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  دكتورال

  و العلوم السياسيةكلية احلقوق "   ب"   اضرأستاذ حم
    سعيدة -الدكتور موالي الطاهر جامعة  

  
  

  :الملخص
هذه الورقة البحثیة أن نستعرض أحد أهم موضوعات التحكیم التجاري الدولي، وذلك من خالل  سنحاول من خالل    

الوقوف على القواعد اإلجرائیة التي تتناول مسألة االعتراف باألحكام التحكیمیة وتنفیذها، وكذا آلیات الطعن فیها، وهذا كله 
  .، والصكوك القانونیة الدولیة، واالتفاقیات الدولیة المختلفة)نسيالمصري والفر (في ظل التشریع الجزائري، والقوانین المقارنة 

الحكم التحكیمي، والذي ینتقل  وال یتأكد ذلك إال بالتكلم عن دور الهیئة المكلفة بالتحكیم التي ینتهي دورها بمجرد إصدار   
بال للتنفیذ، ومن خالل هذه المرحلة بعد ذلك إلى مرحلة االعتراف به وضرورة إضفاء الصبغة التنفیذیة علیه حتى یصبح قا

التنفیذ الطوعي (سنحاول أن نتعرض إلى قواعد االعتراف بالحكم التحكیمي الدولي ، وآلیات تنفیذ حكم التحكیم الدولي 
  ).لألحكام التحكیمیة، التنفیذ الجبري لألحكام التحكیمیة

، نتحول مباشرة إلى التفصیل في جل اإلجراءات المتخذة وبعد معرفة كیفیة االعتراف بالحكم التحكیمي الدولي وتنفیذه    
) الطعن باالستئناف، الطعن بالبطالن، الطعن بالنقض(من أجل الطعن في األحكام التحكیمیة الدولیة بموجب طرق الطعن 

  . التي نص علیها المشرع الجزائري والتشریع المقارن، وكذا التشریع الدولي
  

Abstract:  
  We will try through this paper to review one of the main topics of international 

commercial arbitration, and that by standing on the procedural rules that address the issue of 
the recognition provisions arbitration and implementation, as well as mechanisms challenged, 
and all this under Algerian law, and the laws comparison (Egyptian and French), and 
instruments international legal, and various international conventions. 
    Not sure that only speak about the role of the body in charge of arbitration, which 
ends its role Once a verdict award, which then moves to the stage of recognition and the need 
to give the dye executive until it becomes enforceable, and during this phase we will try to 
exposed to the rules of recognition governing arbitration International, and mechanisms for 
the implementation of the rule of international arbitration (voluntary implementation of the 
provisions of the arbitration, the forced implementation of the provisions of the arbitration). 
    After learning how to recognize the judgment award and implementation of 
international, turn directly to the detail in most actions taken in order to appeal arbitration 
under international methods of appeal (appeal to appeal, the appeal of invalidity, cassation 
appeal) stipulated by Algerian legislature and comparative legislation, as well as international 
legislation. 
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  : مقدمة

العالم جعلت ال تصاالت وثورة قتصادية املصا شابك و الدولية التجارة نمو إن

التكنولوجيا نقل وعقود مة ثمارات اس ل ش موال رؤوس انتقال ولة وس واحدة، ة قر

الت وعقود ي وال والبحري وي ا النقل وعقود الدولية التجارة وعقود شاءات والعقودوعقود ن أم

الوسيلة ون لي الدو التجاري التحكيم آلية ر لتطو املاسة اجة ا أوجد ذلك ل للبنوك، املصرفية

املتعاقدة طراف ن ب شب ت خالفات أي حسم إليھ للرجوع من واملالذ بل واملناسبة، . الفعالة

ثمار س مجال ما م عصبا ل ش التحكيم أصبح ذا   .فل

الدوليةإذ والتجارة ثمارات، باالس املتعلقة اعات ال ة سو ل وسيلة التحكيم فعالية أن

ون و ھ لصا التحكي كم ا صدر من مصا ع فاظ وا قوق ا شرعية مدى تكمن عموما

صا ان إذا ا ف ينفذ أو ا، ف نفذ و ا ف يصدر ال الدولة بھ اف ع وقبل نفيذه، ب دراذلك

أمام فنحن ذا ل الدولة؟ لقضاء بديال وجعلھ إليھ وء ال من الفائدة فما وإال التنفيذ، بلد غ بلد

بإتباع ون ي جراء ذا أن إال ، كم ا يصدر التحكيم إجراءات استكمال فبعد حاسمة، مرحلة

إذ املنظم، أو اص ا التحكيم إطار ان إذا ما حسب ومحددة معينة اممراحل اح ب ي

فيھ للطعن قابال كم ا ان وإال املتخصصة، يئات ال ا عل املنصوص أو ا عل املتفق جراءات

فإننا التحكيم، مصداقية مدى ع محالة ال ستكشف ال املرحلة ذه مية أل ونظرا للقانون، طبقا

ذا و ، التحكي كم ل ساسية القانونية وانب ا مسألة جرائيةسنعا القواعد إ بالتطرق

الطعن كيفية ناول ن أخرى ة ج ومن ، ة ج من ذا ا وإنفاذ التحكيمية ام باألح اف باالع املتعلقة

املختلفة القانونية النصوص جاء ما حسب ا   .ف

ليات والش جراءات عض القانون فرض آثاره مرتبا التحكي كم ا صدور فبعد وعليھ

اتلتنفي الصعو عض التنفيذ عملية ض ع قد لكن ، التحكيم التفاق طبقا إراديا ينفذ حيث ذه

التنفيذ أمام ون ن نا و إقليمھ، تنفيذه املطلوب الوط بالقضاء نجد س ة مص ذي ل تجعل

كم ا ن لتحص القضاء ذا أمام أخرى ليات ش إتباع ب ي مما ، الطو التنفيذ بدل ي ا

  .حكيالت

إ ول املحور نتطرق حيث ن، اثن ن محور البحثية الورقة ذه عا سوف التا و

ون فسي ي الثا املحور أما وتنفيذه، التحكي كم با اف ع آلية تحكم ال القانونية القواعد جل

إجراءا إتباع تتمثل وال والتنفيذ، اف ع عد ما ملرحلة لطردارسا تخول ال الطعن ت

وسنحاول ذا كم، ا ذا إبطال إ يدفع ب س ناك أن ن تب إذا ما حالة ا استخدام التحكيم
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من ل البح موضوعنا نحصر املقارنة: أن ن والقوان زائري، ا ع شر املصري(ال ع شر ال

حقل)والفر املتعددة الدولية القانونية وك الص وكذا الدو، ع شر   . ال

ول  ا: املحور وإنفاذ التحكيم ام بأح اف باالع املتعلقة جرائية   .القواعد

تقوم ا عل املعروض اع ال يات حي ة ومعا بدراسة بالتحكيم لفة امل يئة ال تقوم أن عد

م بھ ف ع أن يجب الذي كم ا ذا طراف، ميع ملزم ي ا تحكي حكم قبلبإصدار ن

الصبغة إضفاء خالل من الوط ي القانو النظام يدخل ح بذلك املختصة القضائية ات ا

عليھ   .التنفيذية

ر يظ التنفيذ مرحلة ففي امھ، أح تنفيذ بمدى جليا تت وقيمتھ التحكيم مية أ أن كما

صد إ اية شأنھ اصل ا تفاق من بداية التحكيم شأنھ تم ما ل التحكيمأثر محكمة حكم ور

بھ، اف ع دون ا ل أثر ال قيمتھ أن إال التحكيم، ثمرة بمثابة عد ان إن و الذي اع لل املن

تية النقاط وفق ا ناول سن ال املسألة و   :)1(وتنفيذه

الدو: أوال التحكيمي كم با اف   .ع

رقم القانون سواء زائري ا املشرع يقم رقم)2()66/157(لم القانون أو ،)08/09 (

لكنھ ية، جن التحكيم ام بأح اف ع ف بتعر ديد ا ة دار و املدنية جراءات قانون املتضمن

املادة نصت وعليھ ا، ف ع ح ا توافر الواجب الشروط م أ يان بت فقط قانون)1051(قام من

أنھ) 08/09( بأ:" ع اف ع ا،يتم وجود ا تمسك من ت أث إذا زائر ا الدو التحكيم ام ح

الدو العام للنظام مخالف غ اف ع ذا ان   .و

صدرت ال املحكمة س رئ عن صادر بأمر الشروط، نفس و زائر ا للتنفيذ قابلة عت و

مق ان إذا التنفيذ محل محكمة أو ا اختصاص دائرة التحكيم ام موجوداأح التحكيم محكمة ر

الوط قليم املادة"خارج كذلك نصت كما ي) 1052(، ما ع القانون نفس حكم:" من ت يث

ا شروط ستو ما، ع ب أو التحكيم باتفاقية مرفقا صل بتقديم واملادة"التحكيم ،

ا)1053( املادة: " بقول ورة املذ الوثائق املختصةأعاله،1052تودع القضائية ة ا ضبط بأمانة

يل بالت املع الطرف   ".من

شروط مجموعة توفر مدى إ زائر ا الدولية التحكيم ام بأح اف ع يخضع وعليھ

 :  

ال/1 الكيفية حسب ا وجود ة بإثبات الدولية التحكيم ام بأح املتمسك قيام ضرورة

املادة ا ذه)1052(حدد و أصل، تقديم التحكي كم با املتمسك أو املع ع يجب الة ا



ل التشريعات القواعد اإلجرائية التي تحكم مسألة االعتراف بأحكام التحكيم وإنفاذها وتوجب الطعن فيها  في ظ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقارنة

- 198 -  

أو املع ع عذر إذا ما حالة و التحكيم، باتفاقية مرفوقا التحكيم محكمة من الصادر كم ا

ما، ستوفيان ما ل من ة ع قتصار لھ يجوز فانھ صل، تقديم كم با املتمسك

ض بأمانة مباشرة يلوتودع الت مھ الذي طرف من املختصة القضائية ة ا   .بط

قابلة/2 عت و ، الدو العام للنظام مخالف غ ام ح ذه ل املمنوح اف ع ون ي أن

من أو ، كم ا أصدرت ال املحكمة اختصاص دائرة حدود الشروط نفس و زائر ا للتنفيذ

ما حالة التنفيذ محل محكمة س الوطرئ اب ال خارج صدر قد كم ا ان   .)3(إذا

اف-1 ع    :شروط

الشروط من مجموعة توافر مدى إ زائر ا الدولية التحكيم ام بأح اف ع يخضع

املواد ا إل أشارت القانون)1051،1052،1053(ال تضمنتھ)08/09(من وما بھ جاءت ما وكذلك ،

امل ورك نيو وركاتفاقية يو ب املتحدة مم مؤتمر قبل من ا عل واملتعلقة10/06/1958:صادق ،

رقم املرسوم بموجب زائر ا ا إل انضمت وال ا، وتنفيذ ية جن التحكيمية القرارات باعتماد

  .05/11/1988 :املؤرخ)88/233(

إجراءات  لنا تحدد ا نجد تفاقية ذه ل قراءتنا خالل لقراراتومن والتنفيذ شراف

تفاقية ذه من امسة وا عة الرا املادة عليھ نصت ما حسب الدو   .)4(التحكيم

ن والثالث التاسعة ا دور أثناء الدو التجاري للقانون املتحدة مم نة وتضيف ذا

خ بتار   املنعقدة

ع2002يوليھ/تموز 7 التفاقية النطاق الواسع عتماد يةبأن جن التحكيم بقرارات اف

ورك نيو مة امل ا ران10وتنفيذ القانون،1958يونيھ/حز سيادة ز عز اما انجازا ان

الدولية التجارة ميدان   .    والسيما

التوقيع باب وفتح تفاقية، أعد الذي ن املفوض مؤتمر أن املتحدة مم نة ستذكر وإذ

اعتم ا نعل القوان توحيد ادة ز ذلك شأن من أن يرى املؤتمر أن ع أمور جملة ينص قرارا د

اص ا القانون منازعات ة سو فعالية من للتحكيم ما عزز أن بالتحكيم املتعلقة   .الوطنية

تفاقية، ا عل تنص ال ل الش اطات الش املختلفة ات التفس ا اعتبار تضع وإذ

وإذاوالناجم ية، ا ة ساو امل مسة ا تفاقية نصوص ن ب التعب ختالفات عن جزائيا ة

الفقرة ا اعتبار من)1(تأخذ ن التمك ا أغراض ن ب من ان ال تفاقية من عة السا املادة من

بحق اف ع خالل من وخصوصا ممكن، مدى أق إ ية جن التحكيم قرارات طرفإنفاذ أي

التحكيم، قرار ع عتماد فيھ يلتمس الذي البلد دات معا أو قانون من ستفيد أن ة مص ذي
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من مؤاتاة أك نظاما دات املعا تلك فيھ توفر أو القانون ذلك فيھ يوفر الذي البلد ذلك مما

  .تفاقية

مثل الدولية القانونية وك الص ا اعتبار تأخذ ا أ النموذكما ال سي و قانون

لسنة الدو التجاري باملادة1985للتحكيم يتعلق فيما خاصة الحقا املنقحة وقانون7بصيغتھ ،

طابات ا استخدام شأن املتحدة مم واتفاقية ونية، لك التوقيعات شأن النموذ ال سي و

الدولية العقود ونية   . لك

ا تأخذ منوإذا مؤتاة أك قضائية سوابق وكذلك داخلية، عات شر سن أيضا ا عتبار

قرارات وإنفاذ التحكيم وإجراءات التحكيم اتفاقات يحكم الذي ل الش اط باش يتعلق فيما تفاقية

بقرارات اف ع يع إ اجة ا مراعاة تفاقية تفس لدى ب ي أنھ ترى وإذ التحكيم،

وإن االتحكيم   .)5(فاذ

لعام الدو التجاري للتحكيم النموذ ال س ون قانون أن كذلك نجد 1985كما

عام املعدلة املادة2006بصيغتھ أشار قد تحكيم،)1(35أنھ قرار بأي اف ع ضرورة إ

بأ وعمال نا و لإلنفاذ، وقابال ملزما باعتباره فيھ صدر الذي البلد عن النظر صرف املادةو ام )2(35ح

القضايا)32(واملادة التحكيم ان م مية أ بمحدودية واملتعلق أعاله ور املذ عتبار إ نادا واس ،

نفاذ، و اف لالع كشرط باملثل املعاملة تدرج لم قليمية القيود ع التغلب الرغبة وا الدولية،

التفاصيل  النموذ القانون يضع وال حيثذا الوطنية، جرائية واملمارسات ن للقوان جرائية

املادة بموجب نفاذ ع صول ل معينة شروط بوضع النموذ القانون   .)2(35يكتفي

اف-2 ع طلب بالنظر املختصة القضائية ة   :ا

؟ اف باالع الطلب للنظر املختصة املحكمة   ما

املادة تنص ا)1051(لم اف،)08/09(لقانونمن باالع يتعلق فيما املختصة املحكمة ع

نفس طرف من يتم اف ع فإن بالتنفيذ بالطلب مرتبط أنھ أي فر اف ع طلب ان فإذا ولذا

  .املحكمة

القرار نفذ س ال املحكمة طرف من اف ع فيتم أص اف ع طلب ان إذا أما

اختص دائرة االتحكي   .اص

التحكيم بمقر مرتبط املختصة املحكمة فتحديد ساس ذا مقر)6(وع ان فإذا ،

إذا أما املختص، و ا اختصاص دائرة التحكيم قرار صدر ال املحكمة س فرئ زائر ا التحكيم

املختص و التنفيذ محل محكمة س فرئ زائر ا خارج موجودا التحكيم مقر   .ان
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سبة ال لعامو الدو التجاري للتحكيم النموذ ال س ون املعدلة1985لقانون بصيغتھ

املادة  2006 أشار املحكمة)1(35فقد إ يقدم ا وتنفيذ التحكيم بقرارات اف ع طلب أن إ

التحكيم بمقر مرتبطة ون ت وال   .املختصة،

الدو: ثانيا التحكيم حكم   .تنفيذ

ا صدورعت عد ما إ القا لدور امتداد الدو التجاري التحكيم مجال لتنفيذ

ع صول ا ا تخول ال التنفيذية القوة ا بذا سب تك ال التحكيم ام أح أن إذ ، التحكي كم ا

أمر صدور عد إال تنفيذية سندات عت ال ا لوحد ف ي، ا التنفيذ بواسطة القضائية ماية ا

التنفيذيةق الصيغة أي املختصة ة ا من ي   .ضا

بصالحية املختص القضاء من افا اع ذاتھ حد يمثل التنفيذية الصيغة إضفاء فإن وعليھ

من التأكد القضاء دور ينحصر نا ومن قانونا، املتاحة الطرق افة ب ا ج تنفيذه انية وإم كم، ا

لتنفيذ كم ا الالزمة الشروط سلطةتوفر يملك ال نا فالقا املوضوع، التدخل دون من ه

نافية است يئة عد ال أنھ باعتبار تنفيذه املراد كم ا عدالة من سلطة)7(التحقق يملك ولكن ،

النظام يخالف أو الوط القانون مع يتعارض أن دون تنفيذه انية وإم إجراءاتھ ة من التأكد

  .العام

ع-1 السابقة التحكيميالرقابة القرار   :صدور

بإعداد ي املؤسسا التحكيم ن املحكم قيام ع الدولية التحكيمية القواعد عض تنص

القرار ملراجعة وذلك التحكيم، محكمة داخل معينة ة ج ع عرض قرار مشروع أو مسودة،

يصدر ا عل ا موافق عد و مناسبة، ا ترا ال املالحظات وإبداء قبلالتحكي من التحكي القرار

ن إصداره)8(املحكم قبل التحكيم حكم بإخضاع ت عن قد القواعد ذه أن إ يرجع الذي مر ،

مناسبة ا ترا عليھ تبديالت أي إدخال ا ل يجوز حيث الدائمة التحكيم يئة ا تباشر سابقة لرقابة

املوضوع النقاط عض إ املحكم باه ان وتوجيھ ل، الش حيث كممن ا تنفيذ ان إم لضمان ية

فيھ الطعن وتفادي التحكيمية، صومة ل غامضة. املن تحكيمية قرارات صدور تفادي يمكن ذا و

قرار تفس معھ يحتاج قد مما املوضوعية، الطلبات عض الفصل من ا بخلو معيبة أو مة م أو

إصداره قبل تكملتھ أو يحھ ت أو   .التحكيم

ت عا املادةوقد من واملادة)21(ل الدولية، التجارة غرفة نظام نظام)4ف24(من من

السابقة الرقابة ذه ية ورو ية العر ة التجار   . الغرف
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من نوع عت التحكي القرار ع السابقة الرقابة ذه أن يرى ديث ا الفقھ عض أن إال

ا ال الفصل املحكم وسلطة عمل النظامالتدخل ة شكيك ال إ يؤدي والذي ع،

وحقيقتھ   .التحكي

املحكم، ا يتمتع ال السلطة تدخال تمثل ا أ السلطة ذه تطرحھ الذي ال فاإلش

تمس أخرى ة ج ومن ة، ج من خاص نوع من كقا اع ال والفصل ق ا قول لھ تخول وال

ا واملبادئ برمتھ التحكيم منبنظام لمة ال انتقاء إ املطاف اية تؤدي وال ا، عل يقوم ل

وقاتال مرفوضا عت الذي ز ال يكمن نا و التحكيمية، القرارات فاعلية ومدى التحكيم إ وء ال

التحكيم   .لنظام

ال الرقابة أن يرى الدولية التجارة لغرفة ع التا التحكيم لنظام د املؤ تجاه أن سابقةغ

املادة لنص طبقا التحكيم محكمة ا تقوم املنتوج)21(ال نوعية ن تحس م سا النظام ذا من

التحكي"التحكي نظرا" القرار وذلك الدولية، التجارة غرفة تحكيم لدى ن لك املس إ تقديمھ قبل

التحكيم مجال الدو از ا ذا ا يتمتع ال ة الكب ة إللتجر ن املحكم يھ تن ع وقدرتھ

ا إغفال يمكن ال   .)9(املسائل

التحكيمية-2 ام لألح الطو   .التنفيذ

صدور  قبل ما ة ف إ الرجوع و طواعية، عن التحكي كم ا طراف تنفذ أن صل

زائري  ا شر ال ح)93/09( املرسوم تنفذ ة زائر ا الوطنية املؤسسات الانت التحكيمية ام

ا تنفيذ عقدة أي تجد لم التا و زائري، ا القانون تطبيق خالل من طواعية عن ا ف طرفا . انت

كيفية لبيان ة جزائر أطراف ا ف تحكيمية ام أح ع صول ا ستطع لم بأننا القول يمكن وعليھ

ا ذه ام ح بأن نقول يجعلنا مما زائر، ا إرادياالتنفيذ تنفذ انت ة خ   .)10(الة

لسنة الفر زائري ا تفاق التحكيمية ام لألح الطو التنفيذ تجسد 1983وقد

املادة نصت أنھ)17/07( عندما   :ع

"La sentence arbitral est défini five et en acceptant le recours à 
l’arbitrage, les parties s’engagent à exécuter la sentence dent le délai fixé par 
le collège arbitral conformément aux dispositions du paragraphe 17/04 du 
présent règlement et à renoncer à tout recours". )11(  

CCI  ترجع ا معظم انت ية جن ات الشر مع سوناطراك شركة ا أبرم ال العقود و

 نظامإ
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أنھ ع الطو التنفيذ عن القول إ اء الفق ببعض أدى  :مما

"En règle générale, la sentence est exécutée spontanément plus 
de 9  0 % des sentences le sont de cette manière  )12( "  

زائري ا شر ال املرسوم و)93/09(أما الطو التنفيذ أن ع أكد إذفقد صل،

املادة أنھ) 16/2مكرر 458(تنص ا:" ع عل املنصوص الشروط حسب ي ا بالتنفيذ يؤمر

التحكي)17/2مكرر 458 (املادة للقرار الطو التنفيذ غياب وذلك ،." 

قانون صدور عد املادة)08/09(أما أن نجد ديد أنھ منھ)  2ف1051(ا ع :" تنص

قابلة امعت أح صدرت ال املحكمة س رئ عن صادر بأمر الشروط، نفس و زائر ا للتنفيذ

خارج موجودا التحكيم محكمة مقر ان إذا التنفيذ محل محكمة أو ا اختصاص دائرة التحكيم

الوط التنفيذ". قليم فكرة عن تخ قد زائري ا املشرع أن املادة ذه فحوى من شف س وعليھ

عبارةالطو  من م يف الذي ي ا بالتنفيذ فقط واكتفى التنفيذ" بأمر"، وا لزام تفيد ال

الوط قليم خارج أو زائر ا داخل  .سواء

تفاقيات تدعم قد التحكيمية ام لألح الطو التنفيذ مبدأ أن كذلك ونجد ذا

زائر ا ا إل انضمت ال طراف بدايةاملتعددة ا أبرم ال الثنائية تفاقيات وكذا ،1990)13(. 

كم ا تنفيذ عن فيتقاعس بدوره التنفيذ واجب عليھ يقع من يقوم ال أن يحصل قد لكن

كم ا تنفيذ أجل من وذلك بالقضاء ستعانة إ ة املص ذي الطرف يدفع ثم ومن ، التحكي

تنفيذ وإجراءات شروط فما ا، القضاء؟ج ق طر عن التحكي كم   ا

التحكيمي-3 كم ل ي ا   .التنفيذ

سنة ورك نيو اتفاقية إ بتحفظ زائر ا انضمام اف1958عد باالع قبلت قد ون ت

تفاقية ة مو الطو التنفيذ غياب ا ج ا تنفذ حيث ية، جن التحكيمية ام ح وتنفيذ

ك ا تنفيذ ن ب ومالفرق املح طرف من ا اتخاذ يتم دفاعية وسيلة و اف ع إذ بھ، اف ع و م

وإلثبات يحوزه، الذي للقرار فيھ املق ء ال ية مسألة إثارة أجل من القضائية ات ا أمام لھ

فصل ال للمسائل سبة بال لزامي عھ طا و تھ ب اف ع طلب و التحكي القرار يقدم ذلك

ا، ونف ي نا و ذلك، ا ل املخول ات ا طلب إ يمتد بل فقط اف ع يقتصر فال التنفيذ أما

معا ن املصط ستعمل من ن القوان من ا كث أن ولو اف، لالع يجة ن   .التنفيذ
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املادة أكدت ي ا التنفيذ صدد زائري)  16/2مكرر 458( و ا شر ال املرسوم من

أ) 93/09( املادة: "نھع ا عل املنصوص الشروط حسب ي ا بالتنفيذ 458يؤمر

الثانية(17مكرر    )...".الفقرة

املادة القانون) 2ف1051( أما أنھ)08/09(من ع للتنفيذ: " فتنص قابلة عت

املحكمة س رئ عن صادر بأمر الشروط، نفس و زائر   ...". ا

عن ساءل ن أن لنا اوعليھ توافر الواجب الشروط وكذا التنفيذ، قا إخطار كيفية

نفيذه؟ ب القا يأمر ح التحكي كم   ا

التنفيذ/أ قا إخطار   .كيفية

حسب تختلف ا ج التحكي كم ا تنفيذ مسألة تنظر ال القضائية ة ا تحديد إن

أم زائر ا صدر قد التحكي كم ا ان إذا املادةما عرضت وقد ارج،  17/2مكرر 458( ا

زائري) ا شر ال املرسوم ا) 93/09( من بقول بذلك املختصة القضائية ة ا نفس:" ملسألة و

دائرة القرارات ذه صدرت ال املحكمة س رئ طرف من زائر ا للتنفيذ قابلة عت الشروط

التنف محل محكمة س رئ من أو ا تراباختصاص خارج موجودا التحكيم محكمة مقر ان إذا يذ

ة ور م   "ا

املادة كذلك نجد القانون)1ف1035(كما النقطة) 08/09(من ذه إ أشارت قد

ا املحكمة:" بقول س رئ قبل من بأمر للتنفيذ قابال ي التحض أو ي ز ا أو ي ا ال التحكيم حكم ون ي

ا، اختصاص دائرة صدر مھال الذي الطرف من املحكمة ضبط أمانة كم ا أصل ودع و

يل واملادة..."الت ي)  2ف1051(، اآل جاءت ال القانون نفس زائر:" من ا للتنفيذ قابلة عت و

أو ا اختصاص دائرة التحكيم ام أح صدرت ال املحكمة س رئ عن صادر بأمر الشروط نفس و

التنفيذ محل الوطمحكمة قليم خارج موجودا التحكيم محكمة مقر ان   ". إذا

ما ن حالت تج ست   : وعليھ

زائر-1/أ ا التحكيمي كم ا صدر   .إذا

املع طرف من القضاء ق طر عن التنفيذ طلب فإن زائر، ا التحكيم مقر ان إذا

اخت يمتد ال املحكمة س رئ أمام ون ي التنفيذ يل كمبت ا ا ف صدر الذي ان امل إ ا صاص

املادة الفر املشرع لدى املوقف نفس و و ، ق)  1477/1 (التحكي   .)14(ف.م.ا.من
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يتفق لم ما رة القا ناف است ملحكمة ختصاص ذا د ع فقد املصري املشرع أما

ال جرى سواء ذا و مصر، أخرى ناف است محكمة اختصاص ع أوالطرفان مصر تحكيم

ا   .)15(خارج

زائر-2/أ ا خارج التحكيمي كم ا صدر   .إذا

املادة حسب الوط قليم خارج التحكيم مقر ان ق) 2ف1051(إذا وإ.إ.من ج.د.م

ا ف يطلب ال ة ا محكمة س لرئ يرجع ي ا بالتنفيذ مر إصدار اختصاص فإن ديد، ا

املش أما سواءالتنفيذ، بالتنفيذ باألمر املختصة القضائية ة ا ن ب يفرقان فال واملصري الفر رع

ليات والش الشروط لنفس التنفيذ إجراءات أخضعا وإنما ما، خارج أو مصر أو سا فر كم ا   .صدر

الشروط يخص فيما واملصري الفر تجاه ساير قد زائري ا املشرع أن نجد وعليھ

تو  ترى؟الواجب يا الشروط ذه فما ا، ج التحكي كم ا لتنفيذ ا   افر

التنفيذ-ب أجل من ا توافر الواجب   .الشروط

أخضعھ زائر ا للتنفيذ قابال ا خارج أو زائر ا الصادر التحكي كم ا عت ح

ا حسب املختصة القضائية ة ا اختالف مع الشروط لنفس زائري ا   .الةاملشرع

املادة نصت زائري) 17/1مكرر 458 (وعليھ ا شر ال املرسوم أنھ)93/09(من :" ع

ذا ان و ا، وجود ا املتمسك ت أث إذا الدولية التحكيمية القرارات نفيذ ب زائر ا اف ع يتم

الدو العام للنظام مخالف غ اف املادة"ع نص كذلك نجد أخرى ة ج ومن قانون) 1051(، من

ي) 08/09( بما جاءت ا:" ال تمسك من ت أث إذا زائر ا الدو التحكيم ام بأح اف ع يتم

الدو العام للنظام مخالف غ اف ع ذا ان و ا،   .وجود

صدرت ال املحكمة س رئ عن صادر بأمر الشروط، نفس و زائر ا للتنفيذ قابلة عت و

ا موجوداأح التحكيم محكمة مقر ان إذا التنفيذ محل محكمة أو ا اختصاص دائرة التحكيم م

الوط قليم   ".خارج

و و والتنفيذ، اف لالع ن « Condition matérielle »واحد املادت كال وضعت لقد

مادي  شرط

كم؟ ا بوجود التمسك يتم كيف ولكن ، التحكي كم ا وجود   إثبات

املادةنا زائري)  18مكرر 458( أجابت ا شر ال املرسوم أنھ) 93/09(من ع :" بالنص

ا ف تتوفر الوثائق ذه من ب أو التحكيم باتفاقية مرفقا صل بتقديم تحكي قرار وجود ت يث
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ا إلثبات ة املطلو املادة)16("الشروط وأيضا القانون) 1052(، ا) 08/09(من حكم:"بقول ت يث

ا شروط ستو ما، ع ب أو التحكيم باتفاقية مرفقا صل بتقديم  " التحكيم

ة ال يقدم فإنھ صلية الوثائق ع صول ا من املع الطرف يتمكن لم إذا وعليھ

ج م عن تصدر أن شرط ذا و التنفيذ، بلد لغة إ ا ترجم تمت ال ال أو ا عل ماملصادق

شر ال املرسوم زائري ا املشرع أن ورغم ورك، نيو اتفاقية عليھ أكدت حسبما ) 93/09(رس

از) 08/09(والقانون ا ا واملعمول الرسمية اللغة ال ية العر اللغة مسألة إ يتطرق لم

املادة وفق ورك نيو اتفاقية نص ترجيح يتم لذلك زائري، ا ي علو )17(04/2القضا النص ذا ون ل

شر ال املرسوم نص  ).08/09(والقانون) 93/09(ع

املادة من ل كذلك واملادة)17/1مكرر 458 (ووضعت زائري، ا شر ال املرسوم من

القانون) 1051( العام) 08/09(من للنظام التحكي كم ا مخالفة عدم يتمثل قانونيا شرطا

ع يقع و و ، خرقھالدو عدم من للتأكد كم ا بتفحص ملزمة ون ت ال القضائية ة ا عاتق

ع الوقت نفس و اف ع ع تنطبق الشروط ذه أن إ شارة وتجدر ، الدو العام للنظام

وكذا ، الفر املشرع ذلك إ ب ذ كما الشروط، نفس ن وم املف دمج يتم ما ا وكث التنفيذ،

ج لسنةاتفاقية لسنة1927نيف ورك نيو  .1958واتفاقية

كم ا فحص ع يقتصر املختص القا دور أن السابقة الفقرة خالل من ر يظ

دور يمتد وال يرفض، أو اف ع يقبل أن إما نا و ، الدو العام للنظام مخالفتھ عدم من التحكي

التحكي كم ا مراجعة إ  .القا

نقول نا كمومن ا وجود إثبات و و مادي، شرط ع تحتوي الشروط مسألة بأن

للمادة وفقا الالزمة ندات املس تقديم خالل من شر)  18مكرر 458( التحكي ال املرسوم من

عليھ) 93/09( املنصوص لإلجراء وفقا ذا و الة، ا حسب املختصة القضائية ة ا لدى ا إيداع مع

 )19مكرر 458( املادة

أن ع نصت املادة:" ال ورة املذ الوثائق القضائية18مكرر 458يودع ة ا لدى

أطراف العرائض بإيداع املتعلقة النفقات يتحمل يل، بالت املع الطرف أو ن املحكم أحد املختصة

اع املادة"ال وكذلك القانون)1035(، ا)08/09(من أمانة:"...بقول كم ا أصل ودع ضبطو

يل الت مھ الذي الطرف من  .املحكمة

التحكيم حكم وأصل والوثائق العرائض إيداع نفقات طراف واملادة"يتحمل من)1053(،

ا بقول القانون املادة:" نفس ورة املذ الوثائق القضائية1052تودع ة ا ضبط بأمانة أعاله

يل بالت املع الطرف من  ".املختصة
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التا لدىو امللف وضع يتمثل آخر إجراء وضع قد زائري ا املشرع بأن القول يمكن

ف املصار تحمل مع املختصة القضائية ة  .ا

من يصدر إجراء و الذي بالتنفيذ أمر املختصة املحكمة تصدر ا جميع الشروط ذه بتوفر

التح كم ل التنفيذية القوة إعطاء بمقتضاه أمر و املختص، نقطةالقا ون ي التا و ، كي

العام والقضاء اص ا القضاء ن ب   .)18(لتقاء

فيھ الطعن أو تنفيذه قبل بالتنفيذ مر إصدار وجوب يمثل املختلفة القضائية نظمة و

أداة بالتنفيذ مر ون ي ثم ومن العادي، القضاء ا معمول غ ن املحكم ام بأح خاصة قاعدة

التحكيللرقابة كم ل  .)19(القضائية

أو التحكي كم ا أصل ذيل ون ي أن فإما بالتنفيذ مر يأخذه الذي ل الش عن أما

ذا و التنفيذية، بالصيغة ورة مم منھ ة سليم ب الضبط اتب ل ذن يتضمن حيث امشھ،

املادة املرسوم)  20مكرر  458(نصت أنھ)93/09(من و :" ع للتنفيذت قابلة ن املحكم قرارات ن

الضبط اتب ل ذن تضمن و امشھ، أو القرار أصل بذيل املحكمة س رئ عن صادر أمر بموجب

التنفيذية بالصيغة ورة مم منھ ة سليم رسمية)20("ب ة بموجب كذلك ون ي قد كما ،

أمناء س رئ ا سليم ب يقوم كم ا ألصل التنفيذية بالصيغة ورة عليھمم نصت ما حسب الضبط

القانون)1036(املادة ا)08/09(من ورة: " بقول مم رسمية ة الضبط أمناء س رئ سلم

طراف من ا يطل ملن التحكيم حكم من التنفيذية  ".بالصيغة

التحكيمي-ج كم ا تنفيذ دون تحول ال  .سباب

شر ال املرسوم يتطرق قان)93/09(  لم وال إ، ديد ا ة دار و املدنية جراءات ون

سنة ورك نيو اتفاقية جاء ملا وفقا سباب ذه ل نتعرض ذا ول التحكيمية، ام ح رفض أسباب

املادة1958 نصت إذ اف)  05( ، ع أو التحكي كم ا تنفيذ رفض إ تؤدي ال سباب ع ا م

ا نرجع أن يمكن حاالت و التاليةبھ، سباب   :إ

التحكيم-1/ج أطراف لية أ عدام ا املادة: حالة نصت ورك) أ/5/1( فقد نيو اتفاقية من

أنھ1958لسنة املختصة: "ع السلطة إ الطرف ذا قدم إذا إال وتنفيذه القرار اعتماد يرفض ال

طراف أن ع الدليل فيھ والتنفيذ عتماد املطلوب املادةالبلد ورة املذ انت02تفاقية

لية عدم ا عل وما مح ا عل املطبق القانون  ...". بموجب

املقررة العوارض ع بناء لية عدام ا أو نقص وجود حالة عدام حالة يدخل إذ

املادة تھ و ما ذا و للتح) أ/36/1 (قانونا، النموذ ال س ون قانون الدومن التجاري كيم
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املعدلة1985لعام ا2006بصيغتھ إذا: "...بقول ضده، القرار تنفيذ املطلوب الطرف طلب ع بناء

ت يث دليال التنفيذ أو اف ع طلب ا إل املقدم املختصة املحكمة إ الطرف ذا طرفا: قدم أن

املادة إليھ املشار التحكيم إ)07(اتفاق  ...".ليةيفتقر

لھ من بتقديم ذا و ، التحكي كم ا وتنفيذ اف ع رفض وجب ب الس ذا توفر إذا

من عارض ا شا أو تنقصھ أو لية عديم ان طراف أحد أن ت يث ما التنفيذ عدم ة مص

عادة ال القانون و و ا، عل املطبق القانون ا عل املنصوص  . )21(العوارض

ذاتھ-2/ج التحكيم باتفاق املتعلقة كم:سباب ا تنفيذ أو اف ع رفض يمكن

تية سباب أحد التحكيم اتفاق توفر إذا   :التحكي

للتحكيم*         اع ال قابلية املادة:عدم نصت لسنة) أ/5/1( حيث ورك نيو اتفاقية من

أنھ1958 ع خ ا اأو: "...جز أخضع الذي القانون بموجب ة صا غ ورة املذ تفاقية أن

القرار فيھ صدر الذي البلد قانون بموجب الصدد ذا إ شارة توجد لم إن أو إليھ،  ".طراف

املادة كذلك أشارت وقد ال) أ/5/2( كما مما ان إذا اع ال أن إ تفاقية نفس من

ا ق طر عن تھ سو والتنفيذيجوز اف ع رفض فيمكن  .لتحكيم

التحكيم*         اتفاق ة لھ:عدم الذي صم ا قدم إذا التحكي كم ا يرفض كما

فيھ صدر الذي البلد لقانون وفقا أو رادة لقانون وفقا معيب التحكيم اتفاق أن ت يث ما ة مص

رادة قانون تخلف عند التحكيم  .حكم

التحكيمتجاوز*         التفاق وفقا ا إل املسندة ام امل التحكيم عليھ:يئة نصت ما ذا و

املادة من ج لسنة) 5/1(  الفقرة ورك نيو اتفاقية ا1958من ذلك: بقول غ خالفا شمل القرار إن

قرارات ع ينطوي أو التحكي البند توقعات عداد يدخل ال أنھ أو التحكيم اتفاق ور مذ

التحكيتتج البند أو التحكيم اتفاق حدود  ...".اوز

ذلك تجاوز وإذا عليھ، املعروضة صومة ا بنطاق م يل أن املحكم ع يجب التا و

التحكي كم ا  .)22(رفض

التحكيم-3/ج بإجراءات املتعلقة توفرت: سباب إذا التحكيمية ام ح ترفض أن يمكن

بإ املتعلقة سباب ماعض ن ب س إ ا نرجع أن يمكن ورك نيو اتفاقية وحسب التحكيم،  :جراءات

التحكيمية*          يئة ال شكيل عيب يئة:وجود ال شكيل أن صم ا ت أث إذا

التحكيم ان م قانون أو رادة لقانون مخالفا أي يح غ ان  .التحكيمية
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جراءات*           خالفت:مخالفة ما اتفاقإذا ا عل املتفق التحكيم إجراءات يئة ال

املادة نصت وقد ، التحكي كم ا وتنفيذ اف ع رفض ة مص لھ ملن ان من) د/5/1( التحكيم

لسنة ورك نيو ي1958اتفاقية ما وفق يئة ال شكيل قة طر مخالفة أو جراءات خرق حالة :" ع

حالة أنھ أو طراف، التفاقية مطابقا يكن لم التحكيم إجراء أو التحكيمية املحكمة شكيل أن أو

التحكيم فيھ وقع الذي البلد لقانون مطابقا يكن لم تفاقية وجود  ".عدم

ب أخذ الذي ب الس نفس و لعامو الدو التجاري للتحكيم النموذ القانون 1985ھ

املعدلة لم،)4/أ/36 (املادة2006بصيغتھ إذا التحكيم إلجراءات مخالفا كم ا ون ي أن و و

ا وغ ا عل املتفق ليات والش الدفاع حقوق أو املواعيد م  .)23(تح

التحكيمي/د كم با تتعلق ال   .سباب

ن املادةحيث لسنة)ا/05/1(  صت ورك نيو اتفاقية أنھ1958من لم:" ع القرار إن

صدر الذي البلد مختصة سلطة بھ العمل علقت أو ألغتھ أنھ أو لألطراف، ة جبار صفة سب يك

قانونھ حسب صدر أو   ".فيھ

املادة نجده املع للتحكيم)  5/أ/36 (ونفس النموذ القانون الدومن التجاري

املعدلة1985لسنة صوم2006بصيغتھ ل ملزما يصبح لم كم ا أن ة مص لھ من ت أث فإذا ،

رفض فيمكن فيھ، صدر الذي البلد املختصة السلطات طرف من تنفيذه إيقاف أو إلغاؤه تم أو

والتنفيذ اف   .)24(ع

ا أن املختصة القضائية ة ا الحظت وإذا اذا يمك البلد العام النظام يخالف كم

بالتنفيذ مر إصدار ترفض   .أن

لسنة ورك نيو اتفاقية لدى معتمدة سباب ذه أن نالحظ سبق ما خالل ،1958ومن

للمادة وفقا ذا منذ) 05(و أصبحت املادة1988ال ا نفس و زائري، ا ي القانو النظام من جزء

القانون )  36(  لسنةمن الدو التجاري للتحكيم املعدلة1985النموذ   .2006بصيغتھ

ي الثا التحكيمي: املحور كم ا الطعن   .طرق

كم، ا عد ما مرحلة ذلك عد وتبدأ ، التحكي كم ا بصدور التحكيم مراحل ت ت

سمح الذي القرار ناف است أو ، التحكي كم ا بطالن موضوع ز ي ا كموف ا تنفيذ أو اف باالع

أو سباب لنفس بالبطالن والطعن ناف باالست الطعن زائري ا املشرع أخضع وقد ، التحكي

املادة إ التحكي كم ا بطالن أخضع فقد املصري املشرع أما االت، أن)53( ا ونجد ذا ،
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املادة جاء ما حسب بصدده نص أي يرد لم ناف اب)52/1( ست التحكيم:" قول ام أح تقبل ال

قانون ا عل املنصوص الطعن طرق من ق طر بأي ا ف الطعن القانون ذا ام ألح طبقا تصدر ال

ة والتجار املدنية   .)25("املرافعات

ي، ثا كعنصر بالبطالن الطعن ثم ، أو كعنصر ناف باالست الطعن إ نتطرق سوف وعليھ

زائ ا املشرع املصريومادام ع شر ال عات شر ال من ه غ دون آخر طعن ق بطر انفرد قد ري

ذلك توفيقھ مدى يان ت مع بالنقض الطعن عن نتحدث فسوف   .والفر

القضاء: أوال أوامر ناف باالست   .الطعن

اف ع مر تضمن سواء القضائية ة ا من الصادر مر ضد ناف ست يوجھ

أ املادةوالتنفيذ نصت فقد ذا ول ما، رفض شر) 22مكرر 458( و ال املرسوم أنھ) 93/09( من :" ع

ناف لالست قابال التنفيذ أو اف ع يرفض الذي القرار ون املادة"ي نصت أخرى ة ج ومن ، )458

بأنھ) 23مكرر  شر ال املرسوم نفس أو :" من اف باالع سمح الذي القرار ناف است يجوز التنفيذال

التالية االت ا اف...". إال لالع الرافض مر ناف باست خاصة و املادة بأن القول يمكن وعليھ

والتنفيذ اف لالع د املؤ باألمر خاصة ف الثانية املادة أما  .)26(والتنفيذ،

القانون أن ونجد ن)08/09(ذا املادت تضمنتھ ما نفس أكد 458و 22مكرر 458( قد

املادة) 23مكرر  أن نجد حيث السابق، شر ال املرسوم القانون)1055(من جاءت)08/09(من

التا النحو ناف:" ع لالست قابال التنفيذ برفض أو اف ع برفض القا مر ون وكذلك"ي ،

القانون)1056(املادة ا)08/09(من بقول القا:" نصت مر ناف است يجوز أوال اف باالع

تية االت ا إال   ...".بالتنفيذ

املادة أن نجد أخرى ة ج من املرسوم)  25/2مكرر 458( لكن ع)93/09(من نصت قد

بالبطالن:" أنھ الطعن أن غ طعن، ألي قابال التحكي القرار ذا نفيذ ب سمح الذي مر ون ي ال

حدو  و القانون، بقوة عليھ تب التنفيذي قا من الصادر مر الطعن الدعوى املجلس سلم د

القا ذا من الدعوى ب املادة"أو أما القانون) 02ف1058(، ي)08/09(من اآل ال:" جاءت

ببطالن الطعن أن غ طعن، أي أعاله إليھ املشار الدو التحكيم حكم نفيذ ب يق الذي مر يقبل

يرتب التحكيم التنفيذحكم طلب الفصل عن املحكمة تخ أو التنفيذ أمر الطعن القانون بقوة

فيھ الفصل يتم لم   ".إذا

ال زائر با الصادر التحكي كم ا نفيذ ب يق الذي مر أن ن املادت لتا من م يف

مصط يذكر لم مادام التا و بالبطالن، الطعن ماعدا طعن أي اف"يقبل بأن"ع م نف أن يمكن

أو زائر ا الصادر سواء التحكي كم با اف ع أمر أما ناف، ست يقبل ال الذي و التنفيذ أمر
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أن يمكن خر و زائر ا الصادر بالتنفيذ مر وكذلك ناف، لالست يخضع أن يمكن ا خارج

ا الصادر بالتنفيذ مر أن ن ح ناف، لالست يخضعيخضع وإنما ناف، لالست يخضع ال زائر

فقط   .للبطالن

ن املصط أدمج املشرع أن م يف اف(وقد ع و أغفل) التنفيذ أنھ أو املع نفس

وا س اف ع مصط   .)27(إدراج

ناف-1 باالست الطعن   .حاالت

املادة شر)  23مكرر 458( نصت ال املرسوم قبو )93/09(من حاالت الطعنع ل

و ما، عدم أو التنفيذ أو اف باالع اص ا مر ناف   :باالست

ا-أ اختصاص عدم أو ا باختصاص خطأ التحكيم محكمة تمسكت   .     إذا

ا-ب مد أوانقضت باطلة اتفاقية ع بناء أو تحكيم اتفاقية بدون التحكيم محكمة فصلت   .إذا

ع-ج أو التحكيم محكمة شكيل ان للقانون إذا ن مخالف الوحيد املحكم ن   .ي

ا-د إل املسندة مة للم متثال دون التحكيم محكمة فصلت   .إذا

الطلب-ه وجوه من وجھ تفصل لم أو املطلوب ع ادة ز التحكيم محكمة فصلت   .إذا

طراف-و حضور مبدأ يراع لم   .إذا

ا-ز فيھ بما ب س لم أو التحكيم محكمة ب س لم سبابإذا تضارب وجد إذا أو   .لكفاية

الدو-ي العام للنظام مخالفا التنفيذ أو اف ع ان   .)28(إذا

القانون صدور عد فقط،)08/09(لكن حاالت ستة إ تقلصت قد االت ا ذه أن نجد

املادة عليھ نصت ما ذا ا)1056(و بقول القانون ذا ال: من مر ناف است يجوز افال باالع قا

تية االت ا إال بالتنفيذ   :أو

مدة/1 انقضاء أو باطلة اتفاقية ع بناء أو تحكيم اتفاقية بدون التحكيم محكمة فصلت إذا

  .تفاقية

للقانون /2 مخالفا الوحيد املحكم ن عي أو التحكيم محكمة شكيل ان   .إذا

مة/3 امل يخالف بما التحكيم محكمة فصلت اإذا إل   .املسندة

ية/4 الوجا مبدأ يراع لم   .)29(إذا
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سباب/5 تناقض وجد إذا أو ا، حكم التحكيم محكمة ب س لم   .إذا

الدو/6 العام للنظام مخالفا التحكيم حكم ان   .إذا

املرسوم خالل من سواء صر ا يل س ع ناف ست أسباب زائري ا املشرع حدد لقد

شر املادة)08/09(والقانون)93/09(ال إدماج ان باإلم ان تقديرنا و املادة)1055(، مع

والطعن)1056( وامر ضد ناف باالست الطعن إخضاع را م نجد ال إننا ثم ناف، ست بصدد

ضد بالبطالن الطعن ق طر اختيار أن العلم مع االت، ا لنفس التحكيمية ام ح ضد بالبطالن

كم افا لالع د املؤ أو الرافض مر ضد ناف باالست الطعن من وأنجع أفضل مباشرة التحكي

قا عن صادر أمر ضد ناف باالست الطعن حاالت إخضاع كذلك را م نجد ال ا وأخ والتنفيذ،

املادة ورة املذ االت ا أن ن ح ، القانون)1056(وط التحكي)08/09(من كم ا تخص

مخالفة حالة ماعدا االت، ا من ا وغ التحكيمية يئة ال أو التحكيم، إجراءات أو ذاتھ، حد

وامر ضد ناف ست حاالت توحيد بصدد املطروح ال ش يبقى لذلك فقط، الدو العام النظام

أو  زائر ا سواء الصادرة التحكيمية ام ح ضد بالبطالن الطعن حاالت ا؟مع   خارج

رفعھ-2 وميعاد ناف ست بنظر املختصة   .املحكمة

املادة نصت فقد ناف باالست الطعن بنظر املختصة القضائية ة ا عن  24مكرر 458( أما

شر) ال املرسوم أنھ)93/09(من ن: " ع املادت عليھ املنصوص ناف ست 22مكرر 458يرفع

ا23مكرر 458و املجلس اعأمام ال فصل الذي القا بعھ ي املادة"لذي أما من)01ف1059(،

أنھ)08/09(القانون ع نصت عليھ: " فقد املنصوص التحكيم حكم بالبطالن الطعن يرفع

الطعن1058املادة قبل و اختصاصھ، دائرة التحكيم حكم صدر الذي ي القضا املجلس أمام أعاله

الن خ تار من التحكيمابتداء بحكم   ".طق

إليھ ت ي الذي ي القضا املجلس قا و ناف ست ينظر الذي املختص فالقا

والتنفيذ اف لالع املعارض أو د املؤ مر أصدر الذي يمتد(القا الذي ي القضا املجلس أي

مر أصدرت ال للمحكمة   ).اختصاصھ

يرفع ناف ست فإن سا فر إأما ا اختصاص يمتد ال ناف ست محكمة أمام

للمادة طبقا ذا و اف، ع أو التنفيذ أمر نظرت ال أي مر، أصدرت ال من)  1503( املحكمة

  .ف.م.إ.ق

طراف ن ب عليھ النص حالة وحده ناف باالست الطعن إ الفر املشرع أحال وقد

قا ينظر حيث مخولةتفاق، مة امل ذه انت إذا بالص كمفوض ناف ست محكمة
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املادة لنص وفقا ن ق)  1483( للمحكم ذا.م.إ.من انفرد قد الفر املشرع أن العلم مع ف،

فعالية أك الدو التجاري التحكيم يجعل مما لنفسھ،   .املوقف

امل عليھ نصت فقد ناف باالست الطعن تقديم ميعاد املرسوم) 24مكرر 458( ادةأما من

شر ا)93/09(ال القا:" بقول قرار تبليغ من ابتداء ر ش خالل سھ تأس املادة"يمكن وأما ، 

القانون)1ف1059( أنھ)08/09(من ع واحد:" فتنص ر ش أجل عد الطعن ذا يقبل من)1(ال

بالتنفيذ القا لألمر الرس التبليغ خ وتج". تار بنفسذا أخذ قد الفر املشرع أن إ شارة در

املادة ق)1486/2( امليعاد   .ف.م.إ.من

بھ اف ع أو التحكي كم ا تنفيذ وقف آثاره من فإن ناف باالست الطعن رفع وعند

للمادة شر)مكرر458( طبقا ال املرسوم ا)93/09( من الطعون: "بقول تقديم أجل يوقف

املواداملنص ا عل و22مكرر 458وص التحكيمية،25مكرر 458و23مكرر 458، ام ح تنفيذ

كذلك موقف أثر جل املقدم املادة"وللطعن وكذلك القانون)1060( ، ا)08/09(من يوقف: "بقول

املواد ا عل املنصوص ا ممارس وآجل الطعون التح 1058و1056و1055تقديم ام أح   ".كيمتنفيذ

املادة خالل من خر و املسألة ذه تناول فقد الفر املشرع من)  1486/3( أما

  .ف.م.إ.ق

التحكيمي: ثانيا كم ا ضد بالبطالن   .الطعن

املادة أساسھ يجد حيث مباشرة، التحكي كم ا ضد الطعن ذا 458( يوجھ

شر)  25مكرر  ال املرسوم ا)93/09(من الصادرة" :بقول التحكيمية القرارات ون ت أن يمكن

املادة ا عل املنصوص االت ا بالبطالن طعن موضوع الدو التجاري التحكيم مجال زائر با

املادة"أعاله23مكرر 458 وأيضا القانون)1ف1058(، ا)08/09(من حكم:" بقول ون ي أن يمكن

م زائر ا الصادر الدو املادةالتحكيم ا عل املنصوص االت ا بالبطالن طعن 1056وضوع

  ".أعاله

املادة ا مصدر تجد النصوص ذه ق)  1504( إن املادة.م.إ.من وكذا من)ا/5/1(  ف،

لسنة ورك نيو   .1958اتفاقية

شر ال املرسوم إ الرجوع القانون)93/09(و وكذا ا)08/09(، املشرع أن زائرينجد

لرفع ا إل ند س ال االت ا نفس إ البطالن دعوى لرفع ا إل ند س ال االت ا بصدد أحال قد

املادة إ حالة من تجھ ست ما ذا و ناف، شر)  23مكرر 458( ست ال املرسوم ،)93/09(من
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املادة إ حالة القانون)1056(و ا)08/09(من املشرع عدد حيث يل، س ع االت ا زائري

صر   .ا

املادة من أحال الذي الفر للمشرع سبة بال ء ال املادة) 1504(ونفس من)1502(إ

ال.م.إ.ق االت ا عدد ولذلك وحيد، ق كطر بالبطالن الطعن جعل فقد املصري املشرع أما ف،

ا املرسوم ا عل املنصوص االت ا مع ا معظم شابھ ديدت ا الفر القانون أو شر   .ل

املادة نص خالل من مالحظتھ يمكن شر)  25/1مكرر 458( وما ال املرسوم من

واملادة)93/09( القانون)1ف1058(، ام)08/09(من ح فقط يخص بالبطالن الطعن أن

ذا زائر ا الصادرة الدو التجاري التحكيم مجال نالحظالتحكيمية أخرى ة ج ومن ة، ج من

املادة من الثانية الفقرة الطعن)25مكرر 458(أن القانون بقوة يرتب بالبطالن الطعن بأن تق

التنفيذ قا من الدعوى ب أو التحكي كم ا وتنفيذ اف باالع الصادر   .مر

اء الفق من جانب ب ذ بالط)30(و بالبطالن الطعن عالقة القولبصدد إ ناف باالست عن

القرار: "بأنھ ضد ون ي ناف باالست والطعن مباشرة التحكي كم ا ضد ون ي بالبطالن الطعن مادام

فإن ن، ق الطر كال موجودة الطعن أسباب أن ومادام والتنفيذ، اف ع رفض أو بقبول الصادر

املادة بأنھ) 25/2مكرر  458(نص تق ون : "ال ي التحكيال القرار ذا نفيذ ب سمح الذي مر

احتمال ل عطل بالبطالن الطعن ق طر إ وء ال أن أخرى عبارة ع ذا ف طعن، ألي قابال

املادة الواردة القاعدة من ناء است ذا و ناف، باالست الطعن إ وء   ".23مكرر 458ال

القانون الطعن)08/09(أما أن خاللھ من بقوة)2ف1058املادة(بالبطالنفنجد يرتب

طلب الفصل يخص فيما ا دور عن املحكمة تخ أو التنفيذ شأن الصادر مر الطعن القانون

فيھ الفصل يتم لم إذا   .التنفيذ

وحاالت ناف باالست الطعن حاالت يوحد لم زائري ا املشرع بأن القول يمكن وعليھ

ب فقط، بالبطالن املختصةالطعن املحكمة وكذا الطعن، لرفع املتبعة جراءات كذلك وحد ل

  .واملواعيد

املادة حسب بالبطالن الطعن بالنظر املختصة املحكمة فإن التا من) 26مكرر 458( و

شر ال واملادة)93/09(املرسوم القانون)1ف1059(، الذي)08/09(من ي القضا املجلس إما

ك ا أصدرتصدر ال املحكمة إ اختصاصھ يمتد الذي املجلس أو اختصاصھ دائرة التحكي م

ما عدم أو والتنفيذ اف ع املرسوم24مكرر 458املادة(أمر   . )93/09من

حيث من الطعن طرق بتوحيد قام قد زائري ا املشرع بأن زم ا ستطيع خ و

الطعن، بنظر ي القضا املوادختصاص من مأخوذة الفر)1505و1486(و القانون   .من
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املادة نصت فقد لذلك، املقررة املواعيد حيث من املرسوم)  26/2مكرر 458( أما من

شر خالل) 93/09(ال ون ي أن ع التحكي بالقرار النطق من ابتداء الطعن ذا قبول ع

املصر  من ون ي وأن تبليغھ، من ر للتنفيذش بقابليتھ   .ح

املادة القانون)1059(أما أنھ)08/09(من ع نصت من: "....فقد ابتداء الطعن قبل و

التحكيم بحكم النطق خ   .تار

واحد ر ش أجل عد الطعن ذا يقبل القا)1(ال لألمر الرس التبليغ خ تار من

املواعيد"بالتنفيذ بنفس الفر املشرع أخذ وقد ن، ق) 1486/2(و)1505/2( املادت   .ف.م.إ.من

واشنطن اتفاقية فتأخذ البطالن دعوى رفع مواعيد اختلفت الدولية التحكيم أنظمة و

بنظام اصة  ا

طلب120بمدة ان إذا إال التحكي كم با النطق يوم من ابتداء البطالن دعوى لرفع يوم

(CIRDI)  

الصال  عدم ع قائما خاللالبطالن الطلب تقديم يجب الة ا ذه ففي من120حية، يوما

كم ا صدور ت ال سنوات ثالث خالل أو الصالحية عدم شاف اك خ القانون)52/2املادة(تار أما ،

صاحب الطرف سلم يوم من ر أش ثالثة يتجاوز ال ميعاد بالبطالن الطعن ع فينص النموذ

ال من أو ، التحكي كم بموجبا قدم قد ان الذي الطلب التحكيم يئة فيھ حسمت الذي يوم

للمادة) 33(املادة وفقا بمدة)34/3(أو الدو التجاري للتحكيم عمان اتفاقية تأخذ كما من60، يوما

للمادة طبقا التحكي كم ا استالم خ   .)34/2(تار

املادة نصت فقد بالبطالن الطعن آلثار سبة ال شر)27مكرر 458(و ال املرسوم من

أنھ)93/09( املواد: "ع ا عل املنصوص الطعون تقديم أجل 23مكرر 22،458مكرر 458يوقف

كذلك25مكرر 458و موقف أثر جل املقدم وللطعن التحكيمية، ام ح كذلك"تنفيذ نجد كما ،

القانون)1060(املادة أن)08/09(من ع نصت ا: "ھال ممارس وأجل الطعون تقديم يوقف

املواد ا عل التحكيم 1058و1056و1055املنصوص ام أح   ".تنفيذ

للبطالن التالية ثار تج ست القانونية النصوص ذه خالل   :من

كم/1 ا ضد بالبطالن للطعن املحددة املدة انقضاء عد إال التحكيمية ام ح تنفذ ال

ا أو دونالتحكي لة امل ذه انقضاء و التنفيذ، رفض أمر أو التنفيذ أمر ضد ناف باالست لطعن

فيھ املق ء ال لقوة حائز التحكي كم ا يصبح الطعن ك   .تحر
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إن/2 التنفيذية للقوة حائزا التحكي كم ا كذلك يصبح ورفض ناف باالست الطعن رفع إذا

ا وإذا سابقا، التنفيذ أمر موضوع يكن ناف،لم ست فرفض بالتنفيذ أمرا حائزا التحكي كم ا ن

التحكي كم ا اية إ يؤدي   .فإنھ

قرار/3 صدور ن ح إ التحكي كم ا تنفيذ يوقف الطعن ذا فإن البطالن دعوى رفع عند

رفضھ أو الطعن لتأييد   .املجلس

التحكيمي: ثالثا كم ا بالنقض   .الطعن

ا القرارات ون املحكمةت أمام بالنقض للطعن قابلة بالبطالن والطعن ناف باالست لصادرة

املادة إليھ بت ذ ما و و ة، زائر ا القانون)1061(العليا ا)08/09(من القرارات: "بقول ون ت

للمواد تطبيقا بالنقض)1055،1056،1058(الصادرة للطعن قابلة ساؤل"أعاله ال يمكننا نا ومن ،

وجھ أي وفقحول ذلك ون ي ل ف العليا، املحكمة أمام بالنقض الطعن نؤسس أن يمكن الوجوه من

املادة ا عل املنصوص املادة)1061(وجھ الواردة وجھ أساس ع أو   ؟)358(،

ال وجھ أن تج ست أن يمكننا أنھ إال السؤال، ذا عن جابة عن املشرع وت س فرغم

امل ا صادرة)358(ادةجاءت قضائية لقرارات موجھ بالنقض الطعن أن مادام ا سيؤخذ ال

زائر ا داخل مختصة مجالس   .عن

كم ا ضد أي ن، السابق ن الطعن بمناسبة الصادرة ام باألح بالنقض الطعن يتعلق

وت البطالن، أو ناف باالست الطعن بمناسبة الصادرة القضائية ات ا من العلياالصادر املحكمة ون

املادة بموجب الطعن ذا بالنظر ختصاص صاحبة ة زائر القانون )1061(ا ،)08/09( من

التحكي القرار الطعن وأسباب حاالت توفر عد ذا   .و

التحكيم-1 باتفاق تتعلق ال الطعن   .حاالت

فتتجس ناف ست أو البطالن طلب ر ت ال االت ا التحكيميةأما يئة ال تمسك أوال د

ا مد انقضاء أو ا بطال أو تحكيم اتفاقية وجود و وثانيا ا، باختصاص   .خطأ

سبة فبال الثانية، تحقق ع يتوقف و تحقق أن حيث متداخلتان، حالتان عت و

اختصا ة بمدى املتعلق الدفع النظر التحكيم يئة ع فيجب ول ب بالفصلللس ا ص

إال أو قرار بموجب ذلك تم و ، خ ذا بخصوص دفع أي قبل عدمھ من ا أمام املعروض اع ال

باملوضوع مرتبطا الدفع ان اع-إذا رى-ال و الشأن، ذا ي ا ال القرار ضمن الدفع يفصل ا فحي

النو  ذا إ فعالية أق منح إ ترمي القاعدة ذه أن االبعض بإعطا ذا و املنازعات، فض من ع

ا أساس ع ال التحكيم اتفاقية ومدى محتوى صالحية النظر أجل من للمحكم املة ة حر
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بحالة ا باختصاص التمسك التحكيمية يئة ال خطأ مدى يتحدد عليھ ناء و اع، ال سيفصل

التحكيم   .)31(اتفاقية

بإجراءات-2 تتعلق ال الطعن   .التحكيمحاالت

التحكيمية/أ يئة ال ة عدم   .حالة

املحكم ن عي أو التحكيم محكم شكيل ان إذا ما حالة و الة، ا ذه يخص فيما

رقم القانون زائري ا املشرع تداركھ الذي مر و و للقانون، مخالفا املادة)08/09(الوحيد

  .منھ)1056(

وحض/ب الدفاع حقوق ام اح طرافعدم   .ور

سباب أك من و ب الس ذا ون من الرغم ع فإنھ إليھ، ھ بالتنو جدير و ومما

نادرا إال إبطالھ أو التحكي القرار تنفيذ برفض أثره تج ي ال أنھ إال شارا   .ان

  :خاتمة

، الدو التجاري التحكيم من ن ت متباي ن مرحلت زائري ا ي القانو النظام ففيعرف

املشرع يتخذ لم حيث السيادة، ة بأولو يرا ت النظام ذا ل ار ن و بالعداء ت تم ال و املرحلة

إذ التحكيم، حساب ع ن الوطني والقضاء القانون ة أولو شأن محددا وال ا وا موقفا زائري ا

املادة خالل من خاصة عيا شر و ا ق)442/3(نظر ال.إ.من زائري ا التحكيمم رفض ر يظ قديم

إ زائر ا وء خالل من ذا و آخر، موقفا زائر ا رت أظ وواقعيا تطبيقي لكن الدو التجاري

ن ب الثالثة املرتبة ا احتالل بدليل املناسبات من العديد تفا خاصة الدو التجاري التحكيم

من ل عد الوسيلة ذه إ ا رجوع ية العر واالدول تناقض ذا و السعودية، ية والعر مصر

التطبيقي والواقع السياسية طابات وا ة ج من القانونية النصوص ن تفاقات(ب و من) العقود

ام لألح ي ا التنفيذ إجراءات إ حاجة دون طواعية عن ان ام ح تنفيذ أن كما أخرى، ة ج

  .التحكيمية

العد املوقف أثر شكك ساوما فر ن ب م امل التحكيم نظام و التحكيم تجاه ي وا

خ بتار زائر حاسما27/03/1983وا منعرجا ل وش زائر، ا نوعھ من دا فر نظاما ناه اعت الذي

املرحلة تلك زائري ا ي القانو النظام تذبذب تج ست جعلنا مما لھ، السابقة زائر ا ملواقف

التج التحكيم من الدوموقفھ   .اري
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بأن نقول أن فيمكن العميقة، قتصادية باإلصالحات ت تم ال ديدة ا املرحلة أما

أصبح الذي الدو التجاري التحكيم تجاه تضايقھ انت ال العقدة من تخلص زائري ا املشرع

ن ثمر املس ثقة وتأكدت مصداقيتھ زادت إذ اعات، ال ة سو ل عامليا مفضال موالنظاما اب وأ

بقضاء تتم ال للدول سبة بال ح للدول الوط القضاء تجاه م ثق تقلصت ن ح ، أك فيھ

ومتطور    .قوي

الضرورة أملتھ الدو التجاري التحكيم نحو سا وفر ومصر زائر ا اتجاه فإن وعليھ

أدوات ح قتصادية لآلليات شاملة عوملة ة املتم اعاتالعاملية ال ة سو   .ووسائل

سنة ورك نيو اتفاقية إ نضمام ان شر1988ولقد ال املرسوم وإصدار ، )93/09(،

القانون اتفاقيات)08/09(وكذا إ نضمام و ثمارات، س يع ب خاصة ثنائية اتفاقيات وإبرام

ز  ا ي القانو للنظام ديدة ا املرآة يمثل طراف للتحكيممتعددة ة ولو أعطى الذي ديد ا ائري

ن الوطني والقانون القضاء حساب ع الدو   .التجاري

  : وامشال

محمد كوال، تطور التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري، منشورات بغدادي، الجزائر، : أنظر - )1(
  .246:، ص2008

  .المتعلق بقانون اإلجراءات المدنیة القدیم) 66/157(من القانون رقم ) 17مكرر 458(المادة : أنظر - )2(

 23المؤرخ في  08/09قانون رقم (عبد الرحمن بربارة، شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة : أنظر - )3(
  .558:، ص2009، طبعة ثانیة مزیدة، منشورات بغدادي، الجزائر، )2008فیفري 

، المكتب الجامع )دراسة مقارنة(كیم في العقود التجاریة ناصر ناجي محمد عجمان، شرط التح: أنظر - )4(
  .ومایلیھا 196:، ص2008الحدیث، األردن، 

علیوش قربوع كمال، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة : أنظر - )5(
  .33:، ص2004الثانیة، الجزائر، 

الطرق (تحكیم الجزائري الجدید، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص عبد الحمید األحدب، قانون ال: أنظر - )6(
  .23،24:، ص،ص2008جوان  15/16،الجزائر، ")الصلح،والوساطة والتحكیم"البدیلة لحل النزاعات

حمزة حداد، التحكیم كوسیلة بدیلة لتسویة النزاعات التجاریة، ورقة عمل مقدمة لندوة محامو : أنظر - )7(
  115:، ص1998سنة / ، األردن، تشرین أولالمستقبل المنعقدة

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، "دراسة مقارنة"فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي: أنظر - )8(
  . 13:، ص2006، 1ط

، 1خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، دار الشروق، القاھرة، مصر، ط: أنظر - )9(
  .82، 81:، ص، ص2002

إن التنفیذ الطوعي لألحكام التحكیمیة التي كانت المؤسسات الجزائریة طرفا فیھا كشركة سوناطراك  -)10(
مثال یناقض بحق الخطاب السیاسي واإلیدیولوجي الذي كان سائدا آنذاك والمبني على مبدأ رفض التحكیم 

  .التجاري الدولي
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(11)- voir : TERKI NOUREDDINE, L’arbitrage commercial international en 
Algérie, O.P.U, Alger, 1999, P : 126.  

(12)- voir : CHRISTIAN GALVADA-CLAUDE LUCAS DE LEYSSAC : 
L’arbitrage, édition Dalloz paris, 1993, p, p : 84,85.  

، أما االتفاقیات 53/1ادة وفقا للم 1965فبالنسبة لالتفاقیات المتعددة األطراف نجد اتفاقیة واشنطن لستة  -)13(
واالتفاقیة الجزائریة مع االتحاد  06/2الثنائیة فنجد االتفاقیة الجزائریة مع الوالیات المتحدة األمریكیة في المادة 

 53/1وبالتالي تطبیق المادة )االیطالیة في المادة -، واالتفاقیة الجزائریة09/5البلجیكي الكسمبورغي في المادة 
  9الفرنسیة التي تحیل إما إلى نظام-االتفاقیة الجزائریة، وCIRDI) /6أو 

 النظام (CNUDCI) - من النظام، ونفس اإلحالة بالنسبة لالتفاقیة الجزائریة 32/2وبالتالي تطبیق المادة  

  األردنیة التي تحیل إما  -، واالتفاقیة الجزائریة11/4االسبانیة وفقا للمادة -الرومانیة، واالتفاقیة الجزائریة
  إلى نظام (CIRDI) أو لمحكمة خاصة وفقا لنظام (CNUDCI)القطریة التي تحیل-واالتفاقیة الجزائریة

  إلى نظام (CIRDI)(أو إلى محكمة خاصة وفقا لنظام  CNUDCIالمالیة التي  - ، واالتفاقیة الجزائریة)

 تحیل إما إلى نظام (CIRDI)أو نظام  (CNUDI)السوریة فتحیل إلى-، أما االتفاقیة الجزائریة         

نظام التحكیم لتسویة النزاعات الذي وضعتھ االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربیة في الدول  على 
(CCI)  كما أكد نظام التحكیم34العربیة، حیث أعطت القوة التنفیذیة لألحكام وھذا وفقا للمادة ، 

  .24/2التنفیذ الطوعي في المادة 

(14)- voir : TERKI NOUREDDINE, L’arbitrage commercial international en 
Algérie, OP-Cit, P : 128.  

 :ف على أنھ.م.إ.من ق 1477/1نصت المادة  -)15(

« La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une 
décision d’exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel 
la sentence a été rendue, l’exequatur est ordonnée par le juge de l’exécution du 

tribunal »  

(16)- voir : TERKI NOUREDDINE, L’arbitrage commercial international en 
Algérie, OP-Cit, P : 129.  

إذا لم یكن القرار أو االتفاقیة المذكوران محرران بلغة : "یة نیویورك على أنھمن اتفاق 24/2تنص المادة  -)17(
البلد الرسمیة المستشھد بالقرار فیھا، فإنھ یتعین على الطرف الذي یطلب اعتماد القرار وتنفیذه أن یقدم ترجمة 

  ".وماسي أو قنصللتلك الوثیقتین بلغتھ، ویجب أن یصدق الترجمة مترجم رسمي أو مترجم محلف أو عون دبل

عبد المنعم دسوقي، التحكیم التجاري الدولي والداخلي تشریعا وفقھا وقضاء، مكتبة مدبولي، : أنظر -)18(
  .281-267: ص -،ص1995القاھرة، مصر، 

أمال أحمد الفزایزي، دور قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحكیم ،دراسة تأصیلیة مقارنة بین : أنظر -)19(
 - ، ص1995ئي المصري، السعودي، الفرنسي، االیطالي، منشأة المعارف، اإلسكندریة،مصر،النظام القضا

  .109-106:ص

الطیب زروتي، تحریر العرائض واألوراق شبھ القضائیة، مطبعة الكاھنة، : أنظر -)20(
  .151،152:،ص،ص1998الجزائر،

سألة مدى أھلیة األشخاص العامة إلى م 1997وقد تطرق المشرع المصري في التعدیل األخیر في سنة  -)21(
في اللجوء إلى التحكیم بعدما تضاربت االجتھادات لدى القضاء المصري، وھذه عندما نكون بصدد عقود 
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وبالنسبة إلى منازعات العقود اإلداریة یكون االتفاق على التحكیم :" على أنھ 1/2إداریة، حیث نصت المادة 
تصاصھ بالنسبة لألشخاص االعتباریة العامة وال یجوز التفویض في بموافقة الوزیر المختص أو من یتولى اخ

  ".ذلك

منیر عبد المجید، قضاء التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، : أنظر -)22(
  .287:، ص1995اإلسكندریة، مصر، 

  .279، 278: منیر عبد المجید، المرجع السابق، ص، ص: أنظر -)23(

  .287-285:ص -منیر عبد المجید، المرجع السابق، ص: أنظر -)24(

فیكون المشرع المصري قد غلق الباب أمام الخصوم للطعن بالطرق المنصوص علیھا قانونا سواء  -)25(
الطرق العادیة أو غیر العادیة ماعدا الطعن بالبطالن، وبالتالي یكون المشرع المصري قد أخذ بموقف القانون 

بشأن طرق الطعن، وألن ھذا األخیر قرر طریقة وحیدة للطعن، وھي البطالن وفق  1985النموذجي لسنة 
  . 34المادة 

ف، .م.إ.من ق 1501من القانون الفرنسي في المادة  22مكرر 458وقد أخذ المشرع الجزائري المادة  -)26(
من القانون  34والمادة  من جھة، 1502ج القدیم  فمأخوذة من نص المادة .م.إ.من ق 23مكرر 458أما المادة 

، وبالتالي یكون المشرع الجزائري قد أخذ عن المشرع الفرنسي 1985النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لسنة 
بصدد تقریره للطعن باالستئناف ضد األوامر، والطعن بالبطالن ضد الحكم التحكیمي، أما المشرع المصري 

  .فلم یأخذ إال بالبطالن فقط

نص على ثالثة طرق للطعن األولى  93/09الفقھاء إلى القول بأن المرسوم التشریعي  یذھب بعض -)27(
، والطعن 22مكرر 458تتعلق باألحكام التحكیمیة الصادرة في الجزائر أو في الخارج، وھذا وفقا لنص المادة 

أما طریق الطعن ، 23مكرر 458الثاني خاص باألحكام التحكیمیة الصادرة في الخارج، وھذا وفقا لنص المادة 
 .25مكرر 458الثالث فیخص األحكام التحكیمیة الصادرة في الجزائر فقط، وھذا وفقا لنص المادة 

(28)-voir : CHRISTIAN GALVADA-CLAUDE LUCAS DE LEYSSAC, OP-Cit, 
P : 90à99.  

بھا سواء عن طریق  یراد بالوجاھیة اتخاذ كافة اإلجراءات في مواجھة الخصوم بطریق یمكنھم من العلم -)29(
إجرائھا في حضورھم كإبداء الطلبات والد فوع وإجراء التحقیقات، أو عن طریق إعالنھم بھا أو تمكینھم من 

والھدف من ھذا المبدأ ضمان تطبیق حق الدفاع للخصوم عبر اإلحاطة بكل . االطالع علیھا ومناقشتھا
  .اإلجراءات وتمكینھم من الرد علیھا

قع على الخصوم والقاضي على حد سواء فأطراف الخصومة یباشرون دعواھم بما یكفل عدم والوجاھیة إلزام ی
  .الجھالة لدى الطرف اآلخر، كما یقع على القاضي تمكین األطراف بما یدعیھ كل واحد منھم

  .178:، ص2010مناني فراح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات، دار الھدى، الجزائر، : أنظر -)30(

إلیاس عجابي، النظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي، مجلة المنتدى القانوني، العدد السابع، : ظرأن -)31(
  .198:،ص2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة بسكرة، 

  

  

  

  

 


