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        شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير
% حمدا يليق بمقـامه والصالة والسالم على نبي الحق وإمامه دمحم بن عبد هللا  الحمد

  . وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد

فيسعدني وقد أنهيت بفضل هللا ورعايته من إعداد هذه الدراسة المتواضعة أن  

  .بالحمد والشكر الذي هداني و أنار الطريق أمامي إلتمام هذا العمل  أتوجه إلى هللا

ثم الشكر الجزيل والتقدير الكبير إلى أستاذتي الفـاضلة سالم أمينة التي أضاءت  

لي الطريق على درب العلم واإلجتهاد والتي قدمت لي كل اإلرشاد والنصح والتي دائما  

  على مواصلة الطريق

دير ألعضاء اللجنة المناقشة على تفضلهم لمراجعة هذا  كما أتقدم بالشكر والتق

  . العمل وتصويب أخطائه وإثرائه بآرائهم القيمة

كما ال يفوتني أن أشكر الذين صاغوا لنا علمهم حروفـا ومن فكرهم منارا تنير  

  . مسيرة العلم  والنجاح أساتذتنا الكرام بكلية الحقوق

المكتبة و باألخص ميلود    والشكر الموصول كذلك لكل موظفي وموظفـات 

  وكمال

  سميحة

 

 

 

 

 

 



 

 

        إهداءإهداءإهداءإهداء
الحمد � رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين اللهم 
  أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا

إلى من حملتني وهنا على وهن وسقتني نبع حنانها وعطفها الفياض إلى من 
  دعاءها ورضاها عني سر نجاحيكان 

  أمي الغالية حفظها هللا  

  إلى رمز الكفاح في الحياة إلى الذي تعب من أجل تربيتي

إلى من غرس القيم واألخالق في قلبي إلى من أحمل لقبه بكل فخر و اعتزاز 
  أبي أطال هللا عمره

إلى من قاسموني عطف وحنان أمي وأبي إلى الشموع التي أضاءت حياتي 
  "عبد الرحمان ، الطاهر" تي إخو

  و أزواجهم " عائشة، وسام" وأخواتي  

بالل ، بشير ، آدم ،دمحم علي ، حليمة ، هاجر ، عبد " ألى البراعم الصغار 
  "العزيز ، أمة هللا

  "رميساء ،عزيزة ، صفية ، عائشة " إلى من أعتز بصداقتهم 

  إلى كل من علمني حرفا فصرت له عبدا 

  من قريب أو بعيد إلى كل من ساعدني

                                                                                                                             

 سميحــــــــــــة
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تمثل التنم�ة الهدف األساسي الذ7 تسعى إل�ه الدول لتحق�قه ،وذلك عن طر�+ توفیر البیئة إلش%اع 

للمواطنین ، وتلجأ الدولة في سبیل ذلك إلى إنشاء العدید من المراف+ العامة وغیرها الحاجات األساس�ة 

وتشFل عبئا ثق�ال على . من المنشئات الضرور�ة وFما Fانت هذه المراف+ تتطلب إستثمارات ضخمة 

تصاد�ة میزان�ة الدولة وخاصة الدول النام�ة ، Fان لزاما على هذه الدول اللجوء إلى آل�ات قانون�ة و إق

 Kتكفل لها تحقی+ التوازن بین متطل%ات التنم�ة من جهة والنفقات المال�ة من جهة أخر.  

وعلى هذا لم تجد الدول نفسها سوK اللجوء إلى القطاع الخاص %ما �شمله هذا القطاع من       

الحر مستثمر�ن وطنیین وأجانب ، خاصة في ظل النظام العالمي الجدید المبني على أسس االقتصاد 

والعولمة في أ%عادها االقتصاد�ة و التكنولوج�ة و حتى الس�اس�ة ، مما فرض على الدول النام�ة الدخول 

في عدة ص�غ للتعاون مع القطاع الخاص وذلك %االستفادة من قدرات هذا األخیر في المجال 

  .التكنولوجي والتمو�لي ، واالستفادة من الطرق الحدیثة في تسییر المراف+ العامة 

  ومن بین أهم اآلل�ات االقتصاد�ة األكثر شهرة في الوقت الراهن ما �عرف %عقود البوت،     

فهذه العقود تعتبر من العقود الحدیثة في المعامالت الحدیثة المحل�ة والدول�ة ، وهو جدیر %ال%حث 

د و بناء مشروع والدراسة ، فعقود البوت تعني ق�ام جهة اإلدارة %منح تراخ�ص لشرFة قطاع خاص لتشیی

  من مالها الخاص ، ثم تتولى إدارته خالل مدة زمن�ة محددة في العقد،

  .تتحمل ن خاللها شرFة المشروع جم�ع تكالیف ورسوم و عوائد المنتفعین من الجمهور 

و قد تثور %صدد هذه العقود المبرمة بین الدول واألشخاص الخاضعین للقانون الخاص العدید من      

واإلشFال�ات ، و تتضاعف هذه اإلشFال�ات Fلما Fان العقد مبرما بین الدولة و أحد  المنازعات

األشخاص األجنب�ة ، وهذا �سبب التفاوت في المراكز القانون�ة لطرفي العالقة التعاقد�ة ، و نظرا للكم 

 الهائل من القضا�ا المعروضة أمام قضاء الدولة و ال%\ء الشدید في
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ت الفصل في هذه المنازعات Fان من الضرور7 ال%حث عن وسیلة أخرK لتسو�ة منازعات عقود إجراءا

البوت ، ولهذا ظهر التح�Fم Fوسیلة لحل تلك المنازعات لما �متاز %ه من سمات Fالسرعة في الفصل 

  .وسر�ة المحاكمة ، التي ال �مFن أن تتوفر في نظام القضاء 

هذه االعت%ارات و أخرK ، دفعتنا لالهتمام %الموضوع ومحاولو معالجته من خالل تحلیل     

  :اإلشFال�ة التال�ة 

  ما مدE فاعل�ة التح��م في حل النزاعات المتعلقة �عقود البوت ؟  -

  :وتتفرع هذه اإلشFال�ة إلى مجموعة من التساؤالت الفرع�ة التال�ة  

عقد بنظام البوت ؟ و Fیف یتم إدراج ش̂ر التح�Fم في هذه العقود متى تكون %صدد عقد إدار7  �

 ؟

 ما هي الطب�عة القانون�ة لعقود البوت %النظر لآلراء الفقه�ة المتضارaة ؟ �

 لما Fان إدراج ش̂ر التح�Fم لمثل هذه العقود �قف على إرادة األطراف المتنازعة ؟ �

  ح فیها وسیلة تسو�ة أخرK ؟لتسو�تها ؟ أم �صلفق\ هل منازعات عقود البوت تعتمد على آل�ة التح�Fم

وألجل تقد�م الدراسة في صورة علم�ة وٕاعطائها قدرا من الواقع�ة و التجسید فانه Fان علینا االعتماد    

على المنهج الوصفي التحلیلي الذ7 رأینا انه من المناسب االستعانة %ه من أجل تحدید طب�عة عقود 

القانون�ة التي نصت على �Fف�ة تعاقدها وٕاجراء التح�Fم فیها، التي جاءت البوت ، وFذا تحلیل النصوص 

  .مما جعلنا نستعین %المنهج االستداللي   08/09بها أحFام القانون 

ومن بین األس%اب التي واجهناها ندرة المؤلفات القانون�ة التي تناولت موضوع التح�Fم في عقود البوت 

  .یتناسب مع الدور الذ7 تضطلع %ه هذه األخیرة %الدراسة والتحلیل المستف�ض الذ7

نص المشرع الجزائر7 على إمFان�ة اللجوء إلى التح�Fم Fطر�+ بدیل احل منازعات العقود اإلدار�ة  -2

  .وفقا ألحFام قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار�ة
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ولدراسة مدK فاعل�ة التح�Fم Fطر�+ بدیل لحل منازعات العقود التي �Fون أحد أطرافها الدولة أو أحد   

  .أشخاص القانون العام

وقد واجهتنا ونحن %صدد إنجاز هذا العمل عدة صعو%ات، لكنها لم تحد من عز�متنا على مواصلة     

العقد اإلدار7 الدولي ال تزال جدیدة في فقه  ال%حث، Fندرة المؤلفات في مجال عقود البوت، لكون فFرة

  .القانون العام

%اإلضافة إلى حداثة موضوع التح�Fم Fطر�+ بدیل في حل منازعات العقود اإلدار�ة ذات الطا%ع    

  .الدولي و%األخص عقود البوت، وذلك لنقص األحFام الصادرة في هذا الصدد

دراستنا إلى فصلین، تناولنا في الفصل األول اإلطار  ولإلجا%ة عن اإلشFال�ة السا%قة ارتأینا تقس�م

المفاه�مي لعقد البوت، مبرز�ن مفهوم عقد البوت، ومختلف الصور التي �مFن أن یتخذها وتمییزه عما 

�شابهه من عقود، وتناولنا في الفصل الثاني آل�ة التح�Fم في عقود البوت مبرز�ن ف�ه أشFال التح�Fم 

المتعل+ %قانون اإلجراءات المدن�ة  08/09ي أحFامه ط%قا ألحFام القانون رقم وٕاجراءاته وطرق الطعن ف

 . واإلدار�ة 

  

 

 

 

 



 

 

  الفصل األول

اإلطار املفاهيمي لعقد 

  البوت
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#أسلوب تمو�ل تعاقد� إلنشاء وتمو�ل  B.O.Tتعّد عقود البناء والتشغیل ونقل الملك�ة 

قتصاد�ة قد على القطاع الخاص الذ� �ملك قوة إعتمادا یل مشار�ع البنى التحت�ة ، وذلك إ وتشغ

ی7ا على المستو; الدولي تفوق في 7عض األح�ان قوة الدولة المض�فة ، لیلقى بذلك ترح

، األمر الذ� أثار جدال فقه�ا بین فقهاء القانون الخاص حول الطب�عة القانون�ة لهذا والمحّلي

، ونظرا ى التكییف القانوني لها في الوصول إل أّد; إلى ظهور إختالف مامالنوع من العقود 

ختالف مصالح أطرافها بین الّدول الراغ7ة في الضخمة ، وإ وت 7المشار�ع الرت7اF عقود الب

ع إلى تحقیK أكبر رLح مم#ن ، فإّن التعاقد م�ة االقتصاد�ة ، وLین المستثمر المتطلّ تحقیK التن

  .ار تكو�ن العقدسّد له من إجراءات متعّددة تشّ#ل موفقا لهذا النظام الب

    :#ل هذا وذاك تم تقس�مه إلى الم7احث التال�ة   

  .مفهوم عقود البوت: الم�حث األول

  القانوني لعقود البوتلتكییف ا: الم�حث الثاني

  #�ف�ة التعقد بنظام البوت والآلثار المترت7ة عنه:الم�حث الثالث
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  :الم�حث األول 

  ) B.O.T(وت مفهوم عقود الب

ول�ة منها قتصاد�ة الدالمستحدثة نسب�ا في المعامالت اإلالعقود  من وت هوعقد الب

من خصائص وصور مختلفة للتعاقد ، هذا هتمام بهذه العقود لما تقّدمه والمحل�ة، حیث بدأ اإل

لتزام ، عقد األشغال عقد اال(لعقود اإلدار�ة المعهودة ما یجعلها تختلف في 7عض األح�ان عن ا

وهذا ما .العقد  ان أخر; في 7عض اإلجراءات #طرق إبرام، وتتماثل معها في أح�) إلخ...

  .سنتطرق إل�ه في هذا الم7حث 

  :المطلب األول

  وت وموقف المشّرع الجزائر' منه الب التعر#ف �عقد

رض تعر�فا قانون�ا محّددا لنظام البوت إال أّنه لقي رواجا دول�ا ، �ف7الّرغم من عدم وجود 

سا7قا ح#را طب�ع�ا للّدول ،  من خالله القطاع الخاص وجوده في 7عض المشار�ع التي #انت

وذلك بتمو�ل إنشائها وتشغیلها لمّدة من الزمن قبل إعادتها للجهة الح#وم�ة ، األمر الذ� یجعلنا 

  .نتساءل في هذا الصدد عن نظرة المشّرع الجزائر� إلى مدلول هذه العقود 

  ) :B.O.T(وت تعر#ف عقود الب: الفرع األول 

 :تصار لكلمات اللغة االنجلیز�ة التال�ة هو اخ B.O.Tستخدام حروف إّن إ

Build-   : تعني البناء.  

-Opérante : تعني التشغیل.  

-Transfer : 1.تعني نقل الملك�ة  

                                                           

  . 09، ص 2008مصر ، : ، دار الكتب القانون�ة  الوجیز في عقود البیوتمصطفى عبد المحسن الح7شي ،  -1



 االفصل األول                                                            اإلطار المفاهيمي لعقود البوت 
 

7 

 

  :لكلمات وهي إختصار ل C.E.Fو�قابلها 7الفرنس�ة مصطلح 

- Construire  : تعني البناء. 

-Exploiter : تعني االستثمار.  

-Transférer  : 1.الملك�ة تعني نقل  

روع من شالدولة للقطاع الخاص صاحب رأس المال إلقامة م تسل�م: وت و�قصد 7عقود الب

، حّددة سلفا بین الدولة والمستثمرمشروعات البن�ة األساس�ة والمرافK العامة ، وفقا لمواصفات م

حیث یتحمل المستثمر 7موج7ه #افة أع7اء البناء والتشغیل ، �#ون له الحK في الحصول على 

إیرادات التشغیل لمدة زمن�ة محّددة یتم االّتفاق علیها في العقد ، حیث تختلف هذه المّدة من 

  . مشروع إلى آخر 

لزمن�ة و#ّلما قّلت ف#ّلما زادت تكالیف إنشاء المشروع وقّل إیراده #لما طالت هذه المّدة ا

حسب ما تبّینه  تكالیف اإلنشاء ، وزادت اإلیرادات #لما قّلت المّدة الزمن�ة المتفK علیها ، وذلك

قتصاد�ة ، و7عد انتهاء المّدة المتفK علیها یتم تسل�م المشروع 7#ل ما ف�ه دراسات الجدو; اإل

  .من أجهزة ومعّدات للدولة 

وت هي نظام من نظم تمو�ل مشروعات البن�ة األساس�ة ، 7عقود الب وقیل أ�ضا أّن المقصود

شر#ة " ص القانون الخاص  �طلK عل�ه في العمل حیث تعهد الدولة إلى شخص من أشخا

، تلتزم شر#ة المشروع 7مقتضاه " الّترخ�ص "ّتفاق یبرم بینهم �سّمى ، 7موجب إ" المشروع 

ة المشروع بتمّلك أصول هذا المشروع بتصم�م وLناء مرفK من المرافK العامة ، و�رّخص لشر#

وتشغیله بنفسها أو عن طر�K الغیر و�#ون عائد تشغیل المرفK خالصا، على نحو �مّ#نها من 

                                                           

، دار F ،1 حقوق اإلدارة المتعاقدة والتزاماتها:  )B.O.T(عقود البناء والتشغیل ونقل الملك2ة وضاح دمحم المحمود ،  -  1
  .31، ص 2010الثقافة للنشر والتوز�ع ، عّمان ، 
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استرداد تكلفة المشروع وتحقیK هامش رLح طو�ل مدة الترخ�ص ، وتلتزم شر#ة المشروع بنقل 

  1.والشروF المتفK علیها  ملك�ة أصول المشروع إلى الدولة عند نها�ة الترخ�ص ، 7األوضاع

ش#ل من أش#ال <<:وت 7أّنهللقانون الّتجار� الدولي عقد البولقد عّرفت لجنة األمم المتحدة 

اإلتحاد المالي "تمو�ل المشار�ع ، تمنح الح#ومة 7موج7ه مجموعة من المستثمر�ن �طلK علیهم 

ا لعدد من السنین ، تكون ار�مشروع معّین وتشغیله وٕادارته واستغالله تجامت�از لصوغ "للمشروع 

سترداد تكالیف البناء إلى جانب تحقیK أرLاح مناس7ة من عوائد التشغیل ،أو من المزا�ا #اف�ة إل

الممنوحة لهم ضمن عقد االمت�از ، وفي نها�ة االمت�از تنتقل ملك�ة المشروع إلى الح#ومة دون 

ها مس7قا أثناء التفاوض على منح علی ّتفاقل تكلفة مناس7ة ، �#ون قد تّم اإلأو مقابأ� تكلفة 

  2.>>مت�از المشروع إ

  :ین هما ّن مشروعات عقد البوت تقوم على طرفومن خالل هذه التعار�ف ، نجد أ

  :الجهة اإلدار#ة -1

وت عن طر�K الدولة ممثلة 7الوزارات والمؤسسات مت�از في أغلب عقود البم منح اإلیت

  .،إقل�م�ة #انت أو مرفق�ة والهیئات واألشخاص المعنو�ة األخر; 

  :شر=ة المشروع  -2

مت�از أو المستثمر وهو الطرف الذ� یلتزم 7البناء والتشغیل �سمى الملتزم أو صاحب اإل

  3.ونقل ملك�ة المشروع 

  

                                                           

  .14-13، ص 2008دار الجامعة الجدیدة ، اإلس#ندر�ة ، :  وتالتح=2م في عقود البعصام أحمد البهجي ،  -1
األعمال المقبلة المتعلقة 7مشار�ع البناء والتشغیل ونقل الملك�ة ، الدورة : لجنة األمم المتحدة للقانون التجار� الدولي 7عنوان -2

  .3، ص 1996یونیو  14-مایو  28رك التاسعة والعشرون ، نیو�و 
  .111، ص 2001، عّمان ،  1، دار قندیل للنشر والتوز�ع ، F  ود اإلدار#ةقعاللیلو راضي ، مازن -  3



 االفصل األول                                                            اإلطار المفاهيمي لعقود البوت 
 

9 

 

  :وت قف المشّرع الجزائر' من عقود البمو :الفرع الثاني

في قوانینها ، ولكن 7الّرجوع إلى قانون الم�اه "  B.O.T" إّن الجزائر لم تعرف #لمة 

تحدید م#ّونات التي جاء فیها  17،1نستشف ص�غة من ص�غ هذا النظام ، في نص المادة 

تخضع #ذلك لألمالك العموم�ة االصطناع�ة << :، مفادها للم�اه صطناع�ةاألمالك العامة اإل

مت�از أو التفو�ض بدون مقابل 7عد نفاذ عقد اإللدولة المنشأة واله�اكل التي تعتبر ملكا یرجع ل

  .>>ستغالل المبرم مع شخص طب�عي أو معنو� خاضعا للقانون العام أو الخاص واإللإلنجاز 

ت مت�از نجد مصطلح اإل 2وفي القانون المتعّلK 7الكهرLاء وتوز�ع الغاز بواسطة القنوا

مت�از حK تمنحه اإل<< :ها ل نفس المعنى إذ جاء فی، �حم 2المنصوص عل�ه في المادة 

الدولة لمتعامل �ستغل 7موج7ه ش7#ة و�طّورها فوق إقل�م محّدد بهدف ب�ع الكهرLاء أو الغاز 

المنشآت الجدیدة إلنتاج ینجز << : منه  7، وأضافت المادة >>الموّزع بواسطة القنوات 

م ، حائز ن الخاص أو العا�ستغلها #ل شخص طب�عي أو معنو� خاضع للقانو و الكهرLاء 

  .>>ستغالل رخصة لإل

نه المراحل المتضمنة في في قوانی دنستشف مّما جاء أعاله أّن المشّرع الجزائر� قد أور 

مت�از المشروع للدولة 7عد نفاذ عقد اإل ستغالل ، ثّم إعادةوت وهي البناء أو اإلنجاز واإلعقود الب

  .أو التفو�ض 

مت�از على المحّدد لشروF منح اإل 08/04ألمر #ما نجد أّن المشّرع الجزائر� بإصداره ل

قد فتح ستثمار�ة ، �#ون دولة والموجهة إلنجاز المشار�ع اإلاألراضي التا7عة لألمالك الخاصة لل

                                                           

ر عدد .، المتعلK 7الم�اه ، ج 2005سنة  4الموافK لـ  1426جماد; الثان�ة سنة  28، المؤّرخ في 05/12قانون رقم  -  1
  .17، المادة 2005سبتمبر  4الصادرة في  60

 ، الصادرة في 08ر عدد .وتوز�ع الغاز بواسطة القنوات ، ج، یتعلK 7الكهرLاء، 2002، مؤّرخ فبرایر  02/02قانون رقم  -  2
  .7- 2، المادة 2002فبرایر  6



 االفصل األول                                                            اإلطار المفاهيمي لعقود البوت 
 

10 

 

ع إلى الّدولة المشار�ع المنشأة تطب�قا لهذا القانون ترج أن عت7اروت ، بإعاقد بنظام البالمجال للتّ 

  1.مت�از نتهاء مدة اإلعند إ

المحّدد لشروF و#�ف�ات منح االمت�از  08/04رنجد أن المشّرع الجزائر� بإصداره لألم #ما

على األراضي التا7عة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشار�ع استثمار�ة ، �#ون قد 

فتح الماجل للتعاقد بنظام البوت 7اعت7ار المشار�ع المنشأة تطب�قا لهذا القانون ترجع إلى الدولة 

  2.عند انتهاء مّدة االمت�از 

  :المطلب الثاني 

  وتخصائص عقد الب

تفتقر إلى القدرة على تمو�ل وت 7أهم�ة #بیرة خاصة في الّدول النام�ة التي تتمتع عقود الب

عن #اهل میزانیتها بإنشاء وتشغیل 7عض المرافK  ر�عها االقتصاد�ة وتسعى إلى التخفیفمشا

من قبل القطاع الخاص ونقل ملكیتها 7عد فترة إلى الدولة ، ومن بین الخصائص والممیزات 

  :التي �متاز بها هذا النوع من العقود نذ#رها في الفروع التال�ة 

  :إقامة مشروعات ومرافB جدیدة : ل الفرع األو

وت أو إنشاء مرافK عامة د أجهزتها على التعاقد بنظام البأو أح إّن الهدف من إقدام الدولة

ف7موجب هذه العقود یتم  3،�K تقد�م خدمات لجمهور المنتفعینهدفها تحقیK النفع العام عن طر 

تحقیK التنم�ة االقتصاد�ة في الجدیدة التي تحتاجها الدولة ل إقامة المشروعات والمرافK العامة

مجال الكهرLاء ، الم�اه، الطرق والمطارات ، الس#ك الحدید�ة ، : مجاالت متعّددة منها 

                                                           

، �حدد شروF و#�ف�ات منح االمت�از على األراضي التا7عة لألمالك 2008، المؤرخ في أو سبتمبر  08/04القانون رقم  -  1
  .2008سبتمبر  3، الصادرة في  49ر عدد .الخاصة للدولة والمواجهة إلنجاز مشار�ع استثمار�ة ، ج

، �حدد شروF و#�ف�ات منح االمت�از على األراضي التا7عة لألمالك 2008ل سبتمبر سنة ، المؤرخ في أو  09/04األمر  -  2
  .2008سبتمبر  23، الصادرة في 49ر ، العدد -الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشار�ع استثمار�ة ، ج

  .21، ص  المرجع السابBعبد المحسن الح7شي ، مصطفى -3
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إلخ ، مما یؤد� إلى إتاحة مز�د من ...المستشف�ات والمرافK الصح�ة ، الزراعة والر� واإلس#ان 

فرص العمل وضخ أموال جدیدة إلى السوق مّما �قّلل من نس7ة التضّخم و�حد من ال7طالة ، 

  1.اعدة صناع�ة وخدم�ة جدیدة فضال عن #ونها تؤد� إلى خلK ق

مر قاصر ا واستفادة جمهور المنتفعین بها أو7عد أن #ان تشیید المرافK العامة واستغالله

على الدولة ، 7حیث ال �سمح 7القطاع الخاص الق�ام بهذه المهمة أص7ح من الضرور� علیها 

لقطاع الخاص على العبء علیها ، وتجعل من ا اته العقود مع القطاع الخاص لتخفیفإبرام ه

عن طر�K استغالل هاته المرافK 7عد إنشائها لمّدة عالقة م7اشرة مع الجمهور في تقد�م الخدمة 

  2.ل مّدة العقدامحّددة من الزمن مع العلم أّن ملك�ة الجهة اإلدار�ة المتعاقدة للمرفK تثبت لها طو 

  :العبء المالي عن =اهل الدولة  تخفیف:الفرع الثاني 

اء وتشغیل هذه المرافK وتحمل هذه العقود یتحمل القطاع الخاص تمو�ل وٕانشففي ظل 

ر التمو�ل بها مّما یؤّد� إلى أن تتفرغ الدولة للمشروعات والمرافK العامة األكثر أهم�ة، مخاط

إذا #انت شر#ة المشروع مستثمرا أجنب�ا مما �عني إدخال استثمارات وتتعاظم أهم�ة هذه العقود  

�ل خارجي ، األمر الذ� یؤّد� إلى تحسین میزان�ة المدفوعات وخفض العجز في جدیدة وتمو

المیزان�ة العامة للدولة ، وتعز�ز حصیلتها من النقد األجنبي ، أ� عدم اللجوء إلى الصرف من 

المیزان�ة العامة للدولة أو مواردها الس�اس�ة واحت�اطاتها النقد�ة ، من أجل بناء هذه المشروعات 

اج إلى استثمارات ضخمة ، #ما یؤد� هذا األسلوب إلى تخفیف العبء عن #اهل التي تحت

  3.اإلدارة ، وذلك بإعفائها من إدارة وتشغیل 7عض المرافK العامة 

                                                           

الشر�عة ، دراسات  ردنيالبناء والتشغیل ونقل الملك2ة وتطب2قاته في النظام القانوني األ عقد العجارمة ،  نوفان العقیلي -  1
  .1053، ص 2003، 1، ملحK  40والقانون ، المجلد 

  .22، ص  المرجع السابBمصطفى عبد المحسن الح7شي ،  -  2
  .1052، ص  المرجع السابBالعقیل العجارمة ،  نوفان  -  3
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و7ما أّن شر#ة المشروع تنوب الجهة اإلدار�ة في الق�ام 7مهمة اإلشراف والرقا7ة على شر#ة 

تنفیذ هذه األخیرة للمشروع وفقا للمواصفات المشروع سواء خالل مرحلة البناء للتأكد من 

  1.الهندس�ة والفن�ة المتفK علیها ، أو خالل مرحلة اإلدارة وتقد�م الخدمة للمنتفعین

  : ستفادة الح=ومة من خبرة القطاع الخاص في اإلدارة ونقل التكنولوج2اإ:الفرع الثالث 

یتم الحصول على التقن�ة العالم�ة الحدیثة الالزمة لتشیید تلك المشروعات التقن�ة الحدیثة 

والذ� لد�ه سابK الخبرة العالم�ة في تشیید وLناء مثل هذه المشروعات والمرافK آخذین 7عین 

حّسن دائما تكون أكثر فاعل�ة و #فاءة من اإلدارة الح#وم�ة ، مما �عت7ار أّن اإلدارة الخاصة اإل

من أداء هذه الخدمات وتحسین صورة الح#ومة أمام المواطنین ، فهذا األسلوب یؤد� إلى 

التحرر من الروتین والتعقیدات الح#وم�ة التي غال7ا ما �#ون لها آثارا سلب�ة على #فاءة 

  2.المشروع وٕانتاجه خاصة إذا تعلK األمر 7أحد المرافK االقتصاد�ة 

  :المطلب الثالث 

  وت والعقود الشبیهة لهاالبود صور عق

  :وت صور عقود الب: الفرع األول 

وت أو عقد البناء والتشغیل ونقل الملك�ة هو الصورة األكثر شیوعا في الّدول إن عقد الب

خر; لهذا النظام من العقود ، والمع�ار األساسي ة ، لكن الواقع العملي أظهر صور المختلف

وق التي تتمتع بها شر#ة المشروع والسلطات التي الذ� �میز بین هذه الصور هو #م الحق

  :تمتلكها خالل فترة االستغالل وإل�ضاح هذه الصور سنعرضها #اآلتي 

  

                                                           

  .23، ص  نفس المرجعمصطفى عبد المحسن الح7شي ، -  1

  .1053، ص  المرجع السابBالعقیل العجارمة ،  نوفان  -  2
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  :B .O.O.T: عقد البناء والتمل2ك ونقل الملك2ة -1

، على نفقتهایر; جم�ع الفقهاء في إطار هذه الصورة أن شر#ة المشروع تقوم ببناء المشروع 

، و�#ون ذلك في مرحلة وتمتلك العناصر التي أوجدتها منشآت وأدوات ومهمات وأجهزةوآالت 

التشیید ، حیث �#ون لهذه العناصر خصوصیتها واستقاللها عن المرفK العام ، إذ أّن هذه 

، أّما في مرحلة إتمام البناء  العناصر لم تكن جزء من أصور وأموال المرفK موضوع التعاقد

حینئذ ال  ،یتها وٕاستقاللها عن شر#ة المشروعرفK تفقد هذه العناصر خصوصالم ستغاللوإ 

�صح القول أّن شر#ة المشروع تمتلك هذه العناصر ألّنه ال یجوز لها أن تتصرف في المشروع 

  1.تصرف ناقل للملك�ة ، ألّن ذلك ال �#ون إال لمالك الرق7ة ، وهي الجهة اإلدار�ة المتعاقدة 

  :B.L.Tعقد البناء واإلیجار ونقل الملك2ة -2

بنائه بناء المشروع ، و7عد االنتهاء من بفي هذا النوع من العقود تسمح الدولة للمستثمر 

ستئجاره من المستثمر، حیث یجب أن تكون الق�مة اإلستئجار�ة التي تقوم الجهة اإلدار�ة بإ

إلى رLح معقول ، و7عد نها�ة مدة اإلیجار  تدفعها الدولة #اف�ة لتغط�ة نفقات البناء 7اإلضافة

  .�ص7ح المرفK ملكا خالصا للدولة 

  :L.B.O.T: اإلیجار و التجدید والتشغیل ونقل الملك2ة -3

قائم من الجهة اإلدار�ة ، ثم تقوم مشروع  ستئجارر هذا العقد تقوم شر#ة المشروع بإفي إطا

 بتطو�ره وتجدیده على نفقتها ، وتشغیله مدة العقد المتفK علیها ثم تعیده مرة أخر; إلى الجهة 

  2.اإلدار�ة 7حالته الحدیثة 7عد التجدید دون مقابل 

  

                                                           

  .12، ص المرجع السابBمصطفى عبد المحسن الح7شي ،  -  1

  .15- 14، ص المرجع السابBعبد المحسن الح7شي ،  مصطفى  -2



 االفصل األول                                                            اإلطار المفاهيمي لعقود البوت 
 

14 

 

  :D.B.F.O:عقد التصم2م والبناء والتمو#ل والتشغیل  -4

في هذه العقود یتم االتفاق بین الجهة اإلدار�ة والمستثمر على بناء مشروع معین على نفقة 

هذا األخیر ، وذلك وفقا للشروF الفن�ة والتصم�مات الهندس�ة تضعها للجهة اإلدار�ة ، و�#ون 

 Fعلى أن �#ون هذا االستغالل وفقا للشرو Kفي استغالل المشروع أو المرف Kللمستثمر الح

،  تعود ملك�ة المشروع إلى المستثمرتحّددها الجهة اإلدار�ة ، وعند انتهاء مدة العقد التي 

وتلجأ  1وتحصل الجهة اإلدار�ة على ق�مة األرض ونس7ة من األرLاح مقابل منح الترخ�ص ،

الدولة إلى هذا الّنوع من التعاقد في العقود الضخمة التي تحتاج إلى م7الغ مال�ة #بیرة ، و�ر; 

  .صة القطاع العام ع من العقود �عّد لونا من ألوان خصخأّن هذا النو  ال7عض

  B.O.O: ستغالل التجدید والتملك واإل-5

من أجل تجدید أو إعادة بناء أحد المشار�ع العامة  المستثمرتبرم هذه العقود بین الح#ومة و 

الحK في التصّرف القائمة وتزو�دها 7#افة ما تحتاج إل�ه من آالت ومعّدات و�#ون للمستثمر 

� على �قسّ  اإلدار�ة الحصول على مقابل لتزام بإعادته للدولة ، و�#ون للجهةفي المشروع دون إ

 .عّدة سنوات 

وتلجأ الدولة إلى هذا النوع من العقود 7النس7ة للمشروعات المدن�ة المتكبدة خسائر فادحة 

  2.عادة البناء 7حیث ال تتم#ن هذه المشار�ع من الوفاء 7متطل7ات التجدید وإ 

  M.O.O.T:عقد التجدید والتملك والتشغیل والتمو#ل -6

ّتفاق في هذا التعاقد على تحدیث وتطو�ر المرفK الموجود أصال وLهذا �قتصر دور �قوم اإل

  یها في العقد وخالل هذه ّتفاق علبل ح�ازته لفترة من الزمن یتم اإلالمستثمر على التجدید في مقا

  
                                                           

 .55، ص2006، ر النهضة العر�Lة ،داB.O.Tعقود التشیید واالستغالل والتسل2م دمحم الروLي ،  -  1

  .57، ص  نفس المرجعدمحم الروLي ،  -2
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  1.سوم المفروضة من تشغیله رّ لمستثمر على إیرادات المشروع والصل االفترة �ح

  : ت العقود الشبیهة �عقود البو : ثاني الفرع ال

 ل القطاع الخاص في 7عضوت والعقود التي تع#س تدخّ شا7ه الموجود بین عقود البنظر للتّ 

  :هما أمرا ضرور�ا لتب�ان نقاF التشا7ه نیالمشار�ع العموم�ة جعل التمییز ب

  : وت وعقود األشغال العامة عقود الب-1

تعرف عقود األشغال العامة أو عقود المقاوالت العامة أّنها العقود التي یتعهد 7مقتضاها 

لحساب أو الترم�م أو الص�انة في عقار  أشخاص القطاع الخاص الق�ام 7عمل من أعمال البناء

ومن خالل هذا  2اإلدارة ،شخص معنو� تحق�قا لمصلحة عامة وذلك مقابل ثمن تلتزم 7ه 

  : التعر�ف نبین شروF هذا العقد وهي 

  .أن �#ون موضوع العقد عمال �قع على عقار یؤّد�ه شخص من األشخاص الخاصة-

  .أن #ون العمل لحساب شخص من األشخاص العاّمة -

  .#ون الغرض من عقد األشغال العامة تحقیK منفعة عامة أن � -

وت یّتفK مع عقد األشغال العامة في أّن موضوع #ل الب ومن هنا �م#ن القول أّن عقد

منهما ینصّب على أعمال إنشائ�ة للمرافK العامة في سبیل تحقیK الّنفع العام هذا من جهة ، 

تمو�ل عقد  أن ومن جهة أخر; یّتضح لنا الفرق الجوهر� بین العقدین ، الذ� �#من في

المرفK  ستالم وتسییرار�ة ، 7اإلضافة إلى إللجهة اإلد األشغال �#ون من المیزان�ة الخاصة

لتزامات المتعاقد ة والتشغیل إلى جانب اإلنشاء من إوت تكون اإلدار المنشأ ، أما في عقد الب

  لك من تحصیل ما تكّبده من نفقات طوال فترة العقد لیتم#ن بذ
                                                           

  .24، ص المرجع السابB،  وتالتح=2م في عقود البعصام أحمد الهجي ،  -1
ص ، 2001، دار الف#ر الجامعي ، اإلس#ندر�ة ، العقود المبرمة بین الدول واألشخاص األجنب2ة ، حف�ظة السید الحداد -2

191.  



 االفصل األول                                                            اإلطار المفاهيمي لعقود البوت 
 

16 

 

  : لتزام المرافB العامة عقد البوت وعقود إ-2

مت�از هو عقد إدار� یتعهد 7ه أحد األفراد أو شر#ة 7مقتضاه على نفقته عقد اإللتزام أو اإل

وأحد وحداتها المحل�ة وط7قا للشروF التي توضع له أوتحت مسؤولیته المال�ة بتكلیف من الدولة 

قتصاد� لمّدة محّددة من الزمن مقابل للجمهور عن طر�K إدارة مرفK عام إ7أداء خدمة عاّمة 

الدولة في  إلىعلى المشروع حتى إعادة ملكیته  1المنتفعین 7المرفKحصل علیها من رسوم �

وت ، أما 7النس7ة لعقد الخصخصة فتنتقل ملك�ة المشروع مّدة العقد هذا 7النس7ة لعقد البنها�ة 

نهائ�ا إلى القطاع الخاص وتنقطع صلة الجهة اإلدار�ة 7ه ، مما یترتب عنها عدم التدّخل في 

  2.ل�ه أو اإلشراف عل�ه قا7ة عو فرض ر إدارته أ

  :ثاني الم�حث ال

  وتالتكییف القانوني لعقد الب

ّتجاهات ، فقد إنقسم إلى ثالث إوت حول الطب�عة القانون�ة لعقود البثار خالف فقهي #بیر "

وذهب آخرون إلى أّنها ذات طب�عة خاصة ،  لى أّنها من قبیل القانون الخاص ،ذهب ال7عض إ

  :وهذا ما سنتناوله في المطالب التال�ة  3، "الغالب على أّنها عقود إدار�ةد االّتجاه بینما أكّ 

  : المطلب األول 

  عقود البوت عقود القانون الخاص

یر; أنصار هذا اإلتجاه أن عقود البوت هي من عقود اإلستثمار األجنبي و7التالي فهي من 

 ، �و�نعقد اإلختصاص في شأنها قبیل القانون الخاص ، تخضع للقانون المدني و التجار

                                                           

، دار الف#ر الجامعي ، اإلس#ندر�ة ،  ، قواعد وٕاجراءات تنظ2م المناقصات والمزایدات والعقود اإلدار#ةأنور حمادة دمحم  -1
  .107، ص 2003

  .105، ص  المرجع السابBلبلو راضي ، مازن  -2
  . 384ص  ،2003، دار النهضة العر�Lة ، القاهرة ،  وتالعقود اإلدار#ة وعقد البأحمد سالمة بدر ،  -  3
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للقضاء العاد� ، مالم ینص العقد على شرF التح#�م و أبرز ما جاء 7ه أصحاب هذا اإلتجاه ، 

  :األدلة والبراهین التال�ة 

  :لتزامات متوازنة بین طرفي العقد وجود حقوق وإ :الفرع األّول 

لتزامات متوازنة  وق وإ تقوم في األساس على وجود حق�عتمد هذا الرأ� على أّن هذه العقود 

ض ا ما تكون في مر#ز قو� ، 7حیث تفر بین طرفي العقد ، 7ح#م أّن شر#ة المشروع غال7

ة إذا ما #انت تلك الشر#ة أجنب�ة ، وعندها �سود مبدأ العقد شروطها وتكون نّدا للدولة خاّص 

  .شر�عة المتعاقدین الذ� �ح#م عقود القانون الخاص 

ف#رة العولمة والخصخصة التي تسود العالم الیوم ، تفرض على ومن جانب آخر فإّن " 

ستثنائ�ة فلن تجد ، ألّنها إّن تمّیزت سلطاتها اإل الدولة أن تكون تعاقداتها #األفراد دون تمییز لها

  1".ا ولد�ه القدرة التكنولوج�ة عهم یتعاقد متعاقدا

ج ، أّنه لكي �#تسب العقد ومن المتفK عل�ه في الدول التي تعتنK مبدأ القضاء المزدو "

  : الصفة اإلدار�ة یجب أن تتوافر ف�ه معاییر العقد اإلدار� وهي 

  .أن �#ون أحد طرفي العقد شخصا عاما -

  .أن یتصل العقد بنشاF مرفK عام -

  ."ستثنائ�ة غیر مألوفة في تعاقدات األفراد أن یتضمن شروF إ-

كتساب العقد الشرF الثالث من شروF إتفتقر إلى وت حسب هذا الرأ� و7ما أّن عقود الب

ر�ا ول�س عقدا إدار�ا ، وهذا ما الصفة اإلدار�ة ، وهو ما یجعله في النها�ة عقدا مدن�ا أو تجا

ستقّر عل�ه القضاء المصر� ، حیث �عتمد على ضرورة توافر الشروF الثالثة السا7قة مجتمعة إ

                                                           

  .106، ص  المرجع السابBلبلو راضي ،  مازن  -  1
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نسي الذ� �#تفي بتوافر الشخص المعنو� لكي �عتبر العقد عقدا إدار�ا ، على ع#س القضاء الفر 

  1.#طرف في العقد إلى جانب أحد الشرطین اآلخر�ن 

عقود البیوت و�ترتب على هذا الخالف بین القضاء المصر� والقضاء الفرنسي هو خضوع 

  .للقانون المدني في مصر بینما یخضع ألح#ام القانون العام في فرنسا 

  :ملك2ة شر=ة المشروع للمرفB ملك2ة تامة وخالصة ونهائ2ة:الثاني الفرع

حل التعاقد ، في ع للمرفK موت أّن ملك�ة شر#ة المشرو قود البیر; أنصار خصخصة ع

افر في عقد وت ، ملك�ة تامة وخالصة ونهائ�ة ، وهو األمر الذ� ال یتو 7عض صور عقد الب

  2.الذ� تكون ف�ه الدولة مالكة للمشروع  لتزام المرافK العامة ، واألشغال العامة ،إ

وت زل عن ملك�ة المشروع في عقود البناوأكثر من ذلك یر; ال7عض أّن الدولة تقوم 7التّ 

، وعن ملك�ة األرض المقام علیها المشروع ، لصالح المستثمر  B.O.O.Tالمبرمة 7ص�غة 

  3.للقانون العام وت خیر دلیل على عدم خضوع عقود الب األجنبي ، وفي هذا التنازل

وت یتعارض مع س2اسة تشج2ع البالقول �الطب2عة اإلدار#ة لعقود :  ثالفرع الثال

  :ستثماراإل

ى تخو�ف نه أن یؤّد� إلإنّ  إعت7ار الّدول ف#رة عقود البوت هي عقود إدار�ة من شأ

تجّن7ا  ستثمار أموالهم في الّدول التي تعتنK هذا التكییف ، وذلكالمستثمر�ن وترّددهم في إ

أّن الدولة  للمخاطر التشر�ع�ة والقضائ�ة واإلدار�ة التي �م#ن أن یتعرضوا لها ، ومن ثم یرون 

ستثمارات أجنب�ة والحفا� على العالقات االقتصاد�ة القو�ة في الخارج حتى یتسّنى لها جذب إ

                                                           

  .81، ص  المرجع السابBلروLي ، ادمحم -  1
  .32، ص مرجع سابB عبد المحسن الح7شي ، ى مصطفى -  2
، 2008، دار الجامعة الجدیدة ، اإلس#ندر�ة ،  وت الطر#B لبناء مرافB الدولة الحدیثةعقود البعصام أحمد البهجي ،  -  3

  .100ص 
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ار�ة ، وهو ما یجب علیها أن تبتعد عن أسالیب القانون العام ، وتلجأ إلى العقود المدن�ة والتج

  1.ینسجم مع مقتض�ات التجارة الدول�ة ومتطل7ات التعامل الدولي 

  :نتقادات نوردها ف�ما یلي ّرض هذا االّتجاه إلى جملة من اإلوقد تع

عت7ار العقد ة على المشروع وهو ما یؤّ#د على إ وت تقوم 7عمل�ة الرقا7الدولة في عقود الب-

  .من عقود القانون العام 

من عقود القانون العام نظرا ألحق�ة الدولة في إنهاء العقد دون الّرجوع للطرف  وتالبد عق-

  .اآلخر 

أحق�ة الدولة في الحلول محل شر#ة المشروع في تشغیل المرفK ، یؤ#د على أّن هذه -

  2. من عقود القانون العام العقود

ومن ثّم تخرج  وت 7مفهومها الحدیث ،نون المدني من اإلشارة لعقود البخلو نصوص القا-

 3. هذه العقود من عقود القانون المدني 

  :المطلب الثاني 

  وت ذات طب2عة خاصةعقود الب 

 � وت �صعب تحدیدها مس7قا ووضعأّن الطب�عة القانون�ة لعقود البیر; أنصار هذا الرأ

  :ستنادا على الحجج والبراهین التال�ة تكییف محّدد وثابت لها ، و ذلك إ

  

                                                           

  .79، ص  المرجع السابBالروLي ، دمحم  -  1
، 7حث مقّدم لنیل شهادة الماجستیر في  الطرق البدیلة لحل منازعات العقود اإلدار#ة ذات الطا�ع الدوليبلقواس ، سناء  -  2

  .60، ص 2010جامعة الحاج لخضر ، 7اتنة ، دارة عامة ، إ قانون إدار� و : م القانون�ة تخصصالعلو 
  .102، ص  المرجع السابB،  وت الطر#B لبناء مرافB الدولة الحدیثةعقود البأحمد البهجي ،  عصام -  3
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  :صعو�ة إعطاء تكییف موّحد على جم2ع صور عقود البوت: الفرع األول

متداد لعقود ومشتقاتها ، على الرغم من أّنها إوت ول أنصار هذا الرأ� أّن عقود الب�ق

وت یتم عقدها خالل نظم قانون�ة مختلفة فلكل عقد أّنه یوجد خالف إذ اّن عقود الب مت�از إالاإل

وت عقد من ومجّردة ، تقضي 7أّن عقد البوضع قاعدة عامة ظروفه الخاصة 7حیث �صعب 

عقد إدار�  ، لذلك یجب تفّحص #ل عقد على حد; ووضعه  هعقود القانون الخاص أو أنّ 

ى هذا التكییف قد تعتبر عقود البوت تارة عقدا تحت النظام القانوني الذ� �ح#مه ، وLناءا عل

دما تسعى الدولة إلى ص ، عنستجمعت عناصره وتارة أخر; من عقود القانون الخاإدار�ا إذا إ

 1.قتراض من شر#ة المشروع أو المؤسسات المال�ة لتمو�ل مشروعاتها حصول على اإل

  :وت أداة لتحقیB التنم2ة اإلقتصاد2ةعقود الب: الفرع الثاني 

وت الدافع الوحید للتعاقد بنظام البقتصاد�ة في الدول ، هي إّن الرغ7ة في تحقیK التنم�ة اإل

ستثمار ، عقود الدولة في مجال اإل ن األجانب ، لتدخل بذلك عقود البوت في دائرة�مع المستثمر 

والتي یر; فیها ال7عض أّن طب�عتها الخاصة ال ترجع إلى #ونها من عقود القانون العام أو 

رت7اطها بخط� التنم�ة في وعها وإ القانون الخاص ، إّنما تستمد هذه الخصوص�ة من موض

  .الدول المض�فة 

عتبرها الفقه الغالب في القانون الدولي أّنها من طب�عة مختلطة وذلك 7النظر إلى وقد إ "

رافه إلى أداة من أدوات بین أط م العقد نفسه الذ� إنتقل من مجرد إّتفاقلذ� عرفه مفهو التطور ا

، جدیدة أص7حت تتضمنها تلك العقود قتصاد�ة للمجتمع ، وظهور شروFتحقیK اإلستراتیج�ة اإل

ر الّظروف اإلقتصاد�ة المرت7طة 7مسألة تغیّ  العالقة العقد�ةمراجعة و  ا شروF إعادة المالئمةمنه

  2. "جتماع�ة للعقدواإل

                                                           

  .35، ص  المرجع السابBعبد المحسن الح7شي ، مصطفى -  1
  .35، ص المرجع السابB حصا�م ،  سمیرة -  2
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  :المطلب الثالث 

  وت عقود إدار#ة عقود الب

وت على أّنها عقود إدار�ة ، وأبرز ما توجه إل�ه ر من الفقهاء إلى تكییف عقود البیّتجه #ثی

 :من آراء ما یلي 

  :وت هي صورة حدیثة لعقد االلتزام عقود الب: الفرع األول 

تخرج من وت ال قانون العام الذ� �عتبر عقود البتجاه الغالب لفقه الانطالقا من رأ� اإل

وت تعد #ذلك، ها عقودا إدار�ة ، فإّن عقود البلتزام التي تعّد 7طب�عتالمسّمى الحدیث لعقود اإل

Fعلیها ما تقّدم من شرو Kنطب�عت7ار ، إلى إ  فضال عن ذلك ، فقد ذهب فقه القانون العام 1، و

7أنها  –وت وهي الصفة الغال7ة على عقود الب-العقود التي تبرمها الدولة مع شخص أجنبي

#الهما تبرمه سلطة عامة عقود إدار�ة نظرا للتماثل القائم بین هذه العقود والعقود اإلدار�ة، ف

  .ع عام لتحقیK نف

ستثمار عموما ، وٕان #انت تستهدف في ظاهرها تحقیK رLع للمستثمر، إال اإل#ما أّن عقود 

ألول تسییر أحد المرافK العامة أنها من وجهة نظر الدولة المض�فة تستهدف في المقام ا

لتزاماتها لقانون آخر غیر ا ذات س�ادة ال �م#ن أن تخضع في إ، وأّن الدولة بوصفهنتظامبإ

عقود التي تبرمها مع أحد األشخاص الخاصة، تعد من عقود القانون قانونها ، ومن ثّم فإّن ال

  2.العام 

  

                                                           

  من المذ#رة  17الصفحة ن شروF في ینظر ما تقّدم م -  1
، ار الجامعة الجدیدة ، اإلس#ندر�ة، د التح=2م في منازعات العقود اإلدار#ة الدول2ةأبو أحمد ،  مصطفى محي الدینعالء  -2

  .119، ص 2008
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  :وتینفي الطب2عة اإلدار#ة لعقد الب التوّسع النسبي لشروZ التعاقد ال: الفرع الثاني 

7موافقة  إّن التوسع النسبي في الشروF التعاقد�ة ، التي ال یجوز نقضها أو تعدیلها إالّ 

شروF الالئح�ة التي یجوز للجهة اإلدار�ة الالطرفین ، وذلك في مقابل التحقیK إلى حّد ما من 

�ة الدول ا ذلك ألّن الهدف هو تشج�ع الّشر#اتف على موافقة المتعاقد معهتوقّ التعدیلها ، دون 

  .اخ القانوني لذلكستثمار فیها ، وطمأنة المستثمر�ن وتهیئة المنالكبر; على القدوم للدولة واإل

ح�ة ال �عني خلو عقود والتوسع النسبي في الشروF التعاقد�ة على حساب الشروF الالئ

وت من تلك الشروF ، وٕاّنما �عني الحّد منها ، 7حیث �أتي محافظا على المصالح المحتملة الب

  1.للمستثمر�ن ، وال مهدرا للمصلحة العامة 

ستثنائ2ة غیر مألوفة في عقود القانون لشروZ إخضوع عقود البوت : الفرع الثالث 

  :الخاص 

غیر المألوفة في عقود القانونالخاص ،التي تخضع إلیها  ستثنائ�ة ،إّن من بین العقود اإل

الجهة قا7ة واإلشراف ، 7اإلضافة إلى سلطة وت ، هو سلطة  الجهة اإلدار�ة في الرّ عقود الب

إلى سلطة التعدیل مع حف� حK شر#ة المشروع ،  اإلدار�ة في الرقا7ة و اإلشراف 7اإلضافة

وت من قبیل العقود اإلدار�ة الل خیر دلیل على إسناد عقود البستغأثناء مرحلتي البناء واإل

جهة اإلدارة لشر#ة المشروع مهمة إنشاء مرفK عام ، #ان لها من 7اب أولى #ذلك إسناد 

ا #ان القانون قد أعطى لجهة اإلدارة سلطات �ستدّل 7ه ، وٕاذ ستثناءا، �عّد في حّد ذاته إئهإنشا

مت�ازات غیر متوّفرة في القانون مقابل قد أعطى للمستثمر األجنبي إستثنائ�ة ، فإنه في الإ

الخاص ، مثل الحK في طلب إعادة التوازن المالي للعقد ، والحصول على التعو�ض المناسب 

                                                           

  70_69، ص  المرجع السابBالروLي ، دمحم  -  1
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عقود ها نص ومن هذا المنطلK تعد في مقبل الخدمات التي �قّدمها ، حتى ولو لم یرد علی

  1.ّتجاه عقودا إدار�ة ، سواء تّم عقدها مع طرف خاص وطني أو أجنبي البوت حسب هذا اإل

  : نتقادات أهّمها البراهین ، إال أنه تعّرض هذا اإلّتجاه لجملة من اإلورغم #ل الحجج و 

فترة الترخ�ص وت خالصة للقطاع الخاص ، خالل تكون ملك�ة المشروع في عقد الب-

لتزام ن ذلك وهو ما ال یتحقK في عقد اإل7البناء والتشغیل مع تحّمل #افة المخاطر الناجمة ع

  . حیث تظل الملك�ة للدولة 

د عقود إدار�ة س#سوني ال �قّر بوجو إختالف المناخ القانوني لعقود البوت ذات منشأ أنجلو -

  2.العقود العاد�ة  متمیزة عن

عتبرها من قبیل عقود �م لم تس7غ على عقد البوت الصفة اإلدار�ة وإ #ام التح##ثیر من أح-

  3.القانون الخاص 

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .98-96، ص المرجع السابB دمحم الروLي ،  -  1
  .109، ص  المرجع السابBلیلو راضي ، مازن  -  2
  . 375، ص  المرجع السابBسالمة بدر ، أحمد  -  3
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  :لثالث الم�حث ا

  عنه وت واآلثار المترت�ة=2ف2ة التعاقد بنظام الب

رصد المشّرع الجزائر� #غیره من التشر�عات األخر; نظاما قانون�ا تندرج ف�ه خطوات و#�ف�ة 

، ام ذلك ط7قا ألسلوب المناقصة #مبدأ عوت ، و التي من بینها عقود الب دار�ة ،إبرام العقود اإل

ستثناءا ط7قا لما ورد إ أسلوب التراضي إالّ وال یجوز للجهة اإلدار�ة المتعاقدة التحلل منه لتسلك

المتضمن قانون الصفقات العموم�ة  10/236 رقم من المرسوم الرئاسي 25في نص المادة 

لآلثار المترت7ة عن هذا  مبرز�نوت هذه الطرق للتعاقد بنظام الب درسالجزائر� ، وعل�ه سن

  .التعاقد 

  : المطلب األول 

  طر#قة المناقصة

تعّد المناقصة القاعدة العامة في مجال التعاقد 7النس7ة لإلدارات العموم�ة ، وهذا ما جعلها 

المناقصة � الضوء على مفهوم سلّ في مختلف قوانین الّدول و عل�ه ن ذات أهم�ة خاصة

  .واإلجراءات المت7عة فیها 

  :تعر#ف المناقصة: الفرع األول 

خّصص المشّرع الجزائر� لهذا األسلوب العدید من المواد في #ل قوانین الصفقات 

العامة،  اتالعموم�ة، لكون أسلوب المناقصة هو القاعدة العامة في مجال التعاقد 7النس7ة لإلدار 

المناقصة إجراء �ستهدف :  1المناقصة 7قولها 10/236فت أح#ام المرسوم الّرئاسي رقم وقد عرّ 

                                                           

، یتضمن تنظ�م الصفقات  2010أكتوLر  K7 ل المواف 1431شوال عام  28ي المؤرخ ف 10/236المرسوم الرئاسي رقم  -  1
 العموم�ة ، المعّدل والمتمم
  .25المادة  ،
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دین متنافسین مع تخص�ص الصفقة للعارض الذ� �قّدم الحصول على عروض من عّدة متعهّ 

  1.أفضل عرض 

لإلدارة ، وقّید بها  ومما تقّدم نقول أّن المناقصة هي جملة اإلجراءات التي حّددها المشّرع

خت�ار المتعامل معها ، وذلك بإقامة التنافس بین أكبر عدد مم#ن من العارضین، تها في إسلط

  2.فضل شروطابهدف الوصول إلى إبرام العقد مع المناقص الذ� �قّدم العرض األقل سعرا واأل

من  28ن تكون المناقصة وطن�ة أو دول�ة ، لما �م#ن أن تتم حسب المادة و�م#ن أ

نتقائ�ة اإلالمناقصة المفتوحة ، المناقصة :في األش#ال التال�ة  10/236المرسوم الّرئاسي 

وٕاذا أرادت جهة اإلدارة التعاقد مع المستثمر األجنبي ، فإّن ذلك س�#ون  3،المزایدة ، والمسا7قة

  4.والمناقصة المحدودة أ7طر�قتي المناقصة العامة 

، اإلعالن وصوال لمرحلة االعتماد ةوتمّر المناقصة 7عدد من المراحل واإلجراءات تبدأ 7مرحل

  .وهذا ما سنورده في الفرع الثاني 

  :وتإجراءات المناقصة في عقد الب: ي الفرع الثان

تلیها  ت حیث تبدأ 7اإلعداد الفّني للمشروعو ا الفرع خطوات التعاقد بنظام البنتناول خالل هذ

  .وت البمستثمر ، ومنته�ة 7ص�اغة عقد خت�ار الوإ ، المشروع مرحلة طرح 

  : اإلعداد الفني للمشروع :أوال

  :یتعین على اإلدارة مراعاة 7عض اإلجراءات الش#ل�ة قبل إبرام العقد ومن هذه اإلجراءات

  

                                                           

1  -B26، المواد المرجع الساب.  
  .60، ص 2009، اإلس#ندر�ة ، 1، م#ت7ة الوفاء القانون�ة ، F لتعاقد اإلدار' لالمناقصة العامة طر#قة ،  سردوك ه7ة -  2
  .المرجع السابB 10/236من المرسوم  28المادة  -  3
  .127، ص المرجع السابB، أبو أحمد مصطفى محي الدین عالء  -  4
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  :عتماد المالي اإل-1

لتزامات مال�ة ، ما لم ب علیها إإّن اإلدارة ال تستط�ع التعاقد أو إجراء أ� تصّرف یترتّ 

عتماد المالي ، م تجاوز حدود هذا اإل7عدیتوفر لدیها االعتماد المالي الالزم ،#ذلك تلتزم اإلدارة 

ن تراعي الجهات لتزام مسؤولیتها القانون�ة ، ومن المهم أب على مخالفة اإلدارة لهذا اإلو�ترتّ 

ستثناء األعمال أو المشروعات اإلدار�ة ، بإمن العقود عتماد قبل إبرام أ� عقد اإلدار�ة حدود اإل

لتعاقد إال في حدود وال یجوز االتي تتم 7الجهد الذاتي أو الّتطوعي أو العمل الجماعي المنظم ، 

 1.عتمادات المدرج 7الخطة والمیزان�ة للعمل موضوع العقد اإل

  : دراسة الجدو_ -2

قتصاد ة المستمدة من علوم اإلسس العلم�تعرف دراسة الجدو; على أّنها مجموعة من األ

والمحاس7ة و7حوث العمل�ات التي تستخدم في جمع الب�انات والمعلومات ودراستها وتحلیلها في 

: عّدة جوانبضوء مح�� ما ، 7قصد التوّصل إلى نتائج تحّدد مد; صالح�ة تنفیذ المشروع من 

  2.جتماع�ة و ثقاف�ة مال�ة ، إقتصاد�ة ، إ قانون�ة ،

ت فن�ة ستعانة الجهة اإلدار�ة بجهات أخر; ذات خبراالجدو; عن طر�K إ وتتم دراسة

 اوت أو تتصل 7المؤسسات الدول�ة المهتمة 7مثل هذه المشار�ع ، لم7موضوع التعاقد بنظام الب

ت تدر�ب�ة في هذا المجال ، أو �م#ن لها إ�قاد 7عض العاملین الح#ومیین لحضور دورا

  .ت لهذا الغرضستعانة 7مشار�ع نموذج�ة أعداإل

فضال عن ذلك تتم دراسة أهم�ة وقدرة المشروع على خلK فرص عمل جدیدة للعمالة 

  3.الوطن�ة ، 7ما �ساهم في تحقیK تنم�ة المجتمع 

                                                           

  .128، ص  المرجع السابBلیلو راضي ،  مازن  -  1

، 2005، دار النهضة العر�Lة ، القاهرة ،  النظام القانوني في العقود اإلنشاء والتشغیل وٕاعادة المشروعماهر دمحم ، حامد -  2
  .72ص 

  .115، 114، ص وت ، المرجع السابB عقود البأحمد البهجي ، عصام  -  3
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  ):اإلعالن عن المناقصة : (لتعاقد الحصول على تصر#ح ل-3

ي �حّددها �شترF قبل إبرام العقد اإلدار� الحصول على إذن الجهة اإلدار�ة المختصة الت

ب على ذلك أّن العقد القانون ، والذ� بدونه ال یجوز لإلدارة م7اشرة أ� إجراءات التعاقد ، و�ترتّ 

الذ� تبرمه اإلدارة ، دون الحصول على اإلذن معدوما من الناح�ة القانون�ة ، وال یجوز 

K1.تصح�حه 7صدور إذن الح  

هة أّن المشّرع الجزائر� قد ألزم ج نجد 10/236من المرسوم الرئاسي  45ستقراء المادة وLإ

#انت تعاقداتها 7طر�قة المناقصة المفتوحة أو المحدودة ،  اإلدارة على اإلعالن الصحفي #ّلما

  .تجسید مبدأ المنافسة و#ذا العالن�ة في الصفقة وهذا من أجل 

لغة 7الّ  تعامل العموم�ة ، محّرراماإلعالن إج7ار�ا في النشرة الّرسم�ة لصفقات ال و�تم نشر

غة أجنب�ة واحدة على األقل في جر�دتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستو; Lلالعر�Lة و 

  2.الوطني 

  :تقد2م العطاءات واخت2ار المستثمر : ثان2ا 

تعّرف العطاءات على أّنها العروض التي یتقّدم بها المستثمر في الصفقة ، والتي یتبین من 

، وفقا للمواصفات المطروحة في الصفقة �ع المقّدم الق�ام 7ه ، خاللها الوصف الفني لما �ستط

ت عل�ه و#ذا تحدید الّسعر الذ� �قترحه والذ� یرتضي على أساسه إبرام العقد ف�ما لو رسّ 

  3.الصفقة 

و�ن7غي أن یتم تقد�م العرض خالل المّدة المحّددة من قبل المصلحة المتعاقدة تبدأ من یوم 

خت�ار األجل ، ها المشّرع السلطة التقدیر�ة في إقصة ، #ما أعطى لصدور اإلعالن عن المنا

                                                           

  .130،ص  السابBالمرجع ،  يراضلیلو  مازن  -  1

  .المرجع الساب10/236Bمن المرسوم الرئاسي  1، ف 49المادة  -  2
  .117، ص 2007، الجزائر ، 1، جسور النشر والتوز�ع ، F الصفقات العموم2ة في الجزائربوض�اف ،  عمار -  3
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وقّیدها 7عناصر معّینة ، تتمثل في تعقید موضوع الصفقة و#ذا المّدة التقدیر�ة الالزمة لتحضیر 

 واآلخر تقني العروض وٕا�صال التعّهدات ، حیث تشتمل هذه األخیرة على عرضین إحداهما

  1.ستقل م ظرفمالي یوضع #ل منهما في 

صین في مشار�ع ستثمار�ین المتخّص طر�K لجنة متكونة من الخبراء اإل تتولى الح#ومة عن

خت�ار أفضلها ، و�جب أن تتم هذه العمل�ة وفقا للقواعد البوت ، دراسة اإلقتراحات وتقی�مها إل

سند المشّرع الجزائر� حیث أ 2واألسس التي أعلنت عنها الجهة اإلدار�ة في ملف المناقصة ،

، لجنة فتح فحص العروض والعطاءات إلى لجنتینمهمة  10/236قانون الصفقات العموم�ة 

  3.األضرفة ، ولجنة تقی�م العروض 

  :مرحلة إبرام العقد:ع الثالث الفر 

 تحادفقتها على إرساء الصفقة وق�ام اإل7عد أن تنتهي الح#ومة من تقد�م العطاءات وموا"

#ة المشروع ، فإّن الخطوة التال�ة هي دعوة الشر#ة التي تقّدمت المالي للمشروع بتكو�ن شر 

دخول في المفاوضات 7أفضل عرض ، لتوق�ع عقود ومستندات تنفیذ المشروع وذلك 7عد الّ 

  4.ما تطرحه من أهم�ة ل النهائ�ة

قة على اإلرساء إلضفاء عتماد الصفقة 7قرار منتج آلثاره القانون�ة �سمى قرار المصادو�تم إ 

 13/03من المرسوم الرئاسي رقم  8الطا7ع النهائي والّرسمي على العقد ، وقد جاءت المادة 

معلنة أن الصفقات ال تكون صح�حة إال إذا وافقت  10/236المعّدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 

  5.علیها السلطة المختصة المذ#ورة على سبیل الحصر 

                                                           

  .المرجع نفسه10/236من المرسوم الرئاسي  51، 50المادة  -  1
  .81، ص  المرجع السابBحامد  ماهر ،  -  2
  .المرجع السابB،  10/236الرآسي من المرسوم  125،  121دة الما -  3

  .81، ص  المرجع السابBلیلو راضي ،  مازن  -  4
  .المرجع نفسه، 27، المادة  10/236الرئاسي رقم  من المرسوم 8ینظر المادة -5
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  : المطلب الثاني 

  طر#قة التراضي 

خت�ار المتعاقد عند العمل 7أسلوب د حّر�تها في إبرام العقد ، وفي إإذا #انت اإلدارة تفق

فإنها تستعید تلك تلك التي تلزم 7مراعاتها عند العمل 7ه ، ئ�ةالمناقصة نظرا لقیود الش#ل�ة واإلجرا

ائي �عفیها من التقّید ستثنأسلوب آخر إ7و الحر�ة من خالل العمل بوسیلة أخر; أكثر مرونة ، 

  .7ش#ل�ات وٕاجراءات المناقصة العامة وهو أسلوب التراضي 

  :تعر#ف التراضي : الفرع األول 

مفهوم التراضي على أّنه إجراء تخص�ص صفقة  10/236جاء في المرسوم الرئاسي 

  1.#متعامل متعاقد واحد دون الدعوة الش#ل�ة إلى المنافسة 

، قاعدة العامة ، أال وهي المناقصةستثناء یرّد على الالتراضي إ�عّد  25ن منطلK المادة وم

وعل�ه فإّن إجراء المناقصة �قوم على أساس اإلشهار الذ� �عّد #قاعدة عامة إلبرام الصفقات ، 

فإّن إجراء التراضي �قوم على أساس المفاوضة والتراضي بین المصلحة المتعاقدة والمتعاقد 

  2.معها 

  :ال التراضي أش=: الفرع الثاني 

  : للتراضي ش#لین أو طر�قتین هما 

  

  

                                                           

  المرجع السابB،  10/236منالرسوم الرآسي 27المادة -1

، 2006اآلثار ، الجامعة الجدیدة للنشر ، اإلس#ندر�ة ،  –اإلجراءات –المقومات :  اإلدار' العقد دمحم  فؤاد عبد ال7اس� ،  -  2
  .30ص 
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  :الراضي ال�سa2 :أوال

عد عن القاعدة العامة أ� اّنه � ستثناءائر� على أّن التراضي ال7س�� هو إنّص المشّرع الجز 

حیث 7موج7ه تقوم الجهة اإلدار�ة بإبرام الصفقة مع متعامل وحید 7مجّرد  تثناءسإستثناء على اإل

#ما  10/236عتماده إال في الحاالت التي نّص علیها المرسوم والذ� ال �م#ن إ  تطابK إرادتهما

نجد أّن المشّرع نص صراحة على أّن العقود المبرمة وفK إجراءات التراضي ال7س�� ال تخضع 

،  10/236رقم  المعّدل والمتمم للمرسوم 11/98قم من المرسوم الرئاسي ر  21ألح#ام المادة 

7النس7ة مادة ما یجب أن تتضمنه دفاتر شروF المناقصات الدول�ة وحیث تناولت هذه ال

تثمار وذلك في نفس میدان النشاF موضوع الصفقة مع دین األجانب من اإللتزام 7اإلسللمتعهّ 

جتماعي جزائر�ون ائر� و�حوز األغلب�ة رأسمالها اإلمؤسسة  أو مؤسسات خاضعة للقانون الجز 

  1.مق�مون 

  :االستشارة التراضي �عد :ان2اث

ه المصلحة المتعاقدة الصفقة اإلجراء الذ� تبرم 7موج7 أّنهستشارة 77عد اإلالتراضي  �عّرف

قتصادیین المتقّدمین ة السوق وٕام#ان�ات المتعاملین اإلستشارة مس7قة تسمح بدراسة وضع�7عد إ

  .لها 

�عّلK على لوحة  و�تم تنظ�م هذا اإلجراء 7#ل الوسائل الم#تو7ة المالئمة دون ش#ل�ات أخر; 

إعالنات المصلحة المتعاقدة #ما �م#ن توز�عه على جم�ع المصالح التي �قصدها المتعاملون 

  .المهتمون 7األمر 

التراضي ال7س�طة والتراضي 7عد وما یهّمنا في دراستنا هذه العقود التي تبرم 7طر�قتي 

7أّنها المؤسسات  11/98فتها أح#ام المرسوم جانب والتي عرّ ستشارة مع المتعاملین األاإل

                                                           

  . 10/236المعدل المتمم للمرسوم الرئاسي  2011مارس  1، المؤرخ في  11/98المرسوم الرئاسي  -  1
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ي الجزائر والتي تقّدم ضمانات ذات طا7ع ح#ومي و#ذا ضمانات حسب فاألجنب�ة غیر الكائنة 

  1.التنفیذ 

  :ث المطلب الثال

  وتاآلثار المترت�ة على عقد الب

من اآلثار،  ب على عقود البناء والتشغیل ونقل الملك�ة مثلها مثل العقود اإلدار�ة جملةیترتّ 

، وما �قابلها من ) األول الفرع (لتزامات التي تتمتع بها اإلدارة من جهة تتمثل في الحقوق واإل

  ).الفرع الثاني ( لتزامات ، یتمتع بها المتعاقد من جهة أخر; حقوق وإ 

وق ما یتمتع مت�ازات �ف، فإّن ما تملكه اإلدارة من إو7سبب الطب�عة الخاصة للعقود اإلدار�ة 

  .عت7ار أّنها تسعى نحو تحقیK الصالح العام ه المتعاقد اآلخر بإ7

  :المتعاقدة  المصلحةلتزامات حقوق وإ : الفرع األول 

المتعاقد معها من أجل تحقیK تتمتع الجهة اإلدار�ة بجملة من الحقوق في مواجهة 

المتعاقد معها نوردها تي تقع على عاتقها تحق�قا لمصلحة لحتها 7اإلضافة إلى اإللتزامات المص

  :ف�ما یلي 

  :المتعاقدة  المصلحةحقوق :أوال

  :تتمتع الجهة اإلدار�ة المتعاقدة بجملة من السلطات 

  :سلطة الرقا�ة والتوج2ه -1

تتمتع الجهة اإلدار�ة 7حK مراق7ة المرفK العام أثناء إنشائه #ما �حK لها مراق7ة المتعاقد في 

إدارته للمرفK عن طر�K إصدار األوامر والتعل�مات الالزمة ، تشمل #افة النواحي اإلدار�ة 
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ثناء مرحلة والمال�ة والفن�ة ، و�جب على المتعاقد أن �مّ#ن اإلدارة 7الق�ام بهاته المهمة ، سواء أ

  .البناء أو اإلدارة 

 Fوأن أشرنا أّن للعقد نوعین من الشرو Kو#ما سب : Fتعاقد�ة ، ال یجوز تعدیلها إال شرو

رفین ، أّما الشروF الالئح�ة فإّنه یجوز لإلدارة المتعاقدة أن تعّدل أ�ا منها وLإرادتها ّتفاق الطّ بإ

  1.المنفردة دون الحاجة إلى موافقة المتعاقد معها 

  :سلطة توق2ع الجزاءات_ 2

لمتعاقد معها إذا قّصر في تنفیذ إلتزاماته، سواء تملك اإلدارة سلطة توق�ع الجزاءات على ا

غیره محله في  لتزام على غیر الوجه المطلوب أو أحلّ إمتنع عن التنفیذ أو تأّخر ف�ه أو نّفذ اإل

  .التنفیذ دون موافقة اإلدارة 

أخطر السلطات التي تتمتع بها اإلدارة في مواجهة المتعاقد وتعّد سلطة فرض الجزاءات 

ام قانوني 7قرار تصدره دون الّلجوء إلى القضاء ، وتخضع سلطة اإلدارة في توق�ع الجزاءات لنظ

الحرص على سیر المرافK العامة  هو نظام القانون العام في العقود اإلدار�ة إذ أنّ خاص ، 

  .في التعامل مع المتعاقد إلج7اره على تنفیذ العقد بدقة راد �ستلزم التشّدد طّ بإنتظام وإ 

  :ستقّر الفقه على تقس�م الجزاءات اإلدار�ة التي توقعها اإلدارة إلى ثالثة أقسام رئ�س�ةوقد إ

  : جزاءات مال2ة _أ

لتزاماته ، وقد تكون أخّل بإ تتمّثل في الم7الغ المال�ة التي �حKّ لإلدارة أن تطالب بها ، إذا

لتزامات ، لحK 7اإلدارة جّراء اإلخالل 7اإل لم7الغ المال�ة ، تعو�ضات عن الضرر الذ�هذه ا

، أو تكون هذه ذا تراخى أو تأخر في تنفیذ العقدوغرامات تأخیر�ة تفرض على الطرف اآلخر إ

الجزاءات المال�ة في ش#ل مصادرة التأمینات ، وهي م7الغ مال�ة تودع لد; الجهة اإلدار�ة 
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 آثار األخطاء التي یرتكبها المتعاقد أثناء تنفیذ العقد ، وهي ع7ارة عن شرF جزائي لتتوقى بها

  .ّتفاق مع المتعاقد من شروF العقود اإلدار�ة یتم اإل

  :جزاءات ضاغطة _ب

هذا النوع من الجزاءات ال یهدف إلى تحمل أع7اء مال�ة ، وٕاّنما یهدف إلى الضغ� على 

وضع المشروع  :ومن بین وسائل الضغ� التي تت7عها اإلدارة  المتعاقد إلج7اره على التنفیذ ،

ته مؤقتا أو الحلول محله7طر�قة نهائ�ة �K إ7عاد الملتزم المقتصر عن إدار تحت الحراسة عن طر 

  .لتنفیذ العمل على حسا7ه ، أو تعهد إلى غیره بتنفیذ األعمال على مسؤولیته 

  :جزاءات فاسخة _ج

لك التعاقد�ة بینها وLین الملتزم ، قبل األجل المحّدد للعقد،  وذ لإلدارة سلطة إنهاء الرا7طة

  1.لتزاماته التعاقد�ة الرتكا7ه خطأ جس�ما في تنفیذ إ

  :حB اإلدارة في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة -ج

ردة مت�از مهم في عقودها اإلدار�ة ، هو قدرتها على إنهاء العقد بإرادتها المنفتتمتع اإلدارة بإ

خطأ من جانب المتعاقد وغال7ا ما تتضمن  أ� نتهاء المدة المحددة للعقد دون أن �صدرإ قبل

مت�از تجاه المتعاقد معها ، وتطمئنه في أح�ان أخر; في عها بهذا اإلاإلدارة عقودها شرF تمتّ 

دفاتر الشروF العامة والخاصة ،إال أن ذلك ال �عني أّن اإلدارة ال تملك إنهاء عقودها ،إذا لم 

یوجد هذا الشرF فمن المستقر فقها وقضاءا ، أّن هذه السلطة موجودة خارجة شروF ونصوص 

  .القوانین واألنظمة 
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العقد للمصلحة العامة ، فإذا تبین للقضاء و�مارس القضاء رقابته على قرار اإلدارة بإنهاء 

لما لحقه من أّن قرار اإلنهاء لم �قم على أس7اب مشروعة ح#م للمتعاقد 7التعو�ض المناسب 

  1.ضرر نتیجة إنهاء العقد قبل أوانه وLدون تقصیر منه 

  :المتعاقدة صلحةالملتزامات إ: ثان2ا 

  :لتزامات منها عقد �قع على عاتقها مجموعة من اإل7مجر إبرام الجهة اإلدار�ة لل

  :توفیر البیئة القانون2ة المالئمة -أ

وفK ستثمار�ة المالئمة إلنشاء المرفقاإلدار�ة واإلیتوّجب على اإلدارة تهیئة البیئة القانون�ة و 

 K7العمل 7ش#ل جید، حیث �عد عقود البناء والتشغیل ونقل الملك�ة ، التي تضمن استمرار المرف

ستثمار المحلي 7ش#ل لجذب اإلستثمار األجنبي لدعم اإل ستقرار القانوني عنصرا أساس�ا مهّمااإل

وتوفیر البیئة اإلدار�ة المالئمة لتسهیل عمل�ة الحصول على عام ، 7اإلضافة إلى تهیئة المناخ 

التراخ�ص الخاصة بإنشاء المرفK أو تسهیل دخول المعّدات والتجهیزات الالزمة لبدء العمل 

�ة #بیرة في توفیر ، ومثل هذه التصار�ح لها أهمار�ح اإلنشاءات األجنب�ةوٕادامته ، و#ذلك تص

  .خاصة األجنبي ستقرار للمستثمر و الطمأنینة واإل

  :تنفیذ العقد وفقا لمبدأ حسن الن2ة - ب

ن االعقد�ة أ�ا # عامة في القانون وفي مجال الّروا��7عّد مبدأ حسن الن�ة من القواعد ال

و7طر�قة تتفK مع  شتمل عل�ه من بنود وشروF ،وفقا لما إ ن یجر� تنفیذ العقد، ومفاده أنوعها

لتزاماتها العقد�ة وتنفیذها تحترم اإلدارة المتعاقدة جم�ع إ نعت7ارات حسن الن�ة ، أ� أما توج7ه إ 

  .7طر�قة سل�مة ، 7عیدا عن الغش والتدل�س وغیرها من األمور التي تخّل 7مبدأ حسن الن�ة 
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  : التزامات اإلدارة في دفع مستحقاتها المال2ة -ج

  :لتزامات المال�ة لإلدارة المتعاقدة ثالثة صور هي على التواليتتخذ اإل

  :لتزامات مال2ة خالل مرحلة إبرام العقد إ-1

في هذه المرحلة تقوم اإلدارة 7عمل الّدراسات المختلفة للمرفK المنو� إنشاءه فیتوجب على 

زمة للق�ام بهذه الّدراسات #ما أّن اإلدارة قد ال تجد اإلدارة أن تقوم بتقد�م القروض واألموال الالّ 

ه الّدراسات مما یتعّین ل7شر�ة القادرة على الق�ام 7مثل هذموظفیها الكفاءات الفن�ة وامن بین 

  .ستعانة 7الخبرات األجنب�ة علیها اإل

طرح المناقصات ضمن مرحلة إبرام العقد إجراءات  ومن اإلجراءات التي �م#ن إدماجها

ملف وٕاجراءات تجهیز البن�ة التحت�ة ، وهنا یتوجب على اإلدارة أن توّفر األموال الالزمة إلعداد 

  .المناقصة 

  : لتزامات مال2ة خالل فترة تنفیذ العقد إ-2

ه الل ، ففي هذة تشیید المرفK أو خالل مرحلة اإلستغلتزامات خالل مرحلاإل قد تكون هذه

إدامة البن�ة التحت�ة للمرفK 7حالة جّیدة فإذا ما أخلت  ةلمتعاقدالمرحلة �ص7ح من واجب اإلدارة ا

� ضرر للمتعاقد معها تلتزم بتعو�ضه عن تلك األضرار ، #ما تمنح بهذا االلتزام ، ونجم عنه أ

في 7عض الحاالت حّدا أدنى من األرLاح السنو�ة أو الشهر�ة ، وذلك عن طر�K  اإلدارة للمتعاقد

  1.شراء الخدمات و اإلنتاجات أو حد أدنى منها 

  :لتزامات المال2ة في نها2ة مّدة العقد اإل -3

اسا 7مصار�ف إعادة تسل�م المرفK إلى اإلدارة نها�ة مّدة العقد تتعّلK هذه المصار�ف أس

والمقابل المالي الذ� قد تدفعه اإلدارة إلى المتعاقد معها الضرائب والّرسوم ومصار�ف 
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بتعو�ض ، وأجور الخبراء الذین قد �ستعان بهم في هذه المرحلة ، وتلتزم أ�ضا اإلدارة راخ�صالتّ 

، وهذا التعو�ض عادة ما �شّجع المتعاقد على تحقیK أرLاح عادلة  لتزامالمتعاقد في نها�ة اإل

  1.جّیدة  حالةى تسل�م المرفK إلى اإلدارة في و#ذلك العمل عل

  :حقوق والتزامات شر=ة المشروع : الفرع الثاني 

  :لتزامات وفي المقابل تتمتع 7حقوق #اآلتي �قع على عاتK شر#ة المشروع إ

  :  حقوق شر=ة المشروع: أوال 

لتزامات التي تقع على عاتK اإلدارة #ة المشروع غال7ا ما تكون تلك اإلغلب حقوق شر إّن أ 

  :ومن بین هاته  الحقوق 

  :المالي  =ة المشروع في الحصول على المقابلحB شر -أ

 المقابل النقد�قیK مصالح ماد�ة من وراء تعاقده ، تتمثل في �سعى المتعاقد مع اإلدارة لتح

العقود  ختالفن ، وهذا المقابل المالي یختلف بإلمنتفعیللسلع أو الخدمات التي �قّدمها ل

وت �أخذ ش#ل رسوم مال�ة وفK الحدود المتفK علیها ، مع أحق�ة اإلدارة ، ففي عقود الباإلدار�ة

ن بتحدیدها ، وتعدیل قواعد األسعار من تلقاء نفسها مع مراعاة حK الملتزم في التعو�ض إن #ا

  2.له محل 

  :ضمان التوازن المالي للعقد - ب

عت7ارها سلطة عامة تقع زا بإإذا #ان البد من منح الجهة اإلدار�ة مانحة االلتزام مر#زا متمیّ "

تسییر المرافK العامة ، فإّن هذا المر#ز البّد وأن تقابله حقوق للمتعاقد على عاتقها مسؤول�ة 

وت، ل�ستهدف ذ� أخذ 7عدا متمّیزا في عقود البالمالي للعقد المعها تعادله تطب�قا لمبدأ التوازن 
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متعاقد ال ة میزان العقد بینهم بتعو�ضفّ صالح األطراف المتعاقدة و�عادل #إیجاد التالؤم بین م

  .لم �صدر خطأ من جانب اإلدارةلو حتى و في أحوال وشروF معّینة ، 

لحقه من ضرر بدون أن ینسب و�حK للمتعاقد مع اإلدارة الحصول على التعو�ض عّما 

  :  لإلدارة خطأ ، وذالك وفقا للّنظر�ات التال�ة

  : نظر#ة عمل األمیر -1

عامة 7صورة غیر متوقعة وLدون ظر�ة صدور عمل أو إجراء من سلطة �قصد بهذه النّ 

ب عل�ه ضررا 7المر#ز المالي للمتعاقد معها و�شترF لتطبیK نظر�ة عمل ، منها ، یترتّ خطأ

  .عقد إدار� وال مجال لتطبیK هذه النظر�ة على عقود القانون الخاص األمیر 7

أن ینتج على هذا الفعل ضرر للمتعاقد یتمثل في ز�ادة أع7اء تنفیذ شروF التعاقد إلى حّد -

  .یخّل 7التوازن المالي للعقد 

ف في حدود سلطتها المعترف صرّ ارة قد أخطأت 7عملها الضار وهي تتأن ال تكون اإلد-

  .بها لها 

  1.أن �#ون اإلجراء الذ� أصدرته اإلدارة غیر متوّقع الصدور وقت العقد -

  : نظر#ة الظروف الطارئة -2

، ال ید ف�ه و�قصد بها النظر�ة التي تواجه ظروف وحوادث غیر متوقعة عند إبرام العقد

أو 7معنى  رة ،مرهقا للمتعاقد مع اإلدا إلرادة األطراف ، حیث تؤد� إلى أن �ص7ح تنفیذ العقد

  .قتصاد�ات العقد وٕالى خسارة غیر محتملة للمتعاقد آخر تؤد� إلى قلب إ
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على هذه النظر�ة أن تشارك اإلدارة مع المتعاقد معها في خسارته وتتحمل جان7ا ب و�ترتّ 

منها ، وعلى ذلك فهي ال تقّدم تعو�ضا #امال عن الخسارة ، وٕاّنما تقّدم العون للمتعاقد 7عینه 

  .لتزاماته التعاقد�ة ى أداء إعل

  :نظر#ة الصعو�ات المال2ة غیر المتوقعة -3

ماد�ة غیر متوقعة لم تكن في  ح�ان صعو7اتالمتعاقد مع اإلدارة في 7عض األ �صادف

  .لتزام أكثر #لفة حس7ان طرفي العقد ، مما یجعل تنفیذ اإل

إبرام العقد ول�س  ومّما �مّیز هذه النظر�ة عن سا7قاتها ، أّن هذه الصعو7ات موجودة قبل

في حالة تنفیذ عقود األشغال  ب�عة الماد�ة لهذه الصعو7ات ال تجد تطب�قها إالّ 7عده ، ونظرا للطّ 

وت إال في حالة إسهام الدولة برأس مال المشروع ، ألّن ة ، وال تجد تطب�قها في عقود البالعام

  .ارم المشروعالقاعدة العامة في هذه العقود هو أن یتحمل المستثمر مغانم ومغ

لتزاماته مع ضرورة تعو�ضه ب على هذه النظر�ة ، إستمرار المتعاقد في تنفیذ إو�ترتّ 

  1.تعو�ضا #امال مّما أحدثته هذه الصعو7ات من الز�ادة في التكالیف واألسعار 

  : دار#ة لتزامات شر=ة المشروع تجاه الجهة اإلإ: ثان2ا 

  :لتزامات نذ#رالمشروع ومن أهم وأبرز هذه اإل#ة لتزامات الملقاة على عاتK شر تتنوع اإل

  : لتزام شر=ة المشروع بتنفیذ العقد بنفسها ووفقا للمواصفات المحّددة مع التشغیل إ-1

ناشئة على لتزاماته العاتK المتعاقد هو ق�امه بتنفیذ إ لتزامات التي تقع علىإّن من أّول اإل

اإلدار�ة ، وتتفاوت أهمیته من عقد إلى آخر ،  لتزام �شمل جم�ع العقودالعقد بنفسه ، وهذا اإل

رت7اF العقد 7المرفK العام ، وهذا ما �ع#س شخص�ة توافر العنصر الشخصي یرت�7 7مد; إألّن 

نقل الملك�ة ، والمرجع في ذلك الصلة  7الغ في عقود البناء والتشغیل و المتعاقد التي لها أثر
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أّنه یتمتع 7س�طرة #املة على المرفK ، وعلى ذلك  الم7اشرة بین المرفK العام والملتزم ، حیث

لى العقد بنفسه ، والهدف من ذلك لتزاماته المترت7ة عجب على المتعاقد أن �قوم بتنفیذ إفإّنه ی

  .زام من قدرة المتعاقد على بناء المرفK لتإطمئنان الجهة اإلدار�ة مانحة اإل

مات والتصم�مات الواردة في ذ الرسو وذلك وفقا للمواصفات الفن�ة المتفK علیها ، وتنفی

، وٕامداد المشروع موضوع التعاقد 7األجهزة الحدیثة ، 7اإلضافة إلى المحافظة على الم7اد� العقد

ص�انة المشروع ، وتدر�ب لتزام 7سیر المرفK 7انتظام وٕاطراد ، واإلاألساس�ة التي تح#م 

  1.، ونقل التكنولوج�ا الحدیثة العاملین

  :بنقل ملك2ة المشروع إلى الجهة اإلدار#ة لتزام شر=ة إ- ب

روع إلى الجهة اإلدار�ة مانحة اإللتزام وت بنقل ملك�ة المشتلتزم شر#ة المشروع في عقد الب

ما  جم�ع ستردّ دون مقابل ألّن الملتزم �#ون قد إستعمال ، و�تم ذلك ب7حالة جیدة وصالحة لإل

إلضافة إلى األرLاح التي حصل علیها من أنفقه في إنشاء المشروع أثناء فترة تشغیله ، 7ا

  .عائدات ب�ع الخدمات المنتجة من المشروع لجمهور المنتفعین 

ل المشروع 7حالة جّیدة وقد ینّص العقد على حصول شر#ة المشروع على التعو�ض ، و�نق

ارات ومنقوالت ، شروع من عقّ ستعمال إلى الدولة ، و�شمل ذلك جم�ع أصول الموصالحة لإل

  2.ن ینقل المشروع خالص من أ�ة دیون ما لم ینص العقد على خالف ذلكأو�جب 

                                                           

  .108، 102عبد المحسن الح7شي ، ص ص مصطفى  -  1
  .118، ص  المرجع السابBدمحم المحمود ،  وضاح  -  2



 

  

  ل الثاينالفص

إجراءات التحكيم يف عقد 

  البوت
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الذ# �عّد من عقود الّدولة B.O.Tوت األول لإلطار المفاه�مي لعقد البتطّرقنا في الفصل 

ستثمار4ة التي تتمیز -طول مّدتها ما یؤّد# إلى ظهور منازعات -شأنها ، ولما )ان قضاء اإل

الدولة المض�فة غیر مرغوب ف�ه لتسو�ة هذه المنازعات ظهرت وسائل بدیلة منها التح)�م 

عتمادا وفعال�ة في مجال المنازعات التي تنشأ أو ستنشأ أثناء الدولي ، الذ# �عّد أكثر إ ّتجار# ال

على إجراءات یوت ، لهذه األس-اب ومن أجلها سّلطنا الضوء في هذا الفصل یذ عقود التنف

  : اآلت�ة  منا الّدراسة إلى الم-احثوت ، والذ# من خالله قسّ التح)�م في عقود الب

  .اه�ة التح)�م م:  الم�حث األول

  .وتآل�ة التح)�م في عقود الب:  الم�حث الثاني

  . طرق الطعن في أح)ام التح)�م في عقود البوت:  الم�حث الثالث

  :الم�حث األول                               

  :ماهة التح�م                              

ل خارج مجال القضاء ، وهو بذلك �حت �عتبر التح)�م طرJ4 من الطرق الوّد�ة لحّل الّنزاع

ستثنائي خاص یختلف عن غیره من الذ# �قّدمه )نظام إم)انة هامة ومتمّیزة نظرا للدور 

  ) .المطلب األول(األنظمة األخرQ ، وذلك لما له من مزا�ا ال نظیر لها في القضاء العام 

زه عن ما �شابهه من وعرف التح)�م أش)اال مختلفة في الممارسات العمل�ة الیوم�ة تمیّ 

  ) .المطلب الثاني (وسائل ودّ�ة أخرQ لحّل الّنزاعات 
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  :المطلب األول 

  :مفهوم التح�م 

�عتبر التح)�م )آل�ة ووسیلة فعالة في إنهاء الخالفات التعاقد�ة -عیدا عن مرفJ القضاء 

، إذ أّن تصاد# قعل له دورا مهّما في الّنشاV اإلودون تدّخل من القاضي ، هذا ما ج

ستثماراتهم عن طرJ4 قانون م أجانب ی-حثون دائما على حما�ة إالمستثمر4ن وطنیین )انوا  أ

  .مرن وسر4ع 

وهذا ما �أخذنا إلى تسل�X الضوء على مختلفة التعر4فات التي أوردها الفقه والقضاء ومن 

  .ون�ة له ، لنصل في األخیر إلى معرفة الطب�عة القانبین الممّیزات التي یتمّیز بها 

  :تعر(ف التح�م : الفرع األول

  :قضائي ، نوجزها ف�ما یلي  ، و لغو# ، فقهي: یتلّخص التح)�م في ثالثة مفاه�م 

  :التعر(ف الّلغو- للتح�م : أوال 

ح)مت فالنا مالي تح)�ما إذا : بتشدید الكاف مع الفتح ، �قال  -حّ)م–مصدر : التح)�م 

  .لّي في ذلك فّوضت إل�ه الح)م ف�ه فاحتكم ع

  .حّ)موه بینهم أ# أمروه أن �ح)م بینهم : التفو�ض في الح)م ، و�قال : فالتح)�م معناه لغة 

هو الشیخ المجرب المنسوب إلى المح)مة والح)مة في العدل ، ورجل عدل : والمح)م 

في الّلغة الفرنس�ة من فعل ح)م  Arbitrageو)لمة تح)�م .ح)�م ، وأح)م األمر أ# أتقنه 
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Arbitre  وهي من األصل الفرنسي الّالتیني من )لمةArbitraire  وتعني الّتدخل -صفة ح)م ،

  1.والتح)�م في خالف أو نزاع والفصل ف�ه 

 2" .یومنون حتى �ح)موك ف�ما بینهم فال ورiّك ال : " �قول س-حانه وتعالى في )تا-ه الكر4م

  . أ# یجعلوك ح)ما ف�ما حّل بینهم من شجار 

  :التعر(ف الفقهي للتح�م  :ثانا

هو نظام لتسو�ة المنازعات عن طرJ4 أفراد :" عّرف جانب من الفقه إلى أّن التح)�م 

  3". عادیین یختارهم الخصوم م-اشرة ، أو عن طرJ4 وسیلة أخرQ یرتضونها 

منظمة العدالة الخاصة -فضلها :" في تعر4ف التح)�م على أّنه " Robert"و4ذهب األستاذ 

  ".المنازعات من سلطان القانون العام لتحسم بواسطة أفراد ممنوحین مهمة القضاءتسلب 

و أشخاص طرح الّنزاع على شخص أوقد جاء في تعر4ف التح)�م )ذلك ، أّنه االّتفاق على 

صوم عن  ینزل الخ التح)�مف�ه ، دون المح)مة المختصة -ه ، ف-مقتضى  ال�فصلو  معّینین

أو أكثر ل�فصلوا -ح)م ملزم ) Arbitre(لتزامهم -طرح على مح)م اإللتجاء إلى القضاء مع ا

ي هذه ّتفاق ت-عا لعقد معین قائم -الفعل بین الخصوم ، و�سّمى فوم ، وقد �)ون هذا اإللخصل

  4.تفاق التح)�م الحالة مشارطة التح)�م أو إ

قائمة بین ولقد عّرف التح)�م -أّنه آل�ة تهدف إلى الفصل في مسألة تتعلJ -العالقات ال

، والذین  -المح)م أو المح)مین –طرفین أو عّدة أطراف ، بواسطة شخص أو عّدة أشخاص 

                                                           

، ص 2010، دار الهدQ للط-اعة والنشر والتوز4ع ، عین ملیلة ، ط-عة  التح�م طر(2 بدیل لحل النزاعاتمناني فراح ،  -  1
15.  

  .65سورة النساء ، اآل�ة رقم  -  2
  .17-16، ص  المرجع الساب2،  حمناني فرا -  3
، منشورات الحلبي الحقوق�ة ، لبنان ،  في النظر(ة العامة في التح�م التجار- الدولي الموجزحف�ظة السید الحداد ،   -  4

  .45- 43، ص 2003
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تفاق خاص و�فصلون في المنازعة بناءا على هذا االتفاق ، دون أن ون سلطتهم من إ�ستمدّ 

  .�)ونوا مخّولین بهذه المهمة من قبل الدولة 

تفاق بین األطراف للتقاضي ، ینشأ من اإله نظام خاص و�عّرف جانب من الفقه التح)�م -أنّ 

على العهدة إلى شخص أو أشخاص من الغیر -مهمة الفصل في النزاعات القائمة بینهم المعینة 

  .-ح)م یتمتع -حج�ة الشيء المقضي 

  :و4ّتضح من خالل التعار4ف السا-قة أّن التح)�م یتمیز -الخصائص التال�ة 

  .التح)�م هو قضاء خاص -1

  .األطراف ح)�م مصدره فیي إّتفاق یجد الت -2

  .التح)�م وظ�فة حسم الّنزاع الناشئ بین األطراف -3

  .لزوم�ة الح)م الصادر عن المح)م على األطراف  -4

  :التعر(ف القضائي للتح�م : ثالثا 

عرض نزاع معین بین طرفین على " عّرفت المح)مة الدستور4ة العل�ا -مصر التح)�م -أنه 

ل�فصل هذا المح)م في ذلك النزاع -قرار مجّرد من التحایل وقاطع لدابر  مح)م من األغ�ار

الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إل�ه ، -عد أن یدلي )ل منهما بوجهة نظره تفص�ال 

  1".من خالل ضمانات التقاضي الرئ�سة 

ود ر التو تفاق على عرض نزاع معین على مح)مین إ" ّرفته )ذلك مح)مة النقض -أّنه وع

 وج عن طرق التقاضيستثنائي لفض الخصومات قوامه الخر طرJ4 إ" ، و-أنه " على ح)مهم 

  " .العاد�ة -ما تكلفه من ضمانات 

                                                           

  .44- 41، ص  المرجع الساب2السید الحداد ،  ةحف�ظ -  1
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ي لفض المنازعات یتعین ستثنائطرJ4 إ" بدبي التح)�م أّنه ) لنقضا(وعّرفت مح)مة التمییز 

  ".تفاق عل�ه صراحة أن یتم اإل

إلى أّن التح)�م یتمثل في سلطة القرار التي �عترف بها وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي 

  1".لطرف ثالث والتسل�م -صفة قضائ�ة لقرار المح)م 

  :ممیزات التح�م : الفرع الثاني 

  :للتح)�م العدید من المزا�ا سنعرضها على الوجه اآلتي 

  :السرعة والسر(ة في فض المنازعات : أوال 

لى الّلجوء إلى مراكز التح)�م وال-عد عن النظام إّن المستثمر �سعى دائما و�صّمم ع

ّن التح)�م یتسم -السرعة و-ساطة اإلجراءات ، ولهذا القضائي الوطني لدولة المشروع ، أل

تعقید ومماطلة �فضله أطراف التح)�م لتفاد# ما تتسم -ه طرق التقاضي األخرQ من -Xء و 

  2.ت وتكالیف وض�اع للوق

4ة في إجراءات التح)�م مبدءا أساس�ا من م-ادw التح)�م على بینما �عّد الحفاv على السر 

  .ع)س القضاء العاد# الذ# تتصف إجراءاته -العالن�ة 

ما عداها من  وتزداد أهم�ة سر4ة إجراءات التح)�م في منازعات عقود الدولة عن أهمیتها في

)بیر على مصالح قتصاد�ة تؤثر -ش)ل منازعات لما یترتب على هذه العقود من آثار س�اس�ة وإ 

الدول وعلى الشر)ات العمالقة نظرا لحساس�ة المعلومات والوثائJ وأسرار هذه العقود ، فقد 

وQ إنتاج حقل بترولي إلى أزمات واضطرا-ات یؤد# تسرب المعلومات التي تتعلJ -مست

حترام السوق العالم�ة ، )ما یؤد# عدم إ في سعار البترولأ أو تخفض في قتصاد�ة قد ترفعا

                                                           

  .19-18، ص  المرجع الساب2مناني فراح ،  -  1
  . 54، ص  المرجع الساب2،  وتالتح�م في عقود البعصام أحمد البهجي ،  -  2
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ا -صدد عقد من عقود التعاون الصناعي )عقود السر4ة إلى تسرب األسرار التكنولوج�ة لو )نّ 

  1.ستغالل براءة اختراع نقل التكنولوج�ا أو عقود تراخ�ص إ

  :طراف في اختار المح�مین حر(ة األ: ثانا 

�ة إلى العالقات التجار4ة الدول من بین األس-اب الجدّ�ة التي تدفع المتعاملین على صعید

ة ال یتحقJ لهم في ظل 4خت�ار التح)�م )وسیلة لفض المنازعات ، ما یتمتعون -ه من حر إ

تفاق على التح)�م ذاته ، إلى حین صدور ، وتستمر هذه الحر4ة منذ لحظة اإلالقضاء الوطني 

خت�ار نوع التح)�م الذ# یناسبهم ، وحتى -عد صدوره ، فلألطراف حر4ة إالح)م التح)�مي ، بل 

تفاق انون المطبJ على إنعقاد التح)�م ووقته ، والقاعهم ، )ما لهم أن �حّددوا م)ان إو4ناسب نز 

التح)�م الذ# یلتزم ف�ه المح)م -الفصل -شأن منازعتهم ، و)ل هذا ال �ملكه األطراف في 

  .القضاء الوطني مهما بلغت درجة نزاهته وتطوره 

  :التح�م قضاء من درجة واحدة : ثالثا 

، لكن  حد منا یجهل مبدأ التقاضي على درجتین الم)رس دستور4ا في القضاء الوطنيال أ

قضاء خاص یخالف هذا المبدأ األساسي فالح)م الصادر عن المح)م یتمتع  التح)�م بوصفه

مر المقضي ف�ه ، وال یجوز الطعن ف�ه -أ# طر4قة من طرق الطعن العاد�ة ،مع -حج�ة األ

ر عاد�ة من طرق الطعن وهو الطعن -ال-طالن ولألس-اب الواردة إم)ان�ة الطعن ف�ه -طرق غی

عت-ارها من مزا�ا التح)�م ال تعني ولعل سرعة الفصل في المنازعات بإ حصرا في القانون ،

ألساس�ة للتقاضي ، وذلك أّن هذا القضاء �حقJ هذه المیزة على حساب الضمانات ا-الضرورة 

  2.حترام مبدأ الوجاه�ة ة بین األطراف المتخاصمة والمساوا حترام حقوق الدفاع وامن خالل ا

  :قتصاد في المصار(ف اءات واإل�ساطة اإلجر : را�عا 

                                                           

  .260، ص 2007، دار النهضة العر�iة ، القاهرة ،  التح�م في مقر الدولة لإلنشاءاتأحمد حسان حاف{ مطاوع ،  -  1

  .27-18، ص المرجع الساب2 ،  الموجز في النظر(ة العامة في التح�م التجار- الدوليحف�ظة السید الحداد ،  -  2
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للتح)�م میزة أساس�ة وهامة وهي المرونة في القواعد اإلجرائ�ة أ# -ساطة إجراءات الفصل 

في المنازعات محل التح)�م والح)م فیها -سرعة ، مما یجعل نفقات التح)�م أقل تكلفة من نفقات 

من رسوم )ثیرة ترهJ )اهل المتقاضي ، -اإلضافة إلى مصار4ف وأتعاب  -هالقضاء الوطني لما 

  1.اماة وٕاجراءات التنفیذ المح

  :الطبعة القانونة للتح�م : الفرع الثالث 

جاهات ، فمنهم من حدید الطب�عة القانون�ة للتح)�م إنقسم إلى ثالثة إإّن موقف الفقه في ت

في تحدید اإلجراءات ستنادا إلى )ون إرادة أطراف الّنزاع ل أّن التح)�م ذو طب�عة تعاقد�ة إ�قو 

ّت-اعها من قبل هیئة التح)�م هیئات قضائ�ة متخصصة لكونها تصدر ح)ما في طلب الواجب إ

قضائي رفع إلیها من جانب أطراف النزاع ، متخذة في ذلك ما تراه من إجراءات اإلث-ات لتقوم 

-حسم الّنزاع وهي نفس وظ�فة القضاء ، أما أنصار الطب�عة المختلطة یرون أن نظام التح)�م 

  .هو ح)م التح)�مبین العقد والقضاء فهو یبدأ عقد و4نتهي -قضاء  �حتل مر)زا وسطا

  :الطبعة التعاقدة للتح�م : أوال 

یرQ أنصار النظر4ة التعاقد�ة لنظام التح)�م أّن نظام التح)�م ذو طب�عة تعاقد�ة ، ول�ست 

-قضاة  قضائ�ة ألّن أعضاء هیئة التح)�م الم)لفة -الفصل في النزاع المعروض أمامهم ل�سوا

المنازعات  يول�س لهم وال�ة الح)م بل هم مجرد أفراد عادّیین ، )ذلك أح)ام التح)�م الصادرة ف

ن إرادة نما تستعیر هذه األح)ام آثارها متفاق التح)�م ال تعتبر أح)اما قضائ�ة وإ موضوع إ

  2.هم تفقوا على الخضوع لقضائتهم وإ األفراد المحتكمین ، الذین حّ)موهم للفصل في منازعا

                                                           

  .55-54، ص  المرجع الساب2،  وتالب التح�م في عقودعصام أحمد البهجي ،  -  1
، ص 2007، دار المطبوعات الجامع�ة ، اإلس)ندر4ة ،  الطبعة القانونة لنظام التح�ممحمود السید عمر التحیو# ،  -  2

262.  
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م وسنده �)من في إرادة تجاه تتمثل في أّن جوهر التح)�طالق لدQ أنصار هذا اإلنونقطة اإل

تفاق الذ# هم فمر)ز الثقل في التح)�م هو اإلتخاذ سبیل لحل منازعاتاألطراف بإتفاقهم على إ

 ل�ة التح)�م أش-ه�عّد فضال عن )ونه أساس الّلجوء إل�ه ، سب-ا إلصدار الح)م ، وتكون عم

األساس التعاقد# تفاق وقمته الح)م ، ولقد أید جانب من الفقه الفرنسي هذا بهرم قاعدته اإل

ّنه إذا )ان االتفاق هو أساسه فإّن جم�ع مراحله سوف تصط-غ بهذه الص-غة ، التح)�م -مقولة أ

  .بل وأّكد ال-عض على أّن التح)�م لن �)ون له وجود بدون جوهرة التعاقد 

لقضاء من أن هیئات التح)�م تفتقر إلى ما ل لتصور مقّررااخذ القضاء الفرنسي بهذا وقد أ

ة أخرQ أن لح)م طا-ع العموم�ة والرعو�ة وتنتفي بذلك عنه الطب�عة القضائ�ة ، وقّرر في مناس-

احدا و  تفاق�ة وأنه ال یجد أساسه في مشارطة التح)�م و�)ون معها )الّ التح)�م الصفة اإل

 1.تفاق�ة ي طب�عتها اإلو�شار)ها ف

  :و�ستند أنصار هذا الرأ# على عّدة حجج أهمها 

أّن أساس التح)�م هو إرادة األطراف في التصالح ، ولذا فإّن أهم�ة تحدید طب�عته ترتكز -1

  .في رغ-ة األفراد في حّل نزاعهم -طرJ4 وّد# 

لون الدعوQ و4خوّ  یتفقون ضمنا على التنازل عنتفاقهم على التح)�م أّن األفراد بإ -2

  .المح)م سلطة مصدرها إرادتهم ، وهذه السلطة ال �م)ن أن تكون سلطة قضائ�ة 

أّن التح)�م یختلف في هدفه عن القضاء ، فالقضاء یرمي إلى تحقیJ مصلحة عامة أّما -3

  2.التح)�م فإّنه یرمي إلى تحقیJ مصالح خاصة ألطراف عقد التح)�م 

                                                           

،  ، دار الجامعة الجدیدة ، األزار4طة "دراسة مقارنة "الدعوB ب�طالن أح�ام التح�م الدولة حمد# محمود ،  بل�غ -  1
  .28، ص 2007

  .37،ص  المرجع الساب2مناني فراح ،  -  2
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صا وطن�ا أو أجنب�ا، في حین أّن الوظ�فة القضائ�ة ال قد ی-اشر مهمة التح)�م شخ -4

  1.ی-اشرها سوQ وطني 

أّن التح)�م یتم قبل بدء الخصومة القضائ�ة ، لذا ال �عتبر عنصرا من عناصرها ف�)ون -5

  وال تنطبJ عل�ه قواعد ال-طالن المقّررة لألعمال ) الطب�عة القضائ�ة ( طب�ع�ا أال �أخذ طب�عتها 

  2.لمنصوص علیها في قانون اإلجراءات المدن�ة اإلجرائ�ة وا

  :وقد وّجه إلى هذا الرأ# العدید من العیوب منها 

لغة في إعطاء الدور األساسي إلرادة األطراف ، فالواقع ال �طلبون من المح)م الم-ا-1

الكشف عن إرادة القانون في الحالة المعن�ة ، فالمح)م وهو �قوم  وٕانما الكشف عن إرادتهم ،

ّتجهت لى ما قد تكون إرادة األطراف قد ا-الفصل في النزاع ، �طبJ إرادة القانون وال یلقي -اال إ

  .  إل�ه

فاق األطراف ، فإّن ذلك ال �ضفي الّطا-ع التعاقد# على إذا )ان ح)م التح)�م مصدره إ -2

المح)م ملزم -احترام قواعد الّنظام العام و)ذلك العدید من القواعد الموضوع�ة  التح)�م ، ألنّ 

  حترام حقوق الّدفاع جرائ�ة ، ومنها على سبیل المثال إواإل

فاق األفراد م�ع األحوال ، بل )ثیرا ما نجد اإّ متثال األفراد للقانون هو واجب في جإّن إ -3

  3.هل �م)ن القول حینئذ -أّن األفراد لم �متثلوا للقانون على تحدید مح)مة معّینة بنظر دعواهم ، ف

  :الطبعة القضائة للتح�م: ثانا

                                                           

 .30، ص  المرجع نفسهحمد# ،  بل�غ  -  1
، ص 2002، دار منشأة المعارف ، التح�م �القضاء والتح�م مع التفوض �الصلح السید عمر التحیو# ، محمود  -  2

139.  

  .38، ص  المرجع الساب2مناني فراح ،  -  3
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 1،صةقضائ�ة متخّص عت-ار هیئات التح)�م هیئات ذهب اإلّتجاه الثاني من الفقه إلى إ 

نوعا من أنواع القضاء وفقا للمع�ار الموضوعي ، ألّن األمر ف�ه  --صفة عاّمة–و�عتبر التح)�م 

یتعلJ -الفصل في المنازعة تطب�قا لقواعد القانون الموضوعي ، و�حوز قرار المح)م لحج�ة 

  2.األعمال القضائ�ة  األمر المقضي ف�ه وهو ماال تتمتع -ه إالّ 

فقوا على التح)�م لم یتنازلوا عن واعتبروا )ذلك أنصار هذا اإلّتجاه أّن أطراف الّنزاع  حین إتّ 

 Qالّلجوء إلى القضاء الوطني ، -موجب حّقهم في رفع دعو Jعن ح Xقضائ�ة ، وٕانما تنازلوا فق

ستقالل�ة تامة وiدون تدّخل من مح)مون تسو�ة الّنزاع بناءا على إهذه الدعوQ یتولى ال

ف�ه جم�ع خصائص العمل  -اإلضافة إلى أّن الح)م  الصادر عن المح)مین تتوافر 3األطراف،

ن هیئة خاصة ول�س من هیئة عاّمة ، وطب�عة عمل المح)م ستثناء أّنه �صدر عالقضائي بإ

  4.تماثل مع طب�عة القاضي ، وما �صدر عنه من ح)م ملزم ألطراف الّنزاع 

یبدو أّن نظر4ة الطب�عة القضائ�ة لنظام التح)�م هي التي تحظى اآلن بتأیید واسع في أح)ام 

 1937الصادر في یولیو سنة  رح)م مح)مة الّنقض الفرنس�ة الشهیالقضاء الفرنسي ، ورغم 

الطب�عة التعاقد�ة لنظام التح)�م ، إال أّن أح)ام المحاكم الفرنس�ة لم تسایر قضاة مح)مة  متبن�ا

تتراجع النقض الفرنس�ة في هذا الشأن ، بل یبدو أّن مح)مة النقض الفرنس�ة ذاتها قد بدأت 

، ففي أح)امها  1937در سنة جاه الذ# أرسته في ح)مها الصاو-صفة غیر م-اشرة عن اإلتّ 

ستثنائي �ملك ف�ه المح)م سلطة ذات�ة التح)�م �عتبر قضاء إ:" لى أّنه الحدیثة نسب�ا أشارت إ

  5."ومستقلة للفصل في المنازعات التي �طرحها عل�ه الخصوم

                                                           

، 1، دار الف)ر الجامعي ، V التح�م في منازعات العقود اإلدار(ة الداخلة والدولةعبد العز4ز عبد المنعم خلیخة ،  -  1
  .116، ص 2006اإلس)ندر4ة ، 

  . 171، ص 2002، الدار الجامع�ة للط-اعة والنشر ، بیروت ،  العقود اإلدار(ة والتح�مماجد راغب الحلو ،  -  2
3
-PH_Fouchard /Emanuel Gaillard ,traité de l’arbitrage commercial internationale , editionlitec, 

parie,1996,p 703 
  .41، ص  المرجع الساب2،  حمد# بل�غ -  4
  .346، 345، ص المرجع الساب2 ،  الطبعة القانونة لنظام التح�مالسید عمر التحیو# ،  محمود -  5
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  :ومن بین األسانید التي جاء بها هذه االّتجاه ، نوردها على الّنحو التالي 

اإلجراءات المّت-عة أمام هیئة التح)�م فهي إجراءات قضائ�ة -معنى  -الّنظر إلى طب�عة

الكلمة ، و�)ون ح)م التح)�م الصادر في الّنزاع -مثا-ة ح)م قضائي ، فأح)ام التح)�م تعّد 

أعماال قضائ�ة -المعنى الفّني الّدقیJ ، سواءا من حیث الش)ل أو من حیث الموضوع ، فمن 

ات الّش)ل المقّرر قانونا -النس-ة لألح)ام القضائ�ة الصادرة من ناح�ة الش)ل یخضع الّتح)م لذ

ومن ناح�ة الموضوع فإّن ح)م التح)�م الصادر في الّنزاع موضوع  1القضاء العام في الّدولة ،

االّتفاق على التح)�م �عتبر عمال قضائ�ا وفقا لمع�ار م)ّونات العمل القضائي ، فإذا )ان العمل 

الثة عناصر ، االّدعاء ، التقر4ر والقرار ، فإّن هیئة التح)�م الم)لفة القضائي یتكّون من ث

تقید في ذلك -ح)م القانون -الفصل في الّنزاع موضوع االتفاق على التح)�م تعّد تقر4را م

، وفي االّدعاء المقّدم إلیها من األطراف المحتكمین ، منته�ة إلى قرار محدد یتضّمن الوضعي

  2.الّتفاق على التح)�م حّال للّنزاع موضوع ا

)ثیرا ما �فرض التح)�م جبرا على أطراف التجارة الدول�ة -ما ینفي عنه الطب�عة العقد�ة، -2

نتشار هیئات التح)�م تقلص دور اإلدارة لحد )بیر -سبب إنتشار العقود النموذج�ة و-سبب إفلقد 

  .الّدائمة بلوائحها المنظمة ومح)میها 

یجة ختصاصه ، نتدلیل أّنه �ملك صالح�ة الفصل في إللخصوم بالمح)م هو القاضي -3

ستقالل عن العقد األصلي ، وأّن ح)مه یجوز حج�ة األمر لما یتمتع -ه إتفاق التح)�م من إ

إصداره المقضي ف�ه ، وأّنه یرد لذات األس-اب التي یرد بها القاضي و�ستفید والیته -مجّرد 

  3.ما شاب ح)مه من قصور للح)م، )ما �ملك سلطة تصح�ح وتفسیر 

                                                           

  .351، 350، ص  المرجع نفسهالسید عمر التحیو# ،  دمحمو  -  1

  .418، ص  المرجع نفسهالسید عمر التحیو# ،  محمود -  2
  .43، ص  المرجع الساب2، حمد# بل�غ  -  3
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نتقادات أّن هناك ثّمة إ وعلى الّرغم من إقرار غالب�ة الفقه للطب�عة القضائ�ة للتح)�م إالّ 

  :من بینها وّجهت لهذه النظر4ة 

إّن وظ�فة هیئة التح)�م الم)لفة -الفصل في الّنزاع هي الفصل ف�ه بین األطراف -1

  1.الشأن -النس-ة للقاضي العام في الدولة  هو االمحتكمین ، ول�س حما�ة القانون الوضعي )م

اق أح)ام التح)�م -أح)ام القضاء جملة واحدة ألّن هناك خالف بین المح)م �صعب إلح-2

ستقرار والحصانة ف�ما �قوم -ه من ظ�فة عاّمة و4تمّتع -الّدوام واإلوالقاضي ألّن هذا األخیر له و 

متنع عن الفصل في الّنزاع ، وال من)را للعدالة إذا إ ج-ار ، و�عدّ أعمال ، )ما له سلطة األمر واإل

  .خت�اره على ع)س المح)م للخصوم في إ دخل

وظ�فة القاضي قانون�ة تتمثل في حما�ة الحقوق والمراكز القانون�ة -غض النظر عن  -3

وجود الّنزاع من عدمه ، حیث �)في وجود مصلحة للشخص حتى �قوم القاضي بإصدار ح)م 

تمثل في قتصاد�ة سلم�ة ، تإجتماع�ة وإ ا المح)م فوظ�فته والمراكز ، أمّ  هذه الحقوق �)فل حما�ة 

ستمرار العالقات بین أطراف الّنزاع في المستقبل ، لكّنه ال �قوم حل النزاع على نحو �ضمن إ

  2.إال إذا وجد نزاع بهذه الوظ�فة 

  :الطبعة المختلطة للتح�م : ثالثا 

تمتع التح)�م -طب�عة واحدة تعاقد�ة )انت أو قضائ�ة ، فالتح)�م جاه إلى عدم یذهب هذا اإل

صطلح علیها )ذلك -الطب�عة الهجینة ، وتعتمد ب�عة مزدوجة أو مختلطة وهناك من إیتمتع -ط

، طب�عة التعاقد�ةد التجاه على الدور الجوهر# التي تلع-ه إرادة األطراف التي تجسّ أسانید هذا اإل

سلطان اإلرادة ، والطب�عة القضائ�ة للتح)�م تجد أساسها  منمبدأنطالقا وهو ما یتطلب إحترامه إ

سم هذا ومن ثم یتّ في الفصل في هذا الّنزاع وفقا إلجراءات تصدر بناءا علیها ح)م قضائي ، 

                                                           

  .550، صالمرجع الساب2 ،  الطبعة القانونة لنظام التح�مالسید عمر التحیو# ،  محمود-  1

  .554، ص المرجع نفسهالسید عمر التحیو# ، محمود  -  2
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ئ�ا إتفاق�ا التح)�م -الطب�عة المختلطة لما ف�ه من تأثیرات عقد�ة و قضائ�ة ، فهو �عد نظاما قضا

  خت�ار المح)م الذ# سیتولى الفصل في النزاع بإصدار ح)منزاع إیجیز ألطراف ال

  1.قضائي حائز لحج�ة األمر المقضي ف�ه 

تفاقا محضا، وال تح)�م دعت ال-عض لقول -أّنه ل�س إوهذه الوسط�ة التي �حتلها نظام ال

خذ قضاءا محضا ، وٕانما هو نظام �مر -مراحل متعّددة یل-س في )ل منها ل-اس خاصا ، و4تّ 

  .تفاق وفي وسطه إجراء وفي آخره ح)م طا-عا مختلفا ، فهو في أوله إ

وتبدو واضحة في عل�ه صفتان ، صفة تعاقد�ة  م في عقد هذه النظر4ة نظام تتعاقبفالتح)�

دون قضاء الدولة المختصة ، وفي  خت�ار التح)�م سب�ال لحل نزاعهمحر4ة األطراف في إ

زاع ، وصفة رائي والموضوعي الواجب التطبیJ على النّ خت�ارهم لم)ان حر4اته وللقانون اإلجإ

  2.قضائ�ة تكتمل لصفة بتدخل قضاء الدولة �منح ح)م التح)�م األمر -التنفیذ

  : وهذا الرأ# )غیره من اآلراء وجهت إل�ه االنتقادات التال�ة 

 مضت اإلشارة إلى أّن هذه النظیرة تقوم على أساس تحلیل ورصد التأثیرات المتتال�ة-1

ختارت الحل السهل ولم تتصدQ على نظام التح)�م ، و4بدو أنها إ لف)رتي العقد والقضاء

وأّن ذلك  -من عقد إلى قضاء–للمش)لة ، وعاب علیها ال-عض أخذها -الف)رة التحو4ل�ة للتح)�م 

  .�عّد هرو-ا من المش)لة ألنها لم تستحدث أمرا جدیدا ، وٕاّنما أقرت أش�اء موجودة فعال 

ي تحدید طب�عة فعال ، إّنما الخالف �م)ن ح)مت ففالعقد والتح)�م أمران مسّلمان بهما 

كتفاء بوصفه ، فالقول -الطب�عة المختلطة للتح)�م ال معنى له ، إذ یجب التح)�م ، ول�س اإل

                                                           

  .43،44، ص  المرجع الساب2محي الدین مصطفى أبو احمد ،  عالء  -  1

  .32، 31، ص  المرجع الساب2،  حمد# بل�غ -  2
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تحدید هذه الطب�عة ول�س االكتفاء بوصفها أنها مختلطة حتى �م)ن معرفة النظام القانوني الذ# 

  1.التح)�م  �ح)م

تجاه اآلخذ -الطب�عة المستقلة للتح)�م ، أ# أّن للتح)�م طب�عة خاصة تمّیزه ظهور اإل-2

تفاق وف�ه داة متمیزة لحل المنازعات ، ف�ه إعن العقود و)ذلك عن أح)ام القضاء ، فالتح)�م أ

نظمة قضاء، وف�ه ما �میزه عنهما ، ول�س هناك ما یدعو أو ما یبرر الزّج -ه في أحضان أ

 Qقانون�ة یتشا-ه معها في أمور و یخلف معها في أمور أخر.  

من أین �ستقي التح)�م هذا الطا-ع الخاص وهذه الذات�ة المستقلة ؟ ، : و4ثور التساؤل اآلن 

أّن التح)�م ال یجد أساسه في القوانین : " و4جیب -عض الشّراح على هذا التساؤل و�قولون 

أ�ضا في األنظمة ولوائح هیئات ومراكز التح)�م الدائمة المنتشرة  الداخل�ة للدول فحسب ، وٕاّنما

وفقا (ها األطراف في صورة ما �عرف -التح)�م النظامي یفي مختلف دول العالم والتي تلجأ إل

، و)ذا ما تتضمنه المعاهدات الدول�ة المتعلقة -التح)�م سواء )انت ثنائ�ة أو ) لنظام معین 

  2.الدول�ة الموضوع�ة من هیئات دول�ة و قرارات المنظمات الدول�ة  جماع�ة ، ونماذج القوانین

  :المطلب الثاني 

  :أنواع التح�م وتمییزه عن ما شابهه 

اعات الدول�ة والداخل�ة تعّددت أنواعه وتداخلت ساع نطاق التح)�م )وسیلة لفض النز تّ نظرا إل

مفاه�مه مع مختلف الوسائل األخرQ لفض النزاعات ، حیث �أخذ التح)�م أش)اال مختلفة في 

الممارسة العمل�ة )وسیلة للفصل في المنازعات ، سواء من حیث حر4ة اللجوء إل�ه أو من حیث 

ي تطبیJ المصطلحات األخرQ )الصلح مدQ وجود منظمة تدیره ، أو من حیث سلطة المح)م ف

                                                           

  .40، ص  المرجع نفسه،  حمد# بل�غ -  1

  .48- 46،ص  المرجع الساب2،  فراح مناني-  2
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والو)الة والخبرة لكونها وسائل اتفاق�ة للفصل في المنازعات إال أّن هناك فرق بینها ستقوم بإبرازه 

  : من خالل تقس�م دراستنا على النحو التالي 

  : أنواع التح�م : الفرع األول 

ف من حیث إرادة األطراف یختل تتعدد صور التح)�م ت-عا للمع�ار المتخذ في التفرقة فهو

خت�ار ، أو من حیث إ) والتح)�م الجبر#  التح)�م االخت�ار# ( خت�اره أو فرض علیهم في إ

، أو من حیث ) التح)�م الحر والتح)�م المؤسسي ( األطراف لمنظمة أو مر)ز تح)�مي دائم 

  ).التح)�م القانوني و التح)�م -الصلح ( سلطة التح)�م في تطب�قالقانون 

  :أنواع التح�م من حیث مدB حر(ة الّلجوء إله :  أوال

  : خت�ار# وتح�)م إج-ار# من حیث الّلجوء إل�ه إلى تح)�م إ ینقسم التح)�م

  :التح�م االختار- -أ

تفاق طرفي الّنزاع التح)�م الذ# یتم بناءا على إ Volontaire"1"�قصد -التح)�م االخت�ار# 

خت�ار ح)�م لفض النزاع القائم بینهما وإ الّلجوء -اخت�ارهما إلى التو-محض إرادتهما الحرة ، فلهما 

المح)مین واإلجراءات والقواعد التي تطبJ على التح)�م ، وقد ینظم القانون مثل هذا التح)�م 

ووضع الضوا-X الالزمة والمناس-ة لضمان فاعلیته ولكن ت-قى الحر4ة للطرفین في الّلجوء إل�ه 

  2.المحاكم عوضا عن الّلجوء إلى 

                                                           

، المطبوعات الجامع�ة ، اإلس)ندر4ة ،  الصلح والخبرة والو�الةنواع التح�م وتمییزه عن أالسید عمر التحیو# ،  محمود -  1
  .149، ص 2006

  .63، ص  المرجع الساب2،  فراح مناني -  2
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خت�ار4ا عندما یتفJ الطرفان على حل نزاع سبJ  خالل ما تقّدم أن التح)�م �)ون إ یتبین من

نشوؤه بینهما ، وسینشأ مستق-ال بواسطة هیئة التح)�م والتي تفصل في النزاع -ح)م ملزوم ومن 

  1.تفاق األطراف المتنازعة إّن هذا التح)�م �ستمد وجوده من إثّم ف

ع الجزائر# أخذ بنظام إلى قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار4ة نجد -أّن المشرّ و-الّرجوع 

ستخدمه المشّرع ینصرف إلى التح)�م الذ# یتفJ ف�ه التح)�م اإلخت�ار# ألّن لف{ التح)�م الذ# إ

ومما سبJ نصل  2ة ،الطرفان على إحالة نزاع قد ینشأ على هیئة التح)�م ، وذلك بإرادتهما الحرّ 

التي �قوم علیها نظام هاّمة أّن اإلرادة الذات�ة لألطراف المحتكمین تعتبر أحد األر)ان إلى نتیجة 

زعات مشار)ا خت�ار# ألّن لها الدور األساسي في إیجاد هذا الخیر للفصل في المناالتح)�م اإل

ر)ة تحت ختصاص األصیل -الفصل فیها ولكن تصل هذه المشابذلك القضاء صاحب اإل

  3.إشرافه 

  :خت�ار# ومن بین ممّیزات التح)�م اإل

تفاق على التح)�م م ، فهم وحدهم الذین یجوز لهم اإلخت�ارهأّن أساسه إرادة الخصوم وإ -1

  .التي تنشأ على تنفیذ عقد معّین في نزاع معّین وفي جم�ع المنازعات 

إلى التح)�م وٕانما �شترV لّلجوء  لم �حدد نوع المنازعات التي یجوز فیها لألفراد الّلجوء -2

  4.إل�ه أن ال �)ون موضوعها متعّلقا -النظام العام وحالة األشخاص وأهلیتهم 

                                                           

، دار المطبوعات الجامع�ة ،  التجاء الجهات اإلدار(ة للتح�م في العقود اإلدار(ةالسید عمر الحتیو# ، محمود  -  1
  . 305، ص 2003اإلس)ندر4ة ، 

، المواد 21ر، عدد .، یتضمن قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار4ة ، ج2008فبرایر سنة  26مؤرخ في  08/09قم قانون ر  -  2
1007-1015.  

  .145، 144، ص المرجع الساب2، نواع التح�م وتمییزه عن الصلح والخبرة والو�الةأالسید عمر التحیو# ،  محمود  -  3

، 16مجلة معهد القضاء ، معهد الكو4ت للدراسات القضائ�ة والقانون�ة ، العدد ، " مؤسسات التح)�م "أسرة التحر4ر ،  -  4
  .37، ص 2008
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ونّص المشّرع الجزائر# على إم)ان�ة الّلجوء إلى التح)�م في مجال العالقات االقتصاد�ة 

  1.الدول�ة والصفقات العموم�ة 

متناع ح)مین وفي حالة عدم إتفاقهم أو ام�حّددون ال في األصل أطراف المنازعة هم من

عتزاله أو عزله أو رّده أو ق�ام مانع حال دون ممارسة م عن آداء المهمة  التح)�م�ة أو ا أحده

  .ة بناءا على طلب أحد الخصوم المهمة التح)�م�ة ، عّینت المح)مة المختّص 

األساس�ة في التقاضي ، �صدر المح)م ح)مه دون التقّید بإجراءات المرافعات عدا القواعد 

إذا )ان مفّوضا -الصلح فهنا ال یتقّید  و�)ون ح)مه في الموضوع -مقتضى قواعد القانون إالّ 

  2.بهذه القواعد عدا ما یتعّلJ مداها -النظام العام 

  : التح�م الجبر- - ب

ون متى لم �)ن لألطراف الحر4ة في الّلجوء إل�ه ، أ# أّنهم ملزم إج-ار# ن)ون -صدد تح)�م 

هذا الطرJ4 ، وهنا یتعّین -الّلجوء إل�ه في حالة نشوء نزاع بینهم بناءا على نص �فرض علیهم 

  3.على األطراف في هذه الحالة سلوك هذا الطرJ4 وال �)ون إلرادتهم دخل في ذلك 

تجاء إل�ه )طرJ4 لحل تزام  -االإنّص المشّرع على اإل و�)ون التح)�م إج-ار4ا في حالة ما

وهذا غال-ا ما تس-قه إجراءات للتفاوض نّص علیها القانون حتى وٕاذا تعّذرت التسو�ة الّنزاع، 

)ما قانون على تش)یلها والتي تصدر أحن طرح الّنزاع على هیئة التح)�م التي نّص الالودّ�ة تعیّ 

  4.یجر# تنفیذها -الطرق الجبر4ة 

  :تفاق التح)�م اإلج-ار# إحدQ الصورتین التالیتین و4تخذ إ

                                                           

  .08/09من القانون رقم  375المادة  -  1
  .28، ص  المرجع الساب2عبد المنعم خل�فة ،  عبد العز4ز -  2

  .28، ص  نفسهالمرجع عبد المنعم خل�فة ، عبد العز4ز  -  3

  .23، ص 2000، اإلس)ندر4ة ، 2، منشأة المعارف ، V التح�م والصلح في ضوء القضاءالشوارiي ، عبد الحمید  -  4
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�قوم المشّرع بتحدید حاالت معّینة ، �منع الّلجوء فیها إلى قضاء الّدول : ورة األولى الص

-صفة مطلقة ، فال �)ون لألطراف إال الّلجوء إلى التح)�م وهذه الصورة نادرة الحدوث ألّنها 

تخالف إعالنات الحقوق والدساتیر التي تنّص على حJ )ل شخص في الّلجوء إلى قاض�ه 

  1.الطب�عي 

  : عل�ه المشّرع الجزائر# في دستوره على  هذا ما نّص و 

  .الحJ في الّدفاع معترف -ه -

  2.الحJ في الّدفاع مضمون في القضا�ا الجزائر4ة  -

القضاء ضرورة طرحها  م�شترV في هذه الصورة المشّرع لقبول الدعوQ أما: الصورة الثان�ة 

ف شرV قبول مة -عدم قبول الدعوQ لتخلّ قضت المح) بدا�ة ، أمام هیئة التح)�م ، وٕاالّ في ال

 Q3.الدعو  

نظام التح)�م اإلج-ار# في منازعات العمل الجماع�ة وذلك للفترة وأخذ المشّرع الفرنسي، ب

على الّرغم من النجاح الذ# حّققه هذا األخیر من فاعل�ة سر4عة  1939-1936الممتدة مابین 

اإلضرا-ات التي )ان �قوم بها العّمال في  أو الحّد من واء من حیث تسو�ة المنازعات سلم�اس

ل إلى خیرة وتحوّ ذلك الوقت غیر أّن المشّرع الفرنسي عدل عن التح)�م اإلج-ار# في هذه األ

  1950.4خت�ار# سنة التح)�م اإل

أخذ المشّرع الجزائر# )ذلك -التح)�م اإلج-ار# بإصداره أمرا یتضّمن التح)�م اإلج-ار# 

وطن�ة و�)ون مقّرها -مدینة ل-عض الهیئات ، ونّص صراحة على إنشاء لجنتین إحداهما 

ختصاص )ل منهما ، )ما حّدد الوال�ة وحّدد مجال إ، وأخرQ والئ�ة للتح)�م على مستوQ ئرالجزا
                                                           

  .50، ص  المرجع الساب2محي الدین ،  عالء  -  1
  .151المادة  96دستور  -  2
  .50، ص المرجع الساب2محي الدین ،عالء  -  3
  .51،ص الساب2المرجع محي الدین ،عالء  -  4



 الفصل الثاني                                            إجراءات التح�م في عقد البوت
 

59 

 

ال تعرض أبدا على المحاكم بل یجب أن " عات التي تنظر فیها هذه األخیرة بنّصه نوع�ة المناز 

تقّدم للتح)�م في الظروف واألش)ال التي تّم تحدیدها جم�ع النزاعات المتعلقة -الحقوق�ة المال�ة 

  1...".أو الحقوق الناجمة عن تنفیذ عقود التور4دات أو األشغال أو الخدمات 

  :م من حیث وجود منظمة تدیره نواع التح�أ: ثانا 

تشرت مؤسسات ومنظمات دول�ة ووطن�ة وٕاقل�م�ة لتتولى مهمة التح)�م وفقا ظهرت وٕان

منظمة تدیره إلى نوعین  لقواعد وٕاجراءات محّددة سلفا وتّم تقس�م التح)�م من حیث مدQ وجود

  :تولى دراستهما على النحو التالي أساسیین ن

  :التح�م الحر -أ

التح)�م الذ# یتولى الخصوم إقامته -مناس-ة نزاع معّین : " �م الحر على أّنهعرف التح)

للفصل ف�ه ، فیختارون -أنفسهم المح)م أو المح)مین ، و4ختارون القواعد الموضوع�ة واإلجرائ�ة 

  2.بإصدار الح)م الفاصل في الّنزاع التي یلتزم بها المح)مون وتنتهي مهمة المح)مین

م وفقا لما یخّوله هو التح)�م الذ# �قوم ف�ه األطراف أنفسه: " أ�ضا  ف التح)�م الحروعرّ 

خت�ار قواعد التح)�م وٕاجراءاته -عیدا عن أ# مر)ز دائم لهم القانون بإخت�ار المح)مین وإ 

فاق على الذ# یختارانه ، وiإم)انهما االإ دائمة ، حیث �متاز هذا التح)�م الحرومؤسسة 

  3.لّنزاع إجراءات التح)�م المناس-ة ل

  :و4تمّیز التح)�م الحر أ�ضا -الممیّزات التال�ة 

  .�حقJ أكبر قدر من السر4ة -

  .یتمیز -أقل تكلفة وأكثر سرعة في فض النزاع القائم -
                                                           

  .53ر ، عدد .المتضمن التح)�م اإلج-ار# ل-عض الهیئات ، ج 1975یونیو  17المؤرخ في  75/44من األمر  1المادة  -  1
  .53، ص  المرجع الساب2محي الدین ،عالء  -  2

  .38، ص 2007، اإلس)ندر4ة،  1منشأة المعارف ، V ،قانون التح�م في النظر(ة والتطبی2فتحیوالي ،  -  3
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المحتكمین �عرفون المح)م معرفة )اف�ة توفر لهم الثقة في ح�اده ، ومن یرQ ال-عض -أّن -

قال في عمله -معنى أّنه ال یخضع لضغوV الدول المح)م في هذا النوع من التح)�م �)ون مست

الكبرQ على ع)س التح)�م المؤسساتي حیث أّنمراكز التح)�م المشهورة قد نشأت في )نف 

  1.الّدول الصناع�ة الكبرQ ، ولهذا فإّنها مثال�ة لخدمة الدول الكبرQ على حساب الّدول النام�ة 

  :التح�م المؤسساتي - ب

ف التح)�م المؤسساتي -أنه ذلك الح)م الذ# تتولى هیئات منظمة دول�ة أو وطن�ة وفJ عرّ 

ه تفاقات الدول�ة أو القرارات المنشأة لهذمحددة وموضوعة سلفا ، تحّددها اإلقواعد وٕاجراءات 

  2.الهیئات 

  :و4تمیز التح)�م المؤسساتي -عّد ممیزات هي 

هن�ة لمراكز التح)�م المتخصص الذ# یتولى خدمات حسن سیر التح)�م نظرا للكفاءة الم-

  .أمره

  .صین من بین قوائم مح)مین -عده سلفا خت�ار المح)مین المتخّص ت�سیر إ-2

طراف من تحدیدها في حالة عدم ت-اع إجراءات التح)�م الخاصة -)ل مراكز وٕاعفاء األإ-3

  .تفاق علیها اإل

جتماعات أماكن اإل:ح)�م مثل جاز عمل�ة التتوفیر الخدمات الم)تب�ة الالزمة إلن-4

  3.والم)ت-ات وعمل�ات النسخ والتصو4ر والترجمة 

 

                                                           

  .54- 53، ص ص  المرجع الساب2محي الدین ، عالء  -  1
  .24، ص  المرجع الساب2الشوارiي ،  عبد الحمید -  2

  .169، ص  المرجع الساب2راغب الحلو ،  ماجد -  3
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  :أنواع التح�م من حیث مدB سلطة المح�م في تطبی2 القانون : ثالثا 

 Xأو ش)ل التح)�م ) التح)�م -القانون (في هذا المجال �أخذ التح)�م ش)ل التح)�م ال-س�

  .-الصلح

  : التح�م �القانون -أ

)�م -القانون -أّنه التح)�م الذ# تلتزم ف�ه هیئة التح)�م بإنزال ح)م القانون على عّرف التح

المسائل القانون�ة المعروضة علیهم ، و األصل في التح)�م أن �)ون تح)�ما -القانون ، فبناءا 

على هذا إذا لم یتفJ األطراف على تفو�ض هیئة التح)�م تلتزم -الفصل في المنازعة وفقا 

دالة واإلنصاف ، فإّن هیئة التح)�م تلتزم -الفصل في المنازعة وفقا للقانون ، وٕاال لم-ادw الع

تفاق مر الذ# ال یجوز إال بناءا على إعّدت مغتص-ة لسلطة الفصل في المنازعة ، وهو األ

  1.صر4ح من األطراف 

ح)مه وعّرف التح)�م -القانون )ذلك -أّنه التح)�م ال-س�X الذ# �ستند المح)م في إصدار 

إلى قواعد القانون -معناه الواسع والذ# �شتمل على جم�ع القواعد القانون�ة م)تو-ة )انت أو غیر 

 2.م)تو-ة مثل الم-ادw العامة للقانون والعرف 

 

 

 

  

  :التح�م �الصلح- ب

                                                           

  .92، ص  المرجع الساب2،  الموجز في النظر(ة العامة في التح�م التجار- الدوليالسید الحداد ،  حف�ظة -  1
  .31، ص  المرجع الساب2عبد العز4ز عبد المنعم خل�فة ،  -  2
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التح)�م مع التفو�ض -الصلح هو ذلك التح)�م الذ# ال یتقید ف�ه المح)م -قواعد القانون 

ن المح)م -الصلح �ح)م في الّنزاع ا-ال للطعن ف�ه ، من حیث أ�)ون ح)مه ق الموضوعي ، وال

ال ، أو مالئما لمصلحة الطرفین -غض النظر عن موافقة رأ�ه المعروض عل�ه وفقا لما یراه عاد

  1.لقواعد القانون الموضوعي ، أو عدم موافقته

في التح)�م في الصلح ال یتقید المح)م -قواعد القانون الموضوعي وٕانما یلجأ لقواعد العدالة  

التي تحقJ توازن المصالح بین الطرفین ، حتى ولو )انت مخالفة ألح)ام القانون الذ# �ح)م 

  2.الّنزاع 

أن  نّص المشّرع الجزائر# قبل صدور قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار4ة على إم)ان�ة

، ستثناء من القاعدة العامةلصلح )إ�فصل المح)م في الّنزاع المطروح عل�ه عن طرJ4 التح)�م -ا

غیر أّنه وفي قانون  3وهي أن یتم الفصل في النزاع من قبل المح)مین )مفّوضین في الصلح ،

ح)�م اإلجراءات المدن�ة واإلدار4ة عدل موقفه المجیز للتح)�م -الصلح بنصه صراحة على أّن الت

  4".�فصل المح)مون لقواعد القانون " �)ون وفقا لقواعد القانون ، حیث نّص على 

  :تمییز التح�م عن ما شابهه : الفرع الثاني 

طراف -ما أّن التح)�م ع-ارة عن وسیلة لفض النزاعات التي تنشأ أو ستنشأ مستق-ال بین األ

ّنه �عّد الوسائل الود�ة لحل المنازعات أل ، ودون الّلجوء إلى قضاء الدولة لغیره منالمتعاقدة 

                                                           

، دار النهضة العر�iة ، القاهرة ،  التح�م في دول مجلس التعاون الخلیجي ومدB تأثیره �سادة الدولةالمراكبي ،  السید -  1
  .40، ص 2001

  .46، ص  المرجع الساب2،  ي الدین مصطفى أبو أحمدعالء مح -  2
یونیو  8المؤرخ في  154/ 66، المعدل والمتمم لألمر  1993أفر4ل  25المؤرخ في  08/09المرسوم التشر4عي رقم  -  3

  .451، المادة 27المتضمن قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار4ة ، عدد 
، 21ر، عدد .مدن�ة ، ج، المتضمن قانون اإلجراءات اإلدار4ة وال 2008فبرایر من سنة 26المؤرخ في  08/09قانون رقم  -  4

  .1023المادة 
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نه من خالل عرض نقاV التشا-ه نظاما خاصا ومتمّیزا -قواعده عن هاته الوسائل ، وهذا ما سنبیّ 

 .واالختالف بین التح)�م ومختلف الوسائل الود�ة لفض الّنزاعات 

  :تمییز التح�م عن الصلح : أوال

نزاعا  نهي -ه الطرفان نزاعا قائما أو یتوّق�ان -هعقد ی:" عّرف المشّرع الجزائر# الصلح -أّنه 

  1" .حقه  عن محتمال ، وذلك -أن یتنازل )ل منهما على وجه الت-ادل

  : صر اح أّن للصلح ثالث عنل هذا التعر4ف ّیتضمن خال

  .وجود نزاع قائم أو محتمل _1

  .ن�ة إنهاء النزاع -2

  2.ّدعاءات المت-ادل عن اإلالنزول  -3

  :التشا-ه الموجود بین التح)�م والصلح �)من في إّن 

  .)الهما من الطرق البدیلة لحل النزاعات بدال من القضاء -1

شرV ()الهما �ستند إلى إرادتي طرفي النزاع والتي قد تكون سا-قة على نشوء النزاع -2

  .أو التح)�م تفاق ال یتحقJ الصلح ألن إنعدام ال) مشارطة التح)�م (الحقه عل�ه  ، أو) التح)�م

الصلح والتح)�م متحدان من حیث النطاق ، حیث أّنهما �قتصران على حسم المنازعات -3

 المشّرع  ، غیر أنو حالة األشخاص أو أهلیتهم متعلقا -النظام العام أ التي ال �)ون موضوعها

 
                                                           

المؤرخ  07/05المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم -القانون رقم  1975سبتمبر  26، المؤرخ في  75/58األمر  -  1
  .459، المادة 31 ر ، عدد.، ج2007مایو  13في 

، دار الهدQ للنشر  الوساطة ، التح�مم ، الصلح ، . الوسM في شرح قانون إللتوسع أكثر یراجع نبیل ، صقر ،  -  2
  . 452، ص 2008والتوز4ع ، الجزائر ، 
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  1.أجاز الصلح في المسائل المال�ة الناجمة عن الحالة الشخص�ة 

تفاق والصلح هو ، فالتح)�م -صورت�ه شرطا )ان أو إتندان إلى عقد التح)�م والصلح �س-4

  2.عقد بنص القانون 

  :ختالفا بینهما وهوك إو-الرغم من نقاV التشا-ه التي أوردناها إال أّن هنا

المح)م ال �قوم بإجراء الصلح بین الطرفین ، بل �قضي بینهما وفقا للضوا-X المقّررة في -1

للنظم القانون�ة التي تحیل علیها المشارطة ، وهذا ما �مّیزه عن الصلح مشارطة التح)�م وط-قا 

لة تنازل )ل طرف من األطراف المتنازعة عن الذ# تنحسم -ه المنازعة ، والذ# �)ون محّص 

  3.تفاق الصلح لطرف اآلخر حتى �م)ن التوصل إلى إجانب من حقوقه مقابل تنازل ا

مثلهم بینما في التح)�م �ومة أنفسهم أو -من قد الصلح من جانب أطراف الخصقد ینع -2

  4.�قوم المح)م -مهمة القضاء ، ألن التح)�م أشد خطورة من الصلح 

-الرجوع إلى القواعد المنظمة للتح)�م تجدها مستقلة عن الدعوQ القضائ�ة في حین ال -3

 Jقائمة اإلدار4ة خارج مفهوم قانون اإلجراءات المدن�ة و مجال للحدیث عن الصلح وف Qدعو

تفاق الصلح، لطعن -أ# طر4قة من طرق الطعن في إومطروحة أمام القاضي ، )ذلك ال �م)ن ا

  5.بینما أح)ام التح)�م �م)ن الطعن فیها -الطرق المقّررة في قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار4ة 

                                                           

ال یجوز الصلح في المسائل المتعلقة -الحالة : " على 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من المر  461تنص المادة  -  1
  ".الشخص�ة أو -النظام العام ولكن یجوز الصلح عن المسائل الناجمة عن الحالة الشخص�ة 

المسائل المتعلقة -النظام العام أو حالة ال یجوز التح)�م في : " على 08/09من القانون  02فقرة  1006وتنص المادة -
  ".األشخاص وأهلیتهم 

  .75/58من األمر  459، المادة  08/09من القانون  1011و 1007المادتان  -  2
، دار الف)ر الجامعي ، اإلس)ندر4ة ،  التح�م االختار- واإلج�ار- في المنازعات المدنة والتجار(ةعلي ، عوض حسن ،  -  3

  .16، ص 2001
  .33، ص  المرجع الساب2عبد الحمید ن الشوارiي ،  -  4
  .08/09من القانون  1033، 1032، 973ینظر المواد  -  5
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  :تمییز التح�م عن الو�الة : ثانا 

�فوض لو)الة واإلنا-ة هو عقد -مقتضاه ا: " )اآلتي ف القانون المدني الجزائر# الو)الة عرّ 

  1" .مه للق�ام -عمل شيء لحساب المو)ل وiإسشخص شخصا آخر 

 نشاءام قانوني �عّبر عن وسیلة فن�ة إلنظ: " وعّرفت الن�ا-ة )ذلك من قبل الفقه على أّنها 

النائب ، على -االستعانة -شخص وس�X هو ) نفراد�اعقد )ان أو تصرفا إ(صرف القانوني الت

أساس التعاقد قد ال �قوم -ه الشخص -األصالة عن نفسه ، ولكن قد �قوم -ه النائب ن�ا-ة عن 

  2) .األصیل(صاحب الشأن 

ده على ا )ان وجه الش-ه الوحید بین التح)�م والو)الة هو أّن )ّال منهما �عتمد في وجو لمّ 

  :ختالف بینهما عقد ، نقوم بب�ان أوجه اإل

ان هما أطراف النزاع وموضوعه هو إخت�ار شخص مستقل تمام التح)�م طرفعقد -1

ل وموضوعها تخو4ل الو)یل ستقالل عن الخصوم ، أما في عقد الو)الة فطرفاه الو)یل والمو)ّ اإل

  3.نفسه سلطة الن�ا-ة عن المو)ل في عمل من األعمال القانون�ة 

  .صرف قانوني یتخذ المح)م قرارا قانون�ا أما الو)یل ف�قوم بت-2

لخصوم ، ولكن إذا )ان -عض المح)مین �عتبرون أنفسهم من الناح�ة النفس�ة و)الء عن ا

مؤ)دا إال إذا  لتزامه بها أن �)ون لمطلقة وإ قتناع المح)م -الموضوع�ة افإّن الواقع یدل على أن إ

خدوع ، لتزم بها هو اآلخر حتى ال �)ون هو الموثJ المح)م الذ# إختاره الخصم اآلخر ، إ

لذلك فإن عالج المش)لة النفس�ة �)ون إما عن طر4قة المح)م الفرد أو عن طرJ4 التح)�م 

                                                           

  .75/58من األمر  571المادة  -  1

  .250، ص  المرجع الساب2،  أنواع التح�م وتمییزه عن غیرهالسید عمر التحیو# ، محمود  -  2
  .34ص  ،لمرجع الساب2 الشوارiي ، اعبد الحمید  -  3
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المؤسسي بإعداد قائمة -أسماء المح)مین من خبرة رجال القانون المشهود لهم -الكفاءة والنزاهة 

  1.خت�ار من القائمة القائمة أو یترك للخصوم حر4ة اإل وتش)ل )ل نزاع هیئة -الدور من

  :تمییزالتح�م عن الخبرة : الثاث

تعتبر الخبرة القضائ�ة وسیلة من وسائل اإلث-ات وٕاجراء من إجراءات التحقیJ التي �أمر بها 

القاضي للفصل في مسألة من المسائل ذات طا-ع فني خاص ل�س -مقدوره اإللمام بها لكونها 

�حتاج القاضي إلى من ینّوره إلخ ، لذلك ...مسألة تقن�ة فن�ة )المحاس-ة  الهندس�ة والطب 

  2.و�ساعده في فهم هذه المسائل 

" تعر4ف الخبرة على أّنها  08/09وقد جاء في قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار4ة رقم 

  3".تهدف إلى توض�ح واقعة ماد�ة تقن�ة أو علم�ة محضة للقاضي 

المح)م أو الخصوم  ذلك اإلجراء الذ# �عهد -مقتضاه القاضي أو:" و�قصد -الخبرة أ�ضا 

إلى شخص -مهمة إبداء رأ�ه في -عض المسائل ذات الطا-ع الفني والذ# �)ون على درا�ة بها 

  4".دون إلزام القاضي أو الخصوم بهذا الرأ# 

  :ة خصائص تتمثل في وتتمیز الخبرة -عدّ 

لقائ�ا خت�ار# ، حیث �م)ن للجهة القضائ�ة األمر تز الخبرة من حیث المبدأ -طا-ع إتتمیّ -1

  .بإجرائها بدون أن �طلب األطراف ذلك 

                                                           

  .71، ص  المرجع الساب2، فراح مناني -  1

مصر ، سنة  ، منشأة المعارف ، التزو(ر والتز(یف مدنا وجزائا في ضوء الفقه والفضاءالشوارiي ،  عبد الحمید  -  2
  .552، ص 1996

  .08/09من القانون  125المادة  -  3
متطل-ات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون  مذ)رة م)ملة منالتح�م في العقود اإلدار(ة ،حیرش ، نوال  -  4

  .20، ص 2013إدار# ، جامعة دمحم خ�ضر ، -س)رة ، 
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ل في نقا-ة مهنته حسب صات الخبراء ، فمنهم من هو مسجّ تتعدد وتختلف تخّص -2

صه ومنهم من هو غیر مسّجل فیها ، )ذلك هناك خبراء مقّیدین في قائمة الخبراء تخّص 

  .القضائیین ، وهناك خبراء غیر مسجلین في أ# تنظ�م 

خت�ار خبیر أو أكثر وذلك یرجع إلى طب�عة )ل قض�ة ، لم ینص -حر4ة إیتمتع القاضي -3

المشرع على العدد األقصى من الخبراء الذین �م)ن للقاضي أن �أمر بتعیینهم بل ترك ذلك 

  .ب وتعدد المسائل الفن�ة المثارة في )ل قض�ة للسلطة التقدیر4ة للقاضي حسب تشعّ 

  1.د دعوQ قضائ�ة أولى مرفوعة وجود الخبرة القضائ�ة یتوقف على وجو -4

  : ومن خالل ما تقّدم �م)ننا إجمال أوجه التشا-ه بین التح)�م والخبرة في النقاV التال�ة 

وضوع�ة و)ذا الح�اد �شترك التح)�م مع الخبرة في )ونهما �قومان على ضرورة توافر الم-1

  .ة ستقالل أثناء م-اشرة عمل�ة التح)�م أو إنجاز الخبر والنزاهة واإل

فاق -ه مع الخبرة في أساسهما ، وهو إتّ یرQ ال-عض -أّن الّنظام القانوني للتح)�م یتشا-2

 بخصوص مسألة األطراف ،)ما أّن التح)�م والخبرة ال یلجا إلیهما من األطراف المتنازعة إالّ 

  2.محل نزاع أو خالف 

)ما أّن هناك خالف بین التح)�م والخبرة یّتضح في أّن التح)�م ع-ارة عن نظام خاص 

ملزم لألطراف ، أما الخبرة فهي وسیلة -قرار للتقاضي �قوم المح)م من خالله -حسم الّنزاع 

  للحصول على 

  3.�ة معینة ، وهذا الرأ# غیر ملزم للخصوم رأ# شخص من الغیر حول مسألة فنّ 

                                                           

، مذ)رة م)ملة من متطل-ات نیل شهادة الماستر في الحقوق ،  الخبرة القضائة في المنازعة اإلدار(ةشت�ح ،  لزهار#  -  1
  .12، ص 2013تخصص قانون إدار#، جامعة دمحم خ�ضر ، -س)رة ، 

  .40، ص  المرجع الساب2سناء بلقواس ،  -  2
  .20، ص  المرجع الساب2حیرش ، نوال -  3
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خت�اره في حین أن للخبیر ن ثقة الخصوم -ه هي التي أّدت إلیؤد# ال�مین ألالمح)م ال -3

  .یؤد# ال�مین أمام القضاء -مقتضى النصوص القانون�ة 

مع المح)م الفاصل  مر -الخبرة ، أو الطعن ف�ه -النقص إالّ ال یجوز إستئناف الح)م الآل-4

 1.في الّنزاع على ع)س التح)�م 

  :ثاني لم�حث الا

  التح�م في عقود البوتآلة 

تفاق األطراف حل المتتال�ة حیث �)ون أولها في إ�قوم نظام التح)�م على جملة من المرا

لتزام -مختلف شروطها نزاعهم للتح)�م عن طرJ4 إبرام اإلتفاق�ة التح)�م�ة واإلعلى إخضاع 

  .) المطلب الثاني( المترت-ة عنها 

ن شرطا ضمن شروV اف حیث �)و بین األطر  فاق التح)�م قبل نشوء النزاعتّ وقد �قع إ

المطلب ( بینهم وهذا ما ندعوه -مشارطة التح)�م فاق عل�ه -عد نشوء النزاع تّ العقد،أو �قع اإل

 ).الثاني

  :المطلب األول

  إبرام اتفاقة التح�م

�عتبر إتفاق التح)�م )نقطة بدا�ة في نظام التح)�م ، حیث إهتم )ل من الفقه والقانون 

)بیرا -ه ، ونّظمه تنظ�ما یتالءم مع أهمیته نظرا لكونه جوهر التح)�م ، -حیث ال  إهتماما

 J4عرض أ# نزاع على المح)مین إال -اتفاق ذو# الشأن إتفاقا صر4حا على الفصل ف�ه -طر�

  .التح)�م 

                                                           

  .08/09من القانون  145-131ینظر المواد -  1
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و�عرف اتفاق التح)�م على أّنه اإلتفاق الذ# �حیل -مقتضاه األطراف على التح)�م )ل أو 

 1ازعات التي نشأت أو �م)ن أو تنشأ بینهما في خصوص عالقة قانون�ة تعاقد�ة،-عض المن

اتفاق بین الخصوم في نزاع معّین قائم بینهم : " و�م)ن القول )ذلك -أّن اتفاق التح)�م هو 

-الفعل یلتزمون -مقتضاه -عرض هذا الّنزاع على المح)م أو المح)مین یختارونهم للفصل ف�ه 

و4تطلب لصحة إتفاق التح)�م توفر جملة من 2".اح-ة الوال�ة واإلختصاص بدال من المح)مة ص

  :األر)ان و الشروV الالزمة له ، وهذه األر)ان والشروV نحّددها في الفروع التال�ة 

  تفاق التح�م أر�ان إ: الفرع األول 

 �قوم إتفاق التح)�م على ثالثة أر)ان هي الرضا والمحل والسبب و4ترتب على تخّلف أ#

  :وهو ما نتناوله على الّنحو التالي  3من هذه األر)ان إنعدام إتفاق التح)�م أو عدم وجوده

  :الرضا : أوال 

یتحقJ الّرضا -اتفاق التح)�م بتالقي إرادة األطراف على عقد اتفاق التح)�م سواء في صورة 

إلنعقاد إتفاق شرV أو مشارطة ، و�عتبر جمهور الفقه الرضا من الشروV الموضوع�ة الالزمة 

التح)�م ، و4تحقJ تالقي اإلیجاب والقبول في إتفاق التح)�م في ش)ل أو صورة )موافقة أطراف 

الخصومة على تدّخل الشخص في الخصومة التح)�م�ة ، )ما �عتبر الخضوع لنظام قانوني 

  4.معّین وقبول التعامل في هذا النظام من قبیل الرضا -التح)�م 

ل�ة محّددة لكتا-ة إتفاق التح)�م ، فیجوز إیراد إتفاق التح)�م في أ# ولم �شترV المشّرع ش)

  5.ش)ل أو صورة ، العبرة أن �)ون إتفاق التح)�م م)تو-ا إّال )ان -اطال

                                                           

  .142، ص 2008، لبنان ، 1، مجد المؤسسة الجامع�ة للّدراسات ، V م وقضاء الّدولالتح�السالمي ،  الحسین -1
  .69، ص 2009، دار الجامعة الجدیدة ، اإلس)ندر4ة ،  التح�م اإللكترونيعبد الفتاح مطر ، عصام  -2

  .106، ص  المرجع الساب2والي ، فتحي  -3
  .105، ص  المرجع الساب2والي ،  فتحي -4
  .393ص  المرجع الساب2 ،إبراه�م عبد التواب ، أحمد-5
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تفاق�ة ان سینته�ان لوضع إوٕاذا )ان الرضا ال یثیر إش)ال�ة في العقود -اعت-ار أّن الطرف

ّن الصعو-ة تثار في حالة قة مستقلة عنه ، لك، سواء جاءت في صلب العقد أو في وث�م)تو-ة

إلخ ، وحتى �قع اإلیجاب ...تفاق التح)�م على المراسالت المت-ادلة والبرق�ات ما إذا إقتصر إ

تفاق التح)�م هو نتیجة النزاع عن یر صراحة إلى )ون الهدف من وراء إصح�حا البّد أن �ش

  .ة قّ القضاء وأن یتم تحدید الّنزاع بد وال�ة

ل �م)نه الّرجوع عنه ما دام غیر ملزم -ال-قاء على إیجا-ه ، بواألصل أّن صاحب الرسالة 

ّنه یتعین عل�ه ال-قاء ة معینة فإختلف  في حالة تحدید مدّ الموجه إل�ه لم �قبله ، لكّن الوضع ی

ینعقد یها ، أما القبول الذ# ، وال �ستط�ع الّرجوع عن إیجا-ه طوال المدة المتفJ علعلى إیجا-ه 

ل�ه اإلیجاب و�شترV ف�ه أن �)ون مطا-قا من وجه إّتفاق التح)�م فهو القبول الصادر م-ه إ

وأن �صدر القبول ) جوهر4ة أو ثانو�ة ( لإلیجاب مطا-قة تامة في )ل ما تناوله من مسائل 

  1.خالل األجل المحّدد 

  :المحل : ثانا 

وموضوع إّتفاق التح)�م هو إتزام  تح)�م هو موضوع المنازعةّتفاق الأّن محل إالواقع 

تفاق قضاء الدولة ، و4تعین أن یتعلJ إ ستمرار ف�ه دون األطراف -اإللتجاء إلى التح)�م واإل

 Jالتح)�م من حیث محّله بنزاع یجوز ف�ه الصلح وال یتعارض مع النظام العام وهو ما یتعل

تفاق على التح)�م في از اإل-اطال ، والح)مة من عدم جو  تفاقوقع إ وٕاالّ  2-محل التح)�م ،

العامة المسائل المتعلقة -النظام العام واآلداب العامة )ون هذه المسائل خاضعة لرقا-ة السلطة 

لّلجوء ن تسر# علیها قواعد محّددة هو األمر الذ# ال یتحقJ في حالة اوٕاشرافها ، والتي �عنیها أ

جوء إلى التح)�م لألشخاص فالمشّرع الجزائر# عندما أجاز اللّ  3،للتح)�م -صدد هذه المسائل

                                                           

  .271،272، ص  المرجع الساب2محي الدین مصطفى أبو أحمد ،  عالء -1
  .328، ص 2009، دار الجامعة الجدیدة ، األزار4طة ،  تفاق التح�م والّدفوع المتعلقة �هإبراه�م عبد التواب ، إأحمد  -  2
  .38، ص  المرجع الساب2عبد المنعم خل�فة ،  زعبد العز4 -  3
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تفاق�ات الدول�ة النزاعات الناجمة عن تطبیJ اإل:  لین هماالمعنو�ة العامة ، فقد حصرها في مجا

  1.أو النزاعات الناجمة عن تطبیJ الصفقات العموم�ة 

  :السبب : ثالثا 

تفاق�ة التح)�م هو الّلجوء والسبب في إ ،لتزم العاقد لغرض الذ# من أجله إ�قصد -السبب ا

وتفاد# قضاء الدولة لما ف�ه من تعقیدات إجرائ�ة ووقت�ة إلى قضاء خاص لما ف�ه من ممّیزات 

تفاق�ة التح)�م عقد ن النّ�ة ، ونتیجة لما سبJ فإّن إ، ولما �حققه من سر4ة مطلو-ة مع فرض حس

  2.ال بّد من توافر ف�ه أر)ان العقود -صفة عامة 

  :مشروS صحة اتفاق التح�: الثاني  الفرع

صة الّتفاق التح)�م ، وشروV صحة مّیز -عض الفقه بین الشروV العامة والشروV الخا

تفاق األطراف على التح)�م ، تتعلJ -ش)ل إتفاق التح)�م وقد تتعلJ -موضوع إتفاق التح)�م قد إ

  :التالي  ومن ثم تنقسم إلى شروV ش)ل�ة وشروV موضوع�ة على النحو

  :وتالشروS الش�لة لصحة إتفاق التح�م في عقد الب: أوال 

تفاق التح)�م أن یتضمن مجموعة من الشروV ة إلصحّ تطلب القانون الجزائر# والمقارن ی

تصّرف في الحJ الش)ل�ة والتي تتمثل في أن �)ون م)تو-ا وأن �)ون صادرا ممن له أهل�ة ال

وهذا ما  4،وجود مح)م أو مح)مین یتم تعیینهم-اإلضافة إلى ضرورة  3،تفاق التح)�ممحل إ

  :سنتناوله على النحو التالي

  

                                                           

  .08/09من القانون  975المادة  -  1
  .226، ص  المرجع الساب2بومعزة ،  نبیهة -  2
  .392، ص المرجع الساب2 ابراه�م عبد التواب ،  أحمد -  3
  .574، ص  2013، البلیدة ، 4، منشورات -غداد ، V شرح قانون اإلجراءات المدنة واإلدار(ةبرiارة ، عبد الرحمن  -  4
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  : شرS الكتا�ة -1

تفاق التح)�م و م)توب وتعتبر )تا-ة إ تفاق محرر�قصد -)تا-ة إتفاق التح)�م أن یرد هذا اإل

  .شرطا لصّحته 

جراءات المدن�ة واإلدار4ة ، نجد المتضمن قانون اإل 08/09و-الّرجوع إلى أح)ام القانون 

نّص صراحة على إلزام�ة أن �)ون إّتفاق التح)�م م)تو-ا سواء في  -أّن المشّرع الجزائر# 

  1.والوث�قة التي تستند إلیها أتفاق�ة األصل�ة اإل

  :شرS األهلة -2

من  هل�ةهي القدرة أو الصالح�ة على إبرام التصرف القانوني واأل" La capacité"األهل�ة 

فاق ، و�شترV ف�من تفها -طالن اإلوت و4ترتب على تخلّ شروV صحة إتفاق التح)�م في عقد الب

وهذا  2،تفاقي الحJ موضوع اإلف فتفاق التح)�م أن �)ون لد�ه أهل�ة التصرّ �)ون طرفا في إ

�م)ن : " تنّص على  ىمن قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار4ة والت 1006لنص المادة  إعماال

وiهذا �)ون  3،..."ف فیها لكل شخص الّلجوء إلى التح)�م في الحقوق التي له مطلJ التصرّ 

ف واألهل�ة تفاق التح)�م على أّنها أهل�ة التصرّ قد حّدد األهل�ة الالزمة إلبرام إالمشّرع الجزائر# 

الوال�ة ، البلد�ة ، المؤسسات الدولة ، ( التي نحن -صدد دراستها هي أهل�ة المصلحة المتعاقدة 

، وأهل�ة المتعاقد معها سواء )ان فردا أو على هیئة شر)ة أو ) العموم�ة ذات الص-غة اإلدار4ة 

  .)ان وطن�ا أو أجنب�ا 

  

  

                                                           

  .08/09من القانون  1008/1012/1040المواد  -  1

  .408، ص  المرجع نفسهإبراه�م عبد التواب ، أحمد  -2
  .08/09من القانون رقم 1006المادة  -  3
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  :أهلة المصلحة المتعاقدة -أ

المتعلJ -اإلجراءات المدن�ة واإلدار4ة أّنه عندما �)ون  08/09جاء في أح)ام القانون 

-م-ادرة من الوز4ر المعني أو الوزراء المعنیین ، أما إذا التح)�م متعّلقا -الّدولة فیتم الّلجوء إل�ه 

والي أو رئ�س تعّلJ التح)�م -الوال�ة أو البلد�ة ف�)ون الّلجوء إل�ه على التوالي -م-ادرة من ال

یتم  عموم�ة ذات ص-غة إدار4ة وعندما یتعلJ التح)�م -مؤسسة   الشعبي البلد# ،المجلس 

  1.الّلجوء إل�ه عن طرJ4 م-ادرة من ممثلها القانوني أو من السلطة الوص�ة التي یت-عها 

  :أهلة المتعامل المتعاقد - ب

�م)ن لكل شخص الّلجوء "ّنه في أ 1006تتمثل أهل�ة المتعامل المتعاقد حسب نص المادة 

التصرف فیها ، وال یجوز التح)�م في المسائل المتعلقة  ى التح)�م في الحقوق التي له مطلJإل

ستخالصه من هذه المادة أّن وما �م)ننا إ..." شخاص وأهلیتهم  -الّنظام العام أو حالة األ

، و�)ون أ�ضا  19د بلوغه سن المتعامل المتعاقد إذا )ان شخصا طب�ع�ا فإّن أهلیته تكون -مجرّ 

مال األهل�ة فهو ممنوع عل�ه ، وفي حالة إذا لم تتوافر ف�ه شرV ) لم �حجرمتمتعا -قواه العقل�ة و 

الذین ل�س بإم)انهم إبرام  تفاق التح)�م و4نطبJ ذلك على القاصر4ن وناقصي األهل�ةمن إبرام إ

أو -اشروا هذا األمر بواسطة نائبهم  إذا أذن لهم بذلك أو قضي بترشیدهم تفاق إالّ هذا اإل

  2.القانوني 

أما أهل�ة المتعامل المتعاقد -اعت-اره شخصا معنو�ا فأهلیته �ستمدها من خالل نص قانوني 

  3.أو العقد الذ# أنشئ على أساسه 

  

                                                           

  .المرجع الساب2، 08/09نون رقم امن الق 976المادة  -1
  .www .majalah.new.ma ، مجلة الفقه والقانون ، مأخوذة من موقع "التح�م وشروS صحته " دام�ة أشهیبو ،  -2

  .90، ص 2012، العرق ، 1، منشورات الز4ن الحقوق�ة ، V أح�ام عقد التح�م وٕاجراءاتهأسعد فاضل مندیل ، -  3
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  :ختار المح�م إ-3

في خصومة  لوه عنا�ة الفصلهو شخص یتمتع بثقة الخصوم أوّ " : L’arbitre" المح)م 

  .قائمة بینهم ، وقد یتم تعیینه من قبل المح)مة 

  :ومن بین الشروV التي یجب أن تتوافر في المح)م هي على النحو التالي 

من ق  1017تش)یل مح)مة التح)�م من مح)م أو عدة مح)مین عمال بنص المادة -

  .إ.م.إ.

معنو�ا ، وفي الحالة  في قانون التح)�م الجزائر# قد �)ون المح)م شخصا طب�ع�ا أو -

األخیرة یجب على الشخص المعنو# تعیین عضو أو أكثر من أعضائه -صفة مح)م ، عمال 

  .إ.إ م. من ق  1014-أح)ام المادة 

إال إذا قبل المح)م  1قبول المح)م لمهّمته ، -حیث ال �عّد تش)یل مح)مة التح)�م صح�حا-

  2.أو المح)مون -المهمة المسندة إلیهم 

  وت ضوعة التفاق التح�م في عقد البالشروS المو : ثانا 

 Jالموضوع�ة لصحة اتفاق التح)�م تتمثل في تعل Vذهب جمهور من الفقه إلى أّن الشرو

وأن �)ون مم)نا  اتفاق التح)�م -موضوع یجوز ف�ه الصلح وعدم تعارضه مع النظام العام ،

  :للتح)�م ال مستح�ال ، وهذا ما سنوضحه على الّنحو التالي

  

  

                                                           

  .125، ص  المرجع الساب2مناني ، فراح  -  1
،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد)توراه ، تخصص قانون خاص ،  المنازعات المدنة في القانون الجزائر- سوالم ، سف�ان  -  2

  .150، ص 2014جامعة دمحم خ�ضر ، -س)رة ، 
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  : فه الصلح وال یخالف النظام العامتفاق التح�م �موضوع ال یجوز عدم تعل2 إ-1

موضوعه غیر مخالف للنظام العام تفاق التح)�م أن �)ون االتفاق من حیث �شترV لصحة إ

  1.و4نسحب هذا ال-طالن إلى قرار التح)�م وٕاال وقع االتفاق عل�ه -اطال  ،

إّن الّنظام العام ف)رة نسب�ة تختلف من نظام آلخر، إذ یتصور اتفاق موضوع التح)�م مع 

األعراف الدول�ة وتعارضه مع النظام العام الداخلي ، وقد ذهب ال-عض لتعر4ف الّنظام العام 

دنى أو المق�اس الذ# �فرضه المجتمع الدولي -أّنه مجموعة القواعد المع�ار4ة التي تمّثل الحّد األ

لحما�ة حقوق اإلنسان ، وقد ذهب ال-عض اآلخر لتعر4ف الّنظام العام في إطار التجارة الدول�ة 

-أّنه مجموعة الم-ادw التي تش)ل األسس التي �قوم علیها المجتمع الّتجار# الدولي ، والواضح 

4ف النظام العام الدولي في مجال الّتجارة الدول�ة ، من هذه التعر4فات السا-قة أّنها تنصرف لتعر 

وهذه الم-ادw واألسس قد تتفJ مع النظام العام الّداخلي للّدول وقد تختلف عنه ، فالّنظام العام 

في الّدول اإلسالم�ة یختلف عن الّنظام العام في الّدول غیر اإلسالم�ة ، والّنظام العام في 

ختلف عن دول الشرائع الالتین�ة والجرمان�ة وغیرها من النظم ، نطاق الدول األنجلو أمر4)�ة ی

  2.وأ�ا )ان الخالف بین النظام العام الّدولي والنظام العام الداخلي 

  :وت وسیلة لتسوة منازعات عقود البإم�انة التح�م �-2

وت أجنبي ، فإّن ثقته في القضاء الوطني وعدالة ظرا ألّن الطرف اآلخر في عقد البن

القانون الداخلي غال-ا ما تكون منعدمة ، لذا فإّنه �شترV أن تتم تسو�ة منازعات هذا العقد عن 

 Jمع الطب�عة الزمن�ة لتلك العقود ، وتواف Jالتح)�م نظرا لما یتسم -ه من سرعة تتواف J4طر

ا في تشج�ع االستثمارات األجنب�ة على الدخول في الدولة المض�فة على هذا الشرV رغ-ة منه

ّن إلى أمشروعات لن تستط�ع هي الق�ام بها نظرا لضعف إم)ان�اتها الماد�ة أو التقن�ة ، إضافة 

  .التح)�م ل�س ف�ه اعتداء أو إنقاص من الس�ادة الوطن�ة 
                                                           

  .38، ص  المرجع الساب2عبد المنعم خل�فة ، عبد العز4ز  -  1

2
  .114، 113، ص  المرجع السابقإبراهيم عبد التواب ،  - 
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من المسائل التي  األول�ة الالزمةإلجازة الّلجوء للتح)�م -شأنهاإضافة إلى مع�ار الموافقة 

�ة تقبل التصّرف و التصالح -شأنها ، وهذا للتح)�م الشرV ینطبJ على العقود اإلدار4ة وطن

  .وت )انت أم دول�ة ، مثل عقود الب

وواقع األمر أن تلك العقود یتوّلد عن تنفیذها مراكز قانون�ة شخص�ة أو ذات�ة ، ومن ثم 

الحقوق لصفتها الذات�ة قابلة للصلح والتنازل  تدور المنازعات فیها حول حقوق مال�ة ، وتلك

  1.األمر الذ# یجوز معه االتفاق على التح)�م 

  :المطلب الثاني 

  أش�ال اتفاق التح�م وٕاجراءاته

وت فإّن اتفاق التح)�م یتمّثل في االتفاق الذ# استنا تتعّلJ -التح)م في عقد الب-ما أّن در 

على عرض ما ینشأ بینهما من ) الجهة اإلدار4ة وشر)ة المشروع (یلتزم -مقتضاه طرفي الّنزاع 

 Vنزاعات على التح)�م من أجل الفصل ف�ه فهو بذلك �أخذ ش)لین ، إما أن �)ون في ش)ل شر

  :حو التالي أو �)ون في ش)ل مشارطة وهذا ما سنوّضحه على الن

  :أش�ال التح�م : الفرع األول 

 Vمنصوص عل�ه ضمن شرو Vقوم اتفاق التح)�م على صورتین إما �)ون في ش)ل شر�

  .وتد نشوء الّنزاع بین طرفي عقد البالعقد أو �)ون في ش)ل مشارطة تبرم -ع

  La Clause Compromissoire: شرS التح�م : أوال 

یلتزم -مقتضاه طرفین على الّلجوء للتح)�م الجزائر# دون قضاء إن شرV التح)�م  هو اّتفاق 

  2.الّدولة 

                                                           

  .159، 158، ص  المرجع الساب2عبد المنعم خل�فة ،  عبد العز4ز -  1
  .193، ص  المرجع الساب2 إبراه�م عبد التواب ،د أحم -  2
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من قانون اإلجراءات المدن�ة  1007نّص قانون التح)�م الجزائر# الجدید في المادة 

شرV التح)�م هو االتفاق الذ# یلتزم -موج-ه األطراف في عقد مّتصل : " واإلدار4ة على ما یلي 

أعاله لعرض النزاعات التي قد تثار -شأن هذا العقد على  1006ة -حقوق متاحة -مفهوم الماد

  . التح)�م

وعل�ه �)ون شرV التح)�م سا-قا على ق�ام الّنزاع بین الطرفین في العقد و4هدف إلى إحالة 

  1.المنازعات المستقبل�ة التي تثار -شأن ذلك العقد 

-ح هذا الشرV هو القاعدة في في الواقع أّن شرV التح)�م )ثیرا ما یندرج في العقد بل أص

میدان الّتجارة الدول�ة ، حیث أّن الغالب�ة العظمى من قضا�ا التح)�م وخاصة الدولي تنشأ 

  2.استنادا إلى اتفاق الحJ على نشوء النزاع 

  La Compromis: مشارطة التح�م : ثانا 

النزاع الخاص بذلك �قصد -اتفاق التح)�م ذلك االتفاق الذ# یبرمه طرف العقد -عد وقوع 

التح)�م عقدهما دون أن  اا إلى التح)�م ، ومثال ذلك أن یبرما طرفمالعقد و�ح�الن -موج-ه نزاعه

یتضمن شرV التح)�م لتسو�ة المنازعات بینهما ، وفي مرحلة الحقة �عرض أحدهما على اآلخر 

  3.�م تسو�ة أ�ة منازعة مستقبل�ة ناشئة عن العقد أو تتعلJ -ه إلى هیئة التح)

من قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار4ة حیث نصت  1011وهذا ما جاء في نص المادة 

اتفاق التح)�م هو االتفاق الذ# �قبل األطراف -موج-ه عرض نزاع سبJ : " المادة على مایلي 

  ".نشوؤه على التح)�م 

                                                           

  .145، ص  المرجع الساب2سوالم ، سف�ان  -  1
2Mostafa tarari tami, droit algérien  de l’arbitrage commerciale internationale, Berti 
1erEdition ;Alger ; 2007, p 36 . 
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الجهة  ماو4جوز لألطراف المتنازعة االتفاق على التح)�م حتى أثناء سر4ان الخصومة أم

وفي هذه الحالة بإم)ان الخصوم التماس إجراء الفصل في الخصومة وفقا للمادة ئ�ة ، القضا

من نفس  1018إ إلى حین انتهاء أجل التح)�م المنصوص عل�ه من المادة .م.إ.من ق 214

القانون على اعت-ار أّن التح)�م طرJ4 بدیل لحل الّنزاعات مثل الوساطة التي ی-اشرها شخص 

  .ي عن القضاء دون أن یترتب على ذلك تخّلي القاضي عن القض�ة أجنب

فإذا انتهت الخصومة التح)�م�ة -صور ح)م یتم التنازل عن الخصومة القضائ�ة ، أما في 

  1.حالة فشل التح)�م �عاد السیر في الخصومة القضائ�ة 

  إجراءات التح�م : الفرع الثاني 

في الخصومة أسسا من قبل األطراف أنفسهم وفي یتم تحدید اإلجراءات الواجب ات-اعها 

غ�اب ذلك تتولى مح)مة التح)�م ض-X اإلجراءات وتض-X اإلجراءات في صلب اتفاق�ة 

  .التح)�م م-اشرة أو استنادا إلى نظام تح)�م 

وألطراف الّنزاع م-اشرة أو -الّرجوع إلى نظام التح)�م تعیین المح)م أو المح)مین ، أو تحدید 

 Vعزلهم أو استبدالهم و�عرض الّنزاع على مح)مة التح)�مشرو Vمن قبل  تعیینهم وشرو

إذا تعّلJ األمر -شرV التح)�م ، و4جوز للطرف الطرفین معا أو من الطرفالذ# یهّمه التعجیل 

  :المعني -التعجیل في رفع األمر إلى 

)�م یجر# في رئ�س المح)مة التي �قع في دائرة اختصاصها التح)�م ، إذا )ان التح-1

رئ�س مح)مة الجزائر إذا )ان التح)�م یجر# في الخارج واختار األطراف تطبیJ  - 2.الجزائر

  .قواعد اإلجراءات المعمول بها في الجزائر 

                                                           

  .584، ص  المرجع الساب2برiارة ، عبد الرحمن  -1
 .المرجع الساب2، 08/09من القانون  1018-214لمواد )ذلك ینظر ا-
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في حالة عدم تحدید الجهة القضائ�ة المختصة في اتفاق�ة التح)�م یؤول االختصاص -3

  1.برام العقد أو م)ان التنفیذإلى المح)مة التي �قع في دائرة اختصاصها م)ان إ

أشهر تبدأ من یوم تار4خ تعیینهم أو من  04رف 4لزم المح)مون بإتمام مهمتهم في ظو 

تار4خ إخطار مح)مة التح)�م ، غیر أّنه �م)ن تمدید هذا األجل إما -موافقة األطراف أو من 

-اتفاق جم�ع  طرف رئ�س المح)مة المختصة ، وال یجوز عزل المح)مین خالل هذا األجل إال

  2.األطراف ، )ما ال یجوز للمح)مین الّتخلي عن هذه المهمة إذا شرعوا فیها 

 : و4ترتب على صدور ح)م التح)�م أثر4ن هما 

  انتهاء مهمة التح�م : أوال 

یتخلى :" إ ، والتي تنص على .م.إ.من ق 1الفقرة  1030ونصت على هذا األثر المادة 

فصل ف�ه ، وعل�ه ف-مجّرد صدور الح)م التح)�مي وحسمه للنزاع فإنه المح)م عن الّنزاع -مجّرد ال

  .بنها�ة إجراء التح)�م ن�ضع حّدا لمهمة الهیئة التح)�م�ة و�)ون -مثا-ة إذ

  اكتساب الح�م التح�مي حجة الشيء المقضي فه  :ثانا 

أح)ام وز إلجراءات المدن�ة واإلدار4ة ال تحمن قانون ا 1031نّصت على ذلك المادة 

، فقد " التح)�م حج�ة الشيء المقضي ف�ه -مجر صدورها ف�ما یخص النزاع المفصول ف�ه 

أحسن المشّرع الجزائر# -الّنص صراحة على حج�ة أح)ام التح)�م معتبرا هذه الحج�ة أثرا من 

  3.أثار األح)ام التح)�م�ة 

  

                                                           

  .المرجع نفسه، 08/09من القانون  1042-1041مادة ال-1
  .08/09من القانون  1018-1010المادة  -  2
، مذ)رة مقدمة لنیل شهادة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ،  التح�م في العقود اإلدار(ة الدولةمنیر ع-اسي ،  -  3

  .78، 77، ص  2014تخصص إدارة أعمال ، خم�س مل�انة ، 



 الفصل الثاني                                            إجراءات التح�م في عقد البوت
 

80 

 

  :الم�حث الثالث 

  وتفي عقود البطرق الطعن في أح�ام التح�م 

عدم المساس -األح)ام التح)�م�ة -عد صدورها ضرورة ملّحة الستقرار الحقوق ،  مبدأإّن 

والمراكز القانون�ة ، وهذا االستقرار ال یتحّقJ إال إذا اكتسب الح)م المعني حصانة تحول دون 

المساس -ه سواء بتعدیله أو بإلغائه ، غیر أّنه من ناح�ة أخرQ نجد هذه الح)ام تصدر من -شر 

  1.ن من الخطأ ، سواء )ان متعّمدا أو غیر متعّمد غیر معصومی

على هذا األساس أقّرت التشر4عات والمعاهدات الدول�ة طرقا مختلفة للطعن ضّد قرارات 

التح)�م في عقود اإلدارة الدول�ة ، وذلك لكي ال �صدر المح)مین قراراتهم -استخفاف وخارج 

-ه المشرع الجزائر# على غرار معظم م-ادw اإلنصاف و-طر4قة غیر شرع�ة ، وهذا ما أخذ 

التشر4عات الوطن�ة األخرQ ، حیث مّیز بین الطعن ضد األح)ام التح)�م�ة الدول�ة الصادرة في 

  :الخارج ، واألح)ام التح)�م�ة الدول�ة الصادرة -الجزائر والتي سنتطرق إلیها )اآلتي 

  :المطلب األول

  رجالطعن في األح�ام التح�مة الصادرة في الخا

�م)ن أن : " من قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار4ة في فقرتها األولى  1058تنص المادة 

�)ون ح)م التح)�م الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن -ال-طالن في الحاالت المنصوص 

  .أعاله  " 1056علیها في المادة 

                                                           

  .178، ص  المرجع الساب2مناني ، فراح  -1
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ج ال �م)ن أن �)ون ف-مفهوم المخالفة �فهم أن ح)م التح)�م  الدولي الصادر في الخار 

 1504موضوع طعن -ال-طالن في الجزائر ، وهو الحال المعتمد في القانون الفرنسي في المادة 

  1.قانون اإلجراءات المدن�ة الجدید من 

ومن هذا نستنتج أن أح)ام التح)�م الدولي الصادرة خارج الجزائر قابلة لالستئناف ، و�)ون  

القانون الصادر والفصل -االستئناف قابل للطعن -النقض ، وهذا ما سنبینه من خالل الفروع 

 :التال�ة 

  :الطعن �االستئناف: الفرع األول 

لقاضي برفض االعتراف أو برفض إ فإن األمر ا.م.إ.من ق 1055ط-قا ألح)ام المادة 

التنفیذ �)ون قا-ال لالستئناف ، غیر أّن المشرع الجزائر# قّید االستئناف ضد األمر القاضي 

  :والتنفیذ واستلزم ف�ه الشروV ذ)رت على سبیل الحصر -االعتراف 

ستئناف أمر القاضي برفض االعتراف ورفض تنفیذ الح�م التح�مي الصادر خارج إ: أوال 

  :الجزائر

وجدها المشّرع الجزائر# لالعتراف -ح)م التح)�م وتنفیذه هو إث-ات وV لتي أإن من بین الشر 

وجود الح)م التح)�مي وأن ال �)ون هذا الح)م مخالفا للنظام العام الدولي وال یتم االعتراف 

V2.والتنفیذ إال إذا توفرت هذه الشرو  

و�)ون األمر القاضي برفض االعتراف أو برفض التنفیذ قا-ال لالستئناف أمام الجهة 

القضائ�ة المختصة التي تعلو المح)مة التي صدر عنها األمر برفض االعتراف أو التنفیذ وذلك 

  3.الرفض -یوما من تار4خ صدور األمر  15في أجل 

                                                           

1-Fauchard Philippe, gaillard Emanuel ,et Goldman Berthold ,op cite, p 904 . 
 .المرجع الساب2، 08/08من القانون  10553-1051المادة 2 -

  .المرجع نفسه،08/09من القانون  1035المادة  -  3
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ها المعني أس-اب االستئناف أو یبرز فی، �سجل االستئناف -موجب عر4ضة م)تو-ة ومعللة 

-األحرQ أوجه الطعن المستند إلیها ، وتحمل العر4ضة )ل الب�انات القانون�ة وتكون مرفقة 

و)ذا الح)م التح)�مي واتفاق�ة التح)�م ، على أن تحترم جهة  ، -األمر محل االستئناف

  .االستئناف مبدأ الوجاه�ة 

  :وتنفیذ الح�م األجنبيستئناف أمر القاضي �االعتراف إ: ثانا 

إل�ه طلب االعتراف ب المقّدم لإّن رئ�س المح)مة عادة ما �ستجیب عند فصله في الط

  وتنفیذ 

والتأكد من عدم وجود ما �منع االعتراف  1القرار التح)�مي -عد مراقبته الملف المقّدم إل�ه ،

الجزائر# منع مبدئ�ا استئناف وتنفیذ الح)م التح)�مي في الجزائر ، وفي هذه الحالة فإّن المشّرع 

األمر القاضي -االعتراف أو التنفیذ ، وأجاز ذلك استثناءا على سبیل الحصر في نّص المادة 

ال یجوز استئناف األمر القاضي -االعتراف أو -التنفیذ إال في : " والتي جاء فیها  1056

  : الحاالت التال�ة 

على اتفاق�ة -اطلة أو انقضاء م أو بناءا إذا فّصلت مح)مة التح)�م بدون اتفاق�ة تح)�-1

  .مدة االتفاق�ة 

  .إذا )ان تش)یل هیئة التح)�م أو تعیین المح)م الوحید مخالفا للقانون -2

  .إذا فصلت مح)مة التح)�م -ما یخالف المهمة المسندة إلیها  -3

  .إذا لم یراع مبدأ الوجاه�ة  -4

  .وجدت تناقضا في األس-اب  أو إذا، إذا لم تسبب مح)مة التح)�م ح)مها -5

                                                           

  .المرجع الساب2، 08/09من القانون  1052- 1051مادة ال 1
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  ".إذا )ان ح)م التح)�م للنظام العام الدولي -6

یوما  15وخالفا لالستئناف ضد األمر الذ# یرفض االعتراف أو التنفیذ الذ# �)ون خالل 

، فإن االستئناف ضد األمر القضائي -االعتراف أو التنفیذ یرفع أمام المجلس القضائي خالل 

من التبل�غ الرسمي ألمر رئ�س المح)مة ط-قا لما جاء في أح)ام قانون واحد ابتداءا ) 01(شهر 

  1.اإلجراءات المدن�ة و اإلدار4ة 

  :الطعن �النقض: الفرع الثاني 

الطعن -النقض هو طرJ4 غیر عاد# للطعن في أح)ام التح)�م الدول الصادر في الخارج 

تكون القرارات : " ار4ة على من قانون اإلجراءات المدن�ة واإلد 1061، وقد نّصت المادة 

  2".أعاله ، قابلة للطعن -النقض  1058و  1056و 1055الصادرة تطب�قا للمواد 

و-التالي فإّن القرارات الصادرة عن المجالس القضائ�ة في االستئناف المرفوع ضد أمر 

للطعن رئ�س المح)مة برفض االعتراف أو التنفیذ أو أمر القاضي -االعتراف أو التنفیذ قابلة 

  .-النقض

و-ما أّن المشّرع الجزائر# لم �حّدد الحاالت التي یجوز فیها الطعن -النقض في القرار 

الفاصل في استئناف الح)م التح)�مي الصادر -الخارج یتعین الّرجوع إلى األح)ام العامة 

  3.المنصوص علیها في قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار4ة 

المح)مة العل�ا -اعت-ارها الهیئة المختصة بنظر الطعون -النقض یرفع الطلب -النقض أمام 

في القرارات النهائ�ة الصادرة عن المجالس القضائ�ة إثر االستئناف ضّد األمر القاضي برفض 

ة ذلك ، وذلك -عر4ضاالعتراف ورفض تنفیذ الح)م التح)�مي األجنبي أو تلك التي تسمح ب

                                                           

  .المرجع الساب2، 08/09من القانون  1057-1056مادة ال -  1
  .566، ص  المرجع الساب2عبد الرحمن برiارة ،  -  2
  .المرجع نفسه، 08/09من القانون  358المادة  -  3
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في أجل  354العل�ا ، و4رفع الطعن -النقض ط-قا للمادة موقعة من محاٍم معتمد لدQ المح)مة 

شهر4ن یبدأ من تار4خ التبل�غ الرسمي للح)م المطعون ف�ه إذا تّم شخص�ا ، و�مّدد األجل ) 02(

تار وال یترتب على الطعن الرسمي في موطنه الحق�قي أو المخ أشهر إذا تّم التبل�غ) 03(إلى 

  361.1تح)�م اإلدار# الدولي ط-قا للمادة -النقض وقف تنفیذ الح)م في مجال ال

  :المطلب الثاني 

  الطعن في األح�ام التح�مة الدولة الصادر �الجزائر

إ التي مفادها أّن الح)م التح)�مي الدولي الصادر .م.إ.من ق 1058حسب نص المادة 

 1056-الجزائر �م)ن أن �)ون محل طعن -ال-طالن في الحاالت المنصوص علیها في المادة 

نقض ، وهذا ما سنتطرق الطعن -ال در والفاصل في الطعن -ال-طالن إالّ ، وال �قبل القرار الصا

  : إل�ه ف�ما یلي

  :الطعن �ال�طالن: الفرع األول 

 أقّر المشّرع الجزائر# -حJ الطعن -ال-طالن في القرار التح)�مي الدولي الصادر في الجزائر

وف�ما یلي سنفّصل في هذه السا-قة الذ)ر،  1056في المادة في الحاالت المنصوص علیها 

  :الحاالت على النحو التالي

  :الحاالت المتعلقة �اتفاق التح�م: أوال 

�عتبر اتفاق التح)�م -مثا-ة الدستور الذ# تستمد منه عمل�ة التح)�م شرعیتها و-التالي أ# 

  .الطعن ف�ه -ال-طالن  زأو صحته ینال من ح)م التح)�م و4جو عیب یؤثر على وجوده 

                                                           

  .المرجع الساب2، 08/09من القانون  361-354المادة  -  1
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و�)ون ذلك إذا فّصلت هیئة التح)�م دون اتفاق�ة تح)�م أو بناءا على اتفاق�ة -اطلة أو -عد 

  1.انقضاء مدة التح)�م 

  :فصل مح�مة التح�م في الّنزاع دون اتفاقة تح�م -1

قضى إذا دفع أحد الخصوم أمام القضاء -عد وجود اتفاق التح)�م وتأكد القاضي من ذلك 

ب-طالن ح)م التح)�م ، وعدم وجود اتفاق على التح)�م ، وتثور مسألة عدم وجود اتفاق التح)�م 

د الذ# تضّمنه ، أو )ان العقد إذا )ان هذا االتفاق �سر# على غیر العق: في عّدة مسائل منها 

  .م عل�ه تّم تنفیذه بواسطة شخص غیر الذ# وّقعه ، وثار الّنزاع حول سر4ان اتفاق التح)� الذ#

أو أن یثور الخالف حول طب�عة هذا االتفاق من حیث أّنه اتفاق تح)�م أو وساطة أو اتفاق 

  .على اللّجوء إلى الخبرة الفن�ة 

الدفع -عدم وجود اتفاق التح)�م والتمسك -ه قبل صدور ح)م التح)�م ، ألّن حضور 

{ والسیر في إجراءات األطراف أمام هیئة التح)�م دون أ# تحف{ دون أ# إجراءات والتحف

الخصومة �فسر على أّنه رضا ضمني -التح)�م ، )ما أّن االنتظار لحین صدور ح)م التح)�م 

�عّد رضا -الّلجوء إلى التح)�م  و-التالي عدم وجود اتفاق تح)�م ال �صح سب-ا لل-طالن إال إذ لم 

وجود اتفاق أو یدفع -عدم �)ن أحد األطراف �حضر أمام هیئة التح)�م أو )ان �حضر 

  2.التح)�م

  :فصل مح�مة التح�م في موضوع الّنزاع بناءا على اتفاقة تح�م �اطلة -2

إن التفاق التح)�م أر)ان وشروV الزمة أ# أّن اتفاق التح)�م یجب أن تتوفر ف�ه الّرضا 

یجب من حیث الش)ل وتحت : " على  1040، والش)ل�ة ، حیث تنص المادة والمحل والسبب 

-طالن ، أن تبرم اتفاق�ة التح)�م )تا-ه ، أو -أ# وسیلة اتصال أخرQ تجیز اإلث-ات طائلة ال
                                                           

  .المرجع نفسه، 08/09من القانون  1056المادة  -  1
  .574، ص  المرجع الساب2والي ، فتحي  -  2
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تكون اتفاق�ة التح)�م صح�حة من حیث الموضوع إذا استجابت : " ، وتنص )ذلك "-الكتا-ة 

للشروV التي �ضعها إما القانون الذ# اتفJ األطراف على اخت�اره ، أو القانون المنظم لموضوع 

  1".لقانون الذ# یراه المح)م مالئما الّنزاع أو ا

مون هذه األر)ان وما توافر شروطها یتم الّرجوع إلى القانون الذ# اتفJ ولمعرفة مض

في حالة غ�اب هذا االتفاق تطبJ هیئة  و األطراف على اخت�اره ل�ح)م إجراءات التح)�م ،

 Qال-عض أن  التح)�م القانون المنظم لموضوع الّنزاع أو القانون الذ# یراه المح)م مالئما ، و4ر

اف الّنزاع مح)متها دعوQ ال-طالن هو الواجب التطبیJ إذا لم یتفJ أطر  قانون الدولة التي تنظر

  2.على قانون آخر

  :ع النزاع بناءا على اتفاقة تح�م انقضت مّدتها فصل مح�مة التح�م في موضو -3

  :و�)ون سقوV اتفاق التح)�م -انتهاء مدته في حالتین 

أن �حدد االتفاق مدة لبدء التح)�م إذا رغب أحد الطرفین اللجوء إل�ه وٕاذا : الحالة األولى 

لطرفین حقه في انقضت هذه المدة دون الّلجوء إل�ه ، سقX اتفاق التح)�م واسترّد )ل طرف من ا

  .اللجوء إلى قضاء الدولة 

تفاق التح)�م أجال لصدور ح)م التح)�م و4نقضي هذا األجل دون أن �حّدد إ: الحالة الثان�ة 

م بنص قانوني إذا لم یتم تحدیده صدور ح)م التح)�م ، و4لحJ بهذه الحالة تحدید أجل التح)�

  .تفاقا إ

نتهاء الحالة األولى هي حالة سقوV إتفاق التح)�م إلبین وiناءا على ما تقّدم یّتضح الفرق 

نقضاء م�عاد إصدار ح)م التح)�م إ جوء إلى التح)�م ، والحالة الثان�ة وهي حالةالمدة المحددة للّ 

                                                           

  .المرجع الساب2، 08/09من القانون  3-2، ف  1040ة الماد -  1
، ، دار الف)ر الجامعي الطعن �ال�طالن في أح�ام التح�م الصادرة في المنازعات الخاصة الدولةالسید الحداد ، حف�ظة  -  2

  .241، ص 2007اإلس)ندر4ة ، 
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أن الح)م قد صدر  صلت -الّنزاع إالّ تّ لحالة األخیرة أّن هیئة التح)�م إنعقدت وإ ، إذ تفرض هذه ا

  1.للتح)�م مما قد �عرض هذا الح)م لل-طالن  نتهاء المدة المحّددة-عد إ

  :حاالت ال�طالن المتعلقة �ح�م التح�م : ثانا 

  :ف�ما یلي  1040وتتمثل حاالت ال-طالن المتعلقة -ح)م التح)�م -حسب المادة 

  :تش�یل هیئة التح�م أو تعیین المح�م الوحید �ش�ل مخالف للقانون -1

لشروV القانون�ة التي یجب توافرها في المح)مین وترجع هذه الحالة إلى عدم مراعاة ا

عدم إسناد مهمة التح)�م لشخص طب�عي  1014والقواعد التي تح)م عددهم حیث تفرض المادة 

من نفس القانون قبول المح)م أو  115وتشترV المادة  ، إال إذا )ان متمتعا -حقوقه المدن�ة

یئة التح)�م صح�حا ، )ما أّنها تلزم المح)م المح)مین -المهمة المسندة إلیهم من �عتبر تش)یل ه

ه سقX  حقهم في وٕاذا لم �طلب أ�ا منهم ردّ  قابل للّرد بإخ-ار األطراف بذلك ،إذا علم أّنه 

  2.الطعن -ال-طالن 

إ تش)یل مح)مة التح)�م من مح)م أو مح)مین -عدد .م.إ.من ق 1017لما تشترV المادة 

 Vرف الذ# یهمه األمر الطعن المنصوص علیها جاز للطّ فرد#، وعل�ه في حالة مخالفة الشرو

  3.في ح)م التح)�م الدولي بناءا على أّنه صدر على هیئة التح)�م تش)یلها مخالفا للقانون 

م لما یخالف المهمة المسندة إلیهافصل هیئة التح�-2 :  

فصل هیئة التح)�م أو المح)م -ما یخالف المهمة المسندة إل�ه أن یتعلJ -الش)ل أو  إنّ 

الموضوع ، أما من حیث الش)ل ف�قصد بذلك إجراءات التح)�م المتفJ علیها بین األطراف 

                                                           

، دراسة مقارنة ، دار الثقافة  )عله/التمییز ( �طالن ح�م التح�م ومدB رقا�ة مح�مة النقض -شیر الشرایر# ، أحمد  -  1
  .75- 73، ص ص 2011، عمان ، V ،1 للنشر والتوز4ع

  .المرجع الساب2، 08/09من القانون  1015-1014مادة ال -  2
  .المرجع نفسه، 08/09من القانون  1017المادة -  3
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تفJ األطراف على تطبیJ قانون معین -شأن زاع مثال ، فإذا إنّ ال)القانون الواجب التطبیJ على 

ثار بینهم وجب على هیئة التح)�م الفصل في هذا الّنزاع وفقا لهذا القانون تطب�قا الّنزاع الذ# 

  .)ان هذا الح)م عرضة للطعن  لمبدأ سلطان اإلرادة ، وٕاالّ 

�م في مسائل ال �شملها وأّما من حیث الموضوع ف�)ون ذلك إما في حالة فصل هیئة التح)

ل في مسائل لم یتفJ األطراف على طرحها تفاق التح)�م ، أ# ال یجوز لهیئة التح)�م الفصإ

تفاق التح)�م ، و�)ون هذا التجاوز نقصا حالة تجاوز هیئة التح)�م لحدود إ علیها ، أو في

  1.بإغفال طلب أو أكثر من طل-ات الخصوم أو إعطاء الخصوم أكثر مما طلبوه 

  :عدم مراعاة مبدأ الوجاهة -3

قد�م دفاعهم -الكامل ودعوتهملكل جلسة تعقدها ت�قتضي مبدأ الوجاه�ة تم)ین األطراف من 

د على طالع والرّ اذ اإلجراءات في مواجهتهم و)ذا تخو4لهم فرصة )اف�ة  لإلتخهیئة التح)�م ، وإ 

  2.ومستندات أ)ل ما �قّدم في القض�ة من مذ)رات 

ة ، من بین األس-اب التي یجوز جعل المشرع الفرنسي )غیره من القوانین المقارنقد و 

حترام مبدأ الوجاه�ة وتجدر اإلشارة ع دعوQ -طالن ح)م التح)�م ، عدم إستناد علیها في رفاإل

حترام مبدأ الوجاه�ة م التح)�م الدولي بناءا على عدم إإلى أّنه ال یجوز رفع دعوQ -طالن ح)

 قم بذلك من تلقاء نفسه ،لكنه لم �، فاع عن نفسه تاحت للخصم الدّ )�م قد أإذا )انت هیئة التح

  3.اإلجراءات متى )ان تبل�غه صح�حا ع عن حضور الجلسات دون مبرر بهدف عرقلة)أن �متن

  

  
                                                           

ةأحمد حداد ، حمزة  -  1jم في القوانین العر  .440، ص 2007بیروت ،  ،1V ،1نشر والتوز4ع ، ج، دار الثقافة لل التح�

2 -  RêneDavide ,l’arbitrage dans le commerce internationale, Edition Economica,paris ,1982,p 
541. 

  .192، ص  المرجع الساب2-شیر الشرایر# ،  أحمد  -  3
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  :إذا لم تسبب مح�مة التح�م ح�مها أو إذا وجد تناقض في األس�اب -4

ارها األطراف وتوض�ح )یف أنها التي أث �قصد -التسبب مناقشة الوقائع والنقاV القانون�ة

  1.أدت إلى ما استخلص منها 

: وعیوب التح)�م التي  �م)ن أن ت-طل ح)م التح)�م األجنبي في الجزائر عدیدة منها 

فتراضي �قوم على مجرد التخمین األس-اب أو ورودها -ش)ل عام أو إ قصور التسبیب ، غموض

ستناد هیئة التح)�م إلى استخالص من س-اب فمثاله اتناقض مع الواقع ، أما تناقض األیالذ# 

نتهت إل�ه في موضوع آخر من الح)م )أحد أس-ا-ه إلى آخر إ ن استخالصالوقائع یختلف م

  .مما یؤد# إلى نسخ ما سبJ وتوصلت إل�ه و4جعلها تبدو مناقضة لنفسها 

وiناءا على ما سبJ ذ)ره إذا لم �)ن ح)م التح)�م مسب-ا أو وجد تناقض في تسبی-ه جاز 

التقاضي المتمثلة في حJ أطراف  الطعن ف�ه -ال-طالن ألن التسبیب یتعلJ بإحدQ ضمانات

  .النزاع عن حقوقهم 

  :مخالفة النظام العام -5

�عتبر النظام العام أحد الضوا-X األساس�ة في )افة التصرفات القانون�ة واألح)ام القضائ�ة 

والتح)�م�ة ، -حیث تؤد# مخالفته إلى -طالن التصرف أو الطعن ف�ه وفJ الوسیلة المتاحة 

دت حالة تتطلب رفع دعوQ -طالن ح)م التح)�م الدولي ولكّنها ال تندرج جا و قانونا ، وعل�ه إذ

�م)ن الّلجوء إلى ف)رة النظام العام إل-طال ذلك  الحاالت التي سبJ اإلشارة إلیها ،ضمن 

  2.الح)م

مرت-X -األسس اإلجتماع�ة أو الس�اس�ة أو و)أصل عام �م)ن القول أّن النظام العام 

�ة في )ل دولة من الدول مما یتعلJ -المصلحة العامة للمجتمع ، ومنه فإن قتصاد�ة أو الخلقاإل
                                                           

  .204، ص 2009، الجزائر ،  1، دار -غداد#، V شرح قانون اإلجراءات المدنة واإلدار(ةبرiارة ،  عبد الرحمن  -  1

  .148-147، بیروت ، ص 1، منشورات الحلبي الحقوق�ة ، V الرقا�ة القضائة على التح�م التجار- الدوليبدر ،  أمال -2
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ح)م التح)�م الدولي المخالف للنظام العام في الدولة التي طعنت ف�ه -ال-طالن أمام محاكمها قد 

  1.�)ون صح�حا في دولة أخرQ نظرا لعدم مخالفته للنظام العام فیها 

  :إجراءات الطعن �ال�طالن: ثالثا 

إ على أّن الطعن -ال-طالن یرفع في ح)م التح)�م .م.إ.من ق  1059جاء في نص المادة 

بتداءا من في دائرة اختصاصه ، و�قبل الطعن إأمام المجلس القضائي الذ# صدر ح)م التح)�م 

شهر واحد یبدأ ) 1(الل ن القرار التح)�مي ختار4خ النطJ -ح)م التح)�م ، وترفع دعوQ -طال

  2.جل من تار4خ التبل�غ الرسمي لألمر القاضي -التنفیذسر4ان هذا األ

وفي حالة صدور األمر الفاصل في الطعن -ال-طالن تكون أمام حالتین ، في حالة قبول 

ف-النس-ة للحالة األولى یؤد# قبول الطعن ، الطعن -ال-طالن أو حالة رفض الطعن -ال-طالن 

ن النظر ه وٕاعادة الحالة إلى ما )انت عل�ه دو -ال-طالن إلى إلغاء القرار التح)�مي المطعون ف�

م المشرع الجزائر# إلرادة األطراف في تش)یل هیئة تح)�م احتر في صلب الموضوع وفي ذلك إ

  .جوء إلى القضاء الوطني من جدید أو اللّ 

-طالن فیترتب عل�ه آثار معاكسة لقبول الطعن -ال-طالن أما في حالة رفض الطعن -ال

،فإن قرار المح)مة قد تخّلت عن طلب التنفیذ -عد الطعن -ال-طالن -حیث في حالة )ون 

  3.المجلس برفض الطعن -ال-طالن یؤّد# إلى إضفاء الص�غة التنفیذ�ة للح)م التح)�مي 

  

  

                                                           

  .10، ص  المرجع الساب2أحمد حداد ، حمزة  -  1
  .08/09من القانون  1058-1059المادة  -  2

، -حث منشور في مجلة المح)مة  زائر- التدخل القضائي في مجال التح�م الدولي في التشر(ع الجبوصنوiرة ،  خلیل -  3
  .144،ص2006العل�ا ، العدد الثاني، 
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  :الطعن �النقض: الفرع الثاني 

إن القرارات الصادرة عن المجالس القضائ�ة -مناس-ة فصلها في الطعن -ال-طالن تكون 

إ المشار .م.إ.من ق 338للطعن -النقض ، و4ؤسس الطعن على األوجه الواردة في المادة قابلة 

  .إلیها آنفا 

شهر4ن ، یبدأ من تار4خ التبل�غ ) 02(جل -النقض أمام  المح)مة العل�ا في أیرفع الطعن 

ر أشه) 03(الرسمي للقرار المطعون ف�ه إذا تم شخص�ا ، و�مّدد أجل الّطعن -النقض إلى ثالثة 

إذا تّم التبل�غ في الموطن الحق�قي أو المختار ، وال یترتب عن الطعن -النقض وقف تنفیذ القرار 

  1.الصادر عن المجلس 

ستثمار بین الدول بتسو�ة المنازعات الناشئة عن اإل تفاق�ة واشنطن الخاصةمع اإلشارة أن إ

الوطن�ة ط-قا لنص المادة ورعا�ا الّدول األخرQ ، ال �سمح -أ# طعن أمام الجهات القضائ�ة 

منها والتي تنص على أّنه یجوز أل# طرف من الطرفین أن �قدم طل-ا )تاب�ا إلى الس)رتیر  52

  :العام إللغاء الح)م أل# سبب من األس-اب التال�ة 

  .خطأ في تش)یل المح)مة -أ

  .ستعمال المح)مة سلطة زائدة عن اختصاصاتها إ-ب

  .)مة عدم صالح�ة عضو من أعضاء المح-ج

  .إهمال خطیر إلجراء أساسي من إجراءات المحاكمة -د

  .فشل المح)مة في ذ)ر األس-اب التي بني علیها -ه

                                                           

  .المرجع الساب2، 08/09من القانون  361- 354المادة  -1



 

 

 

 اخلامتة
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                                                                                                                             اتمــــــــــــــــــــــة خــــال                               

یتناول هذا ال�حث و�هتم بدراسة التح��م في مجال العقود ذات الطا�ع الدولي و      

التي تمثل أحد أش�ال إدارة المراف- العامة التي تلجأ إلیها الدول  �B.O.Tاألخص عقود البوت 

مساهمة القطاع الخاص سواء �ان الشخص محلي أو أجنبي و ذلك من أجل التخفیف من �

  .                    األع�اء المال�ة التي تتحملها میزانیتها و تحقی- إدارة سل�مة لمشار�عها 

ستثمار�ة التي تتمیز �طول مدتها ما یؤد> إلى البوت تعد من العقود الدول�ة اال وعقود     

منازعات �شأنها مما �ستوجب على أطراف العقد المتنازعة اللجوء إلى التح��م �آل�ة و ظهور 

.                         التعاقد�ة �عیدا عن مرف- القضاء وسیلة فعالة في إنهاء الخالفات

م في تسو�ة ما مدI فاعل�ة آل�ة التح��: فاإلش�ال�ة المطروحة في هذه الدراسة تتمحور حول 

  .                                                  المنازعات المتعلقة �عقود البوت 

و إبراز ألهم�ة التح��م ودراستنا تسعى جاهدة من خالل تسل�J الضوء على هذا الموضوع 

     .                     في تسو�ة المنازعات التي تنشأ أو ستنشأ في هذا النوع من العقود 

تتمحور عقود البوت في إنشاء وتسییر المراف- العامة ، حث تستعین الدولة �القطاع  -1

الخاصة �مقابل الحصول على ح-  الخاص إلنشاء مشروعات البن�ة األساس�ة على نفقته

 .                      ستغالل لمدة زمن�ة معینة ثم إعادة المشروع للدولة في حالة جیدة اال

الخصائص التي �متاز بها عقد البوت هي ضمان ح- اإلشراف و الرقا�ة من بین  -2

  .ودالنوع من العقستغالل لهذا المرف- طوال مرحلة التشیید و اال على

لة �عد أن �انت ح�را طب�ع�ا إعطاء القطاع الخاص فرصة إلدارة وتسییر مراف- الدو  -3

   .لها

 .اإلقتصاد�ة ةفي تحقی- التنم�هو الرغ�ة  إن الدافع الوحید للتعاقد بنظام البوت -4
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 5 -  Wة في عقود القانون الخاص ، و فستثنائ�ة غیر مألو اتحوز عقود البوت على شرو

                                             .تكون إجراءات وطرق إبرامها مماثلة للعقود اإلدار�ة 

م نظرا للدور بینه ازعات التي تنشأخت�ار أطراف عقد البوت �طر�- بدیل لحل المنا - 6 

.                         ستثنائي خاص یختلف عن قضاء الدولة االذ>  �قدمه �نظام 

جوء إلى التح��م في منازعات عقود البوت لما یتسم �ه لّ في ال هإصرار المستثمر األجنبي وسع�

ذا �فضله أطراف العقد المتنازعة لتفاد> ما تتسم لهمن سرعة في الفصل و�ساطة اإلجراءات ، و 

  .    طرق التقاضي األخرI من �Jء و تعقید ومماطلة وتكالیف وض�اع للوقت  �ه

صلي عقد البوت هم اآلثار التي تترتب على استقالل�ة التح��م عن العقد األأ إن أحد  -7

  .        لعقد األصلي تفاق التح��م لقانون آخر غیر الذ> یخضع له ااهو إم�ان�ة خضوع 

و المح�م خت�ار المح�مین أاالعنا�ة القصوI في یجب على أطراف عقد البوت بذل  -8

لدولة واألشخاص المعنو�ة العامة ستقالل�ة والحیدة ، و�جب على االذ> یتمتع �الخبرة واال

W ستعمال �افة الحقوق الم�فولة لها في تحدید تش�یل هیئة التح��م و أن تصنع الشرو ا

  .ت التي تراها مناس�ة اوالضمان

�ام التح��م حإن المشرع الجزائر> أحسن التصرف من خالل فتح المجال للطعن في أ -9

�غیره من األنظمة األخرI غیر أنه فرق بین أح�ام التح��م الدول�ة الصادرة �الجزائر وaین 

ختصاص إلجراء الرقا�ة على أح�ام التح��م خارج اإلقل�م الجزائر> إن جعل االاألح�ام الصادرة 

الصادرة �شأن منازعات العقود اإلدار�ة وعقود البوت خاصة لجهة القضاء العاد> ، �ستند إلى 

  .رت�اطه �القانون الخاصاتفاق التح��م و الخاصة الطب�عة الحج�ة رئ�س�ة تتمثل في 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :ـــــــادرالمصــــــــــــقائمة : أوال

 آن الكر�م القر *

  :ــ النصوص التشر�ع�ة و التنظ�م�ة1

I ــــ التشر�ع األساسي:  

، 2010أكتو#ر 7المواف!  1431شوال  28 المؤرخ في، 10/236رقم  لمرسوم الرئاسيــ اـ1

  2010أكتو#ر  7الصادر في  58المتمم، ج ر عددلمعدل و یتضمن الصفقات العموم'ة، ا

  13/03سي رقمالرئاالمرسوم  -2

، 'عدل و�تمم 1993أفر�ل  25، المؤرخ في  93/09المرسوم التشر�عي رقم  -3

ج ر عدد المدن'ة الجزائر9  اإلجراءاتیونیو ، المتضمن قانون  8، المؤرخ في 66/154األمر

   1993أفر�ل  27الصادر في  27

IIالتشر�عات العاد�ةـــ ـ:  

، یتضمن 2008فبرایر   25الموف!   1429صفر  18، المؤرخ في  08/09قانون رقم ـــ الـ1

  2008أبر�ل  23الصادر في  21 قانون اإلجراءات المدن'ة و اإلدار�ة  ج ر عدد

، 2005غشت  4المواف!  1426جماد الثان'ة  28،المؤرخ في  05/12القانون رقم  -2

   2005سبتمبر  4الصادر في  60المتعل! ?الم'اه ،ج ر عدد

، یتعل! ?الكهر#اء وتوز�ع الغاز بواسطة 2002فبرایر  5، المؤرخ في  02/01القانون رقم  -3

   2002فبرایر  6الصادر في  08القنوات ، ح ر عدد 

، 'حدد شروJ وI'ف'ات منح االمت'از على 2008سبتمبر  1، المؤرخ في 08/04القانون رقم 

 49األراضي التا?عة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشار�ع استثمار�ة، ج ر عدد 

   2008سبتمبر  3الصادر في 
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، المتضمن التحI'م اإلج?ار9 ل?عض 1975یونیو  17،المؤرخ في  75/44األمر  -4

  53الهیئات، ح ر عدد 

، المتضمن القانون المدني ، المعدل و 1975سبتمبر  26ا، المؤرخ في  75/58األمر  -5

  31، ح ر عدد  2007مایو  13، المؤرخ في  07/05المتمم ?القانون رقم 

  :ـــعراجــــقائمة الم: ثان�ا

  قائمة المراجع +اللغة العر)�ة -1

  :الكتب المتخصصة

  

أحمد إبراهيم عبد التواب ، إتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة به ، دار الجامعة الجديدة ،  .1
  . 2009األزاريطة ، 

التمييز عليه ، (، بطالن حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض  أحمد بشير الشرايري .2
  . 2011، عمان ،  1، دار الثقافة للنشر والتزيع ، ط) دراسة مقارنة 

أحمد حسان حافظ مطاوع ، التحكيم  في عقود الدولة لإلنشاءات ، دارالنهضة العربية ،  .3
  .2007القاهرة ،

م التجاري الدولي ، منشورات الحلبي الحقوقية، أمال بدر ، الرقابة القضائية على التحكي .4
  . 2012، بيروت ،  1ط

،دار " دراسة مقارنة"بليغ حمدي محمود ،الدعوى ببطالن أحكام التحكيم الدولية ، .5
  . 2007الجامعة الجديدة ، األزاريطة ، 

 تمحمود السيد عمر التحيوي ،الطبيعة القانونية لنظام التحكيم ،دار المطبوعات الجامعية .6

  .2003،اإلسكندرية ، 

حامد ماهر دمحم ، القانوني لعقود اإلنشاء و التشغيل و إعادة المشروع ، دار النهضة  .7
  . 2005العربية، القاهرة ، 

  ،لبنان،1الحسين السالمي ،التحكيم و قضاء الدول ،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات،ط .8

كيم التجاري الدولي ،منشورات حفيظة السيد الحداد ،الموجز في النظرية العامة في التح .9
  .2003الحلبي الحقوقية ، لبنان ،

حمزة أحمد حداد ، التحكيم في القوانين العربية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  .10
  .2007، بيروت ،  1، ط 1ج
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العقود المبرمة بين الدولة واألشخاص األجنبية ، دار الفكر  السيد الحداد حفيظة ، .11
أحمد سالمة بدر ، العقود اإلدارية وعقد البوت ،  -. 2001الجامعي ، اإلسكندرية ، 

   2003دار النهضة العربية ، القاهرة 

السيد المراكبي ، التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي ومدى تأثيره بسيادة  .12
  .2001نهضة العربية ، القاهرة ، الدولة ، دار ال

عبد الحميد الشواربي ، التحكيم والصلح في ضوء القضاء ، منشأة المعارف ،  .13
  .2000،اإلسكمدرية ، 1ط

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،التحكيم في منازعات العقود الداخلية و الدولية ،  .14
  .2006، اإلسكندرية ،  1دار الفكر الجامعي ، ط

جي ، عقود البوت الطريق لبناء المرافق الدولة الحديثة ، دار عصام أحمد البه .15
  .2008الجامعة الحديثة ، اإلسكندرية ، 

عصام أحمد البهجي ،التحكيم في عقود البوت ، دار الجامعة الجديدة ،  .16
  .2008اإلسكندرية ،

عالء محي الدين مصطفى أبو أحمد ، التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ،  .17
  . 2008ة الجديدة ، اإلسكندرية دار الجامع

علي عوض حسن ، التحكيم اإلختياري و اإلجباري في المنازعات المدنية و  .18
مصطفى عبد المحسن الحبشي  -.2001التجارية ،دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ،

  .2008،الوجيز في عقود البوت ، دار الكتب القانونية ، مصر ،

لنظرية والتحكيم ،منشأة المعارف ، اإلسكندرية فتحي والي ، قلنون التحكيم في ا .19
 ،2007.  

فراح منا ناني ، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات ،دار الهدى للطباعة و النشر  .20
  .2010و التوزيع ، عين مليلة ،طبعة 

ماجد راغب الحلو ،العقود اإلدارية والتحكيم ،الدار الجامعية للطباعة والنشر  .21
  .2000،بيروت ،

  .2006بي عقود التشييد واإلستغالل والسليم ، دار النهضة العربية ،دمحم الرو .22

دمحم وضاح الحمود ، عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية  ، حقوق اإلدارة  .23
  2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  1المتعاقدة و إلتزاماتها ، ط

التفويض بالصلح ،  محمود السيد عمر التحيوي ، التحكيم بالقضاء والتحكيم مع .24
  .2002دار منشأة المعارف ، 

محمود السيد عمر التحيوي ، أنواع التحكيم وتمييزه عن الصلح والخبرة  .25
  .2006والوكالة ،دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ، 

محمود السيد عمر التحيوي ،إلتجاء الجهات اإلدارية للتحكيم اإلختياري في العقد  .26
  .2003الجامعية اإلسكندرية ،  اإلدرية ،المطبوعات
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نوفان العقيل العجارمة ، عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية وتطبيقاته في النظام  .27
  . 2003،  1، ملحق  40القانوني األردني ، دراسات الشريعة والقانون المجلد 

  :الكتب العامة -ب

 .2011،عمان ، 1مازن ليلو راضي ، العقود اإلدارية ، دار قنديل للنشر والتوزيع ،ط .1

،  1عمار بوضياف ، الصفقات العمومية في الجزائر ، جسور للنشر والتوزيع ، ط  .2

  . 2007الجزائر ، 

عبد الحميد الشواربي ،التزوير والتزييف مدنيا وجزائيا في ضوء الفقه والقضاء ،منشأة  .3
 1996المعارف ،مصر ، 

المزايدات و العقود اإلدارية ، دمحم أنور حمادة ، قواعد و إجراءات تنظيم المناقصات و  .4
  . 2003دار الفكر الجامعي ، 

اآلثار ، الجامعة  –اإلجراءات  –دمحم فؤاد عبد الباسط ، العقد اإلداري ، المقومات  .5
  . 2006الجديدة للنشر ، اإلسكندرية ، 

،  1هبة سردوك ، المناقصة العامة طريقة للتعاقد اإلداري ، مكتبة الوفاء القانونية ، ط  .6
 .2009إلسكندرية ، ا

  :ــــ الرسائــــــل والمذ/ــــــــراتج 

  :ــــ أطروحات الد/توراه1

سف'ان سوالم ، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدن'ة في القانون الجزائر9 ، أطروحة  -1

  .2014، جامعة دمحم خ'ضر ، ?سIرة،  همقدمة لنیل شهادة دIتورا 

  :ــــ مذ/رات الماجستیر2
حيرش ، التحكيم في العقود اإلدارية ،مذكرة  مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر نوال  -4

 .2013في الحقوق ، جامعة دمحم خيضر، بسكرة ،

لزهاري شتيح ،الخبرة القضائية في المنازعة اإلدارية ،مذكرة مكملة من متطلبات نيل  -5
  .2013شهادة الماستر في الحقوق، جامعة دمحم خيضر ، بسكرة، 

قود اإلدارية ذات الطابع الدولي  ، بحث مقدم لنيل شهادة سناء ، التحكيم في الع بلقواس -1
 . 2010الماجستير في العلوم القانونية ، جامعة الحج لخضر ، باتنة ،

إطار تمويلي الستقبال القطاع الخاص في مشاريع :  B.O.Tحصايم سميرة ، عقود البوت  -2
البنية التحتية ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، جامعة مولودي معمري،تزي 

  .2011وزو ، 
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منير عباسي،التحكيم في العقود اإلدارية و الدولية،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  -3
  .2014س مليانة،الحقوق تخصص إدارة األعمال،جامعة خمي

  

  :ــ المقـــــاالت العلمیــــــــــــــة د

معهد القضاء،معهد الكويت للدراسات القضائية  مجلةأسرة التحرير،مؤسسات التحكيم، -1
  .و القانونية

 :الفقه و القانون ، مأخوذة  من موقع   مجلةدامية أشهيبو ، التحكيم وشروط صحته ،  -2
www. Majalah.New.ma.   

  

  :لتقار�رهـ ــــ ا

  

ال المقبلة المتعلقة لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بعنوان ، األعمتقرير  -1

يونيو  14مايو، رك البناء والتشغيل وتقل الملكية ، الدورة التاسعة والعشرون ، نيويو بمشاريع
1996 .  

  

  :المراجع +اللغة األجنب�ة قائمة-2

  

internationale , editionlitec, parie. 
 

1-PH_Fouchard /Emanuel Gaillard ,traité de l’arbitrage commercial  

-2 RêneDavid,l'arbitrage dans le commerce international , Edition         

Economica , Paris , 1982 . 

3- Mostafa tarari tami, droit algérien  de l’arbitrage commerciale 

internationale, Berti 1erEdition ;Alger ; 2007. 
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  :الملخـــــــــــــــــــص 

یتنــــــاول هــــــذا ال�حــــــث و�هــــــتم بدراســــــة التح�ــــــ�م فــــــي مجــــــال العقــــــود اإلدار�ــــــة ذات الطــــــا�ع الــــــدولي و�ــــــاألخص عقــــــود البــــــوت     

B .O.T  ــــان الشــــخص محلــــي�ال المرافــــ3 العامــــة التــــي تلجــــأ إلیهــــا الــــدول �مســــاهمة القطــــاع الخــــاص ســــواء �التــــي تمثــــل أحــــد أشــــ

  .أو أجنبي و ذلك من أجل تخفیف األع�اء المال�ة التي تتحملها میزانیتها و تحقی3 إدارة سل�مة لمشار�عها 

طــــــول مــــــدتها مــــــا یــــــؤد< إلــــــى ظهــــــور منازعــــــات �شــــــأنها ممــــــا وعقــــــود البــــــوت مــــــن العقــــــود الدول�ــــــة اإلســــــتثمار�ة التــــــي تتمیــــــز �    

�ســـــتوجب علـــــى أطـــــراف العقـــــد المتنازعـــــة اللجـــــوء إلـــــى التح�ـــــ�م �آل�ـــــة و وســـــیلة فعالـــــة فـــــي إنهـــــاء الخالفـــــات التعاقد�ـــــة �عیـــــدا عـــــن 

  .مرف3 القضاء 

  .ت المتعلقة �عقود البوتما مدH فاعل�ة التح��م في حل النزاعا: فاإلش�ال�ة المطروحة في هذه الدراسة تتمحور حول     

و دراســــتنا هــــذه تســــعى جاهــــدة مــــن خــــالل تســــل�I الضــــوء علــــى هــــذا الموضــــوع و إبــــراز ألهم�ــــة التح�ــــ�م فــــي تســــو�ة المنازعــــات     

  .العقود التي تنشأ أو ستنشأ في هذا النوع من 

Résume  

Le sujet est traité différends concernant l'extension de deal public dans la législation algérienne, en 

identifiant les diverses dispositions relatives à elle, conserve la trace du litige avant et après la 

conclusion de l'annexe, ce qui peut conduire à des conflits entre l'intérêt de passation des marchés et 

un client a contracté. 

       Le problème de cette recherche, ils se sont concentrés sur: 

Dans quelle mesure selon le législateur algérien à ajuster les règles de litiges relatifs au règlement 

d'extension de contrat public? 

        Cette rubrique vise également à détecter les différents mécanismes approuvés pour le règlement 

de ces différends, qui divise  aux mécanismes amicales et autre décision judiciaire, et nous avons 

examiné dans le premier tout de la paix et de l'arbitrage, alors que le second a été que nous avons 

déjà mis de côté pour le règlement judiciaire, qui a collé entre le point de la cour administrative et de la 

main les tribunaux ordinaires. 

 

Abstract : 

      B.O.T contract is one  form of administrating puplic centers which conntries adopt in contribution 

of special field in order to reduce the financial burden that thebudget bear and to achieve  the healthy 

administration of its project .B.O.T contract is considered as one formof international investnent 

contracts , its adventage is that it has a longe term period of time which leads toapperence of dispute 

that requires from the argument contract members to apply the control as amechanism and as an 

effective way to stop contract disagree , wents far away from the judgement.  

      The reserch  problem  of  this  study  is : to what extent is the effect of the control mechanism in 

finding solutions to disagreements about B.O.T cotract ?  

      The present study is an attemp to shed light on this subject and to show  the importance of the 

control in dispute settelments which arise or will arise in that hind of contract . 


