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مـــقدمـــة
بح ٌعد من أهم
ٌلعب الستثمار دورا هاما ًف ً التن مٌة القتصاد ٌة و االجتماعٌةفإنه أص
أوجهالنشاط التجاري والس ٌما إذا أحسنتوظٌفه وت نظٌمه على نحو ٌحقق التوازنب ٌن
أطرافه.
تتسابق معظم الدول من أجل جذب الستثماراتاألجنبٌة وتوط ٌن
فً عصرنا الح الً
لقدرة
الستثمارات الوطنٌة لما ٌترتب عن هذه االستثمارات من آثار إ ٌجابٌة مإثرةف ً ا
لس ٌاح ٌة للدولالمضٌفة لالستثمار ،و حٌث أنه ٌتم
القت صادٌة و الصناع ٌ ة و الزراعٌة و ا
تز وٌدهاببعض مقوماتبناء اقتصاد متطور من الل ما ٌقدم ه الستثمار من رأس مال و
خبراتفنٌة و إدارٌة وتكنولوج ٌا متطورة ،وهذا م ا

لسوق
نفتاحعلى ا
ٌهٌا ل ها األجواء ال

العال مٌة و ز ٌادة صادرات ها و إ ٌجادفرص عمللمواطن ٌ ها ،وبالت الًتحس ٌن الوضعالقتصادي
دولته من خالل
لمستثمر و ل
و االج تماعًف ٌ ها ،كما ٌحقق الستثمارعوابد و مزا ٌا اقت صادٌة ل
بناء عالقاتاقت صادٌة و و تجارٌة وس ٌاسٌة أح ٌانا.
ٌحتاج نجاح الستثمار إلىتوف ٌربٌبة استث مارٌة ص حٌة مشجعة من اللتوف ٌر
لمستثمر وتحقٌق
لقانونً ل
توف ٌر األمان القتصادي و ا
ضمانات قانو نٌة و اقت صادٌةكف ٌلةب
لمس اهم ة فً جلب الستثمارات
التوازنب ٌن أطر اؾ ال القة  ،و منب ٌن الضمانات األساسٌة ا
ف ٌذ
ألجنب ٌ ة ،وتوط ٌن االستثمارات الوطنٌة نجد مسؤلةتس وٌة النزاعات ال تً قدتثور أثناءتن
صفة عامة .
العقدالستثماريب
ونظراًلماتتسمبه عقود االستثمارات و الس ٌما الستثمارات الض خمة الخاصةبالركابر
اف ها،فإن معالجة المنازعات الخاصة
القت صادٌة و السترات ٌ جٌة منتعقٌداتبسببتعدد أطر
ب هاتحتاجإلىوسابلناجعة تنسجم و طب ٌعت ها.
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تؤكد
بقوةعلى إلستثمار األجن بً من اللترساانة مانقاوا ٌن االساتثمار المتعاقباة  ،و
نفتاح الدولة
إ
افة واضا حة وجل ٌاة التحكاٌم
كذاسنقانون جدٌدلإلجراءات المدن ٌاة و اإلدار ٌاة ،الاذي كار بص
دورفً تس وٌة منازعات الستثمار.
التجاري الدولً و ه
أه مٌة الدراسة:
اشبة عنإلستثمار خاصاة
ضو تس وٌة النزاعات الن
تجددلمو ع
أوال ،اإلهتمام المتزاٌد والم
ماااتعلااق منهااابالحم اٌااة الدولٌااة إلسااتثماراتضااد أي إجااراءادقاتقاادم علٌااه الاادول المضاٌفة
تنااا مً حاجااة هااذه الاادول إلااى ر إ و
ابب المساتثمر،فا اً ظاال
نفر ادٌااة أوبسا
افة إ
إلساتثماربصا
ألموال األجنبٌة.
ثان ٌاٌ ،تعلق األمربمن ازعةل ها خصوصٌات ها،سواء من حٌث إنعكاسات هاعلىإقتصادبلاد
نا مً مثل الجزابر أو من حٌثن وعٌة األطر اؾ المتن ازعة.
أهداف الدراسة
الجزابااري لحاال
التا اً انت هجهااا المشاارع
تبااع الساابل
ٌكماان الهاادؾ الربٌسا اً ماان الدراسااةفا اًت
تطاارق إلااى
نبا اً ،و هااذا ٌجرنااا إلااى ال
اتفاااق اساتثماري أج
نف ٌااذ
تثااوربصااددت
التا اًقااد
النزاعااات
ألهد اؾالفرعٌة التالٌة:
نبا اً ماان خصوصاٌةتجعاال الموضااوع
اى إباراز مااالمنازعاات االساتثمر األج
 -1الوصاول إلا
الذيب ٌن أٌدٌنا له أه مٌة.
-2ابراز التجادبات الحاصلةب ٌنس ٌادة الدولةالمضٌفةلإلستثمار األجنباً مان ج هاة ،و كاذا
سع ً هذ األخ ٌرللحصولعلىضمانات أكثر من جهة أخرى.
الوقوؾ على المب دئ و األس ال تًتحكم مثل هذه المنازاعات .
-3
لقضاء الداخ لً فً حل مثل هذه المنازعات.
-4ابراز دور ا
توفٌاق و خاصاة وسا ٌلة التحكاٌم
-5ابراز الدور الذيتلعباه الوساابلالبدٌلاةمثال الصالح و ال
الدولًفً فض منازعات الستثمار األجن بً

اشك الٌةالبحث
سبل الت ً انت هج ها المشرع الجزابر لحل النزاعات
تبع ال
وتتمحور دراستناباألس علىت
تفاقاستثماري أجنب ً وبهذا سوؾنحاولف ًبحثنا معالجة االشكالة
ف ٌذ ا
ال تًقدتثوربصددتن
التالٌة:
ما



لق ة
لفة ال تً تبن اها المشرع الجزابري لحل النزاعات المتع
هً الطرق المخت

بإلستثمارت األجنب ٌ ة؟
لفرع ٌ ة التالٌة:
التسا الت ا
و هذا ٌجرنا إى اإلجابة على
لقةبإلستثمارات
لفصل فً النزاعات المتع
 هل منح المشرع الجزابري اختصاص ا
لقضاء؟
إلى ج هات ؼ ٌر ا
 ما دور الطرق ال ودٌة فً حل منازعاتالستثمر األجنب ً؟
 هل رسخ المشرع الجزابريقبول طر ٌق التحك ٌم التجاري الدولًبعدالتردد الذي
أبداه؟
متبعة
لتعرؾعلى الكلالوسابل والطرق ال
التشعب ٌقتضً ا
إن دراسة موضوعبمثل هذا
تنجدبالمن هج
لمستثمر ٌن األجانب ،لدى ٌست دعً علٌنا أننس
فً حل النزاعات المثارة مع ا
صفا
صف ها و
لفة المنت هجةف ً ذلك و و
الوصفً التحلٌلً ،ذلك أنه األنسب لعرض الطرق المخت
اف ٌا ،كماسنعمدبالتحلٌل لهذا الوصؾ من أجل الوصولإلىؼا ٌات و أهد اؾ هذا
امال كاف ٌا و
بحث.
ال
نقدي عندما نكون
مع ذلكفإن هذا ال ٌمنعنا االعتماد فًبعض األح ٌان علىالمنهج ال
بصدد توجٌه مالحظات و إبداء آراء شحصٌة .
وقد واجهتنا فًسب ٌلاتما م هذا البحث عدةصعوباتنذكر من ها:
لب إلىسبب ٌن رب ٌ سٌٌن:
قلةالمراجع خاصة الوط نٌة من ها و ٌرجع ذلك فً الؽا
التشر ٌ عً ؼ ٌر الواضح الذي انتهجته الجزابر فً التعامل مع
ألول ٌتمثلف ً النهج
اكبة التطور العال مً الحاصل فً مجال
موضوع الستثمار ،ح ٌث أن هاتحاول فً كل مرة مو
الستثمارات  ،كلن هاتعود وتقٌده مرة أخرىب مجموعة من القٌود  ،و نذكر علىسبٌل المثال
أن هالمتقبلبؤسلوب التحك ٌم إالَّبعدتردد كب ٌر وبشكل متقطع و منحصرف ًبعض القطاعات،
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ب ف ً الن ها ٌ ة ولكن واقع ها ٌقول ع ك ذلك ح ٌثلمنسجل اعتماد و التسجٌل أي هٌبة
ثم قبلت ه
تس وٌة منازعاتالستثمار.
أو مركزتحكٌم داخل ًل
أما السبب الثان ً ؛ هو كون هذا الموضوع حد ٌث نوعا ً مابالنسبة للجزابر  ،مما جعل
لقانون ٌة من هاقل ٌلةتنحصر فً أؼلب ها فًمقاالت وبحوثمنشورة فًبعض
الدراسات خاصة ا
ال جالت و الدور ٌات.
تتمثل فً عدم قدرتنا على الطالع علىبعض االحكام
الصعوبة الثان ٌ ة ال تً واجهتنا
لقضا ٌا الوطن ٌ ة
التح كٌمٌة ،و هذا راجعبدوره إلى سبب ٌن أساس ٌ ٌن؛ ٌتمثل األول فً قلة ا
فا ًف ٌ ها أو أحد المستثمر ٌن
المعروضة على هٌبات التحك ٌم الدول ٌة  ،سواء كانت الجزابر طر
لسبب الثا نًٌتمثل فً كون هذه
الوطن ٌ ٌن ،و هذا راجعإلىحداثة قبول وس ٌلة التحك ٌم  ،أما ا
القضا ٌا محاطةبنوع من الحما ٌة و السر ٌةنظراًلخصوص ٌة هذا النوع من المنازعات .
لفصل ٌن؛
فقد حاولنا أننعالج موضوعنا هذا من الل عرض
ولكنرؼم هذه الصعوبات
حٌث نتناول فً األول ع موم ٌات حول االستثمارات األجنب ٌ ة و طرقتسوٌة نزاعات ه ،و من
الله سنتطرق إلى اإلطار العام لالستثمار األجنبً فًمبحث أول،ثم إلى مسؤلةتسو ٌ ة
تفاق حول ك ٌفٌةتسوٌة المنازعات ال تًقدتثور فً
منازعات الستثمار األجنبً فً ظلؼ ٌاب ا
مبحثثا نً.
لفض منازعات االستثمار األجنب ً،
لفصل الثا نً؛فخصصناهلطر ٌق التحك ٌم كوس ٌلة
أما ا
وفارتؤٌنا أننقسمه إلى مبحث ٌن ؛ ألول نتطرق فٌهإلى التعرٌفات والمف هوم الخاصبالتحك ٌم
التجاري الدولً ،و كذا التطورالتشرٌعً الجزابري فً مجال ألخذب هذهالوس ٌلة ،أما الجزء
الثا نًفنخصصه لدراسةتطب ٌقٌة لك ٌفٌة أخذ المشرع الجزابريألسلوب التحك ٌم فًتسو ٌ ة
علقة باالستثمر األجنبً.
المنازعات الم

لف ل األول:
ا
رات األجنب ٌة و الطرقالع امة
مفهومالستثم
لتسوٌة نزاعاتها
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الفصل ألول:
تسوٌة نزاعات ها
مفهوم االستثمارات ألجنبٌة و الطرقالعا مة ل
ستقالل ها و
فت الجزابر
منذ أن عر

هًتس عً إلى جلب ر إ و األموالاألجنبٌة ،رؼم

لف نٌة
كتساب الخبرة ا
لمسلك الشترا كً و ذلك قصدتطو ٌر القتصاد الوط نً و ا
انت هاج ها ا
لالزمة للن هوضبألم ة،لكن هذه الخطوات لمتحقق األمر المطلوب ،ألن الستثمار األجنب ً
تدفعهإلى الستثماربؤصول كب ٌرة و مإثرة ،و هذا مالم
ٌسعى دوماإلى إ ٌجاد ضمانات أكبر،
فاظ الحادألسعار البترول
لفترة،لكنبعد األزمة القت صادٌةسنة  1988و اإلنخ
ٌكن فًتلك ا
لقوان ٌن الت ًتشجع
شرعت الجزابر فً إعطاء دٌنام ٌ كٌة ج دٌدة اإلستثمار ،وبالت الًتعاقبت ا
لقطاعاتبما
لشروع فً إ الحات واسعة شملت كل ا
على جلب رأ المال األجنبً ،و كذا ا
ف ٌ هاالعدالة ،إن موضوع الستثمار األجن بً و مسؤلةتس وٌة المنازعات ال تً قدتثور بهذا
سنى لنافهم ما
لمسؤلة حتى ٌت
الؽرض ٌستوجب علٌنا أو نحاول اإلحاطةبكل مكونات هذه ا
لالستثمار األجن بً من خصوص ٌات ،و هو ما ٌنعك على موضوعتس وٌة المنازعات ال تًقد
تثور فً هذا الشؤن؛لذاسنتطرق فً بداٌةبحثناإلى اإلطار العاملالستثمار األجنبً فًمبحث
تفاق حول ك ٌفٌةتسو ٌ ة
أول،ثمإلى مسؤلةتسو ٌة منازعات الستثمار ألجنبً فً ظل ؼ ٌاب ا
المنازعات ال تًقدتثورفً مبحثثا نً.

المبحث ألول:
تثمار ألجنبً فً الجزائر
لقانون ً العام لالس
اإلطار ا
بحث نحاول التع رٌؾبالستثمار ألجنبً و كذا إبراز مدى حق الدولة فً
فً هذا الم
لق ٌود الواردةعلى هذا المبدأ
ممارسة امت ٌازات السلطة العمو مٌة علىعقد االستثمار األجنبً و ا
طبٌن التال ٌ ٌن:
و ذلك فً الم ل
المطلب األول:
مفهوم االستثمار األجن بً .
قبل التطرقإلىت حدٌدمف هوم الستثمار األجنبً البد من التعر ٌؾ والبالستثماربوج ه
ف هوم الستثمار األجنب ً ،و هذا ٌكونبالتطرق إلى
عام لنخلص فً ال نهاٌةإلىت حدٌد وبدقة م
لقانون ٌ ٌن.
مفهومالستثمار ند االقتصاد ٌ ٌن وعند ا
ٌنظر رج ال القتصاد إلى الستثمار على أس ا انه عملٌة الهدؾ من وراب هاتكو ٌن
الرأسمال أو الز ٌادة فً ذلك وبالتالً ف هو إذن عملٌةت زٌد من الثروات الم ادٌةلبالد( ).
لقانون،فٌنظرون إلى هذا الموضوع من منظور ك ٌفٌةتنظ ٌمتلك العملٌة و
أما رجال ا
لفبت ٌن.
ف وم االستثمار عند كلتا ا
سنستعرضلم
تثمار:
قتصاي لالس
الفع األول :المفهوم ال
ٌعتبر االستثمارف ً جو هرهفكرة اقتصاد ٌة محضة ،إال أنَّ رجال االقتصاد ذاتهم ٌجدون
تعدد العمل ٌات ال تً ٌؽط ٌ ها(.)2
بعض الصعوبات فً إعطابهتعرٌفا ً جامعا ً و مانعا ً،نظرال

نشر و
تحك ٌمالتجاريالدول ً وضمان االستثمارات ،دار هومةللطباعة وال
- 1قادري عبدالعز ٌز :االستثماراتالدول ٌة –ال
التوز ٌع 2004 .ص .11
2 - Terki Nourddine les Codes des investissent au Maghreb C.M.E.R .A .ALGERIE 1979. P 14
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لقام و القتصادي على أنه اتالكللرأسمالبؽرض الحصول و است هالك
ف ٌعرفه ا
العابد( ،)1أماعند البعضفإن الستثمار و الذي ٌطلق علٌهتكو ٌن رأسمال ٌشمل كل اإلضافات
لسنةللممتلكات الم ادٌةللدولة(.)2
ال تً ٌتم جلب ها خالل ا
سسات العامة أو
تبذل ها الدولة أو الم إ
فقة
كما ٌعر ؾ أٌضا ً االستثماربؤنه كل مج هود أو ن
لنفقة االجمالٌة .
حصول على موارد مالٌةتكونق ٌمت ه اإلجمالٌة أكبر من
الخاصة ،قصد ال
فقداعتمدف ًتعرٌفه على أربع ة عواملتدخل فًتشك ٌل
أما ألستاذقادريعبد العز ٌز
ما ٌطلق ع لٌه الستثمار و

لمس اهمة وتكون إمانقدٌة أو عٌنٌة،ن ٌة الحصولعلى الربح،
هً :ا

توفر عامل الزمن( ).
المجازفة أو المخاطرة و كذا
لمف هوم القانونً.
الفرع الثانً :ا
لقانون ً لالستثمار،ف هو ما ٌنبثق عنالمف هوم القتصادي ل ه و من
للمف هوم ا
النسب ة
أماب
للمفا ه ٌمالقتصاد ٌ ة  ،ح ٌث أنه منمف هوم الرأسمال الذي
لقانون ٌ ة
العناصر ال تًتشكل الترجم ة ا
ف التع رٌؾ القتصادي الكالس ٌك ً لالستثمارٌ ،ظ هر العنصر الموضوع ً و
ً
ٌعتبر أل سا
العنصر الشخصً ،اللذ ٌنشكالن أ سا هذا التعر ٌ ؾ( ).
فالعنصر المو ضوعً ،مفاده أن الرأسمال الذي ٌستند علٌه الستثمار ،مكون من
مس اهمات قدتكون عٌن ٌ ة أونقد ٌ ة و

هً عناصر ٌمكن أنتكون محل حقللمل كٌة ،و

هًتتمثل

فً كل الممتلكات ا لمادٌة وبعض الممتلكات الؽ ٌر ماد ٌ ة كالبراءات.
و علٌهفإن عمل ٌ ة الستثمارات ال تًتستندعلىفكرة الرأسمال ،من ح ٌثتؤث ٌرهاعلى
لمس اهمة ،إذ
لقولبؤن الستثمار هو ا
ق ٌمت هٌ ،تم إنج ازهابواسط ة مس اهمات ،ؼ ٌر أنه ال ٌمكن ا
تعتبر هذه ألخ ٌرة مجردتركٌب ة فٌه و

بقت إلشارة عاله،تشكل الممتلكات سواء
ًه كما س

كانت عٌن ٌ ة أمنقد ٌ ة.

- Terki Nourddine: op, cit. P 14
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2 - Milinvaud : Initiation à la comptabilité nationale. de I.N.S.E.E PARIS 1960, . P 14
3
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4 Haroun (Mehdi) : Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions FRANCO- ALGERIENNES – LITEC. PARIS2000, p 58 , 59 et 60

لقولبؤن الستثمار ٌتطلب وجود مس اهمة،لكن ال ٌقتصر عل ٌ ها ،إذ
و هذا ما ٌجرناإلى ا
لمستثمر لتحمل ألخطار القت صادٌة للعملٌة
ٌشترط ز ٌادة إلى ذلك ،وجود إرادة لدى ا
لمستثمر ٌكون
الستثمار ٌ ة ال تً ٌكون ل ها أثرعلى ذمت ه المال ٌةبالربح أوبتحملالخسارة،فا
لس ٌ اسً و التجاري و الصناع ً الذي ٌرتبطبالعملٌةاالستثمار ٌ ة الت ً
على دراٌة كامل ةبالخطر ا
تقبل ٌةؼ ٌر أ كٌدة ،و هو ما
بقت إلشارة إلٌه،تضح ٌ ةبق ٌم ة آ نٌة أ كٌدةمقابلق ٌمة مس
تعتبر كماس
فتركٌب ةالستثمار( ).
ٌشكلالعنصرالشخ صً الذي ٌدخل ً
ف كون ه عبارة عن عمل ٌ ة منجزة
من الل ماسبق ذكره،نخلصإلى أن الستثمارٌتحدد ً
ف الرأسمال ،أي تخص ٌص ممتلكات ،قصد إنجاز مشروع ذو طب ٌعة
بواسط ة مس اهم ة ً
لقابمبهعلى الربح أو ٌتحملالخسارة.
اقت صادٌة  ،من الله ٌتحصل ا
فٌتخذصفة الستثمار ال وطنً ،خاصا كان
لقابمبه .
لشخص ا
و ٌرتبطمف هوم الستثماربا
ف رزنام ة
أم عاما ،إذاتعلق ألمربالدولة الوطن ٌ ة ،و ما خرج عن هذا النطاق،فٌصن ؾ ً
الستثمار ألجنب ً.
تفاقٌةتسو ٌ ة
و ٌمكن استنباطمف هوم الستثمار الدولًباللجوء إلى نص المادة  25من إ
لقةبالستثماراتب ٌن الدول و رعا ٌا الدول ألخرى ال تً ٌستشؾ من هاعلى أنه
المنازعات المتع
فاقٌةسواءتمإنشاب ه منقبلشخص طب ٌع ً أو
ف الت
فإقل ٌم دولة طر ؾ ً
الستثمار الذيٌنشؤ ً
معنوي ٌحملجنس ٌ ة إحدى الدول المتعاقدة ألخرى(.)2
بؤنه ":تحركات ر إو
لقانون الدول ًتعرٌفامقترحالالستثمار ألجنب ً
لقدقدمت جمع ٌ ة ا
تف ٌدبؽ ٌرتنظ ٌم مباشر".
لمس
لمستثمرنحو البلد ا
ألموال من البلد ا
تخدام أصول مالٌة ،م هما كانت طب ٌعت ها أو نوع ها ،من شخص طب ٌع ً أو
و أن ه اس
فتوج ٌ ه
الفعلٌة ً
لسلط ة
فنشاط اقتصادي خارج حدود دولت ه ،وسواء الستؽالل ا
اعتباري ً
النشاطالقتصادي أ ال،وبهد ؾتحق ٌق عابد مجزي( ).

فسه.
- 1المرجعن
-2
 - 3ػِ ٢ؽَِ ٓ ٖ ٤ؾْ ،كٝه أُؼب ٛلاد اُ ل٤ُٝخ ك ٢ؽٔب٣خ االٍزضٔبه اد األع٘ج٤خ اُقب ٕخ ك ٢ا ُل ٍ ٝاُ٘ب ٓ٤خ ،هٍبُخ ُ٘ َ ٤كهعخ
ك ً ز ٞها  ٙك ٢ا ُؾو ٞم ،اُوبٛوح  ،1998ص.59
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لقانونبشؤن هذا التعر ٌ ؾإلى م إ ٌد له معبعض التعد ٌل وب ٌن من
فق هاء ا
انقسم أراء
وقد
ٌرىسعة هذا التعر ٌ ؾ وٌقترحتض ٌٌق ه .وذلكللوصولإلىتعر ٌ ؾدق ٌقلالستثمار ألجنب ًلذا
لتشر ٌعات الوطنٌة وبعض تالفاق ٌات الدولٌة
ف ا
ٌقتض ً علٌنا عرضتعر ٌ ؾ الستثمار ً
لقةبالستثمار.
المتع
تثمارفً التشرٌع الوطنً و ال دولً
الفرعالثالث :تعرٌف االس
التشر ٌع الجزابري إلىتحد ٌد
فتشر ٌعات ها الوطن ٌ ةبماف ٌ هما
لجؤت الكث ٌر من الدول ً
ف إطار
تعر ٌ ؾلالستثمار ألجنبًقصد حما ٌ ة المال األجنب ً (أوالً) ،كما حظ ً أٌضابحما ٌ ة ً
تعددة أوثنابٌة (ثانٌا).
تالفاق ٌاتالدولٌة،سواء كانت م
تثمار فًالتشرٌعات الوطنٌة:
وال -تعرٌف االس
لقوان ٌن الوطن ٌ ة ٌسوده اتجاه ٌقوم على أسا وضعب ٌان
ف ا
إنتعر ٌ ؾ االستثمار ً
تشرٌع،فنجد
ف ال
لمستثمر المراد استعماله فً جاالت الستثمار المحددة ً
تفصٌلً للمال ا
لقانون الجزابري المتعلقبالستثمارلسنة  2001فً اطار األمر  03-01المتعلقبتطو ٌر
ا
الستثمار( )،حسب المادة  2من هٌ ،قصدبالستثمار:
تحداثنشاطات ج دٌدة ،أوتوس ٌع قدرات
ف إطار اس
 -1اقتناء أصولتندرج ً
إلنتاج ،أو إعادة التؤه ٌل ،أو إعادة ال ه ٌكلة،
فشكل مس اهماتنقد ٌ ة أو عٌن ٌ ة،
ف رأسمال مإسسة ً
لمس اهمة ً
 -2ا
ف إطار خصوص ٌ ة جزب ٌ ة أو كلٌة.
النشاطات ً
 -3استعادة
تثمار فًالتفاقٌات الدولٌة:
ثانٌا -تع رٌف االس
لفن ٌ ة والتكنولو جٌة عبر
فحقٌقت ه انتقاالً لرأ المال والخبرة ا
ٌمثل الستثمار ألجنب ً ً
ُ
بر متت افاق ٌات دول ٌ ة من طر ؾ الدول،سواء كانت متعددة األطر اؾ أوثناب ٌ ة
الدول،لذلك
فقد أ ِ
ف الؽالب
وتتضمنتلك تالفاق ٌات ً
لتسو ٌ ة المنازعات الناجم ة عنه،
لضمان هذا الستثمار أو
لمشمولبؤحكام ها.
تعرٌفالالستثمار ألجنبً ا
-1

فً إطارالتفاقٌات الدول ٌةالمتعددة ألطراف:

بتار ٌخ  2001/08/22معدل و
 - 1ألمر  03-01مإرخف ً  20أوت ٌ ،2001تعلقبتط وٌر اإلستثمار ،ج ر عدد 47صادرة
متتمباألمررقم  08-06مإرخف ً ٌ 15ول ٌو  ،2006ج ر عدد ،47صادرةف ً ٌ 19ول ٌو .2006

تعددة ألطرا ؾ  ،تعرٌفا مُوسع ا ً لالستثمار ألجنب ً ،وهذا ما
اعتمدت تالفاق ٌات ال م
بنك الدولً ،إذتقرربؤن
تفاقٌةإنشاء الوكالة الدولٌة لضمان االستثمار ال تً أعدها ال
تضمنت ه ا
توسط ة أو الطوٌل ة ألجل الت ً ٌقدم ها أو
لقروض ال م
الستثمار الدول ً ٌشملحقوق المل كٌة وا
لفة.
لمشروع المعن ً إضافةإلى صورالستثمار المباشر المخت
ف ملك ٌ ة ا
لمشاركون ً
ٌضمن ها ا
ف 1971/5/27
تفاقٌةإنشاء المإسسة العرب ٌ ة لضمان الستثمار الموقع ة ً
كماتبنت ا
لمشروعاتوفروع ها
مف هوما واسعا لمصطلح الستثمار ح ٌث ٌشمل الستثمارات المباشرة كا
ف
العقارات ،كما ٌشملالستثماراتؼ ٌر المباشرة مثل الكتتاب ً
وكاالت ها وملك ٌ ة الحصص و
لقروض ال تً ٌجاوز أجل ها الثسنوا ت.
لسندات  ،وا
ا
و ٌالحظعلى هذه تالفاق ٌ ة المذكورة أن هاتتعرض لعناصر الستثمار أكثر منتعرض ها
لمف هوم ه.
فا لالستثمار ألجنب ً ٌقومعلى أ سا وضع
فاق ٌات الدولٌةتعر ٌ
كما اعتمدتبعض الت
لقانون ٌ ة.كتعرٌف هبؤن ه " كل أنواع ألصول
لمستثمرة الخاضعة ألحكام ها ا
مع ٌار عام ألموال ا
مستثمر
المرتبطةباألنشطة االقتصادٌةوالت ًتحازبغرض إق امة القاتاقتصادٌةدائمة بٌن
بصفة خاصة ألموال
بؤنه " كل نوع من أنواع ألصول وٌشمل
ومنشأة  ".أوتعرٌف ه كذلك
ف الشركات )األسهموالسندات)،
صبة ً
والثابتة )العقارٌة( ،واألن
منقولة
والممتلكات ال
والحقوقالتعاقدٌة( ،مثلاتفاقات  .الخدمات ،وحقوق الملك ٌةالفكرٌة والمتٌازات
( )

الت جارٌ ة(

الثنائ ٌة:
ف إطارالتفاقٌات
ً -2
ف مجالتشج ٌع وحما ٌ ة الستثماراتاألجنبٌة،
ف إطار تالفاق ٌات الثناب ٌ ة المبرم ة ً
أما ً
تعداد
ف ها الستثمار طرٌق ة ال
فتعر ٌ
تفاق المبرم ةب ٌن الجزابر وكور ٌا ،اعتمدت ً
نجد ال
الحصري ،أيتعداد ألموال المش ّ
كلة لالستثمارات ،ح ٌث جاءت المادة األولى من هبما ٌل ً :

- 1كه٣ل ٓؾٔٞك اَُبٓوائ ،٢االٍزضٔبه األع٘ج ،٢أُؼٞهبد  ٝاُ ٔٚب ٗبداُوب ٗ٤ٗٞخٓ ،و ًي كها ٍبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ،جُ٘ب ٕ،2006 ،
ص ،54ص.55
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لمستثمرة من قبل مستثمري أحدالطرف ٌن
تعن ً عبارة " استثمار " كل عنصر من ألصول ا
المتعاقد ٌنعلىإقل ٌم ال طرؾ آلخر ،وتشملعلى وج ه  :الخصوص ال الحصر

( )

العقار ٌ ة وكذا كل حقوق الملك ٌ ة األخرى ،كالرهونالعقارٌة
نقول ة و
 ا مالك ال م
والرهون الح ٌاز ٌ ة اإل ٌجار أو الرهون.
فشركة أو
لمس اهمة ً
سندات وكل ألشكال ألخرى من ا
 ألس هم والحصص وال
سس ة أعمال،
أي م إ
المطالبات المال ٌة أو أٌة أداءات ذاتق ٌم ةاقت صادٌة مرتبط ةباستثمار،
لفكر ٌ ةبماف ٌ ها حقوق الم إلؾ ولعالمات التجار ٌ ة وبراءات
حقوق المل كٌة ا
تقن ٌ ة والم هارة وألسرار التجار ٌ ة وألسماء
الختراع والنماذج الصناع ٌ ة وألسالٌب ال
لش هرة التجارٌة،
التجار ٌ ة وا
لقةباستثمار وأ ٌ ة إجازات أو
 أٌة حقوق ممنوح ة قانونا أوبموجب عقود ،متع
بحث االستخراج والزراعة أو اسؽالل
ف ال
لقوان ٌن ،الحق ً
بقا ل
رخصتتضمن ط
الثروات الطب ٌع ٌ ة.
صف ها
ف الشكل الذيتمبهاستثمار ألصول أو إعادةاستثم ارهاعلى و
ال ٌإثر أيتؽ ٌ ٌر ً
كاستثمار.
تثمار
الفرع الرابع:مفهوم عقد االس
لمستثمر ألجنبً ،من
تعتبر عقود الستثمار المبرم ةب ٌن الدولة المضٌف ة لالستثمار وا
لفعالة ال تًت إديإلى إنماء القتصاد الوطن ًللدولة وهذا من اللتشجٌع الستثمار
الوسابل ا
شابكبعض جوانب ها
ألجنب ً  .ال أن مسؤلةتعرٌف هاتبقىتطرحبعض الصعوبات نظرا لت
بعقد الستثمار)أوال(
لفر ع إبرازالمقصود
ف هذا ا
لس ٌاسٌة،وسنحاول ً
القت صادٌة ،القانون ٌ ة وا
ت افاق ٌاتالستثمار الدول ٌ ة )ثان ٌا(.
ثمتم ٌزه عن
تثمار
أوال :المقصودبعقد االس

لجزابر ٌة
تفاقب ٌن حكومة الجم هور ٌة ا
باس ًرقم  204-01مإرخف ً ٌ 23ول ٌو ٌ ،2001تضمنالتصد ٌق على اال
 - 1مرسوم ر
لجزابرف ً  12أكتوبر  ،1999ج ر
موقع با
الدٌمقراط ٌةالشعب ٌة و حكومة جم هور ٌة كو رٌا حولترق ٌة و حما ٌة االستثمارات،ال
بتار ٌخ .2001/07/25
عدد  40صادرة

فلعالقات القت صادٌة الدولٌة خاصةب ٌن الدول
تحتل عقود الستثمار مكان ة أساسٌة ً
لقانون
النسب ة ل
بح أحد ال جاالت الهامةب
متقدم ة والدول النا مٌة ،كما أن الستثمار الدو لً أص
ال
الدولًالقتصادي ،الت ًتختل ؾ مصالح وأؼراضأشخاصه.
بقى
لفة ،وتتمبعدة طرق،فإنالعقد ٌ
وإذا كانت الستثمارات الدولٌةتتخذ أشكاالً مخت
بؤنه
ف هذا المجال ،وعل ٌ ه ٌمكنتعر ٌؾعقد الستثمار،
الوس ٌلة القانون ٌ ة ال تً ٌتمبمقتض اها ً
تفاقب ٌن دولة ذاتس ٌادة مضٌف ةلر إو
"ا

لق ٌامبإنجاز
أموال ومستثمر أجنبً ٌ،لتزم وٌتع هدبا

استثمارات ضرور ٌ ة لالقتصاد ال وطنً،ح ٌث ٌسا هم فً تحق ٌق التنم ٌة القت صادٌة للدولة
لق ٌم القت صادٌة إل ٌ ها ،من أجل خلقنشاط اقتصادي محدد ،مقابل العترا ؾ
نقل ا
المضٌفة ،وب
باحللمإسسة( )".
ل
لمستثمر ألجنب ًبمزا ٌا وضماناتتإديإلى حماٌت ه وتحق ٌق أر ٍ
بتقد ٌم حصة أو دعمنقدا أو عٌنا ،و هو العنصر
لمستثمر
أو" هوتع هد كتاب ً أو التزام ا
ف الستثمار منشؤنه أن ٌس اهم فًتحق ٌق ألهد اؾ التنمو ٌة والقتصاد ٌ ة للدولة
ال جوهري ً
تقبلة لر إو
لمس
ا

لتشج ٌع
ألموال ،شر ٌط ة أنتحقق هذه الدولالمضٌفة الظرو ؾ لمالبم ة

الستثمارات( )".
كما ٌمكنتعرٌف ه أ ٌ ً
جنس ٌات
تعددة ال
بؤنه " ق ٌام مشروع أجنب ً ٌكون ؼالبا شرك ة م
ضا :
النشاطبواسط ةشرك ةفرع ٌة
فبل ٍد ما،قد ٌتم
تقرة ً
صف ة دابم ة ومس
لممارسةنشاطاقتصاديب
لشركة مع
لمشترك ،وذلكباشتراك ا
ف إطار ما ٌعر ؾبالمشروع ا
لشركة ألم ،كما ٌتم ً
تابع ةل
ف
جنس ٌات ً
تعددة ال
لشركات ال م
ف الدول المصنعة ،كما أن أهد اؾ ا
الرأسمال العام أو الخاص ً
ف ألسواق الوطن ٌة
عمل ٌات الستثمار،تعد ضمانا للحصول على الموارد الطب ٌع ٌ ة والدخول ً
شاطاته( )".
لس ٌطرةعلى مشروعات ها ،وتوج ٌهن
للدول النام ٌ ة وا
تثمار الدولٌة
اتفاقٌات االس
ثانٌا  -تمٌٌزعقد االستثمار عن
- ZEYEN Gaétan, Les immunités des Etats dans les contrats d’investissements : du nouveau avec
L’Arrêt CREIGHTON, JDI. N° 3, 2006, p 342
ُؼالهب د
ثؾش ُ٘ َ ٤كهعخ أُبع َ٤زو ك٢اُوب ٗ ٕ ٞاُ لٝ ٢ُٝ
ػئه ِٓ ٢ُٞؾٔل ،اُ ٘ظبّاُوب ُٗ ٢ٗ ٞؼوٞك ٗو َ أُؼوكخ اُل٘٤خ،
ٗ - 2وال ٖ
اُ ل٤ُٝخ،عبٓؼخر٤يٝ ١ى.18ٓ ،1995 -1994ٝ
لزصب دَخ الزٍرىجذ جزوسهب فٍ دولخ ،وعملُبرهب من
صضخ اال
لكح ا ُغ َ٘٤خثبُٔؼ ٘ ٠اُل٘ ٢اُله٤ن " :المؤ
ثب ُْو ًخ أُزؼ
٣ - 3و ٖل
بسسنشبطبإنزب جُب فٍ دولزُن أوأكثش،طجمب
ششكب د رم
مخزلف األنىاع فٍ دولخ أو دول أخشي " ٝ .أثٔؼ ٘٠أفو هٍ "
بثع دولٍ – "  ٗ .ال ػٖك .
بس اخزُبسا د را د ط
لزخط ُظ َزم فٍمشكز َنز مٍ إل ً دولخ واحذح،وثنبء عل ً لشاس اد رأخز فٍالعزج
ػ ٖب ّ ا ُلٖ ٓ ٖ ٣طل٠ث َٔٗ ،ْ٤بمطػوٞك اُ ٔٚب ٕ أُطجوخ ك ٢أُ إٍَخ اُؼوث٤خ ُ ٔٚب ٕ االٍزضٔبه،ك هاٍخ ٗول٣خر ؾِ٤ِ٤خ ٓوبه ٗخ
ٖٜٕٞب ٓ ،غِخ ا ُؾو ٞم ٝا ُْو٣ؼخ . ،اَُ ٘خ اُواثؼخ ،اُؼلك األ ،ٍ ٝاُ ٌ٣ٞذٌ ،نا ٌر  ،1980ص .135
ُ جؼ٘ ٗ
1
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تفاقب ٌن دولة مضٌف ة لر إو
لقد رأٌنابؤنعقد الستثمار هو ا

أموال ومستثمر أجنب ً

تقد ٌم حص ة سواء كانت نق ًدا أو عٌناً ،أما تالفاق ٌ ة الثناب ٌ ةف ه ً عبارة عن مع اهدة دول ٌ ة
ٌلتزمب
لقانون الدولً العام.
صفت هاشخص منأشخاص ا
تبرمب ٌن دولت ٌنب
ف مع اهدةف ٌٌنا
فعقد الستثمار ،ل ٌ بمع اهدة دول ٌ ة حسب التعر ٌ ؾ الذي حدد ً
و عل ٌ ه
ف المع اهدةالدولٌة وجودشخص ٌن منأشخاص القانون
حولقانون المع اهدات( ) ،ال تًتشترط ً
الدولً العام  ،واألمرنفسه ٌنطبقعلىت افاقات التعو ٌض عن إجراءات نزع الملك ٌ ة أوتؤم ٌم
العقد ال تًتتم عادةب ٌنالدول من ج ه ة ،ورعا ٌا الدول ألخرى.
ف تالفاق ٌ ة الثناب ٌ ة ،ح ٌث أن ه إذاكانت هذه
فعقد الستثمارٌ ،خضع ألحكام الواردة ً
العقدشر ٌع ة المتعاقد ٌن،فإن التم ٌ ٌز ٌكمن من ح ٌث المراكز
صرفات القانون ٌ ةقاب مة علىمبدأ
الت
فرد إما
لقانون ٌ ة ،ذلك أنتالفاق ٌةتتمب ٌن دولت ٌن ذاتس ٌادة ،أماعقدالستثمار،فٌتمب ٌن دولة و
ا
بتقد ٌم
ف التزام الطر ؾ ألجنب ً الخاص
شخصا طب ٌع ٌا أو معنو ٌا ،وٌتمثل موضوعالعقد ً
فعنا
فإقل ٌم الدولةالمضٌفةلالستثمار ،هذا ما ٌد
مشروع أوإقامة أوإنشاء مشروع استثماري ً
لمستث ر األجن بً
لشخص الخاص الذي ٌسمى ا
إلىتعر ٌ ؾ هذا ا
لمستثمر ألجنبً:
ثالثا تعرٌف ا
:
بؤنه كلشخص طب ٌع ً أو معنوي ٌقومباستثمار
لمستثمر ألجنب ً،
ٌمكنتعر ٌ ؾ ا

رإو

نف ٌذ العمل ٌات الستثمار ٌ ة
افه،بمعنى أنه ٌقومبت
ف الدولالمضٌفة من أجلتحق ٌق أهد
أمواله ً
لق ٌام بالعمل ٌات
لمستثمر جزء أو كل المخاطر أثناء ا
سابه الخاص ،وقد ٌتحمل هذا ا
لح
الستثمار

( )
ب ه الخاص .
ٌ ةعلىحسا

لمستثمر ألجنب ً شخص معنوي ول ٌ شخصا طب ٌع ٌا ،ذلك أن
وف ًالوقت الح الً ،أن ا
العقود ال تًتبرمبٌن ه وب ٌن الدول النا مٌة خصوصاتتطلب ر إو

أموال ضخم ة و إمكان ٌات

لشخص الطب ٌ عً
تكنولوج ٌاوفن ٌ ة عالٌة جد متطورة ،ومال ٌ ة كب ٌرة ال ٌملك ها ا

( )

تثمار الدول ً
الفرع الخامس :أنواع ومعاٌٌر االس
ثر كتاب ة وٌخضع للقانون ال دولً
- 1تنصالمادة  /2ؾ  1من معاهدةفٌنا ":مع اهدة تعنًاتفاق دول ً ٌعقد بٌن دولتٌن أو أك
سواء تمف ً وثٌقة واحدة أو أكثر"..
2
- HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions
Franco- algérienne .Litec, Paris, 2000, p 153.
- 3ئه ِٓ ٢ُٞؾٔل ،اُ ٘ظبّاُوب ُٗ٢ٗ ٞؼ وٞك ا ُلُ ٝخ كٓ ٢غب ٍٓ ،...وعغ ٍبثن161ٓ ،

ف التنم ٌة القتصاد ٌ ة للدولةالمضٌفةلالستثمار،
تلعب الستثمارات ألجنب ٌ ة دورا هاما ً
سواءكانتاستثمارات أجنب ٌ ة مباشرة واستثمارات أجنب ٌ ةؼ ٌر مباشرة (أوال( ،كماتوجد معا ٌ ٌر
دول ٌ ةقصدتك ٌ ٌ ؾ أي مشروعبؤن هاستثمار دولً )ثان ٌا( .

تثمار
وال –أنواع االس
نقسم الستثماراتإلىاستثمارات مباشرة و أخرىؼ ٌر مباشرة وسنتناول ذلك كله على
ت
تفص ٌل الت الً:
ال
-I

المباشر:
تثمار
االس

الستثمار األجنبً المباشر ٌنطويعلىتملك المستثمر األجن بًلجزء أو كل الستثمارات
لمستثمر
لمشروع مع ا
لمشروع المع ٌن و هذاباإلضافة إلى ق ٌا مهبالمشاركة فً إدارة ا
فً ا
لمشترك ،أوس ٌطرته الكاملةعلى اإلدارة و التنظ ٌم فً حالة ملكٌته
الوطن ً فً حالة الستثمار ا
لمستثمر األجنبًبتحوٌل كم ٌة من الموارد المالٌة و
لقةلمشروع الستثمارف ال عنق ٌام ا
المط
لف نٌة فً جمٌع ال جاالت إلى الدول املضٌفة.
التكنولوجٌة و الخبرة ا

( )

لسبب فً ذلك أن هذا النمط من
لمستثمر ألجنب ً أسلوب الستثمار المباشر .وا
ٌفضل ا
فسه شعورً ا
فن
قابة وإلشرا ؾعلى أمواله وإدارته ،مما ٌبعث ً
الستثمار ٌخول له حق الر
األمن ،كما ٌحقق هذا الستثمار من جانب أخربعض المزا ٌاللدولةالمضٌفةلالستثمار .إذ أنه
لف نٌة ،التكنولوج ٌ ة والخبرة إلدار ٌ ة والتنظ ٌ مٌة
ٌإديإلى حصول هاعلى الخبرة ا

( )

كفلتحق ٌق
لمشروع الذي ٌستثمر فٌه أمواله ما ٌ
لمستثمر ألجنب ً إلى اخت ٌار ا
كما ٌعمد ا
ف التن مٌة القت صادٌة للدولة ال تً
لمشروع ً
مصلحت ه  ،دون أن ٌدخل فً اعتباره مدى أهم ٌة ا
النشاط
لمستثمر ألجنب ًبمزاول ة
ٌقومبالستثمار فٌها ،وبالت الً ٌنبؽ ًعلى الدولة أن التسمحل
لقطاعات القت صادٌة ال تً
لفا ا
الذي ٌرؼب فٌه دون قٌد أو شرط ،بل ٌجب عل ٌ ها أنتحدد س
لمشروع
لمستثمر األجنب ً ٌختار ا
ٌجوز له الستثمارف ٌ ها،فل ٌ من المنطق أنتترك الدولة ا
ؼبع اُل٘٤خ،
ضٔب ه ا ُل ،٢ُٝاُطجؼخ األٌ ٓ ،٠ُٝزجخ ٓ ٝطجؼخ اإلّ
ػجل َُال ّ أث ٞهؾ ق:ئهز ٖبك٣بد األػٔب ٍ  ٝاالٍز
-1
ٓ ٖو.366،367ٓ ، 2001،
 - 2ػِ ٢ؽَِ ٓ ٖ ٤ؾْ ،كٝه أُؼب ٛلاد اُ ل٤ُٝخ ك ٢ؽٔب٣خ االٍزضٔبه اد األع٘ج٤خ اُقب ٕخٓ ،...وعغ ٍبثن5ٓ ،
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فل له الحصولعلى أرباح مج زٌة،بل البد منترشٌده وتوج ٌ ه ه
الذي ٌستثمر فٌه أموالهبما ٌك
تفق وخطة التنم ٌ ة القت صادٌة الوطن ٌ ة .وكماتقررقواعد القانون العام
لمشروعات ال تًت
إلى ا
فتنظ ٌم مل كٌة األموال واسؽالل هاعلىإقل ٌم هاعلى النحو الذي ٌحقق مصالح ها .
حق الدولة ً
فق متطلبات خط ة التنم ٌ ة
وف ً ج ٌمع ألحوالفإنل ها أنتحدد جاالت الستثمار ألجنب ًبما ٌت
لس ٌطرة على مقدرات القتصاد ال وطنً واتج اهات التنمٌة
لقدر الذي ٌمكن الدولة من ا
وبا
ف ٌ ها

( )

لمشروع التجاري
لمستثمر ألجنب ً بملك ٌ ة رأسمال ا
نفراد ا
التفضل الدول النام ٌ ة ا
لمشروع
ف مل كٌة ا
وإدارته،بلتشجع مشارك ة رأ المال الوطن ً مع رأ المال ألجنبً ً
لمشروع
قابة على ا
فرض الر
لقطاعات ألساسٌة و السترات ٌج ٌ ة  ،وت
ف ا
وإدارت ه الس ٌما ً
فدوخشٌت ها من
ف ذلكإلى عدمثقة الدولةبرأ المال ألجنبً الوا
لسبب ً
الستثماري .و ٌرجع ا
لس ٌاسٌةف ٌ ها.
أن ٌسعىإلىفرضس ٌطرتهالقتصاد ٌ ة وا
لمشروعالستثماري صورامتعددة أهم ها:
فا
و ٌمكن أنتتخذ المشاركة الوطن ٌ ة ً
ف رأسمال مشروع استثماريتقومبهشركة أجنبٌةعلى إقل ٌم
-1مس اهم ة المواطن ٌن ً
الدولة.
سسات ها أو مواطن ٌ ه ا وب ٌن
تفاق علىإنشاء مشروع مشتركب ٌن الدولة أو إحدى م إ
 -2ال
مستثمر أجنب ً خاص.
تفاقب ٌن دولت ٌنعلىإنشاء مشروع مشترك.
 -3ال
ٌحظى الستثمار المباشرب اهتمام كب ٌر من جانب الدول النا مٌة ومن ها الجزابر وكذ الدول
ف
بح ٌحتله ً
بح محل اهتمام دول ً،بحكم الدور المتعاظم والمتزا ٌد الذي أص
تقدمة،بل أص
ال م
القتصاد العال مًوالتجارةالدولٌة.
المباشر:
تثمار غٌر
 -IIاالس
لشركات
ذلك الستثمار الذي ٌتخذ شكل قروض مقد مة منألفراد أو ال هٌبات أو ا
لسندات الصادرة من الدولةالمضٌفة لرأ
ف ألس هم وا
ف شكل اكتتاب ً
ألجنب ٌ ة ،أو ٌكون ً
لمستثمر ألجنب ً من
تنشؤف ٌ ها،على أن ال ٌكون ل
لشركات ال تً
المال أو هٌبات ها العامة أو ا

ضٔب ه األع٘ج ،٢أُؼٞهبد  ٝاُ ٔٚبٗب داُوب ٗ٤ٗٞخٓ ،...وعغ ٍبثن،
 - 1كه٣ل ٓؾٔٞك اَُبٓوائ ،٢اال ٍز
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لس ٌطرة عل ٌ ها( ) ،وتؤخذ الستثمارات ؼ ٌر المباشرة
لشركة وا
ألس هم ما ٌخول له حق إدارة ا
ف حافظ ة ألوراق
تقدم ها ال هٌبات الخاصة أوألفراد ،والستثمار ً
لقروض الت ً
شكل ٌن وهما :ا
لسندات ال تًتصدرهاتلك الدولة أو
المالٌة الذي ٌتضمن شراء (االكتتاب) فً ألسهم وا
لمشروعات ال تًتتؤس ف ٌ ها .ونعرضبإ ٌجازلكل صورة من صور هذا الستثمار.
ا
ف ها شكالً منأشكال الستثمار ؼ ٌر
لقروض،بوص
.1القروض :تختل ؾ ا
ه ً:

بٌس ٌ ة
تنقسمإلى الث ة أنواع ر
المباشر،بختال ؾ مصدرها ،و

أ-القروض التًتقدمها الهٌئات أوالشركات األجنبٌةالخاصة أو ألفراد:
لسلع
لشركات الخاصة أوإلفراد من ألمواللتو رٌد ا
تقدم ه ال هٌبات أو ا
ونعن ًب ها كل ما
والخدمات للدولالمقترض ة ،أوتلك ال تً ٌتم الحصول عل ٌ ها من البنوك التجارٌة األجنب ٌ ة
لقواعد
ف الدولالمقترض ةوفقال
كتس ه الت مصرفٌةلتمو ٌل عمل ٌ ة التنم ٌةالقتصاد ٌ ة ً
الخاصة
نسبة كب ٌرة من الستثمارات ألجنب ٌة
لقروض
لقانون ٌ ة المقررةبهذا الخصوص( ) ،وتمثل هذه ا
ا
النسب ة للدول المصدرة ل ها ،كون ها وس ٌلةت هد ؾب ها هذه
ف الدول النا مٌة،ف ال عن أهمٌت هاب
ً
ألخ ٌرةإلى ز ٌادة حجم صادرات هاإلى الد ل األخرى.
تعسف ٌ ةللدولةسواء من ح ٌث مدت ها
ف كث ٌر من ألح ٌانبشروط
لقروضتتم ً
ب ٌد أن هذه ا
لفابدة.
أوسعر ا
توسط ة التز ٌد عن خم سنوات ،ومن حٌث سعر
تعقد لمدة م
فمن ح ٌث المدةفإن ها
ف الدولة المصدرة وال تًترتبطبالضرورةبؤسعار
السابدة ً
لفابدة
لفابدةفإن هاتخضع ألسعار ا
ا
لقروض من شروطكشراءالسلع من
ف ألسواق الدولٌة( ) إضافة إلى ما ٌرتبطبهذه ا
لفابدة ً
ا
( )

سابدة فًألسواق الدول ٌ ة
الدولة المصدرةبؤسعارتز ٌد عادة عن ألسعار ال
ة-القرضالعام:

لقرض الذي ٌعقدب ٌن إحدى الدول المصدرة لرأ المال وحكوم ة دول ة أخرى
هو ا
لقرض عامابالنظر إلى الج ه ة المقرضة ،ال تًتكون إحدى الحكومات
المقترضة) وٌسمى هذا ا
(
1
2
3
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- 4ػِ ٢ؽَِ ٓ ٖ ٤ؾْ ،كٝه أُؼب ٛلاد اُ ل٤ُٝخ ك ٢ؽٔب٣خٓ ،...وعغ ٍبثن،
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لقرض فٌهفردا أوشرك ة أو
لقرض الخاص الذي ٌكون ا
أو ال هٌبات العامة .والذي ٌتم ٌز عن ا
سس ة خاصة.
مإ
لقروضإلى اتج اه ٌن :ب ٌن معارض لها ومشجع عل ٌ ها؛ ح ٌث
لفقهبشؤن هذه ا
نقسم ا
لقد ا
لقروض العامة نظراً لما
ٌرى البعضف ٌ هم انه ٌنبؽ ً على الدولة أنتقلل من اللجوء إلى ا
لقرضوفوابده اقد ٌشكل عبب ا ًجس ٌماعلى
تعسفٌة،ف ال عن سداد هذه ا
تتضمن ه من شروط
م ٌزان ٌ ة الدولةالمقترضة ،و من هم من ٌرى ضرورةتشج ٌع لجوء الدولةإلى القتراض من
الحكومات ألجنب ٌ ةب ه دؾتنم ٌ ة اقتصاد الدولةالمقترضة ،نظرا للدور ال تًتقوم به هذه
لقروض
التس ه الت المصرفٌة ال تًتقدم ها ،وأن هذه ا
لقروض و
فا
ف التنم ٌ ة مم ال ً
لقروض ً
ا
لف نٌة
كتساب الم هارة ا
لسلع واآلالت وا
ًه أحسن وس ٌلة للحصولعلى مستلزمات التنم ٌ ة من ا
والتكنولوج ٌ ة.
ال ٌمكن إنكار دور القروض العامة فً التنم ٌة القت صادٌة للدول ة،ولكن ٌنبؽً عل ٌ ها
لقروض والمحافظ ةعلى س ٌادت ها ،إذ ٌجب
لدولة)المقترضة الموازن ةب ٌن الحصولعلى ا
(ا
لقروض ألجنب ٌ ة ومع
على هذه الدولة أنتحقق التوازنب ٌن حاجات ها للتنم ٌ ة عن طر ٌق ا
ف خطط التنم ٌة.
فالس ٌر ً
المحافظةعلى حرٌت ها ً
د -قروضمؤسساتالتمو ٌل الدولٌة:
سسات الدولٌة  ،كالمنظمات التابع ة
تلك ال تًتحصل عل ٌ ها الدول من المنظمات والم إ
تحدة للتنم ٌ ة ومنظم ة ألممالمتحدة للتنم ٌ ة
تحدة مثل :برنامج ألمم الم
للجمع ٌ ة العامة ألمم الم
بافاق ٌات وصل
الصناعٌة .وكذا المنظمات الحكوم ٌ ة المتخصصة الت ًترتبط مع ألممالمتحدةت
بنك الدولً إلعمارو التنمٌة ،ومإسسة التمو ٌل الدولٌة و
تجعل ها وكاالت متخصصة مثل ال
لصندوق الدول ًللتنم ٌ ة الزراعٌة( ).
وكالة التنم ٌ ةالدولٌة و ا
لسلة من إلجراءات المعقدة
سسات ٌمربس
و ٌالحظ بؤن القتراض من هذه الم إ
لقروض
تفادة من هذه ا
لفرصة من الس
المفاوضات الت ًتستؽرق مدة طو ٌلة  ،مماقد ٌفوت ا
و
ف ال على أن هذه المنظماتتعان ً منقلة موا ردها ح ٌث التتمكن من
أو ٌقلل من أهمٌت ها .
الستجاب ةلكل طلبات القتراض ،و أن مصدر موارد هذه المنظماتتكون من مس اهمة الدول
ألعضاءف ٌ ها أو من م ٌزان ٌ ة المنظم ة الدولٌة ال تًتتبع ها.وبالت الًقدتتؤثر كث ٌراًبمصالح كبار
ضٔب ه األع٘ج ،٢أُؼٞهب د  ٝاُ ٔٚب ٗبداُوب ٗ٤ٗٞخٓ ،...وعغ ٍبثن،
 - 1كه٣ل ٓؾٔٞك اَُبٓوائ ،٢االٍز
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ف
لمس اهم ٌنف ٌ ها طالما إن التصو ٌت فً مج ال إدارت ها مرتبطبمدىإس هام كل دولة عضو ً
ا
رأسمال ها( ).

تثمار:
 .2االكتتاب فً األسهموالسندات التًتصدر هاالدولة الس
ف
لسندات ً
ف الستثمار ،ق ٌام الدولة المضٌف ة لرأ المالبإصدار ا
تقتضى هذهالوسٌلة ً
فابدة محدد وأجل
ألسواق المال ٌة للدول ألخرى،على أن ٌكون لكلسند ق ٌم ة معٌن ة وسعر
بق ٌمت ه( ).
الوفاء
مع ٌن ٌتم
ف الدولة
ً

تؤس ٌ
كما ٌمكن أنتتم هذهالوس ٌلة أٌضا من الل ق ٌام شرك ةتحت ال

فألسواق المال ٌةلدولة أخرى ،متىسمحقانون
تقطب ةلالستثماربطرحنسب ة منأس هم ها ً
لمس
ا
فً الدول

سسات ألجنب ٌ ة
لشركات والم إ
تلك الدولةبذلك ،الكتتابف ٌ ها منقبلألفراد وا

تقدمة( ) ومن الل هذا إلجراء ٌتم الحصولعلى ر إ و ألموال ألجنب ٌ ة لالزمةلتمو ٌل
ال م
ف دولة ما .
التنم ٌ ةالقتصاد ٌ ة ً
افد
ب ٌد ان ه البد من إلشارةإلى أن هذهالوس ٌلة منوسابل الحصولعلى رأ المال الو
لق ٌود القانون ٌ ة هوق ٌام الدول
تعددة ،ولعل من أهمتلك ا
رتبطةبق ٌودقانون ٌ ة م
ؼالبا ماتكون م
ف أسواق ها
لسندات ال تًتطرح الكتتاب ً
لقواعد لتنظ ٌمتداول ا
المصدرة لرأ المالبوضع ا
لق ٌود من دول ة ألخرىفالٌابان ثال التج ٌز طرح
المالٌة منقبل الدول األخرى ،وتختل ؾ هذه ا
( )

افق ة السلطات المختصة فً ذلك
فأسواق ها المال ٌ ة البعد الحصولعلى مو
لسندات ً
ا
تثمار.
ثانٌا :معا ٌٌر دولٌة الس

لشركات
النسب ةل
ف العالقات القت صادٌة الدولٌة خاصةب
نظرا ألهم ٌ ة الستثمار الدولً ً
ف العالم،ونتٌجة لتؤث ٌرها وتؤث ٌر
لساع ٌ ة إلى ضمان وتؤم ٌن استثمارات ها ً
نس ٌات ا
تعددة الج
م
افو
المنتدى القتصادي العال مً بد
رجال ألعمال توصلت بعض ال هٌبات كالبنوك ،و
 - 1أُوعغ ٗ لَ 68ٓ ، ٚ
ىػبد اُز٢رض ٞهث ٖلكٛب،عبٓؼخ اُ.وبٛوح، 2004 ،
ضٔب ها د األع٘ج٤خ ٝكٝه اُزؾ ٌ ْ٤ك٢ر َ٣ٞخ أُ٘ب
- 2ؿَب ٕ ػِ٢ػِ ،٢االٍز
ٓ52
 - 3ػِ ٢ؽَِ ٓ ٖ ٤ؾْ ،ك ٝه أُؼب ٛلاد اُ ل٤ُٝخ ك ٢ؽٔب٣خ االٍزضٔبه اد األع٘ج٤خ اُقب ٕخٓ ،...وعغ ٍبثن21ٓ ،
ضٔب ه األع٘ج ،٢أُؼٞهبد  ٝاُ ٔٚبٗب داُوب ٗ٤ٗ ٞخٓ ،...وعغ ٍبثن69ٓ ،
 - 4كه٣ل ٓؾٔٞك اَُب ٓوائ ،٢االٍز
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 ، (1(Davosوكذا مركز التنم ٌ ة الدولٌةبجامعة هارفورد  HArfordإلى اعتمادعلى عدة
معا ٌ ٌرلتكٌٌؾ أياستثماربؤنهاستثمار دو لً و من ها:
نفتاح الدولة املضٌفة وت حرٌرها لتجارت ها الخار جٌة ،و ٌظ هر ذلك من
 درج ة ا
فز
قابة على الصرؾ ،نظام الحصص ،التعرٌف ة الجمرك ٌة والحوا
الل الرخص ،الر
عبة ألجلدفعمقابل الست ٌراد.
توف ٌر العملة الص
تعد ادهال
ال جمركٌة ،إضافةإلى مدىاس
نفقات العامة والعجز فً
مسؤلة " الحكم الراشد"  ،وٌشملالطابع الض ٌق لل
لق ٌمة
ف الرسم على ا
الفوابد أو إل ٌرادات ً
ضرابب على
م ٌزان ٌ ة الدولة ،ونسب ة ال
دفوع ة من طر ؾ أرباب العمل والعمال،وتسر ٌح
لفة ألعباء الجتماع ٌ ة الم
المضافة ،ك
قابة الح كومٌة
لقوان ٌن.و مسؤلة الحكم الراشدل ها اعتبار فًثقل الر
العمال ودرج ةفعالٌة ا
ف حالة العجز.
لمساعدةللمإسسة ً
تقد ٌم ا
على الضمانات الم هن ٌ ة ،وقدرة الحكوم ةعلى
تج الوطن ً
نسبة للنا
مسؤلة التمو ٌل ،و ٌتعل ٌق ألمربنسب الستثمار بال
ف،
الثقة دورا هاما ً
ف الدولة المضٌف ة .وٌلعب عامل
الخام) (PIBوكذانسب ة الدخار ً
النظام المال ًباعتباره مصدرا لر إو

فالقطاع الخاص ،كماتعد
ألموال الس ٌما ً

ف ذلك
لمستثمر ألجنب ً من ألمورالعامة ً
مسؤلةتحو ٌل أموال ا

( ).

لسكك
ف الدولةالمضٌفة) ،نوع ٌ ة شبكات الطرق ،ا
طب ٌع ة ونوع ٌ ة ال ه ٌاكل ً
نقل ،الك هرباء االت االت السلك ٌ ة والالسل كٌة ،الموان ا...الخ( .
الحد ٌدٌة ،ال
لمستثمر ٌن ٌنصب
لسكان وبال ٌد العاملة،بح ٌث أصبح اهتمام ا
لق ةبا
لقضا ٌا المتع
ا
نقابات...الخ.
ثقل ال
علىنوع ٌ ة التعل ٌم،نسب ة الّتمدر ،الجانب الصح ًللعمال،
لمستثمر ألجنبًبقدرة
سسات ،ح ٌث ٌهتم ا
كما ٌتعلق المع ٌار ألخ ٌربمسؤلة الم إ
االفاقات التجار ٌ ة ،ومدىستقاللٌت ه ،سرع ة
لقضا بً على احترامالعقود ت
النظام ا
فالحسبان درجة إلجرام ومدىتؤثٌرها على
ف ٌذ قراراتالعدالة .كما ٌؤخذ ً
وطرقتن
ف حالة عدم
مٌدان ألعمال ،ز ٌادة على ذلك نوع ٌ ة قوات ألمن وعمل إلدارة ً
( )

لس ٌ اسً
تقرار ا
الس

ْ - 1ر رؾٛ َ ٣ٞنا أُو ًيئُٓ ٠ل٘ ٣خ ٗ ٞ٣ٞ٤هى.
ثزبه ٣ـ
بكهح
ٗ - 2ظبّث ٘ي اُغيائو ه هْ ٗ 03-05إهؿ ك٣ 2005 ٞ٤ ٗ ٞ٣ 06 ٢بنػِثبالٍزضٔبه اد األع٘ج٤خ ،ط هػلك ٕ 53
.2005/07/31
3- CHARVIN Robert, L'investissement international et le droit, op. cit. p.35.

لث انً:
المطلب ا
ف عقد االستثمار و القٌود الواردة على هذا
ممارسةالدولة امتٌازاتالسلطةالعامة ً
المبدأ
التشر ٌ عٌةٌ ،مكنل ها أ نت م محتوىالعقدبالتعاد ٌل أو
ف إطار ممارسة الدولةلسلطات ها
ً
صفةانفرادٌة وهذااستناداإلىفكرة المصلحةالعامة ،ال تً
فسخب
ال

ًه أ سا سلطة الدولاة فاً

للعقد ،وكاذا مااتتمتاعباه الدولاة مان امتٌاازات
لقانو نً
تعد ٌل النظام ا
ممارسة إجراءاتانفرادٌةل
لقاانون الا داخلً ،االمتٌااز التشار ٌ عً الاذي
ٌمنح هالهاا ا

حتاوىعقاد الساتثمار وشاروط
ٌما ب م

لرقابة وإلشر اؾ
فا
الفرع ألول(،ثم إلجراءات االنفرادٌة ال تًتتخذها الدولة كالحق ً
تفٌذه )
ن
نبارزالقٌاود
تفص ٌلثام
الفرع الثا نً( و هو مانتناولهبال
ففسخالعقد وإن هاءه )
والتو جٌه والحق ً
الواردةعلى حق الدولة فًتعد ٌلعقد الستثمار فً(فرعثالث)،لنخلص فً الن ها ٌاة إلاى مادى
بع).
صد ف ً (فرع را
الجزابريبالمبدأ و الضمانات الممنوحة فً هذا ال د
عمل المشرع
تش رٌعً
الفرع األول :االمت ٌاز ال
لمسا بمضمونالعقد ،وذلك
ف إطار م مارست هالسلطات ها الت شرٌعٌة ،ا
ٌمكن الدولة ً
ف ٌذٌة وإدار ٌ ة،
بتعدٌل ه أوفسخ هبصورةانفرادٌة ،مستعمل ة فً ذلك ماتتمتعبه منسلطةتن
التشر ٌع ً ،قد ٌم عقد الستثمار المبرمب ٌن الدولةالمضٌفة لالستثمار
وعل ٌ ه االمت ٌاز
ف ٌذشروطالعقد )ثان ٌا(.
لمستثمر) أوال( أوقد ٌكون ذلكأثناءتن
وا
الستثمار
التش رٌعً فًتعدٌلعقد
وال  -المتٌاز
ألصل أنه حتى ولوتم إدراج شروطتثب ٌتقانون ٌ ةالعقد ،وكذا شرط عدم الم سا به،
التشر ٌع ٌ ة،تع دٌل وتؽ ٌ ٌرالعقد عن طر ٌق
فإن هذا ال ٌمنع الدولة وفً إطار م مارست هالسلطات ها
ف مختل ؾ
اتخاذ إجراءاتدستور ٌ ة،تشر ٌع ٌ ة أوتن ظٌمٌة ،من أجل مسا ٌرة التطورات الراهنة ً
لس ٌاسٌة،القت صادٌة واالجتماع ٌ ة ،وذلكبؽ ٌ ةتحق ٌق المصلحة العموم ٌ ة،باعتبار أن
ال جاالت ا
التشر ٌع ٌ ة(.
لس ٌادٌة)
تقععلى عاتق الدول ةأثناء م مارست ها المت ٌازات ا
لمسؤلة هام ة و
هذه ا

ضٔب ه اُزغوثخ اُغيائو٣خٞٔٗ -معب ، -هٍبُخ .ك ً ز ٞها ٙ
ئڤ ِٓ ٢ُٞؾٔل ،اُ ٘ظبّاُوب ُٗ ٢ٗٞؼ وٞك ا ُلُ ٝخ كٓ ٢غب ٍ االٍز
 ا ٗظو ًنُيُٓٞك ٓؼٔو،١ر٤يٝ ١ى.40 ٓ 2006 ٝ
كُٝخ،عبٓؼخ
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لقانون ٌ ة ال جدٌدة ،قدتإثربطرٌق ة أوبؤخرى فً لعالقة
تعد الت ا
إالَّ أن مثل هذه ال
لمستثمر ألجنب ً أضراربالؽة ومعتبرة ،الس ٌما إذا كان ذلك
التعاقدٌة ،وبالت الًفإن هاتلحقبا
تشرٌع الجبا بً ،الجمرك ً
التشر ٌع ً ٌم بالجوانب المرتبط ةبال جاالتالحساسة كال
تعد ٌل
ال
( )

النقدي أو الجتماع ًللدولة المتعاقدة
و

تثمار:
تنفٌذعقد االس
ثانٌا  -المتٌازالتشرٌ عًأثناء
لقانون ً الذيتم وضع ه من قبل الدولة
ف إطار النظام ا
ف ٌذ عقود الستثمار ً
ٌندرجتن
تقرارلنصوص العقدٌة ،وذلك
لمستث مر ألجنب ًثبات اوس
لضروري ل
المضٌفة،لذلك ٌعتبر من ا
تعد ٌل
ف إطار امت ٌازات ها السٌادٌة من الل ال
لحما ٌ ة حقوقه( ) ،إالَّ أن الدولة قدتتصر ؾ ً
صفت هاطرفا متعاقدا
لمستثمر األجنبً ،لٌستب
تفاق المبرمبٌن ها وب ٌن ا
نف ٌذ ال
التشر ٌع ً أثناءت
لقانون الدولً العام.
لمساواة ،وإّنماباعتبارالدولةشخص منأشخاص ا
علىقدم ا
ف إطار س ٌادت ها،تعد خطراعلى مصالح
نفراد ٌ ة للدولة ال تًت مارس ها ً
اإلجراءات ال
تقرار ،وكذا
لمستثمر ألجنب ً ،وهذا ما ٌجعل ه ٌبحثبكل األشكال والطرق إدراجشروط الس
ا
العقد رؼم أن ه ٌعتبرالعقد المبرمبٌن ه وب ٌن الدولة المضٌف ة ٌدخل ضمن
شرط عدم الم سا ب
( )

حظ ٌرة القانون الخاص

لمستثمر
وعل ٌ ه االمت ٌازالتشرٌعًللدولةقد ٌث ٌر صعوبات ومشاكل حادة ،ح ٌث إذا كان ا
تمسك
حفاظ عل ٌ ها،فإن الدولة الطرؾ فًالعقد،ت
فع من أجل حما ٌ ة حقوقه التعاقدٌة وال
ٌدا
ف إطار
ف ممارسةسلطات هاالتشرٌعٌة ،وكذا امت ٌازات السلطةالعامة الت ًتتمتعب ها ً
وتستمر ً
ف المجال التعاقدي ،وهذا ما ٌإدي إلى عدم التوازن القتصادي ب ٌن
قانون ها ال داخلً ً
الطرف ٌن( ).

- WEIL Prosper, Les Clauses de stabilisation ou d’intangibilité insérées dans les accords de
Développement économique, in :Mélanges ROUSSEAU, A. Pedone, Paris, 1974, p. 326.
ضٔب ها د األع٘ج٤خ ك ٢اُغيائو ،هٍبُخ ُ٘ َ ٤هرجخك ً ز ٞها ٙكُٝخ ك٢اُوب ٗ ٕ ٞا ُل،٢ُٝ
-2ػ ٤جٓ ٛ ٞؾ ٘ل ٝػِ ،٢ا ُؾٔب٣خاُوب ٗ٤ٗٞخ الٍز
ُٓٞك ٓؼٔو١ر٤يٝ ١ى130 . 2006 – 2005 ،ٝ
عبٓؼخ

1

- WEIL Prosper, les clauses de stabilisation ou d’intangibilité …, op.cit. P.P 326 -327
- Ibid, p 327 .

3
4

لقد جاء األمر رقم  ، 03-01و كذا األمر رقم  08-06الذي ٌع ّدله و ٌت ّم مهبتعد ٌالت
النسب ة للمتعامل ٌن القتصاد ٌ ٌن األجانب أو الوط نٌٌن.ف هو ٌنص
كب ٌرةف ٌما ٌخص الستثمارب
صراحةعلىمبدأ حر ٌ ة الستثمار .إذتنص المادة  3من ألمر رقم  08-06المعدلةللمادة
تشرٌع و
 4من األمر رقم ": 03-01تنجز الستثمارات فً حرٌة تامة مع مراعاة ال
التنظ ٌمات المتعلقةبالنشاطات المق ّننة و حما ٌة البٌبة.
لقانون من الحماٌة و الضمانات المنصوص عل ٌ هاف ً
سفٌد هذه االستثماراتبقوة ا
وتت
لقوانٌن و التنظ ٌمات المعمولبها"( ).
ا
تثمار
الفرعالثانً :إلجراءاتالنف رادٌة التًتتخذهاالدولةلتعدٌل وإنهاءعقد االس
فتع دٌل وإن هاءعقد
تتخذ ها الدولة الطر ؾل ها ً
نفراد ٌ ة ال تً
ٌقصدب هاتلك إلجراءات ال
صف ة أساسٌة ،وتتجلى تلك
الستثمار والت ً تإثر بطرٌق ة مباشرة أو ؼ ٌر مباشرة  ،وب
فتعد ٌل
قابة ،إلشر اؾ والتوجٌه )أوال( ،والحق ً
ف م مارس ة الر
نفراد ٌ ة كالحق ً
إلجراءات ال
منفردة )ثان ٌا( .
عقد الستثمار ووضعن هاٌة لهبإرادت ها ال
رقابة واإلشرافوالتوج ٌه:
ف ال
وال  -حق الدولة ً
بتشج ٌع الستثمار ألجنبً ،فهذا ال ٌعن ً أّن هاتطلق ٌد
إذا ما قامت الدولةالمضٌفة
التشج ٌع ٌجب أن ٌتم خدم ة ألهد اؾ معٌن ة ،وأنتتم
لمستثمر ألجنب ًبؽ ٌر حدود ،وإّنما هذا
ا
قابة من
دفت ه الدولة .وتختلؾ حدود الر
هذه الستثمارات ألجنب ٌة فً إلطار الذي ٌحقق مااست ه
دولةإلى أخرى حسب ظرو ؾ كل من ها.
قابة عن طر ٌقتق ٌ ٌدنسب ة المشاركة ألجنب ٌ ة فً ملك ٌة
كما ٌمكن للدولة ممارسة الر
حفاظعلىنسب ة معٌن ةب ها للوطن ٌ ٌن فً رأسمال كل
لمشروعات ،وذلك من الل ال
وإدارة ا
فعلته الجزابربإلزام المشاركة الوطن ٌ ةبؤكثر من  %50من رأسمال
فإدارته -ما
مشروع أو ً

ثغ ٓ
ضو ا ٗظو اُلوع اُوا
ُْ - 1وػ أ ً

ٖ هٍبُز ٘ ب ٓ 37
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لمشروع األجنبً – أو اشتراط ها حما ٌ ة أل ٌدي العاملة فً الداخل ،من أ ٌ ة منافسةتصاحب
ا
ّ
جنس ٌ ة الدولة(.)1
ف ٌن المت ّمتع ٌنب
لموظ
حفاظعلىنسب ة عالٌة من العمال وا
الستثمار ألجنبً و ال
ضرابب عامة
لشركات وقوان ٌن ال
لرقابة المترتب ة عن ماتستلزم ه قوان ٌن ا
وهناك ا
تكفلتحق ٌق ماتستهدفه هذه
لمستثمر ٌن ومراجعت هابدقة
دفاتر ا
اإلطالع على حسابات و
لقوان ٌن من ضمان الم ة العمل واجتناب المضاربات السلب ٌ ة اإل ال  ،وما ٌترتب عن ها من
ا
حصول الحكوم ةعلى ماتستحق ه من ضرابب ورسوم

( )

التزاماته ،إالَّ
نفذب ها
لقة فً الكٌف ٌ ة ال تً ٌ
كما أن األصل أنللطرؾ الخاص ال حرٌة المط
لمشروع
نف ٌذ ال جٌد ل
قابة( )على الت
أنه ٌخضع لسلطة الدولة من ح ٌث إلشر اؾ والتوج ٌ ه والر
الستثماري ،والت ًتعد مظ هراً من مظ اهرس ٌادة الدولة ،الس ٌما أنالعقود ال تًتبرم ها الدولة
لقانون العام المرتبط
و الت ًت هد ؾ أساساإلىتحق ٌقتنمٌة ،العتبار أن هذه العقود من طابع ا
ب ها أصال وذلكبمقتضى أهد اؾ هذاالستثمار وموضوعه

( )

قابة حسب نوع ٌ ة العقود ،ثال فً
ف إلشر اؾ والتوج ٌ ه والر
تتدرجسلطة الدولة ً
كما
ف
نفط القد ٌم ة ال تً أبرمت ً
لسلطة منعقود امت ٌازات ال
لفت هذه ا
فقد اخت
مجالعقود البترول،
لشركات
قابة والتوجٌه ،ومعترك المجال ل
نفط أي قدرة على الر
وقت لمتكن فٌه لدول ال
المقاولة البترول ٌ ة ال تً
ف التصرؾ فًتلك العقود  ،وهناكعقود المشاركة و
البترول ٌ ة الحر ٌ ة ً
تس ٌطرف ٌ ها الدولةس ٌطرة كاملةعلىالعقد.
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شرفةعلى مواقع التج ه ٌزات
بترول ،من حق الدولة أو ألج هزة ال م
وف ً مج ال عقود ال
فاتر ،ومراجع ة الب ٌانات ،وكذا
تفت ٌش،ورقاب ةشحن البترول الخاموفحص الد
ز ٌارة المواقع وال
لمشروع من
ف العمل ٌات وتوج ٌ ه ها،كعقود اإلنشاءات الصناع ٌ ة ومراقب ة ا
منحق هاالتدخل ً
ف
فالعقد  ،وكما لها أٌضا حق التوج ٌ ه والتعد ٌل ً
تفق عل ٌ ها ً
صفات الم
وفقاللموا
نف ٌذ
ح ٌث الت
لشركة ألجنب ٌة
لفن ٌ ة كًتقوم ا
تفٌذ ،وبالتال ًل كالء الدولة الحق فً الحصولعلى الوثابق ا
الن
نف ٌذ ألمثل ،وخاص ةعندما ٌتعلق ألمربالتنم ٌ ةالقت صادٌة أل ٌ ة دولة
بالت

( )

لمنفردة:
فتعد ٌل وإنهاءالعقدبإرادتها ا
ثانٌا  -حقالدولة ً
أؼلب النزاعات ال تًتثارب ٌن الدولالمضٌفةلر إو

لشركاتاألجنبٌة،سبب ها
ألموال وا

ف النظامالتعاقدي ،حتىٌتسنى ل ها است ٌعاب التؽ ٌرات
تمسك الدولةبضرورةتحق ٌق المرون ة ً
تمسك
لشركاتت
لس ٌاسٌة،القتصاد ٌ ة االجتماع ٌ،ة ف ً ح ٌن أن ا
ف مختل ؾ الم االت ا
الجذر ٌ ة ً
فنصوصالعقد.
بثبات النصوص العقدٌة ،واستمر ارها دون إجراء أيتعد ٌل أوتؽ ٌ ٌر ً
لشركات ( ٌعتبرالعقود المبرم ةبٌن ه وب ٌن الدولةالمضٌفة،
وعل ٌ هفالطرؾ الخاص )ا
تفاق الحر ألطرا ؾ  ،وكؤنالعقد ٌجمع األطرا ؾ
لقانون الخاص الذي ٌقومعلى ال
ٌخضع ل
لمساواة وتربطبٌن هم شروطعقد ٌ ةؼ ٌرقابلةللم سا ب ها ،ألن العالقةب ٌن
المتعاقدةعلىقدم ا
فقالب جامد ٌحتويعلى
فرؼت ً
لشركة ألجنب ٌ ةبحكوم ة الدولة المضٌف ة أو من ٌمثل ها،قد أ
ا
العقد( ).
لقوةالملزمةب
التزامات وحقوق،فؤيتعد ٌل ٌمثل إ الالبا
فعقد الستثمارفل ها طب ٌعت ها الخاصة،ف هً أشبه ماتكون
نسبة للدول كط رؾ ً
أمابال
ف الظ روؾ ،العتب ارها عقود ذات أجال
بوثٌق ة دستور ٌ ة مرنة ،قابلة للتطورتبعا للتؽ ٌر ً
طو ٌلة ،وبالت الًقد ٌطرأ من الل هاتؽ ٌ ٌرات س ٌاسٌة واقت صادٌة ،مما ٌستلزم إحداثتؽ ٌ ٌرات
فالعقد
ف نصالعقد وشروط ه ،وهذا ما أدىببعض الدول إلى إدراج شروط المراجع ة ً
ً
تفٌذه ،إالَّ
تفاوض فٌه والهدؾ من ها هو حما ٌ ة مصالح الدولة عند حدوثتؽ ٌ ٌراتأثناءن
وإعادة ال
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تفرضعلى ألطر اؾ اللتزام
أنه ؼ ٌر ملزم فً إعادة التوازنب ٌن ألداءاتالعقد ٌ ة إذ أن ها
بإعادة مناقشة أحكامالعقد.
لشروط من أجلبلوغ الؽرض من
لفق هاء» :إن التوظ ٌ ؾ ال جٌد لمثل هذه ا
وٌقول أحد ا
نف ٌذ،سواء من ح ٌث معا ٌ ٌر
فعقود الستثمار ٌص ٌر رضابمن هج وضع ها موضع الت
إدراج ها ً
بج المترتب ةعلىثبوت
تقتض ًتعد ٌلالعقد ،أو منناح ٌ ة النتا
تطبٌق ها وذلكلتب ٌان الظرو ؾ الت ً
لفعل ً لهده الظرو ؾ«( ).
التؽ ٌ ٌر ا
لقةبثباتالعقد
لشروط سواءتلك المتع
لعقود على أي شرط من ا
أما إذا لمتتضمن هذه ا
تفاوض فٌه ،ف هل ٌجوز للدولة تعد ٌل
لق ة بمراجعت ه وإعادة ال
تقراره أو تلك المتع
اوس
ف حالة حدوث ظرو ؾ س ٌاسٌة ،اقتصاد ٌ ة أو
لشروط إلعادة التوازن القتصادي ل هاً ،
هذه ا
اجتماع ٌ ةتخلبهذا التوازن؟
فق هً،بؤ َّن ه ٌجوزللدولةتعد ٌلالعقد إلعادة التوازنالقتصاديل ه الس ٌما عند
ٌرىاتجاه
وجود الدولة كطر ؾ فٌه ،وما ٌرتبطبهذا الوجود من ظرو ؾ اجتما عٌة،اقت صادٌة وسٌاس ٌ ة،
وكذا خصوص ٌاتتلك العقود ذات آلجال الطو ٌلة ،وما صاحب ها من ظرو ؾ إبرام ها قبل
إعفاءات،تمتتحت ضؽط ورؼبات
ثقلةبضمانات و
االستقالل ،نجد مثال هذه تالفاق ٌات م
تقالل،
مالة من الطرؾالقويعلى الطرؾ الض عٌؾ ،إضافة إلىالعقود المبرم ةبعد الس
ح ٌث كاناقتصاد الدول حدٌث ة االستقالل من هارا( ).
لفن ًب ٌن الدولةالمضٌفة والمستثمر األجنب ً،
ونظرالعدم التكاف إ والتوازن القتصادي وا
فإن الطرؾ الضع ٌ ؾ )الدولةالمضٌفة( ال ٌملك إلمكان ٌات ال تً تإهله إلجراءاتالمفاوضات
فع حاجت ها ال ماسةإلى إبرام مثل هذه العقود( ) .إذن ال
العادلة طالما أن هاتقدمعلى التعاقدبدا
ف إعادة النظر ومراجعة عقودها ذات آلجال
ف هذه الحالة  ،أن ٌكونللدولةالحق ً
ٌقتض ً ً
الطو ٌلة؟
...
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فتعد ٌلعقد الستثمار وإعادة
افع عن حق الدولة ً
و نحنبدورنانساند الرأي الذي ٌد
ف مجال اسؽالل الثروات
التوازن القتصادي ل ها الس ٌما إذا كانت تلكالعقود المبرم ة ً
لشعب
الطب ٌع ٌ ة للدولةالمضٌفة ،متصل ةبالتنم ٌ ة القت صادٌة لهذه الدولة ،هذا استناداإلى حق ا
لمسؤلة صلةبس ٌادة الدولة علىثروات ها ،إضافة إلى
ف اسؽاللثروات هباعتبار أن لهذه ا
ً
لس ٌادة على الثروات
تحدة حول ا
لقرارات الصادرة عن الجمع ٌ ة العامة ألمم الم
مختلؾ ا
الطبٌعٌة ،كماتمتوس ٌع مجال الستثمار األجنبً خارج قطاع المحروقات لٌشمل قطاعات
تعد ٌن ،الم ٌكان ٌك ،االلكترون ٌك ،الك ٌم ٌاء،
لف الذ ،ال
لفالحة ،الص ٌد ،البناء ،صن اعة ا
أخرى ك
فاوتة وتوؼل رأ
البالست ٌك والمطاطبنسب مت

النشاط ،حال ٌا
المال ألجنب ًتختلؾبختال ؾ

مشار ٌع استثمار ٌ ة ضخم ةتتم مال ٌ ٌر الد الرات  ،إذتستعملتكنولوج ٌا متطورة وأمواال
ب اهظة( ).
صفقات مع دول أجنب ٌ ة مال ٌ ٌر الد الرات و أهم ها
و فً هذا المجال قامت الجزابربإبرام
صفقةبق ٌ مة  20مل ٌار د الر معشرك ة إعمار إلماراتٌة( ).
إبرام الجزابر
ففسخ وإن هاء عقود الستثمار ،إذا ما أ ّخلت
و على هذا األسا فإنَّ للدولة الحق ً
الشركاتألجنبٌةبالتزامات ها الّتعاقد ٌة والم سا بحقوق الدولةالمضٌفةلالستثمارات.
تثمار
ى حق الدولةفً تعدٌل عقد االس
الفرع الثالث:القٌود الواردة عل
تسبة.
لقانون ً ،ومبدأ الحقوق المك
تقرار النظام ا
نقطةإلىمبدأاس
سنتطرق فً هذه ال
لقانون ً
مبداستقررا النظام ا
وال :أ
لقانونً و عدمق ٌام الدولةبتؽ ٌ ٌر إط ارهاالتشرٌعً
ٌقوم هذا المبدأعلىفكرةثبات النظام ا
تقرار ٌهدؾإلىمنع الطرؾ
الذي أنجز فً ظله الستثمار األجنبً ،و ٌ عنً ذلك أنشرط الس
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لقانونً لصالحه و كما ٌقول السٌد الل ٌؾ" فًتعرٌفه لهذا المبدأ
المضٌؾ منتعد ٌل المح ٌط ا
لقانون الواجب التطبٌق علىالعقد الذيٌتولى معادلة المفاهٌم التعاقد ٌة"( ).
بؤنه" :ا
ف ةبعدمتطب ٌق أي
إن عدمتؽ ٌر النظام القانون ًقد ٌكون مطلقا ً عندماتتع هد الدولة المض ٌ
قانون جد ٌد على عقود االستثمار السابقة ،و قد ٌكون نسب ٌا ً عندما ٌتعلق األمربعدم مراجع ة
لمستثمر دونب اقًبنودالعقد.
لمسابل الت ً منشؤن ها أن تزٌد ً األعباء المال ٌةل
ا
جزابريقدنص صراحة فً المادة  15من األمر -01
والجد ٌربلمالحظة أن المشرع ال
 03الصادر فً  20أوت  2001على هذا المبدأ م إكداً على عدم جوازتطب ٌق النصوص
ال جدٌدة على االستثمارات القابمة ،إالَّ إذا طلب المستثمر ذلك صراح ة و ال ٌختل ؾ األمر هنا
لمستثمر ال وطنً.
لمستث ر األجن بً و ا
بٌن ا
و ٌرى البعض أنتنازل الدولة عن حق ها فًتعد ٌل و إلؽاءتشر ٌعات ها أمر ممكن من
لقانون الدولً؛ ألن الدولة مثلماتستط ٌع أنتقلصبعض
وجهة نظر ا

الحٌات ها من الل ما

تبرمه من معا هدات دول ٌة،تستط ٌع أٌضا ًتقل ٌص اختصاصات ها الس ٌاد ٌة عن طر ٌق العقد المبرم
فردة للدولة،فإنَّ ذلك ٌعتبر من وج هة نظر
مع األجانب ،أما إذا كان التنازل عن اإلرادة المن
نتقد هذا الرأي من
بمثابة تخلً الدولة عن ممارسة سلطت ها السٌادٌة ،و قد أ
لقانون ال داخلً
ا
فة ،و إنَّ القانونقانون الدول ً
طر ؾ األستاذ محند اسعدبقوله" :إن التشب ٌهب ٌن القانون ٌ ٌن مجاز
تفاوضب ٌن الدول و
لقانون،فال
لقضاء الدولً ألشخاص الخاصة من ذلك ا
بعد ا
كدول ،ولقد أ
لس ٌادة الذيتتنازل به الدول لبعض ها البعضٌ ،مكن أن ٌظ هر كؤحد شروط وجود
تقل ٌص ا
تقل ٌص
تفاوض مع الخواصل
سه ،ف ً حٌن أن ادولة الت
نف
لقانون الدولً
ا

الح ٌاتها"( ).

تقرار و مبدأ عدم التؽ ٌ ٌر و ٌرىبؤنمبدأ إلستقرار
كما أن هناك منٌفرقب ٌنمبدأ إلس
ٌقومعندماتتعهد الدولةالمضٌفةبعدتؽ ٌ ٌرهالنصوص هاالتشرٌعٌة ،أمامبدأ عدم التؽ ٌ ٌرفٌتمثل
فً عدم ق ٌام الدولةالمضٌفةبتؽ ٌ ٌر أحكام العقد أو االلتزامات و األعٌباء الواردةف ٌ ه دون
فقة المستثمر ،مستش هداًف ً ذلك بما ذ هب إل ٌه " B-fayelبؤنبنود الستقرار تتعلق
موا
لجزابر ٌ ة ،رسالة دكتوراهف ًالقانون الدول ً والالقات
التجربة ا
 - 1معاشو عمار:الضمانات فً العقو االقتصاد ٌةالدول ٌةف ً
الدولٌة ،كل ٌةالحقوق جامعةالجزابر  ،1989ص .286،287
- 2قادري عبدالعز ٌز :دراسةف ًالعقودب ٌن الدول و رعا ٌا دول أخرى فً مجال االستثماراتالدول ٌة "عقد الدولة" مقال
بحوث اإلدار ٌة المجلد 7العدد،1الجزابر،1997 ،ص 60
لل مدرسةالوطن ٌةلإلدارة  ،مركزالتوث ٌق وال
بمجلة إدارة،

ب

الحٌة عام ةتستمدها الدولة منس ٌادت ها ،أمابنود عدم التؽ ٌ ٌرفتتعلقبسلط ة التتحركسوى

دا ل اإلطار التعاقدي.) ("..
إنَّ إدراجبند اإلستقرار و عدم التؽ ٌ ٌر ،كما ٌراه البعض( )راجع فً أؼلب األح ٌان إلى
تقرارتشر ٌعات ها
لس ٌ اسً الذيتعا نً منه معظم الدول النا مٌة وبالت الً عدم اس
تقرار ا
عدم إلس
تفادي الم سابسالمة العقود
الجباب ٌة و المال ٌة و الجمرك ٌ ة ،و إنَّ ال هد ؾ من إدراج هذا المبدأ
افى مع ما ذهبت
لقانو نً الذي أنجز فٌه االستثمار ،و ال ٌتن
المبرمة و ضمان سر ٌان اإلطار ا
إلٌهبعض األحكام التح كٌمٌة كما جاء فًقرار التحك ٌم الصادربتار ٌخ  1963/03/15الخاص
لشركات البترو لٌة المعروفةبق ضٌة (سابٌر) الذي جاء فٌه
النزاع الذيثارب ٌن إ ٌران و إحدى ا
ب
نسبةل ها
لشركة األجنبٌةتقدمللدولة اإل ٌرا نٌة مساعدة مالٌة وفن ٌ ة،تتضمناستثماراتبال
أن" :ا
التشر ٌع ٌ ة
و مس إول ٌات و مخاطر ،ومن ثمة ٌبدو،حٌنبذ من الطب ٌ عً أنتحتمى ضد الت دٌالت
لقانون ً ،و
للعقد ،و أن ٌضمن ل هابعض األمن ا
ال تً ممكن أنتؽ ٌر من المحتوى القتصادي
لقانون اإلداري الذي ٌكون لسلطة الدولة
البس ٌط ل
هذا ما ال ٌضمنه ل ها التطب ٌق الخالص و
لقدرة على تؽ ٌ ٌره( )" ،و قد توالت األحكام التحك ٌم ٌ ةف ٌما ٌتعلقبشرط تثب ٌت
إل ٌرانٌة ا
لقرار التحك ٌ مً المتعلقبقض ٌ ة (ل ٌامكو  )Liamcoالصادرة
التشر ٌعات الداخلٌة منذ ذلك ا
بتار ٌخ  1977/04/12و إنَّ الؽا ٌة من كل ذلكتوس ٌع نطاق الحما ٌة الدول ٌة لالستثمارات
تق دمة و
ألجنبٌة إذا كان الطرؾ المتعاقد دولةنا مٌة ،أما إذا كان الع ك  ،أي أن المتعاقد دولة م
لشرط( ).
فقد ال ٌعمل بهذا ا
الطرؾ الخاص شركةتنت مً إلى دولةن امٌة
لقانونً فً دورت ه
لقانون ال دولًمبدأثبات النظام ا
فقدقرر مجمع ا
إلىجانب هذا الموقؾ
لقانون الواجب التطب ٌقعلى العقود الت ً
قشته ل
نعقدةف ً أثٌنابال ٌونان عام  1979أثناء منا
الم
قفه -أي مجمع
تبرمب ٌن الدولة و أحد ألشخاص األجانب من رعا ٌا دولة أخرى ،وقد جاء مو
بؤنهٌ " :جوز ألطر اؾ
تخذ
لقرار الم
الثة من ا
لقانون الدولً -من خالل مانصت علٌه المادة الث
ا
فسه ،ص.59-58
- 1قادري عبدالعزٌز:المرجعن
تشر ٌع ً 12-93المتعلقبترق ٌة االستثمار ،مجلة إدارة
ف ً محمد :مضمون و أ هد اؾ األحكامالجد ٌدةف ًالمرسومال
ٌ - 2وس
تصدر عنالمدرسةالوطن ٌةلإلدارة،المجلد 9العدد  ،2الجزابر .1999
لجزابر ٌ،ة مرجع سبق ذكره ،ص.269
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لقانون ال داخلً ال تً ٌرجعون إل ٌ ها فًالعقد،
تفاقعلى أن أحكام فً ا
ال

هًتلكالمقصودف ً

مضمون هالحظةابرام العقد"( ).
والجد ٌربلمالحظة أن العملبهذا المبدأ أصبح منتشراًف ً كث ٌر من التشر ٌعات الداخل ٌة
فة وف ً العقود المبرمةبٌن ها وب ٌن المستثمر ٌن األجانب ،من ذلك مثالً ما نصت
للدول المض ٌ
تفاقإلقام ة
علٌه المادة  18منقانون الستثمار الكامرون ًلعام  1960و التً جاءف ٌ ها" :إن ا
لقانونٌة و القتص ادٌة و المالٌة ،كماف ً
تقرار فً ال جاالت ا
ٌحد خصوصا ً ...ضمانات الس
مجالتسو ٌق المنتجات" .وتؤكد هذا الموق ؾ أٌضا ًف ً القانون البترول ً اللٌب ً الصادر عام
 1955و فًبعض العقود كما جاء ذلكف ًالعقد المبرم عام 1978ب ٌن تون و إحدى
لساري فً
لقانون التونسً ا
بؤنه ٌطبقعلىالعقد "ا
بترول األم رٌكٌة و الذي جاء فٌه
شركات ال
تار ٌختوقٌعالعقد الحال ً" و كذلك ما وردةف ً المادة  15منالعقد المبرمب ٌن الكمرون و إحدى
لشركة
شركات التنقٌب عن البترول و اسؽالله و قد نصتعلى :ال ٌمكن أنتطبقعلى ا
بق ة التع ٌالت الت ًتطرأ على أحكام النصوص المذكورةف ٌمابعد و خالل
لمس
افقت ها ا
بدون مو
تفاق"( ).
مد اال
فس ٌراً مؽا ٌراً لما ذ هب إل ٌه القضاءف ٌما ٌتعلقبمضمون االستقرار
فقه أعطىت
ؼ ٌر أن ال
التشر ٌعات
التشر ٌع ً،فبٌنما ذهبت معظم األحكام التح كٌمٌة ال تًأشرنا إل ٌ هاإلىاستبعادتطب ٌق
فقه ٌرىبؤنشرط التثب ٌت ال ٌع نًتنازل الدولة
الداخلٌة من منطقثبات النظام القانون ً،فإن ال
التشر ٌع ٌ ة ،كما ٌقولف ً ذلك ألستاذ " T.Waldeإن شروط
عن حق هاف ً ممارسة سلطت ها
لشروط ال
الثبات التعد وسابللعزلالعقد من األنظمةالتشرٌعٌة الوطنٌة ...إن مثلتلك ا
لس ٌ ادٌة ،إن ها مجرد وعود متم ٌزةللثباتتمنح ها الدول ة
لتنازل الضروري عن الحقوق ا
تقضً ا
لمستثمر -أي الطر ؾ
تقاد ضم نً لدى ا
المضٌفة لالستثمار".بٌنما ٌرى البعض أن هناك اع
المتعاقد مع الدولة المضٌف ة-بلجوء هذه األخ ٌرةإلىتع دٌلتشر ٌعات ها،بما ٌخدم مصالح ها ولو
لك على حساب الطرؾ األجن بً المتعاقد مع ها( ).
كان ذ
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فق هً كب ٌرتتجاذب ه مصالح األطر اؾ،
لقانونً ما ٌزال محل خالؾ
إنمبدأثبات النظام ا
ستثمرٌهم ٌ ،ذهب جانب
لفقه الؽر بًإلى إقراره حماٌة لمصالح م
فبٌنما ٌ ذهب جانب كب ٌر من ا
تشر ٌعات الداخلٌة هو حقلكل دولة دون منازع
آخرإلى دم اإلعتدادب هذا المبدأ ألن إصدار ال
باعتباره مظ هراً من مظا هر س ٌادت ها و أنه من البد ٌ ه ً أن ٌشمل هذا الحق مسؤلة التعد ٌل و
فة مادام التصر ؾ ال ٌمثل تع هداً دول ٌا ً و ال ٌم
فردة للدولة المض ٌ
اإللؽاء باإلرادة المن
لقانون الدولً و ٌسري هذا المبدأعلى ج مٌعتشر ٌعات
بالتزامات دول ٌ ة وؼ ٌر مخالؾلقواعد ا
الدولة دونتم ٌ ٌز ،و فً ذلك ٌقول األستاذ إبر اه ٌمشحاتة ال ٌمكن تقٌٌدسلطة المشرعف ً
تمسكبحظر
لمستثمر األجنب ً أن ٌ
لقولب ال ؾ ذلك ال ٌحق ل
إصدارتشر ٌعات جدٌدة ،و إن ا
البةبالتعو ٌضعلى أ سا ما ٌمكن أن
تعد ٌل ،إنما ٌمكنه المط
التشر ٌعات وباإللؽاء أو ال
إصدار
ف ٌة استناداً إلىنظر ٌةفعل األم ٌر)( ).
ٌلحقه التشر ٌع الجد ٌد من أعباء مال ٌة إضا
لمستثمر
بعد من ذلك فٌرىبؤن ه إذا كانالنشاط الذي ٌمارسه ا
و هناك من ٌ ذهب إلى أ
ألجنب ً ٌتعلقباتؽالل الثروات الطبٌعٌةٌ ،كون من حق الدولةالمضٌفة اتخاذ أيتدب ٌر من
شؤنهالحد من نهب وتبذ ٌرثروات هاباعتب ارها األ سا القتصادي ل ها مادام الهدؾ ٌر مًإلى
حما ٌةثروات ها الطب ٌع ٌة ،دون أن ٌ إدي ذلك إلى إثارة مس إولٌات ها ع مَّاتتخذه من إجراءاتف ً
مو اجهةالستثمارت األجنبٌة( ).
لمس إول ٌ ة الدول ٌة
تفاقٌة الخاصبا
و قد سا ٌرالعمل الدو لً هذا االتجاهفجاء مشروع اال
فات الت ًتتخذ ها الدولة
فرد عام  1961م إكداً على مشروع ٌة التصر
الذيأعدته جامعة هار
لمستثمر من
لقةبالتطب ٌق العاديلقوانٌن هاحتى و إن أدى ذلك إلى حرمان ا
المضٌفة و المتع
لكاته دونتعو ٌض مادامتصرؾ الدولة ال ٌنطويعلىتم ٌ ٌز أو إنكارللعدالة أو
أمواله و ممت
إخالالًبؤحكام معا هدة دول ٌة ،كما أكد مجمع القانون الدول ً و منظمة التعاون االقتصادي و
تى و إن
تخذه من إجراءاتتش رٌعٌة وتن ظٌمٌةالحقة ح
التنم ٌ ةعلى حق الدولةالمضٌفةف ٌمات
كانتتم بمصالح المستثمر ٌن( ).
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الفقٌهفاتورو ف ٌرى أن الضمانات و المزا ٌا الواردة فًتشر ٌعات الستثمارتنحصر
أما
أهمٌت ها فًتطبٌق ها مادامت قابمة ،أما ما عدا ذل ك فهً مجردتعب ٌرلجلب الستثمار( ).
و ٌرى ألستاذ عصام الد ٌنبس ٌم أن التعهدات ال تًتلتزمب ها الدولالمضٌفة فً صٌؽ ة
لفت ها أوالعدول عن ها
ب ٌانات س ٌاسٌة ل ٌ ل ها فً الواقع أٌة ق ٌمة قانونٌة و ال ٌترتبعلى مخ ا
مس إول ٌ ة قانون ٌة اتجاه من ارتبطت مع هم من مستثمر ٌن ،و كل ماف ً األمر أن ها ستخلق جواً
ثقة و ع م االطمبنان( ).
ٌسوده عدم ال
لمس إولٌة الدول ٌ ة
و ٌتب ٌن من خالل ماتقدم أنتعد ٌل و إلؽاءتشر ٌعات الستثمار ال ٌث ٌر ا
لمسا
سابقةحتى و إن أدى ذلكإلى ا
لتشر ٌعات ها ال
للدولالمضٌفة فً حال ة إلؽاب ها وتعدٌل ها
التشر ٌعات
تعهدات دولٌة ،ألن
بحقوق و التزامات المستثمر طالما أن الموضوع ال ٌتعلقب
لقوان ٌن الداخلٌة للدول التشكل فً ذات ها
ترتبتعهدات دولٌة ،و أن ا
الداخلٌة ال ٌمكن ها أن
التشر ٌع
لقولبؤن صدور
التزاما ً دول ٌا ً على عاتق الدولة ال تًتصدرها ،مما ٌستح ٌل معه ا
الالحق ٌخلبالتزامات ٌحم ٌ ها القانون الدول ً،فضالً عن ذلكفإنتشر ٌعات االستثمار التخلق
فتراض العلم
للمستثمر ٌن األجانب حقوقا ً مكتسبة ،إنما تضع همف ً مركز تنظ ٌم ً ٌجعل ا
بالتعد ٌل و التؽ ٌ ٌر أمراً وارداً و محتمل الوقوع ،و أن التشر ٌع جاء مخاطبا ً المستثمر ٌن
لقانون الخاص،بٌنما إثارة المسإولٌة الدولٌةتقتض ً أنتتوجه إرادة الدولة
بوصفهم أشخاص ا
لقانون الدولً قصدترت ٌب التزام
الملتزمةبما أصدرت ه منتشر ٌعاتف ً مواج هة أشخاص ا
دولً،بٌنماقوان ٌن الستثمار التًتصدرها الدول ةالمضٌفة ال ٌوجدف ٌ ها ما ٌف ٌد ذلك( ) ،إالَّ أن
بسبب إلؽاء و
تج من أضرار
فة ع مَّا ٌن
لفقه القولبمس إول ٌة الدولة المض ٌ
ذلكلم ٌمنعجانب من ا
تعد ٌلتشر ٌعات ها الداخلٌة ،مستند ٌن فً ذلك إلى مبادئ قانونٌة ٌعتبرون ها من قب ٌل المبادئ
لتشر ٌع ها و هذا ماسنتناولهف ً
لمس إولٌة الدول ٌ ةللدولةعندتعدٌل ها أو إلؽاب ها
الدولٌة ال تًتث ٌر ا
تسبة.
لى فكرة الحقوق المك
الفرع الثا نً من الل التطرق إ
كتسبة.
ثانٌا:فكرةالحقوق الم
بترولٌة ،مرجع سبق ذكره ،ص .193
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فكرة الحقوق المكتسب ة ،إالَّ أن ذلكلم ٌحل دون أعطاء
فقه علىتعر ٌ ؾ موحدل
لم ٌستقر ال
تعار ٌؾتتضمنمعنى الحقوق المكتسبة ،و لو أن مضمون هذه التعار ٌ ؾ جاء متؤرجحا ًب ٌن
لشخصٌة عند
تق ٌٌد مما جعل نطاق مضمون ها ٌتسع لٌشمل الحقوق ال عٌنٌة و ا
ا طالق و ال
سبةف ً
ف هوم الحقوق المكت
أصحابالمف هوم الموسع ،و ٌض ٌق عند أولبك الذ ٌن ٌحصرون م
لشخصٌة ،لذلك جاءت التعا رٌؾ متب اٌنة و إنكانت فً مجمل ها
الحقوق الع ٌ نٌة أو فً الحقوق ا
ال تخرج عن إلطار الذيأشرنا إلٌه.
تسبة بؤن ها" :الحقوق
عرفون الحقوق المك
ف هوم الموسع ٌ
نسبة لذوي الم
بال

العٌنٌة و

لقانون ال وطنًللدولة و ال تًل ها
وفقال
ابتةبطرٌقة صحٌحة
استقرت و أصبحتث
لشخصٌة ال تً
ا
كن حساب ها"( ).
ق ٌمةنق دٌة ٌ م
و حسب هذا التعر ٌ ؾفإن وص ؾ الحقوق المكتسبة ال ٌقوم إالَّ إذا اكتسبت الحقوق
فة ،أما الحقوق الت ً ٌحصل
فقا ً للقانون الوطن ً للدولة المض ٌ
بطرٌقة صح ٌحة و مشروعة و
عل ٌ ها األجن بً و التكونمبنٌة على أ سا قانو نً أوتكون ؼ ٌر مشروعة ال ٌجوز المطالبة
ب ها.
سبة المطالبب هاقدتجسدتف ً أرض الواقع ول ٌ
و كذلك ٌجب أنتكون الحقوق المكت
صفاتإلى أن ألسا
مجرد وعد أو أم نٌة و إن ٌتواترالعملب ها دون مانع ،وتو حً هذه ال
كتسب ةصفت ها و مصدره ا هوالعرؾ الدولً.
ستمد منه قاعدة الحقوق الم
لقانو نً الذيت
ا
سبةبؤن ها" :الحق –عٌن ٌا ً كان أم
كما ٌع رؾ ألستاذ محمد طلعت الؽ نٌمً الحقوق المكت
لشخص معنوي أو ط بٌعً و الذيله ق ٌمة مال ٌة"( )،
لقانون ال محلً على ا
شخص ٌا ً-الذي ٌضفٌه ا
و هذا التعر ٌ ؾ كما ٌبدوف ً ص ٌاؼتهبؤنه ال ٌختل ؾ كث ٌراً عن التعار ٌ ؾ السابقة ،ذلك أنه ٌقر
ف ً عل ٌه نوع
سبةقد ٌكون حقا ً عٌن ٌا ً أو حقا ًشخص ٌا ً ولو أن صاحبهقد أض
بؤن الحقوق المكت
فابه الطابع النقدي عل ٌه مستبعداًبذلك الحقوق االجتماع ٌ ة و الس ٌاس ٌة ،كما أن هذا
من التق ٌ ٌدبإض
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تسبة على
البةبالحقوق المك
لشخص ،ذلك أنه ال ٌجوز ألي شخص المط
صفة ا
الحق لص ٌقب
فته عل ٌ ها.
ثبتص
أموال ال ٌ
كتسب ة فهً التعا رٌؾ الت ً
المف هوم الض ٌق لمدلول الحقوق الم
أما التعا رٌؾ التًتؤخذب
ف هوم الحق المكتسب أو طابعا ً ذات ٌا ً ٌتصلبالحقوق الشخص ٌة
ف ً طابعا ً عٌن ٌا ً محضا ً على م
تض
تسبةبحصر نطاق ها فً
كما ٌ ذهبإلى ذلك *شارل روسو* فًت حدٌده لمضمون الحقوق المك
لشخصٌة( ).
دابرة الحقوق ا
لقول أن هذا األ سا
كتسب ةٌ ،مكن ا
لقانو نًلفكرة الحقوق الم
وف ٌما ٌتعلقباأل سا ا
موقفان:
ٌتجاذبه
كتسب ة ال ٌعن ًتق ٌ ٌد حق
 موقؾ ٌرىف ٌ ه أصحاب ه أنتقر ٌرمبدأ الحقوق الم
التشر ٌع ٌة ال تًتقتض ٌ ها الح ٌاة القت صادٌة و
الدولةالمضٌفة فً إجراء الت دٌالت
الجت ماع ٌة و القانون ٌة ألنقانون االستثمار الوطن ً ال ٌخلقللمخاطب ٌنبؤحكامه حقوقا ً
ف
فرد ٌةبقدر ما ٌجعل همف ً مركزتنظ ٌم ً ٌجوزتعدٌلهبن

األداة القانون ٌة الت ً أنشِبت

سبة كؤ سا إلثارة
فكرة الحقوق المكت
لقولب
لمستثمر ،و علٌه ال مجال ل
ب ها حقوق ا
لقانون
لمس إولٌة الدولٌة( ).بل هناك من ٌنكر وجود هذا المبدأ أ ال فً نطاق ا
ا
لفكرة "بالؽة الؽموض
الدولً كما ٌرىبذلك *فرٌدمان*  S.Friedmannأن هذه ا
فكرة"( ) .و
ف ً القانون الوطن ً لدرجة أن القانون الدول ً ال ٌكسب شٌبا ً من اقتباسه لل
لقانون
تسبة ال ٌمكن ها أنتكون من مبادئ ا
ٌضٌؾ أنصار هذا الرأي أن الحقوق المك
الدولً ألن حق المل كٌة فًذاته ل ٌ موضوع اعتر اؾ من ج مٌع الدول مماقد ٌإدي
لقانون الدول ً،بل ٌنت ه ً ألستاذ محمد
التش كٌكبهذه الحقوق كمبدأ من مبادئ ا
إلى
لس ٌاسٌة ،و أن
بجاوي فًتقد ٌره لهذا المبدأ أنهؼامض و مبهم و مرتبطباالعتبارات ا
القول بخال ؾ ذلك ٌناقض تماما ً مبدأ تقر ٌر المص ٌر و مبدأ الس ٌادة الدابمة على
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- 3بن عامرتونسً :أسا المسإول ٌةالدول ٌة فًضوءالقانون الدول ًالمعا

صفة
الثروات الطب ٌع ٌ ة( ) ،لذافإن أنصار هذا اإلتجاه ٌخلصونإلى عدم االعتر اؾبال
الدول ٌةللحقوق المكتسب ة ،و منثـَم ال ٌمكن ها أنتكون كؤسا للتعو ٌض عن األضرار
لتشر ٌعات ها الداخلٌة و ٌعتبر
ال تًتص ٌب األجانب من جراءتؽ ٌ ٌر الدولةالمضٌفة
إلتجاه الؽالب.
لقانون
تسبة من مبادئ ا
 التجاه الثا نً ٌ ذهب إلى اعتبارفكرة الحقوق المك
كتسب ة الخاصة
الدولً كما ٌقول فً ذلك اللورد * ماكنٌر* " :إنمبدأ احترامالحقوق الم
تقرتماما ً و ٌجد هذا الرأيتؤ ٌ ٌداًلهف ًبعض
المملوكة ألجانب هو مبدأ مسلمبه و مس
أحكام التحك ٌم الدولً حٌث جاء فًبعض ها (أن احترام الملكٌة الخاصة و الحقوق
المكتسبة لألجانب ٌعتبربؽ ٌر منازع جز ًء من المبادئ العامة الت ً ٌعتر ؾب ها قانون
لشعوب)( ) ،و هو موقؾ سبق لمحكمةالعدل الدولٌة الدابمة أن أقرته فً حكم ها
ا
الصادر فً  1923/09/10فً قضٌةسٌل ٌز ٌا العل ٌا.
لقول أن أنصار هذا االتجاه ٌقرونبمسإولٌة الدولةالمضٌفة عن عدم
و الصة ا
سبة و عن إ الل ها المترتب عنتعد ٌل و إلؽاءتشر ٌعات ها( ) ،و لو أن
احترام ها للحقوق المكت
لمس إول ٌ ة ،كما
تعد ٌل و ٌرىبؤن إللؽاء وحده هو الذي ٌث ٌر ا
هناك من ٌم ٌزب ٌن اإللؽاء و ال
تسبة ٌقصدب ه
ٌستشؾ ذلك منقول استاذ *امدور* "إن الم سا أو عدم احترام الحقوق المك
كل إجراء ٌ هد ؾبصورة مباشرة إلى إلؽاء الحقوق الشخص ٌة ذات الصبؽة المال ٌة كل ٌا ً أو
جزب ٌا ً م إقتا أوبشكل دابم أو مستمر"( ).
لضعفاء
تس ة التعدو أنتكون مجردتكر ٌ إلراد األقو ٌاء على ا
ن فكرة الحقوق المك
إ
لس ٌادةب ٌن الدول،فمن ؼ ٌر المعقول أنتجبر الدول على
افى ومبدأ المساواة فً ا
ألن هاتتن
فا ًف ٌ ه ألن هذه القاعدة وجدت فً ظرو ؾ
العتر اؾ بشًء لمترضب ه و لمتكن ٌوما ً طر
تار ٌ خٌة مع ٌنة وٌفترض زوال هابزوالتلك الظ روؾ.
صر ،مرجع سبق ذكره ،ص .208-205
- 1بن عامرتونسً :أسا المسإول ٌةالدول ٌةف ًضوءالقانون الدول ًالمعا
فسه ،ص.199
- 2بن عامرتونسً:المرجعن
لوفاء محمد:الوس ٌطف ًالقانون الدو لًالعام ،دارالن هضةالعرب ٌة،القاهرة ،1996 ،ص ى.542
 - 3أحمدأبو ا
بشؤنقض ٌة  ، Goldenberg et fils c/Etat Allemandeأنظربن عامر
تحك ٌم ًالصادر
- 4لقد وردذلكف ًالقرارال
صر ،مرجع سبق ذكره ،ص.199
نس ً أسا المسإول ٌةالدول ٌةف ًضوءالقانون الدو لًالمعا
تو
37

الستقراالتش رٌعً
ر
ائري بالمبدأ
الفرع الرابع :مدى عمل المشرع الجز
لقةبقوان ٌن
سابقة ألمر  03-01المعدلباألمر  08-06و المتع
لقوان ٌن ال
على ؼرار ا
لمستثمر ٌنتحد منمبدأ شرط
تطو ٌر و ترق ٌ ة السثمار جاء األمر األخ ٌربعدة ضمانات ل
سخ عقد االستثمار و أهم الضمانات ال تً جاءب ها:
تشر ٌ عً و عدمتعد ٌلو ف
تقرار ال
الس
تثمار
وال :ضمان حرٌة االس
لقد جاء األمر رقم  ، 03-01و كذا األمر رقم  08-06الذي ٌع ّدله و ٌت ّم مهبتعد ٌالت
النسب ة للمتعامل ٌن القتصاد ٌ ٌن األجانب أو الوط نٌٌن.ف هو ٌنص
كب ٌرةف ٌما ٌخص الستثمارب
صراحةعلىمبدأ حر ٌ ة الستثمار .إذتنص المادة  3من ألمر رقم  08-06المعدلةللمادة
 4من األمر رقم ": 03-01تنجز االستثمارات فً حرٌة ت امة مع مرعاةالتشر ٌع و
التنظ ٌمات المتعلقةبالنشاطات المق ّننة و حما ٌة البٌئة.
الستثماراتبقوةالقانون من الح ماٌة والضماناتالمنصوص علٌهاف ً
تستفٌد هذه
و
القوانٌن والتنظٌمات المعمول بها" .و ٌقول ألستاذ ٌوسفً محمد ( ) أن ص ٌاؼة أحكام األمر
رقم  03-01الم إرخ فً  2001.08.20جاءت عامةف ٌما ٌخص مسؤلة حرٌة االستثمار،
حتوابه لالستثمار الوطن ً الع مومً و الخاص ( الوط نً و األجن بً ) على حد
مما ٌفٌد إ
لسواء .و الستثمارات كماتمت حدٌد أطرها فً المادة األولى،
ا

هً الستثمارات الوطنٌة و

لسلع والخدمات و كذا الستثمارات الت ً
منتجة ل
نشاطات القت صادٌة ال
ألجنب ٌ ة المنجزة فً ال
تنجز فً إطارمنح إلمت ٌاز و /أو الرخصة.
جزابري فً المادة  4من األمر رقم  ، 03-01المعدلةبالمادة  3من
ؼ ٌر أن المشرع ال
تشرٌع و
ألمر رقم ٌ ،08-06نص صراحة أنهتنجز الستثمارات فً حرٌةتامة مع مراعاة ال
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فاللمقصود
التنظ ٌمات المتعلقةبالنشاطات المق ّننة و حما ٌة البٌب ة ،دون أن ٌُض مّن هذا النصتعر ٌ
بالنشاطات المق ّننة.
نف ٌذي رقم  ) (40-97الذيتنص المادة 2
لمرسوم الت
و ألجل هذا ٌتوجبالرجوعإلى ا
منه أنه ٌعتبر كنشاط أو م هنة مق ّننة كل نشاط أو م هنة ٌخضعان للق ٌدف ً السجل التجاري و
توفر
الوسابل الموضوعة ح ٌز التنفٌذ
ٌستوجبانبطب ٌعت هما وبمحتوا هما وبمضمون هما وب
لسماحبممارسة كل من هما.فالسماحبممارسة النشاطات و الم هن المق ّننة ،مرتبط
شروط خاصةل
لمرسوم
بمدى مساس ها لبعض المصالح ال تً جاءتعلىسبٌل الحصر فً نص المادة  3من ا
لمشار إلٌه عاله  ،حٌث ال ٌجب أنت مالنشاطات و ال مهنبـ :
تفٌذي رقم  40-97ا
الن
 النظام العام أمن الممتلكت و األشخاص الصحة العموم ٌ ة الخل و اآلدابلمشروع ة
 حقوق الخواص و مصالحهم ا الثروات الطب ٌع ٌة و الممتلكات العموم ٌة الت ًتكوّ ن الثروة الوطن ٌ ةلسكان
 البٌبة و المناطق و المواقع المحم ٌ ة و اإلطار المعٌش ًلالقتصاد ال وطنً.ف ً محمد أن نص المادة  4من األ مر رقم  03-01ال مإرخف ً
و ٌرى األستاذ ٌوس
ٌ ، 2001.08.20قلّص من مجال الحر ٌة الممنوحة للمستثمر األجنب ً وبالتال ًفإنه جاء
لمستثمرف ً
تتمثل فً إقرار المشرع الصر ٌح لمبدأ ح رٌة ا
محتو ٌالفكرت ٌن متناقضت ٌن ،األولى
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مباشرة النشاطات االقتصاد ٌة .والثان ٌة إلزام ٌ ةتق ٌّدهبؤحكام التنظ ٌمات المتعلّقةبالنشاطات المق ّننة
.
إال ّ أنّ المسؤلة ال ٌمكن إعتبار ها كذلك ،نظرا ألن حر ٌة االستثمار التعن ً حر ٌة الق ٌامبؤي
ش ًء ،و على حساب كلش ًء .كما أن التق ٌّدبالقوان ٌن و التنظ ٌمات ال ٌعن ً الب ّ
ف ً مبدأ حر ٌ ة
ت ةن
فوضى.
تتحولإلى
لقانون،لك ال
الستثمار ،ال تً ٌجب أن تمار ضمننطاق ا
و ماتجدر إلشارة إلٌه ،أن األمر المتعلقبتطو ٌر الستثمار قد قلب المواز ٌن رأساعلى
عقب ،و ذلكبإقراره مبدأ ح ّر ٌة االستثمارلألجانب وبالتال ًّ ،
تدخل ه إالءلالستثمارف ً العد ٌد
ختلطة االقتصاد،
لمس اهمة فً شركة م
منفروع القتصاد ال وطنً ،دون إقتصار ذلك على ا
حوز ف ٌ ها الطرؾألجنبً نسب ال ٌجب أن ت زٌد عن  % 49من مجموع الرأسمال .
ٌ
ستثمر الوطن ً و األجنب ً
ثانٌا :ضمان عدم التمٌ ٌز فً المعاملةبٌن الم
بكح ٖ ٓ 14األ ٓو ه هْ  03-01ا ُٔ إهؿ ك 20 ٢أ  ٝد  2001ا ُٔزؼ ِنثزط ٣ٞو
ٛ ٝنا ٓب ًو ٍز ٚا ُٔ
ضٔبه ،ا ُٔؼ لٍ  ٝا ُٔزْٔ،ؽ٤ش ٗ ٖذ ػ ِٓ ٠ب :٢ِ٣
الٍز
" ٌعامل ألشخاص الطب ٌع ٌون و المعنو ٌون األجانب بمثل ما ٌعامل به ألشخاص
الطب ٌ عٌون و المعنو ٌون و الجزابر ٌون فً مجال الحقوق و الوجبات ذات الصلةبالستثمار .
و ٌعاملجمبع األشخاص الطب ٌع ٌ ٌن و المعنو ٌ ٌن األجانبنف للمعاملة مع مراعاة أحكام
تالفاق ٌات ال تًأبرمت اه الدولة الجزابرٌة مع دول م األصلٌة".
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لقانون المعمولبه:
ستقرار ا
ثالثا :ضمان ا
و قد نصت المادة  15من األمر رقم  03-01ال مإرخ فً  20أوت  2001المتعلق
بتطو ٌر الستثمار ،المعدل والمتممبنف الص ٌاؼة ال تًكانت عل ٌهم المادة  39من المرسوم
 12-93ولم ٌعدل ألمر  08-06هذا المبدأ ما عدا المادة  17منه التًنصت على أنهتطبق
المزا ٌا المنصوص عل ٌ ها فً المواد  11-09المعدلة من األمر 03-01على الستثمارات الت ً
لقانون الذي أنجزت فً إطاره.
بقى خاضعةل
قبلنشر هذ األمرت
انجزت
تف ٌد من نصوص
لمستثمر ألجنبً ٌس
تقرارفإن ا
وتجدر إلشا رة أنه و حسب هذا االس
لقانون الملؽى.
له بشرط أن ٌكوناستثمارهقد أنجز فً ظل ا
افعة
قانونٌة ملؽاةإذا كانتن
رابعا :حماٌة المل كٌة

( )

تنص المادة  52من الدستور أن الملك ٌة الخاصة مضمون ة ،وتؤسٌسا ً على هذافإن إجراء
فعةالعامة و التؤم ٌم و استالء ٌخضعون إلجراءات جد صارمة و لهذا
نزعالملكة من أجل المن
ٌجب إعطاءتع رٌؾلكل واحد من هذ اإلجراءات.
ف هوم نزع الملك ٌةٌ:قصد به حرمان ملك عقار من ملكه جبراً
 -1التعر ٌ ؾ بم
نفراديتتوقؾ صحت ه
نفعة العاملة نظ ٌرتعو ٌض و ٌتم نزع الملك ٌةبموجب قرار ا
للم
فعتعو ٌض
لفابدة اإلدارة و كذا د
توفر المصلحة العامة فً عملٌة تحوٌل المل كٌة
على
مسبقلصاحب الشؤنقبلنقل الملك ٌة و ٌكون القرارقابالًلمراقبة القاض ً اإلداري عن
طرٌق د وى اإللؽاء( ).
-2تع رٌؾ التؤ مٌم :و ٌقصدبه تحوٌل مشروع خاصعلى قدر من األ همٌةإلى
مشروع عام ٌدار عن طر ٌق الم إسسات العامة أوف ً شكل شركةتملك ال ّدولة كل
أس هم ها( ) .و ال ٌمكن اللجوء إلى هذا اإلجراء إالَّف ً الحالة الت ًتستلزمف ٌه المصلحة

فسه ،ص .40
لجزابر،المرجعن
- 1صؽ ٌر الم ٌة :االستثمار األجن بًف ً ا
فكرالعرب ً ،طبعة  ،1984ص .649
سل ٌمان محمدالطماوي:الو جٌزف ًالقانون اإلداري ،دارال
-2
لجزابر ،مذكرةلنٌل ش هادةالماجست ٌر فًقانون األعمال ،جامعة الجزابر ،سنة
 - 3ادرٌ مهنان:تطورنظام االستثمارات فً ا
 ،2001ص .33
41

العامة ،و ال ٌكون إالَّبموجبنصتشر ٌع ً ،و ٌترتب عل ٌه الحكمبتعو ٌض عادل ٌحدد
من قبل الخبراء خالل 09أش هر كما ٌمكنتحوٌل التعو ٌضإلى الخارج( ).
التسخ ٌربدل التؤم ٌم.
و لكنبعدصدور المرسوم 12-93استعمل مصطلح
و ٌرى ألستاذ كمال علٌوش

( )

أن المشرع لم ٌنص على التؤم ٌمف ً هذا المرسوم إالَّ

من أجل أالَّ ٌنزعج األجانب ،و ٌبدو أن التسخ ٌر هوبمثابة نزع الملك ٌة أي التؤم ٌم ،أما فً
ألمر 03-01فإن المادة  16منه نصتعلى أنه ال ٌمكن أنتكون االستثمارات المنجزة
موضوع مصادرة إدار ٌة إالَّف ً الحاالت المنصوص عل ٌ هاف ً التشر ٌع المعمولبه و
ٌترتب عن هاتعو ٌض عادل و منصؾ.
ف
فظا ًبذلك علىن
ولم ٌتناول األمر  08-06هذه المادةبالتعد ٌل محا

الضمان.

و لمالحظ أن المشرع قصدبالمصادرة اإلد ارٌة إجراء الس ٌالء الذيتمتنظ ٌم ه
لقانون المدن ً ،و ٌتعلقبؤموال و خدمات ٌتم
لقانون  14-88المعدل والمتمم ل
بموجب ا
تفاق رضا بًمقابلتعو ٌض ،و إذالم
افق الع مومٌةبا
الحصول عل ٌ هالضمان حسنس ٌر المر
لق اضً.
لػ التعوٌض ٌتمتح دٌده من قبل ا
تفاق على مب
ٌتم اال
و ٌكونبموجب قرار إداريمثل إجراء نزع المل كٌة ،ولكنه م إقت و ال ٌ م ملكٌة
لشركة الخاصة ،كما
منشآت ،إنما ٌقععلى المنتوجات والخدمات ال تًتقدم ها ا
ألر اضً و ال
منشآت قصدالستعمال فقط.
ٌمكن أن ٌنصب على ال

لجزابر ،مرجع سبق ذكره  ،ص .41
 - 1الم ٌةصؽٌر :االستثمار األجن بًف ً ا
لجزابر ،د ٌوان المطبوعات الجامع ٌة،بن عكنون ،الجزابر  ،1996ص .65
- 2عل ٌوش كمالقربوع:قانون االستثمارات فً ا

المبحث الثانً:
لتحكٌم
ت سوٌة منازعات االستثمار ألجنبً فًظل العقو درغٌالمضمنة شرط ا
لمستثمر األجنب ً ،ال ٌمكنفقطف ً ضرورة التعرؾ
لمشكل الحق ٌقً الذي ٌو اجهه ا
إن ا
اسبةلحل النزاع الذيقد ٌنشببٌنه و
على حقوقه و التزامات ه،بل أٌضا فً اخت ٌار الوس ٌلة المن
بٌن الدولةالمضٌفة( ).
لقةبالستثماراتب ٌن الدول و رعا ٌا الدول
تفاقٌةتس وٌة المنازعات المتع
جاء فً مق دمة ا
األخرى:
تنشؤ فً أيوقت
"إن الدول المتعاقدة..... :و إذتؤخذ فً االعتبار أن المنازعات ٌمكن أن
بشؤن مثل هذهالستثمارات بٌن الدول المتعاقدة و رعا ٌا الدول المتعاقدة األخرى.
لقضاء
وإذتعترؾبؤنه إذا كانت هذه المنازعات ٌجبكقاعدة عامة أنتطرح على ا
الداخل ً،فإن االلتجاء إلى طرق التسو ٌة الدول ٌ ةف ًشؤن هذه المنازعات ٌمكن أن ٌكون مناسبا ً
فًبعض األح ٌان"
لقضاء
و من هنا ٌمكننا أننستخلصبما ال ٌجعلنانشكأبدا فً أناألصل هو إختصاص ا
لفصلب ٌن النزاعات ال تً قدتثوربشؤن الستثماراتاألجنبٌة ،و هذا ما أكدته
الداخ لً فً ا
جزابري ال جدٌدبقول هاٌ " :جوز لكل
الثة من قانون اإلجراءات المد نٌة و إلدارٌة ال
المادة الث
لقضاءللحصول على ذلك الحق أو حماٌته"...
فع دعوى أمام ا
شخص ٌ دعًحقا ر
لقضاء ال داخلًلكنهأقرف ً
وبهذا ٌكون المشرعالجزابري أعطى االختصاص األص ٌلل
الوسابل الدول ٌ ة
اسبة الستثمار األجن بًب
نف الوقت بإمكا نٌة حل النزاعات ال تًتثوربمن
لق ة
بتس وٌة المنازعات المتع
لقة
تفاقٌة المتع
بقا لما ورد فً مقدمة اال
توف ٌق و التحك ٌم و هذا ط
كال
بالستثمارات بٌن الدول و رعا ٌا الدول ألخرى.
جزابري على وسابلبد ٌلة لحل
كما نص كذلك قانون إلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة ال
المنازعات و ه ً الوساطة و الصلح و هو ماسنتطرق إل ٌه الحقا ًف ً المطلب الثان ً.
- 1عصام الد ٌنبسٌم،النظامالقان ونًلالستثمارات األجنب ٌةف ًالدول اآلخذةف ً طر ٌقالنمو ،دارالن هضةالعرب ٌةالقاهرة
 ، 1976ص.16
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لفصلف ً
لقضاء ال داخلً فً ا
و سنحاول فً البداٌة اإلحاطةبموضوع اختصاص ا
منازعات الستثم ار األجنبً و ما ٌثار فً ذلك من إشكال ٌات ،وبعدها نتطرقإلىتطب ٌق ذلك
تفاقٌة الستثمار األجنبًعلى اللجوءإلى التحك ٌم،
جزابري فً ؼ ٌاب النص فً ا
لقانون ال
فً ا
التسو ٌ ة الداخلٌة فً مطلب أول و نتطرقبعدها إلىالوسابل البد ٌلة الت ً
ح ٌث نتاول مسؤلة
التشرٌع الوط نً و الدولًلحل هذه المنازعات و ذلك فً مطلبثا نً.
نص عل ٌ ها
المطلب ألول:
التسوٌة الداخل ٌة لمنازعات االستثمار
لمستثمر
ٌقصدب هاتسوٌة منازعات الستثمار التً قدتنشبب ٌن الدولةالمضٌفة و ا
تق اضً الداخلٌة؛ أي عرض النزاععلى المحاكم ال وطنٌة
ألجنب ً من الل اتباع إجراءات ال
لمستثمر ألجنب ً
لقضابٌة المتاحة ل
للدولةالمضٌفة ،ح ٌثتعتبر هذه الوس ٌلة من أهمالوسابل ا
لحل نزاعاته مع الدولةالمضٌفة ،و ال تً نصت عل ٌ ها أؼلبتشر ٌعات و قوان ٌن االستثمار ،و
حتىبعض تاإلفاق ٌات الثنابٌة المبرمة فً مجالتش ٌع اإلستثمارات( ).
و

لس ٌادة
تفرضه ا
المفضللدى الدولالمضٌفةبإعتبار أن هذا اإلجراء
هً أٌضا ألسلوب

لقضاء ال محلً سٌنص ؾ الدول ة
تقادا من هبؤن ا
لمستثمر األجنب ً اتب اعه اع
الوطن ٌ ة،بٌنما ٌخشى ا
بدالً عنه

( )

فت ٌن معا ًف ً آن واحدف ه ً
فر على ص
فةتتوا
ألنه فً هذه الحالةفإن الدولة المض ٌ

الخصم و الحكم.
تحبذ اللجوء إلى
فع ال تًتجعل الدولة
و لهذاسنحاول فً هذا ال مطلب أننتطرقإلى الدوا
لقضاء ال وطنً فًتس وٌة منازعات الستثمار
لقضاء ال محلً أيبمعنى آخر الدور الذي ٌلعب ه ا
ا
فرع أول من جهة ،و من ج ه ة أخرى سنعرض أٌضا ً إلى األسباب الت ًتجعل المستثمر
ك
ألجن بً ٌحاول قدر اإلمكان أنٌبتعد عن هذهالوس ٌلة أوبمعنى إلى الصعوبات ال تًتث ٌرها
فرعثا نً.
التس وٌة الداخلٌة ك
تشج ٌع االستثمارنصت على هذهالوسٌلة " ...إذالمتكنتسو ٌةلخالفات
بشؤن
نس ٌة
الفر
تفاق ٌة الجزابر ٌة
- 1المادة  08من اال
فعبطلب منالمواطن
رف ٌنف ًالنزاعفإنه ٌمكن أ ن ٌر
رف ٌن ممكنةف ً مدى 06أش هر من تار ٌخرفعه من أحدالط
بتراض ًالط
تعاقدالمعن ًبالنزاع "...
لشركةإلىال هٌبةالقضاب ٌة المختصةللم
أو ا
تحك ٌم عن طر ٌق
- 2ابر اهٌم شحاتة :نبذة عامة عنالتحك ٌم فً مجالالتجارة الدول ٌة و االستثمار الدو لً مع اهتمام خاصبال
نشورف ً مجلة مصرالمعاصرةلسنة 1989العدد  415ص .80
المركزالدول ًلتسو ٌة منارزعات االستثمار ،مقال م

تثمار ألجنبً.
لقضاء الو طنً و دوره فً تسوٌة منازعات االس
الف ع األول:خصائص ا
لقضاء ال داخلًكمبدأ عام قبلسلوك أي
إن إخضاع منازعات الستثمار األجنبًإلى ا
فا مشتركا ً لدى معظم الدول النام ٌة ح ٌث
طر ٌق آخر  ،سواء كان داخل ٌا ً أو دول ٌا ً ٌعتبر موق
ٌتضح ذلك جل ٌا ًف ً قوانٌن ها الوطن ٌة المتعلقةباإلستثمار على وجه الخصوص أوف ًبعض
فاق ٌات الت ً تبرم ها دابما ً َ َف ً مجال االستثمار ،هذا التمسك من طر ؾ الدول النام ٌة
اإلت
لقضاء ال محلً راجع إلى اعتباراتالس ٌادة الوط نٌةبماف ٌ ها
بضرورة عرض النز اع على ا
س ٌادت هاعلى مو اردها الطبٌعٌة ،ال تًتمنحل هاسلطة اختصاصق ضاإها الوط نًبحل كلنزاع
فة
ٌنش ابٌن ها وب ٌن المستثمر األجنب ً من ج هة ،و من ج هة أخرى استناداًلقاعدة دول ٌة المعرو
و

لقانون ال داخلًلفض منازعات
للوسابل ال تً ٌت ٌح ها ا
لمستثمر األجن بً
نفاد ا
هً ضرورة اس

تق اضً الداخ لٌة ،و هذا ما سنتناوله
نفاد إجراءات ال
الستثمار و هو ما ٌطلق علٌه قاعدة است
الحقا.
وال :القضاء م ظهر من مظ اهر سلطة الدولة وسٌادتها
رابع و
افق و أخطرها فً ك ٌان الدولة ،لذلك أحاطته أؼلبلاش
لقضاء من أهم المر
إن ا
الدسات ٌرب هالة منتقد ٌر و إ اللف هو مهمة مقدسة عن جمٌع ألمم و فً هذا الصدد ٌقول
تقلدها اإلنسان
لفٌلسوؾالفرنسًفولتار " : Voltarإن أعظم وظٌفة ٌ
ا

لقاض ً"( )،
هً وظٌفة ا

لسلم،فمن أهم واجبات
حفاظ على األمن و ا
لقضاء و دوره فً ال
لذلكتشعر الدولبؤ هم ٌة ا
فصلف ً هذه المنازعات الت ًتنش ابٌن هم ح ٌث
الدولةقد ٌما ً و حدٌثا ً إقامة العدلب ٌن النا  ،و ال
ل ها وحد ها الحقف ًفرض العدالة،لكن ال ٌمكنل ها أنتطلعب هذه الم همة إالَّ إذا أحسنتتنظ ٌم
لقوان ٌن
لقضا بً ،و التق اضً أمام المحاكم ال تًتق ٌم ها الدول وتختارقضات ها وتضع ا
ج ه ازها ا
تقع فً المعا الت المد نٌة و التجار ٌ ة
بق ها و هو الطر ٌق العاديلفض المنازعات ال تً
ال تًتط
لقضاء وتمنحه من الضمانات و
على حد سواء ،من أجل ذلكتضع الدولة قواعد منظمة ل
لق ٌامبهذه الم هم ة ،وتعط ً للجم ٌع دونتم ٌ ٌزب ٌن المواطن ٌن و األجانب
الحصانات ماٌكفل ا
تتعلقبالنظام العام( ).
حق اللجوءإلٌه فهذا الحق من الحقوقالمقدسة ال تً
القضاة دراسةعلم ٌة أدب ٌة ،دار االرشاد بٌروت،الطبعة 1سنة  1996ص 08
القضاء و
 - 1مح مد ش هٌرأرسالن:
تحك ٌم  ،دراسة مقارنة  ،ط ، 1دارالن هضةالعرب ٌة ،القاهرة 1996م ،ص 12
تفاقال
- 2نار ٌمان عبدالقادر :ا
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جدَ ْ
ت
ف
ف ً المجتمعات القد ٌم ة لم ٌكن األجنب ً ٌتمتعب هذا الحق ألن المحاكم الوطن ٌة وُ ِ
توف ٌرالعدالةب ٌن المواطن ٌن دون األجانب علىإلقل ٌم ها،لكن هذه النظرةتؽٌرت وتؽ ٌر مع ها
ل
لقضاءسلطة من سلطات الدولةتت ال ها وحدها دون ؼٌرها،
مركز األجن بًفؤصبحت وظٌفة ا
لقضاء ٌباشرسلطة خط ٌرةفإن الٌتهكانت من أهم مظ اهر س ٌادة الدولة على
و لما كان ا
تقومب ها الدولة.
رعا ٌ ااه و علىإقل ٌم هابإعتباره إحدى الوظابؾلثالث ال تً
و لذلكفإن من المنطق أن تصر الدول على اخضاع ج مٌع ألموال و ألشخاص
الموجود ٌنعلىإقل ٌم هالمحاكم ها ولقوانٌن هاسواء كانوا وطن ٌن أم أجانب كتعب ٌر من هاعلى هذه
لس ٌادة ،ال ٌعقل أن ٌنظر فً نزاع نشبف ً داخل الدولةب ٌن أشخاص مق ٌم ٌنف ٌ ها قضاء
ا
تقاص منس ٌادت ها ،هذا إذا كان أطر اؾالنزاعأشخاص طب ٌع ٌون
أجنبًؼ ٌرقضاب ها ألن هذا ان
فا ًف ً النزاع ،كما هو الحالف ً
فس ها طر
ٌق ٌمون على إقل ٌم هافك ٌ ؾ الحال لو كانت ه ً ن
تتخده
سبب إجراء
لمستثمر ألجنبًب
منازعات إلستثمار الت ًتنشببٌن ها وب ٌن ا

هً أوبسبب

لس ٌادة و إلسقالل إذنترتكز الدولة
تفس ٌرعقد الستثمار الذي جمع هما،فعلى أ سا ا
تنفٌذ أو
لمتمثل فً ضرورة إخضاع
المضٌفة لالستثمارف ً طلب ها ا

منازعات الستثمارلقضاب ها

دفق ر إ و ألموال إل ٌ ها ،و هذا مانلمح ه
ال داخلًحتى ولو كان ذلك منأسبابتقل ٌص حجمت
فً مختلؾ قوان ٌن الستثمار للدول المضٌف ة ،وعلىسبٌل المثاللقد جاء فً األمر المتعلق
بتطو ٌر الستثمار الصادربتار ٌخ  20أوت  ،) ( 2001وف ً نص المادة  17من ه ال تً جاءت
لمستثمر األجنبً و الدولة الجزابرٌة،
ضمن عناو ٌن الضماناتبؤنهٌ ":خضع كل الؾب ٌن ا
بسبب إجراءاتخذته الدولة الجزابرٌة ضدهللج هات القضابٌة المختصة
لمستثمر أو
بسبب ا
ٌكون
فاق ٌات ثناب ٌة أو متعددت األطرا ؾ أبرمت ها الدولة الجزابر ٌة تتعلق
إالَّف ً حالة وجود ات
التسو ٌ ة أوبند ٌسمح
تفاق خاص ٌنص علىبند
بالمصالحة والتحك ٌم ،أوف ً حالة وجود ا
فاقبنا ًء علىتحك ٌم خاص".
ف ٌنبالتوصل إلىات
للطر
فاق ٌات
فصلف ً النزاع ،إالَّ إذا وجدت ات
إذنفالمبدأ هو اختصاص المحاكم الجزابر ٌةبال
تفاق خاص ٌنصعلىشرط التحك ٌم او
تعددة األطر اؾتتعلقبالصلح و التحك ٌم أو ا
ثنابٌة أو م
التشر ٌع
ٌسمحلألطر اؾباللجوءإلىتحك ٌم خاص ،و هذا النص ٌقابله مضمون المادة  41من
افقلـ  20أوت 2001المتعلقبتط وٌر االستثمار،
 - 1األمررقم 03/01ال مإرخف ً أول جمادىالثان ً عام  1422هـالو
لرسم ٌة رقم 47لسنة .2001
الجر ٌدة ا

لقد ٌم الصادر فً  05أكتوبر  ،) (1993لكن هناك مالحظة ه امةتجدر إلشارة إل ٌ هاتتعلق
ا
بعبارة المحاكم المختصةٌُ ،ستن َ
ت ُج من ها أنه ٌقصدب ها المحاكم الجزابر ٌ ة أو القضاء الجزابري
صفة عام ة،لكن هناكفق هاء جزابر ٌون ٌرونبؤنه ال شا ٌمنعبؤن ٌكون صطالح المحاكم
ب
الخاصة هو نف صطالح محاكمأجنبٌة محددة فًعقد الستثمار المبرمب ٌن الدولة الجزابر ٌ ة
لمستثمر األجنب ً( ).
وا
تشرٌع المتعلقبالستثمارفحسب،بل
و لمتكت فً الجزابربالنصعلى هذا المبدأف ً ال
فاق ٌات الثناب ٌ ة الت ً أبرمت ها معبعض الدولف ً إطار الحما ٌ ة و
حاولتتكرٌسه أٌضا ًف ً االت
االفاق ٌات الثناب ٌ ة ال تً أبرمت ها الجزابر مع الدول األروبٌة
الترقٌة المتبادلة لالستث مار،فؤؼلب ت
فاق اال ٌطال ً
نصت على امكان ٌ ة خضوع منازعات االستثمارللمحاكم الوطن ٌ ة ،ح ٌثتض مَّن االت
لفقرة الثا نٌة،على
جزابري الموقع فً الجزابربتار ٌخ  18ماي  ) ( 1991فً مادته الثامن ة ا
ال
فعالنزاعإلى ج هات
الطرف ٌن ٌر
هذا المبدأعندما نصتعلى أنه" :إذالم ٌسو لخالؾبتر اضً
لقضاء الوط نً
تق اضً المختصة فًالدولة ال تً ٌتم الستثمارعلىإقل ٌ مها" ،و هذا ٌ عنًبؤن ا
ال
لمستثمر األجنبً رؼمتخوفه من المحاكم الوط نٌة.
وضمانل
قد ٌدل هذاعلى أن التخو ؾ المزعوم ؼ ٌر م إس  ،و قدٌفسر ذلكبؤن النزاعات الت ً
ستخضع إلى ال هٌبة الوطنٌة

لمستثمر
نسبة ل
هً النزاعات ال تً التكون ل ها أه مٌة كب ٌرةبال

بقى مجرد إمكا نٌة ألن هناك اخت ٌار
ألجنب ً ،وقدٌفسر اللجوءإلى المحاكم الوطن ٌ ةبؤن ذلك ٌ
لقضابٌة الوط نٌة والهٌبةالتحكمٌة( ).
بٌن ال هٌبة ا
تنشؤ
اشبة أو ال تً ٌمكن أن
إن النص على اختصاص المحاكم الوط نٌةبالمنازعات الن
لقانون ٌ ة
اسبةتنفٌذ االستثمارات األجنب ٌ ة فً الدولالمضٌفة ،لمتقتصرفقطعلى األنظم ة ا
بمن

 - 1و هوالقانون رقم . 12-93

تشر ٌعات الحال ٌة،بحثلنٌل ش هادةالماجستٌ،ر فرعالقانون
لجزابرف ً ظل ال
مباشرف ً ا
ف ً :االستثمار األجنب ًال
 - 2أمال ٌوس
الدو لً والالقاتالدول ٌ،ة كل ٌة الحقوقبن عكنون  1999/ 1998ص . 92
تفاقالمبرمب ٌن حكومة الجم هور ٌة
باس ًرقم 346-91ال مإرخف ً ٌ 1991/10/05تضمنالمصادقة على اال
- 3المرسوم الر
افقلـ  6أكتوبر
لجزابرف ً  18ماي  ،1991ج ر 46المو
موقع با
تبادلةلالستثماراتال
اإل ٌطال ٌة حولالترق ٌة و الحما ٌةالم
1991
لجزابر  ،1996ص.119
لجزابر ،د ٌوانالمطبوعات الج امع ٌة،بن عكنون ،ا
 - 4عل ٌوش كمالقربوع:قانون االستثمارات فً ا
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الداخلٌة،ف هناكبعضلاصٌػ الدولٌة ذاتالطابع العال مً أو إلقل ٌ مً ال تً أكدت

هً ألخرى

على ذلك.
لقرار رقم
تحدة فً دورت ها الـ 29بموجب ا
ح ٌث منحت الجمعٌة العامة لألمم الم
 29/3281الخاصبمٌثاق الحقوق و اللتزامات للدول األعضاء ،اختصاصا واسعا لمحاكم ها
الوطن ٌ ةف ً كل ما ٌتعلقبمنازعات الستثمار و ذلك ما لمتقرر الدول المعن ٌ ةبكامل إرادت ها
لس ٌادة بٌن
لمساواة فً ا
بحث عنوسابل أخرىسلم ٌةلحل هذه المنازعات،تقوم على أ سا ا
ال
للوسابل( ).
افق معمبدأ االخت ٌار الحر
الدول وتتو
فقت علٌه دولكارتاجٌنا
كما نصتقن ٌن الستثمار األجن بً الذي وا

( )

فً مادته الـ 51

لتقنٌةلن ٌكون هناك شروطا من شؤن ها استبعاد
على أنه " :فً مجالت افاقات الستثمار أونقل ا
لقضا بًللدولة المضٌفة".
تملة من االختصاص ا
المنازعات أو الخالفات المح
تفعل سوى أن هاقررت
لقانونٌة الداخلٌة وتلك الص ٌؽة الدولٌة،لم
حقٌقة أن هذه األن ظمة ا
لقضا بً الوطن ً ،ف ٌما ٌتعلق
واقعا ً موجوداً ٌتمثل ف ً تمتع الدولة بمظلة اختصاص ها ا
التشرٌع ال داخلً.
تىلولم ٌنص صراحة على ذلك فً
ص بس ٌادت ها ح
بالمنازعات المتلة
لقضاء الوط نً سواء كانوا وطن ٌ ٌن أو
ال شك أن إخضاع األموال و ألشخاص إلى ا
أجانب ٌعد أمراً طب ٌع ٌ اً ،ألن هم ٌتمتعونبحما ٌة الدولة المتواجدون على إقل ٌم ها هذا من ج ه ة ،و
ج ه ة أخرىفإنَّ البلدان النا مٌةترىبؤن س ٌادت هاعلى موار دها الطب ٌع ٌ ةتخول لقضاب ها سلط ة
النظر فً نزاع ٌتعلقباالستثمار األجنب ً ،انطالقا ً من مكانة و حجم الثروات الطب ٌع ٌ ةف ً
التجارة الدول ٌة ح ٌث ٌعتبر مبدأ الس ٌادة على الثروات الطب ٌع ٌة مبدأ أمم ٌا ًصٌػف ً إطار منظم ة
األممالمتحدة( ).
لشركات
فق دكانت الثروات الطبٌعٌة للبلدان النام ٌ ة و إلى وقت ق رٌبتحتتصرؾ ا
ألجنب ٌ ة ،من خالل عقود اإلمت ٌاز البترو لٌةباعتبار أن البترول من أكثرثروات البلدان النا مٌة

تح كٌم فً مجالمنازعات االستثمار المرجعالسابق ص .98
 - 1عصام الد ٌنالقصبً ،خصوص ٌاتال
 - 2كارتاجٌنا ه ً مدٌنة كولومب ٌةتم التوق ٌعف ٌ ها على هذا المٌثاق من جانبؼالب ٌة الدول و ٌعر ؾ أٌضا َبتقن ٌنأن دٌن
 - 3األمٌن شر ٌط :حقالسٌادة الدابمةعلىالثرواتالطب ٌع ٌة ،د ٌوانالمطبوعات الجامع ٌة الجزابر  1985ص . 9

أه مٌة ،حٌث أدىتدو ٌلعقود المت ٌاز البترول ٌ ةإلىتجسٌدسلطة الدولةالتشرٌعٌة و استبعاد
ن ( ).
لقانون و القضاء الو طنٌٌن و ٌتم ذلكبشكلص رٌح أوض م ً
خضوع هال
لقضاء الوطن ٌ ٌن
لقانون و ا
فقداستبعد خضوعالعقدل
و كنت ٌجة منطقٌةلتجم ٌدسلطة الدولة
تفٌذه ،إماباللجوءإلى نصوص صرٌحةتحدد
تفس ٌره أون
عند حلالنزاع الذي قد ٌثوربشؤن
لقانونالواجب التطب ٌق ،أو عن طر ٌق التحك ٌم.
ا
و من ذلك ثال نص المادة  22من عقد االمت ٌاز الذي منحته إ ٌرانسنة  1933إلى
لقانون الواجب التطب ٌق عند حل
بترول ،ال تً حددت ا
لفارسٌة لل
لفرنسٌة ا
لشركة االنجل ٌ زٌة ا
ا
لقانون الدولً ،و نصت المادة  21منالعقد المبرم سنة
الخالفاتب ٌنالطرف ٌنباللجوءإلى ا
نقلباألناب ٌب فً الصحراء ،ال تً أعطت للمحاكم
لفرنسٌة لل
لشركة ا
1958ب ٌن تون و ا
ل ( ).
لقانون الدو ً
اسبةلحل النزا باالعتمدا على ا
لقانو نٌة المن
لقاعدة ا
ال حرٌة فً اخت ٌار ا
لقضاء الوط نً ٌعدف ً
بسبب عقود إلمت ٌاز من والٌة ا
تنشؤ
فمجردسحب الخالفات ال تً
ح ْ ّد ذاته إ هداراًلس ٌادة الدولةف ً أحد المجاالت األساس ٌةل ها.
لمشوبةبالحذر ال تًتنظرب ها الدول النا مٌة إلى
تفس ٌر النظرة ا
وعلى هذا األ سا ٌمكن
لقول
فع هذا اإلح سا بالبعضإلى ا
فقد د
التحك ٌم ألن هاتعتره صورة جدٌدة من هذا الستعمار
فاء الضر ٌ بً فً المجال القتصادي،فكالهما إنما
لقضا بً ٌماثل اإلع
بؤن التحك ٌم فً المجال ا
ٌستبعد الممارسة الطب ٌع ٌةلس ٌادة الدولة ،ومن َّ
ثمفإن هما ٌعتبران من أدوات الس ٌطرة األجنب ٌة( )،
و قد دعت الدول النام ٌ ة من منطلق س ٌادت ها علىثروات ها الطب ٌع ٌة و مس إولٌت ها على مق َّدرات
شعوب ها،إلى ضرورة إ ٌجاد نظام د ولً جدٌد ٌقومعلى أ سا االعتر اؾ ل هابوط نٌةالوسابل
لقانونٌة الخاصةبتنظ ٌمقبول الرأسمال األجنبً وتوظٌف ه ،وتس وٌة المنازعات ال تًقد
لف نٌة و ا
ا
لمشروعاتألجنبٌة الخاصة فً هذا الصدد( ) ،من خالل اس هام ها فً
تنشؤب ٌن هذه الدول و ا

فسه ص .67
- 1المرجعن
 - 2األمٌن شر ٌط :حقالسٌادة الدابمةعلىالثرواتالطب ٌع ٌ،ة مرجع سبق ذكره ص 70
ثمار مرجع سبق ذكره ص .13
تح كٌم فً مجالمنازعات االست ،
 - 3عصام الد ٌنالقصبً ،خصوص ٌاتال
فسه ص .14
- 4المرجعن
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البت فٌه ،بإعادة تحق ٌق العدل و
ص ٌاؼة مبادئ النظام القتصادي ال دولً ال جدٌد الذي ط
اإلنصا ؾللنظام القانون ً الذي ٌحكم العالقات االقتصاد ٌة الدول ٌة عموماً.
لقضاء
وقف ها فً ضرورة عقد االختصاص ل
إذن من هذا المنطلقتبرر الدول النام ٌ ة ،م
الوط نًللدولةالمضٌفةلحل منازعات الستثمار األجنب ً،فإذاكانت إقامة العدلب ٌن النا

هً

وظٌفة ح ٌ وٌة من وظابؾ الدولةباعتب ارها ضر ورٌةلضمان ال الم االج تماعً،فإنتحق ٌق هذه
لقضاء النظا مً الذيتق ٌم ه الدولة ،كما ٌمكن أن ٌتم عن
الوظٌفة ٌمكن أن ٌتم عن طر ٌق ا
لمستثمرون األجانبعلىتمسك
تف اقً الذيبمثاب ة التحك ٌم،ب هذا الرأي ٌرد ا
لقضاء اال
طر ٌق ا
لقضاء و
الدول النا مٌةبضرورة عرضالنزاععلى القضاء ال محلً ،خاصة و أن كالهما –أي ا
التحك ٌم ٌ -إد ٌاننف الوظٌفة

و هًتسوٌة الخالفات ٌن األطراؾ علىأسا

لقانون( ).
من ا

فوضى و
فراد ،و إالَّ سادت ال
ف ة ال ٌصحترك ها لأل
لكنبالرؼم من ذلكفإن القضاء وظ ٌ
ه ٌمنالقوي على الض عٌؾ،فإذاكانت الدولة قدتركتألفراد حرٌةتح رٌك الدعوىفل ٌ
لقضاء ٌإدى أوالًل مصالحألفراد،بل إنه فً الحقٌقة ٌإدىلتحق ٌق مصلحة عام ة
معنى هذا أن ا
و

لسك ٌنة فً إقل ٌم الدولة ،و التحك ٌم إذا كان ضرور ٌا ٌجب أن ٌظل له
هً إقرار النظام و ا

طابعإلستثناء و ٌجب أنت ه ٌمن الدولة علىتنظ ٌمه خاصة فً الدول النا مٌة.
لقانون الواجب
و فً حالة عرضالنزاععلى المحاك ة الوطن ٌ ة للدولةالمضٌفةٌ ،طرح ا
لقا ضً ال وطنً أن ٌطبق؛ هل ٌطبق قانونبلده ،أم
التطب ٌقففً هذه الحالة ماذا ٌجبعلى ا
فق علٌه األطر اؾ؟
لمستثمر األجنب ً ،أم قانون آخر ٌت
بق قانون ا
ٌط
ولكن انطالقا من الهدؾ ألس اسً الذيتسعى الدول النا مٌة إلٌه من وراء عرض
لق اضً سوؾ ٌطبق قانونه
منازعات الستثمار األجن بًعلى محاك م ها الداخلٌةفإنه ٌف همبؤن ا
لقانون اإلجرا بً أو
الوط نًبصرؾ النظرعلى جنسٌة الطرؾ األجنب ً ،سواءتعلق األمربا
لقانون الذي ٌحكم موضوعالنزاع.
ا

تحك ٌمالتجاري الدو لً ،دارالن هضةالعرب ٌةالقاهرة 1995 ،ص 12
- 1مختارأحمد بر ٌري:ال

تقا ضً الداخلٌة
قاعاستنفاذ إجراءات ال
ثانٌا :دة
تق اضً الداخلٌة الواردتشر ٌعات الستثمار ،أو
تفاذ إجراءات ال
إن مبدأ أو قاعدة اس
لفق هاء و أٌدت ه أحكامقضاب ٌة
تقر علٌهؼالبٌة ا
تإلفاق ٌات الثنابٌة أو متعددة األطر اؾمبدأ عاماس
كث ٌرة( )فالضرر الذينعنٌه و ال ٌمكن ه أن ٌكون موضوع ادعاء دول ً ،إالَّ إذاتحققتبعض
لقانون ٌة المحل ٌ ة ال تً ٌمكن
نفذبدون نت ٌج ة كل الطرق ا
لشروط منبٌن ها أن ٌكون قد است
ا
لقضاء الدولً ،كما ٌعتبر أحدشروط مم ارسة دعوى
نسبةل
اللتجاء إل ٌ ها ،و هذا مبدأ أساسًبال
لشخصٌة أمام المحاكم
صفت ه ا
لفردب
لقانون الدول ً و أماماستحالة ظ هور ا
ال حماٌة الدبلوماسٌةفا
لفرد
دولتهبحق هاف ً احتضان دعوى ا
الدولٌة ،و عدمقدرت هعلى مقاضاة الدولة أمام ها ٌعترؾل
لفبات حاجة ألن ٌستظلوابمظلة الحم اٌة
الذي ٌنت مً إل ٌ ها ،و المستثمرون األجانب هم أكثر ا
تقدم ها دولهم( ).
الدبلوماسٌة ال تً
فالتحك ٌمب ٌنشخص من أشخاص القانون الخاص و الدولة ٌصعب جداًبل ٌستح ٌل إدخاله
لقانون الدولً الذي ل ٌ
فً ا

لقانون الخاص ،لذا وجدت الحم اٌة
فٌه مكان ة ألشخاص ا

عقبة( ).
لمستثمر األجن بًللتؽلب على هذه ال
الدبلوماسٌةل
ولكنقبل ممارسة الحقف ً التدخل دبلوماس ٌا ًلحما ٌةشخص أو أموال الرعا ٌا الت ًتكون
تنفذ فً سب ٌل
لفرد المتضرر قد اس
توفرثالثة شروط أهم ها أن ٌكون ا
فً دولة أجنب ٌ ةٌ ،جب
لمس إولة عن الضرر ،و هذا
الحصول على حقه طرق الرجوع الداخلٌة الممكنة فً الدولة ا
تفاق األطرا ؾعلى العملبهبل هو
المبدأ ال ٌحتاج إلى وجوب النص علٌه و ال ضرورة ا
لقواعدالعرفٌة والمواثٌق الدول ٌة.
شرطمقرر فً ا
وترتبط هذه القاعدة ارتباطا ً وثٌقا ًبمبدأ س ٌادة الدولة و استقالل ها ،الذي ٌعط ً ل ها الحق
فً أنتنظر محاكم ها الوطن ٌ ة فً المنازعات التًتحدثعلىإقل ٌ م ها ،على أ سا أن وظٌفة
الدولة ه ًتحق ٌق السلم و األمن و العدالة ،و هذا ال ٌتؤتى إالَّ عن طر ٌق محاكم ها أو سلطت ها
تحك ٌمالتجاري الدولً ،مرجع سبق ذكره ص .12
- 1مختارأحمد بر ٌري:ال
نوفل بٌروت  2000ص .334
تحك ٌم أحكامه و مصادره،الجزء األول  ،مإسسة
- 2عبد الح مٌد األحدب:ال
نوفل بٌروت  2000ص .338
تحك ٌم أحكامه و مصادره،الجزءالثالث  ،مإسسة
 - 3الح مٌد األحدب:ال
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لقضابٌة،فمن ؼ ٌر العادل أن التعطى للدولةالمضٌفةفرصة نظرالنزاع قبل اللجوء إلى
ا
الوسابل الدولٌة،فربماتم حل هذاالنزاع دون الحاجةإلى هذه الوسابل الدولٌة ،هذا من جهة و
من جهة أخرىتس اهم هذه القاعدة أٌضا فً المحافظةعلى العالقات ال ودٌةب ٌن الدول و االبتعاد
سببت فٌهبوسابل ها
عن إثارة المنازعات الدولٌةفإعطاء الدولةفرصة إ الح الضرر الذيت
الخاصة ٌحول دون ق ٌام المنازعاتالدولٌة.
تق اضً الداخلٌة ضرورة عملٌة ال ٌمكن تجاوزها،
نف اذ إجراءات ال
إن مراعاة شرط است
لمساواةب ٌن جمٌع األشخاصالمق ٌم ٌن فً الدولة دونتم ٌ ٌزبٌن هم ،على
ف هً تإديإلىتحق ٌق ا
تق اضً الداخل ٌة
نفاذ إجراءات ال
لقانون ٌ ة كؤجانب و وطن ٌن ،ح ٌثتعدقاعدةاست
أ سا مراكزهم ا
لقضاء ال محلً.
لمساواة بٌن الوطن ٌ ٌن و ألجانب أمام ا
حفاظ على ا
مندعابم ال
لمساواة فً قانون ترقٌة وتطو ٌر
جزابري علىتكر ٌ هذه ا
و قد عمل المشرع ال
الستثمارلسنة  ،2001حٌث نصت المادة  14منهعلى ما ٌلًٌ " :عامل ألشخاص الطب ٌع ٌون
و المعنو ٌون األجانببمثل ما ٌعامل به األشخاص الطبع ٌون و المعنو ٌون الجزابر ٌونف ً
مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلةبالستثمار".
فاذ إجراءات التقاض ً الداخل ٌة مبدأً أساس ٌا ًبالنسبة
و على الرؼم من اعتبار قاعدة استن
ستبعدف ً
لقضاء الدولً،لكن هذا المبدأل ٌ مطلق ح ٌث ٌع رؾبعض اإلستثناءات إذ أنهقد ٌُ
ل
تق اضً الداخلٌة ،و قد أشار إلى ذلككاتب الدولة مكل ؾ
لحاالت ال تً التوجدف ٌ ها طرق ال
لقرن التاسع عشر عندما قال :إن
لش إون الخ ارجٌة ألمرٌكٌة فً بداٌةالربع ألخ ٌر من ا
با
المدع ً ف ً دولة أجنب ٌة ل ٌ

فاذ طرق العدالة ،عندما ال توجد عدالة ٌمكن
لزاما ً استن

لمستثمر األجنب ً فًطلبه اللجوءإلى التحك ٌم الدول ًبدل
تند ع لٌه ا
نف اذها( )" و هذا ما ٌس
است
فسادو تد نً فًنظم ه( ).
القضاء من
لقضاء ال محلًلما ٌتصؾب ه هذا
عرضنزاعه على ا
لتشر ٌ عً ٌمكن حصرها فً:
تقرار ا
لى قاعدةالس
ن فالستثناءات الواردة ع
إذ

نشؤةالمع ارؾ ،االسكندر ٌة ،2004 ،ص
نسان مصادره وتطبٌقاتهالوطن ٌة والدول ٌة،م
لشافع ً محمدالبشٌر:قانون حقوق اال
-1ا
.87
تحك ٌمالتجاري الدو ،لً مرجع سبق ذكره ص .10
-2مختارأحمد بر ٌري:ال

بسبب عدم وجود طر ٌق قانونً
لقضابٌة،
تخدام الدعوى ا
أ -إذا لم ٌكن من الممكن اس
متسبب فً الضرر ،كما لوكانت الدولةتحرم اإلدعاء ضد
إلدعاء ضد التصرؾ ال
لس ٌادة ،و ال تً ٌقصدب هامنع المحاكم من
صرفات الحك ومة أو ما ٌعرؾبن ظرٌة أعمال ا
ت
تتمتع ح ٌال هابالحصانة ،وقد أدى
صرفات كون ها
لس ٌادة عنبعض الت
مقاضاة الدولة ذات ا
التقلٌديل ها ،حٌثتتنازل
النشاط
تطور وظابؾ الدولة وتوسعنشاط هاإلى الخروج عن
لشؤنف ً
ف ٌ ها عنصفت ها كدولة ذات س ٌادة وتظ هربمظ هرألفراد العاد ٌ ٌن ،كما هو ا
لقضاء
متعف ٌ ها الدولةبؤٌة حصانة وبالت الً ٌمكن إخضاع ها ل
عقود الستثمار ال تً التت
النسبٌة( ).
بمبدأ الحصانة
الداخل ً و هو ما ٌع رؾ
لقضاء المحل ال
فابدة من ها ألن ا
لقضاب ة ال
ب -إذا كانت الدعوى ا

الثقة .
ٌوحًب

النسبةللمد عً إذ ٌكونقدتحمل العقاب الر بٌسً.
لقضابٌة خط ٌرةب
ت -إذا كانت الدعوى ا
تق اضً الداخلٌةتعتبرتؤ كٌدا لمبدأ
نفاذ طرق ال
لفق هاء من ٌرىبؤنقاعدة است
و هناك من ا
لقوان ٌن و المحاكم الداخلٌة فً
لمشروعات األجنب ٌ ةل
لفو( . )2هذا المبدأ الذي ٌقض ًبخضوع ا
كا
لمشروعات عن الحق فً طلب ال حماٌة الدبلوماسٌة
الدولةالمضٌفة،باإلضافةإلىتنازل هذه ا
من دول ها ،وقدشاع استخدام هذا الشرط خصوصا ًف ً دول أمر ٌكا الالتٌن ٌة الت ًترىف ٌ ه رمزاً
لشرط كما هو الحال فً دستور
للكرامة الوطنٌة؛فقدتضمنت دسات ٌربعض هذه الدول هذا ا
المكسٌك لعام  1917المادة  27منه ،دستورفٌنزو ال لعام  1961المادة  49منه ،دستور
الب ٌرولعام  1964المادة  15منه(.)3
بنك الدول ً لتسوٌة منازعات
تفاقٌة ال
لهذافإن هذه الدول تترد فً المصادقة على ا
االستثمار عن طر ٌق التحك ٌم وتضمن حظراً علىلجوء الدولة و مصالح ها الحكوم ٌةللتحك ٌم.

نشورة
نسب ٌةف ًقضاءالعد ٌد من الدول انظرفإا د رٌاض :الحصانةالقضاب ٌةللدولة دراسة م
- 1لقد طبق مبدأ الحصانةال
للقانون الدو لًرقم 19لعام  1963ص .53
بالمجلةالمصر ٌة
تنازل عن الحما ٌة
فع عن مشروع ٌة شرطال
ستاذ جا معً دا
- 2كالفو هوفق ٌه أرجنتٌن ًشؽل منصب وزٌر الخارج ٌة و أ
بلوماس ٌةنظرالماعاشته دول أمرٌكا لالتٌن ٌة مننزاعات مع دول أروباالؽرب ٌة وللحد منالتدخل األجنبًاشترطتبعض
الد
بلوماس ٌة .أنظرعبد الح مٌد
تنازل عن حقهمف ً ممارسة دولهملحق الحما ٌة الد
دول أمرٌكا لالتٌن ٌةعلىالمستثمر ٌن األجانبال
ألحدبالمرجعالسابقالجزءالثالث ص .154
- 3نف المرجع ص .154
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فهذه الدولترى أن المبالؽة فً استعمال حق ال حماٌة الدبلوماسٌة ٌإديإلىتدخل الدول
لش إون الداخ لٌةللدول الضعٌفة،بحجة حماٌة مصالح رعا ٌ اهالذلك كان من الطب ٌع ً
لق وٌة فً ا
ا
لق وٌة ،حٌث وجدت فً
تبحث هذه الدول الضعٌفة عن وس ٌلة قانون ٌةتق ٌدب هاتدخل الدول ا
أن
لقضاء
لفو أحد هذهالوسابل ألنه ٌقوم على أ سا خضوعالنشاط ألجنبً لسلطة ا
شرط كا
الوط نً معتنازل لطرؾ األجن بً عن طلب ال حماٌة الدبلوماسٌة مندولته.
كما أن هذا الحق ٌ م من جهة أخرىبس ٌادة الدولةالمدعى عل ٌ ها إذتعتبر قٌد ورقاب ة
( )

لقضاء ال محلًبما أن هاتؤت ًبعدهلرفض الحكم الصادر عن ه
على ا

و هناتنصب الدول ة

لقضاء ال محلً و التقومبحما ٌته معتبرة حكمه ؼ ٌر مشروع،
نفس هاسلطةتقد ٌرٌة ل
ال مدعٌة
و هذا ما ٌعد انت هاكا ًلس ٌادة الدولة .
قوقه
لفرد ضمانات كافٌةل حماٌة ح
لكنالقتصارعلى طرقالرجوع الداخلٌةقد ال ٌحققل
نفاذ
أوقد ال ٌحقق ها على اإلطالق ،خاصة أذا أدتإلى إنكارالعدالة ،لهذا ٌنظرإلى شرط است
طرق الرجوع الداخلٌة على أن هاعقبة حقٌق ٌ ة فً طر ٌق مباشرة حق ال حماٌة أمام المحاكم
الدولٌة.
لمستوى
إذن ٌعتبر قضاء الدولةالمضٌفة أهم وس ٌلة من وسابلفضالنزاعات على ا
الداخل ًبالنسبةللمستثمر األجنب ً،بالرؼم من كونه طر ؾً أجنب ٌا ً عن هذه الوسٌلة ،و هو الش ًء
الذي ٌوح ً لهبعدم الثقةبإجراءات التسو ٌة المحل ٌة ،و ٌحاول جا هدا اجتناب ها مستنداًف ً ذلك
موقف ه هذا و هو ماسنحاول التعرض
فعألس اسًل
إلى مجموعة منألسال ٌب ال تً ٌرىف ٌ ها الدا
لفصل الثا نً.
له فً ا
التس وٌة الداخلٌة للمنازعات ال تً قدتثور
أما اآلن سنحال إبراز الصعوبات ال تًتث ٌ رها
اسبة االستثمار األجنبً .
بمن

 - 1األمٌن شر ٌط :حقالسٌادة الدابمةعلىالثرواتالطب ٌع ٌ،ة مرجع سبق ذكره ،ص .84

صعوبات التً تثٌ ارهالتسو ٌة الداخلٌة
الفرع الثانً :ال
إن التقاض ً أمام المحاكم الت ًتق ٌم ها الدولة ،و إن كان مؤمونا ًبسب ما ٌح ٌطه من
فلسالمة العدالة الت ًت هد ؾ إل ٌ ها ،إالَّ أن هناك ما ٌعٌبه
ضماناتتك

( )

لمستثمر
و هذا ما ٌجعل ا

فضلبدل عنه اللجوءإلى التحك ٌم
األجنب ً متردداً إزاء عرضنزاعه على القضاء الداخل ً ،و ٌ
تقدبؤن الضمانات ال تًتوفرها له الدولةالمضٌفة ال
الدولً الذي ٌعتبرهالوس ٌلة األنسب،ف هو ٌع
ل ( ).
لقضاء ال مح ً
ف المن ازعةب ؤٌدي ا
لفاعلٌة إذ ظلأمر تقد ٌرها ً
متعبا
تت
لقضاء ال داخلً و التحك ٌم الدولً ٌنشدان نف
و السإال الذي ٌطرح هنا إذا كان كل من ا
لمستثمرون نحو
الهدؾ و هوفض النزاعات،فلماذانالحظ اإلتجاه المتزاٌدلرجال ألعمال و ا
لقضاء الداخل ً؟ ال ٌكاد ٌخلوعقداستثمار أوت افاق ٌة
سلوب التحك ٌم و اإلعراض عن ا
تفض ٌل أ
لتحكٌم .
منشرط اللجوءإلى ا
مستثمر ألجنبً من التسوٌة الداخلٌة.
وال :أسباب تخوف ال
لمستثمر ٌن األجانب من التسوٌة الداخلٌة ٌرجعه البعضإلى ما
نفور ا
لسبب الر بٌسًل
إن ا
ٌع ٌب القضاء الوطن ً منسلب ٌاتتق ؾ عابقا ً أمام طموح المستثمر األجنب ًف ً التعامل مع هذه
الدول المضٌف ة ل ٌ باألمر ال ه ٌن ،ألن اللجوءإلى هذاقد ٌعت رٌه مصاعب عدٌدة لذلكف هو ال
فحتى و إن كانت
ٌرى فً هذهالوس ٌلة الضمان الكافً الذي ٌجعله ٌشعربالراحة و اإلطمبنان،
فة ،إالَّ أن هذا
التسو ٌة الداخل ٌة المبدأ العام الذيتعتمد عل ٌه أؼلب التشر ٌعاتف ً الدول المض ٌ
لقانون ٌة
نف ه العدٌد من المصاعب ٌكون مصدرها ألس اسً اخ الؾ المراكز ا
الطر ٌق تكت
ألطرا ؾ النزاع،فؤحد هما دولة ذات س ٌادة و اآلخر شخصا ً طب ٌع ٌا ً أو معنو ٌا ً و هو ما ٌ إدي
لمساواةبٌن هما( ).
بطبٌعةالحالإلىاستحالةتحق ٌق ا

نة مرجع سبق ذكره ،ص .11
تحك ٌم  ،دراسة مقار ،
تفاقال
- 1نار ٌمان عبدالقادر :ا
ثمار مرجع سبق ذكره ،ص .183
تح كٌم فً مجالمنازعات االست ،
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نفسهؼ ٌرقادرعلى مقاضاة الدولة أمامقضاب ها الداخل ً
لمستثمر األجنبًقد ٌجد
كما أن ا
فات هاتطبٌقا ً لمبدأ الحصان ة
لق اضً ال محلً التعرض إلىتصر
بحٌث ٌصبح من ؼ ٌر الممكن ل
ف ها من المبادئ المعتر ؾب ها دول ٌاً ،و من ناح ٌة أخرى
الرسم ٌة للدولة ذات الس ٌادةبوص
لقضابٌة المح لٌة ألن ه لم ٌتعود المثول أمام ها من
حفظتجاه األج هزة ا
لمستثمر قد ٌشعربالت
فا
تق اضً المحلٌةف هً إجراءات ؼ ٌر مؤلوفة لد ٌ ه،
ج ه ة ،و من جهة أخرى لج هله إجراءات ال
لمستثمر
فع الوط نٌة ال تً قدتخالؾ مصالح ا
لق اضً ال وطنًبالدوا
إضافة إلى س هولةتؤثر ا
لسابدة فً البلد ،ح ٌثتكون
لس ٌاسٌة و الد ٌ نٌة ا
لفك رٌة و ا
ألجنب ً ،كما ٌمكن أن ٌتؤثربالت ٌارات ا
لق اضً الوطن ً ملزمبتطب ٌققانوندولتهحتى و
اقتن اعهبما ٌصدره من أحكام ،هذابخالؾ أن ا
لمستثمر ألجن بً.
إن كان محل اعتراض من طرؾ ا
لقوان ٌن
التس وٌة الداخلٌة ،إلىتخلؾ ا
لمستثمر األجن بً من
و هناك من ٌرجعتخ وؾ ا
توف ٌر الحما ٌة
الوط نٌة المنظمةلعالقات الستثمار فًبعض الدولالمضٌفة،بشكل ٌصعب معه
تى و إن وجدت
لالزمة لالستثمارات األجنب ٌة أو لعدم وجود مثل هذه القوان ٌن أصالً( ) .و ح
ف هًتختلؾ من دولة ألخرى ،و هذا ما ٌإديإلى إهدارحقوقألفراد عالوةعلى ما ٌتسمب ه
لقانونتطبٌقا
لق اضً ملزمبتطب ٌق ا
لقضاء ال محلً من طول وتعقٌد فً اإلجراءات ،كما أن ا
ا
توصل لحل ٌرضًالطرف ٌن( ) ،ز ٌادةعلى
ف ٌنعلى اآلخر دون ال
جامداًبؤن ٌنص ؾ أحد الطر
فق مع مصالح
لقضاء ٌعتمد علىمبدأ مهم و هو العالن ٌ ة كضمانللعدالة ،و هذا ما ال ٌت
كون ا
لشركات العال مٌة ال تًتعتمد فً معامالت ها التجارٌة على السرٌة.
لمستثمر ٌن خصوصا ا
ا
تقالل ال حدٌث للعدٌد من الدول ،ال تً أخذت
و ما ٌالحظ أٌضا ًف ً هذا المجال هو اإلس
طرٌق ها إلىتنظ ٌمسلطت ها القضاب ٌةتنظ ٌما ً مستقال ،مما ٌلق ً ظالالً من الشك حولقدرةقضاب ها
فاءة و عدم
تقد ٌم حلول عادلةللمنازعات الت ًتبلػ حداً من التعق ٌدنت ٌجةنقص الخبرة و الك
على
لقضا بً ،و ٌزداد هذا الشك كلماكانت
وجود محاكم مختصة ،أو عدم وضوح االختص اص ا
لقانون فً هذه الدولتست مد من أصول دٌنٌةأو عرف ٌ ة( ).
أحكام ا
- 1نف المرجع ص .170
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لحلب بٌروت
نشورات ا
تح كٌمف ًالالقات الخاصةالول ٌة الداخل ٌة م
ف ً محمد جمال و عكاشة محمد عبدالعال:ال
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لقضاء وبصرؾ النظر عن الدولة
لقضاء ال محلًفا
تى و إن عرض النزاععلى ا
وح
لتهلعالقة الداخلٌة رؼم مابٌن هما
ال تً ٌنت مً إل ٌ هاٌ ،مٌلإلى معاملةلعالقة الدول ٌة نف معام
من اتالؾ و خصوص ٌة؛ ألن القاض ً ٌنظر إلى كل أنواع المنازعات دون أن ٌكون مختصا ً
لفصلف ً
تعذر علٌه ا
فً موضوع النزاع،ف هو قل ٌل الخبرة بش إون التجارة الدولٌة و ٌ
كبل بنصوص قانونٌة و ملزم
المنازعات المتعلقة ب ها إالَّ باإلستعانة بخب ٌر ٌرشده ألنه م
بمراعات ها ،لذا ٌكون القضاء جامداً ال ٌسا ٌرتطور الح ٌاة االقتصا ٌ ة الدول ٌة  ،و قد ٌصطدم
تى و إن تحصل على حكم قضا بً ٌمنح التعوٌضات
لمستثمر األجن بً بعقب ة رب ٌسٌةفح
ا
ف ٌذ
ف ٌذه ،نظراً لماتقرره التشر ٌعات الداخل ٌة من عدم التن
المستحقة إالَّ أنه قد ٌعجز عنتن
لقانون المد نً الجزابريتتناول ذلك( ).
لعام فالمادة  689من ا
الجبري على أموال الدولة ا ة
التس وٌة الداخلٌة لمنازعات الستثمار األجنبً التجد
و لهذه ألسباب و العراق ٌلفإن
فه المنشودف ً التحك ٌم التجاري الدول ً ،لكن
استحسانا ً لدى المستثمر األجنب ً ،الذي ٌجد هد
لقضاء ال داخلًعلى حل المنازعات الستثمار ٌة
حتى و إن صحت هذهالفتراضاتبقصور ا
فإن هناك من ٌرىبؤن العالج ال ٌكون عن طر ٌق اللجوء إلى وسٌلة دول ٌةبل ٌجب الترك ٌز
ًّ
على إ الحالوسابل الداخلٌة( ).
وسائل التقا ضً الداخلٌة
ثانٌا :محاولة إ الح
لقضابٌةف ً الدول النا مٌة لٌست ل ها الدرجة الكاف ٌة
سابدبؤن األج هزة ا
تقاد ال
فً ظل االع
لس ٌاسٌة ،و فً ظلؼ ٌاب المحاكم الوط نٌة المتخصصةلدى
تقالل فً مواج هة السلطة ا
من الس
توفرل ها الدراٌةبش إون الستثمار و مجالته المعقدةفإن التحك ٌم الدولًبات
هذه الدول ال تًت
لمستث مر األجنبً لتسو ٌ ة وفض منازعاته مع الدولة
الوس ٌلة المقنع ة و الوح ٌدة من ج ه ة نظر ا
المضٌفة( )،نظراًلما ٌتم ٌزبه هذا األسلوب من خصابصتتجاوز ها العراق ٌل الت ًتح ٌطبطرق
لرؼم من ذلكف هناك إح سا لدى الكث ٌر من الدول النا مٌةبؤن التحك ٌم
التس وٌة الداخلٌة،لكنب ا
لجزابريعلى :ال ٌجوزالتصرؾ فً أموال الدولة أو حجزها أوتملٌك هابالتقادم
- 1تنصالمادة  689منالقانونال مدنً ا
ؼٌر أنالقوان ٌنتخصص هذه األموال إلحدىالمإسساتالمشارإل ٌ هاف ًالمادة 688تح د شروط إدارت ها وعند اإلقتضاء
عدمالتصرؾف ٌ ها"
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لمستثمر ٌن ألجانب ٌضمن لهمتطب ٌق نظمقانو نٌة دولٌة التؤخذف ً
ل ٌ سوى وس ٌلةلحما ٌ ة ا
بقوانٌن ها الداخلٌة.
إلعتبار الظ روؾ الخاصةبكل دولة أو
لقضاءفإن ذلك راجع لتؤخر ظ هور الدولة
فالتحك ٌم و إن كان أسبق فً الظ هور من ا
لقضاء من سلطات الدول ة
لقضاء ،و علٌهفإن ا
نف ٌذ و ا
تشرٌع الت
بسلطات هالثالث فً مجال ال
لق ٌام
ال تًتحقق من الل ها وظٌفة العدل و ٌجب أن التتعامل كما لو كانت ؼ ٌر قادرةعلى ا
بهذهالوظٌفة ال جوهر ٌ ة،فاستبعاد قضاء الدولة ٌحط من قدرها و

هً دولة ذاتس ٌادة( ).

صفة عامةتمثل الطرؾ الض عٌؾ فً عالقات التجارة الدولٌة ،و كل
إن الدول النا مٌةب
تكرس ها هٌبات و مراكز التحك ٌم
االفاق ٌات الدول ٌة أو
لقواعد و األحكام ال تًتتضمن ها ت
ا

هً من

متقدم ة ،ال تً ال ٌ هم ها سوىتحق ٌق مصالح ها،فالتحك ٌم وس ٌلةاستعمارٌة حلت
صنع الدول ال
محل الج ٌوش المقصود منه أساسا ً منع القضاء الوطن ًف ً الدول النام ٌة من نظر منازعات
لقوانٌن الوطن ٌ ة( ).
لمستثمرلتطب ٌق ا
الستثمر األجنبً ،حت ال ٌتعرض ا
تقٌدبتطب ٌق قوان ٌن الدولة املضٌفة و استبعاد
فع الحق ٌقً ٌعود إلىرفض ال
لذلكفالد ا
لقضاء الدولً و ل ٌ مجردرفض
لقاءب ها فً أحضان ا
منازعات الستثمار من نطاق ها و اإل
القضاء الداخل ً ،فالمحكم ل ٌ

لقا ضً الذي ٌعمل فً ظل
ملزما ًبتطب ٌق قانون مع ٌن ع ك ا

ف ً الؽالب ٌطبق ال مُحكم عادات و أعرا ؾ
قانونتنظ ٌم القضاء ،الذي ٌضمن له استقالل هف
التجارة الدولٌة ،و

متقدم صاؼت ها ل خدمة مصالح ها ،ال ٌمكنتعد ٌل
هً منصنع دول العالم ال

لقوان ٌن المحلٌةبحجة عدم و جوده ا أو عدمت ماش ٌ ها مع طب ٌع ة
موقؾ التحك ٌم الدول ً من ا
لقوان ٌن( ).
تقار وتجاهل لهذه ا
النشاطاتالقتص ادٌة الدولٌة فهذا اح
بترول،
و ما ٌب ٌن هذا الطرح حكم صدر فً ق ضٌةب ٌن قطر وشركة المالحة الدولٌة لل
فتراضبؤن الشر ٌع ة
فعن ً إلى اال
ح ٌث ذ هب الحكم إلى التؤك ٌدبؤنَّ ل ٌ لديَّ أي سبب ٌد
إل الم ٌ ةلٌست مطبقةتماما ًف ً إمارةقطر ،إالَّ أنن ً مقتنعبؤن هذه الشر ٌع ة التحتوي على أي
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لتفس ٌر هذه الن وعٌة الخاصة من العقود( ) ،و فً قض ٌ ة ش ٌخ أبو ظ بًلسن ة
مبدأ قانو نً ك اؾ
لح َ
فة للعقد كما استبعد القانون االنجل ٌزي لعدم
كمتطب ٌق القانون المحل ً مخال
 1951استبعد ا َ
نص العقد على ذلك ،إالَّ أ َّن هباعتبار أن القانون االنجل ٌزي هو النموذج األمثل للقانون أكثر
قال نٌةفقد لجؤ إلىتطبٌقه ،من هنا ٌتضح الهدؾ الحق ٌقً للتحك ٌم الدولًكوس ٌلةلفض
النزاعات االستثمار ٌة و عل ٌهفإن القولبؤنَّ التحك ٌم ٌحم ً المستثمر األجنب ً منفساد وتدن ً
نتشرة فً العالم
لفساد ظ اهرة ال وطن ل هاف هً م
تق اضً المحل ٌ ةقول ؼ ٌر صح ٌح ألن ا
نظم ال
تقدة من طر ؾ
تق اضً المحلٌة من
لمتقدم،فإذاكانت هناك ع ٌوبتجعل مننظم ال
كله النا مً و ا
نتشارقرارات
بتت التجربة من النا حٌة العل مٌة ا
المستثمر األجنب ًفللتحك ٌم أٌضا ً ع ٌوب ،حٌث أث
تؤجٌلقضا ٌا التحك ٌم ،و هذا ما منشؤنه أن ٌجرد التحك ٌم من أهم م ٌزة له و

لفصل
هًسرع ة ا

فًالنزاع( ).
فر ها ه ً و ه ٌم ال وجودله ،و أن
و ٌرى البعض أن هذه السرعة الت ً ٌقالبؤن التحك ٌم ٌو
توف ٌر فً الجهد و التك الٌؾ مسؤلةنسبٌة ألن إجراءات التحك ٌم من حٌثتع ٌ ٌن المحكم ٌن و
ال
الستشار ٌ ٌن و ما ٌلحق ذلك ٌستؽرق من
تفاق على مكان التحك ٌم ،و مصار ٌ ؾ الخبراء و
ال
نفذ مثله( ).
لقضاء الوط نً ٌست
الوقت و المال الكث ٌر مما ٌضنبؤن ا
ف ٌذقرارات هٌبات التحك ٌم إالَّبعد الحصول على الصٌؽ ة
كما أن األطرا ؾ ال ٌستط ٌعونتن
تفٌذ فٌه ،مما ٌع نً الرجوع إلى
لسلط ة القضابٌة الوطنٌة فً البلد الذي ٌراد الن
نف ٌذٌة من ا
الت
لقضاء ال محلًبشؤنتنفٌذ الحكم ،وقد ٌقرر االمتناع عنتنفٌذه و لهذافإن اللجوءإلى التحك ٌم
ا
لٌ

فضل و لكن اللجوء إل ٌه ٌكون العتبارات عمل ٌةبح ّ
ت ة ،وبنا ًء عل ٌه ٌجب الترك ٌز
هو األ

لمستثمر األجنبً
تق اضً الداخلٌة،لتدارك هذه الع ٌوب ال تً ٌعللب ها ا
على إ الح وسابل ال
فرادلقاعدةقانون ٌةف َّعالةبدالً
فه السلب ًتجاه التسو ٌة المحل ٌة ،و ذلكبإخضاع الحكومة و األ
موق
لقضابٌة الدولٌة( ) ،و من جهة أخرى ٌجبعلى الدول النام ٌ ة مواج ه ة
لس عً إلىالوسابل ا
من ا
لسابق الجزء األول ص .345
- 1عبد الح مٌداألحدبالمرجع ا
تحك ٌم  ،دراسة مقارنة ،مرجع سبق ذكره ،ص 73
تفاقال
- 2نار ٌمان عبدالقادر :ا
دى تؤثرهبس ٌادةالدولة ،دارالن هضةالعرب ٌة،
تح كٌم فً دول مج ل التعاونلدولالخل ٌجالعرب ً و م
الس ٌدالمراكبً:ال
-3
القاهرة ص .51
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ف ٌقب ٌن
العالم المعاصرفؤمام حاجات هاالملحة للت نمٌة القت صادٌة البد ل ها أنتحاول التو
لمشروعات و
متقدم الذي ٌس ٌطرعلى زمام األمور ،فإذاكانت ا
مصالح ها و مصالح العالم ال
الشركات األجنب ٌةتجعلتقد ٌم خدمات ها و استثمارات ها مشروطا ًبااللتجاء إلى التحك ٌم ،فإن
اتفاقتحكمٌ علىنحو متوازن،
لقاد رٌنعلىص ٌاؼة أي
موا جهة ذلك ٌكونبإعدادالمفاوضٌن ا
لقانون الو طنً و هونص دارج فًعقود الستثمارات ال تًتبرم ها الدول
كالنص علىتطب ٌق ا
بتسو ٌة منازعات الستثمار
لقة
لمستثمر األجنب ً،بل و نجدت افاق ٌ ة واشنطن المتع
النا مٌة مع ا
تفقالطرفان
تنص علىتطب ٌققانون الدولة الطرؾ فً النزاع حسب المادة  42من ها ،إذا لم ٌ
التشر ٌعات الوطن ٌ ة
لقانونالواجب التطب ٌق ،كما ٌمكنتقل ٌص عٌوب التحك ٌمبسن
علىت حدٌد ا
بتحقٌق التوازن( ).
الكف ٌلة
التً تكر النصوص
بالرؼم من وجا هة هذا القول إالَّ أنه قد ٌصعبتحقٌق ه خصوصا ًف ً الظرو ؾ الحال ٌة
لمشكوك فٌه حتى معالفتراض إمكانٌة التوصل
للمجتمع الدولً ،الوةعلى أنهقد ٌكون من ا
لقضاء فً الدولالمضٌفة منتقد ٌم الضمان الكافً
لقضاء الد اخلً أنٌتمكن هذا ا
إلى إ الح ا
التشر ٌعات فً الدول النام ٌ ة
لقول أن إصدار و سن
لمستثمر األجن بًفالبعض ٌ ذهب إلى ا
ل
فس ها محرومة من المعونات الدول ٌ ة
فروضا عل ٌ ها ،و إالَّ وجدت ن
المنظم ةللتحك ٌم أصبح أمراً م
نقد
بنك الدولً وصندوق ال
سسات الدولٌة المنوطب ها مساعدة هذه الدولة كال
و من مإازرة الم إ
ل( ).
الدو ً
تعد إذن التسوٌة الداخلٌة لمنازعات الستثمار األجنبً من أهمالوسابل المتاحة ألطرا ؾ
عند نشوبنزاعبٌن ها ،رؼم ما ٌح ٌطبها منصعوبات.
العالقاتالستثمارٌة
فالدول النام ٌة الت ًتصر على حل النزاعباللجوء أوالً إلى القضاء المحل ًباعتباره
فاقا ً مع مقتض ٌات س ٌادت ها الوطن ٌة ،وجدت أن ذلك ٌتعارض مع رؼبت ها فً
الوسٌلة األكثر ات
لمستثمر األجنب ً
تشجٌع الستثمار األجنبًعلى إقل ٌم هاألنه ٌتطلب من ها أنترا عً مصالح ا
أٌضاً.
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ف قوان ٌن االستثمار
توف ٌقب ٌن مصالح ها و مصالح المستثمر األجن بًبالنص ً
فحاولت ال
لقضاء ال داخلً كمبدأ عام ،مالم ٌكن هناك نص خاص فً تاالفاق ٌات
المحلٌةعلى اللجوء إلى ا
و فً عقود االستثمر األجنبً ٌق ضًباللجوء إلى التحكٌم التجاري الدولً.
سلوب فً حل المنازعات الذي أخذ ٌحقق نجاحات كب ٌرة على حساب القضاء
هذا األ
فه العالم
الداخل ًنظراًلما ٌكتس ٌ ه من أ هم ٌة كوسٌلة جذب المستثمر ٌن األجانبف ً إطار ما ٌعر
شابك المصالح
ال ٌوم من ز ٌادة فً المبادالت التجارٌةب ٌن دولالؽرب و الدول الن امٌة وت
بٌن هما.
و هذا ما أكده الستاذ محمدبجاويبقوله" :إن عالقةالقوى القت صادٌةتمنح للتحك ٌم
مكاسب ج ةدٌدعلى حساب المحاكم الوطن ٌة"( ).
تثمار األجن بً
لى منازعات الس
الفرع الثالث :مدىوالٌة القا ضً الجزائري ع
لقةبالستثماراتب ٌن الدول و رعا ٌا الدول األخرى
تفاقٌةتس وٌة المنازعات المتع
نصت ا
فً مقدمت ها :
تنشؤ فً أيوقت
"إن الدول المتعاقدة..... :و إذتؤخذ فً االعتبار أن المنازعات ٌمكن أن
بشؤن مثل هذهالستثمارات بٌن الدول المتعاقدة و رعا ٌا الدول المتعاقد األخرى.
لقضاء
وإذتعترؾبؤنه إذا كانت هذه المنازعات ٌجبكقاعدة عامة أنتطرح على ا
الداخل ً،فإن االلتجاء إلى طرق التسو ٌة الدول ٌ ةف ًشؤن هذه المنازعات ٌمكن أن ٌكون مناسبا ً
فًبعض األح ٌان"
لقضاء
و من هنا ٌمكننا أننستخلصبما ال ٌجعلنانشكأبدا فً أناألصل هو اختصاص ا
لفصلب ٌن النزاعات ال تً قدتثوربشؤن الستثماراتاألجنبٌة ،و هذا ما أكدته
ال داخلً فً ا
الثة منقانون إلجراءات المد نٌة و إلدارٌةبقول هاٌ " :جوزلكلشخص
المادة الث

ٌدعًحقارفع

لقضاء للحصول علة ذلك الحق أو حماٌته "...و السثناء هو الحلولالبد ٌلة-.
دعوى أمام ا
سابقة-
العتبارات ال

تشر ٌعات الحال ٌ،ة مرجع سبق ذكره ،ص 87
لجزابرف ً ظل ال
مباشرف ً ا
ف ً :االستثمار األجنب ًال
 - 1أمال ٌوس
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لمستثمر ٌن ألجانب
إن مسؤلةتس وٌة المنازعات ال تً قدتثورب ٌن الدولة الجزابرٌة و ا
لقضاء ال داخلً فًالبداٌة
تخضعقبل كل شًء إلى اختصاص ا

( )

و هذا ما نصت علٌه المادة

 17من األمررقم  03-01المتعلقبتطو ٌر االستثمار( ) ،حٌث جاءف ٌ هاٌ " :خضع كل خالؾ
ب ٌن المستثمر األجنب ً و الدولة الجزابر ٌة ٌكونبسبب المستثمر أوبسبب إجراء اتخذته ال ّدولة
فاق ٌاتثناب ٌة أو متعددة
الجزابر ٌة ضده ،للج هات القضاب ٌة المختص ة ،إالَّف ً حالة وجود ات
تفاق
األطرا ؾ أبرمت ها ال ّدولة الجزابر ٌة،تتعلقبالمصالحة و التحك ٌم ،أوف ً حالة وجود ا
فاقبنا ًء علىتحك ٌم
ف ٌنبالتوصل إلى ات
خاص ٌنص علىبند التسو ٌة أوبند ٌسمح للطر
خاص".
تق اضً
نفاذ وسابل ال
الثابت فً القانون الدولً و هو مبدأ است
و هذات ماش ٌا مع المبدأ
فاذ هذه الوسابل .ل هذا السبب ٌعتقد
الداخل ٌة ،و ال ٌمكن اللجوء إلى وسابل أخرى إالَّبعد استن
البعض أن ماتنص عل ٌه المادة  17من األمر رقم  03-01هو مانصت علٌه المادة 41قبل ها
التشر ٌ عً  12-93الصادر فً  5أكتوبر  ) (1993المل ؽًبموجب األمر -01
لمرسوم
من ا
 03السال ؾ الذكر ،و هذ ٌن المادت ٌنتعتبرتراجعا ً عما نصت عل ٌه المادة  184من قانون
نقض
لقرض وال
ا

( )

االفاق ٌات
(الملؽى) ال تًتح ٌل مباشرة فً حالةق ٌام نزاعب ٌنالطرف ٌنإلى ت

الدولٌة ال تًصادقت عل ٌ ها الجزابر.
ستطٌع أن نحدد
لقواعد العامة الت ًتحكم االختصاص النوع ً للمحاكم ،ن
بالرجوع إلى ا
تىتكون من
لقضاء العادي ،و م
متىتكون منازعات الستثمار األجنب ً من اختصاص ا
لمستثمر األجنبً هوشخص
لقضاء اإلداري ،و هذا دابمابألخذبع ٌن االعتبار أن ا
اختصاص ا
فنابالستثما األجن بً.
كمعرفنا ذلك فً مقدمةتعر ٌ
لقانون الخاص ،ا
منأشخاص ا

لجزابر –حالة أوراسكوم -مذكرةلنٌل ش هادةالماجستٌر ،جامعة منتوريقسنطٌنة،
- 1بن محمدسارة :االستثمار األجنب ً فً ا
 ،2010/2009ص
 - 2األمررقم  03-01مإرخ فً 20ؼشت ٌ 2001تعلقبتط وٌر االستثمار ،ج ر 47سنة (.2001معدل و متمم)
 - 3مرسوتشر ٌع ًرقم  12-93مإرخف ً  5أكتوبر ٌ 1993تعلقبترق ٌة االستثمار ،ج ر عدد 64سنة (.1993ملؽى)
نقد ،ج ر عدد 16سنة (.1990ملؽى)
فر ٌل 1990المتعلقالقرض وال
القانونرقم 10-9ال مإرخف ً  14أ
-4

تفاق -قبلً كان أوبعدي -إللتجاءإلى أسلوب
نعقد هذا الختصاص دوما فً ؼ ٌاب ا
و ٌ
الوسابل
لفصل فًالنزاعات ال تًقدتثوربهذا الشؤن ،و هذه ألسالٌبتع رؾبما ٌسمىب
وديل
البد ٌلةلحل المنازعات التجا رٌة ،و هو ماسنتطرق إلٌه فً المطلب الثان ً.

63

المطلب الثانً:
عات التجار ٌة
الوسائل البدٌلة لحل ال مناز
بتنوع األن ظمة ال تًتحك م ها منبلد آلخر،
لفض المنازعات التجار ٌ ة
تعددالوسابلالبد ٌلة
ت
لقابم،
و هذا كلهوفق ماتقتض ٌه الضرورة التجارٌةبالدرجة األولى ،و ما ٌخدم أطر اؾالنزاع ا
لقضاء الوطن ًوفق ما هوشابع فً
تفاضة فً ذكر هذهالوسابل البد ٌلة عن ا
لذا سنحاول الس
العالم.
بفسحه المجال للجوء إلى مثل هذه
كبة هذا االتجاه
لقد حاول المشرع الجزابري موا
لقضاء النظر فً نزاع ٌمكن حله
تقاض ٌن من ج هة وتجن ٌب ا
فٌفاعلى ال م
الوسابل ،و ذلكتخ
لقضاء) صاحب ال ال ٌ ة العامة فً حل
افهألنه (ا
بؽ ٌر طرٌقه ،شرٌطة أن ٌكون ذلكوفق إشر
ال منازعاتباختالؾ أنواع ها.
وسائل البدٌلة
الفر األول :تع رٌف ال
لقضاء و نزاعاته وت نظٌمهلٌست
ف هوم العدالة منبلد آلخر،بمعنى أن وظٌفة ا
ٌختلؾ م
فة القاض ًتختل ؾ نسب ٌا ً منبل ٍد إلى آخرلذافقد ظ هرت هذه
واحدةف ً جم ٌعبلدان العالم،فوظ ٌ
لتقلٌدي( ).
لقضاء ا
الوسابللحل النزاعات و أخذت مكان ها عن طرٌق مواج هة مع ا
خصوصا ًف ً الدول المتقدمة صناع ٌا ً و المزد هرة إقتصاد ٌا ً ذلك أن األسلوب القضاب ًف ً
لشكل ٌات و الصعوبات و التعقٌدات
لقانون و كثرت ا
هذه الدول ٌتصؾباإلهتمام المتزاٌدبدقابق ا
الناتجة عن ها مما جعلهبطٌبا ً للؽا ٌة عن منال و طموح الذ ٌن ٌرؼبون الوصول إلى حقوق هم
فاظعلىس رٌة خالفات هم واستمرارنش اطهم و
لفة مع الح
ؤقل جهد وتك
بؤقرب وقت ممكن ،وب
حفظ عالقاتهم التجا رٌة.
الؽرابة وؼ ٌر واضحة المعالم
لفة و متنوعة التخلو من
ف ظهرت هذهالوسابلبؤسماء مخت
فقهتسم ٌات متعددةبح ٌث أصبحت
ف هابشكل دق ٌق .و قد أطلق عل ٌ ها ال
أح ٌانا ً و ال ٌمكنتعر ٌ
تبرها البعضبؤن ها قضاء ؼ ٌر
فوق الثمان ٌن اسما ً( )؛ وعلى سب ٌل المثال و لٌ الحصرفاع
ت
G.CORNU, Les modes alternatifs de Reglement des conflits, R.I.D.C. 1997 N°2, P.316.
- J EL-HAKIM. oP. cit, P. 350
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تفاقً  ، La Justice convenueقضاء ودي
رس مً  ،La Justice informelleقضاء ا
تبرها عدالة ؼ ٌر ر سمٌة ،عدالة
 ،La Justice amiableقضاء ؼ ٌر الطلب ،و البعض اع
ف َّعالة.
للؽة اإلنجل ٌ زٌة و المختصرةبالـ A.D.R.و
ولكن التسم ٌة األكثر استعماالً وش ٌوعا فً ا
ال تًتدل على مختصر

لفرنسٌة
للؽة ا
 Alternative dispute resolutionو فً ا

 Règlement extrajudiciaire des différendsأي الحلولالبد ٌلةللنزاعات.
عات التجار ٌة
حل النزا
وسائل البدٌلة ل
الفرع الثانً:أنواع ال
تعددت هذه الوسابل وتنوعت و أخدتتنتشر ٌوما ًبعد ٌوم و ازداد االهتمامب ها خاصة
لقضاة الذ ٌنبدأوابتشجٌع المتنازع ٌنعلى اللجوء
لدى رجال األعمال و المحام ٌنبل حتى ا
باتت مقبولة وفعالة( ) ،إن دراسة هذه
لقضاء أو التحك ٌم ،ألن هذهالوسابل
إل ٌ ها قبل ولوج ا
الوسابلتحتم علٌن ا دراست ها من خالل مجموعت ٌن( )؛ ال مجموعة األولى

هً م جموعة الحل

ستقل (مع ٌن).
الطابع الخاص و الم
لتفاوضً ،و ال مجموعة الثا نٌة هً ذات
ا
حل التفاو ضً
وال :مجموعة ال
توف ٌق و
تضم هذه ال مجموعة وسابلبد ٌلة لحل النزاعات وعلى رأس ها الوساطة،ثم ال
ف ٌذي والتقٌٌم الح ٌادي المبكر.
المفاوضات و المحاكم المصؽرة والتخمٌن التن
ف هم
الفرقاء و مساعدتهم على ر إٌة موق
تقرٌب ب ٌن
تهدؾ جمٌع هذهالوسابل إلى ال
تفاق مشترك و ذلكبمساعدة أو دون مساعدة طرؾثالث،لدى
الض عٌؾب ه دؾ الوصولإلى ا
فقا ً أل هم ٌة الدور الذيتلعبه فً ا ٌجاد حلتفاوضًللنزاع
سو ؾ نحاولتوض ٌح هذه الوسابل و
المعروض أمام المتنازع ٌن.

بنان 2008 ،ص.53
قوق ٌة ،بٌروتل
نشورات الحبلى الح
البدٌلةلحلالنزاعاتالتجار ٌة ،م
- 1عالء أبارٌان:الوسابل
2
-Lo, Amistelis: ADR in England and wales, Op.cit:P26
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-Iالوساطة La médiation
تعتبر الوساطة ألسا

لسب ٌل
الذي ٌقوم عل ٌ ه نظامالوسابلالبد ٌلة،ف ه ً المحرك و ا

تقع فً قلبالوسابلالبد ٌلة
ألولل جهة إ ٌجاد حلتوافقً بٌن المتنازع ٌن و

( )

ف هًالوس ٌلة األكثرش ٌوعا فً حسم النزاعات التجا رٌةالس ٌما فً العقود التجارٌة الدولٌة
لف ٌدٌك  .) (FIDICو
نشاءات الهندسٌة الدول ٌ ة و ال تًتعرؾبعقود ا
كبرى،مثل عقود اإل
ال
تفاق"( ).
للتفاعل بهدؾ الوصولإلى ا
تعرؾ الوساطة على أنها "وس ٌلة
وبدأت الوساطةتؤخد ح ٌزاً واسعا ًف ً حسم مختل ؾ أنواع النزاعات،وباتتتبدوا و كؤن ها
لفعالة .وتدل اإلحصاءاتعلى أنأربع
لقضاء والعدالة الحدٌثة و ا
الوجه أو الصورة األنسبل
فرقاءالوساطة
لقرار منصنع
بتسو ٌة( ) ،و ٌكون ا
من أصل خ م منقضا ٌا الوساطةتنت ه ً
التس وٌة و
لفرقاءعلى
ول ٌ من عملشخص ؼرٌب ،حٌث ٌقتصر دورالوس ٌطعلىتش جٌع ا
تفقوا،
لفرقاء أن ٌ
لمساعدة فًت حدٌدالنزاع و إزالةالعقبات ،وتحري الخ ٌرات ،و ٌبقىعلى ا
ا
التسو ٌة من ذات هم.
افقو على
و أن ٌو ا
و من الل ماتقدم ٌمكنناتع رٌؾ الوساطة على أن ها وس ٌلة لحل النزاعات من الل
لقابم و ذلكباقتراح حلول عمل ٌ ة و
تقل ٌزٌل الخال ؾ ا
تدخل شخصثالث نز ٌ ه و ح ٌادي و مس
فرض ع لٌهم
منطق ٌ ةتقرب وج هات نظر المتنازع ٌنبهد ؾ إ ٌجاد صٌؽ ةتوافقٌة ،وبدون أن ٌُ
حالً أو ٌصدر قراراً ملزماً ،و هنا ٌكمن جو هر الخال ؾب ٌن الوساطة و التحك ٌم

( )

لقضاء
وا

العادي.

-Alan, redfern et Martin Hunter,"law and practice of international commercial Arbitration
,London ,sweet and Maxwell 1999 P1-53.
2
"- FIDIC "Fédération International Des Ingénieur-conseil
3
-JEAN TIMISIT: "an of Arbitrators", THOMSON SZEET & MAXZEEL, volume 69,No3,
august2003,P,159
تحك ٌمالدول ً ،الجزءالثانً ،دارالمعار ؾ بٌروت  ، 1998ص .25
- 4عبد الح مٌد األحدب :موسوعةال
البدٌلةلحلالنزاعاتالتجار ٌ،ة مرجع سبق ذكره  ،ص .65
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فتوحا ً علىقدم
وتمتاز الوساطةبؤن ها وس ٌلة اخت ٌا رٌة و دٌمقراط ٌة ألن هاتستلزم حواراً م
ف ٌدة و عمل ٌةللمتنازع ٌن الذ ٌن ٌر ٌدون حالًسر ٌعا ًللنزاع
المساواة .و القرارف ٌ ها ذات ً و ه ً م
لقابمبٌنهم( ).
ا
.1أنواع الوساطة
تتخذ الوساطة أنواعا ً متعددة،ف هناك الوساطة البس ٌط ة  simple médiation؛ و ه ً
تق رٌب ب ٌن وج هات نظر
توف ٌق فً وجود شخص ٌسعى إلى ال
ال تًتقترب من نظام ال
المتنازع ٌن ،و هناك الوساطة إلستشارٌة médiation consultation؛ و

هً ال تً ٌطلب

استشارة فً موضوعالنزاعثم ٌطلبون منهبعد ذلك
ف ٌ ها أطر اؾالنزاع من محام أو خب ٌر
لقضاب ٌ ة Judicial-Médiation؛ و ه ً
التدخلكوس ٌط لحل النزاع .و هناك الوساطة ا
نجلوسكسونٌة –
المعمولب ها فً ألنظ مة اال

تقن ٌن الجزابريبعد
هً معمولب ها أٌضاف ً ال

عته ال جدٌدةلسن ة  -) (2008حٌثتقوم
اصدار قانون االجراءات المد نٌة و إلدارٌة فً طب
لفصلف ًالنزاعبعرض اقتراح على األطر اؾ المتنازع ٌنباللجوء بداٌة إلى
المحاكمقبل ا
الوساطة ،و ذلك كما هوالحال فً النظام المع روؾباسم  Summary jury tailحٌث ٌقوم
لرس مٌةبشرح مختصر ألطر اؾ المتنازع ٌن عن الموقؾف ً
المحلؾ المد نًقبل الجلسة ا
الدعوى ،وٌتوصل مع همإلى إصدار حكم فً شكل رأي ٌكونبمثابة األ سا الذيتقوم عل ٌ ه
المفاوض ات فً الوساطة( ).
و هناك الوساطة التحك ٌم ٌ ة؛ و

تفاق ٌنص علٌه فًالعقد و ٌقضًبؤنه فً حال
هً ا

فشل الوساطة دون التوصلإلى حل ٌتحول
نشوب النزاع ٌتم عرضهعلىالوس ٌط ،و فً حالة
الوس ٌط إلى محكم ،وقد استخدمت هذه الوسٌلةف ً الوال ٌات المتحدة األمر ٌك ٌة اعتباراً من عام

- 1نف المرجع ،ص .66
 - 2أنظرالمواد من  994إلى  1004منالقانون رقم  09-08مإرخف ً 23فٌفري ٌ 2008تضمنقانون االجراءات المدن ٌة
االدار ٌة  ،ج ر عدد21لسنة .2008
فةللوساطة:
مختل
لصور ال
فصلةل
- 3انظر دراسة م
Jean-Claude Gold Smith, "Les modes de reglement amiable des differentdes" R.D.A.I .1996 ,
P221
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1970ف ً النزاعات التجار ٌ ة و نزاعات العمل أٌضاً ،و عر ؾ هذا األسلوبف ًقانون هونػ
كونػللتحك ٌم منذ .) (1990
و قد جرى تعد ٌل جد ٌد م إخراًف ً بر ٌطان ٌا من قانون أصول المحاكمات المدن ٌ ة
النجل ٌزي ٌشجع المتنازع ٌنعلى اعتمادالوسابلالبد ٌلة لحسم النزاعات التجارٌة و منبٌن ها
الوساطة ،و قد أعطى الحقللمدعى علٌه بطلب وقؾالبت بالدعوى لح ٌن االنت هاء من
بتقد ٌرتصرؾ المتنازع ٌن
لق اضً
الوساطة،باإلضافةإلى ذلكفقد أعطى هذا التع دٌل الحق ل
فقات
فع ن
ف ً الوساطة ،حتى إذاثبت له أن أحد المتنازع ٌن لم ٌكن جاداًبخوض ها ،ألزمهبد
المحاكمة حتىف ً حال كان محقا ًف ٌما ادعاه( ).
.2

ائص الوساطة
خص

لقضاء إذ أن ها ؼ ٌر مرتبط ةبؤصول محاكمات و شكل ٌات
تتم ٌز الوساطة عن التحك ٌم و ا
طو ٌلة ومعقدة،بل إن ها وسٌل ة س هلة و مرن ة من حٌث التآم هاف ً الزمان و المكان ،و تهدؾ
لفرقاء ،حٌث ٌبقى أطر اؾالنزاععلى
صفة و ترضً جم ٌع ا
بج ح ٌنٌ ة و نا
للوصول إلى نتا
حالت هم الطب ٌع ٌة من رضا و اطمبنان ،و من المحتمل جدا أنتستمر العالقةبٌن هما ،و كؤنشٌب ا ً
تركة .هذابخالؾ ما
بفضلالوس ٌط الذي ٌسا عدهمللترك ٌز على مصالح هم المش
لم ٌكن ،و ذلك
افعات ال تًتدورأثناءس ٌرالدعوىتكونقاسٌة و
لقضاب ً ،ح ٌث معظم المر
ٌحصلف ًالنزاع ا
لقانون ٌ ة
لفرق ٌن المتنازع ٌن منتو جٌهالوقابع و المواضٌع ا
هذا ل َّم ا ٌحاول وكٌل كلفر ٌق من ا
لفرٌق ٌن
لفر ٌق الخصم ،و ذلك كله فً ؼ ٌاب ا
و األصو لٌة و األدلة لتؤ تً ضد مصلحة ا
المتنازع ٌن( ).
لفرقاء جم ٌعا ًبمساعدة الوس ٌط على القضا ٌا
أما فً الوساطة األمر مختلؾ حٌثتركز ا
الجو هر ٌ ة ،و ٌحاولون معا ً إ ٌجاد حالً عمل ٌالنزاع هم ،وب هذاتكون الوساطةقدقدمت حالً عمل ٌ ا ً

- ALHAKEM: op .cit ,P353.
البدٌلةلحلالنزاعاتالتجار ٌ،ة مرجع سبق ذكره  ،ص .67
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1

منشودة من قبلالطرف ٌن و المإسسة على قناعت هما و إرادت هما
التسو ٌة ال
منشؤنهتحق ٌق
لقضاء أو التحك ٌم( ).
المشتركة،ف ٌكون الحل أكثرقبوالً منتقر ٌرهبقرار طرؾثالث كا
اعات االستثمار
لة الوساطة فًحل ن
قف المشرع الجزائري من وسٌ
 .3مو
رؼبة من ه فً مسا ٌرة التوجه العال مً الحد ٌث ،عمل المشرع الجزابري على إدماج
لقانون الجد ٌد -قانون اإلجراءات المد نٌة واإلدار ٌ ة،-لقد نشرت اللجنة
الوساطة ضمن أحكام ا
الوسابلالبد ٌلة لتسوٌة الخالفات كما نظمت اللسنة
ألروبٌةسنة  2002وثٌقةتتعلقب
 2004حملة إلصدار قانون سلوكًللوسطاء و عرضت على البرلمان األوروب ً مشروعا ً
لقةبالوساطة معترتٌبات خاصة إل ٌجاد محاكم أوروبٌة ٌكون
ٌتضمن إلرشادات الع امة المتع
الهدؾ مان هتس ه ٌل اإلجراءات على الموطنٌنللوصولإلىالوسابلالبد ٌلة.
فرنس ً الجد ٌد ،نموذج ا ً ح ّ ٌا ً عن المسعى
ف ً هذا اإلتجاهٌ ،قدمقانون اإلجراءات المدن ٌ ة ال
ألو روبً نحو إ ٌجاد آل ٌات عملٌةتتعلقبالموضوع،فالوساطة المنصوص عل ٌ ها فً المواد
افقة
لق اضًبعد مو
لفرنس ً،تسمح ل
 1/131إلى  15/131من قانون االجراءات المد نٌة ا
الخصوم ،بؤن ٌتعهد إلى شخص ثالث ٌدعىالوس ٌط مهمةتقر ٌب وج هات النظر ب ٌن
المتخاصم ٌن بهدؾ حلالنزاع.
ف
وقبل أنتكون الوساط ة "قانوناً" ه ً سلوك متج ْ ّدرف ً المجتمع و محبب للن

البشر ٌة

لقضاء .لذلك رأىالمشرع
لسلطة العام ةبماف ٌ ها ا
لقوة من ا
ال تًترفض ا مالء و أسالٌب ا
فق إجراءاتبس ٌطة ٌكونف ٌ ها للوس ٌط النز ٌه دوراً محا ٌداً لتقر ٌب وج هات
تنظ ٌم الوساطة و
ف ٌذ الحكم الذي
نظر الخصوم وصوالًلحل ٌنال رضاء هما التام ،و هو ما ٌبررسع ً كل من همالتن
س اهما فً إعداده( ).
لقانون رقم  02-90المتعلقبالوقاٌة من
و الوساطة هنا ؼ ٌر الوساطة الواردة فً ا
تعرف ها مادته العاشرة
النزاعات ال جماعٌة فً العمل وتسوٌت ها و ممارسة حق اإلضراب ح ٌث
تفقبموجبهطرفا لخالؾ ال جماعًعلى إسناد مهمة إقتراحتسوٌة ود ٌة
على أن ها" :إجراء ٌ
New man.Paul, "Alternative dispute resolution" op.cit,P.9
لجزابر 2009 ،ص ص .524،523
-2بربارةعبد الرحمن:شرحقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدار ٌة  ،منشوراتبؽدادي  ،ا
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للنزاع إلى شخص من الؽ ٌر ٌدعىالوس ٌط و ٌشتركان فًت عٌٌنه".فالوساطة إذن إجراء
فشل إجراءات المصالحة .وقد
فعالدعوى القضابٌة فً حال
اخت ٌاري ٌلجؤ إلٌه األطر اؾقبل ر
ترك المشرع مطلق الحر ٌ ة ألطر اؾ النزاعبشؤن تع ٌ ٌن وس ٌط لمحاولةتقر ٌب وج هات
للنزاع.
لتوصلإلىتسوٌة ودٌة
النظربؽرض ا
لمشرع الجزابري من وس ٌلة الوساطةلحل النزاعات
و سنتطرق فً مجال إبراز موقؾ ا
للوس ٌطف ً
إلىتوضح أوال عرض الوساطةثمثان ٌا إلى حدود الوساطة ،و نتطرقبالشرح
الجزابري و فً األخ ٌرإلىتنفٌذالوساطة.
لقانون
ا
أ-عرض الوساطة
جزابري ال جدٌد على أنهٌ" :جب على
تنص المادة  994من قانون المدنٌة و االدار ٌ ة ال
لق اضً عرض إجراء الوساطةعلى الخصوم فً جمٌع المواد،باستثناءقضا ٌا ش إون ألسرة
ا
لنظم العام.
لقضا ٌا العمالٌة و كل ما منشؤنه أن ٌ م با
وا
إذا قبل الخصوم هذا اإلجراء ٌع ٌن القاض ً وس ٌطا ً لتلق ً وج ه ة نظر كل واحد من هم و
تمكٌنهم من إ ٌجاد حلللنزاع.) (".
ف ٌقبٌن هم،ل
محاولة التو
كرست هذه المادة إجراء الوساطة كطر ٌق جد ٌد وبد ٌل إلن هاء الخصوم ةٌ ،ض اؾ إلى
فقوا عل ٌه دون
ف ٌذ األطرا ؾ لما ات
فلتن
الصلح سع ٌا ً إلى إن هاء النزاعاتبالتراض ً ،مما ٌك
اللجوءإلى الطرق الجبرٌة .لذافقد ألزمت القاضًبعرض الوساطةعلى الخصوم و ذلك فً
لشخص الذي ٌقوم
لق اضً ا
جمٌع المواد دون استثناء .ومتى قبل الخصوم هذا العرض ع ٌن ا
ب ها( ).
لق اضًبعرض إجراء الوساطة
لقد جاءت المادة  994عاله فً ص ٌؽة الوجوب،تلزم ا
لقضا ٌا العمالٌة و كل ما من
على الخصوم فً جم ٌع الموادباستثناء قضا ٌا ش إون ألسرة و ا
شؤنه أن ٌ م بالنظام العام ،وبطبٌعة الحالفإن قضا ٌا الستثمار ألجنبً

لقضا ٌا
هً ضمن ا

لذف هًتدخل فً مج ال هذه المادة.
ألص ٌلة التً ٌتمتس وٌة منازعات ها عن طر ٌق الوساطة ا
فري ٌ 2008تضمنقانون االجراءات المدن ٌ واالدار ٌة  ،ج ر عدد21لسنة .2008
- 1القانون رقم  09-08مإرخف ً 23ف ٌ
ن شرحقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدار ٌة ،مرجع سبق ذكره ص .525
- 2بربارةعبد الرحم :

ب -حد دو الوساطة
تفاق
لق اضً أن ه ٌمكنللخصوم اإل
ال ٌشترطف ً الوساطةاستؽراق ها كل النزاع،فإذاتب ٌنل
ف ٌق
حول شق مع ٌن منه متى كان موضوع النزاعقابالًللتجزب ةفله أن ٌع ٌن وس ٌطا ً ٌتولى التو
تتبع اإلجراءات العادٌة للخصومةف ٌما ٌخصب اقً أجزاءالنزاع .كؤن
لشق و
ب ٌنهم فً هذا ا
ٌتضمن موضوع الدعوى ،المطالب ةباستعادة الع ٌن الم إجرة معبدل إل ٌجار المتؤخر( ) ،ح ٌث
لى على" :تمتد الوساطةإلى كلالنزاع أو إلى جزء منه.) (".
فقر االو
نصت المادة 995
لقضٌةقد
نسبةل
لق اضً عنالنزاع أو أن والٌتهبال
و اللجوءإلى الوساطة ال ٌعنًؼل ٌد ا
لق اضًف ً متابع ة مجرٌات ها و لهف ً ذلكسلط ة واسعة التخاذ جمٌعالتداب ٌر
انت هت،بل ٌستمر ا
فق ما ٌراه مناسبا ً( ) .و هو ما
ال تً ٌكون من شؤن ها المسا همةف ً حل النزاع،فٌتدخل و ٌؤمر و
نصت عل ٌ ه المادة 995فقرة الثا نٌة منقانون إلجراءات المدنٌة و اإل دارٌة الجزابريبقول ها:
"ال ٌترتب على الوساط ةتخل ً القاض ً عن القض ٌة ،و ٌمكنه اتخاذ أيتدب ٌر ٌراه ضرور ٌا ًف ً
أي وقت".
لقانون على  :ال ٌمكن أنتتجاوز مدة الوساطة الثة
وتنص المادة  996من نف ا
أش هر.
افق ة
و ٌمكنتج دٌدهابنف المدة مرة واحدةبطلب منالوس ٌط عند القتضاء،بعد مو
الخصوم".
ت-الوسٌطفً القانون جزائري
عمالًبنص المادة  997منقانون إلجراءات المدن ٌ ة و اإلدار ٌ ة الجزابريالجد ٌد ،الت ً
"تسند الوساطةإلىشخص طب ٌ عً أوإلى جمعٌة.
نص على:
ت
عندما ٌكونالوس ٌط المع ٌن جمعٌة ٌ ،قوم ربٌس هابتع ٌ ٌن أحد أعضاب ها لتنفٌذ اإلجراء
لق اضًبذلك.".
باسم ها و ٌخطر ا
فسه ص .526
- 1المرجعن
فري ٌ 2008تضمنقانون االجراءات المدن ٌ واالدار ٌة  ،ج ر عدد21لسنة ..2008
- 2القانون رقم  09-08مإرخف ً 23ف ٌ
ن شرحقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدارٌة  ،مرجع سبق ذكره ص.526
- 3بربارةعبد الرحم :
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تسندإلىشخص طب ٌعً أوإلى جم عٌة  ،Associationو ألن
وبالت الًفإن الوساطةقد
نف ٌذ
بٌس هامتى استند إل ٌ ها الوساطة،بتع ٌ ٌن أحد أعضاب ها لت
الجمع ٌة شخص معنوي ٌقوم ر
لقاض ً بذلك.
إلجراءباسم ها و ٌخطر ا
فقا ً لنص المادة  998من
و ٌشترط المشرعف ً الشخص الطب ٌع ً المكل ؾبالوساطة ،و
توفر
ستقامة و أنت
سلوك و اال
قانون إ.م.إ أن ٌكون منب ٌن ألشخاص المعترؾ ل همبحسن ال
لشروط التالٌة:
ف ٌهم ا
 أن ال ٌكونقدتعرضإلىعقوب ة عن جر ٌم ة مخلةبالشرؾ ،و أن ال ٌكون
ممنوعا ً من حقوقه المدن ٌة.
 أن ٌكون م إ هالًللنظرف ً المنازعة المعروضة عل ٌه .
 أن ٌكون محا ٌداً و مستقالًف ً ممارسة الوساطة.
فقا ًللمادة  998منقانون إ.م.إ ال جدٌدتتطلب
فر هاف ً الوس ٌط و
و ألن الشروط الواجبتو
ف ٌ ة التطب ٌق إلى
الكث ٌر من التوض ٌح ،علما ً أن الوساطةلٌستبم هنة منظمةفقد أحال المشرع ك ٌ
مقصودبالج رٌمة المخلةبالشرؾ ال تً أدرجت
لمسابل ال تً ٌجبتوض ٌح ها ،ال
التنظ ٌم .و من ا
بنا ًء على مبادرةلجنة الش إون القانون ٌة و اإلدار ٌةبال مجل

الشعب ً الوطن ً ،بدالً عن العقوبة

الجزابٌة ال تًاقترحت ها الحك ومة.
فاضا ً ٌحتمل كل الجرابم المنصوص عل ٌ ها
ذلك أن للجر ٌمة المخل ةبالشر ؾ معنىفض
باختالؾ المناطق وألقال ٌم؛قدتكون جر ٌمة أ القٌة أو خ ٌانة أوابتزاز أموال الؽ ٌر أو ؼش أو
تزو ٌر( ).
عناصر أخرىتتطلب التح دٌد من ها:
صر على التجربة العملٌة.
 -1مفهوم التؤه ٌل إلحتمالتؤو ٌلهلٌقت
-2

تقالل
الح ٌاد والس

ن شرحقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدارٌة  ،مرجع سبق ذكره ص .527
- 1بربارةعبد الرح م :

تقا مة.
سلوك والس
متعبحسن ال
لق اضً أنالوس ٌط ٌت
 -3الك ٌفٌة ال تً ٌعلمب ها ا
ل ( ):
و ما ٌالحظ علىنص المادت ٌن  997و  998ما ٌ ً
ستند إل ٌ ها م هم ة
 -1أن المشرع لم ٌحدد طب ٌعة الجمعٌة ال تً ٌمكن أن ت
الوساطة.
لشخص الطب ٌ عً فً عضو
نسبةل
لشروط المقررةبال
توفر ا
 -2لم ٌذكر وجوب
الجمع ٌة ال معٌن من ط رؾ ربٌس ها.
فا ًنب ٌالً،ف ه ًلٌستبعملتطوع ً أوتصر ؾ
 -3الوساطة و إن كانتتحقق هد
لمشرع و لوبإلشارة أوباإلحالة ألتعاب
على وجه اإلحسان مع ذلك لم ٌتطرق ا
الفرنس ً( ) و األردن ًبح ٌث ٌتقاضى الوس ٌطأتعابا ً مقابل
الوس ٌط على ع ك لاقانونٌن
المسندة إلٌه.
الم همة
تنفٌذالوساطة
ث-
بالرجوع إلى نص المادة  999من قانون اإلجراءات المدنٌة و إلدارٌة الجزابري
لق اضً الذي عرض إجراء الوساطة على
ال جدٌد( )فإنه ٌتمتع ٌ ٌنالوس ٌطبواسط ة أمر ٌصدره ا
الخصوم ،و ٌتضمن هذا األمرباإلضافة إلى الب ٌانات الضرور ٌ ة فً ألوامر عنصر ٌنعلى
وجه الخصوص:
فقة الخصومباعتبار هاشرطا ًلصحة الوساطة.
 -1موا
لقضٌة
لق ٌامبم همته وتار ٌخ رجوع ا
للوس ٌطل
 -2تح دٌد اآلجال األولى الممنوح ة
لقانون ال جدٌد
إلى الجلسة إلرتباط ذلكبالتم دٌد المنصوص علٌه فً المادة  996من ا
فسه ،ص 528
- 1المرجعن
2- Article 131-13 du nouveau code de procédure civile Français –Titre VI- La conciliation "à
l'expration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur. La charge des frais de la
médiation est répartie conformément aux disposition de l'article 22 de la loi du 8 février 1995
"… relative à l'organisation et à la procédure civile, pénale et administrative
- 3المادة ٌ " :999جب أن ٌتضمن األمرالقاض ًبتع ٌ ٌنالوس ٌط ما ٌؤت ً:
فقة الخصومباعتبار هاشرطا ًلصحة الوساطة.
موا
ت و تار ٌخ رجوعالقض ٌةإلىالجلسة ".
تحدٌد اآلجال األولىالممنوحةللوس ٌطللقٌامبم همه
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لق اضًبتع ٌ ٌنه على أن ٌخطرالوس ٌط
تبدأ م همة الوس ٌطفورتلقٌه نسخة من ألمر ا
لق اضًبقبوله مهمة الوساطة دونتؤخ ٌر ،و ٌدعو الخصومإلى أوللقاءللوساطةلكن المشرع
ا
لقانون ال جدٌد ٌشترط قبول
لق ٌامبالم همةالمسندة إل ٌه،فا
فضالوس ٌط ا
لم ٌشر إلى حالة ر
لق اضً ما
افقت همعلى القابمب ها،لذلكنرجع اعتماد ا
الخصومبالوساطة كإجراء و ال ٌشترط مو
تبدال( ).
النسبةللخبراء م حٌث االس
هو مقررب
تفاق
لفرقاء ،وف ً حال عدم اال
فق عل ٌ ها ا
وتؤخذ الوساطة المنحى و إلجراءات ال تً ٌت
متفقة مع هذا
تخذالتداب ٌر المناسب ة ،وعلى أنتكون
على آلٌة إجرابٌة معٌن ة،علىالوس ٌط أن ٌ
بقى هذه المحادثات
تمع مع كلفر ٌق على حدة على أنت
النظام ،وللوس ٌط الخ ٌاربؤن ٌج
فقةصاحب الشؤن( )،
فر ٌق اآلخر إالَّبموا
فصح عن هالل
الح ٌاد ٌةسر ٌة و أن ال ٌ
لق اضًبكل الصعوبات ال تًتعترضهف ً
للوس ٌطإبداء الرأي وتق ٌ ٌم األدلة ،و ٌخطر ا
و
أداء مهمتهٌ ،شترط أنتتم جم ٌع إجراءات الوساطة فً س رٌة بحٌث ال ٌجوز الكشؾ عن ها أو
إلحتجاجب ها( )  ،و هذا ما جاءب ٌانه فً المواد 1001 ،1000و  1005من ق إ.م.إجزابري.
ج -إنهاء مهمة الوسٌط
جزابري؛ الت ً
تبعالمقتض ٌات المادة  995من قانون إلجراءات المد نٌة و اإلدار ٌ ة ال
لقضٌة ،جاءت المادة 1002منهبالنصعلى:
لق اضً عن ا
تقضًبؤن الوساطة التعنً تخلً ا
لق اضً
لق اضً فً أي وقت إن هاء الوساطةبطلب منالوس ٌط أو من الخصوم ٌ .مكن ل
"ٌمكن ل
لس ٌر الحسنل ها.
إن هاء الوساطةتلقاب ٌا ً عندما ٌتب ٌنله استح الة ا
تدعىالوس ٌط و الخصوم إل ٌ ها عن
لقضٌةإلى الجلسة ،و ٌس
و فً جمٌع لحاالت،ترجع ا
طرٌق أمٌن الضبط"

ن شرحقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدارٌة  ،مرجع سبق ذكره ص .529
- 1بربارةعبد الرحم :
البدٌل ةلحلالنزاعاتالتجار ٌ،ة مرجع سبق ذكره  ،ص.137
 - 2عالء أبارٌان:الوسابل
ن شرحقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدارٌة  ،مرجع سبق ذكره ص.529
- 3بربارةعبد الرحم :

للوساطة فً أي وقتسواءبطلب منالوس ٌط أو
تإكدلنا هذه المادة إمكان ٌة إن هاء الق اضً
من الخصوم أوتلقاب ٌا ً عندما ٌتب ٌن له استحالة الس ٌر الحسن ل ه ا و فً جمٌع لحاالتترجع
تدعىالوس ٌط و الخصومل ها( ).
لقضٌةإلى الجلسة و ٌس
ا
وبمجرد إن هاء الوس ٌط لم همته ٌخبر القاض ً كتاب ٌا ًبنتابج الوساطة و ماتوصل إل ٌ ه
الخصوم .و ٌترتب علىتوصلالوس ٌطلتس وٌةالنزاعتحر ٌرالوس ٌطلمحضر ٌضمن ه محتوى
فقة الخصومثمترجع القض ٌة أمام القاض ًف ً التار ٌخ المحددل ها مسبقا ًلتتم
تفاق ،و ٌوقعه ر
إل
تفاقسندا
تفاقبموجب أمر ؼ ٌر قابل ألي طعن ،و ٌعد محضر اال
المصادقةعلى محضر اال
ف ٌذ ٌا
تن

ً( )

و هذابموجب المادت ٌن 1003و  1004من قانون إ.م.إ جزابري .

فقة
تفاقالطرف ٌن المتنازع ٌن على حلقدتم الموا
إن نجاحالمفاوضات ٌترجم من خالل ا
عل ٌهبكل حر ٌة و إرادةسلم ٌةتضع حداًللنزاعف ً مجمله أو جزء منه( ).
لقاننٌة التفاقالتسوٌة ا لودٌة
.4الق ٌمة ا
التس وٌة ال ودٌة ال تًتوصل إل ٌ ها المتنازعون لٌ ل ها
البد من إلشارةإلى أن الحل أو
تنتهج المنهج الرومان ً
لقانونالمقارن( )؛ ففً الدول التً
نف الوضعٌة أو المكانة فً ا
فاق هو عقد مننوع خاص و على
الجرمان ً و من هافرنسا أ ٌطال ٌا وبلج ٌكا مثالً،تعتبر هكذا ات
بج أساسٌةلقوة القضٌةالمقضٌة
المتنازع ٌن إجراءتسو ٌات متبادلةفمن المإكد أنه ٌتضمن نتا
النسب ة
وفقاللمادة ( ،) ()2052ولكن األمر ٌختل ؾب
لفرنسً
لقانون المدن ً ا
كما هو الحال فً ا
لبلدان أخرى ؛ ح ٌث أن المشرع اللبنان ً مثالً لم ٌعتبر التسو ٌة الود ٌة ه ً عقد خاص،بل
فقا ًللمواد(.) ()1046 ،1035
أخضع هاللقواعد العامةف ًقانون الموجبات و العقود و

ن شرحقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدارٌة  ،مرجع سبق ذكره ص .530
- 1بربارةعبد الرحم :
فسه ص .530
2المرجعن
3
- Ch. Jarrosn. " les modes alternatifs…"R.I.D.C 1997, No2 .op.cit. P 343.
البدٌلةلحلالنزاعاتالتجار ٌ،ة مرجع سبق ذكره  ،ص.140
 - 4عالء أبارٌان:الوسابل
5
- Najjar, op.cit: P 26.
6 -Najjar, op.cit: P 26
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تفاق الذي ٌنت هً إ لٌه من خالل هذهالوس ٌلة فً حال نجاح ها سوؾ ٌخضع
و علٌهفإن اال
لقوان ٌن أو األن ظمة الخاصة لكلبلد،
إلى أحكام العقود و إلى النصوص الخاصةبحسب ا
فس ٌراً ضٌقا ً أو حظر التمسكف ً القانون أو
فس ٌرهت
فاق الودي خط ٌا أوت
كوجوبتثب ٌت االت
تجزبته( ).
التفاق مالم ٌنصصراحة على إمكانٌة
وحدة
لقضابٌةعندما
بؽة ا
تفاق الوساطة الص
جزابري أنه أعطى ال
و ما ٌالحظهعلى المشرع ال
بؽة العقود الخاصة.
بؽهبص
لقضا بً علٌه أي أن ه أص
نص علىضرورة التؤش ٌر ا
فا ًللصلح
فسه على اإلجراءات خال
وتبر ٌر ذلك أن القاض ًف ً مادة الوساطة ال ٌشر ؾبن
لقضا بً،لذلك ال بد منصدور أمر ٌن هً الخص ومةبالتصدٌق على محضر الوساطة( ).
ا
ما لم ٌتضمنه قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلد ارٌة الجزابري ،حالة عدمتوصل أطرا ؾ
لسات
النزاعإلى حل ودينتٌجة إهمال متابعة إجراءات الوساطة سواءبعدم الحضورإلى الج
أو انعدام ال جدٌة ،عك

افقون على
المشرع األرد نً الذيقرر جزاءات ضد الخصوم الذ ٌن ٌو

الوساطةثم ٌ هملون متابعت ها( ) ،و قد أصاب فً ذلك ،ألن ؼ ٌاب ال جدٌة ٌإدي إلىفشل
الوساطة وبالنتٌجةض ٌاع الوقت و الجهد.
 -IIالصلح
تشرٌع الجزابري قبل صدور قانون اإلجراءات المد نٌة و
رؼم أن الصلح إجراء ٌقره ال
لقانون المدن ً،
لقانون  )09-08إذنجد الكث ٌر من النصوصتش ٌر لٌه الس ٌما ا
الدارٌةالجد ٌد (ا
إالَّ أنتصدي المشرع لموضوع الصلحبموجب النص الجد ٌدٌ ،ؤخذ طابعا ً إجراب ٌاً،ف ً ح ٌن
لقانون المد نً وذ طابع موضوع الٌوفر أيتوض ٌحلك ٌفٌة مباشرته( ).
الصلح الوارد فً ا

البدٌلةلحلالنزاعاتالتجار ٌ،ة مرجع سبق ذكره  ،ص.142
 - 1عالء أبارٌان:الوسابل
ن شرحقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدارٌة  ،مرجع سبق ذكره ص .531
- 2بربارةعبد الرحم :
للقا ضً اآلمربالوساط ة ٌذكرف ٌه عدمتوصل األطر اؾإلىتسو ٌة
تقر ٌر
تقد ٌم
نزاعفعل ٌه
 -3إذالم ٌتوصلالوس ٌطلتسوبة ال ،
على أن ٌوضحف ً هذاالتقرٌر مدىإلتزا مهم و و البهمبحضورجلساتالوساطة ،كما ٌع ٌدالوس ٌطإلى كل طر ؾ ماقدمه
ح طابلةالمسإول ٌةالقانون ٌة.
فاظ بصورة عن هاتت
إل ٌه من مذكرات و مستندات و ٌمنععل ٌه االحت
تحك ٌم ٌة  ،دارالكتابالقانون ٌة ،مصر  ،2001ص 22
انظر :أحمد مح مد حش ٌش :طب ٌعةالم همةال
ن شرحقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدارٌة  ،مرجع سبق ذكره ص .517
- 4بربارةعبد الرحم :

جزابري عقد الصلحبؤنه عقد ٌن هًبه
لقانون ال مد نً ال
فت المادة  459من ا
لقد عر
فان نزاعا ًقابما ً أو ٌتوق ٌانبه نزاعا ً محتمالً ،ذلكبؤن ٌتنازل كل من هما على وجه التبادل
الطر
لشخصٌة أوبالنظام العام.
ف ً حقهباستثناء ما ٌتعلقبالحالة ا
أنوا الصلح:
 .1ع
و ألن الصلح نوعان؛ف ٌكون إما قضاب ٌا ًبمناسبة دعوى قضاب ٌ ة ،أو ٌقع خارجمرفق
لقضا ً
لقضاءف ٌطلق علٌه الصلحؼ ٌر ا
ا
البس ٌط و الوح ٌدبٌن هما و
ب( ) .ولوجود هذا االتال ؾ
لقضا بًباعتباره شامللعقد الصلح المد نً
نقاط سنتناول الصلح ا
للتداخل فًباق ً ال
نظرا
بطرٌقةؼ ٌر مباشرة.
ل كً ٌوجد صلحقضاب ً البد من أن ٌكون هناكعقد صلح مبرمب ٌن األطر اؾ و أنتقوم
المحكمةبإثبات هذا الصلح أوبالتصد ٌق عل ٌ ه ،و سنتناول الصلح القضاب ًف ً نقطت ٌن؛ أوالً
فة التعاقد ٌة.
شروط الصلح القضاب ًباعتباره عقد ،وثان ٌا ً الشروط حتى ٌكتسب الص
تباالطبٌعة التعاقدٌة فٌه:
لح القضائً باعر
 .2الص
جزابري عقد الصلحبؤنه عقد ٌن هً به
لقانون المد نً ال
فت المادة  459من ا
لقد عر
فان نزاعا ًقابما ً أو ٌتوق ٌانبه نزاعا ً محتمالً ،ذلكبؤن ٌتنازل كل من هما على وجه التبادل
الطر
لشخصٌة أوبالنظام العام.
ف ً حقهباستثناء ما ٌتعلقبالحالة ا
لقانون المد نً المصري فً مادته  549كما ٌلً" :الصلح عقد ٌحسمبه
كما عرفه ا
فان نزاعا ًقابما ً أو ٌتوق ٌانبه نزاعا ً محتمالً ،و ذلكبؤن ٌنزل كل من هما على وجه التقابل
الطر
عن جزء من ادعابه".
لقانون المدن ً و الصلح كؤيعقد البد أن
لمسماة ال تًنظم ها ا
الصلح إذنعقد من العقود ا
توفر عدة شروط موضوع ٌة
ثالثة أركان :الرضا ،المحل ،و السبب .كما ٌجب أنت
توفر فٌه
ت
فر ها؛ف ٌجب أن ٌكون هناك نزاع
لصحةعقد الصلح( ) ،و ال ٌكون عقد الصلح صالحا ً إالَّبتو
فكرالعربً 1978 ،ص .427
 ٌ 1محم د ٌحى،عقدالصلح ،دارال
لخصوم،-
توف ٌقب ٌن ا
تصٌل وٌة تحلٌل ٌةلدورالمحكمة فًالصلح وال
لقضابً –دراسةؤ
صلح ا
 - 2االنصاري حسنالن ٌدان ً :ال
للنشر ،االسكندر ٌة ،2001 ،ص .59
دارالجامعة الجدٌدة
77

قابمب ٌنالطرف ٌن ،و أن ٌكونلد ٌ هم ال نٌة فً حسم هذاالنزاع ،و أن ٌنزل كل من هما عن جزء
لش خصٌة أو اإل اللبالنظام العام كما جاء
من ادعابه( ) ،و كل هذا مع عدم الم سا بالحالة ا
جزابري.
لقانون الم دنً ال
فً المادة  459من ا
لقضا بً أن العنصر ٌن األول و الث انً هما عنصر ٌن
ٌتضح من الل دراستنا للصلح ا
الزم ٌنلق ٌام الصلح القضا بً و وجوده،ف ٌجب أن ٌكون هناك نزاعب ٌنالطرف ٌن و أن ٌهدؾ
تقد أنه عنصرؼ ٌر الزم
الطرفان من إبرام الصلحإلى حسم هذا النزاع ،أما العنصر الثالثفنع
الطرف ٌن عن جزء من ادعابهبل ٌمكن أن
لقضا بً ال ٌشترط فٌه أن ٌنزل كل من
فً الصلح ا
لقضا بًبنزول أحدهمافقط عن ادعابه أو عن جزء من ه دون أي مقابل ٌقدم ه
ٌتحقق الصلح ا
ن ( ).
لقضا بًبهذاالمف هوم أوسع من الصلح فً القانون المد ً
ر ،فالصلح ا
لطرؾ اآلخ
لح القض ائً كما ذأخبه المشرع الجزائري
 .3الص
تعتبر بعض التشر ٌعات إجراء المصالحة جزءاً من الدعوى القضاب ٌة ٌدخل ضمن
فقا ً للقانون
إختصاص المحاكم كما عل ٌه الحال أمام القسم الناظرف ً المواد االجتماع ٌة و
مثابة أحكام
توصل إل ٌ هاتعتبرب
االفاق ٌات ال م
الفرنسً ،إذ ٌترتب علىإؼفاله طالنالدعوى ،ت
ف ٌذ و ؼ ٌر قابلة للطعن العتبار مكاتب المصالحة جزءاً من التنظ ٌم ال ه ٌكل ً
قضاب ٌة واجبة التن
لمحاكمالعمل( ).
تنص المادة  990من قانون اإلجراءات المد نٌة و إلدارٌة الجزابري علىٌ" :جوز
للخصوم التصالحتلقائ ٌا ،أوبسع ً من القاض ًف ً جم ٌع مراحل الخصومة".
نسبة للصلح فً قانون اإلجراءات
لمشرع الجزابري أخذبالمبادئالمقررةبال
ومع أن ا
ف هوم المادة  990منقانون اإلجراءات المدن ٌ ة و
س( ) .إالَّ أننانم ٌزب ٌن الصلحبم
الفرن ً
المد نٌة
فقا ً للتشر ٌع
جزابري ال جدٌد و الصلح و المصالحة بالنسبة لمنازعات العمل و
إلدارٌة ال
فسه ص.59
- 1المرجعن
فسه ص .60
- 2المرجعن
ن شرحقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدارٌة  ،مرجع سبق ذكره ص .518
- 3بربارةعبد الرحم :
4
- Article 127 du nouveau code de procedure civile Français- Titre VI- La conciliation: "Les
parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance".
Article 128: "La

لشكلٌة
جزابري؛فالصلح األول إجراء ؼ ٌر ملزم لألطر اؾ و ال ٌعتبر ضمن اإلجراءات ا
ال
لقبول الدعوى ،إذ ٌجوز للخصوم التصالحتلقاب ٌا ً أوبسع ً من القاض ًف ً أي مرحلة كانت
عل ٌ ها الخص ومةشر ٌطة أن ال ٌتعارض مضمون الصلح مع النظام العام( ) .
لقضابٌة لكنه
فً ح ٌن ٌعتبر الصلح الثا نً إجراء شكلً ج وهري مستقل عن الدعوى ا
ؤنفس هم أو عن طر ٌق ممثل ٌ همإلى حل
لتوصلب
شرط لمباشرت هابؽرض حمل األطر اؾ على ا
نقاط الخال ؾ ربحا ًللوقت و اختصاراًلإلجراءات( ).
لقانون التجاري
كما ٌختلؾ هذا الصلح عن الصلح الوارد فً المواد 317إلى  335من ا
لقضابٌة( ).
التس وٌة ا
تفلسة و
لقةبان الل ال
المتع
أ -كٌفٌة انعدقاالصلح:
جاء فً المادة  991من قانون اإلجراءات المد نٌة و اإلدار ٌ ة الجزابري ما ٌلً" :تتم
لق اضً مناسب ٌن ،ما لمتوجد نصوص خاصة
عملٌة الصلح فً المكان و الوقت الذي ٌر اهما ا
تقرر خالؾذلك".
لقانون
فً ا
لق اضً
لقاعدة العامة أنتتم محاولة الصلح فً المكان و الوقت الذي ٌر اهما ا
إذن ا
لقانون ٌقرر خالؾ ذلك،فالمشرعلم ٌحدد إجراء
مناسب ٌن ،أما الستثناء وجودنص خاص فً ا
ف ٌة ،مادام ذلك
فقا ًلما ٌراه مناسبا ًبشؤن الك ٌ
ٌتمبموجبه الصلح ،إنمافتح المجال واسعا ًللقاض ً و
س ٌحقق النتٌجة( ).
ضالصلح:
ب -مح ر
لق اضً و أم ٌن الضبط و ٌودعبؤمانة
ٌثبت الصلح فً محضر ٌوقع عل ٌ ه الخصوم و ا
لقضابٌة،فالخص ومة ال تًتنت هًبالصلح ،ال ٌصدرف ً شؤن ها حكم قضا بً إنما
ضبط الجهة ا
لحكم ،و هو ما نصت علٌه المادت ٌن  992و  993قانون
المثبت للصلح محل ا
ٌحل المحضر
ن شرحقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدارٌة  ،مرجع سبق ذكره ص .518
- 1بربارةعبد الرحم :
فاءةالم هن ٌة ،جامعة منتوريقسنطٌنة.2010 ،
عناقة عبدالرزاقلطلبةالك
ستاذبو
 - 2محاضرات األ
 - 3أمررقم  59-75مإرخ فً 26سبتمبر ٌ ،1975تضمنالقانونالتجاري ،معدل و متمم ،ج ر عدد 101لسنة .1975
ن شرحقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدارٌة  ،مرجع سبق ذكره ص .519
- 4بربارةعبد الرحم :
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لمشرع
لمشرع الجزابري خالؾ ا
إلجراءات المدنٌة و إلدارٌة الجزابري( ) ،وبذلك ٌكون ا
لسند
المصري الذي ٌرىبضرورة التصد ٌق على محضر الصلحبموجب حكمقضا بً لهقوة ا
تفٌذي( ).
الن
جزابري الجد ٌد
لقانون ال
لق اضً؛ففً ظل ا
التشر ٌع ٌن ٌكمن فً دور ا
الختالؾب ٌن
تفاقثم ٌم ضً مع هم
لق اضً الخصوم فً إعداد محضر الصلح و ٌشهدعلى صحة إل
ٌشارك ا
فقا ًللقانون المصري على التصد ٌق على محضر الصلح
على السند.بٌنما ٌقتصر دور القاض ً و
افعات المصري ال تًتقض ً بؤنه:
و كؤنه موثق عمالً بنص المادة  103من قانون المر
تفقوا علٌهف ً
"للخصوم أن ٌطلبوا إلى المحكمة فً أي حال ةتكون عل ٌ ها الدعوى إثبات ما ا
مكتوببمحضر الجلسة و ٌثبت
تفاق ال
محضر الجلسة و ٌوقع منهم أو من وكالبهمٌ ...لحق اال
فقا ًللقواعد المقررة إلعطاءصور األحكام( ).
محتواهف ٌه ...وتعطى صورته و
جزابري ال تًتنص صراحة
لقانون ال
و مع ذلك ،و سواء أخذنابنص المادة  992من ا
على أن الصلح ٌثبتبموجب محضر ٌودعبؤمانة ضبط الج هة القضاب ٌ ة ،أو استبناسا ًبالمشرع
المصري الذي ٌعتمد نظام الحكم المصدق على محضر الصلح،ففً كلتا الحالت ٌن ال ٌجوز
لق اضً
نف ٌذ ٌان ألن ا
الطعن فً المحضر و الف ً الحكمف هماسندانت

ٌمضً على المحضر

فة
فقا ًللتشر ٌع الجزابري أو ٌصدق على الصلح عمالًبالقانون المصري ،ال ٌكونقابما ًبوظ ٌ
وو
لقضابٌة( ).
قتضىسلطته ا
فصل فً الخص ومةبم
ال
تف اقً و كما هو مع روؾفإنالعقدشر ٌعة المتعاقد ٌن،
الطابع اال
فالمحضر هنا ٌؽلب عل ٌه
ف ٌذ
الحظة أن الصلح ٌنطلق إخت ٌارا ٌا ً وقت اللجوء إل ٌه،لكنه ٌنت ه ًف ً صورة جبر ٌةتلزمتن
ما تم اإلتفاق علٌه بٌن ألطر اؾ المتصالحة.
صلحف ً محضرٌ ،وقععل ٌهالقا ضً و أم ٌن
- 1المادة  992منقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدار ٌة الجزابريتنصٌ" :ثبتال
ٌود بؤمانةضبط الج هةالقضاب ٌة".
الضبط و ع
ف ٌذ ٌا ًبمجرد إ ٌداعهبؤمانة
المادة  993منقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدار ٌة الجزابريتنصٌ " :عد محضر الصلحسنداًتن
الضبط.
ف ٌذ".
تطبق أحكامالمواد  600إلى  604م ن هذاالقانونعندالتن
صلح مرجع سابق ص .429
 ٌ - 2محم د ٌحً :عقدال
تها ،مرجع سبق ذكره ص .184
 - 3رمضان جمال كامل:الدعوى و إجراءا
ن شرحقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدارٌة  ،مرجع سبق ذكره ص .520
- 4بربارةعبد الرحم :

ت -الصلح أمامالقضاء اإلداري
جزابري ال جدٌد مرونة أحكامه ،و
من أهم مم ٌزاتقانون اإلجراءات المد نٌة و إلدارٌة ال
لقانون رقم  23-90المعدللقانون االجراءات المد نٌة التظلم
بعد ا
اتسام هابالبساطة.لقد است
فق ا ً
اإلداري المسبق من مجال الدعوى اإلدار ٌة و استبدل هابمحاولة الصلح كإجراء وجوب ً و
لنص المادة  169من قانون اإلجراءات المدن ٌة الجزابري (الملؽى نسب ٌاً) و استقر اإلجت هاد
فرده وج ها ً إللؽاء
لقضابً على موقؾ واحد ٌقض ًبإلؽاء عدم إجراء محاولة الصلح ٌ ،إس بم
ا
القرار المشوبب هذا الع ٌب ألن محاولة الصلحتكتس ً طابعا ً إجبار ٌا ً ال ٌمكن لقضاة الدرجة
لفت ها( ).
األولى مخا
بصدور النص الجد ٌدلمتعد محاولة الصلحتكتس ً طابعا ً إجبار ٌاً ،إنما جعل من ها المشرع
إجرا ًء جواز ٌا ً متروكا ًلتقد ٌر الج ه ة القضاب ٌة اإلدار ٌةبح ٌث ٌجوز ل ها إجراء الصلحف ً مادة
لقضاء الكامل ،و فً إي مرحلةتكون عل ٌ ها الخصومة كما هو واضح مننص المادت ٌن 970
ا
الجزابري .
و  971من قانو اإلجراءات المد نٌة و إلدارٌة
وقد جاء ذكر الصلح مع التحك ٌم ضمنباب واحدف ً آخر النصالجد ٌد ،منقب ٌل الطرق
البدٌلة لحل النزاعات أمام القضاء العادي و كان المشرع أراده حالبد ٌالً أكثر منه إجراء
جواز ٌا ًضمن مسار الدعوى اإلدار ٌة.
و جواز الصلحف ً مجال القضاء الكامل ،معناه جواز الصلحبالنسبة للتعو ٌض جبراً
لفة ،عدم جواز الصلح فً دعاوى اإللؽاء ألن الؽاٌة من الدعوى فً
بمف هوم المخا
للضرر و
لقانون ،وبالت الً ال ٌمكن التصالحبشؤنسند
لقرار اإلداري المخالؾل
الحالة األخ ٌرة ،م ه اجمة ا
ؼٌر مشروع( ).
فقة
ٌتم إراء الصلحبسع ً من الخصوم أوبمبادرة من ربٌتشك ٌلة الحكمبعد موا
فاقبشؤنه،
الخصوم.فإذا حصل صلحٌ ،حرر رب ٌ تشكٌل ة الحكم محضراًٌ ،ب ٌنف ٌه ماتم االت

 - 1مف المرجع ص .521
ن شرحقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدارٌة  ،مرجع سبق ذكره ص.521
- 2بربارةعبد الرحم :
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و ٌؤمربتسو ٌ ةالنزاع وؼلق الملؾ ،و ٌكون هذا األمرؼ ٌرقابل ألي طعن و هذا ما جاءب ٌان ه
لقانون المذكور.
فً المادة  973من ا
من الل دراسة مضمون المواد 970إلى  974منقانون اإلجراءات المد نٌة و إلدارٌة
ت ( ):
لقضاء إلداري ٌمكنناإستخالص آل ً
لقةبالصلح أمام ا
لجزابري ال جدٌد المتع
ا
الفرنسً
التشرٌع
 .1أن إجراء الصلح أمام القضء اإلداري مؤخوذة عن

( ).

شبه إلى حدبعٌدتلك
لقضاء اإلداريت
 .2أن األحكامالمقررة للصلح أمام ا
لقضاء العادي و أه م هذ األوجه:
المقررة أمام ا
صلح و فً أي مرحلةتكون عل ٌ ها الخص ومة
 جواز اللجوءإلى ال
ص بس عً من الخصوم أوبمبادرة منالقاضً.
ٌ تم اللح
لقضاء
لقضاب ٌن العادي واإلداري ،أن الصلح أمام ا
لكن ما ٌم ٌز الصلحب ٌن ا
لق اضً و أم ٌن الضبط ،و ٌكتسب
فقط ٌوقع علٌه الخصوم و ا
العادي ٌنت ه ًبمحضر
لقضاء اإلداريبؤمر من رب ٌالتشك ٌلة
تفٌذ ي.بٌنما ٌنتهً الصلح فً ا
لسند الن
قوة ا
ؼٌر قابل ألي طعن.
 -IIIالتوف ٌق La conciliation
توف ٌق نوع آخر منالوسابلالبد ٌلة لحسم النزاعات التجارٌة ،و ٌتمبواسطة شخص
ال
تفاق صل حًبٌنهم .و ٌطلق
ثالث ح ٌادي و ن زٌهٌ ،حاول أن ٌقرب أطر اؾالنزاع وٌقترح ا
لشخص اسم الموفق( )Le conciliatorوتكون قراراته ؼ ٌر ملزمة و ال ٌمكن
على هذا ا
فق ٌقدم اقتراحات ألطرا ؾ النزاعف ًن ها ٌة عمله( ).
فاده أن المو
ف ً واقع األمر م
ف ٌذ ها جبراًف
تن
فق
الوس ٌط أو المو
لرؼم من صعوبة ذلكف
توف ٌق،على ا
و ٌجب التم ٌ ٌزب ٌن الوساطة و ال
تقلون و ٌسعونإلىتق رٌب وج هات
الهما ٌجتهدانلحل النزاع ،و همأشخاص م حاٌدون و مس
ن شرحقانون اإلجراءات المدن ٌة و اإلدارٌة  ،مرجع سبق ذكره ص.522
- 1بربارةعبد الرحم :
2
- Article 211-4 du code de justice administrative: "Les tribunaux administratifs peuvent exercer
une mission de conciliation".
البدٌلةلحلالنزاعاتالتجار ٌ،ة مرجع سبق ذكره  ،ص .69
 - 3عالء أبارٌان:الوسابل

تكش اؾ أقرب الحلول و أنجع ها،فالبعض ٌرى أن هذ ٌن
النظر ب ٌن المتنازع ٌن بهدؾ اس
متقابالن ومتماثالن( ) ،أما البعض اآلخر فٌرى ع ك ذلك،بدعوى أن الواقع
المف هوم ٌن
ال عملً ٌم ٌز همابشكل صر ٌح( ).
فالوس ٌط ٌجت هد و ٌعملبؽ ٌة إ ٌجاد النقاط األكثرتقد ٌراً و مقارنت ها مع األكثر أ هم ٌة و
ٌحاول مقاربت هابؽ ٌ ة الوصول إلى حل ٌرض ً المتناز عٌن .أما الموفقفبعد أن ٌقابل أطرا ؾ
فاق صلح ٌمكن أن ٌكون مخرجا ًسل ٌما ًللنزاع .و من خالل ما
فسه ات
النزاع ٌحاول أن ٌقترحبن
فق؛فالوس ٌط ٌحاول
تقدم ٌتب ٌن أن الدور الذي ٌلعبه الوس ٌط أكرفعال َّ ٌ ة من الدور الذي ٌلعبه المو
فضلالسبل و الظر وؾ مما ٌحسمبهالنزاع
أن ٌبلور و ٌسهلللمتنازع ٌن األمر و ذلكبإ ٌجاد أ
و ٌعزز مكاسبالطرف ٌن،لكن كما هو الحال فً حالةالوس ٌط ال ٌمكن للموفق أن أن ٌفرض
ف ٌق على التقر ٌبب ٌن وج هات النظرب ٌن
حكم ا ً ملزما ً على المتنازع ٌن ،و ٌقوم نظام التو
المتنازع ٌنبح ٌث ٌجعل هم ٌشتركون معهف ً إ ٌجاد الحل المناسبللنزاع ،وعلى ألقل ٌح ٌط هم
علما ًبالقرار الذيسو ؾ ٌتخذف ً هذا الشؤن( ).
فإذا لم ٌقبل األطر اؾ اقتراح الموفق أوانسحبوا ،أوانسحب أحدهم أثناء س ٌر عمل ٌ ة
لقرار الذي ٌصدر عنه ال ٌكتسب أي قوة ملزم ة،
ق ،فإن ا
توف ٌ
ال

( )

لمفاوضات La négociation
 -IVا
المفاوضات

ف ها بؤن ها وسٌل ة
هً وس ٌلة أخرى من الحلولالبد ٌلة ،و ٌمكن تعر ٌ

للتداول(تبادل وج هات النظر و الرإى و المواقؾ) تهدؾإلىإنشاء أوتعد ٌل أو إن هاء عالقة .و
فاوضات ه ً التشاور أو التواصلبقصد اإلقناع( ).
فضلتعر ٌ ؾ أُعطِ َ ًللم
أ

تحكٌم ،مرجع سبق ذكره ،ص.25
 - 1عبدال مجٌد األحدب :موسوعةال
2
- Alan, redfern Martin Hunter. "Law and practice of International Commercial Arbitration",
op.cit, P153.
B. Opptit, (B). " Arbitrage Médiation et conciliation". Rev. Arb. 1984 N° 1. P56.
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5
- Dandashly-Tarek. "Comparative study between A.D.R…" OP. cit. P 4
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فاوضات ركنا ً أساس ٌا ً من الحلول البدٌلةف ً مرحلة ما قبل الوساطة ،وتعد
وتشكل الم
فف ٌ ها محاورة و مراوؼة و اصرار و مثابرة.
تفاوض منأعقد العمل ٌاتعلى اإلطالق،
عملٌة ال
لمسا ومة حٌث ٌسعى كل طرؾإلىتحق ٌق
تفاوض منذ وقتبعٌدعلىشكل ا
و ظ هرت عم لٌة ال
لمسؤلة
تفاوض عل ٌ ها نظ ٌر أدنى مقابل .و مع مرور الوقتلمتعد ا
صفقة الم
نفعة من ال
قصى م
أ
فردتلشرح ها كتابات
مجرد مس اومةتحكم ها إجت هادات شخصٌة و إنما علم لهقواعد و أصول أ
ف ٌن على أس
فرقاء واق
المفاوضات م همة جداً إذا كان ال
متخصصة.ف

فون
المساوم ة و ٌ هد

للمحافظةعلى عالقات هم ،فهً وس ٌلة مرن ة و التحتاجإلى مظ اهر و شكل ٌات إلن هاء ال ال ؾ
لقابمبل مجردتع ٌ ٌن المكان و الزمان و المواضٌع ال تًتحتاجإلى حوار ونقاش جدي( ) .و
ا
نفسهم بهدؾ الوصولإلى لح نقاط ال الؾ ف ٌما ٌنهم.
ذلكبحسن نٌة و رض األطر اؾ أ
و ٌجب على المتنازع ٌن عند نشوء أي خالؾ العمل على محاول ة حله عن طر ٌق
لمستو ٌات ،و ٌمكن وضعبندبهذا الصدد من أجلتجنٌب التحك ٌم أو
تفاوضعلى مختلؾ ا
ال
لقضاءقبل أن ٌم ضً وقت طو ٌل.
ا
تركةلألطر اؾ
تقابلة و المش
لعقالنٌةتهد ؾإلىفظ المصالح ال م
وهناك مفاوضاتتسمىب
عوضا ً عن الحقوق و الواجبات الت ً ٌمكن التمسكب هاف ً القضاء أو التحك ٌم ،و هناك أٌضا ً ما
الطرف ٌن
تقرٌبب ٌن
لمساعدة أو ال مإازرة ٌدخلف ٌ هاشخصثالث ٌحاول ال
المفاوضات ا
ٌسمىب
بحث عن الحلول المحتمل ةلنزاع هما( ).
وإرش ادهماإلى وضع هما و ال
-Vالمحاكم المصغرة Mini-Trials
بسط من الدعاوىت هد ؾ كؽ ٌر ها من
و هذه وسٌلة أخرى من الوسابل البدٌلة و ه ًشكل م َّ
لقابم ٌحال
ؤقلوقت وأقلتكال ٌ ؾ؛تتلخص هذهالوس ٌلةف ً أنالنزاع ا
الوسابلإلى حلالنزاعب
ف ٌن المتنازع ٌن واحداً
إلى هٌبة مشكلة من ر بٌ مح اٌد و مستقل و عضو ٌن ٌختار كل من الطر
تفاصٌل النزاع ،أوٌتمثل كل
من هما و عادة ما ٌكون من كبارموظف ً اإلدارة و ممنل هم دراٌةب
طرؾ من أطر اؾالنزاع.

- Lo-a Mistelis A.D.R in England and wales, op. cit, P 28.
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لسابق إعداد مشروعتسوٌة وتقد ٌمه ألطر اؾ و
لمشكلةعلى النحو ا
و ٌطلب من ال هٌبة ا
إن لمٌتمكن العضوان أو المحام ٌان الممثالن عن األطر اؾ من التوصل إلى مشروعتسو ٌة
مقبول منقبل هماٌ،تقدم الرب ٌ المع ٌنباقتراح مشروعتسو ٌ ة من إعداده وتستمر هذه الجلسة
بعد عرض الوقابع و الحجج القانون ٌ ة و ملخص األدلة وبنت ٌج ة الجلسة الت ً عاد ًة التتجاوز
رف ٌن( ).
بحث عن التسوٌة ال تً ترضً الط
ال ٌوم ٌنٌ ،م ال
لسات الطو ٌلة و ٌمكن عرض كل من
تختزل الج
فوابد هذهالوس ٌلةبؤن ها
وتتلخص
البة دون أيقواعد شكل ٌ ة إلجراءات و األدلة ،كما أن المقرر ٌن ألساس ٌ ٌن لحل
ألطر اؾ مط
فاءة و الموضوع ٌة ،و أخ ٌراًفإن
النزاعلد ٌ هم الخ ٌاربؤن ٌستش ٌروا أشخاصا ً على درجة من الك
لشركات ال تً ٌمثلون هابالحل
سسات أو ا
الحل الن هاب ً هو حصٌل ة أشخاص مخول ٌن اللتزام الم إ
الذيتوصلوا إلٌه( ).
لس ٌر فً أي إجراء قضا بً أوتحك ٌ مً أثناء مدة المحاكم ة
و ٌلتزم األطر اؾبعدم ا
المصؽرة ،وتستمر المفاوضات ال ٌمكن الكشؾ عن هابلتبقى س رٌة و ال ٌمكن ألي من
الطرف ٌن استعمال أ ٌ ة معلومات أو أي دل ٌل ٌتصلبعلم ه أثناء المحاكم ة المصؽرة ضد خصمه
تكلل إجراءات هابالنجاح( )  .و أول من طبق كانت الهٌبة األمر ٌك ٌة للتحك ٌم و اتبع ها فً
إذا لم
ذلكؼرفة التجارة فًسوٌسرا و منثم المركز التجاريلحل الخالفات فًاسترال ٌا و المركز
فاتف ًبلج ٌكا و أٌضا ً
التج اري الدول ًف ً هونػ كونػ ،و منتم المركز التجاري لحل الخال
مركز القا هرةللتحك ٌم التجاري الدول ً ،ولق ٌت هذه الوسٌلة رواجا ً و انتشاراً م إخراً خصوصا
فً حل الخالفاتلدى شركاتالقطاع الخاص( ).
دي المبكر  /التخمٌن غٌر الملزم
 -VIالتقٌٌم الح ٌا
ف ه ٌا ً وف ً مرحلة مبكرة
فرقاء المتنازعونبتقد ٌم مطالب هم ش
بموجب هذه الوسٌلة ٌقوم ال
لقضا ٌا
لقضٌة أوبا
من النزاع ،إلى شخص ح ٌادي ٌطلق علٌه المق ٌم ٌكون عادة ذا صلةبا
تحك ٌم(الجزءالثانً) ،مرجع سبق ذكره ص .26
1عبد الح مٌد األحدب :موسوعة ال
2
New man paul, "Alternative dispute Resolution", op. cit, p. 9.
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لفنٌة،بما ٌتعلقببعض اإلجراءات القانونٌة  ،و ٌقوم هذا األخ ٌربمساعدتهم وتقد ٌم
لقانو نٌة و ا
ا
لقوة
نقاط ا
استشاراته وتخ م ٌنه لهم وتكونؼ ٌر ملزمة وت هدؾ هذهالوس ٌلةإلى الوقوؾعلى ال
لضعؾلدى المتناز عٌن و ٌؤ تً دور المق ٌمبمساعدتهملحل خالفاتهم( ).
وا
وتتم هذهالوس ٌلة عادةبشكل طارئ و تهد ؾ إلىتشجٌع األطر اؾبتسوٌة نزاعهم و
توف ٌر الج هد
تمنع من حدوث أي إجراءات ؼ ٌر ضرو رٌةب ؽٌة كسب الوقت و المصا رٌؾ و
بتقد ٌم النصابح
الذي ٌبذلونه الحقاً ،و هذه الوسٌلة ه ً متداولة كث ٌراًف ًبر ٌطان ٌا( ) .و ذلك
لقابمف ٌمابٌنهم( ).
ستقل ألجل إزالةنقاط ال الؾ ا
بمتابع ةالمفاوضات أو ربمابواسطةوس ٌط م
اشبة فً مشارٌع البناء ال هام ة( ).
فات الن
ستعمل هذهالوس ٌلة فً حسم ال ال
وت
التابع لؽرفة التجارة الدولٌة ( )ICCآلٌةلمثل هذا
لف نٌة
و ٌقدم المركز الدولً للخبرة ا
كم لندن التجارٌة ولجنة ألممالمتحدةللتنظ ٌم
اإلجراء منقبل خب ٌر ،و كذلك األمر كل من مح ة
ل( ).
التجاري الدو ً
المستقل
ابع الخاص و
ثانٌا :مجموعة الوسائل ذات الط
هً م جموعةالوسابل ذاتطابع خاص و مستقل و ٌتم من الل ها عرضالنزاع على
ؤنفس هم ،و ٌكون
نفس هم ،و ال ٌمكن لهم الخروجب
فقة المتنازع ٌن أ
شخصثالث ح ٌاديبموا
القرار الصادربواسطة الشخص الثالث ملزما ًل هم( ).
و ٌدخل من ضمن ها :استبجار ق اضً أو التقاضً الخاص ،االحتكام إلىتقر ٌر خب ٌر،
فقا ً آلخر عرض ،و أخ ٌراً حل النزاع بواسطة شخص ثالث أو ما ٌعر ؾ بالـ
التحك ٌم و
.Adjudication

فسه ص .74
- 1المرجعن
- Lo-a Mistelis A.D.R in England and wales, op. cit, P 31
- Peter Turner, "Resolution of international Disputes through Arbitration or A.D.R" Lawyers for
the new Millennium the Syrian bar association Damascus 2003, P 36.
4
- J. El-Hakim; op. cit, P 335.
5
- Peter Turner: 1 bid. P 33.
6
- Peter Turner: 1Bid. P 33
2
3

ض أو التقا ضً الخاص
جار القا ً
استئ
-I
خاص
قاض
ٍ
بموجب هذه الوسٌلة ٌتقدم المتنازعونبطلب إلى المحكم ة المختص ةبتع ٌ ٌن ٍ
لهم ،بهدؾ الن ظر فً النزاع و إ ٌجاد حل سرٌعلنزاعهم( ).
وتع ٌ ٌن المحكمةقاض ٌ ا ً خاصا ًل هم و عادة ٌكونقاض ٌا ً متقاعداًللنظرف ً النزاعٌ ،تولى
القاض ً الم همة المنوط ةبه و ٌتبع ذات اإلجراءات المحل ٌة ،و ٌصدر قراراً مشاب ها ًللقرارات
نف ٌذ هاف ً الحال ،إذا كان القرار مناسبا ً و ال
الصادرة عن المحاكم ،حٌن هاتلتزم المحاكمبت
التش رٌعٌة و المتبعة فً المحاكم المحلٌة .
ٌتعارض مع النظم
فورن ٌا ون ٌو ٌورك.
فت و طبقت هذه الوسٌلةف ً أمر ٌكا وتحد ٌداًف ً والٌت ً كال ٌ
وقد عر
فرقاء انتقاء شخص
و ٌقول دعاة هذه الوسٌلةبؤن هات إمن حسنات عدة أوالً؛ ٌستط ٌع ال
ٌملك ال إهالت و التجارب للتعامل مع النزاع،ثان ٌاً؛ ٌمكن أن ٌتؤكد المتنازع ٌن أن النزاع
فة أقل مما ه ًف ً الدعوى
سو ؾ ٌعالج و لن ٌحدثتؤخ ٌر ،و أخ ٌراً؛ ٌمكن أنتكون الكل
الكاملة(.)3
و هذهالوس ٌلةؼ ٌر معروفة فًبر ٌطان ٌا( .)4و كذلك هوالحالفإن هاؼ ٌرمطبقة فًالعد ٌد
لقضاء فًتلك
التشر ٌ عٌة و أحكام ا
لقانونٌةف ً العالم و ذلك لتعارض ها مع النظم
من األن ظمة ا
الدول.
حتكام إلى تقرٌر خبٌر
 -IIال
تق نٌة و
لقضا ٌا ال
من خالل هذهالوس ٌلة ٌتم االحتكامإلىشخصثالث له خبرة و دراٌة فً ا
فحصه ،و ٌقدمتقر ٌرهبعد أن
لقابم وت
الحسابٌة ،و ٌسمى الخب ٌر و ٌقومبعد دراسةالنزاع ا
اسبة لحلالنزاع ،وتتم ٌز هذه
ٌكون قد استعمل خبرت ه و مهارته وتوصل إلى اآللٌة المن
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فسه ص.75
- 2المرجعن
لقضابً األمرٌك ً ،وزارة الخارج ٌة األمرٌك ٌة /مكتببرامج إلعالمالخارج ً ،2004
 - 3ماٌكل جايفرٌدمان :موجزالنظام ا
ص .129
4
- H.Brown & A. Marriott. "A.D.R principles and practice" op. cit: P289.
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نفذ
تقر ٌر الخب ٌر ٌ
لفة وأسرع من التحك ٌم ،و
الوس ٌلة ك ؽٌرها منبقٌةالوسابلالبد ٌلةبؤن هاأقل ك
منقبل المحاكم و ال ٌقبل إلستبن اؾ ألن ه مبن ًعلى عناصرالنزاع الواق عٌة دون النظر إلى
لقانون ٌ ة ،ولكن ٌمكن مداعاة الخب ٌرسبب اإلهمال( ).
عناصره ا
لقرار التح كٌمً الذي ٌقبل إلستبن اؾ و إن كان ضمن شروط فًبعض
و هذابعك ا
لفصل
لقانو نٌة -كماسنرى ذلك فً ا
ألح ٌان،ف هو حكم مبن ًعلى عناصرالنزاع الواق عٌة و ا
الثا نً.-
لمشرع البر ٌطا نًبشر عٌةبنود
و هذهالوس ٌلةمتداولة كث ٌراف ًبر ٌطان ٌا ،و اعترؾ ا
لفعالٌةالتامة،بشرط أن ٌكون البند
سلوببد ٌل لحل النزاعات التجارٌة و أعط اها ا
الخبرة كؤ
واضحا ً و ال ٌشوبه أيلب

(

) ،و كث ٌراً ماتتضمن العقود التجار ٌة و خاصةف ً عقود البناء و

ال هندسةبنداً ٌعط ً صالح ٌ ةبت النزاع إلى خب ٌر تتمتسمٌتهف ً العقد أو بواسط ة هٌب ة
التس مٌة( ).
-III

التحك ٌم وفقا آلخر عرض

فت هذه الوسٌلةتحد ٌداًف ً الوال ٌات المتحدة األمر ٌك ٌةبسبب نزاعات معٌنة نت ٌج ة
عر
مفاوضاتلعقود محترفً الر ٌاضة ول جهةتع ٌ ٌن الثمن( )  ،وتعر ؾ أٌضا ًباسم Pendulum
.) (arbitration
وبموجب هذهالوس ٌلةعلى كل طرؾ من أطر اؾالنزاع أن ٌقدم اقتراحاته و ادعاءات ه
داخل ظر ؾ مختوم إلى ال هٌبة التحك ٌم ٌة؛ وتقوم هذه األخ ٌرةبدراس ة هذه الطلبات ومنث َّم
لػ فٌه( ).
فضل الحلول مالبمة و األكثر موضوع ٌ ة ،وترد الطلب المبا
تختار أ
- Lo-a Mistelis A.D.R in England and wales, op. cit. P 27
- Dandashly-Tarek. Comparative study between A.D.R …." Op. cit. P17.
 - 3الء أثبه٣ب ٕ :اٍُٞبئ َ اُجلِ٣خ ُؾ َ اُ٘ياػبداُزغبه٣خٓ ،وعغٍجن م ًو77ٓ ، ٙ
4
- Ch.Jarrosson. D.E.S.S, Op. cit. P 40.
 Pendulum - 5وتعن ً رقاص الساعة أوالنوا  ،و هو كل ما ٌرجعب ٌن وضع ٌن متناقض ٌن أو ٌتخذاتجا ها ً معٌنا ً أواتجا ها ً
ى سنة
آخر حٌناً .انظرف ً ذلك من ٌر البعلبك ً-الموردالكب ٌر –قان و انجلٌزي /عربً – دارالعلملل ال ٌ ٌن،الطبعة األول ,
 2005ص .1344
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فع المتنازع ٌن وتشج ٌعهمعلىتقد ٌم ادعاءات واق عٌة و
إن الهدؾ من هذهالوس ٌلة هو د
ػل ف ٌ ها بهدؾ الوصولإلى العناصر الواق عٌة فً النزاع ،و ذلك ألن ال هٌبة التح كٌمٌةل ها
ؼ ٌر مبا
لنزاع كم ا هو وبدون ز ٌادة أونقصان.
الخ ٌار فً قبول أياقتراح أو ادعاء من طرفً ا
بٌسبول األمرٌكٌة ،و ال هٌبة التح كٌمٌة التملك سوى
لعبة ال
و ألن هذهالوس ٌلة شبٌهةب
حرٌة اخت ٌار أحد الطلب ٌن،تعر ؾ هذهالوس ٌلة أٌضابـ .) (baseball Arbitration
اع بواسطة شخص ثالث أو ما ٌعرف بالـ Adjudication
 -IVحل النز
بؤنهالوس ٌلة الت ًبموجب ها ٌكل ؾ
لقول
الـ  Adjudicationهو صطالح عام ،و ٌمكن ا
تمتع
أطر اؾالنزاعشخص ح ٌادي و مستقل و ذو خبرة و ٌسمى الـ  Adjudicationو الذي ٌ
بصالح ٌات البتبعناصر النزاع الواقع ٌة و القانون ٌ ة ،و ذلكتم ه ٌداً إلصدار قرار ملزم وف ً
اللفترة زمنٌة وج ٌزة و محددة( ) .وقد ارتبطت هذهالوس ٌلةبعقود الهندسة الدولٌة من نوع
الـ.FIDIC
قبل إحالةالنزاعإلى الـ
إذ ْ أن هذا النوع من العقودقدنص على عدم جوازالبدءبالتحكٌم
 ، Adjudicationوبالت الًفإنه ٌحق للمتنازع ٌن فًمثل هذه العقود وقؾالدعوى لٌفقط
تىصدور قرار عن الـ Adjudication
أمام المحاكم هذه المرةبل أٌضا ً أمام ال هٌبة التك ٌ مٌة ح
لقرار ٌجب أن ٌصدر ضمنفترة زم نٌة معٌنة ح ددها الـFIDICبـٌ 56وما ً قابلة
و هذا ا
للت جدٌدإلى ٌ 48وما ً( ).
بح الـ  Adjudicationجز ًء من النظام القانون ً االنجل ٌزي منذ عام ،1996
لقد أص
التش رٌع الصادر فً ذلك العامعلى إمكا نٌة إحالة معظم نزاعات الهندسة و البناء
حٌث نص
لفصلبواسطة الـ  Adjudicationسواء نصالعقد على ذلك أم ال ،كما أعطى الحق
ل
لقانون
تفاقعلى اللجوءإلى التحك ٌم ،هذا و قد حدد ا
للمتنازع ٌنبالتنازل عن هذهالوس ٌلةبال

تح كٌم الجزابً ،الجزءالثانً،مرجع سبق ذكره ص .28
- 1عبد الح مٌد األحدب :موسوعةال
2
- H.Brown & A. Marriott. "A.D.R principles and practice" op. cit. P 18 .
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تفاقعلى
لقراربؤن التتجاوز ٌ 82وما ً منتار ٌخ اإلحال ة ،و ٌمكن اال
المذكورفترة صدور ا
الؾ ذلكإلى ٌ 14وما ً( ).
ولكن ما هو مع ٌار التم ٌ ٌزب ٌن هذهالوس ٌلة وب اقًالوسابلالبدٌل ة الت ًتم عرض هالحل
النزاعات التجار ٌة؟
إتباع وسابلمتنوعة لجالء
ٌختلؾ الـ  Adjudicationعن الوساطة فً أنه ٌعتمدعلى
لقرار
لمساعدة فً خوضالمفاوضات ،و ٌختلؾ عن التحك ٌم ،فً كون ا
الحقٌقةبدالً من ا
الصادر عن الـ  Adjudicaterال ٌخضع لالستبنا ؾ،بل أن النزاع ٌحال مجدداًبرمته إلى
التحك ٌم ،و هذابعك

لقرار التح كٌمً ٌخضع
ما هو علٌه الحال فً التحك ٌم ،حٌث أن ا

لالستبن اؾ( ).
لقرار
و ٌختلؾ الـ  Adjudicationعن حل النزاعبواسطة االحتكام إلى خب ٌر ألن ا
الذي ٌصدره الـ ٌ Adjudicaterبقى ملزما ًبه حتى إحالة النزاع مجدداً إلى التحك ٌم( ).

1

- Lo-a Mistelis A.D.R in England and wales, op. cit. p 28
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3
- Dandashly-Tarek. Comparative study between A.D.R …." Op. cit. P21.

مة الفصل ألول:
خات
لقولبؤنعقود الستثمار
لفصل االول ٌمكن أننخلصإلى ا
من خالل ماتقدمب ٌانه فً ا
ف الدولةالمضٌفة ،وال تً من سلطت هاتعد ٌل و
لفعالة لتحق ٌق التنم ٌ ة القتصاد ٌ ة ً
منالوسابل ا
لمستثمر ألجنبً استنادا إلى م مارس ةحقوق ها السٌادٌةعلى
إن هاء عقد الستثمار المبرم مع ا
لفة
نف ٌذ ٌة اإلدار ٌة ،و ال ٌعد ذلك إ الال ومخا
ف ذلك سلطات ها الت
ستخدم ة ً
إقل ٌم ها ،وكذا م
لمستثمر ألجنب ً ،إذا لحقت ه أضرار جراء هذا
ف ألمر أن ا
لقانون الدول ً ،وكل ما ً
ألحكام ا
لقواعدالعامة،تقض ً
تعد ٌل اإللؽاء،فإن القانون المطبق والنظام القانون ًللدولة المتعاقدة وا
ال
بتعوٌض ه عمالحقه من أضرار.
و ٌمكن أننخلصإلى أن مشكلةتس وٌة منازعات الستثمار األجنبً فً العقود ال تً ال
تفاق الحق لطرٌقة حل النزاعات،
ٌنصب مضمون هاعلى التحك ٌم و العلى ضرورة وجود ا
لس ٌادة و كذا
لقضاء الوطن ً ،العتبارات ا
هذه المنازعات ٌعود اإلختصاص األص ٌلف ٌ ها ل
ضمنته
لفصل فً النزاعات ال تًتثورعلى التراب الوطن ً ،و هو ما
لقضاء فً ا
الوالٌةالعامةل
الجزابر فًتشر ٌعات ها الداخلٌة الس ٌما تاالفاق ٌات المبرم ةبصدد الستثمار األجنبً.لكن هذالم
لمشرع أن ٌؤخذبوسابل أخرىبد ٌلةلحل مثل هذه النزاعات و
ٌمنع ا
لفصل الثا نً إنشاء هللا.
و التح كٌم الذيسنتناوله فً ا
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هً الوساطة و المصالحة،

لفصل الثانً:
ا
لتحكٌم
الستثمر األجن بً عن طرٌق ا
فض منازعات
لتجاري الدولً
ا

الفصل الثان ً:
فض منازعات االستثمار األجنب ً عن طرٌق التحمكٌالتجاري الدول ً
تتعلقبالستثمار فً حد ذاته من ح ٌثتعرٌف ه و
فصل األولإشكال ٌات
بعد أن عالجنا فً ا
لقضاء
أشكاله ،و ركزنا فٌهعلى اإلشكاالت ال تًتعترض االستثمار األجن بً فً التعامل مع ا
المقابل س عً هذه األخ ٌرة إلىتقد ٌم الم زٌد من الضمانات من أجل جلب
ال داخلً للدولة ،وب
لق ٌامباقتصادٌات ها ،و منب ٌنتلك الضمانات أن جل الدول أتاحت
رإو أموال ض خمة ل
فض النزاعات
سلوب حد ٌث وف َّعالل
لمستثمر ٌن األجانب ولوجباب التحك ٌم التجاري الدولً كؤ
ل
لشؤن.
ثور بهذا ا
ال تًقدت
توف ٌق التحك ٌم التجاري الدولً من ح ٌث التع رٌؾبه و
سنعالج فًفصلنا هذا وباهلل ال
التشر ٌع
لقةب ه ،و كذا اإلشكاالت ال تً ٌث ٌرها .كما سنحاول التدق ٌق فً موقؾ
الجوانب المتع
لفقه الدولً الذي لهباع طو ٌل فً هذه
سلوب مركز ٌنعلى ا
جزابري فً مجال ألخذبهذا األ
ال
التجربة.
لفصل إلىقسم ٌن؛ األول نتطرقف ٌ ه إلى التعرٌفات والمف هوم
لذا ارتؤٌنا أننقسم هذا ا
الخاصبالتحك ٌم التجاري الدولً ،و كذا التطور التشرٌعً الجزابري فً مجال ألخذب هذه
الوس ٌلة.
سلوب التحك ٌم
جزابري أل
أما الجزء الثا نًفنخصصهلدراسةتطب ٌقٌةلك ٌفٌة أخذ المشرع ال
علقة باالستثمار األجنب ً.
فًتسوٌة المنازعات الم
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المبحث ألول:
مفهومالتحكٌم و تطور ألخذ بهفً التشرٌع الجزائري
ٌعتبر التحك ٌم الطر ٌق الب دٌل الثالثلحلالنزاعاتبعد الصلح والوساطة ،و ألن التحك ٌم
لق اضً ،شر ٌط ة أن ال ٌتعارض حكم التحك ٌم مع
لقضاء و دونتدخل من ا
فق ا
ٌتم خارج مر
حكم قضا بًسابق فً موضوعالنزاع.
ف هوم قانون ً حد ٌثنسب ٌا ٌقوم على سحب االختصاص من
التحك ٌم التجاري الدول ً م
تفٌذ عقود الستثمار المب رمةب ٌن
لقضاء الوط نً لحل المنازعات ال تًتحدثبسبب إبرام و ن
ا
لشركات التجارٌة الدولٌة أوألفراد  ،و إسناد حل هذه
الدو لبعض ها البعض أوب ٌن الدول و ا
صفة إرادٌة من قبل األطر اؾ المتعاقدة .
المنازعاتإلىأشخاص خواص ٌتم اخت ٌ ارهمب
تقسم دراستنا ك آلتً:
لذا ارتؤٌنا أن
مطلب أول نتطرقف ٌ ه إلى التع رٌؾبالتحك ٌم التجاري الدولً و أنو اعه وتم ٌ ٌزه عن
ؼ ٌره منالمف اه ٌم ،و مطلبثان ً؛نستعرض من الله التجربة الجزابرٌة فً مجال التحك ٌم
التجاري.
المطلت ألول:
الزكُم وفبعلُزه
رعشَف ح
ٖٓ أعَ ا ُ ٞ

ض ٞه ثْأ ٕ
بىػبد ا ُز ٢ر
ٕ ٍٞئُٓ ٠ل  ّٞ ٜعل كه٤ن ُِزؾ ٌ ٘ ً ْ٤ظبّ ُز َ٣ٞخ ا ُٔ ٘

الثل
ضٔبه األع٘ج،٢
الٍز
جخئُ٘٤ب
اُؾل٣شثب ُ ٘ َ

ض٤وح ُٜب
ٖٓ إٔ ٗؼوط ػِ ٞ ٓ ٠ا٤ٙغ ً

ِٕخثبُزؼوف ػِٛ ٠نا ألٍ ِ ٞة

ثبع  َ ٣ٞ ٛك ٢ا ُلو ٝ ٚاُوب ٗ  ٕٞاُـوث٢ثب ُق ٖ
ٌُُ٘ٚ ٚ

ُنا اهرأ٘٣ب إٔ ٗز ٘ بٍٝ

ًَ ٛناثبُزل ٖ ٞ ٍ َ٤اءثب ُ ٘ظو ئُ٠ئػطبء

.ٓٞ
ٕ ٞهحػبٓخ ػِ ٠اُزؼو ٣ق

ص ْ ٗج ٖ ٤ا ُطج٤ؼخ اُوب ٗ ٤ٗٞخ ًُ ٝ ،ٚنارٔ٤ي ٙػ ٖ ؿ٤و ٖ ٓ ٙا ُٔ ٖط ِؾبد.
االٕطالؽ،٢
لاللتجاء إلٌه
اآلثار القانونٌة
التعرٌف بالتحكٌمو طبٌعتهالقانونٌة و
الف ع األول:
تطارق
إلحاطباإلطار العامللتحك ٌم التجاري الدولً و إعطاءمف هوم خاص ه البد من ال
إلى التعر ٌ ؾبه وب ٌان طب ٌعته القانون ٌة(أوالً)،ثمنبرز اآلثار القانون ٌةلإللتجاء إل ٌه(ثان ٌاً).

3أوالً:رعشَفالزحكُم
تكاام
بتشدٌد الك اؾتع نً طلاب الحكام ممان ٌاتم االح
التحك ٌملؽة من مادة "حكـ َّم" ،و حكـ َّم
فاااتح الحااااء و الكاااا ؾ أو ال م َُحكاااـ َّمبضااام المااا ٌم وفاااتح الحااااء و الكاااا ؾ
لحكاااـَ ُمب
إل ٌاااه و ٌسااامى "ا َ
مشددة"( ).
فو ٌضف ً الحكمفٌقال حكمتفالنا ًف ً األمربمعنىفوضات
بؤنه الت
و ٌعرؾ التحك ٌملؽة
فقاه اإلساالم ًف هاوتول ٌاة الخصام ٌن حكماا ً ٌحكامبٌن هماافا ً أمار
إل ٌه الحكمف ً األمار ،أماافا ً ال
مع ٌن( ).
( )
نة ،عقد ٌاة أو
اتفاق أطر اؾ عالقة قانو نٌة مع ٌ
لقانو نً
و ٌقصدبالتحك ٌم فً االصطالح ا

تثاور
تمال أن
الفعال ،أوالتاً ٌح
لفصل فً المن ازعة ال تًثاارتبٌانهمب
ؼ ٌر عقدٌة،على أن ٌتم ا
عن طر ٌق أشاخاص ٌاتم اختٌا ارهم كمحك ماٌن .وٌتاولى األطار اؾتحد ٌاد أشاخاص المحكما ٌن أو
ف ٌة اخت ٌاار المحكما ٌن ،أو أن ٌع هادوال هٌباة أو
فاق هم على التحك ٌم،ب ٌانا ًلك ٌ
على األقلٌ ،ضمنونات
فقا ًللقواعاد أو اللاوابح
لمركز من ال هٌبات أو مراكز التحك ٌم الدابمةلتتولىتنظ ٌم عمل ٌة التحك ٌم و
الخاصةبهذه ال هٌبات أو المراكز.
حكا قباال حاادوث أي
فقااون علااى" :الت اٌم
و ٌتضااح ماان هااذا التعرٌااؾ ،ن األطاار اؾقااد ٌت
تفااق الاذي
بناودالعقد أو اال
تفاق فً هذه الحالة فًشكلشرط أوبناد مان
خالفاتبٌن هما،فٌرد ا
فاق هم على إحالاة مااقاد
فاقا ً مستقالً ٌضمنونهات
ٌنظم عالقات هم األصل ٌة ،وقد ٌحررون وثٌقة أوات
اسبةالعقد األصلًإلى التحكاٌم .ولاقاسام المشاتركبا ٌن الصاورتٌن
ٌثورب ٌنهم من منازعاتبمن
الساس ً –مادة حكم -ص .340
- 1المعجم
 2نب ٌل صقر:الوس ٌطف ً شرحقاانون االجاراءات المدن ٌاة و االدار ٌاة،القاانونرقام  09/08دارال هادى ،عاٌن ملٌلاة ،الجزابار
 ،2008ص .546
تحك اٌم دراساة مقارناةبا ٌنالشار ٌعة االسالم ٌة والقاانونالو ضاعً ،دارالكتابالقانون ٌاة،
أنظر أٌضاً :سٌد أحمد محمود:نظامال
مصر.2006 ،
تحك ٌمالتجاري الدو لً ، 1980 ،ص19
تعار ٌ ؾ – أبو زٌد رضوان -األس العامةف ًال
 - 3انظرف ًتعددال
تح كٌم" – أنظر:
فة "النظام ٌةلل
تعار ٌ ؾالص
تبرزبعضال
وJean Robert: L'arbitrage, doit interne, droit international prive, 6°ed 1993, P3.
تحك ٌم:
ح ٌث ٌعر ؾال
"… L'institution d'une justice privé grâce à la quelle les litiges sont soustraits aux Juridiction de
droit commun, pour être résolus par des individus revêtus pour la circonstance, de la mission de
.."les Juger
تح كٌمف ًالتجارةالدول ٌة ،1982 ،ص .5
أٌضا  :ادفٌد رٌن ٌه:ال
95

تفااق فاًصاورته
تقبل ،و ٌسامىمثال هاذا اال
اابع "التحساب"للمسا
تفاق علاى التحكا ٌملاه ط
أن ال
اتفااق علاى
بشرط التح كٌم .و ٌجوز ألطر اؾ االتنظار،فاإذا مااشاجرنازاعبٌانهمقاامواباإبرام
تفاق،بمشارطة أو وثٌقة التحك ٌم( ).
التهللتحك ٌم ،و ٌسمى هذ اال
إح
ألطرا إلى التحكٌم
بنىنُخ اللتجاء ف
ثانٌا:آلثارالم
ماذا ٌع نً إلتجء األطر اؾإلى التحك ٌم؟
فاق األطر اؾ االلتجاءإلى التحكا ٌم،ساواء أخاذشاكلشارط أو مشاارطة التحكا ٌم،
ٌع نًات
تركةإلىترتٌبأثر ٌنقانون ٌ ٌن هما:
لمش
اتجا اإلرادة ا
تفااق
.1سلباختصاصقضاءالدولة( )؛ الذي كان ٌتحتم طرح النازاع عل ٌاه ،إذالام ٌوجاد ا
تفااق
لقا ضاًبعادمنظار النازاع طالماا وجاد ا
التازام ا
تفاق لهأثار ماانع،مقتضااه
التح كٌم.فهذا اال
تحك ٌم ،وتمسكبه أحد األطرا ؾ حتىلونكاص الطار ؾ اآلخار علاى عقب ٌاه محااوالً اإلساتمرار
فصل فًالنزاع.
لق اضًلل
فًتصدي ا
كووم أو
صوودره المح
كووٌمال و ذي ٌ
ورا التح
وائلقو ر
وو نهو ً
وى نحو
قبووول ألطووراف طواعوةٌو و علو
.2
ازاع ،فلحكام
لقضاءل كًت عٌد النظار فاً الن
تدبة أمام ا
فع دعوى مب
المحكمون؛ ال ٌحقللخاسر ر
لقاوان ٌن إلاى مناع
المحكم ٌنقوة الشًء المقضً فٌه فاً خصاوص ماافصالف ٌاه وتتجاهأؼلاب ا
الطعن فً حكام التحكا ٌم أو محاصارة طارق الطعان أو طلاب الا طالن و ذلاك عان طرٌاقتحد ٌاد
التا اً ٌمكاان أن ٌ إسا ا عل ٌهااا طلااب الا طالن( ) ،و هااذا ماااسانتطرق إلٌااهفا اً
حصااري ألساباب
وقته.
للتحكٌم
ثبلثبً:الطجُعخالقانونٌة

تحك ٌمالتجاري الدو لً ،دارالن هضةالعرب ٌة ،القاهرة مصر ،2007 ،ص .6
 - 1محمودمختارأحمد بر ٌري:ال
فصال األول -و األدقفا ًنظرنا ا هاو
شرناف اًال
تح كٌم -كما أ
تفاقال
فقه فًالتعبٌر عن األثرالمانع ال
 - 2و هذا ما جرىعل ٌهال
بسلب أوإلؽااء اختصااصالقاض اً.
تح كٌم،فاأل ر ال ٌتعلق
فاقعلىال
بولةبعد االت
منعالقا ضً مننظر الدعوى التًلمتعد مق
فسه ،ص .6
أنظر :محمودمختارأحمد بر ٌري:المرجعن
فسه ،ص .6
 - 3محمودمختارأحمد بر ٌري:المرجعن

و ٌث ٌااار التحكااا ٌم جااادالً حاااول طب ٌعتاااه القانون ٌاااة،فاتجااااه الااابعض إلاااىتااارج ٌح "الطب ٌعاااة
التا اً ٌإد ٌهااا
لقضاااب ٌة"( ) ،و ذلااك علااى أسا اا تركٌااز النظار و االعتماااد علااى "طبٌعااة المهمااة
ا
لقاض ً ،و ٌحوز حكماه حج ٌة األمارالمقضاً ف ٌ،اه بال
المحكم،ف هوٌفصل فًنزاعشؤنهشؤن ا
االفاقٌاات الدول ٌاة ،فاً
ٌتم ٌز حكم التحك ٌمبعدمقابلٌتهللطعانف ٌاه فاً ظال معظام التشار ٌعات و ت
لق اضًقابلللطعن فٌه ،و ٌمكن إعادة طرح موضوعالنزاع أماام محااكم الدرجاة
ح ٌن أن حكم ا
لق اضً،لكنه ق اضً "خااص" ٌقابال قا ضاً "الدولاة" ،وساند قٌاام
الثا نٌة.فالمحكم ٌإدي وظٌفة ا
لق اضً ،هوقانون الدولة ال تًسمحتبالتحك ٌم كوسا ٌلةلحسام المنازعاات ٌمكان
المحكمبوظٌفة ا
لقضابٌةللتحك ٌم ،التسلٌمبحاق الدولاة فاً التادخل،
ألفراد اإللتجاء إل ٌ ها ،و ٌترتب على الطب ٌعة ا
ألن القضاء أصالً منوطبالسلطة القضاب ٌة و ٌؤت ً التحك ٌم اساتثناءًٌ ،سامح ألشاخاص مان خاارج
بقواعآمرة تضمن االمة
تتدخل د
لق اضً ،البد أنتراقب الدولة و
لق ٌامبوظٌفة ا
هذه السلطةبا
لقواعااد و
لقضاااء ،وتاانظم ا
طعن فٌااه أ مااام ا
حكاام ،تساامحبااال
إجااراءات التحكاا ٌم ،وساالمة ال و
تفٌذ حكم التحك ٌم( ).
إلجراءات لالزمةلن
( )

تجااه أخار
و ٌقابل هذا االتجاه ا

ٌارجح الطب ٌعاةالعقد ٌاةللتحكا ٌمفلا ٌ الم هام مان وج هاة

تجااه إعطاء األولو ٌاةلم هماة المحكام و إنما األولاى أنننظار إلاى مان أ اله و خولاه
نظر هذا اال
هذه الم همة ،ومن الذي حاددلاه اإلجاراءاتالتاً ٌتبعهاا ،و مان الاذي ٌحاددشاخص أو أشاخاص
فقاا ًلنصوصااه ،و أن
دفعأتعاااب هم ،و ٌحااددل هاام القااانون الااذي ٌحساامون الناازاع و
المحكم ا ٌن ،و ٌ ا
االفاقٌاات
تولون ذلك كلاه ،وتشار ٌعات التحكاٌمالتاًتسان ها الاد ل أو ت
أطر اؾ االتفاق هم الذٌن ٌ
الدول ٌااة ،التضااع أحكاماا ً آماارة إالَّفا ً أضا ٌق الحاادود ولخدمااة وتحق ٌااق "إرادة األطاارا ؾفا ً
إللتجاء االخت ٌاريللتحك ٌم".
R

onarld Bernstien & eight specialst contributors Hand book of Arbitration practice, London 1
1987, p9.
شتراكالقضاة والمحكم ٌنف ًإقامةالعدالةفا ًالقطااع ٌنالعاام
ح ٌث ٌش ٌرإلى ما ذهبإل ٌه  Sir John Denaldsonمن ا
و الخاص .أٌضاً:
تح ً وا لً:مبادئقانونالقضاء المدن ً  ،1975 ،ص .730
ف
2
تحك ٌمالتجاري الدولً ،مرجع سبق ذكره ،ص .7
 محمودمختارأحمد بر ٌري:ال - 3انظر:
Klien (F.E): Autonomie de la Volonté et arbitrage- revue critique de droit international privé,
1958, p 280 et s.
صلح 1965 ،ص .26
تحك ٌمبالقضاء وال
الفا:ال
أحمدأبو
لدساتوريالعل ٌااا ،و انظاارنقااض
بعض األحكااامالقضاااب ٌةالصااادرة عاانالقضاااءال مصااري و ا
انظاارالملحااقرقاام  2الخاااصبا
 2000/01/12المحاماه عدد  -2001- 1ص .32
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إن الدولةتقؾعند دور "الدولة الحارسة"تس هرعلىمنع الم سا بالنظام العام ،أماابادأ
أساسه اتفاق األطر اؾ عى االلتجاءللتحك ٌم،ثام
ً
كم ،ف ٌجد
تى صدور الح
التحك ٌم وس ٌره و ح
نف ٌاذ
ت افاقهم مع المحكم ٌنعلى "االنصٌاع و الخضوع"لما ٌصدرونه من أحكاام .ولاذافاإنت
فً
نف ٌاذ ،وحتاىلاوتام
لقضاءللحصولعلى أمر الت
معظم أحكام التحك ٌم ٌتم طواعٌة دون االلتجاءل
اإللتجاءللقضاء،فال ٌعدو األمر أن ٌكون مشاب ها ًلعقود الصلح الت ًتخضعلتصد ٌق القضااء ،و
العقد ٌلعقد الصلح فًمثل هذهلحاالت.
لم ٌنازع أحد فً الطب ٌعة ة
ترتب علىترج ٌح الطب ٌعاةالعقد ٌاةللتحكاٌمضارور إطاالعمبادأ "سالطن اإلرادة" و
و ٌ
فا ً
تاارك األماار ألطاارا ؾ الناازاع و المحكما ٌن الااذ ٌن اختااارو همبمحااض ارادت هاام و ارتضااواسال
الخضوعلما ٌصدرونه من أحكام ،و ال ٌجوزللدولة أنتتادخل إالَّلمناع المساا بالنظاام العاام،
اتفااق األطار اؾ و
ثؽارات
أولضمان حسنس ٌر عملٌة التحك ٌم و ذلكبوضعقواعدمقررةتساد
التلجؤلوضعقواعد آمرة إالَّفا ً حادود ماا ٌما

األسا

االجتماع ٌاة و االقتصااد ٌة و الس ٌاسا ٌة

لك ٌان الدولة( ).
الفرع الثانً :مزاٌاالتحكٌم على الصعٌ دٌن الو طنً و الدولً:
تؤ تً فً مقدمة مبررات االلتجاء إلاى التحكا ٌم وأبارز مزاٌااه ،الحجاة المتمثلاةفاً رؼباة
تق اضً
لقضاء ،مع ماتتسمبه إجراءات ال
تفادي طرح منازعاتهمعلى ا
لقانو نٌة
أطر اؾلعالقة ا
تقاضا اً و
اببتعادد درجاات ال
تعق ٌاد( ) ،عاالوة علاى احتماال اساتطالة أماد النازاعبسا
مان باطء و
تباارات الخصا ومة ،و
نف ٌاذ،التاًقادتحكمهاا اع
تقاد ٌم ااكاالت الت
إمكا نٌة الطعن فاً األحكاام ،و
لقولبؤن "العدالة البطٌبةنوع منالظلم"( ).
المماطلة ال تًتحقق ا
عا رؼبااةفا اً حساام ماااقاادٌثااوربٌنهمااا ماان
اتفااق األطاار اؾ علااى التحكا اٌم ٌكشااؾان
إن
خالفات ،و ٌنزع إلى حد كب ٌرصفة الخص ومة و ٌقضً علاى وساابل المطال و اللادد،اذ ٌفاوض

تحكا ٌم
ف ٌق :ال
ستاذمحسن شا
الطابعالقضاب ً والعقدي -انظر :اال
تلطةالت ًتجمعب ٌن
تجهالبعضإلىالقولباطب ٌعةالمخ
-1و ٌ
التجاري الدو لً ،محاضرات  1974ص .37
تح كٌمف ًالالقااتالدول ٌاة الخاصاة ،1984 ،ص . 3
نست ٌن :مرجعسبق اإلشارةإل ٌه ص  ، 3سام ٌة راشد:ال
 - 2رونارد بٌر
ادفٌد رٌنٌه مرجع سبق اإلشارةإل ٌه ص .16
تحك ٌمالتجاري الدولً ،مرجع سبق ذكره ،ص .9
 - 3محمودمختارأحمد بر ٌري:ال

فا ً
فاو ٌض ارتبطاوا وقبلاواسال
فس هم ،و هامب هاذا الت
ألطرا ؾ أمر همللمحكم ٌن الذ ٌن اختارو همبؤن
الذعانلما ٌصدره المحكمون منقرارات.
و المحكم ٌعرؾ أنه أمام أطر اؾ عالقةقانون ٌاة ،اد التن تهاًبانتهااء التحكا ٌم ،و إنما قاد
بقادر ما ا ٌارجح و ج هاة
ٌكون الحكم م هٌبا ً إلمكان استبنا ؾ و استمرار عالقت ،هم فالمحكم ال ٌادٌن
لعقااد أو
تفسا ٌر الطاارؾ اآلخاار،لشاارط ماانشااروط ا
تفسا ٌر طاارؾ علااى وجهااةنظاار أو
نظاار أو
ابة عنااه...إلخ،فااالمحكم ٌقااومبعماال ٌشاارك فٌاه األطااراؾ ،فحكاام
اللتاازام مان االلتزامااات الناشا
تباااارات
التحكاااٌم هاااونت ٌجاااة عمااال جمااا اعً ٌشاااارك فٌااه األطااار اؾ و المحكماااون التحكماااه اع
لقا ضاً ،ح ٌاث
لنفساه كماا هاوشاؤن الخصاوم أماام ا
الخص ومة ورؼبة كل طارؾ فاً االنتصاار
ثؽاارات أوت هٌبااة وسااابل الطعاان و
اتح ال
لقانونٌااةفا اًفا
وسااابل المماطلااة و اسات الل المهااارات ا
مواصلة طرق هاتباعا ً مع استؽالل اإلجراءات و المواع ٌد و وسابل اإلعاالن و التالعاب التا ًقاد
تإدي فً ال نهاٌةإلى ضٌاع الحق منصاحبه و كسب الظالملقضٌته ،إن التحكاٌم ٌؽلاق كال هاذه
اتم إصاادار الحكاام ،و ٌه ا ٌمن المحكمااون علااى
اثم مو اعٌااد ٌح ا دده األطاار اؾلكا اً ٌا
األبااواب( )،فا
فقاا ًللقواعااد المعمااولب هااافا ً إحاادى هٌبااات
"اإلجااراءت"بعاادتحد ٌااد هابواسااطة األطاارا ؾ ،أو و
تجااري الادولً
بباار ٌ  ،أو المركازإلقل ٌماًللتحكا ٌم ال
تجاارة الدول ٌاة
كؽرفاة ال
التحك ٌم الدابماة؛
فقا ًلقواعد ال ٌونسترال (لجنة األمم المتحدةللقانون التجاري الدول ً)...إلخ ،كماا أن
بالقا هرة ،أو و
لقاانون الاذي ٌحكام موضاوع النازاع( )،فلا ٌ
ختاارون ا
ألطر اؾ هام الاذ ٌن ٌ

األمار متروكاا ًفا ً

توقعاات
لقوان ٌن،لقواعدإلسناد ال تًقد ٌاإديتطبٌقهاا إلاىتطبٌاققاانونقاد ٌصادم
ح الةتنازع ا
لقانونبواساطة األطار اؾ،فاالمحكم التساري عل ٌاهقاعادة
ألطر اؾ ،وعلىفرض عدمت حدٌد ا
تعا اٌن علٌااه
لقاضا اً الااذي ٌ
ابةل
اذي تقاام فٌااه كمااا هااو الشااؤنبالنسا
خضااوع الاادعوىلقااانون البلااد الا
تنازع فً قانونه الوط نً.
تطب ٌققواعد ال

 - 1ادفٌد رٌن ٌهالمرجعالسابق  ،ص.198
تحك ٌمالدابمةعلى إطالق حر ٌاة األطار اؾفا ً اخت ٌاار
تفاق ٌاتالدول ٌة ونظم ولواب ح هٌبات و مراكزال
ؼلب ٌة اال
- 2تكادتجمع أ
القانون الذي ٌحكم موضوع النزاع ،و هو ماتسا ٌر عل ٌاه أٌضاا ً التشار ٌعات الوطن ٌاة المنظماةللتحكا ٌم ،أنظارعلاى ساب ٌلالمثاال
فصل:
تشر ٌعاتالوطن ٌةعلىنحو م
فرنسً ،و انظرف ً عرضموق ؾال
افعاتال
المادة  1496منقانونالمر
Mer Blessing: internatuional arbitration Bussins Law Journal, October 1989, n°9, P408.
تحك اٌملقاانون اإلرادة،
فااقال
تفاق ٌةن ٌو ٌوروك والت ًتخضعصاحةات
تفاق ٌاتالدول ٌة – أنظر المادة الخامسة من ا
و فً مجال اال
فاق ٌااة األوروب ٌااة
ممااا ٌستشا ؾ منااهاتباااع هااذا القااانون أٌضاا ًفا ً خصااوص موضااوع الناازاع ،أٌضاا ًنااص المااادة السااابعة ماان االت
تفاق ٌاة واشانطن عااام 1965بخصااوصتسااو ٌة منازعااات
تجاااريالادول ً  ،1961أٌضاا ً المااادة 42ناات ا
تحكا ٌمال
بخصااوصال
نسترالالنموذج ً.
نسترال ،والمادة  28منقانونال ٌو
اإلستثمار ،أٌضاالمادة  33منقواعدال ٌو
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لقانون الذي ٌراه معبرا عن اإلرادة
لقة فً اخت ٌار ا
متعب حرٌةتكادتكون مط
إن المحكم ٌت
الضمن ٌةلألطرا ؾ ،أو الذي ٌراه أكثر مالبمةتبعا ًلطب ٌعة النزاع المعروض أماماه،بالقادناراه
النشااط الاذي ٌتعلاقباه النازاع،
لساري فاً مجاال
ٌطبق مج موعةاألعر اؾ و العادات التجارٌة ا
االفاقٌاات الدول ٌاة ،و أحكاام التحكا ٌم ،و
تجاارة الدول ٌاة،تساهم فاًتكوٌناه وتطاو ٌر ت
فثمقانون ال
تجااااري الااادولً بااااألمم
لقاااانون ال
جهاااود مراكاااز و هٌباااات التحكاااٌم الدابماااة ،و جهاااودلجناااة ا
تحدة....إلخ.
الم
بىبطب ٌعت ها
حقق ها التحك ٌم فً عالقات التجارةالدولٌة ال تًتؤ
خفى هذه الم ٌزة ال تً ٌ
و الت
فول عصارقواعاد
على "التوط ٌن" و اسناد هالقانون وطن ً دون آخر ولذانجدصح ٌحا ً القولباؤ
نسبةلعقود التجارةالدولٌة.
لقوان ٌن( )بال
تنازع ا
لفااة و أنظماة قانونٌااة متباٌنااة،
لعقااود ٌنتماونفا اً الؽالااب إلاى جنسا ٌات مخت
فاؤطر اؾ هااذه ا
فاة و حضاارة وتقال ٌاد
تجعل عس ٌراً خضوع طر ؾلقانونبلد الطر ؾ اآلخار الاذي هاوثمارةثقا
ؼرٌبة علٌه.
لق اضً ،ال ٌلزم أن ٌكون رجلقاانونفاألطر اؾ ٌمكانهم اختٌاار
إن المحكمعلى خالؾ ا
محكاملااه خباارةفا ً مجااال النشاااط الااذي ٌتعلاقبااه الناازاع،فقااد ٌكااون م هندساا ً أو طبٌباا ً أو رجاال
ف هام و إدراك طب ٌعاة النازاع و اإلمسااكبمقطاع النازاع دون أن ٌكاون
أعمال ،مما ٌجعله م إ هالًل
مضطراًلإلستعانةبالخبراء( ) و هو أمر الؼنى عنه إذا كان النزاع معروضا ً على القضاء.
حقا ً إن القاض ًف ً الن ها ٌة هو الخب ٌر األعلاى ،ولكانتعقاد وتناوع المعاامالت التجار ٌاة
فاصاا ٌلفن ٌااة معقاادة،تضااطر القاضاا ًلإلسااتعانة
الدولٌااة وتعلق هااابعقااودتتضاامنشااروطا ً وت
لقاانون و
تقار ٌر خبرة ،الشاك المحكام الخبٌارأقادر علاى اساتعاب ها مان رجال ا
بالخبراء و إعداد
فر
س ٌكون مصدر الطمؤنٌنة وثقة األطرا ؾف ً القرار الذيسٌصدرهف ً النزاع،فضاالً عمااتاو

 - 1ادفٌد رٌن ٌهالمرجعالسابق  ،ص ،103أٌضا:
Si Gvared Jaivin: choosing the place of arbitrage –where we stand- vol.16, p 417==.
تحكا ٌم
اى تراجاعقواعادالتناازع خاصاةفا ً مجاالال
= أٌضا ً روب ٌرت جن :مرجاعسابق اإلشاارةإل ٌاه ص  .315ح ٌاث ٌشا ٌرإل
التجاري الدول ً،نظراًلؽلبة الطابع العقدي الذي ٌعد األسا الذي ٌرتكز عل ٌه التحك ٌم.
 2ادفٌد رٌب ٌه مرجعسبق اإلشارةإل ٌه ص  .19أٌضا ً رونالدب ٌرنسٌت ٌن و آخرونسبق االشارة إل ٌه ،ص  ،10ح ٌاث ٌشا ٌرإلاى
فاااق
ف ٌرفا ًتكااال ٌ ؾ التقاضا ً،فضاالً عاان إمكان ٌااةات
فااض وتااو
حالااة المنازعااات ذات الطااابع التقنا ً و مااا ٌحققااه التحكا ٌم ماان خ
فو ٌضالمحكمال مإهل ذي الخبرةبناءعلىالمستنداتفقط.
األطرا ؾعلىت

تقادتقاار ٌر
لف نٌة مان قادرة علاى التصادي و مناع إطالاة أماد النازاع عان طر ٌاق ٌم
له هذه الخبرة ا
الخبراة المتضادة من قبل أطر اؾالنزاع( ).
تً تسعى الدول النا مٌةإلىتحقٌق ها،تضطر الدولاة
لشاملة ال
إن عملٌة التن مٌةالقتص ادٌة ا
ابااة علااىعقااود التن مٌااة
لرق
التاادخلفا اًإباارام أوفا ً اإلشاار اؾ و ا
لعااام إلااى
لقااانون ا
و أشااخاص ا
سابة
تثاوربمنا
فاات الت اً قاد
لفاض ال ال
القت صادٌة ،مما ٌجعل من التحك ٌم هاو الوسا ٌلة لمالبماة
تقل ٌدي فً العصرالحال.
جنسٌات طرف ها ال
تعددة ال
لشركات م
تفٌذ هذه العقود ال تًتمثل ا
ن
لعااام ٌصاباع قبااول خضااوعهملقضاااء دولااة أجنبٌااة( ) ،أمااا
لقااانون ا
فالدولااة و أشااخاص ا
التحك ٌمف ه ً عمل ٌةتشاركف ًف ٌهباخت ٌار المحكم ٌن و اخت ٌار القانون واجب التطب ٌقفضالً عان
تثاورباٌن الادول و رع اٌاا دولاة أخارى
ت افاق ٌات دولٌةتنظم التحكاٌم فاً المنازعااتالتاً
وجود
لتس وٌة منازعات الستثمار( ) وعلىنفا الانهج
اسبة الستثمار( ) كماتمانشاء مركز دولً
بمن
( ).

ت افاق ٌاتإقل ٌ مٌةب ٌن الدول العربٌة( ) و الد ل األوروبٌة
تمإبرام
ولا ٌ

فااةباساتثماراته ،إذالاام ٌكاان
فااى أن المساتثمر األجنبا ً ٌتااردد كث ٌااراًفا ً المجاز
ٌخ

فاات ماع الدولاة
فاق ٌةتحك ٌملمواج هة ماقد ٌثاور مان خال
متاحا ًله وضعشرط التحك ٌم أوإبرامات
المضٌفة ،ولذانجد معظمقوان ٌن الستثمار خاصة فً الدول النا مٌة،تانص صاراحة علاىتبناً
( )

التحك ٌمكوس ٌلةلتسا وٌة المنازعاات

ماع المساتثم رٌنلباث الطمؤنٌناة وتشاج ٌعهم علاى اساتثمار

لقضااء و
تقد ٌم خادماتهم ،األمار الاذي ال ٌتحقاق إذ ا أحا المساتثمر إمكان ٌاة مواج هاة ا
أموالهم أو
لقضاااةلحم اٌااة مصااالحهم الوطنٌااة أو
اقتااران ذلااكبهااوا ج الت حٌااز و مٌاال ا
لقااوانٌن الوطنٌ ا ة و
ا
لقضاة و انحرافهم فًبعض دول العالم الثالث.
إدعاء تد نً مستوى ا
تحك ٌمالتجاري الدولً ،مرجع سبق ذكره ،ص .12
 - 1محمودمختارأحمد بر ٌري:ال
فسه ،ص.12الت ه مٌشرقم 1
تحك ٌمالتجاري الدو لً،المرجعن
 - 2محمودمختارأحمد بر ٌري:ال
تعلقاة
تفاق ٌاةالم
فاقلاـ ٌ 21ناا ٌر ٌ 1995تضامنالمصاادقةعلاى اال
عبان 1415الموا
 - 3األمر رقم  04-95مإرخف اً 19شا
فصل فًالنزاعات الخاصةباالستثماراتب ٌن الدول و رعاٌا الدول األخرى ،ج ر عدد  07صاادرفا ً 15فبرا ٌار ،1995
بال
ص .5
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements - 4
(C.I.R.D.R.I).
قبلةلإلستثماراتالعرب ٌة وب ٌن موا طنً الدولالعرب ٌة األخرى
ق باالستثمارب ٌن الدولالمست
تعلة
تفاق ٌةتسو ٌةالمنازعاتالم
-5ا
فً .1984/06/10
Convention Européenne sur l'arbitrage commercial international Genève 21 Avril 1961. - 6
فز االستثماررقم 8لسنة .1998
 - 7ومثال ذلكالمادةالسابعة منقانونضمانات و حوا
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العقاود مانشاروط،
تجاارة الدول ٌاة علاى سارٌة مااتتضامنه هاذه
ٌحرص أطر اؾعقاود ال
ان كشاؾ
ختاراع و مااتتضامنه م
تقن ٌاة أوتاراخ ٌص اسات اللباراءات اال
خاصة فًعقاودنقال ال
ألسارار الصااناعٌة ومعرفاة الكٌااؾ
التا التتمتااعبحم اٌاة قانونٌااة خاصاة( ) ،و ٌعتماادصاااحب ها
على الكتمان و إحاطت هابس ٌاج من السرٌة عان طرٌاق االتفااق و ماا ٌتضامنه مانشاروطت هادؾ
إلى تشدٌد االلتزامبالمحافظةعلى سرٌة المعلومات.
لقضااا بً،لٌباادو
تباار ماان أسا ا النظااام ا
افعاااتتع
عرفن اب اؤن علنٌااة الجلسااات و المر
ا
فااإذ
فاض المنازعاات ،ح ٌاث ال
واضحا َ أ هم ٌة النصف ً مثل هذه العقود على اخت ٌار التحكا ٌم وساٌلةل
ٌوجاادمباادأ العلنٌااة،فا ٌمكننظاارالناازاعفا اً جلساات ال ٌحضاارهاسااوى أطاار اؾالناازاع أو ماان
فقت هم،
مثلهم ،كما ٌحق ألطر اؾاشتراط عدمنشر األحكام( )،بال األصال عادمنشار ها إالَّبماوا
ٌ
لقضاء.
نسبة ألحكام ا
و هو أمر الٌتسنىتحقٌقهبال
تم نشااارها -و هنااااكالعدٌااااد مااان الاااادور ٌات
و إ اذ كاااانصاااح ٌحا أن أحكاااام التحكااا ٌم ٌااا
المتخصصة فاً هاذا المجاال-فاإن هاذا النشار ال ٌاتمرؼام إرادة األطار اؾ و المحكما ٌن ،عالوة
على أن عامل السر ٌة ال ٌتعلقبكل عقاود التجاارة الدول ٌاة ولكام ٌظال زماام األمار دابماا ًفا ً ٌاد
ألطر اؾ و المحك مٌن.
ظام التحكٌم )
البه (عٌوبن
ظام التحكٌم و بٌانمث
الفرع الثالث :العتراضاتعلى ن
ٌلقىنظام التحكا ٌم هجوماا ًٌبلاػ حاد العنا ؾ أح ٌانااً ،و خاصاةفا ً الادول النام ٌاة( )،ف ٌارى
مثالفاً تاؤخر
لقضااء،فاإن مرجاع ذلاك ٌت
البعض أن التحك ٌم و إنكاان أسابق فاً الظهاور مان ا
تفٌذ.
لقضاء و الن
التشرٌع و ا
لدو بسلطات ها الالثة فً مجال
ظ هور الة
لقض اء هوسالطة مانسالطات الدولاةتحقاق مان اللهاا وظٌفاةإقاماةالعدالاة  ،وهاً
إن ا
فوضااى و هاا ٌمن القااوي أو الؽناا ً و
وظٌفاة ال ٌصااح أنٌتاارك أمرهااالألفااراد ،و إالَّسااادت ال
فقراء،فالتحك ٌم إذا كانضرور ٌا ًف هوشر البد مناه،لاذلك ٌجاب أن
فاء و ال
ضاعت حقوق الضع
فسه ،ص.14
تحك ٌمالتجاري الدو لً،المرجعن
 - 1محمودمختارأحمد بر ٌري:ال
فا ً
فقاة طر
- 2تنصالمادة  2/44من القانون المصري الجد ٌد على أنه "ال ٌجوزنشر حكم التحك ٌم أونشر أجازا ًء مناه إالَّبموا
تحك ٌم.
ال
نولوج ٌاا (دراساةف اًاالل ٌااتالقانون ٌاةللتبع ٌاةالدول ٌاة) ،ط،1الق ااهرة :دارالمساتقبلالعرب اً،
- 3حسام محماد ٌعساى،نقالالتك
.1987ص .60

ٌظل لهطابع الستثناء و ٌجب أنتها ٌمن الدولاة علاىتنظا ٌم التحكا ٌم خاصاة فاً الادول النام ٌاة،
تجاارة الدول ٌاة ،و
بقانون ال
ال تًتمثل الطرؾ الض عٌؾ فً عالقات التجارة الدو لٌة ،إن ما ٌسمى
االفاقٌااات الدولٌااة أوتكرس ا ه ا هٌبااات و مراكااز التحكا اٌم
التا اًتتضاامن ه ت
لقواعاد و األحكااام
كاال ا
فقاه التحكاٌم و
تقدمة،بل و أسا همت وتساهم فاًتكاو ٌن أدبٌاات و
هً منصنع الدول ال م

الدابمة
ضابه.
ق

جنس ٌات ال تًتمسكبزمام أمور التجارةالدولٌة ،و ترسً ما ٌطلق
تعددة ال
لشركات م
إن ا
عل ٌه أعرا ؾ و عادات التجارة الدول ٌة،و ال ٌحكم هاافا ً ذلاك إالَّتحق ٌاق مصاالح ها دون اإلعتاداد
بمصالح الدولالمضٌفة.
إن التحك ٌمل ٌ

إالَّ آل ٌة من آل ٌات النظام الرأسامال ً العاالم ًٌ ،ساتخدم هالضامان ر ٌاادة و

اؾ ،فهااو وسا ٌلة اسات عمارٌة
قدمااة بقاااءتخلااؾ وتبعٌااة الجنااوب المتخلا
زعامااة دول الشاامال المت و
وش ،فالتحكٌم مقصودبه أساسا َ منع القضاء الاوطن ًفا ً الادول النام ٌاة ماننظار
حلت محل الج ٌ
نبا اً و الشااركات ال مالقااة
تعاارض المسات مر األج
منازعاااتعقااود التن مٌااةالقتصا اادٌة،حت ا ال ٌ
لقا ضاً الاوط نًبماا
اع تاؤثر ا
لقاوانٌن الوطن ٌاة ،م
العقاود،لتطب ٌاق ا
فا ً هاماا ً فاً هاذه
الت ًتمثل طر
لقضااء
العقاود و ان حٌااز ا
تفسا ٌر هاذه
تقتضٌه مصالحبالدهالقت صادٌة ،مماقد ٌإديإلىتشا وٌه
انح ٌازاً ٌ هدد مصالح المستثمر.
إن التحكا ٌم هااو طااوق النجاااة الااذي ٌمكاانشااركات العااالم الصاناع ً المتقاادم ماانتحصا ٌن
لعااالم الثالااث ألن
لقااوانٌن الوطنٌااةفا اً دول ا
لقاضا اً الااوط نً وتشاادد ا
نفس ا هاضاادنزاعااات ا
أ
التحك ٌم ٌرتكز على مبدأسلطان اإلرادة و المحكاملا ٌ

ملزماا ًبتطب ٌاققاانون معا ٌن،فااألطرا ؾ

لقانون الذي ٌقوم المحكمبتطبٌقه ،و التح كٌم ٌمنع إمكانٌاة عارض النازاع علاى
أحرار فًت حدٌد ا
لقاضا اً الااوط نً ،ممااا ٌجعاال الطاارؾ الض ا عٌؾ أي الاادول النا مٌااة و مشااروعات هاتحاات رحمااة
ا
لقا ضاً ،الاذي ٌعمال فاً ظالقاانونتن ظاٌم
توفرلاه ح ٌادة ونز اهاة ا
"المحكم" الذي ال ٌمكن أنت
لشر مداه فًنظام التحك ٌم؛عندمانرى المحكم طل ٌاق ال ٌاد
لػ ا
ستقالله ،و ٌب
كفل له
لقضاء الذي ٌ
ا
تجاارة
طباق أعار اؾ و عاادات ال
ٌحكم فً النازاع دون حاجاةلتطبٌاق أيقاانون و طناً ،و إنماا ٌ
تقتضٌه طب ٌعةالنزاع و
الدولٌة و ما

ضفضة ،عالوة علاى أن هاذه ألعارا ؾ هاً
تف
هً عبارا

تقادم و الشاركات العمالقاة،صااؼت اه لخدماة مصاالح ها مماا ٌعناً فاً الن ها ٌاة
لعاالم ال م
منصانع ا
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العودةلنظام االمت ٌازات األجنب ٌة الذي ظل جاثما ً ٌشل ٌد المشرع الوطن ًف ً الدول النام ٌاةإباان
عصور االح الل.
و ٌذ هب البعض إلى أن إصدار وسن التشار ٌعات الوطن ٌاة المنظماةللتحكا ٌم أصابح أماراً
فسا ها محروماة مان المعوناات الدول ٌاة و مان ما إازرة
فروضا ً على الدول النام ٌة ،و إالَّ وجدتن
م
نقاد الادولً و كافاة
سسات الدولٌة المناوطبهاا مسااعدة هاذه الادول البناك الادولً،صاندوق ال
الم إ
تحدة( ).
الكاالت التاعة لألمم الم
مقارنةو ت رجٌح
إن المقابلة والتضادب ٌنتحب ٌذ أونباذنظاام التحكا ٌم التخلاو مان المبالؽاة،فلا ٌ صاح ٌحا ً
تقا ضاً فاً الادول
لقاولباؤن التحكا ٌم ٌ حماً المساتثمر األجنباً مانفسااد وتاد نًنظام ال
طالق ا
تقادم و قضاا ٌ اإلنحار اؾ و
لعاالم ال م
ضابح ا
لفساد و اإلنحر اؾ ظ اهرة ال وطنل ها،و ف
النا مٌة،فا
لق اضً فاً الادول النام ٌ اة فهاً
لق اضً إذا قامتلدى ا
لفساد التخفًعلى أحد ،وشبهة انح ٌاز ا
ا
تقوم أٌضا ًبالنسبةللقاض ًف ً الدول المتقدمة.
تفااع
تقا ضاً وتعادد درجاتاه و ار
ولكن النظرة الموض وعٌةتكشؾ عنبطء إجراءات ال
تقدمةبوجه خ اص ،هذا ٌجعال التحكاٌم هاو الوسا ٌ ة األثار مالءماةساواء فاً
تاكلٌفه و الدول ال م
الباااب
اتح
التا اًتطاارح علٌااه ،وفا
لقضااا ٌا
لقضاااءٌثقاال ك اهلااهبعاادد ا
اة ،فا
تجااارة الدولٌا
منازعااات ال
توقاع ازدٌااد الا وعً
لمشكلةعلى الص عٌد الوط نً ،خاصة مع
لبد ٌل كالتحك ٌم ٌس هل فً حل هذه ا
بنظام التحك ٌم و مزا ٌاه.
تقلناعلى ص عٌد عالقات التجارةالدولٌة ،البد من موا جهة واقع العالم المعاصار،
و إذا ان
لفجوةبٌن هاو باٌن دول
تقدمة ،و ا
تولى زمام أموره الدولالصناعٌة ال م
ف هو -شبنا أمأبٌنا -عالمت
فااء الاذات ً
العالم الثالثفجوة ٌصعب مواجهت ها اعتماداً على الذات ،و الوصول إلى مرحلاة االكت
فااع الشااعارات
إن كااان أمااراً ممكنااًٌ ،قتضا ً وضااعس ٌاسااات مرحل ٌااة دون الوقااوعتحااتتااؤث ٌر ر
اة ،فالحما اا و التهاااب المشاااع ال
التا اًقاادتثٌاار الحما اا وتلهااب المشاااعر الوطنٌا
المتوهجااة
لسباحةضد الت ٌار التح كٌم.
ٌكف ٌان وحدهمال
تحك ٌمالتجاري الدولً ،مرجع سبق ذكره ،ص.16
 - 1محمودمختارأحمد بر ٌري:ال

لعاال مً الاذي
تق ٌاة و ٌها ٌمن علاىتوج ٌاهدفاةالقتصااد ا
تكار أسارار ال
متقدم ٌح
إن العالم ال
ثرناا الصاراعفهاو صاراع
متقدماة،فاإذا أ
شابك فٌه مصالح الادول النام ٌاة ماع مصاالح الادول ال
تت
فال عان اإلمبر ٌال ٌاة و الرأسامالٌة المساتؽلة فاً هاذا
تسعفناشاعارات ا ما اآل
ؼ ٌر متكافا و ال
توف ٌاقباٌن مصاالحنا و
تنااللتنم ٌاةالقتصا ادٌة الشااملة الباد أننحااول ال
النظام،فنحن أماام حاج
لشركت األجنبٌةتجعلتقدٌم خادمات ها
لمشروعات وا
متقدم ،فإذا كانت ا
مصالح العالم الصناعً ال
واستثمارات ها مشروطةبااللتجاءللتحك ٌم،فإن مواج هاة ذلاكتكاونبإعادادالمفاوضا ٌن وتكا وٌن
وط أو اتفاقتحكاٌم علاىنحاومتاوازن( ) ،كاالنص علاىتطب ٌاق
لقادرةعلىصا ٌؼة شر
الكوادر ا
لقانون الوط نً ،و هونص دارج فًعقاود االساتثمارالتاًتبرمهاا الادول النام ٌاة ماع المساتثمر
ا
بتسو ٌ ة منازعات الستثمارب ٌن الادول و رع اٌاا الادول
لقة
تفاقٌة واشنطن المتع
ألجن بً،بلنجد ا
تفاق األطار اؾ علاىتحد ٌاد
األخرىتنصعلىتطب ٌققانون الدولاة الطارؾ فاً النازاع ،إذالام ٌ
تق نٌة.
سلوك الخاصةبعقودنقل ال
نفس ف ً مدونة ال
لقانون واجب التطب ٌق ،و أمر ه
ا
تقل ٌص عٌاوب التحكا ٌمبسان التشار ٌعات الوطن ٌاةالتاًتكار
و ٌمكن

الكفٌلاة
النصاوص

كفااءة عمل ٌاة التحكا ٌم الاذي ٌاتم داخال اابالد ،أماا التحكاٌم فاً
بتحق ٌق التوازن و ضمانحسان و
نباً ،فمان الممكان كماا أشارنا
عالقات التجارة الدول ٌاة ،إذاكاان ٌاتمبا ٌن الدولاة و المسات مر األج
ق با اٌن مشااروعات خاصااة وطنٌااة و
لقااانون الااوط نً ،أمااا إ اذ كااان االتفاا
االتفاااق علااىتطبٌااق ا
فاااقفضاالً عاان خضااوع هااذه
فاااوض وصا ٌاؼة االت
فاااءة الت
مشااروعات أجنب ٌااة،فاااألمر ر هاانبك
العقود تالفاق ٌاتالدولٌة ال تًانضمت إل ٌ ها الجزابر .
جزابري و أصدرقانون االجراءات المد نٌة و اإلدار ٌاةسانة 2008
وقدتدخل المشرع ال
تفٌااذ حكام التحكا ٌم ،و هااذا
نظم فٌااه اجااراءات التحكاٌمو كااذا كٌف ٌاةن
وبادأ العماالباهفا اً ٌ 2009ا
قابةعلى أحكام التحكا ٌم ،عالوة
كبة مع االتج اهاتالحدٌثة ال تًتس اهم فًتحق ٌققدر من الر
موا
نب اً با اٌن الدولااة و
الجزاباار الخاصااةبتس ا وٌة منازعاات االساتثمر األج
ت افاقٌااة
نته
علااى ماااتضاام
رعا ٌا الدول األخرى..

نسا ًالمصاري ،مع هاد
الفر
تح كٌم،بحث مقدمفا ً الٌاوم
تفاق ٌاتال
لخول ً :اهم ٌة وابراز مخاطر و ع ٌوب الصٌاؼة فً ا
كثم ا
- 1أ
قانون األعمالالدول ً ،كل ٌة الحقوق،القاهرةف ً  31-30أكتوبر  1993ص .5
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ول باااؤن التحكااٌم كاااان و ال ٌااازال هاااو الوسااا ٌلة الع ادٌاااةلتسااا وٌة
لقااا
وفا ااً الن ه اٌاااة ٌمكااان ا
اد تااإدي إلااى
لقاضا اًلقواعااد اسان
تف ادٌااالتطبٌااق ا
تجااارة الدولٌااة ،و ذلااك
المنازعاااتفا اًعقااود ال
نناااافا ااً عاااالمتحكماااه المصااالح ال
تطبٌاااققاااانون مااانقاااوانٌن الاااد ل االمبر ٌالٌاااة المساااتؽلةهه .إ
إلد ٌولوج ٌات الجامدة ال تًبان عٌب ها.
الفرع الرابع :التمٌٌز بٌنالتحكٌم و سواه من طرق تسوٌة المنازعات
التا اً دأب
ما ب ا اقً الطاارق الودٌااة األخاارى
ٌتشااابه التحكا اٌم كطرٌقةا لحاال ال منازعااات اع
لفروق الموجاودةالتاًتمٌاز كال طرٌقاة
لمستثمر ٌن االلتجاء إل ٌ ها،لذي البد من معرفة م ا هً ا
ا
عن التح كٌم.
أوال :التوف ٌق والتحكٌم
قب ا ل األطاار اؾلقاارار
عنا اً –كماااسااق اإلشااارة إلٌااه-
تجاااءللتحك ا ٌمٌ ،
االتفاااق علاى االل
لقضااء ،ولالك ال
تجااءل
المحكم الذيٌفصل فً النازاع،فاالتحك ٌم اختٌاارنهاا بً كباد ٌل عان االل
تفا ظهمبحق اللجاوءللقضااء و
حف طرؾ أو األطر اؾ و اح
تفاقالمقترنبت
تفاق التحك ٌم اال
ٌعد ا
فض قرار المحكم( ).
ر
فقاون علاى التحكا ٌم ال ٌع هادونللمحكامبمحاولاة
و ٌتضح مماسبق أن األطر اؾ عنادما ٌت
لفشال،
لقضاء إذاباء ت هذه المحاولاةبا
حق ف ً طرح النزاع على ا
بقاء ال
توف ٌق مع
الوساطة أو ال
فق( ) ،و ٌتولى هاذا
تفاق األطر اؾعلى محاولة اجراءتس وٌة ودٌة عن طر ٌق المو
توف ٌق هو ا
فال
األخ ٌرتحد ٌد مواض ٌع النزاع و ٌقدم مقترحاتاه التا ًقادتحضاىباالقبول أو التلقاى مان همقباوالً،
( )

ف هو ال ٌصدرقرارات ،و إنما ٌقدممقترحات.

توف ٌقٌتضمن علاىساب ٌلالحاتم،
ق؛ فال
توف ٌ
لفارق ال جوهريب ٌن التحك ٌم و ال
خفى ا
و ال ٌ
توصلإلىحل وس ٌط،بٌنما المحكم –كما رأٌناٌ -صادر حكماا ً
نازالت من الطرفٌنل كً ٌمكن ال
بحث عن حل
قد ٌل بً فٌه كل طلبات أحد األطر اؾ وٌرفض كل طلبات الطرؾ األخر،ف هو ال ٌ
تحك ٌمالتجاري الدولً ،مرجع سبق ذكره ،ص.19
 - 1محمودمختارأحمد بر ٌري:ال
فصل األول.
- 2كما سبق اإلشارةإلىذلكف ًال
توف ٌقبا ٌن وج هاات
تحك ٌم ٌخرج عن م هامال
لدستور ٌةالعلٌاالمصر ٌةف ً  1999/12/ 17ح ٌث ورد" :أنال
 - 3حكمالمحكمة ا
نفا ذهاا
نظر ٌعارضبعض هابعضاً ،إذ هوتسو ٌة ود ٌة التحوزالتوص ٌةالصادرةف ً شؤن هاقوة األمرالمقض ًبال ٌكاونمعلقاا
ف ها،فالتتق ٌدب ها إالَّ انضمام ها طواع ٌةل ها"
علىقبول أطرا

فشل ٌتع ٌن علٌه مواصلة م همتاه و إصادار حكام حاسامللنازاع،
توف ٌقً ،وهو إذافعل و
وسط أو
لقضااء ،و هاو
فقفال ٌملك إالَّ إن هاء اإلجراءات ،وتعود ألطر اؾ حر ٌ هم فً االلتجاءل
أما المو
اتفاااقتحكا اٌم انتهااىبإصاادارحكاامتحكام ٌ فصاالفا اً موضااوع
م ا ال ٌتسانىلهاام إذاتعلاق األماارب
النزاع( ).
توف ٌق هو وس ٌلةسل مٌةلتسا وٌة المنازعاات الدول ٌاة،
و فً مجال حل النزاعاتالدولٌة فال
لاى أن تقاوم
تقومبهلجنةتتكون منشخص ٌاتقدتكون دبلوماسٌة أو خبراء أو رجاالقاانون ،ع
تقارٌر بذلك( ).
لقانو نٌةثم إعداد
لمشاكل ا
قابع و ا
هذه اللجنةبتحل ٌل الو
ثان ٌا:التحكٌم و الصلح
الصلحعقاد ٌحسامباه األطارا ؾنزاعاا ًثااربٌن هماافعاالً أو ٌتوق ٌاانباهنزاعاا ً محاتمالً ،و
توف ٌق ،ؼاٌة ماا
البه ،و هوبهذا ٌقترب من ال
تنازل ارادي من كل طرؾ عنبعض مط
ٌؤ تً ذلكب
فقاا ً ٌقاادم
هنالااك أن الصالح ٌاتمبحااوار مباشااربا ٌن األطاارا ؾ أو ممثلا ٌ هم،ف هاام ال ٌختااارون مو
صلح مع التح كٌم فً أن كل ٌهماا
شابه ال
صرفون مباشرةلمناقشةالنزاع ،و ٌت
مقراحاته ،ولكنهم ٌن
تنعا ف ٌاه التحكاٌم علاىأس اا ماا ٌعارؾ
ٌنحسمبهالنزاع عالوةعلى أن ماا ٌمتناعف ٌاه الصالح ٌم
بعدمقابل ٌة الموضوعللتحك ٌم كماسنرى ،و ٌشبه الصلحشاكلشارط التحكا ٌم إذا كاان وقاب ٌاا ً أي
سابقا ًللنزاع ،كما ٌقتارب مان مشاارطة التحكا ٌم إذا كاان الحقاا ً علاىنشاوء النازاع ،ولكان ٌظال
تفاااوض مباشااربٌنهمااا،بٌنماا ٌقااؾ
ثماار
لعقدا فهااو ة
صااح ٌحا ً أن الصالح ٌان هضبعببااه أطار اؾ ا
دورهم فً التحك ٌمعندتخو ٌل المحكمسلطة حسمالنزاعبحكم قد ٌقضًلطارؾبكامال طلباتاه،
بٌنما جوهر الصلح ٌقومعلى نازالت متبادلة بٌن األطار اؾ و هاو ماا ٌقارب الصالح مان عمل ٌاة
موفق قب ل األطر اؾ( ).
فتاقتراحات ال
توف ٌق ،إذاصاد
ال
توفٌااق ماان جهااة أخاارى إذ ٌنتها اً
ام با اٌن التحكا ٌم ماان جهااة و الصالح وال
وٌبقااىفااارق ه ا
نف ٌذٌاة دون أنتمتادسالطة قا ضاً
تفٌذ مباشرةبعد وضاع الصا ٌؽة الت
بقرار حاسمقابلللن
التحك ٌم

فسه ،ص.20
 - 1محمودمختارأحمد بر ٌري:المرجعن
2
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ف ٌااذ إالَّبعاادتصااد ٌق القضاااء الااذي ٌجعلااه
ف ٌااذللنظاارفا ً الموضااوع ،أمااا الصالحفااال ٌقباال التن
التن
نف ٌدٌة( ).
صلحا إلمكا نٌة وضع الص ٌؽة الت

ثالثا:التحكٌم والخبرة:
تقاادتقااار ٌر عاان
لاارأي ٌم
كثاار إلبااداء ا و
تعانةبخبٌاار أو أ
ٌتفاق األطاار اؾ علاى االساا
قااد
الموضوعات الت ًثاربشؤن ها النزاع أو الخال ؾ ،وؼالبا ً ماتكون مسابل ذات طاابعفنا ًتحتااج
لخبرةتختلؾ حسبنوعالنزاع،فقدتكون خبرة هندسٌة أو محاسبٌة أو زراعٌة...إلخ( ).
تعانة بااالخبرةباالتفاااق علااى التحكا اٌمفااالخبر ال ٌصاادر
اتلط االتفاااق علاى االس ا
ال ٌخا
قرارات ،و إنما هو ٌبدي رأ ٌا ًفن ٌا ً ٌظللألطرا ؾ حققبوله أو المنازعةف ٌه( ) ،والعاودةلطلاب
تقار ٌر خبرة أخرى من خبراء آخر ٌن ،أما التحك ٌمفالمحكم ٌصادرقاراراً ٌحسام النازاع و ٌلازم
لعااودةلطاارحالناازاع علااى
ألطاار اؾ و ٌحااوز ح جٌااة الشا اًءالمقض اً بااه،فاال ٌملاك األطاار اؾ ا
اتفااق األطاار اؾ
اؤنه ،وحتااىفا اً حالااة
فااع دعااوى قضااابٌةبشا
محكما ٌن آخا رٌن أو ر

علااى

لفصاالفا اً موضااوع
لقضاااءل
فاء الطااابع الجبااري علااى رأي الخب ٌاار،ف ٌظاال الزماا ً اللجااوءل
إضا
ف ٌااذبمجاارد وضااع
فقاا ًلاارأي الخب ٌاار ،أماااقاارار المحكاام،فكماااسابق أن أشاارناٌ ،قباال التن
الناازاع و
لقارار
نف ٌذٌة علٌه دون الحاجةلحكمقضا بًٌفصل فً موضوع النازاع الاذي حسامه ا
الص ٌؽة الت
التحك ٌ مً.
و ٌظ هر هناكفارقبا ٌن الخبٌار و المحكام ٌتعلاقبكٌف ٌاة أداءكال منهمااللم هماة المنوطاة
فعات ،أما الخب ٌار
به،فالمحكم ٌصدرقرارهبنا ًء على ما ٌقدمهله األطرا ؾ من مستندات و كمرا
ف هااو ٌعتمااد علااى معلوماتااه و خبرتااهفضاالً عمااا ٌقدمااهلااه األطاارا ؾ ماان معلومااات،فااالخب ٌرلااه
حاتم
التصدي وإباداء رأ ٌاه دون حاجاةللرجاوع ألطار اؾ ،و هاو ماا ال ٌتسانىللمحكام ،الاذي ٌت
تنداتهم و حاق كاال طاارؾفا ً اإلطاالع علااى مااا ٌقدمااه
علٌااهتخ وٌال األطاار اؾ إمكااةنٌاتقاادٌم مسا
الطر ؾ اآلخر،ف هو ٌقومبدور مشابهلدور القاض ً ولكن َ
ث َّم صورللخبرة ٌصبػ عل ٌ هاا وصا ؾ
- 1السن هوري:الوس ٌطالجزء الخا م ص  512و مابع دها
تحك ٌمالتجاري الدولً ،مرجع سبق ذكره ،ص .21
 2محمودمختارأحمد بر ٌري:ال
تحكا ٌمٌختلا ؾ عان أعماال الخبارةذلاك أنقوام هاا ل ٌا
 - 3حكم محكمةدساتور ٌة مصار ٌةساابق اإلشاارةإل ٌاه ح ٌاث ورد أنال
قراراً ملزماً،بل مناط ها أراء ٌجوز طرح ها أوتجزبت ها أو التعد ٌلف ٌ ها ،مجموعة األحكام ج ٌ 9 6ون ٌه  1995ص .408

اتم
التحكا ٌم أح ٌانااً ،و ها ً حااالت تعار ؾبااـ "تحكا ٌم الجاودة" أو النوع ٌااة أو المطابقاة( ) ،ح ٌاث ٌا
بافاقات األطر اؾ و ع ٌنة من اللعة أو اآللاة أو البضااعة لكاً ٌحادد
الحتكاملخب ٌر ٌتمتز وٌدهت
رأ ٌفحساب ،أماا إذا خولاه
بق ها و الشك أنه ٌقؾعند دور الخبٌار إذاأبادى اه
بق ها أو عدمتطا
تطا
بج ال تًترتبطبرأ ٌاهالفناًفهناا ٌكاونقادقاامبادور المحكام ،إ اذ كاان رأ ٌاه
ألطر اؾترتٌب النتا
فاق األطرا ؾ( ).
فقا ً الت
ملزما ً و
رابعا:التحكٌم الوطنً (الد اخلً)و التحكٌم غٌر الوطنً (ال دولً):
ق باالتحكٌم ،فهاو
التاً تلحا
تخدم األوصا اؾ
ٌسود اضطراب شدٌد ٌإديإلى اللب فًاس
بؤنه وط نً أو محلً ،كمااقاد ٌوصاؾبؤناه أجنباً أو دو ل ًا( )؛فاإذاتعلاق األماربعالقاة
ٌوصؾ
نناااانكاااونبصاااددتحكاااٌم
حتاااة مااان حٌااث األطااار اؾ و الموضاااوع و مكاااان التحكاااٌم ،فإ
وطنٌاااةب
لقانون الذي ٌسري علٌه.
داخل ً(وطن ً) ال ٌث ٌرأي مشكلة من حٌثتك ٌٌفه أوت حدٌد ا
ختاار محماود
التفرقاةباٌن التحكاٌم الا داخلً و الت كاٌم األجنباً ف ٌرى األساتاذ م
أما مع ٌار
بن ا ً معٌااار المك ا ن دون اإلهتمااامبجنسا ٌة األطاار اؾ أو طبٌعااةالناازاع،فااالتح كٌم ٌكااون
برٌااريت
أجنب ٌا ً إذاتم خارج الدولاة ،حتاى ولاو كاان أحاد األطارا ؾ وطن ٌاا ً وتعلاقبعقاد أو عالقاة محل ٌاة
نبا اً فٌااه ،أمااا جرٌانااهفا اً
ؤنااه دولا اًلمجاارد وجااود طاارؾ أج
حتااة ،ال ٌوصااؾ هااذا التحكا اٌمب
ب
ب( ).
ج ف ٌإديإلى اعتبره باألجن ً
الخار
افة األجنب ٌاة ح ٌاثناص
ت افاق ٌاةن ٌ وٌاورك لوصاؾ حكام التحكا ٌم بص
و هذا المع ٌارتبنتاه
تفٌذه فٌه( ).
لى سر ٌاننصوص أحكام التحك ٌم ال تًتصدر فً دولة ؼ ٌر الدولة المرادن
ع

Arbitrage de qualité ou de confirmité. - 1
تحك ٌمالتجاري الدولً ،مرجع سبق ذكره ،ص .22
 - 2محمودمختارأحمد بر ٌري:ال
دفاللدول ً.
تح كٌم األجنبًق ال ٌراهالبعض مرا
 - 3هذاال
تحك ٌمالتجاري الدولً ،مرجع سبق ذكره ،ص .23
 - 4محمودمختارأحمد بر ٌري:ال
ف ٌذ أحكامالمحكم ٌن األجنب ٌاةالا ً
ص باالعترا ؾ وتن
تفاق ٌةن ٌو ٌوركلسنة  1958الخا ة
فقرة األولى من ا
- 5انظر المادة األولىال
فترة من  20ما ٌو – ٌ 10ون ٌاو ،1958
تح كٌمالتجاري الدو لًالمنعقد فًن ٌو ٌوركف ًال
أقرها مإتمر األممالمتحدة الخاصبال
بتار ٌخ  13رب ٌعالثان ً .1409
نوفمبر  ،.1985ج ر صادرة
فظف ً 5
تح
و التً انضمتإل ٌ ها الجزابرب
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المطلب الثانً:
حكٌم التجاري ال دولً فً الجزائر
ظام الت
تطور ن
الجزاباارؼاادا االسااقالل ،ولقاادسااا ٌر
تجاااري الا ادولًفا اً
لكاالم عاان التحكا اٌم ال
لقاادكثاار ا
لى أنهلم ٌعرؾنف التطورات فاً
تشرٌع،تجدر إلشارة إ
التطورات ال تًعرف هاالقتصاد و ال
كل الم ٌاد ٌنالقت صادٌة،لذا وجب علٌنا الوقوؾعند كل م ٌادان مان هاذه ال مٌااد ٌنالقتصا ادٌة و
هو ماسنتطرق إل ٌ ه فً دراستنا.
الفرع ألول:التحكٌم الخاصبالمحروقات
لفرنساٌةبعاد االساقالل،لقاد
تعتبر المحروقات الم ٌادانالحس اا فاًلعالقاات الجزابر ٌاة ا
ابة عاان طرٌااق
لقااوانٌن الخاصااةبالمحروقااات( )و كا ار مباادأالحقااوق المكتسا
ؼٌاار المساتعمر ا
ات تاا إول إلااى مجلا ا الدولااة
بعاادما كاناات المنازعااات الخاصااةبال محروقاا
ت افاقٌاااتإفٌااان(  )،ف
لعلٌاااا
نتقااال إلاااى المحكماااة ا
ل( ) عاااوض أن ٌ
بحتتخضااع إلاااى التحكاااٌم الااادو ً
لفرنسا ا ًا( ) ،أصااا
ا
الجزابر ٌة ،و ذلك من أجل أالَّتكون المحاكم الجزابر ٌة مختصة( ).
سانة ) (1963و أكادهبعاد
لفرن ساًل
قبال االتفااق الجزاباري ا
وقدتمتنظ ٌم هذا التحك ٌم من
ذلكاتفاق الجزابرلسنة .) (1965

convention-type du 16 septambre 1961. - 1
 - 2انظر عالنالبادئ حولالتعاون من أجلاست اللالثرواتالباطن ٌةالموجودةبالصحراء.
بترولا ًالصاحراويعلاى ماا
نوفمبر 1958المعرو ؾبالقاانونال
- 3تنص المادة  41من األمر 1111-58الصادر فً 22
فعبه إلى مجل الدولةابتداب ٌا ون هاب ٌا"ً
تفاق ٌةب ٌن صاحب اإلمت ٌاز و المنت
تعلقةبتطب ٌق اال
تخضعالمنازعاتالم
ٌ لً" :
- 4نص عالنالمبادئف ً  15م ار 1962المتعلقبالتعاونف ً م ٌدانالمحروقاتعلى اختصاص محكمةتحك ٌمدول ٌة:
فصال
فة،تخضع كالالمنازعاات و اخالفااتبا ٌنالسالطةالعاماة و أصاحابالحقاوقالمضامونةفا ًال
"رؼم كل األحكامالمخال
األول ،أ،ابتدابٌا ون هابٌاإلى محكمةتحك ٌمدول ٌة "....
- Terki (N.E):" Les sociétés étrangères en Algérie" OPU, 1976, P 243 et s. 5
Bouzana Belkacem: "Le contentieux des hydrocarbures entre l'Algérie et les sociétés etrangères",
OPu, publisud 1985, p78 et s.
لرسام ٌة عادد  67مكارر،الصاادرةبتاار ٌخ 17سابتمبر
فاقلاـ 14سابتمبر  ،1963الجر ٌادة ا
- 6المرسوم رقم 364-63الموا
 ،1963ص  966و مابع دها.
تفاقالمبرم فً الجزابارالعاصامةبتاار ٌخ  29جوٌل ٌاة
نشر اال
نوفمبر ٌ ،1965صادق و ٌ
 - 7أمر رقم 287-65الموافق 18
صابالمحروقاات
فصلف ًالمسابل الخا ة
نس ٌة ٌتعلقبال
الفر
لجزابر ٌة الدٌمقراط ٌةالشعب ٌة و الجم هور ٌة
، 1965ب ٌن الجم هور ٌة ا
نوفمبر  1965ص  980و مابع دها.
بتار ٌخ 19
لرسم ٌةالصادرة
لجزابر ،الجر ٌدة ا
لصناع ٌة فً ا
والتنم ٌة ا

فقادقبلاتباه فاًسانة 1968
الجزابار إلاى التحكا ٌم الادولً،
تقادات ال تً وجهتهاا
رؼم االن
لشركة البترولٌة األمر ٌ كٌة ج ٌ تً (.) ()Getty
ؤن عقدأبرمته مع ا
بش
سابقة:
نسبة تالفاقات ال
ولقد ظهرتتطوراتبال
ف ٌما ٌتعلقبتع ٌ ٌن رب ٌ المحكمة التحك ٌ مٌة منقبل رب ٌ المحكمة العل ٌا الجزابرٌةف ٌما ٌتعلقبتع ٌ ٌن مقر محكمة التحك ٌم فً الجزابرف ٌما ٌتعلقباآلثار الموقؾ.الجزاباار لجاااؤت إلاااى التحكاااٌم الااادولًبعااادصاادور األمااار رقااام 66/154
ماااا الحاااظ أن
فقارة  3علاى أناه :ال
جزابري الذينص فاً الماادة 442
متضمنقانون اإلجراءات المد نٌة ال
ال
ٌجوزللدولة اللألشخص االعتبار ٌن العموم ٌ ٌن أن ٌطلبوا التحك ٌم ".
لاامتاتمكن الجزاباار ماان القضاااء عاال التحكا ٌم الاادول ً إالَّبعاادتااؤم ٌم المحروقاااتفا ًسانة
.1971
عنا اً
لقضااا بً ،وقااد ٌ
لقانونااان  22-71و  ) (24-71علااى مساؤ ة االختصاااص ا
لاام ٌانص ا
بطبٌعااةالحاااال اختصااااص المحاااكم الوطنٌاااة الجزابرٌاااة،السااتثناء الاااوارد ٌخاااص المنازعاااات
لقةبالجباٌة ال تًتخضع إلجراء المصالحة( ).
المتع
تبقااى خاضااعة
فااة إن كاناات النزاعااات األخاارى ؼٌاار الجبابٌااة
ادل فقها اًلمعر
قا ثااار جا
واد
للتحك ٌم أم ال؟

فاق ج ٌتً-سونطراك.
 - 1معروؾ بات
فر ٌال ٌ 1971تضاامنتحد ٌاد اإل ٌطااارالاذيتما اار ف ٌااه
افااقلااـ  12أ
فر 1391المو
 - 2أماررقاام  22-71م اإرخفا ً  16صا
لرسام ٌة عادد ،30الصاادرةبتاار ٌخ 13
بحاث عانالوقاودالساابل واساؽالله ،الجر ٌادة ا
لشركات األجنب ٌةنشاط هاف ً م ٌادانال
ا
فر ٌل  ،1971ص.425
أ
- 3تنصف ً هاذاالصاددالماادة  7مان األمار 22-71علاى ماا ٌ لً" :إنالمقطاعالثاان ً مانالماادة  71مان األمار 1111-58
تعلقةبالضراببالماذكورةتكاون مان اختصااصالمجل ا األعلاى
نوفمبر ٌ 1958عد كما ٌل ً :إن اخالفاتالم
ال مإرخ فً 22
الجزابريابتدابٌا ون هابٌا" ...
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ٌرى ألستاذبن الشٌخ أن المادة 7عندمانصت على اللجوءإلى المحكمة العل ٌا الجزابر ٌاة
فتوحاا ًللتحكا ٌمبالنسابةللنزاعاات األخارى ذات الطاابع
ولجنة المصالحةتكونقدتركت الباب م
( )

ؼ ٌر الجبا بً

مفعاو ال ٌق ضاً
لقانون البترو لاً السااري ال
لس ٌاق ألستاذبنشنب أن "ا
و ٌرى فًنف ا
( )

على مبدأ اللجوء إلى التحك ٌم إالَّف ٌما ٌتعلقبالجبا ٌة"

فتوحاا ً
وقد ذ هب األستاذ إسعاد إلى التسا إل التاال ًبقولاه" :و إن المشارعقادتارك البااب م
للتحك ٌم الداخل ً أو الدول ً إالَّف ٌما ٌتعلقبالجبا ٌة"( ).
لقانون ٌاة
بؽاض النظار إلاى الطب ٌعاة ا
فقاال" :
فقاد ذهاب إلاى رأي مخاالؾ
أما األساتاذ تركاً
تى و إن كانات التخضاع إلختصااص المحكماة العل ٌاا إالَّ
ظة بؤنه ح
جبت لمالح
تفاق اإلقامة ،و
ال
تج ماان أحكااام المااادة  7المااذكورة إمكانٌااة
ننااا أننساتن
أن النزاعااات الخاصااةبالضاارٌبة ال ٌمك
( )

ضم نٌةتسمح ألطر اؾباللجوءإلى محكمة التحك ٌم فً الحاالت األخرى"

فقااال ن" :األماار  71-24الصااادرفا اًأفرٌاال ،1971
بوزانااا
وقااد وضااح الر إٌااا السا اٌد
لقانون ألس اسًللمحروقات الجزابرٌة هاو مصادر عملٌاة مزدوجاة،تكمان فاً إعاادة
متضمن ا
ال
لقانون الداخل ً"( ).
توط ٌن العالقات التعاقدٌة البترولٌة و اخضاع النزاعاتل
فة األطاار اؾ
لقا بااالبترول موزعااة حساابصا
و ٌضا اٌؾ هااذ األ خٌاار أن المنازعااات المتعاة
المع نٌة:

1

"- Benchikh Madjid: "les instruments juridiques de la politique Algérienne des hydrocarbures
L.G.D.J 1973, P 132.
2
- Bencheneb Ali : les mécanisme juridique des relation commerciales internationales de
l'Algérie, OPU, 1984, p298.
3
-Issad mohand : les techniques juridiques dans les accords de développement économique,
OPU1978, P203.
4
Terki N.E: les sociétés étrangères en Algérie, OP. cit P249. *La société mixte de droit Algérien
en matière de recherche et d'exploitation des hydrocarbures liquides in D.P.C.I 1983 Tome 9
N°1, p42.
5
- Bouzana B: op. cit, p291.

ارم با اٌن الدولااة و الشاركة األجنبٌااةلتحدٌااد النظااام
عناادا ٌتعلااقالناازعا بااالبروتوكول المبالقاانون اإلداري ،و
بعة،ف ٌخضاع النازاعل
لشركة التا
الجبا بً و الم الً ،الذيتخضع له ا
فة اإلدار ٌة(سابقاً).
ٌكون االختصاصللمحكمة العل ٌا الجزابر ٌة ،الؽر
فااا ًلااذلكتخضااع النزاعاااتللمحاااكم العا دٌااة ولاقااانون العااا،م عناادما ٌتعلاق األ ماار
 خالبرما با اٌنسااوناطراك و الشااركت األجنبٌااة( ) .وقاادتؤكااد هااذا
بافاقٌااات الشااراكة الم اة
ت
التاً تانص
التحل ٌل عن طر ٌق العقود المبرماةبا ٌنساوناطراك و الشاركت األجنب ٌاة و
على اختصاص المحاكم الجزابرٌة( ).
لقاانونرقام  ،) (14-86ح ٌاث جااء
مقتضى ا
وقدتمتؤ كٌد اختصاص المحاكم الجزابرٌةب
لقااانون و
تجااة عاانتطبٌااق هااذا ا
فااات و النزاعااات النا
فا اً المااادة 63منااه مااا ٌلا اً" :تخضااع ال ال
فقا ًللتشر ٌع المعمولبه.
النصوص المتخذة من أجلتطبٌقه إلى المحاكم الجزابر ٌة المختصة و
لقةبالشراكة فاً م ٌادان المحروقاات أنتخضاع
ؼ ٌر أنه ٌمكنللخالفات و المنازعات المتع
فعول".
فقا ًللتشر ٌع الساري الم
للجنة المصالحة و
تقرار المعامالت فاً م ٌادان المحروقاات
ل ٌ هناك التلم ٌحإلى التحك ٌمٌ ،ادل هاذا علاى اسا
منذسنة  1971فً عدم اللجوءإلى التح كٌم.
تىسنة 1991لٌلجؤ مرة أخرىإلى التحك ٌم
جزابري ح
لقد انتظرالمشرع ال
الجزابار
إذا كانسبب اللجوءإلى التحكا ٌم فاً الساتٌن ٌا هاو االسا خالؾ الادولً و وجاود
سابب اللجاوء إلاى التحكا ٌم فاً التساعٌن ٌات ٌرجاع
ساتقالل ها،فاإن
بسببحداثة
فً موقؾ ضعؾ
إلى األزمةالقتص ادٌة الداخلٌة و الضؽوط الخار جٌة.

Idem, p295- 1
 - 2جااءفا ًبروتوكاول أأباارمباٌن شاركة سااوناطراك و شاركة أجنب ٌااةفا ًالماادة  11منااه ماا ٌلا اً" :عاالوةعلاى كاال األحكااام
لشركة األجنب ٌة من ج هة أخرى ،أوب ٌن
فة،تخضع كلالنزاعات أو اخالفاتالت ًتثورب ٌنالدولة (الجزابر) من ج هة و ا
المخال
ف ٌااذ أحكااا م هااذا
فسا اٌر،تطب ٌااق أوتن
الشااركةالوطن ٌاة سااوناط راك ماان ج هااة والشااركة األجنب ٌااة ماان ج هااة أخاارى،بخصااوصت
لجزابر ٌة وح دها "...أنظر:
فاقالمشارإل ٌه ،الختصاصالمحاكم ا
البروتوكول وبنود االت
Terki N.E: La société mixte de droit Algérien…, op. cit, p42.
بحاث عان
بؤنشاطةالتنق ٌاب وال
تعلاق
- 3القانون 14-86ال مإرخ فً  13ذي الحجة 1406الموافقلاـ 19ؼشات 1986الم
لرسم ٌة عدد  35صادرة فً  27أوت .1986
نقل هاباألناب ٌب .الجر ٌدة ا
المحروقات واست اللها و
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لقانون 14 -86
لقانون 21-91ال معدل و المتممل
جاء فً المادة  12من ا

( )

م ا ٌلً:

لقااانون رقاام  14-86المااإرخفا اً 19ؼشااتساانة 1986
تعاادلوتاتمم المااادة  63ماان ا
"
المذكورة أعاله كاآل تً:
لقضاابٌة
لدولة و أحد أطر اؾعقد اإلشاتراكللجهاات ا
"تخضع المنازعات ال تًتنشب بٌن ا
الجزابرٌة المختصة.
اك با اٌن المإسسااة الوطنٌااة و
تفس ا ٌر أوتطبٌااقعقاد االشاتر
أمااا المنازعااات الناجمااة عاان
فق عل ٌ هاب ٌن األطرا ؾفا ً عقاد
شر ٌك ها األجنب ًفتكون محل مصالحة مقدما ً حسب الشروط المت
الشتراك.
فشل عملٌة المصالحةٌ ،مكن ألطر اؾالعقد عرضالنزاععلى التح كٌم الادولً
و فً حال
.
تخذةلتطبٌقهلحل النزاعات".
لقانون و النصوص الم
جزابريالس ٌما هذا ا
لقانون ال
ٌطبق ا
لقانون كم ا ٌلً:
وقد جاء عرضألسباب لهذا ا
بالدناا
تقاومبهاا
تعد ٌل الذي ٌدخل فاً إطاار اإلصالحاتالقتص اادٌةالتاً
"و ٌهدؾ هذا ال
إلىتوس ٌع اللجوء إلى التحك ٌم الدول ً المطباق حال ٌاا ً علاى أؼلاب العقاود الصاناع ٌة التا ًأبرمت هاا
تكش اؾ المحروقات.
بحث واس
سسات الجزابرٌة منذ السقالللٌشملعقود ال
الم إ
بحث و انتاج المحروقات الذيكاان
إنترددنابشؤن اللجوءإلى التحك ٌم الدولً فً مجال ال
سابداًف ً السبعٌن ٌاتلام ٌعادلاه مبارراًنظاراًللتجرباة التا ً اكتسابت ها م إسسااتنا الوطن ٌاةفا ً هاذا
الم ٌدان.) (".
لقدبرر عرضأسباب اللجوءإلى التحك ٌم فً مٌدان المحروقاتبسبب ٌن هما:
تقومب ها الجزابر.
 إل الحاتالقت صادٌة ال تً- 1القااانون رقاام  21-91مااإرخفا ً  4دٌساامبر 1991تعاادل و ٌاتممالقااانونرقاام 14-86المااإرخفا ً 19ؼشاات 1986
نقل هااا باألناب ٌاااب ج ر عااادد 63فااا ً  7دٌسااامبر 1991
بحاااث عااانالمحروقاااات واسااات اللها و
نشاااطةالتنق ٌاااب وال
ااق بؤ
تعلا
ال م
ص.23392
بلمحروقات ،أكتوبر  1991ص.8
 - 2وزارةالطاقة والمناجم ،مشروعتعد ٌلالقانون 14-86المتعلق ا

 اللجوءإلى التحكا ٌم مان طارؾ المإسساات الجزابر ٌاةف ٌماا ٌتعلاقباالعقود الصاناعٌة ،وكتسبتتجربة فً هذا ال مٌدان.
سسات الجزابرٌةقد ا
بهذاتكون الم إ
لقول هو ن اإل الحات الناتجة عن األزمةالقت صادٌة،قد أدتبالجزابر إلاى
و م ا ٌمكن ا
بثتب ها منذ السقالل( ).
تً تش
تنازل عنبعض المبادئ ال
ال
لقول أن اللجوءإلى التحك ٌم فًحقٌقة األمرلألسباب التالٌة:
عموما ٌمكننا ا
ابة
ٌ .1بقااى التحكا ٌم إمكان ٌااةبح ٌااث ٌكااون مسابوقا ًباااللجوء إلااى مص االحة ملزمااةبالنسا
ألطر اؾ.
تنشاببا ٌن الدولاة الجزابر ٌاة و أحاد أطار اؾ
.2لقد م ٌز المشرعب ٌن المنازعااتالتاً
نبا ااً،
اب باااٌنساااوناطراك وشااار ٌك ه األج
التا ااًتنشا
عقااد االشاااتراك و المنازعاااات
فالمنازعات الثا نٌة هً وحدها ال تًتخضعللتح كٌم.
لقاانون الجزاباري.
لقانون الواجب التطب ٌق هاو ا
.3لقدنص المشرع صراحةعلى أن ا
تقل ٌل من الت خوؾ من التحك ٌمف ً حدذاته.
قد ٌإدي هذاإلى ال
إذنفالمنازعات المتعلقةبالمحروقات رجعت إلى ح ٍد ما إلى ما كانت عل ٌهف ً الستٌن ٌات.
الفرع الثانً:تطورالتحكٌم الخاصباالستثمارات فً الجزائر
مباشر
تثمار ال
أوال :االس
الجزابر قانون الستثمار.
منب ٌن النصوص األولى ال تًسنت ها
نته فًسنة ،) (1963نصت المادة  22منه على حل النزاعاات الناجماة
كان أولقانونتب
بقراراالعتماد و الذي ٌتضامنشارط التحكاٌم ٌ .عناً هاذا،
الملحقة
تفاقٌة
تفس ٌر اال
عنتطب ٌق أو
أن هناك إمكا نٌة اللجوءإلى التحك ٌم.

لجزابر ،د ٌوانالمطبوعات الجامع ٌة ،ب ً عكنون الجزابرالعاصمة،
تحك ٌمالتجاري الدو لًف ً ا
- 1عل ٌوشقربوعة كمال:ال
الطبعةالثان ٌة 2004 ،ص .6
بتار ٌخ 2ؼشت .1963
- 2القانون  277-63مإرخ فً  26جوٌل ٌة ٌ 1963تضمنقانون االستثمار ،ج ر  53صادرة
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لقضاا بً؛ ٌعناً ذلاك أن
أماقانون الستثمارلسنة ،) (1966فلم ٌنص علاى االختصااص ا
الختصاص ٌرجعللمحاكم الجزابرٌة.
لإلشارةفإن الجزابرلمتعر ؾتطبٌقا ًلالستثمار المباشر إالَّبعدسانة ،1990بعادصادور
لقانون .) ()10-90
النقد والقرض(.ا
لقانون المتعلقب
ا
لقاانون
تعلقبهاا( ) ،إذ لام ٌانص ا
لقانونالستثمارات المباشرة فً قان ن ال ٌ
لقد أد خل هذا ا
لعلٌااا الجزابرٌةا ف ٌمااا ٌتعلااق
 10-90علااى التحكا اٌم الا ادولً و إنمااا علااى اختصاااص المحكمااة ا
فاااة
لعلٌاااا (الؽر
ابقاااة ٌكاااون مااان اختصااااص المحكماااة ا
لطباإللؽااااء المتعلاقاا بااارأي المط
باااان
إلدار ٌة)( ).
فاة اال دارٌااة عناادما ٌتعلاق األماار
لعلٌااا الؽر
لؽاااء أمااام المحكمااة ا
اع كااذلك الطعنا باإل
فا
و ٌر
تخااذها المجلا ا
التا اً ٌ
لقاارارات
لرفض تانص المااادة 132فا اً هااذا الشاؤن علااى ما ااٌلً" :أن ا
؛
بااا
فاض ،و ال
بموجب الماواد  130-129-127مان هاذا القاانون التقبال الطعان إالَّبعادقاراري ر
تبلٌػرفض الطب األول".
ٌجوزتقد ٌم الطلب الثان ً إالَّبعد مضً أكثر منعشرةأش هر من
ٌظ هر جل ٌا ً أن النزاعات المتعلقةباالساتثمارات التخضاع إالَّللمحااكم الوطن ٌاة الجزابر ٌاة،
ل( ).
نون على اللجوءإلى التحك ٌم التجاري الدو ً
لقا
ما داملم ٌنص ا
تجااري الادولً؛
أماقانون الستثمار ) (12-93فنص صراحةعلى اللجوء إلاى التحكا ٌم ال
حٌث جاء فً المادة  41منه م ا ٌلً:

بتار ٌخ15 :سبتمبر ،1966
- 1األمررقم  284-66مإرخف ً 10سبتمبر ٌ 1966تضمنقانون االستثمارات ،ج ر صادرة
ص.1202
فر ٌل ٌ1990تعلقبالنقد والقرض.
2القانونرقم  10-90مإرخف ً  19رمضان 1410الموافقلـ  14أ
لجزابر،مرجع سبق ذكره ،ص .9
تحك ٌمالتجاري الدو لًف ً ا
- 3عل ٌوشقربوعة كمال:ال
ً
َّ
- 4تنص المادة  50على ما ٌل ً" :التقبلالقرارات المتخذة عمالبؤحكام المادة  45إالبمراجعة إبطال ،ال ٌحقتقد ٌم
المراجعات إالَّ منقبل األشخاص الطب ٌع ٌ ٌن و المعنو ٌ ٌن المعن ٌ ٌن مباشرةبالقرارات.
ً
ً
مع مراعاة أحكام المادة  132من هذا القانون ٌجب أنتقدم المراجعةتحت طابلة الردشكال خالل م هلةست ٌن ٌوما منتار ٌخ
تبلٌؽ ها.
نشرها أو
رفة اإلدار ٌةللمحكمةالعل ٌا دونسو اها،المراج ات التوقؾالتنفٌذ"
تعود الح ٌةالنظربالمراجعاتللؽ
لجزابر،مرجع سبق ذكره ،ص .10
تحك ٌمالتجاري الدو لًف ً ا
- 5عل ٌوشقربوعة كمال:ال
 - 6مرسومتشر ٌعً  12-93مإرخ فً  19رب ٌع الثانً عام  1414الموافق لـ  5أكتوبر سنة ٌ،1993تعلقبترق ٌة
االستثمار ،ج ر 64الصادرةف ً  10أكتوبر  1990ص .10-3

فعال المساتثمر و
" ٌعرض أينزاع ٌطرأب ٌن المستثمر األجنبا ً و الدولاة الجزابر ٌاة ،إ مَّااب
إ ًّمانت ٌجاة إلجاراءاتخذتاه الدولاة الجزابر ٌاة ضاده ،علاى المحااكم المختصاة ،إالَّ إذا كانات هنااك
تفااق
تعددة ألطر اؾأبرمت ها الدولاة الجزابر ٌاةتتعلاقبالصالح و التحكا ٌم أو ا
ت افاق ٌاتثنابٌة أو م
لح باااللجوء إلااى
خا اص ٌانص علااىشاارطتحكا اٌم أو ٌساامح ألطاار اؾباإلتفاااق علااى إجااراء الصا
تحك ٌم خاص".
كمانص جاءت المادة  17مان ا

03 01

20

2001

08 06

المساتثمر

تخذتااه الدولاة الجزابرٌااة
سابب المساتثمر أوبسابب إجاراء ا
ألجنباً و الدولاة الجزابرٌااةٌ ،كاونب
فاق ٌاااتثناب ٌااة أو متعااددة األطاارا ؾ
ضااده،للج هااات القضاااب ٌة المختصااة ،إالَّفا ً حالااة وجااودات
اتفاااق خا اص ٌانص
أبرمتهااا الدولااة الجزابرٌااةتتعلااقبالمصاالحة و التحكا ٌم ،أوفا اً حالااة وجااود
لىإ اتفاقبناءعلىتحك ٌم خاص".
توصل
للطرف ٌنبال
علىبندتس وٌة أوبند ٌسمح
ٌبدو من هذا النص أن المبدأ هو اختصاص المحاكم الجزابر ٌاة ،أما اإلساتثنءا فهاو اللجاوء
إلى التحك ٌم الدو ً
ل( ) ،وقدتعددتأسالٌب وشاروط اللجاوء إلاى التحكا ٌم و ٌمكان أننباٌن ذلاك
كما ٌلً:
الشرط األولٌ :مكن اللجوءإلى التحكا ٌمبا ٌن الدولاة الجزابر ٌاة و المساتثمر ٌن األجاناب إذا
ت افاق ٌاةثناب ٌاة حاول االساتثمارات ماع الدولاةالتاً ٌنتماً إل ٌهاا المساتثمرون
أبرمت هاذه األ خٌارة
ارم با اٌن حكومااة الجم ه ورٌااة الجزابرٌااة الدٌمقرا طٌااة الشااعبٌة و
ألجانااب،مثااال ذلااك االتفاااق المبا
تحااااادالقتصااااادي البلجٌكااا ااً-اللكساااامب ورؼً ،المتعل ااااقبالتشاااا جٌع و الحم اٌ ااااة المتبادل ااااة
ال
الترقٌااة و
الجزاباار و حكومااة الجم ه ورٌاة اإل ٌطالٌااة حااول
ق با اٌن
الساتثمارات( )،و كااذا االتفاا
ت افاق ٌاتثنابٌة أخرى عدٌدة( ).
ال حماٌة المتبادلةلالستثمارات( )،باالضافةإلى

لجزابر ،المرجعالسابق ،ص .10
تحك ٌمالتجاري الدو لًف ً ا
- 1عل ٌوشقربوعة كمال:ال
بتار ٌخ 24
لجزابر
فاق الموقعبا
باس ً رقم 345-91موافق لـ 5أكتوبر ٌ 1991تضمن المصادقة على االت
 - 2مرسوم ر
فر ٌل  ،1991ج ر  46ص .1775
أ
بتار ٌخ 18
لجزابر
فاق الموقعبا
باس ً رقم 346-91موافق لـ 5أكتوبر ٌ 1991تضمن المصادقة على االت
 - 3مرسوم ر
ما ٌو ،1991ج ر  46ص .1779
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تعاادد األطاار اؾ
الجزاباارقاادصااادقت أو انضاامت إلااى معاهاادة م
شوطورالثووانً :أنتكااون
ال
تفاقٌة واشانطن الصاادرة
تتعلقبالتحك ٌم فً مجال الستثمارات؛مثال ذلك انضمام الجزابرإلى ا
فصلف ً النزاعات الخاصاةباالساتثماراتبا ٌن الادول و
فًسنة  1965و الت ً أنشؤت مركزاًلل
وب تقدماه
كتا
بقباول م
االفاق ٌاة
رعا ٌا دول أخرى( )ٌ .تم اللجوءإلى التحكا ٌمبعاد المصاادقة عاى ت
الدولة الجزابرٌة.
لمست مر األجن بًٌنص علىبناد
تفاق بٌن الدولة الجزابرٌة و ا
لثالث :أن ٌتمإبرام ا
الشرط ا
بنااء علاىتحكا ٌم خااص ،ولكان هاذا الشارط
تفااق
للطارفٌنبالتوصال إلاى ا
تس وٌة أوبند ٌسمح
اى شارط تحكا ٌم ( clause
كثارا وضاوحا فاًقااون االساتثمار  12-93القادٌم الاذيناص عل
أ
تف امه على مشارطة التحكا ٌم ()compromis
لسماح ألطر اؾبال
 )compromissoireأوبا
(

( )

) أوباللجوءإلىتحك ٌم خاص()Arbitrage ad hoc

ار ،فمااا هااو الوضااع
ابة الساتثمار المباشا
للجااوء إلااى التحكا اٌم عاان طرٌااق االتفاااقبالنسا
اتم ا
ٌا
ختلطةالقتصاد؟.
لشركات الم
نسبةل
بال
المختلطة االقتصاد:
ثان ٌا :الشركات
اترك الدولااةفا اً
نصاات المااادة  3ماانقاااون االساتثمارلساانة  1966علااىأنااه" :عناادماتشا
شركاتالقتصاد المختلطبمس اهمة فً الرأسمال الخص األجن بً أو الوط نً"...

نسا و رومان ٌا ،انظرالمرسومالرباسً رقم 01-94ال مإرخ فً ٌ 2نا ٌر
ماثلة معفر
تفاق ٌاتثناب ٌة م
توق ٌع على ا
 - 1وقدتمال
 ،1994ج ر عدد  1ص ،4و كذا المرسوم الرباسً رقم  328-94فً  22أكتوبر  ،1994ج ر عدد  69ص،5المرسوم
الرباسً رقم  88-95مإرخف ً  25م ار  ،1995ج ر عدد  23مصدرةف ً 26أبر ٌل .1995
فصل
تعلقةبال
تفاق ٌةالم
افقلـ ٌ 21نا ٌر ٌ 1995تضمنالمصادقة على اال
عبان 1415المو
 - 2األمررقم  04-95مإرخ فً 19ش
ص باالستثماراتب ٌن الدول و رعاٌا الدول األخرى ،ج رعدد  07صادر فً 15فبراٌر  ،1995ص5
ف ًالنزاعات الخا ة
تح كٌم كوسٌلة لحلالنزاعات التً قدتثور
تح كٌم هو نص وارد ضمن نصوص عقد مع ٌن ٌقرراإللتجاء إلى ال
 - 3شرط ال
صل ً وذلك
فصل عنالعقد األ
تفاق ٌبرمه األطرا ؾ من
تحك ٌمف ه ً أي ا
مستق الب ٌنالمتعاقد ٌن حولالعقد وتنفٌذه  ،أما مشارطةال
فاق التحك ٌم ،منشؤة
للجوء إلى التحك ٌمف ً صددنزاعقابمفعالَبٌن هما .انظرسام ٌة راشد :التحك ٌمف ً العالقات الدول ٌة الخاصة،ات
المعارؾ باالسكندر ٌة ،د.سنة  ،ص.75
Du point de vue terminologique, remarquons que le verbe "compromettre", qui signifie conclure une
convention arbitrale, est employé aussi bien pour la clause compromissoire que pour le compromis.
Source: http://www.legalis.net/ata/html/convention_d_arbitrage.html
4
- L'arbitrage ad hoc est l'arbitrage qui se déroule en dehors de toute institution permanente
d'arbitrage et qui est organisé par les parties elles-mêmes

ختلطةالقتصاد فاًكال ال مٌااد ٌنالقتص اادٌة ،و قادتام
على هذا األ ساأنشبتشركات م
فقاارة  3ماانقااانون اإلجااراءات المدنٌااة
للجااوء إلااى التحك ا ٌم رؼاام مااانصاات علٌااه المااادة 442
ا
جزابري ،و ذلك إلى ؼاٌة .1982
ال
ابت با اٌنسااوناطراك و الشااركة األمر ٌكٌااة
التا اً أنشا
مثااال ذلااك الشااركة المختلطااةالقتصاااد
 Southناص البروتوكاول التؤس ٌ ساًل هاذه
،
)easten Drilling in corpored (ALFOR
لشركة فاً الماادة  9مناه علاى أن":كال المنازعااتباٌن األطار اؾ الناجماة عان البروتوكاول ،و
ا
فاق قواعاد
تفصلبطلب أحاد األطاراؾ باالتح كٌم فاًسوٌسارا و و
ال تً ال ٌمكن حل هابالتر ا،ضً
ؼرفة التجارة الدول ٌة".
التا اًتنشاؤ ماان جااراءس ا ٌر الشااركة أو
فااات
و تانص المااادة 36منااه علااىأنااه" :كاال ال ال
فساا همفاا ً موضااوع األمااور
فٌت ها ،إ مَّاااباا ٌن المسااا هم ٌن و الشااركة ،إ مَّاااباا ٌن المسااا هم ٌن أن
تصاا
ال ف ٌهااابطلااب أحاد األطااراؾ بااالتح كٌمفا اًسوٌساارا حساابنظااام المصاالحة و
الجتم اعٌااةٌ،فصا
( )

التحك ٌملؽرفة التجارة الدول ٌة".

لقاانون  ) (13-86المعادل و الماتمملاه،نصات الماادة 53
لقاانون  13-82و ا
بعدها جااء ا
على اختصاص المحاكم الجزابرٌة.
تنص المادة 53لقانون 13-82على أنه" :تعرضنزاعات الشاركات مختلطاةالقتصااد
جبااري المنصاوص عل ٌاهفا اً
المتولادة عان عالقتهاا ماع المإسسات االشاترا كٌة علاى التحكا م اإل
ألمر رقم  44-75ال مإرخ فً ٌ 17ون ٌو . 1975
ات بااٌن األعضااااء المإسساااٌنللشاااركة المختلطاااة
فاااات الناجماااة عااانلعالقااا
فااع ال ال
وتر
االقتصاد إلى المحاكم الجزابر ٌة طبقا ًللقانون الجزابري".
لقانون الباب أمام التح كٌم الدولًبطرٌقة صر ٌ حة
لقدأؼلق هذا ا

ف ً .1988
فعول اعتباراً من أول جان
رفةالتجارة الدول ٌة،المعدل ،ساريالم
تح كٌملؽ
 - 1انظرنظامالمصالحة وال
تلطة
لشركات المخ
تؤس ٌ ا
- 2القانون  13-82ال مإرخف ً  9ذي القعدة  1402الموافق لـ  28ؼشت  ،1982و المتعلقب
الم بالقانون .13-86
القتصاد و سٌرهاالمعدل وتمم
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فقاارة جدٌاادة علااى المااادة  ،53و ها اً المااادة 53
لقااانون 13-86
وقااد أدخلاات المااادة 26ل
مكرر و ال تًتنصعلى م ا ٌلً:
لقانونٌااةللتصاارؾفا اً أموالهااا أوفا اً
"تتمتااع الشااركة المختلطااةالقتصااادبكامال األهلٌااة ا
لقانون العام"
ذمت ها المالٌة حسب قواعد ا
فقااهف اً عبااارة أهلٌااة التصاارؾ ،إمكانٌااة الشااركة مختلطااةالقتص ا ادٌة
وقااد رأىبعااض ال
لقاانون
اللجوءإلى التحك ٌم ،إن أهلٌة التصرؾ التع نً إمكا نٌة اللجوءإلى التحك ٌمبعاد اما ناص ا
على اختصاص المحاكم الجزابرٌة .
لم ٌظ هر الشك من جد ٌدف ً إمكان ٌةلجوء الشركات مختلطة االقتصااد إلاى التحكا ٌم إالَّبعاد
اذي نااص علاى االساتثمار المباشاار ولاام ٌانص علاى االساتثمار عاان
لقااانون 10-90؛ الا
صاادور ا
لشركات المختلطاةالقتصااد
لقانبا
لقانونان المتع
ختلطةالقتصاد وبالتالً فا
لشركات الم
طر ٌق ا
لم ٌلؽ ٌا.
وعلى هذا األ سا ف ٌما ٌتعلقبهاا االختصااص ٌرجاع إلاى المحااكم الوطن ٌاة ،ولكان فاً
ختلطةالقتصادإلى التح كٌم.
لشركات الم
التعامل أخضعت ا
سسات فاًسانة  1990علاى خضاوع النزاعاات
ختلطة أ
لقدنص النظام ألس اسًلشركة م
جزابري( ).
لقانون ال
إلى المحاكم الجزابرٌة وتطب ٌق ا
تفسا ٌر أو
تز باإبرام،
تفاق ما ٌلًٌ":فصل فً كلنزاع ٌتعلقباال ام
و جاء فًبروتوكول اال
الت ا ال ٌمكاان أنتحاالبالتراضا اً
تفٌااذ المشااار إل ٌهااا ،و
االفاقٌااات الن
تفٌااذ هااذا البروتوك ا ل أو ت
ن
فقاا ً
فة التجارة الدول ٌة ،منقبلثالثة محكما ٌن ٌعٌناون و
فقنظام المصالحة و التحك ٌملؽر
ن هاب ٌا ً و
لهذا النظام.
لساريالمفعول فً الجزابرٌ ،جري التحك ٌمبالجزابر
لقانون ا
لقانونالواجب التطب ٌق هو ا
ا
العاص مة"

لجزابر ،المرجعالسابق ،ص .13
تحك ٌمالتجاري الدو لًف ً ا
- 1عل ٌوشقربوعة كمال:ال

ارتكااازاً علااى القااانون 10-90تاام إخضاااع الشااركات المختلطااةالقتصاااد إلااى التحكا اٌم
لقانون ٌاة ٌعتبار هاذا
لوقاعالقتصاادي الجزاباري،لكان مان الناح ٌاة ا
لسبب فً ذلك هاو ا ا
الدولً ،ا
خرقا ًللقانون.
بحت
فقاد أصا
لقاانونٌن  ،13-82و 13-86
لقانون  12-93و الذيألؽاى ا
أمابعدصدور ا
الشااركات المختلطااةالقتصااادتخضااعلهااذا ا
لقااانون و ذلااك حسااب المااادة ،) (41و كااذلك الشااؤن
تطاو ٌر اإلساتثمار ،ج ر عادد47
لقانون  03-01مإرخ فاً  20أوت ٌ ،2001تعلاقب
نسبةل
بال
صادرةبتار ٌخ  2001/08/22معادل ومتاتم ،الاذي ناصصاراحة علاى المسااواة فاً المعاملاة
النص على الشاركات
لمستثمر الوط نً و األجن بً من جهة حسب المادة  14منه و كذا عدم
ب ٌن ا
تعددةالقتصاد من جهةثا نٌة و عله ٌ ف هًتعامل مثل الستثمارات المباشرة.
م
التكنولوجٌا والعق دو الصناعٌة:
بعقود نقل
ثالثا:التحكٌم الخاص
تى ال مٌادٌن.
لقد خضعتعقودنقل التكنولوج ٌاإلى التحك ٌم الدولً و ذلك فًش
تكا وٌن و
العقاود األخارىكعقاود ال
تاوجبال ٌاد  ،أماا
نذكر منبٌن هاعقودالمفتاحبال ٌاد و المن
المساعدة التقن ٌةفؽالبا ً ما كانتتخضعللمحاكم الجزابر ٌة.
ود نقال التكنولوج ٌا ال تما بالسا ٌادة الوطن ٌاة
لقدتمتبر ٌر هذه الوضعٌة على أ سا أن عق
الجزابر ٌ ة.
لشركات األجنبٌة الم ه ٌمناة علاى التكنولو جٌااتكاونقادفرضات
تفس ٌر آخرمفاده أن ا
هناك
لقاانون الجزاباري
المقابالتكاونقادفرضات ا
الجزابارب
الجزابار الخضاوع إلاى التحكا ٌم ،و
على
كقانون واجب التطب ٌق.
( )

رنسً لسنة 1893
ري الف
لثالث:النظامالت حكٌمً الجزائ
الفرع ا

تلؽى جم ٌع األحكامالسابقة
بلمحروقات المشار إل ٌ ها عاله،
تعلقة ا
 - 1انظر المادة  49التًتنص على " :عداالقوان ٌن الم
تشر ٌعً الس ٌما من هابما ٌل ً -1 :القانون رقم  13-82ال مإرخف ً  28ؼشت  1982و المتعلق
فة ل هذا المرسوم ال
المخال
تلط االقتصاد  ،و سٌرها،المعدل والمتمم.
لشركاتالمخ
تؤس ٌ ا
ب
2
-Mabroukine Ali: le règlement d'arbitrage Algéro - français du 27 mars 1983 in Revue de
l'arbitrage, 1986, p192,232
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تفاقٌة متبوعاة
فرنسا فًسنة  ،1982و كان ت هذ اال
تفاقٌةتعاون مع
لقد أبرمت الجزابر ا
البلدٌن.
بابرامنظامتحك ٌ مًب ٌن
تح المجاالللشاركات الجزابراة ٌ باؤن
مثابة مع اهدة فًشكل مبساطٌ،فا
إن النظام التحك ٌ مًب
تا إبارام
فق م
تلجؤ إلى التحك ٌم التجاري الدول ً إذا ماأبرمت عقودا معشركاتفرنسا ٌة ،وفعاالً اد
فرنس ً.
فق النظام التحك ٌم ً الجزابري ال
عقوداً اشتملت على النص على التحك ٌم المنظم و
ت فرنسٌة.
مثال ذلك ما جاءفً عقودأبرمت هاشركات جزابرٌة معشركا
نف ٌاذ هاذاالعقاد ،و الاذي ال ٌمكان حلاهبالترا ضاًٌ،فصال
تفسا ٌر أوت
"كلنزاع ٌثوربشؤن
لفرنسٌة و الجزابر ٌة".
فٌهبالرجوعإلى النظام التحك ٌ مً المبرم فً  27مار ب ٌن الحكومت ٌن ا
للجااوء إلااى
تباار ا
فقااط ،ال ٌع
الجزابا و فرنسااا
ار
ق با اٌن
ٌعااد النظااام التحك ٌما اً محاادود النطاا
الجزابااري ألن المااادة
فقاارة 3لقااانون االجااراءات المدنٌااة
النظااام التحك ٌما ً خرقاا ًللمااادة 442
159لدستور 1976تنص علاى أن" :المع اهادات الدول ٌاةالتاًصاادق عل اٌهاربا ٌ الجم هور ٌاة
فتاحنحاو
طبقا ًلألحكام المنصوص عل ٌ هاف ً الدستورتكتسبقوة القانون" و ٌعتبر هذابدا ٌة اإلن
تقبل الجزابرللتحك ٌم التجاري الدولً.
( )

الفرع الرابع:التحكوٌم المؤسساتالعمو مٌة االقتصادٌة منذ 1899

سسات العموم ٌاةالقتصا ادٌة ظهار جادل حاول إمكان ٌاة
لقةبالم إ
بعد صدور النصوص المتع
فقاارة 3لقااانون
لؽاااء المااادة 442
لرؼم ماان عاادم إ
أخاارفبااا
عبااارة ى
خضااوع ها إلااى التحكاا ٌم،ب
جزابري ،هل ٌمكن إخضاع هاللتحك ٌم؟
الجراءات المد نٌة ال
حتاوي علاى
لقاةبالمإسساات العموم ٌاةالقتصااد ة الت
سنب ٌنف ٌما ٌاؤ تً أن النصاوص المتع
التا اً مهاادت
لفارع األول) ،و إنمااا النصااوص االحقااة ها اً
اام مفادهااا أنهاااتخضااعللتحك ٌم(ا
أحكا
بقا-
الطر ٌقلذلك –كمابٌنا ذلكسا

 - 1انظرالقانون رقم  01-88مإرخ فً  22جمادى األولى عام  1408الموافق لـ ٌ 12نا ٌر ٌ 1988تضمنالقانون
توج ٌ ه ًلل مإسساتالعموم ٌ االقتصاد ٌة ،ج ر  1صادرة فً ٌ 13نا ٌر .1988
ال
القانون رقم  04-88مإرخف ً  22جمادى األولى عام  1408الموافق لـ ٌ 12ناٌر ٌ 1988عدل و ٌتمم األمر 59-75
ال مإرخ فً  26سبتمبر  1975و المتضمنالقانونالتجاري ،و ٌحددالقواعد الخاصة المطبقة على المإسسات الع موم ٌة
القتصاد ٌة.

ضللتحكٌم:
قتصا ٌة ال تخع
بالمؤسساتالعمو مٌة ال
أوال:النصوص الخاصة
سسات العموم ٌاةالقتصاا دٌة إلاى التحكا ٌم ،علاى هاذا
لفقه فً مسؤلة خضوع الم إ
نقسم ا
لقد ا
فة.
األسا نقدم أوالً اآلراء القابلةبخضوع هاللتحك ٌم،ثمبعد ذلك اآلراء المخال
صادٌة للتحكٌم:
ضوع المؤسساتالعمو مٌة االقت
ائلةبخ
 -1آلرءا الق
لفرنس ا ً) ماان
عرب ا ً) و ( 4الانص ا
فقاارة (3الانص ال
تكااز ه ا الء علااى المااادة  20ال
لقااد ار
بعااةلذمااة المإسسااة
لكااات التا
لت اً تانص علااى" :كمااا ٌمكاان أنتكااون الممت
لقااانون رقاام  01-88ا
ا
لفقارة األولاى مان الماادة  442من األمار -66
العمو مٌةالقتص اادٌة موضاوع مصاالحةحساب ا
 154ال مإرخ فً ٌ 8ون ٌو  1966المذكور عاله"
لفقرة الثان ٌة مننف المادة:
وتنص ا
"و ٌمكن التصرؾ فً هذه الممتلكات وب ٌع ها طبقا ًلقواعد القانون التجاري"
الجزاباااري خضاااوع المإسساااات العمو مٌاااة
فقاااه
علاااىؼااارار هاااذ األحكااا ام ٌااارىبعاااض ال
لقااانون ٌ 01-88ساامحصااراحة
القتص ا ادٌة إلااى التحك ا ٌم ،حٌااث ٌق ا ل األساتاذ أحمااد م حٌااو " :ا
فاع كالؼماوض
لفقارة  )4و ٌر
سسات العمو مٌةالقت صادٌة اللجوءإلى التحك ٌم (الماادة  20ا
للم إ
( )

لمسؤلة
حول هذه ا

لقاااانون
لعشاار  01-88المتضاامن ا
لقاااوانٌن ا
لقاض ااًبجااااوي أح مااد" :أن إحاادى ا
و ٌاارى ا
التااوج ٌ هًللمإسسااات العمو مٌااةالقتص ا ادٌة هوا تاارخ ٌص واضااحللجااوء إلااى التحكا اٌم الا ادولً،
عناادما ٌصاارحفا اً المااادة  20أن المإسسااات العمو مٌااةالقتصاا ادٌةلهااا حرٌااة التصاارؾفا اً
( )

لقانون التجاري"
بقالقواعد ا
بعةلذمت ها ،ط
الممتلك ات التا

االقتصادٌللتحكٌم:
ة
ضوع المؤسساتالعمو مٌة
ائلةبعدم خ
 -2آلرءا الق

1 Mahiou Ahmed: L'arbitrage en Algérie in revue Algérienne, volume XXVII, N° 4 , 1989, p 720.
2- Bedjaoui Mohamed: un tournant remarquable dans la législation algérienne relative à
l'arbitrage commercial international, in Bulletin de la cour internationale d'arbitrage de la C.C.I.
vol 4, N° 2, Octobre 1993, p 58.
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لفقرة
اطدم بااا
إن التص ا رٌحبخضااوع المإسسااات العمو مٌااةالقتص ا ادٌةللتحكا اٌم الا ادولً ٌصا
لتا اً أدت إلااى
لقااانون  01-88و النصااوص االحقااة ا
ألولااى ماان المااادة  20و المااادة  36ماان ا
فقرة  3ق إ م.
إلؽاء المادة 442
بعاااةلذماااة المإسساااة العمو مٌاااة
لكاااات التا
تكاااون الممت
فقااار األولاااى" :
تااانص الماااادة 20
لقواعد المعمولب ها فً التجارة
تنازل عن ها و التصرؾف ٌ ها و حجزها حسب ا
القت صادٌةقابلةلل
ف ٌة الت ًتساوي مقابلق ٌمة الرأسمال التؤسٌسًللمإسسة".
ماعدا جز ًء من األصول الصا
لفق هاءإشكالٌةتتعلقبممتلكات المإسسة العمو مٌةالقت صادٌة ،حٌث أن المادة
لقدب ٌن أحد ا
اباال ق ٌمااة الرأساامال التؤسٌسا اً و
التا اًتساااوي مق
از با ٌن األصااول الصاافٌة
فقاارة أولااىت مٌا
20
الثاا نً مان
لشركة فً وقات ماا  ،إن الصانؾ
لشركة أي األموال و الحقوق المملوكةل
موجودات ا
األمااوال هااو وحااده الااذي ٌكااونقااابالًللتنااازل ،التصاار ؾ و الحجااز ،و هااو وحااده الااذي ٌخضااع
للتحكا اٌم و هااذا ماااس ا ٌإدي إلااى إش اكالٌة التم ٌازٌا با ٌن األصااول الصاافٌة و موجااودات المإسسااة
( )

العمو مٌةالقت صادٌة

التا اًتخضااع الم إسسااات العمو مٌااة
لقااانون 01-88
تبا اٌن ذلااك أٌضااا ماان المااادة 36ل
و ٌ
عنا اً عاادم
لقضااابٌة ،و هااذا ٌ
القتصاا ادٌة إلااىقااانون خاااص ف ٌمااا ٌتعلااقبالتصافٌة و التساا وٌة ا
لشركات التجارٌة.
إخضاع هالقانون ا
تــــــ رجٌــــــح
حاتم عادم اخضااع ها إلاىقاانون
لقانون ٌاة،ت
لقانو نٌة ألموال المإسسة العموم ٌاة ا
إن الطب ٌعة ا
لقضابٌة  ،و هذا ال ٌتماشاىعمافكارة التحكاٌم
التس وٌة ا
التصفٌة و
لشركات التجارٌةف ٌما ٌتعلقب
ا
لشركت األجنبٌة( ).
و ال مصالح ا
فقارة  3مان ق إ ملاامتلاػ الضامن ٌا ً و الصااراحة ،إلاىؼا ٌااة
ٌتباٌن كاذلك أن المااادة 442
فقارة  2ماا
التشر ٌ عً  09-93الذي ألؽى الماادة 442فجااء فاً المااد األولاى
لمرسوم
صدور ا
1 - Terki NoureddinM l'arbitrage et l'entreprise publique en Afrique du Nord in revue de droit
international et de droit comparé 1989, N°2 P128, 129 et l'arbitrage international et l'entreprise
publique économique en Algérie in revue de l'arbitrage, 1990, p, p 592-593.
لجزابر ،المرجعالسابق ،ص .18
تحك ٌمالتجاري الدو لًف ً ا
- 2عل ٌوشقربوعة كمال:ال

لعااام أنٌطلبااوا التحك ا ٌم مااا عاادافا اً
لقااانون ا
التاااب عٌنل
عنااو ٌٌن
ٌلا اً " :ال ٌجااوز ألشااخاص ال م
عالقاتهم التجارٌة الدول ٌة".
بحتقابلة الخضاوعللتحكا ٌم ماا
سسات العمو مٌةالقت صادٌةقد أص
إن هذا ال ٌع نً أن الم إ
صل ف ٌ ها.
دامت مسؤلة التم ٌ ٌزب ٌن أموال المإسسةلمٌف
عد سنة :1884
ضللتحكٌم ال دولًب
ثانٌا:المؤسساتالعمو مٌة االقتصادٌة تخع
إن النصوصلالحقةلقوان ٌن  1988ه ً الت ًبٌنتتدر ٌج ٌا ً خضوع الم إسسات العموم ٌاة
القت صادٌةإلى التح كٌم الدولً،لقد جاء فً الماادة  217مانالمرساوم التشار ٌ عً  ) (08-93ماا
فال
نصه" :تخضع الشركات ذات أموال عموم ٌة كل ٌا ً أو جزب ٌا ً ألحكام هاذا البااب المتعلاقبااإل
لقضابٌة.
التس وٌة ا
و
عنا اً
صافٌة ٌ
لقااانونفا اً حالااة مااا إ اذ كااان إجااراء الت ا
طبااق أحكااام المااادة  352ماان هااذا ا
الت
شركة مذكورة فً المقطع األول عاله.
تخااذ الساالطة العمو مٌااة ال مإهلااة عاان طرٌااق التنظااٌ،م تااداب ٌرتسا ادٌد
ؼٌاارأنااه ٌمكاان أنت
مستحقات الدابن ٌن .
فاال اإلجااراء الجاااري طبقاا ً ألحكااام المااادة
وتشاامل التااداب ٌر المااذكورةفا ً المقطااع السااابقق
 357أدناه".
لكااات المإسسااات العمو مٌااة
عته المااادة  217هااو إخضاااع ممت
إ اذ كااان المباادأالااذي وضاا
لكاات،فاإن الساتثناءات
القت صادٌةإلى إلفال  ،وقد ٌعناً ذلاك عادم التم ٌٌازبا ٌن طب ٌعاة الممت
لقضااابٌة ،وقااد
فا ال و التسااو ٌات ا
عنا اً عاادمتطبٌاق اإل
الثااا نًت
الااواردةفا اًالمقطعا ٌن األول و
سساة العموم ٌاةالقتص اادٌة ،و هاذا م اا ٌاإدي إلاى عادم
ٌرجع ذلكلعدم التم ٌ ٌزب ٌن ممتلكات الم إ
قابلٌة خضوع هاللتح كٌم.

افقلـ 25أبر ٌل ٌ 1993عدل و ٌتمم األمررقم -75
 - 1مرسومتشر ٌعً رقم  08-93مإرخف ً  3ذيالقعدة 1413المو
59ال مإرخف ً 26سبتمبر 1975المتضمنالقانونالتجاري ،ج ر عدد 27الصادرف ً 27أبر ٌل  ،1993ص .3
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لقاانون  01-88فاً مادتاه 24
التشر ٌ عً ) (08-94فقد ع ّدل المادة  20من ا
لمرسوم
أما ا
سسات العمو مٌةالقتصاادٌة قابلاةللب ٌاع و
بعةللممتلكات الخاصةبالم إ
اآل تً" :تعد ا مالك التا
لقواعد المعمولب ها فً ال مٌدان التجاريباستثناء أمالك التخصا ٌص و
التحو ٌل و الحجز حسب ا
نتفاع.
تً تستؽل عن طر ٌق اال
أجزاء من ا مالك العمو مٌة ال
تحدد كٌف ٌاتتطب ٌق أحكام هذه المادة عندالقتضاء عن طر ٌق التنظ ٌم".
ساااات العموم ٌاااة
شااار ٌ عً علاااى أن" :المإس
لمرساااوم الت
مااان نفا اا ا
ونصاااتالماااادة 25
القت صادٌة

لقانون العام
بعةل
هًشركات ذات ر إ و أموالتملك الدولة أوشخص ٌات معن وٌةتا

لشركاء.
ألؼلٌبة المطلقة مناألسهم أو حصص ا
تخفا ٌض مناه و كٌفٌاات
سسات العمو مٌةالقتص ادٌة و ال
تتم كٌف ٌات الز ٌادة فً رأسمال الم إ
تعو ٌض اإلهتالك طبقا ًلألحكام المنصوص عل ٌ هاف ً القانون التجاري".
لقانون  01-88ال تًتعتبر ملؽاة.
تؽ ٌر هذه المادة التع رٌؾ الوارد فً المادة  5من ا
سس ة العموم ٌة االقتصاد ٌة ال ٌتكاون إالَّ مان األماوال العاماة،
ما ٌالحظ هو أن رأسمال الم إ
بحتبهذا كل هاقابلةللتصرؾ( ).
و أنالمشرع أصح ال ٌم ٌزب ٌن ممتلكات ها،لقد أص
على هذا األ سا ٌمكانللمإسساات العموم ٌاةالقتص اادٌة أنتطالابباالتحك ٌم مان دون أن
تطاارح مسااؤلة طبٌعااة ممتلكاتهااا ،أماا األمااوال المساتثناة ماانقباال المشاارعف هاا ًلٌساات أمااواالً
للمإسسة العمو مٌةالقتص ادٌة وبالت الًتكونؼ ٌرقابلةللتصرؾ.
لفصل فً طب ٌعة ممتلكات ها ٌمكن ها أنتخضعإلى التحك ٌم التجاري الدولً المنصاوص
بعد ا
علٌه فًقاون اإلجراءات المد نٌة المعدل و المتمم.
سوم التش رٌعً :08-83
الفرع الخامس:التحكٌمالتجاري الدولً المؤسسبعد المر
تجااري الادولً ،ما ا هاً
لقدرفضت الجزابر ط ٌلةثالثونسنة مضات الخضاوعللتحكا ٌم ال
قع ،ف هل هناك منأسباب أخرى؟
ٌا ترىألسباب؟ و هذ ا هً ال ٌومترضخ ألمر الوا
 - 1مرسومتشر ٌع ًرقم 08-94ال مإرخف ً  26ما ٌو  1994المتضمنقانونال مال ٌةالتكمٌل ًلسنة .1994
تحك ٌمالتجاري الدو لًف ًالجزابر ،المرجعالسابق ،ص .20
- 2عل ٌوشقربوعة كمال:ال

:) (ت
ً لق اضًبجاوي محمد ولخ ها كاآل
تطرق لهذهألسباب ا
. لرفض الخاصةبكل دولة
أسباب ا.لرفض الخاصةبالدول العربٌة منبٌن ها الجزابر
أسباب اًتجااري الادول
ثمسنب ٌنبالضرورة ألسباب ال تًدفعتبالدولإلىقبول طر ٌق التحكاٌم ال
.ًلفض منازعات الستثمار األجن ب
كوس ٌلة

1

- bedjaoui Mohamed: L'évolution des conception et de la pratique algériennes en matière
d'arbitrage international, actes du séminaire sur l'arbitrage commercial, organisé par la chambre
national de commerce à Alger le 14 et 15 décembre 1992, chambre national de commerce, mars
1993 p 15-40.
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خاصة بكل دولة:
رفض ال
وال:أسباب ال
إن التحك ٌم هونظام عدالة خاصاة ٌسالب النازاع مان اختصااص المحااكم العاد ٌاةل ٌخضاعه
فسا هم أوبمسااعدت هم .وبالتاال ًتنشاؤ
ألشخاص خاصاة،ؼالباا ً مااتكاون مختاارة مان األطارا ؾ أن
لرس مٌة.
القةر٘بىعب ٌن التحك ٌم والعدالة ا
افة عامااة،سااواء كاناات المإسسااة عمو مٌااة أو خاصااة،
إذنفااالتحك ٌم ؼٌاار مرؼااوب فٌااهبصا
افة عامااة
لعااالم الثالااث أو كاناات الاادول عربٌااة أو ماان دول الجنااوببصا
بعااةل ادول ا
ؼربٌااة أوتا
لس ٌادة.
متعبا
ترفض الدولة التحك ٌملكون هاتت
لصعبوقوع الدولة فًشباك التحك ٌم ،ماا ٌبادولناا ال ٌاوم شاًء عاادي
كان فًالبداٌة من ا
هوف ً الحقٌقةؼن ٌمة هامة جداًبالنسبةللتحكا ٌمٌ .جاب أننتصاور أنتوساع التحكا ٌمٌ ،عنا ً أوالً
و أخ ٌراً "عدالة خاصة"تواجه الدولة أو على األقلتق ٌ ٌد هاف ً مجالنشاط ها( ).
لفهم أه مٌةتوسع التحك ٌم التجاري الدولًٌ ،جب أننذكر أنس ٌادة الدولة عاماة و مانعاة،
لقااانون وساالطةتوقٌااعالجاازاء،ساالب الدولاا ة
الساا ٌما أنهاااتتمثاالفا اًساالطة إنشاااء وتطبٌااق ا
اابع
لفارد أو المجموعاة الخاصاة هاو انتصاار أولللتحكا ٌمٌبا ٌن الط
لقضاا بً علاى ا
الختصاص ا
لقضابٌةللدولة.
نسبةللسلطة ا
الستثنا بً لهبال
لعااام أو
لقااانون ا
بعااةل
لقضااا بً علاى األشااخاص المعن وٌااة التا
اخا ال الدولاة االختصاااص ا
فروع الدولةتعتبر مرحلة أكبر من األولى.
نفس ها ،مع أن ها
البة الدولة خضوع هاللتحك ٌم هً
توصلإلى مط
ال

هً مصدر كلسالطة و

تى من طرؾ محاكم ها الخاصة ،هاذا ماا ٌعاد ؼٌار معهاود و
صرفات ها ح
هً التحب من ٌعرقلت
فه.
ثوري،لولمنكنقد اعتدنا على ذلك إلى أنَّ هذا الوضع أصبح مبتدل أوبعبارة أخرىتا
فاض أ ٌاةتبع ٌاة أو خضاوع ألي ك ٌاان
الننساى أن السا ٌادة فاً النظاام الادول ً ها ً أساساا ً ر
خار جً،سواء كانت دولة أجنبٌة أو من ظمة دولٌة.

لجزابر،مرجع سبق ذكره ،ص .21
تحك ٌمالتجاري الدو لًف ً ا
- 1عل ٌوشقربوعة كمال:ال

لقاانو نًلمجتمااع
تجااري الادولً ،و النظاام ا
استسالمتللتحكا اٌم ال
ام نالحظاه هاو أن الدولاة
التجار.
ص بالدولالعربٌة و من بٌنها الجزائر:
فض الخا ة
ثانٌا:أسباب الر
تنازعب ٌن التحك ٌم و المحااكم
ز ٌادةعلى األسباب الخاصةبكل دولة و المتمثلة فً عالقة ال
الوط نٌة هناكأسباب أخرى خاصةبالدول العربٌة،
ترتبط هذه األسباببالتار ٌخ أوالً و االقتصادثان ٌا وبالقانونثالثاً.
أ) :األسبابالتا رٌخٌة:
ن وجزهاف ٌم ا ٌلً:
يااذعرفتاااه دول المشااارق
ااببنظااام اإلمتٌاااازات الا
لقضاااابٌةبسا
تقلااا ٌص مٌااادان الساالطة ا
العر بً.
ذي عرفتهتو ن و المؽرب و الجزابر.
 ال حماٌة أوالستعمار (الستدمار) التقل ٌل منتدخل المحاكم المحل ٌة( ).
على هذ األ سا ٌبدو ال ٌوم اللجوءإلى التحك ٌم ك
ب) :األسباب االقتصادٌة:
بحت الدولة
لة ،فؤص
لقد شٌدت الدول العربٌة و خاصة الجزابراقتصادٌات هاعلىتدخل الدو
تاجراً مستثمراً ،صناع ٌاً ،مقاوال،ناقالً  ،م إمناً.
رؼم ذلكفالضرورةالقت صادٌة ألزمت الجزابرعلى اللجوءإلى التحك ٌم فً الواقع،رؼام
أن هاتبنتتشر ٌعا ً ٌمنع اللجوء إلى التحك ٌم.
نف ٌذٌة ال تًت حماً الدولاة ذات
هو من الواضح أن مبادئ الحصانة القضابٌة و الحصانة الت
افة الدولاة و
تقل ٌادي الاذي ٌؤخاذبص
فاض المعٌاار ال
سابب ر
بحت مقٌدة أوتالشتب
لس ٌادة،قد أص
ا
ارفات
ارفات التسا ٌ ٌر وتص
تعاارضباٌنتص
تؽلب المع ٌار الذي ٌؤخاذبطب ٌعاةتصارؾ الدولاة (ال

فسه ،ص .22
- 1عل ٌوشقربوعة كمال:المرجعن
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السالطة) –-Opposition jus gestionis au jus imperisلامتتوصال الادول العرب ٌاة إلاى
ل( ).
نفس ها ضد التحك ٌم التجاري الدو ً
التدرعبحصانت هالتح مً
لقانونٌة) :
جـ) :األسبابالتحكٌ مٌة (ا
لقااانون
بعاااد ا
التا اًصاادرت عاان محكما اٌنؼاارٌب ٌن ،ا
ٌتمعلاق األماار اهنابقاارارات التحكا اٌم
ال داخلً العر بًالواجب التطب ٌق و محا التتدو ٌل العقود( ).
رارات التحكٌم المشهورة:
*/ق
بعد
لقضااا ٌا اسات
لقااد طرحااتفا اً الخمساٌن ٌات عاادت قضااا ٌا علااى التحكا ٌم( )،فا اً كاال هااذه ا
لقانون العر بًالواجب التطب ٌق،على هذا ألس اا اعتبارت الادول العرب ٌاة
المحكمون الؽرب ٌون ا
لشمال على الجنوب.
التحك ٌم الدولً وس ٌلةل ه ٌمنةبلدان ا
ولكن هلتؽ ٌر الوضع منذ ذلكالوقت؟
عربا اً ال ا داخلًفا اً ع اةد قضااا ٌا طرحااتفا اً
لقااانون ال
عناات المحكمااونفا اًإبجعاااد ا
لقاادت
ل( ).
لسبعٌنات على التحك ٌم الدو ً
ا
لقضا ٌا طرحت مشكلة واحدة و
و عجب العجاب هو أن هذه ا

هً التؤمٌنات الل ٌبٌة ،ولكن ها

لقاانون الا داخلًللادول
تى و إن كان ا
لف ة( ) ،ح
أدتإلى الثةقراراتتحك ٌ مٌة و الثة حلول مخت
العرب ٌة معٌنا ً كقانون واجب التطب ٌقفإنبعاض المحكما ٌن ٌبعادون هاذا االخت ٌاار،لتطب ٌاققاانون
آخر.
وقدنجحت هذه المحاوالت وتوصالت إلاىتادو ٌل العقاود و إخراج هاا عان محل هاا انطالقاا ً
لقااانو نً
لعقااد مباشاارةبالنظااام ا
لا ربااط ا
تجااا األول هااو محاواة
ماانمباادأسالطن اإلرادة ،كاان اال

فسه ،ص .23
- 1عل ٌوشقربوعة كمال:المرجعن
فسه ،ص 23
- 2عل ٌوشقربوعة كمال:المرجعن
3
- Pétroleum développent c/chekh d'buo dhabi 1951 gouvernement de quatar c/ international
marine oil company 1953, gouvernement d'Arabie saoudite c/ Aramco 1958, Spphier annuaire
suisse de droit international, 1962.
4
- Sentence calasiatic, 19 janvier 1977 rendu par René-jean DUBUY. …etc
5
Stern B: trois arbitrage, un problème, trois solution in revue de l'arbitrage N° 1 1980. P 43

افة الشااخص
نبا اًبصا
معاها و اإلعتاار اؾللمتعاقاادالخااص األج
لعقاادبشاابه دة
الا ادولً وتس ا مٌة ا
لقانو نً الدولً.
ا
تنااقضبح ٌاث
افة ،الحاظ
ولكن فًالوقات الاذي اعتارؾف ٌاهللمتعاقاد األجنباًب هاذه الص
تبرت الدولة العربٌة متاجر من أجل إخضاع هاللتحك ٌم( ).
اع
هناك محاولة أخرىتتمثل فً إخضاعالعقدإلىنظاامقاانو نً خااص( ordre juridique
فساه أو ٌكاوننظاماا ً
 )spécifiqueأو إلاىنظاامثالاث ( ٌ )tiers-ordreتمثال إماافا ً العقادن
تجااار،و كاال هااذه
تكااون ماانقااانون ال
قانون ٌاا ً دول ٌاا ً ( )ordre juridique internationalم
ب( ).
لقانون ال داخلً العر ً
المحا الت تهدؾإلىإبعادتطب ٌق ا
إن عدم اختصاص المحاكم الجزابر ٌاة هاوتناازل وضامان ممناوحللمساتثمر األجنباً هاو
تقاللٌة
ضاٌفةبعادم االختصاااص ،عاادم ال حٌااادو نقااصفا اً اسا
اعتاار اؾضاام نً ماان الدولااة الم ا
المحاكم الخاصةب ها.
تحتللتحك ٌم الدولً.
تف
رؼم كل اهذفإن الدول العربٌة و منبٌن ها الجزابرقد
قبول اللجوء إىل التحكٌم:
ت بالدولالعربٌة و الجزائر إلى
ثالثا :األسباب التً أد
ٌمكنأن نذكر منب ٌن هذهألسباب:
( )

 أنهللعربقابلٌةتار ٌ خٌةللجوءإلى التحك ٌم

التشر ٌعات العربٌة المعاص ةر على التحك ٌم الدولً
تح
تف
 الضرور االقتص ادٌة
تقالٌة،تحر ٌرالقتصاد وآثا هر على التحك ٌم الدولً.
نسبةللجزابر :المرح ة االن
 بال

1

- bedjaoui Mohamed: L'évolution des conception et de la pratique algériennes en matière
d'arbitrage international.. ,op, cit, p 11.
لجزابر،مرجع سبق ذكره ،ص .24
تحك ٌمالتجاري الدو لًف ً ا
- 2عل ٌوشقربوعة كمال:ال
تحك ٌم فً الدولالعربة ٌ بار ٌ أكونوم ٌكا .1988
 3عبد الح مٌد األحدب:ال
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دف هاألساسا اً هااوتك ٌٌااؾ
لقااانون ن اإلصاالحات "ها
جاااءفا اً عارض األسابابلمشااروع ا
فا اً
اقتصااادنا مااع التؽٌااراتالقتص ا ادٌة و التج ارٌااة الدولٌااة " ،و جاااءبشااؤن التحكا اٌم الا ادولً "
تجااه محااكم الدولاة ،الخاوؾ مان
تباادل ا
لفاة هنااك حاذر م
تجاارلادول مخت
العالقات الد ولٌةب ٌن ال
فع بااألطر اؾلتساا وٌة
لقضااا بً ،و هااذ ا ٌااد
تنااازع ا
لقااوانٌن و ال
تنااازع ا
لقااةب
تعقٌااد الحلااول المتع
نزاعاتهم،اس خالؾ المحاكم الوط نٌةبالمحكم ٌن الذٌن ٌتم اخت ٌ ارهم منطرفهم.
تبااط إ االجاراءات
تقبال
النشاطالقتصادي و التج اري والس ٌما فً الم ٌادان الادولً ال ٌ
إن
لقضاب ٌة".
ا
الجزابري
على هذا األ سا تمتقن ٌن التحك ٌم التجاري الدولً فًقانون إلجراءات المد نٌة
ألول مرة فًتار ٌخ الجزابرل ٌ كر التحك ٌم التجاري الدولً صراحة وبوضوح.
تجااري الادولً مانباباه
التشر ٌ عً 09-93قد أدخل الجزابر مٌدان التحكاٌم ال
لمرسوم
إن ا
تجااوز الحلاول المعماولبهاا فاً الادول الؽرب ٌاةكفرنساا و
الواسع ،حٌث أن الحلول ال تًتبناهاات
سوٌسرا.
فرنس ً ولذا
فرنس ً و السوٌسري مقننا ًف ًبعض األح ٌان القضاء ال
لقد اخذ من القانون ٌن ال
وجب علٌنا الرجوع إل ٌ هما كلما دعت ال حاجةلذلك.
لقاانون
التشر ٌ عً  09-93هوقانون عاام ٌسامح ألشاخاص المعنو ٌاة التابعاةل
لمرسوم
إن ا
العام أنتطلب التحك ٌم فً عالقات ها التجارٌةالدولٌةٌ ،ع نً هذا أن الدولة و المجموعات المحل ٌاة
الطابع اإلداري ٌمكن ها أنتلجؤإلى التحك ٌم،ؼ ٌر أن ما الحظناه هاو
سسات العمو مٌة ذات
و الم إ
تق ٌد من هذ اإل الق:
لقوان ٌن
أن ا
تثاورباٌن
لقاةبالمحروقااتتخضاع النزاعااتالتاً
لقانون  21-91المتع
فالمادة  12من االدو ة و أحد األطر اؾ المتعاقدةإلى اختصاص المحاكم الجزابرٌة.
( )

النشاطات المنج مٌةعلىنف الشًء
لقانون  24-91المتعلقب
-تنص المادة  27من ا

تعلق
 - 1قانون رقم  24-91نإرخ فً ٌ 6دسمبر ٌ 1991عدل و ٌتممالقانون رقم  06-84الصادر فً ٌ 7نا ٌر  1984الم
نشاطاتالمنجم ٌة ،ج ر عدد 64الصادر فً  11دٌسمبر .1991
بل
ا

ابةللمااادة  41ماان المرسااوم التشاار ٌ عً  12-93التا ًتخضااع مباادب ٌا ً
 و هاو كااذلكبالنساالنزاعاتإلى اختصاص المحاكم الجزابرٌة.
كتاااب
اه" :باادرجضاامن ال
اد نااص المرسااوم التشاار ٌ عً 12-93فا اً المااادة 2منااه علااىأنا
قا
عناوان
الثامن من األمر  154-66ال ماإرخ فاً ٌ 8ونٌاو  1966و الماذكور أعالهفصال راباعب
ً األحكام الخاصةبالتحك ٌم التجاري الدولً".
قسام:
لقانونإلىالثة أ
قد تقس ٌم هذا ا
وتم
لق م األول أحكام عامة
القسم الثا نًتنظ ٌم التحك ٌم الدولً
القرارات التحك ٌ مٌااة الصااادرةفا اً مااادة التحكا اٌم الا ادولً و
لقساام الثالااثفاً االعتااراؾ بااا
ان ف ٌ ها.
جبري و طرق الطع
تنفٌذها ال

ف ٌذي رقم  434-91نإرخ فً  2جمادى األول  1412الموافق لـ 9نوفمبر 1991
انظر كذلك المادة  51من المرسوم التن
فقاتالعموم ٌة ،ج ر عدد  57الصادر فً 13نوفمبر  .1991التًنصت على أنه ٌجب أن ٌنص فً كل
ٌتضمنتن ظٌمالص
لخصوصالبٌاناتالتال ٌة.
تشرٌعالمعمولبه وعل ى هذاالمرسوم كما ٌجب أنتتضمن على ا
فقةعلىال
ص
تبر ؼٌر مشروع ألن ه
ف ٌذي ٌع
تح كٌم من خالل مرسومتن
القانون المطبق و شرطتسو ٌةلخالفات " إن إمكان ٌة اللجوء إلى ال
فقرة 3لقانون االجراءات المدن ٌة . 1966
ٌتعارض معالمادة 442
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الثبن ٍ:
المجحث
لىاعذ الزحكُم المعمىلثهبفٍ الزششَع الجزائ شٌ
ضب ُش ُ ؾَ ا ُ ٘ياػبد ،أكهط ك ٢هب ٗ  ٕٞاإلعواء اد أُلٗ٤خ ٝ
٣ؼزجو اُزؾ ٌ  ْ٤ا ُطو٣ن اُجل َ٣ا ُ
اإلكاه٣خ ا ُغيائو ١اُغل٣ل  ٖٔٙا ُ ٌزبة ا ُقب ٓ ٌ ٓغ ا ُ ِٖؼ ٝ
ٓوكن ا ُو ٚبء ٝ ،ك ٕٝرلف َ اُوب ّ ،٢ٙو٣طخ أ ال ٣زؼبه

اٍُٞب ٛخ ،أل ٕ اُزؾ ٌ ٣ ْ ٤زْفبهط

ٗ ؽ ٌ ْ اُزؾ ٌٓ ْ ٤غ ؽ ٌ ْ ه ٚبئٍ ٢بثن

كٞ ٙ ٞ ٓ ٢ع اُ٘ياع( ).
ٝف

بػزج بهٛبف
ٖٓٞخ اُزؾ ٌْ ٤ث

اػلُؼبٓخك٢
ٖٓٞخئعوائ٤خ،ك ٢ٜرق ٚغثب ُ ٚو ٝهح ُ ِو  ٞا

كبع ٓ ٝجلأ ا ُٔ  ٞاعٜخثٖ ٤
ا ُق ٖ ٓٞخًٔ ،جلأ أَُب ٝاحث  ٖ٤ا ُق ٖ ٓ ٝ ،ّٞجلأ اؽزوا ّ ؽو  ٞم ا ُل
ا ُق ٖ ٓ ٝ .ّٞغ م ُيرؾزلظ ا ُق ٖ ٓ ٞخ اُزؾ ٌ٤ٔ٤خثج ؼ٘ ا ُق ٖ ٤ٕ ٞبد ا ُٔٔ٤يح ُٜب ػٖ ا ُق

ٖٓٞخ

اكؼخ  ٝا ُ ٘طن
٤خ؛ ك  ٜالرق ٚغ ُٔجلأ اُزوب  ٢ٙػِ ٠ك هعز ٖ ٤أ ٓ ٝج أل ػ ِ٘٤خ ا ُغ َِ بد  ٝا ُٔو
ا ُو ٚبئ
ثب ُؾ ٌْ أ ٓ ٝغبٗ٤ز .) (ٚ
ض٘ب ٛنا ػ ِ ٠ا ُ ٘ؾ  ٞاُزبُ،٢ؽ٤ش
ٖٓ أع َرل ٖٛ َ ً َ ٤نا  ٝؿ٤و  ٙاهرأ٘٣ب إٔ ٗولّ ٓجؾ
ٍ٘ز طو مك ٢ا ُٔط ِت األ  ٍ ٝئُ ٠ا ُو ٞاػل اُز ٢رؾٌْ ا ُ ِغ ٞءئ ُ ٠اُزؾ ٌٓ ،ْ ٤ج ٖ ٤٘٤ك  ٝه االرلبه٤بد
اُل٤ُٝخ كٙ ٝ ٢غ هٞاػل اُزؾ ٌ  ْ٤اُل ٢ُٝك ٢ا ُغيائو.صْ

ضبٗ ٢ا ُو ٚب٣ب ا ُٔزؼِوخ
ٗلَٖ ك ٢ا ُٔط ِت ا ُ

ثز ٘ظ  ْ٤اُزؾ ٌ  ْ٤ك ٢هب ٗ  ٕ ٞاإلعواء اد ا ُٔلٗ٤خ  ٝاإلكاه٣خ اُغل٣ل (هب ٗ )09-08 ٕٞ؛ثٔب ك ٢م ُي
رؼ  ٖ٤ا ُٔؾ ٌٔ ٖ٤ئ ُ٠

ٕل  ٝه ا ُؾ ٌ ْ اُزؾ ٌٛ ٝ ٢ٔ٤و م ا ُطؼ ٖ ك ٚ ٤أ ٝر٘ل٤ن  ٙك ٢ا ُغيائو رؾذ

ؼخ ا ُؾب ٍ.
ئّو افَ ٌ ٤ٛاُؼلاُخثطج٤
المطلت ألول:
اللجىء إل ً الزحكُم
٤و ػ ِ ٠ا ُق ٖ ٤ُ ّٞزْ اُلَٖ ك٢
أعبى اُوب ٗ  ٕٞا ُغيائو ١ا ُ ِغ ٞءئ ُ ٠اُزؾ ٌْ ٤ثو ٖل ا ُزَ٤
اُ٘ياع

ٖٓ ٛوف

ٖٓ

أّقبٓ ٛج٤ؼ ٖ ٤٤أ ٓ ٝؼ ٘ ٖ ٤٣ٞ

ٖٓ م ١ٝأُؼوكخ اُل٘٤خٓ ،غر ٞك٤و ا ُ  ٞهذ ٝ

كح ا ُق ٖ ٝ ّٞئ هواه ا ُْٔوع ُٜن ٙ
ا ُغٜل ك ً ٢األؽ  ٞاٍ ،كبُزؾ ٌ  ٣ ْ٤وًي ػ ِ ٠أٍ بٍ ،ٖ٤ئها
ثؼول ٢ٜ ٘ ٣ ٝث ؾٌْ.
إلهاكح،أ ٣جل
 - 1أؽٔل ٓؾٔل ؽ ْٛ :ِ٤ج٤ؼخ أُ ٜٔخ اُزؾ ٌ٤ٔ٤خ،ك اه اُ ٌزبةاُوب ٗ٤ٗٞخٖ ٓ ،و .22ٓ ، 2001
ثبهحػجل ا ُوؽٔ ّٖ :وػهب ٗ ٕ ٞاإلعواءاد أُلٗ ٝ ٤اإلك اه٣خ اُغيائوٓ ،١وعغٍجن م ً ٙو
- 2ثو

.535 ٓ ،

ُ ٝول ٝهؼذ ا ُغيائو  ٝا ٗ ٔٚذئ ُ٠ػلك

ثبالػزوافثب ُوو اهاد
ٖٓ االرلبه٤بد ا ُٔزؼِوخ

اُزؾ ٌ٤ٔ٤خ ا ُل٤ُٝخ ٝر٘ل٤نٛب :٢ٛ ٝ
ارلبه٤خ ٗ ٞ ٣ٞ ٤هىثزبه ٣ـ 1958/06/10-ارلبه٤خ ٝ

اّ٘طٖثزبه ٣ـ 1965/03/18

ث٤خثزبه٣ـ .198/04/04
ارلبه٤خ ػٔبٕ اُؼو٘ ٍ ٝؾب ٍٝكٛ ٢نا ا ُٔط ِت إٔ ٗزطو م ئُ٠ر ٤ٙ ٞؼ ٓب  ٞ ٛا ُٔغب ٍ اُن ٌٖٔ٣ ١ك ٚ ٤ارقبم
ب ػوك ٚا ُْٔوع ا ُغيائو ٝ ،١ك ٢ألف٤وئ ُ٠ك ٝه
ص ْ ٗزؼوفئ ُ٠ارلب م اُزؾ ٌ ًٔ ْ٤
ٛو٣ن اُزؾ ٌ،ْ٤
الرلبه٤بد اُل٤ُٝخ ك٢ئ هٍبء هٞاػل اُزؾٌ ْ٤ك ٢ا ُغيائو.
الف ع األول:مجبل اللجى ء إلًالزحكُم
جزابريعلى أنهٌ " :مكنلكل
تنص المادة 1006قانون اإلجراءات المد نٌة و إلدارٌة ال
شخص اللجوء إلى التحك ٌم فً الحقوق الت ً له مطلق التصرؾف ٌ ها ،ال ٌجوز التحك ٌمف ً
لقةبالنظام العام و حالةألشخاص و أهلٌتهم.
لمسابل المتع
ا
ال ٌجوز لألشخاص المعن وٌة العامة أنتطلب التحك ٌم ماعدا فً عالقت ها القتصاد ٌ ة
صفقات الع مومٌة.
الدولٌة أو فً إطار ال
من خالل المادة ٌمكننا أننالحظ أنه لكل شخص اللجوءإلى التحك ٌم فً الحقوق ال تً له
لقةبالنظام العام أو حالةألشخاص و
مطلق التصرؾ ف ٌ ها ،و ال ٌجوز التحكٌم فً المسابل المتع
أهلٌتهم .
لقاعدة
وبالت الًنخلصإلى أن ا
فً المجال المحددبنص المادة 1006

هً جواز اللجوءإلى التحك ٌم و االستثناء هو عدم جوازه
و هً ال مابل اآلتٌة( ):

لشخص مطلق التصرؾف ٌ ها.
 .1الحقوق ال تً ال ٌملك ا
لقةبالنظام العام .
لمسابل المتع
 .2ا
 .3حالةألشخاص و أهلٌت هم.
ثبهحػجل ا ُوؽٔ
- 1ثو

ّٖ :وػهب ٗ ٕ ٞاإلعواءاد أُلٗ ٤خ  ٝاإلك اه٣خ اُغيائو،١
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ٓوعغٍجن م ًوٙ

.538 ٓ ،

لفقرة الثان ٌة من المادة  1006و
تفص ٌل ،أما ا
نقاطبال
و سنتناول هذه ال

هً إمكانٌة لجوء

تفاق التحك ٌم ،و
فسنتطرقإلى ذلك فً موضوع ابرام ا
سسات الع مومٌة االقت صادٌةللتحك ٌم
الم إ
نقطة.
هو العنصر األنسب حسب رأٌناللخوض فً هذه ال
أوال :الحقوق الت ً ال ٌملك األشخاص مطلق التصرفف ٌ ها
إن الحقوق الت ً ال ٌجوز التحك ٌمف ٌ ها

هً الحقوق التً ال ٌملك ألشخاصبشؤن ها حر ٌ ة

لفقه بٌن درجات مختلفةللحقوق ال تً التخضعل حرٌة التصرؾ ف ٌ ها:
التصرؾ ف ٌ ها ،وقد م ٌز ا
لقة أوبالطبٌعة كالحا ة و األهل ٌة.
صفة مط
 هناك حقوقؼٌر قابلةللتصرؾب
 هناك حقوق ؼ ٌرقابلةللتصر ؾ جزب ٌا ً كالحقوق المال ٌة الناشبة عن الذم ة المال ٌة العابل ٌة
النفقة العابل ٌة)
(ت حدٌد
اشبة و
 و أخ ٌراً هناك حقوق ؼ ٌر قابلة لتصر ؾ محتملة و قابلة للتصرؾ كالحقوق الن
الحال ٌة ،كمادةقانون العمل مثالً.
لقابلة للتصرؾ و جوازٌة اللجوء إلى
على هذا األ سا هناك معادلة ب ٌن الحقوق ا
التحك ٌم( ).
لمسابل المال ٌ ة
ف هوم الواسع مإداه أن مجموع النزاعات الت ًتتعلقبا
لقد أخذ المشرعبالم
لقة بحالة ألشخاص و أهلٌتهم،
ٌمكن ها أن تخضع للتحك ٌم ماعدا المسابل ال السٌكٌة المتع
نقطت ٌن
النفقة  ،حقوق اإلرثالمسكن والملب مع وجود ؼموض فً معنى ال
اللتزام ب
ألخ ٌرت ٌن( ) .
لمسابل الت ًتتعلقبالعابلة ال ٌمكن التصرؾف ٌ ها أي
بؤنه ا
لقول
اإلضافةإلى ذلك ٌمكن ا
فقط( ).
ى ف هً من اختصاص المحاكم الوطن ٌ ة
أ ها التخضعللتحك ٌم،بعبارة أخر

- Hanotiau Bernard: L'arbitrabilité et la favori arbitandum: un réexamen In J.D.I 1994, p 933.
- issad M
 - 3ػِ ُٞ ٤هوثٞػخ ًٔب ٍ :اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُل ٢ُٝك ٢اُغيائو ٓ ،وعغٍجن م ًو.25 ٓ ، ٙ

1
2

بالنظام العام
ائل المتعلقة
ثان ٌا:المس
لقةبالنظام العامٌ ،ع نً هذا أو كل
لمسابل المتع
لقد ادخل المشرع استثناءثا نً خاصبا
المسابل الت ًتشمل على جانب مال ًٌ ،مكن أنتخضعللتحك ٌم إالَّ إذا كانتتتعارض مع النظام
العام.
بفوابد ربوٌة...إلخ( ) .
قة ؼٌر مشروعة أو عقد مقامرة ،أو قرض
كالتحك ٌمبش ن عال
ولكن ٌجب أال ٌختلط مع ٌار النظام العام الداخ لًبمع ٌار النظام العام فً التحك ٌم التجاري
لقواعد
نقض المصري إلى أنه التوجد عالقة طردٌةب ٌنفكرة ا
الدولً،فقد ذهب قضاء ال
ل( ) .
آلمرة،و فكرة النظام العام الدو ً
توف ً
تفق ألطر اؾ على اخت ٌار ٌجب أن ٌس
لقضاءالفرنسً إلى أنه لو ا
كما ذهب ا
لشروط الت ًاستلزام هاقانون اإلجراءات المد نٌةالفرنسً مع مراعاة أن الجزاءلن
الب ٌانات و ا
ٌكون البطالن دابما ً كما هو الحالف ً التحك ٌم الداخل ً ،إذ ٌلزم أن ٌحدث إ اللبقاعدةتتعلق
بالنظام العام الدول ً،فعدم التسب ٌب مثالً ٌبطل حكم التحك ٌم الداخل ً ،ولكنه ال ٌ إدي إلى النت ٌج ة
نفس ها إذاتعلق األمربحكمتحك ٌم دول ً

( )

لقاءنفسهباعتبار
لق اضًبال طالن منت
ال ٌقضً ا

عدم التسب ٌب ٌمثل إخالالًبقاعدةتتعلقبالنظام العام( ).
الثبن :االرفبق علً اللجىء إلً الزح كُم
الفشاع
ٍ٘ز٘ب ٝ ٍ ٝال أٌّب ٍارلب م اُزؾ ٌٓ ٝ ْ ٤جلأ ٍزوال ُ٤ز،ٚصْئ ٌٓبٗ٤خ ُغ ٞء ا ُل ُٝخ ُِزؾ ٌ ْ٤
صبٗ٤ب.
ألع٘ج( ٢أ١ئثوا ٓ  ٜالرلب م ُِزؾ ٌ )ْ٤

قزبه ثو٣و :١اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُلٓ ،٢ُٝوعغٍجن م ًو.54 ٓ ، ٙ
ٓ - 1ؾٔٞك ٓ
بػ٤خ  ٝاَُ٤بٍ ٤خ أٝ
بك ٣خ  ٝاالعزٔ
زجبه" :ٙاألٌٍ الهز ٖ
ٗ - 2و٘ ٓ ٖو 1982/04/26 ١ؽ٤ش ؽلك ٓل  ّٜٞاُ ٘ظبّاُؼبّثبػ
ؼب هٗ ٓغ ٗٔهب ٗ ٢ٗٞآٓوً .نُي هو اه
بك ٣خ أ ٝاُ قِو٤خك ٢ا ُ لُٝخ ٓٔب ٣زؼِنثبُٔ ٖ ِؾخؼاُِ٤ب ُِٔغزٔغ ٓٔب ال ٌ٣لٓ ٢ؼ  ٚاُز
الهز ٖ
ئلح ٓ %8زؼِنثبُ ٘ظبّ
ُلب
ٓؾ ٌٔخ اُ ٘و٘ أُ ٖو٣خ ٛ: 1990/05/21ؼ ٖ  52 ً 815م ،ؽ٤ش اػزجو ا ُؾ األه َُٖ ٠ؼو ا
ؼب ّ .ا ٗظو ٓؾٔٞك ٓقزبه ثو٣و ،١أُوعغ ٗ لَ .55 ٓ ، ٚ
اُ
 - 3ؽٌْ ٓؾ ٌٔخ اُ ٘و٘ اُلوَٗ :1960/06/14 ٢أُغ ِخ اُ٘ول٣خُِوب ٗ ٕ ٞاُ ل ٢ُٝاُقب ٓ ، 393 ٓ 1960 ،ؽ٤ش أ٣ل ارغبٙ
اٍزئ٘بف كوَٗ ، 1958 ٢أُغ ِخ اُ٘ول٣خ ً ٝ ، 148 ٓ ، 1958ب ٕاُوب ٗ ٕ ٞاَُبه١ػِ ٠اُزؾ ٌ ٞٛ ْ٤اُوب ٗ ٕ ٞاال ٗ غِ٤ي ١اُن ١ال
٘بف ثبه ٓ :1988/11/22 ٌ٣غِخ اُزؾ ٌ .250 ٓ ، 1989 ْ٤ا ٗظو ًو ٣ظ ُٞه ٗ ٌ ٝ
َ٣ز ِيّ اُ زَج٤ت ٝ .االرغب ٗ ٙلَ  ٚك ٢اٍزئ
ًو.328 ٓ ٙ
زغبهح اُ ل ٤ُٝخٍ،ج ن م
أفو:ٕ ٝرؾ ٌ ْ٤ؿوكخ اُ
قزبه ثو٣و :١اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُلٓ ،٢ُٝوعغٍجن م ًو.192 ٓ ، ٙ
ٓ - 4ؾٔٞك ٓ
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أوالًأشكبلارفبق الزحك ُم
:
لف ٌن؛ أحدها
طرف عقدالستثمار على اللجوءإلى التحكٌم فً واحد منشكل ٌن مخت
ا
ق
ف
ٌت
صد بشرط التحكٌم ذك االتفاق الذي ٌتم النص
شرط التحك ٌم و اآلخر مشارطة التحك ٌم ،و ٌق
تنشؤبٌن ها
الطرفانبموجبه على إحالة النزاعات ال تًقد
فق
علٌهفً عقدالستثمارذاته و ٌت
لمحتمل ،وقد ٌكونشرط التحكٌم إما عاما
قبلنشوءالنزاع ا
فاق ٌكون
على التحك ٌم ،و هذ االت
ف ٌذ العقد ،و إما خاصا ً إذا أحالبعض المسابل
فس ٌر أوتن
ٌح ٌل على التحك ٌم كلنزاع ٌتعلقبت
فقط( ).
أٓب ٓ ْبهٛخ اُزؾ ٌ ْ٤كز ٌ  ٕٞػِ٠

بكح ٓب ر ٌ ٕٞالؽوخػ ٖ
ػُٖؼول؛ ٝػ
ٌَّارلب م ٓ َزوَ ا

ٗ ْ  ٞة ا ُ ٘ياع ٝ ،ؿبُجب ً ٓب ٣زلنكٜ٤ب ا ُطوكب ٕ ػ ِ ٠رؾل٣ل ٓ ٞ ٙ ٞع ا ُ ٘ياع  ٝأٍٔبء ا ُٔؾ ٌٔ ٝ ٖ٤
بم ػ ِ ٠اُوب ٗ  ٕٞا ُ ٞاعت اُزطج ٤ن ٖٓ ٛوف ا ُٔؾ ٌٔ .ٖ٤
ب هل  ٔ٘٣الرل
ًنائعوا ءاد اُزؾ ًٌٔ ،ْ ٤
زلوب ػ ِ٠ئؽبُخ اُ٘ياع ػِ ٠اُزؾ ٌ  ْ٤ك ٢ا ُو ٞا ٗ  ٖ٤اُلافِ٤خ ُ ِل ُٝخ أَُزوج ِخ
ُِ ٝطوك  ٖ٤أ ٕ ٣
ُالٍزضٔبه أٝؾ٤ال ٗ  ٚػ ِ ٠اُزؾ ٌ ْ ٤اُل.)2(٢ُٝ
 ٝأ ٍبً اُزؾ ٌْ ٤ثطج٤ؼخ ا ُؾب ٍ ه ٙب ٛوك ٢االرلب مئالَّ أ ٕ اُزؾ ٌٖ ٣ ْ ٤جؼئعجب ه٣بثؼل
ج٤ؼخ ؿ٤و
الرلب مػ ِٛٝ ،ٚ٤نا ٓب ٤ٔ٣ي اُزؾ ٌ ْ٤ػ ٖ ا ُو ٚبء ا ُلافِٛ ٝ ،٢نا ٓب أكٟئُ ٠ا ُو ٍ ٞثب ُط
بك اّ م ُي اُزؾ ٌ٣ ْ ٤جلأ ًٔب أٍِل٘بثبرلب م ف بٓث ٖ ٤اُطوك٣ ٝ ٖ ٤ظَ
ا ُٔزغ بَٗخ الرلب م اُزؾ ٌ ٓ ْ٤
ص ْ ٘٣لن
ص ْ ٘٣ز ٢ٜثؾ ٌ ْ ُ  ٚه ٞح ٓ ِي ٓخ هب ٗ ٗٞبً،
ص٘بء اإلعواءا د اُز٣ ٢ؾلك ٜٗ ٝبث ْ ٜ ٘ ٤أٚ ٣بً،
فب ٕب ً أ
مُي ا ُ

ؾٌْ ٖٓ ٛوف ٓقزِق ا ُل

ّ ٍٝو٣ط خ إٔ رزٞكو كّ ٚ٤و  ٛ ٝا ُٖؾخ(.)3

 ٝك  ٝه اإل هاكحئم ٕك ٢اُزؾ ٌْ ٤ك ٢ؽل مار ٚئم أ ٜٗب  ٢ٛاُز ٢رؾلك أٚ ٣ب ً ٓ ٞ ٙ ٞع ا ُ ٘ياع ٝ
رؾلك ا ُو بٗ ٕٞاُوبث َ ُِزطج٤ن(.)4
رزجغ ك ٢اُزؾ ٌ  ٝ ،ْ٤هل
رؼ ٖ ٤٤ا ُٔؾ ٌٔ ٝ ٖ٤رؾل٣لاإلعوا ءاد ا ُز٢
٣ ٝغت إلّبهح ٓ ٖ ع ٜخ أفو ٟئُ ٠أ ٕ ّو  ٛاُزؾ ٌ  ْ٤هل ال ٔ٘٣
ك ٢ا ُ ِ غٞء ئُ ٠اُزؾ ٌ  ُ ْ٤ؾَ ا ُ ٘ياعك  ٕٝا ُلف  ٍ ٞك ٢اُزلب ٕ  ٝ ،َ٤ئمٕ ٞ ٌ ٣

ٍ ٟٞػِ٤ٗ ٠خ األ ٛواف
ٕ ٖٓ اُٚوٝه ٝ ١عٞك

- 1هبكه ١ػجل اُؼي٣ي :االٍزضٔبهاد ُا ل٤ُٝخ – اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُلٝ ٢ُٝ
ل .260 ٓ ٚ
ؼي٣ي :أُوعغ ٗ َ
- 2هبكه ١ػجل اُ
ٓٓ
ضٔب ها دٓ ،وع غٍجن م ًو،ٙ
- 3هبكه ١ػجل اُؼي٣ي :اال ٍزضٔبهاد اُ ل٤ُٝخ – اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُلٔٙ ٝ ٢ُٝب ٕ االٍز
.260،261
ضٔبه،ك هاٍخ ٓوبه ٗخ ،االٍ ٌ ٘له٣خ ٓ إٍَخ ّجبة اُغبٓؼخ
- 4ػجل ا ُؾٔ ٤ل ػْ :ُٞاُزؾ ٌ ِ٤ٍٞ ً ْ٤خ ُل٘ اُ٘ياػبد ك ٢االٍز
.22 ٓ 1990
ضٔب ها دٓ ،وع غٍجن م ًوٙ
ٔٙب ٕ االٍز

.260ٓ ،

ارلب م الؽنث  ٖ٤اُطوك ُ ٖ٤زؾل٣ل ٓ ٞ ٙ ٞع ا ُ ٘ياع ٝثبه ٢اُزلب ٕ  َ٤ألفوٟ

ًزْ ٌ َ٤ا ُٔؾ ٌٔخ

اُزؾٌ٤ٔ٤خ  ٝاإلعواء اد ا ُٔزجؼخ ك ٢م ُي ٝ ،اُوب ٗ  ٕٞا ُٔطجنػ ِ ٠اُ٘ياعٛ ٝ ،نا

اُ٘ٞع ٓ ٖ ا ُْو ٛ

٣لػ" ٠ا ُْو  ٛاُلبهؽ" أ " ٝاُزؼ ٜل اُزؾ٤ٚو.)1("١
ل٤ن
ٗ ٝن ًو ًن ُيث إٔ اُؼٔ َ ثْو  ٛاُزؾ ٌ  ْ٤هل ٔ٣زل ؽز ٞ ُ ٝ ٠رْ ر ٘

ًَ ث٘ٞكاُؼول  ٝاٗز٠ٜ

بءُؼول ،أٓب ّو  ٛاُزؾ ٌ ْ٤كول ٔ٣لك اُؼَٔ ثٖ ٓ ٚ
اُؼولثن ُي ،م ُي إٔ اُؼَٔثز ِي اُج٘ٞك ٘٣ز٢ٜثبٗز  ٜا
بىػبد(.)2
٘ ٓب هل  ٣ضٞه ٖٓ ٓ ٘

أ عَ ك

ا ُو ٚبء اُلوَٗ ٢ك ٢اُجلا٣خ ُْ ٣ؼزوفث ٖؾخ ّو  ٛاُزؾ ٌ  ْ٤رٔ بّ٤ب ٓغ ٓب ه وهرٓ ٚؾ ٌٔخ
اُ

بىح ارلب م الؽن ػ ٖ
اُلوَٗ٤خ ٍ ٘خ 1943ثاع

٘و٘

ا ُ٘ٔ ػِ ٠اُزؾ ٌ ْ ٤ك٢ػول ال ٣ؼل

َبئل ٞ ٛ
ْٗ ٞء اُ٘ياع( ً ٝ ،)3بٕ اُؼٔ َ ا ُ

ٍٝ ٟٞػلاثب ُ ِ غٞء ئُ ٠اُزؾ ٌ ٣ ْ٤غت رأً٤ل  ٙثْٔبه ٛخ رؾ ٌْ ٤

ل٤ن ٛنا ا ُْو  ٞ ٛ ٛاُزؼ  ٘٣ٞػِ ٠أ ٍبً
صو ػلّ ر ٘
ثؼل ه٤بّ ٗياعثٜٔ ٘ ٤ب ٝ ،أ
٣جو ٜٓب اُطوك بٕ
إل ال ٍثبُزي اّرؼبهل١ك ٕٝئ ُي اّ اُطوفثاثو اّ ْٓبه ٛخ اُزؾ ٌٓ ٌٖ ُ ٝ ،)4(ْ ٤غ اُزط ٞه ا ُؾب ٕ َ
كٓ ٢غب ٍ ا ُ ِ غٞء ئُ ٠اُزؾ ٌ  ْ٤اُل٢ُٝثلأ ا ُٔ ْوع اُلوَٗ٣ ٢ؼزوفث بّو  ٛاُزؾ ٌ ًٔ ْ٤ب ٞ ٛ
ٓؼ وٝف ٝ

ٌُٖ كومث  ٖ٤اُزؾ ٌ  ْ٤اُل ٝ ٢ُٝا ُلاف ِ.)5(٢

ُ ٝول ر ْ ر ٤ٍ ٞغ كائوح ا َُٔب ئَ اُز٣ ٢غ ٞىكٜ٤ب ا ُ ِغ ٞء ئُّ ٠و  ٛاُزؾ ٌٍ٘ ْ ٤خ 1980ثزؼلَ ٣
٤ؼ
كخ أَُب ئَ ا ُزٞ ٣ ٢عل ثْأ ٜٗب ٗٔ ٣ز
ثؾ٤ش آزل اُز ٤ٍ ٞغ ئًُ ٠ب
هب ٗ  ٕٞا ُٔواكؼبد اُلوَٗ،٢
ض٘ب ًءا(.)6
ا ُ ِغ ٞءئ ُ ٠اُزؾ ٌٝ ،ْ ٤ثن ُي أ ٕجؼ هج ّ ٍ ٞو  ٛاُزؾ ٌ ْ ٤هبػلح  ٝؽظو  ٙا ٍز
ثشامهب الرفبقللزحكُم)
بنُخ لجىء الذولخ للزحكُم ألجنجٍ (أٌ
ثبنُب :إمك
ٝا
ً٢رل ِذ

ػزلاكثؾ ٖبٗزٜب ا ُو ٚبئ٤خ
َُإاٍ اُن ٌٖٔ٣ ١أ ٕ ٗطوؽ ٓ ٞ ٛ ٚبئما ً بٕثا ٓ ٌ بٕ ا ُل ُٝخ اال
ٖٓ ا ُ ِغ ٞء ئُ ٠اُزؾ ٌ  ْ٤األع٘ج٢؟

أ -مىلفالفمه:

- 1ػجل ا ُؾٔ٤ل ػِ  :ُٞ٤أُوعغ ٗ لَ .23 ٓ ، ٚ
ضٔب ها دٓ ،وع غٍجن م ًو.261 ٓ ، ٙ
بك ه ١ػجل اُؼي٣ي :االٍزضٔبهاد اُ ل٤ُٝخ – اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُلٔٙ ٝ ٢ُٝب ٕ االٍز
-2ه
ٍ - 3ب ٓ٤خ هاّل :اُزؾ ٌ ْ٤ك ٢اُ الهبد اُ ل٤ُٝخ ا ُقب ٕخ اُ ٌزبة األ ،ٍ ٝاُوبٛوح،ك اه اُ ٘ ٚ ٜخ اُؼوث٤خ.76 ٓ ، 1984 ،
ضٔب ها دٓ ،وع غٍجن م ًو.262 ٓ ، ٙ
- 4هبكه ١ػجل اُؼي٣ي :االٍزضٔبهاد اُ ل٤ُٝخ – اُزؾ ٌ ْ٤اُزغبه ١ا ُلٔٙ ٝ ٢ُٝب ٕ االٍز
قزبه أؽٔل ثو٣و :١اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُل،٢ُٝك اه اُ ٘ ٚ ٜخ اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح ٓ ٖو.61 ٓ ، 2007 ،
ٓ - 5ؾٔٞك ٓ
ٍ - 6ب ٓ٤خ هاّل :اُزؾ ٌ ْ٤ك ٢اُ الهبد اُ ل٤ُٝخ ا ُقب ٕخ اُ ٌزبة األٓ ،ٍ ٝوعغٍجن م ًو.85 ٓ ، ٙ
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إٔ ا ُلو ٚاُزوِ٤ل ً ١بٕ ٣و ٍ ٞثؼلّ ف

ٞٚع ا ُ ٘ياػبد ا ُز ٢ر ٌ  ٕٞا ُل ُٝخ أ  ٝأؽل ٓ إ ٍَبرٜب،

ٛوكب ً كٜ٤ب ُو ٚبء ؿ٤و ه ٚبء ر ِي ا ُل ُ ٝخ مارٜبًٔ ،ب أ ٕ ٓؾب ً ْ اُجالك ا ُٔ ٖ٘ؼخ ًب ٗ ذ ر وٍٞ
ثب ُؾ ٖبٗخ ا ُٔطِوخ ُ ِل ُٝخ أَُزوجِخ ،ؿ٤و إٔ ا ُٔبالح ٝ

بكهح
ٍٞء اٍزؼٔب ٍ ر ِي ا ُؾ ٖبٗخ أك٣بثٔج

ٖٓ أُْوػ  ٖ٤أ  ٝا ُٔؾب ًْ ئُ٠رؤِ٤ر ِي ا ُؾ ٖبٗخ ،ثَ أ ٕثؼ

٘ ا ُل  ٍ ٝهل أثو ٓذارلبه٤ب دك ٤ُٝخ

به٤خ ا ُٔٞهؼخ ثَزو اٍج  ٞهؽ كٓ 12 ٢ب 1972 ١رؾذ ئّواف ٓغ ِ ٌ
كٛ ٢نا ا ُْ إٔ ٓضَ االرل
ئ٤خ(.)1
ض٘بءاد ػ ِ ٠ا ُؾ ٖب ٗخ ا ُو ٚب
أٝهٝثب ا ُٔزؼ ِنث الٍز
لمضبء:
ة-مىفك ا
بكا ئُ ٠ػلّ أ ٤ِٛخ أ ٝ
ئٕ ٓؾ ٝالد رؾل ١أؽ ٌبّ اُزؾ ٌ ٝ ْ٤ر٘ل٤نٛب اٍز ٘
اُزؾ ٌ ْ٤

ٖٓ ه جَ أّقب

ٓ اُوب ٗ  ٕٞاُؼبّ هلثبءدثب

ؽ٤خئك اهط ّو ٛ
ال

ُلَْ  ٝاٍزوو ه ٚبء اُزؾ ٌ  ْ٤ػِ ٠هك

لكغ
٘ اُ

ثؼلّ عٞاى اُزؾ ٌ.)2(ْ ٤
ارقن ا ُو ٚبء ٓ ٞهلب ً ٓو ِ ٖب ً علاً ُ ِؾ ٖب ٗخثب ُ ٘ َجخ ُأل ّقب
أ  ٓ ٝإ ٍَبرٜب ٝ ،اّزو  ٛك ٢ؽبُخاكػبء
رز ٖوفثأ ٓو ٓ ٖ ا ُل ُٝخ أ ٝ

ض ِخك ٢ا ُل ُ ٝخ
ٓ اُؼٔ ٤ٓ ٞخ ؿ٤و ا ُٔٔ

ٓإٍ َخ ػٔ ٤ٓ ٞخ ٓب ٓزٔزؼخثب

ُْقٖ٤خ ا ُوبٗ٤ٗٞخ أ ٜٗب

ضجذاكػبءٛبٗ ٖ ٓ ٝ ،زبئظ ٛنا اُزو ِٞ ٛ ٔ٤ئػطبء
ُؾَبثٜب أ ٕ ر

بٓ٤خ
اُؼالهبدث  ٖ٤ا ُْو ًبد ا ُ ٤٘ٛ ٞخ ِجالك ا ُ ٘

ص بهٛب ٝ ،فب ٕخ اإلرلبهبد ا ُز ٢ر٘ٔ ػ ِ٠
ًَ آ

ئ٤خ أُزورجخ ػٖ ا ُ ٘ٔ
ا ُ ِ غٞء ئُ ٠اُزؾ ٌ ٛ ٝ ،ْ٤نا ٓب ٣ؾ َْ ه٤ٚخ ا ُز٘بىٍ ػٖ ا ُؾ ٖبٗخ ا ُو ٚب
ػِّ ٠و  ٛاُزؾ ٌ ٛ ،)3(ْ٤نا ٤ٔ٣ ٝي ا ُو ٚبءث ٖ ٤ر ٖوف ا ُل ُٝخ ك٢ئ ٛبه اُزَ٤٤و ا ُق بٓ ـ Jur
 gestionnis-ال ٜ٘ ٌ ٔ٣ب اُزلهعكٚ٤ثزِي ا ُؾ ٖب ٗخ ا ُو ٚبئ٤خ ٝر ٖوكٜب

ًَ ِطخػٔ ٤ٓ ٞخ ٜ٘ ٌ ٔ٣ب

اُزنهع كٚ٤ثب ُؾ ٖبٗخ(.)4
ط-المىلف فٍ الجزائش ً :بٕ األ ٓو ك ٢ا ُغيائو ٞ ٛ

هك٘ئف ٚبع ألّق بٓ ا ُٔؼ ٘ ٣ٞخ

بكح  - 442ا َُبُلخ اُن ًوٖ ٓ -
اُؼبٓخ ُِزؾ ٌ  ْ٤اُزغبه ١اُل ٝ ٢ُٝرغِ ٠م ُي ك ٔٗ ٢ا ُٔ
هب ٗ  ٕ ٞإلعواء اد ا ُٔلٗ٤خ اُولٔ٣خ اُز ٢رؾو ّ ػ ِ ٠ألّقب
إلعواء ٣ " :غ ٞى

ٓ اُؼٔ ٤ٓ ٞخ ا ُ ِغ ٞءئ ُٛ ٠نا

ٌَُ ّقٔ إٔ ٣ط ِت اُزؾ ٌ  ْ٤ك ٢ؽو  ٞم ُٓ ٚط ِن اُزؼوفكٜ٤ب ٝ ،

ؼِوخثبَُٔ ٌ ٖ ٝ
ال ٣غ ٞى اُزؾ ٌ ْ٤ك اال ُزياّثب ُ٘لوخ ٝال ك٢ؽو  ٞم اإلهس  ٝاُؾو ٞم ا ُٔز
بكه١ػجل اُؼي٣ي :االٍزضٔبهاد
-1ه
قزبه أؽٔل ثو٣و :١اُزؾ
ٓ - 2ؾٔٞك ٓ
- 3هبكه ١ػجل اُؼي٣ي :االٍزضٔبهاد
ؼي٣ي :أُوعغ ٗ لَ ٚ
- 4هبكه ١ػجل اُ

ضٔب ها دٓ ،وع غٍجن م ًوٙ
اُ ل٤ُٝخ – اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُلٔٙ ٝ ٢ُٝب ٕ االٍز
ٌْ٤اُزغبه ١ا ُلٓ ،٢ُٝوعغٍجن م ً ٙو .61 ٓ،
ضٔب ها دٓ ،وع غٍجن م ًوٙ
اُ ل٤ُٝخ – اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُلٔٙ ٝ ٢ُٝب ٕ االٍز
.264 ٓ ،

264 ٓ ،
264 ٓ ،

ا ُٔ ِ جٌ  ٝال ك ٢أَُبئَ ازُٔؼِوخثب ُ ٘ظبّ اُؼبّ أ  ٝؽبُخ ألّق بٓ  ٝأ٤ ِ ٛز ٝ ، ْٜال ٣غ ٞى
ُ ِل ُٝخ  ٝال

ألّقبٓالػزجبه ٖ٤ ٣اُؼٔ  ٖ٤ ٤ٓ ٞأ ٕ ٣ط ِ جٞا اُزؾ ٌ ."ْ٤

بكه ك،1993/04/25 ٢ؽ٤ش أ ٕجؾ ذ
بكحػل ُذث٘ٔ اُوب ٗ  09-93 ٕٞا ُ ٖ
ٌُٖ ٛن  ٙا ُٔ
بؿزٜب ا ُغل٣لح "  ٝ ...ال ٣غ ٞى أل ّق بٓ ا ُٔؼ ٘  ٖ٤ ٣ٞاُزبثؼُِ ٖ ٤وب ٗ  ٕ ٞاُؼبّ إٔ ٣طِج ٞا اُزؾ ٌ ْ٤
ٕ٤
بػل ك ٢ػالهبر  ْ ٜاُزغبه٣خ اُل٤ُٝخ ".
ٓ ا
ٖٓ فالٍ ٛنا اُزؼل َ٣الؽظ أ ّ ٕ ا ُْٔوع ا ُغيائو ١ػلٍ  ٝثْ ٌَ عله ١ػٖ ا ُٔٞه ق
ضج ذ
أُبٗغ ُِزؾ ٌ  ْ٤اُزغبه ١اُل ٢ُٝػِ ٠ا ُل ُٝخ  ٝأّق بٓ اُوب ٗ  ٕٞاُؼبّ األفو ٝ . ٟم ُي ؽٔ٘ ٤ب ر
ثْ ٌ َ

بٗ٤خ ُغٞء ألّقب
ٕو٣ؼئ ٓ ٌ

بىػب د
ٓ اُؼٔ٤ٓٞخ ئُٗ ٠ظبّ اُزؾ ٌ  ْ٤اُزغبه ١اُل ٢ُٝك ٢ا ُٔ ٘

ا ُق بٕخثؼالهبرٜب اُزغبه٣خ ا ُل ٤ُٝخ .
ٓ ٝغ ٕل  ٝه هب ٗ  ٕ ٞاإلعواء اد أُلٗ٤خ ٝاإلك اه٣خ ا ُغيائو١

َُ٘خ ٍ 2008به ١أُلؼ ٍ ٞ

اثزلا ًء ٓ ٖ 2009كول أًل ٛنا ا ُٔ نٛتؽ٤ش ٗٔ ػِ ٠إٔ ُألّق بٓ ا ُٔؼ ٘٣ٞخاُؼبٓخ ٣ ٝو ٖلثٜب
ا ُل ُ ٝخ  ٝا ُ ٞال٣خ  ٝاُج ِل٣خ  ٝا ُٔ إ

ٍَبد اُؼٔ ٤ٓٞخ م اد ا ُ ٖجـخ اإلكاه٣خ ،ال ٣غ ٞى ُٜب اُزؾ ٌ ٓ ْ٤ب

ضبٗ٤خ
ػلا ك٢ػالهبرٜب الهز ٖبك٣خ اُل٤ُٝخ أ  ٝك٢ئ ٛبه ا ُ ٖلوبد اُؼٔ ٤ٓٞخ( )1عبء ك ٢اُلووح ا ُ
بكح ٓ 1006ب  ٝ " :٢ِ٣ال ٣غ ٞى ُألّقب
ا ُٔ

ٖٓ

ٓ ا ُٔؼ ٘ ٣ٞخاُؼبٓخ إٔ رط ِت اُزؾ ٌٓ ،ْ ٤ب ػلا ك٢

بك٣خ ا ُل ٤ُٝخ أ ٝك ٢ئٛبه ا ُ ٖلوبد اُؼٔ ٤ٓ ٞخ".
ػالهبرٜب الهز ٖ
فبق الزحكُم :
شط الزحكُم و ار
مششع الجزائشٌ لش
الفشع الثبلث:رعشَف ال
ُْ ٤ٔ٣ي هب ٗ  ٕ ٞاإلعواء اد ا ُٔلٗ٤خ ا ُغيائو ٖ ٓ ١ؽ٤ش ا ُٔوعؼ٤خ،ث  ٖ٤اُزؾ ٌ  ْ٤ا ُٔج٘٠ػ ِ٠
بكر 443 ٚثِلظ االرلب م ػ ِ ٠اُزؾ ٌ ْ ٤أٓب ّ
ثؾ٤ش اًزل ٠كٓ ٢
ّو  ٝ ٛاُزؾ ٌ ْ ٤اُوبئْ ػِ ٠ارلب م
ا ُٔؾ ٌٔ  ٖ٤اُن٣ ٖ ٣قزبه  ْٛا ُق ٖ  ّٞهؿ ْ إٔ االرلب م ا ُ ٞاهك ك٢ػول ٓؼ ّ ٠َٔ٣ ٖ٤و  ٛاُزؾ ٌْ ٤
جخ ٗياع ٓؼ  ٖ٤هبئْثبُلؼ َث  ٖ٤ا ُق ٖ ٠َٔ٣ ، ّٞ
( ) clause compromissoireأٓبئما رْثٔ ٘ بٍ
()2

ارلب م اُزؾ ٌ)compromis( ْ ٤

ثبهحػجل ا ُوؽٔ ّٖ :وػهب ٗ ٕ ٞاإلعواءاد أُلٗ ٝ ٤اإلك اه٣خ اُغيائوٓ ،١وعغٍجن م ًو.538 ٓ ، ٙ
- 1ثو
ز٤به ٝ ١اإلعجبهْ٘ ٓ ،١أح أُؼبهف االٍ ٌ ٘له٣خ ٓٔ ،اُطجؼخ اُقب َٓخث ل ٕٝربه ٣ـ
 - 2أؽٔل أثُ ٞاٞكبء :اُزؾ ٌ ْ ٤ا ُق
.15
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ْٗو

ٓ،

ٖٓفالٍ ا ُ٘ٔ ا ُغل٣لرل اهى أُْوع ا ُغيائوٛ ١نا ا ُ ٘ؤ ٝك ٖ َثّ ٖ ٤و  ٛاُزؾ ٌٝ ْ ٤
ارلب م اُزؾ ٌ.ْ ٤
شط الزحكُم
وال :ش
بكح ّ 1007و  ٛاُزؾ ٌْ ٤ػ ِ ٠أٗ ٚالرلب م اُنِ٣ ١زي ّثٔ ٞعج  ٚاأل ٛوافك٢ػول
ػوكذ ا ُٔ
بكح ًٔ (1006ب ٍ٘ز٘ب  ٍ ٝم ُي الؽوبً) ُؼو
ٓز ٖ َثؾو  ٞم ٓزبؽخثٔل  ّ ٞ ٜا ُٔ

ٗ ا ُ ٘ياػب د اُز ٢هل

ؼول ػ ِ ٠اُزؾ ٌ .ْ٤
ض ٞه ثْأ ٕ ٛنا ا ُ
ر
كْو  ٛاُزؾ ٌ  ْ٤ئمٕ  ٞ ٛارلب م ٍبثن ٣ؾلك ا ُ غٜخ ا ُٔ ٌِلخثب ُ ٘ظو كٗ ٢ياع ٓؾزَٔثٔ ٘ بٍجخ
ر٘ل٤نػول ٠٘ ً ٝر ْ االرلب مػ ِ ٠م ُي ال ٣غ ٞى ُأل ٛواف ا ُٔزؼبهلح ا ُ ِغ ٞءئ ُ ٠ا ُو ٚبء،ئالَّئماك ْ َ
ثؼل
اُزؾ ٌ ُِٔ ٝ ْ٤لػ ٢ػِ ٚ٤إٔ ٣لكغ

اُوج ٍٞك ٢ؽبُخ هكغ كػ ٟٞه ٚبئ٤خ ٓج بّوح ك  ٕٝاؽزو اّ

ّو  ٛاُزؾ ٌ.)1(ْ ٤
 ٝهل عبء هب ٗ  ٕ ٞاإلعواء اد أُلٗ٤خ ٝاإلك اه٣خ ا ُغيائو١ث ؼ٘ اُزل
ّو ٕ ٛ ٝؾخارلب م اُزؾ ٌ  ْ٤ؽ٤ش ٗ
خ ك٢
 -1إٔ ٣وك ا ُْو ٛثب ُ ٌزبث

َٖ٤كٔ٤ب ٣قٔ افز٤ب ه

كح  1008ػِّ ٠و  ٖ ٤ٛأٍ بٍٔٛ ٖ٤ ٤ب:
ٖذ ا ُٔب
ص٤وخ ا ُز٢ر َز ٘لئُٜ٤ب.
ٕت االرلبه ٤األ ِٕ٤خ أ ٝك ٢ا ُ ٞ

٤ل٤بدرؼْٜ٘٤٤
 -2إٔ ٣زّ ٖٔٚو  ٛاُزؾ ٌْ ٤رؼ ٖ٤ ٤ا ُٔؾ ٌْ أ  ٝا ُٔؾ ٌٔ ٝ ٖ٤أ رؾل٣ل ً

()2

كزبثخ
-1ششط ألول :ال
بكح ٌ ٓ 458و هكووح  2ؽ٤ش ٗ
ثب ُ َ٘جخ ُ ِْو  ٛاأل ٍ ٝك ٗ ٞل َ ٚاُن١ر ٘ٔٚز  ٚا ُٔ

ٖذػ ِٓ ٠ب

٣" :٢ِ ٣غ ت ٖٓ ؽ٤ش ا ُْ ٌَ  ٝرؾذب ٛئِخ اُجطالٕ إٔرجوّارلبه٤خ اُزؾ ٌْ ٤ثٔ ٞعتػول ًزبث."٢
بكر بٕ
 ٝعبءد ٛز بٕ ا ُٔ
ٗ

ٖذثل ٝهٛب ػ ِ٠

()3

به٤خ ٗٞ ٣ٞ ٤هى
بكح  2الرل
ٓزٞاكوز بٕ ٓغ ٗٔ ا ُٔ

َُ٘خ  1958ا ُز٢

ٌزبثخ.
ّو ٛا ُ

ضو
ٝػ ِٛ ٠نا  ٕ ٞ ٌ ٣اُوب ٗ  ٕٞا ُغيائو ١أ ً

ٕو آخ

ٖٓثؼ

٘ ا ُو ٞاًٗ ٖ ٤بُوب ٗ  ٕٞا ََُ٣ٞو١

رضجز ٚػ ٖ ٛو٣ن
ٌزبثخ كٌَ ّ ٢ثوه٤خ أ  ٝر ِ ٌ ٌ  ...أ  ٝأِ٤ٍ ٝ ١خ ار ٖبٍ أ فوٟ
اُن٣ ١وج َ ا ُ
ثبهحػجل ا ُوؽٔ ّٖ :وػهب ٗ ٕ ٞاإلعواءاد أُلٗ ٝ ٤اإلك اه٣خ اُغيائو،١
- 1ثو
ثبهحػجل ا ُوؽٔ ٖ :أُوعغ ٗ لَ .539 ٓ ، ٚ
- 2ثو
- 3أُبكح 1008هب ٗ ٕ ٞاإلعواءاد أُلٗ ٝ ٤اإلك اه٣خ ا ُغيائو ١عل٣ل ٌٓ 458 ٝوه 1هب ٗ ٕ ٞاإلعواءاد أُلٗ٤خ ا ُغيائو ١هل.ْ٣
ٓوعغٍجن م ًوٙ

.538 ٓ ،

ا ُ٘ٔ( ٝ ،)1هل ه أ ٟث ؼ٘ ا ُلو ٚأ ٕ ا ُ

ٖوآخ كٛ ٢ن  ٙا ُْو  ٛ ٝهل رز ٘ به٘ ٓغ ه ٝػ ا ُ٘ٔ اُز٢

رز َْثب ُِ٤ج ٤اوُ٤خ(.)2
ًٔب ٣و  ٟاُجؼ

ص٤وخ ال ٕ ٞ ٌ ٣كائٔب ً
٘ أ ٕ ر ٞه٤غ ا ُ ٞ

ٙو  ٝه٣بً ،م ُي أل ٕ ارلبه٤خ ٗ ٞ ٣ٞ ٤هى رن ًو

ضال ا ُ
ٝبئَ ال  ٌٖ ٔ٣إٔر ٞهغ ٓ
جوه٤خ(.)3
شط الثبنٍ :رح ذَذ ال محكمُن
-2الش
زؾلس هب ٗ  ٕٞاإلعواء اد أُلٗ٤خ ٝاإلك اه٣خ ا ُغيائوٛ ١نا ا ُْو ٛثؼلٓب ً بٕ هل ٗٔ
ُول اٍ
بزُ٤خ:
ك ك ٢ا ُو ٞا ٗ  ٖ٤ا ُ
و ٛإٔرجو ّ ٝكن ا ُوٞاػل ا ُ ٞاهح

ػِ ٚ٤ك ٢اُوب ٗ  ٕ ٞاُول ْ٣ا ُٔ ِـ ٠ػِّ ٠
 -اُوب ٗ  ٕٞاُن ١افز ه ٙاأل ٛواف.

ؼول األٍ بٍ.٢
 اُوب ٗ  ٕٞا ُٔ ٘ ظْ ُٔ ٞ ٙ ٞع اُ٘ياع  ٝالٍٔ٤ب ا ُو بٗ ٕٞا ُٔطجن ػ ِ ٠ا ُ اُوب ٗ  ٕٞا ُغيائو.١ٝثبُزبُ ٢كولاثزؼل ا ُو بٗ ٕٞا ُغيائو ١اُغل٣ل ػ ٖ ا ُْو  ٛػ ِ ٠رؾل٣ل ا ُو بٗ ٕٞا ُ ٞاعت اُزطج٤ن
ك ٢ارلب م اُزؾ ٌٝ ،ْ ٤ئ ٗٔب ٗٔ ػِ٠

ٙو ٝهح رؾل٣ل ا ُٔؾ ٌٖٔ ٤؛ ٝ

ْٛث

لٝه٣ ْٛؾلك  ٕ ٝاُوب ٗ ٕٞ

ج٤ن ػ ِ ٠ا ُ ٘ياع.
اُوبث َ ُِزط
أٓبئم ااػزو

ص٘بء رْ ٌ ٓ َ٤ؾٌٔخ اُزؾ ٌ ْ٤ثل ؼَأؽل أل ٛواف أ ٝثٔ٘بٍجخ ر٘ل٤ن
ثخ أ
ٙذ ٕؼ ٞ

ئعواء اد رؼ ٖ ٤٤أُؾٌْ أ  ٝا ُٔؾ ٌٔ ٣ ،ٖ٤و  ّٞهئ ٌ٤ا ُٔؾ ٌٔخ ا ُ ٞاهغ ك ٢كائوح افز ٖب ٕٜب ٓؾ َ
ئثو اّاُؼول أ ٝ

بكح  1009هب ٗ ٕٞ
ٓؾَر٘ل٤ن  ٙثزؼ ٖ٤ ٤ا ُٔ ؾٌْ أ  ٝا ُٔؾ ٌٔٛ ٝ ،ٖ ٤نا ٝكن ا ُٔ

إلعوا ءاد أُلٗ٤خ  ٝإلك اه٣خ ا ُغيائو.١
أٓبئما ً بٕ ّو  ٛاُزؾ ٌْ ٤ثب ٛال ًبٗؼل اّ رؼ ٖ٤ ٤ا ُٔؾ ٌ ْ أ  ٝا ُٔؾ ٌٔ  ٖ٤أ  ٝؿ٤بةرؾل٣ل ً٤ل٤ب د
رؼ ٖ٤ ٤ا ُٔؾ ٌ ْ أ  ٝا ُٔؾ ٌٔ  ٖ٤أ  ٝؿ٤و ًبف ُزْ ٌٓ َ ٤ؾ ٌٔخ اُزؾ ٌ٣ ،ْ ٤ؼ  ٖ٤هئ ٌ٤ا ُٔؾ ٌٔخ م ُي ٝ
()1

ٖ ٣وػث إٔال  ٝعُِ ٚزؼٖ٤ ٤

كح 1009كووح ٍ. 2بُلخ اُن ًو.
بء ك ٢ا ُٔب
ٛ ٝ .نا ؽ َت ٓب ع

ؼب ٕٔخ،
 - 1ػِ ُٞ ٤هوثٞػخ ًٔب ٍ :اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُل ٢ُٝك ٢اُغيائو،كٞ٣ا ٕ أُط جٞػبد اُغبٓؼ٤خ ،ث ٖػ ٌ ٘ ٕ ٞاُغيائو اُ
ؼُضبٗ٤خ.34ٓ 2004 ،
اخُطجا
2
- Issad .M: le décrit législatif Algérien … op, cit p- p385-386.
 - 3ػِ ُٞ ٤هوثٞػخ ًٔب ٍ :اُزؾ ٌ اُْ٤زغبه ١اُ ل ٢ُٝك ٢اُغيائو ،أُوعغ اَُبثن .34ٓ ،
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خ الزحكُم ):
شبسط
ثبنُبً:ارفبقالزحكُم (م
ٗ

بكح  1011ارلب م اُزؾ ٌ ْ ٤ػ ِ ٠أ ٗ  ٚاالرلب م اُن٣ ١وج َ األ ٛوافثٔ ٞعج ٚػو
ػوكذ ا ُٔ
ٗياع ٍجن ٗ ْ ٞؤ  ٙػ ِ ٠اُزؾ ٌ ،ْ ٤كبرلب م اُزؾ ٌ ْ ٤ؽ٘٤ئن٣ ،زؼ ِنث ٘ياع كؼ ِ ِّ٣ ٢وؿت كّ ٢أ ٗ ٚ

ُْو ٛ

ا ُق ٖ  ّٞر غ٘ت ا ُ ِ غٞءئُ ٠ا ُو ٚبء  ٌ٤ ُ ٝؽ ٗ ٍٞياع ٓؾزَٔ ًٔب ٞ ٛػ ِ  ٚ٤اُؾبٍثب ُ َ٘جخ
اُزؾ ٌ .ْ٤
ًٔب ػوكزٚ
346 95

صح ارفبق الزحكُم
-1ششوط خ
بكح  1012هب ٗ ٕٞاإلعواء اد ا ُٔلٗ٤خ ٝاإلك اه٣خ ا ُغيائو ١ؽ٤ش ٗ
عبء م ُي ك ٢ا ُٔ
أ ٗ ٚؽزٕ ٞ ٌ ٣ ٠ارلب م اُزؾ ٌ ْ٤

ٖذػ ِ٠

ٕؾ٤ؾب ال ثل ٖٓر ٞكو ا ُْو  ٖ٤ ٛاُزبُ:ٖ٤ ٤

 -1أ ٕ ٣ؾ ٖ َ االرلب م ًزبث٤بً.
٣ -2غ ت إٔ ٣ز ٖ ٔٚارلب م اُزؾ ٌ ٞ ٓ ْ٤

ٞٙع اُ٘ياع  ٝأٍٔبء ا ُٔؾ ٌٔ  ٖ٤أ ٤ً ٝل٤خرؼ.ْٜ٘٤٤

 ٢ٛ ٝروو٣جب ً ا ُ ْو  ٛ ٝا ُ ٞاهكح ػِّ ٠و  ٛاُزؾ ٌ ْ ٤اُن ٞ ٛ ١عيء ٓ ٖ االرلب م األ َٕ ٤
كخ ئُ٠
بإل ٙب

ضبٗ٤خ ا ُ ٘ياع  ٕ ٞ ٌ ٣هل
ٙو ٝهحرؾل٣ل ا ُ ٘ياعٛ ٝ ،نا أ ٓوثل٢ٜ٣؛ أل ٗ ٚك ٢ا ُؾبُخ ا ُ

ؼول أ١
ٝهغ ثْ إٔر٘ل٤ن ا ُ

أٗٞٓ ٚعٞك.

ثبهحػجل ا ُوؽٔ ّٖ :وػهب ٗ ٕ ٞاإلعواءاد أُلٗ ٝ ٤اإلك اه٣خ اُغيائوٓ ،١وعغٍجن م ً ٙو .539 ٓ ،
- 1ثو
ضٔب ها دث ٖ ٤ا ُل ٝ ٍ ٝهػب٣ب ا ُل ٍ ٝاألف و ، ٟاُزٕ ٢بكه ذ ػِٜ٤ب اُغيائوثبُٔوٍّٞ
ثبالٍز
ىػبد أُزؼِوخ
رلبه٤خر َ٣ٞخ أُ٘ب
- 2ئ
اُوئبٍ ٢ه هْ  346-95أُإهؿ ك 30 ٢أ ًزٞثو  1995ط.هػلكٓ 66إهؿ كٞٗ 05 ٢كٔجو .1995

كاما

هك٘ ا ُٔ ؾٌْ ا ُٔؼ  ٖ٤ا ُو٤بّثب ُٜٔٔخ ا ُٔ َ٘لح ئَُ٣ ،ٚ٤زجل ٍث ـ٤و ٙثأ ٓو

ٖٓ ٛوف هئ ٌ٤

ا ُٔؾ ٌٔخ ا ُٔقز ٖخ(..)1
ُضخ
ض
ضبٗ٤خ ٝبا ُ
ٓ ٞ ٛ ٝب عبء ك ٢اُلوور  ٖ٤ا ُ

بكح 02
ٖٓ ا ُٔ

ٖٓ ارلبه٤خ

346 95
بكح  1013هب ٗ ٕ ٞاإلعواء اد أُلٗ٤خ ٝاإلك اه٣خ ا ُغيائو ١ثؾٌْ عل٣ل  ٝعو١ء
 ٝعبءد ا ُٔ
ص٘بء ٍو ٣بٕ ا ُق ٖ ٓ ٞخ أ ٓبّ ا ُغ ٜخ
بىػخ االرلب م ػِ ٠اُزؾ ٌ  ْ٤ؽز ٠أ
ؽ٤ش أعبىد ُأل ٛواف ا ُٔز ٘
ئ٤خ(.)2
ا ُو ٚب
٣ ٝو  ٟاأل ٍزبمثوثبهحػجل ا ُوؽٔ ٖ أ ٗ  ٚكٛ ٢ن  ٙا ُؾبُخثا ٓ ٌ بٕ ا ُق ٖ ّٞئُزٔب ً أ هعبء
اُل ٖ َك ٢ا ُق ٖ ٓ ٞخ ٝكوب ً ُ ِٔبكح 214
ئُ ٠ؽ  ٖ٤اٗزٜبء أ عَ اُزؾ ٌ  ْ٤ا ُٔ ٘ ٖ

ٖٓ هب ٗ  ٕٞاإلعواء اد ا ُٔلٗ٤خ  ٝاإلكاه٣خ ا ُغيائو ١اُغل٣ل
بكح 1018
 ٓٞػِ ٚ٤ك ٢ا ُٔ

ض َ
ض ِٓ ٚ
إٔ اُزؾ ٌ ٛ ْ٤و٣نثلُ َ ٣ؾ َ ا ُ ٘ياػبد ٓ

ٖٓ

ٗلٌ اُوب ٗ  ٝ ٕٞػِ ٠اػزجبه

اٍُٞب ٛخ اُز٣ ٢ج بّوٛب ّقٔ أع٘ج ٢ػٖ ا ُو ٚبء

ك  ٕٝإٔ ٣زورت ػٖ م ُي رق ِ ٢ا ُوب ٢ٙػٖ ا ُو٤ٚخ ،كاما اٗز  ٜذ ا ُق ٖ ٓٞخ اُزؾٌ٤ٔ٤خث ٖل  ٝه
بى ٍ ػٖ ا ُق
ؽ ٌ ْ٣ ،ز ْ اُز ٘

ئ٤خ ،أٓب ك ٢ؽبُخ
ٖٓٞخ ا ُو ٚب

بك ا َُ٤و ك ٢ا ُق ٖ ٓ ٞخ
كَْ اُزؾ ٌ ٣ ْ٤ؼ

ئ٤خ(.)3
ا ُو ٚب

ثبهحػجل ا ُوؽٔ
 - 1أُبكح 1012هب  ٕ ٗٞاإلعواءاد أُلٗ ٝ ٤اإلك اه٣خ ا ُغيائو ،١اٗظو :ثو
إلك اه٣خ ا ُغيائوٓ ،١وعغٍجن م ًو.540 ٓ ، ٙ
ثبهحػجل ا ُوؽٔ ّٖ :وػ هب ٗ ٕ ٞاإلعواءاد أُلٗ ٝ ٤اإلك اه٣خ اُغيائوٓ ،١وعغٍجن م ًوٙ
- 2ثو
ثبهحػجل ا ُوؽٔ ٖ:أُوعغ ٗ لَ 541 ٓ ، ٚ
- 3ثو

ّٖ :وػهب ٗ ٕ ٞاإلعواءاد أُل ٗ٤خ ٝ
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رفبق الزحكُم(.)1
الفشع الشاثع:مجذأ اصز اللُخ ا
تفاقسواء كان فً صورةشرط
تفاق التحك ٌم هو أالَّ ٌتؤثر ذلك اال
ستقاللٌة ا
المقصودب
إن
فصالً عنه)بصحة العقد
التحك ٌم أو مشارطة التحك ٌم (أي سواء كان مندرجا ًف ً العقد أو من
للعقد الذي ٌكونقد
تفاق التحك ٌمرؼم ال طالن المحتمل
المتعلقبه( ،)2و هو ما ٌرتباستمرار ا
أدمجف ٌه ،و العك

فاق التحك ٌم ،ال ٌرتببطالن العقد أو كما
أٌضا ً صح ٌح أي أنبطالن ات

تفاق والعقد الذي
تفاق التحك ٌم تإديإلى عدم التضامنب ٌن ذلك اال
ستقاللٌة ا
لفق هاء" :إن
ٌقول ا
ٌتضمنه ماد ٌا ً(.)3
افعات ال جدٌدالفرنسً فً هذاالشؤنعلى أنه:
ولقد نصت المادة  1426منقانون المر
كتوب" ،و هذاتؤ كٌدلعدمبطالنالعقد األصلً و
"إذا كانشرط التحك ٌمب طالفإنه ٌعتبرؼ ٌر م
الطرف ٌنبعدمقبول عرضالنزاععلى التحك ٌم
لوبطلشرط التحك ٌم،لكن الؽالب هودفع أحد
فع صح ٌحا
نت ٌجةلبطالن العقد األصل ً أونظراً إللؽاء ذلك العقد ،و كان ٌمكن أن ٌكون هذا الد
العقد األصل ً لكنه ال ٌكون صح ٌح ا ً
تفاق التحك ٌم فً وجوده أو عدم وجودهب
لو قبلبارتباط ا
لعقد كما ذكرنا و ٌظل
تفاق التحك ٌمبمص ٌر ا
تقاللٌةلعدم ارتباط مص ٌر ا
بمبدأ الس
لقول
عند ا
لقضاء الوط نً فًنظرالنزاع ال معنً.
مرتب ا آلثاره كاملة ومن ها عدم اختصاص ا
تقل ٌص من مجال التحك ٌم فً العالقات الداخلٌة ال ٌنطبق
هذا وتجدر إلشارة إلى أن ال
تماما ً على العالقات االقتصاد ٌة الدول ٌة ،إذ أن الطابع الدول ً ٌ إدي إلى حر ٌةتضم ٌن العقود
لقةبشروط صحة أو طالنبند التحك ٌم ال تً
لقواعد الوط نٌة المتع
شرط التحك ٌم دون التق ٌدبا
لفرنسً فً هذا
لمستقاة من العمل ا
تظل مقتصرةعلى العالقات الداخلٌة .وتلك النظرةللتحك ٌم ا
تعددة(.)4
المجالاتبعت هانظم قانونٌة أخرى م
تج من المادة
أما على الص عٌد الدول ًفنضرب مثال ؼرفة التجارة الدولٌة ،حٌثنستن
لقة
لقضا ٌا المتع
بعة أن للمحكمسلطة النظر فً ا
الثا نٌة من نظامتلك الؽرفة فًفقرت ها الرا
ترتبة عن
تفاق التحك ٌم و على اآلثار الم
بانعدامالعقد األصلً أوبطالنه و مدىتؤث ٌر ذلكعلى ا
بك٣خ  ٝاَُ٤بٍ٤خ ،اُغيء 41
 - 1أ ٗظو ك ٢مُي أؽٔل ثِوبٍْ  :اٍ والُ ٤خ ّو ٛاُزؾ ٌ ،ْ٤أُ غِخ اُغيائو٣خ ُِؼ ِّٞاُوب ٗ ٝ ٤ٗٞاالهز ٖ
اُؼلك  02اَُ ٘خ .61 ٓ ،2004
ضٔب ها دٓ ،وع غٍجن م ًو260ٓ ، ٙ
- 2هبكه ١ػجل اُؼي٣ي :االٍزضٔبهاد اُ ل٤ُٝخ – اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُلٔٙ ٝ ٢ُٝب ٕ االٍز
3
-Jacquet J .M principe d'autonomie et contrats internationaux, Paris économica 1983, p 43.
ٓ ٓ 117 -83
ٍ - 4ب ٓ٤خ ه اّل أُوعغ اَُبثن

ثبوت ادعاء االنعدام أو ال طالن المذكور ٌن ،و هذا ٌعنً أن انعدامالعقد األصلً أوبطالنه ال
تفاق التحك ٌم ،و إذا ما رأى المحكم صحة وجود
ٌ إد ٌان إلى عدم إمكان ٌ ة نظر المحكمة فً ا
لقةبانعدام
لقضٌة كما ٌبحثف ً االعتراضات المتع
تفاق التحك ٌم و صحت ه ٌوا اللنظرف ً ا
ا
اعقد األصلً أوبطالنه و ٌقرربعد ذلك حقوق ال الطرفٌن.
لقانون
تحدة ل
و مثال آخرنضربه عن العمل الدولًباإلشارة إلى أن لجنة األمم الم
لقواعد الت ً وضعت هالتنظ ٌم التحك ٌم
التجاري الدولً ()C.N.U.D.C.Iتضمن المادة  21من ا
ا لدولً ما ٌلً:
أ -إن منسلطات المحكم أن ٌنظر فً موضوع اختصاصه ولو كان االعتراض
صحة اتفاق التحكٌم فً إحدى صورتٌه.
على اختصاصه فًالنزاع ٌعودإلى وجود أو
ب-للمحكم الحق فًبحث وجود و صحةالعقد األصلً وتقر ٌر انعدامه أو
لك حتى ولو كان التحك ٌم زء ال ٌتجزأ من اعقد األصلً.
ثبتلد ٌ ه ذ
بطالنه إذا
تفاق التحك ٌم الذي ٌحتوي ع لٌهالعقد األصلً ،ال ٌخضع بالضرورة
ج -إن ا
فاقا ً مستقالً عنسابرنصوص العقد األصل ً.
لمص ٌر ذلك العقدبح ٌث ال ٌجب اعتبارهات
د -وبنا ًء على ذلك ٌكون قرار هٌبة التحك ٌمببطالن العقد األصل ً ال ٌرتب
القول بعدم صحةشرط التحكٌم .
بالضرورة
لقول أن ها
الستقاللٌة ولكن ٌمكن ا
تفاقٌة ن ٌو ٌوركفلمتتعرض صراحةلمبدأ
أما ا
تكرسهباعتبار أن هاتقولباالعتر اؾ وتنفٌذ أحكام التحك ٌم الدولٌة .و ما دام منب ٌنتلك
مبد على األقل( ).
ألحكام و ما هو مبنً عاالستقاللٌة فهً إذن التعارض ال أ
لفقرة  03من المادة  1040ق.إ.م.إ
لمشرع الجزابريبهذا المبدأبموجب ا
لقد أخذ ا
صحة اتفاق التحك ٌم،بسبب عدمصح ة اعقد األصل ً"
بقوله ":ال ٌم ن االحتجاجبعدم
سصبءلىاعذ الزحكُم فٍ الجزائش
رفبلُب د الذولُخ فٍ إ
الفشع الخبمش:دوس ال
إذا كان من حق الدولة المضٌفةلالستثمار أنتتحكم فً أوضاع األجانبعلى أراض ٌ ها
لق ٌود
وفقا لمبدأ س ٌادة الدولعلى إقل ٌم ها ،إال أن ها ملزمةبؤنترا عً فً ذلك من جهة أحرى ا
ؼي٣ي :االٍزضٔبهاد اُ ل٤ُٝخ – اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُلٝ ٢ُٝ
- 1هبكه ١ػجل اُ
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لفق ه
فرض ها عل ٌ ها الع رؾ الدولًف ً معاملت هاللمال األجنب ًعلىإقل ٌم ها و هو ما ٌ سمٌه ا
ال تً ٌ
الدولً بمبد االحترام األدنىلحقو لألجانب.
ومن جهة أخرى فهًتلتزمبؤنترعى ألسلوب الدولً فًفض المنازعات عن طر ٌق
تعددة األطر اؾ ألثر الكب ٌرف ًإرساءقواعد التحك ٌم
تفاق ٌات الثنابٌة و ال م
التحك ٌم لهذاكانت ال
اسبة.
تنشؤبهذه المن
لفض الخالفات ال تً
سلوب
الدول ً و ذلكبنص ها على هذ األ
والجزابر ومن اجلاستقطاب أكبرقدر ممكن من ر إو

تكتؾ
ألموال األجنبة ٌ فإن هالم

لق ة
فقط بسن قوان ٌن داخل ٌة ذاتبعد دولً إنماتعدى األمر إلى إبرام عدةت افاق ٌات متع
تعدد األطر اؾ كما صادقت أٌضا على عدة
بالستثمارات من ها ما هوثنا بً ومن ها ما هو م
ت افاق ٌات دولٌة فً هذا المجال.
هب الجزائش
ثنبَئخ الزٍ ول عذ علُ
وال :االرفبلُبد ال
تعددة األطر اؾ سواء
لقد أبرمت الجزابر الع دٌد من تالفاق ٌات الدول ٌ ة الثنابٌة من ها وال م
االفاق ٌات:
مع الدولالعربٌة أو مع دول أخرى ؼ ٌر عربٌة ومن أه م هذ ت
تفاقٌة معسور ٌا( ) حول
التشج ٌع والحماٌة المتبادلةلالستثمارات ،اال
تفاقٌة مع مصر( ) حول
ال
التش جٌع والحماٌة المتبادلةلالستثمارات.
وكذلك مع األردن والكو ٌت ،أما مع الدول ؼ ٌرالعربٌةفنذكر تاالفاق ٌة الضرٌب ٌ ة الجزاب رٌة
تفاقٌة مع
نقل الجوي الدولً ،وكذا اال
تفاقٌة معبر ٌطان ٌا( ) وإٌرلندا فً مجال ال
لفرنسٌة ،اال
ا
ج ( ) البل جٌكً ،ومع إ ٌطال ٌا والمملكة اإلسبا نٌة ومع الدانمارك.
التحادالقتصادي اللوكسمب ور ً

بك ُخ
رلبه٤خث ٖ ٤ا ُؾ ٌٓ ٞخ ا ُغيائو٣خ ا ُلٔ٣ووا٤ٛخ اُْؼج٤خٝ ،ؽ ٌٓ ٞخ عٔ ٜٞه٣خ ٓ ٖو اُؼوث٤خ ؽ ٍ ٞرْغ٤غ ٝا ُؾٔب٣خ أُزج
 -1اال
ثزبه ٣ـٓ 29 :بهً ٖ ٓ ٝ ،1997بكم ػِٜ٤بثٔٞعت أُوٍ ّٞاُوئبٍ ٢ه هْ320-98 :
ضٔ بهادٞٓ ،هغ ػِٜ٤ب ك ٢اُوبٛوح
الٍز
أُإهؿ ك ،1998/10/11 :٢ط ه ،اُؼلك ٘ َُ 76خ .1998
ثزبه ٣ـٖ ٓ ٝ ،1997/09/19 :بكم ػِٜ٤بثٔ ٞعت أُوٍ ّٞاُوئبٍ ٢ه هْ:
رلبه٤خث ٖ ٤اُغيائو ٍٞ ٝه٣ب ٓٞهغ ػِٜ٤ب ك٢ك ٓ ْن
 -2اال
 430-98أُإهؿ ك ، 1998/12/27 :٢ط ه ٘ َُ 97خ .1998
ٗ٤ب اُؼظٔٝ ٠ئ ٣وُ ٘لا أُْبُ٤خ كٓ ٢غب ٍ اُ ٘و َ اُغ ١ٞا ُل ٞٓ ٢ُٝهغ ػِٜ٤ب
 3االرلبم أُج وّث ٖ ٤اُغيائو  ٝأُِٔ ٌخ أُزؾلح ُجو٣طب
ثبُغيائو ٖ ٓ ٝبكم ػِٜ٤بثٔٞعت أُوٍ ّٞاُوئبٍ ٢هه ْ 466-82 :أُإهؿك11 :٢كَٔ٣جو  1982ا ُغو٣لح
كٓ 27 :٢ب1981 ١
ا ُؤٍ٤خػلك٘ َُ 06 :خ .1982
بك اُج ِغ ٢ٌ٤ا ُِ ٓ َٞ ً ٞجٞهعٞٓ ٢هغ ػِٜ٤ب
زجبكُخ ُالٍزضٔبهادث ٖ ٤اُغيائو ٝاالرؾ
رلبه٤خ أُزؼِوخثبُ زْغ٤غ ٝا ُؾٔب٣خ أُ
 -4اال
ثبُغيائوكٖ ٓ ٝ 1991/04/24 :٢بكم ػِٜ٤بثبُٔوٍ ّٞا ُوئبٍٓ 345-518 :٢إهؿك ،1991/10/05 :٢ط ه ػلك ٘ ٍ 46خ
.1991

تعددة األطرا ؾ ،النصعلى التحك ٌم
لقدتضمنتت افاق ٌات االقت صادٌة الثنابٌة من ها و ال م
الدولً كؤداة أساسٌةلفض النزاعات ال تًتثورب ٌن الدولالمضٌفة لالستثمار و رعا ٌا الدول
تفاقٌة المب رمةب ٌن الجزابر و االتحاد
المتعاقدة األخرى( ) ،كما جاء ذلك فًنص المادة  9من اال
توصل إلىتسوٌة
وكسنب ورؼً عام 1991على أنه" :فً حالة عدم ال
القتصادي البلج ٌ كً الل
تفاوضبالطرق الدبلوماسة الل مدة 6أش هر
بالتر اضً مباشرةب ٌن ألطر اؾ المتن ازعة أوبال
من تار ٌخ إلشعار ٌعرض هذا لخالؾ بناء على طلب من أحد ألطر اؾ المعن ٌن بذلك
لقةبالستثمار ،...و لهذا الؽرض ٌعط ً
لتسو ٌ ة المنازعات المتع
لخالؾ،لتحكٌم المركز الدولً
تتضمن
المسبقة والقطعٌة على أن ٌحال كل خالؾ لهذا التحك ٌم و
افقة
كل طر ؾ متعاقد المو
لقضا بً الداخل ٌ ٌن"
نفاذ اللجوء إلى ال عن اإلداري و ا
افقة التخلً عنشرطاست
هذه المو
تفاقٌة المبر مة فً  18ما ٌوب ٌن الدولة الجزابرٌة و
كماتضمن نص المادة  08من اال
الترق ٌ ة والحماٌة المتبادلة لالستثمارات على التحك ٌم الدولً كإجراء
لق ةب
الدولة اإل ٌطالٌة المتع
لفض المنازعات ال تًتثورب ٌن إحدى الدولت ٌن المتعاقدة و مستثمر من الدولة المتعاقدة األخرى
تنشؤ لهذا
لقةبالستثمار أو محكمةتح كٌمٌة
عن طر ٌق المركز الد ولً لحل المنازعات المتع
الؽرض.
ثبنُب :االرفبلُبد مزعذدح ألطشاف الزٍ انضمذ إلُهب الجزائش
تنوعة من حٌثتركٌب ها
ت افاق ٌات متعددة األطر اؾ عدٌدة و م
لق انضمت الجزابر إلى
د
فنذكر من ها:
لتشج ٌع وضمانالستثمارب ٌن دولاتحاد المؽرب العرب ً
تفاقٌة المؽاربٌة
 اللشراكة مع دول االتحاد ألور بً.
لشراكة من أجلتن مٌةإفرٌق ٌا)2(،اتفاق ا
اتفاق ا
لقةباالستثمار
فقد صادقت الجزابرعلى عدةت افاق ٌات دول ٌ ة متع
االفاق ٌات
إلىجانب هذه ت
نشبة للوكالة الدولٌة لضمان الستثمار،توافاق ٌ ة واشنطن ال تً أحدثت
تفاقٌة سٌول الم
أهم ها ،ا
لقةبالستثمار.
للمركز الدولًلتسوٌة المنازعات المتع
 -1كعبوشعبد هللا :الحما ٌةالوطن ٌة والدول ٌةلالستثمار األجنبً و ضمانه منالمخاطر ؼٌرالتجار ٌة فً الدولالنام ٌة،رسالة
ماجستٌر ،جامعة الجزابر .2002-2001ص .313
ثزب ه ٣ـ:
ثٞعب ٗ٤غ٤و٣ب،
و٤بٖ ٓ ،بكم ػِ ٚ ٤ك ٢االعزٔبع األِ ُ ٍ ٝغ ٘خ هؤ ٍبء ا ُلٝ ٍ ٝا ُؾ ٌ ٓ ٞبدثأ
 2اُْوا ًخ اُغل٣لح ُز ٘ٔ٤خئكو٣
2001/10/23
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االفاق ٌات الثناب ٌ ة ،من ح ٌث
لمسلك الذي انتهجته ت
االفاق ٌات ال جماعٌةسلكت نف ا
أن ت
تفاقٌة المتضمنةإنشاء الوكال ة
طرق حل النزاعات ال تً قدتثور ،و من ذلك ما نصت علٌه اال
لقةبمسابل ضمان
الدولٌة لضمان الستثمار فً المادة  58على وجوب حل الخالفات المتع
لتس وٌة المنازعات و قد
الستثمار من الل إجراءات التحك ٌم  ،و خصص لذلك ملحقا كامال
بعة من الملحق جم ٌع إجراءات التحك ٌم و
بوببـ " الملحق الثان ً" وتضمن نص المادة الرا
ارسته بحٌث ٌبدأ إجراء التحك ٌمبإشعار ٌقدمه طالب التحك ٌمإلى األطر اؾ المتنازع
شروط مم
فصلف ٌ ها و اسم
مع ها موضحا ًف ٌه الب ٌانات المتعلق ةبالنزاع و طب ٌعته و الطلبات المراد ال
المحكم المع ٌن منقبل الطالب و على المطلوب الرد على إلشعاربتع ٌ ٌن محكم عنه خالل
فان محكمثالثا ً ٌكون ربٌسا ًل هٌبة التحك ٌم خالل
ثالث ٌن ٌوما منتار ٌختلق ٌه اإلشعار و ٌع ٌن الطر
مدة ٌ 30وما و فً حالة عدمتمكن ألطر اؾ منتشكٌل هٌبة التحك ٌمٌ ،تمتع ٌٌن هابقرار من
لتس وٌة المنازعات أوبقرار من محكمة العدل الدولٌة إذا لم ٌقم
ألم ٌن العام للمركز الدولً
لق ٌ ه
ألم ٌن العامللمركزبتع ٌ ٌنالمحكم الثا نً أو ربٌ هٌبة التحك ٌم الل ٌ 30وما منتار ٌخت
للطلب( ).
تفاقٌة المإسسة العربٌة للضمان موضوع التحك ٌمف ً مسابل الستثمار
كماتناولت ا
كوس ٌلةلفض ال منازعات ال تً قدتثورب ٌن أي من ألقطار المتعاقدة من جهة وب ٌن المإسسة
من جهة أخرى( ) ،و قد جاء فً الملحق رقم  1المنصوص علٌهف ً المادة  4التؤ كٌد على
لفض منازعاتالستثمار.
التحكٌمكوس ٌلة
فة
لسال
بعة ا
و ماتجدر مالحظته أن إجراءات التحك ٌم المنصوص عل ٌ ها فً المادة الرا
تفاقٌة الوكالة
الذكر أن ها التختلؾف ً مضمون ها و شروط ها عن إجراءات التحك ٌم الواردة فً ا
الدول ٌةللضمان إالَّف ٌما ٌتعلقبخصوص ٌات األعضاء و طابع ها اإلقل ٌم ٌة.
تفاقٌة الموحدة الستثمار ر إو
كماتضمنت اال

ألموال العربٌة للدول العرب ٌ ة و ال تً

صادقت عل ٌ ها الجزابر فً ش هر أكتوبر عام  1995النصعلى شرط التحك ٌم الدولً كإجراء
تفاقٌة والمادة الثان ٌ ة من الملحق رقم 2
لتس وٌة الخالفات من خالل ما ورد فً المادة  25من اال
فسه ص .314
- 1كعبوش عبد هللا:المرجعن
رلبه٤خ اُ ٘
بكر ٖ ٓ 36 ٝ 35 ٖ ٤ا
 - 2هاعغ ك ٢مُي أُ

إٍَخ اُؼوث٤خ ُ ِ ٔٚب ٕ.

تفاقٌة ،و
فاق ٌة كما نصت على ذلك المادة  26من نف اال
الذي ٌعتبر جز ًء ال ٌتجزأ من االت
( )

االفاق ٌاتالدولٌة
ٌعتبر التحك ٌموس ٌلةأساسٌةلحل منازعاتالستثمار فً كث ٌر من ت
تثمار
دولً لتس وٌة منازعات االس
ثالثا :الدور الذي ٌقومبه المركز ال

نظراً أل هم ٌة المركز الدول ً لتسو ٌة منازعات االستثمارفإننا سنلق ً الضوء على هذه
سسة معتق ٌٌم الدور الذيت إدٌه فً حل منازعت االستثمار.
الم إ
لقروضألؼراض
بنك الدولً لإلنشاء و التعم ٌر مجرد مإسسة دولٌةتقدم ا
لم ٌعد ال
إلنت اجٌة فً الدول األعضاء،بل عملعلىإنشاء مإسسة دولٌة متخصصةتقدم خدمات معٌنة
فً مجالتشجٌع الستثمارات و من ها المركز الدولً
لتس وٌة منازعات الستثمار C.I.R.D.I
توف ٌق و التحك ٌم فً المنازعات
شابه فًسنة  1965لٌقدم خدمات ال
تفاقٌة انت
الذي ووفق ا
لقانو نٌة بٌن دولة عضو ،و مستثمرٌتمتعبجنس ٌة دولة عضو أخرى( ).
ا
لمستثمر ٌن
للثقة المتبادل ةب ٌن ا
إن الؽرض األسمى من ه هو الحثعلىتكو ٌن مناخ مناسب
دفق ر إ و األموال ألؼراض اإلنتا جٌةبشروط
األجانب و الحكوماتٌ ،كون منشؤنهت
لتشج ٌع الستثمارات و التنم ٌ ة القت صادٌة و هذا كله
مناسب ة ،إنه فًالمقام األول أداة دولٌة
نشاء و التعم ٌر و إ ٌمانا من البنك كذلكبؤهم ٌة
بنك الدولً إل
تفاقٌة ال
تجسٌد المادة األولى من ا
ل
لقةباإلستثمارات األجنب ٌةبطرٌق ة عادلة و مٌسرةبعد أنتب ٌن أنه من
تسوٌة المنازعات المتع
ؼ ٌر ال عملً قٌامهبدور واسع فً هذا المجال.

رلبه٤خ أُجو ٓخث ٖ ٤ا ٍزو اُ٤ب  ٝاُل٤ز٘بّػبّ ،1991
ٓب ٖٗذ ػِ ٚ ٤أُبكح  ٖ ٓ 12اال
رلبه٤بد اُز٢ر ٘ بُٝذ ّو ٛاُزؾ ٌْ٤
ٖ ٓ - 1ث ٖ ٤اال
زلبه٤خ أُجو ٓخثٖ ٓ ٖ ٤و  ٝاُٞال٣بد أُزؾلحػبّ
بكح  ٖ ٓ 6اُ
ثو٣بٗب ٝ 1994أُ
رلبه٤خ أُجو ٓخث ٖ ٤اُ ٜ٘ل  ٝط
 ٝأُبكح  ٖ ٓ 9اال
 .1982أ ٗظو ك ٢م ُي:
ػِ ٢ؽَ ٖ ٓ ِؾ ْ  :كٝه أُؼبٛلا د اُ ل٤ُٝخ ك ٢ؽٔب٣خ االٍزضٔبه اد األع٘ج٤خ اُقب ٕخك ٢ا ُل ٍ ٝاُ٘ب ٓ ٤خ ،هٍبُخك ً ز ٞاه ،ٙعبٓؼخ
اُ وبٛوح٤ًِ،خ ا ُؾو ٞم ،ثلٍٕ ٝزخ ْٗو.
ل٤ن ك1966/10/14 ٢ثِؾػلك أُ ٘  ٖ ٤ٔٚئُٜ٤ب ؽز٢
ؼلح ُِ زٞه٤غ ك ٝ 1965/03/18 ٢كفِذؽ٤ي اُز ٘
ٕ - 2بهد ٓ
 "150" 2002/06/30كُٝخ ٓ ٢ٛ ٝل زٞؽخ ال ٗٔٚبّ ً َ ا ُل ٍ ٝاأل ػٚبء كB.I.R.D٢
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شابه
تفاقٌة إن
إن ا

هً منقبٌل المع اهدات الدولٌة الجما عٌة( ) كما ٌرتبط المركزبالبنك

الدول ً ربا ً
سة؛ح ٌث ٌرأ

اإلدارةللمركز و ه ً الصلة القانون ٌة الوح ٌدة الت ً

مد ٌر البنك مجل

شنطن األمرٌكٌة.
لبنكو مقر المركز م دٌنة وا
تربطهبا
ث ٌ تس اهم فًتنم ٌ االعتر اؾ
لقانون الدولً ح
بارز ف ًتطور ا
تفاقٌةتشكل عال مة ة
هذ اال
لقانون الدو ً
لفردكؤحد أشخاص ا
با
ل( ) ،ح ٌث منحت المستثمر الخاصفرداً عاد ٌا أو شركة
صف ة
فع الدعوى المباشرة ضد دولة ذات س ٌادة أمام محكمة دو لٌةٌ ،طلب ذلكب
الحق فً ر
لفصل فً دعواه ضد دولة متعاقدة أخرى أو ضد هٌبات ها العامة ،دون حاجة ألي
شخصٌة ل
نسٌته.
تدخل منجانب دولة ج
لمستثمر األجنب ً الخاصبشخصٌة قانو نٌة دولٌة لمدى
تفاقٌة ل
فت اال
بمعنى آخر اعتر
التقلٌدي و لمتعد هناك حاج ة
لقانون الدولً
محدود على خالؾ األصل العام المقرر فً ا
لل حماٌة الدبلوماسٌة.
توف ٌق
لفت ٌنلتسوٌة المنازعات و هما ال
تفاقٌةعلى  75مادةتعالج طرٌقت ٌن مخت
وتشمل اال
(ال مواد من 28إلى  )35و التحك ٌم (ال مواد من 36إلى .) ()55
تثمار األجنبً
دولً لتسو ٌة منازعات االس
ئص تحكٌم المركز ال
-1خصا
لتس وٌة منازعات االستثمار األجنبًبسمت ٌن ربٌست ٌن و هما:
تفاقٌة المركز الد ولً
تتم ٌز ا
لتحكٌم الم إسسً (. )Arbitrage institutionnel
تفاقٌةتقٌمنوع من ا
 .1ال
 .2افز

ُطبثغ اإلكاه)Caractère volontaire( ١
ٖبٓ أُوًي م ٝ

مؤسس ً
أ-التحكٌم ال

- Dominique carreau et patrick juillard: droit international économique, première édition ,2003
Dalloz, p 515.
ضٔب ه األع٘ج ٢ك٢رط  ٣ٞو أؽٌبّاُوب ٗ ٕ ٞا ُل ٢ُٝاُقب ٓ ،هٍب ُخك ًز او ،ٙعبٓؼخػٖ ٤
ٕ - 2لٞد أؽٔلػجل ا ُؾل٤ظ :ك ٝه االٍز
ٓٞا ٢٘ ٛا ُل ٍ ٝاألفو ،ٟ
ٌّٔ ،اُوبٛوح ً . 23 ٓ ،2000ن ُي ا ٗظوٖ ٣ٝ :ب ٕبُؼ:ر َ٣ٞخ ٓ٘بىػبد االٍزضٔبهث ٖ ٤اُ ل ُٝخ ٝ
ٓ.81
ؼب ٕوح ،اُؼلك 1980 ،379
ٓ غِخ ٓ ٖو أُ
 - 3أ ٗظو أُِؾن ه هْ 02

1

تفاقٌة المركز الدولً لتسو ٌة منازعات االستثمار التتضمنتقن ٌا ً القواعد الموضوع ٌ ة
ا
نشاءالوس ٌلة اإلجراب ٌة
الواجبة التطب ٌقعلى منازعات الستثمار،بلتقتصرعلىب ٌان طرٌقة إ
لقواعد ال تً ستطبق ؼ ٌر
لتس وٌة هذه المنازعات ،و قد ٌنظر إل ٌ ها كع ٌب من هذه الزاو ٌ ة،فا
لتش جٌع إلستثمار والت نمٌة القت صادٌة من اللتس ه ٌل
فة مسبقاً ،أي أنه ٌمثل أداة دولٌة
معرو
تفاء ذ اتً من
توف ٌق و التحك ٌم ذو اك
تسوٌة المنازعاتب ٌن الدول و المستثمر ٌن األجانب (نظام ال
توف ٌق أو
إلتباع و كٌف ٌ ةتشكٌللجنة ال
حٌثتح دٌد اختصاصات المركز و اإلجراءات الواجبة
تفٌذه).
التحكٌم وقوا د االعترا ؾبالحكم التحك ٌ مً ون
تتضمن قواعد موضوعٌة حول معامل ة
تفاقٌة نظاما إلجراءات الدولٌة و لم
لقد أقرت اال
لتس وٌة منازعات الستثمار
الستثمارات األجنب ٌ ة ،كما أن المركز من ح ٌث ال جوهر ل ٌ أداة
لمستثمر ٌن من مواطن ً
الثقة المتبادلةب ٌن ا
شابهت هٌب ة جو مناسب من
فحسب ،و إنماقصد من إن
دفق الستثمارات للدول
تفاقٌةبؽرض ز ٌادةت
الدولة الطرؾ و الدول ة األخرى الطرؾف ً اال
أنشبت من أجله الوكالة الوطنٌةلضمان الستثمار ،A.M.G.I
النا مٌة و هونف الؽرض الذي
للطرف ٌن أن
تؤكد
لمستثمر ٌن و ٌ
الثقةب ٌن الدول المضٌف ة لإلستثمار و ا
و هو إذ ٌرسً قواعد
لقانون ٌ ة والقت صادٌة ال تًتحكمه
منازعات هما سوؾ ٌنظ رها ج هازف نً كؾءبناءعلى األصول ا
بع ٌداً عنت ٌارات الس ٌاسة الدول ٌة( ).
ختصاص المركز ذو الطابع إلداري
ب -ا
لتسو ٌ ة منازعات الستثمار الت ً
من الخطؤ أن ٌنظرإلى هذا المركزعلى أن ه أداة جبرٌة
تثورب ٌن أعضابه وب ٌن المستثمر ٌن من دول أخرى أعضاء،فاختصاص المركزل ٌ

إلزام ٌاً،

ستعد ادهالقبولتس ه الت
تفاقٌةإنشاء المركز ال ٌع نًسوى ا
كما أن مجردتصد ٌق الدولةعلى ا
و خدمات ه دون أن ٌنصرؾ ذلك إلى إلزام هاباختصاصهبتسوٌة المنازعات ال تًتكون ه ً
فا ًف ٌ ها.
طر

ٓ ٠٘ٓ- 1ؾٔٞك ٓ ٖطل :٠ا ُؾٔب٣خ اُ
اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح 55 ٓ . 1990

ضٔب ه األع٘ج ٢أُجب
٤ُٝخ الَُز
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ضٔبه،ك اه اُ ٘ ٚ ٜخ
ّو  ٝكٝه اُزؾ ٌ ْ٤ك٢ر َ٣ٞخ ٓ٘بىػبد االٍز

إتباع إجراءات المركز الخاصة ،كما أن مجرد
فمجرد التصد ٌق كذلك ال ٌعن ًت عهدهاب
إلشارة فً قانون االستثمار فً دولة معٌنة إلىتحك ٌم المركز و قبول اختصاصهبحل
المنازعات الت ًتقوم ،ال ٌعدقبوالتلقاب ٌا ًباختصاص المركز.
ذلك أن المادة  4/25حددت شروطانعقاد أو اختصاص المركز و

هً:

افقالطرفان على االلتجاء إلى المركز معت حدٌد نوع المنازعات ال تً
 .1أن ٌو
ستطرح.
ٌ .2جب أن ٌكون النزاعقانون ٌا ً (دونتحد ٌد)لكن ذلك ال ٌعن ً أنتكون المنازعة
تفاق الستثمارب ٌن أطرافه أو
لقةبحق أو التزام قانون ً ،كؤنتتعلقبتطب ٌقبنود ا
متع
بتفس ٌره أو اإلعتداء على حق ماتقررهت افاق ٌة استثمار ثنابٌة ب ٌن الدول المضٌف ة
لمستثمر.
لإلستثمار و دولة ا
 .3أن ٌكونالنزاعقدنشؤ مباشرة عن مشروعاستثماري ،و هو ما ٌع طًسلطة
فقة ماتعتبر استثماراً.
تقد ٌر ٌة واسعةلألطرا ؾف ًتقر ٌر ما إذا كانت معاملة ما أوص
لشروط النموذ جٌة التً ٌضع ها المركز فً هذا الخصوصتتوسعف ً
كما ٌالحظ أن ا
ف هوم االستثمار ح ٌثتجعله شامالً لالستثماراتبالمعنى التقل ٌدي و الذي ٌتعلقبالمسا همة
م
لمشروعاتباإلضافة إلى المفاه ٌم الحدٌثة له و الت ً
المباشرة فً ر إ و األموال لالزمة ل
لس ٌاح ٌ ة و عقود إ الح الموانا و عقود
لمشروعات الصناعٌة و الزراع ٌة و ا
تشتمل على ا
تخدام العمالة المدرب ة و عقودت شٌٌد المصانع و عقودتسل ٌمالمفات ٌح و عقود الترخ ٌص
اس
لفكر ٌ ة و ؼٌرها.
بحقوق الملكٌة ا
تثمار :
-2تقٌم دور المركز الدول ً لتسوٌة منازعات االس
صفة خاصةفإن
لفض منازعات االستثمار وب
ٌعتبر التحك ٌم التجاري الدولًوس ٌلةفعالة
التحك ٌم تحت مظلة المركز الدولًلفض منازعات الستثمار  CIRDIهو أكثر ألشكال
اشبة عنعقود التجارة الدولٌة ،فً الدول
لتسو ٌ ةلمشكالت و المنازعات الن
اسبة
التح كٌمٌة من
فوق فً
لشركات الخاصة ،كما ٌ
لمستثمر ٌن األجانب منألفراد و ا
المضٌفة لإلستثمار و ا

مظلؼرف ة
المم ٌزاتؼ ٌره منأشكال التحك ٌم فً المراكز التحك ٌم ٌ ة ألخرىمثل التحك ٌمتحت ة
التجارة الدولٌة فًب ارٌ .) (CCI
لتسو ٌة منازعات الستثمار ٌعتبر وبحق الصرح الدولً الوحٌد المتاح
إن المركز الدولً
لمساواة مع الدول
لشركات الخاصة للوقوؾ على قدم ا
لمستثمر ٌن األجانب منألفراد و ا
ل
لشخص ٌة الدولٌةعلى خالؾ
المضٌفة لإلستثمار فً العملٌة التح كٌمٌة ،إذتمنح هم ألهلٌة أو ا
كفل فً الوقت ذاته م ٌزات عدٌدة لكل من الدولالمضٌفة لإلستثمار و
ال مؤلوؾ ،كما ٌ
لشركات الخاصة على حدسواء( ).
لمستثم رٌن األجانب منألفراد و ا
ا
لمستثمر األجن بً لن
الثقة للدولةالمضٌفة لالستثمار من أن دولة ا
توفر
من نا حٌة أخرىت
تستطٌعبحال من األحوالتقد ٌم حم اٌة دبلو ماس ٌة له الل أو أثناء إجراء التحك ٌم ،وبالت الً
هناكضمانبعدم التؤثٌر على طرٌقة حلالنزاع.
لقواعد ال تً ٌتمبمقتض اها التحك ٌم فً هذا المركز
كما أم ا

هً قواعد مرنةفالمحكمة

فق عل ٌ هاب ٌن األطرا ؾ مع ما ٌقتض ٌه ذلك من إمكان ٌ ة
فصلف ٌه طبقا ً للقواعد القانون المت
ت
لقانون الوط نً لهذه الدولة أوتلك ،و هذه م ٌزةكبرى للدول النا مٌة المضٌفة
لقا بً ل
التطب ٌق الت
فصلف ً النزاع طبقا ًلقواعد العدل و
لالستثمار ،مالم ٌخول األطر اؾ محكمة التحك ٌمسلطة ال
إلنص اؾ.
كما أن قواعد المركز الدولً لتسوٌة منازعات الستثمارتت ٌح للدولةالمضٌفة لالستثمار
للوسابل التً ٌب ٌح ها
لمستثمر
نفاذ ا
ألنتجعل رض اءهابالتحك ٌمتحتمظلته مرت هنابضرورةاست
فلللدولة المضٌف ةفرصة حل المنازعات مع
لفضتلك المنازعات ،و هو ما ٌك
قانون ها ال داخلً
لمستثم رٌن األجانببوسابل مؤلوفةل اه قل االلتجاءللتحكٌم التجاري الدولً.
ا
أض ؾ إلى هذا أنقواعد االعترا ؾبؤحكام التحك ٌمف ً ظل المركزقد حققتتقدما ً كب ٌراً
من حٌث س هولة االعتر اؾب هاف ً الدولة المتعاقدة ،كمالو كانت أحكاما ًقضاب ٌة ن هاب ٌ ة صادرة

بك٣خ ك٢اُوب ٗ ٕ ٞا ُل ٢ُٝا ُق بٌٓ ٓ ،زجخ اُ ٘ ٖو ،اُوبٛوح ،ثلٝ
ٖ ٓ ٤طل٠ػجل ا ُوؽٔ  ٖ:ػوٞك اُز ٘ٔ ٤االهز ٖ
- 1ػجل ا ُؾ ٌ ْ
ٛجغ ٓ 100
ىػبد
ضٔب ه أٓبّ أُوًي اُ لُ ٢ُٝز َ٣ٞخ ٓ٘ب
ضٔب ه األع ٘ج ٝ ٢اُ لُٝخ أُ ٤ٚل ُالٍز
 - 2الٍ ٝكبء ٓؾٔل :ٖ ٣اُزؾ ٌْ٤ث ٖ ٤االٍز
ضٔبه،كا ه اُغبٓؼخ اُغل٣لح اُوبٛوح .129 ٓ ، 2001
االٍز
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ٕ ٍ ٘خ

دفوع فً مسابل التحك ٌم التجاري الدول ً
فعبالنظام العام هو منأعقد ال
عن محاكم ها ،كما أن الد
تفٌذ أو العتر اؾبحكم التحكٌم الصادر عن المركز.
لرفضن
 ،فلم ٌعدوس ٌلة
فتهف ً
و على أ ٌة حال ٌرىبعض الباحث ٌن أن المركزلم ٌحقق نجاحا ً كب ٌراًف ً أداء وظ ٌ
فعلى سبٌل المثال لوحظ أنه خالل  09سنوات منبدء نشاطه لمتعرض علٌه
الواقع ال عملً،
اف ها،ف ً
تفاقب ٌن أطر
فقطعلى النطاق الدولً وقدتمتسوٌة  02من هاباال
سوى  05منازعات
فصل فً عدد ٌن اهز 400قض ٌةسنو ٌا ً( ).
حٌن أن التحكٌم فً ٌ CCI
تقبل ة
لمس
و ٌرجع سبب ندرة الدعاوى المعروضة على المركز إلى العدٌد من الدول ا
لالستثماراتاألجنبٌة من دول العالم الثالث المتورطة فً عدد من منازعات الستثمار مع
المستثمر ٌن األجانب الس ٌما معظم دول أمر ٌكا الالتٌن ٌة الت ً لمتصبح عضواً َ َف ً المركز
ى ف ً التحك ٌمتدخالًف ً المسابل الداخل ٌةللدولة.
لفو ح ٌثتر
بسببمبدأ كا
و من ن احٌة أخرى ٌرى البعض أن المركز الد ولً لتسوٌة منازعات االستثمار من ح ٌث
شابهتهٌبة جو مناسب
لتسو ٌة منازعات الستثمارفحسب و إنما قصد من إن
ال جوهر ل ٌ أداة
لمستثمر ٌن من مو اطنً الدول األطر اؾ ،و الدول األخرى األطر اؾف ً
الثقة المتبادلةب ٌن ا
من
تفاقٌة.
ال
فاق ٌة واشنطن أقرت نظاما ً إلجراءات الدول ٌة و لمتضمن قواعد
أض ؾ إلى ذلك أن ات
لقواعد ال تً ستطبق
موض وعٌة حول معامل ة الستثمارات األجنبٌة وبالت الً ا

هً ؼ ٌر معروفة

االفاق ٌات المبرمةب ٌن
مسبقاً،فالمركز ٌطبق القواعد الموضوع ٌة الت ًتتضمن ها المع اهدات و ت
ف ٌن عل ٌ ها ،و إالَّتطبققواعدتنازع القوان ٌن الخاصة
فق الطر
ف ٌن ،أو أيقواعدقانون ٌة ٌت
الطر
فقا ًللمبادئ العامة.
ب ها و إالَّتطبققواعد العدالة و
نق ٌصة ألساسٌة للتحك ٌمتحت مظلة المركز الدولًلفض منازعات الستثمار
ؼ ٌر أن ال
نف ٌذ
ترفضت
منشب ة لهقدسمحتللدول األطر اؾ أن
تفاقٌة ال
 CIRDIهً أن المادة  55من اال
ىػبد
ثن ؽ٤ش ٤ْ ٣و آفوروو ٣و َُ ٘خ ٕ 2002بكهػ ٖ أُوًي اُ لُ ٢ُٝز َ٣ٞخ ٓ٘ب
 ٖ ٌ ُ - 1ا ُ ٙ ٞغر ـ٤وػ َّٔب ًب ٕػِٚ ٤ك ٢اَُب
االٍزضٔبه  CIRDIئُ ٠أ ٕ اُو ٚب٣ب أُ طوٝؽخ ٣زغبٝى  100ه  ٤ٚخ أٗ ٝياع ٓ ٜ٘ب  49ه ٤ٚخ كٛ ٢و٣و ٜب ُ ِؾ َ .ا ٗظو.
بك٣خ ك ٢اُوب ٗ ٕ ٞا ُل ٢ُٝاُ قبٓٓ ،وعغ ٍجن م ًوً ٝ . 102ٓ ، ٙنُي
ػجل ا ُؾ ٌٖ ٓ ْ٤طل٠ػجل ا ُوؽٔ  ٖ:ػوٞك اُز ٘ٔ ٤االهز ٖ
ا ٗظو:
- Dominique carreau et patrick juillard: droit international économique, première édition ,2003
Dalloz, p 515..

فع قد ٌنجح فًبعض
لس ٌادة ،و هذا الد
لقةبا
الحكم التحك ٌ مً على أ سا اإلعتبارات المتع
نفسنا أمام حكمتح كٌمً صح ٌح و معت رؾبه ،لكنه من الناح ٌ ة
ألحوال وعلى ذلكفإننانجد أ
ستخدام
نف ٌذ مما ٌإدي إلى ا
تفٌذف ً دولة الت
بسبب االنص ٌاعلقواعد الن
بح معطال
العملٌة ٌص
( )

فعللتهرب من التزامات ها التعاقدٌة
الدول لهذا الد

ضٔب ه األع ٘ج ٝ ٢اُ لُٝخ أُ ٤ٚل
 - 1الٍ ٝكبء ٓؾٔل :ٖ ٣اُزؾ ٌْ٤ث ٖ ٤االٍز
ضٔبه ٓ ،وعغٍجن م ًو.102ٓ ،ٙ
االٍز
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ىػبد
ضٔب ه أٓبّ أُوًي اُ لُ ٢ُٝز َ٣ٞخ ٓ٘ب
ُالٍز

المطلب الثانً:
 80المتضمن
حكم التحمكٌالتجاري ال دولًفً قانون  -80و
النظام القانونً الذي ٌ
قانون إلجراءات المدن ٌة و إل دارٌة الجزائري
لس اد المتعلقبؤحكام التحك ٌم التجاري الدولً وتنظ ٌم ه
لفصل ا
تقراء نصوص ا
بس
ا
تقاض ً
تج أن التحك ٌم هو طر ٌق خاصلحل المناعاتمفاده الخروج عن طرق ال
ٌمكننا أننستن
العاد ٌة ،إذ ٌقوم على أسا

أن أطرا ؾ النزاع هم الذ ٌن ٌختارونقضات همبدالً من االعتماد على

لقضا بً ،وبالت الًنشوء التحك ٌمبإدرادة طرفً الخصوم ة،فهذه الرادة
التنظ ٌم ا

هً التًتحقق

التحكٌم و هً قوام وجود.
تقت ضً أن ٌت ازل األطر اؾ عن حق ه فً االلتجاءإلى
فهذه الطب ٌعة الخت ٌا رٌةللتحكم ال
لقضاء ،إذ أن إرادة المحكم ٌن فًعقد التحك ٌمتقتصرفقط على حلول المحكم محل المحكمة
ا
فًنظرالنزاع ،و فً حالة الالؾ تعودسلطة الحكمإلى المحكمة المختصة.
الفرع ألول :تعٌ ٌن الم حكمٌن
فً هذا المجال نصت المادة 1041على أنهٌ" :مكن ألطر اؾ مباشرة أوبالرجوعإلى
ستبدالهم.
نظام التحك ٌم،تع ٌٌن المحكم أو المح كٌنوأ تحدٌد شروطتع ٌ ٌنهم وشروط عزلهم أو ا
تبدالهمٌ ،جوز
فً ؼ ٌاب التع ٌ ٌن وف ً حالة صعوب ةتع ٌ ٌن المحكم ٌن أو عزل هم أو اس
لق ٌامبما ٌؤتً:
للطرؾ الذي ٌ همه التعج ٌل ا
 .1رع األمرإلى رب ٌ المحكمة ال تً ٌقع فً دابرة اختصاص ها التحك ٌم ،إذا كان
التحك ٌ م ٌجري فً الجزابر.
 .2رع األمرإلى رب ٌ المحكمة الجزابر ،إذا كان التحك ٌم ٌجري فً الخارج و اختار
ألطر اؾتطب ٌققوعد اإلجراءات المعمولب ها فً الجزابر".
لقانون
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المادة ما ه ً إالَّنسخة عن المادة  458مكرر  2من ا
لفقرة األولى من المادة 1041تج ٌز
لقول أن ا
لقد ٌم و لمتؤ تًبؤي شًء جد ٌد،و علٌه ٌمكن ا
ا
ستبدالهمسواء كان األمر
ألطر اؾتع ٌ ٌن محكم أو أكثر ،وتح دٌدشروطتعٌٌنهم و عزلهم أو ا

فق عل ٌ ها( ) ،وهذا ما ٌدلعلى أن ألطرا ؾ
نفسهم أوبالرجوعإلىقواعد التحك ٌم المت
لقاء
منت
فاق التحك ٌم أوبمجردنشوء النزاع ( مشارطة التحك ٌم)،
الحر ٌةف ًتع ٌ ٌن المحكم ٌن مسبقا ًف ً ات
أما إذا كان التحك ٌم ٌتطلب أكثر من محكم ٌن اثن ٌنفٌمكن ألطر اؾ أنتع ٌنالمحكم الثالث أو
تترك ذلكللمحك مٌن المعٌن ٌن.
أن
و هذا ٌإديإلى الرجوعإلى النظام التح كٌمً حسب المادة ٌ( 2/1041مكن ألطر اؾ،
مباشرة أوبالرجوع إلى نظام التحك ٌمتع ٌ ٌن المحكم أو المحكمٌن ،)...إلىتدخل هٌبة دابم ة
فاق إرادت ً
للتحك ٌم من أجلتع ٌ ٌن المحكم ٌنباعتبار أن النظام التحك ٌم ما هو إالَّ نتاج إت
ألطر اؾ المتن ازعة التً ٌمكن ها أنتختار أٌة هٌبة دابمة ال تًتكون فً أؼلب األح ٌان نظام
تحك ٌم الؽرفة التجارٌة الدولٌة( ) ،و هو األمر ال معتمد فً الجزابر ،أما فً حالة ؼ ٌاب ذلك
ض( ).
لق ا ً
البد من الرجوعإلى ا
سابقة الذكر ٌجوز لمن ٌ همه ألمر أن ٌرجعإلى:
وعلٌه ففً حالة انعدم األوضاع ال
 ربٌ المحكمة ال تً ٌقع فً دابرة اختصاص ها التحك ٌم فً حالة ما إذا كان التحك ٌم
داخل الجزابر.
لقانون
 و فً حالة ما إذاتم التحك ٌم خارج الجزابر و قرر األطر اؾ اللجوء إلى ا
جزابريف ٌمكنالرجوعإلى ربٌ محكمة الجزابر بهدؾ استصدار أمر
إلجر ابً ال
ستبدال هم ،أما إذالم
تع ٌ ٌن حكم أو أكثر أو بهدؾت حدٌد شروطت عٌٌنهم أو عزلهم أو ا
لقضابٌة المختضةف ً هذه لحاالتفإن االختصاص ٌ إول مباشرة إلى
تحدد الجهة ا
نف ٌذ حسب المادة
المحكمة التً ٌقع فً دابرة اختصاص ها مكان إبرامالعقد أو مكان الت
.1042

ٍ - 1بئ ؼ ٍ ٘ وٞهخ:هب ٗ ٕ ٞاإلعواءاد أُلٗ٤خ ،اُطجؼخ األ،٠ُٝكا ه ا ُ  ٜل ،ٟاُغيائو.339ٓ ، 2001 ،
زغبهح اُ ل٤ُٝخ ا ُن١ػولػبّ  1919ثٔل٘ ٣خ أ الٗزي
ثؼل ٓإرٔو اُ
ض َ هعب ٍ األػٔب ٍػِ ٠أَُ ز ٟ ٞا ُل ،٢ُٝرْ رأٍٜ٤ب
٤ٛ ٢ٛ - 2ئخرٔ
وطب باد االهزٖبك٣خ  ٝرٞكل
ؼب ُْ – ًٔبر ٓ ْٚقز ِق اُ
ٍ ٢٘٤ثبُٞال٣بد ا ُٔزؾلح األ ٓو ٤ٌ ٣خ ُِ ٝ ،ـوكخُغب ٕ أ ٤ِٛخ ك ٢ؿبُج٤خ ك ٍ ٝاُ
زغبهح اُ ل٤ُٝخ ثلٝه أُزؾلس ثَِب ٕ هعب ٍ األػٔب ٍ
ً َ ُغ ٘خ ٓ ٘لٝثٖ ٤كائٖٔ ٤ػ ٜ٘ب كٓ ٢غ ٌِ ئكاهح اُ ـوكخ اُ ل٤ُٝخ ٝر و ّٞؿوكخ اُ
ؼب ٓ َ ٓغثؼ ٘ ا ُل ٍ ٝثٙ ٞغ
ثبد اُز ٢هلر ؼزو ْٜٙك ٢اُز
ؼب ٓ َ أٓب ّ ا ُؾ ٌٓ ٞبد أ ٝأُ ٘ظٔخ اُ ل ٤ُٝخً ٝ ،نُي ؽ َ ا ُ ٖؼٞ
ك ٢اُز
بٛبًٔ ،برٔل هعب ٍ األػٔب ٍثبُٔ ؼِٓ ٞبد اُؼِٔ٤خ  ٝاُؼِٔ٤خ اُز٢روك ك٢
ؼب ٓ َثٔوز ٚ
األٌٍ اُ ٘ٔٞمع٤خ أُٞؽلح اُز٣ ٢غو ١اُز
بهح ا ُ ل٤ُٝخ أُ ٞغ االُ ٌ زوwww.uncitral.org ٢ٗ ٝ
ٝصبئوٜب – ا ٗظو ٗظبّرؾ ٌ ْ٤ؿوكخ اُزغ
ْٗوار ٜب ٝ
 - 3ػِ ُٞ ٤هوثٞع ًٔب ٍ ،اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُل ٢ُٝك ٢اُغيائو ٓ ،وعغٍجن م ًو.41-40 ٓ ، ٙ
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فقد حصرت ها المادة  1016فًثالثة حاالتأساسٌة
اأمف ٌما ٌتعلقبحاالت رد المحك مٌن
هً:
 أن ٌكونالمحكم ؼ ٌر مإهل.
تفق علٌه فًنظام التحك ٌم المعتمد من األطر اؾ.
ون سبب الرد م
 أن ٌك
 فً حالة وجود عالقاتاقت صادٌة أو مصالح مباشرةب ٌنالمحكم و أحد األطر اؾ،
حٌثتخضع هذه لحاالتإلى نف إجراءات التع ٌ ٌن المنصوص عل ٌ ها فً المادة
سابقة الذكر.
 1041ال
ت التحكٌ مٌة.
الفرعالثانً :إلجراءا
لقرار
تبدال مصطلح ا
لمشرعالجزابري فًاس
لعلأبرزتعد ٌلنالحظ ه هن ا هوتوفٌق ا
لحكم التحك ٌم ً" و وه تدارك فً محله ا
التح كٌمً بـ" :ا
كمسنرى( ).
ءات التحكٌ مٌة
قواعتطب ٌق إلجرا
وال :د
تنص المادة  1043من قانون  09/08المتضمن قانون اإلجراءات المد نٌة و اإلدار ٌ ة
تفاقٌة التحك ٌم ،إلجراءاتالواجب اتباع ها فً الخصوم ة
جزابري ما ٌلًٌ " :مكن أنتضبط ا
ال
مباشرة أو استناداً عل نظام التحك ٌم ،كما ٌمكن اخضاع هذه اإلجراءات إلىقانون اإلجراءات
تفاقٌة التحك ٌم.
الذي ٌحدد األطراؾ ف ً ا
تفاقٌة على ذلك،تتولى محكم ة التحك ٌم ضبط اإلجراءات ،عند الحاج ة
إذا لمتنص اال
لى قانون أونظام التحك ٌم".
مباشرة أواستنادا إ
من النص نجد أنتحد ٌد قواعد اإلجراءات التح كٌمٌةتخضع لل حرٌة الكاملة ألطر اؾ
تفاقعلى اإلجراءات الواجب
المتعاقدة أو من طر ؾ محكمة التحك ٌم ،حٌث ٌجوز ألطرا ؾ اال
تفاقٌة ،ك ما ٌمكن أن
اتباع ها فً ال هٌبة التح كٌمٌة أوبناء على نظامتحك ٌ مً مستقل عن اال
لقانون اإلجر ابً الذي ٌختاره األطر اؾ ،سواء كان قانون أحد
تخضع هذه اإلجراءات إلى ا

 - 1ا ٗظو أُٞاك 458

ٌٓوه 458 ٝ 7

ٌٓوه ٖ ٓ 12اُوب ٗ ٕ ٞاُول ٝ ْ٣أُٞاك ٖ ٓ 1049 ٝ 2/1044اُوب ٗ ٕ ٞاُغل٣ل.

ألطر اؾ أو قانون الدولة ال تً ٌق ٌمونف ٌ ها،فالمشرع فً هذه المادة لم ٌنصعلى أن قانون
لة ما تم التح كٌم فً الجزابر( ).
الجزابري هوالواجب التطبٌق فً حا
إلجراءات
من هنا ٌمكن القول أن هف ً حالة ما إذا كان التحك ٌم واقعا ًف ً الجزابر خاضعا ً لقانون
إجراب ً ؼ ٌر جزابريفإنتدو ٌل هذه القواعد ال ٌخلبالنظام العام اإلجراب ً إالَّ إذا كان هناك
تفاقٌة
لمساواةب ٌن األطر اؾ ومبدأ وجاهٌة المحكمة( ) ،أما فً حالة عدم نص اإل
م سابمبدأ ا
تفاقب ٌن األطرا ؾعلى إلجراءات ٌجوز لمحكمة التحك ٌم التدخل و ظبط هذه
أو عدم ورود ا
اإلجراءات مباشرة أو استناداً إلىقانون أو نظامتحك ٌم ً حسب كل حالة على التوال ًبموجب
بمثابةق ٌدعلى اختصاص
لقانونف ٌعتبر
لفقرة  3من المادة  ،1043أما المادة  1044مننف ا
ا
فقط من اختصاصب حٌث ال ٌمكنتجاوز حدود هذا االختصاص،
محكمة التحك ٌمف ٌما ٌتعلقب ها
فع أولً قبل إثارة دفوع
فعبعدم االختصاص كد
هذا و ٌجب على األطر اؾ إثارة الد
الموضوع( ).
بقرار
تفصل فً موضوع اختصاص ها من عدمه
اإلضافةإلى ذلك ٌجبعلى المحكمة أن
فصلف ً الموضوع،
فصلف ً موضوع اإلختصاص أوالًثم االنتقاللل
أولى و ال ٌتم ذلك إالَّبال
فع
أما إذا كان االختصاص مرتبطا ً ارتباطا ً وثٌقا ًبالموضوعفإنه ٌجوز للمحكم ة البتف ً الد
لفقرة الثان ٌة من المادة .1044
بعدم االختصاصإلى مابعد دراسة الموضوع حسب ا
لق اضً عندما نصتعلى:
تق ٌد من اختصاص ا
و فً هذاالس ٌاق جاءت المادة  1045ل
لفصل فً موضوعالنزاع ،إذاكانت الخصوصٌة التحك ٌمقابمة،
لق اضًؼ ٌر مختصبا
" ٌكون ا
تفاقٌةتحكمٌ على أنتثار من أحد األطراؾ".
أو إذاتبٌن له وجود ا
تؽنى عن عبارة "تعل ٌق االختصاص" الواردة فً المادة
و لمالحظ هنا أن المشرعقداس
لقد ٌم و الملؽى ،وفضل عبارة "عدم االختصاص"
 458مكرر  8منقانون االجراءات المد نٌة ا
فصل فً موضوع النزاع إذا كانبصدد إحدى الحالت ٌن التالٌت ٌن:
لق اضًبال
النسبةل
ب
 .1إذا كانت هناك خص ومةتحك ٌمٌة قابمةب ٌن طر فًالنزاع.
ٍ - 1بئ ؼ ٍ ٘ وٞهخ:هب  ٕ ٗٞاإلعواءاد أُلٗ٤خٓ ،وعغٍجن م ًو.341 ٓ ،ٙ
 - 2ػِ ُٞ ٤هوثٞع ًٔب ٍ ،اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُل ٢ُٝك ٢اُغيائو ٓ ،وعغٍجن م ًوٙ
ٍ - 3بئ ؼ ٍ ٘ وٞهخ:هب ٗ ٕ ٞاإلعواءاد أُلٗ٤خٓ ،وعغٍجن م ًو.342 ٓ ،ٙ
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تفاقٌة التحك ٌم أث اره أحد األطر اؾ .
لقاض ً من وجود ا
 .2فً حالةا متؤكد ا
ثانٌا :إلجراءات المؤقتة والتحفظٌة
لقانون 09/08قد منح ألطرا ؾالنزاع اختصاصات كانت
لقولبؤن ا
فً هذا الصدد ٌمكن ا
تعد من قب ٌل االختصاصات األص ٌلة للق اضً ،و ٌتعلق األمر هناباتخاذالتداب ٌر المإقتة و
بتداب ٌر مإقت ة
تحفظٌة ال تً نصت عل ٌ ها المادة 1046بقول هاٌ" :مكن لمحكمة التحك ٌم أنتؤمر
ال
نص اتفاق التحك ٌم عل خالؾ ذلك.
أوتحفظٌةبناء على طل أحد األطرا ؾ ،مالم ٌ
ف ٌذ هذا التدب ٌر إراد ٌاً ،جاز لمحكمة التحك ٌم أنتطلبتدخل
إذا لم ٌقم الطر ؾ المعن ًبتن
لق اضً.
لشؤنقانونبلد ا
لق اضً المختص و ٌطبق فً هذا ا
ا
لتقد ٌم الضمانات
لتحفظٌة
لق اضً أن ٌخضعالتداب ٌر المإقت ة أو ا
ٌمكنلمحكمة التحك ٌم أول
لمالبمة من قبل الطر ؾ الذي طل ب هذاالتدب ٌر".
و علٌه ٌمكن ألطر اؾ الخص ومة التح كٌمٌةمنفرد ٌن أو مجتمع ٌن الطلب من محكم ة
تفاق التحك ٌمعلىؼ ٌر ذلك،بح ٌث
ف ظٌة مالم ٌنص ا
قتة أو التح
التحك ٌماتخاذ إحدىالتداب ٌر الم إ
ٌكون هذاالتدب ٌر ملزمللطرؾ الذي صدر فً حقه ،و فً حالة عدمإقدام الطرؾ المع نًبتنفٌذ
لق اضً المختص فً هذا
هذاالتدب ٌربمحض إرادته ٌجوز لمحكمة التحك ٌم أنتطلبتدخل ا
لقانونالواجب التطب ٌق( ).
لقا ضً هو ا
لشؤنب حٌث ٌكون قانونبلد ا
ا
تحفظٌة إلى
لق اضً إخضاعالتداب ٌر المإقت ة أو ال
و ٌمكن لمحكم ة التحك ٌم مثلما ٌمكن ل
قبل الطرؾ الذي طل ب هذاالتدب ٌر( ).
تقدٌم الضمانات لمالبم ة من
لمشرع  ،و فً محاولة
هذا و قد ٌتساءل البعض عن طبٌعة هذهالتداب ٌر ال تً قصدها ا
المقصودب ها هنا هو مج موعةالتداب ٌر المإقت ةفٌقصدب ها اإلجراءات
لنفً هذا الؽموضنجد أن
الت ً من شان ها أنتنظم وقت ٌا ً حالة مستعجلة إلى ح ٌن صدور قرار ن هاب ًبشؤن ها ،مثل حاالت
لقضابٌة على ألموال( ).
الحراسة ا

 - 1ػِ ُٞ ٤هوثٞع ًٔب ٍ ،اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُل ٢ُٝك ٢اُغيائو ٓ ،وعغٍجن م ًو50ٓ ، ٙ
ثبهحػجل ا ُوؽٔ ٖ:رل َ٤وهب ٗ ٕ ٞاالعواءاد أُلٗ ٝ ٤االك اه٣خ اُغيائو ١ا ُغل٣لٓ ،وعغٍجن م ً ٙو
- 2ثو
 - 3ػِ ُٞ ٤هوثٞع ًٔب ٍ ،اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُل ٢ُٝك ٢اُغيائو ٓ ،وعغٍجن م ًو50ٓ ، ٙ
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لفصل فً موضوعالنزاع ولكن
هذا وتجدر إلشارة إلى أن اإلجراءات المإقتة التر مًإلى ا
تقس ٌم اإلجراءات
الكفالة و الحجز على ألموال ،و علٌه ٌمكن
للوصول إلىنتٌجةثان وٌة ك
المإقتةإلىثالثة أنواع كالت الً:
تفاظب ها.
تق دٌم ألدلة و االح
لقةب
 التداب ٌر المتعلقانون ٌة بٌن األطر اؾ المتنازعة.
تقرار العالقات ا
 التداب ٌر ال تً ه ًضماناس التداب ٌر ال تً تهدؾإلى إ ٌجاد حالة واقعٌة( ).علقةباألدلة
ثالثا :األحكام المت
من أجل التؤكٌدعلىفاعلٌة محكمة التحك ٌمف ً حل النزاعات نصت المادة 1047على
بحث عن األدلة" ،و هونف ماذهبت إلٌه المادة 1048
"تتولى محكمة التحك ٌم ال
ضرورة أن:
من قانون اإلجراءات المد نٌة و إلدارٌة الجزابري.
فوظٌف ة البحث عن الدلٌل ال تً ألزمتب ها المحكمة أثارت الجدلف ً أوساط المهتم ٌن
لقولبؤن وظٌفة محكمة التحك ٌمتنحصرفقطبإصدار
لقانون حٌث ذهب البعض منهم إلى ا
با
بنفس ها م همة دراس ة
تف ص األدلة الت ًقد موها ،إذتباشر المحكمة
ألحكامبعدسماع الخصوم و
فرة من أجل استخالص النتابج و إصدار الحكم ،و ؼ ٌر ذلك ٌعد خروجا ً
و مناقشة األدلة المتو
نفس ها وراء البحث عن األدل ة وتقد ٌم ها،
عن اختصاصه ،و ال ٌمكنلمحكمة التحك ٌم أنتسعىب
نتساءل هنا عن الدور الذي ٌقومبه األ طراؾ؟ و هو نف ألمر الذيذهبت إلٌه المادة
ولعلنا
.1048
جب التطب ٌق
لقانون الوا
الفرعالثالث :ا

 - 1ػِ٤
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مترتبة علىالتحكٌمالتجاري الدو لً فً ظلقانون
لقانون ٌة ال
الفرع الرابع :اآلثار ا
ضمن قانون إلجراءات المدنٌة و إل دارٌة الجزائري
08/09المت
بعد أنتقوم الهٌبة المكلفةبالتحك ٌمبدراسة و معالجة حٌث ٌاتالنزاع المعروض عل ٌ ها،
تقومبإصدار حكمتحك ٌم ً ن هاب ً ٌكون ملزم ا ً لجم ٌع األطرا ؾ ،هذا الحكم الذي ٌجب أن
تى ٌدخل النظام القانونً ال وطنً ،و هذا
لقضابٌة المختصةبذلك ح
ٌعترؾبه منقبل الج هات ا
تفٌذ ٌة علٌه.
بؽة الن
ضفاء الص
من خالل إ
راف بالحكمالت حكٌمً و تنفٌذه .
وال:العت
جزابري البد أن ٌتم االعتر اؾب ه
لقانونً ال
لحكم التحك ٌ مً داخل النظام ا
حتى ٌسرى ا
ف ٌذ ٌة من
فى عل ٌه الصبؽة التن
ف ٌذ داخل الوطن وبالتال ً البد أنتض
أوالً ،حتى ٌصبحقابالً للتن
لقضابٌة المختصة.
ال جهة ا
حكم الت حكٌمً
راف بال
-1العت

ٍ - 1بئ ؼ ٍ ٘ وٞهخ:هب  ٕ ٗٞاإلعواءاد أُلٗ٤خٓ ،وعغٍجن م ًو345 ٓ ،ٙ
 - 2أُ ٞغ االُ ٌزو ُِ ٢ٗٝـوكخاُزغبه٣خ اُ ل٤ُٝخ www.uncitral.org

لقانونرقم
لقانون رقم ( ) (157/66الملؽى) ،أو فً ا
لم ٌقم المشرع الجزابريسواء فً ا
فقطبتب ٌان أهم
لؽى كذلك)بتع رٌؾ االعتر اؾبؤحكام التحك ٌم األجنبٌة ،و لكنهقام
( 08/06ال م
تى ٌعترؾب ها ،و علٌه نصت المادة  1051منقانون  09/08و
افر ها ح
لشروطالواجبتو
ا
جزابري على أنهٌ" :تم االعتر اؾبؤحكام
المتضمن قانون إلجراءات المدن ٌ ة و اإلدار ٌ ة ال
ثبت منتمسكب ها وجودها ،و كان هذا االعتر اؾؼ ٌر مخال ؾ
التحك ٌم الدولً فً الجزابر إذا ا
للنظام العام الدولً.
لشروط،بؤمر صادر من ر بٌ المحكم ة الت ً
نف ا
وتعتبرقابلٌة التنفٌذف ً الجزابر وب
أصدرت أحكاما فً دابرة اختصاص ها أو محكمة محل التنفٌذ إذا كان مقر محكمة التحك ٌم
موجوداً خارج اإلقل ٌم الوطن ً،فبموجب هذه المادة ٌمكن االعترا ؾباألحكام التحك ٌم ٌة الدول ٌ ة
فر ف ٌ اه شرطان ربٌس ٌ ان هما:
الجزابري إذا ماتوا
داخل النظام
ف ٌ ة ال تً حددت ها
-1ضرورة ق ٌام المتمسكبهذه األحكامبإثبات صحة و جودها حسب الك ٌ
فاق ٌة التحك ٌم
فقا ًبات
المادة  1052الت ًتنص علىٌ" :ثبت حكم التحك ٌمبتقد ٌم األصل مر
توف ًشروط صحتها" ،حٌث ٌجبعلى المع نً أو المتمسكبالحكم
أوبنسخ عن هما،تس
فاق ٌة التحك ٌم ،وف ً
لحكم الصادر من محكمة التحك ٌممرفوقا ًبات
التح كٌمًتقد ٌم أصل ا
حالة ما إذاتعذرعلى ال معنًتقد ٌماألصلف ٌجوز له إلقتصارفقطعلىنسخة من
لقضابٌة المختصة من
توف ٌان صحت هما،تودع مباشرةبؤمان ة ضبط ال جهة ا
كل ٌ هماتس
الطرؾ الذي ٌ همه التعج ٌل.
 -2أن ٌكون االعتر اؾ الممنوح لهذه األحكام ؼ ٌر مخالؾ للنظام العام الجزابري،
فاء األحكامل هذه الشروطفإن هاتصبحقاب ً
ف ٌذ داخل الجزابرف ً حدود
لةللتن
فبمجرد است
تفٌذ فً ما
دابرة اختصاص المحك مة ال تً أصدرت الحكم أو من ر بٌ محكمة محل الن
إذا كان الحكم ق صدر فً خارج التراب الوطن ً.
حكم التحكٌم ال دولً
تنفٌذ
-2
ٌعتبر التنفٌذف ً مجال التحك ٌم التجاري الدول ً امتداداً لدور القاض ً إلى مابعد صدور
نف ٌ ذٌة الت ًتخول ها الحصول على
لقوة الت
الحكم التحك ٌم ً ،إذ أن أحكام التحك ٌم التكتسببذات ها ا

 - 1ا ٗظو أُبكح 458
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ف ٌذ ٌة إالَّبعد صدور
ف ٌذ الجبريف ه ً لوحد ها التعتبر سنداتتن
الحما ٌة القضاب ٌةبواسطة التن
ف ٌذٌة.
أمر قضا بً من الجهة المختصة أي الص ٌؽة التن
فا ً من القضاء المختص
ف ٌذ ٌة ٌمثلف ً حد ذاته اعترا
فاء الصبؽة التن
و عل ٌهفإن إض
ب

تفٌذه جبرابكافة الطرق المتاح ة قانونا ،من هنا ٌنحصر دور
الحٌة التحك ٌم و إمكان ٌ ة ن

لشروط لالزمةف ً الحكم لتنفٌذه من دونالتدخل فً الموضوع،
وفر ا
التؤكد منت
لقضاء فً
ا
فالقاضً هنا ال ٌملك سلطة التحقق من عدالة الحكم المرادتنفٌذهألنه ال ٌعد هٌبة استبنافٌة( )،
لقانون
تفٌذه دون أن ٌتعارض مع ا
التؤكد من صحة إجراءاته و إمكانٌة ن
و لكنه ٌملكسلطة
الوط نً أو أن ٌخالؾ النظام العام حسب ما نصت علٌه المادة  1006من قانون اإلجراءات
المد نٌة و إلدارٌة الجزابري ،و هو األمر الذي أٌدته المادة 1035عندمانصتعلى أن ٌكون
ف ٌذبموجب أمر ٌصدره
الحكم التحك ٌم ً سواء الن هاب ً أو الجزب ً أو التحض ٌري قابالً للتن
لق اضً رب ٌ
ا

المحكم ة الذي صدر فً دابرة اختصاص ها أصل الحكم ،على أن ٌودع هذا

قبل الطرؾ الذي ٌ همه التعج ٌل.
ألخ ٌر فً أمانةضبط المحكمة من
لق اضً المختص،ف ٌجوز
ف ٌذ من ط رؾ ا
فض التن
و فً حالة ما إذا أصدر الحكمبر
فض أمام المجل
لرفض الل م هلة ٌ 15وما ابتدا ًء منتار ٌخ الر
ألطر اؾ استبن اؾ أمر ا
نفقات اٌداع
تقع المحكمة فً دابرة اختصاصه على أن ٌتحمل األطر اؾ جمٌع
لقضا بً الذي
ا
العرابض و الوثابق و أصل الحكم.
تفٌذ ٌجوز لألطر اؾ أن ٌطلبوا من ربٌ أمناء الضبط
أما فً حالة ما إذا قبل أمر الن
نف ٌذٌة حسب المادة
بالمحكمة المختصة نسخة رس مٌة من الحكم التحك ٌ مً المم هوربالصٌؽ ة الت
.1036
حك التحكٌم ً
ثانٌا :طرق الطعنف ً ال م
لقد أخذ المشرع الجزابري فًقانون اإلجراءات المد نٌة و اإلدا رٌة الجزابريعلىؼرار
التشر ٌعات الدولٌة ألخرىبطرٌقة خاصة للطعنف ً أحكام التحك ٌم الدولً،تقوم هذه الطرٌق ة
لقانون و ٌتعلق األمر
على الثة سبل ربٌس ٌ ة نصت عل ٌ ها المواد؛  1056 ،1055من نف ا
بإلستبن اؾ و ال طالن و الطعنبالمقض.

ؼولح ك٢ػٔب ٕ
 - 1ؽٔيح ؽلاك :اُزؾ ٌِ٤ٍٞ ً ْ٤خثلِ٣خُز َ٣ٞخ أُ٘بىػبداُزغبه٣خ ٝ ،ههخػٔ َ ٓول ٓخ ُ ٘لٝح ٓؾب ٓ ٞأَُزوج َ أُ ٘
األهك ٕ رْو ٖ ٣األ.1998 ٍ ٝ

طعن باالستئناف
 -1ال
لقةبطرٌقة الطعن فً األحكام التحك ٌم ٌ ة ٌمكننا أن
تقراء النصوص المتع
من خالل اس
لقضا بً الذيٌرفض االعتر اؾ أو التنفٌذ ،مثلما
تج أن االستبن اؾ منشؤنه أن ٌ م األمر ا
نستن
سمح بذلك.
قد ٌ م ألمر الذي ٌ
لتنفٌذ
ئنا األمر الراف لالعتراف أو ا
أ-است
برفض االعتر اؾ أو
لق اضً
فً هذا الصدد نصت المادة 1055على أنهٌ " :كون األمر ا
لقضا بً للطعن
بناؾ" ،و عل ٌ هفقد أقرت المادةقابلٌة األمر ا
برفض التنفٌذ ابال لالست
ف ً هذه الحالة ٌكون االستبنا ؾ موج ها ً ضد
ف ٌذ،ف
فضا ًلالعترا ؾ أو التن
باالستبنا ؾ متى كان را
لقضا بً و لٌ ضد الحكم التح كٌ ًم( ).
ألمر ا
راف أو التنف ٌذ
استئنا األمر القاضباالعت
ب-
فً هذه الحالة ٌجوزللطرؾ الذي ٌكون فٌه العتر اؾ أو التنفٌذ فً ؼ ٌر مصلحته أن
نف ه ،لكن فً حاالت محددة حصرت ها المادة 1056بقول ها " :ال ٌجوز استبن اؾ ألمر
ٌستؤ
ف ٌذ إالَّف ً الحاالت التال ٌة:
القاض ًباالعترا ؾ أوبالتن
فاق ٌةباطلة أو انقضاء
فاق ٌة التحك ٌم أوبنا ًء على ات
 -1إذافصلت محكمة التحك ٌمبدون ات
تفاقٌة.
مد اال
لقانون.
لفال
ان تشكٌل محكمة التح كٌم أو تعٌٌنالمحكم الوحٌد مخا
 -2إذا ك
سندة إل ٌ ها.
 -3اإذفصلت محكمة التحك ٌمبما ٌخالؾ الم همة الم
 -4إذا لم ٌراعمبدأ الوج اه ٌة.
ا-5لمإذ تسبب محكمة التحك ٌم رأ ٌ ها.
 -6إذا كان حكم التحك ٌم مخالؾللنظام العام الدولً ،وبناء على ذلك ٌقوم الطرؾ المعن ً
لقضا بً الذيتتبع ه المحكم ة ال تًفصلت فً النزاع
فع الستبنا ؾ أمام المجل ا
بر
لرس مً ألمر ر بٌ المحكم ة( ).
تلٌػ ا
ب
حتسابه منتا رٌخ ال
الل أجلش هر واحد ٌبدأ ا

 - 1ػِ ُٞ ٤هوثٞع ًٔب ٍ ،اُزؾ ٌْ٤اُزغبه ١ا ُل ٢ُٝك ٢اُغيائو ٓ ،وعغٍجن م ًو.65 ٓ ، ٙ
 - 2ا ٗظو أُبكح ٖ ٓ 1057هب ٗ ٕ ٞاإلعواءاد أُلٗ ٝ ٤اإلك اه٣خ اُغيائوٓ ١ؾ َ ا ُل هاٍخ " ٣وكغ االٍئز٘ب ف أٓبّ أُغٌِ اُوٚبئ٢
ال ٍ أع َ ّ ٜو ٝاؽلاثزلا ء ٖٓ ربه ٣ـز اُجِ٤ؾ ا ُؤٍ ٢ألٓو هئ  ٌ٤أُؾ ٌٔخ"
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و على هذا األ سا ٌكون الستبن اؾ الوارد فً المواد 1057 ،1056 ،1055ف ٌما
ٌخص األحكام التحك ٌم ٌ ة الصادرة فً الخارج ،أما الطعنبال طالنف ٌخص األحكام التح كٌمٌة
الصادرة فً الجزابر.
الطعن بالب الن
-2
فً هذا الصدد نصت المادة  1058على ما ٌ لًٌ " :مكن أن ٌكون حكم التحك ٌم الدول ً
الصادر فً الجزابر موضوع طعنبابطالن فً لحاالت المنصوص عل ٌ ها فً المادة 1056
عاله.
لمشار إلٌه عاله أي طعن،ؼ ٌر أن
ال ٌقبل األمر الذي ٌق ضًبتنفٌذ حكم التحك ٌم الدولً ا
ف ٌذ أوتخل ً المحكم ة عن
لقانون الطعن فً أثر التن
الطعن بطالن حك م التحك ٌم ٌرتببقوة ا
صل ف ٌه"
لف
نف ٌذ ،إذالم ٌتم ا
فصل فً طلب الت
ال
و علٌهفإن الطعنبالب الن هنا ٌتعلقفقطباألحكام التح كٌمٌة الصادرة فً الجزابر فً
سابقة الذكر
لستة ال تًنصت عل ٌ ها ال مادة  1056ال
مجال التحك ٌم التجاري الدولًوفق الحاالت ا
لق اضًبتنفٌذ الحكم
لقض ابً ا
لفقرة الثا نٌة أن األمر ا
لقةبالستبنا ؾ ،مع إلشارة فً ا
و المتع
ببطالن
لقانون ،وبالت الًفإن الطعن
التح كٌمًؼ ٌرقابلللطعنبال طالنألنه ٌترتب علٌهبقوة ا
لق اضًبتنفٌذه وف ً حالة ما إذا لم ٌصدر
لقضا بً ا
الحكم التحك ٌم ً ٌرتب الطعنف ً األمر ا
تفٌذ أمرهتسحب منهالدعوى.
ق اضً الن
فع الطعنبالبطالنف ً الحكم التحك ٌم ً أمام المجل
انطالقا ً من هنا ٌر

القضاب ً الذي

صدر الحكمف ً دابرة اختصاصه على أن ٌقبل الطعن ابتدا ًء منتار ٌخ النطقبالحكم لمدة ال
تفٌذ حسب المادة  1059من قانون
لق اضًبالن
تبلٌػ األمر ا
لش هر الواحد الذيتمف ٌه
تتجاوز ا
جزابري( ) ،وتجدر إلشارة هنا إلى أن الطعن منشؤنه أن
إلجراءات المد نٌة و اإلدارٌة ال
ٌوقؾتنفٌذ الحكم المطعون فٌه حسبنص المادة 1060.
الطعن بالنقض
-3
لقرارات الصادرةبالستبن اؾ و الطعنبال طالنقابلةللطعنبالنقض أمام المحكم ة
تكون ا
لقرارات
العل ٌا الجزابرٌة و مج ل الدولة ،و هو ما ذهبت إلٌه المادة 1061بقول ها" :تكون ا
نقض".
الصادرةتطبقا ًللمواد 1055و 1056و  1058عاله ،قابلةللطعنبال
ثبهحػجل ا ُوؽٔ ٖ:رل َ٤وهب ٗ ٕ ٞاالعواءاد أُلٗ ٝ ٤االك اه٣خ اُغيائو ١ا ُغل٣ل،
- 1ثو

ٓوعغٍجن م ًوٙ

.239ٓ ،

نقض أمام المحكمة العل ٌا؛
التس اإل حول أي وجه ٌمكن أنن إس الطعنبال
من هنا ٌمكننا
ف هل ٌكون ذلكوفق األوجه المنصوص عل ٌ ها فً المادة  ،1061أو على أ سا األوجه الواردة
تج أن ألوجه
فً المادة 358؟فرؼم سكوت المشرع فً إلجابةعلى السإال ٌمكن أننستن
ال تً جاءتب ها المادة 358

نقض موجهلقرارات
هً الت ً س ٌ إخذب ها ما دام أن الطعنبال

قضابٌةصادرة عن مج ال مختصة داخل الجزابر.
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الخاتمة :
تثمار األجنبً و ما
لقدحاولنا أن نعط ً فً هذهالدراسة ،لمحة عن االس
ٌتبلور عنتلك
االقتصا دٌة الدولٌة من جهة و ما
ٌطرحه من قضاٌا فًالعالقات
لعالقات من نزاعات و أ طرهاالع امة ،و بهدؾ إعطاء نظرةمتكاملة -نوعا ما-
لتع ارٌؾ كً نمٌز عملٌةاالستثمار عن ؼٌرها من
فا ه ٌم و ا
عملنا على البدءبالم
بالدراسة
بالت الًتحدد إٌطار موضوعناالذي ٌخصص
لتج ارٌة األخرى ،و
العملٌات ا
تثمار األجن بً ،كماعرضناإلىالضمانات التً ٌبحث
بشؤن االس
تثور
النزاعات التً
المتعلقة
المستثمر األجن بً ومن بٌنتلك الضمانات نجد مسؤلة حلالنزاعات
عن ها
تثمارات .
باالس
جزابري كان فًالب داٌة ٌمٌز
القولبؤن المشرع ال
وصلناإلى
و فً هذاالصددت
ثان ً
فرض على ال
تثمراألجن بً فًالتعامل ،حٌث ٌ
تثمر الوط نً والمس
ب ٌن المس
تنفٌذ عقد
تثوربشؤن
ضمانات والتزامات عد ٌدةكضرورة خضوعالمنازعاتالت ً
تثمر
قضاء الوطنً ،و هو األمر الذي كان فً ؼالب األحٌان المس
تثمار إلى ال
االس
بطبٌعة الحال من ها:
تبارات
ته ،لعدة اع
فا
ألجنبً ٌبديتخو
 ما ٌع ٌب القضاء الوطن ً منسلب ٌاتتق ؾ عابقا ً أمام طموح المستثمر األجنب ًف ً
التعامل مع هذه الدول المضٌفة.
قضابها
نفسه ؼٌرقادرعلى مقاضاةالدولة أمام
تثمر األجنبًقد ٌجد
 كما أنالمس
مؤلوفة ل دٌه.
الداخلٌلجهله إجراءاتالتقاضًالمحلٌة ف هً إجراءات ؼٌر
تثمار فًبعض الدول المضٌفة،
تخلؾ القوان ٌن الوط نٌةالمن ظمةلعالقات االس
نب ٌةأو لعدم وجود
تثمارات األج
فٌر الحماٌة الالز مة الس
بشكل ٌصعب معهتو
مثل هذه القوان ٌن أصالً.
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 الشك حول قدرة قضاب ها علىتق ٌم حلوالً عادلة للمنازعات الت ًتبلػ حداً من
فاءة و عدم وجود محاكممختصة ،أو عدم
لخبرة والك
التعق ٌد نتٌجةنقص ا
القضاب ً
ضوح االختصاص
قضاء وبص رؾ النظر عن
فل
قضاء الم حلً ا
 وحتى و إن عرضالنزاععلى ال
الدولة التً ٌنتمً إلٌ هاٌ ،مٌلإلى معاملة اعالقةالدولٌة نفمعاملتهلعالقة
الداخلٌة رؼم ماب ٌنها من اختالؾ.
سلوبالتحك ٌم
نت هاج أ
تثمر األجنبً إلىاشتراطه ا
لذلكفقد الحظنا م ٌلالمس
تً تثور.
ض المنازعات القد
ف
ل
القتصا دٌة
التحكا ٌم
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3
1988
1993
–

–

2001

03 01

09 08







اب ٌل
اذكر علاىس
هذا وقدبٌنا كاذلكالمسااوئالتاً ٌنطاوي عل ٌهاا هاذاالنظاامن
الظهور القضاء ،فإن مرجعذلك ٌتمثل فً
من
المثال؛ أنالتحك ٌم و إن كانأسبق فً
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تنفٌاذ،و كاذلك
لقضااءو ال
بسلطات هاالالثاة فاً مجاالالتشارٌع و ا
تؤخر ظهورالدولة
فاةإقاماةالعدالاة ،و هاً
قضاء هوسلطة منسلطاتالدولةتحقق من الل ها وظٌ
إنال
فوضااى و ها ٌمن القااوي أو
فااراد ،و إالَّسااادت ال
فااة ال ٌصااح أن ٌتاارك أمر هااالأل
وظ ٌ
فقراء،فالتحك ٌم إذا كانضرور ٌا ًف هاوشار الباد
فاء و ال
الؽن ً و ضاعت حقوق الضع
منه .و كذلكفإن التحك ٌم هو طوق النجاة الذي ٌمكنشركات العالم الصناع ً المتقادم
أنفس ها ضدنزاعاتالقاضاً الاوطنً وتشاددالقاوان ٌنالوطنٌاة فاً دول
منتحص ٌن
الثالث.
العالم
فاق ٌااات
اتاللتحك اٌم قواعاادمتم ٌاازةبلورتهااا االت
أن
با ٌنلنااا ماان خاالل دراسا
كمااات
دولً لفاااض
وب التحكااماٌ الااا
بااارز مااان اللهاااا أسااال
ناب ٌاااةو الجماعٌاااة الدول ٌاااة ،ت
الث
المنازعات ،وقد انشا لهذاالؽرض مراكزتحك ٌم دولٌة مثل المركازال ادولًلتسا وٌة
التفصالاٌ للاانص علاهٌا فا اً
تناولناااهبنااوع ماان
تثمار C.I.R.D.Iالااذي
منازعااات االس ا
فاقٌات.
ؼالب االت
جزابري من
وكذلكتبٌنلنا من اللالدراسةالتطور الذي لحقالمشرع ال
جزابري
اللنصهعلى أحكامالتحك ٌم فًقانون اإلجراءات المد نٌة و اإل دارٌة ال
قاتها ،خاصة من حٌث
بساب
الجد ٌد  ،وقد جاءت األحكاممتطورة نوعا مابالمقارنة
تثمار
تحد ٌد مج ال الحقوق التً ٌجوز فٌ ها التحك ٌم من عدمهف ً منازعات االس
تنفٌذ
ألجنبً ،و كذا ضرورة تعٌ ٌن المحكمٌن و النص على إجراءات إعتماد و
الحكمالت حكٌمً ،وشروطذلك.

09 08

09 08

تثمر ألجنبً ،لكونه ٌمثل
لتحك ٌم – كما رأٌنا –ألفضل فًنظرالمس
و هكذا ٌظل ا
لقابم
دالة الدولة التً لها منطقها الخاص ا
بؽة دولٌة  ،مقارنةبع
عدالة خاصة ذات ص
دفاع عنالنظام العام الوطنً بجمٌع
الوطٌة العلٌا وال
علىمبدأحماٌة المصالح ن
ف ٌةتحقٌقالتوازن بٌن
ستظل فً كٌ
تبقى الٌوم و
لمعضلة
مكوناته .وإن كانت ا
تثمر األجنبً فً
ؼبةالمس
تصةوب ٌن ر
مصلحة الدولة فًأن ترى محاكمها هً المخ
لخشته الدابمةوالمبررة أح ٌانا ،من عدم ح ٌاد
ستعمالالتحك ٌم فً جمٌع الحاالت ٌ
إ
للبحث فٌها فًدراسات
تبقى مطروحة
حاكم الوط نٌة؟ هذا و ؼٌره من الساإالت
الم
أخرى ،خاصة و أن هذا المجال جد ٌد و جدي

175

الطبعة
لفكر العرب ً،
 1أبو زٌد رضوان -ألس العامة فً التحك ٌم التجاري الدولً ،دار ا
.1980
لقانون ٌ ة ،مصر 2001
 - 2أحمد محمدحش ٌش:طبٌعة المهمة التحك ٌم ٌ ة ،دار الكتاب ا
3
. 1985
4
2001
5
1996
لقضاء و الصلح،منشؤة المع ارؾالسكندر ٌ ة ،مصر 1965
فا :التحك ٌمبا
 6أحمدأبو الو
 7أحمد أبوالوفاء :التحك ٌم الخت ٌاري و اإلجباري،منشؤة المع ارؾ السكندرٌة مصر ،الطبع ة
الخامسة بدونتار ٌخنشر
2001

8
9
10
2009
11
1995

اللوفاء محم دٌن :التحك ٌمب ٌن الستثمار األجن بً و الدولة المضٌف ة لالستثمار أمام
12
لق اهرة 2001
المركز الدولًلتسوٌة منازعاتالستثمار ،دار الجامعة الج دٌدة ا
لقانو نٌة للتبع ٌ ة الدول ٌة) ،ط،1
 -13حسام محمد عٌسى ،نقل التكنولوج ٌا (دراسة فً االل ٌات ا
تقبلالعربً.1987 ،
لمس
لق اهرة :دار ا
ا
177

14
2006
15
2000
16
.2000
 -17عبد الح ٌد األحدب :التح كٌم فً الدولالعربٌة ،أكونوم ٌكا،ب ارٌ .1988
18
.1998
 19عبد الحمٌد عشوش :التحك ٌمكوس ٌلةلفض النزاعات فً الستثمار ،دراسةمقارنة،
السكند رٌة مإسسةشباب الجامعة 1990
لقانون الدولً الخاص،
صطفى عبد الرحمن :عقود التنم ٌ ة القت صادٌة فً ا
 20عبد الحك ٌم م
بدون سنةطبع ص 100
لق اهرة،
تبة النصر ،ا
مك
21
1976
22
1999
 23عمر سعد هللا :حل النزاعات الدول ٌة ،د ٌوان المطبوعات الج امعٌة ،الجزابر.2005 ،
24
. 2008
25
.1996
 26عل ٌوشقربوعة كمال :التح كٌم التجاري الدولً فً الجزابر ،د ٌوان المطبوعات الجامع ٌ ة
بعة الثانٌة2004 ،
 ،بً عكنون الجزابر العاصمة ،الط

27
.

2004

نقوق:ة قانون اإلجراءات المدن ٌ ة ،الطبع األولى ،دار الهدى ،الجزابر2001 ،
بحس
 28سا
1990

29

لقا هرة ،دار الن هضة
 30سا مٌة راشد :التحك ٌم فً العالقات الدولٌة الخاصة الكتاب األول ،ا
العرب ٌ ة1984 ،
1984

31
32
2004
33

لقانون
لشر ٌعة السال مٌة و ا
سٌد أحمد محمود :نظام التحك ٌم دراسة مقارنة ب ٌن ا
لقانون ٌ ة ،مصر.2006 ،
الوضع ً ،دار الكتب ا

34
. 2007
35
1974
36
1

1996
. 1995

37

لق اهرة
 38محمود مختار أحمدبر ٌري :التحك ٌم التجاري الدولً ،دار الن هضة العربٌة  ،ا
مصر،2007 ،
39
.1998
40

لتحكٌم التجاري الدولً ،محاضرات 1974
محسنشفٌق :ا

41
2005
179

لستثمار األجن بً المباشر و دور التحك ٌمف ً
طفى :ال حماٌة الدولٌة ال
 42منى محمود مص
لق اهرة .1990
تسوٌة منازعاتالستثمار ،دار الن هضةالعربٌة ،ا
43
.
44

1995

لقانون رقم 09/08
نب ٌلصقر:الوس ٌط فًشرحقانون االجراءات المد نٌة و االدار ٌ ة ،ا
دار الهدى ،ع ٌن مل ٌلة ،الجزابر .2008

45
1988
1978

46
47
05

2005 .
12 93
9

48
2

1999

1
2
2001
3
1999 1998
4
1995 1994

-

5
-

2006

.

6
2010 2009
لقانون الدولً
 7صفوت أحمدعبد الحفٌظ :دور الستثمار األجن بً فًتطو ٌر أحكام ا
لقا هرة 2000
الخاص ،رسالة دكتراه ،جامعة عٌنشم  ،ا
8
2008 2005
9
10
1998
11
2006 2005
عبوشعبد هللا :الحما ٌ ة الوطنٌة و الدولٌةلالستثمار ألجنبً وضمانه من المخاطر
 12ك
ؼ ٌر التجا رٌة فً الدول النا مٌة،رسالة ماجست ٌر ،جامعة الجزابر .2002-2001
"

13
"

.
2000
14
1989

لقانون ٌ ة و القت صادٌة و
ستقاللٌة شرط التحك ٌم ،المجلة الجزاب رٌة للعلوم ا
لقاسم:
 1أحمدب
لسنة .2004
لس ٌاسٌة ،الجزء  41العدد  02ا
ا

181

 2أكثم الخول ً :اهم ٌ ة و ابراز مخاطر و عٌوب الصٌاؼ ة فًت افاق ٌات التحك ٌم،بحث مقدم
لق اهرةف ً
فً ال ٌومالفرنسً المصري ،معهد قانون األعمال الدولً ،كلٌة الحقوق ،ا
 31-30أكتوبر 1993
3
24

.1986

24

4
415

1989

 5حمزة حداد :التحك ٌم كوس ٌلةبد ٌلة لتسو ٌ ة المنازعات التجارٌة ،ورقة عمل مقدم ةلندوة
نعقدة فً عمن األردنتشرن األول .1998
لمستقبل الم
محامو ا
6
.
1980
7
7

1997

1

8
19

1963

9
2004
وٌصا صالح:تسوٌة منازعات الستثمارب ٌن الدولة و مو اطنً الدول األخرى،
10
مجلة مصر المعاصرة ،العدد 1980 ،379

1

09 08

2

01 09

21

2009

44

23
2008
22
26

2008

2009
2009

58

2001

20

03 01
1

47

2001
15

20
03 01
3
2001 08 22
47
2006

08 06
2006
2005

20
2001

19

06
2005 07 31

03 05

4
53

1422
47

03 01

5
2001

2001
1999

4

23

204 01

6

12
2001 07 25

40
7

30

346 95
1995

05

1991 10 05
6

46

66

1995

346 91

1991

8

18
1991

1993

5

1990

12 93
1993

14

10 9
1990

1975

26
1975
183

59 75
101

9
64
10
16
11

1. bedjaoui Mohamed: L'évolution des conceptions et de la
pratique algériennes en matière d'arbitrage international, actes du
séminaire sur l'arbitrage commercial, organisé par la chambre
national de commerce à Alger le 14 et 15 décembre 1992.
chambre national de commerce, mars 1993
2. Bedjaoui Mohamed: un tournant remarquable dans la législation
algérienne relative à l'arbitrage commercial international, in
Bulletin de la cour internationale d'arbitrage de la C.C.I. vol 4,
N° 2, Octobre 1993
3. Benchikh Madjid: "les instruments juridiques de la politique
Algérienne des hydrocarbures" L.G.D.J 1973
4. Bencheneb Ali : les mécanisme juridique des relation
commerciales internationales de l'Algérie, OPU, 1984.
5. - Bouzana Belkacem: "Le contentieux des hydrocarbures entre
l'Algérie et les sociétés etrangères", OPu, publisud 1985
6. Ch. Jarrosn. " les modes alternatifs…"R.I.D.C 1997.
7. Dominique carreau et patrick juillard: droit international
économique, première édition , Dalloz 2003
8. G.CORNU, Les modes alternatifs de Reglement des conflits,
R.I.D.C. 1997 N°2.
9. Hanotiau Bernard: L'arbitrabilité et la favori arbitandum: un
réexamen In J.D.I 1994
10. Haroun (Mehdi) : Le régime des investissements en Algérie à
la lumière des conventions FRANCO- ALGERIENNES –
LITEC. PARIS2000

11. Issad mohand : les techniques juridiques dans les accords de
développement économique, OPU1978.
12. Jean-Claude Gold Smith, "Les modes de reglement amiable des
differentdes" R.D.A.I .1996 .
13. Jean Robert: L'arbitrage, doit interne, driot international prive,
6°ed 1993
14. Jacquet J .M principe d'autonomie et contrats internationaux,
Paris économica 1983
15. Klien (F.E): Autonomie de la Volonté et arbitrage- revue
critique de droit international privé, 1958
16. Milinvaud : Inttiation à la comptabilité nationale. de I.N.S.E.E
PARIS 1960
17. Mabroukine Ali: le règlement d'arbitrage Algéro - français du
27 mars 1983 in Revue de l'arbitrage, 1986.
18. Mahiou Ahmed: L'arbitrage en Algérie in revue Algérienne,
volume XXVII, N° 4 , 1989
19. René David: L'arbitrage dans le commerce international,
Economica, paris 1987 n o 66 P.80.
20. Stern B: trois arbitrage, un problème, trois solution in revue
de l'arbitrage N° 1 1980
21. Terki Nourddine les Codes des investissent au maghreb
C.M.E.R .A .ALGERIE 1979
22. Terki (N.E):" Les sociétés étrangères en Algérie" OPU, 1976
23.

Terki NoureddinM l'arbitrage et l'entreprise publique en Afrique
du Nord in revue de droit international et de droit comparé 1989,
N°2 et l'arbitrage international et l'entreprise publique
économique en Algérie in revue de l'arbitrage, 1990

185

24. ZEYEN Gaétan, Les immunités des Etats dans les contrats
d’investissements : du nouveau avec L’Arrêt CREIGHTON,
JDI. N° 3, 2006

1. Alan, redfern et Martin Hunter,"law and practice of international
commercial Arbitration ,London ,sweet and Maxwell 1999
2. -JEAN TIMISIT: "an of Arbitrators", THOMSON SZEET &
MAXZEEL, volume 69,No3, august2003.
3. Mer Blessing: internatuional arbitration Bussins Law Journal,
October 1989, n°9
4. Peter Turner, "Resolution of international Disputes through
Arbitration or A.D.R" Lawyers for the new Millennium the Syrian
bar association Damascus 2003
5. Ronarld Bernstien & eight specialst contributors Hand book of
Arbitration practice, London 1987
6. WEIL Prosper, Les Clauses de stabilisation ou d’intangibilité
insérées dans les accords de Développement économique, in
Mélanges ROUSSEAU, A. Pedone, Paris, 1974

www.uncitral.org ٢ٗ ٝ هغ اال ُ ٌزوٞ ُ ا
HTTP/ www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/newsbriefs/general/2008/03/20/newsbriefs-





3
03 01

4

187

08 06



66 154

C.I.R.D.I

189

03

442

Résumé
Le sujet de la régulation des conflits de l’investissement étranger jouet
d’une importance capital ; parce qu’il constitue la soupape de sécurité sur laquelle
s’appuie l’investisseur étranger pour lancer ses projet dans les paysd’accueil, en
ce sens où il lui assure un arsenal efficace pour traiter les conflits qui peuvent être
génères soit avec le pays d’accueilou les personnes de droit privé avec brièveté et
efficacité , d’un autre côté le pays d’accueilaspire à donner un importance à ce
sujet dans le but de séduire ou d’attirer le maximum d’investisseurs pour
consolider son tissu économique et réaliser la croissance .
Pour traiter ce thème, on a essayé de répondre au questionnement général
suivent : qu’elle est la spécifié qui caractérise ce sujet qui mène le législateur et les
diverses études à procéderdes recherche surle sujet de la résolution du problèmes
des conflit à cette manière.
Nous nous trouvons dans l’obligation d’aborder en premier lieu la définition
de l’investissement étranger qui peut être soit sous forme de société ou de
capitaux ; c’est -à- dire requiert la personnalité morale et l’intérêt dans cela est
d’avoir la capacité d’ester en justice, comme il est défini et connu dans les règles
générales , il est considéré comme personne du droit privé et c’est sa leurqualité
dans les affairesqui relèvent la justice ordinaire ou administratif quand il est
confronté aux personne général (l’état) conformément aux règles général des
conflits administratifs.
Comme nous nous somme aperçu qu’il faut d’aborder l’impact de l’autorité
de l’état dans l’amendement des contrats d’investissement de manière unilatérale
ainsi que ses législation nous avons de même aborder les contraintes inhérentes à
ce principe, et nous avons constaté à travers cette recherche ce qui est suivent :
- L’état a le droit de la résiliation ou de l’amendement du contrat de
manière unilatérale ainsi que ses législation, et l’application des lois de
l’expropriation, et tout cela en considération de sa souveraineté et
l’intérêt de ce point est consisté à montrer que ne doivent pas surgir en
ce qui concerne tout ce qui droit authentique de l’état stipule par la
jurisprudenceinternational.

- En contrepartie on a clarifié en détail les contractes inhérentes à ce
principe ; comme la des droit acquis, ainsi que la condition de stabilité
législative imposés par certains investisseur.
Nous avons conclu à travers cette problématique, que l’état dans le but
d’attirer les investisseurs, crée des lois qui règlementent l’expropriation à
condition de l’intérêt publique et avec des mesures déterminé, et l’exercice
de sa souveraineté concernant l’amendement des législations internes, ne
doit pas être en collision avec la condition de stabilité législative, à travers la
promulgation des règle dans les nouvelle loi pur que les investisseurs restent
tributaire ou assujettis aux même loi de leur création, voire l’article 03 de
l’ordonnance n° 06 -08 du 15/07/2006 modifiant et complétantl’ordonnance
n°01-03 du 20/08/2001relative de la développement de l’investissement : ‘’
les investissement sont réalisé librementsous réserve de la législation et des
réglementations relatives aux activité réglementées et au respect de
l’environnement…*
- Sans oublier le reste des garanties qu’offre l’état hôte pour attirer les
investisseur comme la garantie du recoure a des procédé autres pour
régler les conflits ce que nous allons traiter ultérieurement.
Après cette introduction que nous avons estimez nécessaire pour entamer la
complication inhérentes au thème, nous avons aborder la réponse à la question :
quelle est la compétence du juge national au vu des conflits qui surgissent en ce
qui concerne l’investissement étranger ? Et quelle sont les solution apportées par
le législateur pour donner plus de garanties à l’investisseur étranger surtout avec
la nouvelle loi des procédure civile et administrative algérienne.
Il est évident que la justice interne a la compétence de statuer sur tous les conflits
qui surgissent sur le territoire de l’état. Cependant la vision diffère avec
l’investisseur étranger qui manifeste ses craintes de cette dernier (la justice) qui
peut s’aligner au côté du pays d’accueil comme il estime qu’il le set souvent
incompétence.
Le loi algérienne insiste de la compétence de la justice algérien à statuer sur les
conflit d’investissement étranger comme il est introduit dans le traité international
relatif au règlement des conflit d’investissement même en faisant seulement
allusion dans l’introduction.
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Cependant, cela n’empêche pas le législateur d’accompagner l’évolution mondial
dans ce domaine aux parties en conflits le droit de faire appel à des procédé autres
pour solutionner les conflit surtout si le contrat fait mention .en l’absence de cet
article il a mentionné à sorteux des moyens à titre d’exemple , la médiation et la
conciliation comme il reste beaucoup de procédé autres reconnus que nous avons
estimé nécessaire de les rappeler.
Finalement et pour cerner tous les aspects de ce thème il faudrait signaler
l’existence d’un moyen plus répandu reconnu par le législateur algérienne qui est
l’arbitrage commercial international et qui est inclus dans certain contrat
d’investissement contracté avec l’Algérie .
Le système d’arbitrage considéré comme le procédé de rechange résoudre les
conflit qui peuvent surgir tors de l’exécution d’un contrat d’investissement ce qui
est inclus dans le majorité des contrat, l’arbitrage est mis en valeur à travers les
traité bilatéraux ou multilatéraux qui a une grande influence de mis en ouvres leur
réglé .
et pour mieux étudier et détailler ce moyen il faudrait cerner ses composantes à
travers la définition de l’arbitrage et l’explication de ses diffèrent type ainsi que
ses avantage et ses inconvénients , en ce sens où il est le l procédé de rechange
sur la voie de la justice pour examiner et statuer sur les conflit d’ investissement
étranger cependant il reste sous sa tutelle et conformément aux règles de la
juridiction ,ccomme en peut pas avoir accès à ce moyen sauf quand y-t-il a un
accord.
on ce qui est des avantages et des inconvénients de l’arbitrage nous avons
constaté que la plupart des pays sont arriver à la conclusion qu’il faudrait
absolument adopter ce procédé avec ses avantage et ses inconvénients et qu’il n y
a pas d’autre échappatoires ; ces pays aspirent à le réglementer à travers les lois
national en instaurant des règles qui minimisent ses inconvénients tout en
consolidant ses avantage ., comme ils confèrent à la justice national le rôle de de
l’encadrer et de le parrainer avec des règles claire, la justice national conserve son
rôle dans tout ce qui peut intervenir sur le dérelient de l’arbitrage du litige la
plupart des lois internes stipule la nécessité de la confirmation judiciaire selon des
condition et qui rend la décision d’arbitrage comme le jugement de la justice.
En Algérie, l’évolution des lois pour l’adoption du procédé arbitral a engendré une
position qu’on peut qualifié à la fois d’hésitcuite et de contradictoire en ce sens où
on constate une séparation les différents domaines économique , a tout débutes

loi sur investissement et au moment où on l’a introduit et confirmé dans les
contrats d’hydrocarbures on l’a passé sous silence dans le reste des contrats
concernant l’investissement direct et on l’a carrément interdit en ce qui concerne
les société de la économie mixte cependant avec l’ouverture économique le
législateur Algérien s’est aperçu qu’on ne peut pas s’enpasser et qu’il est impératif
de l’accepter progressivement à travers les lois successives sur l’investissement
ainsi que l’amendement de la loi des procédures civile en annulant l’article qui
interdit le recours à l’arbitrage et qui est l’article 442 chapiter 03 de la loi 154/66
concernant les procédure civile ancien , pour aboutir finalement à affiner la
réglementation de l’arbitrage dans la loi de procédure civile et administrative
nouvelle par des réglementation adapter avec les règle international .
A travers l’étude présenté, nous avons constaté comment est accomplie la
reconnaissance des centres d’arbitrage international et surtout « le centre
international du règlement des conflit d’investissement que nous avons abordé
avec certaine préférence puisqu’il cité dans la majorité des traités , en plus de ces
règles consenties par la majorité des pays de tiers monde à travers le traité de
Washington pour le règlement des litige entre l’état et les investisseurs étranger,
comme nous avons aborder la méthode avec laquelle on traité le problème de
l’arbitrage dans la loi de procédure civile et administrative élaborée sur des
fondement stables soit en ayant recours à ce procédé ou dans la choix des arbitres
et le déroulement du litige arbitré ainsi que l’adoption du jugement de l’arbitrage
et les procédures recours concernant ce jugement.

193

-

