام 
 
يتعلق بمسألة القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، بالرغم أن هذه املسألة قد تثور طبقا

 
 
 إلى عدم وجود هيئة التحكيم أو حتى أمام القاض ي الوطني، وذلك عندما يدفع أحد األطراف بعدم اختصاصها استنادا

، أو حتى أمام القاض ي الوطني بمناسبة الطعن في الحكم التحكيمي (276)اتفاق التحكيم، أو بطالنه، أو سقوطه 

 .(277)بالبطالن

من خالل ما تقدم، يتضح لنا بأن الفقه، واالتفاقيات الدولية املتعلقة بالتحكيم، وبعض قوانين التحكيم الوطنية،     

ن الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم بالعقود النفطية بشكل خاص، وعقود االستثمار قد عالجت مسألة القانو 

بشكل عام، وهو إخضاع اتفاق التحكيم إلى قانون اإلرادة املستقلة، وفي حالة تخلف قانون اإلرادة فإنه يؤخذ بقانون 

 التي أبرم فيها اتفاق التحكيم.الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم، أو قانون مقر التحكيم، أو قانون الدولة 

 الصعوبات القانونية الخاصة بسيادة الدولة في عقود النفط املطلب الثاني:

إن التفاوت القانوني واالقتصادي في مراكز األطراف املتعاقدة، دفع الدول املتعاقدة إلى تأميم وتسكين العقد بموجب     

كات األجنبية االستثمارية إلى تدويل العقد، األمر الذي أدى إلى تضمين القانون الوطني للدولة املتعاقدة، كما دفع الشر 

العقود املبرمة بين املستثمر األجنبي والدولة املستضيفة لالستثمار لشروط ذاتية كشرط الثبات التشريعي، وبالتالي غل 

 يد الدولة عن املساس بالعقد وتجميده لفترة زمنية خالل فترة سريان العقد.

 تلك التي قد تتضمن اتفاق إن أه    
 
 فيها بصفة عامة، وخاصة

 
م اإلشكاالت التي تواجه العقود التي تكون الدولة طرفا

التحكيم في عقود النفط هي مسألة السيادة، ذلك أن الدولة عندما تريد عرقلة العملية التحكيمية فإنها تستعمل 

 قضاء، أو حتى في مواجه تنفيذ األحكام؟السيادة والحصانة القضائية، سواء  أكان ذلك في مواجهة ال

 

 الفقرة األولى: الدفع بالحصانة ضد التحكيم

إن أتفاق التحكيم ُيرتب أثرين هامين، حيث يتمثل األول: في األثر اإليجابي املتمثل في منح املحكمين االختصاص     

اص املحاكم ثر السلبي املتمثل في سلب اختصبالفصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم، بينما يتمثل األثر الثاني في: األ

القضائية من نظر النزاع موضوع اتفاق التحكيم، فعلى ضوء تلك اآلثار، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا املجال، 

هل اتفاق التحكيم يتعارض مع ما تتمتع به الدولة ومؤسساتها االعتبارية العامة من حصانة قضائية وتنفيذية؟ وهل 

 لها أن تتمسك بتلك الحصانة أمام املحاكم الوطنية أو أمام هيئات التحكيم؟ يجوز 

وبناء  عليه، فإننا سوف نوضح مدى أثر اتفاق التحكيم على حصانة الدولة القضائية، وكذلك أثره على حصانة     

 الدولة التنفيذية.

                                                           
بنية على بما في ذلك الدفوع املحيث نصت معظم قوانين التحكيم العربية على إنه:" تفصل هيئة التحكيم في الدفوع املتعلقة بعد اختصاصها،  - 276

 لنص املادة )
 
(، 11/2عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطالنه أو عدم شموله ملوضوع النزاع"، كقانون التحكيم املصري والعماني استنادا

 ( من النظام السعودي.10/2واملادة )

الن حكم التحكيم، والتي نصت على أنه" ال تقبل دعوى بطالن حكم كما نصت معظم قوانين التحكيم العربية على حاالت قبول دعوى بط - 277

 لألبطال أو سقط بانتهاء ُمدته"، 
 
 أو قابال

 
لتحكيم كقانون االتحكيم إال في األحوال اآلتية: أ. إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا االتفاق باطال

 لنص املادة )
 
 ( من نظام التحكيم السعودي.00/2(، واملادة )03/2املصري والعماني استنادا
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: الدفع بالحصانة القضائية:
 
 أوال

من املبادئ املستقرة في القانون الدولي، وهو مبدأ املساواة القانونية بين الدول  ُيعد الدفع بالحصانة القضائية    

أعضاء الجماعة الدولية، فقيام إحدى الدول أو أحد األشخاص التابعين لها بمقاضاة الدول األخرى، سواء  أكان ذلك 

 بمب
 
 دأ املساواة بين الدول.أمام محاكمها الوطنية، أم أمام هيئات التحكيم، فإن ذلك كان ُيعد إخالال

من أجل عرقلة العملية التحكيمية، أو من أجل التخلص من اتفاقها على  (278)فتمسك الدولة بحصانتها وسيادتها     

 في عقد أو اتفاق التحكيم، فإنه يستمد أساسه من مبادئ القانون الدولي العام، 
 
الخضوع للتحكيم الذي قبلته صراحة

 الحالة يلقي بضالله على حسن سير العملية التحكيمية. ذلك أن هذا األخير في هذه

وفي هذا الصدد جاء قرار ملحكمة النقض الفرنسية، وذلك في إطار ملف ُعرض عليها من أجل تذييل حكم تحكيمي     

بالصيغة التنفيذية، بشأن نزاع يتعلق بفسخ عقد توزيع حصري للمشروبات في أوروبا يتضمن شرط إحالة االختصاص 

اكم والية جورجيا بالواليات املتحدة األمريكية، حيث أكدت في حكمها على إنه:" ... إذ أن موضوعه يقتصر فقط ملح

 ،
 
 للنظام العام الدولي، وحيث أن الحكم مبرر قانونا

 
، ال يكون ُمخالفا

 
على معاقبة خرق التزام تعاقدي ُمقرر سابقا

 .(279)وبالتالي يقتض ي رد الطعن"

للقول بأن الدولة عند إقدامها لقبول اتفاق التحكيم كالعقد النفطي، أو عقود  (280)يتجه أغلب الفقهفي هذا الصدد     

الطاقة كعقد من عقود االستثمار، فإن الدولة تكون بذلك قد تنازلت وبشكل ضمني عن حصانتها القضائية في حدود 

ها هو أن التحكيم نزاع من نوع خاص عن املوضوع الذي انصب عليه اتفاق التحكيم، وذلك بناء  على عدة أسس أهم

القضاء، وال ينتمي إلى ُسلطة أي دولة، وأن املحكم عندما يصدر حكمه فهو ال يصدره باسم أي دولة بل هو فقط ُينفذ 

املهمة التي ُعهد إليه بها من طرفي العقد أي املستثمر األجنبي والدولة، مما يعني معه أن ذلك ليس فيه مساس بحصانة 

 ة في ُمواجهة القضاء وسيادتها التي تملكها.الدول

إال إنه يجب التمييز بين حالتين لتحديد مدى تمتع الدول األجنبية بالحصانة القضائية من عدمه، فمن جهة أولى     

الحالة التي تقوم فيها الدولة بتصرف ما بصفتها شخص من أشخاص القانون الدولي العام، وبين بعض التصرفات 

تي تقوم بها بصفتها شخص من أشخاص القانون الخاص، بحيث أن الدولة ال تتمتع بالحصانة القضائية العادية ال

شرط -عند ممارستها لنشاط خاص إذا اتسم هذا النشاط بالطابع التجاري، فالدولة عند توقيعها على اتفاق التحكيم 

 على تنازلها عن  -أو مشارطة التحكيم
 
 ملموسة

 
 .  (281)الحصانة القضائية فإنه ُيشكل ذلك داللة
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وفي هذا الصدد أصدرت محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس في أحد أحكامها وهي بصدد البت في نزاع     

يتعلق بأحد عقود استغالل حقول نفط الجمهورية الليبية، إذ قضت فيه بأن الدفع بالحصانة القضائية للدولة ال 

يقوم على أساس تسوية النزاع بشكل رضائي من خالل اتفاق ُمسبق بين أطراف القانون  يتفق مع نظام التحكيم الذي

 عن حصانتها القضائية 
 
 . (282)الخاص يشكل في حد ذاته تنازال

 فيه يكون في  -شرط أو مشارطة التحكيم-زد على ذلك إن إدراج اتفاق التحكيم     
 
في العقد الذي تكون الدولة طرفا

 إلى إقدام الشركات املستثمرة على التعاقد، إذ أنه لوال اتفاق التحكيم ملا تعاقدت، ثم كثير من األحيان د
 
 أساسيا

 
افعا

 ملبدأ تراض ي الطرفين وتنفيذ العقود بحسن النية 
 
 سافرا

 
أن تمسك الدولة بحصانتها القضائية وسيادتها فيه خرقا

 وللتحكيم ككل ألنه يقوم على اإلرادة.

: الدفع بالحصا
 
 نة ضد التنفيذ:ثانيا

كما هو معلوم بأن الحصانة القضائية تهدف إلى الحيلولة دون مثول الدولة أمام القضاء الوطني لدولة أخرى، ملا      

في ذلك من انتهاك الستقالل الدولة وسيادتها، أما الحصانة التنفيذية فإنها تهدف إلى الحيلولة دون اتخاذ إجراءات 

 . (283)ملا ينطوي عليه من تهديد الستقرار الحياة الدولية التنفيذ الجبري ضد الدولة، 

عرقل العملية التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي، ولم تتمسك بالحصانة أو السيادة أثناء نظر     
ُ
فالدولة إذا لم ت

حكيم ى التالنزاع، فإن ذلك قد يحدث في مرحلة تنفيذ الحكم التحكيمي، فهل يمكن اعتبار قبول الدولة باللجوء إل

 عن حصانتها ضد التنفيذ الحكم التحكيمي؟
 
 ضمنيا

 
 تنازال

إلى القول بأنه يجب اقتراح بأن الدولة بمجرد قبول اتفاق التحكيم فإن  (284)في هذا الصدد ذهب البعض من الفقه     

ة ككل من التحكيميذلك يكون بمثابة تنازلها عن الدفع بحصانتها ضد التنفيذ، ألن القول بغير ذلك سيفري العملية 

فحواها وهذا االتجاه نؤيده بدورنا ألنه ما الفائدة من اللجوء إلى التحكيم إذا كانت الدولة ستتحجج بسيادتها في مرحلة 

 الحكم التحكيمي.

يذهب إلى القول بأن اتفاق التحكيم بذاته ال ُيفيد في الداللة على تنازل الدولة عن حقها  (285)إال أن هناك من 

.في التمس
 
 ك بالحصانة في مواجهة إجراءات التنفيذ بمعنى أن ذلك يجب أن يكون صراحة

                                                           
282 - "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 » 

حكم تحكيمي أوردته سهام السويني: التحكيم في حل منازعات نقل التكنولوجيا رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة شعبة القانون 

صادية واالجتماعية بسال جامعة محمد الخامس السنة الجامعية الخاص وحدة التكوين والبحث أنظمة التحكيم كلية العلوم القانونية واالقت

 .201الصفحة  1001/1003

 .210 -214حفيظة السيد الحداد،" املوجز في القانون القضائي الخاص الدولي"، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي بدون تاريخ نشر، ص - 283

، دار 2دود، دراسة في النظام القانوني للعقود املبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، طمحمد عبد العزيز علي بكر، فكرة العقد اإلداري عبر الح - 284

 .413، ص1000النهضة العربية، القاهرة، 

 .133حفيظة السيد الحداد، املرجع السابق، ص - 285
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( من اتفاقية البنك الدولي لتسوية ُمنازعات االستثمار، والتي أشارت إلى أن الدولة ال 00وهذا الطرح تؤيده نص املادة )

 تتنازل عن حصانتها ضد التنفيذ عندما تختار االنضمام إلى عقد يتضمن شرط التحكي
 
م، لكن يجوز إدراجه صراحة

 بأن تتنازل عن حصانتها السيادية فيما يخص أموالها فيما يتعلق بالتنفيذ الجبري للحكم التحكيمي.

وباإلضافة إلى ما سبق، فإنه يثار تساؤل آخر في نفس هذا الصدد مفاده هل يجوز للدولة املساس بالعقد بحكم     

وما مصير ما يسمى بشرط الثبات التشريعي إن وجد؟  وهل تملك الدولة حق سيادتها؟ وما هي ضمانات الطرف اآلخر؟ 

 تأميم نشاط استغالل النفط محل العقد؟

لذلك نشير إلى أن الدولة عندما تقدم على االنضمام إلى عقود النفط؟ فإن ذلك يكون من ُمنطلق أن الدولة لها     

لزم بتنفيذ جميع بنود العقد، ثم من جهة ثانية فهي تبقى دولة صفتان: فهي من جانب تحمل صفة املتعاقد امللتزم وامل

شرع القوانين وتتخذ القرارات، لكن الذي قد 
ُ
مارسها طبقا لهذه الصفة فهي كدولة ت

ُ
ذات سيادة لها اختصاصات ت

يكون  ك قديحدث هو أن الدولة عندما تقوم بوظيفة من بين وظائفها باعتبارها دولة كتلك املشار إليها أعاله، فإن ذل

 مع العقد الذي أبرمته كأن تقوم الدولة باستحداث نصوص قانونية أو تشريع ضرائب جديدة أو القيام بزيادة 
 
ُمتناقضا

 الحد األدنى لألجور...

واألكثر من ذلك فإن الدول اعتادت أن تدرج في العقود التي قد تبرمها مع املستثمر نص مفاده أن التزامها بمقتض ى     

د ال يمكن أن يحد من اختصاصاتها وحقوقها باعتبارها دولة وصاحبة سيادة، لكن في املقابل فإن الطرف هذا العق

 ما تتضرر عندما تقوم الدولة بسن تشريع قوانين أو إضافة بعض األعباء أو 
 
اآلخر أي الشركة املستثمرة غالبا

ها في اإلقدام على التعاقد مع الدولة أصبحت في الشروط...؟ مما يجعل االعتبارات التي بنت عليها تلك الشركة مصالح

 خبر كان.

إال إنه وفي املقابل هناك بعض الشروط يتم إدراجها في عقود النفط لصالح الطرف املستثمر، مثل شرط الثبات     

التشريعي الذي تتعهد الدولة بمقتضاه بعدم تطبيق أي تشريع جديد على العقد، وشرط عدم املساس بالعقد الذي 

تلتزم الدولة من خالله بعدم تعديل العقد بإرادتها املنفردة دون رضاء الطرف األخر، ُمستخدمة في ذلك الوسائل 

املتوفرة لها كسلطة عامة، رغم الخالف املطروح حول مدى صحة إدراج هذه الشروط، واآلثار التي يمكن أن تترتب 

 عليها. 

 الفقرة الثانية: لجوء الدولة الى التأميم

 في اهتزاز تلك القداسة التي كانت للملكية     
 
لقد شكل انتشار بعض مبادئ الفكر االشتراكي في العصر الحديث سببا

الفردية وطابعها املطلق الذي ساد فترة من الزمن بظهور بعض الوسائل القانونية التي تؤدي إلى هيمنة الدولة على 

 للجماعة الوطنية املشروعات الكب (286)وسائل اإلنتاج املختلفة، كتأميم
 
 .  (287)رى اململوكة للخواص لتصبح ملكا

                                                           
عادة في  دولة املستقلةالوهي مرحلة تمر بها ، "القطاع العامويمكن تعريف التأميم بأنه: "نقل ملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة أي تحويله إلى  - 286

 .وإرساء قواعد السيادة بحيث تقوم الدولة بإرجاع ملكية ما يراد تأميمه إلى نفسها امللكيةإطار عملية نقل 

نبي مع اشارة خاصة للوسائل املقترحة لحماية االموال العربية في الدول الغربية" الدار الجامعية هشام على صادق،" الحماية الدولية للمال األج - 287

 .10للطباعة والنشر، دون ذكر سنة الطبع، ص 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%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 املناسبات أقدمت بعض الدول مانحة االمتياز إلى ما يسمى بالتأميم، وقد شكل ذلك إشكالية أثارت     

 العديد من النقاشات القانونية حول مشروعية اللجوء إلى التأميم؟

ه التأميم هو مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها، وهذه السيادة كما يرى جانب من فاألساس القانوني الذي يقوم علي    

أنها نوعان: سيادة خارجية تتمظهر في عدم الخضوع ألي دولة أخرى، وسيادة داخلية وهي سلطتها على  (288)الفقه 

 التأميم.إقليمها، ومن بين مظاهر هذه السلطة إقدامها على إنهاء عقود النفط أو االمتياز عن طريق 

وفي هذا الصدد فإن من بين األحكام التحكيمية التي ناقشت مسألة التأميم، تلك املتعلقة بالنزاع الذي ثار بين     

الشركة البريطانية للنفط والدولة الليبية، وذلك بعدما قامت هده األخيرة باللجوء إلى التأميم بموجب قانون صدر عنها، 

وضوع العقد الرابط بين الطرفين، بحيث يتم نقل ُملكية نشاط االمتياز إلى شركة يقض ي بتأميم النشاط الذي كان م

الخليج العربي لالستكشاف، ونص القانون على أن يتم تعويض الشركة البريطانية للنفط باملبلغ الدي تقدره اللجنة، 

 لبنود عقد االمتياز، حيث أسست دعواه
 
ا على مخالفة التأميم لنصوص وبعد لجوء الشركة املؤممة الى التحكيم وفقا

العقد، وغياب دافع املصلحة العامة،  وأن ذلك كان بدوافع سياسية وانتقامية، وطالبت بالتصريح بعدم شرعية 

 للعقد يستوجب 
 
التأميم، واالستمرار في تنفيد عقد االمتياز، وتوصلت الهيئة التحكيمية الى أن التأميم ُيعتبر خرقا

 
 
للضرر وبرفض بقية الطلبات، مؤسسة قضائها على كون التأميم ينطوي على مخالفة االلتزامات التعويض الكامل، جبرا

 ملبدأ السيادة 
 
 له، وبالتالي مسؤولية الدولة الليبية وطبقا

 
 .(289)التي يفرضها العقد فهو ُيعتبر خرقا

لب املدعية باالستمرار في ويستفاد من ذلك تكريس مشروعية التأميم مادام أن الحكم التحكيمي لم يستجب لط    

 ملصلحة العامة هي شرط ملشروعيته.تنفيذ العقد، وبالتالي أن السلطة العامة هي األساس القانوني للتأميم، وا

 الخــاتمـة

 فصفوة القول أنه إذا كان للتحكيم دور مهم في مجال تسوية املنازعات ذات الطبيعة الخاصة الدولية،     
 
وختاما

 بمبدأ حرية فخضوع هذه املنا
 
 بين من ُيدافع عن مصالح الشركات املستثمرة تذرعا

 
زعات لقضاء التحكيم أثار خالفا

املبادرة الفردية، وبين من ُيدافع عن املصالح والثروات الطبيعية للدول النامية، تحت غطاء النظام العام الدولي 

 لإلشكاالت التي قد والسيادة، ألجل ذلك ظهرت بعض التشريعات الخاصة كتلك املتعلقة ب
 
االستثمار ،إال إنه ونظرا

ُيثيرها التحكيم في عقود النفط، والتفاوت الواضح بين أطرافه، وأمام الفراي التشريعي الذي يالحظ على مستوى العديد 

من التشريعات، تبقى الوسيلة األنجع لحل النزاعات الناجمة عن هذا الصنف من العقود هي اللجوء إلى التحكيم، 

ك أنه ينهل من القواعد القانونية التي تالئم الطبيعة الخاصة ملعامالت التجارة الدولية، ذلك أن املحكم كما قال ذل

 أحدهم يرى العدالة بينما القاض ي مكبل بالتشريع.   

                                                           
 . 30، ص 2311محمد كامل ليلة،" النظم السياسية"، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 288

- 20حول التحكيم في عقود االمتياز النفطية"، مقال منشور بمجلة التحكيم العاملية العدد  أورده عثمان السعيد املحيش ي، "دراسة قانونية - 289

 .211الصفحة  1022
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 للتحكي النظري  التأصيل

 الضريبي النزاع في 

 

 

 تحكيم  القانون الواجب التطبيق على املنازعات املعروضة أمـام محكمة 

 الدولي لتسوية منازعات االستثماراملركز 

 

  بلحسـان هواري 

  بــاحث دكتوراه "قانون العالقات االقتصادية الدولية"

الجزائر  -كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد إبن باديس  

-                                                                                         

 

 

   

 :امللخص

تعترف اتفاقية واشنطن املنشأة للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ألطراف النزاع بحرية كاملة في تحديد 

القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من قبل محكمة التحكيم،  بمعنى أنها تفصل في النزاع، وفق القواعد 

طرفا النزاع على تطبيقها، وذلك احتراما لحرية اإلرادة باعتبارها أحد املبادئ األساسية التي تحكم القانونية التي يتفق 

 القانون الواجب التطبيق، وهو ما تجسد في أحكامها. 

أما في الحالة التي ال يتفق فيها األطراف على قانون معين، فإن محكمة التحكيم استنادا إلى أحكام االتفاقية 

لقانون الداخلي للدولة املتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد تنازع القوانين فيها، باإلضافة إلى تطبق قواعد ا

قواعد القانون الدولي القابلة للتطبيق على النزاع، وفيما يتعلق بتطبيق هذه األخيرة، عند غياب اتفاق األطراف على 

الحاالت التي تحيل فيها قواعد القانون الداخلي للدولة الطرف  قانون معين طبعا، فإن املحكمة تطبق تلك املبادئ في

في النزاع على القانون الدولي، أو كان هناك مساس بالعدالة من طرف القانون الداخلي، أو في حالة تصرف الدولة 

ما هو كالطرف بطريقة تثير احتجاج الطرف الخاص، هذا إلى جانب من املفترض هو تطبيق قانون الدولة املستقبلة 

 معروف. 
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شرط   – ICSIDاملركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار  –عقود الدولة للتنمية االقتصادية : الكلمات املفتاح

 –مبدأ سلطان االرادة  -القواعد اآلمرة  –شرط تحديد القانون الواجب التطبيق   –الثبات التشريعي 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمة

ة التي تبرم بين الدولة ذات السيادة أو أحد مؤسساتها مع الشركات الخاصة تهدف عقود الدولة للتنمية االقتصادي

األجنبية إلى تنمية القدرة االقتصادية للدولة املتعاقدة، بمساعدة رأس املال أو التكنولوجيا املتقدمة أو املواد األولية 

ا األخير من وراء تعاقده، وهو ما يجعل هذالتي يملكلها األجنبي، وفي نفس الوقت يستهدف املتعاقد األجنبي تحقيق الربح 

حريصا على ضمان مستقبل استثماره، باالتفاق على مجموعة من الشروط التعاقدية التي تكفل له أكبر قدر من املزايا 

 والحصانات طوال مدة العقد.

ي  أن ذلك يقتض ويسعى أطراف هذه العالقة العقدية إلى إنجاح عالقاتهم ببذل أوجه التعاون املمكنة بينهم، إال 

تحديد حقوق والتزامات كل منهم باالتفاق الصريح بينهم أثناء إبرام عقد االستثمار، بحيث تدرج ضمن نصوصه، وقد 

تحدد هذه الحقوق وااللتزامات بصفة عامة، مع ترك التفاصيل للقانون الواجب التطبيق في التحكيم لتسوية املنازعات 

 هذه العقود. القانونية التي قد تنشأ بين أطراف

وتتضمن الكثير من عقود الدولة للتنمية االقتصادية، شروطا للتحكيم الدولي الخاص الذي ينعقد للنظر في كل 

، وكان الغالب أن تفشل هذه الشروط في النص على أسلوب لتحديد Ad hocحالة على حدى، فيما يطلق عليه تحكيم 

 حكمهم. القانون الذي يجب على املحكمين إتباعه في إصدار 

وقد ينشب الخالف بين األطراف املتعاقدة )الدولة أو أجهزتها واملستثمر الخاص األجنبي(، ويعرض األمر على 

محكمة تحكيم املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، والتي يجب أن تواجه مشكلة البحث عن القواعد القانونية 

عليها، لكي تفصل فيه بحكم فاصل وعادل، في ظل غياب اتفاق األنسب التي تطبق على النزاع القانوني املعروض 

 األطراف على القانون الواجب التطبيق على التحكيم.

وقد تضمنت اتفاقية إنشاء املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، قواعد صريحة بشأن مسألة تحديد القانون 

قد، أو تفسيره، أو خرق شروطه، أو إنهائه ...إلخ، وهو ما تدور الواجب التطبيق، ال سيما إذا ما نشأ نزاع حول تنفيذ الع

 حوله إشكالية بحثنا من خالل التساؤل التالي:

ما هي املبادئ والقواعد القانونية التي يمكن أن تقبل كقانون واجب التطبيق إلصدار قرار التحكيم بشأن النزاع 

ذلك القانون صراحة بموجب شروط العقد؟ وهل تركت الناش ئ عن عقد االستثمار في حالة تحديد أو عدم تحديد 
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اتفاقية واشنطن املنشئة للمركز الدولي لألطراف الحرية في تحديد هذا القانون؟ وإذ فرض أنها تركت لهم ذلك فهل 

 تركتها مطلقة أم وضعت عليها قيود تحدد نطاقها؟ 

هذه االقتراحات في اإلختيار بين القانون ولإلجابة على هذا التساؤل اقترحنا فرضيات مختلفة، و يمكن إجمال 

الوطني للدولة املضيفة لالستثمار، والقانون الوطني للدولة التي ينتمي إليها املستثمر األجنبي، وقانون دولة مقر التحكيم، 

 والقانون الدولي العام.

ا تي توجه إليه، إال أن كل منهوال شك أن األخذ بأي من هذه املقترحات له مزاياه التي تحسب له، وأوجه االنتقاد ال

على حدى قد ال يكفي لتقديم ما تبحث عنه هيئة التحكيم، فمن األساس ي أن يالقي النظام القانوني املختار قبول كل 

من الدولة املضيفة واملستثمر الخاص األجنبي، وأن تؤدي قواعد هذا القانون إلى التوصل إلى حكم فاصل وعادل في 

 النزاع.

 لذلك فإن هذا اإلسهام يهدف إثراء وتحليل هذه املشكلة، وذلك بالتركيز على النقاط التالية:: خطة الدراسة

 حرية األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق. -2

 تحديد القانون الواجب التطبيق في غياب االتفاق الصريح لألطراف. -1

 

I. حرية األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق. 

دوره البالغ األهمية في تحديد شروط التعاقد، كان بديهيا أن  (290)ن ملبدأ سلطان إرادة األطراف املتعاقدةملا كا

، وهو ما انعكس على نصوص اتفاقية (291)يكون له دوره البارز في تحديد القانون الواجب التطبيق على العالقة العقدية

 إنشاء املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار.

قة أنه، وإن كان ملبدأ سلطان اإلرادة دوره البارز في االتفاق على شروط التعاقد في العقود التي تبرمها الدولة مع والحقي

املشروعات الخاصة األجنبية، في ظل عدم توازن القوى بين الطرفين، بما في ذلك شرط تحديد القانون الواجب 

ن هناك من املسائل ما ال يقبل الخضوع لقانون سوى قانون التطبيق، إال أن هذا الدور ليس له صفة اإلطالق، إذ أ

الدولة الطرف في العقد، بما مفاده أن هناك اختيار مسبق يسبق التعاقد، ويصدر عن املشرع في هذه الدولة، اختيار 

، وقد (292)ال يقبل التعديل، لصدوره في صورة القواعد اآلمرة التي ال يجوز مخالفتها، وإال طبقت فكرة النظام العام

 يضع املتعاقدون القواعد املذكورة في مشارطتهم العقدية بغرض تحويلها إلى نصوص تعاقدية.

 دور مبدأ سلطان إرادة األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع: -2

                                                           
290- Jean M , Jaquet , في مفهوم مبدأ سلطان اإلرادة Principe d’autonomie et contract internationaux, Economica, 1983. P 01. 

 : " أنه السلطة التي لألطراف الختيار القانون الواجب التطبيق في املسائل العقدية".حيث يعرف البعض هذا املبدأ بقوله -291

J . P, Nipoyet, La theorie d’autonomie la volonte, RCADI, Vol.16, T,I , 1927, p 05. 
 وما يليها. 233، ص 2334النهضة العربية، الطبعة  فؤاد عبد املنعم رياض، تنازع القوانين واالختصاص القضائي الدولي وآثار األحكام األجنبية، دار  -292
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ق على عقدهم، سواء إذا لم يكن هناك مثل هذه القواعد اآلمرة، فقد يتفق األطراف على القانون الواجب التطبي

كان هو قانون الدولة املتعاقدة أو قانون آخر، مستخدمين في ذلك ما أقره لهم النظام القانوني األساس ي من حرية 

 ، تلك الحرية التي أصبحت مبدأ مستقرا في الفقه وقضاء القانون الدولي، ويطلق عليه مبدأ سلطان اإلرادة.(293)االختيار

إلى أسباب عملية أكثر منها نظرية، إذ تستجيب فكرة حرية األطراف في اختيار  (294)ويعزي التسليم بهذا املبدأ

القانون الذي يسري على عقدهم، للتعدد الكبير ولالختالفات في التعامالت العقدية الدولية، ذلك أنها تسمح للمتعاقدين 

ا ملا ا قانون دولة أخرى أجنبية عنهم، نظر باختيار القانون املالئم لتحقيق النتيجة التي يرغبا في تحقيقها، كأن يختار 

يتضمن من أحكام تنظم عقدهم بصورة معينة أو بصورة تفصيلية، وأفضل من تلك التي كانت ستحققه األحكام التي 

 وردت في قوانينهم الشخصية، كأن يختارا القانون السويسري مثال ليسري على عقدهم ملا يحققه ذلك من قيود أقل.

 Légitimes Prévisions deأ ال يستهدف إال تأكيد وضمان احترام التوقعات املشروعة للمتعاقدينإذن، فدور املبد

Parties  باستخدامه لتحديد القانون الواجب التطبيق من ناحية، معطيا لألطراف فرصة التحكم في هذا القانون من

 انون معين، أو التغيير في طبيعة القانون ناحية أخرى، تفصيل ذلك أن مبدأ سلطان اإلرادة يسمح لألطراف باستبعاد ق

الذي يختارونه، بإدراجه في املشارطة العقدية ليصير في حكم الشروط العقدية، أو بتجزئة وتقييد أحكامه، ليتحول 

 بذلك من مبدأ لحل مشكلة تنازع القوانين، إلى مبدأ يسمح بالحرية التعاقدية في مجال التجاري واالقتصادي الدولي.

فقد حرص واضعوا اتفاقية إنشاء املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، على إعطاء أطراف النزاع ولذلك، 

قدرا واسعا من الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على عالقاتهم، ال سيما إذا ما أثير نزاع بشأنها وعرض األمر 

ختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع فحسب، على محكمة تحكيم املركز، ولم يقتصر ذلك على حريتهم في ا

بل على إجراءات تسوية النزاع أيضا، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الحرية ألطراف العالقة، وتحديد اإلطار املناسب 

 .(295)الذي سيتم في نطاقه تسوية نزاعهم

في النزاع املعروض عليها وفقا للقواعد القانونية ( في فقرتها األولى على أن: " تفصل املحكمة 41فقد نصت املادة )

التي اتفق عليها األطراف، وإن لم يوجد اتفاق، فللمحكمة أن تطبق قانون الدولة الطرف في النزاع شامال قواعد تنازع 

 القوانين، وقواعد القانون الدولي".

فة بينهم، أو أن يشترطوا تطبيق طائومؤدى ذلك أن لألطراف اختيار نظام قانوني متكامل لكي يطبق في التحكيم 

معينة من القواعد القانونية، فعلى سبيل املثال يمكن لألطراف اختيار النظام القانوني ألي من الطرفين، أو كليهما، أو 

حتى قانون دولة ثالثة، وعالوة على ذلك يمكنهم االتفاق على فض منازعاتهم طبقا للمبادئ العامة للقانون، أو بعض 

 .(296)السائدة في نظام قانوني معين القواعد

(، قد قدمت مبدأ سلطان اإلرادة، باعتباره املبدأ األساس ي 41ويستخلص من ذلك، أن الفقرة األولى من املادة )

، ومعنى ذلك، أنه قد تنشأ صعوبة عندما يقوم األطراف باختيار (297)الذي يحكم القانون الذي تطبقه محكمة التحكيم

                                                           
 .430إلى ص  412، من ص 2333صالح الدين جمال الدين، عقود الدولة لنقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،  -293
 .410 - 423، ص 2233، الهيئة املصرية العانة للكتاب، 3، الطبعة 01عز الدين عبد هللا، القانون الدولي الخاص، الجزء  -294
تثمار سصالح الدين جمال الدين، دور أحكام التحيكم في تطوير حلول مشكلة تنازع القوانين، "دراسة في أحكام املركز الدولي لتسوية منازعات اال  -295

 .01إلى ص  04، من ص 1004بواشنطن، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 
، بحث مقدم إلى ندوة أهمية االلتجاء إلى التحيكم التجاري  ICSIDركز الدولي لفظ منازعات االستثمارجالل وفاء محمدين، التحكيم تحت مظلة امل -296

 .32، ص 2332أكتوبر  23باملنطقة بدال من التحكيم في دول الغرب، املركز الدولي للتحكيم التجاري باالسكندرية، جامعة االسكندرية في 
297- G. R. Delaume , The pyramids stand, the pharohs can rest in peace, ICSID rev , Vol.08, No 02, 1993,  p 321. 
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حيث يثور التساؤل عما إذا كان هذا االختيار يشير إلى هذا القانون وقت انعقاد عقد االستثمار، أو قانون دولة بعينها، 

 في الوقت الذي يكون عليه وقت انعقاد هيئة التحكيم؟

وتتوقف اإلجابة على هذا التساؤل، على ما إذا كان األطراف قد ضمنوا اتفاقهم شرطا يقض ي بتجميد القانون 

، أم خال اتفاقهم مثل Stabilisation Clause(298)عالقتهم، فيما يسمى بشرط التثبيت التشريعي  الواجب التطبيق على

هذا الشرط، فلو أن األطراف لم يضمنوا اتفاقهم مثل هذا الشرط، فإن على هيئة التحكيم تطبيق القانون الوطني 

أما إذا تضمن االتفاق هذا الشرط فإن  املختار بالحالة التي هو عليها وقت أن دعيت املحكمة إلصدار هذا التحكيم،

 القانون الواجب التطبيق، يكون هو ذلك املوجود وقت انعقاد اتفاق االستثمار.

ويفهم من ذلك النص أيضا، أن واضعوه قد استبعدوا إحدى األفكار الحديثة التي يطلق عليها نظرية العقد بال 

ة واملتعاقد الخاص األجنبي أن يدرجوا بعقدهم تنظيما كامال ، التي مؤداها أن للدولContract sans lois(299)قانون 

مفصال لكافة جوانب عالقاتهم، بحيث يلجأ إلى هذا النظام تماما عند حدوث أي نزاع، ودون الرجوع إلى أي نظام 

أي ، وبحيث يفلت حتى في تفسيره من تطبيق chart-cadreقانوني آخر، وبحيث يعتبر عقدهم اتفاق إطار بين أطرافه 

، ومن ثم إذا عرض األمر على هيئة تحكيم املركز الدولي لتسوية (300)نظام للقواعد القانونية سواء الوطنية أو الدولية

منازعات االستثمار، فإن على املحكمة أن تبحث عن اإلرادة الصريحة لألطراف في اختيار قانونا ما، فإن لم تجد فعليها 

تفي بما ورد في املشارطة العقدية، ذلك أن "العقد ال يمكن أن يوجد في فراي"، أن تبحث في إرادتهم الضمنية دون أن تك

على حد تعبير املحكم في تحكيم أرامكو، بل يجب أن يعتمد على قواعد نظام قانوني معين لتمنح األطراف الحرية في 

 التعاقد، واختيار القانون الواجب التطبيق.

ية الوطنية لتكون هي القانون الواجب التطبيق على عالقتهم، فقد فإن لم يختار األطراف أحد النظم القانون

، فهل هناك مجال لتطبيق القانون الدولي في ظل تطبيق الفقرة األولى (301)يختاروا قواعد القانون الدولي لحكم العالقة

 (؟41من املادة )

هدات، ال سيما تلك التي تتصل بداية، يرى البعض أنه يقصد بالقانون الدولي: مجموعة القواعد العرفية واملعا

 .(302)بالتجارة الدولية واملالحة واتفاقيات حماية وتشجيع تبادل االستثمارات األجنبية

( في فقرتها األولى، 41وقد ذهب إلى أن ملحكمة تحكيم املركز أن تطبق القانون الدولي، وإن لم تشر إليه املادة )

اءات للفصل في نزاع متعلق بعقود االستثمار الدولي، وإن في ذلك باعتبار أن ذلك من مستلزمات وجودها كهيئة إنش

 وسيلة للحماية الدولية لالستثمار.

                                                           
298- P. Weil, Les clauses de stabilisation ou d’intengibilite inserees dans les accords de developpment economique, Melanges Ch. 

Rousseau, Paris , p 301. 

 .   31، ص 2331، 43ات التشريعية في عقود االستثمار والتجارة الدولية، املجلة املصرية للقانون الدولي، عدد رقم و د. عبد الكريم سالمة، شروط الثب
 .21 – 22صالح الدين جمال الدين، املرجع السابق، ص   -299
 لدولية "دراسة تأصيلية انتقادية"، دار النهضةد. أحمد عبد الكريم سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة ا -300

 .23، ص 2333العربية، 
 .23صالح الدين جمال الدين، املرجع السابق، ص   -301

302- R. Preiwerk, La protection des investissement privés dans les traites bilatiraux, Zurich, 1963, p 195. 
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ويلقى هذا االتجاه تأييدا من جانب الفقه، وإن اختلفوا في تبرير ذلك، فقد ذهب آخر إلى أنه يمكن أن تؤخذ 

انون الوطني الواجب التطبيق، وإن كان هذا األخير قواعد القانون الدولي في االعتبار لدي املحكمة لتوضيح أو تكملة الق

 .(303)مختارا من أطراف النزاع

(، يظل ممكن في حالة 41ويرى ثالث، أن تطبيق القانون الدولي رغم عدم النص عليه في الفقرة األولى من املادة )

رة قانونها إلنكار أو لإلنقاص من كون القانون الذي اختاره األطراف هو قانون الدولة املضيفة، أما إذا غيرت هذه األخي

حقوق املستثمر، وبعبارة أخرى، فإن قواعد القانون الدولي قد تطبق باعتبارها جزء من قانون الدولة املضيقة، وتلك 

، وتحكيم ليكتو، الصادر عن إحدى هيئات 2331هي وجهة النظر التي نجدها واضحة في تحكيم شركة امينئويل سنة 

 املركز الدولي.

يعني تطبيق قانون ما في النزاع، أن تستبعد األحكام التي تضمنتها بنود املشارطة العقدية، بل على العكس، وال 

فإن تطبيق هذه األخيرة يعد أمرا جوهريا، تنص عليه كل النظم القانونية ويمثل مبدأ عاما، فيما يعبر عنه بمبدأ العقد 

 شريعة املتعاقدين ال يجوز نقضه وال تعديله.

 لهذه الظروف، فإن سلطة املحكمة في التصرف ستتلخص في مرحلتين: ووفقا

ففي املرحلة املبدئية، يجب أن تتحقق املحكمة صراحة مما إذا كان األطراف قد عبروا عن إرادتهم صراحة،  -

ن تلتزم ا أواتفقوا على قواعد القانون الواجب التطبيق في النزاع، فإن ثبت لها وجود تلك اإلرادة الصريحة، وجب عليه

 Manifestبما اختاره األطراف، ذلك أن مخالفة هذه اإلرادة سيعد تجاوزا وتعسفا من املحكمة في استخدام سلطتها 

excess of power ( من االتفاقية، األمر الذي يعرض حكمها لإللغاء.02( الفقرة )01باملعنى الذي قررته املادة ) 

بتحديد القانون الواجب التطبيق، إال إذا توصلت بعد بحثها إلى أن  –ة في املرحلة الثاني –وال تقوم املحكمة  -

األطراف لم يستخدموا إرادتهم للتوصل إلى اتفاق صريح حول هذا القانون، وقد بينت معظم األحكام املنشورة عن 

ق ة إلى تطبياملركز الدولي، أن هناك أغلبية في حاالت تحديد القانون الواجب التطبيق، وتشير هذه النصوص عاد

  Frozen or stablizedالقانون الوطني للدولة الطرف في النزاع، الذي يغلب أن يصطحب بالنص على تجميده أو تثبيته

 ألسباب مختلفة، وإن اختلفت ذلك في األحكام التي نشرت في السنوات األخيرة.

زعات االستثمار، لوجدنا نموذجا واضحا وإذا رجعنا إلى قضاء التحكيم أمام هيئة تحكيم املركز الدولي لتسوية منا

ضد  Agipلالتفاق الصريح ألطراف النزاع على القانون الواجب التطبيق، وهو ذلك الخاص بالتحكيم بين شركة أجيب 

الكونغو، حيث اتفق الطرفين في عقدهما على أن: " تسوى الخالفات التي قد تنشأ بين األطراف بشأن تطبيق أو تفسير 

سوية نهائية وفقا التفاقية املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى، هذا االتفاق ت

من خالل هيئة تحكيم من ثالثة محكمين يعينوا وفقا ألحكام االتفاقية، على أن تطبق الهيئة القانون الكونغولي 

 م".املستكمل في حالة الضرورة بأي من مبادئ القانون الدولي العا

 :االتفاق على تفويض املحكمة في تطبيق قواعد العدل واإلنصاف -1

                                                           
303- Goldman, Le droit applicable selon la convention de la B.I.R.D, du 18 mars 1965, pour le reglement des defferends relatif aux 

investissements entre etats et ressortissants d’autres etats, dans investissements etrangers et  arbitrage entre etats et personnes privee, la 

convention B.I.R.D du 18 mars 1965, 1969, p 151. 
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قد ال يتفق أطراف التعاقد على تحديد قانون معين للتطبيق على العالقة، إال أنهم يفوضوا األمر إلى املحكمة التي 

لصريح على ذلك ، وذلك بشرط االتفاق ا(304)يعرض عليها النزاع، في أن تصدر حكمها وفقا لقواعد العدل واإلنصاف

بين األطراف، ويرى البعض أن النص على ذلك يجب أن يحسب ضمن مزايا نظام تحديد القانون الواجب التطبيق 

الذي تضمنته االتفاقية، حيث قننت أسلوبا مرنا لتسوية املنازعات، وإن شابهت في ذلك بعض نظم الهيئات األخرى 

( منها، تحت مسمى 23حتها للتوفيق والتحكيم نصا مماثال في املادة )للتحكيم، كغرفة التجارة الدولية التي ضمنت الئ

، ولكن لنا أن نتساءل هل معنى ذلك أن االتفاقية تسمح للمحكمين بأن Amiable Compositionالتسوية الودية 

 يحكموا وفق هواهم الخاص؟

لة املتعاقدة ذاتها، فإن وجد يغلب أن تطبق هيئة التحكيم نظام قانوني معين، ويغلب أن يكون هو قانون الدو 

املحكمون أن بهذا النظام نقص أو ثغرات، فإنهم يبذلون جهدهم للتوصل إلى الحل األكثر عدالة للنزاع املعروض، 

لتكملة العدالة القانونية، دافعهم في ذلك أن مثل هذا الحكم ال بد  Justice Naturelleمستخدمين العدالة الطبيعية 

 مر الذي يقتض ي أن يكون مسببا ومستندا إلى قانون ما، وإن لم يكن نظاما قانونيا لدولة محددة.وأن يتم تنفيذه، األ 

ومع أن تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدرها هيئة تحكيم املركز، تحاط بهيبة خاصة، إال أن التسبيب واالستناد 

 راف، وتشجيع االستثمار في الدول النامية.إلى فكر قانوني ما، يظل أمرا ضروريا للحفاظ على توازن املصالح بين األط

إذن فالفائدة التي تعود على املحكمة من هذا النص، أنه يوسع من سلطات املحكمة ويعطيها حرية أكبر في تسوية 

النزاع، فيستطيع املحكم عند اتفاق األطراف على تفويضه في ذلك، أن يختار أي نظام قانوني يراه مالئما للتطبيق، 

يستخدم أساسا للتسوية يستمده من املبادئ العامة للقانون، كما أن بإمكانه أن يوسع من نطاق تطبيق  ويستطيع أن

مبدأ قانوني معين أو تعديله ليناسب النزاع املعروض، األمر الذي يساهم بدوره في تطوير القواعد القانونية الواجبة 

 التطبيق على عقود الدولة للتنمية االقتصادية.

ل ما عرضناه بشأن حرية األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، سيسري وال شك أن ك

هنا، فإن لم يوجد اتفاق، أو وجد ولكنه لم يكن كافيا لتغطية إحدى املسائل اإلجرائية التي طرأت، فإن للمحكمة أن 

 .(305)تفصل فيها

II.  يح لألطرافتحديد القانون الواجب التطبيق في غياب االتفاق الصر. 

قد يعبر أطراف عقد التنمية االقتصادية عن إرادتهم املتجهة صراحة نحو تحديد قواعد قانون معين بذاته لينظم 

عالقاتهم التعاقدية وما ينأ عنها من أثار، ويحدث في بعض األحيان أن يغفل املتعاقدون التعبير عن هذه اإلرادة في 

، (306)قانون الواجب التطبيق على العالقة، أو النزاع الذي قد ينشأ بينهمصورة واضحة، فيبرم عقدهم دون تحديد ال

وقد يرجع ذلك إلى سهو املتفاوضين، أو إلى رغبة املتعاقدين تجنب إعاقة تنفيذ االتفاق باالختالف على مسألة قد تبدو 

 لهم انذاك نظرية أو احتمالية، ال سيما إذا كان بينهم تعامالت سابقة.

اإلغفال مقصودا أو سهوا من أطراف االتفاق، فإن على محكمة تحكيم املركز أن تفصل في النزاع، وسواء كان هذا 

فإن لم تكن بصدد تحديد القانون الواجب التطبيق تحديدا صريحا بموجب شرط باملشارطة العقدية، وال نص في 

                                                           
 304- املادة )41( الفقرة الثالثة من اتفاقية واشنطن.

 .11إلى ص  24صالح الدين جمال الدين، املرجع السابق، من ص   -305
306- J. D.M. Lew, « Applicable law in international commercial arbitration, A study in commercial arbitration Awards, Occeana pub, New 

York , 1978, p 181. 
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انون، باستخدام القواعد املالئمة لذلك، القانون الدولة املتعاقدة، فال مناص من أن يحدد املحكم أو املحكمون هذا الق

وأول ما يبدأ به هو البحث في نصوص اتفاقية إنشاء املركز، وهنا يثور التساؤل هل راعى واضعوا االتفاقية مثل هذا 

 االحتمال؟

 ،إن أبرز الحلول التي تقترح في هذه الحاالت، هي ترك الحرية التامة للمحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق

حيث يفوضه األطراف في تسوية النزاع بما في ذلك تحديد القواعد القانونية التي تسري عليه، وذلك هو األسلوب األكثر 

، فضال عن األخذ به في لوائح بعض هيئات التحكيم Ad hocإتباعا في حاالت إنشاء هيئات تحكيم املرة الواحدة 

 بية.املؤسس ي، ال سيما في الئحة محكمة التحكيم األورو 

وال شك في إتباع ذلك األسلوب مرونة تسمح للمحكمين بأن يأخذوا في اعتبارهم الظروف املحيطة بالنزاع وفقا 

لكل حالة على حدى، كأن يؤخذ في االعتبار جنسية األطراف، وصفتهم "من أشخاص القانون العام أو من أشخاص 

 مكو".القانون الخاص"، وذلك هو األسلوب الذي اتبع في تحكيم "أرا

وبديهي أن محكمة التحكيم، ال بد وأن تعتمد على معايير موضوعية في بحثها عن ذلك القانون، إال أن تلك الحرية 

 في االختيار قد تؤدي إلى حالة من عدم اليقين ومخالفة التوقعات املشروعة لألطراف وقد يسيئ املحكم استخدامها.

لدولي لتسوية منازعات االستثمار، بأن يقيدوا من هذا اإلطالق لذلك فقد اهتم واضعوا اتفاقية إنشاء املركز ا

(، التي قدمت قاعدة احتياطية لتواجه 41بوضع قاعدة موضوعية واضحة تضمنتها عبارات الفقرة الثانية من املادة )

م في حالة كبها املحكمة الحالة التي يفشل فيها األطراف في وصف وتحديد القانون الواجب التطبيق، بحيث يلتزم املح

 غياب االتفاق الصريح من األطراف بتطبيق:

 إما قانون الدولة املتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد لتنازع القوانين. -

 .(307)وإما قواعد ومبادئ القانون الدولي املتعلقة باملسألة محل النزاع -

ن عن تحديد القانون الواجب التطبيق، يجب معنى ذلك أن االتفاقية، قد افترضت أن سكوت األطراف املتعاقدي

أن يفسر باعتبار أن إرادتهم الضمنية قد اتجهت إلى تطبيق القانون الوطني للدولة املتعاقدة الطرف في النزاع، ثم إلى 

تطبيق القانون الدولي، إذن فقد أزالت هذه االتفاقية، غموض مشكلة البحث عن القانون الواجب التطبيق في غياب 

 .(308)اق الصريح بين األطرافاالتف

وإذ أن بمعظم النظم القانونية الوطنية قصور في القواعد الالزمة لتنظيم موضوعات عقود الدولة للتنمية 

، فقد أضافت االتفاقية قواعد ومبادئ No liquetاالقتصادية، وكانت االتفاقية قد حظرت على املحكمين إنكار العدالة 

طبيق لترجع املحكمة إليها بعد البحث في قانون الدولة الطرف في النزاع لتكمل منها ما قد القانون الدولي املناسبة للت

 يوجد في األخير من أوجه نقص أو قصور.

 تطبيق قانون الدولة املتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك قواعد تنازع القوانين. -2

 تطبيق قانون الدولة املتعاقدة الطرف في النزاع: -أ

                                                           
 .31إلى ص  13صالح الدين جمال الدين، املرجع السابق، من ص    -307 

308- Nigel S. Rodly, Some Aspects of the world bank convention the settlement of investment disputes, Canadian year book of 

international law, No.4, 1966, p 57. 
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 ة تحكيم املركز بتطبيق قانون الدولة املتعاقدة:  * الززام هيئ

عند غياب االتفاق بين األطراف على اختيار القانون الذي يجب إعماله من قبل املحكمين على النزاع املعروض 

 على املحكمة، فإن أحكام االتفاقية تلزم هيئة التحكيم بتطبيق قانون الدولة املضيفة لالستثمار شامال القواعد الخاصة

 .(309)بتنازع القوانين

ويرجع السبب في تطبيق قانون الدولة املضيفة لالستثمار، إلى رؤية البعض أن القيام باستثمار في دولة معينة 

يشتمل ضمنيا على الرضا بتطبيق قانون هذه الدولة، حيث أنه القانون األوثق عالقة بالعقد، وذلك إعماال بنظرية 

ن واجب التطبيق على العقد، هو القانون الذي يتركز فيه العقد، حيث أن نظرية التركيز التركيز، والتي مؤداها أن القانو 

تقوم على مكان تنفيذ العقد، وهو إقليم الدولة املتعاقدة، وعلى ارتباط هذا العقد باملصالح األساسية للدولة 

 .(310)املتعاقدة

ر قانون معين، وإن كان على هيئة التحكيم يرى البعض، أنه في حالة غياب اتفاق صريح بين األطراف على اختيا

أن تطبق قانون الدولة املضيفة أو الطرف في النزاع، وقواعد القانون الدولي بحسب األحوال، فإن لها أن ترفض تطبيق 

 .(311)قواعد القانون الوطني للدولة الطرف في النزاع، إذا كان هذا األخير يخالف قواعد القانون الدولي

إلى تطبيق القانون الوطني للدولة املتعاقدة والطرف في النزاع، لم يأتي من فراي ولم يكن مطلقا ذلك أن اإلشارة 

من كل قيد، إذ أن الخضوع له إنما نشأ نتيجة لخضوع الدولة أو الشخص العام الطرف في عقد التنمية االقتصادية 

مثل هذا التعاقد، في ظل القواعد العرفية لذلك القانون الذي يحدد شروط تحديد من هو األجنبي وما هي حقوقه في 

للقانون الدولي املعمول بها في هذا الشأن، فضال عن القواعد االتفاقية في املعاهدات الدولية واتفاقيات تشجيع 

 االستثمار.

والحقيقة أن تفسير مفهوم قواعد القانون الوطني الواجبة التطبيق في مختلف نظم تنازع القوانين بشأن العقود 

 ؤدي إلى واحد من اثنين:ي

 إما أن يكون قانون محل إبرام العقد. -

 .(312)وإما أن يكون قانون محل التنفيذ -

                                                           
 .00، ص 1003هشام صادق، تنازع القوانين، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -309

عمال إ املقصود بتنازع القوانين: هو وجود أكثر من قانون يدعي أنه صاحب سند شرعي في حكم النزاع، وحل مشكلة تنازع القوانين يتم عادة بواسطة

 سناد.قواعد معينة، تسمى بقواعد تنازع القوانين أو قواعد اإل 

ه املراكز د تواجوقواعد اإلسناد هذه هي القواعد القانونية التي ترشد القاض ي إلى القانون الذي يجب إعماله على املراكز ذات العنصر األجنبي، فهي قواع

 أو العالقات الداخلة فيما يسمى بالحياة الخاصة الدولية.

تيار أكثر القوانين املتزاحمة مالئمة لحكم النزاع املتضمن عنصرا أجنبيا، أو أكثرها وفاءا وقواعد اإلسناد على هذا النحو، هي قواعد يضعها املشرع الخ

 ملقتضيات العدالة من وجهة نظره، فقواعد اإلسناد تهدف إذن إلى وضع أكثر الحلول مناسبة من وجهة نظر املشرع أو املحكم. 
دراسة سياسية قانونية لدور املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار"، دار الجامعة طه أحمد علي قاسم، تسوية املنازعات االقتصادية الدولية " -310

 .434، ص 1003الجديدة للنشر، االسكندرية، 
 .31جالل وفاء محمدين، املرجع السابق، ص  -311

312- Batiffol, Les conflits de lois en matiere de contrats, Paris, 1938, p 85 et s. 



 

 

  التاسع و الثالثيند العد

126 

وبديهي أنه في حالة إبرام عقود التنمية االقتصادية، التي ينتج عنها نشاط للمستثمر في الدولة املضيفة، سيندمج 

يم يبرم العقد فضال عن تنفيذ ما يرتبه من التزامات في إقلكال التفسيرين لصالح قانون الدولة املضيفة، حيث يغلب أن 

 تلك األخيرة، ومن ثم ندرك أن االتفاقية لم تفعل سوى تقنين للواقع العملي. 

 * استبعاد تطبيق القانون الدولة املتعاقدة الطرف في النزاع:

وني الوطني للمستثمر الطرف قد يثور التساؤل عن السبب الذي دعى واضعوا هذا النص الستبعاد النظام القان

 في النزاع؟

 الحقيقة أن إجابة هذا التساؤل، تكمن في تطبيق هذا القانون يعترضه عائقين:

يرجع إلى أن طبيعة ما يقدمه املستثمر نفسه من مال أو تكنولوجيا، يتميز بكونه منقول غير ثابت فضال عن  -

في ذات املشروع )سواء كانوا أفراد طبيعيين أو معنويين أو  احتمال تعدد مقدمي هذه العناصر ممن يتقدمون للتعاقد

 مختلطين(.

وال شك أن وحدة األداة العقدية يقتض ي وحدة القانون الذي يحكمها، األمر الذي يخلق مشكلة في االختيار 

 والتفضيل بين عدة نظم قانونية وطنية.

عب تصور إخضاعه لقانون دولة أخرى دون ويرجع إلى طبيعة الدولة أو الشخص املعنوي املتعاقد، حيث يص -

وجود اتفاق صريح على ذلك، إذ أن النشاط ينفذ على إقليمه الوطني وفي إطار قانونه ال سيما ما يتعلق  منها بالنظام 

العام، والقواعد ذات التطبيق الفوري، التي يلزم تطبيقها إعماال للقواعد العامة، ذلك أنه ال يمكن أن نتصور استبعاد 

بيق مثل هذه القواعد من النطاق األصيل لتطبيقها، ال سيما وإنها تتصل بسياساتها االقتصادية واالجتماعية، دون تط

 أن يتعرض تنفيذ العقد لعوائق جسيمة تفقده قيمته.

 * تقييم تطبيق قانون الدولة الطرف في النزاع:

نزاع، يصبح هو القانون الواجب تطبيقه في غياب أي قرينة أخرى، فإن قانون الدولة املتعاقدة الطرف في ال

 تلقائيا، بما في ذلك ما يشتمل عليه من قواعد لتنازع القوانين حتى ينتفي عن هذا القانون شبهة الجمود.

وإذا ما وجد أن قانونا آخر هو القانون الذي تشير إليه قواعد اإلسناد، فإن هذا القانون يصير هو القانون الواجب 

 ذلك أمر نادر الحدوث.التطبيق، وإن كان 

ومن ثم فإن القواعد املوضوعية في القانون الوطني للدولة املتعاقدة ستكون هي القانون الواجب التطبيق في 

 معظم األحوال، وهو ما يواجه باالنتقادات التالية:

أن ن يقول بال تخفى مدى الصعوبة التي تواجه تطبيق قانون وطني أمام القضاء الدولي، إذ ال يستطيع أحد أ -

على املحكمة الدولية أن تعرف كل القوانين الوطنية أو أن تستطيع تطبيقها، هذا فضال عن أن محكمة التحكيم 

ستطبق هذا القانون أيا كانت طبيعة قواعده، أو ما تتسم به من العدالة وأيا كانت ظروف القضية املعروفة والتي قد 

 تشير إلى صلة العالقة بقانون آخر.

لى أن تطبيق قانون الدولة املتنازعة يعطيها ميزة معرفتها األوسع واألعمق بقانونها بالنسبة للطرف الثاني عالوة ع

 في النزاع، مما يجعلها أقدر على تفسيره وبسط حجتها أمام هيئة التحكيم.
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ة، سيجعل ومن ناحية أخرى، فإن النزاع إذا كان قد سبق عرضه على إحدى املحاكم الوطنية في الدولة املضيف

من رفع النزاع إلى محكمة تحكيم املركز نوعا من االستئناف، حيث ستطبق نفس القانون بنفس األسلوب، مما يجعل 

تحكيم املركز مضيعة للوقت ووسيلة للتسويف وإطالة أمد النزاع، وتظهر املشكلة أكثر إذا ما أصدرت محكمة التحكيم 

نية استنادا على نفس القواعد القانونية، مما يؤثر بالتالي على إمكانية حكما يخالف الحكم الذي أصدرته املحاكم الوط

 تنفيذ حكم التحكيم.

  Annihilerإن الدولة هي متحكم في التشريع الوطني، وثم فبإمكانها أن تعدل فيه، بحيث تبطل بل تعدم  -

وأحيانا  –بل تعجزه بالتغيير املستمر التزاماتها التعاقدية، إضافة إلى أن الدولة املتعاقدة قد ترهق الطرف الثاني 

في تشريعاتها وإن لم تكن تتغيا إال املصلحة العامة، ومن ثم يصير القانون الواجب التطبيق معلقا على  –املتعارض 

إرادة أحد أطراف النزاع، وهو األمر الذي دفع املحكمين في الكثير من األحيان ألن يتهربوا من تطبيق القوانين الوطنية، 

 لسعي نحو تسبيب أحكامهم استنادا إلى قواعد القانون الدولي، أو املبادئ العامة للقانون.وا

أنه من املتوقع أال يمكن تطبيق قواعد القانون الوطني للدولة املتعاقدة، ملا يشوبه من أوجه قصور في التشريع،  -

سالمية التي وضعت في القرن الثامن والتاسع، قوانين الدول اإل  –على حد زعمهم  –أو نظرا لطبيعته الدينية، ال سيما 

والتي ال تتضمن القواعد املالئمة لتفسير عقد كعقود االمتياز البترولية، وكذلك قوانين الدول النامية التي لم تتضمن 

بعد التنظيم املناسب لعمليات نقل التكنولوجيا الحديثة، هذا فضال عن أن مثل هذه القوانين، قد ال تكون مالئمة 

للحكم على مدى صحة الشروط العقدية وأثرها التي تتخطى حدود عدة دول وتحتاج إلى تطبيق العديد من النظم 

 القانونية.

ومع تلك االنتقادات، ذهب دعاة تدويل عقود الدولة للتنمية إلى أن تطبيق أحد القوانين الوطنية، ما يزال ال 

أو غيرها، إال أن هذا التطبيق يغلب أن يقتصر على أن يكون  يستبعد في كل األحوال لصالح تطبيق القواعد العامة

إذا ما واجه مبادئ أسمى وأهم مثل مبدأ العدالة، أو  –في رأيهم   –تطبيقا جزئيا، ذلك أن افتراض تطبيقه يسقط 

 احترام الحقوق املكتسبة أو وجوب توازن العالقات التعاقدية.

الوطني يجب أن يطبق تلقائيا، ال سيما وأن العالقة بين األطراف ومن ثم فلم يعد مناسبا الزعم بأن القانون 

املتعاقدة ال بد وأن تقوم على التعاون ال التعارض، ولذلك يجري قضاء محاكم التحكيم على مراعاة طبيعة التعاقد 

لهامة اقيات اواحتماالت املخاطر وشروط العقد قبل تطبيق قانون الدولة املضيفة، باعتبار أن محرري مثل هذه االتف

أن يدرجوا ذلك صراحة ضمن شروط  –إن كانت هناك رغبة أكيدة في تطبيق قانون الدولة املضيفة  –كان بإمكانهم 

 العقد.

وينبغي أال يفسر السكوت عن تحديد القانون الواجب التطبيق لصالح تطبيق القانون الوطني وحده، بل يدعي 

تفسير املناسب لنصوص االتفاق محل النزاع، الذي ربما يرى أنها قد املحكم ألن يبحث في ضوء روح االتفاق عن ال

 تفسر بتطبيق قانون وطني محدد أو تفسر بالرغبة في إخضاع العقد لقواعد أوسع واشمل كالقواعد العامة للقانون.

في  –ا نؤيده ومازلن –وبديهي أن في ذلك االتجاه ما يخالف االتجاه الذي اعتمدته املحكمة الدائمة للعدل الدولي 

قضايا القروض الصربية والبرازيلية، والذي كان األساس الذي يستند عليه لتعليل قاعدة افتراض تطبيق قانون الدولة 

الطرف في النزاع بصورة تلقائية، تأسيسا على أن أحد األطراف دولة ذات سيادة، وال يمكن أن نتصور افتراض خضوعها 

 .(313)تعاقدها والتزاماتها اتجاه غيرهالقانون دولة أخرى ليحدد صحة شروط 

                                                           
 .30إلى  30ن جمال الدين، املرجع السابق، من ص صالح الدي  -313
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  تطبيق قواعد تنازع القوانين للدولة املتعاقدة: -ب

إن املحكمة، قد تصل إلى تطبيق قواعد نظام قانوني آخر تشير إليه قاعدة من قواعد اإلسناد التي تضمنها القانون 

 نيا، أم كان هو القانون الدولي ذاته.الوطني للدولة الطرف في النزاع، سواء كان هذا النظام نظاما قانونيا وط

بل أن البعض ذهب إلى أن طبيعة التحكيم ذاته باعتباره قضاء يخرج عن إطار القضاء الوطني، تحتاج إلى أن 

يطبق في أحكامه قواعد عامة تتخطى حدود تطبيق قانون محدد بذاته، وأنه إذا كان هناك من األحكام ما طبق القاعدة 

 فيجب أال يعتبر ذلك عرفا واجب اإلتباع. 2313املحكمة الدائمة للعدل الدولي منذ التي جاءت في قضاء 

من ذلك أن املحكم في تحكيم أرامكو رأى أن تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص )تنازع القوانين( املوجودة في 

انون الحاجة باملبادئ العامة للققانون اململكة العربية السعودية، يجب أن يسبق بتفسير هذه القواعد أو تكملتها عند 

والعادات املتعارف عليها في صناعة البترول، باعتبار أن مثل هذه املفاهيم تعد نوعا من النظام العام األسمى، وقد 

 طبقت هذه القواعد في العديد من أحكام التحكيم التي صدرت عن املركز.

استظهرت هيئة التحكيم  2311ضد الكونغو سنة  Benvenuite et Bon Fantففي قضية بونفينيوتي وبون فانت 

 عدم تعبير األطراف املتعاقدون عن رغبتهم الصريحة في تطبيق قانون معين.

( من اتفاقية إنشاء املركز، وانتهت إلى أن القانون 41ومن ثم لجأت املحكمة إلى تطبيق الفقرة الثانية من املادة )

ال عن قواعد العدل واإلنصاف التي يحق للمحكمة  تطبيقها وفقا التفاق الواجب التطبيق هو قانون دولة الكونغو، فض

أطراف النزاع، وهو نفس ما اتبعته محكمة التحكيم التي شكلها املركز للفصل في نزاع شركة أمكو آسيا ضد اندونيسيا 

 يق على عالقتهم،، حيث وجدت املحكمة أن األطراف لم يتفقوا صراحة بشأن تحديد القانون الواجب التطب2332سنة 

 كما لم يفوضوا املحكمة سلطة الفصل في النزاع وفقا لقواعد العدل واإلنصاف.

( من االتفاقية، وانتهت إلى تطبيق القانون االندونيس ي باعتباره 41ومن ثم طبقت نص الفقرة الثانية من املادة )

، ثناء التحكيم باعتباره القانون الواجب التطبيققانون الدولة املتعاقدة، فضال عن إشارة األطراف إليه في مناقشاتهم أ

إضافة إلى تعلق النزاع باستثماراتهم في اندونيسيا، وهو ذاته ما أيدته محكمة التحكيم الخاصة التي تشكلت للنظر في 

 طلب اندونيسيا بإبطال الحكم.

نما تضمن العقد محل ، إذ بي2332ضد الكاميرون سنة  Klockenerكذلك اتجاه املحكمة في تحكيم كلوكونر 

النزاع شرطا للتحكيم لدى املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، خال من وجود شرط صريح لتحديد القانون 

الواجب التطبيق، األمر الذي فسرته املحكمة بأن نية األطراف قد اتجهت إلى تطبيق قانون دولة الكاميرون، باعتباره 

 بقواعد القانون الدولي املالئمة للتطبيق.قانون الدولة املتعاقدة، مدعما 

وبجوار هذه األحكام نجد نموذجا آخر لم يسبق في قضاء هيئة تحكيم املركز، نقصد ذلك الخاص بالحكم في 

 .2331تحكيم شركة آسيا الزراعية املحدودة ضد سيريالنكا سنة 

ضال لدولي لتسوية منازعات االستثمار، فذلك أن االتفاق املبرم بين الطرفين لم يكن يشير إلى اختصاص املركز ا

 عن أنه لم يتضمن إشارة صريحة إلى القانون الواجب التطبيق.

وبعد أن فصلت املحكمة في اختصاصها بنظر النزاع، اتجهت إلى البحث عن القانون الواجب التطبيق على 

يصعب تصورها في تحكيم نشأ  موضوعه، وإذ رأت أن االختيار السابق والصريح للقانون الواجب التطبيق مسألة

 مباشرة عن اتفاق بين دولتين لحماية رعاياهما وتشجيع تبادل االستثمارات بينهما.
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واستخلصت املحكمة من ظروف إبرام العقد ولجوء األطراف إلى التحكيم في إطار املركز الدولي، أن إرادة الطرفين 

ل ة بين سيرالنكا وبريطانيا في املقام األول، على أن تستكمكانت تتجه إلى تطبيق نصوص االتفاقية الثنائية املعقود

بتطبيق قواعد القانون الدولي العام العرفي في املقام الثاني، مع مراعاة أن أحكام االتفاقية املشار إليها قد صارت جزءا 

 .(314)من النظام القانوني لسيرالنكا، ومن ثم يكون هذا األخير هو الواجب التطبيق

 يق القانون الدولي:نطاق تطب -1

وفي ضوء األحكام التي أصدرتها محاكم التحكيم التابعة للمركز الدولي، اتجه الفقه إلى البحث في نطاق تطبيق 

 القانون الدولي في املنازعات التي قد تثور بين أفراد عقود الدولة، وهو ما نعرض له في النقاط التالية: 

 (.02( الفقرة )41)مفهوم القانون الدولي في ظل املادة  -أ

حدد تقرير مجلس املحافظين بشأن اتفاقية إنشاء املركز، أن مفهوم القانون الدولي يجب أن يفسر باملعنى الوارد 

( من ميثاق إنشاء محكمة العدل الدولية، وهو ما يقتض ي أن يؤخذ في االعتبار أن هذه 02( الفقرة )33في نص املادة )

 .(315)القات بين الدول باعتبارها أشخاص القانون الدولياملادة قد وضعت لتطبق بشأن الع

 مدى إمكانية خضوع أحد أشخاص القانون الخاص للقانون الدولي. -ب

 –من املسلم به أن القانون الدولي يطبق أساسا في العالقات بين الدول، والحقيقة أن املستثمر الخاص األجنبي 

ا في نزاع يواجه فيه الدولة، أمام هيئة تحكيم دولية املنشأ، تجري يصبح طرفا مباشر  -في ظل اتفاقية البنك الدولي

أمامها إجراءات تسوية النزاع وفق قواعد القانون الدولي، وتصدر حكما دوليا يرتب عدم تطبيقه آثار هي أيضا أثار 

 دولية.

ط ف في االتفاقية وبشر ومؤكد أن املستثمر الخاص لم يتقاض ى في ظل هذا القانون إال من خالل إرادة الدولة الطر 

 أن تظل طرفا فيها.

 نطاق تطبيق القانون الدولي في التحكيم أمام مركز تسوية منازعات االستثمار. -ج

إن مراجعة األعمال التمهيدية لالتفاقية املنشئة للمركز، جعلت البعض يحدد نطاق تطبيق هذا القانون في غياب 

 التالية: اإلرادة الصريحة لألطراف محصورا في الحاالت

 * إذا ما أشار القانون الوطني ذاته إلى تطبيق القانون الدولي.

 * إذا ما كانت املسألة املعروضة مما ينظم بطبيعته مباشرة بقواعد القانون الدولي.

 * في حالة ما إذا كان القانون الوطني أو الحل الذي يؤدي إليه يمثل مخالفة وخرقا للقانون الدولي.

 ألخيرة إلى تبين الكيفية التي يطبق بها كل من القانون الوطني والقانون الدولي دون تعارض.وتحتاج الحالة ا

                                                           
 .204إلى  30صالح الدين جمال الدين، املرجع السابق، من ص  -314
 تنص هذه املادة على أن للمحكمة تطبيق القانون الدولي لتسوية النزاع، ويتضمن ذلك تطبيق: -315

 املعاهدات الدولية ... -أ   

 العرف الدولي ... -ب  

 امة للقانون املعترف بها من األمم املتمدينة.املبادئ الع -ج  

 القواعد التي تضمنتها أحكام املحاكم وأراء الفقهاء باعتبارها مصادر احتياطية لتحديد قواعد هذا القانون. -د   
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 حدود تطبيق القانون الوطني والقانون الدولي على موضوع النزاع:  -7

 ( في فقرتها الثانية تدعوا إلى تطبيق قانون 41يالحظ البعض، أن آلية وفلسفة تنازع القوانين التي قدمتها املادة )

الدولة الطرف في النزاع، وتلك القواعد التي يمكن تطبيقها من القانون الدولي، إال أن هذا النص لم يبين بصورة 

 واضحة الحدود التي تطبق فيها املحكمة قواعد كل من القانون الوطني والدولي. 

تتعلق بمصادرة  Legal issueفإذا افترضنا أن املعروض على املحكمة نزاع يتصل بخالف حول مسألة قانونية 

االستثمار الخاص بأجنبي، وأن تشريع الدولة املضيفة يعفيها من أن تؤدي أي نوع من التعويض إلى املستثمر األجنبي، 

فمن املؤكد أن قاعدة القانون الدولي املتعلقة بمثل هذه الحالة لن تتفق مع تشريع هذه الدولة، وهنا يختلط األمر على 

 نين تطبق في غياب اتجاه معين من األطراف؟املحكمة، أيا من القوا

( والذي 41وقد اتجه البعض إلى أولوية قواعد القانون الدولي بالتطبيق، ويبرر ذلك بأن الترتيب الوارد باملادة )

 جعل قواعد القانون الدولي تأتي في املقام الثاني بعد قواعد القانون الوطني ترتيب غير متبع في ما يجري عليه العمل في

محاكم التحكيم، فضال عن أن النية التي عبرت عنها املفاوضات بين الدول املختلفة التي شاركت في املؤتمرات اإلقليمية 

املبدئية، وفي لقاءات اللجنة القانونية عالوة على وجهات النظر التي عبر عنها ممثلي املركز الدولي لتسوية منازعات 

 ا االتجاه.االستثمار تعطي مبررا كافيا لتأييد هذ

وهو ما أيده جانب من الفقه بحجة أخرى، مؤداها أنه "إذا كانت محاكم التحكيم التي تنشأ بموجب اتفاقية 

  Lex foriإنشاء املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار تنتسب للمحاكم الدولية، فإن عليها أن تطبق قانون القاض ي 

 وهو القانون الدولي.

لة استظهار صفة الدولية في تلك املحاكم التي تنشأ في إطار املركز الدولي، ذلك أن وثائق وال شك أنه يمكن بسهو 

إنشائها تؤكد أن تلك االتفاقية قد وضعت أساسا إليجاد هيكل للتحكيم الدولي يستطيع فيه األشخاص والشركات 

ة العدل الدولية، ومن ثم يكون الخاصة أن تحصل على نفس الوضع الذي تحصل عليه الدولة في ادعاءاتها أمام محكم

 .(316)حق محكمة تحكيم املركز في تطبيق قانون القاض ي، أي القانون الدولي غير قابل إلثارة التساؤل أو االختالف

 :خاتمة

كما رأينا فإن النظام القانوني للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار يسمح ألطراف عقد الدولة للتنمية 

( الفقرة 41واسع من حرية اختيار النظام القانوني الذي يطبق على عالقتهم، وقنن ذلك في املادة )االقتصادية بمجال 

األولى، ثم حد ملحكمة التحكيم التي تنشأ في إطار املركز الخط الذي تسير عليه في تحديد النظام القانوني الواجب 

األطراف على ذلك، فجعلت القانون الوطني للدولة التطبيق على النزاع القانوني املعروض عليها في حالة عدم اتفاق 

املتعاقدة هو القانون األولى بالتطبيق، وإن تركت للمحكمة فرصة التوسيع في هذا التطبيق حين جعلت مفهوم القانون 

الوطني مشتمال على قواعد تنازع القوانين، بحيث يسمح ذلك بإمكانية تطبيق القانون الذي تشير إليه هذه القواعد، 

والذي يكون قانون آخر غير القانون الوطني للدولة املتعاقدة، ثم جعلت للمحكمة إمكانية تطبيق قواعد القانون الدولي 

العام بما في ذلك املبادئ العامة للقانون، سواء لعدم وجود قواعد قانونية مناسبة للتطبيق على النزاع في القانون 

 و إذا كان ذلك القانون مخالفا ألحكام القانون الدولي.الوطني، أو لتكملة النقص في هذا األخير، أ

                                                           
 .223إلى ص  201صالح الدين جمال الدين، املرجع السابق، من ص  -316
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وهكذا يسمح هذا النظام ألطراف النزاع منذ البداية، بخالف الحال إذا ما عرض النزاع على هيئة تحكيم مؤسس ي 

كيم حأخرى كغرفة التجارة الدولية، أو الجمعية األمريكية للتحكيم، بأن يعرفوا القواعد التي يتوقع أن تطبقها هيئة ت

 املركز على النزاع.

فضال عن أن هذا النظام يتفادى بوضوحه الغموض الذي قد يحيط بمسألة اختيار القانون الواجب التطبيق 

في أنظمة التحكيم املؤسس ي األخرى في حالة غياب اتفاق األطراف، فلم تنص اتفاقية إنشاء املركز كغيرها على أن تراعي 

والعادات التجارية، بل حددت القواعد التي ستطبق وإن كان ذلك مشموال بمرونة املحكمة العدالة والحس السليم  

كبيرة تسمح للمحكمة بالتجديد والتطوير املستمر للقواعد التي تطبيقها بما يحقق إصدار أحكام متوازنة تراعي فيها 

عات التي تنشأ عن عقود العدالة، وتضع بذلك حلول واضحة ومتطورة ملشكلة القانون الواجب التطبيق على املناز 

 الدولة للتنمية االقتصادية.

ورغم أن هذه املرونة قد تسمح للمحكمين بالوقوع في نفس األخطاء التي وقع فيها املحكمين في التحكيمات 

البترولية الشهيرة، حين استبعدوا القانون الذي كان يجب تطبيقه لحساب ما يبتكرونه من املبادئ القانونية التي تخدم 

إال أن النظام الذي وضعته اتفاقية إنشاء املركز الدولي لتسوية ‘ الح املستثمرين األجانب على حساب الدولة النامية،مص

منازعات االستثمار يقلل من هذا الخطر، إذ ورغم ما تتمتع به أحكام املركز من احترام، وتعرض من يخالفها لجزاءات 

الصادر أمام هيئة تحكيم خاصة تعيد النظر في املوضوع، وفي القانون  دولية، إال أن في وجود فرصة للطعن في الحكم

 ( من االتفاقية.41الواجب التطبيق، ما يقلل من االنتقادات التي توجه إلى النظام الذي قدمته املادة )

 قائمة املراجع

 .املراجع باللغة العربية -2

 :الكتب -أ   

لي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية "دراسة ، نظرية العقد الدو أحمد عبد الكريم سالمة -2

 .2333تأصيلية انتقادية"، دار النهضة العربية، 

 .2333، عقود الدولة لنقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، صالح الدين جمال الدين -1

لول مشكلة تنازع القوانين، "دراسة في أحكام املركز ، دور أحكام التحيكم في تطوير حصالح الدين جمال الدين -3
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 املستقلةلنظام القانوني للضمانات البنكية ا

 التحكيم كآلية الستقرار االستثمارات الدولية

 

 عبد العزيز مرزاق 

 دكتور في القانون العام و العلوم السياسية

 مقدمة

في إدارة وحل النزاعات بالطرق السليمة طوال مراحل النزاع، وهو في جزء آخر نظام  317يتجلى نظام التحكيم

ض النزاعات مع ضمان حياد وخبراء املحكمين وتوفير الحلول في ظروف إجرائي قضائي اعتمد على التحكيم كوسيلة لف

 . 318سليمة تحافظ على الوفاق بين أطراف النزاع

الدولية من خالل  319وقد أضحى اليوم الحديث عن التحكيم الذي يكرس دورا هاما في االستقرار االستثمارات

عندما يتضرر من أي تعسف  يلحقه من طرف اآلخر.  القضايا التي تعرض عليه، فهو مالذ آمن يلجأ إليه كل مستثمر 

يعتبر التحكيم وسيلة لتسوية املنازعات االستثمارية الدولية، وهذا ما يلجأ إليه أحد األطراف لحسم منازعاتهم وحماية 

كل الدول ف االستثمار من أي تأثير يجعل املستثمر في طريق اإلفالس. باعتبار أن االستثمار من األولويات لدى الدول، لذا

لها رؤية استراتيجية اتجاه اقتصادها لحمايته وحماية مستثمريها داخل الدولة وخارجها، وألن املستثمر يوجد في وضعية 

مالية تجعله يقوم بكل اإلجراءات القانونية لحماية أمواله التي تم استثمارها، وهذا ما يقوم به التحكيم الدولي للحفاظ 

 ت التي ترفع من قوة االقتصاد في كل البالد، من هنا يمكن طرح اإلشكالية التالية:على املستثمر واالستثمارا

                                                           
من االتفاق بين األطراف املعنية على العهدة شخص أو أشخاص من الغير بمهمة الفصل في  تعريف التحكيم بأنه "نظام خاص للتقاض ي ينشأ -317 

 املنازعات القائمة بينهم بحكم يتمتع بحجية األمر املقض ي".

 . 44لبنان، ص، ، بيروت 1004انظر: حفيظة السيد الحداد: املوجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي، الطبعة األولى 

 ةويمكن تعريفه كذلك: بأنه هو ســــــــلطة الفصــــــــل في النزاع بواســــــــطة األطراف برضــــــــائهم دون املحكمة املختصــــــــة، وينزلون على ما يصــــــــدر من أحكام ملزم

حكام التي حجية األ  وواجبة التنفيذ من قلبهم. فهذا التعريف يوضـــــــع أن التحكيم في حد ذاته طريق مســـــــتقبل لتســـــــوية املنازعات وله ذاتيته، كما يؤكد

 صدرت عن املحكم أو املحكمين وإلزامية تنفيذه.

أطروحـــة لنيـــل الـــدكتوراه في القـــانون الخـــاص، كليـــة العلوم القـــانونيــة  -دراســــــــــــــــة مقـــاربـــة–انظر: خـــديجـــة خبوز: الحكم التحكميمي في القـــانون املغربي 

 .  02و 00. ص 1021-1022واالقتصادية واالجتماعية سطات، السنة الجامعية، 

، مطبعة األمنية الرباط، 2للمزيد انظر: سلطان بن سالم البلوش ي: التحكيم في إطار منظمة التجارة العاملية، مجلة العلوم القانونية، العدد -318 

 . 22-20، ص. ص ، 1021السنة 
ين رؤوس أموال هذا تعريف عام. أما عملية االستثمار إن االستثمار هو العملية االقتصادية القاضية بشراء مواد إنتاج وتجهيز، أو بعبارة أخرى بتكو  - 319

غير بعد سنة ت فيقوم بها املنظم أو الساهر على تسيير املشروع، فكان االستثمار في مرحلة الرأسمالية الليبرالية من مهام املصالح الخاصة ولكن الوضع

 حيث أصبحت الدولة تتكلف بجزء مهم من االستثمارات. 2330

 انظر:

 ولعلو: االقتصاد السياس ي، الجزء األول، مدخل للدراسات االقتصادية. مطبعة دار النشر املغربية الدار البيضاء، الطبعة الثانية، شتنبرفتح هللا  -

 .313و 311، ص2314
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  إلى أي حد يمكن للتحكيم أن يحافظ على استقرار االستثمارات الدولية؟ 

 سنعالج هذه اإلشكالية على الشكل األتي:

لتحكيم وحماية العقد املبحث األول: التحكيم وحماية االستثمار، أما املبحث الثاني، فسنقف فيه عن ا 

 االستثماري.

 املبحث األول: التحكيم  وحماية االستثمار

تتجلى أهمية التحكيم من خالل املزايا التي يتوفر عليها في فض املنازعات االستثمارية وكذلك اآلليات التي يتوفر 

أو  كانوا أشخاصا طبيعيينعليها لحسم املنازعات االستثمارية الدولية لتشجيع االستثمار لدى املستثمرين سواء 

اعتبارين، لضمان حقوق األطراف في العقد، كما أن التحكيم يمثل الوسيلة األنجح في حسم املنازعات االستثمارية 

لدى الدول، وتتجلى أهميته في النمو االقتصادي والرفع من فرص الشغل وتخفيف البطالة ونجاح االستثمار لدى دول 

الل اإلجراءات لضمان االستثمار وحماية املستثمر، من هنا سنقف على أهمية التحكيم في العالم، وكذا الفعالية من خ

ة فعالية التحكيم كضمان املطلب الثاني: مزايا التحكيم في االستثمار، أما املطلب األول مجال االستثمار من خالل 

 إجرائية للمستثمر.

 املطلب األول: مزايا التحكيم في االستثمار

أحد اليوم أن التحكيم يتميز بعدة مزايا لحماية املستثمر بخصوص القضايا التي تعرض عليه، ال يخفى على 

وأهم هذه املزايا تتجلى في سرعة اإلجراءات وكذا سرية التحكيم إضافة إلى التخصص في القضايا االستثمارية، هذا ما 

 يمكن تطرق إليه على الشكل التالي:

 ات االستثماريةأوال: التحكيم والسرعة في اإلجراء

ما يميز التحكيم السرعة في اإلجراءات الالزمة للفصل في النزاع في أقل وقت إذ أن مرونة إجراءات التحكيم 

تؤدي إلى توفير الكثير من الوقت تلك السرعة التي ال تتوافر عادة في النظم القضائية التقليدية املقيدة ببعض النصوص 

ي النزاع، حيث تكون هناك استثمارات ومبالغ نقدية كبيرة مجمدة في انتظار صدور القانونية املعيقة للفصل السريع ف

، مما يجعل التحكيم يتوفر على السرعة الالزمة في فض النزاع بين املستثمرين بدال من القضاء، املتسم 320حكم القضاء

 بالبطء والتعقيد مما يلحق خسارة محققة لدى املستثمرين.

ة في عقود االستثمار تفضل اللجوء إلى التحكيم لفض املنازعات االستثمارية، ملا يتوفر حيث أن األطراف املتعاقد

عليه من آليات وما يقدمه من عدالة سريعة تتمثل في إلزام املحكمة بالفصل في املنازعة املعروضة عليه في زمن معين 

املحكم عند إصدار قراره إلحترامها، وكذلك  ومحدد من قبل األطراف طبقا لقوانين التحكيم ولوائحه ومواثيقه، مما يلزم

                                                           
 .34، ص0201عبد الخالق الدحماني: ضمان التوازن املالي لعقود االستثمار في إطار التحكيم الدولي، مطبعة األمنية الرباط، طبعة  -320
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يمكن لألطراف من تعديل بنود العقد غاية اتفاقهم على التحكيم، وإمكانية تمديد املدة الزمنية من طرف هيئة التحكيم 

 . 321وفق قوانين التحكيم

 ثانيا: التحكيم والسرية في القرارات

ى عكس ما يحدث بالنسبة للقرارات القضائية، حيث يعتبر عدم نشر قرارات التحكيم من املميزات الكبرى عل

تظل األسرار املرتبطة بالعقد واملخترعات سرية واألصل أن أحكام التحكيم ال يجوز نشرها إال بموافقة أطراف التحكيم، 

لى إألن األطراف في عقود االستثمار ترغب في عدم معرفة املنازعات الناشئة بينهم وأسبابها ودوافعها مما قد يؤدي 

وهذا ما يميز التحكيم عن القضاء من ناحية عدالة سريعة، التي تتمثل في  322املساس بمراكزهم املالية أو االقتصادية،

 .323إلزام املحكم بالفصل في املنازعات االستثمارية بين األطراف كأصل عام

 ثالثا: التحكيم قضاء متخصص في مجال االستثمار

حاكم الدولة يكون فقيها بارعا ولكنه قليل الخبرة بشؤون التجارة بأن القاض ي في م 324يرى بعض الباحثين

الدولية، ألن التحكيم يكون أساسه إرادة األطراف باختيار الذين يسند إليهم مهمة التحكيم ممن تتوفر فيهم نوعية 

الذي يقوم بتعيين  ، كما أن املركز الدولي لتسوية املنازعات االستثمارية، هو 325التعامل التجاري املتعلق باالستثمار

املحكمين بحيث يمكنهم أن يراعوا في اختيار املحكمين درجة التخصص املطلوب في موضوع النزاع الذي يوجد بين 

، فهذا االختيار يكون بناء على الخبرة والتكوين املنهي الذي يتوفر عليه املحكمين 326أطراف املستثمرين لحماية االستثمار

 في النزاع االستثماري. لتحقيق العدالة بين األطراف

ألن املحكم املتخصص والذي تكون له القدرة على استيعاب موضوع النزاع وتفاصيله وتعقيداته بخالف  

فالتحكيم  328الذي ينظر في جميع قضايا النزاع بغض النظر لكونه متخصصا في مجال النزاع من عدمه، 327القاض ي،

أكثر من التقاض ي، ملا يتميز به التحكيم من خبرة وكفاءة ودراية خاصة يكون دوره جد هام في فض املنازعات االستثمارية 

 باملجاالت االستثمارية املتعلقة بالنزاع.

                                                           
 انظر: -321

 .10حفيظة السيد الحداد: املوجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، م، س، ص  -

ربية، عإبراهيم أحمد إبراهيم: اختيار طريق التحكيم، ومفهومه في إطار مركز حقوق عين شمس للتحكيم، مجلة الدراسات القانونية جامعة بيروت، ال -

 .23، ص1002يوز العدد السابع، يول
 .30عبد الخالق الدحماني: ضمان التوازن املالي لعقود االستثمار في إطار التحكيم الدولي، م.س، ص -322
 .12إبراهيم أحمد إبراهيم: اختيار طريق التحكيم، ومفهومه في إطار مركز حقوق عين شمس للتحكيم، م.س، ص -323
 .3-1، ص2331ة القاهرة، مصر، طبعة محسن شفيق: التحكيم التجاري، دار النهضة العربي -324

 .20حفيظة السيد الحداد: املوجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي،م.س، ص -
 .21، ص2331فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طبعة  -325
 .23صم.س، ،فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري  -326
، 2312 عصام الدين مصطفى بسيم: النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخاصة في الدول األخذة في النمو، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة -327

 .223ص
 .223عصام الدين مصطفى بسيم: النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخاصة في الدول األخذة في النمو، م.س، ص -328
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 املطلب الثاني: فعالية التحكيم كضمانة إجرائية لتشجيع االستثمار

لحماية  ةلتحقيق فعالية التحكيم في تشجيع االستثمار، البد من أخذ فعالية التحكيم كضمانة إجرائية أساسي

أطراف املستثمرين لضمان النجاح االقتصادي للدولة، وجذب االستثمارات الكبرى الالزمة لتحقيق التنمية ملوارد الدولة 

، وهكذا فالبد من توفير الضمانات القانونية الالزمة لتأمين استثمار الطرف األجنبي داخل 329املستقبلية لالستثمار

ثمر دائما يسعى إلى االطمئنان على االستثمارات التي ينجزها في دول غير دولته، ، بحيث نجد أن املست330الدول املضيفة

كما أن الدولة املضيفة لالستثمار يجب عليها أخذ كل االحتياطات اتجاه املستثمر كتشجيع االستثمارات األجنبية والرفع 

 من االقتصاد وخفض الفقر والبطالة.

مار، مما يجعل املستثمر يطمئن إلى قضاء التحكيم الذي أصبح فأصبح التحكيم إحدى الوسائل لجذب االستث

للرفع من كفاءة اقتصاد الدولة يكون املستثمر األجنبي أمام قضاء محكم لحماية 331هو القضاء الطبيعي في هذا املجال،

م بحيث ، لهذا نجد تمسك املستثمر األجنبي بشرط التحكي332استثماراته، ملا يوفره من ضمانات عكس القضاء العادي

، فاملستثمر األجنبي يحرص على 333ال يوجد هناك قانون خاص في الكثير من الدول ملقاضاة الحكومات بشأن االستثمار

إدراج شرط التحكيم في عقود االستثمار، للحرص على أمواله داخل الدولة املضيفة له ألن التحكيم هو الضامن 

بين طرفين الدولة ذات السيادة من ناحية، واملستثمر األجنبي من وألن عقود االستثمار تبرم  334الستثمارات املستثمر،

فقضاء محاكم الدولة املضيفة ال يقابل برضا املستثمر األجنبي بسبب الصعوبات التي يواجهها هذا  335ناحية أخرى 

 .336األخير أمام القضاء العادي الذي قد تكون أحكامه غير حيادية في النزاع

عاقد مع الدولة يهتم بإدراج شرط التحكيم لحل املنازعات التي تثيرها عقود االستثمار وهذا ما يجعل املستثمر املت

للتصدي ألي مشاكل بينه وبين الدولة املضيفة لالستثمار، والتي تنبع أساسا من كون أحد أطراف هذه العقود يمثل 

                                                           
329 -BENNARDINI (P) : The renegotation of the inversement contracts. I.CSID ? Rev FIL J vol 13 N° 2, 1998, p411. 
330 -BENNARDINI (P) : : The renegotation of the inversement contracts.  Op.cit, p 412. 

ستثمر، بحيث ما يرتاح املستثمر إلى قضاء التحكيم الذي أصبح هو القضاء من أهم هذه الضمانات، توفر ضمانات قضائية لحماية استثمارات امل -331

ا مالطبيعي في هذا املجال، خصوصا وأن التحكيم هو من يبدد مخاوف املستثمرين األجانب، بشأن خضوع منازعاتهم لقضاء الدولة العادي الذي كل

 بين التحكيم وتدفقات رؤوس األموال وتنوعها  يكون مصدر ترحيب بالنسبة للمستثمرين األجانب، ويبرز ذاك التفاعل

 انظر:

روبية في األو  -عكاشة محمد عبد العال: الضمانات القانونية لحماية االستثمارات األجنبية، بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق وضمانات االستثمارات العربية -

ارات العربية األوروبية، مركز الدراسات العربية األوروبية، الطبعة ، منشور ضمن مؤلف بعنوان آفاق وضمانات االستثم20/1/1002إلى  23بيروت من 

 .20-03، ص1002األولى، 
ألوروبية ا -الضمانات القانونية لحماية االستثمارات األجنبية، بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق وضمانات االستثمارات العربيةعكاشة محمد عبد العال:  -332

 .21ص م.س،، 20/1/1002إلى  23في بيروت من 
مس، شغسان علي علي: االستثمارات األجنبية ودور التحكيم في تسوية املنازعات التي قد تثور بسببها، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة عين  -333

 .130، ص1000-1004السنة الجامعية 
 .131ببها، م.س، صغسان علي علي: االستثمارات األجنبية ودور التحكيم في تسوية املنازعات التي قد تثور بس -334

335 -Bouchez (c.j): the prospects for international arbitration disputes between  states and private entreprises ; J , I, A, VOL ; 1991 ;P.80 
336 -Bouchez (L.J): the prospects for international arbitration disputes between  states and private entreprises ; op.cit p84 
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النزاع يعطي لعملية التحكيم شخصا عاما يتمتع بالسيادة يتعامل مع شخص خاص، إذ أن وجود الدولة كأحد أطراف 

 .337صبغة خاصة

فبالرغم من أن االتجاه الحديث يميل نحو األخذ بالحصانة املقيدة للدولة، ومفادها عدم االستفادة من حصانتها 

إال بصدد أعمالها السيادية دون التصرفات األخرى املتعلقة بممارستها ألنشطتها التجارية وأعمال اإلدارة العادية، فإن 

ال يعني التمتع بالحصانة كمبدأ عام، إذ يظل األصل هو التمتع بها، وهنا تظهر صعوبة الفصل في املنازعات عندما ذلك 

، 338تتعارض الحصانات القضائية للدولة مع قيام محاكم دول أخرى بحل املنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها

، مما قد يؤدي إلى 339طبقا للقانون في أغلب الدول  فبالنسبة للحكومات ال يوجد نظام خاص يحدد كيفية مقاضاتها

إهدار الحقوق الخاصة للمستثمر األجنبي، الذي قد يتعرض لقرارات مفاجئة يمكن أن تصدرها الدولة بما لها من 

وهذا ما يسعى إليه املستثمر للحفاظ على استثماراته التي  340سيادة لتحقيق اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية،

 ا في الدول األخرى، مما يوجب على الدولة املضيفة لالستثمار حماية املستثمر للرفع من االقتصاد الوطني.ينشاه

 املبحث الثاني: التحكيم وحماية العقد االستثماري 

بما أن التحكيم له دور في فض النزاعات االستثمارية، فإنه يحمي مبدأ التوازن في العقد، بين األطراف لحماية 

من أي تأثير قد يلحق املستثمر من طرف الدولة املضيفة لالستثمار أو من أي طرف آخر، خاصة عندما تحدث  االستثمار 

آثار خارجة عن إرادة الطرفين متمثلة في القوة القاهرة، أو الحادث الفجائي لذا يجب التوافق في العقد االستثماري من 

لعقد االستثماري، مما يلزم املستثمر أن يدرج هذه الشروط خالل هيئة التحكيم لتحديد آثار الظروف الطارئة على ا

ضمن العقد، مما يجعل هيئة التحكيم ملزمة باتخاذ اإلجراءات القانونية للحفاظ على استمرارية العمل االقتصادي، 

 ةدور هيئة التحكيم في فض منازعة العقد االستثماري بسبب القو  املطلب األول:وهذا ما سنتطرق إليه من خالل 

 : دور هيئة التحكيم في الحفاظ على استمرارية العقد االستثماري.املطلب الثانيالقاهرة، أما 

 املطلب األول: التحكيم و فض نزاع العقد االستثماري بسبب القوة القاهرة

، ليطرح سؤال مؤسس ي هل تم 341تعد هيئة التحكيم كآلية مهمة في فض النزاعات التي تحدثها القوة القاهرة 

ج شرط القوة القاهرة في العقد أم ال، باعتبار أن القوة القاهرة تكون خارجة عن إرادة الطرفين، لذا ال يمكن إدرا

                                                           
التشريعات و بشار محمد األسعد: الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود االستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم واالتفاقيات الدولية  -337

 .21، ص1003بيروت، الطبعة األولى، -الوطنية، منشورات الحلبي الحقوقية
ية الدولية للتحكيم في منازعات عقود االستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم واالتفاقيات الدولية والتشريعات بشار محمد األسد: الفعال -338

 .12الوطنية، م.س، ص
 .131غسان علي علي: االستثمارات األجنبية ودور التحكيم في تسوية املنازعات التي قد تثور بسببها، م.س، ص -339
عالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود االستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم واالتفاقيات الدولية والتشريعات بشار محمد األسد: الف -340

 .11الوطنية، م.س، ص
مر على شرط مضالقوة القاهرة: ''إذا كانت نظرية القوة القاهرة تشترك مع نظرية الظروف الطارئة في استنادهما لقاعدة ومقتضاها إن العقد يقوم  -341

 بين املتعاقدين يجعل ببقاء الظروف التي تبرم في ظلها، فان الفارق بين النظريتين يظل قائما''.

لقوة القاهرة افالقوة القاهرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال أما الحادث الطارئ فيجعل تنفيذ مرهقا ال مستحيال، ويترتب على ذلك فرق في األثر إذ أن 

ن يء االلتزام فال يتحمل املدين تبعة عدم تنفيذه، أما الحادث الطارئ فال ينقض ي االلتزام به بل يرتد إلى الحد املعقول فتوزع الخسارة بتؤدي إلى انقضا

 املدين والدائن ويتحمل املدين شيئا من تبعة الحادث".

 انظر:
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، مما يبرز للقاض ي املحكم أن القوة القاهرة تعتبر مانعا من موانع املسؤولية، فهي تظهر كحدث خارج 342التحكم فيها

مة، فهي تشكل قوة قاهرة أيضا فيما يمكن توقعه ويستحيل رده عن إرادة اإلنسان ال يمكن توقعها وغير قابلة للمقاو 

 343إذا لم يكن باإلمكان دفعه للتصدي لهذه القوة التي تنتج عنها أضرارا بين الطرفين.

كما يمكن لهيئة التحكيم أن تعتمد على القانون الذي تحدده األطراف لتسوية كل الخسائر التي تسببت فيها  

، وأما في حالة عدم االتفاق بين الطرفين يمكن االستناد إلى اتفاقية واشنطن التي تنص على القوة القاهرة لالستثمار

وتكون هذه االتفاقية مماثلة للقواعد القانونية التي  ،344أنه في هذه الحالة يتم تطبيق قانون الدولة املضيفة لالستثمار

د تفاق على قواعد قانونية تحكم النزاع بينهما، أي قيطبقها القاض ي، وما يميز التحكيم هو أنه يمنح الحق للطرفين باال

يتفقان على قانون أكثر من دولة مما يعطي املحكم سلطات أكبر في تطبيق القانون والقواعد العرفية وقواعد العدل 

 فواإلنصاف إذا سمح له األطراف القيام بذلك، أي أنه ليس محددا بنص قانوني كالقاض ي الوطني وإنما اتفاق األطرا

 .345يعطيه صالحية أوسع

فهيئة التحكيم تكمن قوتها في فض كل النزاعات التي تنشأ بين طرفين أو أكثر طبقا للقانون املطبق في البلد 

املضيف، ألن التحكيم يرفع من القوة االقتصادية للبالد في تلك الحاالت التي تتعلق بالقوة القاهرة التي تكون خارج 

ت عقود االستثمار في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية لألطراف سواء املستثمر إرادة الطرفين نظرا لخصوصيا

 أو البالد املضيفة لالستثمار، فكل منهما يسلك الطريق التي يمكن أن تحمي النشاط االقتصادي.

 املطلب الثاني: دور هيئة التحكيم في استمرارية العقد االستثماري 

القواعد التي تتخذها في الحفاظ على استمرارية العقد االستثماري من أي إفالس  تقوم هيئة التحكيم من خالل

لدى الطرفين املستثمر أو البلد املضيف لالستثمار، مما يخول لهذه الهيئة الحفاظ على قدر من املساواة بين الطرفين، 

، باعتبار 346دودة من الناحية القانونيةألن مكانة هيئة التحكيم في إعادة التوازن العقدي في مجال روابط االستثمار مح

أن إدراج شرط القوة القاهرة في عقد االستثمار موجه إلى األطراف املتعاقدة إلعادة التوازن املالي، وأن اللجوء إلى 

التحكيم يكون عادة في املراحل األخيرة التي يكون فيها الطرف املستثمر والبالد املضيفة قد وصال إلى وجوب إنهاء 

 .347العقد

                                                           
ام بوجه عام، الجزء األول، مصادر االلتزام"، بيروت، دار إحياء التراث _ عبد الرزاق أحمد السنهوري: "الوسيط في شرح القانون املدني، نظرية االلتز 

 .240، ص 2301العربي، طبعة 
 .314، ص1000، دار الثقافة، بيروت، طبعة 2زهدي يكن: شرح قانون املوجبات والعقود اللبناني، الجزء  -342
 .310زهدي يكن: شرح قانون املوجبات والعقود اللبناني، م.س، ص -343
 .2320مارس  23اقية واشنطن اتف -344
 .230عبد الخالق الدحماني: ضمان التوازن املالي لعقود االستثمار في إطار التحكيم الدولي، م.س، ص -345

346 -PH. KAHN ; étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays producteurs ; 

paris 1979 p481. 
347 -PH. KAHN : étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays 

producteurs،op.cit, p482. 
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مما يجعل هيئة التحكيم تقوم بالحفاظ على استمرارية العقد فتختص بإعادة ضبط العالقة القانونية التي  

، فهيئة التحكيم تسعى دائما إلى التوفيق بين األطراف لحمايتهم 348تربط املستثمر والبلد املضيف للحفاظ على االستثمار

ة لالستثمار، لتشجيع كل املستثمرين إلنجاز مشاريع اقتصادية من أي ضرر الذي قد يلحق املستثمر أو البالد املضيف

لتنمية بلدان العالم الثالث، وهذا ما أثبتته هيئات التحكيم عبر الزمن في فض املنازعات التجارية الدولية عامة 

 امللقاة على، من خالل اإلشكاالت ذات الطبيعة الفنية التي تضاعف من صعوبة املهام 349واملنازعات االستثمارية خاصة

 .350عاتق هيئات التحكيم

هنا تبرز بامللموس قوة هيئة التحكيم في فض كل النزاعات التي تكون خارج عن إرادة الطرفين لحماية االستثمار 

من خالل تعيينها خبراء من ذوي االختصاص في مثل هذه الحاالت التي تكون القوة القاهرة طرفا فيها، للحفاظ على 

ستثماري الذي يكون متعلقا برؤوس األموال الالزمة للمشروعات االستثمارية للدولة املضيفة من استمرارية العقد اال 

 جهة وللمستثمر من جهة أخرى.

وأخيرا، يمكن القول بأن التحكيم يعتبر العنصر األساس ي في حماية االستثمار، مما يلزم املستثمر إتباع هذه 

ي الرفع من الجودة في فض املنازعات املتعلقة باالستثمار، مما يعطي الحق الطريقة التي تعطي األمان واستكمال القوة ف

في استمرار النشاط االقتصادي لدى الدولة ملحاربة الفقر والهشاشة االجتماعية، بحيث أن االستثمار أصبح اليوم 

ررة تماع لألطراف املتضيكرس مفهوم الحكامة والديمقراطية واملواطنة، فهيئة التحكيم ال تتخذ اإلجراءات بدون االس

 من اآلثار الذي يلحقها من طرف األخر,

وعليه، فالتحكيم هو الوسيلة التي يتبعها جل املستثمرين لحماية األموال التي تم استثمارها في بلدهم أو في غير 

الستثمار وتجعله ابالدهم، وبالتالي فالتحكيم يبقى من بين الوسائل ذات الطابع الديمقراطي في فض النزاعات التي تعيب 

 في طريق اإلفالس، وهذا ما يلجأ إليه املستثمرين في جل الحاالت املتعلقة باستقرار االستثمارات الدولية.

وإذا كان لنظام التحكيم نقاط قوة، فانه باملقابل توجد نقاط ضعف يمكن إجمالها في كون النظام القانوني 

ه لاللتزامات الدولية واملحافظة على االستقرار االستثماري، مما ينتج عنللتحكيم لم يتضمن آليات قوية للتنفيذ الجبري 

 غياب مبدأ اإلنصاف بين الدول,   
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 ة لنشر الوعي بالقانون والحريات.مستشارة بالجمعية املغربي

 

 مقدمة :

إن استقالل الهيئة التحكيمية عن القضاء الرسمي ال يمنع بالضرورة أي تدخل لقضاء الدولة سواء 

كان هذا الدخل ملساعدة الهيئة أو ملمارسة نوع من الرقابة على األحكام الصادرة عنها وهو األمر الذي تبناه 

 أو من خالل مجموعة من االتفاقات الدولية التي وقع عليها املغرب.  03-00ل قانون املشرع املغربي سواء من خال

 املطلب األول: دور القاض ي الوطني في سير إجراءات التحكيم

يبرز الدور الذي يلعبه القضاء الوطني في سير إجراءات التحكيم الدولي من خالل الدور املساعد 

ة الهيئة في التشكيل أو االنعقاد أو مساعدة األطراف في تعيين املحكم الذي يقوم به سواء تعلق األمر بمساعد

 باإلضافة إلى الدور املهم الذي يلعبه القضاء عندما يتعلق باتخاذ إجراءات وقتية أو النظر في املسائل األولية. 

 الفقرة األولى: تعيين وعزل املحكم 

 أوال: تعيين املحكم  

ى إمكانية تعيين اتفاق التحكيم للمحكم أو املحكمين وهي إمكانية ال عل 311-42نص املشرع في املادة 

والتي تنصان على ضرورة  03-00من قانون  321و  320ترقى إلى درجة اإللزام كما هو منصوص عليه في املواد 

راف طتعيين عقد أو شرط التحكيم للمحكمين أو طريقة تعيينهم تحت طائلة البطالن ويرجع عدم إلزام املشرع األ 

بضرورة تعيين املحكم أو املحكمين في اتفاق التحكيم الدولي إلى رغبة املشرع في إضفاء نوع من املرونة في شروط 

وإجراءات التحكيم الدولي مقارنة مع التحكيم الداخلي وتجنبا ألي إعاقة قد تعوق سير عملية التحكيم سمح 

محكم أو محكمين في الحالة التي تعترض تشكيل  املشرع لألطراف باللجوء إلى القضاء من أجل طلب تعيين

الهيئة صعوبة ما، ويتوقف اختصاص الوطني بهذا اإلجراء على جريان التحكيم باملغرب أو على اتفاق األطراف 

تطبيق قانون املسطرة املدنية املغربي وتختلف الجهة القضائية املختصة لكل حالة على حدة حيث يختص 

فيما بعد تخويل الحكم الصيغة التنفيذية إذا كان جاريا باملغرب ورئيس املحكمة  رئيس املحكمة الذي يتولى

وتمثل  351التجارية بالرباط إذا كان التحكيم جاريا بالخارج واتفق األطراف على تطبيق قانون املسطرة املغربي

 حكمين وهي نفسهذه حاالت حصرية ال يمكن في غيرها اللجوء للقضاء املغربي من أجل تعيين املحكم أو امل

والتي ربطت بدورها اختصاص القضاء املصري  352من قانون التحكيم املصري  3الحاالت التي نصت عليها املادة 

بجريان التحكيم في مصر أو اتفاق األطراف على تطبيق القانون املصري، ويجب أن ال يفهم من عبارة جاريا 

يكفي فقط اختيار األطراف املغرب مكانا لجريان  باململكة ضرورة الشروع والبدء في إجراءات التحكيم بل

التحكيم علما بأن اإلجراء موضوع الطلب يتعلق أساسا بتشكيل وانعقاد الهيئة وهو األمر الذي ال يمكن بدونه 

مباشرة إجراءات التحكيم بدأ. وإذا كان النص املغربي واملصري حددا حاالت حصرية للجوء للقضاء الوطني 

ه يثار التساؤل في الحالة التي يكون فيها التحكيم جاريا خارج املغرب ولم يتفق األطراف على بشأن املسطرة فإن

إخضاعه للقانون املغربي فهل للمحكمة أن تحكم تلقائيا بعدم االختصاص بالنظر إلى عدم توافر أحد الضوابط 
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هذا  ر في الطلب؟ لإلجابة علىاملحددة الختصاص القاض ي املغربي في الخصومة التحكيمية الدولية أم أنها تنظ

السؤال نستحضر ما ذكره األستاذ فتحي والي من أن لجوء األطراف للمحكمة املصرية يعتبر اتفاقا ضمنيا على 

تطبيق القانون املصري بالنسبة لسلطة املحكمة في تعيين املحكم ما لم يتمسك الطرف اآلخر بالدفع بعدم 

ص عند قيامه بهذا اإلجراء يجب أن يراعي القانون الذي اتفق االختصاص ويجب القول أن القاض ي املخت

ما لم  311-4و  311-3و  311-1األطراف على تطبيقه فإذا اتفقوا على تطبيق ق.م.م طبقت أحكام الفصول 

يتفق األطراف على خالف ذلك وإذا اتفق األطراف على تطبيق قانون أجنبي طبق أحكام هذا القانون وباإلضافة 

احترام القاض ي إلرادة األطراف يجب عليه احترام الشروط الخاصة التي يتفق عليها األطراف كاشتراط  إلى ضرورة

كفاءة أو خبرة معينة في املحكم. أما في الحالة التي يكون فيها التحكيم مؤسساتيا، فآنذاك تطبق القواعد 

كما لو أحال اتفاق التحكيم األطراف على املركز الدولي لتسوية املحددة بمقتض ى النظام الخاص باملؤسسة 

منازعات االستثمار فإن الهيئة التحكيمية تتكون من عدد فردي يعدده األطراف وفي حالة عدم اتفاقهم فإن 

العدد يكون ثالثة يعين كل واحد منهم محكما ويختار الثالث باتفاقهم وإن لم يتم ذلك خالل املدة املحدودة 

 353وم رئيس مجلس اإلدارة باملركز بتعيين املحامين من القوائم التي يحتفظ بها املركز.يق

 ثانيا: عزل املحكم  

الخاص بالتحكيم الداخلي والذي تضمن مقتضيات خاصة  03-00على خالف الفرع األول من قانون 

ري الدولي لم يتضمن بأسباب ومسطرة العزل فإن الفرع الثاني من نفس القانون والخاص بالتحكيم التجا

من قانون اليونسترال تنص على أنه "ال يجوز رد محكم إال إذا  23مقتضيات خاصة بهذه الحالة إال أن املادة 

وجدت ظروف لها ما يبرزها حول حيويته أو استقالله أو إذا لم يكن حائزا ملؤهالت اتفق عليها األطراف وال 

في تعيينه إال ألسباب تبينها بعد أن تم تعيين املحكم". فهذه  يجوز ألي طرف النزاع رد محكم عينه أو أشرك

ولم تحدد حاالت خاصة للعزل كما فعل املشرع املغربي  ،املادة اكتفت بوضع ضوابط وقواعد عامة للعزل فقط

والتي حددت حاالت تجريح املحكم إذا ما تعلق األمر بتحكيم داخلي مع اإلشارة  03-00من قانون  313في املادة 

وهو املس بحياد واستقاللية املحكم  23هنا إلى أن كل هذه الحاالت تسير في نفس املنحى الذي سارت فيه املادة 

كسبب مبرر للعزل وإذا كان من الثابت أنه يجوز ألي طرف طلب عزل املحكم إذا توفرت مبررات ذل فهل يمكن 

من الفقه بأن قواعد الرد ليست النظام لهذا الطرف التنازل عن هذا الحق مع وجود مبرراته؟ يجيب فريق 

ويجوز التنازل عنه ولو قبل طلب الرد ويسير رأي فقه آخر في نفس االتجاه معتبر أنها ليست من النظام العام 

وإذا كانت قواعد الرد حسب هذه اآلراء ليست من النظام  354ما دام أنه ال يترتب على طلبه وفق الخصومة

وبين القواعد الخاصة بصالحية املحكم والتي تعتبر من النظام العام وال يمكن مخالفتها العام فينبغي التمييز بينها 

جعلت مسألة تشيل الهيئة أو تعيين املحكم املنفرد بصفة  311-43تحت جزاء بطالن الحكم التحكيمي فاملادة 

األمر  زل إذا ما تعلقغير قانونية سببا من أسباب البطالن. وتثار مسألة القاض ي املختص بالنظر في طلب الع

بخصومة تحكيمية دولية وذلك بالنظر إلى عدم تناول املشرع هذه املسطرة كما تقدم سابقا إال أنه ونظرا 

للتشابه بين مسطرة التعيين ومسطرة العزل حيث اتحاد موضوعهما وهو املحكم فيمكن تطبيق مقتضياتها 

لألطراف االتفاق على مسطرة خاصة للعزل ما دام فيما يخص القاض ي املختص على مسطرة العزل، كما يمكن 

أن املشرع لم ينظمها بنصوص خاصة وعلى اعتبار أيضا أن قواعد هذه املسطرة ليست من النظام العام، أما 
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إذا كان التحكيم مؤسساتيا فيتم آنذاك تطبيق القواعد الخاصة بنظام املركز سواء تعلق األمر بأسباب التجريح 

 جب اتباعها. أو باملسطرة الوا

 الفقرة الثانية: اتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية والنظر في املسائل األولية: 

 أوال: اتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية  

لألطراف باللجوء إلى قاض ي األمور املستعجلة سواء قبل  311سمح املشرع املغربي بمقتض ى املادة 

إجراء وقتي أو تحفظي وفق لألحكام املنصوص عليها في قانون البدء في اإلجراءات أو أثناءها وذلك لطلب أي 

إال أنه من خالل قراءة املقتضيات الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي يالحظ غياب أي نص ينظم  355م.م

اختصاص القضاء الوطني في مثل هذا اإلجراء، بالرجوع إلى قواعد لجنة األمم املتحدة لقانون التحكيم التجاري 

أنه لهيئة التحكيم أن تتخذ بناء على طلب أحد الطرفين ما تراه ضروريا  12دها تنص في مادتها نج 356الدولي

 من تدابير مؤقتة بشأن املوضوع محل النزاع بما في ذلك إجراءات املحافظة على البضائع املتنازع عليها 

 كاألمر بإيداعهما لدى الغير أو بيع السلع القابلة للتلف -2

بير املؤقتة في صورة قرار تحكيم مؤقت ولهيئة التحكيم أن تشترط تقديم يجوز أن تتخذ التدا  -1

 كفالة لتغطية نفقات التدبير املؤقت.

الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة ال يعتبر مناقضا التفاق  -3

 التحكيم أو نزوال عنه. 

حكيم التجاري الدولي لألطراف باللجوء للهيئة التحكيمية أو فمن خالل هذه املادة ســــمح القانون النموذجي للت

القضــاء الوطني على حد ســواء التخاذ تدابير وقتية أو تحفظية ولم تميز هذه املادة بين عرض النزاع على الهيئة 

من عدمه حيث أقرت اســــــتثناءا يقع على األثر الســــــلبي التفاق التحكيم الذي يســــــتمد معه اختصــــــاص القضــــــاء ـ

والقانون املصـــري والقانون ــ 03-00من قانون  311وفي نفس االتجاه ســـار املشـــرع املغربي في املادة  357ياملوضـــوع

وقوانين ـ 22من االتفــاقيــة األوربيــة عــام  2من أنظمــة الغرفــة التجــارة الــدوليــة وكــذلــك املــادة  21األردني واملــادة 

لي ـفي الفرع الخاص بالتحكيم التجاري الدو  التحكيم األمريكية ويثير عدم تناول املشــــــــــــرع املغربي لهذه املســــــــــــطرة

إشـــــــــــــــكاالت ترتبط بطبيعة املســـــــــــــــطرة وشـــــــــــــــروط االلتجاء للقضــــــــــــــــاء املختص بهذا اإلجراء هذا على خالف بعض 

التشريعات التي تناولت هذه املسطرة بنصوص خاصة كاملشرع األردني والذي جعل من بين شروط منح الهيئة 

طراف على ذلك هذا مع بقاء الحق للقضاء الوطني التخاذ هذه التدابير ـالتحكيمية هذا االختصاص أن يتفق األ 

بناء على طلب أحد األطراف إذ أنه ليس من امليسور أحيانا انعقاد الهيئة التحكيمية املختصة مما يخش ى معه 

. ــ358ةضياع الحقوق موضوع الطلب إذا كان هناك خطر داهم ال يمكن تفاديه في انتظار انعقاد الهيئة التحكيمي

وفي نفس املوضـــــــــــــــوع يرى جــانــب من الفقــه ضـــــــــــــــرورة التمييز بين اإلجراءات الوقتيــة أو التحفظيــة التي تتصـــــــــــــــــل ـ

بالنظام العام وال يجب اسـتبعاد اختصـاص القضـاء الوطني بشـأنها وبين تلك املكملة والتي يجوز أن تختص بها 

القضـــــــــــــــاء وتعد اإلجراءات الوقتية أو الهيئة التحكيمية وحدها عند االتفاق على منحها هذا االختصـــــــــــــــاص دون 
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التحفظية التي البد من اتخاذها ملواجهة حالة االستعجال قواعد متصلة بالنظام العام وفقا للمفهوم املتعارف ـ

عليه لهذه الفكرة في إطار القانون القضـــــــــائي الخاص الدولي املقارن مما يســـــــــتدعي اختصـــــــــاص القضـــــــــاء الوطني ـ

منح هذا االختصــــــاص للهيئة فذلك ال يحول دون اســــــتبعاد القضــــــاء الوطني أما بالرغم من اتفاق األطراف على 

بالنســــبة للجهة القضــــائية املختصــــة للنظر في الطلب فيوجه الطلب إلى رئيس املحكمة التي ســــتنفذ هذه األوامر 

وامر تنفذ ر أفي دائرتها فإذا كان هذه األوامر ســـتنفذ في دولة أجنبية فإن القاضـــ ي الوطني املغربي ال يملك إصـــدا

في بلد آخر. بقي أن تقول أنه في حالة خضوع التحكيم لقواعد أو أنظمة أحد املراكز أو الهيئات الدائمة فيكون ـ

هذا اإلجراء من اختصـــــاص القاضـــــ ي أو الهيئة وفقا ملا تتصـــــف به هذه األنظمة من تنظيم حيث تســـــتبعد والية 

كان الطرفان قد وضــعا تنظيما إجرائيا تحكيميا خاصــا للنظر القضــاء في النظر في املســائل االســتعجالية. إذا ما 

في املســــــــائل ويقوم مقام هذا التنظيم االتفاق على إجراء التحكيم لدى جهة قضــــــــائية تحكيم نظامية تتضـــــــــمن ـ

 لوائحها مثل هذا التنظيم كما هو الحال مثال في غرفة التجارة الدولية بباريس.

 .ثانيا: النظر في املسائل األولية 

إذا كان املشرع قد سمح للهيئة التحكيمية باتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية أثناء إجراءات الخصومة 

على أنه إذا  311.21فإنه منحها في الفصل في املسائل األولية والتي تنقل في واليتها وذلك عندما نص في الفصل 

أو تم الطعن بالزور في ورقة  عرضت خالل إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص الهيئة التحكيمية

سند أو قدم لها واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز لهيئة التحكيم االستمرار في نظر موضوع النزاع 

إذا ارتأت أن الفصل في املسألة أو التزوير أو في ادعاء الزور ليس الزما للفصل في موضوع النزاع وإال أوقفت 

في املوضوع ويترتب على ذلك وقف سريان املوعد املحدد إلنهاء التحكيم" يتبين  اإلجراءات حتى يصدر حكم نهائي

من خالل قراءة هذه املادة أن املشرع منع الهيئة التحكيمية من البت في مسائل تخرج عن واليتها إما لكون 

ى من ال وتبقاألطراف لم يتفقوا بصددها على التحكيم أو ألنها من املسائل التي ال يجوز التحكيم فيها أص

اختصاص القضاء. كما لو طعن أحد األطراف في ورقة قدمت إلى الهيئة التحكيمية واتخذت إجراءات جنائية 

في  359بدعوى تزويرها أو بشأن حادث جنائي آخر تطبيقا لقاعدة الدعوى الجنائية توقف سير الدعوى املدنية

دعوى الجنائية إذا كان هذا البت الزما للفصل هذه الحالة سمح املشرع للهيئة بوقف الخصومة حتى يبث في ال

في موضوع، النزاع املعروض على الهيئة التحكيمية أو االستمرار في إجراءات التحكيم في الحالة التي ال تؤثر فيها 

هذه املسألة في الفصل في املوضوع. ففكرة وقف اإلجراءات تخضع لتقدير هيئة التحكيم وذلك ألنها تستطيع 

 360الوقف إذا قدرت أن املسألة التي تخرج عن واليتها غير الزمة للفصل في الخصومة التحكيميةتجاهل فكرة 

طبيعة اإلجراء الذي يجب على الهيئة اتخاذه في حالة وقعت الخصومة وهل يتعين  311.21ولم تحدد املادة 

من أجل رفع الدعوى  عليها أن تحيل الدعوى على املحكمة املختصة أم يتعين عليها تحديد أجل معين للخصم

وفي الحالة التي ال يقوم فيها الطرف بهذا اإلجراء هل يجوز للهيئة الفصل في النزاع على حالة أم أنها تأمر بإنهاء 

اإلجراءات؟ وأمام هذه اإلشكاالت كان على املشرع وعلى غرار املشرع األردني واملصري أن ينظم صالحية الهيئة 

أ.ج من قانون التحكيم أنه  434. كما ينص على ذلك املشرع املصري في املادة وسلطاتها فيما يخص هذه الحالة

على الهيئة أن تحدد أجال للخصم لرفع الدعوى باملسألة األولية فإن لم يفعل كان لهيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء 
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نزاع األمر يتعلق ب. أما بالنسبة للجهة املختصة بالبت في هذه املسائل فهي محكمة املوضوع ألن 361اإلجراءات

تتعلق بنزاع وليس بإجراء من اختصاص رئيس املحكمة هذا النزاع الذي يبقى النظر فيه من اختصاص قضاء 

الدولة الرسمي سواء كان التحكيم خاصا أو مؤسساتيا فالهيئة التحكيمية ال يجوز لها البت فيها ولو كان قضاء 

 .362املسائل لصالح قضاء دولة أجنبية الدولة التي يجري فيها غير مختص بالنظر في هذه

 تحكيم نظامية تتضمن لوائحها مثل هذا التنظيم كما هو الحال مثال في غرفة التجارة الدولة بباريس.

 

 املطلب الثاني: سلطة القضاء الوطني إزاء الحكم التحكيمي.

ي ل الرقابة التيبرز باألساس الدور الرقابي للقضاء الوطني على التحكيم التجاري الدولي من خال

يمارسها هذا القضاء على الحكم التحكيمي الدولي سواء تمت هذه الرقابة بمناسبة طلب تذييل الحكم بالصيغة 

التنفيذية أو عند الطعن فيه بالبطالن. وسنتناول فيما يلي هذين اإلجراءين بعد توضيح املقصود بعملية 

 التذييل.

 عزراف به.الفقرة األولى: تنفيذ الحكم التحكيمي واال 

 قبل التطرق ملختلف الجوانب املتعلقة بطلب التنفيذ ينبغي أوال توضيح املقصود بعملية التذييل.

 أوال: مفهوم التذييل بالصيغة التنفيذية والقاض ي املختص 

 مفهوم التذييل بالصيغة التنفيذية..2  

ية عقود الرسمية األجنبيقصد بمنح الصيغة التنفيذية املسطرة القضائية التي تخول األحكام وال

القوة التنفيذية داخل املغرب وذلك عن طريق صدور حكم قضائي عن محكمة مغربية يأمر بتنفيذ الحكم 

األجنبي كما لو كان حكما مغربيا وقياسا على األحكام القضائية األجنبية يمكن القول أن األمر بالتنفيذ الذي 

يصدر من القاض ي املختص قانونا ويأمر بمقتضاه تمتيع حكم  يكون موضوعه الحكم التحكيمي هو اإلجراء الذي

املحكمين وطنيا أو أجنبيا بالقوة التنفيذية ومن تم فهل يمثل نقطة االلتقاء بين القضاء الخاص والقضاء 

فتدخل القضاء هو الذي يجعل األحكام التحكيمية قابلة للتنفيذ الجدري ذلك بالرغم من كونها حجية  363العام

قض ي به فور صدورها فال مناص من اللجوء إلى قضاء الدولة، في حالة رفض أحد األطراف التنفيذ الش يء امل

 الطوعي ذلك أن الدولة هي املاسكة بزمام القوة الالزمة لكل تدخل بقضية غرض التنفيذ.

وإذا كان تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية يقتض ي بالضرورة تدخل القضاء مثلما هو عليه 

فإن بعض التشريعات األخرى جعلت حكم املحكمين واجب التنفيذ بمجرد إيداعه  364في معظم التشريعات
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وهناك تشريعات  365بكتابة املحكمة املختصة أصال بالنزاع أو بعد مرور أجل معين بعد اإليداع ومرور أجل الطعن

ه إداري مختص مثلما هو علي تستوجب القيام بإجراء يتمثل في التأشير على الحكم بالتنفيذ من طرف موظف

بقي أن نشير إلى أن الحكم التحكيمي القابل للتنفيذ الجبري  366الحال في القانون السويسري والقانون الفنلندي

هو الحكم املنهي للخصومة وهو الحكم الحك الحائز لحجية األمر املقض ي به والذي يكتسب قوة قانونية كتلك 

 .367ئية والتي تسري على وقائع النزاع وأطراف التحكيم واملحكمينالتي يعطيها القانون ألحكام القضا

 القاض ي املختص..1  

يمثل مبدأ االختصاص من بين أهم الضوابط التي تنظم عمل القضاء داخل اململكة وذلك عن طريق 

 لتوزيع االختصاص بين املحاكم بناءا على طبيعة النزاع والحدود الجغرافية لكل محكمة على حدة ومن خال

منح املشرع املغربي االختصاص بشأن تذييل الحكم التحكيمي الدولي لرئيس  03-00من قانون  311.42املادة 

املحكمة التجارية التي صدرت األحكام في دائرتها إذا كان التحكيم جاريا في املغرب ورئيس املحكمة التجارية 

النص نصا خاصا يتجاوز النص العام املنصوص  التابع لها مكان التنفيذ إذا كان جاريا في الخارج ويمثل هذا

عليه في قانون املسطرة املدنية والذي يعطي االختصاص بشأن تذييل األحكام القضائية األجنبية لرئيس املحكمة 

االبتدائية ملوطن أو محل إقامة املدعى عليه أو ملكان تنفيذها عند عدم وجودهما. وقد تدخل املشرع بتنظيم 

تفاديا لإلشكاالت التي يطرحها تنازع االختصاص القضائي في العقود الدولية خصوصا وأن مسألة االختصاص 

اتفاقية نيويورك لم تنظم هذه املسألة وتركت للتشريعات الوطنية تنظيمها بنصوص خاصة واكتفت فقط 

 بتعريف الحكم التحكيمي وتحديد شروط وإجراءات تنفيذه.

 

 التنفيذ وإجراءات التنفيذ.ثانيا: القانون الواجب التطبيق على 

 القانون الواجب التطبيق على التنفيذ..2 

يمر التحكيم بمجموعة من املراحل بدءا من اتفاق التحكيم مرورا بتشكيل الهيئة والبدء في إجراءات 

وإذا كانت كل مرحلة من هذه املراحل قد تخضع لنظام  368التحكيم وانتهاء بصدور الحكم التحكيمي وتنفيذه

خاصا تبعا إلرادة األطراف فإن مرحلة التنفيذ ال تخضع إلرادة األطراف فيما يخص اختيار القانون  قانوني

الواجب التطبيق ذلك أن اتفاقية نيويورك نصت في مادتها األولى على خضوع التنفيذ لقواعد قانون املرافعات 

ني الذي رة املدنية املغربي املرجع القانو في الدولة التي يجري فيها التنفيذ بحسب هذه املادة يعتبر قانون املسط

يجب اعتماد قواعد التنفيذ عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي جاريا باملغرب ولو صدر بالخارج. وإذا 

كان األمر ال يثير إشكاال في القانون املغربي كون املشرع ملغربي ال يقيم تمييزا بين الحكم التحكيمي األجنبي والدولي 

األمر يثير بعض اإلشكاالت في الدول التي تقيم هذا التمييز كالتشريع املصري الذي يميز بين الحكم التحكيمي فإن 
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األجنبي والحكم التحكيمي الدولي. معتبرا أن األحكام األجنبية هي األحكام الصادرة خارج مصر. فمكان صدور 

وذلك دون اعتبار املكان الذي تم فيه اتفاق  الحكم هو املعيار في اكتساب الحكم التحكيمي الصفة األجنبية

أو املكان الذي يوجد فيه مركز  -عدا صدور الحكم التحكيمي–التحكيم أو إجراءات التحكيم بعضها أو كلها 

وبمفهوم املخالفة فالحكم الصادر داخل مصر  369التحكيم أو مؤسسة التحكيم في حالة التحكيم املؤسساتي

لو كان ذا طبيعة دولية وهذا التمييز بين الحكم التحكيمي األجنبي والدولي وهو يعتبر حكما تحكيميا وطنيا و 

الذي يجعل عملية التنفيذ تتنازعها من جهة اتفاقية نيويورك وقانون التحكيم املصري من جهة ثانية وقانون 

ب نون الواجاملرافعات املصري من جهة أخرى وقد انقسم الفقه املصري تبعا لهذه التوجهات في تحديد القا

على خالف التشريع املغربي الذي يخضع فيه إجراءات التنفيذ  370التطبيق على تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي

 لقانون املسطرة املدنية.

 إجراءات التنفيذ..1  

على ضرورة إثبات وجود الحكم التحكيمي باإلدالء بأصله  311.41نص املشرع املغربي من خالل املادة 

التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيهما شروط ال حة املطلوبة وذلك من أجل تنفيذ مرفقا باتفاق 

الحكم التنفيذي الدولي في املغرب وإذا كانت الوثيقتان املذكورتان غير محررتين باللغة العربية وجب اإلدالء 

اقية نيويورك الوثائق الواجب من اتف 4بترجمة لها مشهود ب حتها من لدن مترجم مقبول. كما تناولت املادة 

 إرفاقها مع طلب االعتراف وتتقيد أحكام املحكمين األجنبية بحيث يجب إرفاق الطلب:

 أصل الحكم الرسمي أو صورة من األصل تجمع الشروط املطلوبة لرسمية السند.-

لى طالب أو صورة تجمع الشروط املطلوبة لرسمة السند وع 1أصل االتفاق املنصوص عليه في املادة -

االعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم أو االتفاق غير محرر بلغة البلد الرسمية املطلوب إليها التنفيذ أن يقدم 

ترجمة لهذه األوراق بهذه اللغة ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك 

تنسجم مع تلك الواردة في املادة  311.41ة في املادة الدبلوماس ي أو القنصلي. واملالحظ أن هذه املقتضيات الوارد

واملوقع عليها من طرف املغرب والتي تعتبر مقتضياتها  2320. أما اتفاقية تسوية منازعات االستثمار لسنة 4

ملزمة إلى جانب اتفاقية نيويورك بمقتض ى املادة فلم يحدد إجراءات خاصة في التنفيذ على خالف القانون 

على ما يلي: على الطرف الذي يستند لقرار  30من املادة  1حكيم الدولي الذي ال تنص فيه الفقرة النموذجي للت

التحكيم أن يقدم طلبا لتنفيذه وذلك بتقديم القرار األصلي املوثق حسب األصول أو صورة منه مصدقة حسب 

ألصول وإذا كان قرار وصورة له مصدقة حسب ا 31األحوال واتفاق التحكيم حسب املشار إليه في املادة 

التحكيم غي صادر بلغة رسمية لهذه الدولة وجب على ذلك الطرف تقديم ترجمة له إلى هذه اللغة مصدقة 

ومن املهم القول أن هذه  03-00من قانون  311.41حسب األصول وهذه املقتضيات تنسجم أيضا مع املادة 

قع في نطاق اختصاص قانون القاض ي أي قاض ي الشروط اإلجرائية تدخل في الواقع ضمن اإلجراءات التي ت

 الدولة التي ينظر أمامها غي مدى توافر صحة هذه الشروط من أجل اإلغراق بالحكم التحكيمي أو تنفيذه.
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 الفقرة الثانية: الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي الدولي.

ى أن التحكيم يقوم عل تجيز معظم التشريعات املقارنة الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي ذلك

اتفاق األطراف للجوء إلى هيئة تحكيمية تستند إليها اختصاص القضاء في الفصل في النزاع فإذا انعدم هذا 

االتفاق أو كان باطال فإن ذلك يمتد إلى الحكم التحكيمي على اعتبار أن املحكم يستمد واليته من هذا االتفاق. 

ني سلطة تقرير هذا البطالن كنوع من الرقابة إال أن هذه الرقابة ال وقد أعطى املشرع املغربي للقاض ي الوط

تروم إعادة فحص النزاع وإخالل قرار القاض ي محل قرار املحكم، فرقابة قضاء الدولة تقتصر على رقابة 

املشروعية أو ال حة بمعنى أنها تصب فقط على رقابة الطريق الذي تم به اتخاذ املحكم قراره وليس كما تم 

 .371ريره أو الفصل فيهتق

 أوال: القاض ي املختص. 

يختص قضاء الدولة بالنظر في الطعن دون أي جهة أخرى سواء كان هذا الحكم التحكيمي موضوع 

الطعن وطنيا أو دوليا وتختص محكمة االستئناف التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها بالنظر في دعوى البطالن 

ويستوي في ذلك أن يكون التحكيم حرا أو تحكيما مؤسساتيا خاضعا  311.01 وهو األمر الذي نصت عليه املادة

لنظام مؤسسة للتحكيم الدولي فمجرد صدور الحكم باملغرب يعطي االختصاص للقضاء املغربي ولو كان القانون 

الحكم  ر الذي اتفق عليه األطراف قانونا أجنبيا. كما ال تختص القضاء املغربي بالنظر في هذه الدعوى إذا صد

بالخارج ولو اتفق األطراف على تطبيق القانون املغربي وأساس سلب االختصاص من القضاء املغربي في حالة 

صدور الحكم بالخارج هو اشتراط املشرع صراحة صدور الحكم التحكيمي داخل تراب اململكة وهو نفس املبدأ 

ء الحكم التحكيمي من طرف الدولة التي الذي أقرته اتفاقية نيويورك حينما اشترطت عدم إيقاف أو إلغا

أصدرته من أجل تنفيذه في دولة غير تلك التي صدر فيها وهو ما يعطي الحق لألطراف التمسك بحكم قض ى 

 ببطالن حكم تحكيمي صادر في دولة غير تلك التي يراد تنفيذه فيها.

 ثانيا: أسباب الطعن بالبطالن. 

ن أمام القضاء فإن معظم التشريعات إضافة إلى اتفاقية إلى جانب حق األطراف في التمسك بالبطال 

نيويورك سمحت للقاض ي الوطني بإثارة البطالن تلقائيا أثناء النظر في طلب التدييل بالصيغة التنفيذية وذلك 

من خالل النظر في مدى توافر الشروط التي أقرتها هذه التشريعات واتفاقية نيويورك حينما نصت في مادتها 

على أنه يجوز للسلطة املختصة في البلد املطلوب إليها التنفيذ االعتراف وتتعين الحكم أن ترفض  الخامسة

 االعتراف والتنفيذ إذا تبين لها:

 *أن قانون ذلك البلد ال يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.

 *االعتراف بحكم املحكمين أو تنفيذه يخالف النظام العام في هذا البلد.

سمحت اتفاقية نيويورك حسب هذه املادة للقاض ي بالرفض التلقائي لطلب التنفيذ فإنها  وإذا كانت

"ال يجوز رفض االعتراف  0في حاالت أخرى أوفقت هذا الرفض على طلب أحد األطراف حينما نصت في مادتها 

ي املختصة فوتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إال إذا قدم هذا الخصم للسلطة 

 البلد املطلوب فيها االعتراف أو التنفيذ الدليل على: 
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أن أطراف االتفاق كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي األهلية أو أن االتفاق املذكور غير -2

صحيح وفقا للقانون الذي اتفق عليه األطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه 

 حكم.ال

أن الخصم املطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعالنا صحيحا بتعيين املحكم أو بإجراءات -1

 التحكيم أو كان من املستحيل عليه لسبب أو آلخر تقديم دفاعه.

أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما -3

 تنفيذ الجزء املتفق عليه إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير املتفق عليه.قض ى به ومع ذلك يجوز 

أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف ملا اتفق عليه األطراف أو لقانون البلد -4

 الذي تم فيه بموجب قانونها صدر الحكم.

اف ذ حكم املحكمين أن ترفض االعتر يجوز للسلطة املختصة في البلد املطلوب إليها االعتراف وتنفي

 والتنفيذ إذا تبين لها.

 *أن قانون ذلك البلد ال يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.

 *أن االعتراف بحكم املحكمين أو تنفيذه يخالف النظام العام في هذا البلد.

ذلك في ما يلي: أن املغربي وتمثل ل 00-03وتثير هذه املادة عدة نقط متشابهة مع ما ورد في قانون 

طلب عدم االعتراف بالحكم التحكيمي أو منحه الصيغة التنفيذية يجب أن يكون مبررا عندما ينص املشرع في 

على أنه يعترف باألحكام التحكيمية الدولية إذا أثبت وجودها من يتمسك بها ولم يكن هذا  311.40املادة 

 االعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.

أن االتفاق على التحكيم عقد والعقد كغيره من مصادر االلتزام يستلزم توافر األهلية القانونية في 

املقدم عليه وإال تدخل النائب القانوني بمعنى أن كال طرفي التحكيم يجب أن يكون أهال للتصرف في محل 

بطال متى كان الطرف ناقص األهلية التحكيم وإال كان التحكيم باطال. إذا كان الطرف عديم األهلية وقابال لإل 

وال يمكن القبول بهذا االتفاق إال بتدخل النائب الشرعي وهكذا بانعدام األهلية يكون مهيئا لبطالن الحكم 

التحكيمي نفس الش يء لعدم احترام حقوق الدفاع فهي تخول البطالن في التحكيم الداخلي والطعن باالستئناف 

 .372غة التنفيذية في التحكيم الدوليفي اآلمر القاض ي بتحويل الصي

ال يجوز االعتراف أو منح الصيغة التنفيذية بحكم مخالف للنظام العام الوطني والدولي وفي هذا 

أنه يعترف باألحكام التحكيمية إذا أثبت وجودها من يتمسك بها ولم يكن هذا  311.42اإلطار تنص املادة 

ال يمكن الطعن باالستئناف في اآلمر القاض ي بتحويل  311.43 االعتراف مخالفا للنظام العام ويضيف الفصل

 االعتراف أو الصيغة التنفيذية إال في الحاالت التالية:

. إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا على اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل 2

 التحكيم.

 نفرد بصفة غير قانونية..إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين املحكم امل1
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 .إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد باملهمة املسند إليها.3

 . إذا لم تحترم حقوق الدفاع.4

 .إذا كان االعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني.0

عن قابال للط وإذا كان الطعن في اآلمر القاض ي بتحويل الصيغة التنفيذية حسب منطوق هذه املادة

باالستئناف في حالة خاصة فإنه على النقيض من ذلك فاآلمر القاض ي بتحويل للصيغة التنفيذية للحكم 

التحكيمي الداخلي غير قابل ألي طعن بما في ذلك االستناف وإن كان الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي 

 يكن قد أصدر أمره بعد.بمثابة طعن في اآلمر أو رفعا ليد رئيس املحكمة فيما إذا لم 

وينبغي القول هنا أن املشرع ميز وإن لم يكن بشكل صريح بين الحكم التحكيمي الصادر خارج اململكة 

الذي ال يقبل الطعن بالبطالن أمام املحكمة املغربية بينما يقبل اآلمر الصادر عن رئيس املحكمة املغربية بتخويله 

ا محكمة االستناف املغربية ويرجع هذا التميز إلى أن اختصاص املحاكم الصيغة التنفيذية الطعن باالستئناف أم

املغربية للنظر في الطعن بالبطالن مقيد بصدور الحكم داخل املغرب ولو لم يتفق األطراف على تطبيق القانون 

باب أس املغربي إال أنه يبقى القانون املغربي أي قانون دولة صدور الحكم هو القانون الواجب التطبيق على

 القانون املغربي أو على خالفه . البطالن واملسطرة الواجب إتباعها سواء اتفق األطراف على تطبيق

 خاتمة

ختاما ينبغي القول أنه بالرغم من تنظيم املشرع املغربي للتحكيم التجاري الدولي بنصوص خاصة 

الدولي هذا باإلضافة إلى ألحكام التحكيم التجاري  03-00وذلك من خالل تخصيص فرع خاص من قانون 

مجموعة من االتفاقات الدولية التي وقع عليها املغرب فإنه مازال يطرح مجموعة من اإلشكاالت ترتبط أساسا 

بطبيعته الدولية والتي تبقى محل تجاذب وتنازع بين مجموعة من األنظمة القانونية األمر الذي حدى بكثير من 

ت الدولية في املوضوع والعمل على مالئمة تشريعاتها الوطنية مع مضمون الدول إلى إبرام مجموعة من االتفاقا

هذه االتفاقات من أجل توحيد األنظمة القانونية املنظمة للتحكيم التجاري الدولي وهو نفس النهج الذي سار 

التي تطرأ  تفيه املشرع املغربي والذي ينبغي أن يسير فيه من أجل مواكبة التشريع املغربي للمتغيرات والتطورا

 لتي يعتبر التحكيم الدولي أهمها.على طرق تسوية النزاعات الجارية الدولية وا

 الئحة املراجع

 القوانين:

  1001نونبر  30الصادر بتاريخ  03-00قانون التحكيم الجديد. 

  قانون يونسترال الخاص بالتحكيم التجاري الدولي 

 2303حكيم التجاري الدولي سنة قانون اتفاقية نيويورك الخاصة بتنفيذ أحكام الت. 

  1001قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الطبعة األولى 

  قانون التحكيم املصري 

 الكتب

 .واقع التحكيم التجاري الدولي وآفاق االستثمار والتحكيم من خالل اجتهادات امللجلس األعلى 

 مد عبد الكريم سالمة، الطبعة األولى دار النهضة قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي تنظير وتطبيق مقارن أح

 العربية .

 1003، 2دور القاض ي الوطني في التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة، دار الثقافة، ط 
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 1001، 2موسوعة التحكيم التجاري الدولي، دار الشروق، ط. 

 مقاالت 

 .مقال الرقابية القضائية قبل انطالق عملية التحكيم 

 بة القضائية على صدور الحكم التحكيمي واتفاقية نيويورك، منشور بمجلة العمل القضائي.مقال الرقا 

 .مقال مستجدات املشروع القانون املتعلق بالتحكيم والوساطة 

 .مقال التحكيم التجاري الدولي في النظام القانون املغربي، أحمد شكري السباعي 

 ي والتحكيم التجاري الوطني، مقال لألستاذ بوبكري بوديمقال معايير التفرقة بين التحكيم التجاري الدول

 رسائل

 .2333-2331التحكيم الدولي في املواد التجارية: رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، الدار البيضاء، 
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 القانونية في دعم التنمية املستدامة للمصارف اإلسالمية دور البيئة

 دوليقوانين البوليس في التحكيم التجاري ال

 

 مصطفى القاسمي 

 باحث في العالقات الدولية الخاصة 

 

 مقدمة

ولي الخاص منذ عهد " "  بوجود بعض القواعد الوطنية ذات الطبيعة املطلقة واالمرة، Savignyأقر فقه القانون الد 

فعلي في تركيزها الوالتي يجب تطبيقها بغض النظر عن ارتباط العالقة القانونية بأكثر من نظام قانوني، أو حتى رغم 

دولة أجنبية، وهي قواعد شرعت لتنظيم الروابط الداخلية، وإن كان مراعاة طبيعتها اآلمرة تقتض ي امتدادها أيضا إلى 

العالقات الدولية الخاصة بغض النظر عن حكم مخالف يتضمنه القانون املختص بحكم العالقة العقدية بمقتض ى 

عد البوليس التي تعتبر من ناحية وطنية املنشأ وتشريعية الوضع، ومن ناحية ثانية ، ويتعلق اآلمر بقوا 373قواعد اإلسناد

فهي ضرورية التطبيق أمام القاض ي الوطني وحتى أمام القاض ي األجنبي على كافة العالقات والروابط التي تتصل وتمس 

 املصالح الحيوية للدولة، ويبقى التساؤل عن مدى تطبيقها أمام املحكم؟

األمر حدا يقتض ي  قواعد البوليس، مجموعة القواعد املوضوعية في النظام القانوني الوطني والذي بلغ طابعهاويقصد بال

 إعمالها على املسائل التي تدخل في مجال سريانها بصرف النظر عن نوع العالقة وطنية بحتة أم ذات طابع دولي.

تدخل الدولة، والتي ترمي إلى تحقيق وحماية املصالح " القواعد التي تالزم تعرف هذه القواعد من جهة أخرى بأنها 

الحيوية والضرورية االقتصادية واالجتماعية للجماعة، والتي يزرتب على عدم احزرامها إهدار ما تبتغيه السياسة 

التشريعية، وتكون واجبة التطبيق على كافة الروابط التي تدخل في مجال سريانها أيا كانت طبيعتها وطنية أم ذات 

 .374طابع دولي"

املحكم ملزم بتطبيق مثل هذه القواعد على كافة املنازعات املعروضة عليه مادامت تدخل في نطاق  وعليه يتبين أن

سريانها، بغض النظر عن القانون املختار،ألن هذه القواعد بلغت من األهمية حدا كبيرا ال يسمح أن تدخل في منافسة 

تحتم إنزال حكمها املوضوعي على املسائل الواقعة في مجال سريانها دون إذن أو مرور مع القوانين األجنبية،ما يعني أنه ي

" تخفيض مرتبة قاعدة "الذي تحدث عما أسماه  CRAULICH " بقواعد اإلسناد، وهو ما يدعم قول الفقيه البلجيكي

 .375الى الثانية وتحدد مجال تطبيقهبحيث قرر أن لقواعد البوليس هيمنة وصدارة على قواعد التنازع  تقيد األو  التنازع"،

أول من تعرض لقواعد البوليس ذات التطبيق الفوري في اطروحته للدكتوراه حول  "FRANCESCAKIS"  و يعد الفقيه

قال أن هذا املنهج أصبح ينافس منهج قواعد  "، وهو الذي " نظرية اإلحالة وتنازع األنظمة في القانون الدولي الخاص

                                                           
 .3و3ص ، 1003اإلسكندرية، -محمود محمد ياقوت:"قانون اإلرادة وقواعد البوليس ضرورية التطبيق"، دار الفكر الجامعي _373 

الدولي الخاص"، )دراسة تحليلية تطبيقية(الطبعة  أحمد عبد الكريم سالمة:" القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون العام في القانون  _374 

 وما بعدها. 22، ص  2330األولى، دار النهضة العربية سنة 

 .3ص  ،2333اإلسكندرية،–أحمد عبد الحميد عشوش: "تنازع مناهج تنازع القوانين "،مؤسسة شباب الجامعة  _375 
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" الذي يرى أنها قوانين DE NOVA" والفقيه اإليطالي "SPERDU" ذلك جانب من الفقه نذكر منهم ،وأيده في376اإلسناد

 .377" في بلجيكا وغيرهمRIGAUX" ضرورية التطبيق، و

وقد ارتبط ظهور هذه القواعد مع مطلع القرن العشرين بفضل نمو وتزايد قوانين التوجيه االقتصادي واالجتماعي التي 

هدف حماية النظام العام االقتصادي واالجتماعي،خاصة قوانين املنافسة،وقوانين حماية أضحت الدول تسنها ب

 املستهلك،وقوانين املتعلقة بالقطاع البنكي وصرف العملة وتغييرها.... 

والجدير بالذكر، أن األولوية التي تشغلها القواعد البوليس في مواجهة قواعد التنازع هي أولوية مطلقة، ال تتعطل حتى 

املتعلقة  2330من اتفاقية روما لسنة  3أمام حكم واجب التطبيق بمقتض ى اتفاقية دولية، وهو ما كرسته املادة 

أحكام االتفاقية الحالية ال يمكن أن تنال بالقانون الواجب التطبيق على االلتزامات التعاقدية حيث نصت على أن " 

 .378كان القانون الواجب التطبيق على العقد"من تطبيق القوانين اآلمرة في  بلد القاض ي وذلك أيا 

وقد انتهى جانب من الفقه املعني بدراسة هذا النوع من القواعد إلى ضرورة اعتماد املعيار الوظيفي أو املوضوعي 

للكشف وتقييم قاعدة قانونية بأنها ترقي إلى مصاف قواعد بوليس تطبق على النزاعات الداخلية و الدولية الخاصة 

، بعد أن خلصوا إلى عدم كفاية معيار الغاية أو الهدف وكذلك املعيار العضوي واملادي، فقام هذا املعيار دون تفرقة

 .379عليهما معا تبعا للوظيفة التي تؤديها القواعد في النظام القانوني الذي تعد جزء منه

 وعليه فإن تطبيق قواعد البوليس يستوجب أن يتحقق فرضان: 

 من قبل أطراف العقد الدولي لقانون ليس على صلة وثيقة بالعقد.أن نكون بصدد اختيار  -

أن تكون هناك قاعدة أمرة تنتمي إلى نظام قانوني معين، وترغب في االنطباق على النزاع املعروض على القاض ي لوجود  -

 صلة وثيقة تربطها بهذا النزاع.

حكم الدولي في كون املحكم ليس له قانون اختصاص وإلى هنا تبرز أهمية دراسة موضوع إعمال قواعد البوليس أمام امل

داخلي يستند إليه ،مما يرتب على املحكم مراعاة قواعد البوليس في مقر التحكيم،وبلد التنفيذ،وبلد صدور الحكم 

،وذلك من أجل ضمان فعالية الحكم التحكيم الذي سيصدره مع مراعاة عدم الخروج عن توقعات األطراف املشروعة 

 كم يكون ملتزما بإرادة األطراف والخروج عنها قد يؤدي إلى اإلخالل بها. الن املح

 ومن هذا املنطلق تبرز اإلشكالية املحورية للموضوع في:

ففي ظل خصوصية االلززامات التعاقدية الدولية التي يكون لها ارتباط بأكثر من نظام قانوني لدول مختلفة،فما 

وليس الواردة في هذه األنظمة القانونية على النزاعات املعروضة عليه وما مدى الززام املحكم بتطبيق قواعد الب

 ؟حدود ذلك

 وال شك أن معالجة هذه اإلشكالية تقتض ي نهج مقاربة تحليلية في إطار التقسيم التالي:

 

 املبحث األول:خصوصيات تطبيق املحكم لقوانين البوليس أثناء تقييم قابلية املنازعة للتحكيم

 اني:خصوصيات تطبيق املحكم لقوانين البوليس أثناء  تفعيل القانون الواجب التطبيقاملبحث الث

                                                           
376 _ GUILLAUME JOHANNA: L’affaiblessement de l’état- nation et le droit international privé ,L.G.D.J, Paris, 2011,p 435. 
377 _ MONEGRE FRANCOISE:Droit international privé, 5édition, Litec, Paris, 2009, p 69. 
378 _ 2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi. 

 .10_ ياقوت محمد محمود: مرجع سابق، ص 379 
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 األول:خصوصيات تطبيق املحكم لقوانين البوليس أثناء تقييم قابلية املنازعة للتحكيماملبحث 

تحكيم ألسباب لأثبتت املمارسة العملية لقضاء التحكيم ضرورة وضع قوانين البوليس في االعتبار في تقييم القابلية ل

مرتبطة بمبدأ فاعلية الحكم التحكيمي وإحترام توقعات األطراف)املطلب األول( كما أن إعمال هذه القوانين في القابلية 

 للتحكيم يكون بشروط محددة)املطلب الثاني(.

 املطلب األول:أسباب إعمال قواعد البوليس في القابلية للتحكيم

ملحكم بتطبيقه وفي ظل سيادة الطابع االتفاقي للتحكيم فإن حرية املحكم تكون الشك أن غياب قانون اختصاص يلزم ا

مقيدة بما يجعله في تطبيقه لهذه القواعد يحقق مبدأ فاعلية الحكم التحكيمي )الفقرة األولى( ومبدأ إستمرار التحكيم 

 وإحترام التوقعات املشروعة لألطراف)الفقرة الثانية(

 الحكم التحكيمي الفقرة األولى:مبدأ فعالية

ويقصد بمبدأ فعالية الحكم التحكيمي قابليته للتنفيذ، أي عدم مساسه بنظام العام الدولي لبلد التنفيذ، مما 

، وهو ما أكدته اتفاقية 380يستوجب على املحكم إصدار حكما غير مخالف للنظام العام وتحديدا قوانين البوليس 

 نيويورك على مستويان:

 لبوليس لبلد صدور الحكم التحكيميأوال:احزرام قواعد ا

،فإن حكم التحكيم يجب أن ال يتضمن ما يمس بالنظام العام لبلد  381من اتفاقية نيويورك 0استنادا إلى املادة 

صدوره، أي أن املحكم عليه التحلي باليقظة وتجنب أسباب البطالن املتعلقة بالقابلية للتحكيم، واملكرسة في قانون 

حكم فيها،غير أن األمر ال يستقيم في ذات املنحى إذا تعلق األمر بقواعد البوليس األجنبية عن القانون الدولة التي صدر ال

الواجب التطبيق على القابلية للتحكيم، فهنا يكون تطبيق قانون دولة مقر الهيئة التحكيمية حالة استثنائية في 

 التطبيق.

 كيميالتح الحكم تنفيذ لبلد البوليس قواعد ثانيا:احزرام

إن احترم قانون بلد التنفيذ يترجم مبدأ فاعلية الحكم التحكيمي، مما يقتض ي من املحكم احترام قواعد البوليس  

التابعة لقانون دولة التنفيذ ألن القضاء سيرفض تنفيذ الحكم التحكيمي لتعارضه مع قواعد البوليس املنتمية لقانونه 

 هذا البلد واملسألة املثار حولها النزاع.نظرا للرابطة الوثيقة بين قواعد البوليس ل

واستنادا إلى ما جاءت به االتفاقيات الدولية ، وإقرارها حق الدول في االمتناع عن االعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه ، 

 من خالل دفعين ، األول هو الدفع بعدم قابلية النزاع للتحكيم ، والثاني هو الدفع بمخالفة النظام العام ، دون أن

املتعلق بشرط التحكيم ، من  2313، ففي بروتوكول جنيف لسنة 382ترفق ذلك بقواعد موضوعية إللزام الدول بذلك

                                                           
380 _PIERRE MAYER : L’autonomie de l'arbitre dans l'appréciation de sa propre compétence R.C.A.D.I 

1989, p 365. 

املحتج ضده هذا القرار، إال إذا كان قدم  من اتفاقية نيويورك "ال يجوز رفض االعتراف و تنفيذ الحكم، بناء على طلب الطرف 2فقرة  0_املادة 381 

 ذلك الطرف إلى السلطة املختصة التي يطلب إليها االعتراف والتنفيذ ما يثبت:

 ذكور غير صحيحاق املأن طرفي االتفاق املشار إليه في املادة الثانية كانا بمقتض ى القانون املنطبق عليهما في حالة من حاالت انعدام األهلية،أو كان االتف

 بمقتض ى القانون  الذي اخضع له الطرفان االتفاق او إذا لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك،بمقتض ى قانون البلد الذي صدر فيه القرار.."

 ايتعين إخضاعها لقانون اإلرادة كأصل،فإن لم يكن بمقتض ى قانون البلد الذي صدر فيه القرار ،وهذ حيث تشمل هذه املادة القابلية املوضوعية التي 

 يعني أن املحكم يجب عليه مراعاة القواعد اآلمرة املتعلقة بالقابلية في بلد صدور الحكم تحكيمي.

 .12،ص  2333_مصطفى الجمال ،عكاشة عبد العال : "التحكيم في العالقات الخاصة الدولية و الداخلية "، منشورات الحلبي.، بيروت ، لبنان ، 382 
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بين الشروط املدرجة في املادة األولى شرط يقض ي بان يكون موضوع النزاع من األمور التي يمكن حسمها بالتحكيم وفقا 

، ولم تختلف اتفاقية جنيف الثانية عن سابقتها في هذا 383هالقانون الدولة املراد االعتراف وتنفيذ حكم التحكيم ب

الشأن مؤكدة رفض االعتراف والتنفيذ لحكم التحكيم تحت دفعين هما الدفع بعدم قابلية النزاع للتحكيم ، والدفع 

صة " يجوز للسلطة املخت التي نصت 1، وكذلك اتفاقية نيويورك  في مادتها الخامسة فقرة 384بمخالفة النظام العام

في الدولة املراد االعزراف وتنفيذ حكم التحكيم فيها أن ترفض ذلك من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن موضوع النزاع 

طبقا لقانون ذلك البلد ال يجوز حله بالتحكيم، وأن ال يكون االعزراف أو التنفيذ الحكم يتعارض مع قواعد النظام 

 ".385العام لذلك البلد

 

املحكمون تطبيق قانون مكان  رفض  CCIلغرفة التجارة الدولية 2202مطلقا ففي قضية رقم غير أن هذا األمر ليس 

التنفيذ املحتمل لتقدير قابلية النزاع  للتحكيم معللين ذلك بصعوبة التحديد املسبق ملكان التنفيذ نظرا لتعدد األماكن 

القرارات وهذا سيثير مسائل تنازعية   ليمه تنفيذتتواجد بها أموال املدين، حيث سيطلب من القضاء املوجود على إق التي

 .386حسب اختالف القوانين

 الفقرة الثانية:مبدأ استمرارية التحكيم واحزرام التوقعات املشروعة لألطراف

يلتزم املحكم باحترام قواعد النظام العام وباألخص قواعد البوليس، ألن في ذلك ضمانة لديمومة التحكيم واستمراره 

عة لحل منازعات التجارة الدولية، ولتفادي امتناع القاض ي الوطني للدول املراد تنفيذ فيها حكم التحكيم كوسيلة ناج

نظرا ملخالفته لقواعد البوليس الواردة في النظام القانوني لدولته، فهي تفرض تطبيقها برغم من الحرية املمنوحة 

بما يوسع اختصاص املحكم، يفترض دائما على األطراف لألطراف في عرض نزاعاتهم و توسيع نطاق القابلية للتحكيم 

 وعلى املحكم احترام قواعد النظام العام.

فهذا األخير ملزم تجاه األطراف املتنازعة بالقيام بمهامه واحترام توقعاتهم، وملزم باحترام تشريعات الدول ذات الصلة 

 وسائل لحل نزاعاتها.بما يحقق رقي وازدهار التجارة الدولية ليصبح التحكيم أنجع ال

التي أشار فيها املحكمون إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسة  231وقد تجسد ذلك في قضايا تحكيمية كما في القضية رقم 

التحكيم كوسيلة مالئمة للتجارة الدولية، وللحفاظ على سمعة ومكانة التحكيم الدولي،الذي أثبت أنه الوسيلة الوحيدة 

 .387دولية ولحماية معامالتهالتسوية منازعات التجارة ال

                                                           
383 _article 1 de PROTOCOLE RELATIF AUX CLAUSES D'ARBITRAGE , Signé à Genève, le 24 septembre 1923. 
384 _article 1 : Pour obtenir cette reconnaissance ou cette exécution, il sera nécessaire, en 

autre : 

a) Que la sentence  été rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire 

Valables d'après la législation qui leur est applicable. 

b) Que, d'après la loi du pays où elle est invoquée, l'objet de la sentence soit susceptible d'être 

Réglé par voie d'arbitrage : 

Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères signée à Genève, le 26 septembre 1927. 

 . 2، ص1000إبراهيم أحمد إبراهيم : "التحكيم الدولي الخاص ، الطبعة الثالثة" ،دار النهضة العربية ،  _385 
386 _Sentence rendue dans l'affaire 6106 en 1988 CCI, cité par BABTISTE RACINE JEAN en matière d'arbitrabilité des litiges de propriétés 

industrielle revue arbitrage , 1977 , p 63 . 
387 _ BABTISTE RACINE JEAN: l’arbitrage commercial international et l’ordre public , LGDJ, p311. 
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وعلى نحو آخر، يتعين على املحكم مراعاته هو تحقيق رغبة األطراف، وذلك من خالل احترام التوقعات املشروعة لهم 

في القانون الواجب التطبيق الذي توقعوا تطبيقه،غير أن إعمال هذا املقتض ى يكون في الحالة التنازع االيجابي بين عدة 

ريد االنطباق على القابلية للتحكيم ، بحيث يتم األخذ في االعتبار للتوقعات املشروعة لألطراف في قوانين البوليس ت

فض التنازع لصالح قواعد البوليس املوافقة لتوقعاتهم املشروعة، مع اإلشارة أن دور مبدأ إحترام التوقعات املشروعة 

ة بوليس تنتمي إلى قانون ما، أكثر من كونه مبرر لألطراف عند تطبيق قواعد بوليس أجنبية هو ترجيح تطبيق قاعد

 .388لتطبيق قواعد البوليس من حيث املبدأ

وبالتالي فإن احترام التوقعات املشروعة لألطراف هو الدافع الرئيس ي إلعمال املحكمين لقواعد بوليس أجنبية تكريسا 

تطبيق د املستطاع حتى ال يفاجأ األطراف بللطابع االتفاقي للتحكيم الذي يفرض على املحكم الخضوع لسلطتهم في حدو 

 قواعد بوليس غير متوقعة لديهم.

فإذا كانت هذه هي املبررات واألسباب التي تفرض على املحكم ضرورة مراعاة قواعد البوليس األجنبية وتطبيقها، فهي 

 غير كافية بل يجب أن يتوفر إلى جانب ذلك شروط اإلعمال لهذه القواعد.

 الشروط إعمال قوانين البوليس في القابلية للتحكيماملطلب الثاني: 

ال يمكن تطبيق قوانين بوليس تنتمي إلى قانون أجنبي عن القانون املختص، أن يرقى إلى األخد باالعتبار إال وفق مجموعة 

ذا التطبيق همن املحددات تتجلى في كونه معنيا بالقابلية للتحكيم،وعلى عالقة وثيقة بها)الفقرة األولى (، وأن يكون 

 مشروعا)الفقرة الثانية(.

 على عالقة وثيقة بالقابلية للتحكيم البوليس قانون الفقرة األولى:أن يكون 

إن تقدير القابلية للتحكيم يتحدد في ضوء قواعد البوليس التي تعكس تدخل الدولة في امليادين االقتصادية 

نطاقها املكاني على جميع النزاعات التي تدخل في نطاقها  واالجتماعية، وهذا يقتض ي وجوب تطبيق قوانين البوليس في

نظرا لكونها معنية بالقابلية للتحكيم ،مما  يعني توافر معايير وشروط التطبيق املكاني لهذه القواعد فقد يف ح القانون 

تي أهدافها ال عن معايير التطبيق لهذه القواعد كما قد يخلو من ذلك ، وهنا يجب البحث في نطاق تطبيقها من خالل

قد تكون حماية ملصلحة عامة كما في املنازعات املتعلقة باملنافسة تكون قابلة للتحكيم في بعض األنظمة القانونية،ومع 

ذلك يجب تطبيق قوانين البوليس الخاصة باملنافسة في الدول التي تتأثر بالتصرفات املقيدة للمنافسة  فيكون على 

 بوصفه قانون بوليس كلما كانت له أسبابه املشروعة في التطبيق.املحكم تطبيق قانون املنافسة 

من اتفاقية  1فقرة  2وقد تمثل قواعد البوليس حماية ملصلحة خاصة كما في قانون حماية املستهلك،إذ تنص املادة 

ا لحرمان موجب 1فإنه ال يكون الختيار األطراف قانونا واجب التطبيق  7"بغض النظر عن نص املادة روما على انه 

فحتى لو كانت املادة تتعلق  389املستهلك من الحماية التي تؤمنها له القواعد اآلمرة في قانون بلد إقامته املعتاد"

                                                           
 .1004محمود:" التحكيم و النظام العام "، الطبعة األولى ،منشورات الحلبي ، الحقوقية ، اياد _بردان388 

389 _ 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage 

pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), convention 

de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par 

la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel: 

a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou 

b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers 

plusieurs pays, dont celui-ci, 

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. 
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بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ،لكن لها اثر على القابلية للتحكيم في حالة كان قانون محل اإلقامة ينص 

ود االستهالك، وهذا يعني أنه كلما كان قانون البوليس معنيا بالوضع املتنازع عليه على منع اللجوء إلى التحكيم في عق

 يكون املحكم ملزم بتطبيقه إذا ما توفرت الصلة بين قانون البوليس واملسألة محل النزاع.

أكد ل توعلى نحو أخر يجب على املحكم أن يتحقق من الصلة الوثيقة لقانون البوليس باملسألة محل النزاع،من خال

بأن هناك رابطة بين املسألة محل النزاع والقانون الداخلي للدولة املتضمن قاعدة البوليس، والذي قد يكون قانون 

دولة مكان التنفيذ للعقد،أو إذا كانت إحدى الدول طرفا في العقد، وقاعدة البوليس التابعة لقانونها لها صلة بالنزاع، 

وانين التي لها رابطة تريد التطبيق و لذات الهدف واملصلحة ، فتطبيق أحد هذه فإذا ما كانت قواعد البوليس في الق

 .390القوانين هو تطبيق من زاوية أنه يحقق الهدف واملصلحة التي ترمي إليها هذه القوانين إلى تحقيقها بما ينفي تنازعها

 ه القواعد في التطبيق .فوجود صلة وثيقة بين قانون البوليس واملسألة املتنازع حولها يبرر األخذ بهذ

ففي إحدى القضايا عمد املحكمون إلى تطبيق قانون البوليس ملكان تنفيذ العقد،فقضوا بوجوب تنفيذ العقد بسوريا 

واألردن ولبنان،وأنه يتعين على املستورد اللبناني احترام قوانين لبوليس للبالد املستوردة،وال يمكن للمصدر الياباني 

، كما أن مكان إجراء التحكيم أو مكان تنفيذ الحكم التحكيمي يشكل أيضا 391إللزامه بهذه القوانيناالدعاء بأن ال وجه 

معيارا للصلة الوثيقة بين قواعد البوليس فيه واملسألة محل النظر املتعلقة بالقابلية للتحكيم،وقد نص املشرع 

 2330مثله مثل اتفاقية روما لسنة 392ط الصلةعلى شر 2331من القانون الدولي الصادر بتاريخ  23السويسري في املادة 

،فكالهما تطلب شرط الصلة الوثيقة بين قانون البوليس األجنبي واملسألة 393 3في املادة 1022والتي وقع تعديله سنة 

محل النزاع لتقييم مدى قابلية النزاع للتحكيم أو تحديد قانون الواجب من خالل األخد باالعتبار القواعد اآلمرة التي  

 لها صلة وثيقة بالنزاع.

 غير أن كال الشرطين السابقين يقتضيان لتطبيقهما وأخذهما في االعتبار

                                                           
390 _ PIERRE MAYER :L’autonomie de l'arbitre dans l'appréciation de sa propre compétence R.C.A.D.I ,1989 p 328. 
391 _Sentence rendue dans l'affaire N 1854 en 1973 , revue arbitrage, 1973 , p 134 . 
392_ Art. 18. Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit 

le droit désigné par la présente loi. 

_Art. 19 

-. Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l’exigent, une disposition 

impérative d’un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien 

étroit avec ce droit. 

-Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu’elle vise et des conséquences qu’aurait 

son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit. 
393 _Article 9 

Lois de police 

1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, 

tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ 

d'application, quelle que soit par ailleurs 

la loi applicable au contrat d'après le présent règlement. 

2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi. 

3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été 

exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois 

de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application. 
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 توافر شرط آخر .

 الفقرة الثانية:مشروعية املصلحة املحمية

حتى يتسنى للمحكم تطبيق قانون البوليس يجب عليه أوال تقدير مشروعية املصلحة التي يرمي إلى حمايتها من خالل  

العتبار موضوع النزاع وطبيعته ونتائج التطبيق لقواعد البوليس األجنبية ، فكلما كان القانون األجنبي مشروعا األخذ با

 .1004394تحقق شرط تطبيقه وهو ما كرسه املشرع البلجيكي في القانون الدولي الخاص لسنة 

ا يصعب قانونه في تقديرها، بينمفتقدير مشروعية املصلحة املحمية لن يكون صعبا بالنسبة للقاض ي كونه يستند ل 

األمر بالنسبة للمحكم بسبب عدم وجود قانون اختصاص لهذا األخير مما يجعله أمام بعض الفروض لتقييم مشروعية 

 املصلحة املحمية.

 املختار القانون  مفاهيم إلى أوال:اللجوء

التطبيق قانون اختصاص لهم في ضوئه من خالل بعض األحكام التحكيمية نجد أن املحكمين اعتبروا القانون الواجب 

تتحدد مشروعية املصلحة املحمية،فقد أشار الحكم الصادر عن تجار جمعية الحبوب بأمستردام إلى مصلحة االقتصاد 

،وكأن املحكمين اعتبروا أنفسهم قضاة،ولم يسلم هذا اتجاه املنادي  395الهولندي ورفضه تطبيق القانون النمساوي 

ار قانون اختصاص بالنسبة للمحكم الذي يجعله كالقاض ي حارس ملصالح الدولة املختار قانونها باعتبار قانون املخت

كقانون واجب التطبيق إلعتبارات مرتبطة بطبيعة التحكيم الدولي الذي يفترض فيه االستقاللية عن األنظمة القانونية 

عة انطالقا من التطابق بين أهداف قانون الداخلية،وهو ما جعل البعض يدعو إلى تقدير املصلحة  املحمية املشرو 

 البوليس األجنبي وقواعد النظام العام في القانون املختار.

حين قض ى املحكمون بضرورة النظر إلى الهدف املتوخى من قانون  2134وقد تكرس هذا األمر في الحكم التحكيمي رقم 

من  23القانون الواجب التطبيق استنادا إلى املادة  البوليس األجنبي في ضوء القواعد القانونية السويسرية باعتباره

 .396القانون الدولي الخاص السويسري التي تجيز تطبيق القوانين األجنبية

 قوانين الدول التي لها ارتباط بالنزاعثانيا:اللجوء إلى 

 اكن التنفيذ أو مكانعندما يرتبط النزاع بدول مختلفة إما عن طريق جنسية أحد األطراف أو التنفيذ أو حالة تعدد أم

اإلبرام، فان املحكم يلجأ إلى جميع هذه القوانين من أجل تقدير مدى املشروعية املصلحة املحمية، وتجسد ذلك في 

حيث رفض املحكمون األخذ في االعتبار قواعد  نظام عام روس ي، معتبرة  2332ماي  32حكم لغرفة التجارة بزيوريخ في 

لشركة أرجنتينية والتي يعتبرها  10لشركة مجرية و %  20ة صحيحة بما يزيد عن % عملية اكتساب الحصص في الشرك

 .397القانون الروس ي مخالفة للنظام العام رغم أن مكان التنفيذ روسيا وبنكها قد رفض التنفيذ

                                                           
394 _ «....il tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application. 
395 _ BABTISTE RACINE JEAN: l’arbitrage commercial international et l’ordre public ,op cit ,p239 
396 __Art.19. Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l’exigent, une 

disposition impérative d’un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente 

un lien étroit avec ce droit. 

 
397 _BABTISTE RACINE JEAN: l’arbitrage commercial international et l’ordre public, op. cit, p 277. 
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 الدولي عبر العام النظام ثالثا:اللجوء إلى مفاهيم   

يام السائدة في مجتمع التجارة الدولية العابرة للحدود،وهو قانون هو تعبير عن املبادئ والقالنظام العام عبر دولي 

اختصاصهم، وهم حراس عليه،ومصدره قواعد اآلمرة الدولية التي تنتمي إلى القانون العام واملعاهدات الدولية والعرف 

الدولية لتقييم  العدل حكمةم نظام من 38 املادة في املذكورة العامة ملبادئو ا  UNIDROITالدولي ومبادئ القانون املوحد 

 مشروعية املصلحة املحمية.

 املبحث الثاني:خصوصيات تطبيق املحكم لقوانين البوليس أثناء  تفعيل القانون الواجب التطبيق

يقتض ي على املحكم أثناء تفعيل القانون الواجب التطبيق مراعاة قوانين البوليس الواردة في بعض األنظمة القانونية 

تباط وثيق بالنزاع حتى يكون للحكم الذي سيصدره قوة نفاد واسعة )املطلب الثاني( و في بعض األحيان لدول لها ار 

 يضطر املحكم إلى استبعاد قوانين بوليس من التطبيق )املطلب الثاني(. 

 األول: الززام املحكم بتطبيق قوانين البوليس املنتمية لقانون العقد أو األجنبية عنه املطلب

ا سبق أن املحكم ليس له قانون اختصاص داخلي، وترتيبا على ذلك تصبح قوانين البوليس بمثابة قواعد أشرنا فيم

أجنبية للمحكم، وباعتبار أن املحكم يستمد اختصاصه وسلطاته من إرادة أطراف العالقة العقدية، فإنه يتعين عليه 

 .398املتعاقدة أن ال يخرج عن هذه اإلرادة وأن يصون التوقعات املشروعة لألطراف

لضمان تنفيذ حكمه، أن يطبق قوانين البوليس ألنه إذا لم يطبق هذه القواعد التي  غير أنه ينبغي على املحكم كضريبة

تحمي املصالح األساسية للدولة، فإنه سيعرض حكمه في  الدولة إلى رفض تذييله بالصيغة التنفيذية لخرقه قاعدة 

 الدولة. أمرة واردة في النظام القانوني لهذه

 العقد فما مدى الزاميته بتلك التي وعليه، إذا كان من املمكن للمحكم االلتزام بقواعد البوليس التي تنتمي لقانون 

 تنتمي لقانون أجنبي عن العقد؟

 الفقرة األولى:الززام املحكم بالقواعد البوليس املنتمية إلى قانون العقد

للتطبيق وليس تحديد هويتها، بحيث ينبغي على املحكم تطبيق قوانين تثير هذه الحالة إشكال قابلية هذه القواعد 

ام العام للنظ البوليس التي تنتمي إلى النظام القانوني الذي ينتمي إليه العقد، تحت تحفظ وحيد هو عدم مخالفتها

 الدولي الحقيقي الذي يفرض نفسه على املحكم.

ولية بباريس سنة و على سبيل املثال في حكم التحكيم الصادر عن غرفة -تم استبعاد القانون السوري 3222التجارة الد 

املحكمون قواعد البوليس املتعلقة بالحضر االقتصادي  الخاص بمقاطعة إسرائيل وبصفة أدق استبعد -قانون العقد

ولي الحقيقي، ألنه على إسرائيل املنصوص عليه في ظام العام الد  م بحسب يقو  قرارات الجامعة العربية ملخالفتها للن 

د على الحقيقي املستن على التمييز العنصري والديني والعرقي، وهو ما يصطدم بمبادئ النظام العام الدولي املحكمون 

على الرغم أن أطراف النزاع هي التي اختارت قانون العقد الذي تنتمي إليه 399 11مبدأ حرية التجار وعدم التمييز 

معالجة املحكمون ملشكلة تدخل القواعد ذات التطبيق الضروري لقانون القواعد ذات التطبيق الضروري، وتختلف 

 إذا كان األطراف هم اللذين اختار القانون)أوال( أو املحكم)ثانيا(. العقد بحسب ما

                                                           
، مصر،  00املصریة للقانون الدولي، العدد هشام علي صادق،" مدى سلطة املحكمين في إعمال القواعد ذات التطبيق الضروري "،املجلة  _398 

 .221الى201، ص من  2334
399 _MAYER PIERRE : Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé , Dalloz, Paris, 2005, pp 554-573. 
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 أوال:تحديد قانون العقد من قبل األطراف

صوص حتى ولو كانت مخالفة لن يلتزم املحكم بتطبيق هذا القانون املختار كما هو وبنصوصه املتعلقة بالنظام العام

بالرابطة العقدية، وٕاعمال قوانين البوليس في هذا القانون  العقد، فالقانون املختار على هذا النحو هو القانون املختص

ملحكمين على ا ال تشكل مفاجأة للمتعاقدين، وال تخل بتوقعاتهم املشروعة ، فالطابع االتفاقي للتحكيم يقتض ي حرص

 .400احترامها

ا إذا استنتج املحكم أن إرادة األطراف هدفها اجتناب القواعد املتعلقة بالنظام العام ففي هذه الحالة يحترم هذه أم

 401بالنظام العام اإلرادة التي كان بإمكانها اختيار قانون للعقد ال يحتوي قواعد متعلقة

رادتهم، إعطاء أي اثر إل  الت منه، فال يمكنهونفس الوضع في الحالة التي يتبين فيها للمحكم أن األطراف قد أرادت اإلف

 .402إال إذا رأى بأنها غير مخالفة للنظام العام

و يستخلص من هذا ضرورة احترام إ رادة األطراف عند تحديد القانون الواجب، وٕاذا تعلق  األمر بقواعد داخلية ذات 

 .403بتطبيق قاعدة قانونية ال يتوقعونهامفاجأتهم  طابع أمر، فإن إعمالها يتطلب احترام توقعات األفراد وعدم

و يميل جانب كبير من أحكام املحكمين إلى ترجيح تطبيق قواعد البوليس السائدة في الدولة التي يتوقع األطراف تطبيق 

قانونها، فإذا تبين للمحكم أن قاعدة من قواعد البوليس التي تريد االنطباق ستؤدي إلى مفاجأة لألطراف، فإنه يتجاهل 

الها مفضال الرجوع إلى القاعدة التي ال تفاج   توقعاتهم، فاملحكمون يستمدون اختصاصهم من إرادة األطراف ، إعم

 .404القانوني فهم يحاولون قدر طاقتهم أال يتصدوا لوضع حلول تشكل مفاجأة لهذه اإلرادة احتراما لليقين

لبوليس املرتبطة بالعالقة العقدية في ضوء هذا ومن هنا كان ميل املحكمين إلى فض التنازع االيجابي بين قواعد ا

 املتعاقدون تطبيقها، وال يشكل تطبيقها على هذا النحو مفاجأة االعتبار، وذلك باالتجاه إلى تطبيق القاعدة التي يتوقع

 لهم.

ن الختيار و فغالبية األحكام التحكيمية تطبق قواعد البوليس التي تنتمي لقانون العقد، خاصة فيما لو تصدى املتعاقد

هذا القانون وتحديد مجال انطباقه، وذلك باستبعاد بعض الشروط في عقدهم من الخضوع لهذا القانون إذا كانت 

 .405كان في استطاعتهم اختيار قانون آخر يعتبر هذه الشروط صحيحة باطلة بموجبه، ألنه

 ثانيا:تحديد قانون العقد من قبل املحكم

ة يتضمن قواعد بوليس مختص ختص من قبل األطراف، أو القيام باختيار قانون ولكنهفي غياب اإلشارة إلى القانون امل

مخالفة لقواعد النظام العام، هنا يتولى املحكم مهمة تحديد قانون العقد، وتكون كل القوانين التي تطمح إلى التطبيق 

 امقرر تطبيق قانون من بينها مهتما باحتر على العقد على قدم املساواة، وفي نفس املستوى أو الدرجة، مادام املحكم لم ي

 .406رغبة األطرف املشروعة التي كان بإمكانها اختيارها كقانون يحكم العقد

                                                           
 .124،ص 2330نشاة  املعارف، اإلسكندریة، _ د.هشام علي صادق:" القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة"، دار م400 

ية ل_ عيادي فريدة:"سلطة املحكم في موضوع حل النزاعات املترتبة عن العقد التجاري الدولي"،مذكرة لنيل شهادة املاجستير قانون األعمال، ك401 

 .204،ص 1002الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،

 . 104ص نفس املرجع،-_402 

 .124نون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة" ،مرجع سابق، ص _ هشام صادق: "القا403 

 . 223_ هشام صادق: "مدى سلطة املحكمين في إعمال القواعد ذات التطبیق الضروري"، املرجع السابق، ص 404 

لخاصة الدولیة ، دار الفكر الجامعي، أشرف عبد العلیم الرفاعي، القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم والنظام العام في العالقات ا_405 

 .33ص 1003اإلسكندریة ، 

 . 104ص  سابق، مرجع فریدة، عیادي_406 
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املوجود  عن عدم التطابق وقبل تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، يقوم املحكم باستخالص النتائج املترتبة

 .  407هبين نصوص العقد ومضمون القانون املحتمل تطبيق

لعام  4231ومن املمارسات التحكيمية في هذا الشأن حكم محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة في القضية رقم 

، 408الدولية كوريا وجزء أخر في إقليم املجموعة االقتصادية األوروبية CCIفي نزاع يتعلق بعقد ينفذ جزء منه في  2333

ابعة للقانون الكوري أم التابعة ملعاهدة روما في مادة املنافسة، وقام حيث ثار تساؤل حول تطبيق قواعد البوليس الت

املحكم بفحص القانونين قبل تحديد القانون، وخلص إلى وضع قوانين البوليس التابعة للقانون املختار في نفس مرتبة 

 قوانين البوليس األخرى القابلة للتطبيق.

 وليس األجنبية عن قانون العقدالفقرة الثانية:مدى الززام املحكم بقوانين الب

إذا كان القاض ي يجري تفرقة بين قاعدة البوليس في قانونه وقانون البوليس األجنبي، ويعطي األفضلية لقانون البوليس 

في قانونه أيا كان القانون الواجب التطبيق على العقد، فاملحكم ال يعالج املشكلة بنفس الطريقة الفتقاره إلى قانون 

املحكم لقواعد البوليس التي ال تنتمي لقانون العقد يكون باعتماد املنهج األحادي، وذلك بشرط  عمالاختصاص، فإ

حددها مشرعها من ناحية  أن تكون هناك صلة معقولة بين مضمون هذه القواعد وأهدافها ونطاق تطبيقها كما

 . 409أخرى 

مي تبار عند قيامه بتطبيق قوانين البوليس التي تنتيأخذ املحكم على هذا األساس قوانين البوليس األجنبية بعين االع

 في مواجهتها بمجرد املراعاة. إلى قانون العقد، أما األجنبية عن العقد فيلتزم

وهذا ما اتجهت إليه بعض األحكام إذ رفضت تطبيقها ووضعتها في اعتباراتها، ففي حكم محكمة التحكيم في غرفة 

الديمقراطية حيث ثار نزاع بين شركتين أألولى من أملانيا الشرقية والثانية من أملانيا التجارة الخارجية لجمهورية أملانيا 

الغربية، وتم االتفاق في العقد على تطبيق قانون أملانيا الشرقية، في حين تمسكت مؤسسة أملانيا الغربية بقانون دولتها 

البولیس ذات  القانون الذي يعد من قوانين الذي يؤكد حرية املنافسة لالنتهاء إلى إبطال العقد الذي خالف هذا

روري التي ال تنتمي إلى قانون العقد.  التطبيق الض 

وبدال من إبطال العقد وفقا لقاعدة البوليس التي تريد االنطباق على هذا النحو اكتفت محكمة التحكيم بوضع هذه 

من تقنينه املدني على  302ية الذي تنص املادة القاعدة في اعتبارها عند تطبيق قانون العقد، أي قانون أملانيا الشرق

 410«تنفيذه يعد باطال العقد الذي يستحيل›› أن  

وقررت املحكمة أنه كان يجب على املدعى عليه أن يثبت وجود استحالة مادية حتى يمكن إبطال العقد وفق لقانون 

نه كان متعينا دون حاجة لذلك فيما لو أملانيا الشرقية، وقد انتهت املحكمة إلى صحة العقد رغم أن القضاء ببطال 

 .411البوليس املقررة في قانون أملانيا الغربية  كانت املحكمة قد طبقت قاعدة

تكتفي غالبية أحكام املحكمين بفكرة قواعد البوليس التي ال تنتمي لقانون العقد بوضعها  في االعتبار دون التصدي  

اتجهت بعضها إلى تطببيق قواعد البوليس التي ال  ألفراد، في حينلتطبيقها، قد قصد به عدم االصطدام بمصالح ا

تنتمي لقانون العقد، وحرصت على تطببيق هذه القواعد احترما للتوقعات املشروعة لألطراف، ووجود صلة وثيقة بين 

لعام  2303رقم قانون البوليس واملسألة موضوع النزاع وتتمثل في مكان تنفيذ العقد، ومن أمثلة هذه األحكام القضية 

                                                           
 . 150ص سابق، مرجع الرفاعي، العلیم عبد أشرف _407 

408 _Sentence, C C I, N° 4132 rendue en 1983, Revue de L'arbitrage,1986, P 400, note Yves derains. 

 . 113ص سابق، مرجعلطة املحكمين في إعمال القواعد ذات التطبیق الضروري"، "مدى سصادق: هشام_409 

 . 769ص سابق، مرجع ،"القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة" صادق: هشام _410 

 . 770ص ،_نفس املرجع411 
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والتي طبق فيها املحكم قواعد البوليس السائدة في قانون دولة تنفيذ العقد ) لبنان، سوريا، األردن( رغم خضوع  2313

الرابطة العقدية لقانون آخر بمقتض ى منهج التنازع، وتبعا لذلك فاملستورد اللبناني ملزم باحترام قوانين البوليس في 

 . 412القوانين في مواجهته للمصدر الياباني االدعاء بأنه ال يجوز التمسك بهذهبالد االستيراد، وال يمكن 

 املطلب الثاني: حدود استبعاد تطبيق قوانين البوليس من طرف املحكم 

نتناول في هذا الجانب أسباب رفض املحكم تطبيق قوانين البوليس إلى جانب قانون العقد )الفقرة األولى(،ثم نعرج على 

 لول فض تنازع  بين قوانين البوليس امام املحكم)القرة الثانية(الوقوف عند ح

 الفقرة األولى: حدود رفض املحكم تطبيق قواعد البوليس إلى جانب قانون العقد

اتجهت بعض األحكام التحكيم إلى رفض تطبيق قواعد البوليس التي ال تنتمي لقانون العقد، العتبارات تتعلق بأن  

خالل باليقين القانوني لألطراف، وبالوقوف على املمارسات نجد أن املحكمين امتنعوا عن تطبيق تطبيقها سيؤدي إلى اإل 

 في قانون العقد ألسباب مختلفة تتمثل في: قواعد البوليس

 أوال: ملخالفتها النظام العام عبر الدولي

حكم لعام عبر الدولي، فإذا كان املامتنع املحكمون عن تطبيق قواعد البوليس األجنبية التي يتعارض هدفها مع النظام ا

يختص قانونها بحكم الرابطة العقدية بمقتض ى منهج التنازع، وهذا هو االتجاه  يراعي النظام العام في الدولة التي

الغالب، وبصفة خاصة الدولة التي اختار األطراف قانونها الداخلي لحكم العالقة العقدية، بشرط أال يتعارض مع 

ولي، والذي هو تعبير عن املبادئ والقيم السائدة في مجتمع التجارة الدولية العابرة للحدود، وهو قانون النظام العام الد

 اختصاصهم، وهم حراس عليه.

ومن املمارسات التحكيمية في هذا الشأن امتناع املحكمون عن تطبيق القانون السوري بمقاطعة الشركات التي تتعامل 

ة التجارة ومبادئ عدم التميز املتعلقة بالنظام العام عبر الدولي أو املشترك، والذي مع إسرائيل بحجة تعارضه مع حري

 .413عن النظام العام الداخلي ينبغي أن يعلو

(  فقد رفض الطرف السويدي وضع شرط املقاطعة الكامل ضد إسرائيل، إال أن الطرفين GOTAVERKENوفي قضية )

(  Certificat de Garantie D'origineتزم بمقتضاه املتعاقد السويدي )اتفقا رغم ذلك على تضمين في العقد شرط  يل

ضمان األصل بعدم الحصول على املواد والتجهيزات من إسرائيل، وفي غياب اتفاق مسبق على القانون الواجب التنفيذ 

س في البولي م تطبيق قواعدحكيعلى العقد، فاالختصاص يعود للقانون السويدي، ولكن بعد أن استبعدت هيئة الت

 القانون الليبي املتضمن التزاما باملقاطعة لتعارضه مع النظام العام عبر الدولي، فلم يجد املحكمون أي قاعدة في القانون 

 .414الليبي السويدي تحظر شرط املقاطعة املحدود بشهادة ضمان األصل التي اشترطها الطرف

 ثانيا: ملخالفتها مبدأ حسن النية

يذ جميع العقود، وهو من املبادئ الهامة في ميدان التحكيم التجاري الدولي، فالعقود جميعها في يسود حسن النية تنف

، فقد قام املحكمون باستبعاد القوانين الداخلية بسبب مخالفتها 415القانون الحديث قوامها في التنفيذ حسن النية 

                                                           
  429ص ، سابق مرجع بردان، محمود إیاد 2 .- _412 

413 _Sentence rendue dans l'affaire N°3881 en 1984, J D I, P 1096, note, JAVIN. 

 112، الكویت، ص  1004_محمد ولید املصري، دور املحكم الدولي تجاه شرط املقاطعة في العقود الدولیة، مجلة الحقوق، العدد األول، السنة 414 

 وما یليها.

 .123_أنظر هشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق، مرجع سابق، ص 415 
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ت تلك التي اراية عنه، ومن أمثلة هذه القر حسن النية، سواء كانت هذه القوانين منتمية للقانون الواجب أم أجنب

 استبعدت تطبيق القوانين الداخلية التي تحظر على الدولة اللجوء إلى التحكيم.

 ثالثا: مخالفتها توقعات املتعاقدة املشروعة

الذي  ،يحرص املحكمين على احترام توقعات املتعاقدين املشروعة، وهذا هو النتيجة الطبيعية للطابع اإلتفاقي للتحكيم

يقض ي باحترام توقعات األفراد الذين هم مصدر سلطة املحكم، فيعمدوا إلى عدم تطبيق قواعد البوليس األجنبية متى 

 كانت مخالفة لتوقعاتهم عند إبرام العقد.

وقصد االستجابة لهذه التوقعات دفعت املحكمين إلى استبعاد قواعد البوليس األجنبية،واستبعاد قواعد البوليس 

مية إلى القانون الواجب التطبيق على العقد، بل يجب التعامل بحذر مع هذه القواعد، فعدم احترام قواعد املنت

 البوليس في مكان التنفيذ بحجة مخالفتها لتوقعات األفراد يجعل القضاء يرفض تنفيذ القرار التحكيمي.

 الفقرة الثانية:ضوابط فض التنازع بين قوانين البوليس أمام املحكم

بين املشاكل القانونية التي تطرح أمام املحكم الدولي أثناء تفعيل القانون الواجب التطبيق على املنازعة،هي كيفية من 

فض التنازع االيجابي بين قوانين البوليس التي تريد االنطباق على جوهر النزاع )أوال( باإلضافة إلى صعوبة أخرى تتجلى 

 (.في تطبيق قوانين البوليس في زمان)ثانيا

 أوال: التنازع االيجابي بين قوانين البوليس 

الشك فيه انه ال صعوبة في األمر تثار ،إذا كان هناك قانونا أجنبيا واحدا،تريد قوانين البوليس فيه التطبيق، فاملحكم 

 يطبقها إذا كانت الواقعة أو املسألة  املعروضة تدخل في نطاق سريانها.

،فيحدث أن يكون هناك تنازع 416أكثر من قاعدة من هذا النوع  تريد االنطباق ولكن قد يصعب األمر إذا كانت هناك

 ايجابيا بين أكثر من قانون أجنبي،فأي القوانين يكون له األفضلية.

فيذهب فريق من الفقه إلى تطبيق قانون الدولة التي كان يمكن أن تختص محاكمها بالفصل في النزاع وتم سلب 

م،ويبرر هذا االتجاه رأيه أنه عادة ما تختص محاكم الدولة التي يكون النزاع على صلة االختصاص منها لصالح التحكي

 بنظامها القانوني وهو ما يبرر تطبيق قواعده وهذا يشكل مظهرا من مظاهر الواقعية في حلول القانون الدولي الخاص. 

،فقد 417قية وجدية في أن يسري قانونهاوالراجح،أنه من املالئم أن يطبق املحكم قانون الدولة التي لها مصلحة حقي

يكون قانون الدولة التي يجب أن ينفذ فيها الحكم الصادر،فال أهمية لحكم بغير تنفيذ يكون شبه مجرد من كل 

قيمة،حيث إن الحماية القضائية التي يقررها ال تعدو أن تكون نظرية ال يرتفع بها االعتداء بها الواقع على الحق أو املركز 

املتنازع عليه.فدولة محل التنفيذ عادة هي التي تكون مصالحها أقوى وأجدر بالحماية،وفيها تنتهي أخر مراحل  القانوني

 النزاع،كما يقتض ي تدخل السلطة العامة بها،وهؤالء ال يخضعون في عملهم إال ألوامر مشرع دولتهم.

، فهذا ال يعني التزامه بتطبيق القانون الذي وعموما، يجب أن يترك للمحكم أن يقدر أي القوانين هو األجدر بالتطبيق

 يعتبره مختصا في جميع الحاالت،فقد تحول دون ذلك عقبات فنية معينة.

                                                           
ضرب مثال بين قانون دولة يحظر التجارة لبائع املشتري من دولة معينة وقانون دولة أخرى يعاقب على رفض التعامل بدافع االعتبارات يمكن -416 

 العرقية.

 
417 _CHRISTOPHE SERAGLINI :Lois de police et justice arbitrale internationale, thèse doctorat, université Paris l,2000,p409,410,411. 
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 ثانيا:تطبيق قوانين البوليس في الزمان

قد يصادف املحكم في بعض األحيان مشكلة في غاية األهمية وهي تطبيق قوانين في الزمان،وهنا يطرح السؤال إذا كان 

يؤخذ في االعتبار التغيير في الوضعية التشريعية بين تاريخ إبرام العقد والنزاع أو اللحظة التي يحكم فيها املحكم يجب أن 

ففي هذا التغيير ملحتوى قانون البوليس قد يكون عبارة عن تغيير أو حذف،ولحل هذه املشكلة يجب على املحكم اعتماد 

ية تطبيق قانون البوليس من خالل البحث في هذا القانون والحق مقاربة مشابهة تماما لتلك املقترحة لفحص شرع

الذي ينتمي إليه ليرى كيف يتم حل هذه املشكلة،وهو املنطلق الذي اتبعه املحكم في حكم غرفة التحكيم في ميالنو 

التشريع  دبشان الحصار األوروبي على العراق بحيث كان مستحيال تنفيذ العقد،وقد استنتج املحكم من بنو  2432رقم 

املتعلق بالحصار أنه ينطبق أيضا على العقود ملبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ وقد برر ذلك بطابع السياس ي البارز لألحكام 

 املتنازع عليها والتي لها صلة بالحالة املعروضة عليه.

 خاتمة:

ة بشكل مباشر على النزاعات الداخليكما رأينا سابقا أن قوانين البوليس هي مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق 

والدولية دون تفرقة ،والتي تهدف إلى حماية النظام العام االجتماعي واالقتصادي لدولة وقد ظهرت مع مطلع القرن 

العشرين بسبب بسياسة الحمائية والتوجيهية التي أضحت تنهجها مختلف دول العالم في املجال االقتصادي واالجتماعي 

 ها.حفاظ على تماسك

وقد اقتض ى األمر على املحكم أثناء فض املنازعات التي لها ارتباط بأكثر من نظام قانوني لدول مختلفة إما عن طريق 

التنفيذ أو اإلبرام أو جنسية األطراف مراعاة تطبيقها حفاظا وضمانا ملبدأ قوة النفاذ املوسع للحكم الذي سيصدره 

 واحتراما توقعات املشروعة األطراف.

فان املحكم يكون ملزم بتطبيق قوانين البوليس في تقييم مدى قابلية املنازعة للتحكيم ألسباب مرتبطة بضمان  وعليه

تنفيذ الحكم الذي سيصدره عل نطاق واسع واحتراما لتوقعات األطراف املشروعة ،وهذا التطبيق ال يكون إال بشروط 

ملحكم في بعض األحيان يستبعد هذه القواعد من التطبيق في منها أن تكون لهذه القواعد صلة وثيقة بالنزاع،كما أن ا

 حالة كانت مخالفة لتوقعات املشروعة لألطراف أو لنظام العام العبر الدولي.

والشك فيه كذلك أن ارتباط املنازعة بمجموعة من األنظمة القانونية لدول مختلفة يضع املحكم أمام مشكلة تنازع 

ي هذه األنظمة التي تريد االنطباق على املنازعة وانتهينا أن الحل املناسب هو ترك املجال بين قوانين البوليس الواردة ف

 للسلطة التقديرية للمحكم في تطبيق قوانين البوليس التي لها ارتباط وثيق بالنزاع .

مان بين تاريخ ز  وال تقف املشاكل القانونية عند هذا الحد بل يصطدم أيضا املحكم بإشكالية تطبيق قوانين البوليس في

إبرام العقد وتاريخ تغيير أو حذف في قوانين البوليس يكون لها تأثير على الحل القانوني للمنازعة،مما يستوجب على 

املحكم في هذه الوضعية الرجوع إلى الحلول القانونية في التشريع الذي وقع فيه تغيير حول تطبيق هذه القواعد مع 

 كانت مخالفة للنظام العام العبر الدولي .إمكانية استبعاد تطبيقها إذا 

 قائمة املراجع

 مؤلفات:
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 .1000: "التحكيم الدولي الخاص، الطبعة الثالثة"، دار النهضة العربية، إبراهيم أحمد إبراهيم

 .2333اإلسكندرية،،: "تنازع مناهج تنازع القوانين "،مؤسسة شباب الجامعة أحمد عبد الحميد عشوش

:" القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص"، )دراسة المةأحمد عبد الكريم س

 .2330تحليلية تطبيقية(الطبعة األولى، دار النهضة العربية سنة 

القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم والنظام العام في العالقات الخاصة  : أشرف عبد العلیم الرفاعي

 .1003، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة ،  الدولیة

 .1004التحكيم و النظام العام "، الطبعة األولى ،منشورات الحلبي ، الحقوقية ، طبعة  محمود:" اياد بردان

:" القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة"، دار منشاة  املعارف، اإلسكندرية، د.هشام علي صادق

 .124،ص 2330

:"سلطة املحكم في موضوع حل النزاعات املترتبة عن العقد التجاري الدولي"،مذكرة لنيل شهادة املاجستير ي فريدةعياد

 .1002قانون األعمال، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،

 .1003اإلسكندرية، -:"قانون اإلرادة وقواعد البوليس ضرورية التطبيق"، دار الفكر الجامعيمحمود محمد ياقوت

العال : "التحكيم في العالقات الخاصة الدولية و الداخلية "، منشورات الحلبي.،  مصطفى الجمال ،عكاشة عبد

 .2333بيروت، لبنان، 

 املقاالت

مدى سلطة املحكمين في إعمال القواعد ذات التطبيق الضروري "، املجلة املصریة للقانون  ": هشام علي صادق

 .2334، مصر، 00الدولي، العدد 

دور املحكم الدولي تجاه شرط املقاطعة في العقود الدولیة، مجلة الحقوق، العدد األول، الكویت، : محمد ولید املصري 

1004. 
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 التعسفية الشروط مواجهة خالل من للكفيل العقدية الحماية

 شرط التحكيم كدعوى وقائية مدى جواز الطعن ببطالن

 
 

  مهند فرحان الطعاني 

 دكتور في الحقوق 

 

 

 ملخص

الوقوع و تطبق على بطالن شرط التحكيم أحكام  وشيك أي محدق ضرر  تالفي إلى الوقائية الدعاوى  تهدف

البطالن التي تنص عليها مجموعة القواعد التي تطبق بشأن بطالن العقود، مالم يرد بشأنها  نص خاص في قانون 

التحكيم. فعندما  يثار الطعن من أطراف العالقة  ضد  شرط التحكيم  على أساس أنه  موجود ولكنه باطل، أو عندما 

طرح بطالن شرط التحكيم من زاوية قابلية النزاع للتحكيم، أو من خالل وجود عيب من عيوب الرضا في الشرط ؛ ي

 الذي يحيل إلية الشرط أو أثير اإلكراه؛ إذ يتم البحث عندئذ عن مدى 
 
كما لو أثير الغلط في اسم مركز التحكيم مثال

للجوء الى هيئة التحكيم، ومدى إمكانية اللجوء إلى املحكمة تأثير ذلك البطالن على شرط التحكيم، وعلى امكانية ا

 املختصة إلقامة دعوى وموضوعها املطالبة ببطالن شرط التحكيم، أو عند تولي املحكمة مهمة تعيين املحكم أو جواز

 نبطال  ى لدعو  كسبب التحكيم اتفاق ببطالن التحكيم أو إمكانية التمسك انهاء قبل التحكيم شرط ببطالن الطعن

األجنبية .وقد حاول الباحث تناول موضوع الدراسة من عدة  املحكمين أحكام املحكمين ومن خالل دعوى تنفيذ حكم

 في نبحثو  وقائي، كتدبير ابتداء   ببطالنه والطعن التحكيم، شرط ماهية بيان جوانب قانونية تهدف إلى التعرف على

 : اآلتيين ناملبحثي في الطعن مراحل وبيان أصلية، بدعوى  ابطاله

 . به والطعن التحكيم شرط ماهية: األول  املبحث 

 الدعوى  طريق عن التحكيم شرط ابطال: الثاني املبحث

 وقد ختمت الدراسة بخاتمة أوضحت أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذه الدراسة.

 

 مقدمة

أو بعد انهاء  ،أو أثناء التحكيم ء إلى التحكيم،واتفاق التحكيم قبل اللجو، تثير مسألة الطعن في شرط التحكيم 

 وضروري قبل الدخول التحكيم بصدور حكم املحكمين 
 
 بين فقهاء القانون؛ إذ يرى بعضهم أن هذا جائز قانونا

 
جدال

في مسألة التحكيم، ويجوز إقامة الدعوى املستقلة ببطالنه قبل اللجوء إلى هيئة التحكيم، وتجنب األطراف نفقات 

كيم الباهظة، وهناك من يرى أن هذا بطالن شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم قبل اللجوء إلى هيئة التحكيم غير التح

جائز، وإن الجهة املختصة بنظر بطالن شرط التحكيم هي هيئة التحكيم وعن طريق الدفع به عند نظر الهيئة في النزاع 

 موضوع الشرط .

بيان ماهية كل من شرط التحكيم، واتفاق التحكيم، والطعن  مهما كان الرأي سنعرض للموضوع من خالل

 ببطالنه ابتداء  كتدبير وقائي، ونبحث في ابطاله بدعوى أصلية، وبيان مراحل الطعن في املبحثين اآلتيين: 
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 املبحث األول: ماهية شرط التحكيم والطعن به.  

 الدعوى  طريق التحكيم عن شرط املبحث الثاني: ابطال

 ول املبحث األ 

 ماهية شرط التحكيم والطعن فيه

قانونية أساسها العقد، ولهذا يجوز أن يخضع شرط التحكيم لنظرية اإلبطال أو شرط التحكيم مؤسسة  يعد   

البطالن التي تخضع لها العقود بشكل عام، ولذلك يجوز الدفع بهذا البطالن، أو إقامة الدعوى األصلية ببطالنه، أو 

ط واللجوء إلى املحاكم للحكم بأصل النزاع، ويتجلى هنا البطالن عن طريق الدعوى غير عن طريق تجاهل ذلك الشر 

 املباشرة، ولهذا سوف نعرض هذه املسألة في املطلبين اآلتيين: 

 املطلب األول:ماهية شرط التحكيم .

 املطلب الثاني:الطعن ببطالن شرط التحكيم .

 

 املطلب األول 

 ماهية شرط التحكيم

 لعقد معين؛  يجب أن نفرق  
 
 بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ؛إذ أنه يجوز االتفاق على التحكيم تبعا

 
أوال

، وذلك الحتمال عدم نشوء نزاع بين الخصوم على تنفيذ ذلك العقد أو 
 
فتنفيذ شرط التحكيم يكون أمر احتماليا

ى األطراف في عقد، ومن ثم يتم االتفاق عل تفسره؛ أما مشارطة التحكيم فال تكون إال بمناسبة نزاع نشأ بالفعل بين 

التحكيم كأي عقد يتم باإليجاب والقبول، ويتعين أن تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون في سائر العقود من 

األهلية لدى املتعاقدين، وانتفاء عيوب الرضا، ومن توافر موضوع العقد، وصفة لدى املتعاقدين، والسبب في التزام 

في التحكيم هو نزول أطرافه عن حق االلتجاء إلى القضاء مع االلتزام بطرح النزاع امام محكم ليفصل فيه أحد طر

 .418بحكم ملزم

لذا، فإن شرط التحكيم ومشارطة التحكيم عبارة عن عقد مستقل عن العقد الذي اتفق فيه أطراف العقد  

تم االتفاق على أن بطالن العقد ال يؤدي إلى بطالن شرط على حل النزاع املحتمل، أو الواقع عن طريق التحكيم، وعليه 

 التحكيم أو مشارطة التحكيم مالم تتوافر أحد العيوب التي نبينها  في املطلب التالي.

 

 املطلب الثاني

 بطالن شرط التحكيمالطعن 

انون التحكيم يعد  البطالن جزاء  لعمل مخالف للقانون، أو وصف لعمل مخالف لنموذجه القانوني، وقد خال ق

 بالنص على بطالن االتفاق كسبب لدعوى البطالن في املادتين)
 
( من قانون 03،11املصري من تعريف البطالن مكتفيا

 419التحكيم املصري املتعلقة بالدفع بعدم االختصاص.

دم علذا، تختلف صفة البطالن الناش ئ عن عيوب الرضا في عقد التحكيم باختالف ماهية العيب املؤدي اليه ف 

االهلية يرتب بطالنا نسبيا ال يتمسك به اال فاقد االهلية، أو من يمثله دون الطرف االخر املتعاقد معه؛ أما البطالن 

الناش ئ عن عدم صحة التمثيل القانوني لألطراف فهو بطالن نسبي؛ لكن يجوز ألي شخص التمسك به وللمحكمة 

                                                           
  - د. احمد ابو الوفا،عقد التحكيم وإجراءاته ،الطبعة الثانية ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،السنة 2314،بند1،ص418.11-12
  - د.احمد ابراهيم عبد التواب،الدفوع املتعلقة باتفاق التحكيم،دار النهضة العربية،القاهرة،السنة1023،بند34،ص419.131
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كيم منازعات ال يجوز فيها التحكيم مثل منازعات الصلح،  أو تلك إثارته من تلقاء نفسها؛ كما إذا تناول اتفاق التح

املتعلقة بالنظام العام ؛ بسبب أنه يتعلق محل املنازعة بمال ال يجوز التحكيم بشأنه  فالبطالن هنا يكون مطلقا بكل 

 .420التوابع املترتبة عليه

، او كأن يتفق 421غير مكتوب ومع ذلك؛ فقد يشوب شرط التحكيم عيب يؤدي إلى بطالنه مثال ذلك كونه

األطراف في اتفاق التحكيم على حل كل املنازعات املتعلقة بكافة العالقات القانونية القائمة او التي يمكن أن تقوم 

، وهذه الحالة 422بينهم في أي عقد من العقود التي تقوم بينهم فأن هذا االتفاق باطل لعدم تحديده ملوضوع التحكيم

يجوز االتفاق االطراف على التحكيم بشأن النزاع املتعلق بعالقة قانونية معينة أو بعدة عالقات تختلف عن تلك التي  

قانونية محددة كما لو اتفق االطراف على التحكيم بشأن املنازعات املتعلقة بإقامة مصنع والذي يتضمن عدة عقود 

أ طراف على التحكيم لحل كافة املنازعات التي تنشبيع البضائع ونقل التكنولوجيا وخدمات التدريب واإلدارة او اتفق اال 

، واذ كان البطالن بسبب عدم تعيين محل التحكيم في املشارطة، فإنه يمكن 423بينهم طول مدة الشركة القائمة بينهم

التمسك به من كل من الطرفين، إذ هو يتعلق بوجود اتفاق التحكيم على أن هذا البطالن هو بطالن نسبي فليس 

  للمحكمة أ
 
ن تقض ي به من تلقاء نفسها حيث يزول البطالن النسبي بالنزول عن حق التمسك به صراحة أو ضمنا

وتطبق على بطالن اتفاق التحكيم هي احكام البطالن التي تنص عليه املجموعة املدنية بالنسبة للعقود مالم يرد نص 

 . 424في قانون التحكيم

 املبحث الثاني

 ابطال شرط التحكيم

 دعوى عن طريق ال

بحسبان أن طبيعة شرط التحكيم هي عقدية في جوهرها، وهو مستقل عن موضوع العقد الذي ورد فيه،  

ويمكن إثارة بطالنه عن طريق الدفع في دعوى تسمية املحكمين، وهناك طرق أخرى إلبطال الشرط املذكور، ويمكن أن 

 طالن الشرط املذكور في املطلبين اآلتيين: نبحث في بطالن شرط التحكيم عن طريق الدعوى األصلية، وإجراءات ب

 املطلب األول: بطالن شرط التحكم بدعوى أصلية .  

 املطلب الثاني : مراحل الطعن ببطالن شرط التحكيم.  

 املطلب األول 

 بطالن شرط التحكيم بدعوى أصلية

، ونميز بين عدة آراء  ببطالن شرط التحكيماختلف فقهاء القانون حول جواز اقامة دعوى اصلية الى القضاء 

 وفق اآلتي:

 
 
 رأي يجيز إقامة الدعوى األصلية ببطالن شرط التحكيم: -أوال

                                                           
 رقم الطبعة ،الســـــــــنة يم في املواد املدنية والتجارية الوطنية والدولية، دار الجامعة الجديدة، االســـــــــكندرية،دون ذكر د.نبيل اســـــــــماعيل عمر،التحك - 420

 .33-33، ص11، بند1022
طنية . د . فتحي والي ، التحكيم في املنازعات الو 40، ص0، بند 1003د. احمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، السنة - 421

 .113،ص210والتجارية الدولية علما وعمال، املرجع السابق، بند
 .03،ص33،بند1022د.األنصاري حسن النيداني،األثر النسبي التفاق التحكيم ،دار الجامعة الجديدة،االسكندرية،السنة - 422
 .211- 212،ص 0041د.عاطف محمد الفقي،التحكيم في املنازعات البحرية،دار النهضة العربية،القاهرة،السنة - 423
، 1024منشــــــــــــــــــــأة املعــــــارف، االســــــــــــــكنــــــدريــــــة، الطبعــــــة االولى،  زعــــــات الوطنيــــــة والتجــــــاريــــــة الــــــدوليــــــة علمــــــا وعمال،،د. فتحي والي، التحكيم في املنــــــا -  424

 .113،ص210ندب
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اختصاص  ، ومنها مسألة425سائل تتعلق بتدخل القضاء الوطني في التحكيممنرى اتجاه يذهب إلى أن هنالك  

قبل بدء خصومة اكم الدولية اصلية أمام املحفي رفع دعوى قضاء عند قيام أي طرف من أطراف اتفاق التحكيم ال

، وذلك للمنازعة في صحة اتفاق التحكيم ويطلب فيها الحكم ببطالن اتفاق التحكيم، تشكيل هيئة التحكيم ، و التحكيم

 دعوى  عرف ه من الجائز أنف النسبة ملشارطة التحكيمفب ،وعكس ذلك فأن سيؤدي الى مخالفة حق االلتجاء الى القضاء

 ،قبل بدء الخصومة اذا كان النزاع قد نشأ بالفعلون املصلحة متوافرة وفقا للقواعد العامة وتكوقائية  تها دعوى صفب

 وطال أإلبالجائز رفع الدعوى فيقول من او بطالن شرط التحكيم في الدعوى  بإبطالما فيما يتعلق ؛ أوليس احتماليا

منع عرض النزاع على  وذلك من أجل زاعتقريرية قبل نشأة أي نالدعوى ال من خالل املطالبة ببطالن شرط التحكيم

مية. في الدعوى التحكي شرط تحكيم باطل وملنعها من اصدار حكم باطل أن هيئة التحكيم في املستقبل استنادا الى

منذ انعقاد العقد املتضمن  متوافرةاملصلحة تكون ؛ ف426وأن الدعاوى الوقائية إلى تالفي ضرر محدق أي وشيك الوقوع

تتوافر للطرف في العقد مصلحة حالة في عدم تحمل اجراءات تحكيم بما تتضمنه من ضياع للوقت  ذإللشرط الباطل 

بطالن شرط التحكيم ولو كانت هذه االجراءات لم تبدأ بعد وتجدر االشارة بهذا الصدد ان بتنتهي بصدور و  ،والنفقات

ادر الحكم الص يحوز و  ،شرط التحكيم بطالنباملختصة  القضاء العادي محكمةم ماأرفع دعوى بطالن شرط التحكيم 

 .427هامام هيئة التحكيم ويقيدأحجية االمر املقض ي به بالبطالن 

هذا، وتنطلق الدعوى الوقائية بالبطالن على مبدأ تكامل اختصاص القضاء العادي ، وعلى املبادئ التي تحكم  

ر ملتقاضين تستلزم السماح لهم بدرء املخاطالدعوى التقريرية أو التقريرية السلبية، وتستند على فكرة  أن مصلحة ا

 .428والتهديدات التي تحيط بهم

كما، تثير مسألة توافر املصلحة لدى بعض من عدمها، والذي يجيب على ذلك بأنه توجد مصلحة قانونية للمدعي 

يق العادي الطر فيه وهي تتمثل في الحق الذي يعود له حتى قبل نشوء النزاع بأن يضمن توافر الشروط الالزمة بسلوك 

للفصل في هذا النزاع عند نشوئه أمام قضاء الدولة، ومؤدى ذلك ان بطالن شرط التحكيم لعيب فيه يقتصر على هذا 

الشرط بالذات ويؤدي إلى اعتباره كأن لم يكن، وهذا تكريس ملبدأ استقالل شرط التحكيم عن العقد األصلي، والذي 

 . 429ي قائما وصحيحا رغم بطالن الشرط املذكور يرد به هذا الشرط لذا يبقى العقد االصل

 عدم جواز إقامة الدعوى األصلية ببطالن شرط التحكيم : -ثانيا

يرى بعض الفقهاء إنه ال يجوز رفع دعوى اصلية ببطالن اتفاق التحكيم قبل بدء إجراءات التحكيم كدعوى 

جوء الى القضاء إلصدار حكم تقريري ببطالن اتفاق وقائية وال أثناء نظرها، ولم ينص القانون املصري على امكانية الل

التحكيم، أو أمر قضائي بوقف إجراءات التحكيم؛ بل أن تركيز الفصل في املنازعات املتعلقة بوجود وصحة اتفاق 

التحكيم في جهة واحده ، وهي قضاء التحكيم،ويجب عرض االمر على هيئة التحكيم لتفصل فيه على ان يكون قرارها 

( من قانون التحكيم املصري والتي 11لشأن خاضعا للرقابة القضائية الالحقة، وهذا مستمد من نص املادة)في هذا ا

 .430( من قانون التحكيم األردني، والذي يخول هيئة التحكيم وحدها سلطة الفصل في هذه املسألة12تقابلها املادة)

                                                           
 .33،ص13،بندد.نبيل اسماعيل عمر، التحكيم في املواد املدنية والتجارية الوطنية والدولية،املرجع السابق - 425

 .32،ص2333د. محمود محمد هاشم، إجراءات التقاض ي والتنفيذ ،مطابع جامعة امللك سعود، الرياض ،الطبعة األولى، السنة  - 426

د.  -20-03،ص1020يونيو - 24د. فتحي والي،الرقابة القضـائية على صـحة اتفاق التحكيم أثناء اجراءات التحكيم،مجلة التحكيم العربي،العدد  - 427

 .21،ص31،بند1001بريري، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية ، القاهرة،السنةمحمود مختار 
 .111د. محمد نور شحاته،النشأة االتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين ،دار النهضة العربية،القاهرة،ص  -428
 .10-23،ص 02،بندالوطنية والدولية ، املرجع السابقد. نبيل اسماعيل عمر، التحكيم في املواد املدنية والتجارية  -429
د. فاطمه صـــــــــالح الدين رياض يوســـــــــف، دور القضـــــــــاء في خصـــــــــومة التحكيم، دراســـــــــة مقارنة في القانون االمريكي والقانون املصـــــــــري ،دار النهضـــــــــة  - 430

 .33،ص111-110, بندين 1020العربية، القاهرة ،السنة 
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 يم : ال يجوز النظر في بطالن شرط التحكيم قبل انهاء التحك -ثالثا

يذهب رأي ثالث إلى القول إنه ال دعوى قضائية مستقلة لبطالن اتفاق التحكيم إذ ال يجوز التمسك أمام  

القضاء ببطالن اتفاق التحكيم على استقالل قبل صدور الحكم املنهي للتحكيم، واتفاق التحكيم بهذا يختلف اختالفا 

وضوعي الخاص أو العام ، وبالتالي فال حاجة للرقابة القضائية جوهريا عن كل العقود واالتفاقات في نطاق القانون امل

عليه في هذا النطاق إنما هو يبطل إذا خالف أساس القانون سواء من حيث املسألة املتنازع بشأنها، أو من حيث 

؛لكن أي  قالقاعدة التي بمقتضاها يفصل في النزاع، وبالتالي فهو في حاجة الى الرقابة القضائية عليه في هذا النطا

بطالن وكل بطالن التفاق التحكيم ال يجوز التمسك به على استقالل أمام القضاء قبل صدور الحكم املنهي للتحكيم 

؛ فالقانون االجرائي الذي ينظم أثر اتفاق التحكيم باعتباره عمل اجرائي، ومن ثم ال يرتب سوى أثر إجرائي بحيث 

نشأ عن ذلك عدم قبول الدعوى من جانب القضاء، وقبولها للتحكيم ينصرف إلى األطراف، ويتعلق بالدعوى مما ي

. وقد ذهب القضاء املصري  431( من قانون التحكيم األردني21( من قانون التحكيم املصري، و املادة )23سندا للمادة )

 إبرام نم فينالطر  يمنع ما يوجد فال ، التحكيم حكم ببطالن القضاء بعد أثره التحكيم على لالتفاق إلى أنه)يبقى

 كمح بطالن دعوى  فى الصادر الحكم وكان املشارطة هذه تعقد لم وإذا ، النزاع لنفس بالنسبة جديدة تحكيم مشارطة

 حكيمالت اتفاق فى يؤثر ال الحكم هذا فإن التحكيم اتفاق بطالن أو نفاذ أو صحة أو وجود ملسألة يعرض لم التحكيم

ا التحكيم إلى اللجوء طالنالب حكم صدور  بعد مصلحة ذى لكل ويكون 
 
 طالنبب – الحكم كان إذا أما.  االتفاق لهذا نفاذ

ا التحكيم حكم ببطالن فقض ى التحكيم اتفاق بطالن أو صحة ملسألة تعرض قد - التحكيم حكم  طالنب إلى استناد 

ا االتفاق
 
ا بهذا قضاؤه كان سواء - نفاذه عدم أو سقوطه إلى أو مشارطة أو شرط اضم أو صريح   النببط الحكم فإن – ني 

 لم ما ، املحكمة إلى يلجأ أن بحقه املطالبة أراد إن املصلحة ذى على ويجب التحكيم إلى االلتجاء يمنع التحكيم حكم

 ببطالن وُحِكَم  مشارطة بعده وأبرمت تحكيم شرط هناك كان إذا ما حالة فى أما.  جديد تحكيم اتفاق الطرفان يبرم

ا صدر الذى التحكيم حكم بطالنب وبالتبعية املشارطة  لسابقا التحكيم شرط ُيْبِطل ال الحكم هذا فإن ، إليها استناد 

 طرفى أن وراقاأل  فى الثابت وكان ذلك كان ملا.  التحكيم إلى باللجوء الطرفين التزام فى أثره الشرط لهذا فيبقى ، عليها

 مكم – 2332 سنة ديسمبر من 13 مؤرخ اتفاق عقد حررا التداعى
 
 يناير من 23 بتاريخ بينهما املبرم املقاولة لعقد ال

 ثار وإذ ، التحكيم طريق عن العقد بهذا متعلقة منازعات أى حسم على منه التاسع البند فى واتفقا – 2330 سنة

 للتحكيم اإلقليمى القاهرة مركز أمام 2333 لسنة 214 رقم التحكيمية القضية ضدها املطعون  فأقامت بينهما خالف

 سنة فبراير من 11 املؤرخ التحكيم جلسة محضر تضمنه ما اعتبار على الطرفين بين االتفاق وتم الدولى تجارى ال

ى والذى حكمها التحكيم هيئة وأصدرت للتحكيم مشارطة بمثابة 2333 ض ِ
ُ
 رقم وى الدع فى الصادر بالحكم ببطالنه ق

ا القاهرة ق 221 لسنة 11  نصافواإل  العدالة قواعد مقتض ى على النزاع موضوع ىف فصلت التحكيم هيئة أن على تأسيس 

 رطش بطالن أو صحة إلى البطالن حكم يتعرض ولم ، الطرفان عليه اتفق الذى القانون  أحكام بتطبيق تتقيد ولم

 شرط طليب ال الحكم هذا فإن ، التحكيم جلسة محضر فى عليها املتفق التحكيم مشارطة أو العقد فى الوارد التحكيم

 لحسم مالتحكي إلى بااللتجاء الطرفين التزام فى أثره الشرط لهذا ويظل العقد من التاسع البند فى الوارد يمالتحك

 على كون ي عليه النعى فإن ال حيحة النتيجة هذه إلى فيه املطعون  الحكم انتهى وإذ ، العقد بهذا املتعلقة املنازعات

 432أساس( غير

نه ينعقد االختصاص لنظر هذه الدعوى إلى محكمة أول درجة وفقا وهكذا، يذهب أصحاب الرأي االول إلى أ 

للقواعد العامة في االختصاص التي ينص عليها قانون املرافعات، وينعقد االختصاص للمحاكم املدنية وللقضاء اإلداري، 

                                                           
 .201-200،ص42-40،بندين1000التحكيمية،دار الفكر الجامعي،االسكندرية، السنة د.احمد محمد حشيش،طبيعة املهمة  - 431
 www.cc.gov.eg، محكمة النقض املصري، املنشور على املوقع محكمة النقض املصرية،1021/03/13جلسة  12لسنة  21023الطعن رقم - 432
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( على أن  04/1)ولو كان التحكيم يرد على منازعة ادارية، على الرغم من أن قانون التحكيم املصري ينص في املادة 

( من هذا القانون وفي غير التحكيم 3"تختص بدعوى البطالن في التحكيم التجاري الدولي املحكمة املشار اليها في املادة )

الدولي يكون االختصاص ملحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها املحكمة املختصة اصال بنظر النزاع " ؛ إال أن هذا  النص 

اتفاق التحكيم شرطا أو مشارطة، ولكنه يتعلق بغير التحكيم التجاري الدولي لخصوص دعوى  ال يتعلق بدعوى بطالن

بطالن حكم التحكيم، وهو نص استثنائي ال يجوز القياس عليه، وتطبيقه على دعوى بطالن اتفاق التحكيم، وال يجوز 

اري لدعوى بطالن اتفاق التحكيم ( من قانون التحكيم ملنح اختصاص ملحكمة القضاء االد3االستناد إلى املادة) 

فاالختصاص املحدد وفقا لهذه املادة ال يتوافر إال بالنسبة ملسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الى القضاء االداري 

أي مسائل التحكيم التي ينص قانون التحكيم املصري على اختصاص القضاء املصري بها ولم يرد أي نص في قانون 

مسألة صحة أو بطالن شرط التحكيم الى القضاء املصري وبالتالي إلى محكمة القضاء االداري اذا كان التحكيم يحيل 

( من قانون التحكيم املصري يكون في التحكيم 3فاالختصاص املقصود به في املادة )؛   433التحكيم يتعلق بمنازعة ادارية

ائية وفقا لقواعد قانون املرافعات في املنازعات املدنية الداخلي ملحكمة اول درجة وهذه املحكمة هي الجزئية أو االبتد

أو التجارية؛ أما مسائل املنازعات الناشئة عن العقود اإلدارية فيكون االختصاص بنظرها للقضاء االداري بمجلس 

فإن  ؛ لذلك ، يجب القول إنه متى تعلق األمر بتحكيم داخلي2311لسنة  41( من القانون رقم20الدولة طبقا للمادة)

محكمة القضاء االداري هي التي تختص بالفصل في املسائل التي يحيلها قانون التحكيم الى القضاء املصري ، ويستثنى 

من ذلك االحكام املسائل التي يحيلها قانون التحكيم الى القضاء العادي للنظر في دعوى بطالن حكم التحكيم وفق 

ى أن تختص بها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها املحكمة املختصة منه عل 04/1( ؛ إذ نصت املادة 04-01املواد )

أصال بنظر النزاع، وال صعوبة في تحديد هذه املحكمة؛ اذا كانت املحكمة املختصة أصال بنظر النزاع محكمة جزئية او 

ن مناص هنا من القول بأ محكمة ابتدائية من املحاكم التي تتبع القضاء العادي، ولكن إذا تعلق األمر بعقد اداري؛ فال 

تختص بهذه الدعوى املحكمة االدارية العليا بغض النظر عن اعتبارها محكمة الدرجة الثانية، او عدم اعتبارها كذلك 

بالنسبة ألحكام القضاء اإلداري، وفي التحكيم التجاري الدولي في مسائل التحكيم التجاري سواء جرى التحكيم في 

ن اختصاص محكمة االستئناف املصرية التي يتفق الطرفان على اختصاصها بهذه املسائل مصر، او خارجها ، وتكون م

ولو قبل بدء  -كما انه ليس هنالك ما يمنع  434وفي حال عدم االتفاق يكون االختصاص ملحكمة استئناف القاهرة 

لدعوى املستعجلة من رفع دعوى مستعجلة بعدم االعتداد بشرط التحكيم اذا توافرت شروط ا -خصومة التحكيم 

 . 435وفقا للقواعد العامة

ويظهر في التطبيق العملي أن هنالك مسألة بشأن التحكيم في نزاع متعلق بمطار رأس سدر بمصر إذ طعن ببطالن 

اتفاق التحكيم الذي يتضمنه عقد امتياز إنشاء مطار رأس سدر أمام محكمة القضاء اإلداري بالقاهرة، ثم تاله الطعن 

حكم التحكيم ذاته أمام املحكمة اإلدارية العليا حيث برز اتجاه قضائي يدعو إلى انعقاد االختصاص بالنظر بالبطالن في 

في بطالن اتفاق التحكيم أثناء جريان التحكيم للمحكمة املختصة في البلد الذي يجري فيه التحكيم، وهو ما كرسته 

 محكمة ألي يجوز  من قانون التحكيم األردني على أنه "ال (3 ، ونصت املادة)436دوائر محكمة القضاء اإلداري بالقاهرة 

 في يمالتحك هيئة بحق اخالل دون  وذلك ، فيه املبينة االحوال في اال القانون  هذا يحكمها التي املسائل في تتدخل ان

                                                           
 .142-140،ص210لما وعمال ، املرجع السابق ، بندزعات الوطنية والتجارية الدولية عد. فتحي والي ، التحكيم في املنا - 433
 .03-01، ص33،بند1022د. محمود سمير الشرقاوي ،التحكيم التجاري الدولي ،دراسة قانونية مقارنة ،دار النهضة العربية، القاهرة، السنة  - 434
 .230،ص1022، السنة د.ايناس محي الدين عبداملعطي، انقضاء اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية ،القاهرة - 435
وتعديالته،دار النهضــة العربية،القاهرة،  2334لســنة 11د. ناريمان عبدالقادر،اتفاق التحكيم وفقا لقانون التحكيم في املواد املدنية والتجارية رقم - 436

 .042،  ص1022السنة
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 كيمتحال سير لحسن مناسبا الهيئة هذه تراه ما وفق التحكيم اجراءات على مساعدتها املختصة املحكمة من الطلب

 ذلك" . غير او عليه االطالع او عنه صورة او مستند بإحضار االمر او خبير او شاهد دعوة مثل

 نجهتي بين يجري  اتفاق حصيلة إال هو ما التحكيم كان إذا كما جاء في قرار للمحكمة الدستورية األردنية "

  تبرمان متنازعتين
 
 بين ليس نهأ وملا ، بينهما الواقع النزاع لحل التحكيم إلى اللجوء إلى بموجبه تذهبان بينهما عقدا

 مع يتعارض ما الدستور  من( 220) إلى( 51) من باملواد عليها املنصوص القضائية بالسلطة املتعلقة األحكام

 أنه نتتضم التي التحكيم قانون  من الثامنة املادة دستورية بعدم الطعن فإن التحكيم التفاق القانوني األساس

 إلى تنديس وال مردود فيه املبينة األحوال في إال القانون  هذا يحكمها التي املسائل في تتدخل أن اكمللمح يجوز  ال

وعن األسباب من األول وحتى الثالث والتي تنصب على تخطئة ، وجاء في قرار  ملحكمة التمييز أنه" " 437"سليم أساس

( من 21و8القوامة ولعدم مراعاة نص املادتين)القرار املطعون لعدم مراعاة عدم اختصاص املحكمة بإصدار قرار 

قانون التحكيم وبموجبهما تكون املحكمة غير مختصة بنظر النزاع ولعدم صحة الخصومة ألن الدعوى لم تقم 

بمواجهة القيم. وفي ذلك نجد أن محكمة االستئناف نظرت النزاع املتعلق بتعيين قيم على شركة ... الصناعية 

ن النزاع بين الشركاء محل التحكيم ولم تتعرض  لوجود قيم على أموال الشركة وموجوداتها التجارية ولم تبحث كو 

 مما يجعل قرارها مستوجب النقض لورد هذه األسباب 
 
 ومبتسرا

 
ولم تبحث في صحة الخصومة وجاء قراراها قاصرا

 . 438"عليه

 املطلب الثاني

 مراحل الطعن ببطالن شرط التحكيم

فاق التحكيم الى القضاء للمطالبة في تعيين محكم من أجل نظر موضوع النزاع، يثور اذا لجأ احد اطراف ات 

السؤال هنا حول امكانية املحكمة في مثل هذه الحاالت في فرض سلطاتها التقديرية في قبول هذا الطلب من عدمه أم 

ذا األمر شرط التحكيم ونميز في هانها ملزمة بإجابته ومدعى جواز تمسك املدعى عليه)املستدعى ضده( بالتمسك ببطالن 

 وفق اآلتي: 

 
 
 اختيار إجراءات الطرفين أحد خالف وإذا. ( من قانون التحكيم املصري على أنه" .21/1نصت املادة ) -أوال

 أداء عن رالغي تخلف إذا أو عليه، االتفاق يلزم مما امر على املعينان املحكمان يتفق لم او عليها، اتفقا التي املحكمين

 الطرفين من أي طلب على ( من هذا القانون بناء3املشار اليها في املادة) املحكمة تولت الشأن هذا في إليه به عهد ما

املطلوب مالم ينص في االتفاق على كيفية اخرى إلتمام هذا االجراء او العمل"  وهذا النص  بالعمل او باإلجراء القيام

 .يم االردني مع االختالف في جزء منه بالصياغة/ب( من قانون التحك22يتماثل مع نص املادة)

، وكذلك الحال في قانون 439كما يرى بعض الفقهاء الذين نعتمد عليهم إنه لم يرد نص على حسم هذه املسألة

 من تلقاء نفسها أو بناء  على دفع -التحكيم األردني، ويؤكد بعضهم على إنه لهذه املحكمة أن ترفض تعيين املحكم 

ببطالن اتفاق على التحكيم اذا كان االتفاق على التحكيم ظاهره البطالن بحيث ال تقض ي املحكمة ببطالن املدعى عليه 

االتفاق اذ ال يتسع له نطاق دعوى طلب تعين محكم ، وإنما تبحث في صحة او بطالن االتفاق من حيث الظاهر لكي 

ه" بطالن واضح وال نزاع فيه، وال تثير الشك في ، واملقصود بالبطالن الظاهر بأن440تقرر تعين املحكم او عدم تعينه

                                                           
 0110من عدد الجريدة الرسمية رقم  3013ور على الصفحة املنش21/2/1023)هيئة عامة( تاريخ  3/1023قرار املحكمة الدستورية االردنية رقم  - 437

 .2/2/1023بتاريخ 
 منشورات مركز عدالة. 4/20/1022)هيئة خماسية( تاريخ  2233/1022قرار محكمة التمييز االردنية )حقوق( رقم  - 438

 .230،ص220،بندع السابقد. نبيل اسماعيل عمر، التحكيم في املواد املدنية والتجارية الوطنية والدولية ، املرج - 439
 .242-240د.ايناس محي الدين عبداملعطي، انقضاء اتفاق التحكيم ،املرجع السابق،ص - 440
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وجوده أية حجة جديدة( وبعبارة اخرى هو كل بطالن الذي يفرض نفسه بوضوح واضحا ويمكن اثباته ألول وهلة أو 

 .441برقابة ظاهرية دون أي فحص اخر

  
 
يم من اق التحكيفرق فقهاء آخرون بين كيفية التمسك من حيث اختصاص املحكمة في طلب بطالن اتف -ثانيا

 خالل دعوى طلب تعين املحكم وذلك فيما اذا كان يخص التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الداخلي وفق اآلتي: 

( من قانون التحكيم املصري والتي 3في التحكيم التجاري الدولي فان محكمة االستئناف وفقا للمادة )  -2

 س
 
واء  جرى في مصر أو في الخارج فيكون االختصاص تنص على أن "..اما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا

ملحكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في مصر. " فليس 

للمدعي ان يتمسك ببطالن االتفاق اال في صورة دفع فأن وجدت املحكمة أنه دفع جدي ألن البطالن 

ى حين الفصل في املسألة االولية التي يثيرها الدفع )وهي بطالن ظاهر فعليها ان توقف الفصل في الدعوى ال

أو صحة االتفاق على التحكيم من محكمة اولى درجة املختصة وليس للمدعى عليه في طلب تعيين محكم 

الذي ينظره محكمة االستئناف أن يقدم طلبا عارضا امامها بإبطال اتفاق على التحكيم وال يكون امامه 

وى االبطال امام املحكمة املختصة وفقا للقواعد العامة ويتمسك بوقف طلب تعيين اال ان يرفع دع

املحكم املقدم امام محكمة االستئناف الى حين الفصل في دعوى االبطال من محكمة اول درجة 

وال يجوز االتفاق على خالف حكمه 443، وهذا االختصاص وجوبي ونوعي متعلق النظام العام،442املختصة

تفاق على اختصاص محكمة اول درجة دون محكمة استئناف القاهرة في هذه حالة عدم فال يجوز اال

  444اختيار االطراف كمحكمة استئناف اخرى في نظر مسائل التحكيم التجارية الدولي 

( من قانون التحكيم املصري ب على أن " يكون االختصاص 3اما في التحكيم الداخلي فقد نصت املادة ) -1

م التي يحيلها القانون الى القضاء املصري للمحكمة املختصة أصال بنظر النزاع .."، بنظر مسائل التحكي

( من قانون التحكيم هو القاض ي املختص 21والقاض ي املختص بتشكيل هيئة التحكيم بداللة نص املادة)

ه في دعوى ؛ إذ يمكن للمدعى علي 445اصال بنظر النزاع سواء كان القاض ي الجزئي او االبتدائي أو االستئنافي

طلب تعيين املحكم أن يطلب أبطال أو بطالن اتفاق التحكيم امامها كطلب عارض وعلى املحكمة أن 

تفصل اوال في الطلب االصلي بتعيين املحكم حتى ال تعطل إجراءات التحكيم وترج  الفصل في طلب 

ان بطالن الرفض اذا كالبطالن إلى ما بعد الفصل في طلب تعيين املحكم، وهي تفصل في الطلب االصلي ب

 وال يكون لحكمها برفض تعيين املحكم أو بتعيينه حجية أمام املحكمة التي تنظر 
 
اتفاق التحكيم ظاهرا

دعوى بطالن الحكم املنهي للخصومة بالنسبة لبطالن اتفاق التحكيم أو صحته أما حكمها في الطلب 

االمر املقض ي سواء أمام هيئة التحكيم العارض ببطالن االتفاق على التحكيم، أو صحته فيحوز حجية 

، واالختصاص القضائي في نظر مسائل التحكيم  التي يحيلها هذا القانون الى القضاء  446او امام املحاكم

                                                           
ية بد. حسام الدين فتحي ناصف، قاعدة منع قضاء الدولة من نظر موضوع املنازعة املتفق بشأنها على التحكيم وقيود تطبيقها، دار النهضة العر  - 441

 .221ص، 1002،القاهرة ،السنة 
 .143،ص211زعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال ، املرجع السابق ، بندد. فتحي والي، التحكيم في املنا - 442
 .234،ص203،بندد.نبيل اسماعيل عمر، التحكيم في املواد املدنية والتجارية الوطنية والدولية املرجع السابق - 443
، 0، القاهرة، بند1021،دار النهضــــــة العربية ، الســــــنة  2334لســــــنة  11تحكيم التجاري وفقا لقانون رقم د.ســــــميحة القليوبي،األســــــس القانونية لل - 444

 .14ص
 .234،ص203،بندد. نبيل اسماعيل عمر،التحكيم في املواد املدنية والتجارية الوطنية والدولية، املرجع السابق - 445

 .143-141،ص211، بندية الدولية علما وعمال ، املرجع السابقد. فتحي والي، التحكيم في املنازعات الوطنية والتجار  - 446



 

 

  التاسع و الثالثيند العد

175 

، وهذا ما أكده  447املصري يظل قائما طول فترة نظر املنازعة التحكيمية حتى انتهاء اجراءات التحكيم 

وتظل  -1بالنص على " 2334لسنة  11ن قانون التحكيم املصري رقم ( م3نص الفقرة الثانية من املادة )

املحكمة التي ينعقد لها االختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة االختصاص حتى انتهاء جميع 

إجراءات التحكيم"، ويقع إثبات البطالن وفق القواعد العامة في االثبات والتي تقض ي بأن من يدعي خالفا 

عام عليه أن يثبت ما يدعيه ولهذا فأن الطرف املتضرر من اتفاق التحكيم الباطل يقع عليه لألصل ال

 أن - النقض محكمة قضاء فى - . وقد ذهب القضاء املصري في حكم له)املقرر  448اثبات هذا البطالن

  املختصة املحكمة
 
  نيعي لم الذى الخصم عن املحكم تعيين إليها يطلب التى هى النزاع بنظر أصال

 
 محكما

 11 رقم والتجارية املدنية املواد فى التحكيم قانون  من 21 ، 3 املادتان به تقض ى ما على وذلك ، عنه

 449املعدل( 2334 لسنة

منه  أن هيئة التحكيم  11في ظل نصوص قانون التحكيم املصري  والسيما املادة  كما يرى فقهاء آخرون 

ونطاق هذا االتفاق استنادا ملبدأ االختصاص باالختصاص وحدها التي يجب أن تختص بالفصل في مدى صحة 

وأنه ال يجوز ملحاكم الدولة اصدار الحكم ببطالن اتفاق التحكيم من خالل نظر دعوى طلب تعيين محكم 

وخاصة أن الفحص الظاهري الذي يقوم به القاض ي املطلوب منه تعين محكم لن يمكن القاض ي من الفصل 

 .450التحكيم بشكل جدي في مسألة وصحة ونطاق شرط 

إلى أن قانون التحكيم االردني قد نص على أن مجرد قيام أحد الطرفين بتعيين محكم أو  ويذهب رأي آخر  

باالشتراك في تعيينه ال يسقط حقه في توجيه الدفع بأن االتفاق التحكيمي ال يشمل موضوع النزاع وبأن القانون 

قانون اليونيسترال بأن اقفل باب القضاء أمام أي مراجعه ضد القرار  االردني كما فعل القانون املصري قد خالفا

، وهذا االتجاه يتوافق  451التمهيدي الذي يبت باالختصاص والذي تعتبر فيه هيئة التحكيم مختصة بنظر النزاع

ط ر مع موقف القضاء االردني في حكم له بأنه يكتفي باشتراط وجود اشارة صريحة في نفس اتفاق أطرافه على ش

التحكيم وذكر بنوده في العقد االصلي الوارد به اتفاق التحكيم أو أية وثيقة  اخرى الحقة تتضمن اتفاق التحكيم 

  ليس التحكيم هيئة تشكيل بشأن املحكمة قرار أن على اعتبار
 
 نزاع ديوج ال ألنه األحكام لنظام يخضع وال حكما

 القضائية. اإلدارة عمالأ من عمل القرار هذا وان حكم فيها يصدر خصومة وال

 1002 لسنة 72 رقم التحكيم قانون  من 29 و 24 املادتين أحكام من يستفاد. 2إذ جاء في قرار ملحكمة التمييز: )

 القضاء تدخل والثانية التحكيم هيئة باختيار الخصوم قيام األولى طريقتين بإحدى تشكل التحكيم هيئة ان

 شكيلت بشأن قرارها تصدر التي املختصة للمحكمة مباشرة قدمي طلب خالل من التحكيم هيئة تشكيل في

 أن على اتفقا النزاع طرفي أن أي واحد محكم من التحكيم هيئة كانت إذا  -2:التالي النحو على التحكيم هيئة

 طلب على اءبن تعيينه املختصة املحكمة تتولى تسميته على يتفقا ولم واحد محكم بينهما النزاع فض يتولى

 عدد لىع اتفاقهما يتضمن ولم التحكيم إلى يحال بينهما الخالف بأن الطرفين بين االتفاق كان إذا -1  اأحدهم

 نم التاسع بالبند ورد ما خالل من الثابت أن ، وحيث ثالثة املحكمين عدد يكون  الحالة هذه في املحكمين

  للتحكيم ريقينالف بين ينشأ نزاع أي يحال " به ورد الطرفين بين املبرمة االتفاقية
 
 التحكيم انون ق ألحكام وفقا

                                                           
 .10ص 0،املرجع السابق، بند 2334لسنة  11د.سميحة القليوبي،األسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا لقانون رقم  - 447
ــابق د. حســـــــام الدين فتحي ناصـــــــف، قاعدة منع قضـــــــاء الدولة من نظر موضـــــــوع املنازعة املتفق بشـــــــأنها على ا - 448 لتحكيم وقيود تطبيقها، املرجع الســـــ

 .223،ص
 www.cc.gov.eg، محكمة النقض املصرية،1022/02/02جلسة  30لسنة  21403الطعن رقم  - 449
 .200،ص141د. فاطمه صالح الدين رياض يوسف، دور القضاء في خصومة التحكيم ،املرجع السابق, بند  - 450
 .32،ص1001ردني الجديد، مجلة التحكيم العربي ،العدد الخامس،سبتمبر،د.عبد الحميد االحدب، قانون التحكيم اال  - 451
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 ذهه مثل في املحكمين عدد فإن وبالتالي وأسمائهم املحكمين عدد على يتفقا لم الطرفين أن إذ األردني" ؛

  ثالثة يكون  أن يتوجب الحالة
 
 الدعوى  هذه في املميز أن وحيث.  التحكيم قانون  من أ/24 املادة ألحكام وفقا

 سميةبت الطلب ذلك ناظرة املحكمة تقوم لكي عنه محكم يسم   لم محكم لتعيين منه قدمامل الطلب وفي.. زيد

 اناملحكم يقوم ذلك بعد ومن الطلب بذلك الوجاهي بمثابة محاكمته إجراء تم كونه  ... ضده املميز عن محكم

 ناظرة ئنافاالست محكمة أن وحيث.  التحكيم قانون  من 29 املادة أحكام مقتض ى حسب الفيصل باختيار

  املحامي....... املحكم بتعيين فيه قضت الذي قرارها أصدرت الطلب
 
  محكما

 
 ينالطرف بين النزاع لحل منفردا

  التحكيم قانون  من 29 و 24 املادتين أحكام مراعاة دون 
 
 بشأن املحكمة قرار أن ، وحيث ألحكامهما وخالفا

  ليس التحكيم هيئة تشكيل
 
 كمح فيها يصدر خصومة وال نزاع يوجد ال ألنه اماألحك لنظام يخضع وال حكما

 طريقة أن الثابت أن وحيث.  الفقه إليه ذهب ما وهذا القضائية اإلدارة أعمال من عمل القرار هذا وان

 التحكيم قانون  من 29 و 24 املادتين ألحكام مخالف بشكل تمت فيه املطعون  القرار مصدر املحكم تعيين

 لسنة 72 رقم التحكيم قانون  من 45/5 املادة عليها نصت والتي التحكيم لحكم املبطلة الحاالت إحدى وهي

 االستئناف محكمة أن وحيث( .  15/5/1009 تاريخ 4157/1005 رقم التمييز محكمة قرار انظر"  1002

  قرارها فيكون  النتيجة هذه إلى توصلت
 
  محله في واقعا

 
 452(.القانون  وأحكام ومتفقا

  محكمين تعيين املتضمن االستئناف محكمة قرار يعتبر ال. 2ا إنه ))وجاء في قرار آخر له 
 
  حكما

 
 وه بل قضائيا

حكم،  فيها يصدر خصومة وال نزاع يوجد ال ألنه األحكام لنظام يخضع ، وال القضائية اإلدارة أعمال من عمل

 بطالن دعــوى  أن يــمالتحك قانون  من( 45) املادة بينت -7 القضائية األعمال من عمل هو القرار هذا وان

 في واردةال الحالة الحاالت تلك بين ومن الحصر سبيل على فيها الواردة الحاالت في إال تقبل ال التحكيم حكــم

 جهو  على تشكيلها تم والتي التحكيم هيئة من الصادر التحكيم حكم فإن وعليه ، املادة تلك من( 5) الفقــرة

  يكون  للقانون  مخالف
 
  باطال

 
 هذه إلى توصلت االستئناف التحكيم، ومحكمة قانون  من( 45/5) املادةب عمال

  قرارها فيكون  النتيجة
 
  محله في واقعا

 
؛ فعدم قابلية النزاع للفصل فيها عن طريق  453"القانون  وأحكام ومتفقا

ة أن تكون الحالالتحكيم أبرز مثال لالستحالة القانونية ومن األمثلة على عدم القابلية للتحكيم كما رأينا في هذه 

الدولة أحد اطراف التحكيم أو ان يكون احد اطرافه عديم االهلية أو املسائل املتعلقة باألحوال الشخصية أو 

 . 454مسألة أبطال او تسليم براءات االختراع

 
 
تحكيم /أ( من قانون ال03/2من قانون التحكيم األردني والتي تقابلها املادة ) 2/أ/43 نصت املادة )املادة -ثالثا

 تحكيم اتفاق يوجد لم اذا -2:التالية الحاالت من أي في اال التحكيم حكم بطالن دعوى  تقبل ال.  املصري( على أنه:" أ

 .مدته"  بانتهاء سقط او باطال االتفاق هذا كان او ومكتوبا صحيحا

ك بهذا بق التمسإذ، يمكن التمسك ببطالن اتفاق التحكيم كسبب لدعوى بطالن حكم املحكمين ولو كان قد س

من قانون  11/3البطالن كأساس للدفع بعدم االختصاص أمام هيئة التحكيم ورفضت الهيئة هذا الدفع ) مادة 

/ج من قانون التحكيم األردني( حيث ان هيئة التحكيم ال تقض ي ب حة أو 12التحكيم املصري والتي تقابلها املادة 

ذه ال حة أو البطالن للنظر في مسألة اختصاصها بالنزاع املعروض بطالن االتفاق على التحكيم وإنما  هي تبحث ه

 صحة هذا 
 
أمامها وتجدر االشارة اذا كان التمسك ببطالن شرط التحكيم قد تم أمام قضاء الدولة وتم رفضه مقررا

                                                           
 منشورات مركز عدالة13/2/1003)هيئة خماسية( تاريخ 1430/1001قرار محكمة التمييز االردنية بصفتها الحقوقية رقم  - 452
 منشورات مركز عدالة 10/3/1002)هيئة خماسية( تاريخ 4103/1000قرار محكمة التمييز االردنية بصفتها الحقوقية رقم - 453
ق املرجع الســـــــابد. حســـــــام الدين فتحي ناصـــــــف، قاعدة منع قضـــــــاء الدولة من نظر موضـــــــوع املنازعة املتفق بشـــــــأنها على التحكيم وقيود تطبيقها،  - 454

 .211،ص
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كم الشرط فإن هذا الحكم يحوز حجية األمر املقض ي ويحول دون إثارة هذا البطالن مرة ثانية كسبب لبطالن ح

   455املحكمين.

من قانون التحكيم املصري  11/3اللجنة بمركز القاهرة من توصيات واقتراحات بتعديل املادة) ونؤيد ما قدمته

يسمح الطعن في الحكم  1024/ج  من قانون التحكيم األردني( بمناسبة احتفالية مركز القاهرة 12والتي تقابلها املادة 

الذي ال يجوز التمسك به إال بطريق رفع دعوى بطالن حكم التحكيم املنهي الصادر برفض الدفع بعدم االختصاص و 

( من قانون التحكيم املصري حيث ان الغاية من التعديل بكونه ال يجوز الطعن فيه 03للخصومة كلها وفقا للمادة )

اهظة دفع مصاريف بإال مع الحكم النهائي وبقاؤه بغير طعن حتى يطعن في الحكم النهائي من شأنه أن يكلف صاحب ال

وقد ذهب  456ووقتا حتى يفصل في الحكم النهائي بينما لو تم الطعن فإن من شأنه أن يصدر الحكم فيه من املحكمة 

 بطالنه أو سقوطه أو تحكيم اتفاق وجود عدم على املبنية الدفوع فى تفصل التحكيم القضاء املصري في حكم له)هيئة

 كمح بطالن دعوى  رفع بطريق إال به التمسك يجوز  فال الدفع برفض قضت ام فإذا النزاع، ملوضوع شموله عدم أو

  كلها للخصومة املنهي التحكيم
 
 . 457القانون( هذا من 03 للمادة وفقا

 

كما أنه ال ينفذ حكم التحكيم إال بعد صدور أمر بتنفيذه من قضاء الدولة فإذا كان حكم التحكيم املطلوب 

الخاصة بتنفيذ أحكام  2303ملا تنص املادة الرابعة من اتفاقية نيويورك لسنة  تنفيذه في مصر اجنبيا فإنه وفقا

املحكمين األجنبية يجب أن يرفق ب حيفة الدعوى أصل اتفاق التحكيم أو صورة رسمية عنه وترجمة عربية له وتنص 

ا اتفاق التحكيم وفق املادة الخامسة من اتفاقية نيويورك على أن للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بالتمسك ببطالن

 لقانون البلد الذي صدر  –عند عدم اتفاق األطراف على قانون معين  –للقانون الذي أخضعه له أطرافه أو 
 
وفقا

وقد ذهب  458فيه حكم التحكيم فإن تبينت املحكمة بطالن اتفاق التحكيم قبلت الدفع ورفضت إصدار األمر

 احكام وتنفيذ باالعتراف الخاصة2303لعام نيويورك اتفاقية من( أ)2/0املادة فى القضاء املصري في حكم له )النص

 وأصبحت2303/1/1فى الصادر2303لسنة 212رقم   الجمهورى بالقرار مصر إليها انضمت والتى - األجنبية املحكمين

  بها تشريعا
 
 يحتج ىالذ الخصم طلب على وبناء الحكم وتنفيذ االعتراف رفض يجوز  ال أنه، على2303/0/3من اعتبارا

 اطراف ان لىع الدليل والتنفيذ االعتراف إليها املطلوب البلد فى املختصة للسلطة الخصم هذا قدم إذا إال بالحكم عليه

 أو األهلية مىعدي عليهم ينطبق الذى للقانون  طبقا كانوا ، التحكيم اتفاق اى الثانية املادة فى عليه املنصوص االتفاق

 لبلدا لقانون  طبقا ذلك على النص عدم عند أو األطراف له اخضعه الذى للقانون  وفقا صحيح غير املذكور  االتفاق أن

 القاض ى دولة فى تنفيذه املطلوب األجنبى املحكمين حكم فى افترضت االتفاقية أن على يدل الحكم فيه صدر الذى

 قلن شأنها من قانونية قرينة بذلك فأقامت وصحته وجوده مقومات له توافرت تحكيمى اتفاق إلى استنادا صدوره

 ىف املرجع وجعلت ضده، الحكم تنفيذ يطلب من عاتق إلى صحته عدم أو االتفاق هذا بانعدام ادعاء كل إثبات عبء

 يحكمل أو ذاته التحكيم على اتفاقهم ليحكم األطراف اختاره الذى القانون  إلى أطرافه اهلية بانعدام االدعاء عدا ذلك

 اراإلختي هذا وجود عدم عند الحكم فيه صدر الذى البلد قانون  إلى أو إطاره فى التحكيم اتفاق الوارد األصلى العقد

 كل فى التحكيمى االتفاق بحكم اإلختصاص - غيره دون  - وحده القانون  لهذا تكفل دوليا موحدة اسناد لقاعدة وفقا

                                                           
 .144،ص213دد  فتحي والي، التحكيم في املنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال،املرجع السابق ، بن - 455
ــابق ، ص 2334لســــــنة 11د. ناريمان عبدالقادر ،اتفاق التحكيم  وفقا لقانون التحكيم في املواد املدنية والتجارية رقم  - 456 . 041وتعديالته،املرجع الســــ

 (.143والهامش رقم )

 www.cc.gov.eg، حكم محكمة النقض املصرية،213ق  300ص  1ع  01س  1002/02/21جلسة  10لسنة  132الطعن رقم - 457

 .140،ص230د. فتحي والي، التحكيم في املنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال ، املرجع السابق، بند - 458
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 كانا وفي حكم آخر له)إذا. 459األهلية( خال فيما آلثاره وترتيبه وصحته لوجوده الالزمة املوضوعية بالشروط يتصل ما

 نتضم الذى التمويلى اإليجار عقد أن بمقولة التداعى موضوع املحكمين حكم تنفيذ جواز بعدم تمسكا الطاعنان

  ينعقد لم الحكم هذا اساسه على صدر الذى التحكيم شرط
 
 وجود دون  صدر قد املحكمين حكم أن مؤداه وبما قانونا

بند ال فى تضمن إنه باألوراق له رسمية ترجمة واملقدم الذكر آنف اإليجار عقد من يبين نوكا التحكيم على اتفاق

 أى إحالة وعلى السويدى القانون  هو العقد هذا على التطبيق الواجب القانون  أن على النص منه والعشرون الواحد

 يكون  ذلك ىف املرجع فإن.  السويدى كيمالتح قانون  ألحكام وفقا بالسويد التحكيم إلى تنفيذه أو تفسيره عن ينشأ نزاع

 بنوده نضم التحكيم اتفاق الوارد األصلى العقد ليحكم األطراف اختاره الذى القانون  باعتباره السويدى القانون  إلى

 لتراض ىا وجود حيث من به املتصل التحكيمى واالتفاق العقد هذا وجود حول  اثير فيما الفصل القول  يكون  وحده وإليه

 إلى دمهع من متأخرا القبول  العتبار الالزمة والشروط لاليجاب امللزمة القوة وتحديد بااليجاب القبول  تالقى وكيفية

 دفاع عنه يصدر الذى املصرى  املدنى القانون  دون  ووجوده، النعقاده الالزمة املوضوعية الشروط من ذلك آخر

 هدى لىع املحكمة تتبين حتى إليه املشار السويدى انون الق على الدليل الطاعنان يقدم لم وإذ الشأن هذا فى الطاعنين

 يمىتحك اتفاق إلى استنادا صدوره املحكمين حكم فى يفترض الذى لألصل وخالفا االدعاء هذا صحة مدى قواعده من

  وصحته مقوماته له تتوافر
 
 جباتمو  من حققللت سبيله فى وهو فيه املطعون  بالحكم املؤيد االبتدائى الحكم وكان قانونا

 لىع االتفاق بوجود االعتداد إلى خلص قد التنفيذية بصيغة التداعى موضوع املحكمين حكم بتذييل األمر اصدار

 فى القانون  صحيح اصاب قد يكون  فإنه التمويلى اإليجار بعقد املدرج التحكيم شرط على ذلك فى معوال التحكيم

 . 460( نتيجته

 

 يةاألجنب األحكام تنفيذ قانون  من الثانية املادة أحكام من يستفادغير أن القضاء األردني قد ذهب إلى أنه:)

 بحكم اصبح قد القرار كان إذا التحكيم إجراءات في املحكمين قرار يشمل األجنبي الحكم أن 2551 لسنة 8 رقم

  التحكيم به جرى  الذي البلد في به املعمول  القانون 
 
 وبالتالي لدبال ذلك في املحكمة عن صادر كقرار للتنفيذ قابال

  ن يكو  البلد ذلك في املختصة الجهات قبل من عليه واملصدق تنفيذه املطلوب األجنبي التحكيم قرار فإن
 
 قابال

  كان إذا األردن في للتنفيذ
 
 والتي منه لسابعةا املادة في األجنبية األحكام تنفيذ قانون  يتطلبها التي للشروط مستوفيا

 ال التحكيم اتفاق عن صورة املدعي إرفاق عدم فإن وبالتالي عنه صورة وأ التحكيم صك إرفاق بينها من ليس

 املدعي قدم اذا.*  2551 لسنة 8 رقم األجنبية األحكام تنفيذ قانون  إلى باالستناد املحكمين حكم تنفيذ دون  يحول 

  التحكيم قرار
 
 دمع فان نهائي قرار بأنه ، القرار هذا وتضمن املختصة الجهات من فيها التوقيعات على مصدقا

  اصبح الحكم بأن شهادة املدعي إرفاق
 
 .461(ضروري  غير نهائيا

 لذا " 
 
  دام ما وارد غير التحكيم شرط في البحث اعادة فإن

 
  هناك أن

 
  حكما

 
 محكمة من صدر قد اجنبيا

 ادةامل احكام تطبيق حول  االستئناف محكمة بحث يكون  لذلك ، التنفيذ صيغة املحكمين حكم اكست مختصة

  الدعوى  هذه وقائع على املدني القانون  من( 514)
 
، وجاء في قرار  462باملوضوع" يتعلق ألنه القانون  لحكم مخالفا

 رالحص سبيل على عددت قد االجنبية االحكام تنفيذ قانون  من السابعة املادة ان آخر ملحكم التمييز األردنية "

                                                           
 www.cc.gov.eg،حكم محكمة النقض املصرية، 201ق  003ص  2ع  41س  2332/03/11جلسة  03لسنة  1220الطعن رقم - 459
 www.cc.gov.eg،حكم محكمة النقض املصرية،201ق  003ص  2ع  41س  2332/03/11جلسة  03لسنة  1220الطعن رقم - 460

 منشورات مركز عدالة 30/22/1004)هيئة خماسية(تاريخ1313/1004قرار محكمة التمييز االردنية بصفتها الحقوقية رقم- 461
 منشورات مركز عدالة 20/3/1004)هيئة خماسية( تاريخ 3103/1003قرار محكمة التمييز االردنية بصفتها الحقوقية رقم  - 462
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 لتحكيما مشارطة تطبيق مراقبة بينها من وليس ، بياجن حكم تنفيذ طلب رفض للمحكمة معها يجوز  التي االسباب

)463. 

 
 
 نفيذهت املراد التحكيم حكم فيه صدر الذي البلد باعتبارها وإيطاليا نيويورك اتفاقية وقع األردن على -رابعا

  عليها وقعت
 
 ثل تصرحبامل املعاملة أساس على دولة لكل تجيز االتفاقية من( 2) املادة من( 3) الفقرة أن وحيث ، أيضا

 من أخرى  لةدو  أي من الصادرة التحكيم قرارات وبتنفيذ باالعتراف املتعلقة األمور  على امليثاق هذا أحكام ستطبق بأنها

 أن إلى ةباإلضاف هذا بالتطبيق وأولى املحلي القانون  من مرتبة أعلى هي الدولية وإن االتفاقية وحيث املتعاقدة الدول 

 .املحاكم األردنية عن الصادرة األحكام تنفيذ عن تمتنع اإليطالية املحاكم نأ يثبت ما يقدموا لم املميزين

 
 
 بأن اإلثبات عبء القت أنها 2301 لسنة 3 رقم األجنبية األحكام تنفيذ قانون  من( 1) املادة من يستفاد -خامسا

 أية يقدموا لم املميزين نأ وحيث ، عليه املحكوم عاتق على التنفيذية الصورة بعد يكتسب لم تنفيذه املطلوب الحكم

  الحكم اعتبار فيكون  ، القطعية الدرجة يكتسب لم الحكم أن تثبت بينة
 
  القطعية الدرجة مكتسبا

 
حله... م في واقعا

 إجراء كتمل ال لديها التنفيذ صيغة األجنبي الحكم اكساء املطلوب املحكمة أن على التمييز محكمة اجتهاد استقر -.1

 فضهر  أو الطلب قبول  في تنحصر مهمتها أن إذ اختصاصها عن يخرج ذلك ألن األجنبي الحكم يف تغيير أو تعديل أي

 التي كمةاملح قرار على طعن مرجع ليست ألنها للقانون  مخالفته أو األجنبي الحكم موافقة في النظر صالحية لها وليس

 .464 التنفيذ صيغة أكساؤه املطلوب الحكم أصدرت

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج والتوصيات

نخلص من مجمل اعمال الدراسة التي تم فيها التركيز على مجموعة من االستنتاجات والنتائج نعرضها في اآلتي : 

- 

يستفاد مما سبق بأنه قاض ي الدولة ومن خالل اقامة دعوى اصلية او عند طلب تعين محكم يمكن أن يتدخل  

التحكيم قد شكلت بعد وذلك بناء على طلب احد  لتقدير وجود وصحة اتفاق التحكيم في حالة ما اذا لم تكن محكمة

 بمبدأ اختصار االجراءات فإذا تأكد من اتفاق التحكيم باطل او غير ممكن اعماله او انه غير قابل 
 
االطراف وأخذا

 465للتطبيق عندئذ يكون قد زال املانع الذي يمنعه من نظر موضوع املنازعة املبرم بشأنها هذا االتفاق.

 البحث إلى التوصيات اآلتي:  نخلص في نتيجة 

                                                           
 منشورات مركز عدالة 12/2/1001)هيئة خماسية( تاريخ 3043/1002قرار محكمة التمييز االردنية بصفتها الحقوقية رقم  - 463
 منشورات مركز عدالة  10/1/1000)هيئة خماسية( تاريخ 1133/1004قرار محكمة التمييز االردنية بصفتها الحقوقية رقم  - 464
ـــــا - 465 ــــ  املرجع الســــــــــابقم الدين فتحي ناصــــــــــف،قاعدة منع قضــــــــــاء الدولة من نظر موضــــــــــوع املنازعة املتفق بشــــــــــأنها على التحكيم وقيود تطبيقها،د.حسـ

 .210،ص
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ضرورة النص صراحة على اختصاص قاص ي الدولة ان يتدخل لتقدير وجود وصحة اتفاق التحكيم قبل   -2

قانون التحكيم االردني  بالنص صراحة على جواز التقدم  3تشكيل هيئة التحكيم، وتعديل نص املادة 

 لتحكيم.بدعوى مستقلة للمطالبة أمام املحكمة بإعالن بطالن شرط ا

 يلتشك بعد التحكيم اتفاق وصحة وجود في تقدير هيئة التحكيم اختصاص على أن يتم النص صراحة  -1

 التحكيم.  هيئة

 دمبع الدفع برفض الصادر الحكم في الطعن ( من قانون التحكيم األردني بأن يسمح12تعديل نص املادة )  -3

 بطالن دعوى  رفع بطريق إال به تمسكال يجوز  ال االختصاص فيما يخص بطالن شرط التحكيم، والذي

 كلها.  للخصومة املنهي التحكيم حكم
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 الئحة  املراجع

 .2314السنة  االسكندرية، ،،الطبعة الثانية ،منشأة املعارف هوإجراءاتاحمد ابو الوفا ،عقد التحكيم  د.  -2

 .1023،القاهرة،السنة لعربية،دار النهضة ا ،الدفوع املتعلقة باتفاق التحكيم د. احمد ابراهيم عبد التواب  -1

 1003د. احمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، السنة  -3

 .1000السنة  االسكندرية، دار الفكر الجامعي، ، ،طبيعة املهمة التحكيمية د.احمد محمد حشيش  -4

 1022، السنة ، لجديدة،االسكندريةدار الجامعة ا د. األنصاري حسن النيداني ،األثر النسبي التفاق التحكيم ،  -0

. 

 .1022 السنة ،القاهرة، العربية دار النهضة محي الدين عبداملعطي، انقضاء اتفاق التحكيم، سد. إينا -2

د. حسام الدين فتحي ناصف، قاعدة منع قضاء الدولة من نظر موضوع املنازعة املتفق بشأنها على التحكيم  -1

  .1002عربية ،القاهرة ،السنة وقيود تطبيقها، دار النهضة ال

،  1021 السنة ، 2334 لسنة 11 رقم لقانون  وفقا التجاري  للتحكيم القانونية األسس القليوبي، سميحة. د -3

 ،القاهرة. العربية النهضة دار

 .1001الخامس،سبتمبر، ،العدد العربي التحكيم مجلة الجديد، االردني التحكيم قانون  االحدب، الحميد عبد.د -3

  .د1004العربية،القاهرة،السنة النهضة البحرية،دار املنازعات في ،التحكيم الفقي محمد عاطف.د -20

 الطبعة ، االسكندرية ، املعارف منشأة ، وعمال علما الدولية والتجارية الوطنية املنازعات في التحكيم والي، فتحي -22

 . 1024 ، االولى

 .1020يونيو - 24 ،العدد العربي التحكيم مجلة ، التحكيم اجراءات أثناء لتحكيما اتفاق صحة على القضائية ـــ الرقابة

 االمريكي القانون  في مقارنة ،دراسة التحكيم خصومة في القضاء دور  يوسف، رياض الدين صالح فاطمه. د -21

 .1020 السنة العربية،القاهرة، النهضة ،دار املصري  والقانون 

 القاهرة ، العربية، النهضة مقارنة، دار قانونية ،دراسة الدولي التجاري  لتحكيمالشرقاوي،ا سمير محمود. د -23

 1022 السنة

 العربية،القاهرة النهضة ،دار للمحكمين القضائية للسلطات االتفاقية ،النشأة شحاته نور  محمد. د -24

 .1001، القاهرة، السنة العربية النهضة دار الثالثة، الطبعة الدولي، التجاري  التحكيم بريري، مختار محمود. د -20

 السنة األولى، الرياض،الطبعة سعود، امللك جامعة ،مطابع والتنفيذ التقاض ي إجراءات هاشم، محمد محمود. د -22

2333 . 

 2334لسنة 11 رقم والتجارية املدنية املواد في التحكيم لقانون  وفقا التحكيم عبدالقادر،اتفاق ناريمان.د -21

 .1022السنة العربية،القاهرة، النهضة وتعديالته،دار

درية، االسكن الجديدة، الجامعة والدولية،دار الوطنية والتجارية املدنية املواد في عمر،التحكيم نبيل اسماعيل .د -23

 .1022 الطبعة، السنة رقم ذكر دون 

 أحكام القضاء األردني، برنامج عدالة لألحكام القضائية،األردن عمان. -23

 www.cc.gov.egاملصرية، النقض محكمة احكام -10

*** 
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 التحكيم و حق املستهلك في الولوج للعدالة
 

   هشام بلخنفر 

 باحث في صف الدكتوراه كلية الحقوق بوجدة

  محام متمرن بهيئة اكادير العيون 

 

 

 مقدمة:

ماية املستهلك املتعلق بتحديد تدابير ح 32.03تعد الحماية القضائية للمستهلك من أهم محاور قانون 

، حيث جعل حق التقاض ي مكفوال و مضمونا بعدة آليات من قبيل : حق املستهلك في توكيل جمعيات حماية 

املستهلك للدفاع عنه ،و إقرار مجموعة من األحكام لتقرير الولوج السهل للمستهلك للعدالة ، حيث حرمت املادة 

هلك ، قلنا حرمت كل شرط من شأنه عرقلة حق املستهلك من قانون تحديد تدابير حماية املست 21في بندها  23

 باالضافة الى بطالن كبل شرط يحدد االختصاص القضائي بعيدا عن دائرة موطن املستهلك 466للولوج للقضاء

وإذا كانت اإلتجاهات التشريعية و القضائية و الفقهية الحديثة تسير نحو إعطاء التحكيم مكانة متميزة 

ية للقضاء ، فإن السؤال يثور حول مدى إمكانية إعمال هذه االلية و هل توفر ضمانات باعتباره وسيلة مواز 

التقاض ي التي يمنحها القضاء الرسمي ، خصوصا و أن أغلب التشريعات الليبرالية و الحديثة تتجه إلى تحررية 

( الطرف الضعيفإجراءات التحكيم من إجراءات الخصومة القضائية، الش يء الذي يبث في نفوس املتقاضين )

 نوعا من الريبة تجاه هذه املسطرة،

وتحقيقا لحماية الطرف الضعيف في مسطرو التحكيم  و تحقيقا للطمأنينة غملت التشريعات على 

بتقييد التحكيم هو اآلخر بضمانات التقاض ي األساسية حتى يتحقق التوازن الفني الدقيق بين أهداف السياسة 

فكان مبدأ استقاللية املحكم و حيدته من أهم ضمانات هذه الخصومة إلى  467كيمالتشريعية الكامنة وراء التح

جانب مبدأ حق الدفاع يتشكل هذين املبدأين صورة من صور املحاكمة العادلة في املادة التحكيمية )املطلب 

 (.األول( باإلضافة إلى تقيد املحكم بالقواعد اآلمرة و الضوابط التوجيهية العامة) املطلب الثاني

 

لإلحاطة بهذا التساؤل وجب علينا التطرق إلى مظاهر توافر ضمانات التقاض ي في عملية التحكيم ، 

 املتعلق بتدابير حماية املستهلك . 32,03وهل هي كفيلة بالتنزيل السليم ملقتضيات قانون 

 

                                                           
 مكني ثار نقاش فقهي حول اعتبار شروط تسوية النزاع اليديلة كالوساطة و التحكيم هل تدخل في اطار الشروط املعرقلة لولوج املستهلك للقضاء و  466 

من قانون تحديد تدابير حماية املستهلك ، و بناء عليه أفضل ان اتناول املوضوع في هذه املقالة من الناحية  21البند  23ابطالها حسب مدلول املادة 

نية " الطبيعة القانو اإلجرائية  للوقوف على مدى فعالية و نجاعة هذه املسطرة أوال قبل التطرق الى املسألة من زاوية موضوعية من خالل مقال بعنوان 

عات الشرط التحكيم في عقود االستهالك" كجزء ثان في العدد املقبل و ذلك كي ال نحصر الجواب بااليجاب او النفي حول مدى جواز التحكيم في نز 

 االستهالك و كي ال نفوت فرصة الوقوف عند مميزات و عيوب املسطرة في حال تطبيقها و جوازها 

ضمـانات الـتـقـاض ي في خـصومـة الـتـحكـيم، دراسة مـقـارنة في الـتـشريـعات الـدولـية و أنـظمة مراكز الـتحكـيم و الـتشـريـعات  طلعت أحمد دويدار , .

  467الوطـنـية العـربية منشورات الحلبي الحقوقية  ص:0
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 ازعاتو بناءا عليه يطرح السؤال حول حقيقة هذا القول على املستوى النظري و التطبيقي في من

 اإلستهالك؟

 

 املطلب األول : ضمانات املحاكمة العادلة في خصومة التحكيم

يعد مبدأ املحاكمة العادلة من أهم ما كرسته الحركة التشريعية باملغرب منذ سنوات، ليؤكده مرة 

هذا املبدأ في أبهى صوره هو نتاج الديمقراطية و الشفافية الذي يسعى  210468في فصل  1022أخرى دستور 

ليه كل نظام يدعي تبني مفهوم دولة الحق و القانون، فكان البد من تكريسه على مجموع املساطر القضائية و إ

لى جانب إ)الفقرة األولى( املحكم -املوازية للقضاء لكسب ثقة املواطن بإرساء شرط نزاهة و استقاللية القاض ي

  )الفقرة الثانية( 469ة بين املتقاضين.تفعيل مبدأ الحق في الدفاع كمبدأ إنساني عالمي يكرس املساوا

 

 الفقرة األولى:  استقاللية املحكم

يعد هذا املبدأ )استقاللية املحكم( من أهم محاور الرض ى بالتحكيم، حيث يستوجب القانون على 

 471وذلك تفاديا للمحاباة و االستمالة لهذا املحكم 470املحكم توفره على شروط العدالة و املسؤولية و النزاهة

بمثابة قانون  2314من ظهير نونبر  20فيكون شخصا عاديا أو موظفا او محاميا إال القاض ي فالفصل  

 النظام األساس ي  لرجال القضاء فإنه يمنع أن يزاول القاض ي مهام خارج مؤسسة القضاء.

ئل او يعد مبدأ االستقاللية في التحكيم من النقاط اإليجابية التي تحسب لهذه املسطرة على خالف وس

أخرى بديلة لحل منازعات االستهالك كالوساطة املقاوالتية و مراكز خدمات شكاوى الزبائن التي تكون مؤطرة 

 من املقاوالت و مدعومة منها، الش يء الذي لن يحقق النزاهة و اإلستقاللية املرجوة من هذه املراكز.

املراكز، وذلك بكونها تتكرر عليها وهو واحد من رواد التيار املنتقد لهذه   Eric Camous وقد انتقد 

 .472دي إلى الريبة و الشك في هذه املسألةؤ عمليات شبه متتالية بين خصم معروف لديها وهو ما ي

و إذا كان التعيين املتكرر لهذه املراكز منتقدا من هذا الفقه فإن محكمة النقض الفرنسية قررت نفس 

لنفس املحكم فيه مس ملبدأ النزاهة و الحياد، و أصدرت تنبيها  اآلمر بالنسبة للتحكيم حيث أن التعيين املتكرر 

إلى املحكمين ليحتاطوا من التجاوزات املتمثلة في كثرة تعيين بعضهم من لدن نفس الطرف في عدة عقود 

فقررت ما يلي :" أن ما يلزم  1020أكتوبر  10للتحكيم مما يثير الشك في استقالليتهم وذلك في قرارين بتاريخ 

ضاة الرسميين من االلتزام باإلستقاللية و النزاهة ينطبق على املحكمين ، وذلك لتمكين األطراف من معرفة الق

تامة لتشكيل الهيئة، فواجب اإلستقاللية يفرض على املحكم باإلقرار لألطراف بكل الظروف الطبيعية التي 

                                                           
 ،"م يصدر داخل أجل معقول لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حك":  1022من دستور اململكة ل  210تنص املادة   468 

 يةأتنص املادة السابعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون   469

 الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز ُيخل
 
  تفرقة، كما أن لهم جميعا

    ز كهذابهذا اإلعالن وضد أي تحريض على تميي 

 

ق م م الفقرة األولى. ال يمكن إسناد مهمة املحكم إال إلى شخص ذاتي كامل األهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي باإلدانة  310الفصل   470 

 ه املدنيةمن أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات االستقامة أو اآلداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوق

 20الصفحة  1000سنة 1عبد اإلله برجاني ، محكمة التحكيم ، مقال منشور بمجلة املنتدى عدد   471

472 ERIC CAMOUS " Règlement non- Juridictionnel  des litiges de  Consommation " Contribution critique à l’analyse des modes 

alternatifs de règlement  des conflits Libr. générale de droit et de jurisprudence 2002 P170  
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ية حول طبيعة استقالليتهم و حيادهم" يمكن أن تؤثر على أحكامهم و التي قد تخلق في ذهن األطراف شكوك قو 

و توصلت املحكمة إلى أن املحكمين املعنيين تم تعيينهم بصفة متواترة و متكررة من نفس الشركة كما وصلت 

 473إلى وجود صفقات تجارية بيم املحكمين و الشركات الطرف في املسطرة

مل ملشرع آليات تنظم الرقابة على عو تظهر معالم تفعيل هذه اإلستقاللية  في القانون املغربي بوضع ا

 474ق.م.م 313املحكمين شأنهم شأن القضاة فأعطت ألطراف النزاع صالحية الطعن بالتجريح حسب الفصل 

إال أنها حددت حاالت التجريح بصفة موضوعية و مجسدة مثال وجود عالقة القرابة، ولم تحدد حاالت التعيين 

 476و الغريب أننا لم نجد أي فصل في قانون الوساطة 475ية املحكماملتكرر الناتج عن عالقات تمس باستقالل

  يتيح هذه اإلمكانية وهنا يظهر اعتراف ضمني للمشرع بقوة التحكيم كوسيلة قضائية موازية تستوجب ضمانات

و على العموم فإن التعيين املتكرر ملركز تسوية خالف اإلستهالك من طرف املنهي هو الذي سيشكل 

، و عليه فإذا 477ملسطرة خصوصا إذا كان هذا املركز مدعوما من طرف املقاوالت أو املقاول نفسهعرقلة في هذه ا

 ما كتب لتطور التحكيم في منازعات اإلستهالك باملغرب فإننا نقترح ما يلي:

 في التحكيم املؤسساتي: -2

  اركي أو االخد باملنهج التش أن تكون مراكز التحكيم محايدة غير مؤطرة من مقاوالت معينة

بين سلطات الوصاية و ومجموعة املقاوالت مع إشراك املجتمع املدني كجمعيات حماية 

 املستهلك 

                                                           
473 Arrêt N°962(09.68.131)FRANCE cassation chambre civile 20 OCTOBRE 2010 

Arrêt N° 963 (09.68.997)France  cassation chambre civile 20 OCTOBRE 2010 , publie sur www.courdecassation.fr  

 يمكن تجريح املحكم إذا : ق م م.313الفصل     474

 أعاله . 310صدر في حقه حكم نهائي باإلدانة من أجل ارتكاب أحد األفعال املبينة في الفصل      -2

 شرة في النزاع .أو لزوجه أو ألصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مبا  كانت له                     -1

 أو زوجه وبين أحد األطراف إلى درجة أبناء العمومة األشقاء .  كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه                     -3

كانت هناك دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد األطراف واملحكم أو زوجه أو أحد األصول أو                      -4

 روع .الف

 كان املحكم دائنا أو مدينا ألحد األطراف .                     -0

 سبق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع .                     -2

 تصرف بوصفه املمثل الشرعي ألحد األطراف .                     -1

 حكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد األطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه .كانت توجد عالقة تبعية بين امل                     -3

 كانت صداقة أو عداوة بادية بينه وبين أحد األطراف .                     -3

 ميقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس املحكمة املختصة يتضمن أسباب التجريح ، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ عل

طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف املبررة للتجريح ،فإذا لم ينسحب املحكم موضوع التجريح من 

داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي   تلقاء نفسه بعد تجريحه ،فصل رئيس الحكمة في الطلب

طلب تجريح املحكم نفسه في ذات التحكيم  طريق من طرق الطعن . وال يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم

 بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم  وللسبب ذاته . وإذا حكم

 
475 anbar Mohammad.blogspot.com  

يل دبلوم املاستر في القانون الخاص ، جامعة الحسن للمزيد من التوسع : بلخنفر هشام ، الوسائل البديلة لحل نزاعات االستهالك ، رسالة لن 476 

 1023األول كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية سطات 

ة االعداد لبلخنفر هشام ، الوساطة البنكية .. أية ديمقراطية لحل النزاع ـ مقال منشور باملجلة املغربية للدراسات و االستشارات القانونية ، سلس 477 

 و ما يليها 231ص  1022منازعات األعمال بين التشريع و املمارسة ،  2ة الخاص

http://www.courdecassation.fr/
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  األخذ بالتجربة البرتغالية وذلك بتأطير هذه املراكز من طرف السلطة الحكومية، اتحاد

املقاوالت، و جمعيات حماية املستهلكين وذلك لغرض رقابة على أعمال هذه املراكز حتى 

 از للجانب القوي.ال تنح

 في التحكيم الحر: -1

 عدم التحديد املسبق للمحكم إال بعد نشوء النزاع 

 .إلزام املحكم بالتصريح بسبقية  بته في قضية كان طرفا فيها أحد أطراف النزاع 

 الفقرة الثانية: ضمان حق الدفاع              

 فإذا أعطى يشكل مبدأ ضمان حق الدفاع ضمانة مرتبطة باستقاللية املحكم، 

املحكم أحد الخصوم ما لم يعطيه للطرف اآلخر من حقوق الدفاع ، فقد اختلت حيدته و انكسر في 

 .478يده قب امليزان، فحقوق الدفاع ليست حقوقا لصالح خصم في مواجهة طرفين على قدم املساواة

ملغربي  الفصل وهو نفس توجه املشرع ا 479من قواعد اليونسترال 23وقد كرست هذه املساواة املادة 

الفقرة الثالثة ق.م.م والتي تنص  على : " يعامل أطراف التحكيم على قدم املساواة وتيهئ لكل منهم  20-311

 NCPC 2420فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعا ته وممارسة حقه في الدفاع "  و املشرع الفرنس ي 

 .Principe de contradictionاملواجهة مكرسة مبدأ  12و  23و الذي أحالت عليه إلى املواد  480

 

وتتنوع حقوق الدفاع إلى حقوق دفاع أصلية: حق الدفاع، حق اإلثبات، حق املرافعة، وحقوق الدفاع 

 املساعدة، حق العلم، حق اإلستدعاء ، حق الحضور، حق االستعانة بمحام.

  غنى عنه نظرا للطبيعةفاحترام مبدأ حق الدفاع في خصومة التحكيم يكون له خصوصية حيث أنه ال 

القضائية للعمل الناتج عن هذه الخصومة و ما يترتب عليها من آثار قانونية في غاية الخطورة و األهمية، حيث 

أنه يحوز الحجية القضائية، زيادة على ذلك فإن حكم املحكمين يحوز القوة اإلقناعية بالنسبة للكافة ولذا 

 481يمكن عن طريقها رقابة حكم املحكمين.فهي تبدو من الصور أو الوسائل التي 

 2333مارس  30في  La commission Europeen تطبيقا لهذا املبدأ فقد عملت املفوضية األوروبية 

مبادئ واجبة التطبيق في املساطر الغير قضائية لحل  1التي أعلنت عن  E 10/33 7/6بإصدار توصية رقم 

                                                           
وجدي راغب فهمي ، هل التحكيم نوع من القضاء ، دراسة انتقادية لنظرية الطبيعة القضائية للتحكيم ، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ،  478 

 211-232، ص 2333العدد االول ، مارس ، 

 وان تهيأ  لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضيته  يجب ان يعامل الطرفين على قدم املساواة   النموذجي الونسترالمن قواعد ا 23تنص املادة  479 

 من ق م م فرنس ي على الشكل التالي: 2420جاء نص املادة 480 

Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont 

autrement décidé dans la convention d'arbitrage. 

Toute fois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10,11 alinéa 1 et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance 

arbitrale. 

Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire 

 
481 Règlement tribunal Arbitral du centre d’Arbitage de conflits de consomation AR 12 I birlen 
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م وهذه املبادئ هي االستقاللية ، الحياد، الدفاع، الفعالية، املساواة، منازعات االستهالك و التي من بينها التحكي

 و باعتبارها من مكونات حقوق االنسان 482حرية التمثيل

 22أما على مستوى الدول األخذ بالتحكيم في منازعات االستهالك فاملشرع األرجنتيني ينص في الفصل 

 .483لى العدالة الطبيعية سيما الحق في الدفاععلى الضمانات اإلجرائية املبنية ع 33/112من قانون 

وعلى العموم نأخذ كتطبيق لهذه الضمانات،على سبيل املثال قواعد املركز البرتغالي لحل منازعات 

 االستهالك واملتمثلة في مايلي :

الشخص الذي يتقدم بشكاية للمركز البرتغالي لتحكيم منازعات اإلستهالك تعطى له نسخة كتابية  -2

 .484ه مصادق عليها أو يصرح بإدعاءات شفويا بحضور محكممن شكايت

شهود على األكثر إلدخال أي أدلة مقبولة  3من قواعد املركز يسمح لألطراف استدعاء  22الفصل  -1

 قانونا

 485للمحكم صالحية تلقائية أو بناءا على طلب في تحديد خبير أو استدعاء شهود -3

كز دوريا باإلعالم في الجرائد و إصدار تقرير سنوي في إطار احترام الشفافية و النزاهة يقوم املر  -4

 يشمل أنشطته

 ينشر أيضا مع احترام واجب السرية القرارات التي حكم فيها. -0

رائدة في هذا املجال وهو ما يفسر  Projet Pilotولعل التجربة البرتغالية و الكيبيكية كمشروع تجريبي  

 ريكا الالتينية بهذه التجربة.تأثر كندا، اسبانيا، األرجنتين وعدد من دول أم

 

 املطلب الثاني: تقييد سلطة املحكم في استبعاد القوانين اآلمرة

إذا كان األصل يقتض ي أن يتم حل النزاع املحال على التحكيم  وفقا ألحكام القانون ليمارس املحكم 

سومة و يلتزم بالحدود املر سلطة القاض ي في تطبيق األحكام و التنظيمات القانونية على النزاع املطروح عليه 

لهذه السلطة، مع ذلك فقد فوض القانون طرفي النزاع الحق في تخويل املحكم صالحية الفصل في النزاع وفقا 

ولو كان مخالفا ألحكام القانون التي يفترض أن تحكم وقائع النزاع فما  )الفقرة األولى(،ملا يراه محققا للعدالة

ت و قواعد آمرة في قانون االستهالك ؟  وفي ظل قواعد توجيهية تشكل صحة هذا القول أمام وجود ضمانا

 )الفقرة الثانية(.سياسة الدولة الحارسة احد سماتها 

 

 .الفقرة األولى: حدود سلطة املحكم وفقا للعدالة بالنسبة لقواعد القانون 

القانون و إعفاء التحكيم وفقا للعدالة بأنه تنازل من أطراف عقد التحكيم عن إعمال أحكام  فيعر 

 املحكم من تطبيق هذه النصوص عند إصداره قرار تحكيمها.

                                                           
482 STEPHANIE RAYMOUND BOUGIE ,l’arbitrage des différends en droit de la consommation , une nouvelle approche, mémoire master 

Comparative Law  McGILL UNIVERSITY, MONTRÉAL faculté droit, CANADA Juin 2003 P  201  
483 Règlement tribunal Arbitral du centre d’Arbitrage de conflits de consomation AR 11 
484 Règlement tribunal Arbitral du centre d’Arbitrage de conflits de consomation AR 12 
485 Règlement tribunal Arbitral du centre d’Arbitrage de conflits de consomation AR 16 
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فإذا كان األصل يقتض ي أن يتم الفصل في النزاع املحال على التحكيم وفقا ألحكام القانون ليمارس 

بذلك املحكم سلطة القاض ي في تطبيق القانون فإن املشرع قد فوض لطرفي النزاع الحق في تخويل املحكم 

 .486ة الفصل في النزاع وفقا ملا يراه محققا للعدالةصالحي

غير أن هذا املعنى ال يمكن االعتراف به على إطالقه، إذ يجب ان نميز بين األنواع املختلفة من القواعد 

القانونية، ، ذلك أن طرح املحكم لكل القواعد القانونية جانبا يؤدي إلى أن يكون الحكم التحكيمي معيبا و 

باإلبطال أو غير قابال للتنفيذ في أحسن األحوال، لذلك يتم التمييز بين القواعد املوضوعية و يجعله مهددا 

 القواعد اإلجرائية.

ففيما يتعلق بالقواعد املوضوعية، نجد أن هناك بعض القواعد القانونية التي يجوز للمحكم استبعاد 

ة في كل القوانين التي تكون على صلة بموضوع تطبيقها تماما، وهذه هي القواعد القانونية املكملة و املوجود

 النزاع، حيث يكون  لألطراف حق مخالفة هذه القواعد و حرية التصرف في الحقوق التي تمنحها  و التنازل عنها.

 L’ordre publicو يميز بين نوعين من هذه القواعد في هذه املسألة، بين قواعد النظام العام الحمائي 

de protection لقواعد املقررة لحماية مصلحة خاصة لألفراد، وقواعد النظام العام التوجيهي وهي اL’ordre 

public de direction .487 

فيرون أن املحكم  وفقا للعدالة لديه سلطة الخروج على أحكام القواعد اآلمرة الحمائية، أي تلك 

ان ال يجوز ألطراف العالقة القانونية املقرة لحماية مصلحة خاصة ألحد الطرفين وذلك ألن هذه القواعد و إن ك

 488مخالفتها مقدما إال أنه يكون لهم حق التنازل عن الحقوق التي تقررها لهم بعد استحقاقها بالفعل

 

 

 

 .الفقرة الثانية: االلززام بالقواعد العامة التوجيهية

االجتماعية  يقصد بالنظام العام التوجيهي ، ذلك النوع من النظام العام الذي يتعلق باألسس

تدخل الدولة لجهة التنظيم املباشر  والسياسية واالقتصادية واألخالقية التي يقوم عليها مجتمع معين ، ويظهر

من األشخاص ، فهو يستهدف فرض مفهوم معين للمصلحة  يتوخى حماية فئة لبعض النشاطات ، وبالتالي فإنه ال

لفة ـ التوجيه ـ الذي تنطوي عليه أحكام القوانين التي يمكن يعمدوا إلى مخا العامة بحيث يتوجب على األفراد أال

تنظيمها  يستهدف منع العقود وحضرها بقدر استهدافه الصفة عليها ، والنظام العام التوجيهي ال إضفاء هده

العام الحمائي الذي  عن طريق منع شروط معينة أو فرض شروط وإجراءات محددة ، وبدلك يتفق النظام

إلى هذه الحماية الخاصة إما بسبب  بعض الفئات من املتعاقدين ، الدين يكونون في حاجةيستهدف حماية 

أو بسبب وضعهم الشخص ي كالقاصرين ومن في حكمهم  وضعهم أو مركزهم االقتصادي كالعمال واملستهلكين ،

 ميسوى تأمين حد معين من الحماية لصالح الفريق املح فالنظام العام الحمائي ال يقوم بأي دور 

 

                                                           
  486 عبد الحميد األحدب موسوعة التحكيم في البالد العربية الجزء االول ، دار املعارف ـ السنة 2333 ص:112

487 Jean-Louis BAUDUOIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 5e éd. Cowansville, Éditions Yvon 

Blais, 1998, para. No. 133 et 134, aux pages 157 et 159. note dans le rapport : Yannick Labelle L'arbitrage de consommation : un 

processus équitable et efficace  p17 
488 Élodie LACHAMBRE  .Arbitrage International et Droit de la consommation . Mémoire D.E.S.S. de droit des Affaires Université  

PANTHÉON- ASSAS PARIS II 2004-2005  p 16 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALabelle%2C+Yannick.&qt=hot_author
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بالنسبة للقواعد العامة التوجيهية و املقررة لحماية مصلحة عامة فإن هذه القواعد ال يجوز مخالفتها 

مطلقا من قبل املحكم وذلك ألن سلطة هذا األخير تتحدد باألساس بالحدود املرسومة لسلطة األطراف وهي هنا 

 التنازل عن الحقوق التي تتركها لهم . سلطة مقيدة إذ ال يملك األطراف مخالفة هذا النوع من القواعد أو 

ويذهب جانب من الفقه إلى وجوب التزام املحكم بتطبيق القواعد اآلمرة في كل القوانين التي تكون 

صلة بموضوع النزاع، لكن هذا الرأي يؤخذ عليه عدم وضوح املعيار الذي يتم بموجبه تحديد الصلة الوثيقة 

الذي يكون على صلة بموضوع النزاع يضاف إلى ذلك صعوبة إيجاد  حتى يتمكن املحكم من تحديد القانون 

 .489مفهوم توفيقي بين مقتضيات النظام العام في عدد كبير من الدول 

فيما يذهب اتجاه آخر إلى القول بالتزام املحكم بمراعاة النظام العام الوطني  لقانون العقد وذلك ألنه، 

املشروعة لألطراف من جهة ومن جهة أخرى فإن قواعد النظام  املحكم يحاول قدر اإلمكان حماية التوقعات

العام للدولة التي يحكم قانونها العقد تفرض نفسها على القاض ي و املحكم املرفوع أمامه النزاع طاملا أن هذه 

ي لالقواعد ال تخالف النظام العام الدولي وفي حالة وجود مثل هذا التعارض يعار إلى تفضيل النظام العام الدو 

 الحقيقي على األنظمة الوطنية.

و على العموم و تحقيقا لحماية الطرف الضعيف يرى جانب من الباحثين أن املحكم مقيد بتعليل 

 .490الحكم وإال ترتب على ذلك بطالن الحكم التحكيمي

وعليه فإن كان املحكم معفى من التقييد بالقواعد و القانون إال أن هذا الحق هو مقيد بعدم مخالفة 

القواعد الخاصة بالقواعد اآلمرة في الدول التي يحتمل أن يطلب من محاكمها اإلعتراف بالحكم و تنفيذه وذلك 

لضمان فاعلية ذلك القرار وعدم إفراغه من محتواه و الغاية من اللجوء للتحكيم، و إن كان له أن يوازن بين 

في التزامات الطرفين و إال كان قرار التحكيم مصالح األطراف إال أن ذلك يجب أن ال يؤدي إلى تغيير جوهري  

عرضة للبطالن وهو ذات الجزاء الذي يترتب في حالة عدم تقييد املحكم و مراعاته للمبادئ األساسية و األسس 

 الثابتة في إجراءات وقواعد املرافعات والتي تمثل النظام العام اإلجرائي.

ات االستهالك صرحوا باستبعاده في حين أن جانب أمام هذه الوضعية فإن منتقدي التحكيم في منازع

آخر يرى أن املحكم يراعي حل النزاع املصلحة العامة بتطبيق القواعد اآلمرة التي روحها قواعد العدالة و 

االنصاف في حد ذاتها بل قد يطبق املحكم قواعد أصلح و أكبر من تلك التي نص عليها التشريع الوطني ان كان 

. بل يرى هذا 491يطبق املقتضيات التشريعية الوطنية األخرى األكثر حماية و مالئمة للمستهلكالنزاع دوليا و 

 492اإلتجاه أن صالحيات املحكم هنا أكثر يسرا من صالحيات القاض ي في تطبيق القانون األصلح للمستهلك

يعامل س وفي اعتقادنا املتواضع ان القول الذي يقول أن التحكيم سيكون ضد مصلحة املستهلك كونه

على قدر املساواة مع املنهي هو آمر مردود وذلك نابع من كون أن االتفاقيات الدولية في بعض الحاالت لم تعتبر 

                                                           
  489 سالمة فارس عرب، وسائل معالجة اختالل توازن العالقات العقدية في قانون التجارة الدولية- رسالة دكتوراه- كلية 

133ص: 2333جامعة القاهرة -الحقوق   
490 Vincent Karim , « L'ordre public en droit économique : contrats, concurrence, consommation »  article Les Cahiers de droit, vol. 40, n° 

2, 1999, p. 403-435. publie sous forme PDF sur le site de Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de 

l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à 

Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents 

scientifiques depuis 1998.    WWW.erudit.org 

  491 املشرع املغربي نص )الفقرة األخيرة من املادة 2 من قانون 32.03 " تظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية املتعلقة 

 باملوضوع و التي تكون أكثر فائدة بالنسبة للمستهلك 

www.arob-Elaw. com  492نبيل زيد مقابلة، التحكيم االلكتروني مقال منشور  
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وبنماذج للتحكيم التي تراعي وضع املشاحن  2313التجار متساويين في املركز وهذا ما كرسته اتفاقية هامبوري 

لضعيف في عقد النقل البحري .... بهذا العقد عن شبهة و حماية مصالحه والوقوف إلى جانب بوصفه الطرف ا

اإلذعان فمن باب أولى أن تكرس حماية املستهلك الطرف الضعيف قياسا على حماية املنهي الضعيف أمام 

 غريمه.
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 نظرة قانونية شرعية - التحكيم كآلية لحل املنازعات الزوجية
 

   اوشن حنان 

 دكتورة في الحقوق 

 لعلوم السياسية جامعة عباس لغروركلية الحقوق و ا

 الجزائر    -خنشلة

 

 

 ملخص

اللجوء للطرق البديلة في حل مختلف املنازعات املدنية ،من مظاهر عوملة التصرف القضائي في الدولة ، حيث    

 نظمت أغلب الدول هذا اإلجراء القضائي الجديد، ومن بين الطرق البديلة لحل النزاعات هي التحكيم .

 واألسرية،ومصالحهما، الزوجية ، على العالقة وللحفاظ ، دينية ومقاصد هامة، نتائج عليه تنبني عظيم عمل يمالتحك

 .التحكيم عقدهما،فشرع وديمومة

 : التحكيم ، املنازعة الزوجية ، ضابط قانوني ، بعد إسالمي. الكلمات املفتاحية

Résumé: 

Le recours à d'autres moyens pour résoudre divers litiges civils est l'une des manifestations de la 

mondialisation du comportement judiciaire dans l'État, où la plupart des États ont organisé cette nouvelle 

procédure judiciaire, L'arbitrage est l'un de ces mécanismes. 

    L’arbitrage est un travail très important qui comporte de nombreux résultats importants, tels que 

les problèmes de la vie religieuse et de la vie quotidienne, sauver la vie des maris, la famille, leurs intérêts, 

sa 

continuité  .  alors l'arbitrage est devenu très urgent de ce côté. 

les mots clés: L'arbitrage, Différend matrimonial,  Limite légale, Après ma religion . 

 

 مقدمة 

جاءت الشريعة اإلسالمية عامة مقننة لكل أمور الحياة بال استثناء ، ومن هذه األمور األسرة التي جعلت قيامها      

ال وهو الرضا ، وما يتبعه من مواصفات تجمل في قوله منوط فكرة الزواج والزوجية القائمة على ركن أساس ي وفعلي أ

تعالى:" ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم 

، وجعل سند العالقة املعاشرة باملعروف وفكرة املساواة في الحقوق والواجبات عن طريق تكريس 12يتفكرون" الروم 

العالقة التبادلية بين الحق والواجب فماهو واجب للزوج حق للزوجة والعكس بالعكس صحيح لقوله تعالى:" ولهن 

 .  حددت الشريعة اإلسالمية آليات لحله ، وفي حالة قيام شقاق113مثل الذي عليهن باملعروف" البقرة 
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مرآة ازدهاره ، ومظهر رقيه  ومنشأ األسرة  أما األسرة من منظور الدراسات السوسيواجتماعية لبنة املجتمع ،    

ومفتاح إنشائها وأصل تكوينها الزواج الشرعي الفعلي القانوني، ومتى استقر الزواج استقرت األسرة ومن ثم أستقر 

املجتمع فازدهرت الدولة ، وهذا النسيج اإلستقراري يبنى على العالقة بين الزوجين وثباتها واستمرارها واستقرارها ، 

ن هذا ليس بواقع الحال فال تخلوا عالقة زوجية من شقاق واختالف مهما كانت درجة املودة والرحمة ، وقد لك

 يتطور األمر في أغلب الحاالت إلى االنشقاق والنزاع 

 ألجل هذا دفعنا واقع حال املحاكم والقضايا املعروضة فيها بشأن الخالفات والنزاعات الزوجية     

حكيم كآلية لحل هذه النزاعات وتعقيداتها القضائية التي قد تصل في أخطر الحاالت إلى ماال يحمد إلى دراسة فكرة الت

 عقباه ،نظرا لخصوصية العالقات األسرية والروابط بين الزوجين 

  باالعتماد على ماهو موجود في الشريعة اإلسالمية ، وماهو محدد في الدراسات القانونية،ومكرس في املمارسة العملية 

 اإلشكالية : 

ماهي ضوابط وحدود تطبيق التحكيم كآلية بديلة لفض النزاع الزوجي في الشريعة اإلسالمية؟ وما مدى سهولة 

 تطبيق التحكيم في املنازعات الزوجية باعتبارها أحد أوجه املنازعة املدنية من وجهة النظر القانونية؟ 

على املنهج الوصفي والتحليلي من خالل تقسيم الورقة ملحورين اإلجابة على هذا اإلشكال تقوم على االعتماد      

 أساسيين .

 

 املحور األول: نطاق الدراسة وحدودها

الشقاق في العالقة الزوجية من وجهة النظر اإلسالمية هو أن يأخذ كل واحد من الزوجين شق صاحبه أي ناحية     

ة والخالف، وفي هذه الحالة البد من اللجوء إلى االستحكام وطريقا غير طريقه، وهو يتعدى مرحلة النشوز فتتسع الهو 

 .493الخارجي

أما من وجهة النظر القانوني فهي نزاع ينتمي إلى مجال املنازعات املدنية والتي تقوم على الخالف والتنازع دون تحديد 

 ملعتمد.تام لألسباب واملسببات واختلفت نظرت التشريعات للشقاق بين الزوجين باختالف املعيار ا

 وما يهمنا هنا هو تبيان موقف كل من الشريعة والقانون في اعتبار التحكيم آلية لحل النزاع الزوجي.

 أوال : البعد الشرعي

نبين في هذه الجزئية كل ما تعلق بالتحكيم كقاعدة شرعية لحل املنازعات بين األفراد،ثم تطبيق ذلك على     

 الشريعة اإلسالمية.منازعات الحياة الزوجية من وجهة نظر 

 مناط التحكيم .2

على أنه :" عبارة عن اتخاذ الخصمين آلخر حكما برضاهما  2130عرفت التحكيم في املادة  مجلة األحكام العدلية   

 494لفصل خصومتهما ودعواهما "

                                                           

ة ين،طبع.  عبد الباسط محمد خلف،وسائل إنهاء املنازعات بين األفراد في الشريعة اإلسالمية _دراسة فقهية مقارنة_، دار املحدث493 

 .440،ص: 1003أولى،مصر ،
 . مجلة األحكام العدلية ،مجلد تقنيني في الشريعة اإلسالمية ، موادها مصدرها فقه العقيدة واالجتهاد ، يمكن تشبيهها بالقانون املدني494

 اإلسالمي ، خصصت فصال كامال للتحكيم 
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هما نفإن التحكيم هو : اتفاق طرفي خصومة معينة على تولية من يفصل في منازعة بي حسب مجمع الفقه اإلسالمي

 .495،بحكم ملزم يطبق الشريعة اإلسالمية وهو مشروع سواء أكان بين األفراد أم في مجال املنازعات الدولية

وقد منع املجمع التحكيم في كل ماهو حق هلل تعالى كالحدود ،وال فيما استلزم الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة 

ن ،لتعلق حق الولد به ،وال فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر لغير املتحاكمين ممن ال والية للحكم عليه كاللعا

سوقي "، 496فيه،فإذا قض ى الحكم فيما ال يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل وال ينفذ ْحِكيُم قال الد   َيُجوُز التَّ
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 498حكيم إلنهاء الشقاق بين الزوجين وسائل كثيرة منها :التحكيموبالنسبة للمعامالت بين األفراد فقد وضع الشارع ال

حكما يحكم بينهما برضاهما لفصل الخصومة،  499، الذي يقصد به من الناحية الشرعية : تولية الخصمين)الزوجين(

 . 500عليه ر والتولية تعني التنصيب، والقاعدة العامة في الشريعة اإلسالمية هي أن التحكيم في املنازعة مشروع وال غبا

 501يقول ابن العربي: مسألة التحكيم نص عليها القرآن الكريم وحكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين

 

 حكم التحكيم في اإلسالم    .1

لقوله تعالى:"فال وربك ال يؤمنون   502القاعدة العامة في الشريعة اإلسالمية هي جوازيه التحكيم كآلية لحل النزاع    

"حتى يحكموك فيما شج
 
موا تسليما

 
 مما قضيت ويسل

 
 . 503ر بينهم ثم  ال يجدوا في أنفسهم حرجا

 ما تم اإلجماع  فيه " جواز    
 
را  لحديث نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ ومقر 

 
ووي رحمه هللا شارحا قال الن 

ا إال الخوارج، فإنهم أنكرو  وقد أجمع العلماء عليه ولم يخالف فيه، التحكيم في أمور املسلمين وفي مهماتهم العظام 

                                                           

أفريل  2الى2مبدأ التحكيم في الفقه اإلسالمي، أبو ظبي اإلمارات ،من ( دورة املؤتمر التاسع ملجمع الفقه اإلسالمي،3/3)32. قرار رقم 495 

 .0،ص:4الجزء 3، مجلة املجمع ،عدد 2330

 .0. عبد الباسط محمد خلف ،املرجع السابق،ص496 

 –الفكر ، دار النشر : دار  2130، اسم املؤلف:  محمد عرفه الدسوقي الوفاة: 232ص    4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج  .497 

 31بيروت.،ص:

م بالضم ُحكما و حكم له وحكم   . التحكيم498 
ُ
في اللغة مصدر ٌ للفعل )حكم( بمعنى قض ى ، والُحكم: القضاء . ويقال: حكم بينهم يحك

 إذا جعل إليه الحكم فيه فاحتكم عليه في ذلك. واحتكموا إلى الحاكم و تحاكموا بمعنى، واملحا
 
مه في ماله تحكيما

 
ة: كمعليه. و حك

،  اسم املؤلف:  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، دار النشر : مكتبة  21ص  2مختار ال حاح ، ج أنظر  املخاصمة إلى الحاكم

ة  2330 - 2420  بيروت  -لبنان ناشرون  ، الطبعة : طبعة جديدة ، تحقيق : محمود خاطر. وانظر مثل التفصيل السابق تحت ماد 

، اسم املؤلف:  إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار ، دار   230ص  2الوسيط  ج  )حكم ( في:املعجم

 النشر : دار الدعوة ، تحقيق : مجمع اللغة العربية

 . 23.الخصمان هما الفريقان املتنازعان لقوله تعالى:" هادان خصمان اختصموا" سورة الحج اآلية  499

ل مشروعيته سواء كان بين الزوجين أو بين غيرهما جائز وهو مذهب الجمهور من الفقهاء، وقد خالف بعض .التحكيم في أص 500

الفقهاء الذين قالوا بعدم الجواز  عند الكالم في التنازع على العين ،ملجيد من التفصيل أنظر عبد الباسط محمد خلف، املرجع 

 .423السابق،ص:

روف بابن العربي، راجع أصوله وخرج احاديثه محمد عبد القادر عطا،أحكام القرآن، القسم األول، . أبي بكر محمد بن عبد هللا املع 501

 .422دار الكتب العلمية ،لبنان ،ص

. مسعد عواد حمدان البرقاني الجنهي،التحكيم في الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية _دراسة تحليلية وتأصيل، مكتبة دار اإليمان ، 502 

 وما بعدها بتصرف 30، اململكة العربية السعودية ،ص: 2334رة، الطبعة األولى ، املدينة املنو 

  20.  سورة النساء، آية 2
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على علي  التحكيم وأقام الحجة عليهم ...... وإذا حكم بش يء لزم حكمه وال يجوز لإلمام وال لهم الرجوع عنه ولهم 

 504"الرجوع قبل الحكم

 ينعقد على مشروعية التحكيم وإباحته في الجملة من كثرة األقوال الواردة في كتب املذاهب املتبوعة  في اإلجماع  

ة على ذلك، ومن اعترض من أهل العلم فاعتراضه ليس على أصل مشروعية التحكيم وإنما على ما ينبغي 
 
ال الد 

قه من الضوابط إلباحة التحكيم.   تحق 

ال إلى هدم وقال ابن عابدين في حاشيته ) م كالقضاء على ال حيح.......وال ُيفتى به لئال يتطر ق الجه 
 
حكم املحك

 505( املذهب

تحكيم الخصمين غيرهما جائز كما يجوز أن يستفتيا فقيها يعمالن بفتواه في الكية قال صاحب منح الجليل"ومن امل  

    506"قضيتهما

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا  حكما من أهله  "أما التحكيم في منازعة الزوجين فهو أيضا مشروع لقوله تعالى:

وقوله تعالى :" فال وربك ال يؤمنون حتى  507ما إن هللا كان عليما خبيرا"وحكما من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق هللا بينه

 508يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضت ويسلموا تسليما"

 ثانيا : البعد القانوني 

 نبين هنا موقف التشريعات من التحكيم كقاعدة عامة ،ثم تحديد طبيعته في املنازعة الزوجية .    

 وقع التحكم في النصوص القانونيةم .2

نتناول بالدراسة بعض النماذج القانونية التي أخذت بالتحكيم ،موضحين مجاالته ومدى اعتبار املنازعة الزوجية 

 مجاال للتحكيم من عدمه.

لجوء إلى لتسوية  املنازعات الدولية على أنه:" تسوية النزاعات بين الدول وال 2301من اتفاقية الهاي 31عرفت املادة 

 509التحكيم يستتبع التزاما بالرضوخ بحسن نية للقرار الصادر"

عرفته املحكمة الدستورية العليا املصرية بأنه:" عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من األخيار يعين   

ر لدابباختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا املحكم في ذلك النزاع بقرار قاطع 

الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيليا من خالل ضمانات 

 .510التقاض ي الرئيسية"

                                                           

 اسم املؤلف:  أبو زكريا يحيى بن شرف  النووي،  31ص    21. صحيح مسلم بشرح النووي، باب جواز قتال من نقض العهد ، ج 2 

 هـ  2331لعربي، بيروت ، الطبعة الثانية عام ، دار النشر : دار إحياء التراث ا 212الوفاة: 

، دار  2101.اسم املؤلف:  ابن عابدين.  الوفاة:  341ص    3.  حاشية رد املختار على الدر املختار ، الشهير بحاشية ابن عابدين ، ج 1 

       1000 -هـ 2412 -بيروت.   -النشر : دار الفكر للطباعة والنشر.  

 -بيروت  -، دار النشر : دار الفكر  2133، اسم املؤلف:  محمد عليش.  الوفاة:  133ص    3ى مختصر خليل ، ج . منح الجليل شرح عل3

       م2333 -هـ 2403

 .30. سورة النساء ،اآلية 507 

  .20. سورة النساء ،اآلية :508

 .201،ص:1000ة األولى، الجزائر ،.عمر سعد هللا،معجم في القانون الدولي املعاصر ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الطبع509 

 23،ص:1001.فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة املعارف ، االسكندرية ،مصر الطبعة األولى،510 
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من قانون اإلجراءات املدنية نصت على :" يمكن لكل شخص اللجوء إلى  2002وبالرجوع للقانون الجزائري نجد املادة 

 طلق التصرف فيها.التحكيم في الحقوق التي له م

 511ال يجوز التحكيم في املسائل املتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص وأهليتهم...."

ال يجوز االتفاق على التحكيم إال للشخص الطبيعي “من قانون التحكيم األردني ذلك من خالل النص  3تناولت املادة 

كيم في املسائل التي ال يجوز فيها الصلح, إذ أجازت املادة أو االعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، وال يجوز التح

اللجوء إلى التحكيم في املسائل التي يجوز فيها الصلح. وحيث إن االتفاق على التحكيم ال يسلب القضاء اختصاصه 

 ألحك
 
ة ام املادللبت في النزاع إال إذا تقدم أحد الخصوم بطلب لوقف اإلجراءات قبل الدخول في أساس الدعوى إعماال

من قانون التحكيم األردني. واملسائل التي ال  10من قانون أصول املحاكمات املدنية واملادة:  203/ب نص املادة: 203

 :يجوز فيها الصلح هي

أ( املسائل املتعلقة بالحالة الشخصية البحتة كالنسب والزواج والطالق وإثبات الوراثة والخلع، والحكمة من ذلك 

 بشكل مطلقبتعلق هذه امل
 
 .سائل بالنظام العام أي ال يجوز التحكيم فيها وكل اتفاق يخالف ذلك ُيعد  باطال

ب( املسائـل املتعلقة بالجنسيـة من حيث اكتسابها أو إسقاطها، فهي مظهر من مظاهر سيادة الدولة وال يجوز التحكيم 

 .فيها

 لالتفاق على التحكيم سواء أكان األمر متعلق ج( املسائل الجنائية: ال يجوز أن تكون مسائل التجريم وا
 
لعقاب محال

بجناية أم جنحة أم مخالفة والحكمة من ذلك أن هذا األمر منوط باملشرع ذاته وال يجوز التحكيم في املسائل املتعلقة 

 لتعارضها مع األدب مثل املعاشرة غير املشروعة وممارسة الدعارة
 
 . بأمور محظورة قانونا

 قانون التحكيم اليمني نصت على :" ال يجوز التحكيم فيما ياتي : من 0املادة 

 _ الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.2

 _ رد القضاة ومخاصمتهم1

 _املنازعات املتعلقة بإجراءات التنفيذ جبرا3

 _ سائر املسائل التي ال يجوز فيها الصلح4

 512_ كل ما يتعلق بالنظام العام"0

املتعلق بالتحكيم في املواد  2334لسنة  11من القانون رقم  22/2املصري في نص املادة  وهو ذات نهج املشرع    

 513املدنية والتجارية

مما تم تقديمه في نماذج بعض القوانين  نجد أنه ليس جميع املنازعات يمكن التحكيم بها بدون قيد أو شرط، بل إن 

 لالتفاق على التحك
 
يم بشأنها، وتختلف الشرائع في تحديد ما يجوز التحكيم هناك منازعات ال يجوز أن تكون محال

به،إال أنها كلها اتفقت على فكرة أنه ال تحكيم فيما ال يصلح ملجال الصلح ، وبما أن املنازعة الزوجية هي التربة 

 الخصبة للصلح فإن التحكيم يجوز أن يكون في املنازعة الزوجية ،ونجد ذلك مطبقا في قانون األحوال الشخصية

األردني وقانون حقوق العائلة الفلسطيني، وكذلك إشارة له من الباطن في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجزائري 

 .442في املادة 

 

                                                           

، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واالدارية ، منشورات األمانة العامة 1003فيفري 10املؤرخ في  03/03. قانون رقم 511 

 ،ص: 1003نةللحكومة،س

 بشأن التحكيم. 2331مارس  32الصادر بتاريخ  11. قانون التحكيم اليمني ،قرار جمهوري رقم 512 

 . "...... وال يجوز التحكيم في املسائل التي ال يجوز فيها الصلح"513 
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 طبيعة التحكيم في املنازعة الزوجية   .1

ن موقف كل ياختلف الفقه القانوني في تحديد طبيعة التحكيم من الناحية القانونية فانقسموا بذلك إلى مدرستين نب

 مدرسة ومدى اندماج املنازعة الزوجية فيها على النحو التالي:

 التحكيم عقد  .أ

التحكيم من املعامالت الخاصة باال فراد يلجئون إليها لحل نزاعهم بالطريقة الودية السلمية، باختيارهم ملحكمين 

 .514ستثناءا وفقا للقانون باإلرادة املنفردة بعيدا عن أبواب املحاكم، يتم وفقا لقواعد العدالة ،وا

 إجراءات مدنية وإدارية " جاز للقاض ي أن يعين حكمين اثنين"  442أسرة :" يعين القاض ي الحكمين" املادة  02املادة 

الخاص بإجراءات التقاض ي في مسائل األحوال الشخصية املصري،أكدت ضرورة  2/1000من القانون رقم 10/2املادة 

 . 515من الزوجين بتسمية حكمه أن تقوم املحكمة  بتكليف كال 

 التحكيم قضاء .ب

التحكيم يبتدي عقدا وينتهي حكما ، ولكن املمارسة العملية في مجال التحكيم ال تشترط أن يكون الحكم عاملا 

بالنصوص القانونية واإلجراءات القضائية حين الفصل في النزاع، بل يشترط فيه النزاهة والعدل واملوضوعية وهنا 

 ت القاض ي.يتقاطع مع صفا

 _ مدى اعتبار التحكيم في املنازعة الزوجية تفويض بالصلح أم حل للشقاق؟

 اإلجابة على هذا السؤال تحتمل ردين هما :

التحكيم تفويض بالصلح: نظرا لنتيجته غير اإللزامية ،كون قرار املحكمين ال يتصف باإلجبارية اتجاه  -

 ضائي بل يقترب من التصالح واإلصالح.، لذلك ال يمكن اعتباره عمل ق516األطراف املحتكمة

 التحكيم فاصل ملزم : على اعتبار أن له يخضع لنظام قانوني معين مهما كان مصدره -

بدورنا نرى أن القاعدة العامة أن التحكيم يعمل عمل الصلح إذا عين باإلرادة املنفردة لألطراف املتنازعة )الزوجين (  

إذا عين بناءا على طلب قضائي فالبد من أن يكون حكمه فيصليا حاسما للنزاع  ولهما األخذ بما جاء به أو رفضه ،أما

 احتراما لقواعد العدالة واحترام القانون.

 

 من خالل دراسة هذه الجزئية نصل إلى تحديد خصائص التحكيم بين الشريعة والقانون والتي تتمثل في :

قاقات مهما كان نوعها إال ما تعلق بحق هللا ، في الشريعة اإلسالمية التحكيم يصلح لكل املنازعات والش -

 وخصوصية بعض املنازعات كاللعان.

 في القانون وسيلة هامة من وسائل تفادي نشوء أي منازعة ،وأداة فعالية ديناميكية . -

 املحور الثاني : التحكيم بين االستحداث والفاعلية العملية

يست بالجديدة ،وإنما االستحداث يكمن في تطبيقه في املنازعة إن فكرة تطبيق التحكيم في املنازعة املدنية ل    

الزوجية مهما كان نوعها ، دون تلك املنازعات التي ال تصلح ألي نوع من أنواع الطرق البديلة لحل النزاع بعيدا عن 

 القضاء

                                                           

إلدارية واملمارسة القضائية ، . بوزيد وردة ، الصلح والتحكيم في منازعات فك الرابطة الزوجية في ظل قانون اإلجراءات املدنية وا514 

 230ص. 1020/1022ماجيستير في القانون الخاص، تخصص شؤون األسرة ، كلية الحقوق ،جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر،

 .232.نفس املرجع ،ص:515 

 .2. قرار مجمع الفقه اإلسالمي،املرجع السابق،ص516 
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 أوال : مبادئ التحكيم في املنازعة الزوجية

حين اللجوء اليه وتطبيقه،فهل هذه املبادئ تطابق التحكيم في التحكيم كقاعدة عامة يخضع لجملة من املبادئ   

 املنازعة الزوجية؟

 املبادئ  .2

هناك جملة من املبادئ التي تقوم عليها الطرق البديلة حين حل النزاع املدني املعروض عليها ، وبما أن النزاع الزوجي 

نا فيما تقدم يصلح لن يطبق عليه تطبق عليه من املنازعات املدنية فإن التحكيم باعتباره طريق بديل ،وكما أثبت

 :517مبادئ هي

مبدأ السرية : القضاء حين عرض النزاع عليه من بين املبادئ التي تحكمه لتحقيق قواعد العدالة هي فكرة  -

،أما في التحكيم  فالبد من السرية كضمانة للتوجه اليه، لتوفير األرضية املالئمة للحوار بحرية  518العلنية

حكم بكل التفاصيل دون خوف أو ججل ، وهذا املبدأ هو أكثر ما تحتاجه املنازعة الزوجية واطالع امل

 لحساسية الوقائع وتعلقها بمبدأ دستوري هام وهو حماية حرمة الحياة الخاصة .

مبدأ التفاوض والحوار : التحكيم ال يهدف الى ترجيح مصلحة على مصلحة وإنما هدفه الوصول الى حل  -

،ولن يتم ذلك إال من خالل فتح باب الحوار أمام املتخاصمين ، وبالنسبة للمنازعة الزوجية  رضائي عقالني

أكاد أجزم أنها األكثر حاجة لهذا املبدأ لتصفية األجواء وما أحتقن من عالقة في ظل سد باب الحوار في 

 أغلب األوقات.

ضغوطات ، ونجد هذا بالنسبة للشريعة  مبدأ الخيار الذاتي :أي أن يختار املتخاصمين من يحتكما إليه دون  -

اإلسالمية في فكرة حكم من أهلها وحكم من أهله ، وتطبيقه في القانون بأن يختار الحكم من أهل الزوجين، 

 وكذلك األمر حين الحديث عن نتيجة التحكيم فلهما قبولها أو رفضها خيارا دون اإللزام .

نجاعة ، وهو املطلوب في الشقاق بين الزوجين ، ولعل في مبدأ حياد الغير : وذلك تحقيقا للمساواة وال -

 التحكيم باملنازعة الزوجية املحكم سيرجح مصلحة األطفال إن وجدوا على مصلحة الزوجين 

 إلزامية التحكيم    .1

القاعدة العامة في الشريعة اإلسالمية هي وجوب تحديد حكمين عند نشوب شقاق ونزاع في العالقة الزوجية ،      

من قانون األسرة الجزائري تنص على :" إذا اشتد الخصام بين الزوجين  02و ذات األمر  في القانون فنجد املادة وه

ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما"  فنجد هنا األمر وجوبا حسب قانون األسرة الجزائري ،وقد جاء 

أسرة فيه  02عدم اللجوء إلى التحكيم بموجب أحكام املادة  العليا التي اعتبرت التأكيد على ذلك في حكم املحكمة

 519مخالفة للقانون تتطلب نقض ماجاء في قرار املجلس القضائي

 

 

 

 

                                                           

في القانون الجزائري، دكتوراه في الحقوق ، تخصص قانون خاص،محمد  . سوالم سفيان، الطرق البديلة لحل املنازعات املدنية517 

 . 12،ص1023/1024خيضر ،بسكرة ،

 تنص على :" الجلسات علنية مالم تمس العلنية بالنظام العام أو اآلداب العامة أو حرمة اآلسرة" 03/03من قانون  1. املادة 518 

 230. بوزيد وردة ،املرجع السابق،ص:519 
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 ثانيا : تنفيذ التحكيم في املنازعة الزوجية

 ية :جنبين في هذه الجزئية الجانب التطبيقي للدراسة من خالل تبيان أهم عناصر تطبيق التحكيم في املنازعة الزو   

 حدود التحكيم في املنازعة الزوجية  .2

 نحدد في هذه الجزئية مجال وحدود التحكيم في املنازعة الزوجية من خالل :

 مجال التحكيم بالنزاع الزوجي .أ

 البد عند تطبيق التحكيم في النزاع الزوجي توافر شروط أساسية تتحدد في :    

ا حتى يتم اللجوء إلى التحكيم حين قيام شقاق بين هناك شروط البد من تحققه_ شروط تتعلق بالزوجين :

 الزوجين هي :

 وجود العالقة الزوجية قائمة صحيحة وفعلية  -

،إما في قانون 520وجود شقاق وخالف فعلي فاق النشوز ،وفي هذا اختلف الفقه اإلسالمي الى اتجاهين -

 انون األسرة الجزائري. من ق 03األسرة فقد حدد الشقاق سبب للتطليق بطلب من الزوجة حسب املادة 

عدم ثبوت الضرر ،أذا إذا ثبت الضرر فيحدث التفريق دون تحكيم لقوله تعالى:" وال تمسكوهن ضرارا  -

أسرة جزائري التي تنص على :".... إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت  02، ونص املادة 521لتعتدوا"

 الضرر.."

 _ الشروط املتعلقة باملحكمين 

 املحكمين في التحكيم باملنازعة الزوجية بحسب قواعد الشريعة االسالمية في :تتحدد شروط 

 كمال األهلية  فال ي ح تحكيم الصبي وال فاقد العقل أو املغيب. -

 اإلسالم ،فال والية لغير املسلم على املسلم. -

 .522العلم والفقه فال يكونا جاهلين بأمور الدين واألزواج  -

 الذكورة والقرابة  -

 حسن التدبر والحيادالعدالة و  -

أسرة وترك باقي الشروط الحكام الشريعة اإلسالمية  02واملشرع الجزائري اشترط فيهما القرابة فقط حسب املادة 

 أسرة على الشريعة فيما ال يوجد به نص. 111بناءا على إحالة املادة 

 

 املسائل التي ال يجوز التحكيم بشأنها .ب

خاص وأهليتهم ، أي كافة املسائل التي لها عالقة بحالة الشخص القانونية إزاء تتحدد في كل ما تعلق بحالة األش    

الدولة واملجتمع كعمر الشخص مثال ، وفي املنازعة الزوجية ال يجوز التحكيم في املسائل املتعلقة بالزواج والطالق 

ية في إخضاعها للتحكيم ، كونها والخطبة وفسخها ، ومسائل البنوة واإلقرار والنسب                      فال جواز 

بطبيعتها تخرج عن نطاق القابلية ملوضوع التحكيم ،وقد أضاف الفقه القانوني مسائل جديدة تدخل تحت مسمى 

 . 523الحقوق الشخصية التي ال تعد ماال بين الناس
                                                           

  231يدة وردة ،املرجع السابق،ص. أنظر بوز 520 

 .132. سورة البقرة ، االية 521 
 .242.بوزيدة وردة ، املرجع نفسه،ص522  

 .حقوق ال يمكن أن تكون محال للتعاقد.523 
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 .وهي في الحياة األسرية تتعلق أساسا بالحقوق الزوجية الخاصة ، وسرية العالقة الزوجية    

ويلحق بها أيضا الحق في امليراث ، ونجد في الدول العربية معيار الالجوازية مقترن بالنظام العام وعدم القابلية للصلح 

 ،أما في الدول الغربية فمعيار الالجوزازية فيها مقترن بمعيار حرية التصرف في الحق .

 مميزات التحكيم في املنازعة الزوجية .1

 املنازعة الزوجية يكتس ي جملة من الخصائص واملميزات أهمها : االعتماد على التحكيم في فض

:السرعة والبساطة: حيث تنهى املنازعة في وقت قياس ي مقارنة بالقضاء ،مما يقلل اآلثار السلبية للخالف  -

 الزوجي ،خاصة على األوالد ،والحياة الخاصة واالستقرار للزوجين.

ق مبدأ السرية فال تنشر أحكامه وال مراحله بأي شكل الحفاظ على خصوصية العالقة : وذلك حين تطبي -

 .524من القانون األردني للتحكيم  41/1ونجد هذا النص مثال في املادة 

قلة التكاليف فتتم املحافظة على الذمم املالية للزوجين ، وعدم استنزافها ،فال يصبح اللجوء إليه سببا  -

 لالنتقام .

 

 خاتمة

 النتائج نجملها في :نصل خاتمة ملا تقدم لجملة من 

أن التحكيم هو قضاء خاص اتفاقي يستمد قوته من إرادة األطراف , يقوم على مبدأ سلطان اإلرادة . فهو  .2

يقوم على ثالثة عناصر وهي : نزاع قائم , محكم مزود بسلطة الحسم واتفاق بين املتنازعين على اللجوء 

 للتحكيم

ي الخصومات يختلف عن الوكالة والخبرة، وهو فوق الصلح أن التحكيم نظام ٌ إسالمٌي أصيل ٌ للفصل ف .1

 واإلفتاء لكن دون سلطة التنفيذ، ودون القضاء لكن مع اإللزام

واللجوء إلى التحكيم في املنازعات الزوجية بدأ يأخذ نصيبه في بنود التشريعات القانونية واملمارسات  .3

 القضائية.

 من باقي اآلليات البديلةالتحكيم في املنازعة الزوجية أكثر دقة وقوة  .4

ـــ: ــ  نوص ي كذلك بـ

 ضرورة تفعيل التحكيم في املنازعة الزوجية خاصة في النزاعات املالية ، والحضانة. .2

إعطاء حكم التحكيم في النزاعات الزوجية الصفة اإللزامية بداية ونهاية ،لتعلقه بعالقة ذات طبيعة خاصة  .1

. 

 ة جلسات التحكيم .منح القاض ي سلطة تعيين الحكمين ،ومتابع .3

تخصيص قانون خاص موحد عربي إسالمي مختص بالتحكيم في املنازعات املدنية ، ومن بينها املنازعة  .4

 الزوجية .

 

 قائمة املراجع:

 _ املصادر 

 القرآن الكريم  .2

                                                           

 من قانون التحكيم األردني على:" ال يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إال بموافقة طرفي التحكيم "     41/1. تنص املادة 524 
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 21أبو زكريا يحيى بن شرف  النووي ،صحيح مسلم بشرح النووي، باب جواز قتال من نقض العهد ، ج  .1

 هـ 2331ر : دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الطبعة الثانية عام دار النش،

أبي بكر محمد بن عبد هللا املعروف بابن العربي، راجع أصوله وخرج احاديثه محمد عبد القادر عطا،أحكام  .3

  القرآن، القسم األول، دار الكتب العلمية ،لبنان.

دار النشر : دار         3لشهير بحاشية ابن عابدين ، ج ابن عابدين،حاشية رد املختار على الدر املختار ، ا .4

       1000 -هـ 2412 -بيروت.   -الفكر للطباعة والنشر.  

 –،  دار النشر : دار الفكر232ص    4محمد عرفه الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج   .0

 بيروت.

 -بيروت  -اسم املؤلف:  دار النشر : دار الفكر  ،3محمد عليش  ، منح الجليل شرح على مختصر خليل ، ج    .2

       م2333 -هـ 2403

 _ القوانين:

، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، منشورات 1003فيفري 10املؤرخ في  03/03قانون رقم  .2

 .1003األمانة العامة للحكومة،سنة

 بشأن التحكيم. 2331مارس  32خ الصادر بتاري 11قانون التحكيم اليمني ،قرار جمهوري رقم  .1

( دورة املؤتمر التاسع ملجمع الفقه اإلسالمي،مبدأ التحكيم في الفقه اإلسالمي، أبو ظبي 3/3)32قرار رقم    .3

  4الجزء 3، مجلة املجمع ،عدد 2330أفريل  2الى2اإلمارات ،من 

 _ الكتب 

والنظم الوضعية _دراسة تحليلية  مسعد عواد حمدان البرقاني الجنهي،التحكيم في الشريعة اإلسالمية .2

 ، اململكة العربية السعودية  .2334وتأصيل، مكتبة دار اإليمان ، املدينة املنورة، الطبعة األولى ، 

 .1001فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة املعارف ، االسكندرية ،مصر الطبعة األولى، .1

املنازعات بين األفراد في الشريعة اإلسالمية _دراسة فقهية مقارنة_، عبد الباسط محمد خلف،وسائل إنهاء  .3

   1003دار املحدثين،طبعة أولى،مصر ،

عمر سعد هللا،معجم في القانون الدولي املعاصر ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الطبعة األولى، الجزائر  .4

،1000. 

 _ األطروحات واملذكرات

نازعات املدنية في القانون الجزائري، دكتوراه في الحقوق ، تخصص سوالم سفيان، الطرق البديلة لحل امل .2

 .1023/1024قانون خاص،محمد خيضر ،بسكرة ،

بوزيد وردة ، الصلح والتحكيم في منازعات فك الرابطة الزوجية في ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  .1

األسرة ، كلية الحقوق ،جامعة العربي  واملمارسة القضائية ، ماجيستير في القانون الخاص، تخصص شؤون

   1020/1022بن مهيدي، الجزائر،

 

  

Le mensonge en droit pénal des affaires  
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Par ailleurs il faut noter que le Maroc  et l’Union ont enregistré des avancées 

énormes dans les dits domaines.  

Des conventions bilatérales avec les Etats membres de l’union ont été conclues et 

on peut relever le caractère rigoureux des normes communautaires en la matière. 
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 2سطات  األول  الحسن جامعة

 وفق آليةالنظام القانوني  لتسوية منازعات االستثمار جرت مناقشة لنيل الدكتوراة  في القانون تكوين دكتوراة : " 

بمختبر البحث قانون االعمال بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية والتدبير ب سطات تقدم بها    " التحكيم

في الساعة  2017نوفنمبر   10وذلك يوم الجمعة  يحيى علوي ، تحت اشراف األستاذ  الطالب الباحث سلطان الزعبي

 نسان بالكلية .          الخامسة مساء  في قاعة بيت العلوم األ

 تشكلت لجنة املناقشة من السادة االساتذة : 

 
 
 ومشرفا

 
 االستاذ يحيى علوي رئيسا

 
 
 ومقررا

 
 االستاذ رياض فخري ممتحنا

 
 
 ومقررا

 
 االستاذ طارق مصدق ممتحنا

 
 
 ومقررا

 
 االستاذ رشيد الطاهر ممتحنا

 
 
 ومقررا

 
 االستاذة فالح خدوج ممتحنا

 االستاذة صباح كو 
 
 ومقررا

 
 تو ممتحنا

    5مدة املناقشة  
 
 ساعات        امليزة  : مشرف جدا

 

 تقرير املناقشة                                             

 بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد )ص( خاتم األنبياء واملرسلين.

 وبعد ....

,السادة أعضاء اللجنة الكرام ...سيدي رئيس اللجنة العلمية املوقرة  

إنه من دواعي ســروري أن أمثل اليوم أمام لجنتكم املوقرة في هذا اليوم األكاديمي ألحظى بشــرف مناقشــتكم إلطروحتي 

 تحت عنوان .

 

 النظام القانوني لتسوية منازعات االستثمار وفق الية التحكيم.

ــــاء اللجنة العلمية ا ــ ــــاتذتي أعضـ ــ ـــــادة أسـ ـــمحوا لي الســ ــ ملوقرة أن أســـــــتهل تقريري هذا قبل البدء في اســـــــتعراض محاور إســ

االطروحة بكلمة شـــــــــــكر أوجهها ألســـــــــــتاذي الجليل الدكتور يحيى علوي الذي تفضـــــــــــل بقبول اإلشـــــــــــراف على هذا البحث 

ورعــايتــه منــذ أن كــان فكرة إلى أن إســــــــــــــتوى خلقــا أتمنــاه,فكم أتمنى أن تســــــــــــــعفني الكلمــات ألعرب عن خــالص شــــــــــــــكري 

ـــوع وتقديري إل  ــ ــ ــ ـــير في موضــ ــ ــ ــ ـــني به من كرم العناية وعظيم اإلهتمام فهو من حثني على الســ ــ ــ ــ ـــــتاذي الجليل على ما خصــ ــ ــ ســ

البحث وعلى دراســــته ثم قبل أن يتعهد باإلشــــراف والتتبع,أشــــكر ثقته الغالية راجيا أن يجد في نتائج البحث بعضــــا من 

 غرسه الطيب.

 أساتذتي....كذلك الشكر املوصول ألعضاء اللجنة العلمية املوقرة 

فكلكم أســـــــــــــــاطين القـانون الخـاص في الجـامعـات املغربيـة الـذين عهـدتكم متمرســــــــــــــين في  هـذا املجـال أشــــــــــــــكركم جميعـا 

 لتشريفكم لي بقراءة اطروحتي وقبول مناقشتها وتقويمها جزاكم هللا عنا كل خير.

ـــــادية واال  ــ ــ ــــكر والتقدير إلى كلية العلوم القانونية واالقتصـ ــ ــ ـــــاتذه وعاملين ملا كما أتقدم بخالص الشــ ــ ــ جتماعية عميدا واسـ

قدموه لي ولجميع الطلبه االجانب من مســــــــــــاعدة وإزالة املعيقات التي كانت تواجهنا على مدار ســــــــــــنوات الدراســــــــــــة فلهم 
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جزيل الشــــــــــــكر,كذلك الشــــــــــــكر كل الشــــــــــــكر إلى جميع من مد لي يد العون من أجل إنجاز هذا البحث وفي مقدمتهم أفراد 

 أشكر جميع الحاضرين الذين شرفوني بحضورهم ومتابعتهم. عائلتي وال يفوتني أن

 

 سيدي رئيس اللجنة املوقرة, السادة األعضاء الكرام ....

علي هللا منَ فلقد أنتقل للحديث عن أهم محطات هذا البحث, محاوال التطرق وباختصار وإعطاء ملحة بسيطة عنه,

قضية النظام القانوني لتسوية یعالج ع وحديث النشاة، للبحث في موضوع مهم وممتني بتوفیق منه اد، إذ ھبفضله

 منازعات االستثمار وفق الية التحكيم.

موضوع هذا البحث من ان موضوع االستثمار يشكل محورا رئيسيا في الحوار بين جميع الدول,وبندا  وتأتي أهمية  

 االجنبي اهتمام املختصين في االوساط جوهريا على جدول االقتصاد العالمي,حيث يلقى هذا املوضوع وخاصة االستثمار 

االكاديمية والحكومية واملستثمرين على حد سواء,نظرا الن االستثمار يعد عامال مؤثرا في تطور البلدان ونموها كونه 

يساهم مساهمة كبيره في عملية التنمية االقتصادية والتي تمثل الضمانه الحقيقية لتطور املجتمعات 

 الى ازهى درجات التقدم واالزدهار,فشكلت التحدي االكبر الذي تسعى أي دولة الى تحقيقها. االنسانية,والوصول بها

ويرتبط التحكيم باالســـــــــــتثمار,حيث يعمل على تشـــــــــــجيع وتحفيز وجذب االســـــــــــتثمارات االجنبية,كونه يعتبر وســـــــــــيلة هامة 

 محايدة وفعالة لتسوية املنازعات التي قد تنشأ عن هذه االستثمارات .

ب اصـــــــــحاب رأس املال ومنذ القدم على توســـــــــيع النطاق الجغرافي الســـــــــتثماراتهم من خالل االســـــــــتثمار في دولة وحيث دأ

اخرى,فقد ادركت الدول املضـــيفه لهذه االســـتثمارات وعلى اختالف نظمها الســـياســـية واالقتصـــادية واالجتماعية اهمية 

 جذبها الى اقاليمها .

ســـــادت فيه الحرية االقتصـــــادية وحركة التجارة عبر الدول وتبني ســـــياســـــة وفي ظل التطور االقتصـــــادي الكبير في عصـــــر 

السـوق املفتوح,اتجهت معظم دول العالم الى تشـجيع وجذب االسـتثمارات االجنبية,فعمدت على توفير املناخ املالئم من 

ـــهيالت واملزايـــا واالعفـــاءات ــ ــ ــ ــ ــــمـــانـــات والحوافز والتســـ ــ ــ ــ ــ ــــع منظومـــة قـــانونيـــة تقـــدم العـــديـــد من الضــ ــ ــ ــ ــ الجمركيـــة  خالل وضــ

والضــــــــــــريبية الســــــــــــتقطاب هذه االســــــــــــتثمارات,محاولة منها القناع املســــــــــــتثمر االجنبي بافضــــــــــــليتها الســــــــــــتضــــــــــــافة املشــــــــــــاريع 

 االستثمارية.

واملســـتثمر االجنبي من جهته دائم التطلع لوجود ضـــمانات قضـــائية يرتاح اليها اثناء قيامه بمشـــروعه االســـتثماري,تتمثل 

ــــوية ال ـــمانات بآلية تســ ــ خالفات التي قد تنشــــــا بينه وبين الدول املضــــــيفه لالســــــتثمار,كما يحرص على اســــــتبعاد هذه الضـ

 انظمتها القضائية الداخلية من خالل نصوص صريحه تتضمنها العقود واالتفاقيات التي يبرمها مع الدول.

ة ان هناك خاصـــــية ثابتوبالرغم من تعدد الوســـــائل التي يمكن ان يلجا اليها اطراف عقود االســـــتثمار لحل منازعاتهم,اال 

في هذه العقود تتعلق على وجه الدقة بالتحكيم كطريق مالئم ومقبول لتســــــــــــــويتها,نظرا النه يعتبر الوســــــــــــــيلة املثلى لحل 

هذه املنازعات والتي تثيرها العالقات التي تدخل الدولة طرفا فيها,فوجود الدولة كطرف في العقد يجعل املســــــــــــــتثمر في 

ــــائية  ــ ـــمانات قضــ ــ ــ لحماية اســــــــتثماراته نظرا النها )اي الدولة( تتمتع بســــــــلطات ســــــــيادية وامتيازات الســــــــلطة حاجة الى ضـ

 العامة.

وقد ادى ظهور مؤســــــســــــات دولية تعنى بتســــــوية منازعات االســــــتثمار,كون موضــــــوع النزاع في هذا املجال له طبيعة فنية 

ـــــاديــة او تكنولوجيــة أو مركبــة ليس بمقــدور القــاضــــــــــــــ ي نظر مثــل هــذه املنــازعــات كونهــا تحتــاج لالســــــــــــــتعــانــة ب ــ ــ ــ ــ خبرة اقتصــ

هنــدســــــــــــــيــة بحســـــــــــــــب موضــــــــــــــوع النزاع الرتبــاطهـا في اغلــب االحيــان بــاعراف وممــارســـــــــــــــات فنيــة ومهنيــة ال درايــة للقــاضــــــــــــــ ي 

بمضــــــمونها,وهذه املواصــــــفات تتوافر في اعضــــــاء هيئات التحكيم في مثل هذه املؤســــــســــــات باعتبارها مؤســــــســــــات تحكيم 
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لكفاءة,الى اتســــــــــــاع مجال التحكيم في تســــــــــــوية منازعات االســــــــــــتثمار,حيث ال يكاد متطورة على درجة عالية من الخبرة وا

 يخلو عقد او اتفاقية استثمار ثنائية من ادراج شرط التحكيم لتسوية مثل هذه املنازعات. 

 سيدي الرئيس السادة أعضاء لجنة املناقشة الكرام .....

قتصــــــادية للدول املضــــــيفة لها,حيث تســــــتفيد من راس املال الذي لالســــــتثمارات االجنبية اثار ايجابية في تعزيز القدرة اال

يقدمه املســــــــــــــتثمر االجنبي والخبرات الفنية واالدارية والتكنولوجية فييهئ لها االنفتاح على االســــــــــــــواق العاملية وزيادة صــــــــــــــادراتها 

عي عات,وهذا يدعو املســــــــتثمر للســــــــوايجاد فرص العمل ملواطنيها ,لكن االســــــــتثمار االجنبي قد ينشــــــــا عنه بعض الخالفات واملناز 

 للحصول على وسائل محايدة وفعالة لتسوية هذه املنازعات التي تحصل بينه وبين الدولة املضيفة لالستثمار.

وهنا يبرز التحكيم كوســـيلة اتفاقية فعالة لتســـويتها,وتعاظم دوره في هذا املجال بســـبب قبول االطراف له,وابرام الدول 

شـــــــــــخاص )الطبيعية واملعنوية االجنبية( واللجوء للتحكيم التجاري الدولي يكون لســـــــــــببين هما : البحث لكثير من العقود مع اال

عن النزاهة والشــفافية والحياد في املحكمة من جهة,وعدم تمكن املســتثمر االجنبي من االملام الكامل بالبيئة التشــريعية للدولة 

ـــ ــــيفة وما يمكن ان يطرأ عليها من متغيرات تقتضــ ـــة التشـــــريعات ذات العالقة املســـــتضـ ــــة االقتصـــــادية للدولة وخاصــ يها الســـــياسـ

 بالتنمية االقتصادية من جهة اخرى.

  

اال ان موضـــــــــــوع التحكيم في منازعات االســـــــــــتثمار يطرح اشـــــــــــكاليه تزركز حول مدى نجاح الية التحكيم في تســـــــــــوية 

 .ية التاليةمنازعات االستثمار,وتتفرع عن هذه االشكالية العديد من التساؤالت الفرع

 ما هي منازعات االستثمار ، وما هي أسبابها ، وما هي الوسائل املتاحة أمام االطراف في تسويتها ؟ -2

ــــوية  -1 ـــمن تســ ــــتثمار والتي تضـــ ـــمانات القانونية التي قدمتها التشــــــريعات املحلية والدولية الطراف االســ ما هي الضـــ

 عادلة ملنازعاتهم ؟

 واتفاقيات االستثمار ؟ما هي خصوصية اتفاق التحكيم في عقود  -3

 ما هي الصعوبات التي تواجه اتفاق التحكيم ؟ -4

 ما هي الضمانات التشريعية املحلية والدولية لتحقيق فاعلية االحكام التحكيمية في منازعات االستثمار ؟ -0

هــذه التســـــــــــــــاؤالت ، هي مــا تم اإلجــابــة عنهــا من خالل هــذا البحــث واختبــارهــا من خالل أقســـــــــــــــامــه وفق مــا تم 

 حه .توضي

 لخصـــوصـــية موضـــوع البحث وتفرع القضـــايا التي يتطرق إليها ، فقد أعتمدت بشـــكل أســـاســـ ي على ثالث 
 
ونظرا

ـــــيله ، وألجل  ــ ــ ــ ــــوع البحث ومحاولة اإلملام بجميع تفاصـــ ــ ــ ــ ــ مناهج علمية يكمل كل منهم اآلخر وذلك الغناء موضــ

 القانوني التحليلي . تحقيق هذه الغاية فقد اتبعت املنهج املقارن واملنهج التطبيقي واملنهج 

ووفق هذا التصـــــــور العام للبحث وبتوجيهات االســـــــتاذ املشـــــــرف فقد جاء التقســـــــيم املعتمد  لهذا البحث وفق 

  -التقسيم الثنائي ليضم قسمين رئيسين :

   

 لألطر املفاهيمية والقان
 
نية و حيث جاء القســم األول من االطروحة بعنوان التحكيم ومنازعات عقود االســتثمار موضــحا

للتحكيم واالســــــتثمار ويحتوي هذا القســــــم على فصــــــلين يتناول كل فصــــــل عدة مواضــــــيع من خالل محاورمتعددة,حيث 

كــان عنوان الفصـــــــــــــــل االول التحكيم وعقود االســــــــــــــتثمــار وجــاء الفصـــــــــــــــل الثــاني بعنوان املنــازعــات النــاشــــــــــــــئــة عن عقود 

 االستثمار.
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ودوره في تسوية منازعات االستثمار الى فصلين,تناول الفصل  وجاء تقسيم القسم الثاني والذي يحمل عنوان التحكيم

االول أهمية التحكيم في تســوية منازعات االســتثمار وجاء الفصــل الثاني بعنوان التحكيم املؤســســ ي ومراكز ومؤســســات 

 وهيئات التحكيم الدائمة وقواعدها التنظيمية.

قية لفض املنازعات بغير طريق القضـــــــــاء تقوم على وقد خلصـــــــــت من خالل هذه الدراســـــــــة إلى أن التحكيم وســـــــــيلة إتفا

 إتفاق طرفي العقد باللجوء لهذه الوسيلة لحل املنازعات القائمة بينهم . 

 
 
 مباشـــــرا

 
 أســـــاســـــيأ في تنشـــــيط عملية التنمية االقتصـــــادية واالجتماعية ، وتؤثر تأثيرا

 
كما خلصـــــت إلى أن لالســـــتثمار دورا

 منافســــــــــــة بين على موازين مدفوعات الدول ومديونيات
 
 لذلك شــــــــــــهد العالم مؤخرا

 
ها وأحتياطياتها الخارجية ، واســــــــــــتنادا

الدول من أجل العمل على جذب وتهيئة املناخ االســـتثماري املناســـب ، لتشـــجيع وتحفيز املســـتثمر األجنبي في أن يســـتثمر 

 ونمو وتقدم شعبها.
 
 أمواله بداخل اقليمها ، ونموها أقتصاديا

سة إلى أن التوازن االقتصادي يُعد من العناصر الهامة في العقود ، وخاصة عقود االستثمار كما خلصت من هذه الدرا

 لطبيعة عقود 
 
األجنبي ، وأن هذا التوازن االقتصادي يتأثر بفعل التغيرات في الظروف التي عاصرت إبرام العقد ، نظرا

 لتنفيذها .
 
 طويال

 
 االستثمار أنها تستغرق وقتا

 إل
 
ى أن هناك وسائل لحماية االستثمار االجنبي منها وسائل موضوعية مثل قبول املستثمرين االجانب وقد خلصت أيضا

وإقامتهم في اقليم الدولة املضــــــــــــيفة ، وهناك وســــــــــــائل إجرائية تتمثل في تســــــــــــوية منازعات االســــــــــــتثمار ، ويكون ذلك عن 

ية لحماية االستثمار األجنبي ، إال أن التحكيم ما طريق القضاء الوطني ، كما أن لإلتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماع

 لحسم منازعات االستثمار.
 
 زال يمثل الوسيلة االكثر قبوال

كما توصــــــــــلت إلى أنه لتحقيق فعالية التحكيم كضــــــــــمانة إجرائية لحســــــــــم منازعات االســــــــــتثمار يجب تبني العديد    من 

 اختصــــــاص املحكمين بالفصــــــل في النزاع ) املبادئ القانونية منها اســــــتقالل شــــــرط التحكيم  عن العقد 
 
االصــــــلي، وأيضــــــا

 مبدأ االختصاص باالختصاص ( ، وعدم قبول دفع الدولة بعدم أهليتها للتحكيم . 

 على النتائج التي توصلت إليها فقد اقترحت توصيات منها :   
 
 وبناءا

ثمار ، ذلك أن وجود بعض وجوب التروي  وبذل العناية القصوى عند صياغة شرط التحكيم في عقود االست -

 الثغرات في مضمونه أو صياغته قد تميل بالتحكيم عن مساره الطبيعي .

 للقول بأنها متخلفة وال تواكب  -
 
ال بد من املراجعة الدائمة واملســــــتمرة لتشــــــريعات االســــــتثمار حتى ال تدع مجاال

اختيار املحكمين ، ووجوب التطورات املســــــــــــــتجدة  . كما يجب بذل العناية القصــــــــــــــوى من قبل االطراف عند 

عمل الدولة على إشــــــراك رجال القانون في املفاوضــــــات قبل إبرام عقد االســــــتثمار ، ملا يتمتع به رجال القانون 

 من خبرة وتخصص في هذا املجال .

ضــرورة اعداد الكوادر املتخصــصــة واملتســلحة بالعلم العميق والخبرة الواســعة من طرف الدول النامية وذلك  -

 اعداد الدورات التدريبية لهم واملشاركة في املؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية .من خالل 

 وعلى املستوى العربي فإننا اقترحنا :

أن يتم تفعيــل دور محكمــة االســــــــــــــتثمــار العربيــة ، وتفعيــل دور املراكز التحكيميــة املوجودة بــاملنطقــة العربيــة  -

ــــوص تنفيذ هذه العقود وذلك بأن تكون هي املختصـــــــــــــة بتســـــــــــــوية منازعات ا ــ ــ ــ ـــــب بخصـــ ــ ــ ــ ــــتثمار التي قد تنســ ــ ــ ــ الســـ

 وخاصة عقود االستثمار التي يكون أطرافها من الدول العربية .

وبالنســـــبة للمشـــــرع االردني ، فإنه بات من الضـــــروري أن يجري بعض التعديالت على قانون التحكيم الحالي ، 

 لجذب اال 
 
ستثمار االجنبي ، وذلك من خالل إخضاع إذ أن الحاجة أصبحت ملحة ملواكبة التطورات وتشجيعا

املنازعات التي تنشــــــــــأ عن العقود التي تبرمها الدولة مع املســــــــــتثمرين االجانب للتحكيم ، وأن يكون من ضــــــــــمن 
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ـــالمــة ومراعــاة اإلجراءات القــانونيــة والحــد من الحكم ببطالن  ــ ــ ــ ــ هيئــة التحكيم محــام قــانوني وذلــك من أجــل ســـ

ـــكل الذي الكثير من أحكام التحكيم ، ومن  ــ ـــــادر عن هيئة التحكيم وفق الشــ ـــــياغة حكم التحكيم الصــ أجل صــ

 يتطلبه القانون .

وأخيرا ال يسعني إال أن اجدد شكري الى االساتذة االفاضل أعضاء لجنة املناقشة على هذه التوجيهات واملالحظات 

فضــــــــل, والتي ســــــــأعمل على النوعية والتقويم الســــــــديد الذي ســــــــيعالث وغرات هذا البحث ويغنيه ويرتقي به الى اال 

ادخالها ان شـــــــــــاء هللا في النســـــــــــو النهائية من االطروحة,والشـــــــــــكر الخاص مصـــــــــــحوبا باملودة واملحبة لبلدي الثاني 

كلية العلوم القانونية واالقتصــــــادية  –جامعة الحســــــن األول  –اململكة املغربية الشــــــقيقة ممثلة بصــــــرحها العلمي 

لعاملين فيها,متمنيا لهذا البلد الشــــقيق دوام االمن واالمان واالســــتقرار ســــطات وأســــاتذتها وجميع ا –واالجتماعية 

 على كرم الضيافة طيلة فزرة اقامتي على أرضه وبين شعبه.
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 وحدة التكوين والبحث في قانون األعمال

 

ختبر لعربي"، بُم جرت ُمناقشة األطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، تكوين دكتوراه: " القانون الخاص القسم ا

الم بن سالبحث قانون األعمال بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية بسطات، تقدم بها الطالب الباحث 

سجل برسم املوسم الجامعي: سعيد بن سليمان الرواحي
ُ
م، تخصص " قانون خاص"، القسم العربي، 1024/1020، امل

 في موضوع: " 
ُ
نازعات امل

ُ
تعلقة بعقود صناعة النفط وإنتاجه: دول مجلس التعاون لدول الخليج التحكيم في امل

 
 
م، في تمام الساعة 1023يونيو  3، وذلك يوم السبت الدكتور رياض فخري "، تحت إشراف األستاذ العربية نموذجا

ناقشات بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية بسطات.
ُ
 الثانية بعد الزوال بقاعة امل

ناقشة من السادة األساتذة:تشك
ُ
 لت لجنة امل

ـــــات.ـاألستاذ الدكتور رياض فخري أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية سطـــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ  ـ

ـــــات.األستاذ الدكتور طارق ُمصدق أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية واإل ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  قتصادية واإلجتماعية سطـ

 ـــاء.ـاألستاذ الدكتور ُمنـير ثابت أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية الدار البيضــــــــــــــــــ

ــــاط.األستاذ الدكتور ُمنـير املهدي أستاذ التعليم العالي ب ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية الربــ

 األستاذة الدكتورة نجاة الحافظي أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية سطـــــــــــات.

 

ناقشة: 
ُ
                                  ساعات  4ُمدة امل

 
 امليزة: ُمشرف جدا

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أتوجه إلى هللا جل جاللُه وتقدسة أسماءُه بالحمد والثناء على ما أسبغ به علينا من ِنعمه العظيمة وآالءه الجسيمة 

 فيه كما
 
 ُمباركا

 
 طيبا

 
 كثيرا

 
 هو أن ُيحمد، فاللهم لك الحمد حمدا

 
  فأهال

 
ينبغي لجالل وجهك وعظيم ُسلطانك، حمدا

 والسالُم على أشرف خلق هللا سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.ُيكاف  نعماءك ويوافي مزيدك، 
ُ
 والصالة

 

أتوجُه بالدعاء إلى والدي ووالدتي رحمهما هللا، بأن يتغمدهما هللُا برحمته الواسعة، وأن يجمعنا بهما في دار كرامته،  ثم

  فما
 
 وبالسيئات عفوا

 
فتيا بالدعاء لي آناء الليل وأطراف النهار بالتوفيق والسداد، فاللهم جازهم باإلحسان إحسانا

 وارزقني برهما، اللهم آمين.
 
 وغفرانا

 

 للمولى عزوجل بأن يتقبل منا 
 
بارك، ُمتضرعا

ُ
 بدخول العشر األواخر من شهر رمضان امل

 
كما يسرني تهنئتكم جميعا

 م وقيام هذا الشهر الفضيل، وأن يعفو عنا، ويجعلنا من املقبولين ومن ُعتقاءه من النار، اللهم آمين. ومنكم صيا

 

قال النبي صل هللا عليه وسلم: " من ال يشكُر الناس ال يشكُر هللا" صدق رسول هللا صل هللا عليه وسلم. ومن ُمنطلق 

 لجامعة ال
 
كري أوال

ُ
لق العظيم، فإنني أقدم ش

ُ
حسن األول ُممثله في رئيسها األستاذ الدكتور أحمد نجم الدين، هذا الخ

 
 
واألستاذ الدكتور رشيد السعيد عميد كليه العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية بسطات، التي احتضنتني طالبا

 لديها بسلك الدكتوراه.
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شرف ع
ُ
لى بحثي، الذي توج أطروحتي املتواضعة كما أخص بالشكر والتقدير األستاذ الجليل الدكتور رياض فخري امل

باركة والسديدة، والذي أكرمني بتوجيهاته وتصويباته 
ُ
بتفضله واقتطاع ُجزء  من وقته لقراءتها وإثراءها بُمالحظاته امل

 عن تالميذه.
 
 ما جزاء به شيخا

 
 من العقبات، سهل هللا طريقه إلى الجنة، وجزاه هللا خيرا

 
 وسهل لي كثيرا

 

ناقشة وقراءتهم لهذه األطروحة رغم وكذلك أتق
ُ
دم بوافر الشكر والعرفان لألساتذة األجالء على قبولهم عضوية لجنة امل

مسؤولياتهم ومشاغلهم، وذلك إلغناء األطروحة وتصويب عيوبها، وأن الكمال هلل، وأسأل هللا تعالى أن ُيبارك في أوقاتهم 

 وأن يوفقهم ملا يحبه ويرضاه، وهم:

 ـــات.ـتور طارق ُمصدق أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية سطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألستاذ الدك

ـــاء.ـاألستاذ الدكتور ُمنـير ثابت أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية الدار البيضــــــــــــــــ  ــ

ــــاط.ـاألستاذ الدكتور ُمنـير املهدي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية الربـــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ــ

ــــــااألستاذة الدكتورة نجاة الحافظي أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية واإل ــ ــ  ت. قتصادية واإلجتماعية سطـ

 ولو بفكره أو دعوة صادقه صالحة، وأخص منهم زوجتي وأوالدي 
 
ل من أسدى إلي معروفا

ُ
وكذلك ال أنس ى أن أشكر ك

 
 
، وسنبقى معا

 
، وحصدناه معا

 
الذين ساروا معي نحو الحلم خطوة بخطوة، وشاركوني طريق الكفاح الطويل بذرناه معا

 لكل خير وحفظهم من كل مكروه.بأذن هللا تع
 
 الى، باإلضافة إلى أخوتي وأخواتي، وفقهم هللا جميعا

 

كما أقدم شكري واعترافي بالجميل لكافة األساتذة األجالء بما أسدوه لي من يد العون واملساعدة فجزاهم هللا عني خير 

 لكافة من حضر ولبى الدعوة لحضور هذا اليوم وتحمل
َ
هم مشقة وعناء الطريق في هذا الشهر الجزاء، والشكر أيضا

الفضيل، وال أنس ى شكري وتقديري لكافة العاملين بمختبر البحث قانون األعمال بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية 

واإلجتماعية سطات على الجهود التي قدموها لي طوال فترة مسيرتي بسلك الدكتوراه، وُيقدموها دائما لكافة الباحثين، 

 محبتي وعرفاني واعترافي بالجميل الذي صنعتموه. لكم مني
 
 جميعا

 

 سيدي رئيس اللجنة،،،  السادة أعضاء اللجنة الكرام،،،

 

إن نظام التحكيم أصبح هو الوسيلة األنجع لتسوية ُمنازعات عقود صناعة النفط وإنتاجه بشكل خاص والعقود 

فلسفة مثل تلك العقود، حيث تقوم على الُسرعة والسرية  االستثمارية األخرى بشكل عام، ففلسفة التحكيم ُمتفقة مع

نازعات الناشئة عن عقود صناعة النفط 
ُ
واملرونة، والحفاظ على العالقات اإلقتصادية ألطرافه، كما أن التحكيم في امل

 من عرضها على م
 
 لتعلقها بمسائل فنية بحته، فبدال

 
كمة حوإنتاجه يحتاج إلى مؤهالت علمية وفنية خاصة، نظرا

حيلها في أغلب األحيان على خبير إلبداء الرأي الفني فيها، يكون من األفضل عرضها على ُمحكمين تتوافر فيهم 
ُ
قضائية ت

تعاقدة ضد التعديالت التي تخل بالتوازن االقتصادي للعقد، 
ُ
املؤهالت. كما أن التحكيم ُيعتبر بمثابة تأمين للشركات امل

ستثمر األجنبي في القضاء الوطني باإلضافة إلى ذلك فإن لجوء أطر 
ُ
اف النزاع إلى قضاء التحكيم راجع إلى انعدام ثقة امل

تعاقدة وقانونها الوطني.
ُ
 للدولة امل

 

، بحكم أنه يشتمل على عدة أنظمة قانونية ُمختلفة، وتجارب 
 
 وحيويا

 
 هاما

 
 لكون موضوع األطروحة ُيمثل موضوعا

 
ونظرا

 بالعقود عديدة قد مرت بها تلك األنظمة 
 
 من عقود االمتياز النفطية التقليدية ومرورا

 
في الدول محل الدراسة، بدءا

شاركة النفطية وعقود املقاولة النفطية، فإنني واجهت صعوبات كبيرة في التوصل إلى عقود نفطية 
ُ
الحديثة كعقود امل
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نفطية األجنبية، حيث لم أتوصل إلى حديثة قامت بإبرامها الدول النفطية محل الدراسة مع الشركات االستثمارية ال

أحكام تحكيمية حديثة منشورة على حد علمي، إذ أن األحكام التحكيمية املنشورة في هذا الشأن ليست بأحكام حديثة، 

نازعات التي نشبت وتنشب بين أطراف عقود صناعة النفط وإنتاجه، وذلك 
ُ
 ُمقارنة بامل

 
وفي نفس الوقت قليلة جدا

 لحساسيتها وأهميتها ألطراف النزاع، بغرض بث الطمأنينة بُحكم سريه قضاء 
 
 في مثل هذه العقود، نظرا

 
التحكيم، خاصة

ستثمرين، األمر الذي ترتب عليه عدم تمكني من معرفة ُمستجدات األحكام التحكيمية املُتعلقة بجوانب 
ُ
لدى كافة امل

ختلفة بصدد تسوية ُمنازعات تلك العقود. التحكيم في عقود صناعة النفط وإنتاجه، وبيان مواقفها القانون
ُ
 ية امل

 

 في دول 
 
ختلفة للتحكيم في عقود صناعة النفط وإنتاجه، وخاصة

ُ
لقد تناولت من خالل هذه األطروحة الجوانب امل

 ببعض األنظمة القانونية من أهمها فرنسا وجمهورية مصر 
 
، ُمقارنة

 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية كنموذجا

 قدر استطاعتي عرض بعض املسائل التي ُيثيرها التحكيم في مثل تلك العرب
 
ية واململكة املغربية، وقد حاولت جاهدا

ثير العديد من اإلشكاالت القانونية الناجمة من التفاوت وعدم التساوي بين املراكز القانونية واالقتصادية 
ُ
العقود، التي ت

برم بين 
ُ
طرفين غير ُمتكافئين، هما الدولة بوصفها شخص من أشخاص القانون ألطراف هذه العقود، وذلك لكونها ت

الدولي العام والقانون العام الداخلي، وشخص أجنبي. فالدولة تتمتع بخصائص سيادية استثنائية ال يتمتع بها الشخص 

ل 
ُ
تعاقد معها، والذي ُيعتبر من أشخاص القانون الخاص، فعندئذ يقع هذا العقد بين ك

ُ
 من القانون الخاصاألجنبي امل

والقانون العام، والقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، وبالتالي ُيعتبر تحديد النظام القانوني الذي يخضع له 

 ذلك العقد االستثماري مسألة شائكة ال يمكن حسمها على نحو قاطع.

 

تعلقة بعقود 
ُ
نازعات امل

ُ
عنى بدراسة التحكيم في امل

ُ
 صناعة النفط وإنتاجه، فهي نابعة من كون أن نظامفهذه األطروحة ت

متدة في التاريخ العربي واإلسالمي، فهو 
ُ
 في ُمعظم البلدان العربية، وإن كانت له جذوره امل

 
 حديثا

 
التحكيم ُيعد نظاما

ألطروحة ا بصورته الحالية العاملية ُيعتبر من األنظمة الحديثة في ُمعظم التشريعات القانونية العربية، وتهدف هذه

بشكل عام إلى توفير دراسة ُمتكاملة وُمتخصصة في مجال التحكيم بُمنازعات عقود صناعة النفط وإنتاجه، خاصة 

 للمعيارين 
 
تعلق بالتحكيم التجاري الدولي، فإن ذلك استلزم دراسة طبيعة العقود النفطية وتكييفها القانوني وفقا

ُ
امل

قود النفطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومسألة أهلية الدولة القانوني واإلقتصادي، ومراحل تطور الع

أو أحد أشخاصها االعتبارية العامة إلبرام اتفاق التحكيم، وأثر ذلك االتفاق على حصانة الدولة القضائية والتنفيذية، 

 دفع من قبيل عدم اختصاصوبيان الجدل الفقهي والتحكيمي والقضائي حول طبيعة الدفع باتفاق التحكيم هل هو 

نازعة محل التحكيم، أو باعتباره من قبيل عدم قبول الدعوى أمام قضاء الدولة، أو من قبيل 
ُ
قضاء الدولة بنظر امل

األخذ بنظام وقف الدعوى القضائية، باإلضافة إلى ذلك بيان مبدأ استقالل شرط التحكيم ومبدأ االختصاص 

اجب التطبيق على إجراءات وموضوع التحكيم في ُمنازعات عقود صناعة النفط باالختصاص، ومسألة تعيين القانون و 

 وإنتاجه.  

نائي، وذلك من خالل بابين رئيسيين، حيث خصصت 
ُ
لباب اوبناء  على ذلك، فقد تم تقسيم هذه األطروحة إلى تقسيم ث

ى القضائية، وقد قسمت هذا الباب إلمنها للتعرف على طبيعة العقود النفطية وتسوية ُمنازعاتها بالوسائل غير األول 

منه: طبيعة العقود النفطية ومراحل تطورها بدول مجلس التعاون لدول الخليج  الفصل األول فصلين: عرضت في 

من هذا الباب فقد عرضت من خالله: تسوية ُمنازعات عقود صناعة النفط وإنتاجه  الفصل الثانيالعربية، أما 

ختلفة.بالوسائل غير القضائية في األ 
ُ
 نظمة القانونية امل
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تعلقة بعقود صناعة النفط  الباب الثانيأما 
ُ
نازعات امل

ُ
من األطروحة، فقد بحثت من خالله: دور التحكيم في تسوية امل

عن: آثار اتفاق التحكيم في عقود صناعة النفط  الفصل األول وإنتاجه، وقد قسمته إلى فصلين، تحدثت من خالل 

 فتحدثت من خالله عن: القانون واجب التطبيق على عقود صناعة النفط وإنتاجه.  انيالفصل الثوإنتاجه، أما 

 

 سيدي رئيس اللجنة ،،،  السادة أعضاء اللجنة الكرام،،،

 

قترحات، وهي على النحو التالي: 
ُ
 في ختامي أطروحتي فإنني قد ضمنتها مجموعة من التوصيات وامل

  

نتجة للنفط بشكل عام، أن تختار العقد النفطي بما يتناسب على الدول محل الدراسة بشكل خاص، وال  .2
ُ
دول امل

وتحقيق أهدافها، أي أن تقف على أهم األهداف األساسية املرجوة من العقد النفطي. ومن ُهنا فإن العلة ليست في 

ضعها و  اسم العقد وطبيعته، بل في شروطه وعناصره، فالدولة النفطية تستطيع أن تضمن حقوقها كاملة من خالل

تعاقد معها، بصرف النظر عن اسم 
ُ
ستثمرة وامل

ُ
لزمة في العقد النفطي املوقع بينها وبين الشركة األجنبية امل

ُ
للشروط امل

براء النفط بالدول النفطية سد أية ثغرات 
ُ
العقد وطبيعته، سواء  أكان عقد ُمقاولة أم عقد ُمشاركة. وبذلك يستطيع خ

 .فطية بما يتماش ى ومصلحة الدول النفطية وشعوبهافنية أو قانونية في العقود الن

 

 ببقية  .1
 
نظم التحكيم بشكل عام، أسوة

ُ
شرع في كل من اململكة املغربية ودولة الكويت أن يفرد قوانين ُمستقلة ت

ُ
على امل

 الدول التي نظمت التحكيم في قوانين ُمستقلة.

 

شرع في كل من اململكة املغربية، ودولة الكويت وم  .3
ُ
ملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة ُعمان على امل

شرع في اململكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية، لحل الخالف الفقهي حول مدى 
ُ
أن يحذو حذو امل

درة الدولة أو أحد أشخاصها االعتبارية العامة على إدراج اتفاق التحكيم في العقـــــــــــــــو 
ُ
د الدوليـــــــــة ذات الطابـــــــــع التجـــــــــــاري ق

 على أهلية الدولة أو أحد أشخاصها االعتبارية العامة 
 
 صريحا

 
كعقود صناعة النفط وإنتاجه، بحيث تتضمن  نصا

 العقود اإلدارية. وُيترك أمر املوافقة ع
 
 في التحكيم في العقود الدولية والداخلية وخاصة

 
فاق لى إدراج اتللدخول طرفا

في العقود التي تبرمها الدولة أو أحد أشخاصها االعتبارية العامة على الوزير  -شرط أو ُمشارطة التحكيم  -التحكيم 

ختص أو من يتولى اختصاصه وال يجوز التفويض في ذلك.  
ُ
 امل

 

حكعلى الدول محل الدراسة أن تتبنى في تعديالت تشريعاتها إجازة الطعن على قرار املح .4
ُ
ختصة في تعيين امل

ُ
م أو كمة امل

حكمين بحسب األحوال، وذلك في حالة ما إذا تجاوزت ُسلطاتها أو قد خالفت املبادئ األساسية في إجراءات تعيين 
ُ
امل

حكمين، وذلك حتى ال تستمر إجراءات التحكيم ويصدر الُحكم التحكيمي من هيئة تحكيم ُمشكلة من 
ُ
حكم أو امل

ُ
امل

حكم أو  محكمة قد تجاوزت
ُ
ُسلطاتها أو قد خالفت املبادئ األساسية في اإلجراءات أو النظام العام عند تعيين امل

حكمين، األمر الذي يترتب عليه بطالن الُحكم التحكيمي. 
ُ
 امل

 

نظمة للتحكيم ُمراعاة النص عل .0
ُ
شرع الُعماني والسعودي والبحريني والقطري أن يتبنى في تعديالت تشريعاته امل

ُ
 ىعلى امل

عنون ضمن  -مبدأ استقالل اتفاق التحكيم في الُجزء الخاص بالتعريفات واألحكام العامة 
ُ
 من النص الحالي امل

 
بدال
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تعلق "هيئة التحكيم"
ُ
شرع املغربي واإلماراتي، وهو املوقع الطبيعي وال حيح لهذا  -الباب امل

ُ
 بما فعله امل

 
وذلك أسوة

نظم التحكيم التجاري.  النص، باعتبار االستقاللية أحد القواعد
ُ
 العامة التي ت

 

حكمين ُسلطة فرض الغرامة  أن تتبنى في تعديالت تشريعاتها على الدول محل الدراسة .2
ُ
حكم أو امل

ُ
نظمة للتحكيم منح امل

ُ
امل

ل من يتخلف من الشهود أو يمتنع عن اإلجابة أو في حالة امتناع أحد األطراف أو الغير عن تقديم 
ُ
التهديدية على ك

حكم هو قاض ي خاص يتولى وظيفة قضائية، وبالتالي فإنه من األولى أن تكون له ُسلطة ا
ُ
ستندات التي بحوزته، فامل

ُ
مل

تقاعس عن تنفيذ قراره، وتكون واجبة النفاذ بحيث تصدر 
ُ
الُحكم بالغرامة التهديدية من تلقاء نفسه على الخصم امل

حكم
ُ
 تكون له ُسلطة جبر الخصوم على تنفيذ أوامره. مع ُحكم تحكيم وقتي قابل للتنفيذ، أي أن امل

ثير أو تحكم بعدم اختصاصها، أي  .1
ُ
شرع في الدول محل الدراسة ُمعالجة مسألة ما إذا كانت هيئة التحكيم ت

ُ
على امل

حكم أن ُيقرر من تلقاء
ُ
نظمة للتحكيم، بحيث يكون امل

ُ
 كيفية إثارة عدم اختصاصها بنظر النزاع، وذلك في قوانينها امل

نفسه عدم اختصاصه بسبب ُبطالن اتفاق التحكيم، دون الحاجة إلثارة الدفع من قبل أحد طرفي النزاع، وذلك 

حكم ال يستطيع أن يستمر في تحكيم غير صحيح. 
ُ
 كالقاض ي، فامل

 للقاعدة األصولية .3
 
راعي األعراف التجارية وشروط العقد عند فصلها في النزاع استنادا

ُ
لتي ا على هيئة التحكيم أن ت

 للقانون 
 
ٍل من الطرفين وُيعتبر ُمكمال

ُ
تعاقدين". فالعقد هو الذي ُيحدد حقوق والتزامات ك

ُ
نصت على أن "العقد شريعة امل

عترف بها في عالم التجارة، مع ضرورة 
ُ
راعي األعراف التجارية امل

ُ
 على هيئة التحكيم أن ت

 
واجب التطبيق. ويجب أيضا

رفية يأتي في املرتبة الثانية بعد تطبيق القواعد القانونية، وذلك بحكم أن النص الُعرفي ُمراعاة أن تطبيق القواعد العُ 

حكمين بتطبيق قواعد الُعرف ال ينطبق على العادات، فالُعرف 
ُ
هو نص تكميلي بعد النص القانوني، وبالتالي فإن إلزام امل

 من مصادر القانون فال 
 
حكم مصدر للقانون، بينما العادات ليست مصدرا

ُ
 .يلتزم بها امل

 

ستضيفة لالستثمار بشكل عام، أن تقوم بتحديث أو تعديل قوانينها  .3
ُ
على الدول محل الدراسة بشكل خاص، والدول امل

ظم التحكيم، واشتراط املوافقة الصريحة من قبلها على اللجوء إلى تحكيم 
ُ
تعلقة باالستثمار بما يتفق مع ن

ُ
الوطنية امل

 نازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى بواشنطن.املركز الدولي لتسوية ُم 

 

 ببقية  .20
 
شرع في كل من دولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين إصدار قانون ُينظم االستثمار األجنبي أسوة

ُ
على امل

نظم االستثمار ا
ُ
 ألجنبي فيها.دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي قد أصدرت قوانين ُمستقلة ت

 

ستضيفة لالستثمار بشكل عام، أن تقوم بتحديث أو صياغة اتفاقيات  .22
ُ
على الدول محل الدراسة بشكل خاص، والدول امل

ستثمر األجنبي، بحيث تتسم تلك االتفاقيات بالدقة كاشتراط 
ُ
تعددة األطراف التي تبرمها مع امل

ُ
نائية أو امل

ُ
االستثمار الث

سبقة والصري
ُ
حة من الدولة على اللجوء إلى تحكيم املركز الدولي لتسوية ُمنازعات االستثمار بين الدول املوافقة امل

ستثمر األجنبي من تحريك إجراءات التحكيم أمام املركز الدولي.
ُ
 ومواطني الدول األخرى بواشنطن، لكي يتمكن امل

 

ستضيفة لالستثمار بشكل عام .21
ُ
، أن تقوم بتحديد االستثمارات التي على الدول محل الدراسة بشكل خاص، والدول امل

تنوي حمايتها مع ضرورة التعريف الدقيق ملفهوم االستثمار سواء  في قوانين االستثمار أو في اتفاقيات االستثمار التي 

 تبرمها، وذلك من أجل تقييد ُسلطة هيئة التحكيم في التفسير.

 



 

 

  التاسع و الثالثيند العد

212 

ستضيفة لالس .23
ُ
تثمار بشكل عام، أن تقوم بتعيين ذوي الخبرة في مجال على الدول محل الدراسة بشكل خاص، والدول امل

التحكيم التجاري الدولي حتى يكونوا من بين املفاوضين في اتفاقيات االستثمار الدولية، ويكونوا من بين القائمين على 

عات ز رسم السياسة االقتصادية فيها. ويتم ذلك وغيره من خالل دراسة مضمون اختصاص املركز الدولي لتسوية ُمنا

سواء  من الناحية  2320االستثمار، وكيفية االستفادة من امليزة اإلرادية للخضوع لنصوص اتفاقية واشنطن لعام 

الشخصية أو املوضوعية. بل األهم من ذلك من ناحية التعبير عن الرضا باختصاص املركز الدولي، والذي بال شك 

نازعات وسوء الفهم بين الد
ُ
ستثمر األجنبي، األمر الذي من شأنه سوف ُيجنب الكثير من امل

ُ
ستضيفة لالستثمار وامل

ُ
ولة امل

قدر بماليين 
ُ
قدمة للمركز ال سيما مبالغ التعويضات التي ت

ُ
طالبات الثانوية التي تزيد من تعقيد النزاعات امل

ُ
أن ُيجنب امل

 الدوالرات.

 

ستضيفة لالستثمار النف .24
ُ
ة تجنب أي لبس عند صياغطي بشكل عام، على الدول محل الدراسة بشكل خاص، والدول امل

ختص 
ُ
سب األحوال بح -العقود النفطية والتوقيع عليها، بحيث يتم توضيح الصفة القانونية للوزير أو رئيس الوحدة امل

عند قيامه بالتوقيع على العقد النفطي، وهل له صفة الطرف في العقد أو صفة سلطة وصاية على الهيئة أو املؤسسة  -

 تي تكون هي الطرف بالعقد.العامة ال

 

ستضيفة لالستثمار بشكل عام،  .20
ُ
أن تتوخى الدقة عند إعداد وإدراج على الدول محل الدراسة بشكل خاص، والدول امل

ستثمر األجنبي، مع ضرورة تحديد القانون واجب تطبيق على اتفاق 
ُ
برم بينها وبين امل

ُ
صياغة اتفاق التحكيم بالعقد امل

القانون واجب التطبيق على إجراءات اتفاق التحكيم أو على موضوع النزاع، وذلك بعبارات واضحة التحكيم سواء  أكان 

 ودقيقة ال تقبل التأويل.

 

 سيدي رئيس اللجنة ،،،  السادة أعضاء اللجنة الكرام،،،

 

قترحات التي قد تم إدراجها في األطروحة التي بين يديكم اآلن، فإنه قد تم إدرا
ُ
 عند اأن التوصيات وامل

 
إلنتهاء جها فعليا

شرع بدولة 
ُ
، بإن امل

 
ناقشة، فإنه وكما تعلمون جميعا

ُ
من البحث، وخالل الفترة الفاصلة فيما بين فترة اإليداع ويوم امل

تحدة قد نظم التحكيم في قانون ُمستقل، حيث صدر القانون الجديد رقم: )
ُ
 3م( بتاريخ 2/1023اإلمارات العربية امل

قترحات حسب ما وضحته لكم في  م، ومن1023مايو 
ُ
مت بتعديل بعض التوصيات وامل

ُ
باب األمانة العلمية فأنني ق

تقريري اليوم، باإلضافة إلى قيامي ببعض التعديالت الالزمة في البحث بشكل عام لألخذ بالقانون الجديد، وهو فعُل 

 حسن لألطروحة.

قدمة من كما أنني كذلك قد قمت بإدارج ُملخص لألطروحة باللغتين 
ُ
العربية واإلنجليزية وذلك قبل بداية صفحة امل

.
 
 البحث الذي بين يديكم اآلن، وهو فعُل حسن لألطروحة أيضا

كما أنني سوف التزم بتسليم كافة أعضاء اللجنة الكرام نسخة من األطروحة تحتوي على أسماء اللجنة أن شاء هللا 

 تعالى.

 جنة الكرام،،،سيدي رئيس اللجنة ،،،  السادة أعضاء الل

وقبل أن أختم تقريري هذا، فأنه ومن خالل مسيرتي العلمية في البحث والتمحيص والقراءة والكتابة لهذه األطروحة، 

خرى خالل تلك الفترة، وإذ أستأذنكم لألخذ من بعض 
ُ
مت بإنجاز بعض األعمال األ

ُ
فإنني لم أكتفي بذلك فقط، وإنما ق

نجزة خالل فترة إعداد األطروحة، ولو على ُعجالة سريعة.وقتكم الثمين، وذلك لعرض بعض األ 
ُ
 عمال امل
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 سيدي رئيس اللجنة ،،،  السادة أعضاء اللجنة الكرام،،،

 

ناقشة على 
ُ
كري لألستاذ الدكتور رياض فخري رئيس اللجنة، وأساتذتي األجالء أعضاء لجنة امل

ُ
جدد ش

ُ
وفي الختام أ

عرضة لألخطاء كسائر األعمال البشرية، وتجشمهم عناء ومشقة الطريق تحملهم عناء قراءة وت حيح هذه األطروح
ُ
ة امل

 عن استعدادي التام لتسجيل ُمالحظاتكم السديدة واقتراحاتكم القيمة والتي بال شك 
 
في هذا الشهر الفضيل، ُمعربا

 أن أخذ أجر وأدعو هللاسوف تكون نبراس علم ووسام فخر على صدري بشكل خاص، وإثراء  لألطروحة بشكل عام، 

جتهد، فإن أجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن أجتهد ثم أخطأ فله أجر. 
ُ
 امل

 

بارك، وفي هذا الشهر الفضيل، أن يجمعنا تحت ظله يوم 
ُ
 أسأل هللا سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا املكان امل

 
وأخيرا

 ى نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.ال ظل إال ظله، وآخر دعوانا أن الحمُد هلل رب العاملين وصل هللا عل
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