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   ـــــ�اءا�ه

  ا	�وح  ا	�� ������ �� ا	��ء إ	�

  ر��� ا� أ��

  %$�ي ا	�ا"  	!�!  وا	���ء إ	�

�)'&� ا� أ��  

  ا	� ��ج �-ي و,+�ي زو(�

  /!1!2 و�)�1ة  أ/��ي إ	�

  أآ!1= ,+�ي ا/>�� ا;�-اء (�)� ��دل 8�رق ر6� ��5 ا	�ؤوف إ	�

  ا	� ��"!2 ?�1

  %��1ة وداد1� ر�1� 2	A�?!1@��� %�21  إ	�

��وف ا	&B�ء  �� �,��  أ%����Cا	� آ= �� �!�$� 

  اه�ي هCا ا	���ء
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EFـــ�  

  )�� 	  �EKA ا	$�س 	  �EKA ا� ( 	@>	� �!�1 ا	HIة وا	Hم 



أ�>(� �Q%�� ����� ا	�EK وا	��,�ن و ا	�@��A إ	� اP%��ذ ا	��Kف ا	�آ�>ر ا	��ه� زوا�Nي ا	Cي 
 ��	��	 �!� =+5A  	ت�ت و�>(1&�'�H� ��   >6>ع�	أو ا =EK	21 ا�آ�ن 	&� ��	U ا�TP %>اء �� ��

  .� �Nرا وا,�ا �� /���5 ا	�!�21 @�!1و��ص �!� 

��ء�5$�� B,-اX ا� �$� /�1 ا	B-اء ود��  �!	.  

 ��� �Y��  E1	رد إP �&�)ا �E	و ZN<�	ا اCه Z@A @!  أن	ا =B+A]�وف و	ت و ��>ارى ا��!E	ا -B�و�
  ا	� ا�Y�ء 	B$2 ا	�$�2KN أ/Cت

آ�� أ�@�م �+�	^ ا	�EK وا;��$�ن إ	� آ= أ%��Cة ��ر%2 ا	�آ�>راX ,� ا	@��>ن ا�داري و(�1[ أ%��Cة 
  (���2 �5�س 	_�ور /$K!2 ��&� ا	�!>م ا	@��>�21

  .أN>ل 	&  (-اآ  ا� /�1ا 

  

  

  

  

  �� ���ان %&1!2



 
 
          Le sujet de ma mémoire qui s’intitule « le controle juridique de l’arbitrage 
des contention des contrats administratife » correspond à un sérieux essai dont le 
but ets d’tudier l’arbitrage des contrats administrafes savant que la loi 08-09 à 
donner une tré qrande inportance à l’arbitrage de facon générale et à l’arbitrage 
des contrats administratifs de facon particuliére  
          L’arbitrage procure sa légistration à partir de la convention d’arbitrage 
cette derniere et comme tout contration compromise doit étre initialement 
correcte sous la piere de nullité que ca soit devant les arbitres qui se trouvent 
dans l’obligation d’accomplirlems  taches sur un correct comprouris ou bien 
devant la juridiction nationale qui va confirmer l’existance de ces conditions a 
fia de résoudre l’un des probléme que pose l’arbitrage avant son entamation ou 
lois de son exécution  
          Et pour que s’accl’éfficacité de sentence arbitraire l’intevention de la 
juridication nationale se trouve indispensable afir de lui imposer le controle 
juridique avec un controle précedent le remise de la sentence arbitraire et un 
autre lui faisantriute  
          Done le but du controle juridique de la sentence arbitraire est de s’assurer 
de sa validité d’une part et de l’exhorter à accomplir minutieusement son devoir 
d’autre part ce controle a donc un doulile intérét à la fois préventife et curatife 
en sorte d’assurer une sentnce correct et valide et de préserver le véritable 
essence de linstance arbitrale  
          Comme conclusion à mon études les régles de la personne privée qui elle 
soit étraugére ou bien autochone  
          Le pouvoir exécutif à joué un role important dans la cnclusion des contrats 
internationaux ces derniérs contribuent à consolider les racines nationales du 
contrat administratife anternationale el joue un role ausse dans la création des 
régles appropées pour le droit administratif et la droit international la juridiction 
administrative doit étre mis à jour au cours du développement du commerce 
international car elle est la protectrice des contrats des juges spécialisés dans 
l’arbitrage a fin de comprendre la nature spéciale de l’arbitage des contrats 
administafs nationals et internationals.  



ا�����                                            

���ز��ت �� ��� ا������ ���ا����� ا�
	�"ان ����ع �	�� ا�ي 
	�� ���ان        

������ت ا������ ، "ا�"
!د ا دار�� ا ���	 ,�+ او* ،ه� �	�و� &�دة #را!� ا

��� ���� و 09-08ا��-�ن � ���	 ��� ا 	�اه ���� �2�3 ��� ����������ت ا�� ا ��

� ،ه�ا ا6�37 آ�� �  .      �2�3��	 � >��6 ; �: ا��9ق ا��	 
= �# ا� >?
# او ا��9ق 

�	�	2 �@�
� ان 
 ��Aا  ان B�C� :�� 
 :
�9	�CH�I J اFGAن،!�اء ا��م ا�	���: ا

� �C* ا��9ق 2	�K،او ا��م اB2��ه�N ا@6وط  �Lء ا���I ا�ي 
 �آ# �: �9ا��6ا3 

N����9 ء��O96; او ا<�A� �AP ���	 
�B,6G ا � 
	� ا>��7 �: ا7>��7ت ا ��.  

 �� �9 ���و ��H�L��6ض ا���P6 ا ��I�����C ا=�# ا 	���� �7# �: 9#�3 ا��Lء ا

���	 � ،ورC� ��,7 ���P* 2#ور ,�� ا��	  ،��C;،آC� ����! ���P6* 2#ور ,�� ا

��H�L� واB#ف �: ا���P6 ا

� ه�	�� ا�, *C��  ;��, �	2 :� S�	 
� ���9 , ا���� ;C��� م����N�B , و,�; �C* ا

 ��	وا	��ظ �C* , اV9 ���P6دي دورا �Uدو&� و��H�P و�F&�� وه�ا �B#ف ���ن 2	� ا

 �����	 ���Cز�� ا ��C=.ا?�ه6 ا  

 &��Aداري �V9: و��� ��ز ��C	� ا@Z] ا�Zص ا�7-�ن ا�7وJC2�9 #P ا* ان �Pا�# ا

�� 69!�\ ،ا#ا�C3  و ��� ا�6ام ا���ه#ات ا#و�� ا � 9=�ه �B� دور �
���� ��GC=CC ا

���C# ا7داري ا#و ���I��� ا2#ار �Pا-�: F9ءم ��: �Pا�#،ا?�ور ا �L
 و�B دور ا

C=
C� *�A* ا،��G ا���H�L ا7دار
� ان �9اآ< ا �Gر �� ا��-�ن ا7داري وا��-�ن ا#و

 �� ،ا ?�رة ا#و��
?< ،�Lء ا7داري ه� اP��9 *C� :��7#ات &�B ا7دارة� ]�  :
��9

�Z � ة�LP� �� ���	 �^�م ا �2�Z� �: ا&� اFI7ع �C* ا���AG ا��	 �� -^�م ا [

��.ا���د ا7دار
� ا#ا��C3 وا#و  
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	� ا����ء        � � ���
���ء �� ،����� ا������ ��� ����� ���رس ا��#��� "ن ا������  �

��*��  ،��رج و"�� ا����آ� ا����&���1  �0��ق ا�.#�م ����ن ,�+ 
 ���8�9 إ�3 56ا��ت ����2 3

إ" أن ��
�� , �ه� أ<+اف ا������ � ا��و��  �
	� ا����  > �.��رون  �9ء �
3 ا�;�� ا��: ���1�9 إ�


� ا��B9م ا���6�6: �
�و��B C�0 ��0 �16ذ  ،ا������ <���� أ����16F ���0ج ��: ����0> أ��8ب ���
���1 وإ6

�0
G و�2ه� إ�5ام ا�.#�م  ،�+ارا�10 وأ��2�1 إ�3 ��0> ���ء ا��و�� ��� �	
� H�1 ,  ����8ر� �و


�  ��59اع ��+ارات ا��  J��9� ����� , J��
	� ا5�Kام  ���9� �� � H�23 ا���8ر أن ا����ء و
���ن  ,�


J  Gا�0 ا���ة ا��9����J ا��: ����L  �1 ��2 ا����ء ��2 ا������ "��،  ��B9ا�� NO���ا �ا ا��9J3 ه
و�

أو  �R  �+ه�� ا���6�6: �
����� إ�	�ء دور ��Rل ����ء ا��و�� �: ��
�� ا������ ��اء �8>  �ا���1 أو �Qل

. إ��ار ا���� ���1   

        ���2 ��� � U3 ��2 ا����� ه: ا����
و2;� �
3  ,آ�� ���V أن ا���#�د  ��+�� � ا����&�� �

 ��0 ���9R  �
�R  ا���� , ا����م ����HJ1 ا�+�� � X0دي دورا 5دو�O و��&�� و���OQ وهJا  �1ف *��ن 


��9ز, � ��
. �� ا��������وا����ظ �
3 ا�Z�ه+ ا��  

 

 

 

 

 

:أه
�� ا�
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:ا�ه
�� ا���  


5م K<+ا��1 - ���  �����Rا�� �R�8	ا���9ز��ت ذات ا� ���ود�� ��� �

3 ا�+,� � أن ا������ و���  ,

���ء ا��و�� � ���� ا��^[ ��9 �: هJا  <��0 N
إ" أن �� ذا���0 ا�.��� ا��: �9�+د  �1 وا��: �0	

.ا��8_  
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- +8�R�  ��6ا�ا�� �� ��R� 3
�*�ع ا��8_ � ا���*���ت ا������`� وا��:  �أت 1B0+ أه���� �

R+�� أه� ا���bر وا���ا�� ا����B9 , و�
3 ا�����ى أ���1: وا����ء اKداري NOا�ا� ��G�J آ�ن 

�1�

����� �: ا��^+�L ا�5Zا&+ي وا����ف ��9 ا�+�� � ا����&�� ��.  


[ ا�9#�ص ا���6���6 و"ن ا���ا�� ا��: 0 -�.���ى  3
��9`+ة � ����Rت ا�����9ز��ت ا�# ���


��  ������� ا����&�� أو ا�	+ق ا���8
� و�
3 رأ��1 ا������ Rاء ا�����ص �ا�9# HJه L�O�2ول أن اd��

. وهJا �
3 *�ء ا�2ث ا��Q��Rت ا���6���6   

���
:ا�ه
�� ا��  

� ا�#���ت إن أه��� ا�+�� � ا����&�� �
3 ا - ���Rد ا��O�� دار�� 80+زKد ا��R�9ز��ت ا� :� ������

N6�Ob<��9� أو ا�ا� �����Rا��� L�� ا��: 80+�1O �1 اKدارة ��اء ��Rا, ا�Jه ��Xآ� *+ورة وأه���  

�� �: ا��^+�L ا�5Zا&+ي �
3 *�ء ا�2ث ا�9#�ص ا���6��6َ�
.L8�0 ا��	�رات ا��.�  

� وا�+�� � آ�� ��0+ هHJ ا��را -�� ���� ��9ء ا��8_ �� ��ا�� ا������ �: �9ز��ت ا��R�د اKدار��  #

�� وهJا ��اء �
���ة أو اb��J0ة أو ا�	
�8 أو اKدار����� ��#  �1�
. ا����&�� �  

:إ������ ا����  

       ��Rت ا����
��  ���R�د اKدار�� L�+^�� L�.0 ��ص ه� ��6�ن ا�#Rا   ��إن ا���9ز��ت ا���Jوه
��� ا��R�د اKدار��#.� LOرا� ��Rا� �	
�1  ����زات ا���� L���0 دارةKإ�3 . "ن ا ���*K� 

��� �B6م ا������ و�2ا`��  ���8�9 ���9ز��ت ا��R�د اKدار�� وا������ ه� إO+اء ا����ري �g<+اف �#�
��0 +b5م ا
90��J ��2 ا������ ا�� H�* م�ا���� h6: . > ا����ء��� �: ���2 ر��Oأ U8� �� ��Q	6ا

�ا�1O إO �����i�ه+�� ه: :�:  

 �� ��ى �01!� ا���ت ا�+/�.� ا��-�,�� ا�
'+*�� !�( )�& ا�'���& %$ �#�ز!�ت ا����د ا�دار��؟

 �����iKا HJ3 ه
� � �Okو�C9R��ه: ا ���+� �
l�d :  

� ه� ا������ �: �9ز��ت ا��R�د اKدار�� ؟ -   

-�n :ه ���ور ��2 ا������ �: �9ز��ت ا��R�د اKدار�� ؟ ��ت 3
ا�+�� � ا����&�� �  

:أ��5ب ا3'��ر ا�
�	�ع    

:ا��ا%9 ا�$678  
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-  Lع"���� ا��ا��*�ا ا��J1� ري���� , N
� :� +8�R0 :ا�� L�*ا�ا�� ��: *+ورة ��1 وا�2 

.o#.0 ا���6�ن اKداري  

$!�	�
:ا��ا%9 ا�  


�� ����V ا�+ؤ�� �:  � 9
5ا0ا���*�ع �> ا��O  _�8ة-�R��6 وا��ا�86 ا���6�O 3 أه�

�q ا���ء ���


�8 وا�����1�  ��*�ع ا�+�� � ا����&�� �
3 ا������ �: �9ز��ت ا��R�د , و�+�Oل اKدارة, أو"	
و�

.اKدار��  

: أه�اف ا����  

:��0;> أه�اف ا��را�� �:   

 ��
  :ا�ه�اف ا���

- ��
3 إ�����i ا��8_� � �OKل و�� اQ� �:  

1-  ���� ا����Z ر��Rت ا����
�R�د اKدار�� �
3 *�ء ��6�ن ا�#� ��Rه�� ا���. ����010/236 ا��  

�1�م ا���R اKداري -2.ا���6�ن اKداري ا��و�: �: �2 ذا�B6 �0م ���O أنا��و�: آ�ن  ����0   

.� اKداري ا��و�:�ا��ا�
: وا�R ا���ازن  �� ا���R اKداريU���0 ����0 دور ا����ء اKداري �:  -3  


�� ا�+�� � ا����&�� �
3 ا������ �:  -4�� �B90 :��6 ا���ا�� ا���6�ا�� L�Oم و���Kو�� ا��

�9ز��ت ا��R�د اKدار�� .  

.����0 ا���ا�� ا���6���6 ا��: ���0 ا������ �: ا��R�د اKدار�� -5  

6- �.� � ا����&�� �
3 ا������ �: ا��R�د اKدار�����n ����0ت ا�+  

���
:ا�ه�اف ا��  

1-  5�2 ����Rت ا����
:  �R د��ل ا������ �: �9ز��ت ا�#�Rا� L��0
�q ا���ء �
3 ا��ا

.ا�9��ذ  


3 ا����2  -2� ���� ��� وا������ �:  �ب ا��R�د اKدار��  #�� ��إ���ط ��ا�� ا������  #

��
�Rا�.  

:را�5 �#<= ا��  
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       � U
� إ�3 ا��	U�8  ا���+اء ��� ا����ت �:  �;: ,
3 ا��19} ا"���+ا&:  ا�Jي �9	�Rا�� ا��ا��
|�Rوا� ��
5&: �
3 ��6ط ا��8_ ا��.�Z3 . ا�
� ���R� {19
: وه� �
�: ا���� �K*��� إ�3 ا��19} ا��
�� د���� درا�� ا��Bه+ة آ�� 0��O �: ا��ا�L و���1 ���1 و��.  

       �L ا"��d  �6�Rدوات ا���9 وا���
�> وا����ر�6 ��9 ا��+ورة � �Qل +��9Rا� hR  �����0 �.  

:ا��را�5ت ا�?�.��   


N�2 3 ا<�Q: ��6: �� ا�;+ �
3 أ�� درا�� ��0> 6�| ا�9R�ان إ"  hR ا���*���ت ا��+��8  - �

� ا���*�ع �> ا��را�� 6� � ��  

:ا��را�5 @��.�ت  

:��.�ت ا���
��ا�6  

      �1O �
��� �: ,��ض ��+ة ا���R اKداري Rت ا�� �R#م ا������ �:  ،��0;> ا��B6 �`و�2ا

L ��م 0��+ ا��	���8ت ، �9ز��ت ا��R�د اKدار�� � �1O أ�+ى  ����1 ا��8_ �� NR�+ ا�Jي bا


U، و��م د�� ا�9#�ص ا���6���6 ا����B9 ��  ،ا����&�� �: هJا ا���ZلR�0 :��6 ا���وآ;+ة ا�;~+ات ا���6 


��9 درا�� ا�+�� � ا����&�� �
3 ا������ �: �9ز��ت ا��R�د �OK+اءات ا�������� � NR� �� ،

.اKدار��  

���
:ا���6.�ت ا��  

       �� _�2 �19��0;> هHJ ا�#R� �ت �: �6رة ا��+اLO ا���.##� �: ا���*�ع "���� ا��<��9 

� <+ف  �2;�� �.##����3B ا���*�ع  �ر �
���  .، وهJا راLO ���ا`� ا���*�عا�� آ���� و

:�A3 ا����  


�C �: هJا ا�       � �1����0 �O++ة ا��	ه�اف ا���b+و�2 وا	ا�� �����iK3 ا
�_ �	� 8 �9ءا �

� و�#
�� و����0�� � C6��0 .  

- ����iوإ ��ا��را <��1 �
3 أه��� ا���*�ع �� C`��0 ���� ا��8_ وأ��8ب ا����ري �� `� اbه�اف 


3 ا��را��ت ا��� �� وأ��+ا ا�.	�8ا���	+ة ���8ن ا��19} ا���L8 �: ا�� CO+� �` _�.  
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ا��B9م ا���6�6: ���9ز��ت ا��R�د ا��#> اbول ���9و�C ��� ا������ �: �9ز��ت ا��R�د اKدار�� أو"  - 

.��د اKدار����ا�� ا������ �: �9ز��ت ا�R اKدار�� `�  

 - ��� Cا�;�6: �90و� <#���2 ا������ 0	+�C ��� إ�3 ا�+�� � ا����&��  �
3ا�+�� � ا����&��  ���nت ا�

��ور ��2 ا������ 3
��ور`� ا�+�� � ا����&��  ا��� �� � 3
� ��2Q��2 ا������ ا�.  
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�، ���ف ا	���م ��������� ���� 	����� ا	���� آ�ن                 �����( ا)دارة %$ روا�!  ���� �� ا	

أ��5 �*��9 ����ر�� ا	�و	� و��8$ أ7.�ص ا	���5ن ا	��م، 	4	3 و12 أن �*/� %��� �.- ا	���ز �ت ا	*$ 

���� ����� 	*�A�� ���ز �ت ا	���د ا)دار�� �@�ر ��?��5 ���8 ��<� وأ=;�م �*��>ة، و��*/� ا	*�;�: �

�د ���  �� �CاD� E و�A� )B�C�� ا	���ز �تF�� $*	.�<� ا	ا G*ذا�� G	ا%�� ،و��I م<�� :;��.  

                  �K�  ��� $L*�� ��Iن ا�% ،)F	ع ه4ا ا�K�� ه� ��د ا)دار���	;�: %$ ا�*	وإذا آ�ن ا

ر�� �/� $%، ���  �F�Q أول ��@��� ����� 	�/�Q و����� �/���� 	���Pم ا	��5�5$ 	���ز �ت ا	���د ا)دا

  .	*��ول �8ا � ا	*�;�: %$ ���ز �ت ا	���د ا)دار��، آ�/�5�S Q$ ��;( <�1 ا	���Kع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  ا��&�م ا���$�$� �!��ز��ت ا����د ا#دار�
: ا�! �� ا	ول
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ا)دار�� ��*� ��� $L���� �U5ق ��Q ه4ا  ا	�ا8� أن درا�C ا	*�;�: %$ ���ز �ت ا	���د          

ا	*$ ��اد ا	*�;�: %$ ) ا	��Fت ا	������(ا	���Kع،ذ	3 أ��F� D  ��=�5 D� V�;� ��5م ا	���د ا)دار��

 Y	ق إ�U*	�� 3	وذ ��د ا)دار���	ز �ت ا��� ���A� ق��ى ��I=�� ا��	ا D� د��ز ����،آ�� أ��5 ����

�ى ا	*$ ��Aى ��� ���Iق ا�U	ا������	ت ا��F� ا	*�;�: �ز �ت ا	�[.  

          D� 3	وذ ��د ا)دار���	ز �ت ا���	5�5$ ��	م ا�P�	ا Y�  ف�و�U�5 ا	/�ا�� ه�� ه$ ���و	� ا	*�

D�/�U� ل\�.  

  . ���Fم ا	���د ا)دار��: ا�!()' ا	ول

  .��A�� ���ز �ت ا	���د ا)دار��: ا�()' ا�*�$� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  +�م ا����د ا#دار�
��: ا�!()' ا	ول
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��V ا	��� ا)داري %$ %�ع أول          �� Y	ض إ�، إن درا��F� �Cم ا	���د ا)دار�� ��*L$ ��� ا	*�

�ي 3وآ4	B_>ا	ا ����ع �S	Q ا	.�B-  ل، و5*��وإ��از ا	U/��� ا	����5�5 	����د ا)دار�� %$ ا	*�% $%

  . ا	4ا��� 	����د ا)دار��

  ��1 ا#داري/�-�. ا�: ا��-ع ا	ول

D� -.7 أ7.�ص ا	���5ن ا	��م وD��  -.7إن �D�� D �� ���> ا	���د ا)دار�� أ��5 �/�م            

و	4	�C 3ف ) ا	���د ا)دار�� ا	�و	��(أو 7.- ��ص أ�2/$) ا	���د ا)دار�� ا	�ا����(��ص إ�� دا��$

)�F*	ح وا�5*��ض إ	Y آ(  �� ��	�.  

  �1ا4)�/�-�. ا���1 ا#داري ا :أو�

�اف) ا	���� ا	����(إن ���> ا	��� ا)داري �Q�= D ا	��ف�Iا Q�= D7.- (و� G%ا�آ�ن ا=� أ�

G �?=;�م �*��>ة و�D  ���*A أ=;�م ا	���5ن ا	�� ،$5	4	D� ( 3 أ7.�ص ا	���5ن ا	��م��ض �.F�

�ق إ	U*5 ف�Cو ������	ت ا��F� ��ص ����ان �5�8ن ا	���ي �*�B_>ا	ع ا��� ا	��� V���� Y

  .  ا	���د ا)دار�� �D �\ل ه4ا ا	���5ن

     :ا���-�. ا��6-��� -أ

  ": 90-67ا	�- "���-�. �� �9$�ن ا�����ت ا	ول ا -1

� ����ا	�و	� أو ا	���bت أو ا	/����ت أو ا	��ACaت ��ف ا	��Fت ا	������ �?��5  ��د �;*��� �/

� وا	�;��1 ا	������ 8� إ5_�ز أ7��ل أو ��ر��ات أ�Iص  ���� %$ ا�و ����ت D�K ا	��وط ا	��

67-90.1   

  ":145- 82" ا���-�. �� ا�!-�Bم ا�!��)A @����ت ا�!����� ا��!���  -2

                                                 
  .52 م، رقر، جالعمومية، المتضمن الصفات  17/06/1967في  خ، المؤر90-67من األمر  01أنظر المادة  -  1
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ه$  ��د �;*��� =��F� 1Aم  –<��Fت ا	�*���( ا	����$  – �ف ا	��Fت ا	������  �Y أ��5   

 ���7��ل أو ا8*��ء ا	�Aري  �Y ا	���د، و�/��� و%9 ا	��وط ا	�اردة %$ ها	*�Iإ5_�ز ا �4ا ا	���Cم 8

  1.ا	��اد و ا	.���ت


  ا�!�H!I ا���-�. �� ا�!-�Bم ا�����Gي -3�J� 
  :1991/�&�� ا�����ت ا��!���

   Y�  ري�A	ا ���و���ف ه4ا ا	���Cم ا	*�4�Fي ا	��Fت ا	������ �?��5  ��د �;*��� =1A ا	*�

7��ل وا8*��ء ا	��اد وا	.���ت  ا	���د و�/��� و%9 ا	��وط ا	�اردة %$ ه4اIإ5_�ز ا �ا	���Cم 8

  .2	��Aب ا	���� ا	�*���8ة

ا�!�H!I /�&�� ا�����ت  2010اآ��@-07ا�!Mرخ ��  236-10ا���-�. �� ا�!-�Bم ا�-�B�K ر�9  -4


  :ا��!���

ا	���: ا	��Fت ا	������  �Y أ��5  ��د �;*��� %$  250- 02���ف ا	���Cم ا	�C�B$ ر8:   

F� ل��7Iإ5_�ز ا ��م و%9 ا	��وط ا	���ص  ���� %$ ه4ا ا	���Cم 8/� G� ل����	ا �����م ا	*�

   3.وا8*��ء ا	��اد وا	.���ت وا	�را�Cت 	��Aب ���� ا	�*���8

ا	���ل وا	�*�: 	����Cم  2008أآ*���  26ا	�aرخ %$  338-08أ�� ا	���Cم ا	�C�B$ ر8:   

 $C�B���V ا	�*���P�*� 9: ا	 250- 02ا	�� -.� ���% Q���� أو )���� Y�  $�?� :�% ������	ت ا��F

  .ا	��Fت ا	������

 ا	�*�P�� D�L: ا	��Fت ا	������ 2010اآ*���07ا	�aرخ %$  236-10ر8: %$ ا	���Cم ا	�C�B$  أ��

��V ا	��Fت ا	������ �D �\ل 5- ا	��دة %�*	 �@���� D�L*� :�04 G��.  
                                                 

التي يبرمها المتعامل  العمومية بالصفقاتالمتعلق  1982أفريل  10المؤرخ في  145- 82من المرسوم  04أنظر المادة  -  1

  .15ج،ر،رقم.العمومي

المتضمن تنظيم الصفقات  1991نوفمبر  9المؤرخ في  434-91من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة  - 2

  .57،ج،ر،رقمالعمومية

  .قات العموميةالمتضمن تنظيم الصف2002/ 24/07المؤرخ في 250-02من المرسوم الرئاسي  03المادة  انظر-  3
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  A	ص ا����� وا	*$ <�رت %$ =�1 ز���� �.*��F، �( و%$ ��ا=( و�/�و �D �\ل ا	�

��Fت ا	������ وإن �	 V���ي  �Y إ �Uء ��B_>ا	ع ا�ا8*�د�� و�F�*.� ��C��C ��ى إ<�ار ا	��

�=�� وأ��ى و	�( ه4ا ا)<�ار ���د 	Cs/�ب ا	*�	��� D�� G*[��> tF�*ا�:  

�ق إ��ام ��<� و)2�اءات �U	 �L.� ������	ت ا��F .%$ ]��� �D ا	*���� إن ا	

� ر����8 ��<� دا���� و��ر��2 ��I �L.� ������	ت ا��F .إن ا	

إن ا	��Fت ا	������ �.�ل ��2 ا)دارة �_�� � �D ا	�U�Aت ا��B��@*Cb و]�� ا	�?	�%� %$  �

  . ��د أ��ى

  �� �5Iاع آ@�L.اءات ����ة و���ق ��<� و��;��� إ2U� م�ة و	�� آ�t5 ا	��Fت ا	������ �/

 E4�	 �P�	4 و��v��= 12ت، و�U�A	زات أو ا��*�bا D� ���2 �Cا)دارة ���ر ��_	 w�*� ��5���8، وأ��D ا	

�%� ا	���د ا	*$ �/���� ��2 ا)دارة �� Y�A*� Y*= ������	ت ا��F�	 V��اCI/�ب ��<� إ �Uء ��

���P�� دة���	ا Gاءا��2xام و���ق ا)�U� �����	1.وا    

  :�Kا���-�. ا���I -ب

�ي  �ف ا	��Fت ا	������ %$ �.*�V �8اD�5 ا	��Fت، إb أن ا	��Lء   B_>ا	ع ا�ر]: أن ا	��

��Fت ا	�������	 �F���ي =�ل %�y�� $% G ا	���ز �ت �8م ��B_>ا	ا)داري ا.  

� ����ر �aرخ %$   �[ G	 ار��ي %$ 8B_>ا	ا �	و�	ا z�_� 1ذه Q�=17  �/�A�2002د ��L8 

�ة �K رz�B ا	�_�z ا	��/;A/� ة��	 ��/��	/��ي 	ر8: ) أ.ق($ ا t��6215  س�... (: إ	Y ا	��ل �%873

�ف ا	��F ا	������ �?��5  �� ���! ا	�و	� ��	.�اص =�ل ���و	� أو إ5_�ز ���وع أو أداء �� G5أ Q�=و

  2.)...����ت 

                                                 
  .34 - 33 ،، ص2007، 1الصفقات العمومية في الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: عمار بوضياف -  1

.36عمار بوضياف،مرجع سابق،ص  -  1     
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� ���Fم ا	��F ا	������  �Y أ��5   � ا	�و	� ر��ط  ��ي �_�و�\=| أن �_�z ا	�و	� �8 =

� ا	�و	� ��@\  �?=� ا	.�اص، %$ =�D أن ا	����[ ��} �%�� �ا)داري أو ا	��F ا	������ ��;D أن �_�

� ا)داري و��8$ ا	���vت ا	�4آ�ر�D %$ �5�8ن ��U	ذات ا ������	ا �ACa�	أو ا ��/��	أو ا ��b�	ا $%

  1.ا	��Fت ا	������

� ا	��F ا	����  = E\ أ V����  �Y أ��5  �� �_�� ��D ا	�و	� وأ=� ا	.�اص %$ آ�� أن ا	*�

 �����U� |F*�� )P� 3	ذ �=�D أن ا	��F ا	������ �8 �_�� ��D ه��v  ����� وه��v  ����� أ��ى، و�

�����  ��F> ��5> آ����	ا .  

� ا	�;( �?ن أ�7ر �@\ أن ا	��F ا	������ �*:   �ف ا	*���V ا	�B�L$ أي أه��� 	��و	: �

I ��%_�15و	ه4ا ا Y�  ���  .7;�ل وإ2�اءات ���دة �5�5�8 ر]: �?آ�� ا	*�

w�U ���و	� وآ�ن =�ي �G أن  b�A*��( ه4ا   � )��*Cا �L�أ V��و����F� b ا)�7رة أن ا	*�

   2.ا	�w�U ذو ا	���Fم ا	��$5

  :ا���-�. ا���+� -ج

  � Y�/� $�% 3	ذ �*��ر�� و�5رد ا~ن ��y 	�� ���دت ا	*����Fت ا	.�<� ��	��� ا)داري و�

����F	ت ا�F��  :ا	*�

♦ ��� ����%G ���� ا	��$ G5?�): ���A� �ا	��� أو ا�F�bق ا	4ي �/��G 7.- ����ي  �م 8

� �?	�%� %$ ا	���5ن ا	.�ص�[ ��B��@*Cوط ا�7 G���L*� م��	�5ن ا��	1 ا�	�CI ��%9  �م و%��.3 ( 

                                                 
المتعلق بتنظيم الصفقات  250- 02المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  338-08من المرسوم الرئاسي  2أنظر المادة  - 1

  .يةالعموم

  .37مرجع نفسه، ص: عمار بوضياف -  2

  .10، ص 2005ط، .العقود اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، د: محمد الصغير بعلي -  3
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♦  G5أ Y�  ر  �ا��ي��  G%��Y�  D إ��5ء و��9 ا	*>ا��ت �*/�د	� %�;$ ��*/� ��ا%9 إراد�:(آ�� ��

 �\ ��5�5�8 ��  ��ا D� ��b ا��Fق أو ��ا%9 إراد��D�*����*� D أو �*��رY�  D�*K إ��5ء وإ=�اث 

 )                                                                                                         1.ا	*>ا��ت

��G 7.- ����ي  �م �*�C\ %$ ذ	B�C�� 3( ا	���5ن :( ���%a% Gاد ا	��Uر  �Y أG5 و ♦/� �� 

� ا	��مF�	9 ا���� Y	أو إ E���A9  �م و�%�� :�P�� Y	إ G� ف���م، و��	2.ا  ( 

♦  D�%ه� Y�  ��*�� دي و��	ا Dآ�� �aآ�  �Y ا	Cم وا��F� ��% داريbا ����	 Q���	م ا��F�	ا�� ا

 3.م وا	@�5$ ه�ف ا	��� ا	��*�اbول اb	*>ا

 G%�� : (  �5اف آ���نو ��A)دارة و� ����	ا ������	7.�ص اIأ=� ا G��ه� ذ	3 ا	��� ا	4ي �/

 GBا�U5$ ا���م ��� ��	�5ن ا��	رة %$ ا��%9  �م ا�*��ء ����9 ����  ��� �*/�� %$ ه4ا ا�CI	�1 ا	���

وه� ���Fم راw2 %$  4) .�ع %$  ��د ا	���5ن ا	.�ص �Y �5ع أو {�� �D ا	��وط ]�� ا	�?	�%� ا)�/

 D�L*� G5ي آ��  :آ�%� ا	���<� ا	�*���� ��	��� ا)داري وه$����

ا	�و	� ، ( أي �_1 أن �;�ن ا=� ��%�D� -.7 G أ7.�ص ا	���5ن ا	��م: ا�!���ر ا���Iي-

ACa�	وا ��/��	ا، ��b�	دة �ا��	دة %$ ا���	ا ������	02ا B�ا	�*C�10-236  D�L$ رD� :8 ا	���Cم ا	

  ).�5�8ن ا	��Fت ا	������

-���Q�!ا�!���ر ا� :E4�F�� أو E���A� Q�= D� اء�C 9  �م%��ط أن �*( ا	��� ��*��.  

       -�(�  .�Q�= D ا=*�اء ا	���  �Y ���د ا��B��@*C و]�� �?	�%� %$ ا	���5ن ا	.�ص:ا�!���ر ا�6

��$�R: ا���1 ا#داري ا�1و�� .�-�/  
                                                 

، ص 2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة "النشاط اإلداري"القانون اإلداري، الجزء الثاني : عمار عوابدي -  1

186.  

  .76، ص 1992لقانون اإلداري، دار الشعب، القاهرة، ا: فؤاد العطار -  2
3 -C.LAJOYE droit des marchés publics berti éditions alger 2007 p46-47   

   .313، ص 2007القانون اإلداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، : نواف كنعان -  4
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  4� D;�� b $	و�	_�ل ا�	%$ ا �	و�	ا ����هD� 15�2 1 ا	G�F ا	*����ي إ	Y ا	��ل �?ن ا	���د ا	*$ �/

� ��� ا7I.�ص ا	������ �UL� $*	ا ��C�CIا ����	ا t5إذا آ� G53 أ	ا)داري  ����، ذ ���U	ء ا�FKإ

�bا y�� م��	�5ن ا��	ا ���4ا ��	م، ��	ا w	�*��زات وا	�U�Aت ا	*$ ا	���� ه$ ا	��(  �Y ����9 ا	

������  �Y ذ	3، إb أن هE4 ا�b*��زات وا	�U�Aت  b��D; أن ���رس إY�  b ا)8��: ا	���$، أ�� ��رج 

� ��3 ا7I.�ص ���ر�C ا�b*��زات ا	����=� 	���U*A� \% :��8(ود ه4ا ا�=.  

� )�FKء ا	U/��� ا)دار��  �Yه4ا اE�_�b ا	;�� GL%�8 ر �	و�	د ا��   D��]�	/�� ا	���Fء ا	���<

� ا	�F ا)دار��  ���� =�ل �� D;�� ��5إ�\��8، وإ Y�  �>�� دا��  tA�	 �	و�	ون أن  ��د ا�� D�4	ا

       1.ا��*7	��  �Y ا	.�B- ا	���>ة 	����د ا)دار��

�  �� ����> Y���� ���Fم ا	��� ا	�و	$ %��ى �_� G�F	;�د ا�وPOMMER  G/7 D� G5أ

)��*A�	آ�  اa� ����� $	و�	ا ���	د �����V ���د  �LAGARDE���� ا	���� �K�	 �	و��� ��أن أ

 V���� Y	<�ل إ�	4ر ا�*� Y	�5=�� أو D� G53 أ	ذ ���*/��	��8ت ا���	ا D� �����	 /�ب	ا w*F�C $	و�	ا ����	

��@*Cإذا ا G5، وأ��	و�	د ا���	أ�5اع ا ���2 Y�  9/U�� �=����	ت ا�F���=� %xن  ����*�� � ]��ض ا	*�*�

 Dح و���  �Y ا	*���V ا	��*�S?*�	 ديa� �8 ��	و�	د ا���	أ�5اع ا y�� ��>�	D �;�ن ���Fة Iن �

�5=�� أ��ى %xن ����� ����ر ���2 �*��د ��F> G ا	�و	�� �*��D أن �?�4 %$ اb */�ر ���د و���� أ7;�ل 

� هE4 ا	���د ��)�K%� إ	Y أن ذ	 3�aدي إ	Y  �م اU5/�ق �[ ��  Y�  ر����	ا$U��  � �Y ا	�]: �D ��ا%

G�% ��	و�	ا �F>2  .  

 � MCو	��  �ف ا	/�y  ��د ا	�و	� �D �\ل ���اد ا	���<� ا	�*��>ة %$ ا	��� %�� ا */

NAIR ت �*��>ة (: أن�U�C w��� $/�2و7.- ��ص أ �	دو D�� م� ، ��د ا	�و	� ه$ ا	���د ا	*$ �/

                                                 
  . 279، ص 2010دارية ذات الطبيعة التعاقدية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، التحكيم في المنازعات اإل: وليد عباس -  1

  .32ص ،2003ط، .، لبنان، دالحقوقية عقود األشغال الدولية والتحكيم فيها، منشورات الحلبي: محمد عبد المجيد إسماعيل -  2
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�ة ا	� ،����� ا	��ة;% ��@� $% �L.;�: و��وط ��7 D�L*�2/$ و�Iف ا�U	ا �	و��	 ��C������	ا ����

  .)15�2 ���� 	����5ن ا	��م، و%$ ا	_�15 ا~�� 	����5ن ا	.�ص 

 ��F>�� �	و�	ا ����و�8  �ف ا	/�y  ��د ا	�و	� %$ �_�ل ا	���5ن ا	�و	$ �?��5 ا	���د ا	*$ �/

CIاء ا�� أ��اف أ�2/�� �@(  ��د 7� ���  �U�C .�ر2$، و ��د	ا��$ وا�	أ���� ا Y�  ظ�F��	 ���

�ف أ�U5 $% $/�2ق ا	���5ن ا	.�ص� �%�$ b  ،ا�*��ز ا	��ا%9 ا	����، أ�� ا	���د ا	*$ �/���� ا	�و	� �

  .���رج �� �� t�Y�A ا<U\=� ����د ا	�و	�

%$  ��ده� ا	/��د  إدار�� دا���� �/�م أ��L  ��دا �_�ر�� دو	�� �A*����  ��دا إن ا	�و	� آ�� �/�م

  :ا	.�ر�8، و��	*�	$ �_*�� %$ ��3 ا	���د ��<�*�ن

 .�� %��� �D د��ل و��وج 	���:  /� ا	��ود	ار�/����� ���	w ا	*_�رة ا	�و	��  ����

  .وا��%��� ��	U/��� ا)دار�� 	�� ��*��D� G ��� ��رق و����9 	��%9  �م ����

ا	���د ا	*$ �/�ز %��� ا	�و	� آ�U�A  ���  (: $و��ى D� 15�2 ا	G�F أن ا	���د ا)دار�� ا	�و	�� ه  

 E4�	 $�% 9  �م%���C*.�ا��� %$ ���د ا	��� �� � G��a	�� �D� ��*��/ ا�*��زات ا	�U�A ا	���� ������ 	�

ا	_�� �D ا	���د ا)دار��، و	;D %$ ا	����( إن هE4 ا	���د �*��9 ���	w ا	*_�رة ا	�و	��، وه$ 	�E4 ا	_�� 

�و	��، %�	���د ا)دار�� ا	�و	�� إذن ه$ ا	���د ا	*$ �/���� ا	�و	� أو أ=� أ7.�ص ا	���5ن ا	��م �D ا	���د ا	

(.  

� ا7I.�ص ا	������D ا	����D ا	�9 	�_�ء إ	Y ا	*�;�:   B�A	و �	و��	ع �آ�� أG5 إذا �� أ�2ز ا	��

� دون 37 هE4 ا	�� �� �D ا	���د وا	�ا8� أG5 إذا آ�ن ا	��� ا)دا�� G5x% D� E��[ D  <��*� $	و�	ري ا

�اف ا	�*���8ة  �Y أ�Cس أن ا=� �Iا D�� واة�A�	م ا��� ��	و�	ا ��*_�ر	\�8ت ا�	د %$ إ��ر ا���	ا

أ��اف ا	��� ه� ا	�و	� وه$ ��C -.7دي �Cاء %$ إ��ر ا	���5ن ا	�و	$ ا	��م أو %$ إ��ر ا	���5ن 
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�ف ا	@�5$ ه� 7.- ا */�ري أ�2/$U	.�ص وا	$ ا	و�	ا ��	��	وا ��د�*8bة ا��	�� �*�*� G5أ w��> ،

� �D أ7.�ص ا	���5ن ا	�و	$ ا	��م.7 z�	 G�;	و .  

�دي وا	*_�ري   *8b*���( ا�	 ��	آ?داة دو ���	ز ه4ا ا�	4	x% 3ن أي ����V 	�4ا ا	��� �_1 أن �/

 Gا)داري %$ <�ر� ����	5�5$ ��	;��ن ا	ت %$ ا�A_� آ?داة و���� Eز�       1.ا	;\D���;�C ��2 و�/

�*��R:  -����� 
�S 1�1�  دو��
 ا���1 ا#داري/

�ت هE4 ا	���وbت �ا	���وbت ا	����F وا	� ��B�L	*���� �F> ا	�و	 	�� ���دت  FCوأ ���	ا $% �

 D ا�_�ه�ت �S\S أو	�� ه� ا	����ر ا	��5�5$ وه� ذ	3 ا	����ر ا	�D� ��*A ����( ا	�\�8 ا	*���8�� ا	�و	�� 

� ا	���  �Y ا8*�د��ت  ورده��S?� D� ��*A�	دي ا�*8bر ا����	ا :S ��C�CIه� ا�>��  Y	إ D� �أآ@

�دي و%��� ��$  �ض *8b5�5$ وا��	ا D�ر����	ا D�� �دو	� وأ���ا ��� D� 15�2 ا	G�F د � إ	Y ا	_�

�  :	�E4 ا	�����

  :ا�!���ر ا���$�$� -أ

\ت أو و��L$ ه4ا ا	����ر �� */�ر ا	��� دو	�� �  � ��A�B���9 أ=�  ��<�E ا	� D  )*Y ا�

   ).ا	����ر ا	��5�5$(روا�! �?آ@� ��P5 Dم 5�5�8$ و�S D: %�� أ��Y�  9 ه4ا ا	����ر 

� ا	��� دو	�� إذا آ�t5 اI ��ل ا	�*���� �����5دE أو ��E4�F  (: إ	Y أBATIFFOL G5و�4ه1   /*��

 :�*�A�2 ��2 D� اء�C G�% اف��Iا �	أأو =� )*� G �K�� <آ��� ��=�5 D� ل إ��8*�: أو��و �

�وا�! �� أآ@� ��P5 Dم $5�5�8 �(.  

� أ�2/$،   �  Y�  )�*�� 4ي	ا ���	3 ا	$ ه� ذ	و�	ا ���	أن ا $��و��ى ا	/�y %$ ا	G�F ا	�

� ا	��� �*V ��	�و	�� %��;D أن �;�ن ا	��� دو	��>��  D� 3 إذا آ�ن أي	د ذ�Fو�.  

                                                 
دارية الدولية أمام المحكم الدولي، منشورات الحلبي النظام القانوني الواجب اإلعمال على العقود اإل: هاني محمود حمزة -  1

  .42 - 40: ، ص2008، 1الحقوقية، لبنان، ط
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   y�/	ذه1 ا ����� ��IاA� 4ي	ا ���	3 ا	ذ G5أ Y	إ�*$ 	\�8 ا�	ا ���/� D� G*F> ��* ���;�

  .����Y أG5 	;$ �;�ن ا	��� دو	�� �*��D أن ��;: ه4ا ا	���  \�8 دو	��

��ا%� <�� أو 	*�ا%� <�F ا	�و	�� %$ ا	���  و�\<� ا	��ل %$ هE4 ا	*����Fت أG5 ��>م ا	��ل  

�P5 D� ���9 أ=�  ��<� ا	��� ا	��C ��A�Bاء ا	��K أو ا	��( را�D�� �U ه4ا ا	��� وأآ@� D  $5�5�8 م

�A5$ أن ا	���<� ا	�اردة %$ ����V أو ا	A/1، و��ى 15�2 F	ا G�F	ا D�BATIFFOL  ��S��*� tA�	

� ا	���5ن>��  D� ��� z;�	ا Y�  ���� y�/	وا �� ا	�ا8>��  D� ��� ���� y�/	�%1.   

� ا	���<� ا	����5�5 	��ا��U و�8 ��� �\ف ��D أ5�ر ا	���  S5�5$ =�ل ��ى %� ��� وا��	ر ا�

� ا	�و	$، %_�D� 15 ه4ا ا	G�F ا	*����ي ��ى ا	*�A�� ��D آ�%� ��U	�� �Uا��ا	�����  �Y ا��Aم هE4 ا	

 Q�= D� ��D�� �8 هE4 ا	���<F*	ورة ا�K ى��% �ا	���<� ا	����5�5 	��ا��U ا	�����، أ�� ا	_�15 ا~�

��S?� �2/��  ��ىIا ��A�_	أ�2/�� أو ا �	دو $% ��� ا	���  �Y ورق ���آ( ����  �Y دو	�� ا	��� %*�

�ا %$ ا	���د ا	*_�ر�� و ��د ا	����\ت ا	��	�� ��F  ���، و��( إ��ام ا	��� Sa� ا��  ��� b �8��*��	

P5 �K��	ا Q�= D� �����	ا �Uا��� ا	�و	$  �Y ا	��U	ء ا�FK( �C�Cأ w�� b 4ي	ا �%�� ا	��U	 ا�

 �� �D ا	���</*�� ��A�_	ا Q�= D� ا��ا� �	و ،D��8��*�	ا D��� وا�*\ف ���	4 ا�F�� )�� أ�� ،G��*��

�ة و ���� ����� ��ى أه��� ا	����ر ه$ �?A	� Y�  V8�*� ��/A5 �/��� ا	�ا��U ا	�����Sa�	ا.  

�و  �	 ��/A�	ا ��	و�	وا ���U�	ا ��	و�	ا D�� G�F	ق ا�ا�! ا	�����، %�	�\A*� �8: ��	�و	�� و%

 �� �K��	ا)���U�	ا ( D  �P�	ف ا�� ا	�\�8 ا	4ا��� ��و	*�D أو أآ@�، وذ	3 �>��  t�%��� 	� ا�

ا	�و	� ا	*$ ��ح  ���� ا	�>اع أ��م ���آ���، أ�� ا	�و	�� ا	�A/�� %�� ا */�ه� ا	/�F;� b y$ %$ ذا��� 

                                                 
  .37 -36: مرجع سابق، ص: محمد عبد المجيد إسماعيل -  1
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	 1�U*�	$ ا	و�	ا ���U	ء ا�FK( E4ه� ه�L*��� �L.� $*	*��زع ا	ط ) ��ل �8 �ة ا��ا��U ا	����� آ��

  .1ا	�ا��U 	���5ن ا)رادة

  :ا�!���ر ا�9���دي -ب

   �Uرا� Y�  GBا�U5ا Y���� ��	و�	*_�رة ا	ا w	��� )��FدE أن ا	��� ���  ��ا دو	�� �*Y ا�

�د ا	�ا��$ 	�و	� ����� %�*��G��  1 ا5*��ل =�آ*8bول�*_�وز ا�	ا D�� .���ت	ال وا��I2.� ا  

   ��دي آ?�Cس 	*�و�( ا	���  /*8bر ا����	د ا��* �� ��A5�F	*���> ا	ا ��;��	 )LF	ا �2�و�

 ��L8Pellissiet Du Besset  _�ر�*$ �*��9 ���� إ	إ5_��>ي ا �2a� D�� �B_>ا	م %$ ا�2� أ�?*Aو�

$��	�*C(ا G��_	�� ��A5$ وا�Y�  G�% 9F ا	�%%.  

�;�ن دو	�� ���L %$ هE4 ا	��	� Iن ا	�/�ة �� */�ر ا	��� دو	�� �?ن ا	���  :(�8MATTERل  %��  

� ��رج ا	��Uق /أن �*��9 ���	w ا	*_�رة ا	�و	��، أي �*��G��  1 ��اول %$ =�آ� ا��Iال وا	B�L

���A5 و	� ا)8���$ 	�و	� وا=�ة و�4	3 �;�ن ا	��� دا���� و	�z دو	�� 	��م �_�وز ا	��� =�ود ا	�F	ا(.  

   ��C $% در��دي و�U�x� YL8ل  1927و��*/� ه4ا ا	�;: ا	*8bر ا����	*�� ا��4ي 	ول اIا

�	�� ��A5�% �8\  $% $��	�*C(�� ��ة  3ا	��� 	/U\ن 7�ط ا	�%;% G��  9�U� �� _>ر "وه4ا	وا ��	ا

� ا	��ود ا	�و	��/  �B�L/�	."     

   ��A5�F	ا y��	;�� ا�رت ��� :S ة�;%MATTER ��در �*�ر� 1934.02.14 %$ =;��� ا	

�د ا	���$*8bق ا�U5 إذا آ�ن ��<� ������ �_�وز ��	;�ن دو� ���	رت أن ا��%.  

                                                 
  .33 - 32: مرجع سابق، ص: هاني محمود حمزة -  1

ة والدولية، المركز القومي لإلصدارات القانونية، التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الداخلي: عبد العزيز عبد المنعم خليفة -  2

  .131، ص 2008، 1مصر، ط

  .34مرجع سابق، ص : هاني محمود حمزة -  3
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� ه4ا ا	����ر ���\ =�Q ار�?ت   �*A� :	%$ و �����	- ا�و�2ب % ��A5�F	ا y��	ا ��;��

�ة �_���� 	*���� <�F ا	�و	�� وذ	3 	��<�ل إ	Y =;: أدق  �Y ا	;% ����  G�F	وأ��9 ا ��*���8	�8 ا\�

�دي ا	���$"*8bق ا�U�	_*�ز ا� ��	دو ������ ���	ار�/�ط ا."  

�A5$ " ا	��� ا	4ي ��ا $ ��	w ا	*_�رة ا	�و	��"S: �5?ت %;�ة �2��ة ه$   F	ء ا�L�	ر=�ب ا $%

و	�� إذا آ�ن �?��F� $% 4ده� أن ا	��� �;�ن د=�Q ذه1 %$ ا	���� �D أ=;��G إ	Y إ�/�ع %;�ة �2��ة 

�ة 	�tA ���دة ا	���	:، آ�� ��ون أ��5 ��/� اb */�ر ��*��Lت ا	*_�رة ا	�و	��;F	ا E4أن ه y�/	ى ا�، و�

�ة �*��9 %$ ا	�t8 ا	4ي ���� %�G ا	��� ���آ�ت 	��sال وا	.���ت أو  D�MATTER ذات %;�ة ;F	�%

  .������� ا	���ي  /� ا	��ود ا	�و	��

  F	ا E4ه D;	و ��A	*$ �8م ا	3 ا�� D� �5و�� ��ة �/�و أآ@;MATTER  م و�2د إ=�ى<�*A� ��5�;	

�ط أن �?�$ ا	��آ� *�� bو D�*آ�       1.ا	@���5 %$ 7;( ��دي ���Aسا	�

�دي 	*���� دو	�� ا	��� b �*��رض �� ا	����ر ا	��5�5$ ا	4ي   *8bر ا����	أن ا G�F	ا y�� ى�و�

�E �?آ@� ��P5 Dم 5�5�8$، ذ	I 3ن ا	�ا��U ا	����� ا	*$ ��*/� ا	��� ���*E�L دو	�� >��  t��*Y ا�

��1  ���� ا5*��ل ا��Iال أو ا	.���ت  /� ا	��ود وا	*$ �*��9 ���	w ا	*_�رة ا	�ا���� *� �Uه$ را�

( �?آ@� ��P5 Dم $5�5�8*�.  

  :A�Iا�!���ر ا���$�$� ا� -ج

   D�� t��2 ��A5�% ��B�L8 <�رت أ=;�م ��	آ ��	و�	دي �*8bر ا����	5�5$ وا��	ر ا����	ا D� )

  .ا	���

   �C��	5�5$ ا��	ر ا����	ا D�� ��دي LF�C$ إb أن D� �/5�2 ا	G�F ا */� أن ا	_�*8bر ا����	وا

 ��Iن ه4ا اI 9�L�	5�5$ ا��	ر ا����	ء ���L�	ا YF*اآ �	إدراآ�� %���  D;�� *$ آ�ن	*�_� ا�	ذات ا Y	إ
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�  �م اb *�اد  �aدي إ	�CYف � ا�2I/$ ا	4ي �*G��L ا	�ا��U ا	����� إb %��� 	� آ�ن ه4ا ا	����	��

�ا وه� �;�ن آ4	3 %$ �_�ل  ��دSa�  ، إذا أدى��	و�	\ت ا����	ا �إ	Y ا5*��ل 	��sال أو ا	.���ت  /

  .ا	��ود

�\ت ا	��	�� a�Cدي 	�و	��  ��د ا	���و��ى ا	/�y أن ا *��ق ا	����ر ا	��5�5$ ا	�9�L آ?�Cس   

�دي وه� �� �aآ� *8bر ا����	ر ا�C\�� ا	����ر ا	��5�5$ %$ إ	Y إدراك zF5 ا	���� ا	*$ �Y�A إ	��� أ5

��3 �8ا � ا	���5ن ا	�و	$ ا	.�ص %$ �_�ل ا	���د �A*�ي %$ ذ	3 ا	��ا � ا	��د�� %$ ه4ا �*	 G�5ن ذا���	ا

  .ا	�*���� �*��زع ا	��اD�5أو ��3 

  % 3	4	 G5I ا�P5 دي�*8bر ا����	ا D� )L%9 ه� أ�L�	5�5$ ا��	ر ا����	ن اx �5و��	�� :A*�

�دي ا	4ي وإن ���� t	G ا	��و�5 ا	�*U�/� 	��ا��2 *8bر ا����	ف ا\� Y�  t8�	ا zF5 $% ح�K�	وا

C 4ي	ر ا����	ا $% E��*.E4 ا	��Lء ���د ا	*_�رة ا	�و	�� و��� ��، إb أ G5�D� ��. ا	*���� ا	\زم ��ا%

G��;=I ���	ا �L.� 4ي	5�5$ ا��	م ا�P�	ا D���*	 �C�C1.أ       


 1980ا/���9
 رو��  -د�19���
 @����$�ن ا��اV' ا��U(� A� ) ا���Tا��ت ا�S�Wا�:  

��8 ��ح �A?	� ا	*�و�( ��;( ]�� �?	�ف، %��  �F�bا E4أ �دت ه ��	م  �P�� ��8�F�bا E4دت ه�F5ا

	 G� V�*.� )�ا��$ ��و�	.�ص ا	$ ا	و�	�5ن ا��	ا D  ��5وإ ،�������8 D  !�% z�)$���	ا (�L�أ.  

ل هE4 ا��8�F�b =�> ا	*�4�F أ</V��;� w ��;�� ��و�( ا	���  �Y أ��5 %�! ��;�� ����ر �و���  

�، إذ ��*�� �;��V هE4 ا	��;�� دا�( P5 )�� ل �8 �ة ا)رادة�� ( Gv��� E�ا	�و	�� ا	4ي �*��D ��ا%

�اد اC�� ��8�F�b*.�ام ���8�F رو��  �Y ����� ا	���د ���	� ���زل ا	��اD�5 و	�z ا	���د ��	�و	��اF5x% ،

�و �� ا	�و	$، ��D� b ا<U\ح ا	��� ا	�و	$ ا	�ارد  )ا	��� ا	4ي �@�� ���زع ا	��اD�5  (ا<U\ح �� $%

�ة ���زع;% D�� ���% �8\�	ا ����= D  ؤل�A*	ح ا�U� ن?� �ا	��اD�5 وا	�و	�� �� ا)�7رة إ	Y أن  	_��
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ا<U\ح ا	��� ا	�و	$ ه� ا	�A*.�م  �Y آ�%� �A*���ت ا	��( ا	���C $5�5اء %$ ا	*�����ت ا	�و	�� أو 

  .ا	��Lء ا	���$ وا	�و	$

�اف %$ ا�*��ر ا	���5ن ا	�ا12 ا	*U/�9 دون ا7*�اط �/���   �I9 ا= t����8 أ��F�bأن ا �وا	�ا8

� ����� 	����، و�Iه� ����� ) ��ل �8 �ة ه� ا�ا	4ي ��=$ �?ن دو	�� ا	��� 	: ��� �A?	� أو	�� �*��D ��ا%

  .ا)رادة

�اف 	����5ن ا	�ا12 ا	*U/�9 آ�%�� 	��w در�2 و��ى ا	G�F ا	4ي  �E4�� Y ا	�A?	� أن   �Iا�*��ر ا

��8�F�b9 ا�/U*	 \ز��	ا D�5ا��	زع ا��� �	9 =����*	\ز�� 	ا ��	و�	ا.  

   V	�.� D�5ا��	زع ا��� �	��	3 ����را 	وآ4 ��	و��	اف ����را ��Iإن �2( إرادة ا ��Iا �ووا8

� ه� ا	4ي Sa� $/�2أ ��E ا	4ا���  �>��  $% D�L*� 4ي	ا ���	أن ا ��  ��G ا	4ي ��*/�*A�	ا)��2ع ا

��� ا	*��زعP5 $% �*��@	ا ��	*���	3 �/�� 	وذ D�5زع �8ا��� ��@�.1   

�ا	��� ا	4ي �/��G :(ا	������ ا	�A	�F ا	4آ� ��;D اC*�*�ج ����V 	���� ا)داري ا	�و	$ و��FدE ه� و�D وا8

 D  $5�5�8 م�P5 D� �7.- ����ي  �م،�� 7.- ��ص أ�2/$ أو  �ت أ7.�ص أ�2/��،و�*( �?آ@

��A�B�1"���9 ا=�  ��<� ا	��� ا	/C أو )�� ،�Kد"ر�*8bوز ا�_*� �Uرا� Y�  GBا�U5ا ��، 

�ي 	�4ا ا	*���V ا G5�L: آ( ا	������ ا	���رة 	*���> ا	��� ا)داري ا	�و	$.) ا	�ا��$ 	��و	��� D  و�/

  .ا	�� ا)داري ا	�ا��$

  �� ا��-6�Y ا�TXاK-ي ا#دار�
�)���د ا�( ��
 ا���$�$�
 : ا��-ع ا�*�$�

�ه� 	��ا%��� ا	���� وإدار���  ��A� أ=���5 %$ إ��ر ����	_? ا)دارة ا�� ����ر���	ب  ��Cأ Y	إ

� ا	���د ا	�/��� � ���/8 D	���*� D��5�5�8 D���P�<�Q�= D� D ا	*;��V ا	��5�5$ وا	��B�Lـ L.*���8، و�	ا

   . ���%2	D� D� �5 3 ا	���د ا	�/��� �D 8/( ا	�و	�، اIو	Y  ��د إدار�� وا	@���5  ��د ����5
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  ���/U	ع ا��ص ��5�5�8 <���� b  إن ا	�� �ة ا	���� ��*L$ أن ���د ا	���� Eد���	��5�5 ��	ا

�ي آ�y�� V ا	���د �?��5  ��د ����5، أ��  ��د ا�b*��ز، و �� B_>ا	ع ا�]��ض %���، 	4ا 5_� أن ا	��

7�( ا�I\ك ا	������ %��� آ���F ا	���ع  �Y أ��5  ��د إدار�� .  

  ������ ؟%xن آ�ن ا	���ع �8 =�د �/��� هE4 ا	���د %��ذا  D ا	��Fت ا	

��2ع إ	�P�� Y: ا	��Fت ا	������ 5_� أن ا	���ع V��;� D  t;C �8 ا	��Fت ا	������، 	��

  .%�: ��b ��/A إ	Y ا	���د ا	����5 وb إ	Y ا	���د ا)دار��

 �71431ال  �م  28ا	�aرخ %$  D� :10-236 ا	���Cم ا	�C�B$ ر8: 04إذ ��- ا	��دة 

ا	��Fت ا	������  ��د  :(���P: ا	��Fت ا	������  �Y أ ،G5�D�L* 2010أآ*��� ��C   07: ا	��ا%9 	ـ

�م و%9 ا	��وط ا	���ص  ���� %$ ه4ا ا	���Cم 8� إ5_�ز /� ،G� ل����	ا ����;*��� %$ ���Fم ا	*�

  .}ا	���ل وا8*��ء ا	��ازم وا	.���ت وا	�را�Cت 	��Aب ا	���� ا	�*���8ة 

U	و�2ب ا Y�  -5 �8 ع�� ا	;*��$ 	���F ا	������ و��x% t;C �8 G5x% �� �Kن آ�ن ا	����

� " �D ]��ض �/��*�� 5- ا	���ع  �Y  /�رة   D ����� �/��*�� ا	����5�5 و��� زاد��%$ ���Fم ا	*�

 G� ل����	�5ن "ا��	$ �8ا � ا	*�	و�� ����	ا � ا��	ع، ه( ه� �_�� � ا�� �*��ث ا	����،  D أي ��

  .ا	��5$ أم ��ذا ؟

�aآ� ]��ض ا	U/��� ا	����5�5 	���F ا	������  �A� Y*�ى ا	��ص ا	����5�5 ا	*$ وه� �� 

� ه4ا ا	���5ن ا	_��� =�Q أ G5	 :�A*�رك ا	��- %$ � Y*= د �/��*��، وه4ا��وض أن ��F�	ا D� آ�ن

9��A	�5ن ا��	4ي آ�ن %$ �( ا	��5�5 ا��	ا ���/U	ا ����؟�1 ������	ا ��F  .، %;�V 	�� أن V�;5 ا	

  ��1 �1$�)ا���1 ا#داري (ا����
 ا��!���
  :أو�
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� ر8: ��54- ا	��دة   �Iا D� :75- 58 :8�5ن ر��	*�: ���	ل وا���	رخ %$  10-05: اa�	20ا 

 ��5��2005 : } D��ا	��� ا��Fق ��*>م ���G/2 7.- أو  �ة أ7.�ص 5�� 7.- أو  �ة أ7.�ص {�

  .}���w أو %�( أو  �م %�( 7$ء �� 

1-  \B1ا �1$��أ�� 
  :ا�� �ر ا����
 ا��!���

�ا 	����ض ا	*����$ ا	4ي أ=�ط �G ا	���ع   P5 D  t;C إذ ������	ت ا��Fا	U/��� ا	����5�5 	�

����� �/��*�� ا	����5�5، وه� �� أدى إ	Y و�2د ا�*\ف %��$ =�ل ����� و�;��V ا	��Fت ا	������ 

�� ا�_�E ا */�ه�  ��دا ����5 وا�_�E ا */�P%��ه�  ��دا إدار.  

�� أ��  D اE�_�b ا	4ي �;�V ا	��F ا	������  �Y أ��5  ��ا ��zCa�% $5 رأ�Y�  G ا	�_� ا	*�	  

  :وا	*$ ��;D إ��2	�� %��� ��$

        :ا	�Bس ا	ول -أ

   G� 4ي �2ء	س ا�CI2�5$"وه� ا D� V���" ا	��*A2��	ا �	�Cت  %$ ر��F=�ل ��Uر ���P: ا	

��P�� D: ا	��Fت  1/� أن ا	��F ا	������  �� ��5$ اD� �8\U5 5- ا	��دة ا	@�	@�ا	������ إذ ��*

�ف إb 	�$ء وا=� ه� ��Lع هE4 ا	��Fت I=;�م �� b G� ل����	ا ���ا	������ وأن �w�U ا	*�

  .و�8ا � ا	����� ا	���� D�K �8ا � ا	���د ا	����5 أو ا	*_�ر��

  :ا	�Bس ا�*�$� -ب

�و  >��� zCa�  G�= $% ء�L�	د ا��*Cس ا�Cأ Y�  :�F8�� $5�� آ��� ������	ا ��F�;��V ا	

 ��L8 Eآ�a� �� 5$ وه���	�5ن ا��	أ=;�م ا Y�  ������	ت ا��F��ه��$ " 	/�y ا	��L�� ا	�*���� ��	

 ��%� ا)دار�� ��	��ار ا	�aرخ %$ " وا	$ وb��  ���� �K " " ا	�Uه�  .1990.07.12ا	��;�� ا	����، ا	
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  ��A	أن ا $% ��L�	ا E4ه �B�8و -.�*� Q�= : ��bو �� �����  ��F> م���ه��$ ا	�Uه� ا	4ي أ�

 $% ���� 1977.06.27  D�� 5>اع �� 	/���� ا	�_�ر، و��� %*�ة �D ��ا�� ا	���ل ���� ����� �8

� ذ	3 ر%� ��ه��$ ا	�Uه� د Sإ Y� 15�2 وا=�، و D� ����	 ��b�	ا �A% Y	أدى إ D�%�U	ى أ��م ا�

�%� ا)دار�� ��	��;�� ا	���� ��%� ا)دار�� ��_��L8 zء  ���� %�%D�U% ،tL %$ ذ	3 أ��م ا	��8 و ا	

  :�2ء %$ =�@��ت ا	�;: �� ��$

�D ا	���5ن ا	��5$ ��وره� ��-  �G�2�� Y ا)45ار �D ا	�*���( إ	Y ا	���ول  Q�=553 أن ا	��دة  -

  .	�*�ارك �5G %$ ا~2( ا	���د

- Q�=  دة��	ا -�� ��/A= D��8��*�	ا �����%�D ه�� ا�Y�  ��F  106أن ا	��� 7U	5$ وأن ا��	�5ن ا��	ا D�

 Y	إ45ار إ G2�� و%$ أ2( أن E���D ا	*>ا�����  أ��م و���ه� %xن ا)دارة �*��( 10ا	���ول %$ =�	� ��

  .ا	*���8��

  ;=I �����  ��F> �� �K�� � ز��� $% $K��	ن ر�2ع اx% G�� و ����	ا ����ا	���5ن (�م ا	�

���9  ، إذ أن ا	��K$ %$ هE4 ا	���L �8��� إ<��� 	.�<�� ا	��Pم ا	��$5�5 	���Fت ا	������) ا	��$5

��549�GK ا	��دة ����F� Dم  �� ا	���و	� �D ا	���5ن ا	.�ص ا	4ي .  

  ا�K��W^ ا�Gا/�
 �)���د ا#دار�
: ا��-ع ا�*���

  �K^ ا�Gا/�
 �)���د ا#دار�
ا����ر ا������ �)�W :أو�

�5�ض 	��    �� ا	G�F وا	���Fء إ	Y ا	.�B- ا	4ا��� 	����د ا)دار�� �D �\ل ��y ا	��Pه���

  :%��� ��$ ��K��D ا	���Fم ا	����$ 	�.�B- ا	4ا��� 	����د ا)دار��


 ا�!���B �+�� 19!� ا�!-آT ا���$�$� -1+Vدارة �� ��ا`�:  

�%$ ا	��� ا)داري، =�Q أن ا)دارة �*�*� ��U�Aت  %\ �_�ل ) ��ل �/�أ  � D�� واة�A�	ا

� 	�� %$ ا	���P5 b ���� �8��*�	وا�*��زات %$ ��ا��2 ا� z;�� زات��*�bت وا�U�A	ا E4��5، وه��	د ا
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� ��Pه� ا	�U�A ا	���� %$ ا	��� ا)داري  �Y أ�Cس أن ا)دارة F�	9 ا���ا)داري � ���	ام ا��$ �D إ�*/�

�آ>ه� ا	��5�5$ %$ ��ا��2 ا	�*���8 �/�ر ا	���� ا	*$ �Y�A إ	��� ا)دارة �D إ��ام ا� ��C $	�*	م، و����	

� ا	��مF�	ا ��ا)داري وه$ ]� ���	ا.    

� ا	��م آ���� �Y�A إ	��� ا)دارة �D �\ل إ��ام  ��ده�   F�	ه�� ه( ا GAF5 ض�F� 4ي	ال اaA	وا

�آ>ه� ا	��5� ��C ر��Y�  $5 5�� �*��رض �� ا	���� ا	*$ �Y�A إ	��� ا	�*��D� �8 �\ل ا)دار�� �/

إ��ام ا	��� ا)داري وه$ ]��� ا	��w ا	���وع ؟ أم أ G5��D; ا	*�D�� 9�% ه�ف ا)دارة �D إ��ام ا	��� 

� ا	��م(ا)داري F�	ا ( Gا��  .؟) ����9 ا	��w ا	���وع(وه�ف ا	�*��D� �8 إ�

�اغ، Iن ه��ك ��5 أن %;�ة ا	*�%�9 �وا	�����   % D� : �?ت	*���8 �	ه�ف ا)دارة وه�ف ا D�

�%�D آ?�Cس 	*���� ا	*>ا��ت و=��ق ا	�*���8�D %$ ا	��� ا)داري، وهE4 ا	��� ا	��*�آ� U�	 آ��*��

��Y�  1 ا��ل ا	��� ا)داري ��	��%9 ا	��م، *� Q�= ،����� b�	�� ��	 ;�ن�ا)داري  ���	ا $% D�%�U�	

G%ا��*C9  وا���� ��5 G_*� ره��/* �� D��8��*�	ا D�%�U�	 آ��� ا	��� ا	��*�AF� م��	ا �F�	9 ا����

 ��ار %$ ا	�t8 ذا�G ��	���ق ا	��	�� 	��*���8 �K(م و �م ا��	9 ا%�� ا	��C DA=، و����	ا ���ا	�

G/5�2 D� �8��*	ا Y�  �  .ا)دارة، ��3 ا	���ق ا	*$ ��;( ا	/� Q وا	�ا%

�%�D ���دE ا */�ران أ��C�Cن ه��واC*.�ام %;  U�	 آ���ة ا	��� ا	��*:  

�ف إ	Y : ا��� �ر ا	ول ��ة �� */�ر أن ��3 ا	��� ا	��*�آ� ��;F	*�3 ا	.�ص 	ل ا�	��	ه� ا

� ا	��م ا	4ي �D أG�2 أ��م ا	��� ا)داريF�	9 ا����. 
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�%��C Dاء أآ�t5 ا	����L: ا��� �ر ا�*�$� �U	إرادة ا Y	د إ��*Cbا G5أ  ���	ا ��AF� $% �K�*F�	أو ا

�ة ا	��� �Cاء %$ �U5ق ا	���5ن ;% ��?آ�� 	�ور ا	���B�K %$ ا	��� ا)داري ا	*$ ��*/� و��9 �2ه

  . 1ا	.�ص أو ا	���5ن ا	��م


 ا#دارة �� /�1�� ا���1 ا#داري @�#رادة ا�!��-دة -2)(B:  

   G�F	1 %$ ا	���A5$ وا	���$ ا	ا)داري �*_G ا	�أي ا	F	ة أن ا)دارة ���3 أن ا���م إ	Y 8/�ل %;

�دة %$ ا	*>ا��ت ا	�*���8 ���� ���12  �� إداري وذ	3 �>��دة ��3 اb	*>ا��ت أو F��	راد��� اx� ل���

7���� 	*�3 ا	�U�A ���� ا)��5ص�/� $% V�� b ��;��� $*	ر��� دون 37، %�)دارة ا�U� ��	 �U�C $وه ،

� ا	*>ا��ت ا	�*���8  �� =� إ<�ار اIوا�� وا	��اه$���� Y	3 إ	، �( �*��ى ذ���	4 ا�F�*� 9��*� ���%  ����

� �D ا	���<� ا	*�	���  $%:  

    .آ��� اI ��ل أو ا��7Iء ��( ا	��� -1

2- ����  9F*�	4 ا�F�*	وط ا�7.  

3- 4�F�*	ى ا��.  

� و�x% :S Dن ����  ���*�	 �K����  b��D; أن �/�Y وهE4 ا	�U�A آ�ن دا%��� أن ا	���� ا	����  

� أو ����( 	*�3 ا	��ص���5�ص ا	��� إذا �� د Y ا	�ا $ 	* z�/=.  

وإذا آ�ن ا	���Fء ا)دار��ن �a��ون هE4 ا	�U�A ا	*$ ��*�;�� ا)دارة %$ ��ا��2 ا	�*��x% ،���� �8ن   

�tK هE4 ا	�U�A 	�5;�ر �y�� 15�2 D ا	���Fء �� ��% ،����� ����U*� tA�	 :ود �� أ%;�ره�= $% bإ

�ه�  �y�� Y ا	���د  .52-  ����، و�5دى ا	/�y ا~�� ���: ���2ب 8

03 - 19����-ة ا��� �ر ا���W6 �� ا��:  

                                                 
التحكيم في المنازعات اإلدارية وآثاره القانونية، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، الطبعة األولى، : أشرف محمد خليل حماد -  1

  . 324 - 323: ، ص2010سنة 

  .وما بعدها 174: ، ص1981تبة الفالح، الكويت، الطبعة األولى، سنة العقود اإلدارية، مك: إبراهيم طه الفياض -  2
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%�D ا	�*�ر دا��B أن �;�ن 7.�� ا	�*���8 �� ا)دارة ��\ 	\ */�ر %$ ا�*��ر ا	�*���8، و%$   

 G��F> *>م أو��	ا ���ا �2ه��� %$ �U5ق  ��د ا�b*��ز، ��4�F أ=;�م ا	��� ا)داري، %�.�  );��

7��ل ا	���� و	�*�ر��، =�Q �;�ن 7.�� ا	�*���8 Iق  ��د ا�U5 $% ��I3 ا	\ آ4�رد ���	أو ا

�ام ا	��� و��E4�F، ه4ا وإن آ�ن اbه*��م ��b */�ر ا	�.$ ��;D أن �*�Fوت %$ �x� 9��*� ���% ر�/* \	

F�*.�	ا ��د ا)دار���	مأ�5اع ا��	9 ا%�  .� =� Q�V8�* ذ	Y�  3 ��ى در�2 ا��ل ا	��� ا)داري ��	�

   )@�*� ��5x% ا)دارة �و�D ا	�Fت ا	*$ �;�ن ��\ 	\ */�ر ا	�.$ ��	�A/� 	�.- ا	�*���8 �

�F أ��C�C %$ ا	;�F�� ا	��	�� 	��*���8�  E4اط ه�و���ر�G ا	���F، و���G، وG*��C وG*�A�2 وا	��ف �D ا7*

�F� ا	F�	9 ا��� ��5 Y�  ���8��*	ا G*>ا���	%�ء ���	ا Y�  G�8ر� D� *?آ�	*���8 ه� ا�	ت %$ 7.- ا

  .ا	��م

�ة اb */�ر ا	�.$ %$ ا	��� ا)داري 5*�_� أa� ��C�Cداه� ا	*>ام ا	�*���8   ;% Y�  1��ه4ا و�*

� G5?�� �8��*	أو ا G�  *��زل	و �م �2از ا ،��  .D ا	/��D إb ���ا%�� ا)دارة�� ا)دارة �*�4�F ا	��� 7.

�ح ه�� ه( ا7*�اط ��ا%�� ا)دارة 	��*��Y�  �8 ا	*��زل  D ا	��� ا)داري أو   U� 4ي	ال اaA	وا

�ة اb */�ر ا	�.$ %$ ا	*���8 إ=�ى ;% D� )�_� ����;�� �U�C )@�� D��/	ا D� G5?�� �8��*	ا

  .�5$ ؟ا	.�B- ا	4ا��� ا	���>ة 	���� ا)داري  D ا	��� ا	�

اI<( أن %;�ة اb */�ر ا	�.$ %$ ا	*���8 %;�ة  b�A*�( ��� ا	��� ا)داري، %F$ �_�ل ا	���5ن   

 D� 4�F�*	ا y%ر $% �/[��ورة ��8م ����5 ا	*�GAF�� 4�F، وذ	3  �� ا	L� DBا�	3 اA�� ر�ا	.�ص �*

b G*>ا���	وا G8��=و Eق  ��د�U5 $% �8��*�	ء ا���x� 3A�*	أو ا ،����ا	��� =�ا	*�� أو �5��� إ	Y ا	�U*A� .  

   ،����� ���% b�	�� ا)داري ���	4 ا�F�� ل�_� $% $�ة اb */�ر ا	�.;F	 ى أن��D �5=�� أ�

%�	*�4�F ا	�.$ %$ ه4ا ا	���م b ���$ ا	*�4�F ا	��دي 	���� ا)داري �D 15�2 ا	�*���8 ���ر �� ���$ 

b	*>ا��ت ا	��D  �v7 ا	��� ا)داري، و<�رة أ��ى 	�aAال ا	4ي �aAو	�� ا	�*���8 ا	�.��  4�F�� D ا
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�ح، ه( ��ا%�� ا)دارة  �Y ا	*��زل  D ا	��� أو ا	*��D� G5?�� �8 ا	/��U� �U�C )@�� D��� أم أ��5 �

��� ����ة ��DA اC*���	�� و���م ا	*�VA %��� ؟���� �U�C.  

� ا)دارة أن ��%y ا	��ا%��   �U*A� b �����	ا $% ،y%�	��*��D  �8 ا	*��زل  D ا	��� 	�_�د ا	

�	w ا	��م، و�@�ل ذ	V�K 3 ا	;�F�� ا	��	�� أو 	�� )�( �_1 أن �A*�� %$ ر%��L إ	Y أC/�ب ����	� �*

� أن �U*A� �8��*�	ن اx% ���2و �ا	���F 	��*���8 ا	_���، %xذا آ�t5 اCI/�ب ا	*$ �4ر t ��� ا)دارة ]�

��ء ا	��ار ا	�در ��%y ا	��ا%��، آ�� أن 	G أن ��A% 1�U ا	��� ��( �K�8 D$ ا	���  �	x� :;= Y

y%�2�اء ذ	3 ا	 D� G���� $*	ار ا�KIا y���*� :;�	ا)دارة، أو ا ?U.	1 .        

4- aذ� 

 ا�����  :Ag ا#دارة �� إ$+�ء ���ده� ا#دار�
 �� أي وc9 آ)!� /()' ا�!�)

  b ����	 ����5 �Kد ه�� و���;/G ا	��� :�A2 ?U� Y�  آ_>اء z�	، و����	ا ��� */�رات ا	�

�AF	اء ا<_	 �/A�	�� ل��	ا)دارة آ�� ه� ا �� %�A ا	��� ا)داري �D أ�7 ا	_>اءات 2ا	�*���8 �/*�� Q�= ،

� ��5�� ��C�= 	���� ا	�/�م ��D ا)دارة وا	�*���8 ����، و	4ا %xن L� _>اء	ا إذ أن ه4ا ا�Sه� أ�Uوأ�

��B��5 �F أن ا	�*�� �8	 :��� �G5�;�x  ا	��Lء� D�/� إذا ���	ا �A% 9 ا)دارة= D� أن Y�  ��*A� ا)داري

��K�� ����U� ���	4 ا�F�� $% G*: ���رآ�ت ���3�/�U*و� ����	ا ���، أ�� إ��5ء ا	��� %A� �8 G5x*� $ ا	�

�دة، %F��	راد��� اx� ���	أن ���$ ا)دارة ا ����	ا%9 ا�� ا	���A� G5أ Y�  ء�L�	ا G���� ����	 �A��	��5ء ا(�

�دة ��� ���( F��	_�� ا)دارة ا	ر �ا�*�اد 	���� 9��G، وذ	3  ���� �*��ث  D ا	�9 %$ ����( ا	��� ا	��

  .�U�C4 إ��5ء ا	���د ا)دار�� 8/( اIوان �� */�ر أن ا)��5ء ��Y�  1 ا	��ط ا	.�ص ���ة ا	���

���Y� 19 ا#دارة @��Y�1 @�1م ا�����1��9Gة �1م �Vاز /!aJ ا�! -5:  
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�ار �?�Y أن ��U( ا	�*���8   �*Cم وا�P*5�� م��	9 ا%�� ا	��C �5ن ا)داري أن �8 �ة��	ل ا�_� $%

أداء ا	.��� 	D� 1/A ا	A/�ب ��دام %$ اG* �U*C أدا��B، ذ	3 أن ا	�\�8 ا	*$ ���! ا	�*���8 ��)دارة ه$ 

�� ا	���A� )2أ D� �8 ���ون\  �� أن �D� ��F*A ا	�%�U*A� b �8��*�	ن اx% 3	ذ Y�  م، و���ءا��	9 ا%

  .���م ا	*�4�F ا	���ر %$ ا	���5ن ا	.�ص

� ا)دارة %$ �Cاد ا	����( ا	��	$ 	�V8 و�/��   �?� Y	إ ��*A� *���8 أن�	ا ��U*A� b ة� ��	ا E4�	

  .ا	��(

�ح ه�� ه( هE4 ا	�� �ة ����� �D آ( 8  U� 4ي	ال اaA	وا E4وه ،����/U*	 !ا��K م أن ه��ك} ��

  .  ا	�Lا�! �aآ� %;�ة ا	��ا	� ا	���B�K %$ �_�ل ا	��� ا)داري ؟

  :ا	�\=�Pت ا~��� د	�Y�  ���2 ه4ا ا	*�Aؤل �5ر  

� Uو�	ا 
&gh!ا�:  !/��إن  �م ��3A ا	�*���8 �� ا)دارة ��	�%� ���م ا	*�4�F %$ ��ا�2*�� �

�*Cb*���8 ا�	ا � �U*C�� Y�  ���8��*	*>ا����� ا	4 ا�F�� $% ا)دارة $Kا�� أن ��} Y���� ،4�F�*	ار %$ ا�

� ���م ا	*�4�F %$ ��ا��2 ا)دارة%�	�� 3A�*	_�> ا�4، و�F�*	ا<�� ا�� Y�  �8��*�	ا G�� <_�� ��5. 

� 

 ا�*�$�&gh!3  :ا�A�� �2از Y�  ا)داري ���	ق %$ ا�F�b*���8 ���� ا�	دارة وا�	ز �_�

  .ا	�*���8 ��	�%� ���م ا	*�4�F %$ ��ا��2 ا)دارة إذا أ��t ��	�%�ء ��	*>ا����� ا	*���8��

   !/��آ�� أن هE4 ا	�� �ة b ��@( ا�*��زا �U��� 	�دارة �\ أي ��8 �( أن �U/�9 هE4 ا	�� �ة �

�� V��;� \% ����F	ا Gر���� !/��� 4�F�*	*���8 %$ ا�	ار ا��*Cا�! �8ا��� أن ا�L�)��*A. 1  

��$�R: ا���1 ا#داري H�@ 
!Kh!ء ا#داري �� ا��Iا�1و�� ا#داري وا���1 ا�1ا4)� دور ا��  

�B- ا	��� ا)داري ا	�و	$، G5I ا	��Lء   � ��C��ورة إ�;�ل ا	��Lء ا)داري �K y�/	ى ا��

�E إ	Y أي ��ى ��;D أن �*:  ��[ D� ��ة �.�B- ا	��� ا)داري و��رك أآ@/� ���� ا)د��ج ��D اIآ@
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ه4ا ا	��� وا	��� ا	*_�ري ا	�و	$ وه� ا	�;�V �5�5�8 ������ ه4ا ا	��� �� ا)�7رة إ	Y أن %;�ة ا	����� ه$ 

  .ا	*$ د%�t ه4ا ا	��Lء ����C إ	Y ر%y ا	*�;�: ا	�و	$ %$ ا	���ز �ت ا)دار��

� Iن ا	��Lء ا)داري �* G��/U	������z ا	*������ 	���� ا)داري ا	�ا�  >��  D�L*� د��  Y�  $�

 $% D;	 ،G� ف���ر�� ��2	� �/A	��Pم ا	���5ن ا	�ا��$ ��;�G و=�E أن �@/t و���د ا	��� ا)داري و��*

 ��اف %$ ا	��	: وا2b*��د Iن �\د ا	��Lء ا	�>دوج ��زال ��*/� أ�* bه4ا ا D  D����� ��	ز�� �ا	�ا8

  .ري وإ�� دو	$ %\ ��! ��D اD��Sbا	��� ا)داري ا	�و	$ <�/� %�� إ��  �� إدا

   �إ��Cم ا	���5ن ا)داري �*��د �D �\ل �� �Y�  : } Y�A أن PROPER WEILو�8 ا */

، وا	�ا8� أن ا	��Lء ا)داري 	�G��  z أن �.�Y وا8� ا	*_�رة ا	�و	��، }ا	�FA�F ا	���� 	���� ا)دار�� 

2Iا ��@*A��	 ��@	ء ا�U إ $% Eآ> دور��ف 	�G��  z أن �.�Y ا	��Lء و�_1 أن �*U	4ا ا�% ،$/�

 Y	�5ن ا)داري إ��	ت ا���P5 w�K�� Y	ء ا)داري إ�L�	ة ا� �A�� �	و�	ا Y�A� 1 أن��� bا)داري، و

*A�	أن ا w��> ،�5ن��	دات وأ%;�ر ه4ا ا�F� ���	ا D��L� Y	�2/$، وإIف ا�U	ا@��  y%�� �8 $/�2Iا

�ه��� �5	��Fو�Kت ا	*$ �A/9 إ��ام ا	��� ��� Q��D; ا	*�آ�>  �Y هE4 اI%;�ر، إb أن ا	�A?	� آ��� �

�ف ا	�*���8 �� ا	�و	�، و�D ��2 أ��ى �_Y�  1 ا	��Lء U�	 �5ن ا)داري��	ا ������*$ 	زات ا��*�bا

ا	�و	$، 	4	x% 3ن دور ا	��Lء ا)داري �_1 أن  ا)داري إ�FKء ��y ا	��وG����� $% �5 	���� ا)داري

�Y�  Y ا	��A ا	�و	�� دون أن ������، ��;( �w�A 	��و	� �*�آ> U� ء ا)داري�L�	ا ��C آ�� أن?� $%

�دت ا	�و	� ا�b*��ز ا)داري 8/( ا5*��ء ا	��ة ا	���دة 	x% Gن ذ	D  ���5 3 أن *Cذا اx% ،ت�U�A	ا y�/�

�ة  �Y ا	��� ه$ ������ ا	��� ا)داري  �Y ا	�]: �D ��ا%� ا	�U�A�	ا �� ا	�و	�� %$ ا	��� ا	���<����

�ة  �Y ا	���U�A	ا �>��  D� �  .وا	*$ ��@( ا	�G2 ا~�
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��� ا	���5ن ا)داري   P5 D� ر�U� أن G��  G>�إن ا	��K$ ا)داري إذا �� أراد أن ��F| ا�*

 z�_�% ،�5ن��	ا ��AF� $% ����	/�دئ ا�	ا Y	_? إ��3 أن 	ذ $% D;��ي، و�Bا�	ا ��U��� ق�دون أن �.*

9 5�ص ا	���5ن ا	��D� $5 �\ل ا	�/�دئ ا	����ا	�و/U� أن G�;�� �	1 .   

� 	G ا	���د ا	��*�د إ��ا��� %$ �U5ق ا	����\ت   L.� 4ي	3 ا	ذ D  V�*.� م�P5 D  Q�/	وا

 ��اف ا	�\�8 ا	�����، E4�% ا	���د ���I ��5�5��	اآ> ا��ورة ��	*�Fوت %$ ا	�L	�� �S?*� ��	و�	ا ��*_�ر	ا

د آ( �D ا	���5ن ا	.�ص وا	���5ن ا	��م وا	���5ن ا	�و	$ ا	.�ص وا	���5ن ا	�و	$ ا	��م،  �5 Y��  �Y =�و

 ����� D� )�_� �� د وه����	ا E4ه :�P�*� ز�F	أ2( ا D� ��5�5��	ا ��P5Iا E4رع آ�%� ه�� Y	دي إa�

�ا 	*���3 ا	*?A� ����  9�/U	�  b �;B�7��Y�  ���A= D; 5�� 8 ا	��Pم ا	��5�5$ ا	�ا12P5 )>�%و ���

   .2هE4 ا	���د

و�U/�9 ا	���5ن ا)داري 	D �_�( ا�F�bق ا	�/�م  �� إداري وY*= b  �� دو	$، و	;D اw>I أن   

Iا E4ي ا�*�ر	�5ن ا��	ل أن ا����5ن ��	دئ ا�/� D� zF�*� ��	*��>ة  ��د دو�	ق ا�F�bا -B��اف و��

�A5$، وهE4 ا	.�B- ه$ ا	*$F	ا)داري ا ��د ا)دار���	م ا�P5 9�/U� Y	إ ����.  

   9�/U*	ا12 ا�	�5ن ا��	ا ����م %$ �_�ل ���	ا)داري ا ���	م ا��F� ام�.*Cأن ا Y	إ �أ���ا ��5

 �Y  ��د ا	�و	� ���Uي  ���� Y�D���� D اCb*��د إ	� ���C G	U*/�9 ا	���5ن ا	���$ 	��و	� ا	�*���8ة 

�اف 	����5ن ا	�ا12 ا	*Y�  9�/U ا	���، ��;(  �م وه4ا ا	/��  b���G� ) إ�Iا�*��ر ا YF*5إذا ا b

��� ����� ا	��ا � ا	�ا���� 	����5ن ا	���$ ا	�ا12 ا	*U/�9 وذ	b ����  3 ��*�( ه4ا � G�	د إ��*Cbوا

�5���	 ��K�.	د ا���	وا ��د ا)دار���	ا D�� ق�F� $*	ا D�5ا��	�8ا � ��=�ة، آ�� ه$ =�ل ا Y�  �5ن��	ن ا

�اف 	��ا � �5�8ن و��$ 	*�;�: ا	����I.�ص، وه4ا %$ =�ل ا�*��ر ا	ا.  
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   Y�  م��	ا E1 ��2دوا	�ا8� أن �D د � ����C إ	Y  �م �2از ا	*�;�:  �Y ا	���د ا)دار�� ��

ا	��� ا)داري  �Y ا	���د ا	*$ �/���� ا	�و	�  ��C Y=� ا	*_�رة ا	�و	�� Cb*/��د �U/�9 أي ���F� 9�/Uم 

�8 b�	 :*�	 آ�ن �� ��د ا)دار���	;�: %$ ا�*	ى أن �2از ا�� G5I ا�P5 *���8ة�	ا �	و�	�5�8ن ا ��5ن ]�

�ت وأG5 	: ��� ��)�;�ن  إرادة ا	���ع، 	4	x% 3ن هE4 ا)�2زة��b ���$ أن �/��� هE4 ا	���د �8 �

   .إ��L �� 	��ا � ا	���5ن ا)داري

�ا Iن هE4 ا	�A?	� �@�ر أ�4 و  P55- و �%�Kإ Dاه�رد د � ا	/�y إ	Y أG5 ا D�KI	��t8 ا	

��w %$ ا	��� ���� إ	U� Y/�9 �8ا � ا	���5ن ا)داري>1.   

�*��R: 
�!��T ا����د ا#دار�
 �)U ���د ا�1و�� 
�1�(��  /( �A ا�!����- ا�

ه  E4�9F* ا	G�F %$ �_�� � �( وآ@�� أ��L أ=;�م ا	*�;�: ا	�درة ��?ن  ��د ا	�و	�  �Y أن  

�ى ا	�/��� %$ إ��ر ا	�\�8ت ا	*_�ر�� ا	�و	���Iد ا���	ا D  V�*.� د���	ا D� �� ��	ا.  

� ذا���  ��د ا	�و	�، و���>ه�  D  ��د ا	*_�رة   ��و �Y ا	�]: �D ه4ا ا�F�bق ا	����ظ %$ ��

ا	���<� ا	*$  ا	�و	�� ا	��*�دة، إb أن ه��ك ا�*\ف ��ه� ��D ا	���Fء وأ��L %$ أ=;�م ا	*�;�: =�ل

� ذا��� هE4 ا	���د�P� ���	�2ع إ�	��.  

   D� ��� $*	ا �>����	 �%�4هD� 15�2 1 ا	D� G�F أ2( �?آ�� 	4ا��� هE4 ا	���د إ	Y ���اد و=

�2�� b */�ر ا	��� �D  ��د ا	�و	� ا	*$ �.�ج �D ز��ة  ��د ا	*_�رة ا	�و	�� ا	�?	�%� � E�P5 ��2و

و   C D:SEIDL MOHENVELDERN�;�ا ذ	3 ا	�A�3 و	�( �D ا��ز ا	���Fء ا	4�

BOCKESTIEGEL, MC NAIR 14ه% ،MCNAIR  �	و�	د ا���	>ة ���	ا �إ	Y ���اد ا	���<

  : �Y ا	��� ا	*�	$
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�� ا	����5�5 ���ءا  �Y  -أ.�	�� ��*: إ��ام هE4 ا	���د ��D ا	�;��� �D 15�2 و��D 7.- أ�2/$ �*�*

  .�� ه4ا ا	�.-أ=;�م �5�8ن ا	�و	� ا	*$ �*/�

�\ل  -ب*C�� 9��*� ��5وإ ،���FC وا=�ة آ/��ء ����  Y�  1�� b $�% ����� ل�U� د���	ا E4ه z�*�

 �5 Y�� �G�� :* إ���8 ����ت و�_��>ات داP� ��B(  	���ارد ا	U/���� �*: %$ �\ل %*�ة ز���� �����،

�ف ا�2I/$ ��ل ��ة ا	���U�	 ��1��آ�.     

�A5$  -�ت ا	��Lء ا)داري و�Cف wK�5 ا�_�ه  F	د  –��<� ا���	ا <���� ������ 9�/U� ��5

� أ�2/$�  Y�  ���*��	ا ��د ا)دار���	ا Y�  �����	ا ��ا)دار.  

  :ا�!���ر ا���Iي -1

� ������  ���، وه4ا   .7 G%ا�� ا)داري إb إذا آ�ن أ=� أ���U	1 اA*;� b ���	أن ا :�A�	ا D�

�اد، و�x% :S Dن ا	���د ا	*$ أ�� ����$، إذ أن �8ا%I��5ط ا :;�*	 bإ t�K�5ن ا)داري �� و��	ا � 

� ا	;@�� �D ا	���آ( ا	����5�5  �/���� ا7I.�ص ا	.�<� b ���  ��دا إدار��، وإذا آ�ن ه4ا�@� b ر����	ا

�  �Y �\ف ذ	�� 3	�A/� 	����د ا)دار�� ذ ��	�A/� 	����د ا)دار�� ا	�ا����،�Iن اx%،$	و�	ا ���U	ات ا 

 ��%�ا)دارة ا	����� �\%� 	����د ا	@���5 ا	*$ ��;D أن �;�ن أ=�  –دا��B  –ذ	3 أن ا	���د اIو	Y �;�ن �

أ��ا%�� إدارة أ�2/��، و�S D: �@�ر ا	*�Aؤل  D ا	�ور ا	4ي ���/��A�2 G ا)دارة %$ ����� ا�*�ص 

� ا	���ز �ت ا	��D  �v7 ا	���د أو ��/�رة أ��ى ه( �.*- ا	��L �ا	��Lء ا)دار�ـP�� ء ا)داري

  .ا)دار�� ا	*$ �;�ن ��%�� 7.-  �م ���A�2 D أ�2/�� ؟

   b $/�27.-  �م أ G�%��4ه1 ا	G�F وا	��Lء إ	Y أن ا	��� ا)داري ا	�و	$ ا	4ي �;�ن أ=� �

� ��	�A/� 	����د ا	*$ �_�ي ��4�Fه� 	��Aب �Iا)داري وذات ا $K��	ا E�P�� -*.��	.- ا�	م ا�
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�ه� 	���ب ا	���� ا	���� ا	����� %$ اE4�% ،$/�2I ا	���د b �.*- آP�� $���	ء ا)داري ا�L�	3 ا	4

  .هE4 ا	���د

2- ���Q�!ا�!���ر ا�:  

   D� G�%�� %$ ا	��Lء ه� أG5 	;$ �;�ن ا	��� إدار�� ��>م أن �;�ن أ=� ��*A�	ا )>Iوإذا آ�ن ا

� Q��� ،م��	�5ن ا��	أ7.�ص ا Eإ��ر D� ج�ا	���د ا	�/��� ��D ا7I.�ص ا	.�<�،  –آ�� �ة  ���  –.

�ور�� K ���وه� �� ��@) ا	_�15 ا	��Lي %$ ����ر ����> ا	���د ا(دار��، و �Y ه4ا ا	��� ��� 7

�د E	�A� :A?	� ا	*���> ��D �5 $ ا	���د ا	*$ �/���� ا)دارة و	*���9 ��3  ،وه���F�� $F;� b G5أ ���

�����_1 أن ��=/G ����ر ���K $ ���م  �Y ��ى ا��ل ا	��� ��	��%9 ا	��م و��ى إ�/�ع وB�C(  ا	

G5?7 $% م��	�5ن ا��	1ا    .   

  :ا/��ل ا���A�-!��@ 1 ا���م -أ

   D� اء�C ،9  �م%��� ����*� G �K�� أو G��� ;�ن�_1 أن � ��إدار ���	ل ا�	;$ �;�ن ا�

 E4�F�� أو Gأو إدار� G��P�� Q�= م��	9 ا%��اء 	.��� أ]�اض ا	��x� G��  م�P*5ن ا��Kو E���A� أو

�اد ا	.�<�، وه� %Iا ���� Y�  ��/���� D� G�L*�� و�� ����	ا ����ا �ة 	��� G��2��*=9 ا���و�

�  ��G ]�	/�� ا	G�F ا)داري�*Cا Dرآ.  

7�ة ���%9  �م وإ��5  إb أن ا��ل ا	��� ��	��%9 ا	��م b ���$ أن �;�ن ���Kع ا	��� �*����  �/�

�E آ�� ��A� $% �5و���	ل أو ا\�*Cأو ا :�P�� اء�C ل��bر ه4ا ا�> D� ط �?ي <�رة��*��9 ه4ا ا	�

G� ع�F*5bم وا��	ل ا��	ا )�7 D�L*� $*	د ا���	ا $% �F�A5$ ، �2*��9 هE4 ا	F	ا �	و�	ا z�_� ��*Cو�8 ا

� ا)داري��U	ا ����*	 ��ا=� إ	Y ه4ا ا	��> G��;= $% 3	، وذ��	و�	د ا)دارة ا��  Y�   D�در�ا	
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 ��L8 $%MmeJohorton  ��L8 وMme Félicien ر أن�ه4ا ا	��� �*D�L ا	��Aه�� { : إذ 8

�%9  �م � �Fو�� $% V���	 ة��ص ا	��Lء ا)داري %$ }ا	�/�7*�b ط�*�� G5أ �، و�D ا	_��� ��	4آ

�ج �D ا�*�<G ا	���د ا	�*����  هE4 ا	��	� أن �;�ن ا	��� �*��9 ������ت.� Q��� ،$9  �م و��%��

��/�2Iا ����	ا%9 ا�     . ������1ت ا	�

  :إ/ �ع أ���B' ا���$�ن ا���م -ب

وا	���د أ��5 7�وط ا��B��@*C و]�� �?	�%� %$  ��د ا	���5ن ا	.�ص و���*�� أن ا	���   

�U�C ��F>�� Gا��� ��@���  ا)داري �*��> �?ن ا)دارة ���( %$ إ�*�*� b ق وا�*��زات���� �*�*� ��� 

  .ا	�*���8 ����

�ورة %$ �;��V آ(  �� إداري، ذ	3 أG5 إذا   L	�� م<�*A� b إذ ���U� tA�	 �وإن ���8 ه4ا ا	��

 �ا�( ا	��� ا��b �8�� و�*��� �*�4�F ا	��%9 ا	��م، %xن ذ	 3�b $F; */�رE إدار�� %$ ]�/� أي 7�ط ]�

�ل �*�4�F ا	��%9 ا	��م  �Y هE4 ا	�ر �2��D; أن ��� %$ �?	�ف %$ �bن اI .�ص، ر���	�5ن ا��	ق ا�U5

� �?	�ف %$ ا	�\�8ت ا	.�<� ا	/�*� أو �;�د�[ ��Kو G2ذا� .  

�A5$ ا	�در   F	ا �	و�	ا z�_� :;= ،��	و�	د ا���	ة %$ �_�ل ا�;F	ا E4�� *$ أ�4ت	م ا�;=Iا Dو�

 ��L8 $%Dame Veuve Langlais  �A5�% G4ه1 أ<�ر�	�� �7�ط ا	�% D�L*� ض��ص  �� 8.�

��;��  �م �Iة ا��*�	ت ا��b�	;��� 1921%$ ا�	ض ا�F� 1ذه ��% ،Gand  )2أ D� ص�*�bا �� 

� ه4ا ا	�>اع إ	Y ا	��ل �?نP�� ء ا)داري�L��	 : } ����*�	ز �ت ا���	ا �P�� ء ا)داري�L�	ص ا�ا�*

� ����د ا	��ض b �2ال �[ ��B��@*Cbوط ا�%��C Gاء اC*�� إ	Y أ=;�م ا	���5ن أو �Cاء اC*�� إ	Y ا	�

  .}ا	�?	�%� %$ ا	���5ن ا	.�ص وا	*$ ]�	/� �� �*����L هE4 ا	���د 

                                                 
  .316مرجع سابق، ص : وليد عباس -  1

  .51مرجع سابق، ص : محمد فؤاد عبد الباسط -  2



��� �� ���ز��ت ا����د ا�دار�
                                        ا	ولا���� ��ا�  

        

  
30 

 

  

 إ	Y أن  ��د ا	�و	� b ��;��� ا	���5ن ا	�و	$ ا	.�ص أو ا	���5ن TOUBIANAآ�� �4ه1   

� �?	�%� %$ ا	���5ن ا	.�ص ا	*$ ��/�  � –دا��B  –ا	��م �A/1 ا=*�ا��B  ا	�و	$�[ ��B��@*Cوط ا�7 Y

���  �U�C ��F>�� �8��*	ا Y	إ �	و�	اف ا�  . Y� 1 ا5

  

  

  

  

  


 ���ز��ت ا�����ت ا��!���
: ا�!()' ا�*�$���J/)
  )ا����د ا#دار�

         ����ي ا%�د 	�� ��B_>ا	ع ا�و�8ا �  � ��<�bن ا	��Fت ا	������ �*��9 ��	��ل ا	��م %�ن ا	��

ا	�*��D�10-236  9 ا	���Cم ا	�C�B$ ر8: 114/115ا	��اد (�*��>ة إ2�ا��B و��	��2ع إ	Y هE4 ا	��ا � 

��Fت ا	������	�� ( D  �_��5 ام و���ز �ت�5_� ا	���ع ���A8 ا	Y ���ز �ت D  �_��5 ا)�

ول، وا	���ز �ت ا	���_�  D ا	*�،4�F	4	t�A8 3 ا	�U�1 ا	Y ا	���ز �ت ا	���_�  D ا)��ام %$ %�ع أ

$5�S ع�% $% 4�F�*	ا .  


 �H ا#@-ام: ا��-ع ا	ولX/ا�!��ز��ت ا���  

 7ا	�aرخ %$  236- 10: ��	_�� ��D ا	��ا � واI=;�م ا	���رة %$ آ( �D ا	���Cم ا	�C�B$ ر8:

 ��C �ا	����5  و�5�8ن ا)2�اءات) 115و 114ا	��اد (ا	�*�P�� D�L: ا	��Fت ا	������  2010أآ*��

�=�� ا)��ام إ	Y ) 801و 800ا	��اد (وا)دار�� � D  �_���	ا ������	ت ا��F��;�A�� D: ���ز �ت ا	

� أ��م 	_�� ا	��Fت ا	����� و���ز �ت ���ض  �Y ا	��Lء%�  .D��A8 ���ز �ت �

                                                 
  .317 - 316: مرجع سابق، ص: وليد عباس -  1



��� �� ���ز��ت ا����د ا�دار�
                                        ا	ولا���� ��ا�  

        

  
31 

 

  


 ا�����ت ا��!���
 :أو��X� ا�!��ز��ت أ��م  

ا	�*�P�� D�L: ا	��Fت ا	������ إ2�اء  D� :10-236 ا	���Cم ا	�C�B$ ر8: �244ء %$ ا	��دة   

-�� Q�= t8a�	ا w��	وط ... { : ا��K�� ��Fع �5� =1A ا	��	 t8a�	ا w��	;�ن ا�1 أن _�

وه�  /�رة  D إ \ن ��*>م ا)دارة ا	����� ����D�... { $% E ه4ا ا	���Cم  144ا	���دة %$ ا	��دة 

	_���ر �D ا	�����D و]�� ا	�����D ��*�_� ا5b*��ء وا	���ط ا	*$ ا	_�ا�B ا	����� ���*�*� E�L	Y إ�/�ر ا

(  ���� ا	�*��� ا	B�F> وه4ا �D ���� إ�FKء �F7%�� أآ@�  �Y ا	��Fت ا	������=.1  

   :�P*	ا �وه4ا ا)2�اء �;G� D ا	���ع ا	�*����D ا	�����D وا	4�D ���8ا  �Uءا��: �D =��: %$ ر%

  .	��Lء ا	�.*-ا)داري  )/8	�B�_: إ	Y ا

   ����U	ا $��� :�P*	وا ،�� �P��� أ��م 	_�� ا	��Fت ا	�.*%�و��	*�	$ ��;D 	��*��� أن �

 ،G*��Kو w���ل  �G8��= Y أو ���	 :�P*�	ف ا�� D� ع�%�ا	����5�5 أو ا	�;�ى أو ا	U�1 ا	�

  .�_�( ا	*P�: إ2�اءا �2از�� أ��م ا	_�� ��رة ا	��ار 830وا	��دة 

دA� $% ���8?	� ا	�\D�� �8 ا	��Uن ا	���رة ���12  236-10: ن ا	���Cم ا	�C�B$ ر8:و	�� آ�  

�5�8ن ا	��Fت ا	������ و��D ا	D�U ا	���د %$ �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 وا)دار�� إذ ��> <�ا=� 

E دون أن ������  ���� ا7*�ط  �Y ا	�*���( ا	�*���8 ا	���م ��	D�U و%�� I=;�م ا	���Cم ا	�4آ�ر أ \

2�اء ا	*P�: و%�� 	�- ا	��دة x� م���	ا D  $��ز��دة  ���� : } Y	�� D� :10-236 ا	���Cم ر114 :8�

 G� ل����	ا ���و��	�*�_� �5/( أن �D�U ا	�*���( ا	�*���8 } =��ق ا	D�U ا	���ص  ���� %$ ا	*�

% ���� �%�8�ار ا�b*��ر أ��م 	_�� ا	��Fت �U/��� 	���5ن ا)2�اءات ا	����5 وا)دار�� �_G��  1 أن � $

 2ا	������ ا	�.*�، وه$ ا	�_�� ا	�زار�� 	���Fت، 	_�� ا	��Fت ا	���Bb، ا	�_�� ا	/���� 	���Fت
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��Fت ا	*$ �;�ن أ=� أ��ا%�� �	 �/A�	�� ري ه4ا��*Cت ا�وه4ا ���Lر ��@( ا	���� ا	�*���8ة �

 �/A�	، و����/��	أو ا ��b�	أو ا �	و�	، ا������	ت ا�ACa��	 ت��F�ص 	_�� ا	*�b ����*	ت ا��F�	

�د�� ا	�4آ�رة %$ ا	��دة *8bا ������	ت ا�ACa�	*���� أو ا	وا Q�/	اآ> ا�، ���م ا	��Uن 	�ى 02و�

	_�ن ا	��Fت ا	/���� أو ا	���Bb أو ا	�زار�� أو ا	����� و%9 =�ود ا�*�ص 	_�� ا	��Fت ا	����� 

��  .D� :10-236 ا	���Cم ا	�C�B$ ر8: 114ا%�� 	���ACa وه4ا =1A 5- ا	��دة وا	U/��� ا	_

و�D �\ل 8�اءة هE4 ا	��دة و������� �*/�D أن ا	���ع 	: ��� و	� إ�7رة ��U�A إ	Y ا	_��   

� ���ز �ت ��=�� إ��ام ا	��Fت ا	������ وإY�  ��5 إ�;���5 ا	D�U ا)داري %$ P�� �ا	���B�L ا	�.*

ا	4ي G� t��8 ا)دارة %$ إ��ر إ \ن ا	���8� أو إ2�اء ا	*�اK$ ��� اCb*��رة، �D ��2 ا�b*/�ر 

�ي  �Y ���ز �ت ��=�� ا)��ام �?آ���� وإ��5 أ�7ر إ	Y إ2�اء إ \ن B_>ا	ع ا�أ��ى 	: ��- ا	��

�، 	: ��رد ا	���ع ��[ b اء�� %$ ه4ا ا)2w�U ا	���8� %�! أو ا	*�اK$ وآ?ن ا	���ز � ���

!�% ����% �  .1ا	���8� وا	*�اK$ ��� اCb*��رة وآ?ن ��ق إ��ام ا	��Fت ا	������ ���

و�4	3 آF( ا	���ع =��ق ا	�*����D وأ2/� ا)دارة  �Y ا	��( %$ إ��ر ا	�� �� وا	��Kح ���   

 ��ف �*��%z أو {�U	 <��*�	 ��/7 )آ D  /�� ا)دارة�و D�A%��*�	ا D�� واة�A�	أ ا�/� $F;� ��_	 Y	�*و�

 Y� ع أ�����، و�%�ا	��Fت ا	����� �Cاء ا	/���� أو ا	���Bb أو ا	�زار�� آ�� ���م ا	/��ن درا�C ا	D�U ا	�

�ق ا	���5ن أو <�رة ا	*���> ��D ا	�*��%D�A، و�D ا	�aآ� أن 	_�ن ا	��Fت � G2ت و�/Sإ D�U	ا ��D ر%

� ا�U*A� *��>ة�	ا ����آ�/*�� ا	/�� :;�� �F�*.�	ع أ�����ا�%�  .	�A: %$ ا	*P�: ا	�

8�اره� �\ل    �� ا	*P�: و�/�� ه4ا  15و��ر ا	�_�� ا	�.*%����� �D ا5*��ء ا~�2ل ا	���د 	

  .    2ا	��ار 	��*P�: وا	���� ا	�*���8ة
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   �� إ2�اء إ	��ء ا	��w ا	�D� t8a 8/( ا	���� ا	�*���8ة، إ	Y ا	��ا%�� ا	�D� ��/A ا	�ز�L.�و

  . 1ا	���v ا	����� ا	�A*��� أو ا	�ا	$ ا	���$ ��vAل� أو أو ا	�ز�

��$�R:  ء�Iا�!��ز��ت أ��م ا�����X��Bا#داري أ�  

�ا��  25ا	�aرخ %$  09 - 08: إن �D�� D أه: ا	��ا � ا)2�ا��B ا	*$ �2ء ��� ا	���5ن ر8:  /%

- ��د��D 	���ز 2008� G5أ ����5 وا)دار��	اءات ا� �ت ا	��Fت أ��Sء ��=�� ا	�*D�L �5�8ن ا)2

  .إ��ام

�ف ا	���$ <�=1 ا	���� ر%� د �ى أ��م  496%�	��دة   U�	 4آ�ر أ�2زت�	�5ن ا��	ا D�

 ��	 �L.� $*	ا �A%���	*���8ة ���ا � ا)��7ر أو ا�	%$ =�ل إ�\ل أ=� ا)دارات ا ��;�� ا)دار��	ا

إ��Uر ا	��;�� ا)دار�� �����L و�*: ه4ا  ����ت إ��ام ا	���د ا)دار�� وا	��Fت ا	������، و�*: 

�ر �D ه4ا ا)�\لL*� �8 4ي	وا ���	ام ا���� %$ إ�� G	 D� )8/( آ D� ر�U�(ا.  

�ف ��2 � إ8����� أو   � D� م�/�C أو ���	م ا�وآ4	3 	��@( ا	�و	�  �A� Y*�ى ا	�b�� إذا أ�

، آ�� �_�ز إ��Uره� 8/( إ��ام ا	���، ��ACa  ����� ����� أن ���م ا)��Uر إ	Y ا	��;�� ا)دار��

و��;D 	���;�� ا)دار�� أن �?�� ا	�*A/1 %$ ا)�\ل ���b*@�ل b	*>ا���G و���د ا~2( ا	4ي �_1 أن 

 ��;���	 D;��د، و���	ء ا~2( ا�L�5ا ��ر�� D� ي�A� ������� ا������*@( %�G، و��;D 	�� أ��L ا	�;: �

 20أن �?�� �*?�2( إ��Lء ا	��� إ	Y ��5�� ا)2�اءات و	��ة b �*_�وز ا)دار�� أ��L و��_�د إ��Uره� 

����2    .  

( ا	��;�� ا)دار�� %$ أ2( F/��  20و�� ��	 �����	ت ا�/�U	�� ره��Uإ� ��ر�� D� ي�A� ����

  . 9463	���دة 

 b داري(ا ���	ا Y	ة إ��*A�	=�� ا��	ا D� )_�*A�	9 ا�	داري %$ ا(ء ا�L�	ا )F�ا */�ر و Y� 

 �� �F	ت ا�/�U	ا D� ��5ا */�ر أ Y�  )� ،ء��� � �D ��/�ت ا)	F*�	4 ا�F�*	ا V8ت و�/�� D� ��5أ
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ا	�A*�_�� ا	*$ ���ض  �K�8 Y$ ا	��� �b.�ذ إ2�اءات و8*�� أو ��b ��PF ��*�( ا	*?��� و�� � إ	��� 

F� أن Y	9 إ��	 ��4ر ��ارآ�� =���*� �B�*5و �U� ��ورة 	�%L	اG �K�� $% )1 . 

 

  


 �H ا�����G: ا��-ع ا�*�$�X/ا�!��ز��ت ا���  


 ��i H- ا�)�Xء إ�U ا���Iء :أو���J�  ا�

1- 

 ا��د���J�  :ا�

ا	�*�P�� D�L: ا	��Fت ا	������  �D� :10-236  Y ا	���Cم ا	�C�B$ ر8: ��115- ا	��دة   

�أ  �� ��4�F ا	��F %$ إ�{ : �� ��$U� $*	>ا �ت ا�	ى ا�A� ل����	ا ����P�*	وا ������ر اI=;�م ا	*�

� أ G5�Y�  1_ ا	���� ا	�*���8ة دون ا	��Aس �*U/�9 هE4 اI=;�م، أن �/�D  Q =( ودي �[ ،���

�أ  �� ��4�F ا	��Fت U� $*	ت ا� <��	...{.  

   D  ����	>اع ا��	دي �	( ا�	�8 �ة ا YCأر $C�B�و�D �\ل 5- ا	��دة �/�و �?ن ا	���Cم ا	

  .4�F، وه4ا ��Fد�� 	��>اع ا	�B�L$ ا	4ي �;�V أ��ا%G ��ل ا)2�اءات و��ل ا�P*5bر��

   �v��	ول اaA� أو ��%�D �;�ن ه4ا ا�F�bق ���Kع ���ر ��رE ا	�ز�U	ق ا�Fا� �	و%$ =�

ا	����� ا	�A*��� أو ا	�ا	$ أو رz�B ا	�_�z ا	��/$ ا	/��ي، =1A �/��� ا	���Fت ا	�U��ب اb	*>ام ��� 

%��F    .2$ ا	

�ي =���� �/�Y �/�أ ا	�A: ا	�دي 	�> �ت ا	��Fت ا	������ %$   B_>ا	ع ا�و=��A %�( ا	��

 :�/C��� )= _�د�إ D� >اع�	اف ا��=�� ا	*�U�*� b Y*= 4�F( ا	���ر�� ا	������ و=* Y�D;�* أ��
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ز � ��ا<�� ا	*� ��� 4�F���Lن �G =�ا 	���ز � ��أت أ��Sء ا	*�4�F، و=*Y �*: ��4ا ا	�A: %$ أ�� ا	���

�D�L %$ ا	����� اC*\م ا	���وع %$ أ�2	G وه� �� �*��Y7 وه�ف ��� ا	��Fت ا	������ %$ 

  .ا	��U �ت ا	�.*��F 	��و	�

�����  �K Dا�! ا	�(  D� :10-236 ا	���Cم ا	�C�B$ رD�115 :8 أ2( ذ	3 �2ءت ا	��دة   

Y�  t أن ا	�( ا	�دي �% G��;=وأ Eدي و=�ود�	ا$���� G�% Y ا�  :�_1 أن �

� وا	*��P: ا	_�ري �G ا	��( وأن �.� b	GF، %;( ا��Fق 	�A: 5>اع ودي  -1��أن ��*�م ا)دارة ا	����� ا	*�

G%ا��I �/A�	�� �S1 أي أ��� bو \��� ��� :�P�*	أو ا ���  .�*��رض �� أ=;�م ا	*�

2- �%�U	ا D�� V�	�;*	( ا��*�ازن %$ �	_�د ا�إ Y�  ص�4 ��وف ا	��F�*	ء ا��Sأ ��P� ��% ،D��8��*�	ا D

 D��� 4�?� أن �����	ا)دارة ا Y�  1_� ��� �/	�U�	ا D��% ��ض  �Y ا	�*���( ا	�*��� �8����F5 )ت أآ@F�

� ود�� دون أن ��ه�G ��	�_�ء �Iا :A�� ول أن��*���( و��	ا V�وف ا	_���ة و��P	ا E4ر ه�/* bا

%$  115*�ازن ا	��	$ �@\، أو أن ��;�  ��G ه4ا ا	�9 ��<� وان 5- ا	��دة 	���Lء 	���U	� �/��G %$ ا	

�وف P�	 ��%و ��F� %$ أ��Cر ا	P�	=9 إ �دة ا �����	دارة ا�	ا=� �> w�/� ��% ح�K�	ا ���[

  .��t  ��ان إ�_�د ا	*�ازن ا	��	$ 	�*;�	�V ا	�*��/� %$ ذ�� آ( ��ف %$ ا	�ا��U ا	����� 1ا	_���ة

�اع إ5_�ز 	���Kع ا	��Fا	*�< -3Cإ Y	دة : ( إ��	ي %$ ا�B_>ا	ع ا��ورة  115أ	w ا	��K Y� 

�ض b 37 ا	�A: ا	�دي 	��>اع ا	4ي F� ��Iوه4ا ا ،G� 9��� $*	ه��� اIا ��Fإ �Uء  ��( ا	>�D %$ ا	

4�F�*	ء ا��Sر أ�@�.  

�ا 	sه��� ا	 -4P5 �F�;� )8?و� t8ع و�Cأ $% ��B��5 ���A� D  Q�/	4 ا�F�� $% D�<	ر ا����	ى �/;

�ار�� �*C4 %$ ز > � ا�F�*	ا D  ����	>اع ا�	1 ا/A*� b Y*=و ������	ت ا��Fا	��( ���Kع ا	
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 4�F( و����	ن ��ا<�� ا��K )F;� ��� t8ع و�Cودي %$ أ )= D  Q�/	ع ا��ض ا	��% ��Fا	

  .���Kع ا	��F %$ {�2	�� ا	���دة %$ ا	���

�%$ ا	�>اع و=G�A ود�� %xن ا	���ع آF( 	��*���( ا	�*���8 أ=���  وإذا 	: ���ث ا�F�bق  � D��

  .ا	�_�ء 	���Lء

�ض أوb ر%� ��D أ��م ا	�_�� ا	����� 	���Fت وه� �� أآ��G ا	��دة   % G5أ �وا	��دة  115]�

وآ?��5 ا	���ع أراد أوb ا	/�D  Q =( ��رج ا)��ر  D� :10-236 ا	���Cم ا	�C�B$ ر8: 144

�L�	افا��Iا ���_	 �/A�	�� �%��� 9��� �8 ��� $B.  

   D� ��/آ��ه4ا %Y�  \L أن ا	�>اع أ��Sء ا	*�4�F  ���� ��@( أ��م ا	�_�� ا	����� 	���Fت ��;: �

 �vه� Y�  )�=>اع أ�	ن اx% 3	4	 �_�*5ت، و� �U�	زارات أو ا�	آ( ا D  D��@�� :L� $�% ���ا	��=�� ا	/�

� �L: آ�Fءات ذات �.*� �� Y�  G	 \= >اع�	_� ا�أن  w2ا�aه\ت  �	�� و�/�ة وا��C و�D ا	

�  .هE4 ا	�_�� ا	�*.

و	�� %�ض ا	���ع  �Y ا	�_�� ا	����� 	���Fت أن ��A: %$ ا	�>اع ا	���وض  ���� �\ل ��ة   

30 D�U	أو ا :�P*	اع ا��إ D� ءا�� ����.  

�ي  ���� أ	>م ا)دارة ا	  B_>ا	ع ا��ة ا	�ا��� و	�� أ=DA ا	���F	دة ) 04(�*���8ة ���12 ا��	ا D�

و�/w ه4ا ا	���ر �5%4ا ��y {: ��	*��� ��	�*�_� ا	*$ و<�t إ	��� ا	�_�� ا	����� 	���Fت ���ه� 115

�  D ]��ب �?�7�ة ه��v ا	����8 ا	.�ر��2 ا	�/���P�	ا{.  

8�ار ا	�_�� ا	����� 	���Fت =_�� ا	��Fذ ا�_�E ا   Y�  $FL� �� ض وه��F، و������	دارات ا(

�ي �8 �- ���ز �ت ا	��Fت ا	������ B_>ا	ع ا�ا	D�U أ��م ا	�_�� ا	����� 	���Fت �;�ن ا	��
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 G5x% ت��F�?=;�م ��<� وإ2�اءات ���>ة، وإذا 	: �_� ا	�>اع =\ 	A� Y�  G*�ى ا	�_�� ا	����� 	�

 ��B�L�	_�� ا	أ��م ا Eد �ا �  .  1ا	�.*���x;�ن ا	�*���( ا	�*���8 ر%

  :��P�� D: ا	��Fت ا	������ ���1 ا	�*��B ا	*�	�� 115إن ا	*�9�8 %$ 5- ا	��دة   

1- ��=��ص ا	�� $ 	���ز �ت ا	��Fت ا	������ أ��Sء �*�bا � ا��	ي �B_>ا	ع ا��ق ا	��U� م� 

�ة اIو	D� Y ا	��دة �F	�8 5- %$ ا E�_5 ا)�\ق، إذ Y�  4�F�*	115ا $�� �� Y�  :}  >ا �ت�	ى ا�A�

�أ  �� ��4�F ا	��F %$ إ��ر ا	�;�م ا	*������ وا	*�����P ا	����ل ��� U� $*	ا{.  

�ي ؟  B_>ا	ع ا�   D أي أ=;�م ������� �*��ث ا	��

�ة ا	�AدzF5 D� �C ا	��دة إ	Y ا	�_�ء إ	Y ا	��Lء ��/�رة 7أ -2�F	ي %$ ا�B_>ا	ع ا�8/( آ( " �ر ا	��

� ��	��Lء دو" ����Kة أ��م ا	��ا	� �I*��9 ا�ز ���� �5 ��، ه( ��� �P�� -*.�	ء ا�L�	د ا���ن أن 

  ؟   2ا	��دي أم ا)داري

� ���� 8/( آ( ����Kة " إن  /�رة  -3%����F  115ا	�اردة %$ ا	��دة " ��;D 	��*���( ا	�*���8 أن �

ر ا�*��ر�� وه� �� ��<��� ا	_�از b ا	��2ب ��� ���$ أن إ2�اء ا	D�U أ��م ا	�_�� ا	����� 	���Fت <�

 ��B�L�	_�� ا	أ��م ا Eد �ا �%�إ	Y 5*�_� أ�x� G5;�ن ا	�*���( ا	�*���8 أن �*_�وز إ2�اء ا	*P�: و�

�  .  3ا	�.*

�آ>�� �7��ة %$ إ=�	� آ( ا	�>ا �ت  �A� Y*�ى ا	*�اب  -4� ��AF5 دة��	ا Y�  )_A� أن D;�� آ��

ه$ ا	�_�� ا	����� 	���Fت، وآ�ن أ%L( 	� أ��C ا	���ع  ا	���$ و%$ آ( ا	��U �ت  �Y 	_�� وا=�ة
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 1A= ����/	وا ��b�	وا ��زار�	ى ا��Iت ا��F( %$ ا	�>ا �ت ا	���_�  D ا	*�4�F 	�_�ن ا	F	ا ��bو

  .  �1/��� ا	 ��� ��F�D� VF. وG2 ا	��آ>��

2- 

 �� ���ز��ت ا����د ا#دار�j�Bا��:  

  :/�-��+� -أ

5t ا	��دة   ��	994  $�� �� Y�  ����5 وا)دار��	اءات ا��_Y�  1 ا	��D� :} $K و�5�8ن ا)2

�ة وا	��L�� ا	���	�� CIون اa7 ���L8 ء��@*C�� ،اد��	ا ��ض إ2�اء ا	�Y�  ���C ا	.�م %$ ��2 

  .وآ( �� �G5?7 D أن ���� z	��Pم ا	��م

� آ( وا=� ���: و���و	� إذا 8/( ا	.�م ه4ا ا)2�اء، ���D ا	��K$ و�U�C 	*��$ و��2   P5

  .}ا	*� :���� 9�%	D� :���;�* إ�_�د =( 	��>اع

�اف ا	�*��ز �   �Iة ا� �A�	 Q	�S ف�� Y	_�ء إ�	ه$ ا ���C�	دة 5_� �?ن ا��	ل 5- ا\� D�%

  .)زا	� �Cء ا	*�Fه: وا	�<�ل إ	Y ا��Fق �8 �_�/�: آ@��ا �D ا	�t8 وا	_�� إذا �� 	_? إ	Y ا	��Lء

  �*%��ال ا	���ذ2$ 	�*�%�9 ا	*_�ري ا	�و	$ �?��5 �1/3 ا	��دة آ��  *A5وI�5�8ن ا D� : :*� ���� 

�D �\	�� =( ا	�>اع ود�� �Cاء ��	����C أم ��	*�9�% �� ���و	� ا	��C! ا	��ل 	�( ودي 	��>اع 

  .ا	���ي أو ا	��5�5$ دون أن ����U�C 3 إ2/�ر ا	�*��ز �Y�  D 8/�ل ا	�(

   D;��% $	�*	لو����	ا : Y�  ��	\� D� >اع�	ا �%�إن ا	����C  /�رة  �U� ����  D �� ��ا9% �

� ��w آ��( ا	�U�A 	��*��ز �D %$ 8/�ل ا	����C أو � ،������ :B��	>اع ا�	( ا�	 ����7.- � �ا	��( �

�اف  �( ا	��C! و�4ل ��2دE <�ب ��5ط ا	.\ف وا8*�اح C/( ا	�(� ا5� ،��L%2ر    .  
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�اف ا	�*��ز � )زا	� { : أ��5 ��V ا	����C��D; ��آ��   �Iة ا� �A�	 Q	�S ف�� Y	_�ء إ�	ا

�Cء ا	*�Fه: وا	�<�ل إ	Y ا��Fق �8 �_�/�: آ@��ا �D ا	�t8 وا	_�� وا	���Fت إذا �� 	_?وا إ	�C Y=�ت 

 Y	إ Q���	ا D� اف��Iا D�;�� $% ���C�	م ا�P5 وراء D� ة�;F	ا D�;;�: و��*	ا Y*= ء أو�L�	ا

���� ���ف إ	Y =( ا	��;\ت ا	*$ t/�5 وإزا	� �Cء ا	�F: =�ل ا	���ط ا	*$ �Sرت ��U� y�/	ا :�L

 :����{1 .  


 -بj�Bا�� ^K��4:  

�  Y�  !�C�	ص ا���� أ��Sء ��A�� ا	�>اع %�_1 أن ��A	وا ��>��;F( ا	����C �8را �D ا	.

�ب آ( �� �*��A� م�  Y�  ص��اد وا	�%Iا D�� ���A	ا D� �8ر |F= �9 ��	���ز � Iي ��ف {�

�D �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 وا)دار��  �1005\ف أ��اف ا	���ز �، وه4ا �� أآ�ت  ��G ا	��دة 

�يB_>ا	ا. 

�  G��  >اع، وه4ا �� أآ�ت�	ا ���A*	 �8 ا�.4ت ��B�L8 اءات�ا	����C �;�ن دون ا	��Aس �?ي إ2

�ي�D �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 وا)دار� 2/ 995ا	��دة B_>ا	ا �. 

�  t8�	ا �� ا	�_�ء إ	Y ا	��Lء، 	4	3 %�$ ��%��� و�A� )B�C�� ا	���ز �ت �B�Aآ :*� ���C�	ا

 .2وا	_�� وا	���Fت ���Cb %$ ���ز �ت ا	���د ا)دار�� ا	*$ �*A: �*���;�� و�����ا���

 �Y ��8م ا	�Y�  ���C إرادة ��%$ ا	�>اع ا	��ة %$ ا	�_�ء إ	��� آ� ���C	yF ا	���ز �ت  �

 ����� 1B��� ا	�*��ز �ن  �Y ا	�@�ل أ��م ا	��;�� ��� إ2�اء ���آ�� ا	/_� Q�= ،ء�L�	ف ا\�

و �� G��D; ا	��ل إن ا	�b ���C ���و آ��C ،�� �U� ����  ��5اء  �� ا�F�bق  �Y ا	/�ء %��� أم ا�F�bق 

!�C�	ا G=�U� 4ي	( ا�	ار و8/�ل ا��*Cbا Y� . 

                                                 
  .322ص  مرجع سابق،محمد عبد المجيد إسماعيل، -  1

 -9: ، ص1999، سنة 1الوساطة في حل النزاعات، الدار الدولية للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة : أنظر عالء عبد المنعم -  2

10.   
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��� ا	��U�C D� !�Cت �_�  Y�  G��  �*�� Q�= ،���% ار��*Cbأو ا ���C�	ا)2/�ر %$ 8/�ل ا

��L%أو ر G����2�� 9 %$ 8/�ل�	ن ا�;��� D� وه�� ،D� *��ز�	ا D�� �P�	1 و��2ت ا�� .���و	� ��

�  �>�F	ء ا�U إ Y�  G>�= �� G�	>اع إ�	ا �	إ=� ��  !�C�	د و5>اه� ا���م ��P�	ه4ا ا <��*�

$% D� *��ز��	;���� 	3 ا	4	;�%$ 	ا t8�	ا ����ض 5>ا ��� و��� 1 .  

  :��ghSت ا��l�B وا��Tا��/k -ج

   !�C�	م وا�.�	 G�� �.A5 ���/*� !/L	ا Dم أ����� !�C�	ا D���*� $K��	ا ��I�� 9U�	د ا�_��

� ا	���/�� $K	G ���� ا	����C دون �?���، و�� � ا	.�م إ	Y أول 	��ء U.� أن ���Iه4ا ا Y� و

 ���C��	 ة�B�% G ��C $% !�C�	ى ا�و�_�ز 	���C! ��� ��ا%�� ا	.�م ��Cع آ( 7.- ��/( ذ	3، و�

 !�C�	و �� إ��5ء ا ،G*���	 Eء {دا��Sأ $% GK�� ا	��K$ �;( ا	����ت ا	*$ ��*P�� >اع، آ���	ا ���A*	

�F�bا �	و%$ =� G��  ق أو�Fا� D� م�� ا	��K$ آ*���� ��� ��<( إ	�G ا	./.� ،G*���	 !�C�	ر ا�ق ��

���� إزاء ا	A	ا |F�� أن !�C�	ا Y�  1_�م و��ا �G��L ��*�ى ا�F�bق، و��G�8 ه� وا	.L��2  .  


 -دj�Bا#داري �� ا�� �Qت ا����)(B:  

�ي  �Y �� ��$ ��1002- ا	��دة   B_>ا	ا ����5 وا)دار��	اءات ا���;D� : } D �5�8ن ا)2

�U� ،���C�	إ��5ء ا t8أي و $% $K���	م�  .D� 1 ا	��C! أو �D ا	.

� ا	�DA 	�� و%$ ��2� ا	��bت   �A	ا �	��*Cا G	 D�/*� ����  ��B���� ���C�	إ��5ء ا $K���	 D;��

 !/L	ا D9 أ����� D  ���	م إ�2� ا	���L إ	Y ا	_��A و�Y �*A ا	��C! وا	.��{.  

  C�	ا D� 1�U� إ�� D����U� $�*�� ���C�	دة 5_� أن ا��	ل 5- ا\� Dم وإ�� أن و���! أو ا	.

 �� ا	� DA	�����C، و�_��2 $% 1�A	ا �	��*Cا G	 D�/*� ����  وه4ا GAF5 ء���� D� $K��	ا ������

                                                 
  .27مرجع سابق، ص : محمد إبراهيم أبو الهجاء -  1
  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري 1005، 1003، 1001، 1000: أنظر المواد -  2



��� �� ���ز��ت ا����د ا�دار�
                                        ا	ولا���� ��ا�  

        

  
41 

 

  

��9 أ���5 ا	L/!، آ�� �_1 أن � D  م�2� ا	���L إ	Y ا	_��A و�Y �*A ا	��C! وا	.�ا	��bت أن �

��/A� ��	 د���	ا ��*�ر	ول ���_�	 ��L�	ا �2��1.  

  ��*� bو ��ور�K Eا�� �=D  1–  1A ا	����C �.�$ ا	��K$ و��	*�	$ ��;�G ا�.�ذ أي ����

�دG��  �8 و��� ��Cا – 2/ 995ا	��دة �	�� $K��	م ا���ق و�F�b�� ا�L�� ��� ���C�	5_�ح ا �	و%$ =�

)دار�� �D �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 وا 4�F��1004�� 	zF5 G =_�� ا	�;: ا	�B�L$ وه4ا �/�� 	�- ا	��دة 

�يB_>ا	2ا.  

3- 
  :ا��)m �� ���ز��ت ا����د ا#دار�

  :/�-�. ا��)m -أ

�ي ا	�w %$ ا	��دة   B_>ا	ع ا��ف ا	�� 459 G5?� $5��	�5ن ا��	ا D� : } G� $��� ��  w�ا	

 G�= D  */�دل	ا G2و Y�  ����� )*��زل آ�3 �?ن 	*�\، وذ�5>ا � � G� *���8ن�أو  ��B�8 � ن 5>ا�%�U	ا

�ان أ��C�Cن b ��8م 	G دون ا2*�� ���، }�  w�و�2د 5>اع B�8:  -1: وه�� �و��F*Aد �D ا	��دة أن 	�

�%�D  D 2>ء �D اد �ءا�G -2أو ��*�(، U	ا D� )آ D� */�دل�	>ول ا�	ا.  

   <B�2 آ�� ه� G5x% .�ص	�5ن ا��	إ��ر ا t�� )��� $*	ز �ت ا���	ا $% <B�2 آ�� ه� w�وا	

� �_���ت ا	���5ن آ4	3 %$ ا	���ز B�Cو �	و�	ا ���� $����ت ا)دار��، و	: �?ت ا	���ع �?ي 5- ��

w�  .3ا	��م �D ا	�_�ء إ	Y ا	

�_�ز 	�_��ت {: �D �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 وا)دار�� أ�� )�970 G5	�z; �2ء %$ 5- ا	��دة   

  .}ا	���B�L ا)دار�� إ2�اء ا	�w %$ ��دة ا	��Lء ا	;��(

                                                 
  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري 3/ 1003أنظر المادة  -  1

االتفاق سندا يقوم القاضي بالمصادقة على محضر االتفاق بموجب أمر غير قابل ألي طعن، ويعد محضر { : 1004المادة  -  2

  .}تنفيذيا 

  .66مرجع سابق، ص : وليد عباس -  3
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� ��	�B�A( ا	�*���� ��	��Pم ا	��مو�_�ز ا	�_�  �I9 ا��*� bط أ��� w�، و����Fم 1ء إ	Y ا	

� �*���� 9	��Pم  970ا	�.�	�F 	�- ا	��دة ��Iن ه4ا اI �� و�5_� أن ا	�� w��Lر %$ �L8ء ا	��

 D� ض�ا	��م و b��D; ا�F�bق  ��.� Y	G*F، وإ2�اء ا	�Y�  w ا	���م ه� إ2�اء �2ازي ��;D أن ��

 ���� ��[ w�ا	.�م ا	4�D �_�ز 	�: ا	*�	��B���� w، آ�� ��;D أن �*: �D� $�A ا	��K$، آ�� أن ا	

��� ه� ���� �U�C D� G	��� $K��	وا ،������ة ����� إذ ��;D ا	�_�ء إ	�G %$ أي ��=�� آ�t5  ���� ا	.

� :	 �� w�2�اء ا	( D�/C��� اه���� D�4�	;�ن ا�	>��ن وا	د ا���4ي 	ر �\ف ا��2 5�ص ��<� ���

  .2ذ	3

  :وK�n. ا��)m -ب

�ي %$ ا	��دة   B_>ا	ع ا�{ : �D �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 وا)دار��  �Y أG5 971	�� أ�7ر ا	��

 ���أ�D� �L  9903، وه4ا �� أآ�ت  ��G ا	��دة }�_�ز إ2�اء ا	�w %$ أ�� ��=�� �;�ن  ���� ا	.

Y إ2�اء  ���� ا	�w %$ ا	���ز �ت ا)دار�� ��/�  �Y أه��� zF5 ا	���5ن، وإن �?آ�� ا	���ع  �

�w وا	�*�@�� %$�	 ��C�CIا VB���	وا:  

�اف �*���� ا	� �ى ا	���B�L ا)دار�� ��Iا w� .إدراك ا	�>ا �ت ���Q �_�1 ا	�<�ل إ	Y ا	

� Y�  ف�� ا	��K$ أ��Sء  ���� ا	�w أن �*��U*A� Q��� ة���2 �F( %$ ا	�>ا �ت �F	ا 

�وح ��F وا��C و ����U�	;( ا��	ا. 

���K ا	���5ن  �F� $*	ود ا��	ا D� �Cأو �F( %$ ا	�>ا �ت �?آ@� إ5�ف و �Y أي =�ل �F	ا

$K��	ا Y� 4 . 

                                                 
  .من القانون المدني 461أنظر المادة  -  1

  . من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 991، 990، 272، 971أنظر المواد  -  2

  .}ومة يجوز للخصوم التصالح تلقائيا، أو بسعي من القاضي في جميع مراحل الخص{ : 990تنص المادة  -  3

  .104، ص 1998قانون المنازعات اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة : رشيد خلوفي -  4
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��9 ا	��Lء ا	��م %$ ا	�و	� ���9 �4	3 ]���  �� D� b�� ز �ت���	ا :A�	 ���Cو w�آ�� ��*/� ا	

�اف ا	�*��ز ����ص  ���� ا	��� �ن وه$  �دة ا	��Bم و�Iا D�� د�	ا .  

  :ا��&�م ا���$�$� �)�)m �� ���ز��ت ا����د ا#دار�
 -ج

�ر { : �D �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 وا)دار��  �Y أG5 ��973- ا	��دة   �� w�> )إذا =

�ا �/�G�% D �� �: ا�F�bق  ��G، و�?�� �*�A�� ا	�>اع و]�9 ا	��V، و�;�ن ه4L�� :;�	ا ���;�� z�Bا ر

 D�� يI )��8 ��[ ��Iا { دة��	3 ا	992وآ4 $�� �� Y�  �5ن��	ا zF5 D� : } �L�� $% w��@/t ا	

 ��B�L�	_�� ا	ا !/K �5��?� دع��و !/L	ا Dوأ�� $K��	م وا�8�  ��G ا	.��{.  

   w���*�ي هE4 ا	��اد  �Y  �ة �8ا � ��5�5�8 وإ2�ا��B أ��C�C �*��9 ��ور ا	��K$ و�_�ل ا	

5���Cوw�  .G وا	_�� ا	*$ ���م أ����� ا	

%�� ���م ا	��K$ %$  ���� ا	�w ��ور ا	��	w أي أن ا	��K$ ا	�F<( %$ ا	�>ا �ت ا)دار��   

w	�� $K�8 w/���ي ��Sب ا	��K$ وا	��	zF5 $% w ا	�t8 و�� ��B�L�	ا z	�_�	ى ا�*A� Y� .  

�ق ا	�\Y*= ��B و�*�@( و���F ا	��	�B��� $% w ا	�>ا �ت ��D ا7I.�ص   U	ل آ( ا���*Cوا

��3 ا	*$ �4ه1 أ��� ��� =�دE ا	���5ن ا	��K$، و�@�� �A?	� ا��Aع �U�Cت ا	��K$ ا)داري %$  ���� 

  :ا	�w  �ة ��Aؤbت

� ا	��K$ ا	��	w إ	Y ا	�>اع �D زاو�� ا	���5ن ا	��K$ أو �D زاو�� ا)5�ف ؟ �P�� )ه. 

� �Sم أ��	م ا�P�	؟�� ه$ �;��5 و�8ة ا w� .�ء  ���� ا	

 .�� ه$ <\=��ت ووا2/�ت ا	��K$ ا	�	w ؟ �

� أن �*��ر �D �8ا � ا	��Pم ا	��م ؟ ��U*A� )ه.  

�وح %$ هE4 اb ��vCI �*��9 ��ور ا	��K$ و<\=��� ����  G��K�� $% t/ع   U�	ا ��Iإن ا

	 D;�� $	�*	ء و���L�	*�@( %$ ا� ��ز �ت ا)دار���	ر �8ا � ا����K$ اb *��د  �Y ا	�>اع Iن �
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 Y�  ف��8ا � ا)5�ف و	;D ���ث أن ��اG2 ا	��K$ ا	��	y�� w ا	��ا � ا~��ة  ���� ���م أو ��

w�  .  1 ���� ا	

8�  ��G ا	.�م وا	��K$ وأ��D ا	L/! و��دع �?��K �5/! ا	_��       �� �L�� $% w�و�@/t ا	

� ��4�F�� ا��C w�� ا	L�� �أي 	zF5 G �8ة اI=;�م  �2_�د إ��ا G �?���5 ا	L/!ا	���B�L، آ�� ��*/

��B�L�	ا.  

��� �� ���ز��ت ا�� -4��  :�د ا�دار�
�ا�

�A5$ ا	���:       F	��5 ا��	اءات ا�2b�5�8ن ا ���C 4ي	وا Y�2�اءات ا	����5 ا	��b�5�8ن ا ،�B_>ا	ا $%، 

� ا	*�;�: %$ ا	��دة �� Y�  -5442/_��  1ف	وا �	و��	 �/A�	�� D�واو�	ت وا�ACa�	وا �����	ت ا�

  .ا	����

       tS�=اول %_�ة ا% !A/�	;( ا�	ا $% Yق ا�����A5 ��)�/�دل ا	�B�C(($ ه4ا ا	��� آ��F� t5( ا�% D

 $% �B_>ا	4ي �/،  ��1983رس 17وا	9وا  D�*�bوو D�*�A5�% D�*آ�7 D�� D�*�L8 Y�  \�%

���U�A8ان و���*�D ه�� وهB2>ا. ��*�D =���� ر*�ن اb%ا	*.� ��[ ���5�� ���� %دار�*�ن ا	����*�ن ا */

��*�D وذ	3 ��_� و�2د ا��Fق 	�*�;�: %$ ا	 ،ا	���� ا	�>اعB_>ا	ا D�*�b�	ا D� درة�/� Y�  ء����F �

 ����ورة ا	��2ع ا	Y ا=;�م ، ا	������ ا	�/K Y�  آ��� �����*� Q�/� ول ��نbا �وه4ا �� د%� ��	�ز�

�2bد�5�8ن ا�  .اءات ا	����5 %$ ه4ا ا	

2�اءاتb�5�8ن ا  ��دارb��5 وا��	دة  09-08ا��	ا $% )�F*	ا D� ع��� �	�A�	ا E4ه :P5975  ����*�	ا

  3.ا	�*���� ��	������ 	�*�;�: %$ ا	��Fت ا	������،وه$ ���ر ا	�را��1006 �C	��L�� اbدار�� و%$ ا	��دة 

                                                 
  .107مرجع سابق، ص : رشيد خلوفي -  1

  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 993أنظر المادة  -  2

طورات والمستجدات في قانون االجراءات تراري ثاني مصطفى،اشخاص القانون العام والتحكيم الدولي ،الت -1  

88.87،ص2009المدنية واالدارية،كلية الحقوق ،جامعة وهران ،اشغال الملتقى الوطني     
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��$�R :ء�Iا�� Uء إ��X(��@ 
��J�  ا�


 ا�4���ص -1+V 1�1�/:  

�و=�  ��G، ذ	3   U�	ع ا�K��	/��� ا� ����ه� � ��آ�ن أو إدار ��د�  $K��	ا G@�/� �� :إن أه

� ا	���L، وإن أي P�� �Iن ����� �/��� ا	�>اع ���د �/��� ا	���5ن ا	�ا12 ا	*U/�9 وا	_�� ا	�.*

��B�L�	ز � ا����	��5�5 ��	ا ���/U	ا ����و� V��;� $% ?U�  �8ع %$  �1  �م�	ا Y	ورة إ�L	�� ديa�

�ص ا	�� $ ا	4ي ��� �D ا	��Pم ا	��م*�bا.  

�ي   B_>ا	ا ���وه��ك ]��ض و��Lرب %$ �;��V ا	U/��� ا	����5�5 	���F ا	������ %$ ا	*�

  :وا	4ي ��;D ردE إ	Y اCI/�ب ا~���

�ي  D ����� ا	U/��� ا	����5�5 ا	�اردة � -1B_>ا	ع ا���Cم ا	�C�B$ رC :8;�ت ا	���	�10-236 

 �$ أي 5- 5�5�8$ ���د  �ا	�*�P�� D�L: ا	��Fت ا	������ %b ��5x �5@ 2010أآ*���  07ا	�aرخ %$ 

 �� �K�� � ز��� �P�� 4ي	ا $K��	�% 4ا	دي، �ا	U/��� ا	����5�5 ه( ه$  �� ��5$ أو إداري أو ا8*

:�P�� Y	�2ع إ�ا	��Fت ا	������ 	*;��V �/��� ا	���Kع  <b �����  ��F �_� أي �2وى �D ا	

G��  وح�U�	ا.  

�D �5�8ن ا)2�اءات ا	���P�� D�800 ،801  ��5: ا	��Fت ا	������ ��	��دة  02ا<�Uام ا	��دة  -2

�ي أآ� Y�  ��5�S �/�$ ا	����ر ا	��Lي 	*���� ا�*�ص ا	��Lء B_>ا	ع ا�وا)دار��، 	4	3 أن ا	��

��م  �Y أ�Cس ا	*���> ��D ا	���ز �ت ا	*$ �;�ن ا)دارة أ=� أ��ا%��، و�D ا)داري وا	����ر ا	4ي �

 Dد����	( ا����5ن ر8: 801ـ �800\ل ���	ا D� :08-09 D��C�Cأ D�أ�/� Y�  5_�ه� ���م:  

  .ا	*?آ��  �Y ا	����ر ا	��Lي 	��� ا�*�ص ا	��Lء ا)داري: ا	ول
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�ه� %$ أ7.�ص ا	���5ن ا	*����ي وه$ 1������ ا7I.�ص ا	����  �C Y/�( ا	�: ا�*�$�، إذ =

� ا)داري��U	ذات ا ������	ا �ACa�	وا ��/��	ا ��b�	، ا�	و�	دة 2ا��	ع %$ ا��zF5 D  801، و�?�$ ا	��

� ا)داري و�2ء %$ 5- ا	��دة ��U	ذات ا ������	ا �ACa��	 G��F� ل\� D� ض���ا	���5ن )�Sرة ا	

�� ا)دار�� ا	��ACa ا	������ ا	{ %�! ��*_�ه\ �4	3 ا	��ACa ا	������ ا	����� ذات } ����� ذات ا	

 ،��b�	ى ا�*A� Y�  �	و��	آ>ة �� ا	���[ w	��� ا)دار�� وه� �� �@�� إ�;7	���K(�� ،%� إ	Y ا	�/ا	

ا	�*�P�� D�L: ا	��Fت ا	������ إذ ��-  D� :10-236 ا	���Cم ا	�C�B$ رD�= $%02 :8 5- ا	��دة 

G5أ Y�  : }ت��F5 )�� ت��F  :U� b/9 أ=;�م ه4ا ا	���Cم إY�  b ا	

 .ا)دارات ا	������ �

� ���*A�	ا �����	ت ا�v��	ا. 

 .ا	�b��ت �

 .ا	/����ت �

� ا)داري ���U	ذات ا ������	ت ا�ACa�	ا. 

� ا	���$ وا	*;��	�$2  ���U	ذات ا ��>��اآ> ا	/�Q وا	*���� وا	��ACaت ا	������ ا	.�

� ا	�� $ وا	��ACaت ��U	ذات ا ������	ت ا�ACa�	$ وا���	@��%$ وا	*��$ وا	$ وا���	ا ���U	ذات ا

�د��،  ���� �;�5x� V_�ز  ���� ���	� آ��� أو �A�� ،��B<2ه�� *8bا ������	ت ا�ACa�	*_�ري وا	وا

  .}�8a*� أو D� ��B��5 ا	�و	� و�� Y %$ <�1 ا	�- ا	���� ا	�*���8ة 

�ي أ�Kف �5 � �2��ا �D ا	��ا%9 ا	������ ا	*$ ����وره� إ��ام ا	Q�= ��F أن ا	���ع ا	  Bا<_

ه( �;�V ا	��F ا	������ ا	*$ أ���*�� هE4 : ا	������، إذ �_� GAF5 أ��م إ7;�	�� ]��� %$ اIه���

 أم �;�Y�  ��F أD� :10-236 ��  ��5 ا	���Cم ا	�C�B$ ر8: 02ا	��ACaت ا	������ ا	�4آ�رة %$ ا	��دة 

                                                 
  .80، ص مرجع سابق  المية بزاحي ، -  1

  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 800أنظر نص المادة  - 2
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�D �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 وا)دار��  �Y ا */�ر أن �8ا �  801و  Y�  �A�C?� $5��800 5- ا	��دة 

��*F	�.� ز�_� bم و��	م ا�P�	ا D� $ ��	ص ا�*�b1ا  .  

�  801و  800و��	��اءة ا	�*?��5 	�- ا	��اد   @�5 b ��5x% ����5 وا)دار��	اءات ا��D �5�8ن ا)2

Y�  w�U أ�� إ�7رة إ	� Y " ������	ا ��F�ص  801و  800إذ أن ا	��اد " ا	*�b�8  ��ت ا

 �����  �ACa� أو أي ��/��	أو ا ��b�	أو ا �	و�	*$ �;�ن ا	ز �ت ا���	ا �ا	�� $ 	���Lء ا)داري %$ ��2

���% �%�  .ذات ���� إداري �

�ي أ�4 ��/�أ ���Fم ا	�b�� ا	���� 	��  B_>ا	ع ا��Lء ا)داري %$ ��2� ا	��L�� وه�� �/�و أن ا	��

� ا	����ر ا	��Lي%�� Y*� ��*��/� t5آ� ��2أ ������	ت ا�ACa�	: ا�أ8 D�= $C�B�� أن ا	���Cم ا	�[ ،

� أآ@� 	*���( ا	��F  آ�ن أ��5 P5 )� �ACa�	ا ���/� Y	إ �P�� :	 *_�ري	وا $ ��� ا	��U	ذات ا

� 	�� ه4ا ا	_�15 أو ه4ا ا	����ر %��ت ���	� �D ��>ا��5 ا	�و	� b ��>ا��5 ا	��Uع أو F7 4ا	 ،�ACa�	ا

 $C�B�وإن �����F> 4v��=10-236  �� ��> �����  �ACa�� 9  ����� ����	� ���ا � ا	���Cم ا	

 ��F> *_�ري	وا  $ ��� ا	��U	ذات ا ������	ا �ACa�	8/( ا D� ���و�_�ر�� و��	��  �ت ا	��F ا	�/

7���U أن �;�ن ���	� �D �>��� ا	�و	�، %G5x  236- 10ا	�I ��K�� �����   $C�B=;�م ا	���Cم

� %$ ���ز ���� %\ ���( أن ���ض ا	�>اع ا	4ي �@�ر P�	�� دي��	ا $K��	ص ا�*��� :��A*	1 ا��

�D��2  D ���ول و��ACa  ����� <�� �� و�_�ر�� =�ل <��F �*�ا%� %��� ا	��وط ا	�4آ�رة %$ ا	��دة 

 $C�B��د  �Y  236-10ا	���Cم ا	% $K�8 Y�  ض��ص ا	��K$ ا	��5$ أو ا	*_�ري، %*�*�b

G�% 3�;�*	ا D;�� b y�� إداري ���� D� ������	ت ا��F  .�A*�ى ��;��  �د�� ا�*�ا��B 	�� 	���5ن ا	

                                                 
االختصاص النوعي واالختصاص اإلقليمي { : ات المدنية واإلدارية أنهمن قانون اإلجراء 1/ 807جاء في نص المادة  - 1

  .}للمحاكم اإلدارية من النظام العام 

  .82ص المية بزاحي، مرجع سابق، -  2
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وإذا آ�ن �D ا	U/��$ أن �U/9 ا	��K$ ا	��5$ أو ا	*_�ري �8ا � ا	���5ن ا	��5$ أو ا	���5ن   

���ت ا	���و1A= G��  �K ا	���Kع و�/��� آ(  ��، %D� G5x ا	�aآ� أD� G5  ا	*_�ري  �Y ا	.

 Y�  ي�U�� $*	وا ������	ت ا��F� ا	U/��$ أن �U/9 ا	��K$ ا	��دي ����5 آ�ن أم �_�ر�� �8ا � ا	�[

y�� إداري ����1 .  

��2ع إ	Y �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 وا)دار�� ا	��اد   	�� G5أ bدة وآ 801و  800إ��	402ا ا  D�

 $C�B��ص ا	�B�L$ ����ز �ت ا	��Fت ا	������ ��زع  236-10ا	���Cم ا	*�bل أن ا��	ا D;��

  : �Y ا	��� ا	*�	$

  :ا�!��آ� ا#دار�
 -ا

�ص ا)8���$ ا	���د %$ ا	��اد   *�b1 اA=803 ) Dد����	ا Y	( إ��*$ �	�5�8ن  38-37ا D�

وه� �D ا	��Pم ا	��م آ�� C/9 ا)�7رة، �.*- ا	���آ:  �804دة وا	�) ا)2�اءات ا	����5 وا)دار��

D� )آ ������2� ���ز �ت ا	��Fت ا	*$ �/ $% �P�	�� ��ا)دار:  

-D�98 ا	���5ن ا	��Lي  9ا	�U�A ا)دار�� ا	��آ>�� وا	���vت ا	����� 1A= ��5I 5- ا	��دة   

�5اع ا	��ACaت ا	������ ا	*$ أورد��� ا	��دة  b�z�_� ��� -*. ا	�و	� وا	�b��ت وا	/���� و��2� أ 01

 $C�B�  .236-10ا	@�D� ��5 ا	���Cم ا	

  :ا�!��آ� ا���د�
 -ب

( %$ ا	���ز �ت ا	�*���� ��	��Fت ا	������   F�	 ��د��	آ: ا����	 $B�L�	ص ا�*�bد ا���

702�وط ا	��دة ا	*$ ��; D	���ACaت ا	������ ا	�� �� وا	*_�ر�� أن �/����، �/�� 	��*��Lت و  D�

 $C�B��ف ا)دار�� �yF  801و  800ذ	3 أن ا	��اد  236-10ا	���Cم ا	�إY�  -�� ��5 ا�*�ص ا	

Q�= D� �	و�	ا z�_� ء�L8 Eآ�a� �� وه� ��*_�ر	ا �� ��أن { : ���ز �ت ا	��ACaت ا	������ ا	
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�ACa�	ت ا��F> ص�.� :B��	>اع ا�	ا $% t/�	 -*.� �� ا	��K$ ا)داري ]���U	ذات ا ������	ت ا

  .}ا	�� $ وا	*_�ري 

2- 
  :/���. ���ز��ت ا�����ت ا��!���

  :��;D رد ا�*�ص ا	��Lء ا)داري ��F  ��� إ	D� �5 Y رD��A�B ه��  

  ".�L8ء ا	*���y " ا	��Lء ا	;��(  -1

  .   �L8ء ا)	��ء -2

��ء 8�ار ���  	x� :;�	ا ��  V�� ء��1 دون أن ��G2 ا	��K$ إ	Y وا	���وف أن K�8 �U�C$ ا)	

 $���F ا	�>اع آ���، %��� $K��	;��( %�.�ل ا	ء ا�L�	دة ���( أو ا�*��ع، أ�� ا��� �ا)دارة أوا�

 ،��/�A	_���� أو ا�=�� ا)��	ا D� ��آ�� G_B�*5 3	ذ Y�  1��� :S ،�5ن إن و�2ت���	 �F	�.�	ارات ا�ا	�

� :�A�	وا ،G*��A� ء�L�	ه4ا ا ��*Cه�� ا D;��(، و�	ء ا�L�	ا Y	إ �C�C*�$ أ�� ��د ا)دار���	ء ا�L8 أن G

� ��y ا	��ا=$ ا	*$ �*���L�� 9ء ا)	��ء�@� G�;	1و  .  

1- 
  :ا���Iء ا����� �� ��Xل ا�����ت ا��!���

ا	��Lء ا	;��( ه� اI<( %��� �*��9 ��	���ز �ت ا	*$ �*��Y�  1 ا	���د ا)دار�� وا	���ز �   

� %$ �_�ل ا	��Lء ا	;��( �*��د <�ره� =A� ��/A*��ف و�S D: %�� �*.4 ا	� �ى أ= =�ل ا	��� ا)داري

  :ا	�ر ا	*�	��

  :د��ى @(hن ا���1 -ا

وذ	 3	���;� $% 1��F% G$ هE4 ا	��	� 	�z 	��*���8 ا	4ي ���� أن �*�<( إ	Y إ	��ء ا	��� إC b/�( ا	��Lء 

ا)	��ء G2�� b إ	Y ا	���د ا)دار��، وهE4 ا	� �ى b  ا	;��( Iن ا	�� �ة ا	�A�: ��� ���م  �Y أن د �ى

� ا	�*���8 أن ��%��� �U/��� ا	��ل��	 D;��.  

                                                 
  .98، ص 1998موسوعة العقود اإلدارية والدولية، منشأة المعارف اإلسكندرية، : حمدي ياسين عكاشة -  1
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 -ب���� q�� � U(� ل���  :د��ى ا�

�ف   U	1 %��� ا/A� ار�Kأ D  y���� ، أو���	ا $% G��  9F*� �وذ	3 إ�� %$ <�رة D�S أو أ2

1 {�� �D اCI/�ب ا	*$ �aدي /C يI *���8 أو�	لا��	ا D� ��/�� :;�	ا Y	إ.  


 -ج�19���  :د��ى إ@(�ل @�s ا���-��ت ا���درة �H ا#دارة �)h4 Uف ا��Tا��/+� ا�

   Y�  )�ف  �Y �\ف ا	*>ا����� ا	*���8��x% ،ن 	��*���8 ا~�� أن ��%xذا <�ر �D ا)دارة �

E4ه $% Eد �ا |F*�;��( و�	ء ا�L�	9 ا��� D  ت�%�ا	��	� ��U�x� :;=  Q�= D� 3�� ��*Fل ��3 ا	*

 ��*F�ت  �Y ��1 إ	��ء 8�ار إداري أ<�ر�G ا)دارة �أ��5 ��*�$ إ	Y ا	��Lء ا	;��(، =*Y و	� ا8*

  .�*���8ة

  :د��ى �tJ ا���1 -د

ذ	3 أن ا	�*�� �8	G أن ��U	E��  �AF� 1 %$ =�ود �����، ود �اE %$ ه4ا ا	�د ���رج %$ �U5ق   

�L�;��( أ	ء ا�L�	1ا  .    

2- 
  :�I9ء ا#��uء �� ��Xل ا�����ت ا��!���

8�ارا إدار�� �*��9 ���F  ����� %\ �;�ن 	���ار ا)داري    ��8 ��ر ا	_�� ا)دار�� ا	�.*

��، آ�	��ارات F��	ل ا�� I�� ���% G��  w�U>وه4ا �� أ ��*���8	ا �����	�8 ��\  G	 )� Gو�2دا �4ا�

t8a أو ا	��ارات ا)دار�� ا	�*���L ����\ت %$ ا	��F وهE4 ا	��ارات ا)دار�� ا	�*���L ا	��w ا	�

��ء	(�� b\�*Cا ���% D�U	ز ا�_� ��F�� ارات�8 G�F	ه� ا�  .����2 ا */

و�_Y�  1 را%�  ا	� �ى أن �@/t ا	��1 ا	4ي ا�U5ى  ��G ا	��ار ا)داري �@( �.�	�F 	��ا �   

7Iاءات وا�2�	 G*F	�.� ص أو�*�bه�ا�  .2;�ل أو  �1 ا	A/1 و]�

                                                 
  .101 - 100: ، صمرجع سابق: حمدي ياسين عكاشة -  1
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��  D ا	����� ا	����� ا	*�Aؤbت ا	*�	�� �� ه$   F��	ارات ا�و�@�� ا�*�ص K�8$ ا)	��ء ��	�

 D�U	ب ا�/Cوأ �����	ا �����	�� ���ه� �D ا	��ارات ا	�*�[ D  ه�<���� ��Fارات وأ�5ا �� وآ��هE4 ا	�

�E وه� �� G�  1�_�C %$ ا	���ط Sوأ Gو��  :ا	*�	��%��� و7

  :w-وط د��ى ا#��uء -1

  :أن ���)A ا��Tاع @�-ارات ����)
-ا

   ��L�� اءات�� ��� ��3 ا	��ارات ا)دار�� ا	���_�  D  ����ت ��آ/� �*��9 ������ت وإ2��

 w*% ��_	 ارات� ���� إ��ام وا���5د ا	��F ا	������، �@( 8�ارات إر�Cء ا	���8� أو ا	�>ا��ة أو 8

$�% ،�%��Iا  b ��% ف إ��������*Aو� ����ه: %$ �;��A� ��5أ ���  D ا	��F ا	������ ]�F�� ارات�8

 $% ���[ tA�	 $وه ���	ا D  b\�*Cء ا��	(�� G�% D�U	ا ����( %$ �U5ق ا	�ا��U ا	*���8�� ��� �_/

	(�� ���% D�U�	 ����8 ��اد�F5، %�$ أ ��ل ا��*���8	;��� ���رج %$  ���� ا	ذا���  ���ء إذا و��ا%�ت  ��<

  .ا	��ار ا)داري

�� @�#��uء �)U ا��!)�
 ا���1�
 -ب�  :�Rxر ا�

   9�/U� وح ه� �� ��ى�U�	ال اaA	أن ا ��[ )��� ��% )��� Y�  $�� �� أن ����	ة ا� ��	ا $L��

(  D ا	����� ا	*���8�� ا	*$ �Cه: %$ و�2ده� ؟F�� ار إداري���ء 8	( �/A�	�� ة� ��	ا E4ه  

( �4ا� b G�aدي إ	Y إ	��ء ا	��� �( �/�Y ا	���   F��	ار ا�أ8� ا	G�F وا	��Lء ا	���رن أن إ	��ء ا	�

 G	 .�ل�4ي 	ا ���	ا $K�8 أ��م G� ج�_*=b�� G�	��5%4ا وC���� إ	Y أن �*�3A ا	4ي ��ر =;: ا)	��ء 	

b 4ي	ار وا���ء ا	��� اC*��دا إ	Y =;: إ	��ء ا	�	x� :;�	ا Eا�C أو دون ،G*�_= ��8��� ���	ا $K�8 ��U*A� 

  .��ى 7� �*G 5*�_� 	�_�� =;: ا)	��ء

   E4ن ا)دارة %$ هx% ���	ا $K�8 Y�   ى� �	ض ا�أ�� إذا <�ر ا	�;: ��)	��ء 8/( ا	*���8 ��

���U�	_�� ا�	3 ا	4� tF	�� �8 ��5 �;�نI ��*���5 Y*= �8��*	���8 %$  ���� ا ��A	ا ��U*A� b �	��	ا  :;�	

ا)	��ء وآ4	3 �8ة ا	�$ء ا	��G�% $L و�A*�ي %$ ه4ا ا	�?ن أن ���م =;: ا)	��ء ��D آ�ن ��%� %$ ا	��� 
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( 8/( ا	*���8  �دة �� ��ر F��	ار ا���ء ا	�	x� :;�	ن اx% $K��*	اءات ا�� إ2U/	 D;	و ،���أو �D ا	

  .  ���1 إ��ام ا	���

 

��� �� ��� : ا�! �� ا�*�$���  ز��ت ا����د ا#دار�
�9ا�1 ا�

�ق ا	/���� 	�( ���ز �ت ا	���د         U	ا D�� D� :�;�*	ا �وذا��*G ا	.�<� ا	*$  أه��*Gو	G  ،ا)دار����*/

E<���  د���	ز �ت ا��� ���A*	 رة��ق ا	��U	8$ ا�� D ��;�: ا)دار�*	م ا�P5 D� E<��� :�;�*	ا ��*A�و ،

  .�� ا	*���8��ا	U/� ذات ا)دار��GAF5، و��<�� ا	���ز � 

        Y�  <آ�� أه:و�� */�ر ه4ا ا	�/� Q���U�5 ); اU5b\ق %$ <�1 ا	���Kع %�� =�و	�� ا	*

	�*�;�: S: ا	�_�ء 	�*�;�: وذ	3  ا��C�CIا	*$ �.�م ا	/�Q اD� �8\U5 ����� ا	��Fه�:  ا��C�CIا	���ور 

  :%$ �D�/�U ه��

  . �ت ا	���د ا)دار��%$ ���ز ���Fم ا	*�;�::ا	ولا�!()' 

  .%$ ���ز �ت ا	���د ا)دار�� ا	�_�ء 	�*�;�:: ا�!()' ا�*�$�
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�����+�م : ا�!()' ا	ول��  ���ز��ت ا����د ا#دار�
 �� ا�

��V ا	*�;�: و���ن         �� Y	ض إ��ض  ���� ا	*�F� ��د ا)دار���	;�: %$ ا�*	م ا��F� �Cإن  درا

�ع أول % $% G**���> أه��	ول ا��5 Q	�S ع�% $% :S ، $5�S ع�، w�K�� :S ا	U/��� ا	����5�5 	�*�;�: %$ %

G	 ������	ا ��P5I;�: وا�*	ا D��.  

��� وأه!��k: ا��-ع ا	ول��  /�-�. ا�

��� :أو���  /�-�. ا�

1- �����(� ���-6�  :ا���-�. ا�

A�	 D��;��	اف أي أن ا��I: ا�����ف ��اص �� D� >اع�	ا y% ه� Y���	�� ة�L8 ا�

ا	��I�% w<( أن ا	_��ت ا	���B�L ه$ <�=/� ا	�b�� ا	;���� %$ %y ا	�>ا �ت، إb أن ا	���ع �8 

�ض�  .وذ	y�� $% 3 ا	��اد 1أ�2ز 	��*��y% D�K 5>ا ���: ��ا� �UC�D��; �����: 	�4ا ا	

( 7.- أن �U�1 �_�ز 	;{ : �D �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 ا	���:  �Y أن 422إذ ��- ا	��دة 

�ف %��� وb �_�ز ا	*�;�: %$ اb	*>ام ��	���F وb %$ =��ق ا)رث ا	*�;�: %$ =��ق 	U� G�9 ا	*

D;A�	�� ����*�	ق ا���	7.�ص وأه��*�:  2واIا �	م أو =���	م ا�P�	�� ����*�	ا )B�A�	ا $% bو z/��	وا{.  

�_�ز 	;( 7.- أن { : D� :893/09 �\ل ا	���Cم ا	*����$ ر 422و��� إ	��ء 5- ا	��دة 

�ف %���، وb �_�ز ا	*�;�: %$ اb	*>ام ��	���F وb %$ =��ق �U�1 ا	*�;�: %$ =��ق 	U� G�9 ا	*

ا)رث وا	���ق ا	�*���� ��	�D;A وا	��/z وb %$ ا	�B�A( ا	�*���� ��	��Pم ا	��م أو =�	� ا7I.�ص 
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D����*	ا D������	7.�ص اs	 ز�_� b;�: ��  �ا %$  \8*�:  وأه��*�: و�*	ا ا�/�U� م أن��	�5ن ا���	

     1}ا	*_�ر�� ا	�و	�� 

��;D 	;( {: 1006ا	��دة  %_�ء %$،09-08أ�� %$ �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 وا)دار�� ر8: 

�ف %���  .7.- ا	�_�ء إ	Y ا	*�;�: %$ ا	���ق ا	*$ 	U� G�9 ا	*

  .b �_�ز ا	*�;�: %$ ا	�B�A( ا	�*���� ��	��Pم ا	�ـ�م أو =�	ـ� ا7I.�ص وأه��*�ـ:

�د�� ا	�و	�� أو *8b;�:، ��  �ا %$  \8*�� ا�*	1 ا�U� أن ����	ا ������	7.�ص اs	 ز�_� bو

  . 2}%$ إ��ر ا	��Fت ا	������ 

  :=(وإذا �*/��� هE4 ا	*���\ت A�C*�*� أن ا	*�;�: �� �@\ث ��ا

� ر8: -1�I��5 66/154: ا��	اءات ا�  :ا	�*D�L �5�8ن ا)2

�ي 	�*�;�: ��	�7I �/A.�ص ا	���5ن ا	��م  B_>ا	م ا�P�	ـ� إ5;ـ�ر ا�=�� �  .و��*/ـ

� ر8: 93/09: ا	���Cم ا	*����$ ر8: -2�s	 :�*�	ل وا���	دة  : 66/154: ا��	ا Y�  .442ا	4ي أ	

�E %$ وا *�ف <�ا=� 	7s.�ص ا	������D ا  = D;	 :�;�*	ا ا�/�U� م أن��	�5ن ا���	 D����*	

  . \���8: ا	*_�ر�� ا	�و	��

  :ا	�*D�L �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 وا)دار�� 09-08: ا	���5ن ر8: -3

   $% :�;�*�	 :�B�_	 �2از Y	إ �%�K(�� م��	�5ن ا���	*���� 	ا ������	7.�ص اs	 ف�ا	4ي ا *

  .*�;�: %$ ��دة ا	��Fت ا	������أ��L أ�2ز ا	 \8*�: ا	*_�ر�� ا	�و	�� 

  :ا���-�. ا���+� -2

   $�����V ا	*�;�:، %��%G ا	G��F ا	�� $% G�F	ا V�*ا�ROBERT :)  .�ص	ء ا�L��	 م�P5 G5?�

��� �����  D ا�*�ص ا	��Lء ا	��دي و���� � G�% yF�G�% )F�	 .*�رون�أ7.�ص  Y	3.)��� إ  

                                                 
  .154- 66: المعدل والمتمم لألمر رقم 09-93: المرسوم التشريعي رقم - 1

  .اإلجراءات المدنية واإلداريةوالمتضمن قانون  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08: قانون رقم -  2

  .36، ص 2008حسن محمد هند، التحكيم في المنازعات اإلدارية، دار الكتب القانونية مصر، دون طبعة، سنة  -  3
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15�2 {�� �D اآ�   G%��� �G5?� G�F	): D��� 5>اع $% )F�	 $>���9 ا)2�اB$ ا	.U	ا

��9 ا	�B�L$ ا	��مU	ا D  b�� ،�����	� ا	�>اع ا	��	$ �*���K 		:  ن�]�� أن ا	*���1F.)��ا�UC ا	

$�/�*A�	وا.  

�ض �\%�:  (: اG5 أ��Lو���ف     Y�  D��� اف 5>اع���5�5�8 ��آ/� ���م  �Y ا��Fق أ� ���� 

( %��K $% Gء �8ا � ا	���5ن و�/�دGB ا	���� ا	*$ ��;: إ2�اءات ا	*��K$، أو  �Y ��;: أو أF�	 �آ@

 ��K Yء �8ا � ا	��ا	�، و%�� 	�� ��-  ��G ا�F�bق، �� ���� أ��اف ا	�>اع ��/�ل ا	�;: ا	4ي ��ر 

 $L��	ا ��Iز =_�� ا���4ي 	وا D��;��	ا D  G�$% ��B�L�	ا �U�A	ا D� �ا	�و	�  و��ر �*�E4�F أ�

 ��� E4�F�� اد�  .   2)ا	*$ �

�اد   %Iا D�� ز �ت���	ا $% )F�	 �>�� ����� G5أ Y�  :�;�*	م ا�P5 ف��� D� �L�ه��ك أ

�ق ا	*��K$ ا	��د�� و�� �;��5��K D� GFت و��*�� أY�  �C�C أن � Y�  وج�وا	_�� �ت، �8ا�G ا	.

.� D�4	;�: ه: ا�*	ا Y�  ق�F�bع ا�K�� >اع�	اف ا�*�رون D� b�� :���L8 اb *��د  �Y ا	*��P: أ�

G�% ن�����4ي 	ا ��/�	 $B�L�	ا.  

  :و�P5م ا	*�;�: ه� ���ء 5�5�8$ �;�ن ��آ/� �S D\ث إرادات

� $�K�	5�5$ ا��	م ا�P�	إرادة ا.  

�  D��;*��	اف ا��I;�:"إرادة ا�*	ا Y�  ق�F�bاف ا� ".أ�

( %$ ا	�>اع  �F	�� �F�;�	;�: ا�*	ا �v;�:إرادة ه��*	ا Y�  ق�F�bع ا�K�� . 

4 ��د �P5م ا	*�;�:B��  5;�ن b ��5x% ا)رادات E4ه D� أي Y	;�: إ�*	م ا�P5 �  . 3وإذا ا%*�

                                                 
محمود السيد عمر التحيوي ، التجاء الجهات اإلدارية للتحكيم االختياري في العقود اإلدارية، دار المطبوعـات الجامعيـة    - 1

  . 39، ص 2003ون طبعة، سنة اإلسكندرية، د

، ص 2001يسري محمد العصار، التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية، دار النهضة العربية، مصر، سنة  -  2

14.  

وي، اساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالـة االتفاقيـة، منشـأة    يأنظر محمود السيد عمر النح - 3

  .34-32، ص 2001ط .معارف، اإلسكندرية، دال
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 G5ا Y�  :�;�*	ف ا��%�ن ا	�*.�<��ن  إ	Yاb	*_�ء :(آ�� ��U	ا G��  ض��� Q	�S ف��

�ض =( ��>م 	;�����F� �����	1.)�\%���،%���م %$ ا ��7�ط إb إن ا	*� D�� )�F*	ا Y	ق إ�U*� :	 V

  .ا	*�;�: و���ر�� ا	*�;�:

G5;�: ا�*	ف ا��� Q�= :�;�*�	 ����P�	ا �Fإ��5ء ��;�� ��<� :( و�/�ز ���ر�V أ��ى ا	

�ح ا	��	� � Y�  ��%ا��ح  �Y ���آ: ا	���5ن ا	��م وا	*$ ا�9F أ�U� $*	ز �ت ا���	ا )= :*� ���LF�

���% )F�	(.2 

�Eو��*�ح ����  /*��% :�;�*�	 �F���� )� ��C_�� إ�	ا �/ :)  Y	<�ل إ�	اف ���ف ا��Iق ا�Fا�

 ��/�*A� أو �	ز � �� =����	 ��<�� ��B�L8 ���A�(3 . �vه� �إb اG5 �� ���ب  �Y ا	*���V اD� \� G5 ذآ

  .ا	*�;�: أو ا	��;: ا	4ي ��( ا	���ز �

  ��*	 �����اض ا	���وbت ا	�.*��F %��� و���*C�� D� t�� �8 ����2 ��5أ wL*� :�;�*	ا V�

 ��B\� Eا */�ر D;�� V��� ا	*�;�: {و��>��  );� ���� V��،و	;\� D� D	�� ��D; اC*.\ص ��

:�;�*�	 G	 �5�;�	ا �أ��اف  \Y�  ،����� ��5�5�8 �8 ه� ا��Fق :)و�aداE أ=�ول %�G ا(	��م �;( ا	���<

�اف، %$ ���ز � �� ��B�8	�F( أو ��*�( أن �@�ر ����: ،وذ	3 ا	�_�ء 	��;��D �*: ا�*��ره: �D 8/( ا�I

�اف ا	���ز ��I م<�� :;�� (.  

��$�R :�����  أه!�
 ا�

   D� G�	ا �� إ�	ب ا�/CIا �%��*�.- أه��� ا	*�;�: ��G2  �م وا	*�;�: ا)داري �.�<� %$ ��

D��Sا D�ر�P�� ل\� :� ا�2I/$، وا	���Pر اIول �.- ا	�*���8 �� ا)دارة، و �Y ا	.�@*A�	ص ا�

� أو ا	�.- ا	����ي ا	��مCا�	ه� ا����� �	و�	: ا��@�5$ 	ا.  

  

                                                 
Zaki badawi، dictionary of managment sciences ،dar al –kitab almasri، cairo  ،1ed ،1984 p48 -1 

Jean-robert ، l’arbitrage-droit intene-droit intrnational prive ، 2ed، 1993، p                      3 -2 

،ص 2003ط .الحقوقية، لبنان، دد إسماعيل، عقود األشغال الدولية والتحكيم فيها، منشورات الحلبي محمود عبد المجي -  3

365 .                                                                                                
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1  - 
�*!- ا�!���Y� 19 ا�1و�J!ف ا�-)(� 
 J���@ �����  :أه!�
 ا�

���ده� -أ@ 
  :ا���Wف ��J� Hس ا�1و�

� و��<� إن آ�  �@*A�	ا Dا�! ����� و���ن أ $�% ،��/�2	Dv آ�t5 ا	�و	� �_�د ��ف %$ ا	��� ا	

�دي 	���� *8b*�ازن ا	ا Y�  �Sa� أن E�P5 $% ��5?7 D� $*	دة ا��A	�� ��U/��� ا	��ل ��ف �8ي �*�*

���	��ه�  �Y ا	��Lء ا	���$ 	��;: %$ ا	����� 	�S?� ��5�;إ� D  \L% ،D�%�U	ا D�� !ا��  .ا	

�ورة C�1 ا�*�ص ا	��Lء ا	���$ إ�;���5  L� D�@=�� *$  %�� �5دى  �ة	>ا �ت ا�	ا $% �P�	ا

 b $*	، ا�	و�	م دا�( ا��	ي ا����	.- ا�	أو ا �	و�	ه� ا ��ف ا~�U	�8ا أ�2/�� وا��*� ���%��;�ن أ=� �

�د�� أو *8bا w	��	�� )*� ���� ��I*��9 ا�ا����� ��<�  ���� �� D� ���� �8��*�	ا �/*��

5 :S Dو� ��*C��C ، أو�����	ا �	و��	2*�� �� bء ا�L8 ه� ����ء ��L�	 ز �ت���	ا E4ه )@� w��� دوا�

  .ا	*�;�:


 -ب�K�Iا�� 
$�����@ 
  :ا���Wف �aJ!/ H ا�1و�

   z�� �8 $*	>ا �ت ا�	ا $% G*	و�	$ ���	ا $K��	ز ا���ا5 D� $/�2Iا ��@*A�	ف ا�.� D  \L%

L�	�5 ا��	�� �*�*� E4ه �	��	37 وا b��5 وx% $=ا��	ا V�*.� D� د�����C Y�  �U.� ��/2��� $*	ا ��B�

���% �%�  .  �L81ء دو	� أ��ى ا	/t %$ ا	�>ا �ت ا	*$ �;�ن �

�  -أ7.�ص ا	���5ن ا	��م �I–���  �Fن ���( ا	�و	�   /*�� ���/�*A� أو ��B�8 :�;�� ���� $%

�t8 إ	�K�� Yع U� Y*� -�Iا Y� و ��B�L�	�5 ا�5>وD  ��/5�2 D� ����K b ا�*��زات ا	�

�5*��ا	�= D  b5>و �/*�� b ��5\ ;�: ر]: إ�*	ء ا�L8 أ��م �	و�	د  �م �@�ل ا�_� D;	اع، و<.  

� ��@��� 5>ول   /*�� ،�آ�� أن  إدراج 7�ط ا	*�;�: %$ ا	��� ا	�/�م ��D ا	�و	� وأي ��ف {�

� 3A�� D  ����� $��K ا	�و	� ���Aد��� أو =�5*�� أ��م ه��v ا	*�;�:، وا	�و	� إذ ��F( ذ	L� ��5x% 3

                                                 
بيعة اإلدارية وآثرها على القانون الواجب التطبيق، دار حفيظة السيد الحداد، االتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الط - 1

  .8-7-6، ص 2001ط .المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، د
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 �vدة أ��م ه���A	�5 أو ا��	�� ��ف ا~��، وb �_�ز 	�� �D ��� ا	�%U	ا �Y�  ��AF5 �8م ا	��Aواة �

  .    1ا	*�;�:

2  - 

 �)1و� J���@ �����  :أه!�
 ا�

   t/	�� ���� ء، ه� أن�L�	ف ازدوا��2 ا�اI<( %$ ا	���ز �ت ا)دار�� ��	�A/� 	��و	� ا	*$ ��

L�	ا Y	%��� إ �	دو D  ;\م	ا D;�� b دي، إذ��	ء ا�L�	ا D� ��اد �5��Kت أآ@%s	 ��ء ا)داري ا	4ي ��%

���ت ��<� ��	���5ن P5 : ���2د��	ا �ا	���5ن �D دون ا	*�Aؤل  D ��ى ا=*�ام �/�أ ا	���و �� �

 �Bر�U	وف ا�P	ا ���P5 )@� $5��	�5ن ا��	ا $% ��	 ��P5 b ،\ */�را... ا)داري	ا �P5و Y	ا �� إ�	ت ا

�ة أ��L ا */�رات 	\C*_��� إ	Y ا */�رات ��Iا E4�	 نx% ��5��� V	�A	، ا�	و�	ا Y�  :�;�*	اط ا�ا7*

D���@*A�	ا.  

   ��B�L�	_��ت ا	ا V�*.�� ��_A�	ا ���L�	ع  �د ا�F:، أن ار�	��	ر��ع ا V�*.� $% G� :�A�	ا D�%

�، وه - إدار�� أو  �د��–�P�	ا �U��� ار��*Cا $% ���� ار��Fع  b��Lه�G ار��Fع %$  �د ا	��ارد ا	/�

 ���L�	دة %$  �د ا��>	ف ا���و�2ب إ Y �*Cا ��� ��ور�L	*_��>ات ا	ا $% bو ،�ا	�*.

 D� ز �ت���	ا yF	 ����� )B�Cد و�_�x� 3	وذ ����ا	���وY�  �K ا	���آ: أو  �Y ا8I( ا	*.D� V�F و��

  .����� ا	*�;�:

�د�� ��D ا	�ول ا	*$ ��4F ��ا�UC ���وbت %D  \L ا	*�Uر ا  *8b\�8ت ا��	;�$ 	وا $ ��	

� وا	*����ت ا) \��� 5*�_� ��A	ل ا��bا )B�Cر و�U� )LF� ود��	أو ��3 ��رج ا �	و�	ا E4�	 �����

  .ا	��	��

�و	�، وb 37 وا	��	� هE4، %$ أن ا	*�;�: ��*/� �D�� D أه: ا	�B�C( ا	��_�� 	\C*@��ر دا�( ا	  

و��<� اCb*@��ر ا�2I/$، ذ	3 أن ا	���آ: ا	����� ]�� �8درة  ���� Y�zF5 : ا	.���ت ا	*$ ������ 

                                                 
  .103-102، ص 2000ط .منير عبد المجيد، األسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، د -  1
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 D�� :ه�F� )B�Cأ��5 و Y�  ���	إ �P�� w/>*$ أ	>ا �ت، ا�	ا yF	 ����/	ا )B�C�	ا V�*.;�: و��*	ا

 D�����	اG��8 )B�Cأن �;�ن و D� b�� >اع�	��1 .  

���ا�( �: ا��-ع ا�*�$���(� 

 ا���$�$��  

  ا��&-�
 ا���1�
 :أو�

   b ��	و�	��8ت ا�F�bول أو ا�	ا ���A� $*	;�: ا�*	ت ا������� إ	Y أن ��P�	ا E4ر ه��4ه1 أ5

�اف %$ اb	*_�ء إ	Y ا	*�;�:�I9 إرادة ا���.��� و�	ود و��	ا ���> $% bإ E�� أ=;��� {�L�.  

   �Cر��	ا �	و�	دور ا ��  V�� �	و�	;�: %��*	م، أ�� ��ء ا��	م ا�P�	�� س�A�	ا ��� Y�  ��A�

 �� :�8�Fا� $% :S :�;�*�	 ء�_*	bا Y�  اف��Iق ا�Fا� $% GC�C;: %�_� أ�	ور ا�> Y*= E���Aو�

5��ع وا	.�Lع 	�� ��روD� G5 أ=;�م، %����� ا	*�;�: �*�@( %$ 7;( ه�م �8 �ة bا Y�  ��;��	ا

  .  2ا�F�bق وG*�8 ا	�;:

  Iن و	*���8ي	ا ���U	;�: ه4ا ا��5ت  ،�*��L	ا y�� D  *.��ن�;�: �*	ا Y�  :�8�F��� اف��I�%

 D� ���Cوا8( ر ����C اءات�ا	����5�5 وا)2�ا��B ا	*$ ������ ا	��Pم ا	�B�L$، وذ	3 ���ف إ�/�ع إ2

 ��B�L�	آ: ا���	اءات ا�37 �.��� �،إ2 bو $�% �����A، وإن آ�ن %$ ه4ا ا	*.�$ ��y ا	�.��

(  D ا	��� F�� :�;�� ��  أو ���	د ا��� D� ق ���ا�F�bاء آ�ن ه4ا ا�C :�;�*	ق ا�F@�( ه� ا�	آ> ا��%

�اف �*��D ا	/�D  Q ا	���;> اC�CI$ 	����� ا	*�;�:، و�/�� 	�4ا ا	���Fم �_1 �Iإرادة ا $F% ،$C�CIا

�%�ت ا	*���8�� ا	.�<�  .3أن �4�a ا	*�;�: آ�_�� � �D ا	*

   D�4	اف ا��Iإذا آ�ن ا bإ ����	ا �U�A	أ ��ل ا D�K )�  م �?داء���;: ��	ا */�ر ا D;�� b آ��

  . ���ا ه4ا ا	��;: �*�*��ن ��E4 ا	�U�A ا	���� وه� �� 	: ��: �G ا=�

                                                 
العقود اإلدارية الداخلية في ضوء القانون المغربي والمقارن، مجلة  محمد محجوبي، دور التحكيم في تسوية منازعات -  1

  .395، ص 2009، قسم الوثائق "الصلح، الوساطة، التحكيم"الطرق البديلة لحل النزاعات " 2الجزء "المحكمة العليا، عدد خاص 

  . 46، ص مرجع سابقهند، حسن محمد  - 2

،  2009، 1، طمنشورات زين الحقوقية ،)دراسة مقارنة( لمدنية والتجارية وا اإلداريةشيمش، التحكيم في العقود مجعفر  - 2
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��� ا	�����   P��	 zCa� t5*$ آ�	ا Y	وIا ��A5�F	ا y��	;�� ا�أ=;�م � E�_�bه4ا ا ��a� �� )�	و

�% 3	4	$�� ���% ���P�	ا E4��5 ه�Cأ G�F	ا y�� )�2أ �:  

1-  D��;*��	*��ء إرادة ا	ه� ا E��اف، %�	*�;�: �2ه�Iإرادة ا D  )F�� أن D;�� b D��;��	ا :;=

�ار ا	��;:��.  

�اف ا��Fق ا	*�;�: -2�I 4ا���	ره� ا)رادة ا�  .�U�C ا	��;: �

3- )�  z�	 :;��	أن  �( ا $�K�	�5ن ا��	آ� اa�  ���B�L8 %�� أ�2ز أن �;�ن ا	��;: أ�2/�� وأ�2ز ر%

Eر�  .1د �ى �/U\ن ا	��ار ا	4ي �

��8ء ����� آ/��ة �*�;��ن   F	ا �*�*� Q�= ،�Cن وا�U�C ��	 اف��Iأن إرادة ا �L�أ D�/*�و

D� ��/2��� E�2 رC: ا)2�اءات ا	*�;���� وا	��ا � ا	����5�5 ا	*$ ��*L$ ا *��ده� �D 8/( ا	��;:، وو

  .��;�( ه��v ا	*�;�:، %D  \L ����� ا	��(

   G�K�	 9��U	�8ء ����ا ا�F	ا D�� )>��	ق ا�F�b9 ا�/U� Y�  ����� ;�ن�;: ��	ن اx% و��4ا

 4�F�� ;�: ��;(  ��ا ذا�*	��8 ا�F3 أن ا�	>ا��� ذ	ا) G��8و ���	ا ��� �% Y�  أ2( ا)���ء D� 4�F�*	ا �K��

� و	�z  ��ا %�ر�� ��**� ��K�F� ود�= �_�*�	�� E��� ،�8ء�F	رادة ا( G� ف�إb أن ا	�U�Aن ا	��*

  . ��L*��2ت ا	��Pم ا	��م، وا	��ا � ا)	>ا��� ا	*$ ��� %$ ����*�� ا=*�ام و�2ه�� ا	���آ�� و=��ق ا	�%�ع

� y�X/- ا��1�/:  

�اف إb ر]: أن اE�_�b ا	 b $��F�D� ��. و�2ه�، وه$ أن ا	*�;�: ���م ��اءة  �Y إر  �Iادة ا

 E4ه Y	إ D;��� b G;: ذا���	آ�ن ا Dاف و����Iإرادة ا Y�  ��/�ا	;�: %$ ا�*	د ا��*Cا D�� !�� G5أ

� إ	G�;= Y 	4ا ذه1 P�	دون ا G��  وض�ا)رادة إذ ���( أ=;�م ا	���5ن ا	�ا12 ا	*Y�  9�/U ا	�>اع ا	��

�اف %$ ا	*�;�:{: رأي %$ ��5 ه4ا اE�_�b إ	Y أن�Iإراد��:، وإ��5  ا D  V�;	;: ا��	ا D� ن�/�U� b

  .}ا	;�D  V إرادة ا	���5ن %$ ا	��	� ا	�����
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2�اءات ه$ ا	��C�� ا	��F	� 	*���9 %� ��� ا	��ا �   (�% ،$Bا��ون أb G5 ���2  �� إ2/*�� �L�أ

	� {�Sرا إ2�ا��B آ*�3 ا	*$ ا	���K �� ا	*$ ��P: ا	�\�8ت ا	����5�5، آ�� أن ا)رادة ا	4ا��� b ��;��� أن ��

��Y�  1 ا	��;:*�1.  

��$�R: 
�K�Iا�� 
  ا��&-�

إن  ا	��ار ا	*�;��$ ه�  �( �D أ ��ل ا	��Lء، وا	��;:  b���x� )رادة ا	.�م و=�ه�، �( أن   

�ة ا	���ز � وآ���F =���، وه$ ا	*$ ���د �/��� ا	��( ا	4ي ���م �G ا	��;:;%2 .  

  F	ا D� 15�2 ��G أن ا	��3 %$ ا	*���Y�  V �/��� ا	*�;�: �_1 أن �;�ن �*���1 آ�� ��*/

 z�	 م�P�	ه4ا ا D� ض��ا	������ ا	���K �� أو ا	��د��، أي �*���1 ا	���� ا	*$ ��آ( إ	Y ��;: وا	

�اد %Iا D�� �	ا��	)���8 ا �	و�	$ اد �ء ا=*;�ر ا����	ا ��*/@� ���L  7;��� أو ��د ا	��8ف  �� �����_�

� D  ���/� د��*$ �	ه$ ا ���= ��Fز � وآ����	ة ا���9 أ �ان 	�� ���Aن ا	��Lء، و �Y ذ	x% 3ن %;

�اف 	��ل ا	�9 أو =;: ا	���5ن ����:�Iا Eر�*.� ��K�8 E;: �� */�ر��	ا G� م���4ي 	( ا��	3ا     .       

�: %xن ه4ا ا	��( b وإذا آ�ن ا	*�;�: �/*�ئ %$ ��=�*G اIو	Y ���( إرادي  /� ��� أو  �� ا	*�;  

� ا	��آ� ا	*$ ����D  ���� ا	U/��� ا	�G5?7 ��B�L %$ ذ	3 K�� م�P�	ه4ا ا �K�	 )�*% د�_� G5و آ����

7?ن ا	��( ا)رادي 	�.�م %$ ا	�_�ء إ	�L8 Yء ا	�و	� ذ	3 أن �2ه� ا	� D���P�Y�/ وا=�ا أb ه� 

  .ا	�>اع

� %�� ا */� أن ا	*�;�: ��� و�/�و أن ا	U/��� ا	���B�L 	�*�;�: ه$ ا	*$ �  Cوا ���ا~ن �*? YP�

�=��  ��G ا	.�مU� $*	>ا �ت ا�	ا $% )F�	 ���*A� ذا��� �U�C :;��	ا G�% 3��� ��B��@*Cء ا�L8.  

   GB�U ;��$ و8/( إ�*	ار ا��د <�ور ا	�_�� :�;�*�	 ��B�L�	ا ���/U	ا E4ه �L�أ ��P� آ��

�� ا	*�4�F�� آ�� أن ا	��ار ا	*��;��$ 	�z  �\  �د�� و	;G*����� 1_� D ��	�;: ا	�B�L$ ا	����$ ا	
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  .50، ص نفسهحسن محمد هند، مرجع  -  3



��� �� ���ز��ت ا����د ا�دار�
                                        ا	ولا���� ��ا�  

        

  
62 

 

  

4�F�*	�� ��Iل ا\� D� b4ه� إ.*� b $*	ا ��4�F�*	ا �F� ا�F*=bظ ��	����( 	�� �B�*�	ا zF5 1��، 1وا	4ي �

�P5I9 ا/U� G5آ�� أ ،Eر�� D� ��bو Y	إ ��*A�و G� $L��	ا ��I_�� ا�	ا <B�= :;��	ا �/*�� �L�أ �

  .ا	�.*�Y�  �F ا	��;��y�� D ا	��ا � ا	�Y�  ��/U ا	��Lة آ�	�د وا	�>ل

   ��Bا�	اآ> ا�آ�� ��*/�ون أن ذ��ع ا	*�;�: وا5*��رE، و���ر ا	���� �D ا	����Pت وا	���vت وا	�

:�;�*�	 ��B�L�	ا ���/U	آ� اa� :�;�*	ا :P�� $*	ا.  

� y�X/- ا��1�/:  

  �  :أي إb أG5 �8 وG2 إ	�G ا	���� �D أوG2 ا	���ر]: أن ا	G�F ا	��	 1�a�� ه4ا ا	

� �?ه: <�Fت   *�*� b G5أ b>اع إ�	ا $% )F	أي ا $K��	ا �Fو�� zF�� م���;: وإن آ�ن ��	إن ا

 $% �P�	ا D�= و8*�� أي �F� $K��	م ����� ا���;: ��	أن ا Y	إ �2��، وه4ا ��Iا �U�C $وه $K��	ا

�ا 	�E4 ا	�F ا	�8*�P5>اع، و�	;�: %�� ا�*	ة ا�P5 ل�= ��B��@*Cو8*�� وا $K��	م ���( ا���	وا :;���	 �

��D =;: ا	*�;�: و ا	�;:  ا�*\فذ	3 أن ه��ك  اB��@*Cb$أ��G��  9 أ5�ر ه4ا اE�_�b و<V ا	��Lء 

���  �F���� م���ول I�5�2 أن ا�	;: ��	وا $K��	ا Y	�5 إ�P5 ذاx% ،$K��	;: وا��	ا D�� وآ4ا ،$B�L�	ا 

� وا)2/�ر و��� ��;�ا 	���ا	� إذا ��ا%�ت إ=�ى �Iا �U�C G	 ار،آ�� أن��*Cbوام وا�	�5 وا��	�� �*�*�

� 	���;: ���  b��G�� D; إ�FKء <�F ا	��Lء %�*� b 3	ذ D�= $% ،Eم %$ ا�*��ر�=�	*�� ود�( 	�.

G�� .2        

�*��R: 
)(�W!ا� 

 ا�( ���-&$  

  ��P�	ا E4ر ه���*�D ا	 D�*���A���Fن �D �/��� ا	*�;�: �4ه1 أ5P�	ر ا�� إ	Y أG5 إذا آ�ن أ5

 y�/	ة وا����	آ/� وا���V8 ا	�*��د، =� Q�G��  $FL ا	/�y ا	U/��� ا	*���8�� %$ آ�%� ��ا=G ا	�

 $/��_� V8�� ل\� D� :�;�*	ا ���/� Y�  ف��ون ا	*�Sa� :�5x% ��B�L�	ا G*��/� $% ون��*�� �ا~�

�>�� Q�= ة��ات ا	�>دو�2 %$ ه4ا ا	��Pم أي %;�ة ا	��� و%;�S?*�	 :ل ر<�ه\� D� ���/U	ا E4ون ه
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� ����L*�� Dت ا=*�ام �U�Cن ا)رادة و��*��Lت �*A�	ا �ا	��Lء، وإذا آ�ن ا	*�;�: ه� 5*�_� 	�*��

5��ع I=;�م ا	*��P: ا	��$5�5 	��_*�� %G5x �/�و وآ?G5 �5ع �D ا	���ل ا	*$ ���: ا	bا D�4ه D�� ازن�*

 D� ن ا)رادة و�U�C أ�/�� ��A_� $*$ ه	ا ���	ة ا�;% ��=�5 D� )@�*� م�P�	ه4ا ا $% G5I 3	ذ ،D�L8��*	ا

5��ع 	�;: ا	���5ن وا	��ا	�b9 ا��� D  9�	ء ا�L*8;�ن ا�ء أي �L�	ة ا�  . �51=�� أ��ى �*�@( %$ %;

�ا=( ��/z و��ى ا	/�y أن ا	*�;�: 	�z ا�� �8�F��L و�L8 bء   � $% ����L وإ��5 ه� �P5م ��

� إ2�اء،  :S���L�� $�*ء ه� 8�ار �� :S ق�F��� أ�/� ��% �F�*.� ����� 4.*�و ،�>�� �C�/	 ���� )آ

  .ا	*�;�:

�ات �>دو�2، %;�ة ا	���   �S?*	 *��ء	ا �U�5 �وا	.\<� أن ا	*�;�: �*��F> G��  18*�ن و��*/

  .D ا	���ل ا	*$ ���: ا	*�ازن ��D ه4�D ا	�*��D�L8و%;�ة ا	��Lء، %�/�و وآ?G5 �5ع �

   �F�*.�	ات ا��S?*	ا G*��/� Y�  8$ �*��وب�Fس ا��C.�ص ذا أ	ء ا�L�	ا D� � �5 �/*�� :�;�*	�%

$B�L�	;: ا�	ا � ا��	$ ��9 ��ز�/U� bم �� ه$ إ�P�	ء ���، وأن �/��� ه4ا ا�L�	وا ���	ة ا�;F	.2  

� y�X/- ا��1�/:  

  �L*� �� :[�8 ر y�/	أن ا bإ ��G ه4ا ا	�أي �D و�2ه� و���و	*G ا	_�� ��D ا	�أ���C D	F$ ا	4آ

  :وG2 إ	�G أ�C: ا	��� %��� ��$

�ة ا	*������  ;F	�� E4أ� y�/	ا G��  و �ب ،��;���	 �ا�*�ر ا	�( ا�CI( و	: �*

  .	�*�;�: �D  �� إ	�L8 Yء وأن ه4ا ��� ه�و�� �D ا	��;��

     Y��� b �U�.3	G إذ �_1 ����� هE4 ا	U/���ا	��ل ��	U/��� ا	�.* 

��� �H� y-�i H ا	$&!
 ا�!�6@+
 �k: ا��-ع ا�*�����  /!�T ا�

��� وا��)m :أو���  ا�

                                                 
  .53، ص نفسهحسن محمد هند، مرجع  -  1
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  :/�-�. ا��)m -أ

�ي 8/( <�ور ا	���5ن ا	_���، إ  B_>ا	ا ���5_� ا	;@�� �D  ذر]: أن ا	�w إ2�اء ���E ا	*�

إb أن ��ي ا	���ع 	���Kع ا	�w ���12 �5�8ن .	��5$ ا	��ص ���� إ	����Cb G ا	���5ن ا

 �ا)2�اءات ا	����5 وا)دار�� �?�4 ����� إ2�اD�= $% ��B ا	�w ا	�ارد %$ ا	���5ن ا	��5$ ذو ���

G��� أي �� w�K	��F�;ت �/�7%�� b $ �K��.1  

�%�ن 5>ا � ��B�8 أو  �� ���$ �G ا	 :�D ا	���5ن ا	��5$  �� ا	�G5?� w 459و	��  �%t ا	��دة   U

�*���8ن �G 5>ا � ��*�\ وذ	3 �?ن �*��زل آ( �����  �Y وG2 ا	*/�دل  C�� G�= D*@��ء �� ���9 ��	��	� 

  2.)461م (ا	�.�� أو ��	��Pم ا	��م 

��� -ب��  :أوkV ا�H�@ k 6 ا��)m وا�

�ق ا	/���� 	�( ا	���ز �ت ا)دار��، ����� �4	3 ا -1U	ا D�K V��  ���� آ( آ\ه�� ����� ا	*$ ��	

�اف ا	�*��ز ��Iا D�� م�B�	ن وه$  �دة ا� �  .ا	��

�اف %xذا اt���5 هE4 ا)رادة %\ ��;�: وw�> b آ�� أن آ\ه��  -2�Iا%9 إرادة ا�� Y�  <;��آ\ه�� �

���*;	�� bإ t/@� b.  

�: %$ ا	�B�A( ا	*$ b �_�ز �9��U ا	��Uق ا	�� $ �K	D� ); ا	*�;�: وا	�b Q�= ،w �_�ز ا	*�; -3

  .%��� ا	�w، آ�	�B�A( ا	�*���� ��	��	� ا	�.�� 	7s.�ص

إن و�2د آ( �D ا	*�;�: وا	�w ���$  �م �2از  �ض ا	�>اع  �Y ا	��Lء وا	�%� ��_*G ا	�$ء  -4

��S( wرة ا	�%� ��_�� ا	�$ء ا	��;�م� ���> G��  9Fأو ا� :�;�*	�� G�% )% ��% ،G� $L��	ا  ��  G�

  .3إ�Sرة ذات ا	�>اع أ��م ا	��Lء

��� -ج��  :أوkV ا�4�hف @�H ا��)m وا�

                                                 
  517،،ص2009سنة ،1عبد الرحمان بربارة ،شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،منشورات بغدادي،الجزائر،ط -  1

  .القانون المدني -  2
  .68، ص وليد عباس، مرجع سابق -  3
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1-  �� y�� آ( أو D  � *��ز�	اف ا��Iا D� ف���9 ا	�w �*: �*��زل آ( �� D  >اع�	ا ���A� إن

�*�A;�ن �G، و �8��L*$ ا	*��زل  D 2>ء �D ا	�9 ا	���K $ ��( ا	�>اع ����( ا	_>ء ا	4ي �*��زل 

G�   2>ء D  م��ف ا~��، أ�� ا	*�;�: %�� و% ���C�1A 	�( ا	�>اع دون أن �*D�L ���زل ا	.U	ا

�اف  �Y ا�*��ر ��;: �*�	A= Y: ا	�>اع �Iدور ا �*�� Q�=  >اع�	ا )�� $ �K��	9 ا�	ا D�

�  .�1�;: ��>م و �8��L$ �;( ا	�9 	.: وا=� دون ا~�

: ه� اb	*>ام ���م ��ح ا	�>اع ا	4ي ��G5?�� �2 ا��Fق ��;�:  ��� Y	�A/� 	���( %��( ا	��� %$ ا	*�;� -2

7�ة 	��>اع �/� ���A� ه� w�( %�G 	���;: ا	�.*�ر أ�� ��( ا	��� %$ ا	F	ا ��ك أ�*� Q�= ،ء�L�	ا

���9 ���زل آ( �D ا	�*��ز � �� y�� D  D�� �G ����( ا)���ء  �Y ا	/�y ا~�� D .  

��$�R: A������� وا���  ا�

  :/�-�. ا�����A -أ

��1 ������ و��A�� ا	�>اع ا	4ي �Sر %��� {   �*�	 D�%�� D�� :B�8 7.- أو ��2 %$ 5>اع )���

�%�� ،D�� b Q��4�F�� D; ا	�( ا	4ي ا8*�=G ا	�.- U	إرادة ا Y	إ ��*A� )= 9��� D  3	وذ ،������

 D�%�U	ق ا�F��� b*�%�9 إ	ا ����  Y	�� 4ي	2}ا.  

��� وا�����Aا��-ق @�H ا� -ب��:  

�ض ا	�>اع ���Kع ا	*�;�:  �Y ا	��Lء ا	���$، أ�� ا	*�9�%  -1  ���Y�  1 ا�F�bق  �Y ا	*�;�: ��*�

�%$ ا	.��� ا	�_�ء إ	Y ا	��Lء  �Y ا	�]: �D إ��ا���� ا��Fق ��12  �ض ا	�>اع � D� يI 9��%

9%�� Y� .  

�B�L8 )�  ��% ،G� $L$ ����� �� ��*�$ �_�ز =;: ا	*�;�: ��_�د <�ورY�  E =_�� ا	�$ء ا	� -2

  .إ	�G ا	��b 9% ���ز هE4 ا	�_��

�اف، ����� ا	��b 9% ���و أن  -3�Iا Y�  ض�F� :;= YL*��� 5>اع $% )F� ��K�8 �ا	��;: ��*/

�ورةL	ا ��  G�	إ ?_�� !�Cد و�  .3�;�ن �_

�*��R: ء�Iوا�� �����  ا�

 )B�A�	ا y�� $% $K��	آ� z�	 :;��	إن ا���� �  :45آ
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�w وإن 	: ��ض �G ا	�� $  ���: -1�% $K��	أ�� =;: ا ،D��;��	ء ا�K;: ر��	ا :;= ���ط 	*��.  

b �_�ز ا	*�;�: %$ ا	�B�A( ا	�*���� ��	��Pم ا	��م أو ��	��	� ا	�.��، أ�� هE4 ا	�A?	� %�_�ز %���  -2

  .ا	��Lء

  .   $K��1	���D��;  >ل ا	��;: 8/( ا	�;: و	�z 	�:  >ل ا	 -3

4-  YL8 �8 D;� :	 �� G��  D�U	ء ��ا �� ا�L�5وا Eد <�ور�_�� 4�F�*	ن وا12 ا�;� $B�L�	;: ا�	ا

 �U�A	ا D� 3	4� ���E4�F�� V8، و �Y ا	�;D� z ذ	x% 3ن أ=;�م ا	��;�� ��b D	4�F�*ه� �D <�ور أ�

��B�L�	2ا .  

  

  

  

  

  

  

  

  

���: ا�!()' ا�*�$���  ا�)�Xء �)
7�ح  ���� ا	�_�ء 	�*�;�: وذ	3 ��� د���            ����  D��*� ��د ا)دار���	;�: %$ ا�*	م ا��F� �Cرا

 ����� :S ع أول�إ��از ا�b*\ف ا	��F$ =�ل �2از�� ا	�_�ء 	�*�;�: %$ ���ز �ت ا	���د ا)دار�� %$ %
����2 ا	*�;�:� Q	�S ع�  . �_�ل ا	*�;�: %$ %�ع 5�S$ وأ���ا %$ %

��� �� ���ز��ت ا����د ا#دار�
��9: ا��-ع ا	ول��  . ا���H� k ا�)�Xء �)
  ا�/y�X ا�!��رض:أو�

   ��*C;�: %$ اا�*�	رض ���	ا G�F		ا zCIا D� ����	ا Y	إ ��د ا)دار���	�� �����ز �ت ا	�*
  :أه���

1- 
��� @��Jدة ا�1و���  :��Jس ا�

� ��<��F آ4	3 ه$ ��<�� ا	��Aدة ذه1 رأي %$ ا	G�F إ	Y أن أه: ا	.�B- ا	*$ �*�*� ��� ا	�و	  

7�ط  $% ��C�CI.�<�� ا	ا t5آ� ��	، و�	و��	 ��ر�/* bا ��� ا	_�ه�ي %$ �;��D ا	�.وه$ ا	��

 ��ى أن ذ	3 �8 �*��رض �� G�F	ا D� �/5�2 أن bإ G�% �K�� ا	ا	*�;�: ا	4ي �8 ��د %$ ا	���د ه�  �
                                                 

  .10ص  حسن محمد هند، مرجع سابق، -  1
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C *$ ه$ %�ق	ا ����	ا ��*��\�� ا	���5ن، آ�� أن ا	*�;�:  �8��y�/� z اb */�رات C\�� ا	�و	� و�

��	 ��C��A	ا.  

�اد  ����   %Iا ������ �	و�	*�@( %$ ��ى �2از ������ ا�;�� ��	ا �Kن وx% y�/	ى ا�وآ�� �

�د�� وا	*_�ر�� وأن �;�ن ��%� %$ ا��Fق ��;�: �@��:*8bاد %$ ������5: ا�%Iء اbaآ$ ه��1.�  

ا	���د ا)دار�� ��*/� ���A� �C�Aدة ا	�و	� ��� ���Uي  ��D� G  ا	*�;�: %$� �?ن آ�� ذه1 رأي {�  

�ا ��P� Dه� ا	��Aدة�P� ��� 4ي	$ ا���	ء ا�L��	 )�>Iص ا�*�\	 1�C.  

%�	*�;�: ���م �G أ%�اد  �د��ن أو ه��vت ��<� و�*D�L ا=*��ل �U/�9 �5�8ن أ�2/$ اC*/��دا   

 9�/U*	ا D� $���	�5ن ا���	ء ��ص أو أن �L8 أن ��@( أ��م �	و�	دة ا��C Y�?;�:، و��*	ق ا�Fا� )�� Y� 

 ��B�L8 �UCا�� b;:  ���� إ��أن  D;�� b ���  �U�Aأو ا)دارة آ �	و�	و%9 �5�8ن أ�2/$ %� ����  :;��

  .ا	��C$ ا	4ي ��-  ��G دC*�ره�، و��G�P �8ا����5

� |X�  :$�1 ا�

�ة ا	��Aدة  ;F� ج�_*=bا D;�� b اف�آ�/�ر 	�%y ا	*�;�:، %�	*�;�: ���م  �Y �/�أ إرادة أ�

 y��� *$ �.*�ر	ى ه$ ا��Iا ����	ا ������	7.�ص اIأو أ=� ا �	و�	*�م، %�	ا $Kا�ا	*���8 ا	��ة وا	*

�ض  ����، آ4	x% 3ن ا	���ع ا	���$ ه� ا	4ي F� b ��% ،ز �ت���	ا E4ه ���A*	 ���C;�: آ��*	إراد��� ا

;�*	�� w�A� )��*	ا �U�C ء�L�	ا :�;�*�	 ��P��	ا ������: و��P: إ2�اءا�w��*%  ،G ��3 ا	��ص ا	*�

  .%$ أ ��ل ا	��;���C Dاء ��	��A �ة أو ا	����8 أو ا)7�اف

آ�� أن ا	���5ن ا	���$ 	�A� z*/��ا %$ ��2� اI=�ال �D ا	*U/�9 إذا �� 	_? أ��اف ا	�>اع  

� ا7I.�ص ا	�C�� ن�;� Q�= :�;�*�	 :�;�*	ط ا���� وه$ ��د إ��ام ا	��� ا)داري وإدراج 7

 .       2آ?C��ب 	*�A�� 5>ا ���� أن ��*�ط �U/�9 ا	���5ن ا	���$ 	*�A�� ��3 ا	���ز �ت

 2 - ��jء ا���Iص ا�������� ا��1اء �)U ا4��  :ا�� �ر ا�

                                                 
  . 389، ص مرجع سابقمحمد عبد المجيد إسماعيل،  -  1
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  �� ا	 $/�A	�F�\ق  �Y ا	*�;�: ه� =���ن أ�SIأي أن ا��ى أ<��ب ه4ا ا	� D� ���	اف ا

 Y	ء إ�_*	b9 ا= D  5>ول D� :�;�*	ق ا�Fا� $% ��	 ������ ��B��	>ا �ت ا�	ء %$ 7?ن ا�L�	ا Y	ء إ�_*	bا

 )F	ل ا��	ا ��	ن �;�C ����  9F*$ ا�	;�: ا�*	ا �vأن ه� $% D�;� $��_�إ �Sأ D� G����� �� ء، وأن�L�	ا

� ���U��ن  �C Y�1 %$ ا	.��� ������ �x<�اره� =;�� وا12 ا	*�4�F، و�Iا ����= $% D��SIأن آ\ ا

� > ��C��D� w =;: ا	���5ن��� $B�L�	ص ا�*�\	.  

آ�� أن و�2د 7�ط ا	*�;�: %$  �� �D ا	���د ا)دار�� �*D�L ���زل أ��اف ا	���  D اb	*_�ء   

� د%�� ���م ا�*�ص��� ��% :S Dو� ���	3 ا	*���� �4�	ز �ت ا���	ء %$ ا�L�	ا Y	إ  ��;�� ا)دار��	ا

  .  1�_�ز إ��اؤD�� E ر%�G��  t ا	� �ى أ��م ا	��Lء

و��*/� أ<��ب ه4ا ا	�أي �?ن ا	�_�ء إ	Y ا	*�;�: %$ ���ز �ت ا	���د ا)دار�� ���Uي ��b *�اء   

 �� هE4 ا	���ز �ت، و��*/� إ�\b �*�ز�P�� ء ا)داري�L�	ص ا�*�b ����	ا ��b�	ا Y� 

�L�	ت ا�>�*�bص  ���� ا�Y�  ��B ��2ت ا	��Lء ا	�.*��F، و�aدي إ	 1�8 Y	���Pم ا	��$5�5 	\�*

 E4ع ه�L.� :��A*	1 ا�� G�� >اع، و�	اف ا��_� ا	��K$ ا	�.*- G� b�/*A� GAF5 ��;�� �.*�رE أ�

� ���ز �ت ا	���د P�� ص�*�b�% ،G	 �� �L� Y�  �=ا�ا	���ز �ت 	�*�;�: إذ 	: ��- ا	���ع <

ر�� �;�ن �8<�ا  �Y ا	��Lء ا)داري و=�E، وه� ا�*�ص �*���� 9	��Pم ا	��م وb �_�ز 	�.�م ا)دا

 D;��و ،���U� �5\U� \��� �ا�F�bق  ��.� Y	�F �8ا �E، %?ي ا��Fق ����: ��	�_�ء إ	Y ا	*�;�: ��*/

  .	���K$ إ�Sر��F  Gا

�ض و�2ده� ��- �5�8ن، و��	*�	  *F� ص�*�bأن آ�� أن �8ا � ا D��*� � ا��	ا E4( ه�ن ���x% $

  .�;�ن ����5ن �����$ وb �_�ز أن �;�ن ذ	3 �?داة ��5�5�8 أD� )8 ذ	3 آ���Cم �@\

�ون ا	�_�ء إ	Y ا	*�;�:  %$ ���ز �ت ا	���د   /*�� Q�= أي�=_� أ��ى �@��ه� أ<��ب ه4ا ا	

هE4 ا	�_� أ<��� و��ره� %$ ا)دار�� ��وY�  �2 ا	�/�دئ ا��C�CI ا	���و%� %$ ا	*�F�y، و5_� 

"$K��	ا ���� ا	�ز�P5 "ن ه��Lو� $K��	و%� %$ ا��� t5*$ آ�	;�: ا�*	ا Y	_�ء إ�	_� أن ا�	ا E4
                                                 

   .141-140ص مرجع سابق ، حمدي ياسين عكاشة،  - 1
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� �P5م ������$ ��8م ا	�زراء �*�F� :���U�C y	��D��; وه: b ���;�ن ذ	3 و b����U*Aن ����( أن �

  .��2ت ا	��Lء

�د  ��F� Y�x% yن ا	��� ا)داري ��د %$ و�4ه1 ا	/�y إ	Y أU� G5/��� 	�� �ة ا  � b y��F*	

�ص، و�z��% :S D 	_��  ��� أن ��Fض *�b_�وز ه4ا ا�%\  ����	ا ��_�	 D���	ص ا�*�bق ا�U5

�ا=�، إذ أن ��2 ا)دارة ا	���� ����ة %$ ����8ا���، و�� */�ر > G�% y��F*	ا ��	_> �: 	ه� %$ 7?ن ��[

��@*C9 ا���ق ا	*��K$ ا	��د�� و�� �;�D� GF أن ا	*�;�: �� Y�  وج� $B	yF ا	.���ت �8ا�G ا	.

�ف إ	�G إرادة ا	.�م ���Y�  GK ه��v ا	*�;�:، وأن �� �� Y�  ��*= ر��� ��% :S D�5ت، و���K

	_�ء أ��  ���  ��2	���Lء ذي ا	�b�� ا	���� %$ 5>اع �*��9 ���� إداري ه� اCb*���ل ا	����$ 	�9 

،$K��*	*��9  ا�7?ن  $% �>�� �v��� ء�L�	ا D  �K��*Cbا ��F� ��% :�;�*	ا Y	3 إ	ذ $% ��B�_	 أ��

 )�  D� د�� w��> y��Fو� �����E ه��v  ��� إ�2x� bزة <���� 3��� b، و����	ا%9 ا�� ا	���A*�

$�����1  .  

� |X�  :$�1 ا�

� ا	*�;�: %$ ا	���د ا)دارP�	 ��%را آ��/� ��� b �_�	ا E4إن ه Y	_�ء إ�	ا y%ر D� b�� إذ ��

 ��b��	 ��P��	ص ا�*�b�8ا � ا )���� D;��	ا D�% م��	�5ن ا��	ز �ت أ7.�ص ا��� :A�	 :�;�*	ا

 �P�� \>أ ��ه� 	�_�� ا	�.*P�� ص�*�bا ����� Q��� ،:�;�*	أ=;�م ا $% D�U	�� ��B�L�	ا

  .  2ا	�>اع

�-ة ا��&�م ا���م -3�� �����
 ا����W�:  

  Ca� $*	م وا��	م ا�P�	ة ا�;% Y�  G�رأ ��د ا)دار���	;�: %$ ���ز �ت ا�*	أ ا�/�	 y%ا�z ا	G�F ا	

�ة ;F	ا E4�� د�%$  - ا	��Pم ا	��م–��ى %$ ا	*�;�: %$ ��3 ا	���ز �ت إ�\Y�  ،��� b ا */�ر أن ا	��

�ة;F	ا E4.�<�، وه	ا �������Y�  D ا	���د  ا	���5ن ا)داري ه� ����1 ا	���� ا	����  �Y ا	�

                                                 
  .39- 38، ص مرجع سابقأشرف محمد خليل،  -  1

  .39ل، مرجع سابق، ص أشرف محمد خلي -  2
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 -�� b;�: ��?��5 إ�*	ا Y	_�ء إ�	ز ا�_� b G5x% :S D��5 و���	د ا���	ر�5 �����	;( آ��( ���� ��ا)دار

��D� w ا	���ع>.  

   �U��L	ء، وا�L��	 $ ��	ص ا�*�b�� ����*�	ا � ا��	أن ا Y	إ E�_�bر ه4ا ا�آ�� ��ى أ5

�ص ��D �2*$ ا	��Lء ا	��دي*�bا �وا)داري �*���� 9	��Pم ا	��م، و�D ����� ا	��ا � ا	�*����  	*�ز�

 �� 9F*� دارة أن�	ز �_� b G، و����د ا)دار���	ز �ت ا��� �P�� �	و�	ا z�_� :آ��ص ��*���

  .1ا	�*�� �� Y�  ���� �8��.	V هE4 ا	��ا � وإb آ�ن ا�F�bق ���\

��$�R: 1�M!ا� y�X/ا�  

1- ?� Y	إ G�F	د ذه1 أ]�1 ا���	ا D  �v7��	ز �ت ا���	ا :A�	 :�;�*	ا Y	_�ء إ�	ا Y�  ق�F�bآ�� ا

�ص ا )�>I	���Lء، *�b;�:  وا�*	ا D�� �� �2 ���رض�� b G5?� ل��	ا Y	إ y�/	، %�� ذه1 ا��ا)دار

� 	�� ا	� �وL.� $*	ا ��C�CI/�دئ ا�	ام ا�ي أ��م %���v ا	*�;�: ��*>م ���ء  � �� Y��G� $L* ا	���5ن ��=*

ا	��Lء، وb �_�ز 	�� �.�	�F ا	��ا � ا~��ة ا	�*���� ��	��Pم ا	��م، و%$ =�	� ��وY�  ��2 هE4 ا	�Lا�! 

�ف ا	4ي <�ر ا	�;: E�K ا	D�U %$ =;: ا	*�;�: ��	/U\نU�	 ز�_�.  

� أ7.�ص ا	���5ن ا	��م �D ا	�_�ء إ	Y ا	*�;�: إb ا -2L�	 ���/� �2�� b G5_�15 أ	ى ه4ا ا�� و���/*	

�اد %\ %s	 �8وة �	و�	م، %�_1 أن �;�ن ا��	.- ا�	ا ��Cوة و��	ا $��;% Y�  م���4ي 	ي ا����	ا

w أن �*��زل � b ز �ت، آ�����	ا $% )F�	 :�����*� t��8 D�4	ء ا�L�	���8 ا�( �D ا	.�Lع 	�*�

�>�� :�;�� �v��	 ع�L.	/( ا��و ،����A	ا G*5�;� D  م��	ي ا����	.- ا�	ا.  

3-  �C�A� );�� b w�و�8 أ�2ز ا	G�F أ��L ا�F�bق  �Y ا	�_�ء إ	Y ا	*�;�:، وا	*�;�: G5?7 7?ن ا	

� ا	�>اعP�� \>أ ��ص ا	��;�� ا	�.**���.2   

5� ��L$  -ا	���5ن ا)داري–آ�� ��*_�ن أ��L أن أ=;�م �5�8ن �_�z ا	�و	�  -4 G���� D�� D�L*� :	

� ا	*�;�:  %$ ���ز �ت P�� :آ��ص ��*�b ����� D� ��5�5��	اد ا��	ا G*��L� �� ، وأن��د ا)دار���	ا

                                                 
  .76-75، ص مرجع سابقزيز عبد المنعم خليفة، عبد الع - 1

  .55أشرف محمد خليل حماد، مرجع سابق، ص  -  2
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 :S Dدي و���	ء ا�L�	ا D� ء ا)داري�L�	ص ا�ا	��Lء ا)داري �8 8� ��� ���ن ا	�� ا	D�� )>�F ا�*

��9 ا	*�;�:U� ��د ا)دار���	ز �ت ا��� :A= ل ���م �2از���	ض ��  .  1%\ �_�ز ���ي ه4ا ا	

   1�$|X�  :ا�

 �Y ا	�]: �D إ�2زة أ5�ر ه4ا اE�_�b ا	��F$ 	�*�;�: %$ ا	���د ا)دار��، إb أن ���L: �/�ي  

� ا	�و	$ �����ه� ��U	ذات ا ��د ا)دار���	ا Y�  :�;�*	ر إ�2زة ا��ى ا8*� Q�= ?ن�	ت %$ ه4ا ا�PF��

���$ �_�>A� Q�= ،E*�� إ�2ز�� )��� Y	ج إ�*�� D	 ��Iوه4ا ا ،$�F	*$ ا	ا ��	و�	��8ت ا�F�bا Y	3 إ	ة ذ

 ��A	 رك����8 ��5�F;�: آ���*	ا ��اف و��4�F أ=;�م ا	��;��P��1958  D: إ	��� ا	�و	� و��* bن ا?��

��/�2I2ا .  

آ�� وt�2 ا *�ا�Kت إ	Y اE�_�b ا	��B( �_�از ا	*�;�: %$ ا	���ز �ت ا	��D  �v7 ا	���د ا)دار��  

� ا	*�;�: %$ هE4 ا	���ز �ت، وذ	U�� D� 3�9 أن ا�P5 ��B��@*Cم 	��م و�2د 5- <��w %$ ا	��P�� �5ن

 ��b ��د ا)دار���	;�: %$ ���ز �ت ا�*	أن إ�2زة ا Y���� ،E�2از Y�  �=ا�ا	*�;�: ��*L$ ا	�- <

 E4ط و��ون ه�/�*Cbج وا�*�*C\	 b�_� ك�*� b ����8ع و����	 ����وأن �;�ن �D �\ل إرادة <

b 3 ا)رادة	ل �_�از ذ��	ا D;��3.  

�*��R: 
��� �� ���ز��ت ا����د ا#دار���  ��9. ا�!6-ع ا�TXاK-ي �H ا�)�Xء �)

  :1S � 908-09ور ا���$�ن ر�9  -1

��hل -أB1 ا��@:  

   ��A5�F	ا D�5ا��	( ����	ا Y�  ت��*C3 ا	4	ا، �� ]�اة اCb*�\ل %�ا]� ������� آ/�B_>ا	ا t%� 

�اغ، �� F	ه4ا ا �A	 :�;�*	�� ف {45اك�*�� $A5�F	�5ن ا��	، وإذا آ�ن ا�����	دة ا��A	ا V	�.� �� ا�

� ا */���.� G	 �F	���AدةB_>ا	ن اx% ،$	و�	*_�ري ا	ا  .  

                                                 
  .184، ص مرجع سابقوليد محمد عباس،  -  1

  .79عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص  -  2

  .185وليد عباس، مرجع سابق، ص  -  3



��� �� ���ز��ت ا����د ا�دار�
                                        ا	ولا���� ��ا�  

        

  
72 

 

  

�=�� ا	*?����ت وه$   � ���[ Y	ل إ\�*Cbا D� ���  �Fو��*� ��=�� إ5;�ر �P5م ا	*�;�: �

� �D ا	*B_>ا	ا V8�� Y	إ �/A�	�� �*8a� ��=�� ���C;�: آ��*	8$ �/�$ ا�F�b_�ل ا�	ا $% ��P� إذ :�;�

�، آ����8�F إ���Fن، وا��8�F�bت ا	*$ B_>ا	وا �A5�% D�� ��د�*8b\�8ت ا�	ا D  ��2��	>ا �ت ا�	ا )�	

�A5$ ��<� ا��Fق F	ي ا�B_>ا	*��ون ا	1965و  �1963�*�� %$ إ��ر ا  $% $/�C ��S?� ���	 آ�ن D�4�	ا

�  $*�2	��A ا	��Aدة ا	����B_>ا	ق ا�F�2ء ا� Y*= �1968  G*C4ي ��ر	ا $/�A	ا ��S?*	ا D� VF� 4ي	ا

��9 ا	�_�ء � D  :�;�*	3 وه4ا �*���- دور ا	راك ذ�*Cا �B_>ا	ا Y�  %;�ن �����	دة ا��A	ا Y�  �A5�%

���F8 إ	Y  ���� ا	*?��: وه4ا ��/��ا  D =��� %$ ���ر��C �Cد��� آ���� ]�� ����<�، =�Q ا�.4ت 

�ى�Iت اb�_�	ا $% GBوإ��� ��	و���/� ا	/*L	ا D  ��2��	>ا �ت ا�	ا $% :�;�*�	 �L%را.  

   Q�= ،@�����5ت	ا ��ة ��ا�*% Y*= اء��	وا ��ت ��=�� ا	*�F| ا	*$ ا */�ت ��=�� ا	*�;�*Cو�8 ا

� %$ ��y ا	��اD�5 ا	�ا����  �م ا�.�ذ ��V8 واwK ا�_�E ا	*�;�: ��� أدى �/�y ا�P� Y	ات إ��AF*	

 $% �A5�� و%B_>ا	ا D�� ق ا)��ر�F��8 ���12 ا��Fا� GA��;� Y	إ �%�K(�� ،$	و�	;�: ا�*	ل ��/�ل ا��	ا

 ��C1982  ام�  .       ���P519831	�*�I :�;ول ��ة ��C وا	4ي أدى إ	Y إ�

  :154-9��66. ا	�- ر�9 -ب

� ر8:   �Iرخ %$  154-�266ء %$ اa�	م  18ا�  �F>1386 ـا	ا%9 ��	08:   ��C ��5��1966 

 bو �	و�	_�ء ا	ا=�  �م �2از �وا	�*D�L �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 %$ آ*��G ا	@��D ا	�*��9 ��	*�;�: <

ا7I.�ص اb */�ر��D ا	������D أن �U�/�ا ا	*�;�: إb أG5 أ�2ز ا	*�;�: ا	*_�ري ا	�و	$، %*�- ا	��دة 

�ف %����_�ز 	;( 7.- أن �U�1 ا	*�;�{: 442  .: %$ =��ق 	U� G�9 ا	*

 $% bو z/��	وا D;A�	�� ����*�	ق ا���	ق ا)رث وا��= $% bو ��F�	�� ام<*	b;�: %$ ا�*	ز ا�_� bو

  .ا	�B�A( ا	�*���� ��	��Pم ا	��م أو =�	� ا7I.�ص وأه��*�:

  .}وb �_�ز 	��و	� وb ا7I.�ص اb */�ر��D ا	������D أن �U�/�ا ا	*�;�:

                                                 
  .08، ص 2008التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري، منشورات بغدادي، الجزائر، د ط، محمد كوال، تطور  -  1
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� ر8:  ��93/9 <�ور ا	���Cم ا	*����$ ر8: و�  �s	 :�*�	ل وا���	ء  66/154ا��=�Q �: إ	

  :م و�A*/�ل �ـ.إ.ق 442ا	��دة 

�ف %���{   .�_�ز 	;( 7.- أن �U�1 ا	*�;�:  %$ =��ق 	U� G�9 ا	*

z/��	وا D;A�	�� ����*�	ق ا���	ق ا)رث وا��= $% bو ��F�	�� ام<*	b;�: %$ ا�*	ز ا�_� bو  $% bو

  .ا	�B�A( ا	�*���� ��	��Pم ا	��م أو =�	� ا7I.�ص وأه��*�:

وb �_�ز 	7s.�ص ا	������D ا	*����D 	����5ن ا	��م أن �U�/�ا ا	*�;�: ��  �ا %$  \���8: ا	*_�ر�� 

  .}ا	�و	��

   $������: �8 أ�2ز 7I.�ص ا	���5ن ا	��م ا	�_�ء 	�*�;�: %$  \8 93/9إذا 5_� أن ا	���Cم ا	*�

ا	*_�ر�� ا	�و	�� 	; D�� Y�/��Pرا  �Y أ7.�ص ا	���5ن ا	��م ا	�_�ء 	�*�;�: %$ ��دة ا	��Fت 

  .   ا	������


 -ج�J� 
  :1م9��1982. �9$�ن ا�����ت ا��!���

�ي   B_>ا	ع ا����G/2 أ</�t آ) ا	��ACaت ا	������ ����� 	����5ن ا(داري و��	*�	$ �;�ن ا	��

ج ����A ا	�*���( ا	����$ وه4ا �D أ2( �� �: ا	�Y�  ���8 هE4 ا	��ACaت، �8 و=� ا	*x� ���Aدرا

�اآ�� �@( ا)دارات ا	������، أ��  D�82/1945 ا	���Cم  05و��	*�	$ t��2 ا	��دة *7bت ا�ACa�	ا

�ف ا	���$  22ا	��دة U	ا ��zF5 D ا	���Cم %��دت ا7I.�ص ا15�2I ا	4� D��D; 	�: أن �*���8وا �

  :ا	*$ 5Y�  t أG5 05ا	��دة ����Fم 

� ��	�*���( ا	����$ %$ ���Fم ه4ا ا	���Cم �� �?�${ ��:  

��2� ا)دارات ا	������ �.  

��2� ا	��ACaت وا	���vت ا	������ �. 

�اآ�� �*7bت ا�ACa�	ا ���2. 

                                                 
متضمن الصفقات التي يبرمها المتعامل العمـومي، الجريـدة الرسـمية     1982.04.10المؤرخ في  82/145المرسوم رقم  - 1

  . 1982.04.13، السنة التاسعة عشر بتاريخ 15للجمهورية الجزائرية، العدد 
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�ه� ��F��L 	��� ا	��Fت ���� Y��*� اآ��� .أو و=�ة ����� 	��ACa ا7*

 .}Y ا	��Fت ا	*$ �/���� ا	��ACaت ا	*$ �;�ن رأ��C	��  ����� �U/�9 أ=;�م ه4ا ا	���Cم  � �

 .�D ذات ا	���Cم أ7.�ص {��� D	��F> : ا	�*���( ا	����$ 20آ�� �V�L ا	��دة 

%�$ ا	��ACaت ا�2I/�� ا	*$ ���م �5��Kت �D دو	��، أو  22أ�� ا	�*���( ا1A= $/�2I ا	��دة   

��AF�� ��AF5 D�L� $*	ا.  

  ��A� D  دة أ����	ا t��Aى ا	.\%�ت {: �D ه4ا ا	���Cم  �Y أG5 �104/1 ا	�>ا �ت %�� 5

�أ إ��ن ��4�F ا	��F %$ إ��ر اI=;�م ا	*������ وا	*�����P ا	_�ري ��� ا	��(U� $*	ا{.  

� ر8:   �I: أن ا��	ا ��75/44  ������) إ	Y ا	*�;�: ا2(/�ري ا	�ا��$ 	;D أ]�1 ا	���د ا	�/

�فU	ا �م .إ.ق 442/3ا�2I/$ ���( %$ آ@�� �D ا	���C/�ت إ	Y ا	*�;�: ا	�و	$ ر]: 5- ا	��دة  {45اك �

� 	_�ء ا7I.�ص ا	������ ا	*���� 	����5ن ا	��م أن �U�/�ا ا	*�;�: ��  �ا %$  \���8: ا	*_�ر�� L�� $*	ا

  .ا	�و	��

   |F�*	ة ا�*F� ،���P�	=�� ا��	ا D� ة�*F	ا E4ه V�;5 أن D;�� 9/C ;�:، و����*	ا E�_� اء��	أو ا

� ا	4ي أ�Sر إ7;�	��ت  �ة�I1.ا   

  ��	 ��C��A	رات ا�/* bا y�/� z�� �8 :�;�*	آ�� أن ا.  

�اد  ����   %Iا ������ �	و�	*�@( %$ ��ى �2از ������ ا�;�� ��	ا �Kن وx% y�/	ى ا�وآ�� �

�د�� وا	*_�ر�� وأن �;�ن *8bاد %$ ������5: ا�%Iء اbaآ$ ه��;�: �@��:��*	ق ا�Fا� $% �%��.  

	���د�� و��P: %���ء ا	���5ن ا	��م  �م �2از ا	*�;�: %$ ي و��ى ا	���Fء �@( ا	G��F أ�5ر�G د  

$����� -�� bإ ��د ا)دار���	2ا.    

  ):ا�!�H!I �9$�ن ا#V-اءات ا�!�$1
 وا#دار�
( 1S 1�@08 -09ور ا���$�ن  -2

                                                 
  .33- 31محمد كوال، مرجع سابق، ص  -  1

  .390- 389، ص مرجع سابقمحمد عبد المجيد إسماعيل،  -  2
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�� و��- �����$ 	�_�ء أ7.�ص ا	���5ن ا	��م 	�*�;�: %$ إ�2زة <��  09 -  �208ء %$ ا	���5ن  

  .���1ز �ت ا	��Fت ا	������

آ��  b�V�*. ا�*�ص ا	��Lء ا)داري %$ ��دة ا	*�;�:  �� ه� ���ر ��	� �/A	���Lء ا	��دي   

  :�D �\ل

  :أوkV ا�k 6 -أ

o  اد��	ص  ���� %$ ا��D ق إ م و إ  Y1031 إ	 zF5 9�/U�1006 اI=;�م ا	�*���� ��	*�;�: ا	��

  .أ��م ا	_��ت ا	���B�L ا)دار�� وه$ ���( اI=;�م ا	���� وا	.��� ا	*�;���� وأ=;�م ا	*�;�:

o  دة��	ا D� �5ن��	ا zF5 ت ��اد��L*�� 9/U� 1032آ��  Y	ق  1038إ�ا	�*���� �*�4�F ا	*�;�: و�

 2.ا	Y�  ���% D�U أ=;�م ا	*�;�: ا	�درة %$ ا	��دة ا)دار��

 :أوkV ا�4�hف -ب

o  دة��	4آ�رة %$ ا�	7.�ص اs	 ز�_� b800  ����/	ا ،��b�	، ا�	و�	ا ،:�� �ق إ م و إ  و��

�� ا)دار��، أن �_�ي ��;��� إb %$ ا	��bت ا	�اردة %$ ا��8�F�bت �ا	��ACaت ا	������ ذات ا	

 1A= ������	ت ا��F� و%$ ��دة ا	B_>ا	ا ����  t8*$ <�د	ا ��	و�	دة ا��	ق إ م و إ   56/3- ا. 

o  ت��F� و%$ ��دة ا	B_>ا	ا ����  t8*$ <�د	ا ��	و�	��8ت ا�F�\	 �/A�	�� :�;�*	ا Y	_�ء إ�	*: ا�و

 :ا	������

 .��/�درة �D ا	�ز�� ا	���$ أو ا	�زراء ا	�����D  ���� �*��9 ا	*�;�: ��	�و	� �

�*��9 ا	*�;�: ��	�b�� أو ا	/����  �Y  ��/�درة �D ا	�ا	$ أو رz�B ا	�_�z ا	��/$ ا	/��ي  ���� �

1��� .ا	*

��/�درة �D ا	��@( ا	��5�5$ أو ��@( ا	�U�A ا	�<��  ���� �*��9 ا	*�;�: ���ACa  ����� ذات  �

1<��� إدار��. 

                                                 
  .من قانون االجراءات المدنية واالدارية 1006المادة   - 1
  .562، ص ، مرجع سابق عبد الرحمن بربارة  - 2
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�ي ��2xز�G 	_�ء أ7.�ص ا	���5ن ا	��م 	�*�;�: �;�ن �8 واآ1 ا	���ة B_>ا	ع ا���	�%

�U� 3 أن	@� ذ���	ا ��د�*8bدة ا��A	�8ف أ��م ا */�رات ا�	م ا�  $L*�� ����*	رات وا��@*Cb1 ا	

 2.ا	����� ��	��  b�� �� �2��E4�� z ا	��Aدة

 b );�� ��د ا)دار���	( ���ز �ت ا= $% � �A	;�: وأه��� ا�*	ا ��ا<� D� د�F*C�8 ا G5آ�� أ

� ا	��%9 ا	��م�C م�P*5ا Y�  �Sa�.  

���: ا��-ع ا�*�$���  ��Xل ا�

��� :و�أ��  w-وط ا/��ق ا�

��� -أ��
 �/��ق ا��(�  :ا�6-وط ا�6

1- �����
 ا/��ق ا�@��  :آ

   Eق وه� �� أآ��F�b���5د اb ط�ا�_G ا	���5ن إ	Y ��=�� 7;( ا��Fق ا	*�;�:، %?و12 ا	;*��� آ�

  . 09-08ا	���5ن 

��� ا�1ا4)� ���(� 
 J���@:  

  �� Q�= :�;�*	ق ا�Fا� ���غ %$ 7;( �;*�ب ا	;*��� 7�ط bزم 	F� :	 :�;�� ق�Fآ( ا� \��� �

7�ط ا	*�;�:، ���C1008 :} ��B�� tاء آ�ن 7�ط ا	*�;�: أو ا��Fق ا	*�;�: وو%�� 	�- ا	��دة  t/@�

  .3}...ا	/U\ن، ��	;*��� %$ ا��8�F�b اI<��� أو %$ ا	����S ا	*$ �A*�� إ	��� 

�ط ا	*�;�:�	 �/A�	�� ه4ا.  

و��	*�	$ %xن  4}...��( ا�F�bق  �Y ا	*�;�: آ*���� { : 1012%_�ء %$ ا	��دة أ�� ا��Fق ا	*�;�:   

G �/�( z�	;��$ و�*	ط ا�  .ا	;*��� <�رت 	�� ا	�

                                                                                                                                                         
  .إ. م.إ.ق 976أنظر نص المادة  - 1

ومـا   395يد إسماعيل، عقود األشغال الدولية والتحكيم فيها، مرجع سـابق، ص  لمزيد من التفاصيل أنظر محمد عبد المج -2

 74هاني محمود حمزة، النظام ق الواجب اإلعمال على العقود اإلدارية الدولية أمام المحكم الدولي، مرجع سـابق، ص  / بعدها

    .وما بعدها

  .قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية -  3

  .دنية واإلداريةقانون اإلجراءات الم -  4
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��� ا�1و�� ���(� 
 J���@:  

�ي ا���8�F ا	*�;�:  �Y ا	�>ا �ت ا	��D�08-09 : } ��B ا	���5ن  �21040ء %$ 5- ا	��دة   A�

���/�*A�	وا.  

�;(، و��B�� t�� ا	/U\ن، أن �/�م ا���8�F ا	*�;�: آ*��� أو �?�� و�C�� ا��ل أ��ى �_Q�= D� 1 ا	

  .}...�_�> ا)S/�ت ��	;*��� 

   9/C �8 ���_	�5ن ا��	و5$، %�;�ن ا�و��	*�	$ <�ر ا	/�ب �F*�=� أ��م ا	�Fآz وأ��م ا	/��� ا)	;*

5�2 Y	و5$ إ�� إ	��� ا���8�F ��5��رك ا���8�F ��5��رك ��/�	G ا	�Fآz وا	/��� ا)	;*�A� $*	��8ت ا�1 ا	/

� أن ا	��اC\ت ���( ا	/���8ت وا	*�;�Aت، و%$ آ( اI=�ال %xن  /�رة ا	���5ن ا	_��� /*�� G�F	�5�8ن –وا

� �2ا } ...أو �?ي و�C�� أ��ى �_�> ا)S/�ت ��	;*��� ... {: %$ ا	*�;�: ا	�و	$ -08-09Cوا Y��� )���

  .1	�S/�ت ا	;*��$

�ف آ( دو	� �*���8ة -Y�  :}1 أD�1958 G5 ا���8�F ��5��رك 	��A  2و ��2/1 5t ا	��دة %  *��

 �v7��	ز �ت ا���	ا y�� ;�: %$ آ( أو�*�	ا ��L.� اف �?ن��Iا E�L*��� *>م��4ي 	;*�ب ا�	ق ا�F�b��

	�*���� ��A?	� �_�ز أو ا	*$ �8 ���? ����: ��?ن ���Kع �D روا�! ا	���5ن ا	*���8�� أو ]�� ا	*���8�� ا

��9 ا	*�;�:� D  ��*��A� .  

�اف أو ا�F�bق " ا��Fق �;*�ب:"��� �ـ-2�Iا D� G��  �7�ط ا	*�;�: %$  �� أو ا��Fق ا	*�;�: ا	��8

  2.}ا	4ي �G*��L ا	.���Uت ا	�*/�د	� أو ا	/���8ت

�ال  �Y أG5 7/2آ�� 5t ا	��دة   *A5��	ا D�:  

�%�D أو %$  �_1 أن �;�ن ا��Fق ا	*�;�:{ U	ا D� ��8�� ���Sق �;*��� إذا ورد %$ و�F�bا ��;*��� و��*/

 )_C ���@�� ن�;� $;�C\	وا $;�A	ل ا��bا )B�Cو D� ه���/�دل رB�C( أو ��;�Aت أو ����8ت أو ]�

                                                 
الطرق البديلـة لحـل النزعـات،    (عبد الحميد األحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص  -1

  . 28، ص 2009الجزء األول، ) الوساطة، الصلح، التحكيم

والتي انضمت إليها الجزائـر   1958نيه يو 10اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية الصادرة في  -2

  . 1989فبراير  07سنة 
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�ف ا~�U	ا E�;�� bق و�Fو�2د ا� D�%�U	$ %��� أ=� ا ��*$ 	%�ع ا�	وا �/	�U�	ق أو %$ �/�دل ا�F�\	 ،�

7�ط ا	*�;�: ��@��� ا��Fق ���;:، 7���U أن �;�ن ا	���  Y�  )�*�� ��*A� Y	ا)�7رة %$  �� �� إ �و��*/

   1.}�;*��� وأن �;�ن ا)�7رة �8 وردت ���Q �_�( ذ	3 ا	��ط 2>ءا �D ا	��� 

� �D �\ل ه4ا ا	�- أن ا	;*��� 7�ط ���5bد ا�F�bق، 	;D، وا ���_*C	�� �G/�U* ا	*_  �P�رة و�

� � و��و �5	U*� :�1 ا	��دة 7;��� ����� إذ ��;D أن �;�ن ا	;*��� %$ 7;( ��اC\ت C D� ��	و�	ا

�ط �� $;�C\	وا $;�A	ل ا��bا )B�Cر و�U� ��ة =�	�� ��<� �%�*� ���C��8ت، وآ( و�و��;�Aت أو �

�%�D إ	Y ا	*�;�:U	ء ا�_	 $% �	b�	أن �;�ن ����8 ا.  

�ال ��C و ��x% Gن ا	�ول ا	�  *A5��	ذ2$ ا���	�5ن ا��	*$ ا *��ت ا	رك وا����8 ��5�F�b ��P�

�ف {�� b ��12 �8اG��5 ا	����� 7�ط ا	;*���  1985� ��$ أن ��*>م ��	;*��� إذا �� أ���t  ��ا �/��

رك b %$ ا��Fق ا	*�;�: و�D ه��  b���F��� �*ق ا	*�;�: ا	��Fي، Iن هE4 ا	�� �ة ا	��=�ة %$ ���ه�ة ��5��

� �/�� 	��اD�5 ا	�ول ا	��Y�  ��8 ا	���ه�ة وه$ ��@( =�ا أ8Y أb G5 �_�ز اCb*��د إ	Y �5�8ن ��*�

  .دا��$ أآ@� �7ة وه$ ��@( =� أدY���� Y5 أb G5 �_�ز اb *�اد ����Fق ا	*�;�: ا	��Fي

   ��ط %$ ا	;*��� أن �;�ن %$ ���ر ر )� $�C�F;$ ا	�;( ا	��%$، و�*�� b D;	ن وx% 3	ذ

 Y	دي إaو� G���� �8 $*	ى ا��Iب ا���	آ�%� ا D� Gق ذا��F�bا ��U� b ���*;�: آ�*	ا Y�  ق�F�bا

D;� :	 ;*��� آ?ن	ا �/*�� 4B��  ،G5\U�2 .  

�اف  �Y ا��Fق ا	*�;�: ا	�ارد %$ 7;(   �Iا �آ�� ذه1 ا	���Fء إ	Y ا	��ل ���م إ	>ا��� ���8

���8ت ��دام أ��5 ����8 ا	�� ��A	 رك����8 ��5�Fأوردت ا� D;	 ،ره��� D  �	b1958  D  ءا��@*Cا

5Y�  t أG5 7/1و�2د ا	;*��� وذ	3 %$ ا	��دة  ���� :  

                                                 
بصيغته  التي اعتمدتها ) اليونسترال(القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  - 1

  .1985يونيو  21الدولي في  لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري

  . 108-107، ص مرجع سابق منير عبد المجيد، - 2
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b �.( أ=;�م هE4 ا��8�F�bت ��� ا��8�F�bت ا	_�� �� أو ا	@����B ا	*$ أ���*�� ا	�ول ا	�*���8ة ��?ن { 

�� b4ه� و�Fو�� D��;��	اف �?=;�م ا�* bا D��;��	أ=;�م ا D� :;�� دة�F*Cbا $% G�= D� ف��م أي �

 4�F�*	اف وا�* bا ���	ب إ��U�	/�� ا	أو ���ه�ات ا ���  .}��	;���F أو ��	��ر ا	���ر %$ ��

�ط   *�� b �8��*� ف��ة أن ا	�;: ا	*�;��$ ا	4ي ��ر اC*��دا إ	Y �5�8ن ��F	ا E4ه D� :�F�

�ط ا	;*��� وه4ا اC*@��ء �D ا	�;��� %$ ا	�;: ا	*�;��$، و��*�� ��} �8��*� ��� $% Eر�S} �*�� أن D;

  .D�1958 ا���8�F ��5��رك 	��A  02و 02/1م وإ وآ4	3 ا	��دة .إ.ق 1040ا	�� �ة ا	�اردة %$ 5- ا	��دة 

  G5ل أ��	ا Y	ء إ���F	ا y�� Y�  آ$ ردا�� D��	ذ �5ر ا�*CIه4ا { : و�8 ذه1 ا ��AF� $�/��

�ا ���دا، وا	��ل �?ن 5- ا	��دة اCb*@��ء ��AF07/1  ق�Fا� z�	;���� و�*	م ا�;=I��8 ���$ ا�F�bا D�

  . 1}ا	*�;�: ا	4ي ���Y�  t أGC�C هE4 اI=;�م ا	*�;���� 

2- H�!��  :ا��1د ا��/-ي �)!

ر]/� %$ ا	�<�ل إ	Y =( 	��>اع ا	*�;��$ %$ =�	� ا�A�5م ا~راء %�� اC*�>م �5�8ن ا)2�اءات   

وه4ا } �*�;( ��;�� ا	*�;�: �D ��;: أو  �ة ��;��D ���د %�دي { : 1017	����5 وا)دار�� ��	��دة ا

 ��8 G5أ bإ ،��اف ا	�>اع �����  �د ا	��;��D ��ا=� أو أآ@�I G�% ك�ا	�- وإن آ�ن ا	���ع �8 �

ا	��د و��ا وإb و8� إراد��: %$ =�	� ا�F�bق  �Y ز��دة  �د ا	��;��D  D وا=�، =�U� Q�1 أن �;�ن 

  . ا�F�bق ���\

�S\S د��	آ�ن ا D��;��	د ا��	 ����� Y�  >اع�	اف ا�  . 2وإذا 	: �*9F أ�

�1��Q�� 1ع ا��Tاع-3/:  

�_1 أن ���د ا��Fق ا	*�;�: ���Kع ا	�>اع ا	��اد  �Y�  GK ا	*�;�:، ��� �*���� ���Kع   

� ��� ا	.�م و�_1 أن ���د ��;( واwK، إb أن �@( ا	�>اع ����� �_�� � ا)د �ءات ا	�*/�د	� ا	*$ �

                                                 
  .120- 116، ص مرجع سابقمحمد كوال،  - 1

 .34، ص مرجع سابقعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -2
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� D;�� ����*	;�: ه4ا ا�*	ق ا�F�b �/A�	�� Eر� �Y ا */�ر أن ا	�>اع �S �8ر ��D  -���ر�� ا	*�;�:-

�F د���8 ه4ا �� أآ��G ا	��دة � E����� D;��اف و��I�5ن ر8:  1012/2ا��	ا D�08-09.1   

�F إ��2	�� و�*: اbآ*�Fء %$ 7�ط ا	*�;�:   � E����� D;��>اع و�	ا G	�= ور��4ي 	( ا��	ا ����*�

D��� ��  E4�F�� D  ?��� �8 *��9 �;( 5>اع�;�: �*	ط ا�  .آ�	��ل �?ن 7

  .أ�� %$ ا	*�;�: %�: ��-  �Y ه4ا ا	��ط  

��� -ب��
 �/��ق ا����Q�!ا�6-وط ا�:  

  ��� D  :��� 5>ا ���A� Y�  �8��*	ا $%�� D�� ق�F�b*>ا�� إن ا	ا $��� ��  b;�: �� ه� إ�*	9 ا

9 ��%�G ���م اb	*_�ء إ	Y ا	��Lء 	*�A�� ه4ا ا	�>اع وه4ا �*U�1 أن �*�ا%� %$ ه4ا ا�F�bق ��  Y� 

7�وط  Y	إ �%�K(�� )�1 و�/Cو YKر D� ���  �F�� اb	*>ا��ت �	 �ا	��وط ا	�ا2/� ا	*�ا%

:�;�*	�� �>�� �� �K��.  

1- ���Q�!ا���ما�6-وط ا� 
:  

� �Q-ط ا�-w:  

���1 إرادة ��%$ ا	*���8 دورا ��رزا %$ �_�ل ا	*�;�:، =� Q�Y�  9F* اb	*_�ء إ	�G %$ ا	*���8   

.      ذا�G، أو �/�م ا� �>�� �8�F���Uي  �Y 8/�ل ��%$ ا	*���A*� �8�� 5>ا ��D� G �\ل أC��ب ا	*�;�:

       

�ورة ا	��K ��	�_�ء إ	Y ا	*�;�: آ/��( 	�_  Kو ��د ا)دار���	ز �ت ا��� ���A� $% ء�L��	 ء�

 ���A*	 \�/C ء�L�	ا D� )�_� 4ي	م ا��	ا )>Iا D� ء��@*Cbا )�/C Y�  م ورد�P5 :�;�*	أن ا GC�Cأ

 9��� D  ���% �%��اد �%I;�ن ا�*$ 	ز �ت ا���	ا ���A� ض�آ�%� ا	���ز �ت و�S D: %\ �_�ز %

�درة 	�9 � D� 3	%$ ذ ��	;�: �*	ل ا�F;� 9= وه� $��/U	ا :��K�8 أ��م $K��*	اد %$ ا�%Iا

  .دC*�ر��

                                                 
  ...".يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم، تحت طائلة البطالن، موضوع النزاع : "1012/2المادة  - 1
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وا	���د ��4ا ا	�- ا	*��K$ أ��م ا	��Lء ا	��م  �د�� آ�ن أم إدار�� وb ���( ذ	3 ا	*�;�: ا	4ي   

  .��� ���P5 ا ��B��@*C	yF ا	���ز �ت

�اد أ��ا%�  و%$ ه4ا ا	�;: �?آ�� 	���K آ�آb Dزم 	���ن ا	*�;�: %$ ا	���ز �ت ا	*$  %Iن ا�;�

 D: و������ �	����	ا Y�  3	ي ذ�U�� Q�= G*UCز ���: ��ا��� ���A� Y�  :إ2/�ره ��ر�*Cو �م د ،���%

$��/U	ا :��K�8 @�ل أ��م�	1ا.  

� ��  :w-ط ا�!

��( ا��Fق ا	*�;�: ه� ���Kع ا	�>اع، و��*�ط 	�� ا	*�;�: أb �;�ن ���.� G �K	 �F	���Pم   

�ب Iن آ( ��اد ا	���5ن ا	��م، وأن �;�ن �*A�	�� z�	 ���دة ا	*�;�: ����ة ���ا � ا	��Pم ا	��م، %G5x أ�

�� ��K	��Aدة ا	��Pم ا	��م، �Cاء أآ�ن ذ	3 %$ ا	��( ا	�ا��$ أو ا	��( ا	�و	$، و	;D �� ���> ا	��Pم ا	��م 

D�*��2�� ا	��اد، ه� �?A	� �G��/U �@�ر أ��م �B�C D  :�;�*	أ��  أ��م: %$ ��دة ا ،$K��	;: وأ��م ا��	ا

$K��	���2 وا=�ة %�! ه$ ا�� ا	��اد %�	�A?	� �@�ر أ��م �B�C $%2   .  

   )B�A�	ا E4م، أن ه��	م ا�P�	�� ����*�	ا )B�A�	;�: %$ ا�*	ا Y�  ق�F�bم �2از ا�  t�;=و

�ي  ���� �8ا � ��=�ة، وهA� أن ������*$ 	ا%�� وا�����8 ا	�U�A ا	���� وإ7	 ��K�� D	 4ي	ا ��Iا �

)B�A�	د ��3 ا�  .�*��9 %$ =�	� ا	�_�ء 	��Pم ا	*�;�: �

�D ا	���5ن  1006/2و�8 �?آ�  �م �2از ا	*�;�: %$ ا	�B�A( ا	�*���� ��	��Pم ا	��م ��- ا	��دة   

  .}...b �_�ز ا	*�;�: %$ ا	�B�A( ا	�*���� ��	��Pم ا	��م { :��	��ل 08-09

  � b G5م أ��� �� Y	ف إ�L� ��_�ز أن �;�ن ��\ 	�*�;�: �?A	� �B�A� D( اI=�ال ا	�.

�D ا	���5ن  1006/2و�B�A( ا	_���A أو أه��*�: =�Q ��� ��3 ا	�D� )B�A ا	��Pم ا	��م، ه4ا ��- ا	��دة 

  . b{3 �_�ز ا	*�;�: %$ ا	�B�A( ا	�*���� ��	��Pم ا	��م أو =�	� ا7I.�ص وأه��*�: { : 08-09

                                                 
  .36-35عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص  - 1

   .161، ص مرجع سابقيمش، شمجعفر  - 2

  .39-38عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص  - 3
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  �� y�/	ق ا�F�و �D �/�دئ ا	��Pم ا	��م و�8ا � ا	��Pم ا	��م %�	�/�دئ ��/�  �P5 Dم  �م  /

� إ�P5 D  bم ��ص ��و	� �����، و��G �_1 أن �;�ن ��( /�� b $�% م��	م ا�P�	ول، أ�� �8ا � ا�	ا

ا��Fق ا	*�;�: وه� ���Kع ا	�>اع ���و � و]�� �.�	 V	���Pم ا	��م و%�� 	���ا � ا	���� و�A*�ي أن 

;�ن ا��Fق ا	*�;�: Y�  ����C ��8م ا	���ز � أو b=��  ���� آ�� �A*�ي أن �*: ا��Fق ا	*�;�: دا�( ا	�و	� �

  . 1أو %$ ا	.�رج

� ' Jط ا�-w:  

�E ا	/�y رآ�� %$ ا	��� �����   /*�� 1/A	�8 وا��	*>م ا	ا G�2أ D� 4ي	ض ا��� ��	A/1 ا	��

�ون رآ�� %$ اb	*>ام، و��ى اCI*�ذ �} E�/*��z8�  .}أG5 رآD %$ إرادة اb	*>ام { : C����ن �

�ل   �b9 اSأو )� %$ اb	*>ام ا	���ي دون ]��E إ��5 �*�  G5ري أ���A	ذ ا�*CIا D�/� آ��

�ه�>��  D� ��  z�	 ��% <�  ��2)رادة�� �	;�: آ��ا�*	ا Y	_�ء إ�	;�: ه� ا�*	ق ا�Fام ا��%A/1 إ�

��� 	�� %��� �D ���>ات و��Fدي �L8ء اC D� G���� ��	وو8*�� و ��Bا�	�و	� 	�� %��� �D �����ات إ2

�ض =DA ا	���% ��ن �.*� E�  . U�3���� و���

� 
  :w-ط ا	ه)�

�%�x% Gن ه4ا ا�F�bق �*��D أن   U	 ة�w إb إذا آ�ن ��/��ا  D إرادة =� b :�;�*	ق ا�Fن ا�I

 D�� D��ر�/* bأو ا D����/U	7.�ص اIا D� G�%��ف %$ =���8: إ ��b 	�- �;�ن ����;�ن ا	*

  .�D �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 وا)دار�� 1006ا	��دة 

و��	� �/A	sه��� %$ �_�ل ا�F�bق  �Y ا	*�;�: %$ ���ز �ت ا	���د ا)دار�� %xن ا	�.- ا	��م   

�وط�� bق إ�F�bام ه4ا ا�  .4	�z أه\ )�

                                                 
محمود مصطفى يونس، النظام العام والتحكيم في قضاء محكمة تمييز دبي ومدى توافقة مع االتجاهات القضائية الحديثـة،   -1

  .141-140، ص 2005مجلة األمن والقانون، دبي، السنة الثالثة عشر، العدد الثاني، 

  .414، ص 1952عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة،  - 2

، مجلـة  )في القانون الجزائري والقوانين العربيـة (دور وأهمية اتفاق التحكيم في العقود التجارية الدولية  .نور الدين بكلي -3

  .293-292، ص 2009ق البلديلة لحل النزاعات، الصلح والوساطة والتحكيم، قسم الوثائق، المحكمة العليا، عدد خاص، الطر

  .39عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص  - 4
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�5ن ا	��م ا	�_�ء إ	Y ا	*�;�: أ�� �5�8ن ا)2�اءات %$ ا	���5ن ا	9��A آ�ن  b�7I <�_.�ص ا	��  

� ا)داري وا	�b�� وا	/���� أن ��U	ذات ا ������	ت ا�ACa�	وا �	و�	ن ا�;�x� %�� <�ر ����5 وا)دار��	ا

�م  ��د ��;�: إذا آ�ن ���Kع ا	��� <��F  ����� أ�� ��رج ا	��Fت ا	������ %xن 7�ط إ�2زة /�

� ه4ا ا	*�;�: 7I.�ص ا	��5B_>ا	ا ����  t8<�د ��	�8ت دو�Fد دا��� %$ ا����	ا E4م ه� أن �;�ن ه��	ن ا�

أ \E أن �_�ي  b800 �_�ز 	7s.�ص ا	�4آ�رة %$ ا	��دة { :م وإ.إ.ق a� ��975آ�E 5- ا	��دة 

�F� و%$ ��دة ا	B_>ا	ا ����  t8*$ <�د	ا ��	و�	��8ت ا�F�bاردة %$ ا�	ت اb��	ا $% b;��� إ�ت ��

  . 1}ا	������ 

وb �_�ز 	7s.�ص ا	������ ا	���� أن �U�1 { : م وإ ��	��ل.إ.�D ق 1006/3أ��L 5- ا	��دة   

�د�� ا	�و	�� أو %$ إ��ر ا	��Fت ا	������ *8b;�: ��  �ا %$  \8*�� ا�*	ا{.  

  ��b�	ا t5وإذا آ� ،�%��ف 8��%�  و��8� ا	��� ا	�ز�� وا	�زراء ا	�����D إذا آ�t5 ا	�و	� ��

ا	�ا	$، أ�� إذا آ�t5 ا	/���� ��ف 8��%� رz�B ا	�_�z ا	��/$ ا	/��ي، و��8� ا	��@( ا	��5�5$ أو ��@( 

� ا)داري، ه4ا �� �2ء %$ 5- ا	��دة ��U	ذات ا ������	ا �ACa�	*$ �*/��� ا	<�� ا�	ا �U�A	976ا 

  .  ��2	��Pم ا	*�;�: ا)	>ا�$م وإ، أ�� ا	��ACaت ا	������ ا	�� �� وا	*_�ر�� %�$ ��K.إ.ق

��$�R: �!����
 ا�6-ط ا���h��B1أ ا �  

1- �!����
 ا�6-ط ا���h��B1أ ا � .�-�/:  

   ،G5\U/� 3A�*	وا ���E ��	��� اQ�= D� b $�>I ا	�S?� ;�:  �م�*	ق ا�Fا� ��	\�*C�� ���

، إن ه4ا ا	�/�أ 8/(  3إ	Y �8ا � ا)��CدوQ�= D� b ا	���5ن ا	�ا12 ا	*G��  9�/U وإ�;��F� ��5دي ا	�_�ء 

  .أن �;�ن �8 �ة ��5�5�8 ��*��ة %$ ا	��اD�5 ا	�ا���� آ�ن �8 �ة �D ا	��ا � ا	���K �� ا	�و	��
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�  ��G و��;�G �/�أ اC*�\	�� ه4ا ا�F�bق، ا	4ي آ�ن 5*�_�   U�A� :�;�*	ق ا�F�b $5�5��	م ا�P�	إن ا

 )�2 ��� $B�L�	2*��د اbر ا�U*	 ���*= �_�*5 ���	ا $% Eد و�2د�� <�*G آ�� �ة ��د�� ��_����

�  )��8	���Uل وه� �� �aآ� %� ��� ه4ا ا�F�bق وا	�/�أ �[ G��_� ر�S} D� /�أ�	4ا ا�	1 ��� ��	 ���Uو��

G�;�� 4ي	ا.  

2- �!����
 ا�6-ط ا���h��Bدر � 1أ ا���:  

  Cوز �/�أ ا�� $% $B�L�	2*��د اbا Y	إ )LF	د ا���5�5$، ��	ا G��P5 ر�U;�: و��*	ق ا�Fا� ��	\�*

�ل ا��Fق ا	*�;�: ا	�و	$  D ا	��� F5ا=� ا�8�ر < D� ي ه� أول��	��	ء ا�L�	ل �?ن ا��	ا D;��

�ر �*�ر�� % $�>I27ا  �/�A�زع  1935د��� �	�= $% G5?� $L�� ����	��	;�� ا��	ا D  :;=

b 3	ن ذx% ،���	ن ا\U� أو ��اف =�ل <��I>اع ر]: ا�	ا $% )F	�� :;��	ص ا�� �D ا�*��� 

7�ط ا	*�;�: G� 4ي ورد	ا ���	ا ��ا=*��ل  �م <.  

   $% $5��	Iء ا�L�	��1952ي  14آ�� أ<�ر ا  )F�� :�;�*	ط ا�7 ��=;�� ��L$ �?ن �

� ا	��� ا	4ي �*G��L وه� �� 8�رE ا	��Lء ا)��U	$ %$ ا	�;: ا	�در  D ��;�� ا	�� D  ����� y��

�A5$ ا	�;: 1959�����  12ا)��U	�� �*�ر�� F	ء ا�L�	?ن أ��م ا�	درة %$ ه4ا ا�، �D أه: اI=;�م ا	

ا	4ي أ8� �?G5 %$ �_�ل ا	*�;�: ا	�و	$ %xن ا��Fق  ��L8 $%GOSSET  ��1963ي  07ا	�در �*�ر�� 

� ��=*��ل  �م <�S?*� أن G�� ��/*A� ،)ل 5�5�8$ آ��\�*C�� ��ف أآ� ا	*�;�: �*�*� أو �U\ن ه4ا ا	*

8�ار <�در %$  $% G��*�� 4ي	ا ���	;�: ���*	ق ا�Fا� �S?� ى�� �	?A� $% $A5�F	ء ا�L�	��1971ي  18ا 

 ��L8 $% ��8 ;�: دون أي�*	ق ا�Fا� ��	\�*Cا Y� IMPEX.  

� ا��Fق ا	*�;�: ��	��� اI<�$ أ8� HECHTآ�� �2ء 8�ار   S?� ى�� $% \ت %$ zF5 ا	��Aق %

7�ط ا	*�;�: ��C*�\	�� آ����، و�*�ر��  �*�*� y��	;�� ا��4  �����21972  �� 9��U*� و��/�رات �;�د

�?���ه� 	��;�� ا��v*Cف ��ر�z %��� ذه/t إ	�D� G أن 	��ط ا	*�;�: اC�2 " b\�*C$" /�را��� %$ =;: 

G�% 4ي أدرج	ا ���	ا D  \��5�5�8 آ��.  
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   ��L8 $% ��Sا)7;�ل أ zF5MUNICUCCI  ��C z�ف ��ر��v*Cا ��;�� tL8ن  1975و?�

ه4ا ا	��ط �;�ن <���� و�A*�\ دون أي ر�2ع 	���5ن أ�� دو	� ��� أن ذآ�ت �?ن ه4ا ا�F�bق %$ �_�ل 

���� ��	\�*C;( ا��$ 	و�	;�: ا�*	ا.  

��z ه4ا ا	�/�أ %$ =;��� ا	�در %$   ;� $% ��A5�F	ا y��	;�� ا�ت ���*C20وا  �/�A�د

1993  ��L8 $%DALICO G�% 4ي �2ء	و%� وا��?G5 و%�� 	�� �ة �D ا	��ا � ا	��د�� %$ ا	���5ن { : ا	��

ا	�و	$ 	�*�;�:، %xن 7�ط ا	*�;�: ��� �D� \�*A ا	��=�� ا	��D  ��5�5 ا	��� اI<�$ ا	4ي �*G��L، وذه1 

� ا\�*C	�D  G* أي �5�8ن و��$ ���� Y	إ{.  

  ��	\�*Cbر �/�أ ا�U� إن  ��L8 $% آ�?� $A5�F	9 ا�/U*	ا $%ZANZI  y��	;�� ا�ار ��8 $%

وا	4ي آ�س اC*�\	�� ه4ا ا�F�bق  D ا	��� اI<�$ وأآ@� �D ذ	> 3��  F5�21999$  5ا	�در %$ 

|F�� ق دون أي�F�b1ه4ا ا        .  

3- 
�-�kJ �� ا	$&!
 ا���$�$�/:  

��� ا�1ا4)� -أ��  :�� �9$�ن ا�

ن ا	Y�  9��A اC*�\	�� ا	��ط ا	*�;��$ و	;y�� D ا2b*��د وا	G�F ا */� أن 	: ��- ا	���5  

 ��  Y�  ��8�� Gذا� ��ه� � ���	ا Y�  :���8�� 15�2 Y	اف إ��Iا G�8�� _1 أن�4ي 	;��$ ا�*	ط ا�ا	�

  .%$ ا	���

��� اC*�\	�� ا	��ط ا	*�;��$ و��	*�	$ %xن   P5 D/*� :	 $�ا��	;�: ا�*	ن �5�8ن اIز � أ=� و���

�� ا	��� � YL8 ذاx% ،ء�L�	ا Y	ص إ�*�bد ا���و D��;��	ص ا��� ا	��� ��( ا�*� D�%�U	ا

� ا	��Lء ��	�>اع ا	*���8يP5 b;�: وإ�*	ا Y	;��$ وإ�*	ط ا�  . 2 �دت ا	���ة إ	Y ا	�

��� ا�1و�� -ب��  :�� �9$�ن ا�
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  Cا ���P5 Y�  9��A	��5 ا��	اءات ا�*�\	�� ا	��ط ا	*�;��$ %�-  �Y أb G5 	�� 5- �5�8ن ا)2

w��> �  . 1��D; اb=*_�ج ���م <�� ا���8�F ا	*�;�: �A/1 أن ا	��� اC�CI$ �8 �;�ن ]�

�ة 1040ه4ا اE�_�b %_�ء %$ ا	��دة  09-08و�8 أ�� ا	���5ن   ��Iا �����% $% : } D;�� b

  .}اI<�$  اb=*_�ج ���م <�� ا���8�F ا	*�;�:، �A/1  �م <�� ا	���

  $�� ���% ��	\�*Cbا �  :و�*_�P� �Aه

7�ط ا	*�;�: أو ا��Fق ا	*�;�:   Y�  �Sa� b G5\U� أو G*�> أو  �م $�>Iا ���	و �� ا�، 2 �م ��

وأ�Cس ه4ا ا	�/�أ أن ا��Fق ا	*�;�: أو 7�ط ا	*�;�: ���	� �� � �K��K�� D  ����� V�*.ع ا	��� 

�ف B�8: �4ا�G اI<�$ إذ أن ا��Fق ا	*�;�: أو7�ط ا	*�;�: �.  

� 	���5ن �.*�D  V ا	���5ن   L.� �8 :�;�*	ق ا�F/�أ أن ا��	ه4ا ا Y�  �/��أ��L و�D ا	�*��B ا	�*

ا	4ي ��;: ا	��� اI<�$ وه4ا %$ إ��ر ���زع ا	��اD�5، إذ ��;U� D/�9 ا	�/�دئ ا	����  �Y ا��Fق ا	*�;�: 

�  D ا	���5ن ا	�Y�  9/U ا	��P�	ا y��$�>I�3 ا. 

   ��	\�*C�� 9��*� :;= أي Y�  ��/�2I;�: ا�*	4 أ=;�م ا�Fاف و���أ�� ا���8�F ��5��رك ا	.�<� �� *

�ف  5/1ا��Fق ا	*�;�:، 	;D ��- ا	��دة U	ا t/Sإذا أ y%��اف و��4�F ا	��ار ��;D أن �* bن ا?�

� 	G ا��Fق ا	*�;�: و��4ا �;�ن ا	�*��� 3A	U/\ن أن ا��Fق ا	*�;�: ]�� <��w و%�� 	����5ن ا	4ي �L.

����K �F أن � t�/8 �8 ه�ة �;�ن���	ا E4أي أن ه ����K ��	\�*Cbت ��/�أ ا�ا���8�F ��5��رك �8 أ8

  .4�;�ن �F�bق ا	*�;�: �P5م D  )�*A� $5�5�8 ا	��� اI<�$ و��*/� ه4ا ��S} Dر ا��Fق ا	*�;�:

4- �!����
 ا�6-ط ا���h��Bر ا�Rx:  

  :�ر ا�! �w-ةا{R -أ
                                                 

المتضمن قانون  66/154المعدل والمتمم لألمر رقم  93/09من المرسوم التشريعي رقم ) 1(مكرر  458أنظر المادة  - 1

  .اإلجراءات المدنية

مثل حالة انصراف سبب بطالن العقد األصلي إلى شرط التحكيم  لكن هناك حاالت استثنائية يكون فيها شرط التحكيم باطال، - 2

  . كما لو كان مبرمه ناقص األهلية، أو إذا كان العقد األصلي مخالفا للنظام العام الدولي

  .104- 103محمد كوال، مرجع سابق، ص  -  3

  .296- 295نور الدين بكلي، مرجع سابق، ص  -  4
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I - 1ا��� -��!@ �����  :�1م ار/ �ط ���- ا/��ق ا�

   )= $% ��	��% �7�ط ا	*�;�:  D ا	��� ا ��� $�>I�G��_ أآ@ ��	\�*Cأ ا�/� G/آ�� �Sإن أه: أ

� ا	��� اI<�$ و���$ ذ	3 أن و�2د �� ا��Fق ا	*�;�: �����9 ا	*�;�: ه�  �م ار�/�ط �� D  >اع�	ا

Fن ا����Cو ��و<$�>Iا ���	ا ���� �S?*� أو V8�*� b :�;�*	ق ا�.  

   Gق %$ =� ذا��F�b;�ن ه4ا ا�أن  �SI;�: ه4ا ا�*	ق ا�Fل ا�\�*Cا Y�  1��و��*�ط 	;$ �*

%G5x ) آ��1 ا	��K �@\(<����، %�� أن ا	��1 ا	4ي ��z ا	��� �G5?7 D أن ��z أ��L ا��Fق ا	*�;�: 

��/U( اD�8�F�b ��� وb �;�ن 	�Sأي أ �	��	ا E4ه $% ��	\�*Cbأ ا�/.  

II - �(S	ا���$�ن ا�!�&� �)��1 ا H� .(�W� ن�$��� �����  :�I4ع ا/��ق ا�

   G*��/� $% V�*.� $5�5�8 م�P�	 :�;�*	ق ا�Fع ا��Lإ�;���5 إ� G��  1��إن إ ��ل ه4ا ا	�/�أ �*

إ	Y �5�8ن ���د �*U/�9 �8ا �  و%$ ��درD  E ذ	3 ا	4ي ��;: ا	��� �Cاء �: إ��Lع ا��Fق ا	*�;�:

  .ا)��Cد ا	*������ أو �: إ��Lع ا��Fق ا	*�;�: آ�� ه� ا	��ل %$ اE�_�b ا	��� Q	���Lء �U/�9 �8ا � ��د��

�اف   �s	 %�_�ز ���	;: ا�*$ �	��5�5 ا��	ا � ا��	ا zF�	 :�;�*	ق ا�Fا� �L.� ط أن�*�� \%

� ا��Fق ا	*�;�: 	�� �ة إ��Cد ا�*��ر �5�8ن ���D ��;: ا	��� و{�� ��;: اL.� _�ز أن�;�:، آ�� �*	ق ا�F�

� 	�� �ة ��د��L.� 9 أو أن�/U*	ا12 ا�	�5ن ا��	ا ����� Y	�*� G� �>��.  

�ي هE4 ا	�*�_� %$ �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 ا	9��A %$ 5- ا	��دة   B_>ا	�5ن ا��	س ا�و	�� آ

�ر  458;�1/3 G	��� : } :�;�*	��8 ا�F�5ن  ...إن ا����	 t��_*Cع إذا ا�K��	ا Q�= D� ����> �/*��

�اف  �Y ا�*��رE، وإ�� ا	���5ن ا	�� :P	���Kع ا	�>اع ���Cb ا	���5ن ا	�Y�  9/U ا	��� �Iا t�F4ي ا�	ا

�ي B_>ا	�5ن ا��	وإ�� ا $C�CI�5ن ر8: } ... ا��	دة  09-08أ�� %$ ا��	�21040ء %$ ا  z��;� G��

�اف %$ ا�*�Iا �����ر ا	���5ن ا	4ي ��;: ا��Fق ا	*�;�: =�Q أG5 =4ف ا	���5ن ا	�Y�  9/U ا	��� آ�� 	�

�يA��A	.�ص ا	$ ا	و�	�5ن ا���	 ��_�	ا E�_�b@( ا��ي ��� �B_>ا	�5ن ا��	1=4ف ا .  

  :ا{�Rر �i- ا�! �w-ة-ب
                                                 

  .299- 297نور الدين بكلي، مرجع سابق، ص  - 1
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I - kS����� @����� �� ا4�  :ا4���ص ا�!

�ة ا��C�CI ا	*$ ���م  ���� ا	�/�أ ه$  ;F	ا  ��[ :�5?� D��;��	�� �F�C 3�;�*�	 ر�أ G5	�z ه��ك �/

�8�ار �;�ن %$ zF5 ا	�t8  �دb و=���� 	��_*� Y	*�ا<( إ	ا Y�  D��81در.  

   $% ��C�CIا � ا��	ا D� �8 �ة G>�( %$ ��ى ا�*F	ا �U�C :;���	 w��� 4ي	/�أ ا�	ا �و��*/

	4ي �4ه1 إ	Y ا	��ل �?ن ه4ا ��*/� ��@��� ا �5�8E.GAILLARDن ا	*�;�:، و��ى ��y ا	G�F و���: 

ا	�/�أ ا	�\زم 	�/�أ اC*�\	�� ا��Fق ا	*�;�:، Iن ��w ا��Fق ا	*�;�: اC*�\	�� %$ ��ا��2 ا	��� وا	���5ن 

 �v��	ص ا�( %$ ا�*F	ا ��=\> ��B�L�	_��ت ا�	 ���آ�%�� إذا �� ��[ Y�/� G��  9�/U*	ا12 ا�	ا

bا E4ه Y�/*% ����;�*	ةا�B�% دون ��	\�*C.  

�ي ه4ا ا	�/�أ %_�ء %$ ا	��دة   B_>ا	�5ن ا��	س ا�( { : D�08 -09 ا	���5ن ر8:  1044و�8 آF�

�ص 8/( أي د%�ع %$ *�bم ا��� ��ص ا	.�ص ��� و�_1 إ�Sرة ا	�%*�b;�: %$ ا�*	ا ��;��

�( ��;�� ا	*�;�: %$ ا�*�<�� ��;: أو	$ إb إذا آ�ن ا	�%F� ،ع�K��	ا  �U/���ص �*�bم ا���

� 5- ا	��دة } ����Kع ا	�>اع � ����U*� دة��	ا E4ر  458وه�;�07 9��A	�5ن ا��	ا D�2     .  

   $% )F	�� :;��	ص ا�%$ =�D �4ه1 رأي {�� �D ا	G�F أن �/�أ اCb*�\	�� و�/�أ ا�*

�*�Q�= D أن �/�أ F�� D��� �8 ه�� G>��ص"ا�**�b�� �P��	 ص�*�bا " ��;���	 <�_�

� 5>اع و�� ،D	�CI z/�ب K�� $��;�*	ا ���	ا ��آ�ن و�2د أو < �	و Y*= ��*��� ����*� ����;�*	ا

 ��*A� 4ي	ا :;���	 <�_� $C�CIا ���	ا D  $��;�*	ط ا��*��U/� 9\ن ا	��� اCb�% ،$C�CI*�\	�� ا	�

� �8در  �[ G�;	و G*��� �� ��	� �ى ا�*�<D� G ا	��ط ا	*�;��$ أي �*���A	ا ����*� ���/� Y�

D�U	ا �K�� ه� G;��$ ذا��*	ط ا�� إذا آ�ن ا	�*.� GAF5 3وا */�ر.  

II - �����
 ا/��ق ا��S وإ9-ار � 1أ ��jأي �9$�ن و H� �����
 ا/��ق ا���h��Bا:  
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.4 	�� �2ء �/�أ اCb*�\	�� 	��>ل ا��Fق ا	*�;�: ��� ��;D أن ��1 ا	��� اD� $�>I  ��ب وا�  

��G�  1 5*�_� �2��ة �2ءت %$ zF5 ا	�Y�A وه$ *� ��� ������ر�_�� ا�_�ه� �2��ا �2ء 	�;�( هE4 ا	

 $% Eد و�2د�إ%\ت ه4ا ا�F�bق �D ا	��اD�5 ا	����� و���� ا	*��زع ��� �_�( ه4ا ا�F�bق <���� ��_

�اف، و	�� أ8�ت ا���8�F ��5��رك �/�أ <���I$ ���12 إرادة ا	و�	ا ���	دة  ا��	3 %$ ا	;�: وذ�*	ق ا�Fا�

2 .  

�ي ه4ا ا	�/�أ %$ ا	��دة   B_>ا	�5ن ا��	س ا�، آ�� G��  -5 09-08%$ ا	���5ن  ��1040	����( آ

إذ ��*/� �/�أ اC*�\	�� ا��Fق ا	*�;�: <��م أ��ن �F�bق   �1/2;�ر  458%$ ا	���5ن ا	9��A ا	��دة 

  .1ا	*�;�:

���: ا��-ع ا�*�����
 ا���V-�  

7�ط 	   Y�  $�/�	;�: ا�*	ا D�� ،���2�: ���> �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 ا	Q�= D� 9��A ا	�

 Gد��� tF*اآ Q��� ق�Fا� Y�  :B��	;�: ا�*	2 443وا  D�4	ا D��;��	;�: أ��م ا�*	ا Y�  ق�F�bا |F��

 Y�A� D��� ��  $% ارد�	ق ا�F�bم ر]: أن ا�7�ط ا	*�;�: " �.*�ره: ا	.CLAUSE 

COMPROMISSOIRE  " Y�A� م�ا��Fق " أ�� إذا �: ����C/� 5>اع ����� :B�8 D	D�� )�F ا	.

�ق  COMPROMIS "3ا	*�;�: % 9��A	ي ا�B_>ا	;�: ا�*	ب أن �5�8ن ا�=Iا ����	ى  /� ا�� ����� ،

د���K�� Dح ��D ا	��ط ا	*�;��$ ا	�ارد %$ ا	��� وا�F�bق ا	*�;��$ ا	\=9 	��>اع �A*��ا إ	Y 5- ا	��

��5 إذا ر���2 إ	Y ا	�- ، 	;D ا	�أي اIول ه� اIرD�4I w2 �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 443و  444

$�>Iا–��A5�F	ا ��w�U  5443_� أن 5- ا	��دة  -��	�� t���*CاCOMPROMIS  ق�Fوه� ا�

w�U  444ا	*�;�: آ4	3 5- ا	��دة � t���*CاCOMPROMIS  ة��F	ا $% D;	03  دة��	ا D�444 

                                                 
  . 302-301نور الدين بكلي، مرجع  سابق، ص  -  1
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  ".إما في محضر أو في عقد رسمي أو عرفي

  . 538، ص مرجع سابقعبد الرحمان بربارة،  - 3
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5Y�  t و�2ب إS/�ت 7�ط ا	*�;�:  "LA CLAUSE COMPROMISSOIRE  " �� ���*;	��

 w�� G	���*C�� ت���U LE COMPROMIS" �\=| أن ه��ك �5ع �D ا	.�! و �م ا	��8 %$ ا	�

�w  444%$ ��ا�� 5- ا	��دة " � G��L*� :S "LA CLAUSE COMPROMISSOIRE  " وآ?ن

�F*	ا ��ي 	: ��B_>ا	ع ا�  .�8 ������ا	��

%�� ��ارك ا	���ع ه4ا ا	��- و%( ��D  09-08أ�� �D �\ل ا	�- ا	_��� %$ ا	���5ن ر8:   

7�ط ا	*�;�: وا��Fق ا	*�;�:.  

���: أو���  w  LA CLAUSE COMPROMISSOIRE-ط ا�

��� ا�1ا4)� -أ��  :�� �9$�ن ا�

7�ط ا	*�;�:  �Y أG5 ا�F�bق ا	4ي ��*>م ���2/ 1007 �%t ا	��دة    )�اف %$  �� �*�Iا G

�ض ا	�>ا �ت ا	*$ �8 �@�ر ��?ن ه4ا ا	���  �Y ا	*�;�: �1006���ق �*�=� ����Fم ا	��دة �	 E\ أ .  

إذا �8 �;�ن �/�� 	��� ���D �4آ� %$ <�/G و%$ هE4 ا	��	� �;�ن ��4�Fا ا	��ط أ��ا ا=*��	�� �/�� b=*��ل 

G	��ل ا	�>اع أو  �م ==1 .  

�ي =�Y�  -5 D �2از 7�ط ا	*�;�: =�Q ا */�E ا��Fق 9��C ���د و	�� أ=DA ا	  B_>ا	ع ا���

�اف �Iا Y�  �� %$ 5>اع ��*�( ����4�F�� �/C  �� و�*Y �� �: ه4ا ا�F�bق ���P�	�� �F�;�	_�� ا	ا

  .ا	�_�ء إ	Y ا	��Lء إb %$ =�	� %�( ا	*�;�:

�اف ا	�*���8ة 7�ط ا	*�;�:  ����  �I$ وإذا �� ا�*�رت ا��ن �� \U/	ا ��B�� t�� م�  :أن ��*

  .أن ��د ا	��ط آ*��� %$ <�1 ا��8�F�b اI<��� أو %$ ا	����S ا	*$ �A*�� إ	��� -1

2-  G��  ت ������:، وه4ا �� أآ�ت��Fآ� ����أو � D��;��	;: أو ا��	ا D���� :�;�*	ط ا�7 D�L*� أن

  .�D �5�8ن ا)2�اءات ا	����5 وا)دار�� 1008ا	��دة 

�اف أو ����4�F�� �/C إ2�اءات   �Iأ=� ا )�F� :�;�*	;�� ا�ء ��;�( ���Sأ ����> tK�%xذا ا *

�ة ا�*�<�� ��( إ��ام ا	��� أو ��( Bدا $% �����D ا	��;: أو ا	��;��D ���م رz�B ا	��;�� ا	�ا8
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ا	��دة أG5 إذا آ�ن م وإ، و���� ذات .إ.ق D���*� E4�F��1009 ا	��;: أو ا	��;��D وه4ا =1A 5- ا	��دة 

 G2و b?� ح�7�ط ا	*�;�: ���\ أو ]�� آ�ف 	*�;�( ��;�� ا	*�;�: ����D رz�B ا	��;�� ذ	3 و�

����*��	  .  

��� ا�1و�� -ب��  :�� �9$�ن ا�

   1/A� @�ر�أن  D;�� أن أي 5>اع Y�  -��، و���	ا $% G��  ص�7�ط ا	*�;�: ه� ا	��ط ا	��

D  G�% )F	*: ا� ���	اف  ه4ا ا��Iا G�5 E�_ا� Y�  :�;�*	ط ا�� ���Lن 7��9 ا	*�;�:، و�8 ��*�

 Y�A�- و�	9 ه4ا ا�/U� Y	دي إa� )�F� ز �ت دون أي���	ا :A�	 ���C;�: آ��*	م ا�P�� 4�Iا Y	إ

7�ط ا	*�;�: ا	�Fرغ.  

�v آ��  �8�����L� )ن 7�ط ا	*�;�: ���P: �2ا15 ا	*�;�: �Q�= D ��;�( ا	��;�� وا�*��ر ه�  

 ��Fا ��، وآ���	ت، وا�A�_	9، و�;�ن ا���5د ا�/U*	ا12 ا�	�5ن ا��	>اع وا�	ع ا�K�� ����;�: و��*	ا

  .إ<�ار ا	��ار ا	*�;��$ %$ ا	�>اع

و	�� =t�A أ]�1 ا��8�F�bت ا	�و	�� �A?	� ����� <�ر ا��Fق ا	*�;�: %�t ا���8�F ��5��رك   

�اف و��4�F ا	��ارات ا	*�;���* b�� �>�.	دة ا��	�2/�� %$ اI�02/02 ا G5?� : } �" ����Fق �;*�ب"��

�ال"�D ا	���5ن ا	���ذ2$  07/1، آ�� ��- ا	��دة }... 7�ط ا	*�;�: %$ ا	��� *A5��	ا "G5أ Y�  : } ...

  . 1}... و�_�ز أن �;�ن ا��Fق ا	*�;�: %$ <�رة 7�ط ا	*�;�: وارد %$ ا	��� 

�ي %_�ء %$ ا  B_>ا	�5ن ا��	دة أ�� %$ ا��	ر  458�{ : �D �5�8ن ا)2�اءات ا	����5  ��	��ل �01;

 ��B��	وا ���/�*A�	>ا �ت ا�	ا Y�  :�;�*	��8 ا�Fي ا��A� { دة��	اءات  1039و������� ا��D �5�8ن ا)2

� ا	*�;�: = G5أم أ b ;��$ أم�*	ط ا�ا	����5 وا)دار��، و�8 أ�Sر ا	�- b�2 =�ل �� إذا آ�ن �_�> ا	�

     2.وا=� �D ا��8�F�b ا	*�;���� %$ �5ع

                                                 
  .265- 264ين بكلي، مرجع سابق، ص دنور ال -  1
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و�8 �;�ن 7�ط ا	*�;�:  ��� أو ��<�، �;�ن  ��� إذا أ=�ل إ	Y ا	*�;�: آ( ا	�>ا �ت ا	�*����   

�ت ا)=�	� 	�*�;�:  �y�� Y ا	�B�A( أو ا	���K �ت دون � أو ��4�F ا	���، �;�ن ��<� إذا ا8*�AF*�

�ه��[.  

7�ط �A?	� ه��� وه$   �Cدرا �ه( ��*� �_�ل 7�ط ا	*�;�: � ��  D��G��  - إ	Y  ��  آ�� �@�

�  b� G��L*	 D;	G  \�8 �?=� أ��اف ا	��� ؟�}.  

  :ا�*�G�% tF ا	��اV8 ا	 ،����F	 D;��D; ا	���D� D� �5 D  Q ا�b*�اد  

  :ا���1اد ا��!�دي -1

    )��� b $�/� ��  Y	إ G��  *�ي��أ<�$  ��  D� :�;�*	ط ا�  .��Gو���$ ا�*�اد 7

  :ا���1اد ا	��� - 2  

و���$ �� 7�ط ا	*�;�: ا	4ي وا%�G��  t ا)دارة أو أآ@� إ	Y  ��د و�8*�� إدارات أ��ى 	: ��-   

 )7�ط ا	*�;�:، 	;��� ��*�$ و�* Y� ��L�/�.1        

��$�R: �����  LE COMPROMIS  ا/��ق ا�

��� -أ��  :ا�1ا4)�  �� �9$�ن ا�

�ض 5>اع C/9 ا��Fق ا 1011 �%t ا	��دة     G/2��� اف��I/( ا��4ي 	ق ا�F�bا G5أ Y�  :�;�*	

 Y	_�ء إ�	م �_�1 ا���5ؤY�  E ا	*�;�:، %���Fق ا	*�;�: =��4v �*��9 ��>اع %��$ ��]G5?7 $% 1 ا	.

  .ا	��Lء

و��8� ا�F�bق ا	*�;��$ ا	\=9 	��>اع ��8� أ��م ا	��;�� ا	4�D �*: ا�*��ره: و���ر �D أ2( ذ	3   

�ا، و�_1 أن �;�ن ���U وأن ���D أ��Cء ا	��;��D و���Kع ا	�>اع ��B�� t�� ا)��Uل��L2 ذاx% ،

��ف رz�B ا	��;�� ا	�.*� D� ��?� E���  .ر%y ا	��;: ا	���D ا	���م ��	���� ا	���Aة إ	� G�A*/�ل �
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���ن ا	.��� أ��م ا	_  C ء��Sأ Y*= :�;�*	ا Y�  ق�F�b*��ز � ا�	اف ا��s	 _�ز�و ��B�L�	ا ��

( %$ ا	.��� و%�� 	���دة F	*��س إر�2ء ا	�5 ا�P5 ��2و D� م��D  214%$ هE4 ا	��	�، ��x;�ن ا	.

�D  �5�81018ن ا)2�اءات ا	����5 وا)دار�� إ	D�= Y ا5*��ء أ2( ا	*�;�: ا	���ص  ��G %$ ا	��دة 

ا اt�*5 ا	.��� ا	*�;���� ��ور zF5 ا	���5ن  �Y ا */�ر أن ا	*�;�: ���9 ���( 	�( ا	�> �ت، %xذ

��B�L�	ا ���� %$ ا	.�A	د ا���;�: �*	%�( ا �	أ�� %$ =� ،��B�L�	ا ���  .1=;: �*: ا	*��زل  D ا	.

��� ا�1و��-ب��  :�� �9$�ن ا�

  G5?� :�;�*	;�: أو ���ر�� ا�*	ق ا�Fا� V���� D;�� : } $	و�	ى ا�*A�	ا Y�  D�����*�	ا D�� ق�Fا�

5 ���A� Y�  :�;�*	9 ا��� D  3	وذ ،)�F	�� :��� ?�5 �8 اع<{.  

� �*: ا	�_�ء إ	�G أ��Sء إ��ام ا	��� و8/(   ��I;�: %$ أن ه4ا ا�*	ط ا�7 D  :�;�*	ر�� ا��� <��*�

��5ء ا	�>اع و�?�$ %$ ا	��	D�K 1 ���د ا	���، %$ =�D أن ���ر�� ا	*�;�: �*: ا�F�bق  ���� ��� أن 

�ر  458ا��Fق b=9 و�D  )�*A ا	��� اI<�$، و�2ء %$ ا	��دة �@�ر ا	�>اع و�;�س %$ ;�01  D�

���B_>ا	��5 ا��	اءات ا��ي ا���8�F ا	*�;�:  �Y ا	�>ا �ت ا	�A*�/��� وا	����B{: �5�8ن ا)2A� { دون أي

  .��w�K��1040 G وzF5 ا	�;: �G��L ا	���5ن ا	_��� 	�2�اءات ا	����5 وا)دار�� وه4ا %$ ا	��دة 

7�ط ا	*�;�: 	   D�� ��/�2I;���� ا�*	م ا�;=I4 ا�F.�<� �� *��د و��	رك ا����8 ��5�Fق ا��F� :

5t ا	��دة  Q�= :�;�*	أن 02/2و���ر�� ا Y�  : } $��;�*	ط ا�ا	��اد ����8�F�b ا	�;*��� ه� ا	�

��اف وا	�*D�L %$ رB�C( أو ��Iا D� �آ�� } ��8ت �*/�د	� ا	��رج %$ ا	��� أو %$ ا��Fق ا	*�;�: ا	��8

�ال"�2ء ا	���5ن ا	���ذ2$ 	�*�;�: ا	�و	$ *A5��	دة " ا��	ا t�07�رة ا��Fق ا	*�;�: إذ 5  �� Y�  G��

و�_�ز أن �;�ن ا��Fق ا	*�;�: %$ <�رة 7�ط ا	*�;�: وارد %$  �� أو %$ <�رة ا��Fق ... { : ��$

 )F��{.  

  ��Sو D�� �8�F*	ورة ا�K Y	إ ���Iا $% �2�ى و��5 G5أ Q��� :�;�*	و���ر�� ا y��F*	ا �

�%� ا	*_�رة ا	�و	�� �/�ر�Y�  z أن ���ر أ��اف [ -�Iا Y� و ��	و�	;�: ا�*	ت ا�v( أ��م ه���	ا
                                                 

  .540عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص  - 1



��� �� ���ز��ت ا����د ا�دار�
                                        ا	ولا���� ��ا�  

        

  
94 

 

  

 :C9  ���� ا�U� ���S;�: و�*	اءات ا��;�ن ا	��ف " و���S ا	*�F�y " ا	���ز � وا	��;��ن أ��Sء ��ء إ2

� D� 3	;: وذ��	ا ���� ���A� ���� t5آ� ���� ���S�	ا E4ر ه�\ل ����5ت ��*�(  ���� ��3 ا	����S و��

  . 1<�رة ا��Fق ا	*�;�:
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' )'ور ��� ا������ �� ���ز��ت ا���د        ��%�' �.  أ�����+�و��� ,��+� ������ ا�*�'  ا(دار"

 �و,6��7 )�ر ا�! ��� ا��� "4�5!ه�  ��ء ا�'و��  ��� ��� ا������،,'�1  ��ء ا�'و�� ��+�رس ا�! ��

ا������  ا�
	��� ����ت";ا ا�
	� ،�;�? آ�ن ���ان ه ا�>�"� �. ه;: ا�! ��� إ����� ��� ا������ ا���8دا 

��� ا������ �� ���ز��ت ا����د  ��                                                                                                                             ".ا!دار���

� �B و�'ى ا��!ا�B ����ا�' ��'       D��+م ا��F+ا�+��� وا� �
�Gو .� H5ا��� �"��ن ا�F'ف �. ه;: ا�! ��


�ق ا������ ذا,B او �ا�,�� �  .ا������  �LM!اءات������ 8�اء ,�? ا�+�	�

 ��� ا������ ��Q!وط ا��� "��F5�O ا�����ن ا����D �!ا��ة��� ا����. �.  و ' "��ن ا�F'ف �. ه;: ا�!     

 ا !�S�M)'ار'م �. ا�+���م �	���B ��;: وذ�? �+��58� ا�R�O ا�+
�. ا�L ا%��!اف ���� ا������ و ,�


�; ��� ا���������.  

� ا�*���� ��� ��� ا������ �� ���ز��ت ا���د  ا�S!�;�? ��ن      ������ ��� ا��O!ق ��! ��� ا����"

�� ��� ��� ا������ �� ���ز��ت ���V T�5� �� �V ����ول  أول�� �T�5  ا(دار"��Wا� �����ا�! ��� ا��

 .ا(دار"�ا���د 
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� +*ور ��� ا������ ا�(����ا�
	��� ا������  :ا�'&�% ا$ول��  

       �� ا�*���� W1 .� �5��Yل ,	��X اL)!اءات أ��Vء ا������ ،و�. أه� (�ر ا�! ������,�� ا�! ��� ا��

�� �� ا�*�������� )'ور ��� ا������ ه� )�� ا,
�ق ا������ وا��+�د: ��� أ�8س ,�ا�! ا��

� �Z! ا�+��ز��ت ا��� د ,��ر ��ل ��� �
4!وBD،آ;�? ,�'"� ا�+*��'ة �� ,��. ا�+��+�. أي �	

  .,���Q ه�\� ا������

  :و�� ه;ا ا�*��ق �!ض ه;ا ا�+W1 .� T�5ل ��5�O. ��� ا���� ا�����     

 ,�� ��� ا,
�ق ا�������' :ا$ولا�'-����  .ود ا�! ��� ا��

  ا������ إL!اءات�ء ���+*��'ة �� �,'�1 ا�� :ا�'-�, ا�/�.�
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� ا�12ق ا������: ا�'-�, ا$ول�� �����*ود ا�
	��� ا��  

B �. ا,
�ق ��. D!�� ا��aاع �;�? ��� ��Q ه;ا ا%,
�ق أ)X5 ا��_�ء إ��"ا���1ر"�""��Q ا������        

 ?�;� �إ�5Lر"� �� ���� �'وث ���ز�� ��ل ��' إداري و�
�ذ أ����B % "��ن إ% ��!ار �.  ��ء ا�'و�

� ا�'� c�B أ��م  ��ء ا�'و�� �� �!ع أول �V �� �!ع R_" ���V ا��O!ق ��5Dق ا������ و�

F�م ا,+

B��(ق ا������ و�
� ��� وL�د ا,����  .ا�! ��� ا��

  ق ا������ و:&��� ا�*�9 �8 أ��م 	�ء ا�*و����51م ا�12: ا�1
ع ا$ول

  ��51م ا�12ق ا������ :أو;

!ف ا,
�ق ا������ �B�e ا,
�ق ا�O!��. ��� ا%��_�ء إ�� ا����� ��*�"� آ� أو �d ا�+��ز��ت   "

���� ������  � W� �58��+� �+F��� eQ�, أو "+�. أن eQ�, ا���.  

��: أD!ا�B ��� �� ا��aاع ا���f4 و��5رة أ1!ى إن ا,
�ق ا������ ه� ذ  ��+� g
�? ا��' ا�;ي "�

��ء   c�+"م، وa�� ���� B�� �	
� ا�O�8 ا������ X�+"ا������، و �O8ا�� B��Q� �+��+اع ا�aأو ا�� W�

B�� !Zا�� .� �  .ا�'و�

ي 4!ط ا������ أو ا,
�ق ا������ �Q!ط ا������ ه� ا%,
�ق ا�;: و"1e; ا,
�ق إ�'ى ا�	�ر,�.  


F�م ا�+�دة +� �!ض ا��aا��ت ا���  ' ,��ر  a��"1006م �+�B5L اDS!اف �� ��' ��	� ����ق �����

  .�eQن ه;ا ا��' ��� ا������

  1.أ�� ا,
�ق ا������ ه� ا%,
�ق ا�;ي "��5 اDS!اف �+�B5L �!ض �aاع Q� g58�ؤ: ��� ا������  


�ق ��� ا������ �  ,W� .�,ر�	ه�,�. ا� R��L وإ�� �F�� H
Qرة أ1!ى آ�ن ه��ك )M

� وه� ,�? ا�+!و�� ���8 4!ط ا������ ��(���� أو 4!ط ا������ �� ��(�4رة، ��' % ��+ا�++�ر�8ت ا�

                                                 
  .وقد سبق شرحها، 1006- 1011- 1007: أنظر المواد -  1
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�+. 4!ط ا������، �, ���Vإ�� و ����)�� '�
� ا���" �� B	�� ��(Sا '�"!د 4!ط ا������ �� ا�

� � �
� ا�+��ل إ���F ا,��Vن و�ي أن ,��و"*� m74 درة �. أ�'ه+� أو �. أي�( ���Vأو و ،.��!Oا� .�

�5! ا,
� � ��� 4!ط ,����, �� �+!آa ,���� وه;: ا(�����   1n.1! أو ��'ا �+�ذ��L أو %

� إ�� ذ�? "�5! ا,
�ق ا������ �*��W �. ا��' ا��ارد ��B، و�;�? "�5! ��'ا �'��� "*���   ��oإ

W� ،B��+�� �� ��(Sا '�
�B وآ��B ��'ا إدار"�، ��,
�ق ا������ "�'د اS)�ل  �. ا�	� !Ve�"

 '�
	� �� ا�+��ز��ت ا���4\� أو ا���  ' ,�eQ �. ا��' اS)��، أ�� ا��� �F��5,إ RLا�ا�' ا��وا��

اS)�� ���'د ���ق ووا�5Lت أD!ا�B، و"�!,R ��� ذ�? أن ا,
�ق ا������ ��p �_!د 4!ط وارد �� 

 �� ��(Sا '�  .ه� ��5رة �. ��' �. ا������ ا�+�د"� �� ا��' اS)��ا�

7�c إ�� ��Zم  ����� "6��7 �. ذ�?   " B�e� ��(Sا '�و"qدي اW��8ل ا,
�ق ا������ �. ا�

�� إ1��ع آ� �. " �ا�;ي "��� ا��' اS)��، وأن ا���ل �'م اW��8ل ا,
�ق ا������ ���	�رة ا�+��5

�(Sا '�  .� �;ات ا���Zم ا�������، آ+� أن ا,
�ق ا������ "5�� ���;ا إذا أ��O ا��' اS)��ا,
�ق ا������ وا�

              2.و"�Q!ط �� ا,
�ق ا������ أن "��ن ������ 8�اء آ�ن ا������ دا���1 أو دو���  

  :و"�!,R ��� ا,
�ق ا������ أV!ان ه+�  

                                                 
لم يشر القانون الجزائري في أي مواده لهذه الصورة عكس القانون المصري الذي حرص على تبني مفهوم شرط التحكيم  -  1

يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط : "منه على أنه) 10/3(باإلحالة حيث قضت المادة 

  ". دواضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العق تحكيم إذا كانت اإلحالة

  :كما ويشترط في إعمال هذه الحالة

  .أن تكون الوثيقة المحال إليها سابقة على عقد المحيل - )1         

  .أن تكون الوثيقة تتضمن صراحة شرط تحكيم - )2         

  .بالشرط هك في مواجهتأن تكون الوثيقة المحال إليهم معروفة للطرف الذي يتمس - )3         

أن تكون اإلحالة واضحة باإلشارة إلى شرط التحكيم الوارد في تلك الوثيقة باعتباره جزءا من العقد، أشرف محمد  - )4         

  .   189- 188، ص مرجع سابقخليل حماد، التحكيم في المنازعات اإلدارية وآثاره القانونية، 

  .قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةمن  1040- 1012- 1008: أنظر المواد -  2
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�. ��� أD!اف ا��aاع أن: اVS! ا("_��� -1�" B� ��*�  وو���م a��,و ،�F�� در�	ق ا��
,��!م ا%,

  .�aا��,g"!D .� �F ا������، و������� ا,�7ذ آ��� ا(L!اءات ا�Wز�� (�+�ل أV! ا,
�ق ا������

��aاع ��' ا�'� c��L�د ا,
�ق ا������ �.  �5 ا�+'��  �5 او��� �c��+" B ��� ا����ء �Z! :ا%V! ا�*��5 -2

� ه;ا ا%,
�ق، �Mذا �� "�+*? ا�+'�� ��� B��L�د ا�'1�ل �� ,
�)�� ��o�ع ا���( B� .�5, �� اع إذاa

 Hا%,
�ق �Mن �����ء ا%�8+!ار �� �Z! ا��aاع ر�Y وL�د: و)��B وه�� "_R ��� ا�+��� إذا �� ر�

   1.ا�'��ى ا�����+�� أ���B إ��Fء ا(L!اءات ا���  ' ,��ن �'أت

��.�E: د ا�12ق ا������F�� 9�*ا� ���&:�  

   �F��� eQ� اعa� �� اف!Dأ B�� مa��" ق ا�;ي�
!ض ه;ا ،آ+� M� g58ن ��' ا������ ه� ا%,�

� و"+�. إ�!ا�B و�� W1ل د��ى �Lر"� أ��م ا�+��+� وه;ا �� �Lء �� ا�+�دة �+���, �ا��aاع ��� ه�\

� ا{ : 1013F_أ��م ا� �� "_�ز �Du!اف ا%,
�ق ��� ا������ ��� أ��Vء 8!"�ن ا�7	��������{.  

   R��	� ز�ر وأ��4ل، إذ "_�7; �'ة )�, B��(ق ا������ و�
ور ��� ا����ء ��� وL�د ا,

��+*? ا�O!ف ا�+	��� �. أD!اف ا������ أن "!�c د��ى �WOن ا,
�ق ا������ أ��م ا����ء ,�*�5 

% WD�� ا������ �F�� ن�ال ا��� "���Sا �� ����' ا !1w�B وذ�? إ��8دا ����ا�' ا�� �'ام اSه��� ا�Wز��

�R �. ���ب ا�!�o أو إذا آ�ن ��� ا,
�ق ا������ � ���Q� .��!Oإرادة أ�' ا� Hق أو إذا آ���
ا%,

��7�.2
� ����Zم ا��م أو �+� % "_�ز ا��_�ء �B�eQ إ�� ا������ ��m ا�����ن     

   �� ا�*��������� ,� �  ��+�د ا,
�ق ا��������� �'ء ا������ %و"�+�� ا�F'ف �. ا�! ��� ا��

 .� �
�ق ��� ا������، و�. �V "�5>� أن ,�� ه;: ا�! ��,%�� y5,!, �58بS نWO5��� ���ا�+��ز��ت ا�+�

                                                 
  .191- 187أشرف محمد خليل حماد، مرجع سابق، ص  -  1

مصطفى لزرق، الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي من خالل اجتهادات المجلس األعلى بالمملكة المغربية، مجلة  -  2

    .360-359، مرجع سابق، ص 2المحكمة العليا، ج
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� ا�+�7	� أ) W��Z! ا�'��ى %,
�ق ا������، �' أن "��+��+��� ;�
�  ��o ا���Lل �!اW1  �� BYإ�!ا

 ،y�� ����, �Dر�Q� ��4ن ذ�? إ��و"�����, �Dر�Q� رة�ق ��� ا������ �� )�
 ،� ا��'اء �� ���� ا%,

 �Dر�Q+اع و,�!"! ا�aا�� g��, 'وذ�?  ،ا%,
�ق ��� ا������ �� )�رة 4!ط ا�������� ���� وأ�� �

� و����� ��>!ض ��� �F� H+, وا%,
�ق ��� ا������ ��� �Lن ه;: ا�+!ا�ر أن ,��	ا�+� !�Y .� B�S

1����F ���?  %زال �� )�رة RLا�ا�����5ت ا� .� '"'4!ط ,���� % "Q+� �� ا�>��R ��� ا�

�L1.ا�+!ا    

   ��� �� ا�������� ��'� c��L�د ا,
�ق ا������ أ��م  ��ء ا�'و��5Oل ا��ء ���و"6��7 ا�
�B وا��

!اءات ت ه;ا ا�W7ف ��. ا���5ر ه;ا ا�'�c �.  ��5 و 6 إ�Lو,
  ',+*? ا�+'�� ��� B��L�د:، و

� ؟����  .ا�'��ى ا��

'م ا��5�ل "�5! ا�'� c��L�د ا,
�ق ا������: ا;H�I2 ا$ول �� c�'��5 ا�  .�   

'م   � c�'5! �.  ��5 ا��"!ى ا�5d أن ا�'�c ا�;ي "5'ي أ��م  ��ء ا�'و�� ��L�د ا,
�ق ا������ "

  . 5�ل ا�'��ى 8�اء ,�g ا�S! ������ و��D أو ������ دو��

ا�'و�� ��*R اS)� ه� )��R ا%�1	�ص ���
	� �� ا�+��ز��ت ��%,
�ق ���  وأن  ��ء  

 �������� �
	� �� ا�+*��� ا�+�	���� �	�7� �ا������ % "�aع ا�1	�ص ا����ء إ�+� "5��  ��ء ا�'و�

'م ا�1	�B( أن "��� ا�'��ى إ�� � ���" ��'�� ���ء ا�'و�  ��� RL��" أن ��و��p ذ�? "

�، و��� ه;ا % "+�. ا��*��� �B�e ��� ا�+��+� ه�� أن ,��� ا�'��ى إ�� ه�\� ا������ ا�+��+� ا�+7	�

 �F��آ�� �� ,��F+�Z ��'و����� !�Y �Fوف، وأ�!��ء ���+�� ا�+  �FL !5�, %.2    

'م ا�1	�ص  ��ء ا�'و��: ا;H�I2 ا�/�.� �� c�'ق ا������ �.  ��5 ا��
�5! ا�'� c��L�د ا,":  

                                                 
  .283دور قضاء الدولة في تحقيق فعالية التحكيم، منشأة المعارف، اإلسكندرية، دط، دس، ص  أمال أحمد الفرايري، -  1

وأيضا أحكام محكمة التمييز األردنية تأكيد على أن الدفع بوجود اتفاق  1/13جاء في قانون التحكيم المصري في المادة  - 2

  . التحكيم يعتبر من قبيل الدفع بعدم القبول
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  '"q"و  ��� c��+" Bأ� X�� وا%,
� ��ت ا�'و���، و"�+Z�Sا dه;ا ا�+�� ا�
�B وا����ء و�

 �F�� R�D وذ�? إذا B(�	�1م ا'� B��!D .�� ����, ق�
��ء ا�'و�� �Z! ا��aاع ا�;ي "!د �� B�e4 ا, 

  .ا������ أ�' ا�7	�م، و"��� ا����ء اDS!اف إ�� ه�\� ا������ �1%	� �F(��Z! ا��aاع ��L�د ا,
�ق

و"���' ا�5d ه;ا ا%,_�:، و"!ى أن ا��'"T �. ا%�1	�ص "+�. أن "��ر ��. �FLت ا����ء   

 �� �����Zم ا��م، وه�\��� ا�+�"%��� �� ا��ا�'ة ,�ز"F_آ� ا���� .�� y�� pو�� �ا�+�'دة دا�1 ا�'و�

 '�، "+�. أن ,��زا������ % ,��� �����  �F_� ���, �� ��د"+��� �����ع �� ا%�1	�ص ��FL cت  

 % �F�"%ا������ إذ أن و �� ه�\"%�� �o�ا� ��Zن ذ�? "6��7 ا���M� ،أ1!ى ����أو ذات ا�1	�ص  

� g�����Zم ا��م�,.  

. ���آ� ا�'و��، �� "�Z ا%�1	�ص �آ+� أن ا%,
�ق ��� ا������ % "�aع ا%�1	�ص آ���   

   1.� ه;ا ا%,
�ق أ��م ا����ء�5d ا�+*��� ا�+�	�� ����aاع ��

";هR إ�� أن ا�'� c��L�د ا,
�ق ا������ "�5! �.  ��5 و 6 إL!اءات ا�'��ى : ا;H�I2 ا�/��% �

�����  ا��

ذ�? ���ءا ��� د�c ا�+'�� ���B �� ا�'��ى، و ' أ�Vر �d ا�
�B أ�B �� 6 إL!اءات و"��ن   

" % ��� y�ا��� "_R �!ا��ة �d ا������ وأ1!ى وه;: ا�'��ى ا��+��� .�� ��Lاa� !�S5�� ا

  :ا���ا�y ه�

1-  ;�
ذ�? أن ا�1	�ص  ��ء ا�'و�� "�� 6 ��' 4!وط )�� ا,
�ق وL�د ا,
�ق ,���� )��X و ��� ����

'م ا�1	�Z�� B(! ا��aاع� c�'ا� '�� :!Vل أ�+�) B����� ا������ و.  

                                                 
بالنص  1980لسنة  354: من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الصادر بالمرسوم رقم 1458لك المادة وقد عبرت عن ذ -  1

عندما ترفع دعوى قضائية أمام إحدى محاكم الدولة تتعلق بنزاع مطروح أمام هيئات التحكيم بموجب اتفاق التحكيم : " على أنه

كان النزاع لم يطرح على هيئة التحكيم وجب على المحكمة أن وجب على هذه المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها، أما إذا 

اختصاصها ما لم يكن اتفاق التحكيم ظاهر البطالن، وال يجوز للمحكمة في أي من الحالتين أن تقضي بعدم تقضي بعدم 

    ".اختصاصها من تلقاء نفسها 
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2- �5D �������� ���� W��  ق ا�������

*B"��ن ��o�ع ا,� �o��ن ا������ �.  

  ."�'م R�D ا�� 6 �. أ�' أD!اف ا������ �� 6 إL!اءات ا�'��ى -3

  ."�'م ا�R�O  �5 إ�'اء أي د��ع �� ��o�ع ا�'��ى -4

��R_" ،�D ��� ا�+��+� ��' إ�'اء R�D ا�� 6 ا�*��g أن ,��g ا�'��ى �� �� ,��� c�eن ا,
�ق ا������  -5

� �Rء إ�5Vت )�� ا,
�ق ا������أو �Y! ���;، و��� ا�+'�� ا�;����  .ي ر�c ا�'��ى ا��


ع ا�KIا�
يL'ا� M	��:  

1- ��Oا������ ا�*ا *��+ ���:  

� ا�'� c��L�د ا,
�ق   �5D ��� :اد�أي �. � �� ��� "�m  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"

'م ا%�1	�ص� c�'ل، أو ا��م ا��5'� c�'ا��5!: �.  ��5 ا� �F� ،أو ا���5ر: �.  ��5 و 6  ا������

d��Y !�Sو��� ه;ا "5�� ا �����  .إL!اءات ا�'��ى ا��

� +��* ا������ ا�*و�� -2��:  

"��ن ا���m�7� !�Y �o { : �.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� أ��L1045 Bء �� ا�+�دة   

� أو إذا ,�5. � ���
	� �� ��o�ع ا��aاع+��  �� ,���� ��� أن إذا آ��H ا�7	��� ا�����+�� �
B وL�د ا,

  .},��ر �. أ�' اDS!اف 

� ا�'� c��L�د ا,
�ق ا������ ه� �.   �5D ن�ي ,��5 ��!ة آ!�و"
�F �. ا�+�دة أن ا�+Q!ع ا�_aا

'م ا%�1	�ص � c�'��5 ا� –  �*�!
  :و��' وH�o ا�+�دة �����. –وه� �� ه;ا �8"! ا�����ن ا�

1-   �
	� �� ��o�ع ا��aاعإذا آ��H ا�7	��� ا�����+���� m�7� !�Y �o��ن ا���" W� �+��.  

2-  ��W+اف، وا�!DSره� أ�' ا�Vن  ' أ�ط أن "�!Q� .�� ����, �� �
أن ا�>�"� إذا ,�o���� .5 وL�د ا,

�. ��c ا�+��+� �. إ�Vرة ه;ا ا�'�c �. ,���ء �
*�F ه� ا��!ام إرادة اDS!اف ا�;". ����ا ا��_�ء إ�� 

�  	' �� �aا��,�F ��� ا�!�Y �. وL�د ا,
�ق ا������، وا�;" ��ء ا�'و�.  B� c�'رة ا��Vا �� إ�5Y!" ��

���+o :�<ق أو أ��
�ا �. ذ�? ا%,Lأن ,!ا '�.1   

                                                 
ت  المجلس األعلى بالمملكة المغربية، مرجع من خالل اجتهادا ألتحكيميمصطفى لزرق، الرقابة القضائية على الحكم  -  1

  .361سابق، ص 
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� ���"�رك   � �
� ا�'� c��L�د ا,
�ق ا������ ا,�5D �� !"�8 ي!�وL'"! ���;آ! أن ا�+Q!ع ا�_aا

 �� ا�'و�� ا�+�� 'ة ا��� "O!ح أ���a� �Fاع ��ل { : ا��� ,�m ��2/3 ا�+�دة  �1958*�+��� ���

. اDS!اف ���+�� ا��ارد �� ه;: ا�+�دة أن ,��� ا�7	�م ���ء ��� �� R�D�o�ع آ�ن ��� ا,
�ق 

 g�5O��� ���  !�Y أو B� !Vأو % أ �D�� ق�
     1.}... أ�'ه� إ�� ا������ وذ�? �� �� "��5. ��+��+� أن ه;ا ا%,


� و�Fد ا�12ق ا�12ق ا������ و+��8: ع ا�/�.�ا�1�� ����  ا�
	��� ا��

� ������� ��Q, �F�e!ط ,*_�� ا,
�ق ا������ ا��'اء �'ى   +Z�+ا� ��ت ا�������"!Qا�� d
!د ��,

ا�+��+� ا�+�7	� أ) W��Z! ا��aاع ��'  �' R�D ا������ �� 8_� �1ص، و �5 ا�5'ء �LM!اءات 

� ا������ ��	'ر ا�+����V+�د و����اراه� !  ��B أV!:، ) ا,
�ق(+�O�) ص ا�������	ع ا�1a�" وا�;ي

�ن �4�5!ة �+��F إ% �' )'ور  !ار ا�+��+� ا�+�7	� ��%��+�د، �O�*" % ن�ء، ���+��+��ا��

 ������ ا������ ه� ا��eآ' �. )���F، و�1�ه� �. أي )  !ار ا%��+�د(وا�F'ف �. ا�! ��� ا����Vو ���

� ���Sم ا�����ن أو ا���Zم ا��م�
��7.  

� ا��Z! �� ا�1	��F( �� ا�'��ع   O�8 ا������ ��ت ا�������� ا1S!ى ��' ���H ه�\"!Qأ�� ا��

إL!اءات ا������ إذ أن ا�+��5� ��� �'م وL�د ا,
�ق ا������ أو �8�BD أو �B�WO، و"��ن ذ�? �' �'ء 

�ا��g �� ا�'�c % "��م إ% إذا  ��H ا��	7�.  

أ�� ����*5� ������� ا�'و�� �_�ء �� �!ض �B �� ��ب ا������ ا�'ا��1 "أ�� ا�+Q!ع ا�_aا�!ي ���   

'م ا%�1	�ص { : 1044ا�+�دة � c�'رة ا��Vإ R_"و �F� ص ا��7ص�	ا������ �� ا%�1 �+��� �	
,

  .أي د��ع �� ا�+�o�ع �5 

� ا������ �� ا�1	��F( ���� أو�� إ%  +��� �	
,  �O5,!� ص�	م ا%�1'� c�'إذا آ�ن ا�

  .}�+�o�ع ا��aاع 

                                                 
  .1958يونيه  10من اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية الصادرة في  2المادة  -  1
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� ا��Z! �� ا�1	��F( أي   O�8 ا������ �إذا ���+Q!ع ا�_aا�!ي �� ��ب ا������ ا�'و�� ��X ه�\

 Hإذا آ�� �+�� !Z���� m�7, ا������ ه� ا��� �,g�5O �5'أ ا%�1	�ص ��%�1	�ص ا�;ي "�� أن ه�\

F��� وض!� ����aاع ا�+	�7�BD��*� أو B�WO5� ق ا������ أو�
'ام ا,��� �Fأ��� cد� �أم % ��� و� �.  

�+� إذا آ�ن "_�ز �	��R ا�eQن �� ا��+*? �WO5ن ا,
�ق ا������ أن "!�c و"��ر ا��*�ؤل   

  .د��ى ا�WO5ن أ��م  ��ء ا�'و�� ؟

� ��� ه;ا ا��*�ؤل "5!ز ��� ا,_�ه�.  ��L��:  

� "�g�O �. ��: ا;H�I2 ا$ول ���� ا��Z! �� ا�'��ع ا�+�O�8 ا������ �!ة أن ا�����ن  ' ��X ه�\

أو �B�WO أو �8�M� BDذا ,� ,���Q ه�\� ا������  �'م ا�1	��F( ا�+��5� ��� �'م وL�د ا,
�ق ,����

 .O�� �� ا,
�ق ا������ إ% ,5�( �� �	
��ء ا�'و�� ا�  ���O�8�� '" �� ;�و�'أت �� ا(L!اءات ��'

WO5� ?�, �� �	
��ء ا�'و�� �. ا�  c�+" ���� ��e*+ن ه;: ا��;�? ,��ور:، '( 'ن ��� ا������ �

�� ��o�ع ا��aاع، و��� ذ�? أ�D B�ال �'ة 8!"�ن إL!اءات ا������  ا�'��ع  �5 )'ور ��� ا������

� ��L�د ا,����ء ا�'و�� ����Z! �� ا�'��ع ا�+�  m�7" % ور ��� ا������'( H ق ا������ أو إ�� و�


�WOن ��� ا������ "+�' ��Q+� ا�58Sب ا��� ,��م ���B��("!Z�  ?�, �F، ��. ا�1	�ص ا����ء 

  .ا�'��ع �� ���� ر���F �.  �5 ه�\� ا������ ور �Y��F�WO )'ر ��� ا������

	�ص "�g�O�" !Z ه;ا ا%,_�: �. ��!ة أن ا�����ن إذا أ�8' إ�� ه�\� ا������ ا%�1 :ا�/�.� H�I2ا; �


	� إ% �� �'ى , % �F�M� ،B�WO� ق ا������ أو�
'م ا�1	��F( ا�+��5 ��� �'م وL�د ا,� c�'ا�

� أو��� ,+�F'ا ��
	� �� �'ى �e*� �F
ا�1	��F(، و% ,�!ض �+'ى )�� ا,
�ق ا������ إ% ��)

 �F(�	�1اBD��*� أو B�WO5� أو B��( �� �	
  .�+� �� "7���F ا,
�ق ا������ ا�
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و��� ذ�? أ�B "_�ز �	��R ا�+	��� �� ا,
�ق ا������ أن "!�c د��ى �WOن ا,
�ق ا������   

� ������� أ��م  ��ء ا�'و�� ���  �5 )'ور ��� ا������ إذا ���  !�Y ��e*� ��� ق ورد�
  1'ر أن ه;ا ا%,

� ���ا�' ,�� g�����Zم ا��م، آeن ,�
��7� .+��� �F�����Zم ا��م أو ,�� �� c�, .+� ��e*+ن ا��

�  .ا%�1	�ص ا�+��c ا���aL �+��آ� ا�'و�

   �O�8 ا������ �'م ا�1	��F( ا�+��5� ��� و"!ى ا�5d أن ��X ه�\� ���ا��Z! �� ا�'��ع ا�+�

 ،���ء ا�'و�  �5  .� �F�� در�	ا��!ار ا� ��'م وL�د ا,
�ق ا������ أو �B�WO % "��ل دون �!ا 5

�5! ,��ز% �.  �5 أD!ا�B �. وإ������ إ�>��B إ" �O�*ه;: ا� �\�F"� ا��وأن ,7 ،B��( ذا �� ,�5. �'م

. ��� ا��!ار ا�	�درة ���WO5نOا� �� gا�� .�+" W� ،م�. ���WO5ن "�� g�����Zم ا�O��� gوأن ا�� ،

� ا�+;آ�رة ��!ار �e*+ا������ �� ا� �� إ���ر: ��� أD!اف ا��aاع ���+�� أن ,
	� ه�\"�Fا�� �� c�7"

� إذا ر�c إ�� ه�\� ا������ د��ى ���5� ��� ا,
�ق ,������� �� B�WO� '�� ء��� ا���� !�  ،�D��

وا�8+!ت ���ءا ��� ذ�? ��Z! ا�'��ى، �;�? %�' �. ��X ا����ء ا�! ��� ��� ا,
�ق ا������ أ��Vء �8! 

�����، و"��! ذ�? ��� اDS!اف ا�!L�ع إL!اءات ا�'��ى ا�����+�� ���' �. ��%ت ا�WO5ن ���� ا�

� أ��م ه�\� ا������
' إL!اءات ���� '"'L .� ء��  .إ�� ا��

� ا,
�ق ا������ أو �B�WO أو   �( �� �	
� ا�O�8 �(Sا R*�� �و,+�? ا�+��+� ا�+�7	


�ق، ����8 �F�BD ا��Zه! إذا �� "'�c أ����F أ�' ا�7	�م ��L�د: وإذا �� ا��HF ا�+��+� إ�� �WOن ا%,

�رض �m� c ا�+�دة , % Bى، وه�� �_' أ��ا�'� !Z� �� !+�*, 2 1044أن  ��.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��

 ���5O, �F(�	�1م ا'� ���� ا�
	� �� ا�'��ع ا�+�O�8 ?�+, ا������ �وا(دار"� ا���  � H�eن ���+

                                                 
  .198أشرف محمد خليل حماد، مرجع سابق، ص  -  1

تصاص الخاص بها، ويجب إثارة الدفع بعدم االختصاص قبل في االخ التحكيمتفصل محكمة : " 09- 08قانون  1044المادة  - 2

أي دفاع في الموضوع، تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم أولي إال إذا كان الدفع بعدم االختصاص مرتبطا بموضوع 

  .الدولي وليس في التحكيم الداخلي، وهذا في بابا التحكيم "النزاع 
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���� أو �B�WO أو ا�'ا�B، و�c ذ�? �+5'أ ا%�1	�ص ��%�1	�ص، وا��!ض ������� �*��ط ا,
�ق ا��

 ��B�M ��� أ)'رت ا�+��+� ا�+�7	� ��+� �WO5ن ا,
�ق ا������ أو �*��M� ،BDن ه;ا ا���� "��ز �_�

��أ��م ه�\� ا������، ��'�; "_R ��� ه�\� ا����� أن ,��� ��F�Mء إL!اءات ا������ ��� %  ا�S! ا�+�

� W��  اعaع ا���o�� �� �+�� 'ر	ءا ,��� �F(�	�1�� �+�� ا������ ��WO5ن وآ;�? إذا أ)'رت ه�\

� ا,
�ق ا�������( ���  B� �� �5 )'ور ��� ا�+��+� �;�?، �Mن ه;ا ا���� "��ز �_�� ا�S! ا�+�

  1.�.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"�أ��م  ��ء ا�'و��، وذ�? ,m�� ���5O ا�+�دة 

� ا���  ������ g�� �'ى )�� ا,
�ق ا������ أ��Vء إL!اءات ا������ أ��م  إن �� ,�'م "��e*� �� ر��,

 c�!" أن �ه�\� ا������ ��Z! ا��aاع، أ�� إذا �� ,�. إL!اءات ا������  ' �'أت ��_�ز �	��R ا�+	��

B� !1wف ا!O�5 ��+*? ا�*�, �  .د��ى �WOن ا,
�ق ا������ أ��م  ��ء ا�'و�

'م ا�1	��F( و"��X أن ا�����ن ��X ه�\� ا�  � ���� ا��Z! �� ا�'��ع ا�+�O�8 ����� �ا�+��5

��� �'م وL�د ا,
�ق ,���� أو �B�WO أو �8�M� ،BDذا ,� ,���Q ه�\� ا������ و�'أت �� ا(L!اءات 

. �WO5ن ��� ا������ O�� �� ا,
�ق ا������ إ% ,5�( �� �	
��ء ا�'و�� ا�  ���O�8�� '" �� ;�'��

' )'ور:�.2  


اءات ا������: ا�'-�, ا�/�.�Fء ���'(��*ة �� إ�  RO*2 ا��

                                                 
تحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع : " تنص 09- 08قانون  1031المادة  -  1

  .يتم النص عليها في باب التحكيم الدوليوهذه المادة تتعلق فقط بالتحكيم الداخلي ولم " المفصول فيه 

ببطالنه من صاحب  إال أن القضاء اإلداري المصري قضى بخالف ذلك أي ببطالن اتفاق التحكيم بعدما قدمت إليه دعوى -  2

 =زمتيااالتحكيم وكان ذلك بخصوص عقدالمصلحة بعد بدء إجراءات التحكيم، وقضى أيضا بإلزامية هيئة التحكيم بوقف إجراءات 

أمام محكمة القضاء اإلداري، ثم تال ذلك الطعن ) B.O.T(عقد إداري ذات طابع دولي من عقود البوت  إنشاء مطار رأس سدر=

 م المحكمة اإلدارية العليا، وقد كان ذلك باالستناد إلى أن االتفاق على التحكيم في العقود اإلدارية ال يتم إال بالبطالن ذاته أما

بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة لألشخاص العامة وهو ركن أساسي فيه، يترتب على تخلفه بطالنه، 

  .201-198أنظر أشرف خليل حماد، مرجع سابق، ص وأن هذه الموافقة لم توجد في هذا االتفاق، 
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 ���Q, �� ء��"�'�1 ا����ء ���+*��'ة ���'"' �. ا�	�ر �;�? ,��و�H �� �!ع اول ا��'�1 ا�+*��' ���

 !Z�� ء��ه�\� ا������ �V �� �!ع ���V دور ا����ء �� رد ا�+��� �V �� �!ع T��V ا�1	�ص ا��

 ��8! ���� �'م )'ور ��� ا������ �� ا�+��د �V �� �!ع  �� ا(دار"�ا�+��ز� �� �o��أ�1! ,'�1 ا�

�  .ا�7	��� ا�����+�

�ء �� R��L2 ه��S ا������: ا�1
ع ا$ول��  ا��*RO ا�'(��* �

1��ع ,���Q ه�\�  ه� )�اSإن    ��Q, د ا�;ي'ا������ (رادة اDS!اف، ���F أن "�
��ا ��� ا�

� 4!ط أ\�Fه;: ا� B�� ن�ا�+�دة ن "� m� R*� 1017و,!ا �آ+�  �1.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"

���Qه;ا ا�� ��
  .��F أن "�
��ا ��� و H وآ�

و% "*�c�O ���5ت "*���� ��F إ,+�م �+��� ا������ و��.  ' "�!ض ,���Q ه�\� ا������   

�FL .� T�5وري ا�!�� �*��'ة  اDS!اف ا��>��F��� R، �+. ه�� "	X5 �. ا�+F� �Fآ� إ���,

��� "��g ا������ ������B و"qدي دور: ا�+�Q�د آg"!O أآ�! 8!�� �. اDS!اف �� إزا�� ه;: ا���5ت 

  .ا����ء �
d ا�+��ز��ت

�+*��' او����Z! إ�� �	�ص  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� "��5. أ��F أ�HO ه;ا ا�'ور   

�, �Lأ .� y�� p�� ،��D�ء ا���� ���Zم ا������، و��. أ"�� �. أ�L أن ������O+ا� �����
��g ا�

�!ف ��B �_�از ا��_�ء , �"!Q, ر'	, ��'�� ��8�8�، ���'و�Sا Bم ا������ أرآ���Z� �+��*" إ�� ا������

Bو���!Q+� !�,ا�+��ز��ت 2و �� �	

�R��L Bo �. ا�1	��F,�( ا�*��د"� ا�+�+��� �� ا�, ?�;� �F�M� ،

Q�, ا����  .R ��. ا�S!اد وا�;ي "� c�O�B ا����ء آe)� ��م �� ا�'و�

                                                 
تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين : " ضمن قسم األحكام المشتركة تنص 09- 08من القانون  1017المادة  -  1

  ".بعدد فردي

  .421أنظر وليد عباس، مرجع سابق، ص  -  2
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   '�� ����� �و"�+��Z� aم ,'�1 ا����ء ���+*��'ة �� ,���Q ه�\� ا������ ا�+��ط ��F �*� ���ز�

Bق إ��!Oوه;ا �� ���8 ا�� ?�;� �  .إداري �'ة ,*�ؤ%ت �. ��T 4!وBD وo�ا�BO، وا�+��+� ا�+�7	


وط RO*2 ا��� :أو;Vا������ �Sه� R��L2 �� ء ���'(��*ة  

وL�د �aاع، : ��'�1 ا����ء ���+*��'ة �� ,���Q ه�\� ا������ �D!4ن أ��8�8ن ه+� "�Q!ط  

   :ووL�د ���5ت �� ,���Q ه�\� ا������ وذ�? ��� ا���� ا�����

  :و�Fد .Kاع -1

  m�,  1009ا�+�دة Bأ� ��� ��  إذا{ : �.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"��( Ho!ا��

� ا������ +��� ���Q, .�
�; إL!اءات ,��. ا�+��� أو ا�+��+�. "�, �
� أ�' اDS!اف أو �+��58�

 �   .}...ا�+��� أو ا�+��+�ن �.  �5 ر��p ا�+��+

   �F
�. �m ا�+�دة أ��Q" B!ط ��'�1 ا����ء ���+*��'ة �� ا���1ر ا�+��+�. أن "��ن ه��ك و"

�� �
��� ��. D!�� ا������ و�. ا�_'"! ���;آ! أ�B إذا آ�ن ا�+Q!ع ا�_aا�!ي �� "�m )!ا�� �aاع  �

��� ه;ا ا�Q!ط، إ% أن ذ�? % "�� L�از ا��_�ء إ�� ا����ء ����. ا�+��+�.  Q� �5�ب ا��aاع، ذ�? 

' ,���Q ه�\� ا������ % "�� �5��Y إ% �' �Q�ب �aاع ���
�، �+. �Y! ا�+�	�ر ��W أن "_Fأن 

,���Q ه�\� ا������  ا��8+�لا��_�ء إ�� ا����ء �. أ�L  اDS!اف أ�
*�F �� ا�'ا�1 �� �
�و�oت أو ��

�  دون وL�د ���aاع �����  ��� ه;ا �. �����، و�. ����� أ1!ى �Mن ه;ا ا�Q!ط "' ,�5O�� �����'ة ا�

� �W د��ى��	� 'L�" % T�� B�e� ��DS!اف إ�� ا����ء �. أ�L أ�' او������� إذا �_e  1ا��� ,�

 .��ا�+��� %��
�ء ,��. ا�+��+�.  Q� �5�ب ا��aاع �Mن اVS! ا�+�!ب ��� ذ�? ه� �'م  5�ل د��ى ,

�F�� �  .4!ط ا�+	��

                                                 
ز ألي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة ال يجو: " على أنه 09-08من القانون رقم  13تنص المادة  -  1

  ...".أو محتملة يقرها القانون 
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  :و�Fد ��&�ت �� R��L2 ه��S ا������ -2

ا�+��+�. أن ,�!ض �+��� ,���Q ه�\�  �ر�"�Q!ط (�Lزة ,'�1 ا����ء ���+*��'ة �� ا�1  

  .������ ���5ت "*���� ��F ا����م ���+�Fم ا�+�'دة ��F �� ا,
�ق ا�����ا

  �F"'� وه;ا 4!ط ،  ��5D ذو !�ذ�? أن ,'�1 ا����ء ���+*��'ة �� ,���Q ه�\� ا������ "

 ��، % "�� إ�+��B إ% �� ����Dا���� ���Q, �, �� إذا �������و ،���Qا�� �وL�د )���ت ,�!ض �+��

� ,;آ! �� ه;ا ا�eQن، �W ه�\� ا������� �'ى �� دون وL�د )�� !� �"_�ز �����ء ا��'�1 �� ه;: ا����

� ,���Q ه�\� ا������ ا��!ا�� (رادة اDS!اف و�*. ��ا"�ه��(.  

ا�+���  �'م ا%,
�ق ��� ا���1را���5ت ا���  ' ,�!ض ,���Q ه�\� ا������ إ��  اه� و"+�. رد  

  .أو ا�+��+�.

� ه;ا ا%���1ر   �1
D g!�� ا������ ��� ا���1ر ا�+��� أو ا�+��+�.إذا �� "  �
أو ��� و H وآ�

�. ��� ا����ء أن "��م �F;ا ا%���1ر ���ء ��� R�D أ�' اDS!اف,.  

��B أن ا����ء ��aم �� ه;ا ا�eQن ���'د ا�;ي ,� ا%,
�ق ��� B��D .!�� و�. ا�_'"! ا(�4رة إ  

Sا g
� ���+�. ا������، �Mذا ا,VWV .� ا������ �   2.آ�ن ا�'د آ;�? -��D-W!اف ��� ,���Q ه�\

� ا�WO5ن –و"_R ��� اDS!اف   ���D H�,-  ت��
��. ا�+��� أو ا�+��+�. أو ,�'"' آ�,

,�F���3 ، ف!D .� !�e� :!�<� 5'ل�*" Bا�+*�'ة إ�� �+F+��� ا����م .�أ�� �� ���� �� إذا ر�d ا�+��� ا�+

p��� ا�+�7	�ا� ر+��+.4    

                                                 
إذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم بفعل أحد األطراف : " على أنه 09-08رفم من القانون  1009/1تنص المادة  -  1

محكمين من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم والمحكمين، يعين المحكم أو الأو 

  ".اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه 

  .425 -422أنظر وليد عباس، مرجع سابق، ص  -  2

  .09- 08من القانون  1012و  1008أنظر المواد  -  3

  .09-08من القانون رقم  1012/3أنظر المادة  -  4
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أ�! إ�5Lري  -4!ط ا������ أو ا,
�ق ا������ –وإذا آ�ن ,��. ا�+��� أو ا�+��+�. 8�اء آ�ن   

 ������� �5*���� B�M� ،��1ا�'ا ������� �� ا�WO5ن ����*5���D H�, 1041/1ا�'و�� �_' أن ا�+�دة  m�,

Bم ا���{ : ��� أ��Z� ع إ���L!��� اف �4�5!ة أو!Du� .�+" '"'�, ا�+��� أو ا�+��+�. أو .��, ���

 �Fأو ا5�8'ا� �F�a� و4!وط �F���  }4!وط ,

   .��و"�� ه;ا أن اL !�S�ازي أي "+�. �Du!اف �4�5!ة أو �' ا�!L�ع إ�� ��Zم ا������ ,

�� ��!,�F ا�+��� أو ا�+��+�. �Mذا ,� ا����. �W ,��ر إ����4�، أ�� إذا �� "�� ا����. ���m ذات ا�+�دة 

Bأ� ��� ���. ا�+��+�. أو ��F�a أو ا�8{ : ا�����, ���( �، "_�ز 'ا���Y ��5�Fب ا����. و�� ���

�,e" �+� ا����م ��_  :��O!ف ا�;ي "B+F ا��

ر�c ا�S! إ�� ر��p ا�+��+� ا��� "�c �� دا�!ة ا�1	��F( ا������ إذا آ�ن ا������ "_!ي ��  -1

!�  .ا�_aا

� ا�_aا�!، إذا آ�ن ا������ "_!ي �� ا��7رج وا��1ر اDS!اف ,g�5O ر�c ا�S! إ -2+��� p���� ر

 !�  .} �ا�' ا(L!اءات ا�++�ل ��F �� ا�_aا

أن ا�+Q!ع "� 6 ,F' ر��p ا�+��+� ا��� "�c �� دا�!ة  2/ 1041آ+� "�m� .� .�5 ا�+�دة   

'F� ا�_aا�! �� ا������ ا�'و��  ا�1	��F( ا������ إذا آ�ن ا������ "_!ي �� ا�_aا�! أو ,+��� p��ر

 W� ،ا������ ���. ا�+��� %��8+�ل ,!آ�5� ه�\, B�� ��_��� R�D أ�' اDS!اف أي ا�;ي "B+F ا��

�� أو أ���ء ه�\� ا������، و�� �5V c�ت  ��م � .��, ��e*+� B*
"_�ز �����o ا��F' �. ,���ء �

B"'� �F�"��, ارض�1.��رض �. �    

                                                 
، ص 2008، سنة 1ة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، تونس، طللدوأنظر زهير اسكندر، التحكيم وقضاء ا -  1

486 - 487.  

الفقرة الثانية الذي يشترط أن يعين المحكم  4مكرر  458كما تجدر اإلشارة أن قانون اإلجراءات المدنية السابق نص في المادة 

   . ون اإلجراءات المدنية واإلداريةمن جنسية مخالفة لجنسية األطراف وهذا القيد تم إلغاءه في قان
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��.�E: W�'��'ر ا����O�� �X�Y'* ا�'��'� ا���2*   

   cO�*" ا������ و�� �� وL�د ���5ت "*���� ����Q, �F ه�\��� �� Bا(�4رة إ�� أ� H�58 '��

 !�Sا B+F" .+� ز�_" �
� ه;: ا����� ،�F��� R�<اف ا��!DSء ا��� ا��FL ء إ���م ا��_�	ا�7 .�

1.�+��� ا������ا���5ت و�. �V ,+�م ا�+�7	� (زا�� ه;:     

� ه;ا ا�+�o�ع ا��*�ؤل و"��!   +F+� ع!Q+ا� �Fا��� أوآ� �� ا����ء ا�+�7	FL .� �5ت�إزا�� ا�

� �. ��' إداري ؟\4�� �  .ا���  ' ,�!ض ,���Q ه�\� ا������ ا�+��ط ��F �*� ���ز�


ع ا�KIا�
ي -1L'ا� M	��:  

� ��' أ ! ����*5  �oي وا!�� ا�+Q!ع ا�_aا�� .�, �� � �������1009 ا�'اm� R*� ��1 ا�+�دة 

"�� ا����. �.  �5 ر��p ا�+��+� ا��ا c �� دا�!ة ا�1	��F( ��� إ�!ام ا��' أو ��� ,�
�;:، و������� 

� ا����ء FL '	  ع!Q+أن ا� ��� ���ص ا���	ص ا( ��+� دون ا%�1�	%�1��ع اه�� !Q+ن ا�M�

� ا�+�7	� أ) W��Z! ا��aاع أو ";آ! ا�+��+� �� ا�+�دة أن ا%�1	�ص "� ء�ا(داري �_+��+�� '�

�  .ا(دار"� ا�+�7	

   �
� ا����ء ا��دي �	F_� نeQص �� ه;ا ا��	إ�� ��' ا%�1 HF_,ا B��� أن '��� ���_" �+�

���O�.  

�' ا%�1	�ص إ�� ر��p  1041و�
p ا%,_�: ����*5� ������� ا�'و�� �_�ء �� ا�+�دة   �" Bأ�

 �ا�1	��F( ا������ إذا آ�ن ا������ "_!ي �� ا�_aا�!، أو ر�c ا�S! إ�� ا��� "�c �� دا�!ة ا�+��+

g�5O, اف!DSإذا آ�ن ا������ "_!ي �� ا��7رج ا��1ر ا !�� ا�_aا+��� p�� �ا�' ا(L!اءات  ر

 �F_� نeQص �� ه;ا ا��	إ�� ��' ا%�1 HF_,ي ا!�� ا�+Q!ع ا�_aا��� !�ا����ء ا�++�ل ��F �� ا�_aا

 �
� وإ% آ�ن "_'ر �B أن "�آ� ا%�1	�ص إ�� ا�+��آ� ا(دار"� إذا آ�ن ا������ �� ا��دي �	��O�

                                                 
  .09- 08من القانون رقم  1041و  1009أنظر المواد  -  1
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ا�_aا�! أو إ�� �_�p ا�'و�� إذا آ�ن ا������ "_!ي �� ا��7رج وا��1ر اDS!اف ,g�5O  �ا�' 

!�  .ا(L!اءات ا(دار"� ا�++�ل ��F �� ا�_aا

� ا������ "qول  أ�B إذا �� 1042و,��6 ا�+�دة   � �
� ا�+�7	� �� ا,����� ا��F_د ا�'�,

 '�أو ,�
�;:، إذا ���+Q!ع ا%�1	�ص إ�� ا�+��+� ا��� "�c �� دا�!ة ا�1	��F( ���ن إ�!ام ا�

  .ا�_aا�!ي اه�� ��%�1	�ص ا( ��+� دون ا%�1	�ص ا�����

  :��	M ا�8�1 -2

d ا�
��Fء إ�� أن ,'�1  � !�Q" ء����. ا�+��+�. أو ا�+��� ا�+!XL  ا�!8+� �� ا���� �ا�'و�

� ا������ ��+� ?"!�, B�� و��، وا�>!ض�' ذو �D�c ر ���، وإ�+� �.  ��5 ا�'ور ا�+*��' أو ا��� %

 ��5O+ا�' ا��اع وا��aع ا���o�+� �o��ض ا�!� دون أن "�"' �وo+�ن �_���F وا��!ام ا%��aا��ت ا��

B���.1  

� ,���Q ه�\� ا������ ه;ا ا��O�c ا���و��   ��+� �� ��D�ء ا���ا�;ي ,��م ���B  ��'ة ,'�1 ا��

ا�+��ط ��F �*� ���ز��ت ا���د ا(دار"� ه� ا��� د�R��L H �. ا�
�B إ�� ا�+��داة ��!ورة ا5�8�د 

  :ا�1	�ص ا����ء ا(داري و��' ا%�1	�ص �� ه;ا ا�eQن �����ء ا��دي و"*��' ه;ا ا�!أي إ�� أ�!".


 ا$ولا -أ�$:  ��L!� ر: �1رج آ��O,ط ا������ و�Q� ��5D �O�*م و��!ة ا��
F�م ا�+!�g ا�� ���

�، وه+� أ�8س ا�1	�ص ��  .ا����ء ا(داريا�

� ������� وا��� �H+Z ,'�1 ا����o  :ا$�
 ا�/�.� -ب��� ا�"!Qاردة �� ا��ص ا��	إ�� ا�� cL!"

 H����Z! ��� أ��F  ���ن أ�8�8 "��� إL!اءات �\� ا������  ' �8ا����D ���'"� دور ا�+*��' �� ,���Q ه

ا������ �� آ��� �!ا���F و,!, y5�B، وه;ا "�R�O �'م �	� إL!اءات ا������ �.  �ا�' ا�����ن ا��7ص 

�F+��, ا��� .  

                                                 
.436وليد عباس،مرجع سابق، ص - 1  
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'ة و���!�Y �. و�Lه� ه;ا ا�!أي، و �ة ا��_� ا��� "*��' إ���F إ% أ�B % "+�. ا��*���   � B�

  .ا���5رات

   :ا;��&�ر ا$ول ����

� أ�8�8� ���ا�' ا�����ن ا��7ص، إ% أن ذ�? 
	� y5,!, اءات ا������!Lأن إ X��	إذا آ�ن �. ا�

� �.  % "5!ر ا5�8�د ا�1	�ص\4�� �ا����o ا(داري �. �Z! أ�! ,��. ا�+��� ا�+��ط �B �*� ���ز�

aف �� ا��!Oم آ�اع وار,�5ط ا�S! �+��ز�� إدار"� "�R�O أن ��' إداري، ����ر ا�m7Q ا�+��ي ا�

� ا����ء ا(داري,��ن FL ه� �� ا����ء ا�+�7	FL.  

  :ا;��&�ر ا�/�.� ����

��ء ا������ وار,�5ط إL!اءا,B ���ا�' ا�����ن ا��7ص ار,�D�5 %  إن ا���ل  �� �� ا��7)�5Oن ا�e�

� ه� ا��� ,5!ر ��' ا%�1	�ص �����o ا��دي ��Z! ا�a_اءات ا������ "��5 ا��!LM� ����� ا�+��*+�

إ�� ا��'اد ه;ا ا���ل إ�� آ��� ا�+*��� ا��� ,��ر أ��Vء -  !�8�W 4?–و�����Q, �F ه�\� ا������ "qدي 

 ���إL!اءات ا������ وا��� ,'�1 �� ا�+_�ل ا�+�
�ظ د�8�ر"� %�1	�ص ا����ء ا(داري آ��? ا�+�


	�ل �. ا��'��Q� !Z!و��� ا��!ارات ا(دار"� ا�����W� ��.1     

  :ا;��&�ر ا�/��%  ����

  �+� !	��" %  ���!� �� ��D�ء ا���,���Q ه�\� ا������ ��� �_!د ,�'"� ا�+*��'ة إ�� ا��

,� �c اDS!اف �� إ�B "+�رس �� �d ا���Sن دورا ر ���� ��� أداء ا�+��+�. �+�F��F "	� إ�� �' 

 �,e�8 �+ا�!د آ �  .aL���% B�!4اء ا�aل أو �� ���

  :ا;��&�ر ا�
ا�9   ����

                                                 
  .437 - 436وليد عباس، مرجع سابق، ص  -  1
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  ��Z�, د�L�� �5��O+إن ا�  �Z�" ���*� �����  ��. ا���د �+��� ا������ �� ا�+��ز��ت ا���4\

�� ا5�8�د ,'�1 ��" �58� ه;: ا�����+�ت، و�� ا����o ا��دي �� آ��� ا�+*��� ا��� ,��ر ا(دار"��+�

�ا��ا c إن �*? ا�+Q!ع ا�_aا�!ي "'�� إ�� ا%Q�8>!اب وا�'ه:  

� ا������ �� ا�+��ز��ت ا���4\� : ا;\�]
اب ����+F� ��" نe� �1ص m7Q� ع!Q+ا� X+*" أن .�

� ا����o ا(داري و"!�d �� ذات ا�� e4  Hن �. ا���د ا(دار"� B�e4 �� ذ�?O8ا�� B���eن "��ن ,

�o��ه;ا ا�. 

���� �Lع : ا�*ه!Q+دي ���. ا,_�: ا����. أن ا����o ا(داري ه�  ��� ��' ا%�1	�ص �����o ا�

� ا�++�aة ���' ا(داري�5Oا� �F
� Bه�q, ت ا����
     1.اLS'ر ��� ا���1ر ���� "�+�c ���+�ا)

�/��E: ا������ �Sه� R��L2 �� �X�Y'ا�'��'� ا� RO*2 ]ا��^  

ات ا����ء ا�����Q, �� ��D ه�\� ا������ ���O� p�� وإ�+� ,��+B �'ة o�ا�y وإL!اء إن ,'�1  

  :"_R إ,�F��5 �� ه;ا ا�eQن وه�

"_R ��� ا����ء وه� �	'د : ا��!ام ا�Q!وط ا��� �'ده� ا�����ن و,�? ا��� ا,
�F��� g اDS!اف -1

�+�ر8� دور: ا�+��ط ����Q, �� B ه�\� ا������ أن "�eآ' �. أن ا�+��� ا�;ي "��B ,��ا�! ��B ا�Q!وط 

�� g
  .��F اDS!افا��� "��F5�O ا�����ن و,�? ا��� ا,

   W�� ،�����  �
�Gو �F' إ��B �++�ر8" m74 .��, W�. ذ�? "�5>� ��� ا����ء أن "��م �

� ا����ء O�8 .� p���– W�� -  نeQاف �� ه;ا ا�!DSا��!ا�� (رادة ا g��� �51! أو .��أن "��م ��

F
" % ����Y �G�
� ا�++���� و��. "��W �� ه;ا ا�eQن أن اDS!اف  ' "*�7'��ن أ�+F+ا� ��5D �F�� �


� ه;: ا����� "�5>� ��� ا����o أن "�eآ' أو% �B�e أ��م ا,
�ق ,���� �����، �V "��م �' ذ�? � ،���+��

� �. ا����ء، ��% �4!��� و�'ود �H�, �F�+F ر �� �� �	
� ا�O�8 ا������ �\�F� ا�+��� ,�رآ� .����
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� ا������ �� ,�'"! �'ى وذ�? ا��!ا�� �+�  !ر,B �6��7 ا���ا\�F� �O�*ء ا��Oإ� .� .�� �� �F���W(

B�'� .� اعaا�� !Z�.  

. �� ا��!ار ا�	�در ����. ا�+��� -2Oا� �"��*R ا��!ار ا�	�در �. ا����ء ����. ا�+��� : �'م  ����

. �� B���g"!O ا��دي أو �Y! ا��ديOز ا��_" W� ،���O� ���	�.1    

. �� ا��!ار  -ا�
!�*�–R ا����ء وه;: ا����'ة �*  Oاز ا��L :داq� ا����8ء ه�م �F��� د!"

� ا����. ا�	�در ����. ا�+��� ا�;ي �� "!اع ��B إرادة اDS!اف أو �	�ص ا�����ن��+� �+Z�+ا�.  

�� "�m  ���ن ا������ ا�_aا�!ي )!ا�� ��� ا�g"!O ا�;ي : أن "��ن ا�R�O �� )�رة د��ى -3

���"�W1 .� gا�+���، ه .��� أم �� )�رة د��ى ؟B إL!اء ,�  .� ه� أ�! ��� �!"

� ���%ت رد ا�+��� �� ��!,�F ا�*�د8�  09-�08. ا�����ن  1016إ% أ�B ���8�!اء ا�+�دة   ��ا�+�

m�, : }... اءات!Lإ �� �aاع، إذا �� "��+. ��Zم ا������ آ�
��ت ,*�"� أو �� "*c اDS!اف ��*�"��� ��


  .}	� ا����o �� ذ�? ��e! ���ء ��� B+F" .� R�D ا��_�� ا�!د، "

��. ا�+��+�.   , ��" Bأ� '_� Bو�� g����� ��_� ا����ء ا�+*�_� �LM!اءات ا�'��ى ا�+*�O8ا��

���. ا�+��+�. ���ءا ��� R�D اDS!اف أو  .������ ا������ ���*!�, �� �O�*ء ا���أ�'ه+� إن ��X ا��


�ء ر �oإ .� B��+, B�����  ق و�'ى�
� ا%,�( .� g�ا��� g"!D .� ?ا������، وذ� ������Q, ��� B ه�\

ا��R*�-  �� g اg�5O���–�(S وا���
�;، و"!cL ه;ا ا�'ور ا�! ��� �����ء ������. إ�� أن ��u!اد 

��5Oا� �F�o�  ء إ���ا��_B�� .O�� ���  !�Y �  .، و"��ن  !ار ا�+��+

' ا�B�� R�O ذ�? ؟��. "��ر ا��*�ؤل ��ل � .����ء ا�'و�� R�D ا��  d2.ا��� إذا �� ر�   

                                                 
 1016ذه الضوابط إال أنه بالمقابلة على نص المادة تجدر اإلشارة أن المشرع الجزائري لم يتطرق في نصوص صريحة له - 1

نقول أن " هذا األمر غير قابل ألي طعن : " المتعلقة بحاالت رد المحكم تنص في فقرتها األخيرة إلى أن 09-08من القانون رقم 

  .قرار التعيين أيضا غير قابل ألي طعن

 – 442و كذلك وليد عباس، مرجع سابق، صفحة  211 -210سابق، ص  أنظر في ذلك أشرف محمد خليل حماد، مرجع -  2
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� { : أ��L1009 /2 Bء �� �m ا�+�دة       +��� ���Q�� آ�ف !�Y أو WD�� إذا آ�ن 4!ط ا������

 .����� BLو %e� !ح	ذ�? و" �  .}ا������، "�". ر��p ا�+��+

��. ا�+��� إذا  , dز ر��Lي أ!�ا������ �Gه! ا�WO5ن، أو ,B� .�5 أن ا,
�ق  إذا ���+Q!ع ا�_aا

��  ،�Y! آ�ف (���ن ,��. ا�+����" % �o����� ل�م  5'�WO5ن ا%,
�ق أو �8�BD، وإ�+� "��� �

  .R�D ا����. ����y�� !Z إ�� �� "5'و �. ا��Zه! %,
�ق ا������

��. ���� دون أن أ)�ب ا�+Q!ع �� ذ�? �Y .� B�S! ا�+��ل أن "
!ض ��� ا�+��و '   , �+

;���. ا�+��� "�L' ا,
�ق ,���� ��. ا�O!��.، أو أن ا,
�ق ا������ �Gه! ا�WO5ن، إذ % L'وى ��', .�، 

 m� دون B��+إ� R_" .و�� B� ق!O�" �� ع!Q+��� ه;ا �� ا������ ا�'ا��1 أ�� �� ا������ ا�'و�� .��

  .��58uب ا�*��g ذآ!ه�

.، وإذا )'ر ��� ا�+��+� ا  Oق ا�!D .� g"!D يe� B�� .Oز ا��_" % B�M� .������ �	�7+�

وا�>�"� �. ذ�? �'م ,��O إL!اءات ا������ �.  �5 �d اDS!اف ا�S! ا�;ي "F'م ا�>�"� �. ا������، 

.��. �� ا���� ا�	�در �!�d ا��Oا� c�+" % .��.  

��. ا�+  , R�D '���� �.  �5 ا����ء إذا �� "�L' ا,
�ق و���!�Y �. ذ�? �O� .�+" B�M!�� ا�

�+F��� Bأ��� �وه;ا �*m� R ا�+�دة  1��� ا��aاع �g"!O ا������ ��� و�� آ�ن ��o��� �'��ى ����

1013 �F�� ء�L T�� �"_�ز �Du!اف ا%,
�ق ��� ا������ { : �.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"

��� ا��F_أ��م ا� �� ��� أ��Vء 8!"�ن ا�7	����{.  

  دور ا���ء �� رد ا�'��� : ا�1
ع ا�/�.�

  �+� % W��8ا .� �o��ا� ��F� B5�O�, �� ��� �"��و��'ة، ���+���  لB�� ?4 أن ا�+��� ��p إ%  

  .أو ,��+�ت"���� ���F أ"� ,��F�Lت �+_!د ,���R_" B أن "��ن �*��m74 .� W أD!اف ا��aاع % 
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��*ة ا�'��'�W وا\��_�5 :أو;�  

   B�!� �+ل آW��8%�� '	�"REDFERM AND HANTER  أو ����� � W� ��'م وL�د أ"

� ��. ا�+��� وأ�'  W� د�Lو ���Y!ه� ��. ا�+��� وأ�' اDS!اف، و��� ا����M� dن ا%����ز ,

   1.أD!اف ا�'��ى

  ،.��!Oا� '�e� ���� "��ن �*��W  إذا ��W��8%ل ���: أ% ,�L' ��+��� أي )�� أو ار,�5ط أو ,5

F��+ أن ا�+��� % "���ز ��إ�� أ�' ا�O!��. أو o': � اW��8% ����� وا�L+���� و����F، وا���'ة ,

�
D�� أو ذه��� �G !�Yه!ة ,��g أ�8�8 ����*
� �   �58S.2ب �1)� أو 74	��، �����'ة ���

   � W� �أو �	��� �eي �. و"!ى ا�5d أ�B �. ا��!وري أ% "��ن Sي �. ا�+��+�. أ"

� أو ���8 ��!� B� ن�أ% "� .�أD!اف ا��aاع، ��_R أ% "��ن ا�+��� )'"�� أو  !"S �5ي ���F، آ+� "�

� �+�o�ع ا��aاع أو Sي �	� H+, '  '�� �.  !"R أو ����� ���	� �� �+�o�ع ا��aاع أو أ"���8 ��(

Bا�!D3.�. أ    

���د ا����o ا����c 7	�م "6��7 �. ��+�ن و���د ا�+��� وه� m74 ���7ر �.  �5 ا�  

��'و��، و"�	' ������د �� ه;ا ا�+��م أن "��ن ا�+��� �*��� �. ا�7	�م، ��� �. ا�7	� ا�;ي  �م 

� ا���1ره��"!D Hوأ"� آ�� �F���  .�����1ر: و"�Q!ط اW��8%ل وا����د �� c�+L ا�+��+�. ��; ,

� و�� "
!ق ا�
�B ��. ���� و��' أو ����   O8ا��م، أو �	ا�7 R��L .� أو ���� ���7ر p��ر

  .ا�+��+� �	'د واRL ا����د واW��8%ل
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  .454محمد عبد المجيد إسماعيل، مرجع سابق، ص  -  3



� ��� ��� ا������ �� ���ز��ت ا���                       ا�
	� ا���������د ا%دار"�ا���ت ا�! ��� ا��  
 

  
129 

 

  

   c� رض��, �F�S �	7�� ا���، أو ا�+��� ا�+�	ة ا�+��� ا�7!�� dر� ��� B�
آ+� "�
g ا�

� ���Zم ا����������� ا���5Oا�.  

  �F�"�Y �� ن�F��Q�, ل ا�+��� و���د: ��!,�ن ,��'ان أوW��8ن  وا�O��7, ن أو�_�'�, % �+Fو���

 ��+F���+�� أو ذه��� أو ���	74 ��e*� �وا����د ه ،�8�+�� ����o�� ��e*� �ل هW��8%�� ،

�، واW��8%ل "+�. "��� ���+,�'"!: ��o���� و���Q ��دي، أ�� ا����د �F� H5�" % إ% �' �+�ر8� ا�

�*��� �. ا�7	�م، +���  ' "��ن ���"'ا ر�Y أ��Y B! ا�����+��، واW��8%ل  !"�� ��� ا����د، وا�

������ ا��
�G�ا� �  .واW��8%ل ا�+��ي ��+��� �. ا�7	�م أي ���د: ه� 4!ط % B�� ��Y �++�ر8

   �5*���� ��و��. ه��ك q8ال "��ر ��ل �� إذا آ�ن اW��8%ل ا�+��ي أي ا����د �B ذات ا�+

  .�����o وا�+��� ؟

� ه��ك �. "!ى أ  �5O'ة ا���ا �!Z� ���+وا� �o���� �� وا�'ة ����*5�5D .� ."!�Sن ا

 �� ا��� "��م ��F ا%��V.، و"!ى ا�5d ا1w! أ�B % "+�. ا��*�"
�G��� ����F+�، و"�5>� ���ء ��� ا�������

� ��Zم ا������ وا�F'ف 
  :��Bذ�? ا��*�ه� �� ,�'"! ���د ا�+��+�. %���5رات ��'دة ,*�+' �. ��*

� "�Q!ط اW��8%ل ا���م �� ا����o �. ا�7	�م �F�S �� "��7رو�B، أ�� ا�+��� ���7	�م ه�  -1���� .+�

� وا������ �F+ذات ا�+_�ل وا� �� �+� ,	�ر ا�;". ا��1رو: وا��� "�����5 ��� ا���� و������� �+. ا�	

  .ا����د ا���م واW��8%ل ا���م ��+��� �. ا�7	�م

  .�. "�� ا���1ر: آ+��� �� ,R�O ا����د واW��8%ل �� ا�+��� q�8دي إ�� ,���g ا�'ا�!ة ��ا��Q'د  -2
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ا��*�ه� �� ,�'"! اW��8%ل وا����د "qدي إ�� ,���! ا���� ��. ا�+��+�. وا�7	�م و"*��' ���  -3

� ه�\� ا������+F� ��F*,.1    

��.�E: ا ���'�� ���
Lدا���`�� ا��
�  

  �(Sا� ا c�O�*" B�+, �"'L ���58'ى أ�اءات ا������ إذا أ!L'ء إ��5   �+F+ل ا��ل  5'+��� أن "

�� أ)��B �!ض �_a: �. ا����م �+B�+F أو اOo! إ�� 8
! D�"� �. ا����م �+B�+F، و,5!ر �'و�B آ+� 

B�W��8أو ا B,'�� د ا�+�'د �������، آ;�? إذا ��� �� "��! �'م��+�  '  "��ل دون أداء �B�+F �� ا�+�

�5! �558 �!د: �.  �5 أ�' اDS!اف".  

  �F��ا��� '� إ% �+F+��� ا����م B� ز�;�? و% "_�اف !DSد، "57! ا!�� ���  B2.وإذا ��� ا�+��� أ�                  

   X��" !د: و���اف !DSو ��م أ�' ا B�W��8دي ��� �'م ��'ة ا�+��� أو �'م اq" �� !ا��آ;�? إذا ,

.� WD�� ن��" B����, R�D �Yر B�� در�	ن ا���� ا�M� B�+F+� ا����م.  

5! أ�أن و"�	' �!د ا���� "'  B,اع �. إرادaف ا��!Dأ B�� ا%����ل�� �'م L) ��5D!اءات �

 B��� ���  �� .�  3.أ�' ا�58Sب ا��� �'ده� ا�����ن !���ا�أ��م ���� �

� ا�+�7	�  إ��B أ�' اDS!اف ه� R�D "��'م �و��5رة أ1!ى �Mن ا�+��� F_ا��+� ?�;�c  ���+ا�

 !Z� .اع�aن  ا����58ب ا��� �'ده� ا����Sا�! أ�' ا��� ��� �	
'م ,�ا�! 4!ط �. ا�Q!وط ،وا�� ��وأ"

�ا��اRL ,�ا�!ه� �� ا�+��� ��W��8%ا���'ة وا !�Y.   

                                                 
ماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، الطبعة نبيل إس - 1

  .101إلى  99، ص 2004، 1

  .09-08من القانون رقم  2/ 1015أنظر المادة  -  2
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D!ف أن �+. �g آ�  �5'أ إL!ا�� أ)�� ه� �g ا�'��ع ا��!امن أه+�� رد ا�+��� "�p إو

 �o�  أ��م ���� أو ��+"'"���.  

'م ��'ة  و,��O إL!اءات �و ' "*�7'م أ�' اDS!اف ه;ا ا�� g�F'ف �! �� ��5*� ��ا������، آeن "

 R�D �"'L ف إ��'F, ������  y�ا�o ة'� gه;ا ا�� �ا�+��� أو �'م ا c�'" �+� B�W��8���Q+!ع إ�� إ���

� ���+�� �
  .aاه�B وآ!ا��Bا�!د، و,�

  .و,7�c  �ا�' وإL!اءات رد ا�+��+�. ������ن ا�;ي "��� إL!اءات 1	��� ا������  

� ا�
	� �� �5�Dت رد ا�+��+�.   O�*� ��*m� R ا�+�دة "�!ف ا�+Q!ع ا�_aا�!ي ����ء ا�'و�

  :و"+! R�D رد ا�+��� �+!����. 09-�08. ا�����ن ر �  1016

1- !Oا������ وا� �  .ف ا1w! دون , !�1e�R5* ا�!د,���5 ���+

� ا��aاع إذا �� "��+. ��Zم ا������ آ�
��ت ,*�"�B أم �� "*c اDS!اف ��*�"� إL!اءات ا�!د،  -2��� ��

��_
	� ا����o �� ذ�? ��e! ���ء ��� B+F" .� R�D ا��".     

  .D يS ���  !�Y !�Sوه;ا ا.  

� وذ�? ��e! % �����ن "+�X ا%�1	�ص �����o ا�;ي "إذا �Mن ا  �_4�5! ا�1	�B( �	�رة �*�

.، أ�� إذا )'ر  !ار ا��� �o�R�D d�! رد ا�+��� ���+Q!ع ا�_aا�!ي Oق ا�!D .� يe� .O�5 ا��"

  .�� "�O!ق إ�� ه;: ا����� أو أن ا�+�دة آ��m�, H ��� ا������. �� ؟

  .إL!اءات ا������ ؟آ+� �� "�5. ا�+Q!ع ا�_aا�!ي ه� "�!,R�D �"'�, ��� R ا�!د و 6   

d ا�
�B إ�� أن و 6 إL!اءات ا������ �� ه;ا ا��co "��ن ��+�� ��� ا���5ر أن   � Rه;" .��

� "+���F ا�+�gO ا������� �W "_�ز أن �e*+ا� ��� !Vq" �+� :د!� R�D �"'�, �Yر B�+� �� ���+ا� !+�*"
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� أو��� "7!ج أ�! ا�
	�  ���د: و" �7��g ا�'��ع، ه;ا ��W ��� أن ا�
	� �� R�D ا�!د�e*� �	� �ه

�� R,!�" B�M� ���+د ا�!� ���� ذ�? ا���5ر ا�+��� ا�;ي �F �. و%"� ا�+���، آ+� أ�B إذا ��+H ا�+��+

ا��� آ��H  ' �'أت ,�5! آeن �� ,�. �+� �� ��� �!د: X��( !�Y ������� �� ا��aاع، وأن ا(L!اءات 

�� إذا آ�ن �Fدي إ�� إ��دةذ�? ��� ا������ ا��q" B� �"'� .��,���Q   ' )'ر، "�� ذ�? أن رد ا�+��� و,

� ذا,�F ا��� آ�ن ���� ��F اSول، �� �� "�. ���� ��B+8 �� ا,
�ق ا������، �Mن �"!O��� ة'"'L ����, �ه�\

�!د: ��'د ��D+� أن إرادة ا�O!��. ا,_HF إ��  ��م ا�+��� ا�;ي ���  1ذ�? "qدي إ�� �WOن ا,
�ق ا������

  .�� B+8��Z! ا��aاع

������� eآ'ت �. ��'ة ا�+��� واB�W��8، أ�� إذا ��+H ا�+��+� �!�d د��ى ا�!د �' أن ,  

  .,*�+! ه�\� ا������ �� �Z! ا��aاع آ+� ,� ,R�D �"'�, �5  �F���Q ا�!د

'م  5�ل رد ا�+��� وه�  � y�ا�oي 4!وط و!�  :وco ا�����ن ا�_aا

' د ا�+��� % "_�ز R�D ر -1� B� ��� R5*� %إ ،B����. ا�O!ف ا�;ي آ�ن  ' ���B، أو �4رك �� ,

 .����. ا�+���، و"�� و��� ذ�? أ�B % �_�ل �!د ا�+���  2ا��, H ا�!د و R��D �F+��58Sب آ�ن "

e� ��� ��� ه;ا ا��co، وأ�B  ' ,��زل �. ��R�O� B ا�!د، وإذا آ�ن �� "��+��58ب ا�!د ذ�? ��ا���B ا�

�� ��د"��B أن "�H5 ,�ا�!ه�، و�
� ��+ B��L�ده� �_+�D c!ق ا(�5Vت �����5ره� وا �.  

2-  c"!8 g"!D Bل أ�W1 .� ا������ �����
� �����, Bي إ% أ�!�وه;ا ا�Q!ط �� "�B��� m ا�����ن ا�_aا

� �R�D �5�" % B�M ا�!د �+. ���g58 ا�+��ز��ت �� إ�Dر ا�	
��ت ���+�B ,�'"� ا�R�O �!د ا�+���  ا�

                                                 
بطالنه على التي تؤكد على شرط الكتابة باإلضافة إلى أنه يجب أن تشتمل تحت طائلة  1040 -1012 -1008المواد  رأنظ -  1

    . أسماء المحكمين أو كيفية تعنينهم

  .09-08من القانون رقم  4/ 1016أنظر المادة  -  2
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� ا������، أي أ�B % "_�ز��+� �� B,أآ�! ذا B,;ا�رد ����  R�O" ا������ ان ��!D '�u�  لW1 ة!� .�

�F*
1.�+��� ا������ �   

   ،���_B ا�8%��D ��� 'أآ Bي و���!��د R�D ا�!د ��� "�B��� m ا�+Q!ع ا�_aا�+� �أ�� ����*5

� �Rء إ�5Vت آ+� �� "
!د ا�+Q!ع ا_��و ا������ أن  ،R58 ا�!د �� ���� رد ا�+��+�.�_aا�!ي �	� �+

� �Rء إ�5Vت ��Qا�!د� R5*� ��و5D�� �����'ة ا�����'"� ا���5� ��� ا�+'�� ،  -  �Vرت �� �!�*� – �'م ا�

�5VMت �'م ، و��. ا����ء رأى أن ا����� 6��Mن �. "'�� أ�R58 �F_" B ا�!د ���B إ ��� ا�'��� ��� ذ�?

�5�8� وه� أ�! �*���� �+W �. وZ� BL! ا����ء �، و�. M� �Vن �Rء ا��� ه� ,��� 6��5VMت وا 

 R5*� ��ا�!د و��� ?*+�" �� B�B، و��aة ا(�5Vت "��aم �B ا�+�O�ب رد: ��H5�" T أن R��D ا�!د آ�ن "

� إ"_���� وه ه;ا ا��� أن ا(�5Vت 8�ف "�	R �� ه;ا ا�>!ض�  .� ��� ا�O!ف ا1w!��� وا 

  !+,q� �FQ �� '  �5تV)ا ���( ��e*� آ! أن;��� !"'Lو �+��  B�
��' �� �!�*�، آ+� H�<4 ا�

 B,ا�+��� ذا g,�� ��� ���" وأن ��e*+اف ا������ ه;: ا�!Dأ R�_" أن ��e*+و ' ا �!ح ��� ه;: ا� ،��أ"

,Vq! ��� اB�W��8 �� أداء �+�B، و ' ا���  g�eن "��5 أD!اف ا������ ���Z!وف ا��� �. �F�e4 أنا��aام 

إذا ��� ا�+��� أ�B { : �����ل 09-�08. ا�����ن ر �  2/ 1015ه;: ا�
�!ة �� ا�+�دة ا�+Q!ع ا�_aا�!ي 

 '� إ% �+F+��� ا����م B� ز�;�?، و% "_�اف !DSد، "57! ا!�� ���  �F��ا��ة } �!�
واF� %�+��8;: ا�

� إذا �Y H5V!  ا�*'"' ��' آ�ن "�5>����� �ذ�? ��W �. ا��aا�B ا��m ��� ا��aام ا�+��� �>!ا�

���� ا�7	� ا5D !1w�� ����ا�' ا�FLا�ت �� ���"�����.2    

                                                 
  .222 -216أنظر في ذلك أشرف محمد خليل حماد، مرجع سابق، ص  -  1

  .1، عدد 22محكمين في قانون المرافعات الكويتي، مجلة الحقوق، الكويت، سنة عبد الفتاح عزمي، إجراءات رد ال -  2
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أن أ�58ب ا�!د ��*H �. ا���Zم ا��م و������� "+�.  ،��. �� "�
H ا��Z! �� ا�����ن ا�_aا�!ي  

    O��.1!��. أن "�
�وB��� �o وأن "��ا��� ��� ا��5�ل �*, B��F�"، و������� �Mذا R58 !FG ��!د ��+�.

ا�X�Oص ا���ء ��`
 ا�'��ز�� ا!دار�� �� ���� �*م +*ور ��� ا������ : ا�1
ع ا�/��%

  �� ا�'���د

  H	�  1018ا�+�دة Bأ� ��� �"��ن ا,
�ق ا������ { : �.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"

�) WL"�'د أ �� �و� ����( ��B و�� ه;: ا����� "�aم ا�+��+�ن �M,+�م �G �� �F�+F!ف أر��F)04 (

  . أF4! ,5'أ �. ,�ر"� ,����F أو �. ,�ر"� إ�O1ر ���+� ا������

  �، "�� ا��+'"' و��� ����Y B! أ�B "+�. ,+'"' ه;ا ا�LS �+�ا��� اDS!اف، و�� ���� �'م ا�+�ا��

!D .� ��" ?ب ذ���Y م ا������، و���Z�� �  .}...ف ر��p ا�+��+� ا�+�7	

وه�;ا �Mن ,�'"' �'ء ا�+��د ��*�ب ا�+'ة ا��� "_R أن "	'ر �F�W1 ��� ا������ "��'د �.   

  .,�ر"� ,��. ا�+��+�. أي أ1! وا�' ���F أو �. ,�ر"� إ�O1ر ���+� ا������

�' )���� ��� و�� �*��Oن ا(رادة أن "�'د �'ة ا������ وا��5! ا 09-08آ+� ,!ك ا�����ن ر �   �

!F4أ �� ا������ أر��F� ن��, �� ا������ و���B �� ه;: ا�����F� د'�" ��.  

  �F� g5O, ا�;ي g5O+م ا�����+� ا��Z��� !�Sر ا;�a وه� �*��Oن ا(رادة �Mذا ,�L '"'+ذا وا��M� B

    m.2ا���H و�� "��)� ا�O!��ن إ�� ا,
�ق ��� ا��+'"' "�د ا�S! إ�� ا����ء ا�+�7

� ,�'م و"��! ا�5d ,*�ؤ% ه��� �� ه;ا ا�	'د ��ل �'ى إ������ ا��_�ء �����ء   ��� �� m�7+ا�

 �D!ف ��+��+� �R�O �+' ا�+��د، و,�'م D!ف أ !1�R�O إ��Fء ا(L!اءات �Mذا ا�8_�ب ر��p ا�+��+

                                                 
  .87مرجع سابق، ص  قانون التحكيم الجزائري الجديد، عبد الحميد األحدب، -  1

  .117 -116عبد الحميد األحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، مرجع سابق، ص  -  2
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 ا����ء د��ا: أ��موأ)'ر أ�! �;�? ه� "_�ز ��O!ف ا1S! ,_�ه� ه;ا ا�S! ور�R�O� c �' ا�+��د 

  .ا�+m�7 ؟

أ�! ��F�Mء ا����ء ��	�ر ��� ���� )'ور  إ��ذهR ا�5d أن �g أي �. ا�O!��. �� ا��_�ء   

�a �� ا������. و�. �V "+�. ,_�ه�  إ��أن ا��_�ء  إ���� ��. ذهR ا�5d اL)  !1w!اءات�L ء��ا��

oد إ��� '"'��� � أ�� ،1ا�+��+� ا�+�7	� أ) W��Z! ا��aاع ��إ���  وا��_�ء �4�5!ة أ�! ر��p ا�+��+

� ��  ���ن ا�+Q!ع ا�e*+ي ��� "���ول ه;: ا�!�  .ا�+'��� وا(دار"� ا(L!اءات�_aا

  �' أ 	� ��+'"' ا�+��دm� R*�1018 ا�+�دة  أ"��ا�����ن  آ+� �� "�'د

�إ��Oء ا�	�>� ا !ار  ا�8\��فو�� ا������ ا�'و�� ��' أ�Lز ا�+Q!ع ا�_aا�!ي ";�
���  ����

� ا������ {: ا��� ,�m 1056/1,���+� دو�� �� �m ا�+�دة +��� H�	� ء ���  ... إذا���ا ��D�� �� �
,

�ا%����ء �'ة اأو � �
, {.  

� ������� أو ,��� ��� ��Zم ,���+� أو ��� ��Zم �F� ��� m�, �� ا�����+�� ا�'و��� �
وا%,

� ا�+�'دة �. �O�8ن ا(رادة �� ا������ ا�'و�� �Mن  �!آa ,���+� "�'د ا�+�F و������� إذا�F+ا� H�ا��


*�، أ�� إذا ا�'و�� ا�	�در �. ه;ا ا������، "��ن �!�o �ا !�S��O�Mء )�>� ا���
�; ����� ا�����+� �

� أو أ��ل ���Zم ,���+� ر�� "�'د �O�8ن ا(�F� ادة W� ��F� *�!ال، ا�;ي % "�'د��م ,���� ا���Zآ�

� أ)W و������� �Mن ا������ ا�'و�� ا�;ي �� ,�'د ا,
� ��B  ,��ن�F� ه��ك H*�� B�S ������ ��F+ا�

 ��F+ء ا���
*� أو ا(�>�ء %���� ����  B� ة�O� ������� % ,��ن )�>� ا���
�; ا�+�F� �ا�����+�� ا�'و��

� ��F;ا ,�����F� ه��ك H*�� B�S.2   


 ا����XY ا�����'��RO*2 ا���^� �� \: ا�1
ع ا�
ا�9�  

                                                 
 157، ص 2007، الثالثة، الطبعة ةرالقاهكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، أنظر محمود مختار أحمد بربري، التح - 1

  .وما بعدها

  .118 -117عبد الحميد األحدب، مرجع سابق، ص  -  2
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  �� وإذا آ�ن اS)� ه�  و�. ا�+*��� ا�������� ا��� ,�'�F�� �1 ا�+��+� ا(L!اءات ا�� ���Z
وا���

 ��� ��� ا������ أ"\�F� ���W	ه;: ا� �Oي أ�!�ا�1	�ص ا����ء �F;: ا�+*���، إ% أن ا�����ن ا�_aا

� ه�� 8�ف �!ا: %���، �Z
� ��ع �. ا����ء ا�+*�_� وا����ء ا�+*�_� وا(L!اءات ا�� ��� وا���

 �� ,	'ره� ا�+��+�L�� م���e� B� ق'�� !O1 وإ�+� "!�� إ�� ,'ارك gأ)� ا�� p+" % H q� ء�� 

' إL!اءات ��7	!ة و�� ��ا��'  	�!ة�.  

   g���, ن�+o إ�� ��!" B�S ة'��*� �
�Gو Bو� ����  �+� B�e� �_و"�	6 ا����ء ا�+*�

� 8�اءا�'��ى ا�+���o�ا �F� أم "��+� ر����!� H1.آ��  

   ،�� أو و ���Z
�� �'ة ���F �'ى B�O�8 �� إ)'ار  !ارات ,��*� ���+�� ���� ا��%O�*و,��! ا�

� �. ��T ا���Q وا�+�+�ن ��أو �. ��T ) اSوا�! ��� ا�!ا�)dو�'ى B�O�8 �� إ('ار أوا�! و%

 ��Qداء وأوا�! ا���'"!(ا�Sوا�! اeآ.(  

  ��51م ا�(�-� ا��;��� :و;أ

� و��� ��
�B ا�����'ي  ��� ا��%O�*��� د�	ا�+� : } �O�8 أو ،d�� إ)'ار اSوا�! ��� ا�!اO�8

5� ا�7	��� أو ا�7	�م و�4�5!ة ا���Qط دون وL�د ���ز�� ��. 1	F� ،.�+�  !ار �Y �� ا,�7ذ ا��!ار

� "�'��F ا�R��O دون ���� ا�O!ف ا1S! و"	'ر �. ا����o "	'ر �. ا����o ���ء ��� �!"FLا

 ���p �����5ر:  ���o �� �����5ر: ��آ+� �F�  �Q� �+"'ط إداري ,��م �B ا�+��آ� �58Sب ,�ر"�7� و�+��

�����  W+� :إ�� ا���5ر T"'ء ا����  .} وإن ذهR ا�
�B وا��

� ا��� ,�اBL ا��	�ر  O�*ه� ا� T"'ا�� B�
� و��� ����� ا��%O�*وا� ��اد �. ا����!�Sإرادة ا �� �

 �F���	� �آ+� �� ���� �'م اSه���  - ذا,�F–ا��������، وذ�? ��m ا�����ن إ�� �58Sب ,��g ��(رادة ر��"
                                                 

، 2008، سنة 1عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة  -  1
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 �F�� �o��ن ,'�1 ا��ا���� R�O��� c+�_+أو ا� !�<�� �5*���� �أو ��	���F، وإ�� ,�� g�eه+�� ا�+	��

� ا�+�Q�دة، و�. �V "��ن �+!ا 5� ه;: ا(رادة أو ,�+��g����� �F ا"��!� pو�� �\Q�� �F�� �o��دور ا�

 �إزاء �!آa و%�� أي آ�4
�، ��c� �F*" T ا�S!اد أو "�� ����F �� ه;ا ا(��Qء، و���ن �� ه;: ا����

aء او �!آ��  .�g �!ا R وه� ا�+!آa أو ا��g ا�;ي "�R�O إ��Qؤ: أو �+�رW1', B�8 إ�aا��� ���

��.�E: !�� د�X�'ا����	اءات ا���1`�� وا��
F  

��F+*  �F ��� أ�8س ا�>!ض   5� ،�� وا�� ���Z
ا6��1 ا�
��Fء ��ل ا�+�	�د ��(L!اءات ا���

�F�� اءات إ��!Lاع، وإaا�� �� �	
�� � إL!اءات ا�����g، وه� إL!اءات ,F'ف إ�� �
� اSد�� ا�Wز�

�، وه�  ,F'ف إ�� �
� ا�W �ت ا�������� أو ,�از��F ��. ا�7	�م�Z
أ��Vء ا�7	���، وإL!اءات ,�

 �F+*  ' 'ر:، و	ا���� ا�;ي �8 ;�
�+�ن ,�� �� أو  ������إL!اءات ,F'ف إ�� )�c أو إ�'اث ���� وا 

 !1wا �F���F��F
� R*��  !�*ا� .��e, ف إ��'F" اء!Lاء و ��� آ� إ!Lإ '" T�� ،c8�� :�_,إ�� ا

�5� (L!اءات ا�7	��� أو إ�� ا,Oن ا��ا����، و"� ;�
�, g5*, اءات ا���!L)وه� ا ،g�o :�_

y�� �F�� ���F ا����T ";آ! أ���    1.ا�>!ض ��o �F+�ن ,�
�; ا����، و�

   ��Z
� ,'�1 ا����ء �� ا(L!اءات ا����e*� ي �� "���ول!�و,_'ر ا(�4رة إ�� أن ا�+Q!ع ا�_aا

5� ������� ا����D أو ا�'ا��1 ��' ,*���� �5� ������� ا�'و��وا�� ��*���� y�� �F� ض!.  

  :�*���e. و�. �_+� ا��	�ص ا��اردة �� ا��c"!Q ا�_aا�!ي ����M 8�ف ���م ����ول  


اءات ا��	��� وا��� ��`1	R& �*ء ا��Kاع -1F!ذ ا�Y2�� ��:ء ا����-� ا��\:  

� ���ر اه�+�م �� ا�
�B ا�
!�*� و ' FG!ت �� ه;ا ا�	'د  �e*+ه;: ا� Hا,_�ه�ت ��' آ�� �VWV:  

                                                 
سيد أحمد محمود أحمد، سلطة المحكم في إصدار األحكام الوقتية واألوامر في القانون المقارن والكويتي والمصري، مجلة  -  1

  .83 -79، ص 2001، العدد الثالث، 25الحقوق، تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، السنة 
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وه� ا�;ي "!c�+, XL ا����ء ا�� ��D� B��� !(�  ��Q��Z! ا(L!اءات ا�� ���  :ا;H�I2 ا$ول-أ

� ا�+�	�� ���+��ز��ت ا�+�
 g��F�eQ ��� ا�������Z
   :، وذ�? %���5رات �+��� ��1�Fوا���

���� O, �� ن وا�57!ة������� �F��! .B��5وL�د o+���ت �1)� �� ا����ة �'را"��F و�

آ+� أن ا5�8�د  ��ء ا�'و�� ��L�د ا,
�ق ا������ "�	R ��� ا����ء ا�+�o��� دون ا����ء  ����

 .ا��%�� أو ا�� ��

����  �FLا�اف و% �� �!DSا �FLا��1)� % �� � ��o�  B
� ا�5L)ر ��(O�8 ���+ا� ?�+" % ��أ"

 .ا�>�!

� وإ�+�  ' ,_ ����+��+c ��� ��!ات ����ر�� أو ����5'ة، وأن ه�\� ا������ % ,�' �F,�*�L �	�رة دا

 Rو�. �V ��' "_' �. ا�S'اث �� "5!ر ا,�7ذ إL!اء ,�
�Z أو و �� �� �Y! أو �ت ا���ده� و"	

� ا������ %,�7ذ ا(L!اء ا�+�O�ب�!*��� �F��� .ا�L+�ع أ�

���� Z
� �� ��. أن ا,�7ذ ا(L!اءات ا���FLا�ا��!ام �5'أ ا�+ R�O�" م ا�������Z� أو آ+� أن ��

��c ا�>!ض �. ه;ا " �F�� �FLا�ة، ����!ام �5'أ ا�+eL�
� إ�� ا�*!�� ��	! ا�+��oإ RL��*" �ا�� ��

��O ا,�7ذ:�� �(!
 .ا(L!اء و"�O ا�7	� �8ء ا���� ا�

����  �+� �� أم و �����o�� Hاء أآ���8 B�� درة�	م ا����Sا ;�
�, �O�8 ?�+" % ���+آ+� أن ا�

�8�O! ا�7	�م إ�� ا��_ ;�
�� ا��_�ء �ء �����ء ���	�ل ��� أ�! ����Sن �. ا�م ������Sه;: ا

���ء �. ا�5'ا"���.2 
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آ+� أن ا�8Sس ا%,
� � ا��'ي ������� ا�;ي �B أV! �*�5، و% "��ل �. ا�+*��� ا��� ��F ا,	�ل  ����

��Z
 . �����Zم ا��م ��� ا(L!اءات ا�� ��� وا���

� %,�7ذ ��� ه;: ا ����Lآ+� أن ا��� �F�"%د و���8�� "+�. أن ,FZ!  �5 ,��". ه�\� ا������ و �5 ا���

  .    ��� ا��aاع

�5! ا��8Sذ   , '� ��� ' إ"!"? وه�;ا "W1 .� !FZل ه;ا ا%,_�: أن ا��O�c ا��7ص ������� "

����� "��� و"�' �. ا�*��Oت ا��� "�+� c��F ا�+���، و��} �+���� �� g��" ���1 R�B ��; ا�5'ا"� { : ��آ�ن

��1.�. ������ ا������، وه� �� "qدي ����!ورة إ�� ا��+�د ا�+��� �
*B ��� �'ا�� ا�'و�� �� ه;: ا�+*�    

�F� ";هR إ�� ��p �� ";هR إ��B ا%,_�: اSول و"!ى أن ا%�1	�ص ��Z! ا�+*��� : ا;H�I2 ا�/�.� -ب

�� ,'�1 �� إ�Dر ا,
�ق ا������ و" ا�� ���e*� ��Z

	� ���F وا������ :!�Y ا�+��� و�': دون m�7

 m74 د�Lأ�8س و ��� �F,اف ذا!DSإ�� إرادة ا Rذ�? ) ا�+���(و"*��' ه;ا ا�+;ه �� �	
"���� ا�

� ه� اS 'ر �. �Y!ه� ��� ,�'"! \�Fوأن ه;: ا� �o��ء إ�� ا��_�� �L�� W� �V .و� ،�\�Fا� ���Q, '�

� ا,�7ذ ��� ه;: ا(L!اءات، +�W� ب أو�� �'ى��اع، و�. aع ا���o�� �� ���Fا�� �	
آ+� أ��F ,+�? ا�

� إ�� �� "���B ذ�? �. ا �	�د ��o)�� ،ع�o�+ه;ا ا� p+, % ��Z
,*�c�O ا,�7ذ إL!اءات و ��� أو ,�

 �FL '���,و ��Z

�; �� ,�e! ��,�7ذ: �. إL!اءات و ��� أو ,��, ���F8و H �! �� ا����ت و,��
�� ا��

� ��Zم ا������ ,*+ X�F;ا ا���، ���7	�م  ' ا��1روا g"!D ا������ �Mراد,�F ا�
	� �� ا�
�aاع وأن ��*

�ا �. ,�
�; �� "�7;: ا�+��� �. ��+" .� �F�M� �V .ء، و���وار,��ا � B�W"' �. ا��_�ء إ�� ا��

��Z
    2.إL!اءات و ��� أو ,�
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  ��� �Du!اف ��_!ي ا�+
�ل ا�*��R ه;ا ا%,_�: "*��' إ�� �!"� ا(رادة ا��� أن آ�ن أ"�+��

 ���� و"_�B ا�1	�)� ا 	��Z
� ا������ ��� ا�+*��� ا�� ��� وا���� �
,% �� �إذا �m اDS!اف )!ا�

� ا������ ��� ا5�8�د  ��ء ا�'و��، �� إ�B "!ى ا5�8�د ا�1	�ص ه;ا ا�1S! ��� إذا آ�ن ه��ك � �
ا,

�. ا�+��� �إ 	�ء o+��، وأ�� ا����ر � �� ا�_B�M� ،!5 "+�. ,_�وز: �eن ,1e; ا�+��+� ا�����+�O�*

 Hا�;ي أذ� �Z
�� ا%���5ر �� 6 ا�O!ف ا�+�	'ي ��L!اء ا�� �� أو ا����Fإ)'اره� ا���� ا�� '�� B�

�(Sذ ا�_5!ي ��� �� ا�
��F ا������ g��, ��"'� ��، آ+� أ��F "+�. أن ,�R�( �� ;7 ه;ا ا���� و�8

�ا�>!ا�� ا�"'"'F�.  


�ده� أن ا,
�ق ا������ �\. "qدي إ�� ا���5ر   � ���. � !FG� XL!" '"'L 6 إ�� 5V�ت ����


	� �� ��o�ع ا��aاع ��� ا%,
�ق، ���B % "��ل �. ا%�1	�ص ��� m�7� !�Y ��D�ء ا���ا��

��ء ا�'و�� ��,�7ذ ا(L!اءات ا��� ��� �c ا��!اض ,���Q ه�\� ا������ �Mن ه�� H�ا��� �Z, �1!ةSا :;

� �� ا,�7ذ ,�? ا(L!اءات ��� ���aLة �. ا,�7ذه�، ����ن �. �Y! ا�+��ل ا%��!اف ��+��� ��%"

�F�e4 �� �و ا���ل ا�aL�� B �. ا,�7ذه� او �. �
�ذه�، �+. ا����H أن  وا%د��ء �M 	�ء  ��ء ا�'و�

d ا(L!اءات � F�S ا,�7ذه�، إ�� �� ,�_�وز ���ط ا������ �. ��T اDS!اف و% "+�. �>�!  ��ء ا�'و�

�� ا�_5! ا��� , m�7��F ا�'و�O�8 .� !5, �F�S أو ،W�� !�<ا� �F, آ����.  

و�� ه;: ا������ ه� ا��� آ��H وراء FG�ر ا%,_�: ا����T ا������� ا�;ي "!ى أن ا%�1	�ص ��,�7ذ 

� % "+�. أن "��ن إا���8�� ا���Z
��� �� أي ��� وا����	   ����
�. ا%,_�ه�. ا�*����.، وإ�+� ه� "5�� �

F���+�� �.  

� "�g�O أ)��ب ه;ا ا�+;هR  :ا;H�I2 ا�/��% -ج�Z
ا%�1	�ص ا�+�Q!ك ��,�7ذ ا���8�� ا�� ��� وا���

� .� .�� ��Z
� ا�;ي "�زع ا%�1	�ص ��,�7ذ ا���8�� ا�� ��� وا���o�ا� ���ا���� c ا�ا� ��"�
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��. ا�����+� ��� ا�4!اك % ا�� W� ه� �+F��� � Wو"�5!ون ��� ذ�?  إ 	�ءوا�+���، ����ل �eن ا�

d  �+5'أ� �� .����ا%�1	�ص ا��aا�+� أو ا�+�Q!ك ��. ه;ا ا�+5'أ ,!د ���B  ��د ,�	� أ�' ا��

B��� اردة�د ا��ول ا������� �V ،ا�+5'أ y*5� 5'أ� ?�;� �  :ا���%ت ا�+7	�)

'�ن ا�'&*أ ��:  

  !FZ"  ن ا����������� �
� أو ��ه'ات دو��� أو �. ا�+	�در ا�+��7�"!Q, �(�	� Hاء آ���8

 ���ء ,���+�، أن ه��ك ,aا�+� �� ا%�1	�ص �� e4ن ا,�7ذ ا���8�� ا�� ��  B�� أو ،����, X���ا

��ء ا�'و�� و ��ء ا������  .�� ��Z
  .وا���

��ء    H	�1ا '  ���D�ت ا��"!Qا�� d� Hذا آ��M�  �ا�'و�� ��,�7ذ ا(L!اءات ا�� ��

�، �Mن �Z
� وا����*� ������� �Lذ�ن ا��+�������ة !Ve�� ��ت ا��'"�"!Q1985ا��  ��Sا ��_� B�oا�;ي و

�، ا,7;ت ا�+��'ة ������ن ا��_�ري ا�'و�� �Z
وا�;ي أ ! ا�1	�ص ا�+��� ��,�7ذ ا(L!اءات ا�� ��� وا���


� �>�"!ا "�! ا%�1	�ص ا� ��.��F_�� ك!�Q+.  

  �O�*� .�+��+�� ف!�" Bا��6��7 أ�+� �F� �+ء ا�������ا,�7ذ ا��!ارات ا�� ���  أ�� ��B ا��

�، و"�g إدراo �FL+.  !ار و �� ,���!ي�Z
أو ,+�F'ي، ���و% �;�? ,_�وز �����Y gب  وا���

� ا�_5! ا���
�;ي �'ى ا�+���O�8.  

� ��. و"_+c ا�
�B ا��'"T ��� أن �5'أ ا�4%!  �Z
اك �� ا%�1	�ص ��,�7ذ ا���8�� ا�� ��� وا���

 !(��� .+��" .����'  �ام ا�+5'أ أو �qدا: ا�+�O�� و��+��B ا������ أ% وه�ا��, �VWV:  

�  ��� ����, �� �
� ر�Y وL�د ا,�Z
إ !ار ا�1	�ص  ��ء ا�'و�� ��,�7ذ ا���8�� ا�� ��� وا���

� و�O�8ن ���+� � .��8ديأ�8س �� �B �. و%"
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� �� ا������ �� e4ن  إن إ !ار ا�1	�ص  ��ء ا�'و�� �
�� ا����زل �. ا," % �����? ا���8

 .ا%�1	�ص ا�����+� �e)� ا��aاع

إن إ !ار ا�1	�ص  ��ء ا�'و�� ��� ذ�? ا�8Sس % "�� إ 	�ء ا�1	�ص ا����ء ا�����+�  �

��Z
  .��,�7ذ ا���8�� ا�� ��� وا���

  .\� ��VWارد:  ��. ه;: ا���, !O1 أو Bز���, ��5!ت �. �5'أ ا%�4!اك إ% أ��F % ,�*� إ����4

B� ر�8 �'ود .� '� W� أ����� �
p ا����� �� .����  .��. ا��

   B(�	�1ل أ�8س ا�ز ��+��� ا,�7ذه� و��اءات ا��� "_!L)وا ����'  �م L'ل ���F ��ل ا���8

 ،�F� �� ن�O*�� ' �
��ء ا�'و�� و�'ى ������  !ارا,B وه� ا�  �FLا�ه�� �eوا�� ���)��R ا��%"� ا�


�ذ ا�_5!ي، وإا�+��� وا����� ��5ءة ا�*��دة ��� ������ ا���D�م ازا��ء �*��� ,�	� ��دة �����Zم ا�

��D�ء ا������ ��  .و,'R��L �� �1 أo �F�� �8�8+. ا%�1	�ص ا% 	�


� إذا ا( !ار ��%�4!اك �� ا%�1	�ص ���+  �" W�Bز���, �� ��� إ����4�Z
�� ا�� ��� وا����*، 

��ء ا�'و�� و  .�� B��� ا�_'ل cا����8ءات ور� B��� وإ�+� ,!د ���O� p�� ا ا�+5'أ;F� ،�+ء ا�������ا��

�F إ�� ا(رادةL!� ن��" ��d ا�+*�� �� .�����  ،,�+�� ��  ��د ��� ا�1	�ص آ� �. ا���5D وإ��

  .ا%�1	�ص

�  ��X�'!ا����د ا��� ��*	ر ا!رادة " رادة ا�����X	:"  

� ا�+��� ���	'ي ��+*��� ا�� ���  إ !ارا�
�B ا����� �+5'أ ا%�1	�ص ا�+�Q!ك �� "*��'   ��W(

 ��Z
� �� ا�7!وج �.  ��ء ا�'و�� وا��_�ء  ا(رادة�!"�  إ��وا���"'�ا������، و�� ,�'"' ��Oق  إ��ا�

 y5oا������ وB,اءا!Lإ :;F� ن�ا(رادة، و"�  ?�;� ��  إزاء,5�e*اءات�!L)ا  ��Z
 أه���ا�� ��� وا���
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�FLإ1!ا  ،B�� ه�!Z�� ص�	ا%�1 R�8و ���ء ا�'و�  ��. و%"� ا�+��� و 	!  إ1!ا�FL أو�. و%"

�  .�Z!ه� ���  ��ء ا�'و�

� ه;ا ا���ز"c ا��� 'ي  أ��  <�( �FL .ا(رادي� X"!	ا� m�	7ط ا��!�Q" % B�
، ��ن ه;ا ا�

� ,���� ��,�7ذ ا���8��  أ"� أو��Zم ,���� "�! ا�1	�ص ا�+��+� ا�����+��  إ�� ��(�4رة"��
�  وإ�+�FL

� وا(L!اءات�Z
  .ا�� ��� وا���

   �"�!ك �F;ا  ا�+*�_��� ا����زل �.  ��ء ا�'و��  اDS!اف��. ا�
�B ا����� ��%�4!اك و��!"

!�1Sا  !"'�, �O�8إن  T�� افآ�ن!DS5!  �. ا� �� ا%�1 إ���قا�*!��_	�ص ���+*��� ا�+*�

� ا�8%_�ل و������� ��_R ا%�1	�ص �.  ��ء ا�'و�� (زا��آ�ف و�': ��������، ���.  

�F��O�8 �� ,�ز"c ا%�1	�ص ,5�� ��'ودة ���+��ر  �WDMق��� �c ا��*���  اDS!اف �Mرادة  

 ��� وه� ��رض O1! ا�+�o��� ا�;ي "+�� ا����8 ا�+�Q!ك �� ا�+*��_أي ����  ا���1e!ا�+*�

�F*
� ا����ء ا�8%_��� وه� إزا�� ذ�?  1ا�8%_�ل �"�Y g���, ��� �+ء ا�������و�+'ى  'رة ا��

��� �F�"ود'�� H5V ا��� �����
� ������� وه� ا����_� ا�;ا,�� ا�8%����
 ��م ��Zم  �c ا�O7!، أي �+'ى ا�

��ء ا�'و�� �� أدى إ�� ,7�"� ا�+��� �
*R�D g� B إ8�ف ا�8%_�ل ا�����+� ا�;ي �  .� ��<" �

  .ا����ء ا�8%_��� ا�!8+�

  ��. ��T  'ر,�F ��� إ��Qء  ��ء ,���+�  ،آ+� أن ا(رادة ,5�� ��'ودة ��'وده� آMرادة ,���+�

  .�F ��+���ا�8_���، أي �+'ى ,��+�� ا�+*��� أو ا(L!اءات أو ا���8�� ا��� ,*��' ا%�1	�ص �

   c"ز�ا(رادة �� , �O�*� ن�V ا��+�د ����س ��� B�
ا%�1	�ص ا�����+� �+��� �;�? "_+c ا�

وا�8%_��� 1	�)� وه� ���ر ا�����+�� أي �'ى ا,	�ل ا�+*��� ��o�ع ���د ا%�1	�ص 
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 �F��	,ى ا'� R*�� أو �F��5D R*�� ،ف!	��� �F�����  م، و�'ى� ،�*��دة ا�'و��ا�8%_��� �����Zم ا�

B*
� ا%�1	�ص ��5D ��� !Vq" �� �وه.  


اء �F!ا ���&-� ��X�'ا�����'�� "  اتا����د ا�:"  

   BD��� T�� .� ء �'ود����� p�� !�Y ���
أو �'ا: ا�+�o��� �W ,��': إ% 4!وBD ا�������� ا�

�(S�� ل و�'م ا�+*�س�_  .ا�' ��� وا�+!��، و �ا��F ا��eآ' أو ا�8%

��R �� ا�5d أن �5'أ ا%�1	�ص ا�+�Q!ك ه� �5'أ ,�!"!ي، أي "��
� ���!"! ا��co ا�> "!ى  

� دون أن "�o�ا��. ا���8س ذ�? ا%�4!اكا��S ا!�*
, �O� �� دور  ،أو ��'ود: ،<��5� B�� وأن

� �. ا(L!اءات ا�ا(رادة 
��O� �� ا�����+��، و"5'وا أن ا�8Sس ا������ %�1	�ص ���آ� ا�'و��� �

�F��� !(�  ��� ��� ��Z
� أ1!ى �. ه;: وا���
��D ا,�7ذ ������M� ء ا��������، �c ا%��!اف ��

B���ء ا(L!اءات، �5  .� B�� 'ر	و�� " ������� g���, أن .�� وا��
�ذ ا��� "�����
    1.ا�


اءات و	��� و1�2`�� ��* .`
 ا -2Fذ إ�Y2�� ا������ �Sء ا��:�� وه���-� ا��\ W� اعK�� �Sه� R&	

   :ا������

� ا������ أن { : �.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� ��� أ��1046 B	H ا�+�دة   +��+� .�+"

� ���ء ��� R�D أ�' اDS!اف، �� �� "�m ا,
�ق ا������ ��� W1ف ذ�?�Z
� أو ,�� q� !��ا'�� !�e,.  


�; ه;ا ا��'ا��! إرا��� ��ا�+�L ،m�7ز �+��+� ا������ أن ,R�O ,'�1 ا����o  ،د"�إذا �� "�� ا�O!ف ا�+

�o��' ا���ن �ن  ��eQه;ا ا� �� g5O"و.  

                                                 
  .518 -517الحسين السالمي، مرجع سابق، ص  -  1
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 �5  .� �+�W+ت ا����+�� ���'"� ا��Z
� أو ا���� q+! ا���ا��'ا c�� ا������ أو �����o أن "7+��+� .�+"

  .}ا�O!ف ا�;ي R�D ه;ا ا��'��! 

   �� �� إ% أ�B وإذا آ�ن ا�+Q!ع �� ا��	�ص ا�*����Z
� أو ا���� q+اءات ا�!L)�� د�	د ا�+�'�"

� ��� ���ق ا�7	�م ��� Z���+ف ا�'F�*" �� اءات آ�!L)ر ه;: ا�Dرج �� إ'�" Bأ� B�� ?4 % �+�

!O7�� �Fo!  .ا,
�ق ا������ و�'م ,

   ��  !�M)'ار اSوا� ا%�1	�ص�Mن وو��� ��m ا�+�دة ا�*���� q+ن �ا���" '  ��Z
_�% أو ا���

��. �� و ' "�'ث ,�رض  - ��. اDS!اف  إ�
�ق�� ���� �'م وL�د –��Q!آ� ��. ا����ء وا������ 

��ء ا�'و�� �eQن ا��'ا��!  رو�� "	' �ه�\� ا�����"	'ر �.   .��� q+ا� ��Z
 �. ور�+� "7
6 ،أو ا���

� ا������ و�. �V  صا%�1	���� ه;: ا�S�ر "_� ه;ا  إ�
�قاSول ه� وL�د  أ�!انه;ا ا���رض \�F�

'م � c�'ا� B��+" !1Sا �	ن ا�7S '_� !�Y ���Z! ا����ء  ا�1	�ص"��ن ا��_�ء �����ء �� ه;: ا����

��e*+ه;: ا�،  ��
� �'م وL�د إ,
�ق ��. ا�7	�م �Mن ا�7	�  ' "��� �� Bءوا����� أ��ء  ا��_����� %


�;: �. ا�S! ا�	�در �. ه�\� ا������Sن ا�S! ا�	�در �. ا����ء أ �ى � ا������ �ه�\�, T�� ..  

و"!ى ا�5d �*+� ����زع ا%�1	�ص ��. ا����ء وه�\� ا������ �� ���� �'م وL�د ا,
�ق   

 cا��� ر� �F_ا� ��� .��" Bا������ أ� �و�_�ء أ�' اDS!اف إ�� ا����ء و�_�ء ا�O!ف ا1S! إ�� ه�\

� ا��� ر�c إ���F أو%، و�c �!ا��ة  ��إ���F ا��aاع %��� أن ,� 6 �8! ا�7	�F_ا� .� �F�� �	
���. ا�

 X�� ��� ق�
ا�1	�ص ا����ء ��,�7ذ ا(L!اءات ا��� ,�� g�����Zم ا��م ��� ��� ا�!�Y �. وL�د ا,

� ا������\�F� �O�*ه;: ا�.  
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   ��+F" ص "+�رس �� �����. و��� ��ه�� و���	ا ا%�1;F� ،ء ا(داري��m ه� ا�1	�ص ا��

�.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� وذ�? �� ���� �_�ء أ�' أD!اف ا��aاع إ���F %,�7ذ  1046ا�+�دة 

و"+�رس �� ���� ا����ع �. )'ر ا�S! إ��B �. ه�\� ,'��! �H q أو ,�
�Z، وأ�� ا%�1	�ص ا����� 


�;: إرا�, .� cوا��� �Z
د"� إذ "_�ز �+. )'ر ا�S! ا������ �+� إL!اء أو ,'��! ��. �H q أو ,�

�   +�.1	���B ا��_�ء ��+��+� ا�+�7	

�/��E: ا$د�� W� %�&�5د وا�Lء �� ا\�*��ء ا��  دور ا��

� �.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"�  m�,1043 ا�+�دة   "!�"+�. ان ,�y5 { : ��� أ�Bا�_aا

� ا������� �
,���� آ+� "+�.  �4�5!ة أو ا���8دا ��� ��Zم ا(L!اءات ا��اRL إ,�F��5 �� ا�7	��� ،�� ا,

� ا������� �
  .إ1��ع ه;: ا(L!اءات إ��  ���ن ا(L!اءات ا�;ي "�'د: اDS!اف �� ا,

� ��� ذ�? ,���� ���+� ا� �
�، إذا �� ,�m ا%,Lاءات ��' ا���!L)ا y5o ������ 4�5!ة أو ا���8دا إ���

  .} ���ن أو ��Zم ا������ 

� ا������ أن ,��7ر إL!اءات ا������ ا��� و"*�
�د �.   \�F� ز�Lي أ!�ا��m أن ا�+Q!ع ا�_aا

 R��L Rو";ه ،���	7��� g��, ���� و"!ى ا�
�B ا�>��R أن  �ا�' ا(�5Vت ,'  �ا�' إL!ا+�W� اه�!,

� وه� ,�? ا��� ,�'د D!ق ا(�5Vت و �+� آ� D!"أ1! �. ا�
�B إ�� أن  �ا�' ا(�5Vت ���o�� �F�� ��

 '�� �F��5,إ R_" اءات ا���!L)�5. ا" ����F ا1w! إL!او��� ا(�5Vت و�. "�R� B��� cء ا(�5Vت و�

� أ��م ا����ء
  .�8�ك �58 ا(�5Vت ا�+��7
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  .68 -65ص 



� ��� ��� ا������ �� ���ز��ت ا���                       ا�
	� ا���������د ا%دار"�ا���ت ا�! ��� ا��  
 

  
147 

 

  

� ا(�5Lر وا(�aام ا��� "�+� c��F ا����ء ��' أ�Lز   O�*� c�+�, % ا������ �و�Z!ا إ�� أن ه�\

 e_�, ا������ أن �\�F� ن�ا�����  .إ�� ا����ء %,�7ذ إL!اءات ا(�5Vت ا�+��58

   W+� �5تV)ا ��� �� �_�ل �*�وإذا آ�ن ا�����ن ا�_aا�!ي  ' ��X ه�\� ا������ �O�8ت وا8

� �. ا�1	�ص ا����ء �+W ���+�دة  1043���+�دة �e*+ه;: ا� �L '�� !"وa���� .Oا� ��e*� �� Bإ% أ�

1021 /2 Bأ� ��� m�, إذ{ : وا��� ���" ����L رض�� �	أو إذا � ،�. ����aو"! �'��� �� ور D ا

 �� ا�+�7	����� ا��F_اف إ�� ا�!DSن ا�ا�+��+...{.  

� ا������ أن ,*�+�c إ�� ا�FQ�د ���)�ل إ�� ��. ا������ �� ��o�ع ا��aاع و�Z!ا إ��   \�Fو�

� ا(�aام ��� "+�. ��F ا��	�ل ��� د��O�*� ا������ �� ا(�5Vت ا�+*��� �. ا��FQدة �B�M �'م ,+�c ه�\

�Fا��ا������ 8+�ع أ  �\�F� ��*�" ��� ر��        1."_�ز ��F ا��_�ء إ�� ا����ء ���aم ا�FQ�د ����

� ا������{ : �.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� ��� أ�m�,1047 B ا�+�دة   +��� ����, 

 �)� ه� ا�+�7	� ���T�5 �. اSد�� و"+�. �R*� �F و���: أن ���+� ا������ آe} ا�T�5 �. اSد�


p ا�����ن ا��� ,�m أ�m�1048 B ا�+�دة � .� : } �� ������ ا��O�*ورة �*��'ة ا�!�إذا  ا ��H ا�

� ا�+��+�. أو ,�H�5 ا(L!اءات أو �� ��%ت أ1!ى، �Lز �+��+� ا������ أو +F� '"'+, أو �,�'"� اSد�

' ا��!D .� B� m�1!ف ���+� �Du!اف ��%,
�ق �c ه;: ا� ��_�1S!ة، أو ��O!ف ا�;ي "B+F ا��

� ,'�1 ا����o ا�+m�7، و"g5O �� ه;ا ا�eQن  ���ن ��' ا����oا�������"!� RL�+� ا�5�O" أن ،{.   

� ا�+��+�. أو   +F� '"'+, أو �و�. ا�+�دة �_' أن إ������ ,'�1 ا����ء ���+*��'ة �� ,�'"� اSد�

  :ءات واردة وه;ا إ��,�H�5 ا(L!ا

 . �R�O �. ه�\� ا������ ♦

 .R�D "�'م �. اDS!اف ��%,
�ق �c ه�\� ا������ ♦
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 .R�D "�'م �. ا�O!ف ا�+*�_� و��. 4!ط أن ,!B� m1 ه�\� ا������ ♦

 

 

 

 

� +*ور ��� ا������ �� ���ز��ت  :ا�'&�% ا�/�.��� ���ا�
	��� ا������ ا�_

  ا����د ا!دار��

� ا�����+�� �� �aاع ��o��B ���� ذ�? ا���� ا�����	' �\�F'ر �. ا�	اء  ��' إداري!ار ا�;ي "�8

�ت ا������ ����ء ا�'و�� ا�+ m�7�y*5� %�_� ?�; ر ���B ��� ���  دو��دا��1 أو "!Q, H��,و ' أ ،

. �� ه;ا ا�����ا������، �Oز ا��Lأ���م ا������ �� "*��! ��� أ8 ' أ �� .Oم ا��Z� إ% أن، ��oوا p

و��� ا������ آe)� ��م "��ز �_�� ا��Qء  ،�� ,c"!Q ا�_aا�!ي ،�;�? ���8ول c+L ه;: ا��	�ص

ا�+��� �B و"�
;: اDS!اف ��ل )'ور: ا���1ر"� ،أ�� إذا ر�d ا�+���م o': ا���
�; ���Q!ط ,'�1 

  .ا����ء �;�? 

�. ����� ,��ول ه;ا ا�+W1 .� T�5ل ��5�O. ه+� �" g58 �+و�:  

�, ا$ولا-'� :�����. ���WO5ن آeداة ��! ��� ا��Oا�.  


�;: ا�'-�, ا�/�.������ !�Sإ)'ار ا '�� ����� .ا�! ��� ا��
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	��� ا������: ا�'-�, ا$ول�  ا�-�W ���&-_ن آfداة �

�+��� ��' "_R أن "	'ر ��� ا������ �� ���ز��ت ا���د ا(دار"� ����1 �. ا���ب وان "!ا�� ا       

� ��WO5ن ���O!ق ا�+�!رة  ����� �. o!� B+�� ن�ن ،��� % "��ا���� �F5�O�" وط ا���!Qإ)'ار: ا�

��ء ا�'و�� ��Y ��� ا������   � �5 ا�+��+� ا�+�7	� �;�?، و��� ه;ا ا�8Sس ,H !O ��'ود ر ��

. ا�+�!رة %�Oق ا�!D ���V ع!� �� �V ن �� �!ع أولWO5��� B� ن�O+م ا������ا��� .  

��� ا������ ا�'-��ن �8 ���&-_ن: ا�1
ع ا$ول ���*ود ر	��� 	�ء ا�*و�� �  

  .-�ق ا�&-_ن :أو;

9 ��&-_ن -1^�Yا������ ا� ���  :�O W_ل �2*�* 

   �� � !
� ا�������� ا�+�)!ة �eQن ,�'"' ��� ا������ ا�WO5�� co�7ن، و"+�. ا��+Z�S6��7 ا,

  :_�ه�.ه;ا ا�	'د ��. ا,

  ":\9اا��"ا;H�I2 ا$ول  -أ

7�c أي ��� ,���+� ��WO5ن وذ�? �>d ا��Z! �. ���ن )'ور: 8�اء آ�ن )'ر   " B� ��وو�

 �+��� ،�F������ g�5O���� ن أو آ�ن  ' )'ر �� ا��7رجWO5��� .Oا� �F����� إ ��� ا�'و�� ا�+!��ع أ��م  

� أ1!ى ,'رج أ"�� �� إ�Dر ه�����  �+Zأ� Rن ��� ا������ إ�� �'م ,;هWO5� ء����� c8�+ا ا%,_�: ا�;
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 p+ا��� ا�� �ا%�1	�ص ��Z! د��وى ا�WO5ن إ% ,�? ا�+���� o' أ���م ,���� )'رت �� إ ��� ا�'و�

��F ا���� ���WO5ن��  .�  .  

   ":ا��h"ا;H�I2 ا�/�.�  -ب

  ��� ��D�ء ا������O� .� gق ا�1	�ص ا��, ������  �+Zإ% ه��ك أ� m�7" % B�WO5ن و,_

� ,+p ا���Zم ا����D و������� % "m�7 ه;ا ا����ء ��Z! د��وى ا�WO5ن ا1S!ى ��� �� �����%ت �

�  .آ��H أ���م ا������  ' )'رت ��� إ ��� ه;: ا�'و�

   �Y!ا������ ��� ا� !�� �و";هR��L R �. ا�
�B إ�� ا���ل �eن ا�!L�ع ��� ��� ا������ �� دو�

5� ا��5!ى O, 'o�ر ا������ ا�'و��،  �.�� "��Q ا��( �أ�, % �F�L' ��. اDS!اف ���F وه;: ا�'و�� أ"

� ��م �eQن ا%��!اف و,�
�; أ���م  1958و,aداد ه;: ا�O7�رة ����Z! إ�� ��ه'ة ���"�رك ا�+� 

 ;�
�, dر� �Lأ .� �F��� m�, �58ب ا���Sا .�� .� ��5�، إذ �_�LSن ا������ ا�ا������، أن "� ���

 �+��!ف ���+� دو��� ���W�1Wت ا���, �F�M� �������و ،�F�� ا��� )'ر ���� ا������  ' ,� إ�B��O �� ا�'و�


�;ه� �, .�+" % ،B��!D .� آ� ��، إذ أ�B �. ا�++�. أن ��� ا������ ا�	��X �� دو���D�ا� �+Z�Sا ��

� �����S g�5O+�ل ��ه'ة ���"�رك، �+_!د"�<�� !�O1 !أ� �ا������ وه !�� �  .أ�B ,� إ�B��O �� دو�

   ���ء ه;: ا�'و�  B� c�+�" �� B�و�;�? "!ى R��L �. ا�
�B أن ا���1ر دو�� �� آ+�! ������� �5

�. ���د آ+� ه� �4�c �. 8�"*!ا ��. أ"�� �*R5 و�8�� ا%,	�ل ا�_�'ة، و������� �B�M "��ن �. 

. ��� ا���� ا�+68q أن "��ن ه;ا ا%Oا� ����1ر ��58uب ا�+��'�� �'و�� ��! ا������ �558 �� إ�����

 ��� ��� �� �Z!ه�، أن ,�!آc�+L a و�8�� ا�! ��FLو .� ���Sا .� B�M� ?�;و� ،B�'� .� نWO5���

ل �. ا������ �� ا�'و�� ا�+�O�ب ,�
�;: ���F، و���ء ��� ذ�? �c��� % B�M �. ا�*+�ح �Du!اف �eن ,���ز

. ���WO5ن �� دو�� ��! ا������Oا� g"!D �F��� .ع و��L!ا� g"!D1 .  
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ع ا�KIا�
ي -جL'ا� M	��:  

�� "�O!ق ا�+Q!ع ا�_aا�!ي ���Oق ا�WO5ن �. W1ل ,�'"' ��� ا������ ا�WO5�� co�7ن   

 ���ن ا(L!اءات  �. 1058/1����*5� ������� ا�'ا��1 أ�� ����*5� ������� ا�'و�� �_�ء �� �m ا�+�دة 

Bأ� �. ���WO5ن { : ا�+'��� وا(دار"D ع�o�� !�"+�. أن "��ن ��� ا������ ا�'و�� ا�	�در �� ا�_aا

��_' أن ه��ك ���_��. اSو�� إ"_���� وا1S!ى �5�8� . } ��1056 ا���%ت ا�+�	�ص ����F �� ا�+�دة 

�
, ��، وا����_� اSو�� ا("_���Y��	ه;: ا� ��� R,!�, �
�" !�' أن �_!د )'ور ��� ا������ �� ا�_aا

. ���WO5ن ا�+!���� o' ه;ا Oى ا��د� !Z�� �"!���د ا%�1	�ص ��+��آ� ا�_aا�% B,ذا '� ��

ا����، وذ�? ��� إذا آ�ن ا����  ' )'ر �� ���ز�� دو��� % ,�	� �����Zم ا������� ا�_aا�!ي �eي 

  .��! ا������ �� �!�*� ���� �. ا��ا�� ا���F إ% �_!د وL�د

   �F���� �F�c �. ه;ا ا����y �� �' ذا,B، و�و"���g �� ه;ا ا(L!اء �_+��� �. ا�+aا"� �

� ا���ا�y ا1S!ى آ�8eس ���!"! ا�1	�ص ا����ء ا����D وا�
	� �� د��وى +�W� م'� BL!�

�  .�WOن أ���م ا������ �Vn .� �F��� R,!�" �+� �+�8%ر �5�8

  O�" إذا �ا�����+� وه ������ ���� ا�+
�g ه;ا ا�!أي �. �5'أ ,�ز"c ا%�1	�ص ��. ا�'ول ا�+��7

'"' �. ا�'ول، �� و"*�O! ��� ا�+�ه'ات ا�'و��� ا��7)� ��%��!اف �� �� ا�������+Z�Sا �� c5�� 5'أ�

! د��وى ا�WO5ن وو��� �m�7, B دو�� ��! ا������ ا�1	�)�  �)!ا ��� �F��Z. و,�
�; أ���م ا������

ا�+���� o' ا���� ا�����+�، و������� % ,+�? ا�'ول ا1S!ى ا�+�O�ب ,�
�; ا���� ا�����+� ���F أو 

  .ا%��!اف �B ��� إ ��+�F إ%  5�ل أو ر�R�,!, d ه;ا ا���� �Vwر: �� ��F��Z ا�������
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��Zم  ����� وا��� "+�. أن آ+� أن ه;ا ا(L!اء "����G �4ه!ة أ���م ا������ �Y! ا�+�	�� �eي   

R�� .� �F� g�� �� ��� R,!�+اء ا�a_ا� c� ��� �	�7� ��L R*�� و ' % ,�L' أ"� دو�� �5�  .,��ن �

�O أه+��  	�ى  1058وا�+��ر ا�;ي ,B��5 ا�+�دة   " ��.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"

B�� ن ا�;ي ,� إ)'ار ��� ا��������+��.  

ا��O�c ا�y�*5 وا��اXo ا�;ي "+�a ه;ا ا�+��ر % "�� أن ا�+�Qآ� ا���  ' ,	�دف و�c ذ�? �Mن   

�  ' ,� إ�_�زه���  .,�'"': �� G!وف �

� �aو% ��� إرادة اDS!اف ��!   �+���, �*8q� اف أو!DS��58 ا�+��ل ��'�� ,�'د ا ���

�، أن "�� ا��F*��� g��" R58 يS ث'�" '  B�M� ت ا������ �� ���ن ا������ �� ���ن�*�L d��د ��

!1n.  

� أن ا���� ا�����+� ,� ا��� �B��� c �� ���ن �Y !1n! ذ�? ا�+��7ر   F��Q� ذا �'ث %���5راتM�

 B�� ن ,�'"' ا�+��ن ا�;ي )'رM� ،�F*
� ا������ أو ا�+��+�. أ�\�F� اف أو!DSآ+�! ا������ �.  �5 ا

�+�W إذا ,� ,� �c ا���� ا�����+� . "+�. أن "��! �d ا�+�Qآ� 1058ا���� ا�����+� و��� ��m ا�+�دة 

�� ا�_aا�! ���+� آ�ن ��! ا������  ' ,� ,�'"': �� دو�� أ1!ى، ��S .�+" B�M' اDS!اف أن "�+*? �eن 

 �"!�ا���� ا�����+�  ' )'ر �� ا�_aا�! و"*��' ��� ذ�? �. أ�L ا�'��ع �. ا�1	�ص ا�+��آ� ا�_aا

� ��. ا���Sم ا�����+�� ا�	�درة �� ا�_aا�! �� ا�+_�ل  ��Z! د��ى !
ا�WO5ن o' ه;ا ا���� وا��

 �o!� ر��ا�'و�� وا���Sم ا�����+�� ا�	�درة �� ا��7رج، أراد ا�+Q!ع �. �F�W1 �'م ا,�7ذ �

� و H ا��� �c ��� ا���� ا��F*��� g������+�، "�� 6 ��� ا%���1ر ا�;ي "��م �B ا�+��+�ن �58Sب ,�

�����1ر ا�����ن ا�_aا�!ي �'و�� ��! ا������ آ�8eس ��5�ت ا%�1	�ص �����o ا�_aا�!ي ��Z! د��ى 

 �ا�WO5ن ا�+���� o' ا���� ا�����+� ا�	�در �� ا�_aا�! و�'م ا�1	�B( �'��وى ا�WO5ن ا��7)

ف �� ا%���1ر 8�اء ������ ا�����+� ا�	�در �� ا��7رج "*��' أ�8�8 ��� ا%��!اف ��!"� اDS!ا
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 �F*
� أو ا�+��+�. أ��+���, �+Z�� ا%���1ر إ�� �� �O�*ه;: ا� d"�
�g"!O �4�5! أو �. W1ل ,

 ���+��ن ا�;ي ,_!ي ��B إL!اءات ا������ و������� ا���1ر ا��y8 ا������� ������� وا�;ي "6��7 �. دو�

.Oق ا�!O� g�  .   1إ�� أ1!ى و�8%+� ��+� "�

  :ا�&-_ن ��5I .���� ا������.-�ق  -2

   �+Z�� �"أو ,���+� ��د ���O� �+���, ن�ن دو���، و�� ا������. "��ن دا���1، و ' "��ا������  ' "�

  .أو �1)�

   .�+� �+�. ���WO5ن ه� داOوا��7ص، أن ا� �Z�+دي، ا���� ا������ ا�'ا ��1�����B ا�+g�O وا�

!Vن % أWO5ا� .� g5*� م  وأن أي ,��زل�	ا�7 B� �
�B �� ��� ا��p  ' % "��5 ا%�8\��ف إ% إذا ا��

� ا������� �
  . ��2 ا�+��ز�� ا�����+�� )!ا�� �� ا,

. ���WO5ن ا��!ار ا�����+� ا�	�در �� ا�_aا�! و�� ��   Oإ�� ا� c�7" y�� ا������ ا�'و�� ��

� ا,	�ل �c ا���Zم ا������� ا�_aا�!ي 8�ى )O�� ه��ك أي .�"!�  .3'ور ا��!ار ا�����+� �� ا�_aا

  :.-�ق ا�&-_ن ��5I .���� ا��
ار ا�����'� -3

   �
�� "�'د ا�+Q!ع ا�_aا�!ي �4�5!ة أ��اع ا��!ارات ا�����+� ا��� "�د ��+��� إ)'اره� واآ�

ت ا�+Q!ع ���'"' ا���ا�' وا(L!اءات ا��� "7��F� c ا������ و��. دون أ"� إ�4رة إ�� ����� ا��!ارا

ا��� أ�4رت إ�� �g  1046-1047-1048-1020: ا�����+�� ا��� "+�. ��+��� إ)'اره� ��y ا�+�اد

��. F� !�51;: ا�>�"� و�g ا�+��� إ�aام أ�' ا�7	�م , g� B�Oا�+��� �������g وc+L اSد�� وه� �� "

���, �"'�F+, إ)'ار  !ارات g� ���+ا� �Oول أ�' ,'ا��! ا����� g�M�!از د��� وL': �� ���ز,B وه� �� "

                                                 
  . اوما بعده 327مرجع سابق، ص  الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، حفيظة السيد الحداد،: أنظر -  1

يرفع االستئناف في أحكام التحكيم في أجل شهر واحد من تاريخ النطق بها، { : 09-08من القانون  1033تنص المادة  -  2

أمام المجلس القضائية الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم ما لم يتنازل األطراف عن حق االستئناف في اتفاقية 

  .}التحكيم

  .1058أنظر المادة  -  3
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� �. ���ط ا��aاع O�� �� �	
" ��'�� �
�  !ارا ���7F_ا� :;F� 'ر	ن ا��!ار ا�;ي "��5ت، و ' "�V)أو ا

  .و"�e! �� ا��  B��� H��e' ,'ا��! ا�����g وا(�5Vت

� إ% �� �'ود �� �	� ��B �	�رة   ��و�� ه;ا ا���ع �. ا��!ارات % ,!,
c "' ا�+��� �. ا��

�F��F��� زع���� ��� �. ���ط و�*���.  

وا��!ار ا��+�F'ي ه� ا�;ي "	'ر  �5 ا�
	� �� أ)� ا��aاع ����و% أ�' ,'ا��! ا�����g أو   

 �5� S)� ا��aاع، و��. "��. ��� ا�+��+*���� �F� م�ا�+�� ���ا(�5Vت، و% ,��ن �F;ا ا��!ار �_�� ا��

 !�Y ة أو'"'L �'"�B أو ا�!L�ع ا����' �O, �� �� B!أ وا , �F� أو ,��6Q ا�+��+� أ��را "���� �����

 B��'�*, �L�� أو �Dاء ا����!L�7ذ إ,�� �� q� ا�+��� ا,�7ذ  !ارات g� .� و"5�� أ�1!ا أن ،B��

���  .         G1!وف ا��

��.�E: ا������ ���
 �-_ن `�� �X�Y'ا�'��'� ا�  

  :أ\�س ا�
	��� ا������ �� د��ى ا�&-_ن -1

��%ت ر�c د��ى �WOن ا����  �2.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� �1056'دت ا�+�دة   

 B� ا���� ��� ��� "!��( .� H5وا��� ،B�'� .� �F �5Oا�! 4!وط ا��ء ,�!"! ,����� �ا�����+�، ,�رآ

���Sد ا��، و������� ���B أن "!ا�� �� ا�� H ذا,B ا5�8����م ا�����+�� ا��� إ�� �	�ف ا���Sم ا��

������8�8� ا��اRL ,�ا�!ه� �� ا���Sم ا��Sت ا���ا�+� '��
,.  

   ��� �F��8ا��� "+�ر �"_R أن "��aم ا����ة �_+�c ه;: اp8S ا��� ,�'د ا���Oق ا������� ��! ��

 أ���م ا������ �+��58� �Z! د��ى ا�WO5ن، و����F ا��+*? �'وره� ا�! ��� �. W1ل ر�d أو ,�!"!

�WOن ا���� ا�����+�، ه;ا ا�'ور ا�! ��� ,��'د ���+o �� B�ء ا��	�ص ا�������� ا��� ,+�X ا����ء 

                                                 
  .وما بعدها 194جعفر مشيمش، مرجع سابق، ص : نظرأ -  1

  .تجدر اإلشارة إلى أن المشرع لم يشر إلى حاالت الطعن بالنسبة للتحكيم الداخلي -  2
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� ا���� �( .� g�ا��� �
ا����D ا�8Sس ا������� ا�;ي "5!ر �B �!ض ه;: ا�! ��� �� ا��'ود ا��� ,�

�� ,�'د آ��ن وL�ه! ا�7	��� ا�����+��oوا �  .ا�	�در ور8��8 �8

  :�'��'� ا��� �2`
 د��ى ا�&-_ن\�-�ت ا -2

إذا ر�H د��ى �WOن ا���� ا�����+� أ��م ا�+��+� ا�+�7	� و �H ا�+��+� �� ه;:   

.���o!� .�� a��+ا�� RLى، و�ا�'�  :  

� �  :ا�1
^�� ا$و�

� ا����   ���+� !5�� )'ور ا���� �!�d د��ى �WOن ا���� ا�����+� �Mن ذ�? "��� ��

;�
ا���� ا�����+� و�� ه;: ا����� % "��ر أي إ��4ل  ����� �7	�ص ا(L!اءات،  ��%�8+!ار �� ,�

 d����� .Oا� g"!D ?�*" أن B� g�" :'o م�ا�+�� �+��� ،;�
���+���م �	���B "*�+! �� إL!اءات ا���

� B5�D B��M>�ء ا��!ار ا�����+� إ�8e, ،� WD*� ��� أ���م ا�+�د�!� p�_+در �. ا��	ة �� ا��!ار ا�

1061 �  .�1.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"

  :ا�1
^�� ا�/�.�� �

ه� "_�ز : �� ���� )'ور ا���� �WO5ن ا���� ا�����+�، �� ه;: ا����� "��ر ا��*�ؤل ا�����  

 H �! ا����أ�8س , ��� ��(Sاع اaع ا���o�+� ض!� ا�+�7	� ��Z! د��ى ا�WO5ن أن ,�+��+��

��F� p ذ�? ��� أ�8س ا��!ام إرادة اDS!اف ا�+�+��� �� �!ض ا��aاع ��� وا�_F' وا��
��ت ؟ أم �

�'ا �.  ��ء ا�'و�� ؟� .�+���  

   H*�� �F� ،�5'أة� �� أ)��
	� �و,!�c د��ى �WOن ا���� ا�����+� أ��م ا�+��+� ا�+�7	

�� ��%�8\��ف، و���M� Bن ���, �F�+F	m�� ��� ! أ�58ب ا�WO5ن ا�+*�'ة إ�� ا�D ��'+ا� ���

�B�WO5، و��T �� إذا آ��H ,�? ا�58Sب �qد"� إ�� �WOن ا����، ����� �� ا����� اSو�� ���WO5ن 

� ا�+��+� ������ ���WO5ن دون ا��!ض �+�o�ع ا��aاع، �W "��ن +F� �F��, Bو��� �و,!��B �� ا�����

� أ��م ا�����o�+ا: ا��د� c�!" ن إ% أنWO5��� ?*+�+ا�' أ��م ا��دة و��� �������ء ��(L!اءات ا�+

                                                 
  } أعاله، قابلة للطعن بالنقض 1058، 1056، 1055تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد {: على أنه 1061تنص المادة  -  1
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� ا��	'ي ��
	� �� ��o�ع ا��aاع "+�� O�8 ��، و �� �� ,e"�' ه;ا ا%,_�: أن إ��Oء ا�+��+��ا�

���ن ا��دة �. L'"' ������� أو ر�c ا�'��ى أ��م ا����ء 
�	�درة ��!"� اDS!اف، ا�;".  ' "

F��+" ��� �Lأول در �. ��%�8\��ف ��+� �' أ�+�% �+5'أ ا�����o ��� ا����D، و��. أ��م ���+Oا� �

 �� �� ا�;ي ��X اDS!اف  'ر آ�5! �. ا��!""!Qا�� BL��4 وا���+�" ��O�� ����, �وه .��Lدر

�  . 1ا���1ر ا������ آ���ء �'"� �. ا����ء ا��دي �� ا�'و�

�/��E: ا������ ���
 د��ى �-_ن `�� �X�Y'ا�'��'� ا� �-��*ود \  

�+�ن ا��eآ' �. �'ى   � �"��	! دور ا�+��+� ا�+�7	� ��Z! د��ى ا�WO5ن ��� ا�! ��� ا�������

4!��� أو �'م 4!��� ��� ا������، و�'ى )'ور: و��� ����ا�' ا�������� ا��� ��F��� m ا�����ن،  ��(

B�'� .� B�WO� !"!�, �V .و�.  

  ����g"!D !5 ا����8�� �e� !�Y�ف �� % ,�5! د��ى �WOن ��� ا������ د��ى ا����8, �� ،

. �� ا���Sم �B أ�58�B ا�+�'دة �	!ا �� ا�����نOق ا�!D �2'اد   .  

   ،�و"�� ,���Z إL!اءات  R�D�WOن ��� ا������ و��� ���c"!Q ا��م �� إL!اءات ا�'��ى ا(دار"

� ا�+�7	� ��Z! د��+��+��� ،�ى ا�WO5ن % ,�Z!ه� �����5ره� وه�  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"

 ���� �. در�Lت ا����T�� ،�o أن د��ى ا�WO5ن ,!�c ا��'اء �	�رة أ)��� �����5ره�  ���V �Lدر

L'"'ة �Y! ا��� �	� ���F ��� ا������ ��� د��ى ا�WO5ن، إذ ,��م ه;: ا�+��+� إ�� �!�d د��ى 

  .ا ا����ا�WO5ن و,e"�' ��� ا������، وإ�� ��5���F وإ��Oل ه;

   ��� y�� !	��" ن دوره�M� �F��58ا�!ت أ�ن إذا ,WO5ى ا��د� ��Mذا  H�5 ا�+��+� ا�+�7	

�_!د إ��Oل ��� ا������، �W "_�ز ��F ا�� �� T�5�o�ع ا��aاع، أو ا��!ض �8Sس ,�'"! ا�+��+�.، 

                                                 
قسنطينة ماجستير، كلية الحقوق،  رسالةقرار التحكيمي وطرق الطعن فيه في التشريع الجزائري، ال: بوصنبورة خليل - 1

  .  312- 311- 310: ، ص2007-2008

  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 1056أنظر المادة  -  2
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� ا�� �� T�5�o�ع ا��aاع وا���� ��M� ،Bذا �'ث O�8 �+��+�� �Oوأن ,!Q+��� Ho!ع �� "

ا�+��+� �+�o�ع ا���� ��� ا��eآ' �. ��O����Z��� Bم ا��م �. �'�M� Bن ذ�? "��ن �F'ف ا����ء 

 �� ا�8\�����، �'��ى ا�WO5ن ��*H 8�ى ر ��+��� !5�, % �F��آ B�'"�B و���� pو�� ،y�� B�WO5�

�8�8� ا�+���� ���? ا�'��ى،Sا !(��� ��� ا��!ام ا�+��+�. ������� أو   ��� إL!ا<�( �F� ى�د� �F�

� ,eو"� و,g�5O ا�+��+�. ������ن إ% إذا �
� أن ,T�5 �� آ�+��+�� p��� ،اعaإ�� أ)� ا�� ;
�, % ����4

  .آ�ن ه��ك �� "��Q 1! � ���ا�' ا���Zم ا��م

� ا�+��+� ا�+�7	� �'��ى ا�WO5ن ���
	� �� ��o�ع   O�*� ي!�و�� "�O!ق ا�+Q!ع ا�_aا

' ا����ء ��F��, �(S�� ،B�WO5 ا�+��+� ا�+�7	� ��' ا�
	� �WO5ن ا���� �� �� "�
g ا���� �

���ن 
� ا���1ر ا�g"!O ا�;ي "!و�B ����58 ��� ا��aاع، ��' ""!� �F� ذ�?، ���!ك !�Y ��� م�	ا�7

� ا�+�7	� ا��_�ء إ�� ا������ �!ة أ1!ى ��,
�ق L'"'، أو ا��_�ء إ�� ا����ء ور�c د��ى أ��م ا�+��+

���  .أ) W��Z! ا��aاع و��� ����ا�' ا�

. ��� B���WO5ن أ��م   Oا� 'و"��ر ا��*�ؤل �� ��ل إذا �� )'ر ا���� �WO5ن ��� ا������ �

B� �. ؟. ا�+��+� ا�+�7	Oق ا�!D .� g"!D يe� نWO5��� ا���� ��� .Oز ا��_" �F�  

  Q, ص�	� .�� .� 'L�" % Bذ�? أ� ��� ���L�� ��� .Oا� ��ت ا������ �� "+�c �. إ�����"!

� ا%�8\��ف أو +��� .� �5��Y 'ر	ن "WO5ن ��� ا�S ا!Z� .ن ��� ا������، و��WO5� در�	ا���� ا�

d�ا�� g"!O� ن��" B��� .Oن ا�M� �� ا�����Lا�'ر �+���1.  

. إذا آ�ن ا��  Oه;ا ا� !Z�� �� ,�+. �� ,�'"' ا�+��+� ا�+�7	��aاع �+� "'�1 أ)W �� وا�	

 �+��+�� �� ا�����Lا�'ر �ا�1	�ص ا����ء ا(داري، ���+��+� ا�+�7	� ��Z! د��ى ا�WO5ن ه� ���+

                                                 
و  1055ت الصادرة تطبيقا للمواد تكون القرارا{ : من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أنه 1061جاء في نص المادة  - 1

  .}أعاله، قابلة للطعن بالنقض 1058و  1056
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� ا����ء ا(داري+��+�� �� ا�����Lا�'ر �، 1ا�+�7	� أ) W��Z! ا��aاع، ��T أن �_�p ا�'و�� ه� ���+

. �� اOاز ا��L إ�� �'م B�
���� ا�	�در �� د��ى ا�WO5ن، وذ�? ,����� و";هR ��� ا�W7ف أR�Y ا�

�2*!�� ا�
	� �� ا�+�o�ع  .  

� �+� g58 "+�. ا���ل أن ا�+Q!ع ا�_aا�!ي �� "�O!ق إ�� إ������ ر�c د��ى ا�WO5ن   (W7وآ

5� ������� ا�'و��*���� y�� �Fارات ا������ ا�'ا��1، و,��و�!  'o.  

   B�� .O�� ���  !�Y ���+*5–و��� ا�����ا�'ا��1 ������� �-  g���, ��� ع!Q+ذ�? �!)� �. ا�

. �� ��� ا�+��� ����+�س Oأن إ�>�ء ا� B�
�، و�c ذ�? "!ى �d ا����O+ا� �����ا������ ���+�"� ا��

 % �+��8 !�Y c�إ��دة ا��c�+L �� !Z أ�S�ال "qدي إ�� )'ور أ���م ���5� ��� �*��'ات �aورة أو و �

. ����F أو O�� ��58 ��58 ��� اردة��58ب ا�S5! �. ا�ر�c د��ى �M�S �F��Oن ه;: ا�58Sب % ,

 B� از ا�+*�س�L م'� c5��*" �+� ،�����  W+� !5�ا��	! ��p�8e د��ى ا(��Oل، ور�Y أن ا���� "

. ا��� "��F��� m ا�����ن ����*5� �B إ% أن ,�Ve! ا�8Sس ا��'ي ���Zم ا������Oق ا�!D �O8ا��إ%  

وا���5ر ا%,
�ق ��� ا������ ه� �	'ر �O�8ت ا�+��+�. �Mن ذ�?  ' أدى إ�� ��X ��58 د��ى ا�WO5ن 

� �� ا������ ا�'و��–o' ��� ا������ (�1-.  

� آ���   �O  �
	� �	
و��� ا������ ���+�� ا�' �g ه� ا��!ار ا�	�در �. ه�\� ا������ وا�;ي "

��� �� �aاع �!وض ����F 8�اءaL إذا آ�ن ه;ا  أو ���� g���+�o�ع أو ��%�1	�ص أو ����8� إL!ا,

���	7�� '� coد إ�� و��" �	
  .ا�

  :و��� ذ�? �Mن ��� ا������ ا�;ي "��ن ��W �'��ى ا�WO5ن ه� ا��!ار ا�	�در  

                                                 
  .المتعلق بمجلس الدولة 01- 98من القانون العضوي  9أنظر المادة  -  1

  .وما بعدها 250مرجع سابق، ص : أنظر أشرف محمد خليل -  2
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و �. ه�\� ا������، و������� �� "	'ر �.  !ارات �. �!آa ا������ ا�;ي "_!ي ا������ و��� ��B��Z أ -1

�5! ��� ,����، و% "_�ز �g"!D .� B�+L�F ر�c د��ى ا�WO5ن ا��� "��F+Z  ���ن " % Bإ4!ا� H�,

  .  ا������

2-  �F��5� B,د�م �'� .� X	
, �D�  �
	� ��e*� �� �(�� أي ��O  ن ه;ا ا��!ار�أن "� R_" �+آ

� ا��� أ)'رت ا��!ار وا��8
�ذ و%"\�Fا� �� ه�\� ا������ ��F�eQ 8�اء آ�ن �. L'"' و1!و�FL �. و%"

���� إL!ا�e*� �� أو آ�ن )�درا B� ���� ��B أو ���!
�� ��e*� �� اع أوaدر �� أ)� ا���	ا��!ار ا�.  

   �F�S ��1 �� �
F�م ��� ا�+��� ا����� �!�c د��ى �WOن o': ا��!ارات ا�����'" W� ?و��� ذ�

� ا������ ا��د\�F� ن��" T��� ،��O  H*��?أو إ)'ار  !ارات �>�"!ة، ���ل ذ� �F�� ة:  

� ��(�5Vت أو �*�! ا�7	��� ���  !ار ا(���� ��57! أو  !ار 8+�ع F4�د أو   ��ا��!ارات ا�+�

 ،��"�  .ا��... !ار إL!اء �

و���ءا ��� ذ�? �����Sم ا�	�درة أ��Vء �8! ا�7	��� أ��م ه�\� ا������ وا��� % ,�� �F��F آ�   

% �� ا�7	����	7�� �F�+ر )'ور ا���� ا��Z' �. ا���% ��ل W��8را و��� ا�� �F�� .Oز ا��_" 

. �� ا���Sم ا�*���� ��� )'ور: Oوا� ���� إL!ا�e*� �� ع أو�o�+اء آ�ن )�درا �� ا��8 �Fآ�

B�1.  


ق ا�-�W ا�'�
رة $���م ا������: ا�1
ع ا�/�.�:  

�5! ا,
�ق اDS!اف ��� ا������ �.   " ��D�ء ا���ا,_�: إراد,�F إ�� ا5�8�د آ� أ��4ل ,'�1 ا��

 �� �F�� .� ��7ا�� ���	'د ا��aاع ا�+��ر ����F وا�+�
 B�� ��� g�g"!O ا������، �Y! أن ذ�? % "

 �� �ا�!L�ع إ��  ��ء ا�'و�� �. أ�L إ)Wح �� �4ب ��� ا������ �. أ�O1ء، ��*. �8! ا�'ا�

� آ���� أ��م ا�+���م ���B �� ا��_�ء إ��  ��ء ا�'و�� ��'ارك �� و c ا�+_�+R�O�" c دا�+� أن ,(!
��ح ا�

                                                 
  .وما بعدها 304، ص مرجع سابق،  نبيل إسماعيل عمر -  1
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 .Oق ا�!D ��Z��� ���B ��� ا������ �. أ�O1ء �;ا ��' ��� ا�+Q!��ن ���� وا�+Q!ع ا�_aا�!ي �1)

��D�ء ا���� ��� ا������ أ��م ا��Lا!+� �  .ا�+���

��� ا�	�درة �� ا�+��ز��ت ا(دار"� ذات و�+� آ�ن ��o�ع ا�'را8� "�	R ��� أ���م ا���  

� ������� ���5ن �'ى ��� ا�"!Qا� �F,ا���  !ر .Oق ا�!O� ض!�، �B�M �. اSه+�� ا��"' �� ا���5Oا�

� ا��7)� ���Zم ا������ وا�+*��'ة �� أ�F8�8 إ�� �5Oا� cو� ،�FL .� ا�+��ز��ت ?�, ��5D c� �F�ا��,

� أ1!FL .� اف!DSإرادة ا �FL .� اف!DSإ�� إرادة ا ��8�8Sا �ى، أو ��5رة أ1!ى ,�+. ا�>�"

 ��8�8� �. ه;ا ا�+T�5 �� إL!اء ,�دل أو ,�ازن ��. 1	�)�Sا �أ1!ى او ��5رة ا1!ى ,�+. ا�>�"

�، وذا,�� ��Zم ا������ �. ����� أ1!ى���� .� �  .ا�+��ز�� ا(دار"

  *, ������  �� ه� و��8��� �
	� .Oإن ا� !Zدة ا����M� R��O" نe� :'o ر ا����'( .+� X+

'"� ا���� ا�	�در o': أو , g"!D .� اء�8 B���( �� '"'L ��� 'ار	ض ا�8!<� B��� B� ��  �+��

���aL آ��� أو B�  .إ�>�

   eO1 ر �'وث�	ا�+� .� B�M� ،!Q� .� ر'	" �����و�+� أن ��� ا������ آ>�!: �. ا���Sم ا��

ا�eO7 ��(L!اءات ا��� ��F��� ��5 ا���� أو ��Sو�oع ا��� %�*H )'ور:، أو ,�B�� g 8�اء ,�g ه;ا 

 �������� ذا,g"!D .� B ا�g�5O, �� eO7 ا�����ن ��� �� H5V �. ا�� ��c أو �� ,�'"!ه� واW7�8ص ا����

. �� أ���م ا�+��+�. ��� ,��ح اOق ا�!D ��Z��� ي!�� ���F، و�. أ�L ذ�? ��� ا�+Q!ع ا�_aا(!
�

eO7ح ه;ا ا�W() B��� م�أ��م ا�+��.  

�، وإن    ����. ا�+�!رة ����*5� ���Sم ا������ �. ,�? ا�+�!رة ����uم ا��Oق ا�!D 6��7, %و

 .��� ا5�8�ده� �. ��Zم ا������ �*R5 ذا,�� ه;ا ا���Zم، �;ا �B�M �. ا�+�
آ��H ه��ك �d ا�O!ق "

F,ق ا���  !ر!Oض �+6��7 ا�!� ������� �� ا�_aا�! ��� ��+�. �. ,�'"' ا�O!ق ا����� ا�"!Qا� �

�"' �� ا���5Oذات ا� �. �� أ���م ا������ ا�	�درة �� ا�+��ز��ت ا(دار"O�� ���+ا�.  
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�  1032و,_'ر ا(�4رة إ�� أن ا�+Q!ع ا�_aا�!ي �m �� ا�+�دة   ���  !�Y ن أ���م ا������e�

.� �F�� .Oز ا��و"_ �oر�+��  �g"!D ا��!اض ا�>�! ا��7رج �. ا�7	��� أ��م ا�+��+� ا�+�7	

  .1 �5 �!ض ا��aاع ��� ا������

وإذا آ�ن ا�����ن �� "�m )!ا�� ��� �WOن ا������ �� ���� �'م ��ا��� ا��ز"! ا�+m�7 أو   

� �q" �Fدي ,6�7 ه;ا ا�Q!ط إ�� �WOن��5� ��74uص ا%���5ر"� ا�*���� B(�	�1ا ���ق  �. "��
ا%,

  ��� ا������ ؟

� �������� ا�+�	�ص ����F �� ه;ا ا�����ن أ��م { : �L976ء �� �m ا�+�دة  ��,g5O ا���Sم ا�+�

�� ا(دار"����  .ا�_�Fت ا��

��'�� "��ن ا������ ����� ���'و��، "�� ا��_�ء إ�� ه;ا ا(L!اء �+�5درة �. ا��ز"! ا�+�� أو   

.���  .ا��زراء ا�+

�g ا������ ����%"� أو ا��5'"�، "�� ا��_�ء إ�� ه;ا ا(L!اء ��� ا���ا�� �+�5درة �. ��'�� "�  

�5 ا��5'يQا� p�_+ا� p��  .ا��ا�� أو �. ر

� ذات )5>� إدار"�، "�� ا��_�ء إ�� ه;ا ا(L!اء �+�5درة �.   ���+� �*8q+� ا������ g��" ��'��

� ا��)�� ا�O�*أو �. �+�� ا� ���ا���� �F��+� �F5�" ��{.  

و%4? أن ا 6��7" !�S��W�1ف ��ع ا������ �Mذا آ�ن ا������ دا���1 ����' أن ا�+��� 8�ف   

 6 ��" !�S�� ي، أ�� إذا آ�ن ا������ دو���!��� ���WO5ن B�S "*!ي ��� ا��aاع أ���م ا�����ن ا�_aا�"

���+��� 8�ف "��� ���WO5ن أ"��، و��  ��� ا�����ن ا�+�
M� B��5O, ��� gذا آ�ن ه� ا�����ن ا�_aا�!ي

 �5*���� B(�	�1ا ���ز"! أو �. "��ا� �ا������. �W 4? أن �'م �	�ل ا(دارة ا�+�� 'ة ��� ��ا��

�، آ+� "!,q*� Rو����F أ��م ���� .� �� ا1S!ى "!,q*� Rو����F ا(دار"����74uص ا%���5ر"� ا�

                                                 
  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 1032ة أنظر نص الماد -  1
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� أ1!ى، أ�� إذا���� .� �F� ' �آ�ن ا������ دو��� وا�����ن ا�+�
B��� g ����� ا��aاع ه�  ���ن �Y!  ا�+�

 ��� m�7+ز"! ا��ا� ��!ورة ��ا��� g�ا�����ن ا�_aا�!ي �Mن ا�+���  ' % "��
H إ�� ه;ا ا���' ا�+�

 Bن، آ+� أ�WO5ا� B��� R,!�" ���د ا(دار"� ا�+����� �
�ل ��ا��� ا��ز"! ����*5Yأن إ T�� ،ا������

 !�Sا g�
�ل ا���5رات ا�*��دة �1)� إذا ,Yا�'و�� "�5>� �'م إ c��Oذات ا� ���د ا(دار"�� �5*����


�ل ��ا��� ا��ز"! �WOن ا,
�ق ا������Yإ ��� R,!�" T�� ���5Oارد ا��!وة ا��ل �W<�8��.  

  ��ي �WO5ن و ' أ�Vر ا�5d إ�� ا,_�: ه�\�ت ا������ ا�'و�� إ�� �'م  5�ل د�c ا�m7Q ا�+

� ا���8دا  Bا,
�ق ا������ ا�;ي "�'�B ا�m7Q ا�+��ي �� ه;ا ا�eQن F" B�S'ف إ�� ا����! %��aا��,"'�ا�

���ت ا���Zم ا��م��� c� رض�  . 1إ��  ��'ة �*�+'ة �.  ����B ا�'ا��1 وه� �� "�


ق ا�-�W ا���د�� :أو;:  

  :ا�'��ر^� -1

. ��دي "�	' �B ا�+Q!ع   D g"!D �oر�� ا�7	�م  -��'�� "�!ر:–�. ا�+!وف أن ا�+"�+�

 �Fم ا7�8'ا��	أ�8ء ا�7 �+� ��. ا���Sم ا�>�����، وه;: ا�
�!ة �'أت ,�'V! ��  �ا��. ا�+!ا��ت ا��'"�

��O إ, �� ��+�"��F �. )'ور أ���م �� �F�5�Y، وذ�? "�+' ا�>��ب دون Y'ر �>���+�L!اءات آ

ا�'��وى ا�+!���� o'ه� أو �+_!د ا����"� �7	���F �� ه;: ا�'��وى، وه� �� �'ا ���+Q!ع ا�_aا�!ي 

أ���م ا������ {: �.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� و ا(دار"� ا��� ,�m  1032/1إ�� إ�>��m� �� �F ا�+�دة 

�oر�+�� ����  !�Y{.  

� ا�*���� �Mن   ��+� إ�� ا��_� ا���o)��ر أن و�	�" W� م�	ق ا�7�
ا��_�ء إ�� ا������ "�� ��,

5� �;�? ا��'"T �. ا�>��ب أو , g�" %ا������، و �"'�� أ�' ا�7	�م �'م ��+B ����م 1	��

�oر�  .ا�+

                                                 
، مجلة اتحاد "دراسة مقارنة"أثر التحكيم في العقود اإلدارية على اختصاص القضاء اإلداري : صبري محمد السنوسي -  1

  .77 -76ص ،  2001، 12الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية، القاهرة، العدد 
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   B��+" ره���� .� R�<�" اءات ا������ أو!Lإ �� �� أن ا�7	� ا�;ي "!�d ا�+�Qرآ����

 � �
��� ا������ و������� "+��B ا�+��ز�� �� وL�د ا,
�ق ا������ أ)W، و��. ا%د��ء �B�e �� "5!م أ)W ا,

  .��D+� وL' ��� ه;ا ا%,
�ق �a�" B�Mم أن "�Qرك �� ا������ آ� �. و c ه;ا ا%,
�ق

و ' أآ' ا��c"!Q ه;: ا����'ة �� �_�ل ا������ وأ�Lزت ا���د إL!اءات ا������ و�� ,� ا%,
�ق   

����، �Mذا �'ث ا��aاع ���
� �7�� g�" B�M	� R��( ا�+	��� �� ا��_�� ���B �� )�رة 4!ط ,

��Z! ا��aاع أن "5'أ �� ,�!"? إL!اءات ا������ 8�اء ����. أ���ء ه�\� ا������ أو ���'"' ��o�ع 

 dأو ر� B���, B��� RLا�ا�+��� ا� .��ا��aاع وإ�B�W إ�� ا�7	� اM� ،!1wذا ,���p ا�7	� �. ,

�Q+ء أو ا�8+!ار ا�'� .� c�+" % ن ه;اM� ر ا�_�*�ت��� .� R�<, اءات ا������ أو!Lإ �� �رآ

  .إL!اءات ا������

   B,رادM� ������ >��ب���ا��;رع  B,أو ��  'ر �	ا�7 g� .� '" �� B�M� ?�;آ !�Sوإذا آ�ن ا

�ا�+�
!دة �. ا�+�Qرآ� �� إL!اءات ا������ و������� % �_�ل ���'"T �. ا�+o�1ر.  

إذا ,_'ر ا(�4رة إ�� أن  ��'ة ا���! ��F��� m ا�+Q!ع ا�_aا�!ي �� ا������ ا�'ا��1 و��   

 ���+� .Oق ا�!D .� دي�� g"!Oآ �oر�"�O!ق إ���F �� ا������ ا�'و�� وه;ا �� "��! إ����4� ه� ا�+

  �� ا������ ا�'و�� أم % ؟

   �� .Oق ا�!D �Z�, اد ا����ل أن ا�+�ا%�8\��ف "+�. ا�� ��� y�� H	� أ���م ا������ ا�'و��

 �oر�� �*���� أن ا�+Q!ع ا�_aا�!ي % "�!ف ���+
. �����d و�+
F�م ا�+��7Oن وا�WO5��� .Oوا�

�. �� ��� ا������ ا�	�درة �� ���ز�� ا���د ا(دار"O�� g"!D    .  

  :ا;\���Sف -2

                                                 
  .16-14: ، ص2003أحكام التحكيم، دار النهضة العربية، مصر،  الطعن في: علي بركات -  1
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. �� أ���م  O�� دي�� أ��م ���+� أ��� ���F  ا%�8\��ف ه� ا�g"!O ا�Lأول در �+���) �+���

�� ا�����Lا�'ر ( .��Lدر ��� �o��5'أ ا��+� g�5O, م�Z5! ه;ا ا���� ا���� وإ�B��O، و"Lض �!ا!<�

� ��7	�م %�8'راك �� ��,B+"'�, �F �. د��ع وأد�� أ��م (!
"F'ف إ�� ,'ارك أ�O1ء ا����ء وإ,��� ا�

�Lأول در �+���1.  

5� و��' أ1;   *���� ��e� ،ا������ ا�'ا��1 آ+� �� ا������ ا�'و�� �� �ا�+Q!ع ا�_aا�!ي �F;: ا����8

������� ا�'ا��1 ا�4!ط ا�+Q!ع �'م ,��زل D!�� ا������ �. �8�ك ه;ا ا�g"!O �� ا,
�ق ا������ و�� 

� و 6 ,�
�; ا���� أ��Vء ر�c ا%�8\��ف، و,�c5 �� ا8�e*� ي إ��!��\��ف ��� "�O!ق ا�+Q!ع ا�_aا

�� ا�;ي )'ر ��ا������ ذات ا���ا�' ا�++�ل ��F أ��م ���آ� ا�'و��، و"!�c ا%�8\��ف أ��م ا�+_�p ا��

�F� gOوا�' �. ,�ر"� ا�� !F4 �Lا������ وه;ا �� أ ��� B(�	�1ة ا!�، وه;ا �� �	B��� H ��2 دا

c ا%�8\��ف �� أ���م ا������ �� أ�L "!�{ : �.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� �����ل 1033ا�+�دة 

�� ا�;ي )'ر �� دا�!ة ا�1	�B( ��� ا������، �� �� ��F4! وا�' �. ,�ر"� ا�� gO��F أ��م ا�+_�p ا��

� ا������ � �
  .}"���زل اDS!اف �. �g ا%�8\��ف �� ا,

 Bأ� !�Y ا�Z
� �'م إ,
�ق اDS!اف ��� ا����زل �. �g ا%�8\��ف أو إذا ا����� '�� !�Sا g�إذا ,

. ��%�8\��ف �� Oا� g"!D د�إداري وا�;ي "'�1 �� ا%�1	�ص ا�+�!ر �����o ا(داري، �Mن ا5�8

 �� B��L!� '_" ������ !�Sا g���� ا������ ا�	�در �B�eQ "5'وا أ�!ا د ��� و��'ا ��>�"� 8�اء ,

��B �� أ"� �	�ص  �������	�ص  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� أو ,���� "_' �L!.  

�.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� �eQن L�از ا%,
�ق ���  ��1033%,_�: ا�;ي ا,5�B ا�+�دة   

 �Fا��ء ا(داري  ��� �� ا����. ��%�8\��ف �� أ���م ا������  ' ر��B ا�5d، ������'ة ا�Oد ا��ا5�8

                                                 
  .544مرجع سابق، ص : وليد عباس -  1

  .258مرجع سابق، ص : نبيل إسماعيل عمر -  2
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. ��%�8\��ف �� ��� ا������ أ�Oأن ا� m� 'L�" �� �و� ��� �+��5! أ�!ا ����� دا" ��D�ا� �o��م ا��

 ����� "�! ذ�?، أو و��  m� 'L��� Du� a�_"!اف ا%,
�ق ��� ا����زل �. ه;ا ا�D .� g"!O!ق 

.Oا�.  

� �� ا(L!اءات و%   ��و"*�
�د �. ه;ا ا�!أي أن �5'أ ا�����o ��� در��L. �. أ�' ا�+�5دئ ا�


��B، و"Yا�' "+�. إ�وأن ا�� ،�� ا�+����o. و�+	��� �8! ا�'ا���	+� �� أ�8�8��+o � ��Q�F;: ا�+���

� )!"��Q, X ا��'اء ��� ذ�? ا�+5'أ"!Q, m� د�Lرض ذ�? و�  .ا��� ,

   .Oد ا��� )!"m�" X ��� ا5�8"!Q, m� 'L�" % �+��D Bل أ��ا�� .�+" �(W7وآ

M� �8\��ف �� أ���م ا������ ا(داري%��      '" .Oق ا�!D .� g"!Oن ه;ا ا�-�+������ �Du!اف  -دا

 RL�+� ' ا�;ي "+�? ا�7!وج �. ه;: ا����'ة���ا� �ع ه!Q+ف ذ�?، وأن ا�W1 ��� ا��
��� و�� ا,

� ا5�8�د +�Wو� ����  m��� X"!(، وإذا آ�ن ا�S! آ;�? �Mن ه;ا "��د�� إ�� ا��*�ؤل �. �'ى إ�����

 .Oم ا��Z� g�5O,�8\��ف �� أ���م ا������ ا(داري ؟%��  

��ء   ��� X��"و ،.�o���+�� �� ه����+o ��+" �8\��ف%�� .Oأن ا� .� �Y!��� Bأ� c ا�ا� ��

� ��� ��� ا������ إ% أ�B "�5>� ا5�8�د: ���!�Y �. ذ�? ��� ��. D!ق  - آ���'ة ����–إL!اء ر ��

. ا�+�!رة ���Sم ا������ ا(داري 8�اءO�58ب ا�����  ا�u� ?أم دو��، وذ� ��Dو ������ !�Sا g�,

  :ذآ!ه�

� و��� �!أي  -1"' �� ا���5Oذات ا� �Fو�� �. ��%�8\��ف �� ا�+��ز�� ا(دار"Oا� B5إن ا�'ور ا�;ي "�

�، ���p ه��ك �5'أ أو  ��'ة ���� �� ا�����ن ا(داري "�!س oا��� �ا�5d "5'و W�\o، و"��� ����

. �� �5'أ O�� ���� ��، ��%�8\��ف % "��Q 8�ى و��8(�1 �"��� B�Oا�����o ��� در��L. و"

�����  .ا���Sم ا��
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   �� و��p د�8�ر"�"!Q, �+�  B� .��Lدر ��� �o��ن �5'أ ا��M� أ1!ى �FL .و� �FL .� ه;ا

� ا�+Q!ع ا��دي �� ا5�8�د: �. �d ا�+��زO�8 .�� ل��5ت ,��� 'L�, % ������� ت، وا%��!اف��

�L1! درnأول و �� ا�
	� �� ا��aاع ا����� أ���B آ+��+O�*� ء ا��7ص��5�1d ا��4Sل �. ا��  .  

� أ1!ى �.  -2���� .� '" % B�M� �� و��p د�8�ر"�"!Q, �+�  B� .��Lدر ��� �o��إذا آ�ن �5'أ ا��

� �����Zم ا��م �� "�5! إ�'ى ا��+���ت ا�+�!ر��ة DS!اف ا�7	��� وا��� "+�. ا����زل ا�S�ر ا�+�

�F�� ر'	" X"!( ق�
  .�� �F�+�RL ا,

3-  �*��إن ا�8\��ف أ���م ا������ ا(داري ,�O�ي ��� ��5�8ت ,�� p���Q �4�5! ��� ا�F'ف ا�!

 .� g"!Oه;ا ا� g�5O, نe4 .� ا�+��ز��ت، آ+� أن �� �	
ا�;ي "*� ا������ إ�� ,����B وه� 8!�� ا�

Oق ا�!D اءات �!ة!L)4? إ�� ��� ا W� ديq" ا������ ا(داري أن �G �� درة�	م ا����Sا ��� .

�، وه;ا "��رض �c إرادة اDS!اف ا�+�+��� �� ا5�8�د ا����ء 
أ1!ى إ�� در�Lت ا�+��آ� ا�+��7

�F��� ا�+��ز��ت ا�+��رة !Z� .� �  .2ا�!8+� ��'و�

�.  ���ن  1057إ�� ا�+�دة  ��1055 ��'د,B ا�+�اد �. أ�� ����*5� ��8W\��ف �� ا������ ا�'و  

"��ن ا�S! ا��� �o�d�! ا%��!اف أو { : أ�B 1055ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"�، �_�ء �� ا�+�دة 

  .}�!�d ا���
�;  ���8W� W\��ف 

��� �.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� ��%ت ر�c ا%�8\��ف �� ا��� 1056و�'دت ا�+�دة   

ا�'و�� o' ا�S! ا����o ��%��!اف أو �����
�; وه� �� "��! ا��*�ؤل �'ا"�، ه� "��� ا����o ��' �'م 

 X"!( mإذ أن ا�� ���o�� d�!ل أم ا��م ا��5'  . 3"% "_�ز",�ا�! ه;: ا���%ت �

  �5, �Fن و����و�WO5ى ا��د� cال ��' �'دت ا�+�دة ��%ت ر���Sو��� أي ��ل �. ا:  

                                                 
  .وما بعدها 548مرجع سابق، ص : وليد عباس -  1

  .556 -555: المرجع نفسه، ص: وليد عباس -  2

  .146، ص ، مرجع سابقحسن محمد هند -  3
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 }1 - �� �
� أو ا����ء �'ة ا%,�D�� �� �
� ,���� أو ���ء ��� ا,� �
� ا������ �'ون ا,+��� H�	� إذا.  

� ا������ أو ,��. ا�+��� ا����' ���7
� ������ن -2+��� ���Q, إذا آ�ن.  

3- �Fا�+*�'ة إ�� �+F++� "6��7 ا��ا������  �+��� H�	� إذا.  

4- �  .إذا �� "!اع �5'أ ا���Lه�

� ا������ ��+�F، أو إذا وd ��, 'L �� ا�58Sب -5+��� R5*, �� إذا.  

  .1}إذا آ�ن ��� ا������ ���7
� ����Zم ا��م ا�'و��  -6

  :"*�'�� ا�F�!4 !�S 1056و�. ا���%ت ا�+�'دة �	!ا �� ا�+�دة   

1- ��� أو ا���D�� �� �
� ,���� أو ���ء ��� ا,� �
� ا������ �'ون ا,+��� H�	� إذا�� �
  :ء �'ة ا%,

   ;�� �D�� ق�
'م وL�د ا%,
�ق ا�����+� "�� ا�'ام �	'ر ا%��aام وآ;�? ا�S! ���ل وL�د ا,�

 �F���� �. ا�+���آ+�.  ' ا���H �	'ر ا��!ار �' ا����� )'ور ا��!ار ا�+�F� Hأو آ�� B��Q�

�� W�4 د�L��5ت ا�Vإ ��e*� c ا�ق ,��ر �� ا��
T أ�B �� ا������ ا�'و�� آ+� g58 و�7	�ص وL�د ا%,

 �8�8Sا '�� ا������ �*���� �. ا�� �
ا(�4رة ,�5! ا������ و��8� إ�5Vت و��*�D!4 H، و��D+� أن ا,

� �����ن o�1 د��و,�+' آ��� �5'أ �!"� ا(رادة وآ��H ا����'ة �� ا�����ن ا�'و�� ا��� ,_� ��4 ا�

   .ا�+��ن ا�;ي أ�eQت ���n H*�� B!ة

  �o����� ء� !
� أي  ���ن "��� أه��� ا��e*� ر��, B��Q� ;�� �D�� ق�
  .و�7	�ص وL�د ا,

� �	'ور: دون أن "	'ر �F�W1 إذ أن ا�
! �ء   ��� ا�+�F+ء ا���أ�� �7	�ص 8��ط ا��!ار ����

�Sن ا�ذا "��+� �F�5  .� B� ���� ا�+�F+ل ا�W1 ا������ 4!ط )'ور ا��!ار �! إذا �� "���a�ن ����_

� ؟�F� ���+�� ا���"  

5� ������ن -2D ا���  :)'ور ا��!ار �. ���+�. �� "

                                                 
  .المتضمن قانون اإلجراءات المدني واإلدارية 09-08من القانون  1056ظر نص المادة أن -  1
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� ������ن، �� ,�	!ف   
�B ا�
! �ء إ�� ا��+�د:، و��. أي  ���ن ه� ����+��� ا�+�. �	�رة ���7

  ا�+�	�د ؟

   �F��� .�+��� .� 'ر ا��!ار	أن " R_" ،اف�� ا������ ا�'و��!D%(� ا��إ�� �4�5!ة أو  ���

�F,رادM� :م ������� ا��1رو�Z�1  �وا��' ا�����+� ه� 4!�� ا�+�� '". وه� ا�����ن ا�+�	�د، �5*���5

������� ا�	�در �� ا��7رج �� �Y! ,���� دو��، "_R ا��دة إ��  ���ن أ)�ل ا�+��آ+�ت �� ا��5' 

� �� إذا آ�ن ,��. ا�+�!��7
� (S��Bا�5�LS ا�	�در ��B ا��!ار ا�����+�، �+� ���.  

3- .�+��+�� ���� ا�++F+1!وج ا��!ار �. ا�:  

� ��F �. ا�+���آ+�. ,7!ج هq%ء �. دا�!ة   ��� ا�++F+أن 1!وج ا�+��+�. �. ا� �F"'5ا� .�

�+F++� ,_�وز ا��ط ا������ �ن 8�W"���� إ� �������و ،�F,ا��aا��.  

� إ��  �ا�' ��Zم ,���� ��.، أو ��(���� �Mذا ��. ا�+���آ+�ن ��+���  �ا�' �1)� أو ��(  ���

�  1043إ�� أ���م  ���ن إ�'ى ا�'ول، �F� ��aم �eن "���' ��F، ���+�دة � �
,�L ��� m�از أن ,�'د ا,

 ��ا������ �4�5!ة أو ��(���� إ�� ��Zم ������� اS)�ل ا��� ,�c5 �� ا�7	��� ا�����+�� و"_�ز أ"

�، "g5O ا�+��� ��*R  إ1��ع ه;: ا�7	��� �����ن� �
�. �.  �ا��. أ)�ل ا�+��آ+� "�'د �� ا,�

�� ا���ل، اS)�ل ا��� "!اه� ���58� إن �4�5!ة أو ��%��_�ء إ�� ا�����ن ا�+�. أو إ�� ��Zم ���

  . ا������

4- �  :إذا �� "!ا�� �5'أ ا���Lه�

   B��� ء ر��� ����e. ا�+*�واة ا�+��+� ا�����+�� ا�'ا��1� وا�'و����� "+�رس ا��.��!O��  ?وذ�

�� ���F �� ا�'��ع �.  ����F �� ا�+��آ+� ا�����+�� ����!ام �5'أ ا���Lه�� �F� �5'أ L�ه!ي "�aم �� 

أي  ��ء أآ�ن �1)� أو ر8+��، وأن �'م ,���g ا�+*�واة ��. اDS!اف �� ا�+��آ+� "_R أن "qدي إ�� 

                                                 
  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 1041أنظر نص المادة  -  1
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�FD��81 �o��ام ا�aون �� ا���F, ن أيS ، ل�آ+� "� ����Fا�� �� �Mن ا����_FLا�!ام �5'أ ا�+����أو ا�+��� 

HRBRAUD ن�+o W� م�	ء ا�7��� �ه .  

� ا�7	�م ��+� �+� "��)� إ��B �. ���)! وا c و��   D��M� ���+أو ا� �o��ام ا�aأن ا�� T��


B إ���F �. ���)!  ���ن o+�ن ��7	�م o' ا�+
�eLة وذ�? Sن ا�7	� ا�;ي "��ن ��د���B وأ���8': "


� eL�T�5 ا����o أو ا�+��� ���aاع �. " �V ���� ������  �FLو .� Bرا إ���Z�� ،.�� c أ�8س وا ���

 �� B�� .� دة�
� ,+���، 8�اء �. ��T ا��ا c أو �. ��T ا�����ن 8�ف "
�' ا��'رة ��� ا�8%
زوا"� ���7


!ض ا��aا��ت ���5د�� ا�'��ع، Sن �5'أ ا���Lه�� ه� إ ��� ا�+*�واة ��. ا� !�Sا g��7	�م ��'�� "�

��� �F�eن "�. آ� ��F+� ا1w! �+� "*��' إ��B �. ���)! وا c و ���ن، أ�� �. ا��aام ا�+��� �+5'أ 

c وا !(��� .� �F�"!D !�Y .� �� ا�7	�م ��+� �+� "'B�1 �� ا�7	��Dإ�� ���� �  . 2ا���Lه�

� ��� ا������ ����Zم ا� -5
�م ا�'و�����7:   

R ا���Zم ا��م دورا �F+� 8�اء آ�ن ذ�? �� �_�ل ,g�5O ا�����ن ا�5�LS أم �� �_�ل ,�
�; ا���Sم �"

 '"'F, م ا�'ا��1 �. أي�Zا�� �"�+� �F� '	�" �	��1 ���Dة و!�� �(Sم ه� �� ا�،و��!ة ا���Zم ا�

Bع أرآ��a�a" أو B*+".3  

� ��%���8د إ��  
ا�+
F�م ا�+�+' ����Zم ا��م ا�'و�� وه� ا�*R5 ا����' ا�;ي  "�� ,�'"! ا�+��7

 ����+�L%ا ���"7!ج �. �O�8ن ا(رادة، ���5+� ا���Zم ا��م ا�'ا��1 "���� ا��
�ظ ��� ا�+	��� ا�

 ����+�L%ا ���� ا���	+��� y5,!" م ا�'و���وا% �	�د"� و%�8+� ا��7��� ��'و�� �Mن ا���Zم ا�

                                                 
  .وما بعدها 247مرجع سابق، ص : أنظر جعفر مشيمش -  1

: ط، دون سنة، ص.المعارفـ اإلسكندرية، د حق الدفاع كضمانة إجرائية في خصومة التحكيم، منشأة: محمد علي عويضة - 2

405 - 406.  

 2010دفعة  القاهرة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، رسالة ماجستير ، ، األجنبية األحكامسامية عبد الالوي ، تنفيذ    - 2

70ص  ،  
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�وا��7��� �_+�c ا�'ول، �����Zم ا��م ا�'ا��1 إذا ه� �*�5 إذ "6��7 �. دو�� إ�� أ1!ى أ��  وا% �	�د"

  .ا���Zم ا��م ا�'و�� �F� وا�' ����*5� ��� ا�'ول

   ����D H�, م ا�'و���و�+� آ�ن ا��!ار ا�����+� ا�'و�� "_R أ% "6��7  ��'ة ,��� �����Zم ا�

� ����Zم ا��م ا� W� %و BD��8 م�Zا������ ا�'و�� ا�� �� �
'و�� �����Zم ا��م ا�'ا��1 ��+�. ان "6��7 ا,

ا��م ا�'ا��1 دون أن ,*�y 4!ط أ% ,6��7 ا���Zم ا��م ا�'و��، ��_�ء ا�'و�� وأ�74ص ا�����ن ا��م إ�� 

� ����Zم ا�
��7� ��Q" % Bأ� ��م ا�'و�� ا������ ا�'و��، ا��5!  �5 )'ور ا��c"!Q ا�;ي أ�Lز: )!ا�

��7
��Z��� Bم ا��م ا�'ا��1� �Y1ر                 .  

��.�E: ��ا���د 
�l W�-ق ا�
:  

1- ���XYا� W� رج�Yا� 
  :ا��
اض ا�]�

� أ���م ا������ ا(داري، وه�   Lا�+�!رة �+!ا �. �Y! ا��د"Oق ا�!D .� g"!Oه;ا ا� '"

�� m74 ز أن "�'م آ��ه� "_����+� �"�. D!�� �� ا�7	��� أو �+��F�� W ا��!ا�o  ��5رة �. و��8

�!ر� Bo!  .��� ا���� ا�	�در ���F وا�;ي "�5': أو "

� ��� ا������ ا�'ا��1   Lا!+� �و��' أ1; ا�+Q!ع ا�_aا�!ي �F;: ا����8� آ�M'ى ا�O!ق ا�+���

. ��g"!D .� �F ا��!اض ا�>�! ا�{ : ا��� ,�m 2/ 1032وذ�? �� �m ا�+�دة Oز ا���7رج �. "_

  .}ا�7	��� أ��م ا�+��+� ا�+�7	�  �5 �!ض ا��aاع ��� ا������ 

� أو إ�>�ء ا����  960وو��� ��m ا�+�دة   Lإ�� �!ا �"F'ف ا��!اض ا�>�! ا��7رج �. ا�7	��

  .أو ا��!ار ا�;ي �	� �� ا)� ا��aاع

   �� �ا������ وا�+��W أن ا�+Q!ع ا�_aا�!ي �� " ;1e�g"!O ا��!اض ا��7رج �. ا�7	��

. �� أ���م ا������ �g"!O ا��!اض Oا� �ا�'و�� وآ�ن اLS'ر أن "�'�1 ا�+Q!ع و"�m ��� إ�����

                                                 
  . 253مرجع سابق، ص : جعفر مشيمش -  1



� ��� ��� ا������ �� ���ز��ت ا���                       ا�
	� ا���������د ا%دار"�ا���ت ا�! ��� ا��  
 

  
171 

 

  

 W� ،��!4�� ا� .�� �� ا��� ,�c ا�>�! ذا ا�+	����+� ا���%ت ا�FLا�وذ�? �+ �ا��7رج �. ا�7	��

�5�L �. ا�>�!، ا��;". ه� D!ف "+�? �� "+��B اDS!اف �. �g ا����ر وأداء أوBL د���B، و% ه� أ

  .% ,+�' إ���Vn �Fر ��� ا������

   �. �Y! ا��د"� ��� آ��� أ��اع ا�+��ز��ت ا(دار"Oق ا�!D .� ع�ه;ا ا�� g5O" % أن .�+" .��

 �Q, ��"!O� B�G �� درة�	م ا����Sا �� .Oق ا�!D ع��, R�O�, % م ا�������Z� �و�!cL ذ�? أن ذا,�

. �� أ���م ا������ �8�د ���7	�م إ�� 5D��ت ����! �. ������B، آO��� !�<�� ن ا�*+�حe4 .� أن �+

� و������� "��رض �c إرادة اDS!اف ا�+�+��� �� ا5�8�د ا����ء ا��Z� .� ��D! ا��aاع 
ا�+��آ� ا�+��7

 .� W������� وآ;�? �Mن �*�5� اVS! ا�;ي "�!,R ��� ا,
�ق اذ�? ا�;ي ا,
��ا ��� �� B�g"!O ا������ �

� ا�S! ا�+��� �B آ
�Wن ��+�"� ا�>�! �. ا���Ve! ا���ر ����uم ا��� �_� ��� R,!�" ا�;ي !VSا ��5*�

,��ز أ���م ا������ �_�� ا��Qء ا�+��� {: ,�m ��� أ�B 1031,	'ر �. ا�+��+�. وإذا آ��H ا�+�دة 

B�� ل�	
  . 1+�. ا%��_�ج �B ��� ا�>�!�B�� {" % B�M �+_!د )'وره� ��+� "m7 ا��aاع ا�+

و��. �+� آ�ن �. ا�_��a أ"�� أن "��ر ا�>�! �. ��� ه;ا ا���� ��' أ�Lز �B ا�+Q!ع ,�'"�   

"_�ز ��� m74 { : ا��� ,�m ��� أ�B 381ا��!اض ا�>�! ا��7رج �. ا�7	��� وm�� ��5D ا�+�دة 

Sا���� أو ا��!ار أو ا �� W�+� %و ��!D .�" و�� ���	� B� !�<ا��!اض ا� �"'�, ،B�� ن�O+ا� !�

 �� 4!ط أن % "��ن D!�� 2}ا��7رج �. ا�7	����	� B� m74 ز ,�'"� ا%��!اض �. آ��إذا "_ ،

�F�� W�+� أو �  .�� ا�7	��

� وأول �� "��5در إ�� ا�;ه.   ��و��. ,�'"' ا�+�	�د ���>�! ����*5� ������� أ�! % "�7� �. ا�	

ا�7	� ا�;ي "+��c �. ا�+�Qرآ� �� إL!اءات ا������ % "�5! �. ا�>�! ��� �� �� ه;ا ا�	'د ه� أن 
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آ�ن ���!ا %�1	�ص ا�+��+�. أو إL!اءات ا������ % "�5! �. ا�>�! ��� و�� آ�ن ���!ا %�1	�ص 

.� !5�" % ��+L م�	ا�7 � ا�+��+�. أو ���ز�� �� �!n:، آ+� أن �. "�'�1 �� 1	��� ا������ �+�ا��

B��� أو B� �_� �F�� در�	ن ا���� ا��ا�>�! و"�.  


F�م ا�O!ف �� ا������، وذ�?   � '"'�, �� �"!"'�, �O�*� ء��و�. ����� أ1!ى "��
� ا��

���T�5 �� �'ى ا,��د ا�+	��X ��� ا��aاع أو ,�رc� �Fo �. "'�� أ�B �. ا�>�! وذ�? �*G R!وف 

  .آ� ���� ��� �'ة

 –�.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"�  m�� ��5D1032 /2 ا�+�دة  -و, m�7��Z! ا%��!اض   

 B� ��ا�+��+� ا�+�7	� أ) W��Z! ا��aاع، و,+�? ه;: ا�+��+� أن ,'ل ��� ا�+��+�. ��+�  

. ا�+�!رة ����uم Oق ا�!O� B�� .O�� W��  در �� ه;ا ا%��!اض�	ن ا���� ا��ص ا�>�! و"��	7�

�  . 1ا��� أ)'ر,B ا�	�درة �. ا�+��+

2- 
  :ا��'�س إ��دة ا��`

   ��� "�m ا�+Q!ع ا�_aا�!ي �� أي �. ��اد: 8�اء �� ا������ ا�'ا��1 أو ا�'و�� ��� إ�����

 �Y!ا� ��� B� ;1Sم ا'� ���" �� �. �Y! ا��د"Oق ا�!D .� g"!Oآ !Zء إ�� ا��+�س إ��دة ا���ا��_

� ه��� o' آ� ��+o ��+" g"!Oو"!�. أن ه;ا ا�a, أو �Y ��� ء���'ر 	���2 " .    

   X�5, ع ��� ا���5ر �'رة ا���%ت ا���!Q+ه;ا ا�!أي أو ا�+*�? �.  �5 ا� '�"e, .�+" �FL .+�

 �Fم ا%���8د إ���	أ1!ى "+�. ��7 ��ا��_�ء إ�� ه;ا ا�g"!O و��� ��� �!ض �'وM� �FVن ه��ك و�8

. �� ا����Oا� �F��+�� ���� أ�8س أن اآ��Qف ��� ه;: ا�S�ر "' أ�����  ���)�ل إ�� �
p ا����_

 �� أ1!ى "+�. ا����د: �Z!ا �7	�)�FL .م، و��إ %W1��g ا�'��ع وأ����� أ1!ى إ %W1�����Zم ا�
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� إذا ,� اآ��Qف أ�' ه;: ا�58Sب �' ا���Fء ا�+'ة ا�+�'دة (�1 g"!Oا ا�;F� .Oا� X�5, �58ب ا���Sا

. أو ا%�8\��فO��1أن ، و ��� g"!Oا ا�;F� ;1ه;ا وأ B
 �� �� !Zي ا��!�"� �5;ا �� أ��د ا�+Q!ع ا�_aا

"�	!: ��� �� إذا آ�ن ��� ا������ ��Y ��� ���5 أو أد�� إ�5Vت a, H5Vو"!ه�، أو �+. "�5! ا���� 

�س ا�	�در �� ا�'��ى �_� ���B و�� "�.  ' أد�1 �� ا�7	���، وا5�8�د �� �'ا ذ�? �. ��%ت ا%��+

ا�+�!رة  �����، و��� أن "!�c ا%��+�س إ�� ا�+��+� ا�+�7	� أ) W��Z! ا��aاع �;ات ا(L!اءات 

� ا�L+�ع ه�\� ا������ ���، وذ�? �	��D�أ���م ا�+��آ� ا� �� !Zع ا�+�!رة %��+�س إ��دة ا���oوSوا

' )'ور: �� أ�� ا���%ت� B�� p+��+2ا��� أ)'رت ا���� ا�   .  

3-  W�-ا�n�����:  

   �����. �Y! ا��د"� ا�+�!رة ����*5� ����uم ا��Oق ا�!D BLأو .� d����� .Oا� g"!D '"

. ���F ��%�8\��ف أو �eي O�� �. إ�� ا���Sم ا��� ,��ن  ���Oه;ا ا� BL�" إذ % "+�. أو ����F��%ا

 BL�" أن .�+" % d����� .Oن ا�M� �������و ،.Oق ا�!D .� !1أ g"!D 4�5!ة إ�� أ���م ا�������

. �� �F�O!ق أ1!ىO�5ره� أ����� ,��5 ا�����3 .  

. �g"!O ا���d، وه;: ا����'ة "5!ره� ا���5ران  Oل ا������ ا��_� .� '  :و"*�5

  :ا;��&�ر ا$ول �

   �����. �����d % "��ن o' ا���Sم ا��Oوف أن ا�!. �����d �+. ا�+Oا� ��5D �ه

X��( ،����F��%ا B� ��، آ+� أن ا�7	�م "+���ن ا5�8�د 4أن ��� ا������ "	'ر ���aا ���ة ا��Qء ا�+�
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. �g"!O ا%�8\��ف Oا�+�دة –ا� m� R*�1033 –  'ا�أ ��� وه;ا ا5�8%�د % "���F��%إ% أن ه;: ا

. �����d % "��ن إ% ����*5� ���Sم ا�+��آOن ا�S ،d����� .O�� ا������ ��� ����� �  .� ا��د"

  :ا;��&�ر ا�/�.� �

ه� دور ���+� ا���d، �+. ا�+!وف أن دور ���+� ا���d ه� ,���' ا�+�5دئ ا�������� ا���   

"�F�5O ا����ة �� ا�+��آ� ��� �. اW�1ف ا�+��آ� ��ل ,g�5O أو ,
*�! ا��m ا��ا�' وه;ا ا%���5ر % 

F� ��5D ��Q;ا ا���Zم % ,�5! �. ���آ� ا�'و�� و% "�g5O ��� أ���م ا������ Sن ه�\�ت ا������ ا��� ,

� �. در�Lت ا�����o، آ+� أن ا������  ��ء �1ص "
	� �� ���ز��ت ���5"�� ,��+�F أ"��  �ا�' Lدر

�F�eQ� ن�ا���� g�5O, ة'��� ��� W� ،�  . 1و �ا��. ���5"�

�W �. ذ�? �Mن �_�p ا�'و�� ه� ,���' ا�+�5دئ ا�������� ا��� ,  � .� ��� ��F�5O ا�+��آ� ا(دار"

اW�1%ف ��ل ,g�5O أو ,
*�! ا��m ا������� ا��ا�'، وه;ا ا%���5ر % "�g5O ��� ا���Sم ا�	�درة 

  !5�� �. در�Lت ا�����o آ+� أن ا������ "Lو% در ��5! �. ���آ� ا�'و�"% �F�S ،ه�\�ت ا������ .�

��ء �1ص ���� ��%ت ���5"�� ,��+�F أ  g�5O, ة'��� ��� W� �V .و� ،���  �ا�' و �ا��. ���5"�"

. �g"!O ا���d �� أ���م ا�+��+�. �Mن ذ�? % Oاز ا��L ا����'ة ه� �'م Hوإذا آ�� ،�F�eQ� ن�ا����

. ��%�8\��ف أو �WO5ن D �� �����  ��� )�در �. ���+�F� ��� �� g"!Oا ا�;F� .Oا� �
� إ������"

�aا �� ا���Sم ا�	�درة �. ���+� ا%�8\��ف ��� ا������ و����L ن��" d�ا�� g"!O� .Oن ا�M� ����

. �� ا���Sم Oل ا�W1 .� 4�5!ة� !�Y �أو ا�WO5ن وه;ا �� "qدي إ�� 1��ع ��� ا������ �! ��

� أ��م �_�p ا�'و�� �����5ر أن L1! درn �ا�	�درة �. ���+� ا�WO5ن �����5ره� )�درة �. ���+

��Sا ا;F� د�	ذ�? أن ا�+� ،d�ا�� ��م ا�	�درة �. �_�p ا�'و�� ,��س �����Sم ا�	�درة �. ���+
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 .Oن ا�S ��5D !وه;ا أ� ،d�ا�� g"!O� ا�+4�5! �� أ���م ا������ .Oاز ا��L 'م� �ه !Zا��

����F��%م ا���Sإ% إ�� ا BL�" أن .�+" % d�ا�� g"!O�.  

   '. �Y! ا��د"� 8�اء �� ا������ ا�'ا��1 إذا ���+Q!ع ا�_aا�!ي ا5�8Oق ا�!D .� g"!Oه;ا ا�

. { : 1034أو ا�'و�� وأ�Lز: �*m� R ا�+�دة O�� �� �� ا%�8\��ف و�'ه�  ����(�
,��ن ا��!ارات ا�

: 1061و����*5� ������� ا�'و�� �_�ء �� ا�+�دة } ��������u� ��5D dم ا�+�	�ص ����F �� ه;ا ا�����ن 

. �����d  1058و 1056و �1055�!ارات ا�	�درة ,�5O�� ��+�اد ,��ن ا{ O�� ����  :Wأ� { ��"!O�

 �� ��(�
� �� ا%�8\��ف ����*5� ������� ا�'ا��1 وا��!ارات ا��(�
�Y! �4�5!ة أي �� ا��!ارات ا�

. ���WO5ن ����*5� ������� ا�'و��Oا%�8\��ف أو ا�.  

  

  � ��* إ+*ار ا$�
 �����o�1ا�
	��� ا�����: ا�'-�, ا�/�.�

أ�! ا���
�; ه� ا(L!اء ا�;ي "	'ر �. ا����o ا�+m�7 و�+���� ه;ا اc�+�" !�S ��� ا�+��+�.        

،�";�
� ا%����ء ��.  ��ء ا�'و�� وا������ �����ة ا���O�� �F� �، �;�? أ�!دت ا�
!ع اSول ��'ود ا�! ��



�;، و�� ا������ !�Sا ��� �����، و�� ا�
!ع ا����T ا���Zم !ع ا����� �O�8ت ا����o �� ا���
�;ا��


�; أ���م ا������ ا�	�درة o' ا(دارة �, Hأ���م ا������ ا(داري و��  �!ع أ�1! ,��و� ;�
ا������� ���

   .و�'وده�

_!د ا�>��R ان "��ن ا�R�O ا�+�'م ه� ,�
�; ا���� �Y! ان ذ�? %"+�c �. ان "��ن ا�R�O ه� �       

ا�� ،وا�
!ق ���F+� ه� ان ه;ا ا%�1! ��5رة �. اL!اء "!�� ا�� ا��*��� ������ دون ,�
�;:  ،ا%��!اف

و�+�� ا1! �� ا%��!اف ،اذ "�� ��B �4�5!ة �+� �. ا�+�ل ا���
�; ،ا���
�; �F� ا�' �. �_!د ا��*��� 


�;: �� ��y ا% !ار �.  �5 ا���+ا��, R�O" % ا���� .� '�
�ء ��L�د ا���� و�;�? "'�1 ا���� *�
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��D�ا� ���م ا�����Zا�� .+o B� ف!�و��دة �� "��ن ا%��!اف �� ���� د�c وذ�? �F'ف ا%��!اض ،ا�+

   �5�D ���.1ت "�� ��F ا���� ا�����+�

� ا$�
 �����o�1: ا�1
ع ا$ول�� �����*ود ا�
	��� ا��  


	��� ا���� :أو;��� o�1����� 
� ا�����_	� ا$��  ا�����'�  �� �

   �F� pو�� �إن ��� ا�+��� "	'ر �. ه�\� ا������ ا��� % ,��O�8 .� !5ت ا����ء �� ا�'و�

� آ���eم ����� و,	'ر ���ء ����F أ���م  � q� �(�1 �� وإ�+� ��F و%"+�� أ)��� ودا����  �������� و%"

� ��'و��، ��. �c ا%��
�ظ �5d ا�7	�)��ت ا��� ,
! �F ��� أ���م ا�+��+�. �' ا�+��آ� ا����


�;ه� 5L!ا، ه;: ا�! ���  ' ,	'ر �.  ��ء ا�'و�� أو  ��ء ��7	m أو �, �� �5Y!وره� و��' ا�'(

 �� ا�S! أو و%"O�8 ?�+" % .+� 'ر	ن ��� ا�+��� "S ?ذ� ،����� إدار"� ذات ا�1	�ص  O�8 .�

� ا���� )�_, �  .�Q�� X!وع �� ,�
�;: 5L!اا����ء ����، وه;: ا�! ��

7��Z�� cم ا���Sم و%   " �����  �+�� p�� m�7+ا� �o��'ر �. ا�	ا�;ي " ;�
����� !�Sوا

�  	�ر _��� ا�S! ا�+aود ��F، وذ�? �+O�8 �o��ا� B� رس�+" ��
	� �� �aاع إ�+� ه� أ�! و%"

��!, ���� �إ���F، و���aL�� �Fة �. ا��)�ل  ا(رادة ا�
!د"� �� ا��)�ل إ�� ,���g ه'ف أو �	��

إ��S �Fن ا�+Q!ع �� ه;: ا����� ���;ات "!ى أن ه��ك �	��L X'"!ة ���!��"� ��F أو �>�!ه�، و�. ,��ن 

 �8 ��� !� �F��+ورة إ�!oو ������ ه;: ا�+	���Q�� ،X!ط ا��)�"� ا��"�+�� �إراد,�F ا��7)� آ���

Bف ا�;ي "!"'و�'Fل إ�� ا��)�م ���	ا�7.  

� ��� ��� ا�+��� ا�+!اد ا��	�ل   ����  �
�; "+�رس ر ������� !�Sار ا'(M� m�7+ا� �o��وا�

 ?�;� ،.Oآ� ا���� �F8ا��� ,+�ر �� ��*H آ��! ���L�1ر B����4 دة'�� ���� أ�! ���
�;:، و����F ر ��

�� �� ا���� ا�	�در �. ا�+���D p�� ;�
����� !�Sا R�O�.  

                                                 
B.MOREAU ، Arbitrage internationale، Rép.Com.Dalloz ، 2004 ، n’136 ، p20. -1   
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  � !�Sا �o��إ% ودور ا� B� pة إ�� �' آ�5!، و��'��� �O�8 %إ B� p��� ،'� '
�; ��'د إ�� ا�����

 �+
�; إ% إذا آ�ن ا������ !�Sا dر� B��+" %أم % و ;�
���� W��  .�+��+إذا آ�ن ��� ا� �� m��


�; إذا ����� !�Sا X�� dر� �o��ا� ��� R_" ?و��� ذ� ،����ورد ا�+O!وح ���B� p�� B ا��O�c ا��


�;: "�+�� �� ,�!"! �51!، أو �_!د ��� !�Sب ا��O+ا� �+������ �� "6��7 ا���Zم ا��م، أو إذا آ�ن ا�

  . 1إ�'اء ا�!أي ���+� "_R أن "��ن �FZ� B! ا���Sم

�+��B �. ,�ر"� أو   , �� p�� �5تVز إ�_" % B�M� ا;Fو� ،�و"�5! ��� ا�+��+�. ور � ر8+�

د��ء ����aو"! و ' ذهR رأي إ�� أن ��� ا�+��+�. % "�5! ور � ر8+�� إ% �����ت أ1!ى، إ% ��%

 ��5! �� "	'ر ��B ور " ��� ���� �
G�� p�� ���+وذ�? ��� أ�8س أن ا� ،��M"'ا�B  �� آ��ب ا�+��+

 �� ،���+� 6G�� .� وره�'	� y5,!" % �ر8+�� �+_!د )'ور:، ذ�? أن ا���5ر ور � �� ور � ر8+�

� أو آ�
B ا�����ن �Rء ��م ��.، وا�+���  ' ا��1ر: "�
� أ��� ��'1 B� HOأ�� m74 .� 'ر	ن ,

 ،�� ا�'و��� !� �+F+ا� :;F� B���  �� c�� وه� "7��� �� ,g�5O ا�����ن �� ���+F+� اف �����م!DSا

ع، و��p ���� و�F;ا �B�M "+�. ا���5ر  !ار: ا�;ي "	'ر: �� �'ود و%"�B ور � ر8+�� و��  �5 ا("'ا

�5! �8'ا ,�
�;"� إ% �	'ور أ�! �. ا����ء "B�O ه;: ا���ة "*+� " % �F� �";�
–ا�+��+�. و�'ة  �ة ,�

;�
، ور ��� ا����o ا�w! ه� ر ��� ���� ا�+��� �. ��T ا���Q، و���B���!4 m�� B 2-أ�! ا���

 �o��أي أن ا� ،��Qا� T�� .� ���+ا� ��� ��، أي �'ى )����Qب ا���"!ا R�D .� R ا�S! ا�

� اSد��، أو �'م "�
� ا��� ,5'و S �5��Yول وه�� ��+c�O ��� ا����، وذ�? ��� W1ف ���� �'م آ���Qا�

 B�� ��
�;، Sن ه;ا "������ !�wا �o���� ه�!"'�, c��g ا�58Sب ���+�o�ع وا��� % "7, ��(

B��� c��+" ا���� وه;ا B�� در�	ع ا��o�+ا� m��.  

                                                 
  .  218إلى  216، ص مرحع سابق، رنبيل إسماعيل عم -  1

  . 78، ص 1995ط، سنة .التحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، د: عبد الحميد المنشاوي -  2



� ��� ��� ا������ �� ���ز��ت ا���                       ا�
	� ا���������د ا%دار"�ا���ت ا�! ��� ا��  
 

  
178 

 

  

   c��Oأي ا� ،;�
����� !�S'ار ا	اءات ا�8!L) ��و�� آ� �� g58 "+�. ا���ل �eن ا��O�c ا��%

� وا�+_�د�� ��. ا�7	�م وا��� "+�. FLا�ب ا�+��Yو ;�
����� !�Sا R�O� �ا����ري ��L!اءات ا��7)

 m�� ��� ;�
����� !�wا �o��ا� �O�8 !	  دي إ��q" ،�o��أ��م ا� g"!Oأو أن ,��! ا� �ا�	�

 '�� ��. ا�7	�م "
*! إ�� �' �FLا�ب ا�+��<� ،:;�
��� !�Sب ا��O+ه!ة ���� ا�+��� ا��Zا� �ا�+Q!و��

;�
  .�'رة إ)'ار أ�! �!�R�D d ا���

   BLأو .� BLورة و!���� ��Q" ;�
����� !�wا �o��ا� �+F� �� c8�, أن آ� dو"!ى ا�5

F� ���+ا� ��� ��� .O�� �� ا�! ��� ا��� "+�ر�F8 ا����o ا(��Oل ����*5O�8 c�8�, أي أن ،g"!Oا ا�;

� ���� ا�+����( ��� �  .ا(داري "qدي إ�� ��X ��ب ا�! ��

   !�wا �o���� ز�و% "_ ،B�� ءa_� ا���� أو ��� ;�
����� !�Sاز إ)'ار ا�L B�
و"!ى �d ا�

'"� ���� ا�+��� �. ��T ا�+�+�ن، أو ,�+��T�� .� B ا�*�5ب أ, �o���� p�� Bو ا������ت، آ+� أ�

� ا��aام أو أداء 1n! ��� ا�+���م ����Y B! �� )'ر �B ���� ا�+�����oM� ���+ل ���� ا�'  .ا�w! أن "

   ،����Qا� �� �����o ا�w! وأآ'�� ��� دور ه;: ا�! ������و��+� g58 إ�8!��o �5'أ ا�! ��� ا��

�� !��� ;1e, ا��. أ1!ى�ك  ��F� ?ذ� cم وإ�+�ل �5'أ و��	ر ا�7��� �F�� ��" ا��� ����o�+ا� �

 ،.��!Oا� .� Wع آ�+*� ���ر R��D ا���
�; وا�+�O�ب ا���
�; o': و,��م ا�+��+� �F�� ��"و �FLا�ا�+

 !�Sب إ)'ار ا��O+ا�+��� ا� ��� 'o ع ود��ع�1! �. د�wا �FLا�أ�'ه+� �� � B"'5" �� آ� m�
و,


�;: �Mذا وL'ت ا�+����� �� �	
� أن ��� ا�+��� �Q�ب �5d ا���ب ا��� ,qدي إ�� إ�R_�� B��O ا�+

  .ه;: ا���ب  �5 إ)'ار أ�! ا���
�; أو ا�+	�د � ��� ه;ا ا����

   �� ��� ��� ا�+��+�. و��p �_!د ا�! �����o�+ا� �
�!ة ا�! ��� ;1e, �F�+_� �� �Zوه;: ا��

� �����o ا�Q�, !�w�c� B ا�! ��� ا��� ,+�ر�F8 ا�+�د"� ذات ا��O�c ا����Q، وه;: ا�! ��� ا���o�+�

 !�Y ����o�+ا� ��� !��� ;1Sوا ،g"!Oا ا�;F� B�� ن�O+ا� �����آ� ا%�8\��ف ��� ا���� ا%��'ا
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5� ���Sم ا�+��+�. ا�'و���. Sن �. �F�e4 �'م ,c�_Q ا��_�ء إ�� ��Zم ا������، �F;ا *���� B�� ب�Y!�

O� ��� d� أو ذهR ا�5�*��� ��� ��� ا�+��� إ��  	!ه� ��� اSوBL ا�!���o�+ا� ��ق ا�! ��

 �o��!، و��� ذ�? "�5>� ��� ا�	ن ��'دة ��� ��58 ا���أن ,� ��� �o��ا�� �� ��8�8Sا�+�5دئ ا

 Bا�aم ا���	ا�7 BLو��� و ،�
�; �. ا��!ام ا�+��� ��'ود �B�+F ا�����+������ !�Sآ'  �5 إ)'ار اeا��

�8�8� ا1S!ى، وأن ��'Sا �o��ق ا�'��ع و��5دئ ا���آ' �. ا��!ام ��eآ;�? ا�� ،B(�	�1وا B�"%ود و

  .1ا���� % "�O�ي ��� أي �*�س �����Zم ا��م

و��� ذ�? "_R ��� ا����o ا�w! أن "�eآ' �. وL�د ا,
�ق ,���� )��X )'ر ���ء ���B ا����   


�;:، وه;ا "���� �. ا��� !�wب ا��O+آ� ا� �
�; ا��eآ' �.  ����� ا��aاع �������، وأه������� !�wا �o���

� Sن ,��ن D!�� �� ا������"��  .  12	� ������� و��� وBL ا�7	�ص ا��eآ' �. أه��� ا�74Sص ا�+

��.�E:                           ا������ ��� o�1�2 ���
� �� ����  أ\�س ا�
	��� ا��

، و"�Q� ��� ��5!و��� ا������ ��3 أ�! ��!ر �� ا��c"!Q ا�_aا�!يإن ا��_�ء إ�� ا����  

�+�B ��� ا������ �+� �� ذ�? ا��)�ل أو ا�! � �;�? , �� g���, دي إ��q" اء!Lآ� �+� أو إ ��Q!و��

� و�
�ذ: ";�
� �. ا���ة وا(�aام ���Sم ا����ء، وا��� ,�
� �'م ا��  ��� !�Ve�B, ا���Lا���� إ�� در

 �(�	1 RLن وا�د )'ور:، و"�!_+� B� ����' اW�1%ف، ���� ا�+��+�. "��ز �_�� ا�S! ا�+�

 g��, % �";�
� ,�+. ا�+���م �B �. ا ���ء ��5L B!ا، �����ة ا���";�
ا��
�ذ و��B� p �� �' ذا,B  �ة ,�

���  .��� ا�����+�. إ% �	'ور أ�! �1ص �.  ��ء ا�'و�� ا�+m�7 و�g 4!وط �

� ���"�رك ا�	�درة ��  و ' �'دت  � �
��ء ا����D ر�d  1958ا,��� a�_, �58ب ا���Sا


�;:، ��H !� T ��. ا�58Sب ا��� "�+*? اDS!اف ��F و��. ا�58Sب �, R�D ا������ أو ����ا%��!اف 
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�m ا��� , 5ا��� "+�?  ��ء ا�'و�� ا�+m�7 �. ,���ء �
*B ر�d ا���
�; ���ءا ���B، وه;ا �� �m ا�+�دة 

% "_�ز ر�d ا%��!اف و,�
�; ا���� ���ء ��� R�D ا�7	� ا�;ي "��� ���B ������ إ% إذا  -1{ : ���

� ا�+�7	� �� ا��5' ا�+�O�ب إ���F ا%��!اف وا���
�; ا�'��� ���O�*�� �	7م ه;ا ا�' :  

�F��� g5 �'"+� أن أD!اف ا%,
�ق ا�+�	�ص ���B �� ا�+�دة ا������ آ���ا 5D�� ������ن ا�;ي "�O -أ

 ��� mاف أو ��' �'م ا��!DSا B� B�اSه��� أو أن ا%,
�ق ا�+;آ�ر X��( !�Y و��� ������ن ا�;ي أ1

  .ذ�? 5D�� �����ن ا��5' ا�;ي )'ر ��B ا����

��. ا�+��� أو �LM!اءات ا������ أو  -ب�� ����( ��Wإ� .�" �� B��� ا���� ;�
أن ا�7	� ا�+�O�ب ,�

  . *���� ��� B�1n R5*! أن "�'م د���Bآ�ن �. ا�+

� ا������ أو �� ��' ا������ أو ,_�وز �'وده� ��+�  -جDوارد �� ���ر !�Y اعa� �� �	� أن ا����

� �g"!O ا������ إذا "�*��� W(أ co�7ء �. ا���� ا�aL ;�
�� �B، و�c ذ�? "_�ز ا%��!اف و,� 

� g
  .�� �� �F�F;ا ا�g"!Oأ��. �	�B �. �� � أaLاء ا���� ا�>�! ��

أن ,���Q ه�\� ا������ أو إL!اءات ا������ �6��7 �+� ا,
B��� g اDS!اف أو �����ن ا��5' ا�;ي ,� ��B  -د

  .ا������ �� ���� �'م ا%,
�ق

� ا�+�7	� �� ا��5' ا��� ���F أو �+�RL  -هO�*ا� B�
أن ا���� �� "	��a�� X5 ��7	�م أو أ�>�B أو أو 

  .ا����  �����F )'ر

� ا�+�7	� �� ا��5' ا�+�O�ب إ���F ا%��!اف و,�
�; ��� ا�+��+�. أو ,!�d ا%��!اف  -2O�*�� ز�_"

�F� .�5, إذا ;�
  :وا���

� ا��aاع �. g"!D ا������ -أ"�*, a�_" % '�5ن ذ�? ا��أن  ��.  

  .   1}�5' أن �� ا%��!اف ���� ا�+��+�. أو ,�
�;: �� "6��7 ا���Zم ا��م �� ه;ا ا� -ب
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إذا ���58Sب ا��� ,�RL ر�d ا���
�; ���ءا ��� R�D أ�' اDS!اف ��*�L �� Rء �� ا�+�دة   

� ه� 5/1� �
  :�. ا%,

  .�'م )�� ا,
�ق ا������ أو ��m أه��� أ�' اDS!اف -1

  .�'م ا��!ام ���ق ا�'��ع -2

� ا�+7��� ��F �.  �5 اDS!اف -3+F+وز ا�+��+�. ��'ود ا��_,.  

� ا�����+�� ا�+�
�F��� g، و�'م )�� ,���Q ه�\� ا������ -4��� ا���ا�' ا(L!ا
��7�.  

5- :;�
  . إذا أ��O ا���� أو أو 6 ,�


�; ا���� �. ,���ء �
* B���L �� R*ء �� ا�+�دة   �, dر� m�7+ء ا������ a�_, �58ب ا���Sأ�� ا

  :ه� 5/2

  .�'م  ����� ��o�ع ا��aاع ������� -1

2-  �
  .��� ا������ ����Zم ا��م���7

   % ��� ��� �����  �Fإ�� �F��+��% ���D�ا� �+Z�Sإ�� ا �� �
و,��BL ا�58Sب ا��� أورد,�F ا%,

�� �+�ر8� ا����ء " �+� ،�Fأ���� �
��7� �Fإ�� .+�"_�ز �Q+�� B!ع أو �����ء �� أي �. ا�'ول ا�+�

8Sه'اف اSا g���, .+�, ���� ��� !� ��D�ا� �
� ا������ وا%آ�
�ء ����' ا�+��ل ا�;ي "���+� ��8�

1)�� أ���م ا������.  


�; أ���م ا������ �� ا�+�اد   ��� �+Z�+ا�' ا��ي ا��!�، 1036، 1035(و ' أورد ا�+Q!ع ا�_aا

5� ������� ا�'ا��1 وا������ ا�'و�� ��� �' 8�اء، وه� ,*!ي ��� آ��� أ���م ) 1038، 1037*����

� ا�������� ا��� "'ور ����F ا��aاع ا������ W� ا��5D Hأ"� آ��.  
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أ�� �� "7!ج �. ��Oق ه;ا ا�����ن ا������ �� ا���د ا(دار"� ا�'و��� ا�;ي "�� �1رج إ ���   

ا�_aا�! و�� "�
g أD!ا�B ��� إ1���F� B;ا ا�����ن، ���
�; ه;ا ا���� ا�;ي "	'ر �� ه;ا ا���ع �. 

�
,% c�1958 �� ���"�رك ��م ا������ "7.  

� ا��� أوH5L ��� آ� ا�'ول ا�+�� 'ة أن ,�!ف  02و"qآ' ذ�? �� �Lءت �B ا�+�دة   � �
�. ا%,

 gا������ و� ��� ;�
�, �F�� ب��O+ا� �� �� ا�'و�
�;: 5D�� ����ا�' ا�+�5��� !�e,ا������ و ��� ��_��

� 4!وط ور8�م أ � 4'ة �. ,�? ا��� ,
!ض ���W!اف أو��D�أ���م ا������ ا� ;�
�,.  

   �F�� R�O" ا��� !�Y �� ��� أ���م ا������ ا�	�درة �� إ ��� دو�� �
و,g�5O أ���م ه;: ا%,

 g5O, �+آ ،�"��� أو ���5D أ�74ص .�� �\4�� Hاء آ���8 �F+�� م ��� إ���Sه;: ا ;�
ا%��!اف، و,�

�� ���D5! و�، 1ا�'ول ا�+�O�ب إ���F ا%��!اف أو ,�
�; ه;: ا���Sم أ"�� ��� أ���م ا������ ا��� % ,

� 1وه;ا �*m� R ا�+�دة � �
  .   �. ا%,

�-� ا�'��'� �O W_ل ا���o�1: ا�1
ع ا�/�.�\  

  ا��5I ا�'X�\�� �X�Y*ار أ�
 ا���o�1 :أو;

� أو ا�1	�ص ا����ء آ�ن ا�S! ا���1ر"� ����  �� !� �F�� ��o!� ا��� �5� �� ا�	�ر ا�*���*

DS!اف ا��aاع �� ا��_�ء �����ء أ�� �� ه;: ا����� ����_�ء �����ء أ�! إ�5Lري ���
�; ��� ه�\� ا������ 

 ،�إذا ر�d �. )'ر o': ا���� ,�
�; ��� ه�\� ا������ إذا ر�d �. )'ر o': ا���� ,�
�;: D�ا��

Sة ا��� a��5 �
�ذ: �+_!د  �2! ا�+��� �Bو�F;ا �B�M ر�Y أن ا���� ا�	�در �. ه�\� ا������ "��ن ��Lووا


�; ه;ا ا���� ��� m�7+ء ا���
�ذ، و�. �V %�' �. )'ور  !ار �. ا������ %�+Q� ن��" % B�M� :ور'(

                                                 
  .260 - 259: مرجع سابق، ص: أشرف محمد خليل حماد -  1

  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 1031ظر المادة ان -  2
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� ا���ل �Mن ه;ا "�g5O ��� ا������ ا�'ا��1 أو ا������ ا�'و�� ا�;ي ا,
g ��� إ1������S Bم �5O�و

  . 1ا�����ن ا�_aا�!ي

�' ا%�1	�ص �M)'ار أ�! ,�
�; أ���م ا������ "��� ا�����ن ا  �" B�e� B(�	� �� ي!� –�_aا

��p ا�+��+� ا��� )'ر �� دا�!ة ا�1	��F( ��� ا������ –8�اء ا������ ا�'ا��1 أو ا�'و�� !�2  .  

 !�Sار ا'(M� �و"�Qر إ�� أن �*���e ا%�1	�ص ا����� وا�+��� �!��p ا�+��+� ا�+�7	

' �. ا, ;�
������F�
��' ,� ,�ز"c ا%�1	�ص ا����� وا�+��� .���Zم ا��م، و������� % "_�ز ���7

  :آ������

�5�Dت ,�
�; أ���م ا���
�; ا�'ا��1� وا�'و��� ا%��!اف ��F ه� �. ا�1	�ص :ا%�1	�ص ا�����-

�  .ر��p ا�+��+

� ا��� )'ر ��� ����5*5� ������� ا�'اq" ��1ول ا%�1	�ص ا�� ا�+��+:ا�� ا%�1	�ص ا�+���-


!ق ��. �����." B��� ا�'و�� ������� �ا����� ا%و�� اذا آ�ن ��! :ا������ �� دا�!ة ا�1	��F(،ا�� ����*5

ه�\� ا������ ���اL'ا ���_aا�! ه�� ا%�1	�ص "qول ا�� ا�+��+� ا��� )'ر ��� ا������ �� دا�!ة 

�F(�	�1ا������ ��.ا ��اL'ا �1رج ا�_aا�!وه�� ا%�1	�ص ه� �+��+� ا����� ا������ اذا آ�ن ��! ه�\

;�
  . ���3 ا���

                                                 
، مرجع سابقدراسة مقارنة ، "أثر التحكيم في العقود اإلدارية على اختصاص القضاء اإلداري : صبري محمد السنوسي -  1

  .80 -79: ص

  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 1035أنظر المادة  -  2

بأحكام التحكيم الدولية وتنفيذها في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد ، دراسات  االعتراف ،جمال بن عصمان - 3

،ص  2010 أوت،  08قانونية،دورية فصلية تصدر عن مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية ،الجزائر،العدد

65.  
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5� ���Sم ا������ *���� ;�
� ا�+�7	� �M)'ار أ�! ا�������� ا��F_أن ا� ���ورد �8 �+� X�و"�

 ��� �F(�	�1ة ا!�ا�	�درة �� ا�+��ز��ت ا(دار"� "��ن �!��p ا�+��+� ا(دار"� ا��� )'ر �� دا

  .ا������

��.�E:  ت�-�\o�1ا���^� �� ا���  

�*ود \�-�ت ا���^� �� إ+*ار  -1o�1����� 
  :ا$�

   ;�
� ��� ا���+��� p��"m�7 ر��p ا�+��+� ا��� )'ر ��� ا������ �� دا�!ة ا�1	�B( أو ر

;�
����� !�Sار ا'(M� ��D�ا� ��� )�1رج ا c إذا آ�ن ��! ا������ و.  

  ��  :ا������ و"_R ��� ا����o ا�w! أن "�eآ' �. ا�+*�

� ا������ -أ� �
  .أن R��D ا���
�;  �م �M"'اع أ)� أو �*7� �. ��� ا������ وا,

  .أن "�'م �5�D �!��� ���+*��'ات ا�Wز�� -ب


�; و,���� ,�? ا�Q!وط أ% "��+. ���  -ج����� !�Sا X�+� ��8�8Sوط ا!Qا�! ا��, .� g���" أن R_"

  .�� ا�_aا�! ا������ �� "6��7 ا���Zم ا��م ا�'و��

� �Mن �O�8ت ا����o ا�w! ,��	! �� ا��eآ' �. أن ��� ا������ �1ل �.   Z�W+��� !"'Lو

��ء   �� �� ��. أ�B�� .� p�� B أن "� �� T�5�o�ع ا��aاع �. ��T �'ى )���ا���ب ا(L!ا

� Bن ()'ار ��� ا������ وأ��ا���� B5L�" ا�;ي ��Qا� �� �B�Z�W ا������ �F� �y�� m�7 �+!ا 5��� �


�; و,5� �;�? �Mن دور ����� !�Sإ)'ار ا .� c��+" أن B��� RLن وWO5دي إ�� ا�q, ا��� �
��7� �أ"


�; "��	! ��� ا�! ��� ا���8دا إ�� ا�8S�ب ا�;ي ,��5: ا�+Q!ع ا�_aا�!ي، ����� !�Sإ)'ار ا '�� �o��ا�

�Lب ا�+!ا��8e� ;1e" و�� �5� وه� ا 1وه� أ�8�ب ا�! ����� �*�!
���Zم ا�;ي آ�ن �8�' �� ا����ء ا�

                                                 
جلة المحكمة العليا، عدد خاص بالطرق البديلة لحل المنازعات إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، م: عمر زودة -  1

  . 225 -224: ، ص2009، الجزء األول، سنة "الوساطة، الصلح والتحكيم"
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 �"�Y إ�� �*�!
� �F;ا ا���Zم �����5ره� �'�_� �� ا���Zم ا���+Q� Hآ�� !�� �. ا��a. وا�_aا�"�D


�;:، و��+�ن ه;ا  1962��� ��8�8Sوط ا!Q�� B,�5 و���ز�LSاآ�+�ل ا���� أو ا��!ار ا .� g�����

�O+ا� �o���� ل�7� Bأ� �م ه�Zز"�دة ��� ا�� g���" �5 أن�LSا���� أو ا��!ار ا ;�
��� !�Sا B�� ب�

�8�8� �. أن ا����o ا�5�LS  ' أ�*. ا����ء، �+�� أ�B �7�ل �
�m ا���� أو Sوط ا!Qا�! ا��,

ا��!ار اT�� .� �5�LS ا���Q وا�+�o�ع، و���ء ��� ذ�? "*�c�O ا����o أن "
*! ا��' ا�;ي ,��ول 

�;ي )'ر �+�B5L ا���� و"�'ر ا��!ر ا����L آ+� �B أن "��g �� �'ى �Q!و��� ه;ا ��o�ع ا��aاع ا

� ا���� �_� .� '�, ;�
����� !�wا �o���� �� ا�++���O�*ن ا�e� B�
ا��' أو �B�WO، وه� �� �B�� !5 ا�

�����5ر: ��X ��ب  أو ا��!ار ا�5�LS �1رج ا��5' ا�;ي )'ر ���8 ��8د,B و ' ا���' ه;ا ا���Zم ا����دا 4'"'ا

�F" �� p'ف إ��B ا������� ;�
  .1ا������ و�! �� ا���


�; أو ا�!�d دون أن "�_�وز ذ�? ا�+*�س ����   ����� !�Sار ا'(M� �o��ت ا��O�8 !	��, إذا

 gQا������ دون ا� ��� .� g4 ;�
��� !�S'ر ا	أن " B� ز�_" Bأ� !�Y B�"'ا������، أو أن "��م ��


�;ا1w!، و,!����� !�Sا RL�+� %ا������ إ ��� ;�
  . �5�,2 ��� ذ�? �B�M % "_�ز ,�

�Lء �B ا����ء ا�
!�*� إذ أ1;ت �S Bول �!ة ���+� ا�8\��ف  –��Zم ا�+!ا 5�  –وه;ا ا���Zم   

��X�L T ا����ء إ�� ا�+� ���Zم ا�+!ا 5� ,'ر"_�� ���T  1955.10.21��ر"�F� ��� �� p ���ر"� 

W( .� m�  �� ارا!  ��*�!

�;، Y; أ)'رت ���+� ا���d ا������ !�wا �o�  ���1964.01.07ت 

5� ��'�1 ا����ء ا��T�� ،��D )!ح �� B�eن  a��"3ار"وا�+!وف ��!ار *���� �� ,��ل ��8+O�آ�

                                                 
تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية في القانون الجزائري، أطروحة : للتفصيل أكثر في نظام المراجعة أنظر خليل بوصنويرة -  1

  . 138كلية الحقوق، ص  دكتوراه، جامعة قسنطينة،

  .225مرجع سابق، ص : عمر زودة -  2

حصلت على حكم أمريكي  MUZERأن السيدة ... { : المعروف بقرار منزار في 1964.01.07تتلخص وقائع قرار  - 3

ة بدفع مؤخر نفق MUZERيقضي بإلزام السيد  1958وبنفقة لها، ثم حصلت على حكم أمريكي ثاني سنة  1926بالتفريق عام 

، طلب الزوجة تنفيذ الحكمين في فرنسا، فقضت لها بما طلبت وفقا لما سار عليه القضاء الفرنسي في 1930للزوجة منذ عام 
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� ��*R، إذ �m7 ه;ا ا���� ��D�ا� X��	+وا� ���م ا�����Zا�� ��� �Z���+ا� �� !	��, �o��ا� �O�8

  :    ���Z�W. ه����.�� 

� �
�; أن "�eآ' �. أن ا���� أو ا��!ار ا�5�LS ا�+�O�ب : ا$و������ !�Sا �o�  ��� R_" Bأ�


�;: وه� �� ه;: ا����� ��aم �LM!اء ��m ���4 دون ��� ��8�8� ا�Wز�Sوط ا!Qا� B�� !ا���, :;�
�,

B��o�� ض إ��!� إ�� ا��L��. 

� دون أن "�'ى  "_R أن "��	! ا�
�m: ا�/�.�� ���D�ا� X��	+وا� ���م ا�����Zظ ��� ا���
���

�5�LSع ا���� أو ا��!ار ا�o�+� ?1ذ�.  

�، ���T % "_�ز و��� ��+�دة   ��!� ا�
�; ا���Sم ��. دول ا�_���, �� �
آ+� أ1;ت �F;ا ا%,_�: ا,

� ا�+�7	� �� دو�� ا���
�; أن ,� �� T�5�o�ع ا 32����� ا��O�*�� �F�� �F���, أو ا��!ار �� �'ا ����

:;�
��� ����O+ا� ����Qوط ا�!Qا�! ا���2. ,.  

   ;�
�, ��
أ��  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� ا�_aا�!ي ��' �Lء �1�ا �. ا(�4رة إ�� آ�

�، q, ;Yآ' ا�+�دة �	
�5� �	�رة ��LSا ���� أ�B "��ن ��� ا������  1035ا���Sم وا��!ارات ا�����+�


�; ��e! �.  �5 ر��p ا�+��+� ا��� )'ر �� دا�!ة ا���� W��  ي!���� أو ا���a_أو ا� ���F��

� �. ��� ا������ �+. ";�
7� ر8+�� �+F�رة ���	�>� ا���*� y5�ا�1	�c� ،�F( ا(ذن �!��p أ���ء ا�


� ��ت ا�'و��� ، و���B "��ن ا��+�د�� �� ه;ا ا�+_�ل ��� ه;: ا��	�ص وأ���م ا�F5�O"3% �. اDS!اف,

���  .وا( ��+�� وا����

                                                                                                                                                         
مسائل األحوال الشخصية، لكن محكمة النقض قضت بخالف ذلك وقررت بأنه ليس لقاضي اآلمر بالتنفيذ الحق في فحص 

  .144، خليل بوصنوبرة، مرجع سابق، ص }ق فقط في األمر بالتنفيذ أو عدمه موضوع الحكم ومراجعة مقدار النفقة بل لها الح

  .144مرجع سابق، ص : خليل بوصنوبرة -  1

تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه { : من االتفاقية على أن 32تنص المادة  - 2

ذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقية وذلك االعتراف بالحكم أو تنفيذه، على التحقق مما إ

  . }...دون التعرض لفحص الموضوع، وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها 

  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 1036أنظر المادة  -  3
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�  ,_+c ��� ا�� m�eن   ��!� و�Y! ا���!� ا��� أ�!���F ا�_aا�! �c ا�'ول ا���
� ��ت ا����,)��

 ;�
����� !�Sا B�� ب��O+ا� �o��دور ا�–�";�
"��	! �� ا����g �. �'ى ,�ا�!  -��X ا�	�>� ا���

����o ا����D أن "� �� T�5�o�ع ا�'��ى �� ���m�� B ا�Q!وط ا�Wز�� �;�?، ���T % "_�ز �

 X�� d�!" أن B� وط، آ�ن!Qف  ه;: ا��ن �� ,�M� :;�
� ���!ار ا�+�O�ب ,��Lا��7ر ����Qوط ا�!Qا�

�";�
  .ا�	�>� ا���

   ���!�ت ا�"!Qن ا��e4 ?ذ� �� B�e4 ي!�"��5. �. ذ�? ��� وo�ح أن ا���Zم ا������� ا�_aا

 .� p5��, ا�����5�LSا �� ����uم وا��!ارات ا�����+�����  .ا���Zم ا�
!�*�، ا�;ي " ;1e���Zم ا�+!ا 5� ا��

   �أ�� �� ا�_aا�! �B�M ر�Y �'م ورود ا��m ��� ا���Zم ا�+��7ر ��  ���ن ا(L!اءات ا�+'��


� ��ت ا,W� إ��8دا ���� أ�!���F ا�_aا�! وا(دار"� �Mن ا����ء ��; اW��8%ل �8ر ��� ا�+� ���Zم ا�+!ا 5

����  .�� �_�ل ا���ون ا��


�; ,��	! �� ��T ا�Q!وط   ����� !�Sا B�� ب��O+ا� �o��ا� �O�8 أن ��� c+_, T��

 ;�

�; ا���� أو ا��!ار ا�5�LS دون ا�7�ض �� ��o�ع ا���� أو ا��!ار، �����a�� �oم ������ ��Lا��7ر

�5� و��� ���'ا���LSم وا��!ارات ا���Sا ���! و ا(L!اءات ا�+�	�ص ����F �� ا%,
� ��ت ا�'و��� وا����

�.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"�، �Mن ا����o  1038 -1037 -1036 -1035: وأ���م ا�+�اد

� % "+�. ا���ل أن ا���Zم ا������� +V .و� ،�F��5O,و �ا�_aا�!ي �_5! ��� ا��!ام ,�? ا��	�ص ا�������

1e" ي!��ا�_aا����� �� ��; اW��8%ل وه� "�Z� g5Oم ا�+!ا 5� ا��Lم ا�+!ا�Z�� ;1.  

و�. ����� ا���ل أ�B % "_�ز ,�
�; ��� ا������ �'ون أ�! ا���
�; وه� ا�;ي "!�B���� .� c إ��   

�، و��� ا������ % "' �8'ا ,�
�;"� �� ذا,B، �� ه� aLء �. ا�*�' ا���
�;ي وه;����ا �!,5� ا���Sم ا��

 R�Oء ��� ا����و ،;�
��. اSول "�+�� �� ��� ا������ وا����� "�+�� �� أ�! ا���aL .� ن��1! "��Sا

                                                 
  .147 -146: مرجع سابق، ص: خليل بوصنوبرة -  1
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�; وه� "	'ر: و�g أ���م ����� !�Sار ا'(M� �ا�;ي "�'�B ا�+���م �B إ�� ر��p ا�+��+� ا�+�7	

Oا� �"'��� ;�
� ����م R��D ا������ �� إ)'ار اSوا�! ا��%��� 5D�� ا���ا�' ا��"!� ��4 �� ;�
����� R�

� ��� و ��c وأ���8' ا�c� ،R�O ,�'"'  �1.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� ���S311م ا�+�دة �+�Q�

 �� ���اD. ���7رة ��R��O �� دا�!ة ا�1	�ص ا�+��+� ا�+�'م إ���F ا�R�O، و"
	� ر��p ا�+��+

ن �� "qآ' �D�c ا�+� ا��%�� %�1	�ص ر��p ا�+��+� ا�R�O ا�+�'م إ��B و��� �1%	�B( ا��%��، وأ

�F ا�+Q!ع أ��م ا�+���م، �F;ا ا�1S! % "'�� أي oا��� و �5� ا��������أن دور: "��	! �� إزا�� ا�

 ��� ��� �	� '�� ،B,إراد ����ا��'اء "��ن  ' و B�� ��� c أو �!آa: ا�������، وإ�+� "�اBL �'م �

" % Bف ا������ و���!D .� �4!ةe, ��� B��	� '+�. ا%��!اف �B �+!آa ا�'ا�. �� دو�� ا���
�;، إ% �


*B �'��ا إ�� � '_" % �o����� �V .أي ا��'اء و� ��'" % B� م�ن ا�+��M� �������و ،�� ا�+�7	O�*ا�

5� ا�������� وذ�? �. �4e, B��� g"!D!ة إ�� ��� �ا������ آ� �� �aاع، وإ�+� ه� �'�� إ�� إزا�� ا�

 W+� pو�� p�"��+ا� ��� ���
�; �+W و%����� !�Sا '" ?�;� �� و,5����"'�1 إ�� ز�!ة ا���Sم ا��

 c� ����O� :و'Lذا وM� ه;ا ا���� ����، وه� ا�S! ا�;ي "�+�c� �4 دور ا����o ا�;ي "��	! �� ر ���� 

  .أ���م ا�����ن ��B� X ا���4e!ة

  g��O� !�Y :'Lأ�� إذا و  �� �	
�c أ���م ا�����ن ا���c �. إ��Oء �B ,�? ا���4e!ة دون إ��دة ا�

��"!  .�2�o�ع ا��aاع، و�+� آ�ن �+� ا����o اW+� !�w و%���، �F� �� اS)� أ�!: ��� ذ"� ا�

                                                 
تقدم العريضة من نسختين، ويجب أن تكون معللة، وتتضمن اإلشارة إلى الوثائق المحتج بها، وإذا { : تنص 311المادة  - 1

  .كانت العريضة مقدمة بشأن خصومة قائمة فيجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة

على النسخة األصلية كل أمر على عريضة لم ينفذ خالل أجل  يجب أن يكون األمر على عريضة مسببا، ويكون قابال للتنفيذ بناء

  .}ثالثة أشهر من تاريخ صدوره يسقط وال يرتب أي أثر 

في قانون اإلجراءات المدنية السابق نص على أن يوضع األمر بالتنفيذ على أصل الحكم أو على هامشه وذلك طبقا لما  -  2

يقضي على أن يصدر األمر عن رئيس المحكمة المختصة  1035الجديد في حين أن النص  20مكرر  458تنص عليه المادة 

دون تبيان شكل هذا األمر، وما دام المشرع قد سكت يعني أنه يصدر وفق أحكام القواعد العامة في األوامر الوالئية وبالتالي 

    .227 -226: مرجع سابق، ص: يصدر بذيل العريضة، أنظر عمر زودة
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��� ا������ وا��`�م ا���م -2 o�1�2 �� �^ا��� �-�\:  

  �� ;�
��� !�Sار ا'(M� m�7+ا� �o��ا� �O�8 د'��, �� ا�+��+�. ��� ا�� �ف ��� �'ى )�

� ا,
�ق ا������ �c ا���Zم ا��م و�'ى  ����� ا��aاع �!Bo ��� ا������، وآ;�? �'ى )�� أو 
أو ���7

� ��� ا������ �
*c� B ا���Zم ا��م
،%�B اذا 6��1 ا�+��� ا���Zم ا��م ا�'ا��1 ��ن ��� ا������ ���7

� �W��Oلo!� ن�1."�  

  ��� R_��  ،B� g��, ا��� ���ا����o ا����o .� g!ورة �1� ��� ا�+��+�. �. ا���ب ا(L!ا

 g�ن، آ����WO5: �. أ�58ب ا��ا���� و�1 ��( .� H5ا��� ��� �o��ا� �O�8 B�� !	��, g�وه;ا ا���

 �� ��' ا������ وإL!اءات ا������ و)'ور ا���� �� �'ود ا%,
�ق ا�����+�، ��F ر ��� �Gه!"�( .�

� ا��������Vع ��� ا���� ووWD)د ا!_+� �F��Qه!ة أي ا��� "+�. اآ��Zب ا���  .,��	! ��� ا�

� أ��ر  VWV �� ��_�, �  :وه;: ا�! ��� ا��Zه!"

  : ا$�
 ا$ول �

��'� �Gه! ا�WO5ن أو ��Dر�Q� �� آ�ن �D!4 ق ��� ا�������
  .                      أن % "��ن ا%,

  :ا$�
 ا�/�.� �

���ت ا���Zم ا��م و"��
� ه�� �e% "��ن ا���رض �Gه!"�،   ��� c� .�+��+رض ��� ا��أ% "�

���o�� دا��1 أو g���, �_��� H*و�� ��Lا��7ر �FL�أي �. ا�.  

   ��
�!ة ا���Zم ا��م �����5ره� ��!ة ذات �
F�م ��>�!، وأ"� .�� ,�'"' �'��ل ���و�Z!ا �	

�  ا��Z! إ�� ا������ �����5ر:
�G�ة �. ا�����ء ا�'و�� آ�ن �. ���_�B أن 1!ج ا���� �*���� ��'ا�

�، و ' ��� ا(L!ا�W*ا� .� g�ى ا����'��ودا��1 ���� ا������،  g+�� T�� ه!ة إ���Zا� �ا�! ���

                                                 
FADI.NAMMOUR ،droit et pratique de l’arbitrage interne et internationale، L.G.D.J،   - 1     

liban،2édition ،2005، p546.  
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 ��  ���+� ��+" B�e� d
�; ا���� وه� �� �B�� !5 ا�5��� !�Sإ)'ار ا �ا��p ذ�? �5�8 ��� �+��

� ا��+������ و ' ,_�� ذ�? �� أ�' �FZ!".، اSول ه� ا��qD�5 �� إ)'ار أ�! ا���
�; وا����� ه� �'م �

W(أ !�Sإ)'ار ا.  

  :ا$�
 ا�/��% �

  ���o ا!�*
, !*
  .أن 4!ط ا������ "_R أن "

� ا����o �� إ)'ار أ�! ا���
�; وo!ورة O�8 .�� g��" أن ��D�ع ا�!Q+�� ا��a� وا���ل آ;�? ��' آ�ن

  . 1!ام ا���Zم ا��ما��

وه�;ا �
�  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� �_' ا�+Q!ع ا�_aا�!ي  ' أ��O ا�+��+� ا��� 

�ن ��c� B ا���Zم ا��مO+ا���� ا� g��O, ى'� R ن �� ا���� ا�����+� أن ,!اWO5��� .Oا� !Z�,2.  

.� g4 ق ا������ أو�
��� ا�+��� ��� اaLSاء  و��' �Vر ا��*�ؤل �. أ !V�WOن g4 �. ا,

� أو ,�
�; ه;: اaLSاء�( �  .ا1S!ى �. ا%,
�ق أو ا���� و�'ى إ�����


�; إ% أن "��5 ��� ����� !�Sار ا'(M� m�7+ا� �o��أ��م ا� p�� Bإ�� أ� B�
ذهR رأي �� ا�

�� أو أن "�!ن أ�!a_ا� ;�
����� !�Sة إ)'ار ا!�

� ��  ا�+��� أو "!�� B�W� ،B��! �_�ل ���� ;�
ا���

B��+" % �� �ا�+��+�. وه ���� ��+�� �	�� �o��ا� .� ��'�*" ��a_ا� ;�
����� !�Sن اS ?3وذ�.

    

وه� ا�!أي ا�;ي ,��5: ا�+Q!ع ا�_aا�!ي ��O�" �� T!ق �� أي �. ��اد: إ�� إ������ )'ور أ�! 

�� ���� ا������ وه� �� "�� أن "	'ر ا����o ا�+a_ا� ;�
�����B��!� ا������ ���� ;�
 .m�7 أ�! �����

                                                 
النظام العام والتحكيم في قضاء محكمة تمييز دبي ومدى توافقه مع االتجاهات القضائية الحديثة، : محمود مصطفى يونس - 1

  .162 -161: ، ص2005، العدد الثاني، 13مجلة األمن والقانون، السنة 

  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 1056/6أنظر المادة  -  2

  .167مرجع سابق، ص : محمود مصطفى يونس -  3
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 ا��`�م ا���.�.� ���o�1 أ���م ا������ ا!داري: ا�1
ع ا�/��%

   H�G �� د إذا��Sا������  ' ,5'و ��'ودة ا ��� ;�
��� :'o م�م ا����ل ا�+��'� �إذا آ��H إ����4


�; أ���م ا������ �� إ�Dر ا���Zم ا������� ا�'اM� ��1ن L�ا��F5  ' ,����� و,���G إذا ��� !�Sا g�, ��

 �F�eQ� H�5Dول أ1!ى و'� .��5� و�!cL ذ�? أن ه;: ا���Sم ا�1S!ة ,	'ر �. أ�74ص ,���LSا

 ��Q, % وا������ ���� ��5�LSا ��5Oا� � �ا�'  ' ,>�"! و,�5". ,�? ا��� "�F�5O ا����o ا����D، و�

� ا����' �� إ�Dر ,�
�; أ�����م ا������، ��T أن ���ر ا(دارة آO!ف �� إL!اءات �	'ر ا�	

 H�� أ���م ا������ ا�	�درة o'ه�، ا��� ر�����
� g��" �+�� �ا������ "��! ا����! �. ا�+�Qآ� �1)

 X+*" ���� ا�"��ا%�	��ع ��F أو ا��!ا��F، و������� "��ر ا��*�ؤل �. �� إذا آ�ن ��Zم ا�74Sص ا�+


7����F ���ا�' ا���� Hه� ؟ وإذا آ��'o درة�	أ���م ا������ ا� ;�
�, .� �Fا�_5!ي ��ل ا����� ;�

� ا�Wز�� �F;: ا���Sم ؟����
� �W، �+� ه� إذن ا���8�� ا��� "+�. ا��_�ء إ��g����� �F ا���L)ا  

  o�1�2 أ���م ا������ ا��:��� :أو;

�� ا������ ا����D % "��ن  ��M� ، Wن �5D1�� �����ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� ا�_aا�!ي  

 �";�

�; ا�_5!ي �+_!د )'ور:، وإ�+� "*��aم ا�S! ا��_�ء إ�� ا����ء ا��� ��D�co ا�	�>� ا�������

 �7� �. ا,
�ق ا������  �� ا�+��+*� B� ���!� دع أ)� ��� ا�������أن " ;�
���B، و"�R��D ��� �<5 ا���

�� �F,!�� ا��� )'ر �� دا��� ��� أ)� ��� ا%��'ا";�
� ا������، آ+� "_R أن ,�co ا�	�>� ا���

� ��� أ)� ";�
7� �. ا,
�ق ا������  �� ا�+��+�، آ+� "_R أن ,�co ا�	�>� ا���*� B� ���!� ا������

��� ا������، وا�4!اط ا��_�ء إ�� ا����o ا����D �. أ�L ا�8	'ار أ�!ا ���
�; ��� ا������ ه� أ�! 

�B��� H آ��+Lت أ�"!Q2ا��  B� ��� ا��Qء ا�+��_� .�� � !
و���F ا�+Q!ع ا�_aا�!ي، و"_R ا��

                                                 
  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 1035أنظر المادة  -  1

  .595مرجع سابق، ص : وليد عباس -  2
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�، �+.  �1031�!ار ا������ �*m� R ا�+�دة ";�
�.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� و��.  �,B ا���

� ��� ا������ ا��� "���F ا��!ار ا�	�در ���D�  � ا�+��م أن �_�� ا��Qء ا�+��� �B ه�  !"�

 ���� أو آ�ن  !ارا )�درا �� ,����، و,�� ه;: ا��!"���ا�+��ز�� ��� ��� أو أ1!، 8�اء أآ�ن ��+�  

أن ا�� ��c ا�+��5� وا����ق ا���  !رت % "+�. ��� ��L .� �F'"' و�����5ر ه;: ا��_�� ه� ���ان 

ر �	���B و����� ا�+�aات ������� �B�M "��ن �. ����� �O!ف ا��aاع أن "�+*? ������ أو ا��!ار ا�	�د

 �����  �FL �ا�+�!,5� ���B، و�. ����� أ1!ى �D ����*" B�M!ح ا��aاع ا�+��� ��L .� B'"' ��� أ"

  .أ1!ى

   d ���,و ����� أ)��� وأ�8�8� �. 8+�ت ا�+� ا��+8 B� ��� ا��Qء ا�+��_� Hوإذا آ��

Sرادة اM� B7*� أو B�"'� ������� و�� L;ر"� �c ��!ة ا��' ا�;ي "_�ز ,����� ا���5Oن ا�M� ،اف!D

"	'ر ��B �.  !ارات ,�eآ' �. W1ل �� �F;: ا��!ارات �. �_�� ا��Qء ا�+��� �B ��. أD!اف 

��7
��Z��� �Fم ا��م+� ��D�� ن�إ% أن ,� ،�  .ا�+��ز�

  ��a" �+ق ا������ آ�
� H�B ��. ا�7	�م �. ا,  �+�� �F��_� ارات ا������!  R*��, %و 

� ا��� ,�!ره�، آ+� أ�R*��, % �F ه;: ا��_�� �. أ�! D��ا� �ا�5d و����F ,*�+'ه� �. ا��!"�� ا�������

� ذ�? Sن أ�! ا���
�; ��B����� �� p إ% �+W إدار"� % ";�
��F ا���ة ا����O! دور: ��� إ�	ا�;ي "�� ;�
ا���

� B�S B� ��� ���Qء ا�+��_� �"e� �4ء"+'  !ارات ا������ �� m�" �.  

5� ���Qء ا�+��� �B و�	'ره�   *���� �F��_� .�� ارات ا������!  �� � !
و��� ذ�? "��. ا��

;�
� و�	'ره� أ�! ا���";�
��� و��.  �,�F ا�����  W+� :�5ر���� B,ار ا������ ذا! .  

  ��� �F<�*" ا��� �";�
B أ�! ا���
�; إن �_�� ا��Qء ا�+��� �B ��  !ار ا������ �4ء و �,B ا���

���، و�� أن ا������ % "��*�F5 إ% �' )'ور ��  W+� :�5ر����ار ا������ !  �F5*��, و��S�� ،!1�4ء أ
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 % Bإ% أ� ،�� إدار"�5D .� m�1!, �5ر: �_!د����ور"� !o �1! "5'وSا !�Sوإذا آ�ن ه;ا ا ،;�
أ�! ا���

B�� ا�*���� ��!ار ا������ ��_�5Oا� .� !�<" �����  �+��1.  

��.�E: ��&�F$م ا������ ا���  o�1�2 أ

1- ��Oا��اردة �� ا���.�ن ا�*ا o�1ا�* ا����	:  


�; أ���م   ��� ��5� إ�� ا��	�ص ا��7)�LSأ���م ا������ ا ;�
��' أ��ل ا�+Q!ع ا�_aا�!ي �eQن ,�

� ��' �	H ا�+�دة ��D�وا(دا 1054ا������ ا� �,g5O أ���م { : ر"� ��� أ��B.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��


�; أ���م ا������ ا�'و��  1038إ��  1035ا�+�اد �. ��� g��" �+�� ،:Wأ� { �������� ���وه� ا�+�اد ا�+�

��D�ا�.  

�5� ��' وco ا�+Q!ع ا�_aا�!ي �d ا���ا�' ا���   �LSم ا������ ا���S �� ا��7)�5O�� ا!Zو�

� ,�? ا���Sم، ��_R أ�5D �F�a��*, ��� ��� م ا�'و����+. ��� ا������ �� "6��7 ا���Zم ا��" %

;�
�  ��o ا���O8ا�� !�  . �G2ه! ��� "+�. ا%��!اف �B و,�
�;: �� ا�_aا

�B�M "_�ز ا�8\��ف ا��!ار  �3.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� 1055وو��� ��m ا�+�دة   

�� ��� أن "��ن ا�	�در �!�d ا%��!اف ���� ا������ أو ���B ا���� أ��م ا�+_�p ا��";�
� ا���<�	

�� F4! ,5'أ �. ,�ر"� ا�����5 ا�!�S �+8! ر��p ا�+��+�F� لW1 ?4ذ� X�+� در�	أ�� ا��!ار ا� ،

� �W "_�ز اB���\�8 إ% �� ا���%ت ا�+�'دة ��� ��58 ا��	! �� �m ا�+�دة ";�
�.  1056ا�	�>� ا���

  .5ا(دار"� ���ن ا(L!اءات ا�+'��� و

                                                 
، مجلة الحقوق والشريعة، الكويت، السنة األولى، )1القسم (تجاري الدولي الضوابط العامة للتحكيم ال: أبو زيد رضوان - 1

  .53 - 52 - 51: ، ص1984العدد الثاني، الطبعة الثانية، 

  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 6/ 1056أنظر نص المادة  -  2

العتراف أو برفض التنفيذ قابال  يكون األمر القاضي برفض ا{ : تنص على أنه 09- 08من القانون  1055المادة  -  3

  .}لالستئناف 

  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 1057أنظر المادة  -  4
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  :o�1�21958 أ���م ا�'��'�W و��� ;�12	�� .����رك �(��  -2

�� �_� ا������ ا�5�LS ا�;ي "7��F����S c، اSول   � '"'��� .�O���� ���"�رك �� �
,1e; ا,

 m�, T�� ،ن )'ور ا������� y��o �أن 1/1ا�+�ده ��� : } ;�
� ا������ ���W!اف و,�� �
,g5O ا%,

��+�. ا�	�درة �� إ ��� دو�� �Y! ا��� "R�O إ���F ا%��!اف و,�
�; ه;: ا���Sم ��� إ ��+�F أ���م ا�+

 �"��� أو ���5D . أ�74ص��ز��ت ��� .� �  .}و,��ن ��4\

   �أ�� ا����y ا����� ��m7 أ���م ا������ ا��� ,	'ر ��� إ ��� دو�� و"!اد ,�
�;ه� �� إ ��� ا�'و�

�5� ر�Y )'وره� �� إ ��+�F وه� �� �Lء �
*�F إذا آ��H ه;: ا�'�Lم ه� أ���م أ���S5! أن ه;: ا�, �و�

�(آ+� ,g5O أ"�� { : ��m�, T ��� أ�B ��01 ا�+�دة � �
��� أ���م ا�+��+�. ا��� % ,�5! ) ا%,

� �� ا�'و�� ا�+�O�ب إ���F ا%��!اف أو ,�
�; ه;: ا���Sم ��Dو {��'�� �� ه;: ا����FLا�1;  و"+�. �e,

 �� ا�+��+�. أو ا�����ن ا��اRL ا��g�5O ��� ا������ أو )'ور: �. ه�\�*�L y���� �دو�� �. ا�'و�

�� ��F��Z ا��7ص �����5ره� ه�\� دو��\�Fا� :;F� ن�و"� �  ,���� دا�1 ا�'و�

   ��� �
�;: �� دو��, R�O" �5 ا�;ي�LSا������ ا ��� m7" �+�� �� �
و�+� "_'ر ذآ!: أن ا%,

�� �� �
� إ�� 1ا%,+��� �� ا%,
�ق �� �� ,��
� ا�'و�� ا�+�� �، % ,�Q!ط أن "��ن )�درا �� دو�

ا%,
�ق ��' ا��+���F ��� ذ�? و,�Q!ط أن "��ن ��� ا������ ا�;ي "!اد ا%��!اف �B و,�
�;: )�درا �� 

�، �;�? أ���H ,�? ا�
�!ة ��'و�� ا��� ,!"� �
� ا��g �� إ ��� دو�� أ1!ى ��� �� ا%,� �
,W� م�+�' ا%�

� أو ا��	'"�F��� g { : ��� أن 3/ 1ا���
� ���� .�� B	H �� ا�+�دة � �
��� دو�� ��' ا��� �c ��� ا%,

� ���+��  10أو ا%��+�م إ���F أو ا(�O1ر ����'اد , W+� �F��5O��m ا�+�دة ���أن "	!ح ��� أ�8س ا�+

                                                 
المتضمن انضمام الجزائر  05/11/1988المؤرخ في  88/233،انظر المرسوم رقم 1988الذي انضمت اليه الجزائر سنة  -  1

ظ لالتفاقية الخاصة باالعتراف بالقرارات التحكيمية االجنبية وتنفيذها المتخذة في مؤتمر االمم المتحدة بنيويورك بتاريخ بتحف

10/06/1958.  



� ��� ��� ا������ �� ���ز��ت ا���                       ا�
	� ا���������د ا%دار"�ا���ت ا�! ��� ا��  
 

  
195 

 

  

� ��� ا%� �
��!اف و,�
�; أ���م ا�+��+�. ا�	�درة ��� إ ��� دو�� أ1!ى أ���8 �F	g�5O, ! ا%,

1}��� 'ة  .  

� �� ا,
�ق ا������ ���W!اف و,�
�; ا���� ا�+�B�� g�5 �'ة 4!وط أورد,�F ا�+�دة   � �
و,�Q!ط ا%,

 �+� B��o�� ن�ب ��� ا������، وأن "��ق ����
ا������ ���F، و,��m7 ه;: ا�Q!وط �eن "��ن ه��ك ا,

_" !�Sا ��ز ا������ ��B، وأن "��ن ا%,
�ق )���� و ��g�5O��� W، آ+� "_R أن "R�O ا�7	�م إ���

  .إ�� ا������

� إL!اءات R�D ا���
�;، أ�� ا�+�دة ا�*�د8� ��' أوردت إL!اءات   وأوردت ا�+�دة ا������ وا�!ا�

  .R�D و 6 ا���
�; و���8 � آW �. ا�+_+����. �� ��' �*���


ا -أFإo�1ا��� ,�  :ءات :

� ���"�رك،   � �
,��aم ا�'ول ا�+�� 'ة ��%��!اف �_+�c أ���م ا������ ا��� ,��F��� g5O أ���م ا,

� �� إ ��� ا�'و�� ا�+�O�ب إ���F ا���
�;، و��' 
�;ه� و��� ���ا�' ا�+!ا��ت ا�+�5��� !�e, أن �F�� و��� آ�

� ���"�رك أن ,� �
,% �� وا���Sم أ���H ا�+�دة ا�������D�. أ���م ا������ ا���ة ' �
!ق ا�'ول ا�+�

�، و����F اHD!�4 أ% ,��ن ,�? ا�Q!وط أآ�! 4'ة �����5� �. ��T ا�Q!وط و�. ��T ا�!8�م ا���LSا

� �. ,�? ا��� ,
!ض ���W!اف و,�
�; أ���م G���� �Lر'� ���
� أآ�! ار,����أو أن ,��ن ا�!8�م ا��

 ،���D�ا�+��+�. ا� �L'ر�ن ا4' �م ا��� ,��وط أو ا�!8!Qد �'ى ا�'�, �� �Fا�+�دة أ� ��� ��W+و��. ا�

� ���"�رك آ�ن �. ا��اRL 8'ه�، أ�� ا�Q!وط ا��� "_R ,�ا�!ه� ه�� �
' V>!ة �� ا," �+� �G����:  

                                                 
وتجدر اإلشارة إلى أن الجزائر قدمت تحفظ من النوع األول والثاني ويقصد به األول خاص بشرط التبادل ويقصد به عدم  - 1

قية إال بالنسبة ألحكام التحكيم الصادرة على إقليم دولة أخرى متعاقدة، أما التحفظ الثاني خاص بشرط تطبيق الدولة لالتفا

) عقدية أو غير عقدية(التجارية، ويقصد به عدم تطبيق الدولة لالتفاقية إال بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عالقات قانونية 

  .تكتسب وصف التجارية وفقا لقانونها الوطني
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1- ���O+وط ا�!Qا� c+_, �(Sرة �. ا�أ)� ا���� ا�!8+� أو ) ;�
� أن "�'م R��D ا%��!اف وا���

8+�� ا�*�'!� .  

2-  ����O+وط ا�!Qا� c+_, B�� رة�ب أو )�ق ا�+���
أن "�'م R��D ا%��!اف وا���
�; أ)� ا%,

8+�� ا�*�'!�.  

� ا��5' ا�;ي "!اد إ��B ا���
�; إذا آ��H ��!رة  -3<�� �� ر8+�+L!, �+L!�� �أن ,��ن ا�+�!رات ا�*���

� ا�!8+�� ه� ,�? ا�+L!وا�� ،�� ��FQدة ��!�L أو ���6 ر8+� أو أ�' ر�Lل ا�*�? �>�! ,�? ا��>�V�+

  1.ا�'������8 أو ا���	��


اءات :�, و	M ا���o�1 -بFإ:  

   Bب إ����O+ا��5' ا� �� �� ا�+�7	O�*�� g�" ،رك�"��� �� �
آ+� �Lء �� ا�+�دة ا�*�د8� �. ا,

% �F�Y��( 6 ��� ا������ إذا رأت �;�? �5!را، وآ+� ه� �أن , ;�
"��ن ذ�? إ% إذا آ�ن  ' R�D  ا���

 RL�+� ا���� أو ا�;ي )'ر ا���� B�� ا��5' ا�;ي )'ر �� �� ا�+�7	O�*أ��م ا� B
إ�>�ء ا���� أو و 

�� �
� ا�+�7	� ا�+O!وح أ��م ���آ+��  : } �F��B، أو آ+� �Lء ���5! ا%,O�*��–  أن  –إذا رأت �5!را

 R�D '  ه;ا ا���� إذا آ�ن �� �	
� ا�+�7	� ا�+�Qر إ���F �� ,� 6 ا�O�*أ��م ا� B
إ�>�ء ا���� أو و 

  . 2}�. ا�+�دة ا�*���� ) ه(ا�
�!ة 

و���W أن ��� ا�+�دة  ' أد�1 ا�'و�� ا��� )'ر ا���� �+���  RL��� �� ��!D �F�o�ع و 6   

ا�eQن "*�'��  �. ا�+�دة ا���7*� ا�;ي ��ى ذ�? وا�+ ��W�F;ا) ه(ا���
�; ��'�� أ��ل إ�� ��� ا�
�!ة 

 ،���'م إ������ ,�Ve! ,�? ا�'و�� �� e4ن إ)'ار ��� أو ,�
�;: 8�ى ,g�5O ا�+��� �������F ��� ا��aاع ا���

                                                 
  .1958من اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية الصادرة في  04نظر نص المادة أ -  1

أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو لغته أو أوقفته السلطة المختصة { : من اتفاقية نيويورك تنص على أنهه / 5المادة - 2

  .}في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم 
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� إ�� ��o)�� ا���� B�� ا��5' ا�;ي )'ر Hأو آ�� ;�
ا���F إ% إذا آ��H ه� ا��5' ا�+�O�ب إ�� ���آ+�F ا���

  .��  g�5O,�1��� ��� B�o�ع ا��aاع �� ا�����

  o�1�2 أ���م ا������ ا��Xدرة ^* ا!دارة و�*وده�: ا�1
ع ا�
ا�9

   B���	� در�	ف ا�!O�� X+*" ا�;ي �ا������ ه ��� ;�
إذا آ�ن ا�S! ا�	�در �. ا����ء ���

 .� c��++ف ا�!O�5ر ا�Lإ �Lن ا��7ص �. أ�ا���� �� �F��� ص�	ا�+� ;�
ا���� �eن "�_e إ�� و�8�� ا���

!���� ;�
ه� "_�ز ا��_�ء : ام ا���� ا�	�در �.  ��ء ا������، �Mن ا��*�ؤل ا�;ي "��ر �� ه;ا ا�	'دا���


�;: ؟�, �� H1أو ,!ا H�  إ�� ,�? ا���8�� �. أ�L إ�5Lر ا(دارة ��� ,�
�; ��� ا������ ا�;ي ر�


�; �� ا��ا c إن ,g�5O و�8�� ا(�5Lر ا�+�	�ص ����F �� ا�����ن ا��7ص ��� ا(دارة �F'ف   �,

 �F�e4 .� ا(دارة 'o ����� ا������ ا�	�در o'ه� ه� أ�! % "+�. ,	�ر:، ذ�? أن ا7�8'ام ,�? ا���8

;�
� ا�'و�� o' ا�����	� ��8�8� ا��� "��م ����F ا�����ن ا��م، و��7)S+�5دئ ا���ام 'O(%ا.  


�; أ���م ا������ ا�	�درة o' ا(دار  �, �� و�. ا�_'"! ���;آ! إن إ����4��Q� ر�Dة ,'�1 �� إ

� ا��� ا��8�ذت ��� اه�+�م ��B ا�����ن ��Q+ه;: ا� ،�أ1!ى أآ�! �+����، وه� ,�
�; ا���Sم ا(دار"


�; ا���Sم ا�	�درة o'ه���� ��a�� ن ا(دارة��, �  . 2ا��م، �++� % B�� ?4 إ�B �� إ�Dر ا�'و�� ا�������

� ا�  ";�
�� ,�co ��� ��� ا������ ا�	�در �� ���ز�� إدار"� و��� ه;ا ا�8Sس �Mن ا�	�>� ا���

 Hإذا آ�� Bا ا����، ذ�? أ�;F� ع��% ,��� أV!ه� ����*5� ��� ا�74Sص ا�;". ر���ا ا%�	��ع أو ا�7

 ��� ;�
�, ��� :'o م��5ر ا�+��Lإ �Lأ .� �ا����'ة ه� L�از �_�ء ا(دارة إ��  �ا�' ا���
�; ا��د"

                                                 
، 1، العدد 22تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية وفقا للقانون الكويتي، مجلة الحقوق، الكويت، السنة : أحمد ضاعن السمدان -  1

  .وما بعدها 38: ، ص1998عام 

رة على نشير هنا إلى أن المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أقر إجراء جديد من خالله يتم إجبار اإلدا -  2

  .ق ا م ا 980تنفيذ األحكام اإلدارية وهي الغرامة التهديدية وهذا في نص المادة
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M� ،�Fن ه;: ا����'ة "��O �_�ل إ�+���F إذا آ�ن ه;ا ا���� )�درا o' ا(دارة ا������ ا�	�در �	���

�
�;:، Sن ا(دارة ,*�c�O أن ,'� c��	���D 'o �F!ق ا���
�; ا��د"�, H�  .ور�

1- ��O�5 �� ا���.�ن ا�*ا��  :و\��R ا!F&�ر ا�'��Xص �

�'و��، و��. ��+p أV!: آ;�? �� إن �'م ,�
�; ا���Sم ا(دار"� أ�! % "��y�� g ���+_�ل ا  

 a�
�; ا���Sم ا�	�درة o'ه� وا����, d�!, أن c�O�*, ���� ا�"��ا�+_�ل ا�'ا�74S�� ،��1ص ا�+

 �� �F��� ص�	ا�+� ;�
� ا��Qء ا�+��� �B دون أن "*�c�O ا�+���م �B ا7�8'ام D!ق ا����_� ���

� وا�Z
� 8�اء آ��H ��� ا�+���ل أم ��� ا���را�����ن ا��7ص، آ���_�ز ����� أ��ا��F ا���";�
���.  

   �FL B��� ا,!ت�, '  ��qدي و��� !�Y B�e� �*�!
ه;ا ا��co ا�;ي و)
R��L B �. ا�
�B ا�

�*�!

Z��� H! وا !ه� �� ذ�? ا���Sم ا�	�درة �. �FLت ا����ء ا��� ��Q� ا(دارة.  

  �� ����  !�Y ���� ا�"���_�F��� a، و"*�5' �D g�5O, �F�eQ!ق آ+� أن أ��ال ا�74Sص ا�+

  1.ا���
�; ا�+�	�ص ����F �� ا�����ن ا��7ص

%"_�ز :"�. ا�����ن ا�+'�� ��� ا�B 689وه;ا �� أ ;1�B ا��c"!Q ا�_aا�!ي ��� T	H ا�+�دة   

 ى(�' ا�S�الا���ا��. ا��� ,7	m ه;:  أن,+���F ������دم �Y!  أو�_aه�  أوا�'و��  أ��الا��	!ف �� 

*8q+ر ا��Q+ت ا���Fد 4!وط  ��688 ا�+�دة  إ��'�,�F,إدار �F�� !ف	ء 4!وط �'م ا����  ."و��' ا% �

 H�� ا(دارة، ���T إذا ر�FL �8س ��� إرادةSا �� '+�" �و"�!,R ��� ذ�? أن ,�
�; ا���Sم ا(دار"


�; ا���� ا�	�در o'ه� �Mن ا�+���م �c�O�*" % B أن "�o ;7'ه� إL!اءات�,  �F��� ص�	ا�+� ;�
ا���

5! �_���� ��'ا��، و"��رض �c أ�*y  �ا�' ��� ا�����ن ا��7ص، وإزاء ه;ا ا��co ا�;ي "

��D2ا�'"+�!ا.  

                                                 
  .607 - 606: مرجع سابق، ص: وليد عباس -  1

  .609مرجع سابق، ص : وليد عباس -  2
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ا�+��+.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� وا�;ي  �V08-09 ا)'ر ا�+Q!ع ا�_aا�!ي ا�����ن   

� آ���8� (�5Lر ا(دا"'"'Fا�� �� ا�>!ا��e*� ا(داري ,��ول �o���� ز�Lوأ �����رة ��� ,�
�; ا���Sم ا��

 g�!� دارةM� �
� أو ا�74Sص ا��7)� ا�+����� ا�"��� o' ا�74Sص ا�+"'"'F, ا��ت!<� ���eن "�

�1! �� ,�
�;ه�eأو ا�� �����  .  ��1م، وذ�? �� ��%ت �'م ,�
�; ا���Sم ا��

� وا(دار"� أ��B.  ���ن ا(L!اءات ا �980_�ء �� �m ا�+�دة   ��'+� : } ������ ا��F_�� ز�_"

� �c  979و 978ا(دار"� ا�+�O�ب ���F ا,�7ذ أ�! �����
�; و��� ��+�د,�. "'"'F, �أ�W: أن ,�e! �>!ا�

 �F��
  .},�'"' ,�ر"� 8!"�ن �

� ,�B�L اSوا�! إ�� ا(دارة   O�8 ا(داري �o���� ي!�و��� ذات ا�+��ال أ��O ا�+Q!ع ا�_aا


�; ا���Sم ا�	�درة o'ه����.  

� ا�	�درة o' ا(دارة �Mن ا��*�ؤل ا�;ي "��ر   ����وإذا آ�ن ا�����ن ا�*�� g����m7" B ا���Sم ا��

ه� "*!ي ه;ا ا�����ن أ"�� ��� أ���م ا������ ا(داري أم أن �_�ل إ�+����" B	y�� ! : �� ه;ا ا�	'د

  ��� أ���م ا����ء ا(داري ؟

ا�+��+.  ���ن ا(L!اءات ا�+'��� وا(دار"� أ�Lز �����o ا(داري  09-08إن ا�����ن ر �   

 ��� ا����aة ���  �ة ا�S! ا�+�����
�; ا���Sم ا���, .� �Fا(دارة ��ل ا����� ��� ����� ��!ض Y!ا�

B�2أ���م ا������ ا(دار �Fم و�����Sا �  .ي، و"!ى F+L�ر ا�
�B أن ه;ا ا�����ن "+�. ,B��5O ��� آ��

                                                 
المحكمة العليا وبالنسبة لموقف القضاء اإلداري الجزائري من الغرامة التهديدية فهو متذبذب في اجتهاد الغرفة اإلدارية ب -  1

سابقا ومجلس الدولة حاليا فهناك قرارات قضت بعدم جواز الحكم بالغرامة التهديدية على اإلدارة، في حين نجد قرارات أخرى 

ليحسم الخالف مجيزا النطق بالغرامة التهديدية، أنظر لحسن بن شيخ  09- 08أجازت للقاضي اإلداري النطق بها، ثم جاء قانون 

  .  495، ص 2006في المنازعات اإلدارية، دار هومة، الطبعة الثانية، دروس : آث ملويا

في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم { : من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أنه 981جاء في المادة  -  2

  }حديد أجل للتنفيذ واألمر بغرامة تهديدية تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديدها، ويجوز لها ت
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� إ�� ذ�?، �Mن ا�+���م �c�O�*" B أن "�_e إ��  ��o ا(�>�ء �. أ�L إ�5Lر ا(دارة   ��o)��و

'م ,�
�; ��� ا������ أو ,+�� ه;ا � �
�; ��� ا������، �Mذا أ�	�H ا(دارة �. إراد,�F ا�	!"��, ���

. ��(�>�ء ��  !ار O" أن B� م�ا�+�� c8ن �. وM� ،��+o ��4 �� أو ا�*��5 ا%����ع ��ا(دارة ا("_�

� ا���, �� �o�B�L أوا�! ��دارة ���
�; ��� ا������ O�8 .� ������� '�
'م ,�
�; ��� ا������، و"*��

 ��� �F�'7�*" أن c�O�*" B� م�ا�+�� '�� ��W8 ��Q, أن .�+" �F���� g��*ا�_5! ا� ��وه�;ا، �Mن و�8

  .ا�	�در o'ه� وا��!ام �_�� ا��Qء ا�+��� �B "_5! ا(دارة ��� ا%����ل ���� ا������

   ��5� �+B�+F �� إر�8ء ا�'ا�D آ���'اد �و,5'وا �Q!و��� ,'�1 ا����o ا(داري �� ه;: ا����

 ���� ا�! ��� ��� آ��� ا�+*��� ا�+�+F� ا(داري �o���� وأن ذ�? % "�*�� إ% إذا أو آ� ،c+�_+ا� ��

  .���1+� و���D أو دو����������� ا(داري، 8�اء آ�ن ,

  :r)'2 ا�*و�� ���X.��5 ^* ا���o�1 �� ا�'�Iل ا�*و�� و�*وده� -2

   �� ������ ا����	���� c�+�, ��8�8� ا�+*��!ة �� ا�����ن ا�'و�� أن آ� دو�Sإن �. ا�+�5دئ ا

�5�، و"��م ه;ا ا�+5'أ ��� ��!ة ا�*��دة واW��8%ل وا�+*�واة�LSا ���ء ا�'و�  �FLا�ا�'ول، و���  � .��

��F ا��S ��Dن ه;ا "+p ��8دة ا�'و�� ا�1S!ة ��� ���5� أ��م  �Lأ �ذ�? % "_�ز �'و�� أن ,�7	� دو�

�F���  .دو�� �� ��F,� W ا�+��5د�� ,�!ص ��� أ% ,7��O�8 !�<� cن  

�5� وإدراQ� �FL!ط ا������، �  �LSاف ا!DSا c� �Mن وإن د1�ل ا�'و�� �� �W �ت ا �	�د"

� ا������ "�+�� �� ا����م ��+� �F��5  .� m�7ا�� Hاع إذا �� ��و�a� ل �'وث�� ،�F� ���Sح اW*ا�

� آ'و�� ذات ��	� .� B� c�+�, �� ?ذ� �� �� ا������، �*�>���+� �� !�ل وا(L!اءات ��Sد �. ا'�
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� ا�'و�� و"�O�ي ��� أن ا��5O� ز��W� ��5! �5'أ ا��	��" T�� آ'رع ��8دة �F,د��*� .��*, '  �'و�

� ه�\� ا������O�8 'o 1واق    .  

   �"��و,+*? ا�'و�� ��	���o �F' ا���
�; ��5رة �. إL!اء ,*� ا�'و�� أو أ�' أ�F(�74 ا�+

� �. B�W1 إ�� �! �� إL!اءات ا���
�; ا��� ا,7;ه� أو "!"' أن "�7;ه� �+. �� "': ��� ,���+� أو ��ا�

�� )�در o'ه��  g"!� ه� و"!ى'o اءات!Lإ �� �. ا,�7ذ أ"����� ا��O�*ا� c�+, أن ?�;� c�O�*,و �

 .� !Zف ا��!	� �F� ?*+ا�� �� ,*�c�O ا�'و���O� ���	� ', ;�
�. ا�
� B�eن �	��� ا�'و�� o' ا���

o' ا�'و�� ��ع ا��' ا�;ي أ�!��B، و ' أرcL ا�
�B ا�*R5 �� ذ�? إ�� أن ا���
�; ا�_5!ي ����uم ا�	�درة 

�F,آ� 4'"'ا �*��د�Fا�� ��Q"و ،�  ."qدي إ�� إ�'اث L ��1*�� �� ا�W �ت ا�'و��

   % Hأو آ�� �����و"���F ه;ا ا�
�B إ�� أ�B إذا آ��H ا�'و�� ,*�c�O أن ,���زل �. �	����F ا��

،�� o'ه� ,�� g���F,�D�Q ا��7)FL�+ى ا��ن ا�'���, ��'�� ��Mن اc�O�*,  !�S ا��+*? ���? ا��	��

 ���� W1ف ذ�? ����*5� ��	���o �F' ا���
�; ا��� ,*�c�O ا�'و�� أن ,�+*? ��F �� آ��� أ�+���F ا(دار"

��5� وا��+*? �B، وه;ا Sن  2وا��7)�LSا �� أ��م  ��ء ا�'و������ ا����	���� c�'ز ا��"_ �������و

Sا �� أ��م  ��ء ا�'و������5� %�' أن "��ن )!"�� و% "
�!ض، و% ,��زل ا�'و�� �. �	����F ا���L

� �.  �5 ا�'و�� �����زل ��+o د إرادة�L�� ل���� B��� ل��5! وL�د 4!ط ا������ �� �' ذا,B أ�! ""

�. �	���M� �Fذا آ�ن 4!ط ا������ "*�R �. ا�'و�� ا��+*? ��	����F أ��م ه�\�ت ا������ �����5ره� 

*��د,�F واM� ،�F�W��8ن �!ض ا��aاع ا�+�
g �	'د: ��� ا������،  ��ء B�� �Q7" % �(�1 ا�+*�س �

Bأ��� �F���	�� ��5 �. �����: أن ,�+*? ا�'و��LSء ا��  .أ��م ا��
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� إ% إذا   �����5� % "+� p	����F ا���Lأ ���ء دو��� �و";ه1n R��L R! إ�� أن 1��ع ا�'و�

��*��� ���� �. ا�+*��� ا�+�oو!� ا�+�e*+ا� Hا��+*? آ�� �F� a�_, % ���D�ا��. ا��م، �����دة وا���Zم ا�

 ���� �. ا�S+�ل ا(دار"� ا��� % ,' �. ا�+*��� ا�+�oو!� ا�+�e*+ا� Hأ�� إذا آ�� ،Bأ��� �F���	��

� أ��م ذ�? ا����ء����  .���*��دة �W �_�ل ��+*? ا�'و�� ��	����F ا��

� و"�_T��V R��L B إ�� أن وL�د 4!ط ا���  �����5! ,��ز% o+��� �. ا��	��� ا��" B,ذا '�� ���

�5� إذا �!ض ���B ا��aاع �� أي �LSا ���'و��، ��y�� p أ��م ه�\� ا������، و��. أ"�� أ��م  ��ء ا�'و�

� �. �!ا��B ا�����+��، �W "_�ز ا�'� c��F أ���B، و ' أ"'ت ذ�? �d ا%,
� ��ت ا�'و���، و�. ه;: ��!�

�� �
�5� و�+����,�F ا�+5!�� ��م ا%,�LSا�'ول ا ���	�� �� اSورو��� ا��7)� �
وا��� ,�m  1972ت ا%,

إذا  H�5 دو�� آ���� ا��_�ء إ�� ا������ �� ���ز��ت ��4\� أو "+�. أن ,��F�� : } eQ أ�B 1/ ��12 ا�+�دة 

��� ,_�ر"� أو �'��� �F� .�+" W;: ا�'و�� ا��+*? ��	����F ا�� W� .� أ1!ى �� أ��م  ��ء دو���

g��, ��e*� �F+ت أ��م ���آ!Z� أو إذا ،�F����  RL�+� �F+�� ة "�� ا������ ��� إ' �� أو ) أ: ���	�

أو �M��Oل ا���� ا�	�در �� ه;ا ا�eQن �� �� "�m ) أو ا(L!اءات ا�����+��، ج) ,
*�! ا,
�ق ا������، ب

  .}ا,
�ق ا������ ��� �Y! ذ�? 

  �+� X�� 'ات ا�'و�� أو أ�' �c� �F,�*8q أ�74ص  و"�, �� B,;ا�ق ا������ �
g58 أن وL�د ا,

�5�، و"+�' ذ�? إ�� آ� �LSا �� أ��م ا����ء ا����D ��'و�����
�' ,��ز% �. �	����F ا��" ��5�Lأ1!ى أ

�� H�وا� �+��� �� إدراج 4!ط ���� ,*��aم ���F ه�\� ا������ ,'�1  ��ء ,�? ا�'و�� و�*��',B، ���'و�

 ���� .��, R�Oء آ��ا������ ,�� أو �. ا�+
!وض أن ,�� ����+�ل �!ض �*��� ا������ أ��م ه;ا ا��

��Z
  .أو ا�+*��'ة ����*5� Sد�� ا(�5Vت أو R�D ا,�7ذ إL!اءات و ��� أو ,�
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� ا�'و�� ا�+�� 'ة  FLا�ا������ �� � ��� ;�
5� (L!اءات ,�*���� g58 �+آ !�Sق ا������  إن ا�
,��

% "+�� ,��زل ا�'و�� �. �	���o �F' ا���
�; ا�_5!ي ���� ا������ ا�	�در �� ��ا�F�FL إ% �� ���� إذا 

��5�Lأ �  .وا��H )!ا�� ��� ��X ا%�1	�ص ���
�; ��� ا������ �+��+

   �+Q�� :ر�Vn �� '�+" أن R_" �ا���
�; و";هR ا�5d إ�� أن ا,
�ق ا������ ا�;ي  B��5 ا�'و�

' ,��ز% �. �	���o �F' ا���
�; وذ�? ,����� " B,ق �� ذا�
ا�_5!ي ���� ا������ �+�� أن وL�د ا%,

 �F���	� .� �Y!��� ء إ�� ا�������ا��_ �� ا������، إذ أن  5�ل ا�'و�����
%�8�!ار ا�+��Wت، و,����� �


�;  % "��g ا�>�"� �. ا������، و��8�ن ��ر�Y �. أي ��� إذ�, g��� �F���	�� c�', أن H��O�8ه� ا

  .���1 ا������

   ;�
5� أ��م ا����� ��Q" �ه;ا ا��� ��� ;�
� ا�����	� B� c�+�, ا�;ي g�O+م ا��F
وإذا آ�ن ا�+

ا�_5!ي ���Sم ا������ �� ا�+_�ل ا�'و��، �Mن ه;ا "��د�� إ�� D!ح ا��*�ؤل �. L'وى  ��ء ا������ 

� o' ا�'و�� إذا آ��H أ��FL�+5! أن آ� د��وى ا������ ا����B % ,��!م، وه� "_R �� ه;: ا����� أن ,

� ؟"'_� !�Y ا(دارة  

�� ا��ا c أ�B و��� �+�5دئ ا�����ن ا�'و�� �Mن �. �g ا�'و�� ا��'�1 د�������8 ��+�"� m74 أو   

F� g��, '  ار ا���!oSا .� ��5�Lأ �� إL!اءات ا,�F,;7 أو  ' أ��ال ر��"�ه� ا��� ,�c �� إ ��� دو�_��� �


�; ��� ا������ ا�	�در �, ��5�LSا �� ا�'و����� H��5�، و������� إذا ر��LSا �,�7;ه� ����� ا�'و�

 ��� ��5�LSا �� ا��'�1 د������5L) ��8ر ا�'و���D�ا� Bدو�� .� R�O" أن B� م�ا�+�� c8ن �. وM� ه�'o


�; ��� ا������ ا�	�در o'ه��,.  


�; أ���م ا������ وإذ  ��� �Fا��� "+�. ا7�8'ا� ��' �. إ�'ى ا���8" �ا آ�ن �5'أ ا��+�"� ا�'������8

� و% ,�
c� g ا�����Lت ا��_�رة ��� !�Y ��، إ% أن ه;: ا����8��� ا�"��ا�	�درة o' ا�74Sص ا�+

ات �4 � و��'ة ��W �. ا�'و���، و�!cL ذ�? أن إL!اءات R�D ا��+�"� ا�'������8� ,�*� ��F�e إL!اء
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 'o �إ������ ا,
�ق ا�'ول ��� ا5�8�ده� و������� "�Z ه;ا ا�+5'أ �Y!  �در ��� ا�1!اق �	��� ا�'و�

�ق " �+� �� �'م ,�
�;: D�ا��� �. R��L ا�'و���� �� B� ��ا���
�;، و"5�� ��� ا������ ��ر�Y �. أي �


	� �� ا�+��ز��ت ��. ا�'ول �+��� ,O�ر ��Zم ا������ ��� ا�	�' ا�'و�� �� �آ�M'ى ا���8�� ا��د"

�  . 1وا�74Sص ا��7)

   �F���	�� ?*+ا�� .� ��� ,��زل ا�'و�" % B,ن 4!ط ا������ �� �' ذاM� ال��Sو�� آ� ا

� أ��م ا����ء ا����D �'و�� أ1!ى، �B�M أ"�� و�. ��ب أو�� ,_' أن ا%,
�ق ��� 1��ع ����ا��

�
�' و�': �� ا�'%�� ��� ,��زل ا�'و�� �. ���F �� ا��+*?  ا�+��ز��ت ا���4\" % ������� ��. ���د ا�'و�

 �FDW�1ل دون ا��, �� وذا,���W��8�� c�+�, �1!ةSا���5ر أن ه;: ا ��� ;�
� o' إL!اءات ا�����	����

�����  .           2وا�'���FL �� ا��	��� ا��

                                                 
سي إلى محاولة التلطيف من حدة المفهوم المطلق لحصانة الدولة ضد التنفيذ وتكييفها بما يتالئم وهذا ما حدا بالقضاء الفرن -  1

مع احتياجات التجارة الدولية، وذلك عن طريق التفرقة بين األموال المخصصة للمنفعة العامة وتلك المخصصة ألغراض تجارية 
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  ا������

�� ا������� ��� ا������ �� ���ز��ت ا���
د            ���� ا��)�%'  ا&دار%���" ���و�# ا�"را � ا��

4
��ت ��3 ا�23,  إ��# �ا�0/ا��ي و��  -�, ذ�* �(�
و ��
ا89 ا������ ��  ا7ولا��"%" �5 ا��

4
ع ا ���4# ��8 ا��;�م  ا&دار%�ا����ز��ت ا���
د 
�� �"=, ��م ����>�����و�# ��A�-� 8 آ�ن 


م ا���
د  و ا&دار%�ا���9
�9 ����ز��ت ا���
د B3� #�4"  ا&دار%�ا و�ا�� C%��� لD= 5ا&داري� 


د  إ��ازا�"و�� �'  ا&داريا�"ا=�� و ا���" ���� ��9
��F��2 ذا� أ�B9آ
ن  ا&دار%�ا�(-��� ا���9 '���� ��

ا�-�A  ���و�� إ��ا�(��' ا�����/ ����
د ا�"ار%� و هIا �� د���� �� ا��(�H ا�<��9  إ��و ����/ة و=���2 


اء �0��9 �5   ���

%� ���ز��ت ا�32��ت ا���L� ل
M ة�Nت ا�������
����� '�O ام�5 ��;�� و�� أو ا&

�ا���I�3 و����)� �� �Oء �� ا��� 
م ا���� � ر �10-236  �� �� ���
ا�����5 ��;�� ا�32��ت ا���


ا�" ا������ �� ���ز��ت ا���
د � �9�N A�-� �� #و���� *�Iو� ���
����ز��ت ا�32��ت ا��� V���%


ن ���"�8 ا��
ا�"  ا&دار%�ا���
د  ���ز��ت��-�A �5 ��;�� ��3�د ������� ��   ���و��و ��  ا&دار%���


م ا������ ��  أول�)�%�� ا����� ������� ���L# ا��-�A ا�� �(�H ا���9
��9 ا�
اردة �� اB3� ان
���

�9 ��
8�9 ا��0
ء ������� �� ���ز��ت ا���
د  ا&دار%����ز��ت ا���
د �N H�)� �� �N�%ا&دار .  

 ���Yت� ��"=, ا����ء آ�ن ��
ان ا�23, ا�<�9 إXوXن ��M ا������ X %��* ������ ا��L" ا���I�3ي         

�� ا������� ��� ��M ا������ �� ���ز��ت ا���
د ����� ��Z-� �5  ا&دار%�ا���Lا� ������� ا�������� ا��

�'  أ��Nء ا&O�اءات=Dل ���2] �� Xاءاتا������ و�Oورة  إ�������� �IB�  �B\ا������ �Lا� ����ا��

 HM�] H�^ ��� ����� ا�)_ن������ و ��ا������ ^��'  أ��Nء  �� إO�اءاتء و %`�H ��� �"=, ا��

 ��Lت و����
�� ا�������  أ��دتو �IBا  ا&O�اءاتا����L"ة Xزا�# ا�2���
ان ا����� �]�= A�-�

��� ��� ["ور ��M ا������ �Lا�.  

        "�����M ��� 8 ا������ ��"  أ��حو���Iا�* �bL-� X�0 ر Fء ا�"و�� ا������ا���9
ن ا�0/ا��ي ��

�5 ا����ء ا����F ��� ��"م ���و�# �-�A  أ���(�5 �� هIا ا���� آ�� ا�d�ط  ���I�3\ ["ور ا أ�Oز

�� ا�������  ا�MD�� ��� ["ور ��M ا������  ��
ان ا����� �9�Nت�وأ 3  eا����� f��ا�"را � �5 

��&�dرةا�0"%�ة  �Bا�����  إ�� 
  :�� هIا ا����م ��� ا���

9
ن ا�32��ت ا���
��� ر��  إ�`�ء إن -1��ا��� 
م ا���� � ا�0"%"  وإ["ارا���"ل و ا�����  02 -250

 ��9
ن ا�32��ت ا���
��� �� %`��  236- 10ر�� 5��
ه�%� �� ���ز��ت ا���
د  أ��dءا���O�%إذ ا&دار 

  .ا������ رأ �Bو ���  ا&دار%���� ا�(�ق ا�-"%�� ��, ���ز��ت ا���
د  %�Fا89 �� 
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ا�" ا���9
ن  نإ -2�����L(� ا���I�3%� دور ��B  ا5�k��-�O7 و ������ز ����2 ا�)�F ا���ص  ا&داري

 أ%�� ا�"و�� و ��B دور ا&داريا����ه"ات ا�"و��� ا��� ��Lه� �� �� �l ا�I0ور ا�
^��� ����"  إ��ام�� 


ا5�9  إ["ار�� �
ا�" ا���9
ن  �Dءم�  5��  .و ا���9
ن ا�"و��  ا&داري

�Z�  ا&دار%�ذات ^��' دو�� �Mل ا�B����d ��� ا��F��2 ا����/ة ����
د  إدار%��-�م ا�"و�� ��
دا  -3

ه��ك ��f  أنا�"و�� ه�  ا&داري�(
ر ���ة ا���"  أ��م�)�, �����  أنا���-� ا�
�M"ة ا��� %��5  أن

9
ن  أ[XD ����ف  ا���ا���9
��9  ا97;����
د O
�
ا�" ا���9
ن  إداري��8 =82��2 ا�����/ة �5 

�������L ا�����"ي ����9
ن  إ�� ��&���4ا���ص  �Bا��ن ��م (�"م ا��
9��9
ن =�ص��و ه� ا�"ول ) و 


�09X��9 ا
L���4 �آ&��9
ن  أن إ�� �����
ي ��  ا&داريا�"ول ا��� ����ف �����C �� ا�����ر ا��

  . ا&داري����/ ا���" 

��ء����� %��-� ا� -4� �% 8-O
�� �]�=�=��3
%f  أو ا7^�اف��ر � ��ض ا��/اع ��� ���� %��5 ��

 �Bوط %�"ده�  أو���d ء
��ء ا�
^����H�L ا����ز�� ��BO 5 ا�� ا7^�اف��� 4.  

���� �)�%��� X د �
ري �r�� *�I ه��ك  ا&دار%���;� ا����ز��  ا&داريا=��2ص ا����ء  إن -5 8�


ع ���ز��ت ا���
د �������� وهIا �� ا��\ ��D ا��)�ع ا�0/ا��ي  ا&دار%���9' د �
ري �5 ���%� =

  .�5 ق ا م ا  F9 ��1006 ا���دة 

2
�� ا������ ��L# ���ئ �5 وX%� ا����ء ��ن  إن -6=��N  �����3ا� V����� ��B��� ��D�\IBا�� و� ��D

�' ا����L"ة و هIا �-, ["ور ��M ا������  
اء �A�M 5 ا��"=, �� �^ ,��� �B� �Oدو/� ���-^


ل ����5 ا������5 M فD= ب
 �� ا�"�
ة وهIا �� �� %�F  أ��Nء أو�)��, ه��u ا������ ��" 9)

 ���kا�� ���
د أوا��"اB(ا �"��ء ا�. ��D�ز ا����9 �-�N �BO 5� و �BO 5� اIه����" ["ور ��M  أ%

9
ن  �
ا��ت إذاا������ �D= 5ل د�
ى �(Dن ا���� ��ا��"��9 و  ا&O�اءاتا�)�وط ا���"دة 2M�ا �� 

�� �D= 5ل  هI\ أ%��آ�� �;B�  ا&دار%���ا��)�ع �����ء ا����F �5  �(� ��ا��M ��O  إ���Mا��


د �5 �"م ����8�3 ���;�م  ���_آ"ا���I�3  أ��ا������ �-, ا �2"ار Oل دون  أيا���م و �"م و
�% '9��

�����I�3  ا�7� إ["ار  

��ء ا�"و�� 9;� ا��/اع ا�Iي %�د �� 89�d ا��3ق �����  -7�
د\ �-,  أ���8د�' ا��"��  إذا%���' ��� O
�

4
ع ا�"�
ة ��X-�ر ا�"�' د��� ��"م اX=��2ص 
  ا�"=
ل �� �
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ل ا�"و�� �3�Xق ا������ �'  إن -8-��" وان L3%� ��� ا89 ���زل [��� ���B �5  أ�O-�� أ=�ى أ^�افX

 "�� ���� ������� ا����ز�� ا�������� و هIا ������ ������3 ا������ و ا�`�%�  أ�N�ة إذاا�"�' �����9�2 ا��

 8��.  

  : ا������ت


ب و(� '4��L� '%�, %�;� ����� ا������ ��  )9��BM أنا��
[��ت ا��� %��5  أه���,  -1Oه� و

4
�� و  ا��ادار%���ز��ت ا���
د �
  :ا8���w و %�ا�� ��8  ا&O�ا��ا�Iي %�;� ا�H9�0 ا��


از%�����5  -O  �� ���M �� و��� ا��3ق ا�������(� F�3� ��^
��3ق آ�ن هIا اX إذا���ض ا����ء ا�

   .�xه� ا�-(Dن

ر��r  أوا�
ا��  أو�5 �/وم �
ا��� ا�
ز%� ا�����  ��976 �� ا�d�^8 ق ا م ا �� ا���دة  أآ<�ا���23,  - 

%�� ا���2ره�  أن���  ا&داريا���<, ا���9
�L k��� �9 ا���
��� ذات ا�(��'  أوا��r�0 ا�)�-� ا�-�"ي 


ا��� �r�0 ا�"و��� ���
ن ا�3�Xق ��� ا� ا&دار%�ا���
د  أ��ا�"ا=���  ا&دار%���� ا���
د �� �����

 I=ا "�����Lدة ا�"و�� �B97ا�
ز%� ا����� وهIا  رأيا�
زراء  V����.  

-  ����
ن ��NDN 5  أي ا&داريا �-��د ا��)��, ا�3�دي ��u�B ا������ و �d���� �B��O �' ا��;�م ا�����


د  أن�����5 ���  أ���ءO
�9
ن آ�� 9���ح �`��� ����C ا�"�' �� ,Oء ا������5 رXkه "Mن ا
�%

ا��3ق ا������ X %�/ع  أن إXا��3ق ا������ F9 A�M ا��)�ع ا�0/ا��ي ��� ا89 د�' ��"م اX=��2ص 

��ء ا�"و�� �%���8 �5 9;� ا�"�
ى ��b و %;, ا����ء ����2 ������L,  وإ��9اX=��2ص ا����, �5 

اX=��2ص و ��I*   و ا�Iي %��3 ��8 ا��-�ر هIا ا�"�' د��� ��"م ا������ا�����2 ����/اع ��,  ا7=�ى


ل ا�"�
ى  أن9���ح -�
ن ا�"�' د��� ��"م �%.  

���  إ��اد -�Lاء ا�
  ������� ا����9
e���� ��9 ا������� ["ور ��M ا������ �)�,  ا�MD�� أو�
اد 

,23�.  

�" ��"و��  -2Xأن  ��Lام إ�����
را  أ��9ا�"و�� ذ�*  ا&داري���ه"ات دو��� �� l ���ة ا���"  إ)� "B(9

ا��(
ر ا��-�� �� ا���0رة ا�"و��� �'  أ=�ىا�"و�� ��BO 5 و ��BO 5  ا&داري���
�x ��3�ة ا���9
ن 

 ا&دار%� ��32 ���� و ���ز��ت ا���
د ا&دار%�ا�"و�� ا�Iي %��� ا����ز��  ا&داري�
�M" ���ة ا���9
ن 

��32 =�[� ������ ��� �3�9دى �����dن  إ
9����� �9
Lآ� 
�09Xاف ا��;�م ا�ا&داري�"م ا�� .  
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3-  �����ه
  ا&داري�
اآH ا��(
ر �� ا���0رة ا�"و��� ������ء  أن ا&دار%�آ�I* %���5 ��� ا��L(� ا��

 أن%(�' ا����ة ��� 9;�م ا������ و آ�I* ا������H0% 5  أن�H0% *�I  ا&دارة��� ����"ات �BO  ا5��7

9
ا ��� ا^Dع ����;�م ا������ ��BO 5  و��� ا�(-��� ا���[� ����ز��ت ا���
د 

اء  ا&دار%�%� 

 ��^
��  أX�-�O �)��, ه��u ا������ ��� ����  أنا�"و�� ���9�N �BO 5 ، آ�� H0%  أو��� ا�2��" ا�

  .ا=�� �� %�F ا������ ا�"

9
ن  ا&دار%��
ز%' اX=��2ص ��;� آ��� ���L, ا������ �� ���ز��ت ا���
د  -4�� HLMاءات�O&ا 

��;� ا��/اع  أ[Dا�����2  ا&دار%�ا������  أي ا&دار%�ا��"��9 و .  
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�� ا��
	درا���ا��	� 

 أو�: ا��
�ص ا������

      ا_ ا���	���

.ا�����ر ا���ا	�ي -1  

 �����      ب_ ا�!�ا �� ا�

.�.�  37ا����*, +��*( ا��و�� ،ج،ر، 30/05/1998ا��#رخ !   89/01ا��
��ن ا����ي  -1  

      ج_ا�!�ا ��

.ا��3اءات ا�����4 وا3دار�1ا�����0 �
��ن  25/02/2008ا��#رخ !   08/09ا��
��ن  -1  

.ا��
��ن ا����  ا���ا	�ي -2  

       د_ ا&وا%� 

  .52ا�����0 ا�>;
ت ا�����47 ،ج،ر،ر�:  17/06/1967،ا��#رخ !  90-67ا�78 -1

  ا���ا��)_'      


 ا����
7?  1982 /04 /10ا��#رخ !   145-82ا�����م -1@7�A1  ت ا�����47 ا��
�;<�
ا����*, +

  .15ج،ر،ر�:.ا����7 


�B  05/11/1988ا��#رخ !   88/233ا�����م ر�:  -2C�4 ا��
;DE� F;G�+ �	م ا���ا
ا�����0 ا���

 H1ر

��O3اف +
���ارات ا���4�4MG ا�4A.�8 وK4;.Dه
 ا���KCة !  ��D#7 ا78: ا����Gة +.�1�4رك +�+

  .48 ،ج ر.10/06/1958

3-  �
  .ا�����4P.D 0: ا�>;�
ت ا����2002�47/ 24/07ا��#رخ !  250-02ا�����م ا��	

ا����*, +�.4P: ا�>;�
ت  250-02ا����ل وا����: �*����م ا��	
�   338-08ا��	
�  ا�����م  -4

  .ا�����47

  4P.D: ا�>;�
ت ا�����47ا�����0  10/2010/ 07 ا��#رخ !   236-10ا�����م ا��	
�  ر�:  -5

ا�����4P.D 0: ا�>;�
ت  09/11/1991ا��#رخ !   434-91ا�����م ا��.;K4ي ر�: -6

  .57ا�����47،ج،ر،ر�:
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-66: ا����ل وا����: ��7T ر�: 25/04/1993ا��#رخ !   09-93: ا�����م ا���1�R  ر�: -7

  .ا�����0 �
��ن ا��Uاءات ا�����4 08/06/1966ا��#رخ !  154

 

��.�� 4	 �	 :ا��2�3	ت .	�0/� ا�

01 -   �7

رV ا��
����4، دار ا�;�M ا��WXدار�1 وUت ا
Oز

د، ا��4MG: !  ا��.�Z ?4*[ ��G7 أ\�ف

  .2010اM�U.�ر�1، ا�_��A ا8و�^، 

 .1981إ+�اهcd :4 ا�;4
ض، ا����د اUدار�A�M7 ،�1 ا�;Eح، ا�1�M`، ا�_��A ا8و�^،  - 02

4, !�
��4 ا��MGأ7
ل أ��Z ا�;� - 03�GD  ! ء ا��و��
  fR.7 ،:4ة ا���
رف، اM�U.�ر�1، ا�1ي، دور ��

، �R.7رات ز01 )درا�� �7
ر��( وا�����4 وا���
ر�1  اUدارg�4R7 �;���1، ا��4MG: !  ا����د  - 04

 ،�4���Gا3و�^ا� ��A_2009، ا�. 


ص ا�R.7 ،�4A.�8رات ا�A*G  ا���G��P4;Z،  ،�4 ا��4j ا��Gاد - 05C\8�7 +04 ا��ول وا�Aا����د ا��


ن، .A�2003. 


ق O*^ ا����O  ! :4MGد ا��و�� ذات ا�_��4A اUدار�1 و�WXه
 O*^ ا��
��ن  - 06;D3اد، ا�G�4 ا�jا� �P4;Z


ت ا��
�4�7، اM�U.�ر�1، O�A_4,، دار ا��A_ا�� n2001ا��ا�.  

07 -  �4jا� �P4;Zاد�Gا�،   A*Gرات ا��R.7 ، ري ا��و�
ا����� !  ا�.�1�P ا��
�7 !  ا��4MG: ا���

�4���Gا�. 

08 - �\
MO 04�

دئ "�O���7 ا����د اUدار�1 وا��و���Z،  �4ي 1A4, ا��*�  ا��A_دار�1 !  ا��Uا����د ا


 .fR.7 ، 1998ة ا���
رف، اM�U.�ر�1،"�7وا�8( ا��

09 - :4MGه.�، ا�� ��G7 0jZUت ا
Oز
  .2008 دار�1، دار ا�n�M ا��
����4 7>�،!  ا��.

10 -  ،?4O
�4
ت ا���*�4 �*���د اUدار�1 وا�����1
ت، دون دار  ا�B8ل]�4( ا��4j إ��A_�7 وا��
ا��

 ،�<7 ،�R�1994.  

11 -  ��A_ه�ة، ا�
، ا3و�^]
�� ��G7 ا��
�O���7 ، q ا��4MG: ا���
ري ا��و� ، دار ا��Rوق، ا��

2002.  


ت ا��
�4�7، ا���ا	�، ��Ad  ،ر\�4 ]*�!  - 12O�A_دار�1، د�1ان ا��Uت ا
Oز

��ن ا��.�1998.  

13 -  ،)��D ،�1وا���ز �R.ت وا�
ا�_��A زه�4 ا�M.�ر، ا��4MG: و��
ء ا��و��، ا��#��j ا��
�4�7 �*�را�

  .2008، ا3و�^

  .��A_2003 ا8و�^، �.� ��4 أ��G7 ��Zد، 7;@�م ا��4MG:، دار ا�.@�� ا���+�4، ا� - 14
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4
ف، ا�>;�
ت ا�����47 !  ا���ا	�، ��jر �*.�R وا���ز�1، ا���ا	�، - 15q�+ ر
�O^ا3و� ��A_ا� ،

2007. 

16 -  �
rداري، ا���ء ا�Uن ا��

ر �Oا+�ي، ا���O"داريUط ا
R.�4�7، "ا�

ت ا��O�A_د�1ان ا�� ،

 ��Ad ،�	2000ا���ا.  


ت ا����د اUدار�1 ا��ا]*�4 وا��و��4، ا���آ� ا����AO  7 ا����AO �1 ا��.�: ] - 17Oز
.7  ! :4MG4;�،ا��*

 ،�<7 ،�4���
  .2008، ا�_��A ا8و�^��Buارات ا��


ت، ا��ار ا��و��R.*� �4 وا���ز�1، 7>�، ا�_EO : ��Aء �AO ا��.�: - 18Oا�.�ا ?Z  ! �d
، ا3و�^ا���

1999.  

19 - v4w*+ رة
�O  ! ا����� ، ،�+
.O ،�1وا���ز �R.*� اءات ا�����4، دار ا��*�م��U2002ا. 


ن - 20�Zا�� �AO، ��Uن ا��
 ا���ا	�،+�wادي،  �R.7رات اءات ا�����4 واUدار�1 ،+�+
رة ،\�ح �

  .2009 ،ا�_��A ا8و�^

�7
ت ا��>��1،  - 21
�*� �R.ن ا���� ، دار ا���
ا��
ه�ة، �AO ا��زاق ا�j.@�ري، ا���x4 !  \�ح ا��

1952.  


� ، دار ا���
رف�AO ا��4�G ا�Z8ب، �O���7 ا��4MG: ا�� - 22rو� ، ا���ء ا�.  


ن،  - 23�O ،�1وا���ز �R.*� �!
�rري ا��و� ، دار ا�

1.�، دور ا��
q  !  ا��4MG: ا���_Aا�  G�! �7
O

 ��A_2008، ا8و�^ا�.  


م ا��4MG:، دار ا�.@�� ا���+O،  ،�<7 ،�4*  +�آ
ت - 24MZ2003ا�_�0 !  أ.  


وي - 25R.�4 ا���Gا� �AO،  �.� ،�1ر�.M�Uرف، ا
  .1995ا��4MG: ا��و�  وا��ا]* ، fR.7ة ا���

  .1992!#اد ا��_
ر، ا��
��ن اUداري، دار ا�n�R، ا��
ه�ة،- 26

27 - �R.*� دار�1، دار ا��*�مU�4 +�* ، ا����د اw<ا� ��G7 ،�12005وا���ز.  


ن،  -28.A� ،�4���Gا�  A*Gرات ا��R.7 ،
@4! :4MGل ا��و��4 وا��
w\8د ا��O ،?4O
��G7د �AO ا����4 إ��

2003. 


�x، ا���� اUداري، دار ا��
��7 ا����1ة �*.�R، اM�U.�ر�1 -29Aا� �AO اد#! ��G7، 2006.  

30- �*Gا� nzرا ��
7  ، ��7
  .2009ا����1ة، 7>�،  ا����د اUدار�1، دار ا��


!� �*.�R وا���ز�1، ا8ردن، ا�_��G7،  ��A إ+�اه4: أ+� ا�@�
ء -31�rو� ، دار ا���M�U4: اMGا8و�^ا�� ،

2009.  

��G7د ا���O �4j ا���4Gي ، ا���
ء ا��@
ت اUدار4MG�*� �1: ا3]�4
ري !  ا����د اUدار�1، دار  -32


ت ا��
�4�7 اM�U.�ر�1، O�A_2003ا��.  
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33-  ��
��G7د ا���O �4j ا�.�4Gي، أ�
س ا��;��� +04 ا��4MG: !  ا���اد ا�����4 وا���
ر�1 وا��آ


�fR.7 ،�4ة ا���
رف، اM�U.�ر�1;D32001، ا.  

  .�AO �4.72000 ا����4، ا�8( ا��
4MG�*� �7: ا��و�  وا��ا]* ، fR.7ة ا���
رف، اM�U.�ر�1،  -34

��G7 آ�D ،3_�ر ا��4MG: ا���
ري ا��و�  !  ا��
��ن ا���ا	�ي، �R.7رات +�wادي، ا���ا	�،  -35

2008.  


ر أ��Z +�+�ي، ا��4MG: ا���
ري ا��و� ، دار ا�.@� -36�C7 د��G7 ،�r�
rا� ��A_ه�ة، ا�
� ا���+�4، ا��

2007.  

37- ��1�O  *O ��G7،  ةfR.7 ،:4MG�4 !  ]>��7 ا��	إ��ا ��
 ا���
رف   Z, ا��!
ع آ��

  .اM�U.�ر�1

38- 

�X H4\ 0+ 0jG�،  ،�4ث 1�*7rا� ��A_دار�1، دار ه��7، ا�Uت ا
Oز
 .2006دروس !  ا��.


!� �*.�R وا���ز�1، ا8ردن، ا�_��A ا8و�^، ��اف آ.�
ن، ا��
��ن اUداري، -39�rدار ا� ، �
rب ا�
�Mا�

 �.�،)7
Cار ا��BU2007ا.  

�4A? إ��
��O ?4O، ا��4MG: !  ا���اد ا�����4 وا���
ر�1 ا��d.�4 وا��و��4، دار ا��
��7 ا����1ة  -40

 ��A_ر�1، ا��.M�Uا ،�R.*�^2004، ا8و�. 


م ا�-41P.ة، ا���Z د��G7  �

ل O*^ ا����د اUدار�1 ا��و��4 أ7
م ا��MG: ا��و� ، ه�OUا nا��ا�  ���
�


ن، .A� ،�4���Gا�  A*Gرات ا��R.7^ا8و� ��A_2008، ا�.  


ت اUدار�1 ذات ا�_��4A ا���
���1، دار ا��
��7 ا����1ة،  -42Oز

س، ا��4MG: !  ا��.AO �4و�

 .2010اM�U.�ر�1، 


ت اUدار�1 ا�����1 و�4z ا�����1، دار ا�.@�� ا���+�j1 ،�4ي ��G7 ا��>
ر،  -43Oز
ا��4MG: !  ا��.

 ،�<72001.  

  

  .	�0/� ا��2 �9� ا��2�3	ت:4	�8	

Jean-Robet l’abitrage-droit interne-droit international privé  2ed 1993. -1  

-2 B.MOREAU، Arbitrage internationale، Rép.Com.Dalloz ، 2004 ، n’136         -3  
FADI.NAMMOUR ،droit et pratique de l’arbitrage interne et internationale، 
L.G.D.J، liban،2édition ،2005.  

C.LAJOYE droit des marchés publics berti éditions alger 2007 -4  
-5 R.DAVID ، L’arbitrage dans le commerce international، op، cit                        

                                              .     
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	�  ا��2�3	ت .	�0/� ا� ;�0:��: را.

-1 Zaki Badawi، dictionary of managment sciences ،dar al –kitab almasri، cairo  ،

1 édition ،1984.  

  و ا���	? ا�;	%��� ا&<�و=	ت :>	9%	

  ا��آ@�را'_ ا       


B�+ ?4*[،  ��7.��1ة -1� ،Vدآ��را �Zو�dي، أ�	ن ا���ا��
K4;.D ��ارات ا��4MG: ا�4A.�8 !  ا��

  .�j._4.�، آ*�4 ا���Gق

 2 -  Vدآ��را �Zو�dرن، أ

م ا��
���  �*���د ا��و��4 !  ا��
��ن ا���ا	�ي وا���P.ا� ،n4_ا�  Dزرو

  .1991،آ*�4 ا���Gق، �
��7 ا���ا	�،

  ا��	�9@�� -ب      

7
��4�j، ، آ*�4  -1 ��
]*�A.B�+ ?4رة ، ا���ار ا���4MG  و�dق ا�_�c4! 0 !  ا���1�R ا���ا	�ي، ر�

، �.4_.j� ،ق��G2008-2007ا�.  

7
��4�j ، �7@� ا��GAث وا��را�
ت ا���+�4 ،  -2 ��

م ا�4A.�8 ، ر�MZ8ا K4;.D ، ويEا� �AO �47
�

  .2010ا��
ه�ة ، د!�� 

3-   Z�473 +�ا�+

ت ا�>;�
ت ا�����47 د�Oى  اUداريا���
ء  ، ر�Oز
.7 ^*Oء
w�Uا  ��
���ذ�
 ،ر�

، �+
.O ،ق��G�4 ،آ*�4 ا��j�
72007  


م -4@�  ��AO،  ��!ة، د�jM+ ،ق��G�4، آ*�4 ا��j�
7 ��

7?، ر�Mء ا�
 . 2009-2008د�Oى ا���

  

:�

C@ث ا���EF: ا�	د�	� 

1-  0O
q ��Zانأ��j1`،  ،ا��Mق، ا���G�1 ، �7*� ا��Mن ا���
�*� 

م ا��04�MG ا�4A.�8 و!�MZأ K4;.D

 �.jم 1، ا���د 22ا�
O ،1998.  


ص ا��
��ن ا��
م وا��4MG: ا��و�  ،ا��_�رات وا�����jات !   -2C\7>_;^،ا  �
W اري�D

لw\��7 وه�ان ،ا

��ن ا��3اءات ا�����4 وا3دار�1،آ*�4 ا���Gق ،��   .d2009ا��*��^ ا��.  

  


��ن ا��Uاءات ا�����4  -3� ?�  ! 

م ا��4MG: ا��و��4 وK4;.DهMZf+ اف��O3ن ،ا
�<O 0+ ل
��


رات R��3ث وا�GA*� �4ة<A0 �7آ� ا�O ر�<D �4*<! �1�4، دور���
واUدار�1 ا����1 ، درا�
ت �

7
ت ا���*�4�4 ،ا���ا	�،ا���د�C2010، أوت  08وا� .  

، �7*� ا���Gق وا���1�R، )1ا��j: (ر�qان أ+� ز�1، ا���ا+x ا��
4MG�*� �7: ا���
ري ا��و�   -4

 ،�4�
rا� ��A_ا� ، �
rا8و�^، ا���د ا� �.j1`، ا��M1984ا�.  
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م ا�����4 وا8وا�7 !  ا��
��ن ا���
رن  -5MZ8ار ا�Bإ  ! :MGا�� �_*� ،��Zد أ��G7 ��Z�4 أ�

، ا���د 25ا���Gق، D>�ر 0O �7*( ا�.�R ا��*� ، �
��7 ا�1�M`، ا�j.� وا��1�M  وا��>�ي، �7*� 

 ،v�
r2001ا�  


م ا��4MG: ا�4A.�8، �7*� ا����MG ا��*4
، �Oد ]
ص +
�_�ق ا���O : �*1�A زودة -6MZأ K4;.D إ��اءات


ت Oز
  .2009، ا���ء ا8ول، �.� "ا���
�d، ا�>*� وا��G�":4MG? ا��.

7-  �4�Gا� �AO ص
ا�_�ق ا�1�A*��  (ا�Z8ب، �
��ن ا��4MG: ا���ا	�ي ا����1، �7*� ا����MG ا��*4
، �Oد ]

:4MGا�>*�، ا�� ،�d

ت، ا���O�.ا� ?G� ( ،2009ا���ء ا8ول.  

8-  �.� ،`1�Mق، ا���G�1 ، �7*� ا��Mت ا�

��ن ا���ا!��  ! 04�MG7 ، إ��اءات رد ا���O ح
�AO ا�;�

.�O ،1د 22  

9- ��G7 ي�AB   داريUء ا
درا�� " ا�j.��  أ�W ا��4MG: !  ا����د اUدارO �1*^ ا]�>
ص ا���

�4 -�7
ر�� ���
�7
ت ا���+�4 �*�را�
ت وا��GAث ا��

د ا��GDت  -�7*� ا
4*M� �4�*ا�����4 ا�� 
D>�ره

2001، 13ا���Gق ا���+�4، ا��
ه�ة، ا���د   


ت  -10Oز
.7 �1�jD  ! :4MGدور ا�� ، +��G7 ��G7  +�wن ا����
ا����د اUدار�1 ا��ا]*�q  ! �4ء ا��


ت " 2ا���ء "وا���
رن، �7*� ا����MG ا��*4
، �Oد ]
ص Oا�.�ا ?G� �*1�Aا�_�ق ا�" ،�d
ا�>*�، ا���

:4MGا��" ,	
Wا�� :j� ،2009  


ء �44�D ��MG7 د+  و�7ى �Dا!�� �7  -11��4: !  MGم وا��

م ا��P.د 7>_;^ ��1(، ا���G7

�D3ا، �
rا���د ا� ،�RO �r�
rا� �.jن، د+ ، ا���
2005
ه
ت ا���
	�4 ا��r1�G، �7*� ا078 وا��.  

12-  �M*���
+ ^*O8دات ا���*( ا
7>_;^ ��رق، ا���
+� ا���
	O �4*^ ا�MG: ا��E[ 07  �4MGل ا��@


ت، ا�>*2ا���w+�4، �7*� ا����MG ا��*4
، جOا�.�ا ?G� �*1�*Aص، ا�_�ق ا�
� وا���
�O ، �dد ]

 ،,	
Wا�� :j� ،:4MG2009وا��  

13- *M+ 01ر�1 ا��و��4 . ��ر ا��

ق ا��4MG: !  ا����د ا���;Dي (دور وأه��4 ا�	ن ا���ا��
!  ا��


ت، ا�>*� وا���
�d )وا���ا�04 ا���+�4Oا�.�ا ?G� �*1�*Aص، ا�_�ق ا�
، �7*� ا����MG ا��*4
، �Oد ]

 ،,	
Wا�� :j� ،:4MG2009وا��.  

�	:ا��2	��	ت ا��و���.	� 
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) ا���j��4ال(ا��
��ن ا�.��ذ�  �*�4MG: ا���
ري ا��و�  �*�.� ا78: ا����Gة �*�
��ن ا���
ري ا��و�  -1


 ��.� ا78: ا����Gة �*�
��ن ا���
ري ا��و�  !  @D���Oا��  ا  c�w4<+21  �4��11985.  
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 �ســــــ�ـا��

�	
  )ر.و.�.د.ج.ب.ا....(.....................................................�ــــ�

�� �� ���ز��ت ا����د ا�دار�  :ا���� ا�ول��  01..............................................ا��

  02..........................................ا��%�م ا���#�#� �"��ز��ت ا����د ا�دار� :ا����� ا�ول

  03.............................................................�)'�م ا����د ا�دار� :ا����� ا�ول

, ا���+ ا�داري :ا���ع ا�ول-�.................................................................03  

  03...............................................................���+ ا�داري ا�+ا0/�.�-, ا :أو�

����, ا���+ ا�داري ا�+و�� : -�................................................................08  

�!���- دو��� ا���+ ا�داري : ���.................................................................10  

"��  16..............................ا�78��� ا���#�#�� �/���د ا�دار� �� ا��6-5 ا�34ا2-ي :ا���ع ا�!

���  19...................................................ا�=>�2; ا�:ا.�� �/���د ا�دار� :ا���ع ا�!

��� �/=>�2; ا�:ا.�� �/���د ا�دار� :أو���  19..........................................ا��>�ر ا�

�����? ا���+ ا�داري ا�+ا0/� وا���+ ا�داري ا�+و�� : @ �"2A"ء ا�داري �� ا��C24..........دور ا��  

�!���3 ا����د ا�د : �"�� �+��- ا���/  27.............................ار� �/F ���د ا�+و��.78�E ا�"��

"��� ���ز��ت ا�>)��ت ا��"���� :ا����� ا�!�H.)�  31...............................)ا����د ا�دار

  31.......................................................ا�"��ز��ت ا���.4� �? ا�@-ام :ا���ع ا�ول

  31.....................................................ا�"��ز��ت أ��م ��4� ا�>)��ت ا��"���� :أو�

����  33................................................ا�"��ز��ت أ��م ا���Cء أJK�����4 ا�داري : 

"��  35........................................................ا�"��ز��ت ا���.4� �? ا���)�: :ا���ع ا�!

�- ا�/�4ء إ�F ا���Cء :أو�N ?� ��H�35.........................................................ا�  

����� @��/�4ء إ�F ا���Cء : �H�45................................................................ا�  

"���� �� ���ز��ت ا����د ا�دار� : ا����� ا�!��  �O.......................................53ا�+ ا��

�� � :ا����� ا�ول��  54........................................���ز��ت ا����د ا�دار� ��)'�م ا��

�� وأه"��P :ا���ع ا�ول��, ا��-�..............................................................54  

�� :أو���, ا��-�..............................................................................54  

 ���� :  ����  57............................................................................أه"�� ا��

"���� :ا���ع ا�!���/� ��  60............................................................ا�78��� ا���#�#

  60............................................................................ا��%-� ا���+� :أو�
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���� : ��2�Cا�� �  62..........................................................................ا��%-

�!��� ا�78��� ا�"=�/8� : -%#...................................................................36  

����-� �? اR#%"� ا�"P� �'@�6 :ا���ع ا�!N ?� �����3 ا��"......................................65  

�� وا�>/S :أو���  65...........................................................................ا��

���� : E��� وا������  66..........................................................................ا��

�!���� وا���Cء : ��  67..........................................................................ا��

"���� :ا����� ا�!��  68...................................................................ا�/�4ء �/�

�� �� ���ز��ت ا����د ا�دار� :ا���ع ا�ول��  O��........................68, ا�)�P �? ا�/�4ء �/�

  68..........................................................................اK.��4 ا�"��رض:أو�

���� : +U"��4 ا�.K71.............................................................................ا  

�!�� : ���� �� ���ز��ت ا����د ا�دار���O, ا�"6-ع ا�34ا2-ي �? ا�/�4ء �/�..................73  

"���� :ا���ع ا�!��  78......................................................................��4ل ا��

�� :أو���  Z......................................................................78-وط ا.)�ق ا��

���� : �"����� ا�6-ط ا���A��J85............................................................�7+أ ا  

����� :ا���ع ا�!��91...................................................................�-]��� ا��  

��  :أو���  ZLA CLAUSE COMPROMISSOIRE..............................92-ط ا��

���� :   ����  LE COMPROMIS...................................................94ا.)�ق ا��

 "��2�� �/ :ا���� ا�!�Cا�� �@�O-ت ا����\F ��� �� ���ز��ت ا����د ا�دار���� ا��]...........106   

�� :ا����� ا�ول��2�� ا�F/� ��@�H ^+ور [�� ا���Cا�� �@�O-107...............................ا�  

�� :ا����� ا�ول��2�� �/F ا.)�ق ا���Cا�� �@�O-108.......................................[+ود ا�  

�� و_7��� ا�+�P@ 5 أ��م �COء ا�+و�� :ا���ع ا�ول��  108...........................�)'�م ا.)�ق ا��

�� :أو���  108.....................................................................�)'�م ا.)�ق ا��

���� : ����110......................................................._7��� ا�+�5 @�]�د ا.)�ق ا��  

"���� و^��P :ا���ع ا�!��2�� �/F و]�د ا.)�ق ا.)�ق ا���Cا�� �@�O-114........................ا�  

"���� :ا����� ا�!��  a0+..................................118 ا���Cء @��"��H+ة �� إ]-اءات ا��
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�!�� : �����a ه�b� ا����"� ا�"=�>� �� .6�  �d...............................125ا@a0+. c ا�"
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������ ا�-د : /"�� ��  130.........................................................ا���%�� ا��6-
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