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 كهًخ شكش ٔرمذٚش
أرمذو ثبنشكش انجضٚم ٔااليزُبٌ انكجٛش ألعزبر٘ انفبظم 

أٔال ػهٗ يجبدسرّ ثزأعٛظ ٔدذح "  يذًذ ركًُذ"انذكزٕس 

يزخصصخ فٙ انزجبسح انذٔنٛخ، ْٔٙ ٔدذح انزكٍٕٚ ٔانجذث 

، كًب أشكشِ ػهٗ فزذّ نٙ ثبة انزكٍٕٚ "أَظًخ انزذكٛى"

ٔانجذث ثٓزِ انٕدذح انًزًٛضح، ٔػهٗ لجٕنّ اإلششاف ػهٗ ْزِ 

انشعبنخ، ٔرمذًّٚ نٙ انُصخ ٔانزٕجٛٓبد انمًٛخ ٔانزٙ كبَذ نٙ 

خٛش يؼٍٛ ػهٗ إَجبص ْزا انجذث، عبئهخ هللا ػض ٔجم أٌ ٚجضّٚ 

. ػُٙ خٛش انجضاء

كًب أرٕجّ ثجضٚم انشكش ٔااليزُبٌ إنٗ  أعبرزرٙ األفبظم 

انزٍٚ ركجذٔا ػُبء رذسٚغُب غٛهخ عُزٍٛ يٍ انزكٍٕٚ فٙ ْزِ 

. انٕدذح

ٔكزا إنٗ األعبرزح األجالء أػعبء نجُخ انًُبلشخ ػهٗ 

رفعهٓى لجٕل يُبلشخ ْزِ انشعبنخ سغى كثشح يشبغهٓى ٔٔلزٓى 

. انثًٍٛ

فشكشا  أعبرزرٙ انكشاو ػهٗ عؼخ صذسكى، ٔػهٗ صجشكى 

. يغ يزًُٛبرٙ نكى ثبنزٕفٛك ٔانشلٙ فٙ يجبل انجذث انؼهًٙ 

 



-انزذكٛى فٙ انزششٚغ انًغشثٙ-   
 

 - 4 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنٗ سٔح أٔل يٍ أَبس نٙ دسة انؼهى، ٔانذ٘ انؼضٚض سدًخ هللا 

ػهّٛ 

إنٗ يٍ صسػذ فٙ َفغٙ دت انؼهى، ٔسثزُٙ ػهٗ ػضح انُفظ،  

ٔانزطهغ إنٗ انًؼبنٙ ثشًٕر ٔكجشٚبء؛ 

إنٗ يُجغ انؼطبء ٔانصجش ٔانٕفبء؛ 

إنٗ يٍ أكٍ نكم لطشح يٍ ػشق ججُٛٓب كم االدزشاو ٔانزمذٚش؛  

إنٗ يٍ أدٍٚ نٓب ثبنشٙء انكثٛش، فال انشكش ٔال االيزُبٌ 

ٚكفٛبَٓب؛ 

إنٗ أغهٗ انُبط، ٔأػض يخهٕق ػهٗ األسض؛ 

إنٗ ٔانذرٙ أغبل هللا فٙ ػًشْب ٔدفظٓب ثًب ٚذفظ ػجبدِ 

. انصبنذٍٛ

إنٗ يٍ كبَٕا دٔيب خٛش عُذ ٔدػى نٙ أخٕرٙ؛ 

إنٗ دػبئى األعشح ٔأعبعٓب ٔفخشْب ٔػضْب أخٕا٘ خبنذ 

ٔػثًبٌ؛ 

إنٗ ثهغى األعشح ٔػطبئٓب أخزٙ عًٛخ؛ 

إنٗ يٍ رذًالَٙ غٕال عٍُٛ دساعزٙ انجبيؼٛخ ثذٌٔ كهم ٔيهم 

أخزٙ أيبل ٔصٔجٓب عًذًذ؛ 

إنٗ كجٛشح األعشح ٔسصُٚزٓب أخزٙ فبغًخ انضْشاء ٔصٔجٓب ػجذ 

انْٕبة؛ 

إنٗ انجشاػى انزٙ يألد دٛبرٙ صخجب ٔأيال أثُبء أخزب٘، َٓٛهخ، 

َٕس، أدًذ خبنذ، ٚبعش ، ػًش؛ 

إنٗ كم يٍ ٚشثطُٙ ثٓى يٍ غهجخ ٔغبنجبد انٕدذح سثبغ انصذالخ 
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انًمذيخ 

، بؿ ىك قديـ قدـ التاريخ، كأقدـ مف   التحكيـ كنظاـ قضائي خاص ليس كليد اليـك
السمطة القضائية كييئة تتكلى الفصؿ في نزاعات األفراد، فبل نجد مجتمعا أك تشريعا في 

. التاريخ القديـ ال يعرؼ التحكيـ
، حتى بعد إنشاء القضاء الرسمي محتفظة بدكرىا (التحكيـ)كقد ظمت ىذه المؤسسة 

كأحسف آلية خاصة لمفصؿ في نزاعات األفراد بشكؿ بعيد عف القضاء، فإذا كانت الحاجة 
إلى التحكيـ في القديـ ترجع إلى غياب السمطة القضائية، فإف الحاجة إلى التحكيـ في كقتنا 
الحاضر ترجع إلى الرغبة في ربح الكقت ك الفعالية في حؿ النزاعات، مقارنة مع قضاء 

. الدكلة
ذا أردنا تعريؼ التحكيـ فإننا سنجد لو عدة تعاريؼ، فمثبل مف بينيا أف  التحكيـ ىك "كا 

لجكء متعاقديف إلى فؾ منازعاتيـ اآلنية أك المستقبمية إلى جية غير قضائية لمبث فييا 
بمقتضى شركط محددة حكؿ شخص المحكـ أك أشخاص المحكميف، كالجية التي تبت في 
النزاع، كالتزامات األطراؼ كشركطيما حكؿ حؿ خبلفاتيما بيذه الطريقة، ككضع المحكـ 
الممتجأ إليو كالشكميات المحددة الختياره مسبقا باتفاؽ مشترؾ، أك باتخاذ مرجع في تسكية 

.  1"تحكيمية أك في سمطة تعييف
 إلى تعريؼ التحكيـ عمى أنو في االصطبلح القانكني ىك Jean Robertكما ذىب 

اتفاؽ أطراؼ عبلقة قانكنية معينة عقدية أك غير عقدية عمى أف يتـ فصؿ المنازعة التي 
. 2ثارت بينيـ بالفعؿ أك التي يحتمؿ أف تثكر عف طريؽ أشخاص يتـ اختيارىـ كمحكميف

                                                 
1
، مداخمة في ندكة عممية االجتياد القضائي في "التحكيـ التجارم في القانكف المغربي كالتشريعات العربية: "ليمى بنجمكف-   

. 400: ، ص2/2002المادة التجارية كالضمانات القانكنية لبلستثمار، منشكر في دفاتر المجمس األعمى، العدد 
2
   - Jean Robert , « l’arbitrage, droit interne, droit international privé », 6

ème
 édition 

1993, p. 3. 
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إال أف مسألة تعريؼ التحكيـ عمى الرغـ مف ككنيا تبدك ىيئة فقد أثارت كثيرا مف 
الخبلؼ بيف الفقو مف حيث التعريفات التي كضعيا، كذلؾ راجع إلى نكعية الزاكية التي عمى 

. أساسيا يتـ كضع تعريؼ لمؤسسة التحكيـ، كفي أم مجاؿ
كخاصة كأف مجاالت كمكضكعات التحكيـ قد بانت منذ زمف بعيد في تطكر كزايد 
مستمر، فالتحكيـ أصبح كسيمة فاعمة في تسكية المنازعات في شتى المجاالت، خاصة 

. التجارية كالمدنية سكاء الداخمية أك الدكلية
ككانت أمة العرب سباقة إلى نظاـ التحكيـ، سكاء في الجاىمية أك في عيد نكر 
اإلسبلـ بحيث كاف شيخ القبيمة الكرع، الخبير بأسرارىا كتركيبيا، العالـ، الحكيـ، حكما 
كحاكما بفض النزاعات كالخصكمات بحكـ نيائي ال يقبؿ أم كجو مف أكجو الطعف ألف 

. الطعف في الحكـ طعف في سيد القبيمة كشيخيا كحكيميا كحاكميا
كبارؾ اإلسبلـ نظاـ التحكيـ لحاجة الناس إليو، كلرضاىـ بو كلفعاليتو، كسرعتو، 

  ﴿: كتأييدا لذلؾ قكلو تعالى بشأف نزاع شب بيف زكجيف

   

    

    

   

     

   ﴾
1

 .

كىنا تجدر اإلشارة إلى أف التحكيـ في الطبلؽ إجبارم عند فقياء المالكية عند حدكث 
فيذه اآلية صريحة في داللتيا  .الشقاؽ بيف الزكجيف، كدليميـ في ذلؾ اآلية السابؽ ذكرىا

إذا عمـ اإلماـ مف مجاؿ : "عمى الكجكب كقد تبنى ىذا الرأم القاضي ابف العربي، فقاؿ
حيث ال يجكز لو البت في األمر إال بعد ىذا  ".الزكجيف الشقاؽ لزمو أف يبعث إلييما حكميف

. اإلجراء، كىك إرساؿ حكـ مف أىمو، حكـ مف أىميا
كما أكد ابف العربي كذلؾ عمى أف حكـ الحكميف ممـز سكاء في الجمع أك في الفرقة 

. ككذلؾ فيما يخص باقي الحقكؽ المالية مف المنازلة، أك أخذ شيء مف أحدىـ

                                                 
1
. 35سكرة النساء اآلية -   
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كمع كجكد ىذا التحكيـ اإلجبارم في حالة الشقاؽ، فإنو ال مانع شرعا مف التحكيـ 
االختيارم بيف الزكجيف أك مف أىميما أك مف أكليائيما سكاء اختارا حكميف، أك حكما كاحدا، 

 .  1أك أكثر مف اثنيف ألف التحكيـ جائز كينفذ حكـ المحكـ إذا تكافرت شركط التحكيـ

كقد جنب تحكيمو في "، كىك المصطفى األميف ككاف الناس يحتكمكف إلى الرسكؿ 
، إال أف بعض ضعاؼ النفكس، كضحايا "قضية الحجر األسكد القبائؿ حربا ضركسا

الشيكات، كانكا يرفضكف أك يترددكف في تنفيذ ما يقضي بو، فنزلت اآلية الكريمة التي تربط 
   ﴿: إيمانيـ بالتنفيذ كالتسميـ، لقكلو تعالى

    

      

    

     ﴾
2 .

كالشعب المغربي ككؿ الشعكب عرؼ مختمؼ أنكاع التحكيـ قبؿ اإلسبلـ، كبعد 
ككاف التحكيـ في القديـ يعتمد عمى األعراؼ . اإلسبلـ، قبؿ الحماية، كفي عيد االستقبلؿ

جراءاتو،  كالعادات كاأللكاح، أما في عيد االستقبلؿ، فقد أصبح منظما قانكنيا في جكىره كا 
دكف إغفاؿ لمعادات كاألعراؼ شريطة أال تخالؼ نصا قرآنيا أك سنة، أك تشريعا قانكنيا، كىك 
المبدأ الذم أفشؿ خطط االستعمار حتى في عيد السيطرة كالحماية، التي كانت ترمي إلى 

 (عف طريؽ الظيير البربرم)إنشاء المحاكـ العرفية البربرية تحقيقا لمتفرقة كالتنصير كالييمنة 
.    3الذم حاكؿ الفصؿ بيف اإلنساف كالديف كبيف العرب كالبربر، ككبلىما كياف كاحد

فقبؿ أف يبتمي المغرب بالحماية كانت الشريعة اإلسبلمية ىي قاعدة األحكاـ، كعمى 
ضكئيا يحكـ القضاة في سائر معامبلت األفراد المدنية كالتجارية، كالقانكف الذم كاف يطبؽ 

. ىك الفقو المالكي كما جرم بو العمؿ الذم ابتدأ في األندلس ثـ انتقؿ منيا إلى المغرب

                                                 
1
، أستاذ بجامعة قطر كخبير بمجمع الفقو "كسائؿ الكقاية مف االلتجاء إلى الطبلؽ"عمى محي الديف القرة داغي، -   

، 2006 فبراير 27-23اإلسبلمي بمكة المكرمة، مداخمة في الدكرة الرابعة عشر لممجمس األكربي لئلفتاء كالبحكث، 
 .2009-3-25:  آخر زيارة لممكقع .www.mashy.com/islameyatمنشكر في مكقع المجمس 

2
. 65سكرة النساء اآلية -   

3
االجتياد القضائي في "، مداخمة في ندكة عممية، "التحكيـ التجارم في النظاـ القانكني المغربي: "أحمد شكرم السباعي-   

.  199، ص 2/2002، منشكر في دفاتر المجمس األعمى، العدد "المادة التجارية كالضمانات القانكنية لبلستثمار

http://www.mashy.com/islameyat
http://www.mashy.com/islameyat
http://www.mashy.com/islameyat
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عمى أنو أماـ قمة القضاة كتمركز أغمبيـ في الحكاضر، كاف المتخاصمكف في 
المناطؽ البعيدة عف الحكاضر الكبرل يحكمكف في نزاعاتيـ المدنية كالتجارية فقيائيـ في 

. القبيمة الذيف ليـ إلماـ بفقو الشريعة كبالحمكؿ الشرعية
ككانت النزاعات التي تحدث في األسكاؽ بيف التجار أك بيف تاجر كأحد زبنائو تحؿ 

أك يتـ حميا عف طريؽ تحكيـ شخص يرتضي بو " أميف السكؽ"عف طريؽ األميف 
الخصماف، يمارس عممو في نفس السكؽ، كفي الغالب يتاجر في نفس السمعة المتنازع 

بشأنيا، أك يمارس نفس النشاط، كما يحكـ بو ينفذ، ككاف ىذا يتـ بدكف إجراءات سابقة، فبل 
عمى أف التحكيـ ظير تطبيقو بشكؿ ... يشترط كتابة عقد التحكيـ كال أف يتضمف البيانات

كاضح كأصبحت لو قكاعد كأحكاـ تنظمو تككنت مع مركر الزمف، كبكثرة استعمالو في 
. المناطؽ المسماة بمناطؽ األعراؼ

كما كانت الجماعة تمعب دكرا ميما في ميداف التحكيـ، إذ كانت تتدخؿ في تعييف 
المحكميف متى تعذر عمى األطراؼ القياـ بيذا التعييف، أك لـ يحصؿ اتفاقيـ عمى اختيار 

كما أف تنفيذ حكـ المحكميف . محكـ معيف، كالقانكف الذم يطبقو ىؤالء المحكمكف ىك العرؼ
ال تعرض لجزاء معنكم  يستمد قكتو مف العرؼ الذم يمـز المحكـك عميو بتنفيذ حكـ المحكـ كا 

يتمثؿ في قطع كؿ عبلقة معو مف حيث التعامؿ أك مف حيث عدـ مشاركتو في تسيير 
.  1شؤكف القبيمة أك الدكار

كىكذا، فإف الكاقع المغربي قد يتسـ بميؿ طبيعي كفطرم لمتحكيـ الذم الشؾ أنو 
يمارس في أريافنا كقرانا في جؿ النزاعات، كيبقى المجكء إلى المحاكـ بمثابة خركج عمى 

السيرة المكركثة عف اآلباء كاألجداد، كالتي تجعؿ مف المحافظة عمى الكياف العائمي كالقبمي 
كاجبا مف أىـ الكاجبات في عنؽ أكابر كشيكخ القبائؿ كالقرل، ككثيرا ما نبلحظ أف فبلنا 

                                                 
1
، رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا فرع قانكف "التحكيـ االختيارم في القانكف المغربي الداخمي: "البكعناني رحاؿ-   

. 1987-1986خاص، جامعة محمد الخامس كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية الرباط، السنة الجامعية 
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يفتخر بككف قدماه لـ تطأ أبدا أرض محكمة، كفخره ىذا مستمد مف ككنو يحؿ مشاكمو 
.   1التي يمارسيا أك شخص آخر مف أكابر القـك" أميف الحرفة"بمصالحة أك بتحكيـ يباشره 

بعد ذلؾ، عندما أصبح المغرب خاضعا لمحماية، حاكلت ىذه األخيرة إصبلح الكضع 
قامتو عمى أساس عصرم محكـ، كقد كاف ظيير المسطرة المدنية  التشريعي كالقضائي، كا 

 أكؿ ظيير عالج بكيفية مفصمة 1913 غشت 12 المكافؽ لػ 1331 رمضاف 9المؤرخ في 
، كىذه الفصكؿ تشبو في 543 إلى 527نظاـ التحكيـ، إذ خصص لو الفصكؿ مف 

مقتضياتيا النصكص المنظمة لمتحكيـ كما ىي كاردة في قانكف المسطرة   المدنية الفرنسي 
. 1028-1003الذم كاف معمكؿ بو آنذاؾ، الفصكؿ 

أما في المناطؽ  التي كانت تسمى آنذاؾ عرفية، فعمى الرغـ مف انشاء محاكـ عرفية 
، فإف التحكيـ ظؿ ىك المعمكؿ بو ألف 1930 مام 16في ىذه المناطؽ بمقتضى ظيير 

اختصاص الجماعة في الميداف القضائي ظؿ محدكدا، كلـ يدـ طكيبل، كما أف المحاكـ 
العرفية التي ظمت مختفية كراء الجماعة ك نظاـ التحكيـ، أثار إنشاؤىا مكجة مف اإلحتجاج 

ك التذمر مف طرؼ الحركة الكطنية كالسكاف لما رأكا فييا مف مساس لمكحدة الكطنية 
كمخالفة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، مما أدل بالكثير منيـ إلى عرض منازعاتيـ عمى 

، فمـ يغفؿ مشرع 2محكميف، بدؿ عرضيا عمى المحاكـ العرفية أما في منطقة طنجة الدكلية
 مف 510 إلى 495طنجة الدكلية تنظيـ التحكيـ، بؿ اىتـ بو كخصص لو الفصكؿ مف 

، كىذا التنظيـ ال يختمؼ في 1925 يناير 15قانكف المسطرة المدنية لطنجة الصادر بتاريخ 
 كالمطبؽ في المنطقة الخاضعة لمنفكذ 1913مضمكنو عف قانكف المسطرة المدنية لسنة 

الفرنسي إال في بعض المسائؿ القميمة فمف بيف النقط المختمؼ فييا أف مشرع المنطقة 
.  3الجنكبية أجاز شرط التحكيـ خبلفا لمشرع طنجة الذم لـ يجزه

                                                 
1
االجتياد القضائي "، مداخمة في ندكة عممية، "التحكيـ التجارم كآفاقو عمى ضكء الكاقع المغربي: "عز الديف الكتاني-   

. 259، ص 2/2002في المادة التجارية كالضمانات القانكنية لبلستثمار، دفاتر المجمس األعمى، العدد 
2
بحيث أنو في عيد الحماية كاف المغرب مقسـ إلى ثبلث مناطؽ، منطقة الحماية الفرنسية كمنطقة الحماية اإلسبانية، -   

. كمنطقة طنجة الدكلية
3
يجب أف يعيف في عقد التحكيـ تحت طائمة : " مف قانكف المسطرة المدنية لطنجة ما يمي497إذ جاء في الفصؿ -   

 ".=إال بصدد نزاع قائـ (عقد التحكيـ)البطبلف مكضكع النزاع كاسـ المحكميف، كال يمكف أف يحصؿ 
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ككذلؾ في المنطقة الشمالية، كالتي كانت تسمى بالمنطقة الخميفية، كالتي كانت 
خاضعة لمنفكذ اإلسباني، فإف المشرع اإلسباني لـ يغفؿ تنظيـ التحكيـ، بؿ تطرؽ إليو في 

 مف قانكف المسطرة المدنية في 690 إلى 654قانكف المسطرة المدنية كخص لو الفصكؿ مف 
. المنطقة اإلسبانية

أما في الصحراء المغربية، كالتي كانت خاضعة كذلؾ لمنفكذ اإلسباني، فإف ما كاف 
. سائدا بيا ىك األعراؼ كالعادات التي كانت سائدة في ىذه المناطؽ كالزالت سارية لحد اآلف
إذ أف أغمب سكاف الصحراء ىـ مف البدك كالرحؿ الذيف ظمكا متمسكيف بأعرافيـ كتقاليدىـ 

ككانت أغمب نزاعاتيـ تحؿ عف طريؽ التحكيـ، بحيث إذا نشب نزاع بيف . لحد اآلف
شخصيف أك أكثر فإنو يتـ عرض النزاع عمى محكميف يتـ اختيارىـ مف قبؿ الخصـك ككاف 

. ما يقضي بو ينفذ طكاعية ألف ثقتيـ بالمحكـ كتمسكيـ باألعراؼ تقتضي ذلؾ
ككاف التحكيـ يطبؽ في كؿ النزاعات المدنية كالتجارية، ك قضايا األحكاؿ الشخصية، 

كحتى في المسائؿ الجنائية، إذ ال يعرؼ قيكدا تتعمؽ بالنظاـ العاـ يمنع طرح المسائؿ 
.  1المتعمقة بالنظاـ العاـ عمى المحكميف كما ىك المعمكؿ بو حاليا

أما بعد حصكؿ المغرب عمى استقبللو، فإنو تـ تكحيد النصكص القانكنية المغربية، 
 في التطبيؽ عمى جميع التراب الكطني، تـ بعد ذلؾ جاء 1913 غشت 12ليستمر ظيير 

، كالذم دخؿ حيز التنفيذ في 1974 شتنبر 28قانكف المسطرة المدنية المصادؽ عميو بتاريخ 
، كاىتـ 1913، فألغى كؿ مقتضيات ظيير المسطرة المدنية لسنة 1974فاتح أكتكبر 

 كالذم استمر 327 إلى 306بالتحكيـ في الباب الثامف مف القسـ الخامس أم مف الفصكؿ 
 كالذم سنقـك بدارستو 05/08العمؿ بو إلى غاية التعديؿ األخير الذم جاء بو قانكف 

. بتفصيؿ في ىذا البحث
كنبلحظ أف المسطرة المدنية لـ تختص كحدىا بالتحكيـ، إذ نجد كثيرا مف الفصكؿ 

المتناثرة في القكانيف األخرل، كقانكف الشغؿ، كقانكف األسرة، كالقانكف الجنائي، إضافة إلى 
. العديد مف الظيائر كالمراسيـ

                                                                                                                                                         

. 51مذككر لدل، البكعناني رحاؿ، المرجع السابؽ، ص      = 
1
. 54البكعناني رحاؿ، المرجع السابؽ، ص -   
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فبالنسبة لتكقع التحكيـ في قانكف الشغؿ، نبلحظ أف المشرع جعمو كآلية لتسكية نزاعات 
 19إذ ما يبلحظ أف المشرع المغربي سكاء في ظيير  .الشغؿ الجماعية بعيدا عف القضاء

 المتعمؽ بالمصالحة كالتحكيـ، أك في مدكنة الشغؿ الجديدة، لـ يتبنى القكاعد 1946يناير 
نما قارب مكضكع  العامة لمتحكيـ كما ىي كاردة في أنظمة التحكيـ المقارنة عمى عمكميا، كا 

نزاعات الشغؿ الجماعية مقاربة تراعي نكعيتيا كخصكصياتيا، كمف ثـ جعؿ المجكء إلى 
التحكيـ مشركط بسبقية محاكلة التصالح، كيسبؽ كجكد الئحة مف المحكميف تعدىا اإلدارة 

المكمفة بالشغؿ، كبتصدم الغرفة االجتماعية عند االقتضاء لمنزاع كييئة تحكيمية ال 
. قضائية

كلعؿ ىذا التكجو خمؽ تصكرا نظريا حكؿ كجكد نظاـ قانكني خاص بالتحكيـ في 
نزاعات الشغؿ الجماعية، لو أحكامو القانكنية المرنة كالمبلئمة لخصكصيات ىذا المجاؿ، 

ف كاف يتمكقع في محطة كسطى بيف آليات التسكية األكثر كدية مف جية  المفاكضات )كا 
، كبيف اآلليات القصكل لتسكية نزاعات الشغؿ الجماعية مف جية أخرل (كالتصالح

. (اإلضراب كاإلغبلؽ كرد فعؿ مضاد لو)
 الذم ينص في 1958 يكليكز 21 التي اعتنت بالتحكيـ نجد ظيير 1كمف بيف الظيائر

 منو عمى المجكء إلى التحكيـ بخصكص النزاعات المتعمقة باالستثمار، ككذلؾ 39الفصؿ 
 الذم أقر باتفاقية امتياز كاحتكار استغبلؿ التبغ الذم 1970 يناير 19 مف ظيير 4الفصؿ 

، كالتي نصت عمى شرط 1967سنة " شركة التبغ"كقع بيف الدكلة المغربية كالشركة المسماة 
التحكيـ لحؿ جميع الخبلفات التي يمكف أف تنشأ بيف اإلدارة المغربية كالشركة صاحبة 

 المتعمؽ باختصاص رجاؿ السمؾ 1970 دجنبر 29االمتياز ذات االحتكار، ككذلؾ ظيير 
إنو إذا كاف األطراؼ متفقيف " منو عؿ 32الدبمكماسي كالقناصمة بالخارج، الذم نص الفصؿ 

". كمف جنسية مغربية فإنيـ يستطيعكف مباشرة أم تحكيـ يدخؿ في اختصاصيـ
ك قد أصبح التحكيـ كسيمة ميمة يمجأ ليا المتعاممكف في التجارة الدكلية لحؿ خبلفاتيـ 

الناشئة عف تعامميـ، فبل يكاد يخمك عقد مف عقكد التجارة الدكلية مف إدراج شرط التحكيـ 

                                                 
1
 73، مجمة المحاكـ المغربية، عدد "اىتماـ المغرب بالتحكيـ إلى أم حد: "ىذه الظيائر مذككرة لدل، عبد اهلل درميش-   

. 10، ص 1995فبراير / يناير 
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عند نشكء نزاع أك خبلؼ حكؿ تفسير أك تنفيذ العقد، كذلؾ الختبلؼ العقكد الدكلية عف 
العقكد الخاصة بالتعامؿ الداخمي، إذ تحكـ ىذه األخيرة قكاعد القانكف الداخمي، أما العقكد 
الدكلية فتككف في الغالب بيف أطراؼ ينتمكف إلى دكؿ مختمفة تختمؼ قكانينيا في معالجة 

القضايا التي تطرح أثر خبلؼ األطراؼ في الكقت الذم أصبحت فيو قكاعد التحكيـ الدكلي 
. معركفة لدل التجار، كمتبعة مف طرفيـ

كنتيجة انتشار التحكيـ في التجارة الدكلية، كجدت مراكز كمؤسسات متخصصة 
بالتحكيـ ليا مكانة دكلية كساىمت بكضع قكاعد خاصة باإلجراءات التي تتبع في عممية 

ك ىكذا كضعت لجنة القانكف التجارم الدكلي التابعة لؤلمـ المتحدة قكاعد خاصة . التحكيـ
بالتحكيـ كما كضعت قانكنا سمي بالقانكف النمكذجي لمتحكيـ يمكف لمدكؿ اتخاذه مصدرا 

لتطكير قكانينيا الخاصة بالتحكيـ لتصبح منسجمة مع التطكرات التي عرفيا المجاؿ التجارم 
.   1عمى الصعيد الدكلي

كرغبة مف المغرب في مسايرة الركب العالمي في ظؿ ظرفية متميزة بتداخؿ 
اقتصاديات مختمؼ الدكؿ، نتيجة عكلمة األسكاؽ، عمى اعتبار أف عقكد التجارة الدكلية تتسـ 
بطابع فني عالمي مما يجعؿ اإللتزامات الناشئة بشأنيا في حاجة إلى خبراء متمرسيف ليـ 
دراية فنية كمينية عالية في مجاالت ىذه العقكد، كىذا غير متكفر في القاضي الكطني، 

كبناءا عمى ذلؾ، فإف نظاـ التحكيـ يبدك كبديؿ لقضاء الدكلة تفرضو اعتبارات فنية 
اقتصادية محضة مف أجؿ الكصكؿ إلى حمكؿ تتفؽ مع األىداؼ المشتركة لؤلطراؼ كتتبلئـ 

.  2مع احتياجات التجارة الدكلية
كما أصبح تكفير المناخ المبلئـ لبلستثمار في المغرب، كترسيخ دعائـ األمف القانكني 

في ميداف األعماؿ، مف أبرز الخيارات االستراتيجية المرتبطة بالتنمية، خاصة مع اتساع 
العبلقات الدكلية، كعكلمة االقتصاد، كسرعة تحرؾ األمكاؿ، كىكذا عمؿ المغرب عمى تكفير 

                                                 
1
، مداخمة في "االتفاقيات المكحدة لبلستثمار رؤكس األمكاؿ العربية، االتفاقية العربية لمتحكيـ التجارم: "الحسف الكاسـ-   

، منشكر بدفاتر المجمس األعمى، "االجتياد القضائي في المادة التجارية كالضمانات القانكنية لبلستثمار"ندكة عممية 
. 16، ص 2/2002العدد 

2
، بحث في إطار دبمـك الدراسات العميا المعمقة "مقاكالت الدكلة المغربية كالتحكيـ التجارم الدكلي: "اسماعيؿ أكبمعيد-   

. 7، ص 2007-2006في القانكف المدني، جامعة محمد الخامس، أكداؿ 
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المتطمبات المحفزة عمى االستثمار كالمبادرة الحرة، كتشجيع المقاكلة كتأىيميا، حتى تككف 
قادرة عمى خكض غمار التنافسية كسباؽ الجكدة، خاصة مع آفاؽ التبادؿ الحر بيف المممكة 

المغربية كالكاليات المتحدة األمريكية، كاتفاقية التبادؿ الحر مع بعض الدكؿ العربية، 
. 1كمقتضيات سياسة الحكار الجديدة التي بدأ ينيجيا االتحاد األكربي مع جيرانو

كىكذا أكد صاحب الجبللة الممؾ محمد السادس، في كثير مف المناسبات، كخاصة في 
ضركرة مراجعة "الرسالة الممكية المكجية إلى الكزير األكؿ حكؿ التدبير البلمتمركز، عمى 

مساطر التسكية التكافقية لما قد ينشأ مف منازعات بيف التجار، كذلؾ لتمكينيـ مف المجكء 
". أكثر ما يمكف إلى التحكيـ

 2كما أكد جبللة الممؾ في خطابو الذم ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير
كىكذا، كتجسيدا : "عمى ضركرة االىتماـ بكضع قانكف لمتحكيـ حيث كرد في كممة جبللتو

لنيجنا الراسخ لمنيكض باالستثمار، كتفعيبل لما كرد في رسالتنا المكجية لكزيرنا األكؿ في 
ىذا الشأف، فإننا ندعك حككمتنا إلى مكاصمة الجيكد لعصرنة القضاء، بعقمنة العمؿ كتبسيط 
المساطر، كتعميـ المعمكميات، كما يجب تنكيع مساطر التسكية التكافقية، لما قد ينشأ مف 

منازعات بيف التجار، كذلؾ مف خبلؿ اإلعداد السريع لمشركع قانكف التحكيـ التجارم 
الكطني كالدكلي، ليستجيب نظامنا القضائي لمتطمبات عكلمة االقتصاد كتنافسيتو، كيسيـ في 

. انتيى النطؽ الممكي" جمب االستثمار األجنبي
كىكذا، كاستجابة لمتطمبات عالـ التجارة الدكلية، أثمرت ىذه الخطكات مشركع قانكف 

08-05كاف محؿ نقاش مستفيض في البرلماف كانتيت بصدكر قانكف 
 القاضي بنسخ 3

. 1974كتعكيض الباب الثامف بالقسـ الخامس مف قانكف المسطرة المدنية لسنة 

                                                 
1
كممة األستاذ محمد بكزكبع كزير العدؿ في ندكة التحكيـ التجارم الداخمي كالدكلي، كالتي نظمت مف طرؼ كزارة العدؿ -   

عداد مف المجمس األعمى،  ، منشكر بسمسمة دفاتر 2004 مارس 4-3كاالتحاد العاـ لمقاكالت المغرب بإشراؼ كا 
.  12، ص 6/2005المجمس األعمى، العدد 

2
. 2003 يناير 29بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير بتاريخ -   

3
( 2007 نكفمبر 30 )1428 ذم الحجة 19 بتاريخ 1.07.169 الصادر بتنفيذه ظيير شريؼ رقـ 05/08القانكف -   

. 3894: ، ص(2007 ديسمبر 6 )1428 ذك القعدة 25 بتاريخ 5584الجريدة الرسمية عدد 
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كمف المؤكد أف ىذا القانكف شكؿ عبلمة فارقة كنقمة نكعية ىامة في تشريعنا الكطني، 
ليس فقط مف جية ككنو يترجـ االنخراط الفعمي لببلدنا في االنفتاح كالسعي لرفع كؿ الحكاجز 
المعيقة لبلستثمار، بؿ كذلؾ مف جية ككنو جاء بمستجدات ىامة، بحيث أكجد إطارا قانكنيا 

متكامبل لمتحكيـ مف خبلؿ التعريؼ بو كالتنظيـ الدقيؽ لقكاعده، كتكسيع مجالو ليشمؿ 
النزاعات المالية الناتجة عف التصرفات األحادية لمشخص المعنكم العاـ، كالسماح بالتحكيـ 

، ككذا نص عمى مقتضيات خاصة 1في النزاعات المتعمقة بالعقكد التي يبرميا الشخص العاـ
. بالتحكيـ الدكلي

كمف ىنا تتجمى أىمية دراستنا لمكضكع التحكيـ في التشريع المغربي، خصكصا كأنو 
 سكل سنة كأربعة أشير، مما جعمنا نحاكؿ سبر أغكار 05/08لـ يمض عمى صدكر قانكف 

النصكص القانكنية الخاصة بالتحكيـ التي جاء بيا ىذا القانكف كتحميميا كالتعمؽ فييا، كما 
سنحاكؿ في رسالتنا ىاتو جمع شتات التحكيـ في التشريع المغربي ككؿ، محاكلة منا لرصد 

. تمكقعو
كفي حاؿ كجد، سنحاكؿ دراستو بشكؿ معمؽ لمعرفة ما إذا كاف مصطمح التحكيـ 
ينطبؽ عمى ما جاءت بو المقتضيات القانكنية المرافقة لو أـ أنو مجرد اصطبلح يستعممو 
المشرع لكصؼ نظاـ يشبو التحكيـ، حتى نتمكف مف معرفة التمكقع الحقيقي لمتحكيـ في 

. التشريع المغربي
:  كلدراسة ىذا المكضكع، سنعتمد عمى اإلشكالية التالية كالتي ستعتمد عمى محكريف

 أن يواكب ركب المجتمع 05/08ىل استطاع المشرع المغربي بإصداره لقانون 
الدولي وخصوصا، مجتمع التجار الدولي، أم أن ىذا القانون ال يعدو أن يكون مجرد 

إعافة قانونية ال فائدة منيا؟ 
إلى أي درجة استطاع المشرع استعمال مصطمح التحكيم في مكانو الصحيح في ما 

تبقى من نصوص خاصة بو؟    

                                                 
1
، المجمة المبنانية لمتحكيـ العربي كالدكلي، "قراءة في قانكف التحكيـ كالكساطة االتفاقية المغرب الجديد: "إبراىيـ أيسر-   

. 4، ص 2008، 46العدد 
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كىكذا، سنحاكؿ دراسة ىذا المكضكع باعتمادنا التقسيـ الثنائي كذلؾ عبر تقسيـ البحث 
: إلى فصميف رئيسييف

 مف مقتضيات مع محاكلة 05/08يتعرض لدراسة ما جاء بو قانكف : الفصؿ األكؿ -
إلعطاء نظرة تحميمية كرصد االختبلالت التي جاء بيا ىذا القانكف دكف أف ننسى 

 .نقاط قكتو

يتعمؽ بدارسة كؿ ما يتعمؽ بمساطر التحكيـ التي جاء بيا التشريع : الفصؿ الثاني -
. المغربي سكاء في قانكف الشغؿ، أك في القانكف الجنائي كأخيرا قانكف األسرة

 
 

 

 

 

 

 

 انفصم األٔل

 انزذكٛى فٙ إغبس لبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخ
 

 عف طريؽ المسطرة المدنية كىك نظاـ 1913نظـ المشرع المغربي التحكيـ منذ سنة 
1806مقتبس مف المسطرة المدنية الفرنسية لسنة 

1. 
 كاف أكؿ ظيير ينظـ بكيفية مفصمة نظاـ 1913 غشت 12كىكذا، فإف ظيير 

 إلى 527التحكيـ، مخصصة لو الباب الخامس عشر مف القسـ السابع في الفصكؿ مف 
 كالذم 1974 شتنبر 28، ليأتي بعد ذلؾ قانكف المسطرة المدنية المصادؽ عميو بتاريخ 534

                                                 
1
، مجمة المحاكـ التجارية، العدد الثاني، "مستجدات مشركع القانكف المتعمؽ بالتحكيـ كالكساطة: "عبد المجيد غميجة-  

. 27:، ص2006دجنبر 
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 الغيا بذلؾ مقتضيات ظيير المسطرة المدنية لسنة 1974دخؿ حيز التنفيذ في فاتح أكتكبر 
 إلى 306 كميتما كذلؾ بالتحكيـ في الباب الثامف مف القسـ الخامس أم مف الفصكؿ 1913

327 .
كنبلحظ أنو كلغاية ىذا التعديؿ فإف المشرع المغربي اىتـ فقط بتنظيـ التحكيـ الداخمي، 

كأغفؿ بشكؿ كمي تنظيـ التحكيـ التجارم الدكلي، بحيث اكتفى باالتفاقيات الدكلية بيذا 
الخصكص كالتي كاف سباقا لممصادقة عمييا، بحيث كاف المغرب ثاني دكلة انضمت إلى 

 المتعمقة باالعتراؼ كتنفيذ القرارات التحكيمية 10/6/1958اتفاقية نيكيكرؾ المؤرخة في 
 مارس 18ككاف أيضا مف بيف أكائؿ الدكؿ التي انضمت إلى اتفاقية كاشنطف المؤرخة في 

 لحؿ الخبلفات المتعمقة باالستثمارات بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرل، كأكؿ قضية 1965
 كانت بيف 1972 سنة CIRDIعرضت عمى المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار 

(. Occidental Petroleum et Holiday Inn )1المغرب كشركات أمريكية
كنظرا لؤلىمية التي يكتسييا التحكيـ التجارم الدكلي في الكقت الراىف باعتباره كسيمة 

ناجعة تستجيب لرغبات التجار في حؿ النزاعات بشكؿ فعاؿ، فإف المشرع المغربي قاـ 
 كالتي 1974 مف قانكف المسطرة المدنية لسنة 327 إلى 306بتعديؿ مقتضيات الفصكؿ مف 

إذ حمت أحكاـ الفصكؿ مف . 05/08كانت تنظـ التحكيـ الداخمي فقط، ليعكضيا بقانكف 
 306 محمو، بحيث قاـ بتنظيـ التحكيـ الداخمي بمقتضى الفصكؿ مف 327-70 إلى 306
كنظـ التحكيـ التجارم الدكلي في  (المبحث األول) كىذا ما سنقـك بدراستو في 327-38إلى 

 إضافة (المبحث الثاني) كىك ما سنقـك بدراستو في 327-54 إلى 327-39الفصكؿ مف 
.  إلى االتفاقيات التي صادؽ عمييا المغرب ك التي تيتـ بالتحكيـ

                                                 
1
التحكيـ التجارم "سمسمة دفاتر المجمس األعمى، " أىـ االتجاىات الكاردة في مشركع مدكنة التحكيـ" :محمد المرنيسي-  

عداد مف المجمس "الداخمي كالدكلي ، ندكة نظمت مف طرؼ كزارة العدؿ كاالتحاد العاـ لمقاكالت المغرب بإشراؼ كا 
 .=6/2005العدد . 2004 مارس 4-3األعمى 

العقكد المبرمة بيف الدكؿ : "حفيظة السيد الحداد:  أنظرHoliday Innلممزيد مف المعمكمات حكؿ قضية المغرب ك =    
. 114: ، ص1996، دار النيضة العربية الطبعة األكلى، "كّاألشخاص األجنبية

 العقكد اإلدارية الدكلية في ضكء القكانيف تالتحكيـ في منازعا: "عبلء محي الديف مصطفى أبك أحمد:       أنظر كذلؾ
،        2008، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الطبعة "الكضعية كالمعاىدات الدكلية كأحكاـ محاكـ التحكيـ

.   191: ص
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 05/08انزذكٛى انذاخهٙ فٙ إغبس لبٌَٕ  :انًجذث األٔل

اىتـ المغرب بالتحكيـ الداخمي اىتماما ال يقؿ عف باقي التشريعات المقارنة في باقي 
05/08الدكؿ، كخصكصا بعد صدكر قانكف 

 إذ خصص الفرع األكؿ مف الباب الثامف 1
، بحيث قاـ ىذا التعديؿ 327-38 إلى 306لمتحكيـ الداخمي كالذم خصص لو الفصكؿ مف 

 حيث جاء بالعديد مف المقتضيات 2بسد العديد مف الثغرات التي كانت تميز القانكف القديـ
الجديدة سكاء مف حيث تكسيع مجاؿ التحكيـ، أك مف حيث إعادة تحديد دكر القاضي 

. الرسمي أكمف حيث االعتراؼ بالتحكيـ المؤسساتي
ككذا  (المطمب األول)كسنحاكؿ مف خبلؿ مبحثنا ىذا دراسة القكاعد العامة لمتحكيـ 

كذلؾ حسب التكجيات التي جاء بيا  (المطمب الثاني)الييئة التحكيمية كالحكـ التحكيمي 
. 05/08قانكف 

القواعد العامة للتحكيم  : المطلب األول
سنحاكؿ دراسة ىذا المطمب كالذم يتعمؽ بالقكاعد العامة لمتحكيـ كذلؾ حسب ما جاء 

 سكاء فيما يخص لجكء الدكلة لمتحكيـ أك المسائؿ 05/08في الجزء الفرعي األكؿ مف قانكف 
التي ال يجكز فييا التحكيـ أك القكاعد اإلجرائية لمتحكيـ كشرط الكتابة الذم حدده الفصؿ 

 ككذا استقبللية شرط التحكيـ عف العقد األصمي كأخيرا ستتـ دراسة الفصكؿ التي 317
.  لممحكـ05/08خصصيا قانكف 

 
 
 

انهجٕء إنٗ انزذكٛى ٔلٕاػذِ انؼبيخ :        انفمشح األٔنٗ

                                                 
1
( 2007 نكفمبر 30 )1428 ذم الحجة 19 بتاريخ 1.07.169 الصادر بتنفيذه ظيير شريؼ رقـ 05/08القانكف -  

. 3894: ، ص(2007 ديسمبر 6 )1428 ذك القعدة 25 بتاريخ 5584الجريدة الرسمية عدد 
 28 )1394 رمضاف 11 بتاريخ 1.74.447قانكف المسطرة المدنية المصادؽ عميو بالظيير الشريؼ بمثابة قانكف رقـ - 2

: ،          ص(1974 شتنبر 30 )1394 رمضاف 13 مكرر بتاريخ 3230: الجريدة الرسمية عدد. (1974شتنبر 
2742 .
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لجوء الدولة لمتحكيم :      أوال 
في العصر الحديث لـ تعد كظيفة الدكلة كما كانت في الماضي قاصرة عمى األمر 

كالدفاع، بؿ امتدت إلى مجاالت متعددة، فقد نزلت الدكلة إلى األسكاؽ التجارية تبيع 
الخ، شأنيا في ذلؾ شأف األفراد، فالمشاركة ...كتشترم، تقرض كتقترض، تصدر كتستكرد

المتزايدة لمدكؿ بغض النظر عف فمسفتيا كمفاىيميا السياسية كاالقتصادية في التجارة الدكلية 
. بات أمرا معيكدا

كنظرا ألف التحكيـ قد أصبح الكسيمة المعتادة لتسكية المنازعات التجارية الدكلية، فإف 
لجكء الدكلة إليو قد يؤدم إلى خمؿ في ىذا النظاـ، فأحيانا تتمسؾ الدكلة بالحصانة 

القضائية، كمف ىنا تبدأ المشكمة كيثار التساؤؿ حكؿ ما إذا كانت الدكلة تستطيع التنازؿ أك 
التخمي عف امتيازات القانكف العاـ، كىؿ تستطيع إبراـ اتفاؽ التحكيـ كىؿ تستطيع التنازؿ 

. 1عف حصانتيا؟
 إلى أف شرط التحكيـ في ذاتو ال 2كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ، ذىب جانب مف الفقو

يمس سيادة الدكلة كال يمكف أف يمس سيادة الدكلة كلك كاف أحد المحكميف أك جميعيـ مف 
نما الذم يمس النظاـ العاـ في الدكلة أف يتـ التحكيـ في غير أرضيا ك ىذا . األجانب، كا 

. االتجاه أصبح متجاكزا في نظرنا
كمما ىك جدير باإلشارة، أف االلتجاء إلى القضاء كالتحكيـ يستكياف في أف كلكج أم 

، كبعبارة أخرل إذا كانت مقاضاة الدكلة أماـ محاكميا مقبكؿ 3منيما ال يناؿ مف سيادة الدكلة
كمسمـ بو كال يمس سيادتيا ماداـ متصؿ بمنازعة عف تعاقد كانت طرفا فيو، فإف التحكيـ في 

ىذا الصدد ىك اآلخر مقبكؿ ألنو يقـك مقاـ التقاضي كيحؿ محمو، كألنو باالتفاؽ عمى 
التحكيـ ال تتخمى السمطة القضائية عف سمطتيا كقاعدة عامة بؿ تظؿ المحكمة التي كانت 

                                                 
1
أشرؼ عبد العميـ الرفاعي، اتفاؽ التحكيـ كالمشكبلت العممية كالقانكنية في العبلقات الخاصة الدكلية، دار الفكر -  

. 282: ، ص2006الجامعي، طبعة 
2
. 95: ، ص2001أحمد أبك الكفا، التحكيـ االختيارم كاإلجبارم، منشأة المعارؼ، الطبعة الخامسة، -  

3
أحمد صالح عمي مخمكؼ، اتفاؽ التحكيـ كأسمكب لتسكية منازعات عقكد التجارة الدكلية، رسالة دكتكراه : أنظر كذلؾ-  

.  كما بعدىا295: ،  ص2000مف جامعة القاىرة، سبتمبر 
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مختصة بنظر النزاع مختصة بكؿ ما يتعمؽ برقابة حكـ المحكـ، كالتحقؽ مف عدـ مخالفتو 
. 1لؤلصكؿ المقررة لحرية الدفاع، ثـ ال يصير الحكـ كاجب التنفيذ إال بصدكر األمر بتنفيذه
 2كتماشيا مع التطكر الميـ لمعظـ التشريعات كخبلفا لقانكف المسطرة المدنية القديـ

. كالذم كاف يمنع االتفاؽ عمى التحكيـ في نزاعات العقكد كاألمكاؿ التي تخضع لمقانكف العاـ
أم أنو كاف يمنع الدكلة مف المجكء إلى التحكيـ كىذا ما كاف سيؤدم حتما إلى انغبلؽ 

الدكلة، مما سيؤثر عمى االستثمار الداخمي كالخارجي لككف أف ىناؾ عدد ميـ مف العقكد 
اإلدارية تطبعيا صفة التجارية، رغـ خضكعيا لمقانكف العاـ كالصفقات العمكمية كما أف ىذا 
كاف سيتعارض مع مجمكعة مف المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية كالتي تمـز الدكلة كالمقاكالت 

 بتدارؾ ىذه االنحراؼ 05/08، قاـ المشرع المغربي في قانكف 3العمكمية بالمجكء إلى التحكيـ
عف التكجو السائد في معظـ الدكؿ كذلؾ بتكسيع مجاؿ المجكء إلى التحكيـ، كىكذا فإف 

 رغـ عدـ إجازتو االتفاؽ عمى التحكيـ في النزاعات المتعمقة 310المشرع في الفصؿ 
بالتصرفات األحادية لمدكلة، أك الجماعات المحمية أك غيرىا مف الييئات المتمتعة 

 الناتجة النزاعات الماليةباختصاصات السمطة العمكمية، فإنو أجاز المجكء إلى التحكيـ في 
. عف ىذه التصرفات األحادية

                                                 
1
. 97:أحمد أبك الكفا، المرجع السابؽ، ص-  

2
:  عمى أنو1974 مف قانكف المسطرة المدنية لسنة 306ينص الفصؿ -  

يمكف لؤلشخاص الذيف يتمتعكف باألىمية أف يكافقكا عمى التحكيـ في الحقكؽ التي يممككف التصرؼ فييا غير أنو ال     "
: يمكف االتفاؽ عميو

. في اليبات كالكصايا المتعمقة باألطعمة كالمبلبس كالمساكف    - 
. في المسائؿ المتعمقة بحالة األشخاص كأىميتيـ    - 
: في المسائؿ التي تمس النظاـ العاـ كخاصة    - 
. النزاعات المتعمقة بعقكد أك أمكاؿ خاضعة لنظاـ يحكمو القانكف العاـ    - 
. النزاعات المتصمة بتطبيؽ قانكف جبائي    - 
. النزاعات المتصمة بقكانيف تتعمؽ بتحديد األثماف كالتداكؿ الجبرم كالصرؼ كالتجارة الخارجية    - 
". النزاعات المتعمقة ببطبلف كحؿ الشركات     - 

3
: لممزيد مف اإليضاح أنظر-  

- Rapport du fond monétaire international (F.M.I) sur la législation commerciale du 

Maroc 2002; édition électronique. 
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كما أجاز المشرع بحكـ ىذا الفصؿ التحكيـ في النزاعات المتعمقة بالعقكد التي تبرميا 
. الدكلة أك الجماعات المحمية مع استثنائو لمنزاعات المالية المتعمقة بتطبيؽ قانكف جبائي

 سأفتح قكسا صغيرا ألشير إلى أنو 05/08 مف قانكف 310كبخصكص الفصؿ 
بالرغـ مف أحكاـ : "باستقرائنا ليذا الفصؿ بتمعف نجد أنو ينص في الفقرة الثالثة منو عمى

 أدناه يمكف أف تككف النزاعات المتعمقة بالعقكد التي تبرميا 317الفقرة الثانية مف الفصؿ 
..." الدكلة أك الجماعات المحمية
يقصد حتما الفقرة التي " 317أحكاـ الفقرة الثانية مف الفصؿ : "كالمشرع ىنا كعند قكلو

 كالتي كانت 05/08 بحذفيا عند مناقشتو لمشركع قانكف 1قاـ مجمس المستشاريف بالبرلماف
فرغـ حذؼ ىذه الفقرة مف " ال يصح شرط التحكيـ إال فيما بيف التجار: "تنص عمى أنو

 في نسختو النيائية لـ 310 مف المشركع فإف المشرع عند صياغتو لمفصؿ 317الفصؿ 
بالرغـ مف أحكاـ الفقرة : " كبالتالي فإف عبارة317يكاكب التعديبلت التي أجراىا في الفصؿ 

. لـ يعد ليا أم داع ألنيا حذفت أصبل"  أدناه317الثانية مف الفصؿ 
 تثير عدة استفسارات حكؿ طبيعة 310كما أف مقتضى الفقرة الثانية مف الفصؿ 

النزاعات المالية القابمة لمتحكيـ، كمدل شمكليا لمنزاعات الجمركية مثبل أك نظاـ الصفقات 
العمكمية كبالتالي عدـ اندراجيا في مضمكف الفقرة األكلى التي تمنع التحكيـ في النزاعات 
المتعمقة باختصاصات السمطة العمكمية، كمع استحضار تأثير ذلؾ عمى تشجيع االستثمار 

. في ببلدنا
 عندما نصت عمى اختصاص المحاكـ اإلدارية بالبت في قضايا 310كما أف المادة 

التحكيـ التي تيـ الشخص العاـ، جعمت جيات القضاء الذم سيمنح الصيغة التنفيذية لمحكـ 
قضاء القانكف العاـ، كالقضاء التجارم كالقضاء اإلدارم كذلؾ : التحكيمي جيات متعددة

. 2حسب نكعية القضايا كأطرافيا

                                                 
 2007 دكرة أبريؿ 05/08حكؿ مناقشة مشركع قانكف  (مجمس المستشاريف)تقرير لجنة العدؿ كالتشريع كحقكؽ اإلنساف - 1

. (غير منشكر)
دجنبر / 2، مجمة المحاكـ التجارية، عدد "مستجدات مشركع القانكف المتعمؽ بالتحكيـ كالكساطة: " عبد المجيد غميجة-2

. 26: ، ص2006
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كلكف السؤاؿ المطركح ىنا، ىك عف الغاية مف اقتصار عرض الحكـ التحكيمي عمى 
المحكمة اإلدارية المختصة بغرض تذييمو بالصيغة التنفيذية، دكف اإلشارة إلى المحاكـ 

التجارية بالنسبة لبلتفاقيات التي تتكصؿ إلييا مرافؽ الدكلة ذات الطابع التجارم كالصناعي، 
فضبل عف عدـ التنصيص عمى آجاؿ محددة تمـز رئيس المحكمة بإعطاء األمر بتخكيؿ ىذه 

ال فأيف ىك اليدؼ الرامي إلى ترشيد الكقت  الصيغة التي يذيؿ بيا الحكـ التحكيمي كا 
كالسرعة في البث؟ 

 لممؤسسات العامة إبراـ اتفاؽ التحكيـ كذلؾ كفؽ 311كذلؾ، أجاز المشرع في الفصؿ 
اإلجراءات كالشركط المحددة مف لدف مجالس إدارتيا أك رقابتيا أك أجيزة تسييرىا كما أجاز 
ليا إبراـ عقكد تحكيـ كفؽ اإلجراءات كالشركط المحددة مف لدف مجالس إدارتيا، كما أف 

. االتفاقات المتضمنة لشرط التحكيـ يجب أف تككف محؿ مداكلة خاصة يجرييا مجمس اإلدارة
 أف المشرع سقط في نفس السيك الذم سقط فيو في الفصؿ 311كالمبلحظ في الفصؿ 

كالتي "  بعده317رغما عف مقتضيات الفقرة الثانية مف الفصؿ "، عند إدراجو لعبارة 310
. 05/08حذفت أصبل مف قانكف 

كىكذا فالمشرع المغربي أصبح يعترؼ بأىمية الدكلة لمجكء إلى التحكيـ مما يتماشى مع 
ما أصبحت تعرفو التجارة الدكلية مف تطكر كمما سيساىـ حتما في انتعاش االقتصاد الكطني 

. كجمب رؤكس األمكاؿ لدعـ االستثمار في المغرب
شرط الكتابة في اتفاق التحكيم : ثانيا 

مف أىـ الشركط الشكمية لمتحكيـ نجد شرط الكتابة، فبعد أف كاف قانكف المسطرة 
 ينص عمى ضركرة إبراـ عقد التحكيـ كتابة، كعمى أنو يتعيف أف يككف شرط 1المدنية القديـ

                                                 
1
يتعيف إبراـ عقد التحكيـ كتابة يمكف أف يككف :" عمى أنو1974 مف قانكف المسطرة المدنية لسنة 307ينص الفصؿ -  

مكضكع محضر يقاـ أماـ المحكـ أك المحكميف المختاريف أك  أماـ مكثؽ أك عدليف أك حتى بسند عرفي حسب إرادة 
". األطراؼ
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التحكيـ مكتكبا باليد كمكافقا عميو بصفة خاصة مف لدف األطراؼ تحت طائمة البطبلف، إذا 
 1.تعمؽ األمر بعمؿ تجارم

كالمشرع المغربي يكاد ينفرد في األحكاـ السابقة، في اعتبار الكتابة شرط انعقاد مقارنة 
 المقارنة التي تجعؿ عقد التحكيـ رضائيا كالكتابة شرطا إلثباتو 2مع العديد مف التشريعات

فقط، كفي الحقيقة يعد مكقؼ ىذه القكانيف أقرب إلى طبيعة العقكد التجارية عامة كالتحكيـ 
، كما أف المشرع 3كالمتميزة بالرضائية- عمى العمـك-خاصة الذم يصطبغ بالصبغة التجارية

كاف متشددا كمبالغا عندما اشترط في شرط التحكيـ كتابتو باليد مما يجعمو أكثر اتصاال 
كيعكد مكقؼ المشرع المغربي إلى . بالنظاـ العاـ، كيجعمو قيدا غير مبلئـ لممناخ التجارم

 مرافعات 1443/1المرجعية القانكنية التي اعتمدىا كىي القانكف الفرنسي، إذ تطمبت المادة 
ال كاف باطبل، بينما نصت المادة   1449فرنسي جديد أف يككف شرط التحكيـ مكتكبا كا 

، كما أجازت 4مرافعات فرنسي جديد عمى عدـ ضركرة كتابة مشارطة التحكيـ  إال إلثباتو
كىنا يككف المشرع الفرنسي  .5إثباتيا بمكجب المحضر المكقع مف أطراؼ النزاع كالمحكميف

قد فرؽ بيف شرط التحكيـ الذم جعؿ الكتابة فيو شرط انعقاد، خبلؼ مشارطة التحكيـ التي 
. جعؿ شرط الكتابة فييا شرط إثبات فقط

 فنجد أف المشرع المغربي قد تدارؾ األمر كخرج عف الكثير مف 05/08أما في قانكف 
ىذه األحكاـ المتشددة فأكجب تحرير اتفاؽ التحكيـ كتابة سكاء بعقد رسمي أك عرفي أك 

                                                 
1
يمكف لؤلطراؼ أف يتفقكا في كؿ عقد عمى :" عمى أنو1974 مف قانكف المسطرة المدنية لسنة 309ينص الفصؿ -  

عرض المنازعات التي قد تنشأ بصدد تنفيذ ىذا العقد عمى المحكميف يمكف ليـ أف يعينكا عبلكة عمى ذلؾ مسبقا كفي 
نفس العقد إذا تعمؽ بعمؿ تجارم محكما أك محكميف كيتعيف في ىذه الحالة أف يككف شرط التحكيـ مكتكبا باليد 

....". كمكافقا عميو بصفة خاصة مف لدف األطراؼ تحت طائمة البطبلف
 509 مف قانكف المرافعات الككيتي كالمادة 173/2 مف قانكف المرافعات المصرم كالمادة 501المادة : مف ىذه القكانيف- 2

".  ال يثبت عقد التحكيـ إال بالكتابة: "مف القانكف السكرم التي جاء فييا بصيغة كاحدة
: ، ص2000، العدد الثاني، دجنبر (التحكيـ)، مجمة المنتدل "التحكيـ في قانكف المسطرة المدنية: "عبد الكريـ الطالب- 3

27 .
. 160: ، ص2006، دراسة مقارنة، دار الكتب القانكنية، مصر، طبعة "التحكيـ اتجارم الدكلي: "حسني المصرم- 4
: إذ تنص ىذه المادة عمى ما يمي- 5

« Le compromis est constaté par écrit. Il peut être dans un procès verbal signé par 

l’arbitre et les parties ». 
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محضر ينجز أماـ الييئة التحكيمية كما يعتبر اتفاؽ التحكيـ مكتكبا إذا كرد في كثيقة مكقعة 
. 1مف األطراؼ أك في رسائؿ متبادلة أك في أم كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ

كىكذا، يعتبر التكسع في مفيـك الكتابة في اتفاؽ التحكيـ مف أىـ المستجدات التي 
، إال أف التساؤؿ المطركح ىنا يبقى عف الجية المخكؿ ليا إثبات 05/08جاء بيا قانكف

صحة عقكد التحكيـ المختمفة، فيؿ يرجع األمر لمييئة التحكيمية أـ يعكد لمجية القضائية 
. لمدائرة الترابية لمكاف عقد اتفاؽ التحكيـ؟

 عمى إمكانية إبراـ عقد التحكيـ كلك خبلؿ 314ككذلؾ فقد نص المشرع في الفصؿ 
دعكل جارية أماـ المحاكـ، كلكف التساؤؿ المطركح ىنا ىك عما إذا كاف إبراـ اتفاؽ التحكيـ 

ما بيف األطراؼ المتنازعة يؤدم إلى إيقاؼ الدعكل الجارية أماـ المحكمة إلى حيف بت 
. الييئة التحكيمية في النزاع، أـ أف الدعكل تبقى سارية المفعكؿ بشكؿ متزامف كمتكازم

، 2 في البرلماف05/08كقد أجاب المشرع عف ىذا التساؤؿ عند مناقشتو لمشركع قانكف 
 تشير إلى كجكب تقرير المحكمة إلحالة 314كذلؾ عند إضافتو لفقرة أخيرة في المادة 

األطراؼ عمى التحكيـ في حالة ما إذا تـ االتفاؽ عمى التحكيـ أثناء نظر النزاع مف طرؼ 
. المحكمة

، ككذا تعريؼ شرط 3كما تناكؿ المشرع اإلجراءات التي يجب أف يتناكليا عقد التحكيـ
، إضافة إلى تنصيصو عمى ضركرة إدراج شرط التحكيـ كتابة في االتفاؽ األصمي 4التحكيـ

أك في كثيقة تحيؿ إليو، بشكؿ ال لبس فيو كضركرة أف ينص في شرط التحكيـ عمى تعييف 
. 5المحكـ أك عمى طريقة تعيينو كذلؾ تحت طائمة البطبلف

استقالل شرط التحكيم عن العقد األصمي :      ثالثا 

                                                 
1
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 313الفصؿ -  

2
. 4: ص (المرجع السابؽ)تقرير لجنة العدؿ كالتشريع كحقكؽ اإلنساف -  

3
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف315الفصؿ -  

4
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 316الفصؿ -  

5
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 317الفصؿ -  
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ال مراء في أف بطبلف شرط التحكيـ ذاتو إذا لـ تتكافر فيو الشركط العامة البلزمة 
لكجكد العقكد كصحتيا كىي الرضا كاألىمية كالمحؿ كالسبب المشركعيف، كما يبطؿ شرط 
التحكيـ ذاتو في الحاالت التي يخرج فييا عف النطاؽ الذم حدده القانكف لتطبيقو، كما لك 

تعمؽ بالحالة أك األحكاؿ الشخصية، أك تعارض مع النظاـ العاـ كذلؾ ناىيؾ عف بطبلنو إذا 
لـ تتكافر فيو الشركط الشكمية التي يتطمبيا المشرع كشرط الكتابة في القانكنيف الفرنسي 

كالمصرم، كفي ىذه األحكاؿ يثكر السؤاؿ حكؿ أثر بطبلف شرط التحكيـ عمى العقد األصمي 
الذم كرد بشأف المنازعات المحتممة عند تنفيذه، فيؿ يترتب عمى بطبلف شرط التحكيـ 

بطبلف العقد األصمي؟ كما مصير شرط التحكيـ متى كقع صحيحا في حالة بطبلف العقد 
األصمي ذاتو فيؿ يبطؿ شرط التحكيـ ببطبلف ىذا العقد أـ يظؿ الشرط قائما برغـ ىذا 

. 1البطبلف؟
كبالتالي فما ىي طبيعة العبلقة التي تربط اتفاؽ التحكيـ مع العقد األصمي، ىؿ يستقؿ 

. 2كؿ منيا عف اآلخر صحة كبطبلنا أـ يرتبط كؿ منيا باآلخر كجكدا أك عدما
إف مكقؼ المشرع الفرنسي مف ىذه اإلشكالية كاضح، بحيث قرر أف بطبلف شرط 

 1444/3التحكيـ ال يككف لو أثر عمى بقاء العقد األصمي كىك ما يستفاد مف نص المادة 
مرافعات فرنسي مف أنو إذا كاف شرط التحكيـ باطبل أك غير كافي لقياـ محكمة التحكيـ 

أعمف رئيس المحكمة التجارية المختصة ىذا البطبلف، كقرر عدـ لزـك تعييف المحكميف كما 
1446نصت المادة 

 مرافعات فرنسي عمى أنو إذا كاف شرط التحكيـ باطبل اعتبر كأف لـ 3
كمفاد ذلؾ بقاء العقد األصمي بالرغـ مف بطبلف شرط التحكيـ كذلؾ باعتبار . 4يكف مكتكبا

أنو يتمتع باستقبلؿ عف ىذا العقد األصمي، سكاء كرد الشرط كبند مف بنكده أك كرد الشرط 
في اتفاؽ منفصؿ، كمتى كاف شرط التحكيـ باطبل ظؿ العقد األصمي خاضعا مف تـ لكالية 

                                                 
1
. 125-124: حسني المصرم، المرجع السابؽ، ص-  

2
، "التحكيـ التجارم الدكلي، دراسة مقارنة ألحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي: "فكزم محمد سامي: لمزيد مف التكضيح أنظر-  

.  كما بعدىا199: ، ص2008دار الثقافة، الطبعة األكلى، 
3
. 88-87: ، ص1984، دار النيضة العربية، "التحكيـ في العبلقات الدكلية الخاصة: "سامية راشد-  

4
:  مف قانكف المرافعات الفرنسي عمى1446تنص المادة -  

« Lorsqu’elle (la clause) est nulle la clause compromissoire est réputée non écrite » 
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، إذ تستمد ىذه االستقبللية مف 1القضاء العاـ حيث يعتبر شرط التحكيـ كأف لـ يكف
المكضكع المختمؼ لكؿ مف العقديف، العقد األصمي كشرط التحكيـ، فشرط التحكيـ عقد يرد 
عمى اإلجراءات كال ييدؼ إلى تحديد حقكؽ كالتزامات األطراؼ المكضكعية بقدر ما ينص 

محمو عمى الفصؿ في المنازعات الناشئة عف الشركط المكضكعية التي يتضمنيا العقد 
. 2األصمي

ىذا فيما يخص أثر بطبلف شرط التحكيـ عمى العقد األصمي، أما فيما يخص أثر 
. بطبلف العقد األصمي عمى شرط التحكيـ فيناؾ ثبلث اتجاىات

يذىب إلى بطبلف شرط التحكيـ إثر بطبلف العقد األصمي، بدعكل أف : االتجاه األول
ىذا الشرط كلئف كاف ال يمتزج بالعقد سكاء مف حيث المحؿ أك السبب إال أف الشرط يتصؿ 

، 3بالعقد اتصاال كثيقا بحيث ال ينفؾ عنو مما يؤدم إلى بطبلف الشرط كأثر لبطبلف العقد
ىذا االتجاه أصبح 4"إذا بطؿ الشيء بطؿ ما في ضمنو"كذلؾ تطبيقا لمقاعدة المعركفة 

.  ميجكرا
فذىب إلى بقاء شرط التحكيـ برغـ بطبلف العقد األصمي، كيسند : أما االتجاه الثاني

ىذا الرأم إلى إرادة الطرفيف مف جية، كقصد المشرع مف جية أخرل، إذ تتجو إرادة طرفي 
العقد األصمي إلى حؿ المنازعات المحتممة التي يثيرىا عند تنفيذه بطريؽ التحكيـ كذلؾ في 
نفس الكقت الذم يقر فيو المشرع ىذه اإلرادة المشتركة باعترافو لمطرفيف بيذه الرخصة، 

كبالتالي فإذا نشأت منازعات تتعمؽ بالعقد األصمي فإنو يتعيف حميا بطريؽ التحكيـ إعماال 
. لمشرط كلك ُقضي ببطبلف ىذا العقد

يميؿ إلى التفرقة بيف التحكيـ الداخمي كالتحكيـ الدكلي، ففي الحالة : واالتجاه الثالث
األكلى، ك التي يتعمؽ األمر فييا بعقكد التجارة الداخمية يؤدم بطبلف العقد األصمي إلى 

                                                 
1
. 125: حسني المصرم، المرجع السابؽ، ص-  

2
. 20: ، ص2001، دار الفكر الجامعي، طبعة "االتجاىات المعاصرة بشأف اتفاؽ التحكيـ: "حفيظة السيد حداد-  

3
. 125: حسني المصرم، المرجع السابؽ، ص-  

. 205: ، المرجع السابؽ، ص"التحكيـ التجارم الدكلي"فكزم محمد سامي،   - 
4
، "اتفاؽ التحكيـ كأسمكب لتسكية منازعات عقكد التجارة الدكلية: "أحمد صالح عمي مخمكؼ: لممزيد مف التكضيح أنظر-  

.  كما بعدىا117: ، ص2000طبعة 
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بطبلف شرط التحكيـ، أما في الحالة األخرل حيث يتعمؽ األمر بعقكد التجارة الدكلية، فإف 
بطبلف العقد األصمي ال يؤدم إلى بطبلف شرط التحكيـ، كىك ما يعني أف شرط التحكيـ ال 

يتمتع باستقبللو عف العقد األصمي إال في منازعات التجارة الدكلية، كيستند ىذا الرأم إلى أف 
التحكيـ في منازعات التجارة الدكلية يتمتع بأصالة تامة تجعؿ شرط التحكيـ يستقؿ تماما عف 

العقد األصمي الذم كرد فيو أك اقترف بو، كىك استقبلؿ مستمد مف اعتبار الشرط عقدا 
. 1مستقبل داخؿ العقد األصمي، مما يعني عدـ تأثير بطبلف أم منيما عمى اآلخر

أما عف مكقؼ المشرع المغربي مف استقبللية الشرط التحكيمي، فنجد أنو عمى مستكل 
، ليس ىناؾ ما يشير إلى ما إذا كاف الشرط التحكيمي يتميز 2قانكف المسطرة المدنية القديـ

باستقبللية عف العقد األصمي أـ ال، إال أف ىذا ال يمنع مف استخبلص ىذه االستقبللية 
بالرجكع إلى مقتضيات قانكف االلتزامات كالعقكد بكصفو يشكؿ الشريعة العامة كخصكصا 

309 ك 308باستقرائنا لمفصكؿ 
3 .

كىكذا، فإف الشرط التحكيمي يتمتع باستقبللية قانكنية كنتيجة حتمية لمطبيعة العقدية 
التي أصبح يتمتع بيا كبالتالي فإف ىذه االستقبللية أعطت ليذا الشرط مكقعا متميزا كخاصا 
ضمف العقد الكارد فيو كرتبت آثارا في غاية األىمية أثرت في العبلقة القانكنية التي تربط 

. العقد بيذا الشرط
 فقد تدارؾ المشرع المغربي األمر في قانكف 4كخبلفا لقانكف المسطرة المدنية القديـ

 عندما نص بصكرة صريحة عمى أف شرط التحكيـ يعتبر اتفاقا مستقبل عف شركط 05/08

                                                 
1
. 126: حسني المصرم، المرجع السابؽ، ص-  

2
. 1974 مف قانكف المسطرة المدنية لسنة 327 إلى 306الفصكؿ مف -  

3
بطبلف جزء مف االلتزاـ يبطؿ االلتزاـ في مجمكعو إال إذا أمكف ليذا االلتزاـ أف يبقى : " مف عمى أنو308ينص الفصؿ -  

قائما بدكف الجزء الذم لحقو البطبلف كفي ىذه الحالة األخيرة يبقى االلتزاـ قائما باعتباره عقدا متميزا عف العقد 
. األصمي

إذا أبطؿ االلتزاـ باعتبار ذاتو ككاف بو مف الشركط ما يصح بو التزاـ آخر جرت عميو : " إلى أنو309     كينص الفصؿ 
". القكاعد المقررة ليذا االلتزاـ األخير

4
. 1974 مف قانكف المسطرة المدنية لسنة 327 إلى 306 الفصكؿ مف - 
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العقد األخرل، كما أف المشرع لـ يرتب عمى بطبلف العقد أك فسخو أك إنيائو أم أثر عمى 
. 1شرط التحكيـ الذم يتضمنو إذا كاف ىذا الشرط صحيحا في ذاتو

انًذكى : انفمشح انثبَٛخ

ال  إف خصكمة التحكيـ قكاميا المحكـ، كبقدر كفاءة المحكـ تككف سبلمة التحكيـ، كا 
فبل قيمة لمتحكيـ، فالمحكـ يستمد سمطاتو مف إرادة المحتكميف مف جية كمف إرادة القانكف 

. الذم أجاز لو ممارسة ميمة التحكيـ كمنحو سمطة إصدار الحكـ مف جية أخرل
لذا يجب اختيار المحكـ الكفؤ القادر عمى تحقيؽ العدالة بعيدا عف المصالح كالرغبات 

. 2الشخصية فبل شؾ أف التحكيـ يككف جيدا بقدر ما يككف المحكـ جيدا
كىكذا، فإنو يشترط في المحكـ صفات كشركط عامة قررىا المشرع فضبل عف صفات 

. كشركط خاصة ترؾ أمر تحديدىا لتقدير المحتكميف
كسنقـك بدراسة كؿ ما يتعمؽ بشخص المحكـ سكاء مف حيث الشركط الكاجب تكفرىا 

. فيو أك أسباب تجريحو أك عزلو ككذا أسباب انتياء ميمتو
الشروط الواجب توفرىا في المحكم : أوال 

بصكرة عامة، ىناؾ اتفاؽ عمى أف الشركط المطمكب تكافرىا ىي لغرض ضماف حياد 
كاستقبلؿ المحكـ، كي يمكف االطمئناف إلى قراره في حسـ النزاع، كقد يككف مف المفيد أف 
نذكر في ىذه المناسبة أف المحكـ عند اختياره مف أحد أطراؼ النزاع، فإنو ال يعتبر ككيبل 

نما يمكف  عف ذلؾ الطرؼ كال يعتبر مدافعا أك محاميا عف كجية نظر الطرؼ الذم اختاره، كا 
القكؿ أف االختيار ما ىك إال تفكيض مف الشخص لشخص آخر بأف يقـك ىذا األخير بحؿ 

. 3النزاع كأف يقبؿ األكؿ بما يقرره المحكـ

                                                 
1
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 318الفصؿ -  

، منشكرات الحمبي "النظرة العامة في التحكيـ التجارم الدكلي: "حفيظة السيد حداد:    كلممزيد مف المعمكمات أنظر
.  كما بعدىا119: ، ص2004الحقكقية، الطبعة األكلى، 

2
ميند أحمد الصنكرم، دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ الدكلي الخاص، رسالة دكتكراه، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، - 

. 55: ، ص2005الطبعة األكلى، 
3
. 150: فكزم محمد سامي،التحكيـ التجارم الدكلي، المرجع السابؽ، ص-  
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كىكذا، فإف معظـ التشريعات اتجيت إلى إعطاء الحرية لؤلطراؼ خصكمة التحكيـ في 
اختيار المحكـ، مكتفية بكضع الضكابط العامة التي تضمف صبلحية المحكـ ألداء ميمة 

. 1الفصؿ في المنازعة المطركحة عميو
كيبلحظ عمى أغمب التشريعات أنيا لـ تتطمب الخبرة أك المؤىؿ العممي في المحكـ 
األمر الذم يجكز معو أف يككف المحكـ خبيرا أك غير ذم خبرة في النزاع المطركح عميو، 

كممما بأحكاـ القانكف أك عمى غير عمـ بو، كعمى عمـ بمغة الخصـك أك يجيميا كما يجكز أف 
. 2يككف أميا طالما أف الصفات التي نص القانكف عمى استبعادىا محصكرة في نقاط محددة

 بصفة عامة عمى اشتراط أف يككف المحكـ 3كتجمع األنظمة القانكنية الخاصة بالتحكيـ
. كامؿ األىمية

كيقصد باألىمية في ىذا الصدد أف ال يككف المحكـ قاصرا أك محجكرا عميو أك مفمسا، 
كأف يككف متمتعا بحقكقو المدنية فبل يككف محركما منيا بسبب عقكبة جنائية أك إفبلس كلـ 

. 4يرد إليو اعتباره
كتطبيقا لذلؾ، ال يصح تحكيـ مف كاف قاصرا سكاء كاف مأذكنا لو بإدارة أمكالو أك 
. 5غير مأذكف لو بيذه اإلدارة، أك محجكرا عميو ألم سبب لجنكف أك عتو أك سفو أك غفمة

كالمشرع المغربي سار عمى نيج معظـ التشريعات في اشتراطو األىمية لممارسة ميمة 
320المحكـ، إذ نجده نص في الفصؿ 

 عمى الشركط الكاجب تكفرىا في المحكـ، إذ منع 6
إسناد ميمة المحكـ إال إلى شخص كامؿ األىمية كلـ يسبؽ أف صدر عميو حكـ نيائي 

                                                 
1
. 64: ميند أحمد الصانكرم، المرجع السابؽ، ص-  

2
. 64: أحمد الصانكرم، المرجع السابؽ، ص-  

3
 مف قانكف التحكيـ المصرم المادة 16/1 مف القانكف المرافعات الفرنسي، المادة 1451المادة : مف أمثمة ىذه القكانيف-  

. أ مف قانكف التحكيـ األردني/15
4
. 180: حسني المصرم، المرجع السابؽ، ص-  

5
. 177: ، ص1996، دار النيضة العربية، طبعة "خصكمة التحكيـ في القانكف المصرم كالقانكف المقارف: "عمي بركات- 

6
(. 05/08قانكف )أنظر الممحؽ -  
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باإلدانة مف أجؿ ارتكاب أفعاؿ تخؿ بالشرؼ أك صفات االستقامة أك اآلداب العامة أك 
. بالحرماف مف أىمية ممارسة التجارة أك حؽ مف حقكقو المدنية
صفات "ك" أفعاؿ تخؿ بالشرؼ"كلكف المبلحظ أف المشرع المغربي عندما جاء بعبارات 

جاءت عامة كفضفاضة كال تفي بالمقصكد بشكؿ محدد كدقيؽ، " اآلداب العامة"ك" االستقامة
مما يمكف أف ينتج عنو تأكيبلت كتفسيرات متناقضة، األمر الذم يقتضي ضبط صياغتيا 

بشكؿ كاضح، كما نجد أف المشرع كفي نفس الفصؿ أشار إلى أنو كفي حالة عيف في اتفاؽ 
. التحكيـ شخص معنكم فإنو ال يتمتع سكل بصبلحية تنظيـ التحكيـ كضماف حسف سيره

 عمى الشخص الطبيعي الذم اعتاد القياـ بميمة المحكـ أف يصرح 1كما أكجب المشرع
 321بذلؾ إلى الككيؿ العاـ لمممؾ لتقييده في قائمة المحكميف كرغـ أف مقتضيات الفصؿ 

 حاكؿ تنظيـ مينة المحكـ لكف يظير أنو تنظيـ الزاؿ في حاجة إلى كثير 05/08مف قانكف 
مف الضبط، ذلؾ أف ىذه المقتضيات ال تبيف متى يتحقؽ االعتياد عمى ممارسة التحكيـ كما 
أنو تـ قصر اإلعبلـ بممارسة مياـ التحكيـ عمى الككيؿ العاـ لمممؾ لدل محكمة االستئناؼ 
التابع ليا مقر المحكـ، دكف أف تتـ مركزة ىذه التصريحات عمى صعيد كحدة مركزية بكزارة 
العدؿ خاصة بشؤكف المحكميف، كما أف النص لـ يذكر أم جزاء عمى مخالفة المقتضيات 

المذككرة، كالشؾ أف كضع قكاعد غير دقيقة لضبط مسائؿ التحكيـ مف شأنو أف ينفر 
المحكميف مف التحكيـ فضبل عف العزكؼ عف التحكيـ مف قبؿ الفاعميف المعنييف، لذلؾ 
ينبغي الحسـ في تنظيـ مينة المحكميف بكيفية دقيقة كخمؽ مصمحة خاصة بذلؾ عمى 

مستكل كزارة العدؿ عمى غرار ما قامت بو تشريعات تحكيـ جديدة كالتشريع المصرم مثبل، 
. 2دعما لممصداقية كتشجيعا لممحكميف كأطراؼ التحكيـ

كبخصكص الشركط الكاجب تكفرىا في المحكـ تثار مسألة جد ميمة كىي إمكانية 
ممارسة القضاة لمتحكيـ، إذ تطرح ىذه المسألة جدال كبيرا فيناؾ مف التشريعات مف تسمح 
كتدافع كال ترل ما يمنع القاضي مف ممارسة التحكيـ، بينما ىناؾ مف يمنع عمى القاضي 

                                                 
1
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 321الفصؿ -  

2
. 32: ، المرجع السابؽ، ص"مستجدات مشركع القانكف المتعمؽ بالتحكيـ كالكساطة: "عبد المجيد غميجة-  
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 يمنع صراحة القضاة مف ممارسة التحكيـ بغير 1ممارسة التحكيـ فمثبل نجد القانكف المصرم
. مكافقة مجمس القضاء

أما بخصكص المشرع المغربي فبل نجد في قانكف المسطرة المدنية القديـ أم نص يدؿ 
عمى السماح أك منع القضاة مف ممارسة التحكيـ ثـ بعد ذلؾ، كبعد أف جاء في مشركع 

05/08قانكف 
 ما يفيد إمكانية تكميؼ القضاة بميمة التحكيـ قرر مجمس المستشاريف 2

 التي كانت تسمح لمقضاة بممارسة 322 خبلؿ مناقشتو لممشركع حذؼ نص المادة3بالبرلماف
التحكيـ بعد مكافقة المجمس األعمى لمقضاء عمى ذلؾ مع اشتراط أف تمارس ىذه الميمة مع 
التقييد بالمشاركة بالكرامة كاستقبللية المياـ في حظيرة المحاكـ أك حسف سير المرفؽ العاـ 

. لمعدؿ
كقد كانت مبررات ىذا الحذؼ تتعمؽ بالقيكد المفركضة بمقتضى مبدأ استقبللية القضاة 
بعاد التحكيـ عف  التي تمنع عنيـ ممارسة مثؿ ىذه المياـ إال بترخيص خاص كاستثنائي، كا 
تدخؿ القضاء حتى يؤدم نظاـ التحكيـ رسالتو المتكخاة كيتفرع القضاة لتصريؼ األعداد 

المتراكمة مف الممفات كالقضايا المعركضة أماـ جميع المحاكـ باختبلؼ درجاتيا عمى صعيد 
. التراب الكطني

 
أسباب تجريح المحكم :     ثانيا 

تعتبر إمكانية تجريح أك رد المحكميف إحدل الضمانات المخكلة ألطراؼ خصكمة 
. التحكيـ في مكاجية المحكـ، كالتي ال يجكز افتراض تنازؿ المحتكميف عنيا

                                                 
1
ال يجكز لمقاضي بغير مكافقة مجمس : " عمى أنو1972 لسنة 46 مف قانكف السمطة القضائية رقـ 36تنص المادة -  

". القضاء األعمى أف يككف محكما كلك بغير أجر
2
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف مشركع قانكف322افصؿ -  

3
. 6: ، ص(المرجع السابؽ)تقرير لجنة العدؿ كالتشريع كحقكؽ اإلنساف -  
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كيقصد برد المحكـ، أف يعبر أحد المحتكميف في خصكمة التحكيـ عف إرادتو في عدـ 
االمتثاؿ أماـ محكـ معيف في قضية معينة لتكافر أحد األسباب التي حددىا القانكف كطبقا 

. 1لمشركط كاإلجراءات التي يحددىا
، ذلؾ أف المحكـ ليس 2كالقاعدة أف المحكـ يرد إذا قاـ بو سبب مف أسباب رد القضاة

ككيبل عف الطرؼ الذم عينو بؿ ىك قاضي حقيقي كمف تـ يجب أف يتكافر فيو طكاؿ مدة 
، كبالتالي أكجبت 3التحكيـ شرط الحياد كاالستقبلؿ تماما كالقاضي في الخصكمة القضائية

القكانيف الكطنية عمى المحكـ عند تعيينو اإلعبلف عف الظركؼ التي تثير الشككؾ حكؿ 
حياده أك استقبللو لضماف تكافر الثقة في شخصو، كمف أجؿ ذلؾ أيضا أجازت ىذه القكانيف 
ألم مف الطرفيف طمب رد المحكـ بعد تعيينو إذا ظيرت ظركؼ مف ىذا القبيؿ لـ يكف ىذا 

، كلكف كؿ ىذا ال يمنع مف أف ينظر المحكـ في النزاع المطركح 4الطرؼ يعممو عند التعييف
أمامو رغـ تكفر أحد أسباب تجريحو كلكف بشرط أف يعمـ أطراؼ النزاع بذلؾ كأف يكافقكا عمى 

. تعيينو محكما رغـ ذلؾ
ذلؾ أف الخصـك ال يتفقكف عمى التحكيـ إال لحسـ خبلفاتيـ في جك خاص ال يسكده 
ما يسكد جك المحاكـ مف رسميات كمظاىر كشكميات قد تؤثر عمى العبلقات  الكدية القائمة 
بينيـ، ككثيرا ما يككف أساس التحكيـ كالغرض الرئيسي منو كضع النزاع في يد شخص أميف 
حريص عمى تمؾ العبلقات أك محاـ ألحدىما يحترمو اآلخر، فإذف الرباط الكثيؽ بيف المحكـ 
كالخصـك أك بينو كبيف أحدىـ ال يؤثر في صحة اختياره متى كاف معمكما ليـ قبؿ اختيار 
نما إذا كاف أحد الخصـك عمى جيؿ بالعبلقة بيف المحكـ كخصمو، ككانت ىذه  المحكـ، كا 
العبلقة في ذاتيا تعد سببا مف أسباب رد القاضي عف نظر الدعكل أك تعد سببا مف أسباب 

عدـ صبلحيتو لنظرىا، فإف عممو بيا بعدئذ يؤثر حتما في صحة اختيار المحكـ كيككف 
أم كقت االتفاؽ عمى -لمخصـ التمسؾ برده كعزلو كقد تجد أمكر لـ تكف مكجكدة مف قبؿ 

                                                 
1
. 201: أحمد الصانكرم، المرجع السابؽ، ص-  

2
. 161: أحمد أبك الكفا، المرجع السابؽ، ص-  

3
. 215: حسني المصرم، المرجع السابؽ، ص-  

4
. 216: المرجع السابؽ، ص - 
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كتعتبر سببا مف أسباب الرد أك عدـ الصبلحية كما إذا تزكج المحكـ إحدل أقارب -التحكيـ
. 1المحتكميف

 بصكرة كاضحة كصريحة الحاالت التي يمكف فييا تجريح 2كقد بيف المشرع المغربي
: المحكـ كذلؾ عمى سبيؿ الحصر كىي

إذا صدر في حقو حكـ نيائي باإلدانة مف أجؿ ارتكاب أحد األفعاؿ المبينة في -
. 05/08 مف قانكف 320الفصؿ 
إذا كانت لو أك لزكجو أك ألصكلو أك لفركعو مصمحة شخصية مباشرة أك غير -

. مباشرة في النزاع
إذا كانت ىناؾ قرابة أك مصاىرة تجمع بينو أك زكجو كبيف أحد األطراؼ إلى درجة -

. أبناء العمكمة األشقاء
إذا كانت ىناؾ دعكل جارية أك دعكل منتيية في أقؿ مف سنتيف بيف أحد األطراؼ -

. كالمحكـ أك زكجو أك أصكلو أك فركعو
. إذا كاف المحكـ دائنا أك مدينا ألحد األطراؼ-
. إذا سبؽ أف خاصـ أك مثؿ غيره أك حضر كشاىد في النزاع-
. إذا تصرؼ بكصفو الممثؿ الشرعي ألحد األطراؼ-
إذا كانت تكجد عبلقة تبعية بيف المحكـ أك زكجو أك أصكلو أك فركعو كبيف أحد -

. األطراؼ أك زكجو أك أصكلو أك فركعو
. إذا كانت صداقة أك عداكة بادية بينو كبيف أحد األطراؼ-

 أف ال يككف تجريح المحكـ إال لسبب 3كمع كؿ ىذه األسباب اشترط المشرع المغربي
. طرأ أك اكتشؼ بعد تعيينو

                                                 
1
. 162: أحمد أبك الكفا، المرجع السابؽ، ص-  

2
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 323الفصؿ -  

3
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 322الفصؿ -  
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. كما حدد المشرع إجراءات تقديـ طمب التجريح ككذا اآلجاؿ المحددة لذلؾ
انتياء ميمة المحكم :     ثالثا

ىناؾ عدة أسباب النتياء ميمة المحكـ، كمف بيف ىذه األسباب عزؿ المحكـ، إذ 
، سكاء أكاف قد تـ تعيينو بكاسطتيـ، أـ تـ تعيينو  يجكز عزؿ المحكـ بتراضي الخصـك

بكاسطة القضاء في التشريعات التي تجيز ذلؾ، أـ تـ بكاسطة شخص كاف قد سبؽ االتفاؽ 
. 1عمى منحو سمطة تعييف المحكـ

كيجكز أف يتـ عزؿ المحكـ بصكرة صريحة كما يجكز أف يتـ بصكرة ضمنية، كال 
يتطمب إجراء عزؿ المحكـ شكبل معينا،فمف الجائز أف يتـ شفاىة كمف الجائز أف يتـ كتابة 
بعقد عرفي، أك بمجرد خطاب منيما إليو، كالشرط الكحيد الذم يتطمب عزؿ المحكـ ىك 

 اشترط مكافقة جميع أطراؼ النزاع مع 2فالمشرع المغربي.اتفاؽ جميع الخصـك عمى ذلؾ
، كذلؾ بخبلؼ تجريح المحكـ الذم يتاح ألحد األطراؼ في 320مراعاة مقتضيات الفصؿ 

، إذ 323حالة ما إذا ثبت في حؽ المحكـ أحد أسباب التجريح المنصكص عمييا في الفصؿ 
أف اشتراط  اتفاؽ جميع األطراؼ لعزؿ المحكـ ييدؼ إلى تفادم ما مف شأنو أف يكلد 

تضاربا في المكاقؼ، كما يمكف أف ينجـ عنو مف االختبلؼ فيما بينيـ حكؿ معايير العزؿ، 
كما أنو في حالة حصكؿ اتفاؽ جميع األطراؼ حكؿ العزؿ فإف ذلؾ ال يستدعي إصدار 

. مقرر قضائي، بؿ كبمجرد إعبلـ المحكـ بالعزؿ تنتيي ميمتو التحكيمية
كما يمكف أف تنتيي ميمة المحكـ ألم سبب آخر مف أسباب نياية الميمة التحكيمية 
كأف يتنحى المحكـ كيعتزؿ عف القياـ بالميمة التحكيمية كالمقصكد بتنحي المحكـ تخميو عف 
ميمة التحكيـ بعد قبكلو بيا صراحة أك ضمنيا لسبب أك ألسباب يعتقد كفايتيا لرده كذلؾ 

دكف أف يطمب منو الخصـك ذلؾ، كذلؾ خشية تأثره بيذا السبب في اضطبلعو بيذه الميمة، 
كما لك صار صيرا ألحد الخصـك أك ارتبط معو بعبلقة عمؿ فيؤثر التنحي عف التحكيـ كلك 
ذ ينشد المحكـ بيذا التنحي ضماف الحياد كاالستقبلؿ في التحكيـ، فإف  لـ ير الطرفاف رده، كا 
التنحي بيذا المعنى يعد عذرا مقبكال لترؾ المحكـ لميمة التحكيـ بعد قبكلو ليا، كىك في ذلؾ 
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يختمؼ عف اعتزاؿ المحكـ ليذه الميمة، حيث يتكافر معنى االعتزاؿ إذ ترؾ المحكـ ميمة 
التحكيـ إراديا بعد قبكلو ليا كتعيينو لكف بدكف عذر مقبكؿ، مما يعتبر معو االعتزاؿ بمثابة 

خطأ مف جانب المحكـ، يستكجب مسؤكليتو عف تعكيض الضرر الناشئ عنو لطرفي 
التحكيـ، إذ يمثؿ إخبلال بميمة التحكيـ بعكس التنحي الذم يحصؿ بعذر مقبكؿ، ىك ابتغاء 
الحيدة كاالستقبلؿ في مباشرة ميمة التحكيـ، كمف تـ ال يسأؿ المحكـ الذم تنحى عف نتائج 

. 1تركو ليذه الميمة تحقيقا لتمؾ الغاية
كمف األسباب األخرل لنياية الميمة التحكيمية كذلؾ كفاة المحكـ أك فقده األىمية، إذ 
الشؾ في أف كفاة المحكـ تؤدم إلى استحالة استمراره في ميمة التحكيـ استحالة مطمقة 

كتؤدم كفاة المحكـ إلى انعداـ أثر مشارطة التحكيـ كمما تعيف اشتماليا عمى اسـ المحكـ أك 
المحكميف الذيف تتشكؿ منيـ محكمة التحكيـ، كبالتالي يمـز اتفاؽ الطرفيف تعييف محكـ آخر 

ال انقضت الميمة التحكيمية . بديبل لممحكـ المتكفى كا 
أما فقد األىمية أك عدميا فيندرج ضمف العكارض القانكنية التي تخكؿ دكف مباشرة 
المحكـ لميمة التحكيـ أك مكاصمتو ليذه الميمة كما يندرج ضمف ىذه العكارض فقداف 
المحكـ لحقكقو المدنية، لذا ال يسأؿ المحكـ الذم ألـ بو عارض مف ىذه العكارض عف 

تعكيض الطرفيف عف الضرر الذم يصيبيما مف جراء عدـ مكاصمتو لميمة التحكيـ، كيككف 
الحكـ كذلؾ أيضا إذا عرض لممحكـ عارض مادم، كالمرض أك البعد بينو كبيف مكاف 
التحكيـ أك العاىة ككؿ ما يمنعو ماديا مف القياـ بميمة التحكيـ مما يمكف اعتباره عذرا 

. 2مقبكال
 أسباب انتياء ميمة المحكـ بؿ أكد فقط عمى ضركرة تعييف 3كلـ يحدد المشرع المغربي

محكـ آخر لتعكيضو كفقا لنفس الشركط كالقكاعد المطبقة عمى تعييف المحكـ الذم تـ 
تعكيضو، كما أجاز لرئيس المحكمة المختصة األمر بإنياء ميمة المحكـ بناء عمى طمب أم 
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مف الطرفيف في حالة إذا ما تعذر عمى المحكـ أداء ميمتو أك عدـ مباشرتيا أك االنقطاع 
. عف أدائيا بما يؤدم إلى تأخير غير مبرر إلجراءات التحكيـ

05/08كأخيرا تجدر اإلشارة إلى مقتضى جد ميـ جاء بو قانكف 
 كىك نصو عمى 1

التزاـ المحكميف بكتماف السر الميني كذلؾ طبقا لما ىك منصكص عميو في القانكف الجنائي، 
كيعتبر ىذا الفصؿ ضمانة كافية لممحتكميف كتشجيعا ليـ عمى المجكء إلى التحكيـ، إذ أف 

.  ضمف ليـ كتماف المحكميف ألسرارىـ كالذم يعتبر مف أىـ مزايا التحكيـ05/08قانكف 

الليية التحكيمية والحكم التحكيمي  : المطلب الثاني
يؤدم اتفاؽ التحكيـ سكاء كاف في صكرة شرط أك مشارطة إلى بدء إجراءات التحكيـ، 
كلعؿ أكؿ إجراء مف ىذه اإلجراءات ىك تككيف محكمة التحكيـ أك الييئة التحكيمية المختصة 

. بنظر النزاع كتنتيي ىذه اإلجراءات بصدكر حكـ التحكيـ
كعمى ذلؾ سنقسـ ىذا المطمب إلى فقرتيف سنتناكؿ في األكلى دراسة الييئة التحكيمية 

سكاء مف حيث تشكيميا أك مف حيث الصبلحيات المخكلة ليا كفي الثانية سنقـك بدراسة 
. الحكـ التحكيمي مف كؿ جكانبو

انٓٛئخ انزذكًٛٛخ : انفمشح األٔنٗ

تشكيل الييئة التحكيمية :    أوال 
إف تشكيؿ الييئة التحكيمية يعتبر محكر التحكيـ كأساسو، حيث اىتمت القكانيف 

المقارنة بيذه النقطة كأفردت ليا تفصيبل كبيرا كذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى المصداقية المرجكة 
صدار حكـ  مف التحكيـ، مف خبلؿ التكافؽ مع الييئة التي سيعيد إلييا بفض النزاع كا 

.  تحكيمي ممـز
كيقصد بتشكيؿ ىيئة التحكيـ عدد المحكميف الذيف تتككف منيـ محكمة التحكيـ فيي 
ركف جكىرم في التحكيـ ال يتصكر قيامو بدكنو، إذ أف فكرة التحكيـ تقـك أساسا عمى الثقة 
نما  كىذه الثقة ليست مف أحد المتعاقديف في المتعاقد اآلخر في عقكد االعتبار الشخصي، كا 
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ىي ثقة المتعاقداف معا في ىيئة التحكيـ مف حيث خبرتيا كحيادىا، كمف ثـ قدرتيا عمى 
. 1تسكية النزاع تسكية قانكنية عادلة كسريعة

كيعتبر تشكيؿ الييئة التحكيمية عف طريؽ اتفاؽ األطراؼ ىك األكثر تماشيا مع ركح 
التحكيـ، كالفمسفة التي يقـك عمييا، كالتي تحقؽ أىـ الضمانات لممحتكميف في اختيار 

أشخاص المحكميف بمعرفتيـ، كما يحقؽ ىذا الطريؽ لمخصـك أىـ سمات التحكيـ كالتي 
تتمثؿ في المحافظة عمى سرية النزاع كسرية إجراءاتو كما تـ تبادلو مف مستندات ككثائؽ، 

. 2يحرص المحتكمكف عمى إخفائيا
 أف يككف عدد ىؤالء 3كقد اشترطت غالبية التشريعات العربية المنظمة لمتحكيـ،

المحكميف كترا، أيا كانت الطريقة التي يتـ بيا تعييف المحكميف كتحديدىـ، سكاء تـ ذلؾ 
باتفاؽ المحتكميف أنفسيـ في االتفاؽ ذاتو أك في اتفاؽ مستقؿ أك تـ التعييف بكاسطة 

المحكمة المختصة بناءا عمى طمب أم مف المحتكميف، أك تـ عف طريؽ مركز أك ىيئة،  أك 
مؤسسة تحكيمية، كذلؾ لتبلفي الحالة التي يؤكؿ إلييا التحكيـ في حالة اختبلؼ المحكميف 

. االثنيف ليصدر القرار بترجيح الثالث
 كاف متأثرا 1974كبالنسبة لممشرع المغربي فنجد أنو في قانكف المسطرة المدنية لسنة 

بقانكف التحكيـ الفرنسي السابؽ فمـ ينص عمى أف يككف عدد المحكميف كترا تاركا األمر 
إلرادة المحتكميف، األمر الذم يفيـ منو أنو يجكز أف يككف عدد المحكميف شفعا، كقد تدارؾ 

 إذ حصر عدد المحكميف في ثبلثة 05/08المشرع المغربي ىذا األمر عند إصداره لقانكف 
محكميف إذا لـ يتفؽ األطراؼ عمى خبلؼ ذلؾ مع اشتراط أف يككف العدد كترا تحت طائمة 

. 4البطبلف
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05/08كما بيف قانكف 
 اإلجراءات الكاجب إتباعيا إذا ما عيف األطراؼ عددا مزدكجا 1

مف المحكميف، إذ أكجب تكميؿ تشكيؿ الييئة التحكيمية بحكـ يتـ اختياره إما طبقا لما اتفؽ 
ما مف  ما مف لدف المحكميف المعينيف في حالة عدـ حصكؿ ىذا االتفاؽ، كا  عميو األطراؼ كا 
لدف رئيس المحكمة بناء عمى أمر غير قابؿ لمطعف، كما أنو في حالة تحكيـ مؤسسي فإف 

. تعييف الييئة التحكيمية يتـ كفقا لممسطرة التي كضعتيا المؤسسة التحكيمية المختارة
 بتحديد اإلجراءات الكاجب إتباعيا في حالة عدـ تعييف الييئة 2كما قاـ المشرع

التحكيمية مسبقا مف طرؼ األطراؼ، كما ربط كماؿ تشكيؿ الييئة التحكيمية بقبكؿ المحكـ 
أك المحكميف المعينيف لمميمة المعيكد إلييـ بيا، إذ يجب عمى المحكـ الذم قبؿ ميمتو أف 
يفصح عف ذلؾ كتابة عند قبكلو لمميمة التحكيمية عف أم ظركؼ مف شأنيا إثارة الشككؾ 

ال فإنو يتعيف عمى المحكـ أف يجرح في نفسو كيشعر األطراؼ . 3حكؿ حياده كاستقبللو كا 
. بذلؾ، فبل يجكز لو في ىذه الحالة قبكؿ ميمتو إال بعد قبكؿ األطراؼ

 اإلجراءات الكاجب إتباعيا عند تقديـ طمب تجريح أك عزؿ أحد 4كما بيف المشرع
. المحكميف إذ يتـ كقؼ مسطرة التحكيـ إلى أف يتـ البث في الطمب

كىكذا نبلحظ أف المشرع المغربي سار عمى نيج جؿ التشريعات التي قدمت تقنينا 
. كامبل فيما يخص تشكيؿ الييئة التحكيمية

 
سمطات الييئة التحكيمية :     ثانيا 

 جزءا ىاما مف الجزء الفرعي الثاني 05/08خصص المشرع المغربي في قانكف 
الخاص بالييئة التحكيمية لئلجراءات كالطمبات العارضة التي تقـك الييئة التحكيمية 

باتخاذىا،كالتي تظير إلى حد كبير كتبيف حدكد سمطات الييئة التحكيمية كالتي تنبع أساسا 
مف اتفاؽ األطراؼ كما كرد في العقد التحكيمي أك في كثيقة التحكيـ، كىذه السمطات تبدأ مف 
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دارة الجمسات  كضع النظاـ اإلجرائي لمتحكيـ بتحديد اآلجاؿ كالمكاعيد كتبميغيا لؤلطراؼ كا 
كتنظيميا كتحديد لغة التحكيـ مركرا بالمرافعات كاتخاذ كافة إجراءات اإلثبات كانتياءا 

. بإصدار حكـ التحكيـ كتصحيحو كتفسيره
كما أف لمييئة التحكيمية سمطة كاسعة في تنظيـ إجراءات التحكيـ، كتحديد القانكف 

الذم يسرم عمى اإلجراءات كذلؾ الذم يحكـ النزاع، ىذا بالطبع ما لـ يتفؽ المحتكميف عمى 
خبلؼ ذلؾ، باإلضافة إلى سمطة المحكـ في اختيار أك تكممة القكاعد اإلجرائية في خصكمة 

. التحكيـ، كذلؾ مع مراعاة كاحتراـ المبادئ األساسية في خصكمة التحكيـ
كىذه السمطات تضيؽ كتتسع حسب اتفاؽ المحتكميف، فتضيؽ عندما يحددىا 

المحتكميف كتتسع عندما يسكتكف عنيا كبالتالي يككف لممحكـ سمطة تقديرية في ذلؾ مراعيا 
. 1العادات كاألعراؼ التجارية

. ك سنقـك بدراسة بعض صبلحيات الييئة التحكيمية كالتي يثار بشأنيا النقاش
: مبدأ اختصاص اإلختصاص- أ

يعتبر مبدأ اختصاص المحكـ بالفصؿ في مسألة اختصاصو، مف أىـ المبادئ في 
إطار التحكيـ كمف أدقيا في ذات الكقت فمبدأ اختصاص المحكـ في مكضكع اختصاصو 
أثار العديد مف الجدؿ، كذلؾ عمى الرغـ مف االعتراؼ شبو الكامؿ بيذا المبدأ في األنظمة 

. 2القانكنية المعاصرة
كقد ثار التساؤؿ حكؿ سمطة المحكـ في التصدم لبحث اختصاصو بنظر النزاع 
كأساس ىذه السمطة كنطاقيا، بحيث اختمفت إجابة الفقو كالقضاء عمى ىذا التساؤؿ تبعا 
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لمتصكر السائد عف طبيعة ميمة المحكـ،فقد مر التسميـ لممحكـ بسمطة التصدم ليذه المسألة 
. 1بذات المراحؿ التي مر بيا التكييؼ القانكني لميمتو

 فإذا أخذنا بالطبيعة العقدية لمتحكيـ كأنكرنا عميو الطبيعة القضائية فإننا بالتالي ننكر 
عنو سمطتو في الفصؿ في اختصاصو باعتبارىا مف المسائؿ التي ينفرد القضاء بحسميا، 
كلكف ىذا االتجاه انتقد لما لو مف أثر سمبي عمى سمطات المحكـ كعمى نظاـ التحكيـ ذاتو، 
فإذا كاف مجرد االعتراض عمى صحة اتفاؽ التحكيـ أك العقد الذم تضمنو بنفي سمطات 

المحكـ، كيعيد النزاع إلى القضاء فإف ىذا مف شأنو شؿ فاعمية التحكيـ كبتر سمطات المحكـ 
في تسيير الخصكمة بمجرد التشكيؾ في صحة اتفاؽ التحكيـ أك نطاقو كلك لـ يكف ىذا 

الدفع صحيحا، كمف تـ يمكف لمخصـ سيء النية أك الذم يستشعر ضعؼ مركزه القانكني 
الدفع ببطبلف اتفاؽ التحكيـ أك العقد الذم تضمنو ليعكد بالنزاع إلى القضاء، أك يفرض عمى 

. 2الخصـ اآلخر تسكية كدية يعرضيا
أما في حالة إذا لـ نأخذ بالطبيعة العقدية لمتحكيـ، كأخذنا بطبيعتو القضائية، فإف 

أنصار ىذا الرأم يعتبركف عمى أف المحكـ كالقاضي يممؾ سمطة المبادرة في التحقؽ مف 
اختصاصو بمكضكع النزاع، كذلؾ قبؿ الخكض في إجراءات التحكيـ حتى ال تنتيي ىذه 
اإلجراءات بصدكر حكـ يقضي قضاء الدكلة ببطبلنو لعدـ اختصاص المحكـ بمكضكع 

النزاع، كترتيبا عمى ذلؾ يجكز لممحكـ تفحص اتفاؽ التحكيـ لمكقكؼ عمى صحتو أك بطبلنو 
بغرض التكصؿ الختصاصو أك عدـ اختصاصو بمكضكع النزاع، دكف أف يككف لو الحكـ 

. 3ببطبلف ىذا االتفاؽ حيث تختص بيا المحاكـ القضائية
كبالنسبة لممشرع المغربي فنجد أنو أقر ىذا المبدأ إقرارا صريحا كذلؾ في الفصؿ  

                                                 
1
، دار النيضة العربية، طبعة "دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ كحدكد سمطاتو: "ىدل محمد مجدم عبد الرحمف-  

. 60:، ص1997
. 61: المرجع السابؽ ص- 2
. 233-232: حسني المصرم، المرجع السابؽ، ص- 3
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05/08 مف قانكف 9-327 
 إذ أقر لمييئة التحكيمية بصبلحيتيا لمنظر في صحة أك 1

. 2حدكد اختصاصاتيا كبذلؾ يككف قد سار عمى نيج األنظمة الحديثة لمتحكيـ
:  سمطة الييئة التحكيمية باتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية- ب

مف بيف سمطات الييئة التحكيمية نجد سمطتيا باتخاذ التدابير الكقتية كاإلجراءات 
. التحفظية

كالتدابير الكقتية ىي عبارة عف حماية بديمة تحؿ مؤقتا محؿ الحماية القضائية 
كالتنفيذية العادية كمثاليا كقؼ تنفيذ حكـ بصفة مؤقتة أك صدكر حكـ بغرامة تيديدية كقتية، 
أما التدابير التحفظية فيي التي تيدؼ إلى المحافظة عمى الحؽ لضمانو في المستقبؿ فيي 
كسائؿ تكفؿ كجكد الحؽ عندما يصدر حكـ في المكضكع كمثاليا الحجز التحفظي الذم 

. ييدؼ إلى المحافظة عمى أمكاؿ المديف
كيتيح لمدائف بعد الحصكؿ عمى حكـ بثبكت الحؽ كصحة الحجز باستيفاء حقو اختيارا 

. 3أك جبرا
كتعتبر ىذه الحماية التي تترتب عمى اتخاذ التدابير الكقتية كالتحفظية ىي حماية كقتية 

. 4إلى أف تحؿ محميا الحماية المكضكعية الدائمة
كتظير أىمية التدابير الكقتية كاإلجراءات التحفظية بالنسبة لممنازعات التحكيمية بشكؿ 
أكبر حيث الحاجة إلييا أشد، خاصة مع كجكد مبررات تتطمبيا كالتي يمكف بياف بعضيا فيما 

: 5يمي
الحاجة إلى السرعة في بعض القضايا كالتي تتطمب إجراء فكرم كسريع كلتفادم -1

. البطء الذم قد يبلـز إجراءات التحكيـ إلى أف يتـ الفصؿ في مكضكع النزاع

                                                 
أنظر الممحؽ - 1
. 16مثبل قانكف اليكنستراؿ المتعمؽ بالتحكيـ التجارم الدكلي المادة - 2
. 103:ميند أحمد الصانكرم، المرجع السابؽ ص- 3
، دار النيضة العربية، القاىرة، طبعة "التدابير الكقتية كالتحفظية في مجاؿ التحكيـ التجارم:"عمي الشحات الحريرم- 4

. 22: ، ص1997
. 24-23:المرجع السابؽ، ص- 5
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إف الغاية مف ىذه التدابير ىي غاية كقائية لحماية الطالب مف ضرر محتمؿ -2
. كليست غاية تيدؼ إلى إزالة ضرر حاؿ

يؤدم اتخاذ ىذه اإلجراءات بمعرفة ىيئات التحكيـ إلى االقتصاد في الكقت -3
. كالنفقات فضبل عف تخفيؼ العبء عف القضاء

كتثير التدابير الكقتية كاإلجراءات التحفظية في مجاؿ المنازعات التحكيمية التساؤؿ 
في ىذا . حكؿ ما إذا كاف يتـ اتخاذىا مف جانب ىيئة التحكيـ أـ مف جانب محاكـ الدكلة

الخصكص نجد أف الفقو يتخذ مكقفا متباينا بخصكص مكضكع اإلجراءات الكقتية كالتحفظية 
في الحالة التي تككف فييا محكمة التحكيـ قد شكمت كشرعت في النظر في مكضكع النزاع 

. 1كيمكف إجماال فرز ثبلث اتجاىات رئيسية
يدافع عف اختصاص قضاء الدكلة التخاذ اإلجراءات الكقتية كالتحفظية : االتجاه األول

. 2ذات الصمة بالمنازعة المتفؽ بشأنيا عمى التحكيـ عمى نحك قاصر عميو
كيعتبر ىذا االتجاه أنو إذا كاف مف آثار اتفاؽ التحكيـ ترتيب اثر سالب يتجمى في 

سمب اختصاص النظر في المنازعة مكضكع اتفاؽ التحكيـ عف القضاء فإف ىذا األثر قاصر 
عمى مكضكع النزاع محؿ اتفاؽ التحكيـ كال يشمؿ المسائؿ األخرل التي تطفك عمى السطح 
بشكؿ تبعي كاإلجراءات الكقتية كالتحفظية، كما أف االتفاؽ عمى التحكيـ شأنو في ذلؾ شأف 
أم اتفاؽ آخر يتمتع بما يعرؼ باألثر النسبي بمعنى عدـ قدرة االتفاؽ عمى إنشاء حقكؽ 

كالتزامات في مكاجية الغير، كفي رأم ىذا االتجاه فإف المحكـ قاض خاص ال يممؾ سمطة 
اإلجبار سكاء في مكاجية األطراؼ أك الغير، كبالتالي فإف ىذا يعتبر بمثابة عيب خمقي 

يمحؽ بنظاـ التحكيـ منذ البداية كيؤدم إلى الحد مف السمطات التي يتمتع بيا المحكـ، كيقمؿ 
. 3مف فعالية التحكيـ الذم يترتب عنو كجكبا، اعتماد المحكـ عمى جياز عدالة الدكلة

                                                 
مدل اختصاص القضاء الكطني باتخاذ اإلجراءات الكقتية كالتحفظية في المنازعات الخاصة : "حفيظة السيد حداد- 1

. 50: ، ص1996، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، طبعة "الدكلية المتفؽ بشأنيا عمى التحكيـ
. 282: المرجع السابؽ، ص" التحكيـ التجارم الدكلي"فكزم محمد سامي،: في نفس االتجاه- 2
التحكيـ "، سمسمة دفاتر المجمس األعمى "اإلجراءات الكقتية كالتحفظية في التحكيـ التجارم الدكلي: "عبد المطيؼ مشباؿ- 3

عداد "التجارم الدكلي الداخمي كالدكلي ، ندكة نظمت مف طرؼ كزارة العدؿ كاالتحاد العاـ لمقاكالت المغرب بإشراؼ كا 
.  كما بعدىا143:، ص6/2005 العدد 2004 مارس 4-3مف المجمس األعمى 
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كيعتبر أصحاب ىذا االتجاه كجكد نكع مف التعارض أك عدـ التكافؽ بيف طبيعة 
اإلجراءات التحفظية كالكقتية كطبيعة التحكيـ كنظاـ خاص لمتقاضي، إذ أف األطراؼ اختاركا 
في ظمو القاضي الخاص بيـ الذم ىك المحكـ، كالذم ىك المختص بالفصؿ في النزاع بكافة 

جكانبو مستعمبل كؿ الكسائؿ اإلجرائية المناسبة، بينما اإلجراءات الكقتية كالتحفظية كضع 
المشرع بشأنيا قكاعد خاصة لتطبؽ أماـ المحاكـ الكطنية، كما أف القاضي االستعجالي 
الكطني، سيجد نفسو أماـ نزاع اتفؽ أطرافو عمى إخراجو مف سمطة القضاء، األمر الذم 

األكلى رغبة األطراؼ في المجكء إلى التحكيـ كاالبتعاد : يترتب عنو قياـ رغبتيف مشركعتيف
ذا . عف القضاء، كالثانية ىي رغبتيـ في االستفادة مف مزايا اإلجراءات التحفظية كالكقتية كا 

امتنع الطرؼ المحكـك عميو مف االمتثاؿ لؤلمر الكقتي الصادر عف المحكـ، فإنو يجكز 
لؤلخير طمب المساعدة مف قاضي الدكلة، كليس ىناؾ ما يمنع المحكـ مف األخذ بعيف 
االعتبار مسمؾ الطرؼ سيء النية الممتنع عف تنفيذ اإلجراءات الكقتية كالتحفظية عند 

. 1إصداره الحكـ التحكيمي النيائي
 يجمع في ىذا الصدد عمى أف اختصاص 2كتجدر اإلشارة، إلى أف الفقو المغربي

المحكمة التحكيمية ال يؤثر عمى كظيفة قضاء المستعجبلت، لكجكد دكاعي عممية ناتجة عف 
حالة االستعجاؿ تبرر اإلبقاء عمى اختصاص قاضي المستعجبلت، سيما كأف أكامره ال تمس 

. الجكىر كال تكتسب بالتالي أية حجية أماـ محكمة التحكيـ
كعمى مستكل القضاء المغربي، فإنو يتبع نفس المسمؾ كلربما كاف مكقفو أكثر كضكحا 

، إذ أصدرت محكمة "ىكليدام ايف"في قضية القرض العقارم كالسياحي ضد شركة 
االستئناؼ بالدار البيضاء قرارا يقضي باختصاص قاضي المستعجبلت في إصدار أمر 

. 3يقضي بمكاصمة إجراءات البناء

                                                 
مدل اختصاص القضاء الكطني باتخاذ اإلجراءات الكقتية كالتحفظية في المنازعات المتفؽ بشأنيا : "حفيظة السيد الحداد- 1

. 24:، مرجع سابؽ، ص"عمى التحكيـ
2
، قدـ بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس لممحكميف "التحكيـ في القانكف المغربي: عرض بعنكاف: "إدريس الضحاؾ-  

: ، مذككر لدل عبد المطيؼ مشباؿ، المرجع السابؽ، ص1985 شتنبر 27-26-25البحرييف بالدار البيضاء أياـ 
148 .

. 227-226:  مشار إليو في رسالة عبد اهلل درميش، ص1905 قرار عدد 47342 في الممؼ رقـ 1973قرار - 3
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ىك االتجاه المدافع عف اختصاص محكمة التحكيـ التخاذ اإلجراءات : االتجاه الثاني
الكقتية كالتحفظية ذات الصمة بالمنازعة المتفؽ بشأنيا عمى التحكيـ، كيعتمد جميكر الشراح 
المدافعيف عف ىذا الرأم عمى مبدأ إرادة األطراؼ التي إذا كانت قد منحت محكمة التحكيـ 
سمطة الفصؿ في المنازعة القائمة بينيـ، فإنو مف باب أكلى أف تتكلى ذات المحكمة سمطة 

البث في القضايا التحفظية كالكقتية المتصمة بالمنازعة مكضكع اتفاؽ التحكيـ، سكاء تـ 
التعبير عف ىذه الرغبة بشكؿ صريح أك بشكؿ ضمني مف خبلؿ اإلحالة عمى أحد المكائح 

. المنظمة لمتحكيـ
كفي تقدير ىذا االتجاه فإف المحكـ يممؾ سمطة اتخاذ بعض اإلجراءات الكقتية التي ال 
يمـز التخاذىا تدخؿ السمطة العامة كأنو إذا كاف ىناؾ اتفاؽ بيف األطراؼ عمى المجكء إلى 

المحكمة التحكيمية لفض النزاع القائـ بينيـ، فإنو مف الطبيعي أف تككف ىي المحكمة 
المختصة بالنظر في جميع الجكانب الفرعية لمنزاع باعتبار أف ىذا النزاع ىك شمكلي يثير 
قضايا تيـ الجكىر ككذا قضايا متعمقة بالمحافظة عمى مصالح الدائف، كلمحيمكلة دكف تفاقـ 
النزاع فإف المحكمة المذككرة التي تتكلى البت في جكىر النزاع بحكـ فاصؿ مكتسب لقكة 

الشيء المقضي بو ليا مف باب أكلى الحؽ في اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتفادم تفاقـ النزاع 
. 1كمما تكفر ظرؼ االستعجاؿ

كالمبلحظ في ىذا االتجاه ىك محدكديتو، إذ أف ىناؾ عدد مف اإلجراءات ذات الطابع 
التحفظي التي ال يمكف أف يصدرىا المحكـ حتى كلك اتفؽ األطراؼ عمى منح االختصاص 

. لو بشأنيا، إما لككنيا تيـ الغير أك ألنيا تعبر عف سمطة اإلجبار القاصرة عمى الدكلة
كما أف فكرة االستعجاؿ تعد عنصرا مف العناصر التي يأخذىا القضاء باالعتبار عندما 

. 2يأمر بإجراء كقتي رغـ كجكد اتفاؽ مخالؼ نظرا العتبارات تيـ النظاـ العاـ
كالثابت أف االستعجاؿ يعد عنصرا لمنح المبرر االستثنائي لتدخؿ قاضي المستعجبلت 

. 3في العديد مف األنظمة مف بينيا القانكف المصرم كالمغربي

                                                 
. 151: عبد المطيؼ مشباؿ، المرجع السابؽ، ص- 1
. 152: عبد المطيؼ مشباؿ، المرجع السابؽ، ص- 2
. 73: ، ص1998، الطبعة األكلى، "القضاء المستعجؿ في القانكف المغربي: "عبد المطيؼ ىداية اهلل- 3
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فيتبنى مبدأ االختصاص المشترؾ لقضاء الدكلة كمحكمة التحكيـ : أما االتجاه الثالث
كيبدك مف الكاضح تنامي ىذا االتجاه مف دراسة مختمؼ األسس كالمنابع التي يعتمدىا قانكف 

التحكيـ سكاء تعمؽ األمر بالتشريعات الكطنية أك لكائح التحكيـ أك االجتيادات التحكيمية 
الدكلية كيترتب عمى اختيار ىذا االتجاه أف يمنح االختصاص باتخاذ اإلجراءات الكقتية 

ما  كالتحفظية إما لقضاء الدكلة دكف أف يترتب عف ذلؾ تنازؿ األطراؼ عف اتفاؽ التحكيـ كا 
. 1منح االختصاص لممحكميف باتخاذ ىذه اإلجراءات

كالمبلحظ أف أغمب التشريعات الكطنية تعترؼ بمبدأ االختصاص المشترؾ، كأف 
البعض مف ىذه التشريعات ذىب إلى السماح لممحكميف بتقديـ طمب الحصكؿ عمى إجراءات 

كقتية كتحفظية مف محاكـ الدكلة بغرض تفعيؿ قراراتيا مثمما ىك عميو الحاؿ في المادة 
 سار في نفس االتجاه بحيث 3كنبلحظ أف المشرع المغربي. 2 مف القانكف السكيسرم183/2

أجاز لمييئة التحكيمية أف تتخذ التدابير الكقتية كالتحفظية، كذلؾ في حدكد ميمتيا كما 
أعطى لرئيس المحكمة المختصة أصبل بنظر النزاع بناءا عمى طمب أحد المحكميف باتخاذ 

. تدابير مؤقتة أك تحفظية
كبناء عمى ذلؾ لييئة التحكيـ السمطة في أف تصدر أثناء سير الخصكمة أحكاما كقتية 
قبؿ إصدار الحكـ المنيي لخصكمة التحكيـ كميا، كإصدار حكـ بفرض الحراسة عمى الماؿ 

. محؿ النزاع أك بإلزاـ المحتكـ ضده بدفع نفقة كقتية لممحتكـ معو حتى يفصؿ في النزاع
كىكذا فإنو عندما يطمب أحد المحتكميف مف المحكـ اتخاذ تدبير مؤقت أك إجراء 
تحفظي، فإف المحكـ يقدر ما إذا كاف اتخاذ مثؿ ىذه التدابير ضركريا بالنسبة لمكضكع 
النزاع أـ ال فإذا رأل ضركرة اتخاذ مثؿ ىذه التدابير فإنو يأمر بذلؾ كيطمب مف المحتكـ 
الذم طمبو تقديـ ضماف مناسب فيما يتصؿ بيذا التدبير، كبالتالي فإف ىذا االتفاؽ محؿ 

الفرض يرتب أثره كامبل، أما الفرض اآلخر الذم تككف اإلجراءات الممتمس اتخاذىا ال يقدر 
سكل القضاء عمى كفالة احتراميا كتنفيذىا كبالتالي فإننا نبلحظ أف ىناؾ نكع مف التنظيـ 

                                                 
1
. 240: ، مرجع سابؽ، ص"التحكيـ التجارم الدكلي: "حسني المصرم: في نفس المكضكع، أنظر-  

2
. 155: مذككر عند عبد المطيؼ مشباؿ، مرجع سابؽ، ص-  

3
. 327-15الفصؿ -  
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لمعبلقة فيما بيف القضاء كالتحكيـ كذلؾ لنكضح مف جية أكجو المساعدة كالمكازنة بينيما، 
كمف جية أخرل حدكد الرقابة كاإلشراؼ عمى التحكيـ بيدؼ إرساء الضكابط التي تكفؿ حسف 
سير التحكيـ كتحقيؽ أىدافو، دكف أف يقمؿ ذلؾ مف السمطة المخكلة لييئة التحكيـ، بؿ يعد 
ىذا االتجاه دليبل عمى أىمية الدكر الذم يمكف أف يؤديو القضاء تجاه التحكيـ، فالقضاء لو 

. دكر ىاـ كفعاؿ لصالح إنجاز التحكيـ
مف كؿ ما سبؽ يمكننا أف نستخمص أنو رغـ تبايف المكاقؼ بخصكص مكضكع 

اإلجراءات الكقتية كالتحفظية، فإف اتجاىا كاضحا يييمف عمى األنظمة كالقكانيف الكضعية 
الجديدة كالمعاىدات الدكلية، يتجمى في أف االعتراؼ لقضاء الدكلة باالختصاص في مسألة 
اإلجراءات الكقتية كالتحفظية رغـ كجكد اتفاؽ التحكيـ، ال يعني إنكار شرط التحكيـ، بؿ كأف 

ىناؾ اتجاىا فقييا مقبكال يتجو إلى القكؿ بامتداد قياـ قضاء مستعجبلت الدكلة حتى كلك 
اتفؽ األطراؼ عمى استبعاده، كذلؾ لمجابية حالة الضركرة القصكل المتمثمة في حدكث 

خطر عاجؿ أك حالة اعتداء مادم تتطمب تدخبل عاجبل ال يمكف لمقاضي أف يرفض األمر 
. بو حتى ال ينعت بارتكابو إلنكار العدالة

:  سمطة المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق عمى موعوع النزاع- ج
إف أساس التزاـ المحكـ بتطبيؽ قكاعد القانكف يختمؼ عف أساس التزاـ القاضي 

بتطبيؽ ىذه القكاعد، ألف التزاـ القاضي ينبع مف طبيعة كظيفتو في فض المنازعات ألنو 
تمقى تفكيضا مف الدكلة في تطبيؽ القانكف كالمحافظة عميو، فنص القانكف ىك الذم يفرض 
عمى القاضي تطبيؽ قكاعد القانكف كلذا فإنو يمتـز بذلؾ حتى كلك لـ يطمب منو الخصـك 
نما  ذلؾ صراحة، أما التزاـ المحكـ بتطبيؽ قكاعد القانكف، فإنو ال ينبع مف طبيعة ميمتو كا 

. 1مف إرادة الخصـك الذيف اتفقكا عمى إخضاع نزاعيـ ليذه القكاعد
1974كبالنسبة لمتشريع المغربي فقانكف المسطرة المدنية لسنة 

05/08 ككذا قانكف 2
1 

نصا عمى ضركرة التقيد بإرادة األطراؼ أكال في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ عمى 

                                                 
1
. 429: عمي بركات، مرجع سابؽ، ص-  

2
يجب عمى المحكميف كمف يحكـ مف الغير أف يرجعكا إلى القكاعد القانكنية : " عمى أنو317إذا كاف نص الفصؿ -  

المحددة المطبقة عمى النزاع، إال إذا قرر األطراؼ في عقد التحكيـ أك في شرطة الفصؿ بإنصاؼ ككسطاء بالتراضي 
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مكضكع النزاع، ثـ عمى تطبيؽ القكاعد القانكنية التي يراىا المحكمكف مناسبة لمفصؿ في 
. النزاع أك تطبيؽ قكاعد العدالة كاإلنصاؼ في حالة تعيينيـ ككسطاء بالتراضي

 األطراؼ سمطة اختيار 05/08كىكذا فقد منح المشرع المغربي مف خبلؿ قانكف 
القكاعد القانكنية التي يريدكف تطبيقيا عمى مكضكع النزاع، كما أعطى لييئة التحكيـ في 
حالة عدـ اتفاؽ األطراؼ عمى القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع سمطة كاسعة 
في اختيار القكاعد القانكنية الكاجبة التطبيؽ كلكف مع مراعاتيا لشركط العقد ككذا األعراؼ 
التجارية كالعادات ككذلؾ ما جرل عميو التعامؿ بيف الطرفيف، كبالتالي فإف سمطة المحكميف 

في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع، ليست بسمطة مطمقة بؿ قيدىا 
. 05/08 مف قانكف 327-18المشرع المغربي بمجمكعة مف القيكد حددىا بمقتضى الفصؿ 

كمف ىنا نستنتج أف األصؿ ىك خضكع المحكميف إلرادة األطراؼ عند اختيارىـ 
لمقانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع، كاالستثناء ىك تمتع ىذه الييئة بحرية اختيار 
القكاعد القانكنية األكثر اتصاال بالنزاع في حالة غياب ىذه اإلرادة مع كجكد ضكابط في 
الحالتيف يجب عمى الييئة التحكيمية مراعاتيا كالتي جاءت في ىذا الفصؿ عمى سبيؿ 

: الحصر كىي
. شركط العقد مكضكع النزاع-1
. األعراؼ التجارية-2
. ما جرل عميو التعامؿ بيف الطرفيف-3

كالحالة التي تتخمص فييا الييئة التحكيمية مف ىذه القيكد ىي حالة تفكيضيا بصفتيا 
. كسيطا بالتراضي إذ تطبؽ في ىذه الحالة قكاعد العادلة كاإلنصاؼ دكف التقيد بالقانكف

كىنا تككف مسؤكلية الييئة التحكيمية أكبر إذ أف عمميا ال يقتصر عمى تطبيؽ إرادة 
األطراؼ أك قكاعد  العادات كاألعراؼ المتفؽ عمييا، بؿ يجب عمييا دراسة القضية مكضكع 
النزاع مف جميع الجكانب كتحرم المبلبسات مف أجؿ التكصؿ إلى حكـ يطمئف إليو جميع 

                                                                                                                                                         

دكف التقيد بالقكاعد القانكنية أك كانت السمطات التي خكليا األطراؼ لممحكميف تسمح بتأكيد أف ذلؾ ىك إرادة 
". إذا كانت لممحكميف المعنييف سمطة البت ككسطاء بالتراضي تقيد بذلؾ مف يحكـ مف الغير. األطراؼ قطعا

1
. (أنظر الممحؽ) 327-18الفصؿ -  
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أعضاء الييئة مع العمـ أف قكاعد العدالة كاإلنصاؼ ىي ذات مفيـك فضفاض كغير محدد، 
كىنا تبرز صعكبة ىذه الميمة كمدل خطكرتيا في ىذه الحالة عمى مصالح األطراؼ 

. 1المتنازعة
 لـ يقتصر عمى تحديد سمطات 05/08كتجدر اإلشارة في األخير أف قانكف 

المحكميف، بؿ نظـ بشكؿ كاضح معظـ اإلجراءات كاآلجاؿ التي تستدعييا الميمة التحكيمية 
بداية مف كيفية تشكيؿ الييئة التحكيمية، مركرا بالمصاعب التي يمكف أف تعترض تشكيميا 

، كمسطرة 3، كلغة التحكيـ2ككذا باإلجراءات التي يجب عمييا اتخاذىا كإجراءات التحقيؽ
، نياية بآجاؿ ككيفية انتياء الميمة 4كآجاؿ تقديـ المستندات كالدفكع مف قبؿ المحتكميف

. التحكيمية سكاء بالصمح أك بإصدار الحكـ التحكيمي كالذم سنقـك بدراستو في الفرع الثاني
 

انذكى انزذكًٛٙ : انفمشح انثبَٛخ

يتمتع المحكـ في إطار خصكمة التحكيـ بسمطات كاسعة كما رأينا، إال أف ىذه الحرية 
الكاسعة ليست مطمقة ببل قيكد، األمر الذم يفرض عميو عدة التزامات مف أىميا بمكجب 

كنظرا ألىمية . اتفاؽ التحكيـ، ىك الفصؿ في مكضكع النزاع التحكيمي المعركض عميو
الحكـ التحكيمي فإننا سنقـك بدراستو بكيفية كاسعة، سكاء مف حيث طبيعتو، أك مف حيث 

. شكميات إصداره، أك مف حيث حجيتو، ثـ مف حيث الطعكف المتعمقة بو
طبيعة الحكم التحكيمي و شكميات إصداره : أوال
طبيعة الحكم التحكيمي  - أ

                                                 
1
:  أنظرعلممزيد مف المعمكمات حكؿ ىذا المكضك-  

.  كما بعدىا135: ميند أحمد الصانكرم، المرجع السابؽ، ص - 
.  كما بعدىا333: حسني المصرم، المرجع السابؽ، ص - 
.  كما بعدىا179:، مرجع سابؽ، ص"التحكيـ التجارم الدكلي: "فكزم محمد سامي - 

2
. (أنظر الممحؽ) 05/08  مف قانكف 327-11الفصؿ -  

3
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-13الفصؿ -  

4
. 27: ، مرجع سابؽ، ص"التحكيـ في قانكف المسطرة المدنية: "عبد الكريـ الطالب-  
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إف أكؿ ما يتبادر إلى الذىف عند دراسة الحكـ التحكيمي ىك طبيعة ىذا الحكـ  ىؿ 
لو طبيعة قضائية، أـ طبيعة اتفاقية، أـ أنو حكـ لو طبيعة خاصة بو؟ 

نما انقسمكا إلى  لـ يكف الفقياء عمى رأم كاحد في الطبيعة القانكنية لمحكـ التحكيمي كا 
. 1اتجاىات متباينة

كيرل أنصار االتجاه الذم يؤيد الطبيعة القضائية لحكـ التحكيـ أف ككف اتفاؽ 
نما يتنازلكف فقط عف االلتجاء إلى  األطراؼ عمى التحكيـ ال يعني تنازليـ عف الدعكل كا 

. 2القضاء الرسمي لفائدة قضاء يحددكف إجراءاتو كمسطرتو بمحض إرادتيـ
كما أف حكـ التحكيـ شأنو في ذلؾ شأف الحكـ القضائي ىك حكـ، كلك أف األكؿ 
تحكيمي بينما الثاني قضائي، كمف تـ فإف الفكرة الجامعة بيف الحكـ التحكيمي كالحكـ 

القضائي ليست ىي فكرة الحكـ القضائي عمى نحك ما ذىب إليو الرأم الغالب في الفقو 
الفرنسي، كال ىي فكرة الحكـ التحكيمي عمى نحك ما ذىبت إليو المدرسة التاريخية التقميدية 

نما ىي فكرة . 3"الحكـ"التي اعتبرت أف التحكيـ أصؿ القضاء، كا 
كقيؿ أنو يعد بمثابة حكـ كحكـ القضاء تماما، فيما عدا ما اتصؿ بقابميتو في ذاتو 

نما في الكقت الذم يصدر فيو  لمتنفيذ الجبرم، ككذلؾ فإف قرار المحكـ يعتبر بمثابة حكـ، كا 
. 4األمر بتنفيذه، كقبؿ ىذا الكقت يككف مجردا عف ىذه الصفة أم تككف لو طبيعة تعاقدية

إف أكثر مناىج تحديد طبيعة حكـ التحكيـ شيكعا كانتشارا في الكسط القانكني، ىك 
منيج تحديد ىذه الطبيعة نسبة إلى الحكـ القضائي أم نسبة إلى الطبيعة القضائية ليذا 

الحكـ األخير، كمف تـ فالتساؤؿ المثار كفقا ليذا المنيج، عما إذا كاف لحكـ التحكيـ طبيعة 
كىذا التساؤؿ لـ يعدـ مف يجيب عميو باإليجاب، كال مف يجيب عميو بالنفي، . قضائية أـ ال

سكاء في الفقو أك في التشريع مما يعني ليس فقط أف الطبيعة القضائية لحكـ التحكيـ مسألة 

                                                 
1
. 27: ، مرجع سابؽ، ص"التحكيـ في قانكف المسطرة المدنية: "عبد الكريـ الطالب-  

2
 . 27:مرجع سابؽ، ص-  

3
، دار الفكر الجامعي، "القكة التنفيذية لحكـ التحكيـ تميزىا مفترضيا عناصرىا ككقت انقضاءىا: "أحمد محمد حشيش-  

. 25: ، ص2001الطبعة األكلى، 
4
. 260: أحمد أبك الكفا، مرجع سابؽ، ص-  



-انزذكٛى فٙ انزششٚغ انًغشثٙ-   
 

 - 49 - 

نما أيضا أف ىذه الطبيعة ذاتيا مسألة خبلفية في التشريع المقارف،  خبلفية في الفقو، كا 
فاالتجاه المؤيد لكجكد طبيعة قضائية لحكـ التحكيـ يجد صدل لدل القانكف الفرنسي مثبل، 
بينما االتجاه المنكر لكجكد طبيعة قضائية لحكـ التحكيـ يجد صدل لدل القانكف المصرم 

. 1مثبل
أما االتجاه الذم ينفي الطبيعة القضائية عف الحكـ التحكيمي فيك االتجاه القائؿ 

بالطبيعة االتفاقية لحكـ المحكميف كيرل أصحاب ىذا االتجاه أف الحكـ التحكيمي ذك طبيعة 
اتفاقية ال قضائية، كذلؾ ألف التحكيـ بصكرة عامة مف خمؼ إرادة األطراؼ كاختيارىـ، فيـ 

. 2الذيف يعينكف المحكميف كيحددكف سمطاتيـ كاختصاصاتيـ كأجؿ إصدار الحكـ
كينتصر ليذا الرأم أغمبية الفقو في إيطاليا كبعض الفقو في مصر، كسند ىذا االتجاه 

أف الكسائؿ التي اعتمدىا الرأم السابؽ لتأكيد الطبيعة القضائية لحكـ التحكيـ ىي ذاتيا 
الدليؿ عمى الطبيعة االتفاقية لو، فبل يتصكر أف يككف الحكـ ممزما لؤلطراؼ كال حائزا لقكة 

. 3الشيء المقضي بو كال قاببل لمتنفيذ إال بإرادة ىؤالء
كما أف حكـ التحكيـ ال يخضع لنظاـ الطعف في الحكـ القضائي، فمثبل القانكف 

المصرم يحضر خضكع حكـ التحكيـ لنظاـ الطعف في الحكـ القضائي، ال كاستثناء يستند 
إلى اعتبارات المبلئمة، إنما كأصؿ عاـ في نظاـ حكـ التحكيـ يستند إلى منطؽ طبيعتو 

التحكيمية، لذا يتميز ىذا الحضر بأنو كامؿ كمطمؽ، كما أف حكـ التحكيـ ال يخضع لنظاـ 
األحكاـ القضائية الصادرة بصفة انتيائية سكاء نظاـ استئنافيا االستثنائي أك نظاـ قكتيا 

. 4الممزمة
كىناؾ اتجاه آخر يرل بالطبيعة المزدكجة لمحكـ التحكيمي، إذ أنو يجمع بيف 

التعاقدية كالقضائية فيك مف جية تعاقدم ماداـ ينشأ مف إرادة األطراؼ كمف : الطبيعتيف

                                                 
1
. 12: أحمد محمد حشيش، المرجع السابؽ، ص-  

2
. 28: عبد الكريـ الطالب، المرجع السابؽ، ص-  

3
. 29: المرجع السابؽ، ص-  

4
.  كما بعدىا18: أحمد محمد حشيش، المرجع السابؽ، ص: لممزيد مف التكضيح أنظر-  
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إلعطائو القكة التنفيذية - المحكمة–جية أخرل قضائي ألنو ال مراء في تدخؿ الدكلة 
. 1كبالتالي نقمو إلى الطبيعة القضائية

أما عف مكقؼ المشرع المغربي فنبلحظ أف مكقفو كاف متباينا إذ أف قراءة الفصكؿ 
 تكحي بأخذ 1974 مف قانكف المسطرة المدنية لسنة 326 إلى 320 كمف 314-316-318

 كتأكيدا لذلؾ جاء في إحدل حيثيات 2المشرع المغربي بالطبيعة القضائية لحكـ المحكميف
:  ما يمي3قرار محكمة االستئناؼ بالدار البيضاء

حيث أف المشرع حيف أعطى لقرار ىيئة التحكيـ صفة حكـ إال كيجب أف يتضمف "
ف قانكف المسطرة المدنية لـ يكتؼ  كؿ عناصر الحكـ الحقيقي لممسائؿ التي بث فييا، كا 
نما يعتد بو مف ناحية إثارتو كحكـ ال كاتفاؽ . بمجرد إلحاقو باألحكاـ مف حيث الكصؼ، كا 

". كبالتالي فإف حكـ المحكـ يعد بمثابة حكـ صادر عف جية قضائية في الببلد
 فنبلحظ أف المشرع قد أخذ بالطبيعة 319-313-311أما عند قراءة الفصكؿ 

. 4االتفاقية لحكـ المحكميف، كالتي أكدتيا محكمتي االستئناؼ سكاء بالرباط أك الدار البيضاء
 عف ىذا التبايف، إذ أخذ بكؿ مف النظرية 05/08كلـ يخرج المشرع في قانكف 

القضائية كاالتفاقية أك التعاقدية لمحكـ التحكيمي في فصكؿ متفرقة منو، فقد أخذ بالطبيعة 
 مف خبلؿ تغميب مجمكعة مف الشركط يتسـ بيا الحكـ 327-23القضائية في الفصؿ 

.  327-10القضائي، كالطبيعة التعاقدية في الفصؿ 
 شكميات إصدار الحكم التحكيمي- ب

يخضع إصدار الحكـ التحكيمي لقكاعد مكضكعية كشكمية خاصة، فمف أكلى المبادئ 
 فيما يخص إصدار الحكـ التحكيمي ىي صدكر ىذا األخير 05/08التي اىتـ بيا قانكف 

                                                 
1
. 29: عبد الكريـ الطالب، المرجع السابؽ، ص-  

2
. 28: مرجع سابؽ، ص-  

3
.  ذكره األستاذ عبد اهلل درميش1979-05-15 الصادر بتاريخ 8/3795 ممؼ تجارم عدد 871القرار عدد -  

4
 بمحكمة االستئناؼ بالدار البيضاء أشار إليو عبد اهلل درميش في 1976 أبريؿ 13 الصادر بتاريخ 565قرار عدد -  

. 42: رسالتو، ص
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بعد مداكلة الييئة التحكيمية كالتي يجب أف تككف سرية كبأغمب األصكات، إذ يجب عمى 
. 1جميع المحكميف التصكيت لفائدة مشركع الحكـ التحكيمي أك ضده

كيمكف أف نستخمص مف ىذا أنو يجب أف يصدر الحكـ التحكيمي بأغمبية األصكات، 
كليس معنى ىذا انو إذا كانت ىيئة التحكيـ مشكمة مف ثبلثة، فإف اثنيف يكفياف إلصدار 
نما يمـز أف يشترؾ جميع المحكميف في المداكلة التي تسبؽ  الحكـ في غياب الثالث، كا 

. إصدار الحكـ
ذا رفضت األقمية التكقيع يشير  كما يمتـز جميع المحكميف بالتكقيع عمى الحكـ، كا 

كيككف . المحكمكف اآلخركف إلى ذلؾ في الحكـ التحكيمي، مع تثبيت أسباب عدـ التكقيع
. 2لمحكـ نفس األثر كما لك كاف مكقعا مف لدف كؿ محكـ مف المحكميف

كلكف السؤاؿ الذم يثار ىنا ىك في حالة اتفاؽ تحكيمي يشترط اإلجماع أك أغمبية 
. لصدكر الحكـ التحكيمي فما العمؿ في ىذه الحالة؟ (الثمثيف مثبل)معينة 

كذلؾ في الحالة المتعمقة باألحكاـ الكقتية التي ال تتعمؽ بالجكىر، فيؿ تخضع 
لؤلغمبية أـ لطريقة أخرل، أـ تدخؿ في صبلحيات رئيس الييئة الذم لو سمطة اتخاذ 

األحكاـ الكقتية كالتمييدية؟ كىك المعطى الذم يجب تكضيحو كغيابو قد يعرض تطبيؽ 
. 3القانكف إلى فراغ

 كبياناتو كتعميمو، بحيث أكد 4 شكؿ الحكـ مف حيث كتابتو05/08كما عالج قانكف 
 عمى ضركرة كتابة الحكـ التحكيمي، إذ تكمف أىمية كتابة الحكـ التحكيمي 05/08قانكف 

إيداع الحكـ بكتابة ضبط : ككنيا تفتح المجاؿ أماـ تطبيؽ عدة مقتضيات مسطرية منيا
المحكمة المختصة تمييدا لتذييمو بالصيغة التنفيذية، ككذا إمكانية إدراج البيانات التي 

، إذ ككما ىك معمـك 05/08 مف قانكف327-24 ك 327-23يستمزميا كؿ مف الفصميف 
                                                 

1
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-22الفصؿ -  

2
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-25الفصؿ -  

3
. 22: تقرير لجنة العدؿ كالتشريع كحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص-  

4
: لممزيد مف التكضيح حكؿ ىذه النقطة أنظر-  

. 163: ميند أحمد الصانكرم، المرجع السابؽ، ص    -
. 456: حسني المصرم، المرجع السابؽ، ص     -
. 304: فكزم محمد سامي، المرجع السابؽ، ص     -
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فاألحكاـ تتككف مف عدة عناصر، كممخص الكقائع كالحيثيات أك التعميؿ كمنطكؽ الحكـ، 
كىي تقريبا نفس العناصر المتطمبة في حكـ المحكميف الذم يجب أف يتضمف أيضا 

المستندات كبياف النقط التي تـ الفصؿ فييا بمقتضى الحكـ التحكيمي إضافة إلى اتفاؽ 
. 1التحكيـ الذم يجب أف يدرج في حكـ التحكيـ

 327-23أما فيما يخص تعميؿ الحكـ التحكيمي فقد أشارت الفقرة الثانية مف الفصؿ 
 إلى كجكب تعميؿ الحكـ التحكيمي إال إذا اتفؽ األطراؼ عمى خبلؼ ذلؾ 05/08مف قانكف 

في اتفاؽ التحكيـ، أك كاف القانكف الكاجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ ال يستكجب تعميؿ 
الحكـ، كيستثنى مف ذلؾ الحكـ المتعمؽ بنزاع يككف أحد األشخاص الخاضعيف لمقانكف العاـ 

. 2طرفا فيو،إذ يجب أف يككف دائما معمبل
، فإف الحكـ التحكيمي يمكف أال يتضمف 3كنبلحظ ىنا أنو كخبلفا لؤلحكاـ القضائية

ف كاف التعميؿ في حقيقة  عنصر التعميؿ أك التسبيب كيبقى صحيحا كمنتجا لكافة آثاره كا 
. األمر ضمانة لحياد كنزاىة المحكـ، كلذلؾ يستحسف اعتماده

05/08كقد أكجب قانكف 
 لصحة الحكـ التحكيمي، تضمنو لمجمكعة مف البيانات 4

أسماء المحكميف، جنسياتيـ، كصفاتيـ، كعناكينيـ، إضافة إلى تاريخ صدكر الحكـ : كىي
، أك أسماء المحاميف أك أم 5كمكانو، ثـ األسماء العائمية كالشخصية لؤلطراؼ كعناكينيـ

. شخص يمثميـ
إضافة إلى البيانات السابقة، كالتي كاف اليدؼ منيا إضفاء نكع مف الكضكح عمى 
الحكـ التحكيمي، فإف المشرع ألـز تحديد المحكميف كنفقات التحكيـ ككذا كيفية تكزيع ىذه 

النفقات بيف األطراؼ كذلؾ تفاديا لنشكب أم نزاع بيذا الخصكص، كفي حالة إغفاؿ 
                                                 

1
. 27: عبد الكريـ الطالب، المرجع السابؽ، ص: لممزيد مف التكضيح أنظر-  

. 267-266-265: أحمد أبك الكفا، المرجع السابؽ، ص    -
يبطؿ الحكـ إذا لـ يكف مسببا، كمع ذلؾ فإف حكـ المحكـ ال يؤخذ بما يؤخذ بو القضاء :"كيذىب أحمد أبك الكفا إلى أنو- 2

في حدكد الدقة المقررة في التسبيب كيكفي أف يذكر المحكـ نصكص القانكف التي قاـ بإعماليا بصدد النزاع سكاء مف 
ناحية تكييؼ الكقائع أكمف ناحية إرساء حكـ القانكف عمى الكقائع المستخمصة في النزاع كقبؿ أيضا أف عدـ كفاية 

.= التسبيب أك إيراده في صكرة عامة ال يؤدم إلى البطبلف ماداـ أف ىذا أك ذاؾ ال يتضمف مخالفة لمقانكف
. 268: أحمد أبك الكفا، المرجع السابؽ، ص     = 

3
.  مف قانكف المسطرة المدنية عمى كجكب تعميؿ األحكاـ القضائية50بحيث ينص الفصؿ -  

4
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-24الفصؿ -  

5
. يقصد بالعنكاف ىنا العنكاف الشخصي أك التجارم أك المكطف أك المقر االجتماعي لؤلطراؼ-  
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االتفاؽ بيف األطراؼ كالمحكميف عمى تحديد ىذه األتعاب فإف الييئة التحكيمية تقـك 
بتحديدىا بقرار مستقؿ يككف قاببل لمطعف أماـ رئيس المحكمة المختصة الذم يصدر قرارا 

. نيائيا غير قابؿ لمطعف في المكضكع
كبيذا فإف المشرع المغربي فرض تبياف جميع البيانات الضركرية في الحكـ التحكيمي 

. كالتي يمكف أف تككف محؿ لبس أك خبلؼ
حجية الحكم التحكيمي وقوتو التنفيذية : ثانيا

حجية الحكم التحكيمي  - أ
لقد أسالت مسألة حجية الحكـ التحكيمي الكثير مف المداد، إذ تعددت اآلراء كاختمفت 

، ذىبت إلى أف األحكاـ 1بيذا الخصكص، كلكف معظـ المكاقؼ سكاء الفقيية أك التشريعية
التحكيمية تحكز حجية األمر المقضي بو بمجرد صدكرىا فيككف لمف صدر لصالحو الحكـ 
التمسؾ بما أثبتتو لو مف حقكؽ كمزايا باعتبار أف ما خمص إليو ىك عنكاف الحقيقة شأنو في 
ذلؾ شأف أحكاـ القضاء كال يجكز إعادة طرح النزاع المقضي فيو عمى أية جية قضائية أك 

. 2ىيئة تحكيمية أخرل
، بحيث نص عمى أنو يكتسب الحكـ التحكيمي بمجرد 327-26كىذا ما أكده الفصؿ 

" صدكره حجية الشيء المقضي بو بخصكص النزاع الذم تـ الفصؿ فيو
كحجية الحكـ التحكيمي، ىي تطبيؽ خاص مف تطبيقات مبدأ حجية الحكـ اإلجرائي 
منذ صدكره، لذا يككف لحكـ التحكيـ حجيتو منذ صدكره مما يعني أف ىذه الحجية ال تتكقؼ 

. عمى إيداع الحكـ كال عمى استصدار األمر بتنفيذه
                                                 

1
 مف قانكف المرافعات الفرنسي عمى أف القرار التحكيمي يحكز بمجرد صدكره حجية الشيء 1476إذ تنص المادة -  

. المقضي بو فيما يتعمؽ بالمنازعة التي فصؿ فييا
كيككف لحكـ التحكيـ بمجرد صدكره : " عمى أنو1993 لسنة 42 مف قانكف التحكيـ التكنسي رقـ 32/2تنص المادة     -

".= قكة األمر المقضي بالنسبة لمكضكع الخبلؼ الذم بث فيو
تحكز أحكاـ المحكميف الصادرة طبقا ليذا القانكف حجية : " مف القانكف المصرم عمى أنو55تنص المادة     =  - 
...". األمر

 مف قكاعد اليكنستراؿ عمى أف حكـ التحكيـ يككف نيائيا ممزما لمطرفيف كيمتـز الطرفاف بتنفيذه دكف 32تنص المادة      - 
. تأخير

2
العمؿ القضائي كالتحكيـ التجارم، دفاتر المجمس " دكر القضاء في األمر بتنفيذ أحكاـ التحكيـ: "خالد أحمد عبد الحميد-  

. 43:  ص2005/7األعمى، مرجع سابؽ، عدد 
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كبيذا تختمؼ حجية حكـ التحكيـ عف قكتو التنفيذية التي ال يحكزىا إال بعد إيداعو 
كاستصدار أمر قضائي بتنفيذه، ككضع الصيغة التنفيذية عمى صكرتو كتكقيعيا كختميا 

. 1بخاتـ المحكمة
 سمب الحكـ التحكيمي حجيتو، كذلؾ إذا تعمؽ األمر بنزاع 2إال أف المشرع المغربي

يككف أحد األشخاص المعنكييف طرفا فيو، إذ لـ يمنح الحكـ التحكيمي في ىذه الحالة حجية 
الشيء المقضي بو، إال بناءا عمى أمر بتخكيؿ الصيغة التنفيذية، كيقـك الطرؼ األكثر 
استعجاال بتقديـ طمبو أماـ القاضي المختص، كىكذا فإف األحكاـ التحكيمية الصادرة 

بخصكص نزاع يككف أحد األشخاص المعنكييف الخاضعيف لمقانكف العاـ طرفا فيو، ال 
. يكتسب حجية الشيء المقضي بو إال بعد تذييمو بالصيغة التنفيذية

كما تثير حجية الحكـ التحكيمي نقاشا آخر حكؿ اعتبارىا كرقة رسمية أك عرفية إذ 
. 3ىناؾ اختبلؼ بيف الميتميف كلك أف الرأم الغالب يذىب إلى أنيا كرقة رسمية

 عمى أف حكـ المحكميف كرقة 1994كقد أكد قانكف التحكيـ المصرم الصادر سنة 
نما يكفي أف تصدر  رسمية، ألنو ليس بالضركرة أف تصدر ىذه الكرقة مف مكظؼ عمكمي كا 

مف شخص أنيطت بو خدمة عامة، أك كمفو القانكف بالتزاـ عاـ كالمحكـ اختير مف قبؿ 
األطراؼ ليضطمع بميمة تطبيؽ القانكف كىي ميمة ذات طابع عمكمي في نطاؽ معيف، 

كبيذا ال يتصكر أف يعتبر حكـ التحكيـ كرقة رسمية مف غير أف يعتبر المحكـ مكمفا بتأدية 
. 4كظيفة القضاء في خصكص النزاع المتفؽ فيو عمى التحكيـ

                                                 
1
. 34-33: أحمد محمد حشيش، المرجع السابؽ ص-  

تنفيذ أحكاـ المحكميف األمر بتنفيذ أحكاـ المحكميف الكطنية : "أحمد ىندم:      كلممزيد مف التكضيح حكؿ الحجية أنظر
. 23-22: ، ص2001، دار الجامعة الجديدة لمنشر، طبعة "كاألجنبية

2
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-26الفصؿ -  

3
. 33: أحمد محمد حشيش، المرجع السابؽ، ص: لممزيد مف التكضيح حكؿ رسمية الحكـ التحكيمي أنظر-  

4
. 38-37: أحمد محمد حشيش، المرجع السابؽ، ص-  
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أما في المغرب كأماـ غياب نص صريح فيما يخص رسمية الحكـ التحكيمي فإف 
 ذىب إلى القكؿ بأف حكـ المحكميف كرقة رسمية كدليميـ في ذلؾ الفصميف 1جانبا مف الفقو

.  مف قانكف االلتزامات كالعقكد418-419
:  مف قانكف االلتزامات كالعقكد عمى418إذ ينص الفصؿ 

الكرقة الرسمية ىي التي يتمقاىا المكظفكف العمكميكف الذيف ليـ صبلحية التكثيؽ في "
: مكاف تحرير العقد كذلؾ في الشكؿ الذم يحدده القانكف كتككف رسمية أيضا

. األكراؽ المخاطب عمييا مف القضاة في محاكميـ-1
األحكاـ الصادرة مف المحاكـ المغربية كاألجنبية بمعنى أف ىذه األحكاـ يمكنيا -2

" حتى قبؿ صيركرتيا كاجبة التنفيذ أف تككف حجة عمى الكقائع التي تثبتيا
كبالتالي فإنو إذا اعتمدنا عمى مقتضيات ىذا الفصؿ يككف الحكـ التحكيمي كرقة 

. رسمية بشكؿ ال جداؿ فيو
:  مف قانكف االلتزامات كالعقكد عمى419كينص الفصؿ 

الكرقة الرسمية حجة قاطعة حتى عمى الغير في الكقائع كاالتفاقات التي يشيد "
". المكظؼ العمكمي الذم حررىا بحصكليا في محضره كذلؾ إلى أف يطعف فييا بالزكر

 تضمف في حيثياتو 2كما يؤكد ىذا الطرح أف قرار محكمة االستئناؼ بالدار البيضاء
. أسانيد قكية عمى رسمية الحكـ التحكيمي

                                                 
1
. 33: عبد الكريـ الطالب، المرجع السابؽ، ص-  

2
 منشكر بمجمة اإلشعاع تصدرىا ىيئة المحاميف بالقنيطرة 04/11/1997 الصادر بتاريخ 97/1784القرار رقـ -  

حيث إف المقرر فقيا كقضاء، إف قرارات التحكيـ :"  كجاء في القرار188: ص1997، دجنبر 9 السنة 16العدد
تكتسب حجيتيا فيما قضت بو الحقكؽ انطبلقا مف القرينة القانكنية القاطعة التي تقررىا، مف حيث أمر التنفيذ الذم 

 مف قانكف المسطرة المدنية يقتصر عمى منح 322يصدر عف رئيس المحكمة االبتدائية في نطاؽ أحكاـ الفصؿ 
الصيغة التنفيذية لممقرر التحكيمي ليضحى قاببل لمتنفيذ، كيقتصر دكر ىذا األخير عمى القياـ بفحص ظاىرم لممقرر 

.  مف نفس القانكف306المذككر لمتأكد مف عدـ تعارضو مع مقتضيات النظاـ العاـ كفؽ المنصكص عميو في الفصؿ 
      كحيث أنو لذلؾ يتعيف التفريؽ بيف حجية الشيء المقضي بو لممقرر التحكيمي كبيف القكة التنفيذية التي تمنح ليذا 

. المقرر بأمر مف رئيس المحكمة الذم ال يبت في جكىر النزاع
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القوة التنفيذية لمحكم التحكيمي -  ب
مف المسمـ بو أنو ليس لحكـ التحكيـ عند صدكره أية قكة تنفيذية حتى كلك كاف ىذا 
الحكـ حكما بإلزاـ، بينما ليذا الحكـ حجيتو كقكتو الرسمية منذ صدكره حتى كلك لـ يكف 

حكما بإلزاـ، مما يعني أف ىناؾ اختبلؼ بيف قكل حكـ التحكيـ مف حيث مدل كجكدىا عند 
. 1صدكره

كبالتالي فإف ىذه األحكاـ ال تكتسب بذاتيا القكة التنفيذية، كالتي تخكليا الحصكؿ عمى 
. الحماية القضائية بكاسطة التنفيذ الجبرم، إذ أنيا ال تعد سندات تنفيذية

فالقكة التنفيذية ال  تمحؽ حكـ التحكيـ إال بصدكر أمر التنفيذ مف جية القضاء 
المختص كىك ما يميز أحكاـ التحكيـ عف أحكاـ القضاء التي تنفذ إذا صارت انتيائية دكف 
حاجة إلى صدكر أمر بتنفيذىا، كعمة ذلؾ أف حكـ التحكيـ ال يستمد أية قكة مف السمطة 

العامة فيحتاج إلى صدكر مثؿ ىذا األمر مف القضاء حتى يصؿ إلى مرتبة الحكـ القضائي 
. 2كيمكف تنفيذه جبرا

كبعد تدخؿ قضاء الدكلة بما لو مف سمطة عامة لؤلمر بتنفيذ أحكاـ التحكيـ ضركريا، 
لكي يتحقؽ لمتحكيـ فاعميتو كيؤدم دكره المنشكد كطريؽ استثنائي لمفصؿ في المنازعات 
مكانية تنفيذه جبرا بكافة الكسائؿ التي  فيك يمثؿ اعترافا مف قضاء الدكلة بسبلمة الحكـ كا 

. 3يتيحيا القانكف
ذا كاف دكر القضاء عند إصدار األمر بتنفيذ أحكاـ التحكيـ تنحصر في التأكد مف  كا 
تكافر الشركط البلزمة لتنفيذىا دكف تدخؿ في مكضكعيا، فبل يممؾ القاضي التحقؽ مف 

                                                                                                                                                         

      كحيث أنو لما كانت حجية الشيء المقضي بو ىي قرينة قاطعة عمى الحقيقة التي يحمميا سكاء الحكـ القضائي أك 
 مف قانكف االلتزامات 419المقرر التحكيمي كتعني ىذه القرينة أف الكقائع المثبتة في المدلكؿ الذم يشير إليو الفصؿ 

كالعقكد، كالحقكؽ التي فصمت فييا ال يمكف أف تككف محؿ مجادلة جديدة فإنو ليس ىناؾ محؿ لمتمييز بيف األحكاـ 
األجنبية المشار إلييا في الفصؿ المذككر كبيف مقررات التحكيـ التجارم الدكلي بالنظر لممقرر التحكيمي المعتمد 

". عميو في الطمب
1
. 38: أحمد محمد حشيش، المرجع السابؽ، ص-  

2
. 43: خالد أحمد عبد المجيد، المرجع السابؽ، ص-  

3
. 270: ، ص2002، طبعة "التحكيـ: "أحمد السيد صاكم-  
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عدالة ىذه األحكاـ أك صحة قضائيا في المكضكع، ألنو ال يعد ىيئة استئنافية في ىذا 
الصدد، إال أنو رغـ ذلؾ يظؿ لمقضاء دكر كبير في مراقبة أحكاـ التحكيـ لمثثبث مف صحة 

مكانية تنفيذىا . 1إجراءاتيا كا 
كبالتالي فعمى قاضي التنفيذ أف يراقب كؿ الشكؿ الذم يكجبو القانكف إلصدار حكـ 
المحكـ، كأية مخالفة يمحظيا كتؤدم إلى بطبلف الحكـ تكجب عميو حتما أف يمتنع عف 

. إصدار األمر بالتنفيذ
كىكذا، فالمشرع شاء أف يراقب عمؿ المحكـ ألنو ال يستمد سمطتو إال مف اتفاؽ 
الخصـك عمى التحكيـ، فأكجب قبؿ تنفيذ حكمو كقبؿ كضع الصيغة التنفيذية عميو مف 

شراؼ قاضي التنفيذ بالمحكمة كإجراء  جانب كاتب ضبط المحكمة كجب أف يخضع لرقابة كا 
تمييدم أكلي يسبؽ كضع الصيغة التنفيذية لمجرد التحقؽ مف أف الحكـ قد صدر بالفعؿ 
تنفيذا لمشارطة تحكيـ كأف المحكـ قد راعى الشكؿ الذم يتطمبو مف القانكف سكاء عند 

. 2الفصؿ في النزاع أـ عند كتابة حكمو
 ككباقي التشريعات نظـ تخكيؿ الصيغة التنفيذية 05/08كالمشرع المغربي في قانكف 

327-31لمحكـ التحكيمي في عدة فصكؿ، إذ نص الفصؿ 
 عمى ككف الحكـ التحكيمي ال 3

ينفذ جبريا إال بمقتضى أمر بتخكيؿ الصيغة التنفيذية، كما نظـ ىذا الفصؿ إجراءات ككذا 
 4آجاؿ إيداع الحكـ التحكيمي لمحصكؿ عمى الصيغة التنفيذية، ككذلؾ فقد نص المشرع

 5كما أكجب المشرع. عمى ككف األمر بتخكيؿ الصيغة التنفيذية يككف غير قابؿ لمطعف
. كذلؾ عمى القاضي تعميؿ األمر الذم يرفض منح الصيغة التنفيذية لمحكـ التحكيمي

                                                 
1
 منشكر في مجمة القضاء 1277/88 في الممؼ المدني 7/7/1992 الصادر في 1766فكما جاء في القرار رقـ -  

:  ما يمي155: ، ص144كالقانكف عدد 
لما كاف النزاع الذم صدر فيو القرار المطعكف فيو يتعمؽ بمنح الصيغة التنفيذية لحكـ المحكميف فإف المحكمة لـ يكف      "

 مف قانكف المسطرة المدنية إال أف تتأكد مف أف مقررىـ لـ يكف مشكبا بعيب البطبلف 321ليا بمقتضى الفصؿ 
...". كبالخصكص ما يتعمؽ بالنظاـ العاـ كال يجكز ليا أف تنظر في المكضكع الذم فصؿ فيو المحكمكف

2
. 293: أحمد أبك الكفا، المرجع السابؽ، ص-  

3
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-31الفصؿ -  

4
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-32الفصؿ -  

5
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-33الفصؿ -  
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أما في حالة ما إذا اتفؽ الخصـك عمى عدـ إيداع حكـ المحكميف كقامكا بتنفيذه 
اختيارا، فإف تنفيذ الحكـ قبؿ ىذا اإليداع كقبؿ صدكر األمر بتنفيذه، يككف شأنو شأف تنفيذ 
أم حكـ قضائي اختيارا في الرأم الذم يرل أف حكـ المحكـ بمثابة حكـ قضائي كلك قبؿ 

كال يممؾ الخصـ الذم - في الرأم اآلخر- إيداعو، كشأف تنفيذ أم اتفاؽ ثابت بكرقة عرفية 
قاـ بالتنفيذ اختيارا أف يتمسؾ بعدئذ ببطبلف ىذا التنفيذ بحجة عدـ الحصكؿ عمى األمر 

، ذلؾ أف األصؿ كالعادة، أف المقررات التحكيمية سكاء كانت كطنية أك دكلية، تنفذ 1بالتنفيذ
بكيفية رضائية، كبدكف إجبار عمى التنفيذ ألنيا أصبل مؤسسة عمى عقد التحكيـ أك شرط 

التحكيـ المضمف في العقد الرابط بيف األطراؼ فالحكـ التحكيمي إنما ىك امتداد لذلؾ العقد 
كأثر مف آثاره كالتزاـ األطراؼ بتنفيذ العقد أك شرط التحكيـ يترتب عنو التزاـ بتنفيذ حكـ 

. 2التحكيـ
 الطعن في الحكم التحكيمي: ثالثا

إف األطراؼ عندما يتفقكف عمى إخضاع نزاعاتيـ لمتحكيـ يبحثكف عف حؿ نزاعاتيـ 
في إطار مسطرة مرنة سريعة نسبيا منسجمة كحاجتيـ، كبعيدة عف إكراىات المسطرة 

القضائية، كال يعني ذلؾ بأم حاؿ مف األحكاؿ قبكليـ بعدالة تحكيمية غير متساكية كغير 
عادلة،كلذلؾ فإف اختيارىـ لمتحكيـ يستمـز حمايتيـ مف االنحرافات الخطيرة التي قد تترتب 

عف ىذه الطريقة الخاصة في تصريؼ العدالة،كاعتبارا لذلؾ يجب تكفير طرؽ الطعف 
البلزمة لؤلطراؼ المتنازعة في القرارات التحكيمية، مع كجكب تقييد الكسائؿ المعتمدة في 

الطعف كحصرىا في اإلخبلالت المسطرية ذات الطابع الخطير، دكف اإلخبلالت البسيطة أك 
األخطاء المتعمقة بتطبيؽ القانكف أك تقدير الحجج أك تفسير العقد، فيذه األخطاء تندرج 

                                                 
1
. 283: أحمد أبك الكفا، المرجع السابؽ، ص-  

2
إبراىيـ بحماني، تنفيذ المقررات التحكيمية الكطنية كالدكلية، مشاركة في ندكة العمؿ القضائي كالتحكيـ التجارم المنظمة -  

، منشكر بسمسمة  دفاتر المجمس 2004 مارس 5باشتراؾ بيف المجمس األعمى كمحكمة النقض المصرية بتاريخ 
. بعدىا  كما89: ، ص7/2005األعمى، عدد 
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ضمف األخطاء التي يتحمؿ مسؤكليتيا األطراؼ باختيارىـ لمتحكيـ كتشكؿ ثمف كمقابؿ 
. 1المزايا التي يجنكنيا مف المجكء إلى ىذه المسطرة

كيختمؼ مكقؼ القكانيف الكطنية مف طرؽ الطعف في حكـ التحكيـ، كتتفؽ جميعيا 
عمى جكاز الطعف ببطبلنو بدعكل البطبلف األصمية، كالبطبلف جزاء يرتبو المشرع أك تقضي 
بو المحكمة إذا افتقد العمؿ القانكني أحد الشركط الشكمية أك المكضكعية المطمكبة لصحتو 

. 2قانكنا، كيؤدم ىذا الجزاء إلى إفقاد العمؿ القانكني قيمتو المفترضة
كعمى الرغـ مف حتمية خضكع حكـ التحكيـ إلى رقابة قضاء الدكلة، إال أف الطبيعة 

الخاصة لمعدالة التي يقـك بيا المحكـ كالمستندة في أساسيا إلى إرادة األطراؼ، تضفي عمى 
أكجو الرجكع كطرؽ الطعف عمى الحكـ التحكيمي ذاتية مستمدة مف اليدؼ مف طرؽ الطعف 
كمف كيفية تنظيميا مف الناحية الفنية، فإذا كانت طرؽ الطعف ضد األحكاـ الصادرة عف 

القضاء تيدؼ إلى تدارؾ ما كقع فيو الحكـ الصادر عف المحاكـ الدنيا مف خطأ، سكاء كاف 
ىذا الخطأ قد كقع في القانكف أك الكاقع، كذلؾ مف خبلؿ الطعف عمى ىذا الحكـ أماـ 

المحاكـ األعمى درجة كالتي يطمب منيا الطرؼ ذك المصمحة في الطعف إصدار حكـ يحؿ 
. محؿ الحكـ المطعكف عميو

فقضاء التحكيـ بطبيعتو ىك قضاء خاص يستبعد كيستنكؼ الخضكع لقضاء الدكلة 
ف  خاصة كأف المنازعات البلحقة عمى صدكر حكـ التحكيـ تمتيـ كؿ محاسف التحكيـ، بؿ كا 

البعض ذىب إلى القكؿ بأف نظاـ التحكيـ يفقد سبب كجكده كقيمتو إذا أعقب إجراءات 
. 3التحكيـ إجراءات الحقة أماـ قضاء الدكلة

                                                 
1
-  GABRIELLE KAUFMAN KOHLER , les voies de recours contre les sentences 

arbitrales, participation au colloque l’arbitrage commercial interne et international,  
organisé par le ministère de la justice et la CGEM en collaboration avec la cour 

suprême, 3-4 Mars 2004, N° 6/2005, p : 163. 

2
. 484: حسني المصرم، المرجع السابؽ، ص-  

3
. 323: ، المرجع السابؽ، ص"المكجز في النظرية العامة في التحكيـ التجارم الدكلي: "حفيظة السيد حداد-  
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كطرؽ الطعف المكجية إلى الحكـ التحكيمي تيدؼ إلى التيقف مف الشركط التي كفقا 
صدار الحكـ التحكيمي . 1ليا قاـ المحكـ بأداء ميمتو كا 

 كاف صريحا في عدـ قبكؿ الحكـ 05/08كنبلحظ أف المشرع المغربي في قانكف 
. 3 إال في الحاالت المنصكص عمييا في القانكف2التحكيمي لمطعف

      كىكذا فإنو يمكف أف يككف الحكـ الصادر عف الييئة التحكيمية مكضكع إعادة النظر 
. 4 مف قانكف المسطرة المدنية402طبقا لمشركط المقررة في الفصؿ 

كما يمكف لمحكـ التحكيمي أف يككف قاببل لتعرض الغير الخارج عف الخصكمة مع 
. 5 مف قانكف المسطرة المدنية305 ك 304 ك 303احتراـ الفصكؿ 

                                                 
1
: لمزيد مف المعمكمات حكؿ طرؽ الطعف في الحكـ التحكيمي أنظر-  

.  كما بعدىا322حفيظة السيد حداد، المرجع السابؽ، ص    - 
.  كما بعدىا377: حسني المصرم، المرجع السابؽ، ص   - 
.  كما بعدىا387:، مرجع سابؽ، ص"التحكيـ التجارم الدكلي: "فكزم محمد سامي   - 
. 361 إلى 358: عبد اهلل درميش، المرجع السابؽ، ص   - 

2
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-34الفصؿ -  

3
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-36 ك327-35الفصميف -  
:  مف قانكف المسطرة المدنية عمى أنو402ينص الفصؿ - 4

ك      يمكف أف تككف األحكاـ التي ال تقبؿ الطعف بالتعرض كاالستئناؼ مكضكع إعادة النظر ممف كاف طرفا في الدعكل أ
ممف استدعى بصفة قانكنية لممشاركة فييا كذلؾ في األحكاؿ اآلتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصكص عمييا 

:  المتعمقة بالمجمس األعمى379في الفصؿ 
. إذا بت القاضي فيما لـ يطمب منو أك حكـ بأكثر مما طمب أك إذا أغفؿ البت في أحد الطمبات -1
 .إذا كقع تدليس أثناء تحقيؽ الدعكل -2
. إذا بني الحكـ عمى مستندات كاعتراؼ أك صرح بأنيا ضركرة كذلؾ بعد صدكر الحكـ -3
. إذا اكتشفت بعد الحكـ كثائؽ حاسمة كانت محتكرة لدل الطرؼ اآلخر -4
.= إذا كجد تناقض بيف أجزاء نفس الحكـ -5
إذا قضت نفس المحكمة بيف نفس األطراؼ كاستنادا لنفس الكسائؿ بحكميف انتيائييف كمتناقضيف كذلؾ لعمة =  -6

 .عدـ اإلطبلع عمى حكـ سابؽ أك لخطأ كاقعي
. إذا لـ يقع الدفاع بصفة صحيحة عمى حقكؽ إدارات عمكمية أك حقكؽ قاصريف -7

يمكف لكؿ شخص أف يتعرض عمى حكـ قضائي يمس بحقكقو " : مف قانكف المسطرة المدنية عمى أنو303ينص الفصؿ - 5
". إذا كاف لـ يستدع ىك أك مف ينكب عنو في الدعكل

يقدـ تعرض الغير الخارج عف الخصكمة كفقا لمقكاعد المقررة :" مف نفس القانكف عمى أنو304كينص الفصؿ      - 
. لممقاكالت االفتتاحية لمدعكل

      ال يقبؿ أم تعرض لمخارج عف الخصكمة إذا لـ يرفؽ بكصؿ يثبت إيداعو بكتابة ضبط المحكمة مبمغا مساكيا لمغرامة 
: في حدىا األقصى كالتي يمكف الحكـ بيا تطبيقا لمفصؿ اآلتي
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-36أما الطعف بالبطبلف في الحكـ التحكيمي فقد حصر المشرع بمقتضى الفصؿ 
327

:  الحاالت التي يمكف فييا الطعف بالبطبلف كىي كالتالي1
إذا صدر الحكـ التحكيمي في غياب اتفاؽ التحكيـ أك إذا كاف اتفاؽ التحكيـ باطبل -1

. أك إذا صدر الحكـ بعد انتياء أجؿ التحكيـ
إذا تـ تشكيؿ الييئة التحكيمية أك تعييف المحكـ المنفرد بصفة غير قانكنية أك -2

. مخالفة التفاؽ الطرفيف
إذا بثت الييئة التحكيمية دكف التقيد بالميمة المسندة إلييا أك بثت في مسائؿ ال -3

يشمميا التحكيـ أك تجاكزت حدكد ىذا االتفاؽ، كمع ذلؾ إذا أمكف فصؿ أجزاء الحكـ 
الخاصة بالمسائؿ الخاضعة لمتحكيـ عف أجزائو الخاصة بالمسائؿ الغير خاضعة لو، فبل 

. يقع البطبلف إال عمى األجزاء األخيرة كحدىا
 فيما يخص 327-24ك (2الفقرة ) 327-23إذا لـ تحتـر مقتضيات الفصميف -4

 327-25أسماء المحكميف كتاريخ الحكـ التحكيمي كالفصؿ 
إذا تعذر عمى أم مف طرفي التحكيـ تقديـ دفاعو بسبب عدـ تبميغو تبميغا - 5

صحيحا بتعييف محكـ أك بإجراءات التحكيـ أك ألم سبب آخر يتعمؽ بكاجب احتراـ حقكؽ 
. الدفاع

. إذا صدر الحكـ التحكيمي خبلفا لقاعدة مف قكاعد النظاـ العاـ-6
في حالة عدـ التقيد باإلجراءات المسطرية التي يتفؽ األطراؼ عمى تطبيقيا أك -7

. استبعاد تطبيؽ القانكف الذم اتفؽ األطراؼ عمى تطبيقو عمى مكضكع النزاع
كيعتبر الطعف بالبطبلف مف النظاـ العاـ أم أف المحكمة تثيره مف تمقاء نفسيا كذلؾ 
إذا تضمف ما يخالؼ النظاـ العاـ في المغرب أك إذا كاف مكضكع النزاع في المسائؿ التي 

. ال يجكز فييا التحكيـ

                                                                                                                                                         

يحكـ عمى الطرؼ الذم ال يقبؿ تعرضو بغرامة ال تتجاكز مائة درىـ :" مف نفس القانكف عمى أنو305      ينص الفصؿ 
بالنسبة لممحاكـ االبتدائية كثبلثمائة درىـ بالنسبة لمحاكـ االستئناؼ كخمسمائة درىـ بالنسبة لممجمس األعمى دكف 

". مساس بتعكيض الطرؼ اآلخر عند االقتضاء
1
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-36أنظر الفصؿ -  
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كمف آثار الطعف بالبطبلف في الحكـ التحكيمي أنو يكقؼ تنفيذ الحكـ التحكيمي سكاء 
قبؿ التقدـ بالطعف أك بعده كذلؾ داخؿ أجؿ خمسة عشر يكما مف تبميغ الحكـ التحكيمي 

. المذيؿ بالصيغة التنفيذية
ففي حالة ما إذا أبطمت المحكمة الحكـ التحكيمي فإنيا تنظر في جكىر النزاع كذلؾ 
في إطار الميمة المسندة إلى الييئة التحكيمية، ىذا طبعا في حالة إذا لـ يكف ىذا اإلبطاؿ 

. 1بسبب غياب اتفاؽ التحكيـ أك بطبلنو
أما إذا قضت محكمة االستئناؼ برفض دعكل البطبلف فيجب عمييا في ىذه الحالة 

 .2أف تأمر بتنفيذ الحكـ التحكيمي كيككف قرارىا في ىذه الحالة نيائيا

انزذكٛى انـــذٔنٙ : انًجذث انثبَٙ

إف اىتماـ المشرع المغربي بالتحكيـ الدكلي، كاف محدكدا مقارنة مع بعض التشريعات 
األخرل كالتشريع الفرنسي أك المصرم، فقد اقتصر قانكف المسطرة المدنية عمى التطرؽ إلى 

التحكيـ الداخمي دكف التحكيـ الدكلي، األمر الذم كاف يخمؽ عدة إشكاالت لمراغبيف في 
. المجكء إلى التحكيـ لفض نزاعاتيـ

لى غاية صدكر قانكف   ديسمبر 6 كخركجو إلى حيز التنفيذ بتاريخ 08-05كىكذا، كا 
، فقد كاف المغرب يقتصر في إطار التحكيـ الدكلي عمى تطبيؽ بنكد االتفاقيات 2007

الدكلية التي صادؽ عمييا، كىك ما سنقـك بدراستو في المطمب األكؿ ليذا المبحث، ثـ بعد 
 كالخاصة بالتحكيـ الدكلي 05/08ذلؾ سنقـك بدراسة القكاعد القانكنية التي جاء بيا قانكف 

كالذم أفرد ليا المشرع الفرع الثاني مف الباب الثامف الخاص بالتحكيـ كالكساطة االتفاقية 
. كالذم سد الفراغ القانكني الكبير الذم كاف يتميز بو القانكف المغربي في ىذا الخصكص

التحكيم الدولي في إطار االتف اقيات  : المطلب األول
لقد ارتأينا أف نقـك بدراسة التحكيـ الدكلي في المغرب في إطار االتفاقيات كذلؾ ككف 
االتفاقيات الدكلية كانت أكؿ تشريع إف صح التعبير لمتحكيـ التجارم الدكلي في المغرب، إذ 

 كالذم كاف أكؿ قانكف يأتي بمقتضيات خاصة بالتحكيـ التجارم 05/08كقبؿ صدكر قانكف 
                                                 

1
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-37الفصؿ -  

2
. (أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف327-38الفصؿ -  
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الدكلي، فإف المغرب كاف يطبؽ نصكص االتفاقيات الدكلية التي صادؽ عمييا في ىذا 
 فإف أكؿ مقتضى جاء بو في الفرع الثاني 05/80الخصكص، كحتى بعد صدكر قانكف 

كالخاص بالتحكيـ الدكلي ىك نصو عمى ككف مقتضيات ىذا الفرع تطبؽ دكف اإلخبلؿ بما 
.  1كرد في االتفاقيات الدكلية المصادؽ عمييا مف لدف المغرب كالمنشكرة في الجريدة الرسمية
كىكذا فإنو فيما يخص التحكيـ التجارم الدكلي في المغرب، فإف التشريع االتفاقي 
سبؽ تطبيقو التشريع القانكني كبالتالي سنقـك بتقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف سنتناكؿ في 
الفرع األكؿ دراسة أىـ االتفاقيات الدكلية التي صادؽ عمييا المغرب كالخاصة بالتحكيـ 

التجارم الدكلي، كسنقـك في الفرع الثاني بدراسة أىـ االتفاقيات العربية التي صادؽ عمييا 
. المغرب في ىذا المجاؿ

االرفبلٛبد انذٔنٛخ : انفمشح األٔنٗ

سنركز في ىذا الفرع عمى دراسة أىـ االتفاقيات الدكلية التي تطرقت إلى التحكيـ 
التجارم الدكلي كالتي صادؽ عمييا المغرب، كىكذا سنتناكؿ في الفقرة األكلى اتفاقية نيكيكرؾ 

. 1965، كفي الفقرة الثانية سنتطرؽ إلى دراسة اتفاقية كاشنطف لسنة 1958لسنة 
 

 1958اتفاقية نيويورك لسنة : أوال
مع كثرة كازدياد التعامؿ التجارم الدكلي بعد الحرب العالمية الثانية، ظيرت الحاجة 
إلى إيجاد نظاـ لمتحكيـ أكثر مبلئمة لمتطمبات العصر، كإليجاد حؿ أىـ مشكمة في التحكيـ 

 كاتفاقية 1923كىي كيفية تنفيذ الحكـ التحكيمي، كرغـ أف كبل مف بركتكككؿ جنيؼ لسنة 
 قد تناكال ىذه المسألة، إال أف أحكاميما لـ تكف تتميز بسيكلة التطبيؽ، 1927جنيؼ لسنة 

حيث أنيا كانت تتطمب لكي يككف التحكيـ قاببل لبلعتراؼ بو كتنفيذه، أف يككف نيائيا كغير 
. قابؿ لمطعف

                                                 
1
. (انظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-39الفصؿ -  



-انزذكٛى فٙ انزششٚغ انًغشثٙ-   
 

 - 64 - 

كمف أجؿ إيجاد قكاعد دكلية جديدة لبلعتراؼ كلتسييؿ تنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية، 
، مشركعا أقرتو في مؤتمرىا الرابع عشر الذم عقد في (ICC)أعدت الغرفة التجارية الدكلية 

. 1953فيينا عاـ 
كتبنى المجمس االقتصادم كاالجتماعي التابع لؤلمـ المتحدة، طرح ىذا المشركع 

، مشركعا آخر مقاببل لمشركع الغرفة 1لممناقشة كما أعدت لجنة مككنة مف ثماني دكؿ
. 2التجارية الدكلية

 كمشركع 1927كتميز المشركع المضاد بككنو حبل كسطا بيف اتفاقية جنيؼ لسنة 
غرفة التجارة الدكلية، كأحيؿ المكضكع إلى الدكؿ األعضاء في ىيئة األمـ المتحدة التي 

.  3دعت إلى مؤتمر دكلي لبحث المكضكع
، قرار المجمس المذككر عقد مؤتمر دكلي، لمنظر في إقرار اتفاقية 1956كفي عاـ 

 في مدينة 1958 مام 20جديدة حكؿ االعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ، كانعقد المؤتمر في 
، كبعد مناقشة دامت 1958نيكيكرؾ، كليذا نجد أف ىذه االتفاقية تسمى باتفاقية نيكيكرؾ لعاـ 

عشريف يكما، تمخض المؤتمر عف إقرار اتفاقية خاصة لبلعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ 
 كقد صادقت العديد مف 1959 يكنيك 7األجنبية، كأصبحت ىذه االتفاقية نافذة المفعكؿ منذ 

. الدكؿ العربية كمصر كاألردف كسكريا كتكنس عمى اتفاقية نيكيكرؾ
 19 بتاريخ 59-1-266كقد صادؽ المغرب عمى ىذه االتفاقية بمقتضى ظيير رقـ 

1960يناير 
، مما يعني أف المقتضيات الكاردة في ىذه االتفاقية ستضؿ ممزمة رغـ صدكر 4

كسنحاكؿ التعمؽ أكثر لدراسة المقتضيات الكاردة في .قانكف خاص بالتحكيـ التجارم الدكلي
. ىذه االتفاقية

                                                 
1
.  انجمترا، السكيد، بمجيكا، االتحاد السكفيتي، اإلككادكر، اليند، أستراليا كمصر: ىذه الدكؿ ىي-  

2
. 34، المرجع السابؽ، ص "التحكيـ التجارم الدكلي: "فكزم محمد سامي-  
  .64، ص 1998، الجزء الثاني، دار المعارؼ، طبعة "مكسكعة التحكيـ، التحكيـ الدكلي: "عبد الحميد األحدب- 3
. 637، ص 1960 يناير 21 بتاريخ 2473الصادر في الجريدة الرسمية عدد - 4

:    مذككر عند
- Abdellah Boudahrain, « l’arbitrage commercial interne et international au regard du 

Maroc », société d’édition et de diffusion Al Madariss, Casablanca, p.143.  
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تحتكم االتفاقية عمى ست عشر مادة، كىي ال تعالج جميع المسائؿ التي تتعمؽ 
بالتحكيـ، بؿ تقتصر عمى معالجة مسألة االعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية في إقميـ 
: الدكلة المنضمة إلييا، كيمكف تمخيص أىـ األحكاـ التي جاءت بيا ىذه االتفاقية في ما يمي

نطاق تطبيق االتفاقية - أ
تفرؽ اتفاقية نيكيكرؾ بيف األحكاـ الكطنية، كاألحكاـ األجنبية، كمعيار التفرقة ىك 

ىذه "مكاف صدكر حكـ التحكيـ، حيث نصت الفقرة األكلى مف المادة األكلى عمى أف 
االتفاقية تطبؽ عمى االعتراؼ كتنفيذ األحكاـ الناتجة عف الخبلفات بيف األشخاص الطبيعية 
أك المعنكية، كتطبؽ كذلؾ عمى أحكاـ التحكيـ التي ال تعتبر مف األحكاـ الكطنية في الدكلة 

". المطمكب فييا االعتراؼ كتنفيذ األحكاـ
كيتضح مف النص المذككر أف االتفاقية تعالج مسألة االعتراؼ بصحة حكـ التحكيـ 

كآثاره الممزمة بالنسبة ألطراؼ النزاع، كما أف االتفاقية تعالج مسألة تنفيذ الحكـ بمكجب 
القكانيف الكطنية، كبالتالي استعماؿ كافة طرؽ اإلجبار المنصكص عمييا في تمؾ القكانيف 

. لتنفيذ حكـ التحكيـ عمى الشخص الذم صدر الحكـ ضده
كتأخذ االتفاقية بمعيار مكاف إصدار الحكـ لمعرفة الحكـ األجنبي بالنسبة لمدكلة 

المراد االعتراؼ كتنفيذ الحكـ فييا، كما ال تشترط االتفاقية لتطبيقيا أف يككف حكـ التحكيـ قد 
صدر في دكلة منضمة إلييا، فيجكز أف يككف الحكـ قد صدر في دكلة أخرل صادقت عمى 
االتفاقية، كلكف يراد االعتراؼ كتنفيذ الحكـ المذككر في دكلة أخرل صادقت عمى  االتفاقية، 

، أجازت لمدكؿ عند تكقيعيا أك تصديقيا عمى االتفاقية، لإال أف الفقرة الثالثة مف المادة األكؿ
أك انضماميا إلييا، أف تضع تحفظا تحصر بمكجبو تطبيؽ نصكص االتفاقية عمى أحكاـ 
التحكيـ التي صدرت في دكلة منضمة إلى االتفاقية كبشرط المعاممة بالمثؿ، كالمغرب كاف 

 . 1مف بيف الدكؿ التي كضعت مثؿ ىذا التحفظ

                                                 
. 37فكزم محمد سامي، المرجع السابؽ، ص - 1

:    لممزيد مف المعمكمات انظر
- Abdellah Boudahrain, « l’arbitrage commercial interne et international au regard du 

Maroc », op. cit, p. 157-158.   
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كما أف المادة األكلى مف االتفاقية نصت في فقرتيا األكلى عمى أنيا تطبؽ عمى 
االعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ التي صدرت بشأف الخبلفات الناشئة عف عبلقات بيف 

أشخاص طبيعية أك أشخاص معنكية، كىذا يعني أنيا تسرم أيضا عمى أحكاـ التحكيـ التي 
يككف فييا أطراؼ النزاع كبل أك بعضا مف أشخاص القانكف العاـ عند ممارستيا لمنشاط 

. التجارم أك عند تعاقده بمكجب عقكد تتعمؽ بمعامبلت تجارية
االعتراف باتفاق التحكيم - ب

: نصت المادة الثانية مف االتفاقية عمى أنو
تعترؼ كؿ دكلة متعاقدة باالتفاؽ المكتكب الذم تمتـز بمكجبو األطراؼ بالمجكء - 1"

إلى التحكيـ لحؿ منازعاتيا التي نشأت أك ستنشأ عف عبلقة قانكنية معينة فيما بينيا سكاء 
. كانت عبلقة تعاقدية أك غير تعاقدية، متى تعمقت بمسألة يجكز حميا بالتحكيـ

كيقصد باالتفاؽ المكتكب، شرط التحكيـ الكارد في العقد أك اتفاؽ تحكيـ كقعتو - 2
". األطراؼ أك تضمنتو رسائؿ أك برقيات متبادلة بينيـ
: كالمتأصؿ في ىذا النص أالتفاقي يدرؾ أمريف

أنو استمـز كتابة اتفاؽ التحكيـ سكاء كاف في شكؿ شرط أك عقد تحكيـ، كىك : األكؿ
أمر بدييي حيث أف العقد الكارد فيو ذلؾ البند أك الشرط يككف عادة، السيما في المعامبلت 
الدكلية، مكتكبا بالضركرة، أك كاف في شكؿ عقد تحكيـ حرر خصيصا بيف األطراؼ لتسكية 
منازعات معامبلتيـ عف طريؽ التحكيـ، فإذا تكفر الشكؿ الكتابي في اتفاؽ التحكيـ، التزمت 

1/2كؿ الدكؿ المنضمة لبلتفاقية باالعتراؼ بو، كما ىك صريح في نص المادة 
1 .

الثاني أنو لـ يحدد، ىؿ الكتابة المتطمبة بالنص ىي لكجكد اتفاؽ التحكيـ كصحتو، 
بحيث يترتب عمى كجكدىا كجكده، كعمى انعداميا انعدامو؟ أـ متطمبة إلثباتو، بحيث إف 

. 2تخمفت أمكف إثبات االتفاؽ بأية كسيمة اتفاؽ مقبكلة؟

                                                 
، مصر، ص 2006، دار الكتب القانكنية، طبعة "التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية: " أشرؼ عبد العميـ الرفاعي- 1

280 .  
، دار النيضة العربية، القاىرة، "قانكف التحكيـ التجارم الدكلي كالداخمي، تنظير كتطبيؽ مقارف: "أحمد عبد الكريـ سبلمة- 2

. 426، ص 2004الطبعة األكلى، 
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كقد أكردت المادة المذككرة، أمثمة عمى االتفاؽ المكتكب، كأف يككف ذلؾ في العقد 
نفسو، أك في الرسائؿ المتبادلة بيف األطراؼ سكاء أكاف ذلؾ قد تـ قبؿ قياـ النزاع أك بعده، 
كقد أكدت الفقرة األكلى، مف المادة الثانية عمى الدكلة المنضمة إلى االتفاقية، أف تعترؼ 
باالتفاقية المذككرة، لحؿ المنازعات الناشئة عف العبلقة العقدية أك غير العقدية، كلكنيا 
اشترطت أف يككف مكضكع الخبلؼ مف األمكر التي يمكف حميا بالتحكيـ، كما ألزمت 
االتفاقية أيضا محاكـ الدكؿ المنضمة إلييا عندما ترفع دعكل أماميا بشأف نزاع كانت 

األطراؼ قد عقدت اتفاقا ينطبؽ عميو ما جاء باالتفاقية، أف تحيؿ األطراؼ إلى التحكيـ بناءا 
عمى طمب كاحد منيـ، إال إذا تبيف أف االتفاؽ المشار إليو باطؿ، أك ال يمكف تنفيذه أك ال 

. 1يمكف تطبيقو
إجراءات طمب االعتراف والتنفيذ - ج

يسرت اتفاقية نيكيكرؾ اإلجراءات الخاصة بطمب االعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ في 
الدكؿ المنضمة إلييا، حيث أشارت المادة الرابعة منيا إلى الكثائؽ التي يجب أف تقدـ مع 

: الطمب إلى الدكلة المراد منيا االعتراؼ كتنفيذ الحكـ كىذه الكثائؽ ىي
أصؿ مصادؽ لمحكـ الخاص بالتحكيـ، أك صكرة لمحكـ مستكفية لشركط - 1
. التصديؽ
أصؿ االتفاؽ المشار إليو في المادة الثانية، أك صكرة منو مستكفية لشركط - 2
. التصديؽ

كما نصت الفقرة الثانية مف المادة المذككرة، عمى أنو إذا لـ يكف الحؿ أك االتفاؽ 
المذككر مكتكبا بالمغة الرسمية لمبمد المراد التنفيذ فيو، فعمى طالب االعتراؼ كتنفيذ الحكـ أف 
يقدـ ترجمة رسمية لمكثائؽ المذككرة في تمؾ المغة، عمى أف تككف الترجمة مصادقة مف قبؿ 

.   مترجـ رسمي، أك مترجـ محمؼ، أك مف قبؿ جية دبمكماسية أك قنصمية
ككذلؾ قررت االتفاقية أف يككف تنفيذ األحكاـ كفقا لقكاعد اإلجراءات المطبقة في البمد 

المراد تنفيذ الحكـ فيو، كىذا ما نصت عميو المادة الثانية، لكف ىذه المادة بعد أف قررت 

                                                 
  . الفقرة الثانية مف المادة الثانية مف اتفاقية نيكيكرؾ- 1
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خضكع االعتراؼ كالتنفيذ لئلجراءات السارية في الدكلة المراد تنفيذ الحكـ فييا، نصت عمى 
عدـ جكاز قياـ الدكلة كبشكؿ ظاىر بفرض شركط أكثر صعكبة أك فرض مصاريؼ قضائية 

.    1أكثر مف تمؾ تفرض عمى االعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ الكطنية
إيقاف رفض التنفيذ - د

لمدكلة التي يطمب منيا االعتراؼ كتنفيذ حكـ التحكيـ فييا أف تقرر إيقاؼ تنفيذ الحكـ 
أك رفض تنفيذه، كيتـ كقؼ التنفيذ بناءا عمى طمب مف أحد أطراؼ النزاع، ككقؼ التنفيذ 
يككف عادة إلعطاء ميمة لمف صدر الحكـ ضده لكي يتمكف مف اإلثبات بأف الحكـ غير 

قابؿ لمتنفيذ لسبب مف األسباب التي تدعك إلى رفض تنفيذه، كفي ىذه الحالة يجكز لمقاضي 
في الدكلة المراد تنفيذ الحكـ فييا، أف يقرر إيقاؼ تنفيذه إف رأل ذلؾ مبلئما، كلو أف يقرر 
تقديـ ضمانات مناسبة، مف الشخص الذم أراد إيقاؼ التنفيذ كذلؾ بناء عمى طمب ال مف 

. الطرؼ الذم يريد تنفيذ الحكـ
ىذا ما نصت عميو المادة الخامسة مف اتفاقية نيكيكرؾ، كأكردت عمى سبيؿ الحصر 
األسباب التي يمكف االستناد إلييا في رفض االعتراؼ ك تنفيذ الحكـ بناء عمى طمب أحد 

أطراؼ النزاع ضد الطرؼ اآلخر، إال إذا قدـ إلى السمطة المختصة في البمد الذم يطمب فيو 
: االعتراؼ كالتنفيذ ما يثبت

عدـ أىمية أطراؼ اتفاؽ التحكيـ، كفقا لمقانكف الكاجب التطبيؽ، أك عدـ صحة - 1
اتفاؽ التحكيـ طبقا لمقانكف الذم اختاره أطراؼ النزاع، كفي حالة عدـ االتفاؽ عمى ذلؾ طبقا 

.  لقانكف مكاف صدكر الحكـ أك
أف الطرؼ الذم صدر الحكـ ضده لـ يبمغ بشكؿ صحيح بتعييف المحكـ أك - 2

. بإجراءات التحكيـ، أك أنو لـ يكف بمقدكره أف يبدم دفاعو أك
أف الحكـ قد انصب عمى خبلؼ لـ ترد اإلشارة إليو في مشارطة التحكيـ أك في - 3

غير . شرط التحكيـ، أك أف الحكـ يتضمف قرارات تتجاكز ما نصت عميو مشارطة التحكيـ
                                                 

. 41فكزم محمد سامي، التحكيـ التجارم الدكلي، المرجع السابؽ، ص - 1
. 336، المرجع السابؽ، ص "التحكيـ الدكلي: "عبد الحميد األحدب:     لممزيد مف التكضيح انظر
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أنو إذا كاف الحكـ يتضمف قرارات تتجاكز المسائؿ الخاضعة لمتحكيـ كيمكف فصميا عف 
. المسائؿ التي ال تخضع لمتحكيـ، فعندئذ يجكز االعتراؼ كتنفيذ الفقرات األكلى مف الحكـ

أف تشكيؿ ىيئة التحكيـ أك أف إجراءات التحكيـ ال تتطابؽ مع ما اتفقت عميو - 4
األطراؼ أك مع قانكف الدكلة التي جرل فييا التحكيـ في حالة عدـ كجكد اتفاؽ بيف األطراؼ 

. عمى ذلؾ
أف الحكـ لـ يصبح بعد ممزما لؤلطراؼ، أك أنو قد يظؿ أك أكقؼ العمؿ بو مف - 5

.  1السمطة المختصة في البمد طبقا لقانكف ذلؾ البمد
كينضاؼ إلى األدلة الخمسة التي يجب أف يأتي المنفذ عميو بالدليؿ عمييا سبباف 

: يمكف لممحكمة أف تثيرىما مف تمقاء نفسيا، كترفض التنفيذ أك االعتراؼ إذا تبيف ليا
. أف قانكف بمد التنفيذ ال يجيز تسكية النزاع عف طريؽ التحكيـ- 1
.  2أف في االعتراؼ بحكـ المحكميف كتنفيذه ما يخالؼ النظاـ العاـ في بمد التنفيذ- 2
 
 
عدم تأثير االتفاقية عمى االتفاقيات األخرى - ح

قررت اتفاقية نيكيكرؾ قاعدة ىامة، كىي عدـ تأثير االتفاقية عمى ما كرد في 
االتفاقيات الثنائية أك الجماعية التي أبرمتيا الدكؿ المنضمة إلى اتفاقية نيكيكرؾ في مجاؿ 

االعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ حيث جاء في الفقرة األكلى مف المادة السابعة أف أحكاـ ىذه 
االتفاقية ال تؤثر عمى صحة االتفاقيات الجماعية أك الثنائية المعقكدة بيف الدكؿ المتعاقدة في 

مجاؿ االعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ كال تحـر أيا مف األطراؼ المعنية التمسؾ بحقيا في 
. حدكد النصكص التشريعية أك المعاىدات لمبمد الذم يطالب فيو باالعتراؼ كتنفيذ الحكـ

تتكقؼ آثار بركتكككؿ "أما الفقرة الثانية مف المادة نفسيا، فقد جاء فييا ما معناه 
 حكؿ تنفيذ أحكاـ 1927 المتعمؽ بشركط التحكيـ كاتفاقية جنيؼ لعاـ 1923جنيؼ لعاـ 

                                                 
. 43فكزم محمد سامي، التحكيـ التجارم الدكلي،  المرجع السابؽ، ص - 1
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التحكيـ األجنبية بيف الدكؿ المتعاقدة منذ اليـك كفي حدكد التي تصبح فييا ىذه الدكؿ ممتزمة 
. بمكجب ىذه االتفاقية

كنستخمص مما تقدـ أف اتفاقية نيكيكرؾ تعتبر كبل مف بركتكككؿ، كاتفاقية جنيؼ 
ممغيا بالنسبة لمدكؿ التي تنظـ إلييا، أما إذا كانت ىذه الدكؿ قد انضمت أك عقدت اتفاقيات 
ف  جماعية أك ثنائية أخرل، فإف آثار تمؾ االتفاقيات تبقى سارية المفعكؿ بالنسبة لمدكؿ كا 

. انضمت إلى اتفاقية نيكيكرؾ
كأخيرا، تجدر اإلشارة إلى أنو رغـ االنتقادات العديدة التي كجيت إلى اتفاقية نيكيكرؾ 

، إال أنيا تعتبر أكثر االتفاقيات التي لقيت نجاحا دكليا في مجاؿ االعتراؼ 1958لعاـ 
كتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية، ككما أشرنا فقد صادقت عمييا غالبية دكؿ العالـ، كمف بينيا 
الدكؿ الصناعية الكبرل التي تييمف عمى معظـ التجارة الدكلية، كلكف الدكؿ األقؿ نمكا كانت 

 فقد انضـ إلى االتفاقية ةاألقمية في االنضماـ إلى اتفاقية نيكيكرؾ أما عف دكؿ أمريكا البلتيني
.   1عدد قميؿ مف ىذه الدكؿ

 

 1965اتفاقية واشنطن لسنة : ثانيا
 مف قبؿ البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير لتشجيع 1965أعدت ىذه االتفاقية عاـ 

االستثمارات في الدكؿ النامية، كلتضميف أصحاب رؤكس األمكاؿ في الدكؿ المتقدمة حيث 
أف ىؤالء يخشكف مف تأميـ أمكاليـ المستثمرة في تمؾ الدكؿ، لذا فإنيـ يحاكلكف الحصكؿ 
عمى ضمانات لحماية استثماراتيـ مف اإلجراءات التي قد تتخذىا حككمات الدكؿ النامية، 

كفي حالة الخبلؼ كالنزاع يخشى أصحاب رؤكس األمكاؿ مف عرض النزاع أماـ محاكـ دكلة 
المستثمر كىي محاكـ دكلة أجنبية، ليذه األسباب كجد مف المبلئـ أف يمجأ إلى حسـ النزاع 
عف طريؽ التحكيـ حيث تتقبؿ الدكؿ بصكرة أسيؿ عرض خبلفاتيا مع المستثمر األجنبي 
عمى التحكيـ بدال مف عرضو عمى محاكـ بمد ىذا األخير، كذلؾ فإف  تنفيذ حكـ التحكيـ 

. يمكف أف يتـ بسيكلة أكثر مف تنفيذ حكـ المحاكـ األجنبية
                                                 

شيمي، ككلكمبيا، ككبا، اإلككادكر، المكسيؾ، كتيرنادتكباكك، مذككر لدل فكزم محمد سامي، التحكيـ : ىذه الدكؿ ىي- 1
  .  47التجارم الدكلي، المرجع السابؽ، ص 
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كقد كجد مف األفضؿ إنشاء مركز لمتحكيـ يبت في مسائؿ المنازعات الناشئة عف 
 كبإشراؼ البنؾ الدكلي لئلنشاء 1965 مارس 18االستثمارات، كعمى ىذا األساس عقدت في 

كالتعمير اتفاقية كاشنطف، كبمكجبيا تـ إنشاء المركز المذككر في كاشنطف، كيطمؽ عميو اسـ 
.  1المركز الدكلي لحسـ المنازعات المتعمقة باالستثمارات

كقد أحدث المركز المذككر كضعا جديدا في مجاؿ التحكيـ الدكلي، إذ أنو ألكؿ مرة 
الحؽ في المجكء مباشرة إلى جياز -  طبيعية أك اعتبارات–يعطي أشخاص القانكف الخاص 

دكلي لمتقاضي دكف حاجة لمجكء إلى الحماية الدبمكماسية لدكليـ، بؿ إف دكلتيـ ال تممؾ مثؿ 
ىذا التدخؿ، مما يمكننا مف القكؿ أف االتفاقية الخاصة بالمركز قد أعطت أشخاص القانكف 
الخاص الشخصية الدكلية كىك أمر مستحدث في مجاؿ القانكف الدكلي، أضؼ إلى ذلؾ أف 

االتفاقية تعتبر نقطة تحكؿ في مجاؿ التحكيـ الدكلي الخاص بما أحدثتو مف أمكر سكاء 
لزامو أك اإلجراءات المتبعة أك القانكف الكاجب التطبيؽ .  2باالختصاص كنطاقو كا 

، فإف المستثمر سكاء كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا يقؼ عمى قدـ سكعمى ىذا األسا
المساكاة مع الدكؿ التي يتـ فييا االستثمار، كذلؾ عند االتفاؽ عمى حؿ المنازعات التي تنشا 

بمناسبة االستثمار عف طريؽ التحكيـ أماـ المركز كقد أكردت االتفاقية األحكاـ الخاصة 
تكممت االتفاقية عف إنشاء  (3-1المكاد )بالمركز في الباب األكؿ منيا، ففي الفصؿ األكؿ 

أكردت أحكاما تتعمؽ بمجمس إدارة  (8-4المكاد )المركز، كعف ىيكمتو، كفي الفصؿ الثاني، 
 فتتعمؽ بالسكرتارية، كعف قائمة المكفقيف كالمحكميف ككيفية كضع 11-9المركز، أما المكاد 

كذلؾ  (16-12المكاد )أسمائيـ عمى القائمة المذككرة فقد جاء تفصيمو في الفصؿ الرابع 
خصصت االتفاقية الفصؿ الخامس منيا لكيفية تمكيؿ المركز أما الفصؿ السادس فقد عالج 

(. 24-18المكاد )األمكر الخاصة بالمركز كحصاناتو كامتيازاتو 
أما عف اختصاصات المركز، فقد كردت في باب خاص، كىك الباب الثاني مف 

، كعف اليدؼ مف إنشاء المركز فقد جاء في الفقرة 27-25االتفاقية كالذم تضمف المكاد 
إف ىدؼ المركز تقديـ سبؿ التكفيؽ كالتحكيـ لحؿ الخبلفات : "لالثانية مف المادة األكؿ

                                                 
: كىك مختصر السـ المركز بالفرنسية (CIDIRI)يشار إلى المركز المذككر بػ - 1

Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.    
  . 57فكزم محمد سامي، التحكيـ التجارم الدكلي،  المرجع السابؽ، ص - 2
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المتعمقة باالستثمارات التي تحصؿ بيف دكؿ متعاقدة كمكاطني دكؿ أخرل متعاقدة طبقا ليذه 
.  1"االتفاقية

لقد أصبحت اتفاقية كاشنطف نافذة المفعكؿ بعد أف صادقت عمييا خمس دكؿ مف 
، كقد لقيت ىذه االتفاقية نجاحا 1966الدكؿ األعضاء في المجنة االقتصادية ألكربا سنة 

قباال كاسعا مف مختمؼ الدكؿ لبلنضماـ إلييا، حيث صادقت عمييا لحد اآلف ثماف  كبيرا كا 
مصر، سكريا، تكنس، األردف، المممكة العربية السعكدية، : كثمانكف دكلة، كمف الدكؿ العربية
.    2اإلمارات العربية المتحدة، كالمغرب

كيمكف إرجاع سبب اإلقباؿ الذم لقيتو ىذه االتفاقية مف لدف الدكؿ المختمفة إلى أف 
الدكؿ النامية عند تصديقيا عمى االتفاقية المذككرة تحاكؿ أف تجذب رؤكس األمكاؿ األجنبية، 
لبلستثمار فييا، كالسبب اآلخر ىك الدكر الذم يمعبو البنؾ الدكلي في تمكيؿ المشاريع في 

الدكؿ النامية، حيث يمارس البنؾ المذككر ضغطا عمى الدكؿ التي يمنحيا قركضا لكي تقبؿ 
.  3بكضع شرط التحكيـ في عقكدىا ككفقا التفاقية كاشنطف

أما بالنسبة لمدكؿ الصناعية، فإف فائدة االنضماـ إلى االتفاقية المذككرة أمر كاضح 
خراج المنازعات التي تثار بشأنيا مف نطاؽ تطبيؽ القانكف  كىك حماية االستثمارات كا 

. الداخمي لمدكؿ التي يتـ فييا االستثمار كأغمبيتيا مف الدكؿ النامية
 لتسكية المنازعات المتعمقة فإف أىـ األحكاـ التي جاءت بيا اتفاقية كاشنط

.   4 يمكف تمخيصيا بما يأتيتباالستثمارا

                                                 
، مصر، 2006، دار الكتب القانكني طبعة "التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية: "انظر أشرؼ عبد العميـ الرفاعي- 1

  . 760ص 
 16، صادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1966 أكتكبر 31 بتاريخ 564-65صادؽ عمييا المغرب بمقتضى الظيير رقـ - 2

: ، مذككر لدل1288، ص 1966نكنبر 
- Abdellah Boudahrain, « l’arbitrage commercial interne et international au regard du 

Maroc », op. cit, p: 144.    
3 -David Réne, « l’arbitrage dans le commerce international », Econimica, paris, 1982, 

p: 223, 224. 

، دار الفكر "الفعالية الدكلية لقبكؿ التحكيـ في منازعات التجارة الدكلية: "صبلح الديف جماؿ الديف كمحمكد مصيمحي- 4
  . 132: ، اإلسكندرية، مصر، ص2004الجامعي، طبعة 
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إف أحكاـ االتفاقية تطبؽ عمى المنازعات المتعمقة باالستثمارات كالتي تنشا بيف - 1
الدكؿ المتعاقدة كمكاطني الدكؿ المتعاقدة األخرل أم المستثمر سكاء كاف شخصا طبيعيا أك 

كقد عرفت الفقرة الثانية مف المادة المذككرة المقصكد  ( مف االتفاقية25المادة )معنكيا 
. بالمكاطف في الدكؿ المتعاقدة

إف أحكاـ االتفاقية ال تطبؽ عمى أطراؼ النزاع إال إذا قبمت تمؾ األطراؼ - 2
ف كانت منضمة إلييا، كيككف التصريح بذلؾ كتابة،  بالمجكء إلى حسـ النزاع كفقا لبلتفاقية، كا 
كلـ تحدد االتفاقية صيغة محددة لمكتابة، لذا يمكف أف يتـ التعبير بكضع شرط التحكيـ كفقا 
لبلتفاقية المذككرة في العقد الخاص باالستثمار أك في اتفاؽ مستقؿ، كما يمكف لمدكؿ أف 
تضع نصا في قكانينيا الخاصة باالستثمارات تذكر فيو أف المنازعات تحسـ بالتحكيـ كفقا 

التفاقية كاشنطف، كذلؾ يمكف كضع ىذا النص في المعاىدات أك االتفاقيات الخاصة 
.  باالستثمارات

أخذت االتفاقية بمبدأ حرية الطرفيف في تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى - 3
مكضكع النزاع كعمى اإلجراءات، كفي حالة عدـ االتفاؽ عمى ذلؾ، تطبؽ ىيئة التحكيـ 
قانكف الدكلة المتعاقدة التي ىي طرؼ في النزاع، بما في ذلؾ القكاعد الخاصة بتنازع 
 مف لالقكانيف، ككذلؾ مبادئ القانكف الدكلي التي تتعمؽ بالمكضكع، حيث نصت الفقرة األكؿ

ىيئة التحكيـ تنظر في الخبلؼ طبقا لقكاعد القانكف الذم " مف االتفاقية عمى أف 42المادة 
كفي حالة عدـ االتفاؽ بيف الطرفيف، تطبؽ ىيئة التحكيـ قانكف الدكلة . اتفؽ عميو الطرفاف

، ككذلؾ (بما في ذلؾ القكاعد المتعمقة بتنازع القكانيف)المتعاقدة التي ىي طرؼ في الخبلؼ 
. قكاعد القانكف الدكلي التي يمكف تطبيقيا

تنص االتفاقية عمى أف حكـ التحكيـ يعتبر ممزما بالنسبة لؤلطراؼ كغير قابؿ - 4
كعمى كؿ طرؼ في النزاع أف ينفذ . لمطعف فيو عدا الحاالت المنصكص عمييا في االتفاقية

. الحكـ المذككر إال إذا كاف الحكـ قد أكقؼ تنفيذه كفقا ليذه االتفاقية
كتعتبر االتفاقية في ىذه الحالة قد خطت خطكة متقدمة في مجاؿ إلزامية قرارات 

التحكيـ الدكلي كقكتيا التنفيذية كالتي تعتبر مف أىـ المعضبلت التي تكاجو مف يحصؿ عمى 
. قرار التحكيـ كيريد تنفيذه
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 مف االتفاقية عمى أنو تعترؼ كؿ دكلة بأف جميع األحكاـ 54نصت المادة - 5
الصادرة كفؽ االتفاقية ممزمة، كتضمف تنفيذ االلتزامات المالية عمى إقميميا، كما لك كاف 

.    1األمر يتعمؽ بحكـ نيائي صدر مف محاكـ تمؾ الدكؿ
أما عف اإلجراءات التي بمكجبيا يمكف الحصكؿ عمى االعتراؼ كتنفيذ الحكـ عمى 
إقميـ الدكلة المتعاقدة فقد أشارت إلى تمؾ اإلجراءات الفقرة الثانية مف المادة المذككرة أما 
الفقرة الثالثة، فقد نصت عمى أف التنفيذ يتـ كفقا لمتشريع الخاص بتنفيذ األحكاـ في الدكلة 

. المراد تنفيذ الحكـ عمى إقميميا
 مف االتفاقية، األسباب التي تعطي الحؽ لكؿ طرؼ مف 52عددت المادة - 6

 إبطاؿ حكـ التحكيـ أك كقؼ تنفيذه، كيككف ذلؾ مف 2األطراؼ أف يطمب مف األميف العاـ
. قبؿ لجنة محايدة

 يكما اعتبارا مف تاريخ صدكر الحكـ لتقديـ طمب 120كقد حددت االتفاقية فترة 
اإلبطاؿ كفي حالة ارتشاء أحد المحكميف، تبدأ المدة مف تاريخ العمـ باالرتشاء، كفي جميع 

كعند تسمـ الطمب، يقـك . األحكاؿ، يقدـ الطمب خبلؿ ثبلث سنكات مف تاريخ صدكر الحكـ
تتككف مف ثبلثة أشخاص مف بيف  (Ad- Hoc)رئيس المركز بتشكيؿ لجنة خاصة 

المكجكديف عمى قائمة المحكميف عمى أف ال يككف مف بينيـ مف ىـ مف أعضاء ىيئة 
. التحكيـ التي أصدرت الحكـ مكضكع الطعف

 أف جميع الخبلفات التي قد تثار بيف الدكؿ 64ذكرت االتفاقية في المادة - 7
المتعاقدة حكؿ تفسير أك تطبيؽ ىذه االتفاقية كالتي لـ تحسـ كديا يمكف عرضيا عمى محكمة 

العدؿ الدكلية، بناء عمى طمب أم طرؼ مف األطراؼ، إال إذا اتفقت الدكؿ المعنية عمى 
. 3أسمكب آخر لمتفاىـ

                                                 
نما تطبؽ تمؾ - 1 إف الحكـ يعتبر نيائيا ككاجب التنفيذ، كليس لمحاكـ الدكلة المراد فييا تنفيذه فحص مكضكع النزاع، كا 

الدكلة قانكنيا الخاص بتنفيذ الحكـ، كما أف الدكلة الطرؼ ال تستطيع أف تتمسؾ بالحصانة القضائية أك بالحصانة 
  .  التنفيذية بالنسبة لؤلحكاـ التي تنطكم عمى التزامات مالية

  . المقصكد ىك أميف عاـ مركز التحكيـ أما رئيس مجمس إدارة المركز فيك رئيس البنؾ الدكلي- 2
  . 62فكزم محمد سامي، التحكيـ التجارم الدكلي،  المرجع السابؽ، ص - 3
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تمؾ ىي أىـ األحكاـ التي جاءت بيا االتفاقية الخاصة بحسـ المنازعات الناشئة عف 
االستثمارات بيف الدكؿ كمكاطني الدكؿ األخرل، كاالتفاقية تحتكم عمى تفصيبلت عديدة في 

 مادة، كرغـ أىمية االتفاقية المذككرة في مجاؿ البت في المنازعات 75مكادىا التي بمغت 
الخاصة باالستثمارات، فإف عدد القضايا التي عرضت عمى مركز التحكيـ خبلؿ الفترة ما 

، زادت عدد القضايا التي 1981 بمغت تسع قضايا فقط، كلكف منذ سنة 1981 ك1966بيف 
. عرضت عمى المركز بشكؿ ممحكظ

 
 
 

   التجربة المغربية أمام المركز
  (Holiday Inns)قعية ىوليداي أينز - 

يعتبر المغرب أكؿ دكلة تمت مقاضاتيا أماـ إحدل المحاكـ التحكيمية التابعة لممركز 
.  (1)"ىكليدام إينز"كذلؾ في إطار نزاع جمعو مع مجمكعة فنادؽ 

في ىذه القضية أنيا تعرضت إلجراءات مماثمة " ىكليدام إينز"أدعت مجمكعة 
إلجراءات نزع الممكية حسب اتفاقية كاشنطف مطالبة بالتالي بالحكـ عمى الدكلة المغربية 

. بتعكيض الضرر المترتب ليا عف ىذه اإلجراءات
، كتـ تككيف المحكمة التحكيمية 1972 يناير 13سجمت القضية بكتابة المركز بتاريخ 

، برئاسة محكمة سكيدم كعضكية محكميف اثنيف، أحدىما مف 1972 مارس 28بتاريخ 
. جنسية فرنسية كاآلخر مف جنسية ىكلندية

كنظرا ألف الطرفيف قد تمكنا خبلؿ جرياف المسطرة مف الكصكؿ إلى حؿ حبي لمنزاع، 
 أشيدت مف خبللو عمى 1978 أكتكبر 17فقد أصدرت المحكمة التحكيمية قرارا بتاريخ 
.  مف نظاـ تحكيـ المركز43التنازؿ عف المسطرة عمبل بأحكاـ المادة 

                                                 
  . ARB/1/72، ممؼ رقـ "ىكليدام إينز ضد المغرب"قضية - 1
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كبعد مركر أكثر مف عشريف سنة عمى ىذه القضية، تمت مقاضاة المغرب مف جديد 
أماـ المركز مف طرؼ مستثمريف أجانب في إطار قضيتيف جديدتيف تتعمقاف ببناء جزء مف 

. الطريؽ السيار
يطالستراد"قعية -  SALINI COSTRUTRI ET)" ساليني كوستريكتوري وا 

ITALSTRADE) 
تيـ أكلى ىاتيف القضيتيف الجديدتيف مجمكعة إيطالية مككنة أساس مف شركتي 

.   1"إيطالستراد"ك" ساليني ككستريتكرم"
ذلؾ أف ىذه المجمكعة اعتبرت أنيا قد تضررت مف رفض الشركة الكطنية لمطرؽ 
السيارة بالمغرب منحيا تعكيضات بسبب رداءة أحكاؿ الطقس كبسبب األشغاؿ اإلضافية، 

كالتمست مف المركز تبعا لذلؾ الحكـ عمى الدكلة المغربية بمنحيا التعكيضات المذككرة جبرا 
". أعكاف الدكلة"لمضرر الناتج عما اعتبرتو تصرفات ألحد 

، كتـ تشكيؿ المحكمة 2000 يكنيك 13سجمت ىذه القضية بكتابة المركز بتاريخ 
 مف رئيس سكيسرم كمحكميف اثنيف أحدىما مف جنسية 2000 شتنبر 25التحكيمية بتاريخ 

. إسبانية في حيف يحمؿ الثاني الجنسيتيف الفرنسية كالمبنانية
، أصدرت المحكمة التحكيمية حكما تحكيميا أكال يتعمؽ 2001 يكليكز 23كبتاريخ 

، شريطة أف تقدـ المجمكعة المدعية 2باالختصاص بتت فيو باختصاصيا لمنظر في النزاع
الحجة عمى خطأ ارتكبتو اإلدارة المغربية يمكف اعتباره خرقا مف جانب الدكلة المغربية 
يطاليا كالتي تتضمف شرطا تحكيميا لفائدة المركز . لبلتفاقية الثنائية المبرمة بيف المغرب كا 
كنظرا ألف الطرفيف قد تمكنا خبلؿ جرياف المسطرة، مف االتفاؽ عمى حؿ حبي 

 حكما باإلشياد عمى التنازؿ، 2004 فبراير 4لمنزاع، فإف المحكمة التحكيمية أصدرت بتاريخ 
.   مف نظاـ تحكيـ المركز43عمبل بأحكاـ المادة 

( RFCC)" س.س.ف.ر"قعية - 

                                                 
يطالستراد ضد المممكة المغربية"قضية - 1   . ARB/4/00، ممؼ رقـ "ساليني ككستركتكرم كا 
  . 2002، سنة 196مجمة القانكف الدكلي، العدد - 2
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أما القضية الثالثة التي تـ رفعيا ضد المغرب، فتتعمؽ بمجمكعة مككنة مف عدة 
، أسست طمباتيا عمى نفس األساس الذم (RFCC)" س.س.ؼ.ر"شركات إيطالية تدعى 

يطالستراد"اعتمدتو مجمكعة  .  1"ساليني كا 
 كتـ تشكيؿ المحكمة 2000 يكنيك 28تـ تسجيؿ ىذه القضية بكتابة المركز بتاريخ 

ساليني " مف نفس المحكميف المعينيف في قضية 2000 شتنبر 25التحكيمية بتاريخ 
يطالستراد ". كا 

 صدر حكـ تحكيمي أكؿ يتعمؽ باالختصاص نحى نفس 2001 يكليكز 16كبتاريخ 
ساليني "منحى الحكـ التمييدم المتعمؽ باالختصاص الصادر في قضية مجمكعة 

يطالستراد ". كا 
، صدر الحكـ التحكيمي المتعمؽ بمكضكع النزاع، قاضيا 2003 دجنبر 22كبتاريخ 

استنادا إلى ككف ىذه المجمكعة لـ تقدـ الدليؿ عمى " س.س.ؼ.ر"برفض طمبات مجمكعة 
، تشكؿ خرقا مف جانب الدكلة - حتى عمى فرض ثبكتيا–أف أخطاء اإلدارة المغربية 

يطاليا . المغربية لبلتفاقية الثنائية المبرمة بيف المغرب كا 
إلى مسطرة " س.س.ؼ.ر"كعمى أثر صدكر ىذا الحكـ التحكيمي لجأت مجمكعة 
. اإلبطاؿ التي نادرا ما يتـ المجكء إلييا في إطار اتفاقية كاشنطف
 كتـ تشكيؿ 2004 أبريؿ 30كقد تـ كضع طمب اإلبطاؿ لدل كتابة المركز بتاريخ 

 مف رئيس بمجيكي كعضكيف أحدىما مف 2004 يكنيك 8المجنة المختصة لمبت فيو بتاريخ 
. جنسية يكنانية كاآلخر مف جنسية بريطانية
، حكما قاضيا بتأييد الحكـ 2006 يناير 18فأصدرت المجنة المذككرة بتاريخ 

  الذم كاف قد قضى برفض طمبات مجمكعة 2003 دجنبر22التحكيمي الصادر بتاريخ 
(. RFCC)" س.س.ؼ.ر"تدعى 

االرفبلٛبد انؼشثٛخ : انفمشح انثبَٛخ

                                                 
  . ARB/6/00، ممؼ رقـ "س ضد المممكة المغربية.س.ؼ.مجمكعة ر"قضية - 1
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تكجد العديد مف االتفاقيات التي كقعتيا الدكؿ العربية كالمعنية بمسائؿ التحكيـ 
الخاص الدكلي، كسنركز في ىذا الفرع عمى أىـ االتفاقيات التي صادؽ عمييا المغرب إذ 

، (الفقرة األكلى) 1987سنقـك بدراسة كؿ مف اتفاقية عماف العربية لمتحكيـ التجارم لسنة 
 مع اإلشارة لبعض االتفاقيات 1983ككذا اتفاقية الرياض العربية لمتعاكف القضائي لسنة 

. األخرل التي نصت عمى التحكيـ
 1987اتفاقية عمان لسنة : أوال
، قرر مجمس كزراء العدؿ العرب في دكرتو الثالثة المنعقدة في الرباط 1985سنة 

 الطمب مف الدكؿ العربية األعضاء مكافاة أمانة مجمس كزراء العدؿ (1)خبلؿ شير أبريؿ
دخاؿ التعديبلت البلزمة  العرب بمبلحظات كمقترحات حكؿ مشركع االتفاقية المذككرة، كا 
عميو عمى ضكء اآلراء كالمقترحات التي ترد مف الدكؿ العربية األعضاء، قد قاـ الدكتكر 
أحمد شكرم السباعي بتمثيؿ المممكة المغربية في ىذه المجنة، كالتي تكلت إعادة صياغة 

مشركع االتفاقية آخذة بعيف االعتبار كؿ المبلحظات كاآلراء التي أعطتيا الدكؿ العربية عمى 
المشركع الذم كضعتو أمانة مجمس كزراء العدؿ العرب، كفي الرابع عشر مف شير أبريؿ 

، كقعت في عماف االتفاقية العربية لمتحكيـ الدكلي بصيغتيا النيائية، مف أربعة 1987سنة 
.   2عشر دكلة عربية

كقد أنشأت االتفاقية مؤسسة دائمة تسمى المركز العربي لمتحكيـ التجارم مقره 
 أكؿ اتفاقية عربية 1987، كتعتبر اتفاقية عماف العربية لمتحكيـ التجارم الدكلي لعاـ 3بالرباط

تعنى بشؤكف التحكيـ التجارم كتنص عمى إنشاء مركز لمتحكيـ عمى صعيد الكطف العربي، 
كقد حددت االتفاقية الغاية مف عقدىا منذ البداية حيث ذكرت أنيا جاءت لشعكر الدكؿ 

العربية المتزايد بضركرة قبكؿ التحكيـ ككسيمة فعالة لفض المنازعات التجارية، كربما أف ىذه 
االتفاقية ترمي إلى كضع نظاـ عربي لمتحكيـ التجارم، فإنيا بذلؾ تختمؼ عف اتفاقية تنفيذ 

                                                 
  .  ـ25/4/1985-  ىػ 4/8/1405 بتاريخ 3د/44القرار رقـ - 1
األردف، تكنس، الجزائر، جيبكتي، السكداف، سكريا، العراؽ، لبناف، ليبيا، المغرب، مكريتانيا، الجميكرية : ىذه الدكؿ ىي- 2

. العربية اليمنية، جميكرية اليمف الديمقراطية الشعبية
، مصر، 1998، مكسكعة التحكيـ، الجزء األكؿ، دار المعارؼ، طبعة "التحكيـ في الببلد العربية: "عبد الحميد األحدب- 3

  . 859ص 
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، المتيف اقتصرت أحكاميما عمى االعتراؼ 1983، كاتفاقية الرياض لعاـ 1952األحكاـ لعاـ 
كتنفيذ األحكاـ، كيمكننا أف نخمص أىـ مف جاءت بو االتفاقية العربية لمتحكيـ التجارم بما 

:  1يمي
كما جاء في الفقرة الثانية لبلتفاقية، فإف نطاؽ تطبيقيا يقع فقط عمى المنازعات - 

التجارية الدكلية، رغـ أنيا لـ تعتمد معيارا خاصا لدكلية النزاع كال معيارا خاصا إلصباغ 
تطبؽ ىذه : "النزاع بالصبغة التجارية، إذ جاء في نص المادة الثانية مف االتفاقية ما يمي

االتفاقية عمى النزاعات التجارية الناشئة بيف أشخاص طبيعييف أك معنكييف أيا كانت 
جنسياتيـ كيربطيـ تعامؿ تجارم مع إحدل الدكؿ المتعاقدة أك أحد أشخاصيا أك تككف ليـ 

. 2"مقار رئيسية فييا
كما يعاب عمى ىذا النص، أنو ليس دقيقا، كيحتمؿ تفسيرات عديدة فمثبل ىؿ تطبؽ 
أحكاـ االتفاقية عمى نزاع نشا بيف مكاطف إحدل الدكؿ المتعاقدة مع إحدل المؤسسات لتمؾ 

الدكلة؟ كىؿ يخرج مثؿ ىذا النزاع عف الكالية القضائية لمدكلة عمى إقميميا كرعاياىا؟ 
حسب نص المادة الثالثة مف االتفاقية، فإنو يتـ الخضكع لمتحكيـ بإحدل طريقتيف، - 

األكلى بإدراج شرط التحكيـ في العقكد المبرمة بيف ذكم العبلقة، كالثانية باتفاؽ الحؽ عمى 
كؿ : "كما اقترحت إدراج الصيغة التالية في العقكد التي تخضع لمتحكيـ. نشكء النزاع

النزاعات الناشئة عف ىذا العقد، تتـ تسكيتيا مف قبؿ المركز العربي لمتحكيـ التجارم كفقا 
". ألحكاـ الكاردة في االتفاقية العربية لمتحكيـ التجارم

قررت االتفاقية إنشاء مركز تحكيـ، يسمى المركز العربي لمتحكيـ، لو شخصية - 
معنكية مستقمة، كيرتبط إداريا كماليا باألمانة العامة لمجمس كزراء العدؿ العرب، كيككف مقر 
المركز بمقر األمانة العامة لممجمس بالرباط عاصمة المممكة المغربية، كقد جاءت المكاد مف 

 مف االتفاقية بنصكص تتعمؽ بمجمس إدارة المركز ككيفية تنظيمو كسيره 13 إلى 5
. كاختصاصاتو

                                                 
  . 85فكزم محمد سامي، التحكيـ التجارم الدكلي،  المرجع السابؽ، ص - 1
  . 1127عبد الحميد األحدب، المرجع سابؽ، ص : لئلطبلع عمى نصكص االتفاقية، انظر- 2
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بالنسبة لممحكميف نصت االتفاقية في الفصؿ الثالث منيا عمى أف مجمس إدارة - 
المركز يعد سنكيا قائمة بأسماء المحكميف، مف كبار رجاؿ القانكف كالقضاء كمف ذكم الخبرة 
. العالية كاإلطبلع الكاسع في ميداف التجارة كمف المتمتعيف باألخبلؽ العالية كالسمعة الحسنة
كما جاءت االتفاقية بحكـ جديد، ىك أف يقـك المحكمكف قبؿ مباشرة مياميـ بتأدية 

. اليميف أماـ رئيس المركز أك مف ينيبو
كعف كيفية تعييف المحكميف، فقد أخذت االتفاقية بمبدأ حرية األطراؼ في اختيار 

. المحكميف، دكف أف تقيدىـ بقائمة أسماء المحكميف التي يعدىا مجمس إدارة المركز
 مف االتفاقية قررت بأف يتـ التحكيـ في مقر 22بالنسبة لمكاف التحكيـ، فإف المادة - 

المركز أم في الرباط، إال إذا اتفؽ الطرفاف عمى إجراء التحكيـ في دكلة أخرل تكافؽ عمييا 
. الييئة بعد التشاكر مع المكتب

 مف 21أما عف القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع، فقد قررتو المادة 
تفصؿ الييئة في النزاع كفقا لمعقد المبـر بيف الطرفيف : "االتفاقية حيث نصت عمى أنو

كأحكاـ القانكف األكثر ارتباطا بمكضكع النزاع، عمى أف تراعى قكاعد األعراؼ التجارية 
عمى الييئة أف تفصؿ في النزاع كفؽ : "، كما نصت نفس المادة عمى أنو"الدكلية المستقرة

". قكاعد العدالة إذا اتفؽ الطرفاف صراحة عمى ذلؾ
 مف االتفاقية أف يككف قرار التحكيـ مسببا، كأف يتضمف أسماء 32أكجبت المادة 

المحكميف، كالطرفيف، كتاريخ القرار، كمكاف صدكره، كعرضا مجمبل لكقائع الدعكل، كطمبات 
، كخبلصة مكجزة لدفكعيـ كدفاعيـ كالرد عمييا، كالطرؼ الذم يتحمؿ المصاريؼ  الخصـك

.  1كاألتعاب كميا أك جزئيا
كتجدر اإلشارة إلى أف قرار التحكيـ يصدر باالتفاؽ أك باألكثرية عمى أف يتـ ذلؾ 

خبلؿ ستة أشير مف تاريخ إحالة الممؼ إلى ىيئة التحكيـ، إال إذا تـ تمديد المدة، كيبلحظ 
 أنيا نصت عمى أنو في حالة تشتت اآلراء يصدر القرار 31في الفقرة الخامسة مف المادة 

برأم الرئيس كتكقيعو، كىذا أمر غريب ألنو يؤدم إلى إصدار قرار التحكيـ بناء عمى رأم 
                                                 

، المرجع السابؽ ، "االتفاقية المكحدة الستثمار رؤكس األمكاؿ العربية االتفاقية العربية لمتحكيـ التجارم: "الحسف الكاسـ- 1
  . 165ص 
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محكـ كاحد، مف ىيئة تتككف مف ثبلثة محكميف، مما يجعؿ أطراؼ النزاع في كضع ال 
. يقتنعكف فيو بعدالة القرار

 مف االتفاقية األسباب التي يمكف بمكجبيا طمب إبطاؿ قرار 34عددت المادة 
 يكما مف تاريخ 60التحكيـ، كما حصرت المدة التي يجب أف يقدـ فييا طمب اإلبطاؿ في 

استبلـ القرار، كالجية التي تنظر في الطعف ىي لجنة يشكميا المكتب مف بيف المحكميف 
.  1المسجميف في قائمة المركز

 مف االتفاقية الجية المختصة بإضفاء الصيغة التنفيذية عمى قرارات 35بينت المادة 
التحكيـ في كؿ بمد بحيث جعمت سمطة منح الصيغة التنفيذية لحكـ التحكيـ مف اختصاص 
أعمى محكمة قضائية في دكلة التنفيذ، كالتي ال يحؽ ليا رفض األمر بالتنفيذ إال إذا كاف 

كىك ما يعتبر إحدل السمات التي تميز ىذه االتفاقية التي . الحكـ مخالفا لمنظاـ العاـ بيا
تضيؽ إلى أقؿ قدر ممكف مف حاالت رفض التنفيذ، حيث إف رفض طمب التنفيذ في كافة 

. االتفاقيات الدكلية المعنية بيذا األمر يتجاكز مخالفة النظاـ العاـ كيشمؿ أمكرا أخرل
 1983اتفاقية الرياض لسنة : ثانيا

في  2، كقع عدد كبير مف الدكؿ األعضاء في الجامعة العربية6/4/1983بتاريخ 
 حكؿ تنفيذ 1952الرياض، اتفاقية لمتعاكف القضائي التي ألغت اتفاقية الجامعة العربية لعاـ 

. األحكاـ القضائية كالتحكيمية
كتعتبر ىذه االتفاقية أحدث اتفاقية في نطاؽ جامعة الدكؿ العربية، حيث اشتممت 

عمى اثنيف كسبعيف مادة، كىي تعالج بشكؿ رئيسي األمكر المتعمقة باألحكاـ كاإلنابة 
عبلف الكثائؽ القضائية كغير القضائية كتبميغيا كتسميـ المتيميف  القضائية كالمساعدة كا 

                                                 
. 136صبلح الديف جماؿ الديف كمحمكد مصميحي، المرجع السابؽ، ص : في نفس المكضكع انظر- 1

  . 860    كعبد الحميد األحدب، المرجع السابؽ، ص 
األردف، اإلمارات العربية المتحدة، البحريف، تكنس، الجزائر، جيبكتي، المممكة : الدكؿ التي كقعت عمى ىذه االتفاقية ىي- 2

العربية السعكدية، السكداف، سكريا، الصكماؿ، العراؽ، سمطنة عماف، فمسطيف، قطر، الككيت، لبناف، المغرب، 
  .    مكريتانيا، اليمف
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كالمحككميف كمنيا أمكر أخرل تتعمؽ بالقضايا المدنية كالتجارية كاألحكاؿ الشخصية 
. كالجزائية

كما جاءت االتفاقية بأحكاـ تتعمؽ بتنفيذ قرارات التحكيـ الصادرة في إحدل الدكؿ 
. المتعاقد لدل الدكؿ األخرل

كما أف ىذه األحكاـ تطبؽ بيف الدكؿ العربية المنضمة لبلتفاقية، كال تطبؽ بيف 
نما يتـ في ىذه الحالة تنفيذ أحكاـ التحكيـ  دكلتيف عربيتيف أحداىما فقط طرفا في االتفاقية كا 

الصادرة في إحدل ىاتيف الدكلتيف في الدكلة األخرل، طبقا لقكاعد القانكف الكطني ليذه 
.  1الدكلة أك لقكاعد اتفاقية قضائية إف كجدت بينيما

كيمكف أف نمخص أىـ األحكاـ التي جاءت بيا اتفاقية الرياض فيما يخص تنفيذ 
:  2أحكاـ التحكيـ بما يأتي

إف ما جاء في اتفاقية الرياض يخص تنفيذ أحكاـ التحكيـ، كلـ تتطرؽ االتفاقية - 1
إلى أم شيء آخر يخص التحكيـ كلكنيا عالجت كيفية االعتراؼ بحكـ التحكيـ كتنفيذه كال 

الخ، ... تتضمف أية نصكص تتعمؽ باتفاؽ التحكيـ أك إجراءاتو أك القانكف الكاجب التطبيؽ 
 مف ىذه 30 ك28مع عدـ اإلخبلؿ بنص المادتيف : " مف االتفاقية37بحيث جاء في المادة 

االتفاقية، يعترؼ بأحكاـ المحكميف كتنفيذىا لدل أم طرؼ مف األطراؼ المتعاقدة بنفس 
الكيفية المنصكص عمييا في ىذا الباب أم بنفس كيفية تنفيذ أحكاـ القضاء مع مراعاة 
. القكاعد القانكنية لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إليو التنفيذ أف تبحث في مكضكع التحكيـ

عندما يراد االعتراؼ كتنفيذ حكـ مف أحكاـ التحكيـ، فعمى طالب التنفيذ أف يقدـ - 2
صكرة معتمدة مف الحكـ مصحكبة بشيادة صادرة مف الجية القضائية تفيد حيازتو لمقكة 

التنفيذية، كالجية المقصكدة ىي الجية القضائية المكجكدة في المكاف الذم صدر فيو الحكـ، 

                                                 
، مجمة التحكيـ العربية، مجمة متخصصة "1983اتفاقية الرياض العربية لمتعاكف القضائي لعاـ : "فكزم محمد سامي- 1

  .  104، ص 2001يصدرىا االتحاد العربي لمتحكيـ، عدد أبريؿ 
. 80، المرجع السابؽ، ص "التحكيـ التجارم الدكلي:"فكزم محمد سامي- 2

. 849المرجع السابؽ، ص : عبد الحميد األحدب:    لممزيد مف التكضيح حكؿ اتفاقية الرياض، انظر
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 صكرة معتمدة مف االتفاؽ المكتكب إف كجد عند المجكء إلى التحكيـ ذكأف يقدـ طالب التنفي
. لحسـ الخبلؼ

: عددت االتفاقية الحاالت التي يمكف فييا رفض تنفيذ الحكـ كىي- 3
إذا كاف قانكف دكلة الطرؼ المتعاقد المطمكب إلييا االعتراؼ أك تنفيذ الحكـ ال - أ

. يجيز حؿ مكضكع النزاع عف طريؽ التحكيـ
إذا كاف حكـ المحكميف قد صدر تنفيذا لشرط أك لعقد تحكيـ باطؿ، أك لـ يصبح - ب

. نيائيا
إذا كاف المحكمكف غير مختصيف طبقا لمعقد أك لشرط التحكيـ أك طبقا لمقانكف - ج

. الذم صدر حكـ المحكميف بمقتضاه
. إذا كاف الخصـك لـ يعمنكا بالحضكر عمى الكجو الصحيح- د
إذا كاف في حكـ المحكميف ما يخالؼ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية أك النظاـ العاـ - ىػ

. أك اآلداب لدل الطرؼ المطمكب إليو التنفيذ
ككذلؾ، فإف أحكاـ ىذه االتفاقية ال تسرم عمى األحكاـ التي تصدر ضد حككمة 

الطرؼ المتعاقد المطمكب إليو االعتراؼ أك التنفيذ أك ضد أحد مكظفييا عف أعماؿ قاـ بيا 
. كىذا تطبيقا لمبدأ الحصانة التنفيذية لمدكؿ ( فقرة ج25المادة )أثناء الكظيفة أك بسببيا، 

كالمقصكد مف ىذا النص ىك عدـ طمب تنفيذ حكـ صدر في دكلة عربية ضد دكلة 
عربية أخرل أك ضد إحدل مؤسساتيا أك مكظفييا، إذا كاف الحكـ عف عمؿ نتج عف 

ممارسة كظائفيـ أك بسببيا، كلكف ىذا النص يتعمؽ فقط باألحكاـ التي تصدر بناء عمى 
إجراءات قضائية أك كالئية مف محاكـ أك أية جية مختصة لدل أحد األطراؼ المتعاقدة 

. ( فقرة أ25المادة )
إال أف الحاؿ يختمؼ بالنسبة لمتحكيـ، فبل نرل انطباؽ النص السابؽ عمى تنفيذ أحكاـ 
ف صدرت ضد الدكلة المراد تنفيذ الحكـ فييا، ذلؾ ألف الدكلة المذككرة كانت قد  التحكيـ كا 
كافقت بمحض إرادتيا عمى عرض النزاع عمى التحكيـ، كبالتالي قبكؿ الحكـ الذم يصدر 
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عف المحكميف كيتحتـ عمييا تنفيذ حكـ التحكيـ، إذا لـ يكف ىناؾ ما يستكجب رفض تنفيذه 
.  مف االتفاقية37طبقا لما جاء في المادة 

اتفاقيات  االستثمار العربية  : ثالثا
مف االتفاقيات العربية األخرل التي صادؽ عمييا المغرب كالتي تنص عمى التحكيـ 

:   1ككسيمة لحؿ النزاعات الناشئة عف منازعات االستثمار نجد
اتفاقية المؤسسة العربية لعمان االستثمار - أ

، كالمكقعة 2كىي االتفاقية التي بمكجبيا تـ إنشاء المؤسسة العربية لضماف االستثمار
ممحقا لتسكية المنازعات الناشئة  3، كتتضمف ىذه االتفاقية1971 مام 27في الككيت بتاريخ 

بيف األعضاء في االتفاقية مف جية، كبيف المؤسسة المنشأة بمكجب االتفاقية مف جية 
أخرل، بشاف أم استثمار مؤمف عميو طبقا لبلتفاقية، كذلؾ عف طريؽ المفاكضات، أك 

.    4التكفيؽ، أك التحكيـ حسب األحكاؿ
اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول المعيفة لالستثمارات العربية - ب

 1974وبين موطني الدول العربية األخرى لسنة 
كىي خاصة بتسكية المنازعات الناشئة مباشرة عف أحد االستثمارات بيف الدكؿ العربية 
المضيفة أك إحدل ىيئاتيا، أك مؤسساتيا العامة، كبيف مكاطني الدكؿ العربية األخرل كذلؾ 

. عف طريؽ التكفيؽ كالتحكيـ
االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية - ج

                                                 
  . 37إلياـ عبللي، المرجع السابؽ، ص - 1
المؤسسة العربية لضماف : "محمد بناني: لممزيد مف المعمكمات حكؿ المؤسسة العربية لضماف االستثمار راجع- 2

  .  كما بعدىا291، ص 2002، 2، دفاتر المجمس األعمى، عدد "االستثمار
  . 1975 نكنبر 15انظـ إلييا المغرب في - 3
  . المادة األكلى مف ممحؽ االتفاقية- 4
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، كدخمت 1980 نكنبر 26تـ التكقيع عمى ىذه االتفاقية في عماف باألردف بتاريخ 
 ماعدا ، مصر 1، كقد انضمت إلييا جميع الدكؿ العربية1981 شتنبر 7حيز التنفيذ في 
، كينصب مكضكعيا عمى استثمار رؤكس األمكاؿ العربية في البمداف 2كعماف كالجزائر

العربية، بحيث نصت ديباجتيا عمى أنيا جاءت انطبلقا مف ىدؼ تعزيز التنمية العربية 
يمانا بأف عبلقات االستثمار بيف الدكؿ العربية  الشاممة، كالتكامؿ االقتصادم العربي، كا 

تشغؿ في العمؿ االقتصادم العربي المشترؾ مجاال أساسيا يمكف مف خبلؿ تنظيمو تعبئة 
عكامؿ اإلنتاج لدعـ التنمية المشتركة فييا، عمى أساس المنافع المتبادلة كالمصالح القكمية، 
كما نصت ىذه االتفاقية كذلؾ عمى تسييؿ انتقاؿ رؤكس األمكاؿ العربية كتسكية المنازعات 

 إلى محكمة ءالناشئة عف تطبيؽ ىذه االتفاقية عف طريؽ التكفيؽ أك التحكيـ أك المجك
.  التي نصت االتفاقية عمى تشكيميا3االستثمار العربية

كقد خصص ممحؽ االتفاقية المادة الثانية لمتحكيـ، كنصت عمى إنو إذا لـ يتفؽ 
الطرفاف عمى المجكء إلى التكفيؽ أك لـ يتمكف المكفؽ مف إصدار تقريره في المدة المحددة، 
. كلـ يتفؽ األطراؼ عمى قبكؿ الحمكؿ المقترحة فيو جاز ليـ االتفاؽ عمى المجكء إلى التحكيـ
كالمبلحظ أف ىذه االتفاقية حصرت المجكء إلى التحكيـ فيما يتعمؽ بتطبيؽ كتفسير 
بنكد االتفاقية كال يعالج التحكيـ المنازعات األخرل التي تنشأ عف االستثمار، كبذلؾ يككف 

. 4نطاؽ االتفاقية فيما يتعمؽ بالتحكيـ محدكدا جدا
اتفاقية تسيير وتنمية التبادل الحر التجاري بين الدول العربية - د

                                                 
-3-4، منشكر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1986 نكنبر 14 بتاريخ 1-85-150انضـ إلييا المغرب بمقتضى ظيير رقـ - 1

  . 52، ص 1987
2  -Abdelah Boudehrain, « l’arbitrage commercial interne d’international au regard du 

Maroc », op. cit, p: 144. 
محكمة االستثمار العربية كالمؤسسة العربية : "محمد بناني: لمزيد مف المعمكمات حكؿ محكمة االستثمار العربية انظر- 3

  . 27، ص 2002، 2، دفاتر المجمس األعمى، عدد "لضماف االستثمار
، المرجع السابؽ "االتفاقية المكحدة لبلستثمار رؤكس األمكاؿ العربية، االتفاقية العربية لمتحكيـ التجارم: "الحسف الكاسـ- 4

  .  كما بعدىا161: ، ص
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1981 فبراير 27تـ التكقيع عمى ىذه االتفاقية في تكنس بتاريخ 
، كىي متممة 1

لبلتفاقية المكحدة لرؤكس األمكاؿ العربية، بحيث خصصت ىذه األخيرة الفصؿ الرابع لتسكية 
: المنازعات، كذلؾ في المادة الثالثة عشر التي جاء فييا

تعرض المنازعات الناشئة عف تطبيؽ ىذه االتفاقية عمى المجمس لمفصؿ فييا، كلو "
أف يحيميا غمى لجنة أك لجاف فرعية يفكضيا بعضا مف اختصاصاتو، كما لو أف يطبؽ 

بشأنيا أحكاـ تسكية المنازعات الكاردة في الفصؿ السادس مف االتفاقية المكحدة لبلستثمار 
رؤكس األمكاؿ العربية في الدكؿ العربية كممحقيا، كيحدد المجمس في كؿ حالة طريقة تسكية 

.    2النزاع
 
 

 

التحكيم التتارر الدولي في إطار التتريي الداالي  : المطلب الثاني
 منو لتنظيـ التحكيـ الدكلي، حيث تـ مؤل 3 الفرع الثاني05/08أفرد المشرع في قانكف 

الفراغ التشريعي الكبير في ىذا المجاؿ الذم كاف يعرفو قانكف المسطرة المدنية القديـ، 
 05/08كسنقـك في ىذا المطمب بدراسة تحميمية لمنصكص القانكنية التي جاء بيا قانكف 

كما ارتأينا أف نقارف المقتضيات التي جاء بيا ىذا القانكف مع مقتضيات  (الفرع األكؿ)
االتفاقيات الدكلية، التي سبؽ كأف قمنا بدراستيا حتى يتسنى لنا معرفة مدل مبلئمة 

. (الفرع الثاني)مقتضيات القانكف مع ىذه االتفاقيات 

                                                 
 11-82 كصدر بشأنيا قانكف رقـ 1983 يناير 16 بتاريخ 1-82-182صادؽ عمييا المغرب مقتضى ظيير رقـ - 1

  .  167، ص 1983 فبراير 18 لتاريخ 3668منشكر بالجريدة الرسمية عدد 
. 38إلياـ عبللي، المرجع السابؽ، ص - 2

، دفاتر المجمس "محكمة االستثمار العربي كإحدل الضمانات الفعمية لبلستثمار: "رفعت محمد عبد المجيد:     انظر كذلؾ
  .  267، ص 2002، 2األعمى، عدد 

  .  327-54 إلى 327-39الفصكؿ مف - 3
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أدكبو انزذكٛى انزجبس٘ انذٔنٙ فٙ إغبس لبٌَٕ : انفمشح األٔنٗ

05/08  

 فصبل لتنظيـ التحكيـ الدكلي دكف 16أفرد المشرع المغربي الفرع الثاني الذم تضمف 
اإلخبلؿ بما كرد في االتفاقيات الدكلية التي صادؽ عمييا المغرب كالمنشكرة في الجريدة 

. الرسمية، كالتي قمنا بدراستيا في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث
كىكذا سنقـك بدارسة القكاعد العامة التي جاء بيا ىذا الفرع مف القانكف كالخاصة 

. (ثانيا)كدراسة الحكـ التحكيمي الصادر في إطار التحكيـ الدكلي  (أكال)بالتحكيـ الدكلي 
القواعد العامة لمتحكيم الدولي : أوال

إف مف أىـ األحكاـ الجديدة التي جاء بيا القانكف ىك تعريفو لمفيـك التحكيـ الدكلي، 
ككذا منح األطراؼ حرية اختيار المحكميف كتحديد المسطرة الكاجب اتباعيا مف أجؿ ذلؾ، 

تـ تحديد القكاعد البلزمة التطبيؽ سكاء عمى إجراءات التحكيـ أك عمى مكضكع النزاع، 
: كسنقـك بدارسة كؿ نقطة عمى حدة عمى الشكؿ التالي

دولية التحكيم - أ
كانت الفكرة القديمة السائدة في الفقو تذىب إلى عدـ التفرقة بيف التحكيـ الكطني 

كالتحكيـ األجنبي أك الدكلي، ألنو بما أف التحكيـ يستند إلى إرادة األفراد، كأف حكـ التحكيـ 
يصدر مف أشخاص يعينكف بمكجب اتفاؽ أم يستند إلى إرادة األطراؼ المتنازعة، كبما أف 
التحكيـ ال يعتبر عمبل مف أعماؿ السمطة فيك غير مرتبط بدكلة معينة، كبالتالي فبل يمكف 
نما يككف كضعو محايدا، كال يكصؼ بصفة الكطنية أك األجنبية . إسباغ جنسية معينة عميو كا 
كالفقو كالنصكص الدكلية تذىب في الكقت الحاضر إلى استعماؿ مصطمح التحكيـ 

 كالتحكيـ l’arbitrage Etranger كالتحكيـ األجنبي l’arbitrage nationalالكطني 
1 كالتحكيـ شبو الدكليl’arbitrage Internationalالدكلي 

l’arbitrage semi 

international .

                                                 
  .  97 :فكزم محمد سامي، التحكيـ التجارم الدكلي،  المرجع السابؽ، ص- 1
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كلكف المبلحظ أف طبيعة كصفة التحكيـ التجارم شغمت باؿ الباحثيف، بمعنى آخر، 
أف اإلشكالية الحادة ىي متى يككف التحكيـ كطنيا داخميا؟ كمتى يككف خارجيا أجنبيا؟ كمتى 

يككف كطنيا كمتى يككف دكليا؟ 
بمعنى ىؿ " الدكلي"ك" األجنبي"نبلحظ أف الفقو كالقضاء قد اختمؼ حكؿ مصطمحي 

ليذيف االصطبلحيف مفيـك مختمؼ بنتائج مختمفة، أـ أف كمييما مرادؼ لآلخر؟ بحيث يجكز 
. 1"التحكيـ األجنبي أك الدكلي"ك" التحكيـ الكطني أك الدكلي: "القكؿ

 أف معيار التفرقة، ىك القانكف الكاجب التطبيؽ بالنسبة لئلجراءات 2يرل البعض
الخاصة بالتحكيـ، كىكذا تعرؼ صفة التحكيـ، بمعرفة قانكف اإلجراءات التي خضع ليا 

يعتبر تحكيما كطنيا، أما إذا كانت . التحكيـ، فإذا كانت قكاعد قانكنية داخمية، فإف التحكيـ
قكاعد اإلجراءات مأخكذة مف قانكف أجنبي، فإف التحكيـ يعتبر في ىذه الحالة تحكيما أجنبيا، 

. ككذلؾ الحاؿ إذا كانت قكاعد اإلجراءات مستمدة مف نصكص اتفاقيات دكلية أك أجنبية
كما اعتمد البعض اآلخر عمى معايير أخرل لمعرفة صفة التحكيـ، منيا ما ينسب 

التحكيـ إلى مكاف صدكر القرار، كما ىناؾ منيا ما يتخذ جنسية المحكـ، أك جنسية الخصـك 
كمعيار لمتفرقة بيف التحكيـ الكطني كالتحكيـ األجنبي أك الدكلي، كمنيا ما يستند إلى األخذ 
بمكاف المحكمة المختصة أصبل بمكضكع النزاع، كالتي استبعدت عف نظر الدعكل بسبب 
االتفاؽ عمى حسـ النزاع بالتحكيـ، فإذا جرل التحكيـ في غير الدكلة التي تكجد فييا تمؾ 

. المحكمة كاف التحكيـ دكليا
كيكجد معيار آخر في الفقو الحديث، كالذم أخذ بو القضاء الفرنسي منذ مدة طكيمة 
كىذا المعيار يتعمؽ بطبيعة النزاع، كمف ثـ يككف إسباغ الصفة الدكلية عمى التحكيـ مستندا 

. إلى الطبيعة الدكلية لذلؾ النزاع
ف كاف التحكيـ قد جرل بيف  فإذا كاف النزاع ناشئا عف المعامبلت التجارية الدكلية، كا 
مكاطنيف يحمبلف جنسية كاحدة كفي البمد الذم ينتمياف إلى جنسيتو، فعندئذ يعتبر التحكيـ 

                                                 
: ، دفاتر المجمس األعمى، ندكة عممية تحت عنكاف"التحكيـ التجارم في النظاـ القانكني المغربي: "أحمد شكرم السباعي- 1

  .  246، ص 2/2002، عدد "االجتياد القضائي في المادة التجارية كالضمانات القانكني لبلستثمار"
  .  98فكزم محمد سامي، التحكيـ التجارم الدكلي،  المرجع السابؽ، ص - 2
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دكليا، كىكذا، ال يعطي ىذا المعيار أىمية لجنسية األطراؼ المتنازعة، أك جنسية المحكميف، 
أك مكاف التحكيـ، كىذا المعيار الذم يعطي أىمية خاصة إلى نكعية النزاع كيسبغ عمى 

التحكيـ صفة الدكلية بسبب تعمقو بالمعامبلت التجارية الدكلية، يتفؽ تماما مع حقيقة التعامؿ 
التجارم الدكلي في الكقت الحاضر حيث أف التحكيـ الدكلي، ما ىك إال كسيمة لفض 

المنازعات الناشئة عف التعامؿ التجارم الدكلي، كيبلحظ أف ىذا المعيار بدأ مكانا كاسعا في 
.  1التشريعات الكطنية كفي الفقو المعاصر

كفي حالة ما إذا رجعنا إلى التشريعات المقارنة نجد تكاجد اتجاىيف، إذ أف ىناؾ 
بعض الدكؿ التي تبنت المعيار القانكني لتحديد التحكيـ الدكلي، بينما تبنت دكؿ أخرل 

المعيار االقتصادم، أما المشرع المغربي، فقد حاكؿ أف يكفؽ بيف المعياريف حيث قاؿ بأف 
األمر يتعمؽ بعقد مرتبط بالتجارة الدكلية كحدد مجمكعة مف الشركط كأف يككف ألطراؼ 

.   2االتفاؽ مؤسسات بالخارج أك مكاف التحكيـ بالخارج
 عمى أف 327-40 فإننا نجده ينص في الفصؿ 05/08كىكذا إذا رجعنا إلى قانكف 

التحكيـ يعتبر دكليا حيف يتعمؽ بمصالح التجارة الدكلية، كالذم يككف ألحد أطرافو عمى األقؿ 
مكطف أك مقر بالخارج، كما حدد ىذا الفصؿ مجمكعة مف الشركط العتبار التحكيـ دكليا، 
كأف يككف ألطراؼ اتفاؽ التحكيـ كقت إبراـ اتفاؽ التحكيـ مؤسسات بدكؿ مختمفة، أك كأف 

يككف مكاف التحكيـ أك مكاف تنفيذ جزء ميـ مف االلتزامات المترتبة عمى العبلقة التجارية أك 
المكاف الذم تربطو أكثر بمكضكع النزاع صمة كثيقة، مكجكدا خارج الدكلة المكجكد بيا 

مؤسسات األطراؼ، كيككف التحكيـ دكليا كذلؾ حسب ىذا الفصؿ إذا كاف األطراؼ متفقيف 
.   3صراحة عمى أف مكضكع اتفاؽ التحكيـ ييـ أكثر بمد كاحد

                                                 
  .  101المرجع السابؽ، ص - 1
.  أقيمت بالبرلماف غير منشكر08-05، مداخمة في ندكة لمناقشة مشركع قانكف "التحكيـ الدكلي: "محمد تكمنت- 2

مف خبلؿ استقرائي لمجمكعة مف القكانيف كجدت بأف القانكف : "     إذ جاء عمى لساف الدكتكر محمد تكمنت ما يمي
المبناني مثمو مثؿ القانكف الفرنسي جاء بجممة بسيطة مفادىا أف التحكيـ الدكلي ىك التحكيـ المرتبط بالتجارة الدكلية، 

، انتيى كبلـ الدكتكر محمد "أما في المغرب، فيناؾ دليؿ عممي يمكف لو أف يفصؿ ما ىك المقصكد بالتحكيـ الدكلي
  .  تكمنت

  .  (انظر الممحؽ) 08-05 مف قانكف 327-40الفصؿ - 3
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 جاء بتحديد مفيـك التحكيـ الدكلي بتبنيو لمجمكعة مف المعايير 05/08إذف، فقانكف 
.  1التي تحدد مفيـك التحكيـ الدكلي

القانون الواجب التطبيق عمى التحكيم - ب
 مجمكعة مف النقط الميمة 05/08ناقش الفرع المتعمؽ بالتحكيـ الدكلي مف قانكف 

لسير العممية التحكيمية بحيث منح الحرية لؤلطراؼ بتعييف المحكميف كذلؾ إما بصفة مباشرة 
. أك بالنص عمى إجراءات تعيينيـ ككذا إجراءات تعكيضيـ

كفي حالة إذا ما اعترضت صعكبة ما تشكيؿ الييئة التحكيمية يعيد األمر إلى رئيس 
المحكمة الذم سيتكلى تخكيؿ الصيغة التنفيذية لمحكـ التحكيمي إذا كاف التحكيـ جاريا 

.   2بالمممكة، أك إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط إذا كاف التحكيـ جاريا بالخارج
كسنركز في دراستنا ىاتو عمى نقطتيف ميمتيف كىما القانكف الكاجب التطبيؽ عمى 

. إجراءات التحكيـ، ككذا القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع
 
 

  القانون الواجب التطبيق عمى إجراءات التحكيم
تبدأ إجراءات التحكيـ منذ إبداء أحد أطراؼ النزاع رغبتو في تسكية النزاع عف طريؽ 

. التحكيـ كتمتد لحيف إصدار قرار التحكيـ بصيغتو النيائية
كنبلحظ ىنا أف ىناؾ رأييف في ىذا المجاؿ، رأم أكؿ يذىب إلى ربط التحكيـ 

جراءاتو بمكاف التحكيـ، فالمحكـ شأنو في ذلؾ شأف كؿ شخص مخاطب بالقانكف ال يمكنو  كا 
أف يؤدم ميمتو كمحكـ إال إذا سمحت لو الدكلة بذلؾ ككفقا لمشركط التي تحددىا، فإذا 

حضرت الدكلة التحكيـ، فإف التحكيـ لف يمكف ممارستو عمى إقميميا أك عمى األقؿ لف يمكف 
أف يتـ في إقميميا إال بشكؿ غير عمني، ككؿ ذلؾ يؤكد عمى كجكد سمطة األمر كالتي تتمتع 

                                                 
كيبقى المبدأ الذم جاء بو ىذا الفرع في نظرنا مبدأ عاـ حيث لـ يتـ تكضيح متى يعتبر التحكيـ دكليا بالنسبة لممغرب، - 1

.   مكمتى يعتبر أجنبيا، إذ يجب تفصيؿ ىذه النقطة إسكة بقكانيف أخرل كالقانكف التكنسي أك المبناف
  .  (انظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-41الفصؿ - 2
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. 1بفعالية نتيجة القدرة عمى تكقيع الجزاء المصاحب ليا عند مخالفة األمر، في دكلة المقر
كبالتالي يككف القانكف الكاجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ ىك قانكف الدكلة التي يكجد 

ك قد أصبح ىذا الرأم متجاكزا ككف الدكلة أصبحت تتخمى شيئا . عمى إقميميا مكاف التحكيـ
. فشيئا عف حصانتيا إذا تعمؽ األمر بعقكد التجارة الدكلية

جراءاتو بإرادة الطرفيف، كبالنسبة لقكاعد  أما الرأم الثاني، فيذىب إلى ربط التحكيـ كا 
تنازع القكانيف عمى صعيد التعامؿ الدكلي، كيجب الرجكع إلى التكييؼ القانكني لمتحكيـ، فإذا 

اعتبرناه تصرفا اتفاقيا، فالقانكف الكاجب التطبيؽ يككف القانكف الذم اختاره الطرفاف 
المتنازعاف، أما إذا اعتبرنا التحكيـ تصرفا قضائيا أك إجرائيا، ففي ىذه الحالة يككف مف 

.   2الضركرم خضكع التحكيـ إلى قانكف المكاف الذم يجرم فيو التحكيـ
كمعمـك أف األمر يختمؼ في حالة التحكيـ الخاص عنو في حالة التحكيـ المنظـ، ففي 
التحكيـ الخاص يككف إلرادة الطرفيف دكر ىاـ في اختيار القكاعد القانكنية أك القانكف الذم 
تخضع لو إجراءات التحكيـ، كتجدر اإلشارة إلى أنو إذا كاف األصؿ في حاالت التحكيـ 

الخاص أف يترؾ ألطراؼ النزاع الحرية في تنظيـ إجراءات سير المنازعة، فإف في الكاقع مف 
غير المألكؼ كثيرا أف يقـك الخصـك بصياغة القكاعد اإلجرائية المفصمة التي تحكـ سير 

.  3المنازعة، سكاء في العقد مثار المنازعة أكفي مشارطة مستقمة
أما في حالة التحكيـ المنظـ، فإف األطراؼ يعبركف في الغالب عف إراداتيـ في إيجاد 
حؿ لمنزاع كفقا لقكاعد التحكيـ ألحدل المؤسسات أك مركز مف مراكز التحكيـ، كلكف ىذا ال 
يمنع حتى في حالة اختيار التحكيـ المنظـ مف قبؿ الطرفيف أف يختارا قكاعد قانكنية أك قانكنا 

معينا ليطبؽ عمى اإلجراءات عند إجراء التحكيـ، إال أنو في حالة سككت الطرفيف، فإف 

                                                 
  .  160، المرجع السابؽ، ص "المكجز في النظرية العامة في التحكيـ التجارة الدكلي: "حفيظة السيد الحداد- 1
  .  162، المرجع السابؽ، ص "التحكيـ التجارم الدكلي: "فكزم محمد سامي- 2
كاقع التحكيـ التجارم الدكلي كآفاؽ االستثمار، قضايا االستثمار كالتحكيـ مف خبلؿ اجتيادات المجمس : محمد تكمنت- 3

، 2007 أبريؿ 19-18 سنة مف العمؿ القضائي، الدار البيضاء، 50األعمى، الندكة الجيكية الرابعة، بمناسبة مركر 
  .  118ص 
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قكاعد اإلجراءات المطبقة ىي القكاعد االجراءية التحكيـ لتمؾ المؤسسة كبعض ىذه القكاعد 
. 1تعطي لممحكميف الحؽ في تقرير قكاعد اإلجراءات التي يركنيا مناسبة لسير التحكيـ

أما بالنسبة لمتشريع المغربي، فقد تركت لؤلطراؼ الحرية الكاممة في اختيار القانكف 
الكاجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ إما مباشرة أك استنادا إلى نظاـ لمتحكيـ، كفي حالة 

غياب أم اتفاؽ لؤلطراؼ عمى ذلؾ، أككمت لمييئة التحكيمية تحديد القكاعد المسطرية 
. 2الكاجب اتباعيا
  القانون الواجب التطبيق عمى موعوع النزاع

سنتطرؽ في ىذه النقطة إلى دراسة مختمؼ اآلراء التي قبمت في صدد معرفة القانكف 
الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع في حؿ منازعات المعامبلت التجارية الدكلية عند حميا 

. بالتحكيـ
إف أكؿ ما يثار بخصكص ىذه المسألة ىك أنو عمى المحكـ تطبيؽ أحكاـ القانكف 

الذم اختارتو أطراؼ النزاع تطبيقا لمبدأ احتراـ إرادة األطراؼ في اختيار القانكف أك القكاعد 
القانكنية التي يجب عمى المحكـ اتباعيا لحسـ النزاع، كقد يككف القانكف الذم اختارتو 

األطراؼ ال عبلقة لو بالعقد، فبل ىك قانكف مكاف االنعقاد كال ىك قانكف مكاف التنفيذ، ذلؾ 
أف األطراؼ عندما تختار قانكنا لبمد ما ال عبلقة لو بالعقد الذم نشأ عنو النزاع، فيي في 

كفي العقكد الدكلية، قد . الغالب تيدؼ إلى اختيار قانكف محايد أك قانكف متطكر في أحكامو
تتفؽ األطراؼ عمى عدـ اختيار أم قانكف ليطبؽ عمى النزاع ألنيا ترمي إلى إخضاع النزاع 

 Lexإلى قكاعد العرؼ كالعادة السائدة في التعامؿ التجارم الدكلي، كىي ما تسمى بػ  

Mercatoria كمف األمكر المعركفة أيضا عمى صعيد التعامؿ الدكلي اختيار أطراؼ ،

                                                 
( ARAMCO)كمثاؿ ذلؾ، ما جاء في اتفاؽ التحكيـ بيف المممكة العربية السعكدية كالشركة العربية األمريكية لمنفط - 1

ىيئة التحكيـ تقرر : " في المادة السادسة منو عمى أف1955 شباط 23حيث نص اتفاؽ التحكيـ المكقع بينيما في 
". قكاعد اإلجراءات التي تتبعيا

- Philippe Fouchard, « l’arbitrage commercial international », librairie Dalloz, Paris 

1962, vol 11, p. 314.    
  .  (انظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-42الفصؿ - 2
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النزاع لتمؾ القكاعد مع أحكاـ أحد القكانيف الكطنية، كفي األغمب تختار األطراؼ أيضا قكاعد 
. 1عرفية كمبادئ العدالة

كتعييف القانكف الكاجب التطبيؽ مف قبؿ األطراؼ قد يككف صريحا، كذلؾ بذكره في 
اتفاؽ التحكيـ، سكاء أكاف ذلؾ في بنكد شرط التحكيـ أك في اتفاؽ التحكيـ، أك نجده في 

الغالب مدكنا في العقكد النمكذجية الدكلية التي تبيف القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع 
. النزاع

كمف أىـ االتفاقيات الدكلية التي تكرس دكر إرادة أطراؼ منازعات االستثمار في 
 1965اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ عمى تمؾ المنازعات، نجد اتفاقية كاشنطف لعاـ 

الخاصة بتسكية المنازعات الناشئة عف االستثمارات بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرل كذلؾ 
 حيث تقضي أف ىيئة التحكيـ تنظر في النزاع طبقا لقكاعد القانكف الذم 4/1في مادتيا 

كمف ... حدده الطرفاف، كفي حالة عدـ االتفاؽ عمى ذلؾ فإنيا تطبؽ قانكف الدكلة المتعاقدة
ثـ فيي تعطي األكلكية لمقانكف المتفؽ عميو مف قبؿ األطراؼ المتنازعة كبالتالي التزاـ 

.   2المحكميف أك الييئة التحكيمية بتطبيقو
كقد ال تفصح أطراؼ النزاع صراحة عف إرادتيا في تحديد القانكف أك القكاعد الكاجبة 

التطبيؽ عمى مكضكع النزاع، كيتعيف في ىذه الحالة عمى المحكـ أف يبحث عف اإلرادة 
الضمنية أك المفتكحة لؤلطراؼ لكي يتمكف مف خبلليا مف تحديد القانكف الذم سيطبقو عمى 

. النزاع
كتستفاد اإلرادة الضمنية مف بعض الظركؼ المكضكعية المبلبسة لمعقد كاختيار 

ذ يفسر ىذا االختيار أك ذاؾ بأف إرادة  الطرفيف لمكاف إبرامو أك اختيارىما لمكاف تنفيذه، كا 
الطرفيف قد اتجيت إلى تطبيؽ قانكف بمد إبراـ العقد أك قانكف بمد تنفيذه، فإف لـ يكجد اختيار 

كاضح ليذا المكاف أك ذاؾ، فيككف القانكف الكاجب التطبيؽ ىك قانكف المكطف المشترؾ 

                                                 
  .  340حسني المصرم، المرجع السابؽ، ص - 1
  .  122، المرجع السابؽ، ص "كاقع التحكيـ التجارم الدكلي كآفاؽ االستثمار: "محمد تكمنت- 2
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لمطرفيف إذا اتحدا في الجنسية أك غير ذلؾ مف الظركؼ المبلبسة لمعقد مثار النزاع كالتي 
.  1يمكف أف يستخمص منيا اإلرادة الضمنية لؤلطراؼ لتنفيذ قانكف معيف

أما في حالة غياب اإلرادة الصريحة لطرفي النزاع كعدـ معرفة إرادتيما الضمنية، 
حكؿ القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع فإنو تبقى لممحكـ الدكلي، حرية اختيار 

القانكف األكثر مبلئمة لمكضكع النزاع آخذا بعيف االعتبار القكاعد المتعارؼ عمييا في 
التعامؿ التجارم الدكلي، ذلؾ أف المنيج التنازعي بات في حكـ المتجاكز مما يستدعي 

ذا كانت القكاعد المكضكعية في  البحث عف حؿ يككف مبلئما لمتطمبات التجارة الدكلية، كا 
القكانيف الداخمية ال تمبي ما يصبك إليو مجتمع التجار كرجاؿ األعماؿ الدكلييف، فإف قكاعد 
مف صنع ىذا المجتمع تمـز المحكـ الدكلي بتطبيقيا عمى النزاع، مف منطمؽ أنو ال يممؾ 
قانكف اختصاص يرجع إليو عمى خبلؼ القاضي الكطني، كما أنو ال يخضع لسيادة أم 
دكلة، كال يحكـ باسميا، كأف سمطة المحكـ الدكلي في إعماؿ المنيج المكضكعي المباشر 

. 2تجد أساسيا القانكني في العديد مف االتفاقيات الدكلية (قكاعد القانكف الخاص الدكلي)
كىذه النظرية تمثؿ النتيجة المنطقية كاألسمكب العممي في مجاؿ التجارة الدكلية، كليذا 

نجد آثارىا كاضحة في نصكص بعض التشريعات الكطنية الحديثة التي عالجت في 
. نصكصيا مسائؿ التحكيـ التجارم الدكلي

كبالنسبة لممغرب، فإف المشرع لـ يخرج عف ىذه القاعدة بحيث ترؾ الحرية الكاممة 
 327-44لؤلطراؼ لبلختيار القانكف الكاجب التطبيؽ عمى جكىر النزاع إذ نص الفصؿ 

تحدد في اتفاؽ التحكيـ، بكؿ حرية، القكاعد القانكنية التي يتعيف عمى الييئة : "عمى أنو
التحكيمية تطبيقيا عمى جكىر النزاع، كفي حالة عدـ اختيار األطراؼ لمقكاعد المذككرة، فإف 

. الييئة التحكيمية تفصؿ في النزاع طبقا لمقكاعد التي تراىا مبلئمة
كفي جميع األحكاؿ، تأخذ الييئة التحكيمية بعيف االعتبار مقتضيات العقد الذم يربط 

". بيف األطراؼ كاألعراؼ كالعادات السائدة في ميداف التجارة

                                                 
  .  343المرجع السابؽ، ص - 1
  .  125، المرجع السابؽ، ص "كاقع التحكيـ التجارم كآفاؽ االستثمار: "محمد تكمنت- 2
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يستفاد مف ىذا الفصؿ أف المشرع المغربي أعطى لؤلطراؼ حرية اختيار القكاعد 
القانكنية الكاجبة التطبيؽ عمى مكضكع النزاع، ككما أعطى لمييئة التحكيمية سمطة اختيار 
القكاعد التي تراىا مبلئمة، أما ما جاءت بو الفقرة الثانية، مف ىذه المادة، فمف المؤكد أف 

، كىك أنو يجب عمى المحكـ مراعاة العادات كاألعراؼ "في جميع األحكاؿ"المقصكد بعبارة 
التجارية السائدة أيا كانت قكاعد القانكف التي يطبقيا، أم سكاء كانت مختارة مف قبؿ 

األطراؼ أك مختارة مف قبؿ المحكـ نفسو، ففي الحالتيف عمى السكاء يجب عمى المحكـ أف 
يأخذ بعيف االعتبار مقتضيات العقد الذم يربط بيف األطراؼ كالعادات كاألعراؼ التجارية 

، ىؿ يقصد بيا أنو "أف يأخذ بعيف االعتبار"السائدة، كىنا يطرح التساؤؿ عف المقصكد بعبارة 
يجب عمى المحكـ تطبيؽ تمؾ العادات كاألعراؼ، كلك أدل ذلؾ إلى استبعاد تطبيؽ أم 

قانكف كطني متى تعارضت مع ىذه األعراؼ ك العادات ؟ أـ أنو ال يجيز لممحكـ استبعاد 
.    1تطبيؽ قكاعد القانكف الكطني تحت ستار تطبيقو لعادات كأعراؼ التجارة الدكلية؟

كما أف المشرع أغفؿ تماما ذكر القكاعد المكضكعية في مجاؿ التجارة الدكلية كلـ 
يكاكب بتاتا التطكر الحاصؿ في ميداف التجارة الدكلية، بحيث أنو اآلف أصبح ىناؾ ما 

يسمى بالقكاعد المكضكعية في مجاؿ التجارة الدكلية كبالتالي كاف باألحرل بالمشرع أف يجيز 
. 2لممحكـ تطبيؽ القكاعد المكضكعية في مجاؿ التجارة الدكلية

الحكم التحكيمي الدولي : ثانيا
تنقسـ األحكاـ التحكيمية مف حيث ارتباطيا بقانكف الدكلة مكاف تنفيذىا إلى أحكاـ 
تحكيمية كطنية أك داخمية، كأحكاـ تحكيمية أجنبية أك دكلية، كيعتبر ىذا التقسيـ مف أىـ 

التقسيمات، كذلؾ لما قد يككف لو مف أثر عمى تنفيذه األحكاـ التحكيمية، كتأثير ذلؾ التنفيذ 
عمى مبدأ عدـ مخالفة الحكـ التحكيمي لمنظاـ العاـ لمدكلة المراد تنفيذه فييا، كيعتبر الحكـ 
التحكيمي كطنيا إذا كاف التحكيـ ينتمي بكؿ عناصره سكاء مف حيث طبيعة المنازعة أك 

                                                 
  .  371انظر حسني المصرم، المرجع السابؽ، ص - 1
  .  ، المداخمة السابقة الذكر"التحكيـ الدكلي: "محمد تكمنت- 2
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اإلجراءات أك القانكف الكاجب التطبيؽ إلى دكلة بعينيا، كعمى العكس مف ذلؾ، لك ارتبط ىذا 
. 1الحكـ التحكيمي في أحد عناصره بعكامؿ خارجية أك أجنبية سمي بالتحكيـ األجنبي

كىك ما سنقـك بدارستو في ىذه الفقرة كذلؾ بدارسة االعتراؼ كتنفيذ األحكاـ التحكيمية 
. األجنبية مف جية ككذا طرؽ الطعف المرتبطة باألحكاـ التحكيمية الدكلية

االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية - أ
إف االىتماـ بتنفيذ الحكـ التحكيمي مف أكلى المكضكعات التي تستحؽ الدراسة 

كالتحميؿ، ذلؾ أف المحؾ في نجاح نظاـ التحكيـ كالتسميـ بأفضميتو لحؿ المنازعات ذات 
الطابع الدكلي ىك تنفيذ أحكاـ التحكيـ خارج الدكلة التي صدرت فييا ىذه األحكاـ، فميس 
ىناؾ أىـ مف إمكانية تنفيذ حكـ التحكيـ خاصة في التحكيـ الدكلي، ذلؾ أف الطرؼ الذم 
صدر الحكـ لصالحو يبحث عف الدكلة التي يككف لخصمو فييا أمكاؿ أك ممتمكات يمكف 

.  2التنفيذ عمييا
كيتضمف الحكـ التحكيمي إلزاـ أحد أطراؼ النزاع لصالح الطرؼ اآلخر، كقد يتضمف 
أيضا إلزاـ الطرفيف معا، كما لك قسمت المصاريؼ بينيما، كالبد لمطرؼ الذم صدر الحكـ 
ضده أف ينفذه لمصمحة خصمو، كغالبا ما يتضمف الحكـ دفع التعكيضات بسبب اإلخبلؿ 

. بااللتزامات الناتجة عف العقد المتفؽ عميو بيف الطرفيف أك عدـ تنفيذىا
كعند امتناع الطرؼ الذم صدر ضده حكـ التحكيـ عف تنفيذ الحكـ في التحكيـ 

فإف الطرؼ الذم صدر القرار لمصمحتو . الدكلي، الذم غالبا ما يككف قد صدر في دكلة ما
سكؼ يبحث عف طريقة يستطيع بمكجبيا تنفيذ الحكـ المذككر إلجبار الخصـ عمى ذلؾ، 

صدر في إقميـ دكلة " أجنبي"كلكف المشكؿ المطركح ىك عندما يتعمؽ األمر بتنفيذ حكـ 
أخرل غير التي يراد تنفيذ القرار فييا، تككف أماـ صعكبات ناتجة عف اختبلؼ األنظمة 

القانكنية كاإلجراءات الكاجب اتباعيا لبلعتراؼ كتنفيذ تمؾ القرارات، كيجب في ىذا الصدد 

                                                 
، ندكة مشتركة بيف "تنفيذ القرارات التحكيمية الكطنية كالدكلية، العمؿ القضائي كالتحكيـ التجارم: "إبراىيـ بحماني- 1

: ، ص2005، 7، سمسمة دفاتر المجمس األعمى، العدد 2004 مارس 5المجمس األعمى كمحكمة النقض المصرية، 
99  .  

  .  11، ص 2001، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية طبعة "تنفيذ أحكاـ المحكميف: "أحمد ىندم- 2
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اإلشارة إلى أنو عندما يتعمؽ األمر بحكـ أجنبي، نجد أف الحديث يتطرؽ إلى االعتراؼ 
كالتنفيذ، كىذا ما نجده في نصكص االتفاقيات الدكلية التي تعالج ىذا المكضكع كاتفاقية 

1958نيكيكرؾ لعاـ 
1    .

كىناؾ فرؽ بيف االعتراؼ بالحكـ التحكيمي األجنبي، كبيف تنفيذه فاالعتراؼ يعني أف 
الحكـ صدر بشكؿ صحيح كممـز لؤلطراؼ، كالتنفيذ يعني الطمب إلى الخصـ الذم صدر 
الحكـ ضده أف ينفذ ما جاء في الحكـ التحكيمي، كفي حالة امتناعو يجب إجباره عمى ذلؾ 

بمكجب اإلجراءات التنفيذية لقانكف البمد المراد تنفيذ الحـ فيو، كىكذا فقد يعترؼ بالحكـ 
التحكيمي كلكف ال ينفذ، كلكف لك نفذ ضمف الضركرم أف يككف قد تـ االعتراؼ بو مف 

. الجية التي أعطتو القكة التنفيذية
كمف أجؿ طمب االعتراؼ كتنفيذ القرار التحكيمي في التحكيـ التجارم الدكلي البد مف 
اختيار المكاف الذم يراد منو االعتراؼ بالقرار كتنفيذه، كىذا المكاف ىك البمد الذم تكجد فيو 
أمكاؿ كممتمكات مكزعة في دكؿ متعددة، ففي ىذه الحالة يككف لطالب التنفيذ اختيار المكاف 

. األكثر مبلءمة لبلعتراؼ بالحكـ كتنفيذه
كتتـ إجراءات االعتراؼ كالتنفيذ كفقا لمقكاعد التي تنظـ ىذه األمكر، كيمكف تقسيـ 

: القكاعد التي تحدد تمؾ اإلجراءات بالنسبة لؤلحكاـ التحكيمية األجنبية كاآلتي
. القكانيف الكطنية- 2االتفاقيات الدكلية - 1
 

  تنفيذ األحكام التحكيمية الدولية بموجب االتفاقيات الدولية
إف أىـ االتفاقيات التي أثرت في التشريعات الكطنية ككحدت إجراءات االعتراؼ، 

 كالتي سبؽ كقمنا بدراستيا 1958كتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية ىي اتفاقية نيكيكرؾ لعاـ 
بتفصيؿ، كالتي تعتبر أحسف ما تكصؿ إليو المجتمع الدكلي في مجاؿ االعتراؼ كتنفيذ 

.  2األحكاـ األجنبية كبمكجب إجراءات مبسطة ككاضحة

                                                 
  .  359، المرجع السابؽ، ص "التحكيـ التجارم الدكلي: "فكزم محمد سامي- 1
. 54سبؽ كأف تمت دراسة ىذا المكضكع في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث، ص - 2
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كاالتفاقية الدكلية الثانية التي ليا أىمية خاصة في مجاؿ التحكيـ التجارم الدكلي 
كالتي صادؽ عمييا المغرب، ىي اتفاقية كاشنطف لتسكية المنازعات المتعمقة باالستثمارات 

1965بيف الدكؿ كمكاطني الدكؿ األخرل لعاـ 
، كىذه االتفاقية كذلؾ قد خطت خطكة 1

متقدمة في مجاؿ إلزامية قرارات التحكيـ الدكلي كقكتيا التنفيذية، ىذه المسألة التي تعتبر مف 
أىـ المعضبلت التي تكاجو مف يحصؿ عمى حكـ تحكيمي في إحدل الدكؿ كيريد تنفيذه في 

دكلة أخرل كما يميز ىذه االتفاقية أف الحكـ التحكيمي الذم يصدر كفؽ أحكاميا يككف 
نيائيا ككاجب التنفيذ مف الدكؿ المنضمة إلى االتفاقية، كما لك كاف األمر يتعمؽ بتنفيذ حكـ 
صادر مف محاكـ تمؾ الدكؿ، كال يجكز الطعف في الحكـ التحكيمي إال أماـ لجنة خاصة 

. تشكؿ ليذا الغرض في مركز التحكيـ الذم مقره في كاشنطف
أما عف االتفاقيات العربية فقد أشرنا عند دراستنا ليا إلى األحكاـ الخاصة بكيفية 

االعتراؼ كتنفيذ األحكاـ التحكيمية التي تصدر في دكلة عربية كيراد تنفيذىا في دكلة عربية 
ف كانت دكلية إال  أخرل منضمة إلى إحدل تمؾ االتفاقيات، كيبلحظ أف ىذه االتفاقيات كا 

. أنيا تقتصر عمى الدكؿ العربية األعضاء في جامعة الدكؿ العربية
 
 
 

  تنفيذ األحكام التحكيمية الدولية بموجب القوانين الوطنية
: يمكف تقسيـ القكانيف الكطنية في ىذا المجاؿ إلى ثبلث أقساـ

قسـ نص عمى معاممة األحكاـ التحكيمية األجنبية معاممة الحكـ القضائي األجنبي، 
 كالذم يأخذ بمبدأ المعاممة بالمثؿ بالنسبة لتنفيذ 2كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ القانكف التكنسي

                                                                                                                                                         

االعتراؼ بقرارات : "منير محمد الجنبييي كممدكح محمد الجنبييي:       كلممزيد مف التكضيح حكؿ اتفاقية نيكيكرؾ، انظر
نفاذىا . 28، ص 2005، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، طبعة "التحكيـ األجنبية كا 

  .  58تمت دراسة ىذا المكضكع في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث، ص - 1
  .  91منير محمد الجنبييي كممدكح محمد الجبنييي، المرجع السابؽ، ص : لممزيد مف المعمكمات انظر- 2
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 الذم نص عمى أف أحكاـ التحكيـ األجنبية 1األحكاـ األجنبية، ككذلؾ القانكف المصرم
تعامؿ بنفس الطريقة التي يصار إلى اتباعيا عند تنفيذ األحكاـ القضائية األجنبية كينص 

. أيضا عمى مبدأ المعاممة بالمثؿ
أما القسـ الثاني مف القكانيف، فيك الذم سكت عف معالجة أمر تنفيذ أحكاـ التحكيـ 

.  2األجنبية كما ىك الحاؿ في القانكف العراقي
أما القسـ الثالث مف ىذه القكانيف فيك الذم جاء بنصكص خاصة حكؿ كيفية 

االعتراؼ كتنفيذ األحكاـ التحكيمية األجنبية، كالقانكف الفرنسي، كالقانكف المبناني، ككذلؾ 
، عمى ككف االعتراؼ 327-46 إذ ينص الفصؿ 05/08فعؿ القانكف المغربي في قانكف 

باألحكاـ التحكيمية األجنبية في المممكة يتـ إذا أثبت كجكدىا مف يتمسؾ بيا أكال، كلـ يكف 
.  3ىذا االعتراؼ مخالفا لمنظاـ العاـ الكطني أك الدكلي

أم أف الرقابة القضائية تككف عمى حكـ التحكيـ األجنبي عند طمب االعتراؼ بو 
كتنفيذه، كبالتالي فإف االعتراؼ كالتنفيذ ال يتـ إال إذا احتـر الحكـ التحكيمي كؿ ما يتعمؽ 

بالنظاـ العاـ سكاء الكطني كالدكلي، كقد أثارت مسألة النظاـ العاـ نقاشات عديدة نظرا لعدـ 
.  4إمكانية تحديد مفيـك دقيؽ لمنظاـ العاـ سكاء الكطني أك الدكلي

كقد خكؿ المشرع االعتراؼ كمنح الصيغة التنفيذية لؤلحكاـ التحكيمية الدكلية، إلى 
رئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتيا أك رئيس المحكمة التجارية التابع ليا مكاف 

. التنفيذ إذا كاف مقر التحكيـ بالخارج

                                                 
.   173المرجع السابؽ، ص - 1

، "دكر القضاء في األمر بتنفيذ أحكاـ التحكيـ، العمؿ القضائي كالتحكيـ التجارم: "خالد أحمد عبد الحميد:     انظر كذلؾ
، سمسمة دفاتر المجمس األعمى، عدد 2004 مارس 5ندكة نظمت بيف المجمس األعمى كمحكمة النقض المصرية، 

  .43، ص 7/2005
  .  367، المرجع السابؽ، ص "التحكيـ التجارم الدكلي: "فكزم محمد سامي- 2
  .  (انظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-46الفصؿ - 3
: ، المرجع السابؽ، ص"التحكيـ التجارم الدكلي: "حسني المصرم: لممزيد مف التفاصيؿ حكؿ مبدأ النظاـ العاـ، انظر- 4

مفيـك النظاـ العاـ كأثره في تنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية، العمؿ : "رفعت محمد عبد المجيد: ، ككذلؾ انظر626
. 19، سمسمة دفاتر المجمس األعمى، المرجع السابؽ، ص "القضائي كالتحكيـ التجارم الدكلي
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كقد استقر القضاء عمى أف نفس المسطرة التي تطبؽ عمى التحكيـ الكطني، تطبؽ 
كذلؾ عمى مقررات التحكيـ األجنبية كيفما كاف شكميا أم سكاء صدرت في المغرب، كطبقت 

قانكنا أجنبيا، أك قكاعد العدالة كاإلنصاؼ، أك أعراؼ مينية، أك صدرت خارج المغرب، 
كسكاء كاف طرفاىا أجنبييف أك أحدىما أجنبيا، كاالستقرار عمى ىذه المسطرة قد جاء بعد 
نقاش طكيؿ ألنو سبؽ أف صدرت عدة قرارات مف محاكـ االستئناؼ كانت تطبؽ عمى 
مقررات التحكيـ األجنبية القكاعد المسطرية التي تطبؽ عمى األحكاـ القضائية األجنبية 

.   1 مف قانكف المسطرة المدنية431 ك430كالمنصكص عمييا في الفصؿ 
ىذا مع اإلشارة إلى تأكيد القضاء المغربي سمك االتفاقيات الدكلية عمى القانكف 

 كالذم اعتبر أف قرار التحكيـ األجنبي المؤسس 2الكطني كذلؾ في قرار لممجمس األعمى
 مف قانكف المسطرة المدنية، ال يعتبر 259عمى شرط التحكيـ يخالؼ مقتضيات الفصؿ 

 مف اتفاقية نيكيكرؾ الذم يقضي بتطبيؽ مقتضيات االتفاقية الدكلية 2باطبل بتطبيؽ الفصؿ 
. عند تعارضيا مع مقتضيات القانكف الداخمي

، إلثبات كجكد الحكـ التحكيمي اإلدالء بأصمو مرفقا 3كما اشترط المشرع المغربي
باتفاؽ التحكيـ أك نسختيف مف الكثيقتيف تتكفر فييما شركط الصحة المطمكبة، ككذلؾ ألـز 

المشرع ترجمة الكثيقتاف إلى المغة العربية مف طرؼ مترجـ محمؼ لدل المحاكـ في حالة إذا 
. ما كانتا محررتيف بمغة أخرل غير العربية

رفض تنفيذ الحكم التحكيمي - ب
ىناؾ العديد مف األسباب التي بمكجبيا يجكز لمييئة المختصة التي يطمب إلييا تنفيذ 

. القرار التحكيمي أف ترفض ذلؾ

                                                 
، المرجع 7/2005، سمسمة دفاتر المجمس األعمى، عدد "تنفيذ القرارات التحكيمية الكطنية كالدكلية: "إبراىيـ بحماني- 1

. 109السابؽ، ص 
التحكيـ مف خبلؿ العمؿ : " مذككر لدل عبد الرحماف المصباحي1979-08-03 الصادر بتاريخ 162قرار عدد - 2

. 134، المرجع السابؽ، ص 7/2005، سمسمة دفاتر المجمس األعمى، عدد "القضائي لممجمس األعمى
  .  (انظر الممحؽ) 08-05 مف قانكف 327-47الفصؿ - 3
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فمثبل عدـ صحة اتفاؽ التحكيـ مف بيف األسباب التي يحؽ لمييئة القضائية المطمكب 
إلييا االعتراؼ كمنح الصيغة التنفيذية لمحكـ التحكيمي أف ترفض ذلؾ، إذ أف االتفاؽ ىك 
أساس التحكيـ، كسكاء اتخذ شكؿ شرط أك مشارطة، كبالتالي فإف شابو عيب فإف مف شاف 
ذلؾ أف يؤثر عمى عممية التحكيـ كميا كعمى الحكـ الناتج عنيا فيعكؽ طمب تنفيذه، فينبغي 
حتى تككف عممية التحكيـ صحيحة، كحتى يتسنى تنفيذ حكـ المحكـ سكاء في دكلة الصدكر 
أك في دكلة أخرل، أف يككف ىناؾ اتفاؽ تحكيـ كأف يككف صحيحا فعاال، كساريا حتى لحظة 

. 1صدكر الحكـ
كذلؾ، ككما نصت عميو اتفاقية نيكيكرؾ، فإف مف أسباب الرفض عدـ تشكيؿ ىيئة 

. لمتحكيـ طبقا لما اتفؽ عميو الطرفاف عمى كيفية تعييف المحكميف كتشكيؿ ىيئة التحكيـ
ككذلؾ فإف تجاكز ىيئة التحكيـ الختصاصيا في النظر بالنزاع المعركض أماميا 

كذلؾ بأف يتضمف حكـ التحكيـ الذم أصدرتو الحكـ في مكضكع لـ يرد في االتفاؽ الذم تـ 
بيف الطرفيف، أك أف الحكـ تضمف بعض المسائؿ التي لـ ترد في اتفاؽ التحكيـ كلـ يطمب 

الطرفاف حسميا في التحكيـ، إذ ال يجكز لممحكميف إصدار حكـ في مسالة لـ تعرض 
.  2عمييـ

كما بينت اتفاقية نيكيكرؾ سببا آخرا مف أسباب رفض تنفيذ القرار التحكيمي، كىك في 
حالة إثبات الخصـ أم الطرؼ الذم صدر ضده الحكـ التحكيمي أنو لـ يعمف بشكؿ صحيح 
بتعييف المحكمة أك بإجراءات التحكيـ، كىذا يعني أف الخصـ المذككر لـ يبمغ باسـ المحكـ 

الذم عينو الطرؼ اآلخر أك اسـ المحكـ الذم عينتو سمطة التعييف أك المحكمة عند 
االقتضاء، أك أف الخصـ المذككر لـ يبمغ بادعاءات الطرؼ اآلخر أك أنو لـ يعمـ بأكقات 

المرافعة، كؿ ىذه األمكر تجعمو في كضع يجيؿ فيو ما يجرم بشكؿ صحيح لحؿ النزاع بينو 
كبيف الطرؼ اآلخر، األمر الذم يعتبر خرقا لمبدأ المساكاة بيف أطراؼ النزاع، كىك مبدأ 

أساسي في ضماف حقكؽ المتخاصميف ذلؾ أف احتراـ حقكؽ الدفاع مبدأ مستقر في الضمير 
العالمي، كبصرؼ النظر عف أم قانكف كطني محدد، كما أف ىذا المبدأ كرد في جميع 

                                                 
  .  32، المرجع السابؽ، ص "تنفيذ أحكاـ المحكميف: "أحمد ىندم- 1
  .  376، المرجع السابؽ، ص "التحكيـ التجارم الدكلي: "فكزم محمد سامي- 2



-انزذكٛى فٙ انزششٚغ انًغشثٙ-   
 

 - 102 - 

االتفاقيات التي تعنى بالتحكيـ، كما يبقى مف أىـ األسباب التي تؤدم إلى رفض االعتراؼ 
كتذييؿ الحكـ التحكيمي الدكلي بالصيغة التنفيذية ىك مخالفتو لمنظاـ العاـ، كفيما يخص 

النظاـ العاـ تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ مف التشريعات مف ال يفرؽ بيف النظاـ العاـ 
.  1الكطني، كالنظاـ العاـ الدكلي

 ىك التفريؽ بيف النظاـ العاـ الداخمي 2كلكف االتجاه الحديث في القضاء كالتشريع
كالنظاـ العاـ الدكلي، كيبلحظ أف العديد مف القرارات القضائية الفرنسية ذىبت في ىذا 

االتجاه، إذ أنيا تفرؽ بيف النظاـ العاـ الداخمي كالنظاـ العاـ الدكلي، كقد تـ تنفيذ كثير مف 
ف كانت تتضمف مخالفة لمنظاـ العاـ الفرنسي ذلؾ ألنيا ال تخالؼ  القرارات التحكيمية كا 

.  3النظاـ العاـ الدكلي
05/08أما بالنسبة لممغربي فإف المشرع في قانكف 

 جعؿ أسباب رفض االعتراؼ 4
كتخكيؿ الصيغة التنفيذية لمحكـ التحكيمي التي سبؽ ذكرىا أسبابا لمطعف باالستئناؼ في 

األمر القاضي بتخكيؿ االعتراؼ أك الصيغة التنفيذية بحيث جعؿ أسباب ىذا الطعف تتمثؿ 
: في ما يمي
إذا بثت الييئة التحكيمية دكف اتفاؽ تحكيـ أك استنادا إلى اتفاؽ باطؿ أك بعد - 1

. انتياء أجؿ التحكيـ
. إذا تـ تشكيؿ الييئة التحكيمية أك تعييف المحكـ المنفرد بصفة غير قانكنية- 2
. إذا بثت الييئة التحكيمية دكف التقيد بالميمة المسندة إلييا- 3
. إذا لـ تحتـر حقكؽ الدفاع- 4
. إذا كاف االعتراؼ أك التنفيذ مخالفا لمنظاـ العاـ الدكلي أك الكطني- 5

                                                 
 1983كاتفاقية الرياض لعاـ  (المادة األكلى فقرة ىػ) 1927كما ىك الحاؿ في اتفاقية نيكيكرؾ، كاتفاقية جنيؼ لعاـ - 1

  (.  2 الفقرة 35المادة )كاالتفاقية العربية لمتحكيـ التجارم  ( ىػ37المادة )
  (.  814المادة )كقانكف أصكؿ المحاكمات المبناني  (1502المادة )كما ىك الحاؿ في القانكف الفرنسي - 2
  .  382، المرجع السابؽ، ص "التحكيـ التجارم الدكلي: "قرارات مذككرة لدل فكزم محمد سامي- 3
  .  (انظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-49الفصؿ - 4
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 جعؿ األمر الذم يرفض االعتراؼ أك يرفض تخكيؿ 1كما أف المشرع المغربي
الصيغة التنفيذية قاببل لمطعف باالستئناؼ، كالذم يرفع أماـ محكمة االستئناؼ ذات 

االختصاص المكاني بالنظر إلى مقر المحكمة التابع ليا رئيس المحكمة كذلؾ داخؿ أجؿ 
. 2 يكما مف تاريخ التبميغ، كتبث محكمة االستئناؼ طبقا لمسطرة االستعجاؿ15

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف المشرع لـ يحدد أم محكمة استئناؼ يقصد؟ 
كلكف مف المؤكد أنو يقصد محاكـ االستئناؼ التجارية، ذلؾ أنو منح لرئيس المحكمة 
التجارية سمطة االعتراؼ كمنح الصيغة التنفيذية لؤلحكاـ التحكيمية الدكلية، كذلؾ في الفصؿ 

، كبالتالي فإنو مف المنطقي أف يرفع الطعف باالستئناؼ في األمر باالعتراؼ أك 46-327
. التذييؿ بالصيغة التنفيذية إلى رئيس محكمة االستئناؼ التجارية ال غيرىا

كما تجدر اإلشارة إلى أف الطعف باالستئناؼ سكاء برفض االعتراؼ أك تخكيؿ 
الصيغة التنفيذية لمحكـ التحكيمي أك في األمر القاضي بتخكيؿ االعتراؼ أك الصيغة 
التنفيذية لمحكـ التنفيذم يكقؼ تنفيذ الحكـ التحكيمي كذلؾ ما لـ يكف الحكـ التحكيمي 

مشمكال بالنفاذ المعجؿ، إذ يمكف في ىذه الحالة لمجية التي تبث في الطعكف أف تأمر بكقؼ 
.  3التنفيذ إذا ظير ليا ما يبرر ذلؾ

الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي الدولي - ج
إف معظـ النظـ القانكنية تحاكؿ أف تمارس قدرا معينا مف الرقابة القضائية عمى 
األحكاـ التحكيمية، كتختمؼ ىذه الرقابة عمى األحكاـ التحكيمية التي تصدر داخؿ إقميـ 

الدكلة عف تمؾ التي تصدر خارج إقميميا كيككف الحكـ التحكيمي محبل لمطعف مباشرة أماـ 
الييئة التي أصدرتو أك أماـ ىيئة أخرل كعمى األغمب يككف الطعف أماـ القاضي، فإذا كاف 
ذلؾ أماـ قاضي الدكلة التي صدر فييا الحكـ التحكيمي، يمكف ليذا القاضي، إذا تحقؽ مف 
تكافر سبب مف أسباب البطبلف أف يحكـ بإبطاؿ حكـ التحكيـ أك إلغاءه، كفي بعض األحياف 

. تعديؿ الحكـ المذككر
                                                 

  .  (انظر الممحؽ) 08-05 مف قانكف 327-48الفصؿ - 1
  .  (انظر الممحؽ) 08-05 مف قانكف 327-50الفصؿ - 2
  .  (انظر الممحؽ) 08-05 مف قانكف 327-53الفصؿ - 3
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أم غير الدكلة التي صدر )أما الطعف في الحكـ التحكيمي أماـ قاض في دكلة أخرل 
ففي ىذه الحالة إذا تحقؽ القاضي مف تكفر بعض أسباب البطبلف، يأمر بعدـ  (فييا القرار

. االعتراؼ كرفض تنفيذ الحكـ التحكيمي
:   2 التي تعنى بالتحكيـ نستنتج ما يمي1كمف دراسة بعض االتفاقيات الدكلية

إف االتفاقيات الدكلية المعنية بالتحكيـ تعترؼ بإمكانية الطعف بالقرار التحكيمي - 1
أماـ محاكـ الدكلة التي صدر فييا القرار التحكيمي أك أماـ محاكـ الدكلة التي صدر القرار 

. بمكجب قانكنيا
نما تركت ذلؾ إلى - 2 جراءاتو كا  لـ تشر االتفاقيات الدكلية إلى طرؽ الطعف كا 

. القكانيف الداخمية لمدكؿ المعنية
أف إبطاؿ القرار يصدر مف محاكـ إحدل الدكؿ، كال يجكز صدكر قرار بالبطبلف - 3

. مف عدة دكؿ
أف أثر الحكـ ببطبلف الحكـ التحكيمي بالنسبة لمدكؿ األخرل ىك رفض االعتراؼ - 4

. كرفض تنفيذ الحكـ المذككر
كلـ يحد المشرع المغربي عف ىذا التكجو فيما يخص بطبلف الحكـ التحكيمي الدكلي، 
إذ اعتبر أف الحكـ التحكيمي الصادر بالمممكة في مادة التحكيـ الدكلي يككف قاببل لمطعف 

 كالتي سبؽ دراستيا، 327-49بالبطبلف كذلؾ في الحاالت المنصكص عمييا في الفصؿ 
أم ذكرىا عمى سبيؿ الحصر، عمى أف األمر الصادر بتخكيؿ الصيغة التنفيذية ليذا الحكـ 
التحكيمي يككف غير قابؿ ألم طعف، ذلؾ أف الطعف بالبطبلف يتضمف بقكة القانكف، في 

حدكد النزاع المعركض عمى المحكمة، طعنا في األمر الصادر عف رئيس المحكمة أك رفعيا 
. 3ليد ىذا الرئيس

                                                 
  .  1961المادة الخامسة مف اتفاقية نيكيكرؾ، المادة الثانية مف اتفاقية جنيؼ لعاـ - 1
  .  484، المرجع السابؽ، ص "التحكيـ التجارم الدكلي: "حسف المصرم- 2
  .  (انظر الممحؽ) 08-05 مف قانكف 327-51الفصؿ - 3
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كما أكجب المشرع احتراـ آجاؿ تقديـ الطعف بالبطبلف كالذم حدده في خمسة عشر 
.  1يكما مف تاريخ تبميغ الحكـ القابؿ لمتنفيذ تحت طائمة عدـ القبكؿ

. 2كما تجدر اإلشارة إلى أف الطعف بالبطبلف يكقؼ تنفيذ الحكـ التحكيمي

 يغ االرفبلٛبد 08-05يذٖ يالءيخ لبٌَٕ : انفمشح انثبَٛخ

انذٔنٛخ 

 05/08بعد دراستنا لمتحكيـ التجارم الدكلي في كؿ مف االتفاقيات الدكلية ككذا قانكف 
ارتأينا أنو مف المفيد أف نقـك بإجراء مقارنة لبنكد االتفاقيات الدكلية التي صادؽ عمييا 

 لنقؼ عمى 05/08المغرب كالتي تعتبر نصكصيا كاجبة التنفيذ في المغرب كبيف قانكف 
مدل مبلئمة ىذا األخير لياتو االتفاقيات كمعرفة مدل تكفؽ المشرع المغربي في األخذ بعيف 

 نظرا لككف االتفاقيات 05/08االعتبار نصكص تمؾ االتفاقيات عند سنو لنصكص قانكف 
. تسمك عمى القانكف الكطني كتصبح ممزمة لو بمجرد التصديؽ عمييا كاالنضماـ إلييا

 مع بعض ىاتو االتفاقيات لمعرفة إلى 05/08كىكذا سنقـك بمقارنة نصكص قانكف 
. أم حد تمكف المشرع المغربي مف مبلئمة نصكصو مع نصكص ىاتو االتفاقيات

 مع اتفاقية نيويورك 05/08مظاىر توافق قانون : أوال
 قد اىتمت فقط بمسألة االعتراؼ كتنفيذ 1958مف المعركؼ أف اتفاقية نيكيكرؾ لعاـ 

أحكاـ التحكيـ األجنبية، كلكف مع ذلؾ، فيي تضمنت بعض القكاعد العامة في التحكيـ 
. الدكلي

 تكفؽ إلى حد كبير في مطابقة أحكامو مع المقتضيات 08-05كالمبلحظ أف قانكف 
: ىاتو االتفاقية، كفيما يمي بعض مظاىر ىاتو المبلءمة

 :في التحكيم المؤسسي- 1

                                                 
  .  (انظر الممحؽ) 08-05 مف قانكف 327-52الفصؿ - 1
  .  (انظر الممحؽ) 08-05 مف قانكف 327-53الفصؿ - 2
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يقصد : "نجد الفقرة الثانية مف المادة األكلى مف اتفاقية نيكيكرؾ تنص عمى ما يمي
بأحكاـ المحكميف ليس فقط األحكاـ الصادرة عف محكميف معينيف، لمفصؿ في حاالت 

". محددة، بؿ أيضا األحكاـ الصادرة عف ىيئات تحكيـ دائمة يحتكـ إلييا األطراؼ
 إذ أقر 08-05كىذا ما يتكافؽ تماما مع ما ذىب إليو المشرع المغربي في قانكف 

319الفصؿ 
: ، بكجكد تحكيـ خاص كآخر مؤسساتي إذ نص في فقرتو األكلى عمى أف1

".  يككف التحكيـ إما خاصا أك مؤسساتيا"
في التحكيم في الروابط القانونية التجارية -  2

عمى الدكلة المنضمة : "تنص الفقرة الثالثة مف المادة األكلى التفاقية نيكيكرؾ عمى أف
التفاقية نيكيكرؾ التصريح بأنيا ستقتصر في تطبيؽ االتفاقية عمى المنازعات الناشئة عف 

". ركابط القانكف التعاقدية كغير التعاقدية كالتي تعتبر تجارية طبقا لقانكنيا الكطني
307كىذا ما يتبلئـ مع ما كرد في الفصؿ 

 حكؿ المجكء إلى 08-05 مف قانكف 2
. التحكيـ لحؿ النزاعات الناشئة عف عبلقة قانكنية معينة تعاقدية أك غيرا تعاقدية

 
 
في شرط كتابة اتفاق التحكيم - 3

: تنص الفقرة األكلى مف المادة الثانية مف اتفاقية نيكيكرؾ عمى أف
تعترؼ كؿ دكلة متعاقدة باالتفاؽ المكتكب الذم يمتـز بمقتضاه األطراؼ بأف "

...". يخضعكا لمتحكيـ كؿ أك بعض المنازعات
يقصد باالتفاؽ المكتكب شرط التحكيـ في عقد : "كتضيؼ الفقرة الثانية مف نفس المادة

أك اتفاؽ التحكيـ المكقع عميو مف األطراؼ أك االتفاؽ الذم تضمنتو الخطابات المتبادلة أك 
". البرقيات

                                                 
  .  (انظر الممحؽ) 08-05 مف قانكف 319الفصؿ - 1
  .  انظر الممحؽ- 2
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313كىذا ما ينسجـ مع الفصؿ 
 الذم اشترط إبراـ اتفاؽ التحكيـ 08-05 مف قانكف 1

ما بمحضر يحرر أماـ الييئة التحكيمية المختارة . كتابة إما بعقد رسمي أك عرفي كا 
كقد تكسع المشرع المغربي في شكؿ كتابة اتفاؽ التحكيـ بشكؿ يتماشى مع مستجدات 
التجارة الدكلية، إذ اعتبر اتفاؽ التحكيـ مبرما كتابة إذا كرد في كثيقة مكقعة مف األطراؼ أك 

. في رسائؿ متبادلة بالتمكس أك برقيات أك أم كسيمة أخرل مف كسائؿ االتصاؿ
 منع المجوء إلى القعاء في حالة وجود اتفاق تحكيم-4

عمى المحكمة في : "تنص الفقرة الثالثة مف المادة الثانية مف اتفاقية نيكيكرؾ عمى أنو
: أية دكلة متعاقدة عندما يعرض عمييا نزاع في مسالة إبراـ الطرفاف بشأنيا اتفاقا بالمعنى
الكارد في ىذه المادة أف تحيؿ الخصـك بناءا عمى طمب أحدىـ إلى التحكيـ، كذلؾ ما لـ 

". يتبيف لممحكمة أف ىذا االتفاؽ باطؿ ال أثر لو أك غير قابؿ لمتطبيؽ
 مف قانكف    327كىذه المقتضيات تتطابؽ إلى حد كبير مع ما جاء بو الفصؿ 

 الذم نص عمى أنو عندما يعرض نزاع عمى المحكمة سكاء عرض أماـ ىيئة 05-08
إذا دفع المدعى عميو  (المحكمة)تحكيمية أـ لـ يعرض بعد عممو باتفاؽ تحكيـ، كجب عمييا 

بذلؾ قبؿ الدخكؿ في جكىر النزاع أف تصرح بعدـ القبكؿ ما لـ يكف بطبلف اتفاؽ التحكيـ 
. كاضحا

في الوثائق الواجب إرفاقيا مع طمب االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية - 5
تطرقت المادة الرابعة مف اتفاقية نيكيكرؾ إلى الكثائؽ الكاجب إرفاقيا مع طمب 

 مف 327-47االعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية كالتي تتكافؽ مع ما جاء بو الفصؿ 
 كالتي نصت عمى أنو يثبت كجكد الحكـ التحكيمي باإلدالء بأصمو مرفقا 08-05قانكف 

. باتفاؽ التحكيـ أك نسخ مف ىاتيف الكثيقتيف تتكفر فييما شركط الصحة المطمكبة
 فيما يخص ترجمة ىاتو الكثائؽ إلى 08-05ككذلؾ كاف التكافؽ بيف االتفاقية كقانكف 

لغة البمد الرسمية المطمكب إلييا التنفيذ، إذ اشترط المشرع المغربي ترجمة ىاتو الكثائؽ إلى 
. العربية مشيكد بصحتيا مف لدف مترجـ مقبكؿ لدل المحاكـ

                                                 
  .  انظر الممحؽ- 1
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في رفض االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية - 6
نصت المادة الخامسة مف اتفاقية نيكيكرؾ عمى أنو ال يجكز رفض االعتراؼ كتنفيذ 

الحكـ بناء عمى طمب الخصـ الذم يحتج عميو بالحكـ إال إذا قدـ ىذا الخصـ لمسمطة 
المختصة في البمد المطمكب فييا االعتراؼ أك التنفيذ الدليؿ عمى كجكد عدة أسباب جاءت 

. بيا االتفاقية عمى سبيؿ الحصر
كما نصت نفس المادة عمى أنو يجكز لمسمطة المختصة في البمد المطمكب إلييا 

االعتراؼ كتنفيذ حكـ المحكميف أف ترفض االعتراؼ كالتنفيذ إذا تبيف ليا أف قانكف ذلؾ البمد 
ال يجيز تسكية النزاع عف طريؽ التحكيـ أك أف االعتراؼ بحكـ المحكميف أك تنفيذه يخالؼ 

. النظاـ العاـ في ىذا البمد
 كيتمثؿ ذلؾ في 08-05كتثير ىذه المادة عدة نقط متشابية مع ما كرد في قانكف 

 الذم نص عمى أف عدـ االعتراؼ بالحكـ التحكيمي أك 327-33عدة فصكؿ، كالفصؿ 
. منحو الصيغة التنفيذية يجب أف يككف مبررا

 الذم ينص عمى أف االتفاؽ عمى التحكيـ يقتضي أف يككف 308ككذلؾ الفصؿ 
طرفاه ذكم األىمية الكاممة سكاء كانكا طبيعييف أك معنكييف بمعنى أف كبل طرفي التحكيـ 

ال كاف التحكيـ باطبل . يجب أف يككف أىبل لمتصرؼ في محؿ التحكيـ كا 
كنفس الشيء بالنسبة الحتراـ حقكؽ الدفاع التي جاءت بيا ىذه المادة إذ نجد المشرع 

 عمى أنو يمكف الطعف باالستئناؼ في األمر القاضي 327-49المغربي قد نص في الفصؿ 
. بتخكيؿ االعتراؼ أك الصيغة التنفيذية إذا لـ تحتـر الييئة التحكيمية حقكؽ الدفاع

 في 327-46 مف االتفاقية كذلؾ ما جاء بو الفصؿ 5كمف أكجو التشابو مع المادة 
. عدـ إجازة االعتراؼ أك منح الصيغة التنفيذية لحكـ مخالؼ لمنظاـ العاـ الكطني كالدكلي

 كالتي 08-05ىذه بعض األمثمة عف أشكاؿ التكافؽ بيف اتفاقية نيكيكرؾ كبيف قانكف 
يتبيف منيا أف المشرع المغربي كاف مكفقا في مبلئمة نصكصو التشريعية مع مضاميف إحدل 

. أىـ االتفاقيات التي صادؽ عمييا في مجاؿ التحكيـ
 و اتفاقيات واشنطن 08-05مظاىر االختالف بين قانون : ثانيا
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تعتبر اتفاقية البنؾ الدكلي بشأف تسكية منازعات االستثمار بيف الدكؿ كمكاطني الدكؿ 
، مف "Wachigton Bird"  أك اختصارا بػ 1965األخرل كالمعركفة باتفاقية كاشنطف لسنة 

أىـ االتفاقيات المبرمة في مجاؿ التحكيـ التجارم الدكلي، ذلؾ أنيا خطت خطكة متقدمة في 
مجاؿ إلزامية قرارات التحكيـ الدكلي كقكتيا، ىذه المسألة التي تعتبر مف أىـ المعضبلت 
.  1التي تكاجو مف يحصؿ عمى قرار تحكيمي مف إحدل الدكؿ كيريد تنفيذه في دكلة أخرل

 أف االتفاقية لـ 08-05أكؿ ما يبلحظ عند مقارنة نصكص اتفاقية كاشنطف مع قانكف 
 08-05تتطرؽ لمفيـك التحكيـ التجارم الدكلي في أم مف مكادىا بخبلؼ ما فعمو قانكف 

، أما االتفاقية فقد اكتفت 327-40كالذم جاء بمفيـك محدد لمتحكيـ الدكلي كذلؾ في الفصؿ 
بتكضيح المقصكد بمنازعات االستثمار بيف الدكؿ كمكاطني الدكؿ األخرل بحيث يمتد 

اختصاص المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار إلى أم نزاع قانكني ينشأ مباشرة عف 
.  2أحد االستثمارات بيف دكلة مف الدكؿ المتعاقدة كبيف أحد مكاطني دكلة أخرل متعاقدة

كبالتالي، فإف الفرؽ ىنا بيف االتفاقية كالمشركع ىك أف االتفاقية تختص بصفة خاصة 
بتنظيـ مجاؿ مف مجاالت التحكيـ الدكلي، كىك الذم يتعمؽ بمنازعات االستثمار بيف الدكؿ 

.  فقد نظـ التحكيـ الدكلي بشكؿ عاـ08-05كمكاطني الدكؿ األخرل، أما قانكف 
08-05 مف، قانكف 327-42أما فيما يخص الفصؿ 

، فقد نص عمى حرية تحديد 3
القكاعد القانكنية التي يتعيف عمى الييئة التحكيمية تطبيقيا عمى جكىر النزاع، كفي حالة عدـ 
اختيار األطراؼ لمقكاعد المذككرة، فإف الييئة التحكيمية تفصؿ في النزاع طبقا لمقكاعد التي 

 مف اتفاقية كاشنطف تتفؽ مع الفصؿ المذككر في 42تراىا مبلئمة، في حيف نجد المادة 
جزء، كتختمؼ معو في جزء آخر، ذلؾ أف المادة المذككرة نصت عمى أف المحكمة تحكـ في 

 في 08-05النزاع كفقا لمقكاعد القانكنية التي يتفؽ عمييا الطرفاف، إال أنيا تختمؼ مع قانكف 
حالة عدـ كجكد مثؿ ذلؾ االتفاؽ بحيث تطبؽ المحكمة قانكف الدكلة المتعاقدة الطرؼ في 

. النزاع بما في ذلؾ مف قكاعد تنازع القكانيف الخاصة بيا
                                                 

  .  43إلياـ عبللي، المرجع السابؽ، ص - 1
 مع االتفاقيات الدكلية كمبادئ التحكيـ 08-05مدل مبلءمة مشركع قانكف لتحكيـ التجارم رقـ : "يكنس العياشي- 2

  .  187، ص 2007مام /، مارس2، مجمة محاكمة، العدد "التجارم الدكلي
  .  انظر الممحؽ- 3
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كبخصكص االعتراؼ كتنفيذ المقررات التحكيمية، فإف االتفاقية اعتبرت أف الحكـ 
التحكيمي ال يككف قاببل لبلستئناؼ أك ألم طعف آخر ما عدا إعادة النظر، بينما قانكف 

05-08
 نص عمى أف األمر الذم يرفض االعتراؼ أك تخكيؿ الصيغة التنفيذية لمحكـ 1

التحكيمي يككف قاببل لمطعف باالستئناؼ أما الطعف باالستئناؼ في األمر القاضي بتخكيؿ 
-05 مف قانكف 327-49الصيغة التنفيذية فبل يجكز إال في الحاالت التي ذكرىا الفصؿ 

08 .
 لـ يأت منسجما إال في حدكد ضيقة مع اتفاقية 08-05يتبيف مما سبؽ، أف قانكف 

، كالسبب في ذلؾ أف مكضكع ىذه االتفاقية جاء خاصا جدا، أما قانكف 1965كاشنطف لسنة 
.  فجاءت قكاعده عامة05-08

 طبقا 08-05كال غرابة في أف تككف أحكاـ ىذه االتفاقية ممزمة رغـ صدكر قانكف 
 منو، سيما إذا كاف مصدر ىذه االتفاقية مؤسسة مف حجـ البنؾ 327-39ألحكاـ الفصؿ 

الدكلي الذم يفرض شركطو ببل ىكادة عمى الدكؿ المتعاممة معو سيما النامية منيا كالتي 
. 2تحتاج إلى قركض لتحقيؽ مشاريعيا اإلنمائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
    .  (انظر الممحؽ) منو، 327-48في الفصؿ - 1
  .  197: يكنس العياشي، المرجع السابؽ، ص- 2
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انفصم انثبَٙ 

ثؼط انًغبغش انخبصخ ثبنزذكٛى فٙ انزششٚغ 

انًغشثٙ 
بخصكص  (05/08قانكف )مف المسمـ بو أف ما جاء بو قانكف المسطرة المدنية 

التحكيـ يعتبر عف حؽ إطارا قانكنيا قكيا نظـ كؿ ما يتعمؽ بالتحكيـ سكاء الداخمي أك 
الدكلي، كلكف ماذا عف تكقع التحكيـ في باقي نصكص التشريع المغربي؟ 

سنحاكؿ في ىذا الفصؿ لـ الشتات الحاصؿ في النصكص القانكنية فيما يخص 
مكضكع التحكيـ لمعرفة مدل تطابؽ مصطمح التحكيـ كما ىك معركؼ عميو حاليا مع ما 

. جاء بو المشرع المغربي في ترسانتو القانكنية
كىكذا سنقـك بدارسة ما جاء بو المشرع في مدكنة الشغؿ بخصكص التحكيـ كالذم 
تعتبره يحتؿ المرتبة الثانية بعد قانكف المسطرة المدنية في تناكلو لمتحكيـ مما يستدعي منا 

. تخصيص مبحث كامؿ لدراسة كؿ ما يتعمؽ بالتحكيـ في مدكنة الشغؿ
كسنقـك في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ بمحاكلة دراسة ما جاء بو القانكف الجنائي 

المغربي فيما يخص المجاف الضريبية كالتي اعتبرىا المشرع لجانا تحكيمية كبدراستنا ليا 
سنستطيع معرفة ما إذا كانت فعبل تمثؿ لجانا تحكيمية أـ أف التحكيـ ىنا مجرد اصطبلح 

. (المطمب األكؿ)أطمؽ عمى ىذه المجاف 
كما سنقـك بدارسة ما جاءت بو مدكنة األسرة فيما يخص التحكيـ في الطبلؽ لمشقاؽ 
كمسطرة عمى القاضي سمككيا عند نظره ألحدل القضايا المتعمقة بالطبلؽ لمشقاؽ، كمدل 

. فعالية ىذه المسطرة في حؿ مشاكؿ األسرة المغربية

 

 

  انزذكٛى فٙ َضاػبد انشغم انجًبػٛخ: انًجذث األٔل



-انزذكٛى فٙ انزششٚغ انًغشثٙ-   
 

 - 112 - 

مف المعمـك أف التحكيـ بشكؿ عاـ أثبت نجاعتو منذ كقت مبكر مقارنة مع القضاء 
كالتحكيـ في نزاعات الشغؿ بشكؿ خاص يتميز عف التحكيـ في المنازعات المدنية كالتجارية، 

بحيث أف ىناؾ اختبلؼ في المرجعيات القانكنية، فبينما يخضع التحكيـ المدني كالتجارم 
لى أنظمة  (05/08قانكف )لمباب الثامف مف القسـ الخامس مف قانكف المسطرة المدنية  كا 

التحكيـ الدكلية التي صادؽ عمييا المغرب، فإف المشرع المغربي فضؿ كضع إطار قانكني 
خاص بالتحكيـ في نزاعات الشغؿ الجماعية، فخصص لو الباب الثالث مف الكتاب السادس 

. 585 إلى الفصؿ 567 مف الفصكؿ 1مف مدكنة الشغؿ
كسنحاكؿ في ىذا المبحث أف نتناكؿ بالدراسة جميع جكانب التحكيـ في نزاعات الشغؿ 

جراءاتو المسطرية  أك مف حيث آثاره  (المطمب األول)الجماعية سكاء مف حيث أىميتو كا 
(. المطمب الثاني)

وإجراااتت   أهمية التحكيم في نزاعات التغل التماعية: المطلب األول
الممطرية  

الشؾ في أف لكؿ نزاع خصكصية تطبعو مقارنة مع باقي النزاعات، بؿ إف ىذه 
الخصكصية نابعة مف خصكصية المجاؿ أك العبلقة القانكنية التي نشب عنيا، لذلؾ فإف 
خصكصيات عبلقات الشغؿ، كخصكصا الجماعية منيا ىي التي أعطت في المقاـ األكؿ 
تميزا كتفردا لمنزاعات المتمخضة عنيا، ككذا الكسائؿ الخاصة بتسكية ىذه المنازعات كالتي 

. مف بينيا التحكيـ
كسنتعرؼ في ىذا المطمب أكثر عمى التحكيـ في نزاعات الشغؿ الجماعية مف خبلؿ 

(. الفقرة الثانية)ككذا إجراءاتو المسطرية  (الفقرة األولى)دراسة أىميتو 

                                                 
1
 المتعمؽ 99/65بتنفيذ القانكف رقـ  (2003 سبتمبر 11 )1424 رجب 14 صادر في 1.03.194ظيير شريؼ رقـ -  

. 3969صفحة  (2003 ديسمبر 8 )1424 شكاؿ 13 بتاريخ 5167بمدكنة الشغؿ المنشكر بالجريدة الرسمية، عدد 
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أًْٛخ انزذكٛى فٙ َضاػبد انشغم انجًبػٛخ : انفمشح األٔنٗ

، يجدر 1لمتعرؼ عمى األىمية التي يكتسييا التحكيـ في حؿ نزاعات الشغؿ الجماعية
 معرفة مفيـك التحكيـ في نزاعات الشغؿ كالفرؽ بينو كبيف الكسائؿ األخرل ؿبنا في األك

. الكفيمة بحؿ تمؾ النزاعات
 مفيوم التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية : أوال

ييدؼ التحكيـ في حؿ النزاع أك النقاط التي بقيت منو كلـ تحؿ عف طريؽ المصالحة 
بيف األطراؼ بكاسطة أشخاص أك ىيئات أجنبية عنو، يككف عمييا بعد تقصي الحقائؽ 

. 2كجمع المعمكمات حكؿ النزاع، إصدار قرار فيو
ذلؾ أف عبلقات الشغؿ الجماعية، كالعبلقات الفردية، تؤدم أحيانا إلى نشأة خبلفات، 

كلكف  خبلفا لما ىك عميو األمر بالنسبة لممنازعات الفردية التي يتـ حميا في الغالب عف 
طريؽ القضاء، يبلحظ أف ىذه المؤسسة ال تسعؼ في حؿ منازعات الشغؿ الجماعية، إذ ال 

كىذه الخبلفات، تبرز غالبا كتجربة قكة، بيف الطرفيف . يمكف حصرىا في إطار حؿ قضائي
ما باإلغبلؽ، كىكذا كجدت التشريعا  نفسيا مضطرة تتتمثؿ حسب األحكاؿ إما باإلضراب كا 

. إليجاد حمكؿ سممية ليذه الخبلفات كالمفاكضة الجماعية، كالمصالحة
كلكف مف الممكف أال تنجح ىذه الحمكؿ السميمة سكاء المصالحة أك المفاكضة 

نياء النزاع، كىك أمر  الجماعية في الكصكؿ باألطراؼ إلى إبراـ اتفاؽ جماعي فيما بينيـ كا 
كثير الكقكع في الحياة العممية، كمف ثـ يبقى النزاع قائما، بحكـ الكاقع فيك بحاجة إلى حؿ 

نيائي مفركض مادامت الكسائؿ الكدية قد فشمت في حمو، كفي مثؿ ىذه الحالة ال يبقى عمى 

                                                 
1
نزاعات الشغؿ : " مف مدكنة الشغؿ، إذ نصت عمى أف549عرؼ المشرع المغربي نزاعات الشغؿ الجماعية في الفصؿ -  

الجماعية ىي كؿ الخبلفات الناشئة بسبب الشغؿ، كالتي يككف أحد أطرافيا منظمة نقابية لؤلجراء أك جماعة مف 
.  األجراء، كيككف ىدفيا الدفاع عف مصالح جماعية، مينية، ليؤالء األجراء

     كما تعد نزاعات الشغؿ الجماعية كؿ الخبلفات الناشئة بسبب الشغؿ، كالتي يككف أحد أطرافيا مشغؿ كاحد، أك عدة 
مشغميف، أك منظمة مينية لممشغميف، كيككف ىدفيا الدفاع عف مصالح المشغؿ أك المشغميف أك المنظمة المينية 

". لممشغميف المعنييف
2
، الجزء الثاني، عبلقات الشغؿ الجماعية، المطبعة كالكراقة الكطنية، "الكسيط في مدكنة الشغؿ: "عبد الطيؼ خالفي-  

. 239: ، ص2006مراكش، الطبعة األكلى 
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الطرفيف إال سمكؾ أحد السبيميف، فإما أف يمجأ كؿ منيما إلى سبلحو، اإلضراب بالنسبة 
لمعماؿ، كاإلغبلؽ بالنسبة لممشغؿ، كعندئذ تتصارع القكل كيفرض األقكل منيما طمباتو عمى 

اآلخر، كىي طمبات لف تككف عادلة قطعا إذ لف تتـ مراعاة إال مصمحة الطرؼ الذم 
ما المجكء إلى طرؼ ثالث مستقؿ عف طرفي النزاع ليحتكمكا إليو، كيضع حبل  فرضيا، كا 
حاسما لمنزاع يفرض عمى الطرفيف الخضكع لو كتنفيذه، إما بكجكب االتفاؽ، أك بكجكب 

. القانكف، كىذا ما يطمؽ عميو بالتحكيـ في منازعات الشغؿ الجماعية
كالتحكيـ بيذا يختمؼ عف الكسائؿ األخرل لحؿ نزاعات الشغؿ الجماعية خاصة منيا 

المصالحة، فيذه األخيرة ككما سبؽ، ال تيدؼ إال إلى التقريب بيف كجية نظر كؿ مف 
الطرفيف، كذلؾ بكاسطة طرؼ ثالث، فالمصالحة ال تتطرؽ إلى ما إذا كانت مطالب الطرفيف 
كمكاقفيما قانكنية أـ ال، فكؿ ما تصبك إليو ىك التقريب بينيما قدر المستطاع، صيانة لمسمـ 
االجتماعي كاالقتصادم، في حيف نجد التحكيـ كعمى خبلؼ ذلؾ، يككف لمجية المنكط بيا 
إجراءاتو، النظر في مدل قانكنية مطالب الطرفيف، إال أنو كمع ىذه الفكارؽ، فإنو مف حيث 
الكاقع، نجد أف كبل األسمكبيف يكمؿ أحدىما اآلخر، فالحكـ يحاكؿ أكؿ ّاألمر قدر المستطاع 

التكفيؽ بيف الطرفيف لمكصكؿ إلى اتفاؽ رضائي بينيما، فيك ال يمجأ إلى التحكيـ بمعنى 
 1.الكممة إال في آخر المطاؼ، كبعد فشؿ مساعيو الحميدة لمتكفيؽ بيف الطرفيف

كىكذا، يمكف القكؿ بخصكص مفيـك التحكيـ، أنو الكسيمة التي تيدؼ إلى كضع حد 
، كما أنو للمنزاع الجماعي مف طرؼ شخص، أك ىيئة أجنبية عنو، كذلؾ بمقتض  قرار ممـز

الكسيمة التي تساعد مف خبلؿ قراراتيا في إبراـ االتفاقيات الجماعية التي يعجز طرفاىا عف 
. التكصؿ إلييا بمفردىما

كالتحكيـ سكاء في نزاعات الشغؿ الجماعية أك في غيرىا مف النزاعات يقع في مكضع 
كسط بيف الطرؽ البديمة لتسكية المنازعات مف جية، كالقضاء الكطني مف جية أخرل، 

كبالتالي فيك يجمع بيف صفة الكسيمة العممية كالقانكنية في نفس اآلف، كلما كانت نزاعات 

                                                 
1
 .240: السابؽ، صالمرجع : عبد المطيؼ خالفي-  
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الشغؿ الجماعية، تتسـ في معظميا بالطابع العممي، فإف التحكيـ يبقى حبل مناسبا كمبلئما 
.  1ليا في سائر األحكاؿ

كىكذا فإف نشأة التحكيـ في منازعات الشغؿ الجماعية كانتشاره الكاسع في معظـ دكؿ 
 2.العالـ يعكد ألسباب تاريخية كأخرل اقتضتيا الضركرات العممية

أىمية التحكيم في حل نزاعات الشغل الجماعية : ثانيا
إف التحكالت االقتصادية كاالجتماعية التي ظيرت في مطمع العصر الحديث أدت إلى 
خمؿ في التكازف االجتماعي في عبلقة العمؿ بيف العامؿ الفرد كصاحب العمؿ، الذم أدل 
بدكره إلى ظيكر التجمعات العمالية، كظيكر النقابات، كتعتبر ىذه األسباب أسباب غير 

مباشرة في نشأة التحكيـ ألنيا في الحقيقة ىي األسباب التي أدت إلى تطكر عبلقات العمؿ 
كتحكؿ المطالب العمالية مف مطالب فردية إلى مطالب جماعية، كبرزت لمكجكد منازعات 

العمؿ الجماعية كمف ثـ ظيرت الكسائؿ لتسكية ىذا النكع مف المنازعات التي تدكر جميعيا 
في فمؾ فكرة عبلقات العمؿ الجماعية، كالتي تكجت أخيرا بالتحكيـ الجماعي، باعتباره كسيمة 

. نيائية حاسمة كعادلة لحؿ نزاعات الشغؿ الجماعية
كتعتبر النزاعات الجماعية لمشغؿ مف أىـ المخاطر التي تيدد السير العادم لمقاكالت 
اإلنتاج، كمف خبلليا االقتصاد الكطني برمتو، كما أف ىناؾ عبلقة تأثر كتأثير بيف السمـ 
االجتماعي كنزاعات الشغؿ الجماعية ذلؾ انو سكاء تعمؽ األمر باإلضراب بشتى أنكاعو 
المشركعة كغير المشركعة، أك باإلغبلؽ أك غير ذلؾ مف الكسائؿ المعبرة عف الخبلفات 

الجماعية بيف الطبقة الشغيمة كالمشغميف، فإف األمر يبقى سياف في التأثير السمبي عمى السمـ 
االجتماعي، فسكاء المجكء إلى خكض إضراب أك إغبلؽ مؤسسة الشغؿ لو تأثير عمى 
االلتزامات القانكنية لممقاكلة كعمى كضعيتيا االقتصادية، ناىيؾ عف تردم األكضاع 
نما يمتد ذلؾ  االجتماعية كالمعيشية لؤلجراء، ليس فقط داخؿ مؤسسة شغؿ كاحدة، كا 

. بتداعياتو إلى نطاؽ مكسع

                                                 
1
، رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا المعمقة، جامعة محمد الخامس "التحكيـ في نزاعات الشغؿ الجماعية: "زىير كريمات-  

. 59: ، ص2007-2008السكيسي، كمية الحقكؽ سبل، 
2
. 93ص : ، 1988، المطبعة الفنية الحديثة، "التحكيـ في منازعات العمؿ الجماعية: "عبد القادر الطكرة-  
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لذلؾ تعمؿ مختمؼ التشريعات المقارنة، كمنيا التشريع المغربي عمى إيجاد الكسائؿ 
. الكفيمة بتجنب ىذه النزاعات كحميا، كسائؿ تتدرج كما رأينا مف المصالحة إلى التحكيـ

كإلظيار أىمية التحكيـ في حؿ نزاعات الشغؿ الجماعية يثكر التساؤؿ حكؿ ما إذا 
كاف التحكيـ يقـك بدكر فعاؿ في حؿ ىذه النزعات، أـ أنو ال يعدك أف يككف مرحمة مف 

مراحؿ تسكية نزاعات الشغؿ الجماعية، كالتي تؤدم غالبا إلى كسائؿ تسكية غير مرضية 
يبث القضاء في نياية المطاؼ فييا عبر الغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى؟ 

باعتبار أف التحكيـ قد عرؼ تطكرا ىاما في مياديف أخرل كباألخص ميداف التجارة 
الدكلية، كالذم أصبح فييا التحكيـ مف أىـ آليات فض النزاعات التجارية الدكلية، فيؿ 
يكتسي التحكيـ في نزاعات الشغؿ نفس األىمية؟ خصكصا إذا كاف التحكيـ قد نشأ في 

ذا كاف . البداية مف الكاقع الميني، ككاف مف أىـ الكسائؿ لحؿ النزاعات بيف الحرفييف كا 
يعتبر كسيمة كدية لمصمح بيف أطراؼ النزاع، فإنو سرعاف ما تحكؿ إلى تحكيـ بالقانكف شأنو 
في ذلؾ شأف القضاء، كبات مف الراسخ في أنظمة التحكيـ المقارنة أنو ال يمكف المجكء إلى 

 إال بمكافقة صريحة – مع عدـ تطبيؽ القكاعد القانكنية –التحكيـ بالصمح أك بالتراضي 
. لؤلطراؼ المحتكمة

كبما أف نزاعات الشغؿ الجماعية تكتسي أحيانا صفة قانكنية، كأحيانا أخرل صفة 
 بيف عكاقعية عممية، فإف مف أنسب الكسائؿ التي يمكف أف تحؿ بيا ىي التحكيـ الذم يجـ

. صفة الكاقع العممي كالقانكني في نفس الكقت
كنظرا إلى األىمية البالغة التي يكتسييا التحكيـ فإنو كاف مف األجدل لك فسحنا 

المجاؿ لمتحكيـ في نزاعات الشغؿ الجماعية ليتحرؾ تمقائيا في استقبللية، كدكف تقييد المشرع 
آلليات تحركو كعممو، سيما كأف أىمية التحكيـ في تسكية نزاعات الشغؿ الجماعية، في 

ظركؼ سريعة كفاعمة يبقى رىينا بما سبؽ، كمشركط بإصبلح التحكيـ في ىذا المجاؿ مف 
 1.الداخؿ ال مف الخارج

                                                 
1
. 60: المرجع السابؽ، ص: زىير كريمات-  
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كلربما كاف مف الممكف أف نممس نكعا مف استقبللية التحكيـ في نزاعات الشغؿ 
الجماعية، لكال ربطو ببعض اآلليات السابقة عنو، التي مف شأنيا أف تطيؿ أمد النزاع 

. الجماعي، كخاصة عند إخفاقيا
اإلجشاءاد انًغطشٚخ نهزذكٛى فٙ َضاػبد انشغم : انفمشح انثبَٛخ

انجًبػٛخ 

إذ فشمت إجراءات المصالحة، عمى اختبلؼ مستكياتيا، في التقريب بيف كجية نظر 
كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع الجماعي، فإف التشريعات المقارنة، كمعيا األطراؼ أيضا، ال 

نما تسعى دائما إلى إيجاد الحؿ الذم يجد مخرجا لمنزاع، كيعيد  تقؼ عند ىذا الحد، كا 
التعاكف بيف عنصرم اإلنتاج، لذلؾ يتـ التنصيص عمى عرض النزاع الجماعي عمى كسيمة 
أخرل مف كسائؿ تسكية النزاعات الجماعية، قد تككف الكساطة ثـ التحكيـ، كقد تككف التحكيـ 

 1.مباشرة، عمى اختبلؼ في ذلؾ بيف التشريعات
كىكذا، فإف كصؿ النزاع إلى مرحمة التحكيـ، فإف أطراؼ النزاع مطالبكف بإتباع 

كلكف قبؿ التعرؼ عمى ىذه اإلجراءات نتعرؼ أكال عمى . إجراءات مسطرية خاصة بالتحكيـ
 2.الحاالت التي يتـ المجكء فييا إلى مسطرة التحكيـ

 فإنو ينـ المجكء إلى مسطرة التحكيـ في الحاالت 3 مف مدكنة الشغؿ567كطبقا لممادة 
: التالية

. إذا لـ يحصؿ أم اتفاؽ أماـ المجنة اإلقميمية لمبحث كالمصالحة- 
                                                 

1
. 243: المرجع السابؽ، ص: عبد المطيؼ خالفي-  

2
، مطبعة األمنية، الرباط، طبعة "، أحكاـ عقد الشغؿ65-99مدكنة الشغؿ الجديدة، القانكف رقـ : "الحاج الككرم-  

. 249: ، ص2004
3
:  عمى أنو2003 سبتمبر 11 مف مدكنة الشغؿ لػ 567تنص المادة -  

إذا لـ يحصؿ أم اتفاؽ أماـ المجنة اإلقميمية لمبحث كالمصالحة، كأماـ المجنة الكطنية لمبحث كالمصالحة، أك إذا بقي     "
خبلؼ بشأف بعض النقط، أك إذا تخمؼ األطراؼ أك أحدىـ عف الحضكر، يمكف لمجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي 

. لمشغؿ إلى التحكيـ بعد مكافقة أطراؼ النزاع
     يحيؿ رئيس المجنة اإلقميمية لمبحث كالمصالحة أك رئيس المجنة الكطنية لمبحث كالمصالحة، عند االقتضاء، إلى الحكـ 

خبلؿ الثماني كاألربعيف ساعة المكالية لتحرير المحضر، الممؼ المتعمؽ بمكضكع النزاع الجماعي لمشغؿ، مرفقا 
".   بالمحضر المحرر مف قبميا
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ذا لـ يحصؿ أم اتفاؽ كذلؾ أماـ المجنة الكطنية لمبحث كالمصالحة-  . كا 
إذا اتفؽ األطراؼ عمى تسكية بعض النقط كبقيت ىناؾ أخرل لـ يتـ االتفاؽ - 
. بشأنيا

. إذا تخمؼ كؿ األطراؼ عف الحضكر أك تخمؼ أحدىـ فقط عف الحضكر- 
كفي ىذه الحالة فإف المجكء إلى التحكيـ يككف ىك المرحمة المكالية لحؿ نزاع الشغؿ 

. الجماعي كذلؾ بعد مكافقة األطراؼ
كىنا تجدر اإلشارة إلى مبلحظة بسيطة، إذ أنو كبعد أف كاف المشرع المغربي في ظؿ 

 الممغى، ينص عمى إلزامية تحريؾ إجراءات التحكيـ، إذا تعذر 1946 يناير 19ظيير 
التكصؿ إلى تسكية سممية لمنزاع الجماعي خبلؿ مرحمة المصالحة، كذلؾ إما بسبب عدـ 

اتفاؽ األطراؼ المعنية بالنزاع، سكاء كاف عدـ االتفاؽ كميا أك جزئيا، أك بسبب عدـ 
حضكرىما أك أحدىما، حيث كانت ىيئة المصالحة تطمب مف الطرفيف أف يعيف كؿ منيما 
ال فإف ىيئة المصالحة  حكما، أك يعينا حكما مشتركا إذا حصؿ بينيما اإلتفاؽ عمى ذلؾ، كا 
التي نظرت النزاع الجماعي، ىي التي تقـك باختيار كتعييف الحكـ، كتقـك بتحريؾ إجراءات 
التحكيـ، فإف الكضع صار مختمفا في ظؿ مدكنة الشغؿ، فتحريؾ إجراءات التحكيـ في ظؿ 

ىذه المدكنة لـ يعد كاجبا عمى جية المصالحة، سكاء تعمؽ بالمجنة اإلقميمية لمبحث 
 الممغى، 1946 يناير 19كالمصالحة، أك بالمجنة الكطنية، كما كاف الشأف في ظؿ ظيير 

نما أصبح ىذا التحريؾ مجرد إمكانية متاحة ليما، بؿ كحتى ىذه اإلمكانية التي تتيحيا  كا 
 مف المدكنة، رىينة بمكافقة أطراؼ النزاع الجماعي، بحيث أنو كبدكف ىذه 567ليما المادة 

 1.المكافقة، ال يمكف أف يحاؿ الممؼ المتعمؽ بمكضكع النزاع الجماعي إلى التحكيـ

                                                 
1
. 244: المرجع السابؽ، ص: عبد المطيؼ خالفي-  

:      في نفس المعنى انظر كذلؾ
Abdellah Boudahrain : « Le droit du travail au Maroc », Tome II Al Madariss 

Casablanca, 1
er

 édition, 2005, p : 295. 
« … en vertu de l’article 567 du code du travail, si devant la commission préfectorale ou 

provincial ou devant la commission nationale d’enquête et de conciliation, aucun 

accord n’a pu intervenir ou s’il subsiste des points de désaccord ainsi qu’en cas de 

non comparution des parties ou de l’une d’elles, l’organe en question peut soumettre 
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 مف مدكنة 567كىكذا، فإف تحققت إحدل الحاالت المنصكص عمييا في المادة 
الشغؿ، كرأل رئيس المجنة اإلقميمية لمبحث كالمصالحة، كرئيس المجنة الكطنية لمبحث 

المصالحة إحالة النزاع إلى التحكيـ، ككافؽ األطراؼ عمى ذلؾ، فإف األمر يتطمب تعييف 
الحكـ الذم سيحاؿ عميو النزاع، ثـ بعد ذلؾ تأتي اإلجراءات المسطرية األخرل كالتي يقـك 

 .   الحكـ بآتخاذىا لمسير في إجراءات التحكيـ

اختيار الحكم : أوال
 قبؿ التطرؽ إلى كيفية تعييف الحكـ، البد مف اإلشارة إلى أف ىناؾ اختبلؼ عمى 

مستكل التشريعات، إذ نجد البعض منيا يذىب إلى األخذ بالتشكيمة الجماعية لمييئة 
، كمنيا ما يذىب إلى التشكيؿ الفردم لمجية المنكط 2 كالمصرم1التحكيمية كالتشريع التكنسي

. بيا التحكيـ في نزاعات الشغؿ الجماعية
كىكذا فالتشريع المغربي، كمف خبلؿ أحكاـ مدكنة الشغؿ، قد اختار التشكيؿ الفردم 

 يناير 19لمجية المنكط بيا نظر النزاع كذلؾ عمى خبلؼ ما كاف عميو األمر في ظؿ ظيير 
.  الممغى1946

 كقد انتقد مكقؼ المشرع المغربي بخصكص التشكيؿ الفردم لمجية المنكط بيا 
 الذيف اعتبركا أف شخصا كاحدا مف الصعب عميو بما 3.التحكيـ مف طرؼ العديد مف الفقياء

                                                                                                                                                         

le conflit à l’arbitrage mais seulement après avoir obtenu l’accord des parties 

concernées… ».    
1
.  مف مجمة الشغؿ التكنسية384المادة -  

2
. 2003 لسنة 12 مف قانكف العمؿ المصرم الجديد رقـ 182المادة -  

3
إذا ذىب الدكتكر الحاج الككرم إلى القكؿ أف حكما كاحدا قد ال يستطيع دراسة كؿ جكانب النزاع الجماعي، كذلؾ ألف -  

كثرة النزاعات الجماعية تككف في الكاقع نزاعات معقدة تتداخؿ فييا العناصر االقتصادية كالقانكنية كاالجتماعية، 
. كبالتالي فقد كاف باإلمكاف التنصيص عمى أف أطراؼ النزاع، يختاركف باتفاؽ فيما بينيـ حكما أك أكثر

. 249: المرجع السابؽ، ص: الحاج الككرم - 
كنرل بيذا الخصكص أف مكقؼ المشرع المغربي لـ يحالفو : "... عبد المطيؼ خالفي في نفس السياؽ إذ يقكؿ. كيذىب د- 

بمفرده، أك  الصكاب، ألف التحكيـ يقتضي قانكنا القياـ بجممة مف المياـ يصعب عمى شخص كاحد االضطبلع بيا
 مف مدكنة الشغؿ، التي تحيؿ 56كانطبلقا مف نص المادة عمى األقؿ االضطبلع بيا عمى الكجو المطمكب، فالحكـ 

، عميو بعد استدعاء أطراؼ النزاع الجماعي في األجؿ المحدد قانكنا، أف يقـك      بتقصي أكضاع 570عمييا المادة 
المقاكالت، كأكضاع المعنييف بالنزاع الجماعي، كأف يأمر بإجراء جميع األبحاث كالتحريات لدل المقاكالت كاألجراء 
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 مف تاريخ مثكؿ 1كاف حؿ نزاع شغؿ جماعي في ظرؼ زمني حدده المشرع في أربعة أياـ
 .أطراؼ النزاع أمامو

 مف مدكنة الشغؿ التشكيؿ 568كىكذا، فالمشرع المغربي اختار مف خبلؿ المادة 
الفردم لمجية المنكط بيا نظر النزاع الجماعي تحكيما، فالمادة المذككرة تنص عمى أنو يعيد 

بإجراء التحكيـ إلى حكـ يختاره األطراؼ بآتفاؽ فيما بينيـ، كذلؾ مف ضمف قائمة حكاـ 
تصدر بقرار لمكزير المكمؼ بالشغؿ، تراجع مرة كؿ ثبلث سنكات، حيث يتـ إعداد ىذه 
القائمة اعتمادا عمى اقتراحات المنظمات المينية لممشغميف، كالمنظمات النقابية لؤلجراء 

مع مراعاة ما لؤلشخاص المرشحيف لتكلي ميمة التحكيـ، مف سمطة معنكية، .  تمثيبلراألكث
ككفاءة، كاختصاص في المجاليف االقتصادم كاالجتماعي، فإذا تعذر تكصؿ األطراؼ 
المعنية بالنزاع الجماعي، بعد اتفاقيـ عمى المجكء إلى التحكيـ، إلى اتفاؽ عمى اختيار 

                                                                                                                                                         

مع ما يقتضيو ذلؾ = = كأف يطمب مف األطراؼ تقديـ كؿ المستندات كالمعمكمات كيفما كاف نكعيا، . العامميف بيا
مف كقت كجيد لئلطبلع عمييا، كاالستنارة بيا، ىذا فضبل عمى أف الحكـ يتعيف أف يككف ذا شخصية قكية، تفرض 

ذاتيا كسمطتيا عمى طرفي النزاع الجماعي، كأف يككف مف ذكم الكفاءات المحترمة في المجاليف االقتصادم 
كاالجتماعي، كأف يككف عمى إلماـ بالمشاكؿ التي تيـ الكسط الميني كبالصعكبات االقتصادية أك المالية أك 

االجتماعية التي قد تعرفيا المقاكلة، أك القطاع، أك الصناعة المعنية بالنزاع الجماعي، كأف يككف كذلؾ عمى عمـ 
بالقكانيف التي تحكـ شركط الشغؿ التابع طالما أنو مدعك لمفصؿ في النزاعات الجماعية ذات الطبيعة القانكنية، 

ال فإف اختيار أم كاف،  اعتمادا عمى قكاعد القانكف كنصكصو، كىذه كميا أمكر يصعب إيجادىا في شخص كاحد، كا 
سيؤدم إلى تعرض إجراءات التحكيـ لمفشؿ، كعمى خبلؼ ما سبؽ، نجد أف المؤىبلت أعبله، كالتي كما قمنا يصعب 
أف يستجمعيا شخص كاحد، يمكف أف تكفرىا مجمكعة مف األشخاص، يكمؿ بعضيـ البعض اآلخر، كمف ىنا تأتي 

أىمية التشكيؿ الجماعي لجية التحكيـ في نزاعات الشغؿ الجماعية، لذلؾ نرل أف ىذه الكسيمة مف كسائؿ التسكية ال 
يمكف أف تضمف ليا فرص النجاح، إال مف خبلؿ ىيئة جماعية، كليس مف طرؼ شخص كاحد، خاصة كأف مدكنة 
".   الشغؿ ال تخكؿ سكل كقت قصير إلنجاز ميمتو ال يتعدل أربعة أياـ مف تاريخ مثكؿ أطراؼ النزاع الجماعي أمامو

. 250-249: المرجع السابؽ، ص: عبد المطيؼ خالفي    - 
:      كفي نفس الرأم أنظر

Abdellah Boudahrain : « Le droit du travail ou Maroc » ouvrage précité, p : 598. 

« … N’ayant pas de droit de regard légitime sur la procédure arbitrale, les parties sont 

condamnés à se confier aux bons ou mauvais soins d’un arbitre unique, dont les 

prétendus indépendance et impartialité vis-à-vis des pouvoirs publics et/ ou de l’une 

de ces parties ne sont pas consacrées par des règles de conduite irréprochables…. » 
1
.  مف مدكنة الشغؿ574المادة -  

.   
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شخص الحكـ، كذلؾ ألم سبب مف األسباب، فإنو في ىذه الحالة، يتدخؿ الكزير المكمؼ 
   1.بالشغؿ لتعييف حكـ مف نفس قائمة الحكاـ، كذلؾ في أجؿ ثمانية كأربعيف ساعة

استدعاء األطراف وحعورىم أو تمثيميم : ثانيا
إف أىـ ما يساىـ في ضماف نجاح تسكية منازعات الشغؿ الجماعية، ىي السرعة في 

تحريؾ اإلجراءات، فيذه السرعة تسمح بتطكيؽ النزاع كأسبابو، كتحكؿ دكف استحكامو 
كتعقده، مما يساىـ في تسييؿ ميمة الجية المنكط بيا نظر النزاع، لذلؾ فإف المشرع 

المغربي، كعمى غرار التشريعات المقارنة، تضمف مف المقتضيات ما يسمح بتحقيؽ ىذه 
. السرعة، سكاء في تحريؾ إجراءات التسكية أك في نظر النزاع كاالنتياء منو

كىكذا فإنو عندما يتـ تعييف الحكـ مف قبؿ األطراؼ، أك مف قبؿ الكزير المكمؼ 
بالشغؿ عند عدـ اتفاؽ ىؤالء عمى تعيينو فإف ىذا األخير يقـك بعدة أبحاث كتحريات بقصد 
الكقكؼ عمى حقيقة النزاع كمسبباتو، لكف الحكـ ال يقؼ عند ىذه الحدكد، بؿ يتعداىا لمقياـ 
بإجراءات أخرل بقصد تحقيؽ الميمة المنكطة بو عمى أحسف كجو، كمف أىـ اإلجراءات 

 2.استدعاء األطراؼ
فبل شؾ أف استدعاء األطراؼ لحضكر جمسات التحكيـ يعتبر مف األىمية بمكاف، 
بحيث يمكنيـ مف العمـ بتاريخ الجمسة، بقصد إعداد الدفاع كالحجج التي ينككف استعماليا 

. أماـ الحكـ إلثبات ما يدعكنو

                                                 
1
. 249: عبد لمطيؼ خالفي، المرجع السابؽ، ص-  

2
:   مف مدكنة الشغؿ عمى570تنص المادة -  

.  يقـك الحكـ باستدعاء األطراؼ، بكاسطة برقية في أجؿ أقصاه أربعة مف تاريخ تمقيو المحضر    "
     يجب عمى األطراؼ، أف يمثمكا شخصيا أماـ الحكـ، أك أف ينيبكا عنيـ ممثبل قانكنيا، إذا حاؿ دكف حضكرىـ سبب 

.  قاىر
.       يجب عمى كؿ شخص اعتبارم، إذا كاف طرفا في النزاع، أف ينيب عنو ممثبل قانكنيا

 لمبحث كالمصالحة في ة      يتكفر الحكـ، مف أجؿ أداء ميامو، عمى نفس الصبلحيات المخكلة لرئيس المجنة اإلقميمي
".     أعبله561المادة 
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 بكاسطة 1كىكذا، يقـك الحكـ استدعاء أطراؼ النزاع الجماعي لحضكر جمسات التحكيـ
برقية، كذلؾ في أجؿ ال يتعدل أربعة أياـ مف تاريخ تمقيو المحضر مف طرؼ رئيس المجنة 
ذا استدعي أم  اإلقميمية لمبحث كالمصالحة، أك رئيس المجنة الكطنية لمبحث كالمصالحة، كا 
مف األطراؼ بطريقة صحيحة، أم أف التبميغ تكصؿ بو الشخص نفسو، أك في مكطنو إلى 
أحد أقاربو أك خدمو أك أم شخص آخر يسكف معو، كلـ يحضر الطرؼ دكف عذر مقبكؿ، 
كدكف أف ينيب عنو ممثبل قانكنيا، فإف الحكـ يحرر تقريرا في المكضكع بكجيو إلى الكزير 

 حتى يتأتى معاقبة 2المكمؼ بالشغؿ، الذم يقـك ىك اآلخر بإحالتو إلى النيابة العامة
 3.المخالؼ بغرامة تتراكح بيف عشرة آالؼ كعشريف ألؼ درىـ

كما يبلحظ في ىذا الباب ىك أف المشرع أضفى خصكصية عمى مسطرة االستدعاء 
أماـ الحكـ في نزعات الشغؿ الجماعية مقارنة مع القكاعد العامة الكاردة في قانكف المسطرة 

 بؿ يتـ معاقبة المتخمؼ عف الحضكر دكف التمييز بيف المدعي كالمدعى عميو، ألف 4المدنية،
النزاع يحاؿ مف طرؼ رئيس المجنة اإلقميمية لمبحث كالمصالحة، أك المجنة الكطنية لمبحث 

 ليا ما يبررىا، ألف النزاع ةكالمصالحة بعد مكافقة األطراؼ عمى ذلؾ، كلعؿ ىذه الخصكصي
الجماعي المتعمؽ بالشغؿ بحكـ طبيعة ارتباطاتو كتعقيده، مرتبط بأجراء قد يككف عددىـ ال 
يستياف بو، كمشغؿ أك عدة مشغميف أصحاب مقاكالت إنتاج قد تككف ميددة بالتكقؼ عف 

العمؿ، بؿ كالتعرض لمسطرة معالجة صعكبات المقاكلة التي قد تفتح في حقيا، بسبب النزاع 
 إنتاجية أخرل، تالجماعي الحاصؿ مع العماؿ، أضؼ إلى ذلؾ أف األمر قد ييدد قطاعا

مما ال يميؽ معو ترتيب األثر الكارد في القكاعد العامة في المسطرة المدنية عف التخمؼ عف 
                                                 

1
: في نفس المعنى أنظر-  

Abdellah Boudahrain : « Le droit du travail au Maroc » ouvrage précité, p : 598. 
2
إذا استدعي أحد األطراؼ بصفة قانكنية لممثكؿ أماـ المجنة اإلقميمية : " مف مدكنة الشغؿ عمى583إذ تنص المادة -  

لمبحث كالمصالحة، أك اماـ المجنة الكطنية لمبحث كالمصالحة، أك أماـ الحكـ، أك أماـ الغرفة التحيكيمة، في حالة 
إجراء بحث تكيميؿ كلـ يحضر مف غير أف يككف لديو عذر مقبكؿ كدكف أف ينيب عنو ممثبل قانكنيا، فإف رئيس 
المجنة المعنية، اك الحكـ، يحرر تقريرا في المكضكع كيكجيو إلى الكزير المكمؼ بالشغؿ الذم يحيمو إلى النيابة 

". العامة
3
 درىـ عف مخالفة مقتضيات 20.000 ك10.000يعاقب بغرامة تتراكح بيف : " مف مدكنة الشغؿ عمى585 تنص المادة - 

".  أعبله584 ك583المادتيف 
4
 . مف قانكف المسطرة المدنية47الفصؿ -  
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الحضكر رغـ االستدعاء بصفة قانكنية، ألف األمر يتطمب ضركرة حضكر األطراؼ ال 
 1.محالة بقصد معالجة المشكؿ الذم تسبب في النزاع

كاشتراط الحضكر الشخصي لطرفي النزاع الجماعي أماـ الجية المختصة بنظر 
النزاع، ىك كفيؿ بتحقيؽ التعاكف البناء بيف أطراؼ النزاع الجماعي، كبالتالي تحقيؽ السمـ 

كذلؾ عمى اعتبار أف الحضكر الشخصي ىك أحد . االقتصادم كاالجتماعي داخؿ المقاكلة
األسس الجكىرية التي يقـك عمييا نظاـ تسكية نزاعات الشغؿ الجماعية، نظرا لما يكفره مف 

، فمما افرص لمكصكؿ بطرفييا أك بأطرافيا إلى تسكية مرضية كسريعة في آف كاحد لنزاعيـ
الشؾ فيو، أف الحكـ كىك ينظر النزاع، بالحضكر الشخصي لطرفيو، يمكنو أف يحصؿ 

منيما عمى مركنة أكثر في المكاقؼ، بؿ كعمى بعض التنازالت مف ىذا الطرؼ أك ذلؾ، أك 
منيما معا، أكثر مما يمكف أف يحصؿ عميو مف النائب، الذم يدفع دائما بالرجكع إلى 

األصيؿ المشغؿ، مع ما في ذلؾ مف ضياع لمكقت، كازدياد فرص استحكاـ النزاع كصعكبة 
 2.حمو

كرغـ اشتراط ضركرة الحضكر الشخصي لؤلسباب المذككرة، فإنو في حالة تعذر 
 3الحضكر الشخصي، يمكف إنابة ممثؿ قانكني عف األطراؼ بقصد الحضكر أماـ الحكـ

الكاردة في " الممثؿ القانكني"ما ىك قصد المشرع بعبارة : كلكف السؤاؿ الذم يطرح ىنا ىك
 مف مدكنة الشغؿ ىؿ يقصد بيا المشرع محامي أحد أطراؼ النزاع، أـ أنو يجكز 570المادة 

لكؿ شخص طبيعي تمثيؿ األطراؼ أماـ الحكـ المعني لفض النزاع؟ 
صالحيات وسمطات الحكم : ثالثا

مف المعمـك أف نزاعات الشغؿ الجماعية قد تنشب رغـ كجكد اتفاقات كنصكص 
 أك تنظيمية، تحكـ مكضكع النزاع، فقد ال يرضى أحد الطرفيف أك ىما معا، بما ىك ةتشريعي

. منظـ قانكنا أك اتفاقا، فيسعى إلى تغيير الكضع القائـ

                                                 
1
 .88: زىير كريمات، المرجع السابؽ، ص-  

2
 . 253: عبد المطيؼ خالفي، المرجع السابؽ، ص-  

3
 . مف قانكف المسطرة المدنية السالفة الذكر570أنظر المادة -  
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كمف ىنا يمكف أف نتساءؿ، ىؿ يتقيد الحكـ في قراره، بأف يطبؽ فقط األحكاـ 
التشريعية أك التنظيمية أك التعاقدية، كما ىك الشأف بالنسبة لمقضاء، أـ أف الحكـ يعتبر ذك 

سمطة كاسعة تمكنو مف تجاكز القكانيف كشركط اتفاقات الشغؿ الجماعية كالسمطة التي يتمتع 
بيا المحكمكف المفكضكف بالصمح؟  

، فإنو إذا تعمؽ األمر بنزاع جماعي مف طبيعة قانكنية فإف 1كفقا ألحكاـ مدكنة الشغؿ
الحكـ يبث فيو طبقا لؤلحكاـ التشريعية أك التنظيمية أك التعاقدية، كيعتبر في نظر المشرع 

المغربي نزاعا جماعيا قانكنيا، كال يمكف قانكنا نظره خبلفا ألحكاـ القانكف، أك اتفاقات الشغؿ 
. المبرمة بيف الطرفيف، سكاء كانت فردية أك جماعية

أما بالنسبة لباقي النزاعات الجماعية، فقد خكؿ المشرع المغربي لممحكـ البث فييا تبعا 
 كلكف 2.لقكاعد اإلنصاؼ بشرط أال تكجد بشأنيا أحكاـ تشريعية أك تنظيمية أك تعاقدية

ما المقصكد بباقي النزاعات الجماعية التي أكردىا المشرع في : السؤاؿ المطركح ىنا ىك
 مف مدكنة الشغؿ؟ كالتي يطبؽ الحكـ بشأنيا قكاعد العدالة 572الفقرة الثانية مف المادة 

كاإلنصاؼ؟ إذ عند عدـ كجكد النص القانكني أك اإلتفاقي، فقد تعرض المشرع في الفقرة 
 مف مدكنة الشغؿ إلى النزاعات الجماعية الخاصة بتفسير أك تنفيذ 572األكلى مف المادة 

األحكاـ التشريعية أك التنظيمية أك التعاقدية، كىذه اعتبرىا نزاعات جماعية قانكنية، تطبؽ 
باقي النزاعات "بشأنيا النصكص القانكنية، كالشركط االتفاقية، كلكنو لـ يحدد ماىية كمعنى 

". الجماعية لمشغؿ
فباعتبار النزاعات الجماعية المتعمقة بتفسير أك تنفيذ النصكص القانكنية، أك الشركط 

، نزاعات جماعية مف طبيعة قانكنية، يبث فييا اعتمادا عمى قكاعد القانكف، فمـ يبؽ ةاالتفاقي
 القائـ بيف الطرفيف أيا كاف مإذف سكل النزاعات الجماعية الخاصة بتعديؿ الكضع القانكف

مصدره، باإلضافة إلى النزاعات الجماعية التي تنشب بسبب مطالب ال تستند إلى حقكؽ 
                                                 

1
يبت الحكـ، اعتمادا عمى قكاعد القانكف في نزاعات الشغؿ : " مف مدكنة الشغؿ عمى أنو572بحيث تنص المادة -  

.  الجماعية المتعمقة بتفسير أك تنفيذ األحكاـ التشريعية أك التنظيمية، أك التعاقدية
    يبت الحكـ تبعا لقكاعد األنصاؼ، في باقي النزاعات الجماعية لمشغؿ، التي لـ يرد بشأنيا أحكاـ تشريعية أك تنظيمية، 

 ".أك تعاقدية
2
 . أعبله572الفقرة الثانية مف المادة -  
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مقررة بمكجب نصكص قانكنية أك مقتضيات اتفاقية، فيذا النكع مف النزاعات الجماعية حسنا 
ف كاف  فعؿ المشرع المغربي حينما خكؿ لمحكـ سمطة البث فيو تبعا لقكاعد اإلنصاؼ، كا 

يؤخذ عميو تعميؽ ذلؾ بعدـ كجكد أحكاـ تشريعية أك تنظيمية أك تعاقدية بشأنو، ألنو خاصة 
بالنسبة لمنزاعات الجماعية المتعمقة بتعديؿ الكضع القانكني ألحد طرفييا، كالذم لـ يعد 
مبلئما مع الظركؼ كالتطكرات االقتصادية كاالجتماعية، فإف اشتراط المشرع عدـ كجكد 
الحكـ التشريعي أك التنظيمي أك التعاقدم، مع حتمية كجكد أم منو في جميع الحاالت، 
طالما نتحدث عف كضع قانكني، يعتبر إخراجا ليذا النكع مف النزاعات الجماعية عمى 

ال فماذا سيطبؽ بشأنو؟، فيك نكع ال يتعمؽ بتفسير أك  أىميتو، مف أف يطرح عمى التحكيـ، كا 
تنفيذ حكـ تشريعي أك تنظيمي، أك تعاقدم، حتى يبث الحكـ فيو اعتمادا عمى قكاعد القانكف، 
كال يمكف أف يبث فيو استنادا عمى قكاعد اإلنصاؼ، لكجكد إما نص قانكني، أك اتفاؽ، أم 
أف ىناؾ كضعا قانكنيا قائما، يسعى أحد طرفي النزاع لتعديمو ألنو ال يمكف، خاصة بالنسبة 

لمطبقة العاممة، االنتظار لغاية أف يتدخؿ المشرع لتعديؿ النص التشريعي أك التنظيمي 
المعمكؿ بو ليساير أحكاليا االقتصادية كاالجتماعية، لذلؾ يتـ المجكء إلى التحكيـ إلقرار 

 1.المطالب التي يتبيف أف الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية تتطمبيا فعبل
 مف مدكنة الشغؿ، قد أعطت لمجية المنكط 572كىكذا، فإف الفقرة الثانية مف المادة 

بيا نظر النزاعات الجماعية ذات الطبيعة االقتصادية، سمطات تمكنيا مف البث فييا طبقا 
لقكاعد اإلنصاؼ، عمى اعتبار أف في االستناد إلييا ما مف شأنو أف يخمؽ في المقاكلة نظاما 
عادال لظركؼ الشغؿ، كمف شأنو أف يخمؽ أيضا جكا مف التعاكف كاالحتراـ المتبادؿ لمحقكؽ 

. كالمصالح بيف الطرفيف، كصكال إلى تحقيؽ السمـ االجتماعي كاالقتصادم
كلكننا نبلحظ أف السمطات الممنكحة لمحكـ حتى في حالة تطبيقو لقكاعد العدؿ 

كاإلنصاؼ ليست مطمقة، بؿ مقيدة بضركرة احتراـ المبادئ العميا التي تعتبرىا التشريعات 
المقارنة بمثابة حقكؽ مكتسبة ال يمكف المساس بيا، كذلؾ مثؿ حؽ الطرفيف في الحرية 
النقابية، كفي الحؽ النقابي، كاحتراـ حؽ الممكية، كالحؽ في الشغؿ كغيرىا مف الحقكؽ 

ككذلؾ يجب عمى الحكـ، كىك . كالحريات التي تتضمنيا المكاثيؽ الدكلية كالتشريعات الكطنية

                                                 
1
 .260: ، مرجع سابؽ، ص"الكسيط في مدكنة الشغؿ: عبد المطيؼ خالفي-  
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مكانيات  بصدد نظر نزاعات الشغؿ الجماعية االقتصادية، أف يأخذ بعيف اإلعتبار حاجيات كا 
. الطرفيف، كذلؾ حتى ال يككف القرار الذم يتخذ مجحفا بحقكؽ كمصالح أحدىما

 عمى أف الحكـ ليس حرا في تناكؿ أم 1 مف مدكنة الشغؿ573كما يبلحظ نص المادة 
نما يجب عميو أف يبث في المكاضيع كاالقتراحات التي جاءت في  مكضكع كالبث فيو، كا 

محضر عدـ التصالح أك في الكقائع التي طرأت بعد تحرير ىذا المحضر، كمعنى ذلؾ أف 
النقط التي يثيرىا األطراؼ كالمتعمقة بعناصر ال عبلقة ليا بالنزاع أك غير المدرجة في 

محضر عدـ التصالح أك التي تتعمؽ بكقائع طرأت بعد النزاع كلكنيا ليست ناتجة عف كؿ 
 2.ىذه العناصر ال تدخؿ في اختصاص الحكـ

 آار التحكيم في نزاعات التغل  : المطلب الثاني
إف التحكيـ كسيمة مف كسائؿ تسكية نزاعات الشغؿ الجماعية، قد تنتيي إجراءاتو 

بحصكؿ إتفاؽ بيف طرفي النزاع، اتفاؽ يضع حدا لحالة النزاع بينيما، كتنتيي بو إجراءات 
التسكية، كقد ال يحصؿ مثؿ ىذا اإلتفاؽ، فيضطر الحكـ إلى إصدار قرار فاصؿ في 

مكضكع النزاع، كذلؾ عمى ضكء المستندات أك المعمكمات التي يككف قدميا طرفا أك أطراؼ 
النزاع، ككذلؾ عمى ضكء األبحاث أك التحريات التي يككف الحكـ أمر بإجرائيا لدل 

مقاكالت، كلدل األجراء العامميف بيا، بحيث يككف القرار ىك الفيصؿ في النزاع، كالذم يجب 
. عمى األطراؼ احترامو كتنفيذه

كىكذا فقرار التحكيـ ىك األثر المترتب عف التحكيـ في نزاعات الشغؿ، كىك النتيجة 
التي ينتيي إلييا الحكـ في ختاـ إجراءاتو، كالتي يضع بيا حدا لحالة النزاع بيف الطرفيف 
الفقرة )كسنقـك في ىذا المطمب بدراسة كؿ ما يتعمؽ بالقرار التحكيمي سكاء مف حيث صدكره 

(. الفقرة الثانية)أك مف حيث تنفيذه كالطعف فيو  (األكلى
صذٔس انمشاس انزذكًٛٙ : انفمشح األٔنٗ

                                                 
1
 كاالقتراحات المدرجة في محضر تال يبث الحكـ إال في المكضكعا: " مف مدكنة الشغؿ عمى ما يمي573تنص المادة -  

عدـ التصالح، الصادر عف المجنة اإلقميمية لمبحث كالمصالحة أك عف المجنة الكطنية لمبحث كالمصالحة، كفي 
 ".الكقائع األخرل التي حدثت بعد تحرير محضر عدـ التصالح كالناتجة عف الخبلؼ

2
 .351: ، مرجع سابؽ، ص"مدكنة الشغؿ الجديدة"الحاج الككرم، -  



-انزذكٛى فٙ انزششٚغ انًغشثٙ-   
 

 - 127 - 

 إف المقرر التحكيمي الفاصؿ في مكضكع النزاع الجماعي لمشغؿ سكاء كاف ىذا 
النزاع مف طبيعة قانكنية، أك مف طبيعة اقتصادية، البد حتى يككف صحيحا مف الناحية 

أف يحتـر مجمكعة مف الشركط كالشكميات كما ىك الحاؿ أيضا بالنسبة لؤلحكاـ  القانكنية
القضائية التي تصدر عف القضاء، كالمقررات التحكيمية الصادرة في إطار التحكيـ بصفة 

. كسنقـك بدراسة جميع شكميات صدكر القرار التحكيمي في نزاعات الشغؿ الجماعية. عامة
شكميات إصدار القرار التحكيمي : أوال

بالرجكع إلى قانكف المسطرة المدنية، فإننا نجد الحكـ التحكيمي الصادر في إطار 
التحكيـ بصفة عامة يجب أف يككف مكتكبا، كيتضمف بيانا مكجزا إلدعاءات األطراؼ كنقط 

 كتحديد ىكيتيـ ف إضافة إلى أسماء المحكمي1.النزاع التي تناكليا، كالمنطكؽ الذم بث فيو
كعناكينيـ كتاريخ كمكاف إصدار الحكـ التحكيمي، كمجمكعة مف البيانات التي أكجب المشرع 

 2.تضمنيا في الحكـ التحكيمي
ىذا فيما يتعمؽ باألحكاـ القضائية كاألحكاـ التحكيمية الصادرة في إطار التحكيـ بصفة 

عامة، كيبقى التساؤؿ مطركحا حكؿ شكؿ كمضمكف المقرر التحكيمي الصادر في إطار 
. نزاعات الشغؿ الجماعية

يبلحظ في ىذا اإلطار أف أغمب التشريعات المقارنة تترؾ لمحكـ الحرية في تحديد 
شكؿ المقرر التحكيمي الصادر عنو، سكاء قدمو في شكؿ تقرير، أك في شكؿ يقترب مف 

. شكؿ األحكاـ القضائية، كىك االتجاه الغالب
أما فيما يخص مكقؼ مدكنة الشغؿ مف شكؿ المقرر التحكيمي فإف ما يستشؼ مف 

574المادة 
 ىك أف المقرر التحكيمي يجب أف يصدر كتابة، ذلؾ أف ىذه المادة تنص عمى 3

                                                 
1
 .(أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-23الفصؿ -  

2
 .(أنظر الممحؽ) 05/08 مف قانكف 327-24الفصؿ -  

3
:  مف مدكنة الشغؿ عمى574تنص الفقرة الثانية مف المادة -  

يجب أف يككف قرار الحكـ معمبل، كأف يبمغ لؤلطراؼ داخؿ األربع كالعشريف ساعة مف تاريخ صدكره، بكاسطة     "... 
 ".رسالة مضمكنة مع اإلشعار بالتكصؿ
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ضركرة تبميغ المقرر التحكيمي لؤلطراؼ بكاسطة رسالة مضمكنة مع اإلشعار بالتكصؿ، 
. كذلؾ ال يتأتى إال لمقرر تحكيمي مكتكب

أما عف البيانات التي يجب أف يتضمنيا المقرر التحكيمي الصادر في نزاعات الشغؿ 
الجماعية، كرغـ عدـ تنصيص المكاد المتعمقة بمسطرة التحكيـ في مدكنة الشغؿ عمى ذلؾ، 
فإنو في ىذه الحالة يتـ الرجكع إلى القكاعد العامة الكاردة في قانكف المسطرة المدنية المتعمقة 

، كىكذا فإف المقرر التحكيمي في نزاعات الشغؿ الجماعية يجب أف يتضمف 1بحكـ التحكيـ
عدة بيانات، كأسماء، كصفات األطراؼ األصمييف في النزاع سكاء مف جانب المشغميف أك 
األجراء، كمكاطنيـ، ككذا االسـ الشخصي كالعائمي لمحكـ كمكطنو، ككؿ البيانات الشخصية 

. األخرل، كتكقيعو في المقرر التحكيمي الصادر عنو
كما يجب أف يتضمف المقرر التحكيمي كقائع النزاع، كالنتيجة التي تـ التكصؿ إلييا 
في محضر عدـ التصالح، كمختمؼ التحريات كاألبحاث التي أجراىا الحكـ بنفسو، لممقاكلة 

المعنية، أك لممقاكالت المجاكرة أك المشابية، أك كضعية األجراء، كاإلشارة كذلؾ لمخبراء الذيف 
اعتمد عمى خبرتيـ كمضمكنيا كتاريخيا، كنفس الشيء بالنسبة لممستندات كالكثائؽ التي 

. أدلى بيا األطراؼ
كىذا البيانات البد مف اإلشارة إلييا في صمب المقرر التحكيمي المكتكب، ألنو بدكنيا 
سيككف مف المتعذر معرفة أطراؼ النزاع الجماعي، كالحكـ الذم أصدره، كمكضكع النزاع 

الذم صدر بخصكصو المقرر التحكيمي، كىذه البيانات تككف ضركرية أيضا بالنسبة لمرقابة 
. البلحقة التي تمارسيا الغرفة اإلجتماعية بالمجمس األعمى

 
أجل صدور قرار التحكيم وتحميمو : ثانيا

نظرا لطبيعة نزاع الشغؿ الجماعي، كتيديده الستقرار االجتماعي كاالقتصادم بسبب 
إمكانية المجكء لكسائؿ القكة كاإلضراب مف جانب األجراء، كاإلغبلؽ مف جانب المشغميف، 
فإف التشريعات المقارنة ككعيا منيا بضركرة فض النزاع في أقرب كقت ممكف، قد قامت 

                                                 
1
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بتحديد المدة التي يمـز الحكـ البت فييا في النزاع حتى ال يستفحؿ كيتعقد أمره، كتتكتر 
أعصاب أطرافو، كيتمسككا بمكقفيـ دكف أم تنازؿ، كتحقيقا لعامؿ السرعة الذم يقـك بدكر 
فعاؿ في حسـ نزاعات الشغؿ الجماعية كحميا قبؿ استفحاليا كاستحكاميا، كبالتالي صعكبة 

. أيجاد الحؿ المناسب ليا
 عمى ضركرة أف يصدر الحكـ المحاؿ 1كىكذا، كبمكرة لكؿ ىذا، ينص المشرع المغربي

عميو ممؼ النزاع الجماعي، قراره التحكيمي داخؿ أجؿ ال يتعدل أربعة أياـ، كذلؾ مف تاريخ 
. مثكؿ األطراؼ أمامو

كرغـ أف المشرع المغربي يتخكؼ مف اآلثار السمبية التي قد تنجـ عف تطكيؿ أمد 
 قد عاب عمى المشرع الفترة القياسية التي أكجب عمى 2النزاع الجماعي، فإف أغمب الفقو

الحكـ إصدار قراره التحكيمي فييا، كنضـ صكتنا إلى ىذا الرأم، ذلؾ أف النزاع الذم لـ 
تستطع ال المجنة اإلقميمية لمبحث كالمصالحة كال المجنة الكطنية لمبحث كالمصالحة حمو، 

. يحتاج حتما إلى مدة أطكؿ ليستطيع الحكـ بما ىك مكككؿ إليو مف ميمة ليست باليينة حمو
 التشكيؿ الفردم لمييئة التحكيمية في نزاعات الشغؿ  كىنا تبرز أيضا سمبيات

الجماعية، بحيث إف المشرع لك فسح المجاؿ أماـ التشكيمية الجماعية لييئة التحكيـ لكاف مف 
األسيؿ كتقاسـ المياـ الكثيرة التي يقـك بيا الحكـ بيف أعضاء الييئة كبالتالي استطاعت 

. الييئة إصدار قرارىا في الكقت المحدد قانكنا
كيبقى التساؤؿ مطركحا بالنسبة لنتيجة تأخر الحكـ في إصدار قراره التحكيمي فيؿ 
يترتب عف تجاكز الحكـ لمدة أربعة أياـ بطبلف قراره التحكيمي؟ لئلجابة عف ىذا التساؤؿ 

 ذىب إلى ككف تأخر الحكـ في الفصؿ في النزاع ال يترتب عنو بطبلف قراره، 3نجد أف الفقو
حيث ترل أف النص عمى أف يفصؿ في المدة المذككرة، يقصد بو المشرع كضع قاعدة 

تنظيمية لمحث عمى اإلسراع في اإلجراءات نظرا لطبيعة النزاعات الجماعية التي تقتضي 
                                                 

1
:  مف مدكنة الشغؿ عمى574تنص المادة -  

...". يصدر الحكـ قراره التحكيمي داخؿ أجؿ ال يتجاكز أربعة أياـ مف تاريخ مثكؿ األطراؼ أمامو    "
2
. 267: ، مرجع سابؽ، ص"الكسيط في مدكنة الشغؿ: "عبد المطيؼ خالفي: أنظر-  

 .353: الحاج الككرم، المرجع السابؽ، ص  - 
3
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مثؿ ىذه السرعة، كبالتالي ليس مف شأف اإلخبلؿ باألجؿ المنصكص عميو بطبلف القرار، 
طالما أف مدكنة الشغؿ ال تشير إلى البطبلف كجزاء عمى مخالفة حكـ الفقرة األكلى مف 

، كألف إلزاـ الحكـ بأجؿ األربعة أياـ سيحتـ عمى الغرفة اإلجتماعية بالمجمس 574المادة 
، نقض أم قرار صادر 1 التحكيـتاألعمى، كىي الجية المنكط بيا نظر الطعكف في قرارا

حالة ممؼ النزاع عمى حكـ جديد يعيف كفؽ الشركط  خارج المدة المحددة قانكنا، كا 
ما مف طرؼ الكزير المكمؼ بالشغؿ . المنصكص عمييا قانكنا أم إما اتفاقا بيف األطراؼ، كا 

عند تعذر اتفاؽ األطراؼ، ككؿ ىذا سيؤدم إلى تأخير أكثر في نظر النزاع، كىك ما مف 
 كتطكره، مما يقمؿ مف فرص إيجاد التسكية المناسبة لو، لكؿ قشانو أف يؤدم إلى استحكاـ

 مف مدكنة الشغؿ ال يمكف أف يؤثر 574ىذا، نرل أف تجاكز األجؿ المحدد بمقتضى المادة 
. في صحة قرار التحكيـ

ىذا فيما يخص أجؿ صدكر المقرر التحكيمي، أما فيما يتعمؽ بتعميمو، فإف لصحة ىذا 
القرار، فإنو يجب أف يككف معمبل، كذلؾ بأف يبيف الحكـ األساس القانكني أك االعتبارات التي 
دفعت بو إلى ما اتجيت إليو عقيدتو في القرار الذم أصدره، كىذا حتى كلك كاف الحكـ قد 

. اعتمد كأساس لقراره قكاعد العدؿ كاإلنصاؼ
كالتعميؿ يقصد بو تبياف الحكـ لؤلسس القانكنية كاالعتبارات التي دفعتو إلى اتخاذ 
المكقؼ الذم عبر عنو في منطكؽ المقرر التحكيمي، كذلؾ كفؽ تسمسؿ منطقي بيف ما 

انطمؽ منو كما انتيى إليو، كتتجمى أىميتو باألساس في ككنو يشكؿ ضمانة لؤلطراؼ ألنو 
براز حياده  يمكف مف الكقكؼ عمى كفاءة الحكـ، كصحة تكييفو لمكقائع المعركضة عميو، كا 

تجاه النزاع كأطرافو، كليس الكصكؿ إلى ذكر المنطكؽ دكف إعطاء المبررات كاألسباب التي 
. دفعتو إلى القضاء بالحؿ الذم تضمنو

كما أف التحميؿ يساعد المحكمة عمى ممارسة رقابتيا عمى المقرر التحكيمي كذلؾ 
بالكقكؼ عمى األسباب كالكقائع التي بني عمييا المقرر، كتقديرىا لمعرفة ما إذا كانت ىي 

                                                 
1
ال يمكف الطعف في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغؿ : " مف مدكنة الشغؿ عمى575إذ تنص المادة -  

 ".الجماعية إال أماـ الغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى، طبقا لممسطرة المنصكص عمييا أدناه
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األجدر بأخذىا بعيف االعتبار عف غيرىا، كطريقة التعميؿ التي اعتمدت، كعما إذا كانت 
 1.تعبر بشكؿ مقنع عمى النتيجة التي كصؿ إلييا المقرر التحكيمي

كبالتالي فإف قرار التحكيـ يجب أف يككف معمبل، حيث أف ىذا التعميؿ يشكؿ ضمانة 
أساسية لؤلطراؼ، كيشكؿ أيضا القاعدة التي تعتمد عمييا الغرفة اإلجتماعية بالمجمس 

األعمى عند نظرىا فيما قد يكجو مف طعف لمقرار، فإف ىذا التعميؿ قد يبدك صعبا، خاصة 
بالنسبة لممقررات التي تصدر في نزاعات الشغؿ الجماعية ذات الطبيعة االقتصادية، كالتي 
ينظرىا الحكـ كفؽ قكاعد العدؿ كاإلنصاؼ، فإذا كاف تعميؿ القرار في النزاعات الجماعية 
ذات الطبيعة القانكنية، ال يثير أية إشكالية أك صعكبة، حيث أف الحكـ يقـك بدكر مشابو 
لذلؾ الذم يقـك بو القاضي، فإف األمر ليس كذلؾ بالنسبة لمنزاع الجماعي ذم الطبيعة 
االقتصادية، الذم يككف فيو الحكـ شبو طميؽ اليد في اختيار القكاعد التي يستند عمييا 

كأساس لقراره، مما يككف معو مف الصعب بسط أية رقابة عمى مثؿ ىذا القرار، حيث يرل 
 في ىذا الصدد، أنو ال يكفي أف ينص الحكـ في صمب قراره، عمى أف ىذا 2بعض الفقو،

األخير يتفؽ ككجية نظره بخصكص التسكية العادلة أك المناسبة لمنزاع الجماعي، بؿ يجب 
عميو، عمى غرار النزاع الجماعي القانكني، بياف األساس أك األسس التي بنى عمييا قراره، 
ألف األمر ال يتعمؽ بتحرير القرار فقط، حيث يدخؿ التعميؿ ضمف مقتضيات ىذا التحرير، 
نما يتعمؽ بالطعف الذم قد يباشر ضد القرار، فبل بد إذف مف أف يبيف الحكـ في صمب  كا 
القرار، األساس أك األسس التي بنى عمييا قراره، حتى تتمكف الغرفة اإلجتماعية بالمجمس 

. األعمى، نظر ما قد يكجو لو مف طعف
 

رُفٛز انمشاس انزذكًٛٙ ٔانطؼٍ فّٛ : انفمشح انثبَٛخ

يعتبر التنفيذ أىـ مرحمة يصؿ إلييا المقرر التحكيمي، ألنيا ىي المقصكدة أساسا مف 
كؿ اإلجراءات المتبعة أماـ الحكـ كاألبحاث كالتحريات التي يقـك بيا، فالتنفيذ ىك تجسيد 

                                                 
1
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لممقرر التحكيمي عمى مستكل الكقائع، كذلؾ بقياـ كؿ طرؼ بما فرضو عميو مف إلتزامات 
. كاستفادتو مما أكجبو عميو مف حقكؽ

كسنحاكؿ في ىذه الفرع اإلحاطة بكؿ ما يتعمؽ بتنفيذ القرار التحكيمي، ككذا الطعف 
. فيو

تنفيذ القرار التحكيمي  : أوال
 الممغى، يعترؼ صراحة لقرار 1946 يناير 19 كاف المشرع في ظؿ مقتضيات ظيير 

يداعيا لدل كتابة  التحكيـ في نزاعات الشغؿ الجماعية، بالقكة التنفيذية بمجرد صدكرىا كا 
ضبط المحكمة التي صدر القرار المعني في دائرة نفكذىا، أما في ظؿ مدكنة الشغؿ، فإف 
المشرع المغربي نحا منحى مخالؼ، كأصبح ينص عمى أف قرار التحكيـ ال تككف لو قكة 

. تنفيذية إال كفؽ القكاعد المنصكص عمييا في قانكف المسطرة المدنية
 فإف قرار 2 كانطبلقا مف قانكف المسطرة المدنية،1كبالتالي فإنو كفقا لمدكنة الشغؿ

نما يجب تدخؿ القضاء  الحكـ في نزاعات الشغؿ الجماعية ال يتكفر عمى قكة تنفيذية ذاتية، كا 
لمنحو ىذه القكة، كىك التدخؿ الذم يعرؼ بالصيغة التنفيذية أم أف قرار الحكـ ال يصير 
قاببل لمتنفيذ إال بعد أف يذيؿ بالصيغة التنفيذية بمكجب أمر مف رئيس المحكمة االبتدائية 

. التي صدر القرار في دائرة نفكذىا
كيكدع أصؿ ىذا القرار بكتابة ضبط ىذه المحكمة، كذلؾ داخؿ أجؿ سبعة أياـ مف 

ذا كاف قرار التحكيـ يعتبر نافذا منذ صدكره فيما بيف األطراؼ، فإنو  تاريخ صدكره، أم أنو، كا 
ال يككف صالحا لمتنفيذ الجبرم إال إذا ذيؿ بالصيغة التنفيذية، فعندىا فقط يصبح قاببل لمتنفيذ 

كتسمـ النسخة التنفيذية لمف صدر القرار لصالحو، . الجبرم عمى مف صدر القرار ضده
ألجؿ ذلؾ يقـك الحكـ بإيداع أصؿ القرار بكتابة ضبط المحكمة االبتدائية التي صدر في 

. دائرة نفكذىا، كذلؾ داخؿ أجؿ سبعة أياـ مف تاريخ صدكره

                                                 
1
يككف التفاؽ التصالح كلقرار التحكيمي قكة تنفيذية كفؽ القكاعد : " مف مدكنة الشغؿ عمى أنو581إذ تنص المادة -  

 .المنصكص عمييا في المسطرة المدنية
2
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كيمتـز رئيس المحكمة بتفحص القرار التحكيمي مف الناحية الظاىرية كذلؾ دكف 
عادة البت فيو مف جديد، ألف منح األمر بالتنفيذ ال يعد دليبل  الدخكؿ في مكضكع النزاع، كا 

. عمى صحة المقرر التحكيمي كسبلمتو
كتقتصر مراقبة المقرر التحكيمي عمى التحقؽ مف عدـ مخالفتو لمنظاـ العاـ، كما لك 
تعمؽ األمر بخرؽ قاعدة مسطرية أضرت بأحد األطراؼ، أك تمؾ القكاعد المنصكص عمييا 

في مدكنة الشغؿ، أك تمؾ التي يترتب عمى مخالفتيا بطبلف المقرر، كأف المقرر التحكيمي قد 
. صدر صحيحا، كأخذ بعيف االعتبار القكاعد التي يجب أف يمتـز بيا في تحرير األحكاـ

ذا تحققت إحدل الحاالت المذككرة فإف رئيس المحكمة االبتدائية يمتنع عف منح  كا 
األمر بالتنفيذ، أما في غير ىذه الحاالت، فإنو ال يمكف ليذا األخير االمتناع عف منحو 

. األمر بالتنفيذ
كيمكف الطعف في األمر الصادر عف رئيس المحكمة االبتدائية سكاء برفض أك منع 

تنفيذ المقرر التحكيمي باالستئناؼ، كذلؾ كفقا لمقكاعد العادية، داخؿ أجؿ خمسة عشر يكما 
مف تاريخ تبميغو، كتتبع المحكمة في ىذا الصدد القكاعد العادية المدرجة في قانكف المسطرة 

 1.المدنية
كتجدر اإلشارة إلى أف محكمة االستئناؼ بدكرىا كىي تنظر في الطعف ضد أمر رئيس 

المحكمة االبتدائية بمنع أك رفض الصيغة التنفيذية لقرار التحكيـ، تكتفي ىي األخرل إما 
بتأييد األمر، أك بإلغائو، دكف الذىاب إلى حد تعديؿ أك إلغاء القرار التحكيمي، أك إضافة 
أم شيء إليو، أم أف محكمة االستئناؼ بدكرىا تبث في الجكانب الشكمية لمقرار، دكف 

 2.الخكض في جكانبو المكضكعية
كقرارات التحكيـ الصادرة في نزاعات الشغؿ الجماعية، شأنيا في ذلؾ شأف األحكاـ 

القضائية، بمجرد ما تصدر، كتحكز القكة التنفيذية بمكجب أمر رئيس المحكمة االبتدائية التي 
صدرت في دائرة نفكذىا، كتصبح نيائية، فإنيا تصير متمتعة بحجية الشيء المقضي بو، 

كىذا يعني أف ذات النزاع الجماعي، بمكضكعو كأطرافو كسببو، ال يمكف أف يطرح مف جديد 
                                                 

1
 .(أنظر المحمؽ) 05/08 مف قانكف 327-33الفصؿ -  

2
 .275: عبد المطيؼ خالفي، المرجع السابؽ، ص-  
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عمى التحكيـ، أك عمى أم كسيمة أخرل مف كسائؿ تسكية نزاعات الشغؿ الجماعية، فبمجرد 
اكتساب قرارا التحكيـ لحجية الشيء المقضي بو، فإنو ال يمكف ألم جية أف تتجاىمو، أك أف 
تصدر قرار متعارضا مع ما يتضمنو، كما ال يمكف ألم مف الطرفيف أعبله طرح النزاع مف 

ال فمذم المصمحة التمسؾ بعدـ جكاز نظره لسبقية الفصؿ فيو  1.جديد عمى التحكيـ، كا 
كبالمقابؿ، فإنو إذا تغير الخصـك أك اختمؼ مكضكع النزاع الجماعي أك سببو، أك إذا 

تغيرت الظركؼ االقتصادية أك االجتماعية التي كانت سائدة كقت صدكر القرار األكؿ، 
ككانت مؤثرة فيو، فبل يمكف أف يستقيـ الدفع بالحجية، كيتعيف في ىذه الحالة عمى الحكـ 
المختار لنظر النزاع، أف يمضي كلك كاف النزاعاف متحداف مف حيث الخصـك كالمحؿ 

كالسبب، فخصكصية عبلقات الشغؿ، كخصكصية التحكيـ ككسيمة مف كسائؿ تسكية نزاعاتيا 
 إذا تغيرت الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية التي صدر 2الجماعية، تسمح في نظر الفقو،

فييا قرار التحكيـ، لنفس األطراؼ، عرض نفس النزاع عمى التحكيـ مف جديد، كال تككف 
ال تحكمت قرارات التحكيـ في نزاعات الشغؿ  لمقرار السابؽ في ىذه الحالة أية حجية، كا 

الجماعية تحت ضغط الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية المتغيرة، فبل يتصكر أف يظؿ قرار 
التحكيـ مستمرا في التطبيؽ رغـ تغير الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية التي صدر في ظميا 
تغييرا جكىريا، بينما يجكز إنياء أك تعديؿ االتفاقية الجماعية بسبب ىذا التغيير، فالظركؼ 
االقتصادية كاالجتماعية، بؿ كحتى الظركؼ المالية لممقاكلة، ىي كميا مبنى قرار التحكيـ 

. كأساسو، كالبد كأف يؤدم تغييرىا الجكىرم إلى انتياء آثار ىذا القرار
الطعن في القرار التحكيمي : ثانيا

لقد رأينا أف الحكـ الذم تـ تعيينو باتفاؽ أطراؼ النزاع يقـك بإصدار قراره اعتمادا عمى 
القكاعد القانكنية المطبقة في نزاعات الشغؿ الجماعية كالمتعمقة بتفسير أك تنفيذ األحكاـ 

ذا لـ تكف ىناؾ بصدد ىذه النزاعات أحكاـ تشريعية أك  التشريعية أك التنظيمية أك االتفاقية، كا 
تنظيمية أك تعاقدية، فإف الحكـ يقـك بتطبيؽ قكاعد اإلنصاؼ في النزاع المعركض عميو كما 

 مف مدكنة الشغؿ، كالسؤاؿ الذم يفرض نفسو ىنا ىك ىؿ يمكف 572نصت عمى ذلؾ المادة 

                                                 
1
 .276: المرجع السابؽ، ص-  

2
 .277: عبد المطيؼ خالفي، المرجع السابؽ، ص-  
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الطعف في القرارات التحكيمية الصادرة بشأف نزاعات الشغؿ الجماعية؟ كما ىي الجية 
 1.المختصة بالنظر في مثؿ ىذه الطعكف؟ كىؿ ىناؾ مسطرة قانكنية خاصة في ىذا الشأف؟
الشؾ أف إفساح المجاؿ لمطعف في المقرر التحكيمي يفيد أف ىذا األخير ال يعتبر 

حاسما لمنزاع بصفة نيائية، خاصة عند كقكع ىيئة التحكيـ في خطأ، بحيث ال يتصكر أف 
يصدر مقررا تحكيميا مطابقا لمحقيقة في سائر األحكاؿ، لذلؾ عمؿ المشرع المغربي عمى 
تأميف مصمحة األطراؼ المتنازعة، كذلؾ بإتاحة الطعف في المقرر التحكيمي الصادر في 

. نزاعات الشغؿ الجماعية
كىكذا فالمشرع المغربي كبعد أف كاف ال يقبؿ الطعف في القرارات التحكيمية الصادرة 

 1946،2 يناير 19في نزاعات الشغؿ الجماعية إال أماـ المحكمة العميا لمتحكيـ في ظيير 
 أماـ الغرفة االجتماعية بالمجمس 2003أصبح يتيحو في مدكنة الشغؿ الجديدة لسنة 

. األعمى
 اختصاص ط مف مدكنة الشغؿ، فإف المشرع المغربي أنا575كىكذا، كطبقا لممادة 

النظر في الطعكف المقدمة ضد المقررات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغؿ الجماعية 
 3.إلى الغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى، التي تنعقد كغرفة تحكيمية

كتجدر اإلشارة إلى أف منح المشرع لمغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى النظر في 
 بالنظر لخصكصية 4الطعكف المكجية إلى المقررات التحكيمية قد لقي انتقادا مف الفقو

كطبيعة نزاعات الشغؿ الجماعية التي تككف في الغالب ذات طبيعة اقتصادية، مف الصعب 
عمى تشكيمة كتمؾ التي تتشكؿ منيا الغرفة االجتماعية ذات التككيف القانكني الصرؼ 

استيعاب ىذا النكع مف القضايا بالشكؿ البلـز ذلؾ أف التشكيؿ القضائي الذم ينظر الطعف 
                                                 

1
 .353: الحاج الككرم، المرجع السابؽ، ص-  

2
 .1946 يناير 19الفصؿ الرابع مف ظيير -  

3
تتكلى الغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى مياـ غرفة تحكيمية، كتبت : " مف مدكنة الشغؿ عمى أنو576إذ تنص المادة -  

بيذه الصفة في الطعكف، بسبب الشطط في استعماؿ السمطة، أك بسبب خرؽ القانكف، التي تقدميا األطراؼ ضد 
 ". المقررات التحكيمية

4
 .281: عبد المطيؼ خالفي، المرجع السابؽ، ص-  

:     ككذلؾ أنظر
Abdellah Boudahrain : « le droit du travail au Maroc », ouvrage précité, p : 600.  
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ف كاف غير المشككؾ في أف لو مف المعرفة الكاممة بالنكاحي القانكنية التي قد  في النقض، كا 
إال أننا نعمـ أف نزاعات الشغؿ الجماعية، ىي في . يثيرىا الطعف المرفكع إلى النقض

معظميا نزاعات ذات طبيعة اقتصادية، بأبعاد اجتماعية كمالية، قد يتعذر عمى مستشارم 
النقض استيعابيا بسيكلة، لبعدىا عف مجاؿ تخصصيـ، الذم يتعمؽ أساسا بالعمؿ القانكني، 

. 1خاصة حينما تتصدل الغرفة االجتماعية لنظر مكضكع النزاع الجماعي كجكىره
كعمى خبلؼ قانكف المسطرة المدنية الذم يجدد أجؿ الطعف بالنقض في ثبلثيف يكما، 
فإف المشرع المغربي في مدكنة الشغؿ، كمراعاة منو لطبيعة نزاعات الشغؿ الجماعية، اعتمد 
أجبل مغايرا، كما أنو قمص مف أسباب الطعف في القرارات التحكيمية بالمقارنة مع ما يعرفو 

 2.قانكف المسطرة المدنية
كىكذا، فإذا كاف المشرع المغربي ينص في المسطرة المدنية عمى أف أجؿ الطعف 

بالنقض محدد في ثبلثيف يكما، مف يـك تبميغ الحكـ المطعكف فيو إلى الشخص نفسو أك إلى 
 فإنو بالنسبة لمقرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغؿ الجماعية، 3مكطنو الحقيقي،

ينص عمى كجكب تقديمو في أجؿ ال يتعدل خمسة عشر يكما، مف تاريخ تبميغيا، حيث يقدـ 
الطعف بكاسطة رسالة مضمكنة مع اإلشعار بالتكصؿ تكجو إلى رئيس الغرفة التحكيمية، مع 
كجكب أف تتضمف ىذه الرسالة تحت طائمة عدـ القبكؿ، أسباب الطعف، كأف تككف مرفقة 

 4 .بنسخة مف القرار المطعكف فيو

                                                 
1
إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار الجديدة، الصادر عف الحكـ : " مف مدكنة الشغؿ عمى أنو580إذ تنص المادة -  

. كالمطعكف فيو أماميا مرة أخرل، كجب عمييا تعييف مقرر مف بيف أعضاءىا إلجراء بحث تكميمي
     تصدر الغرفة التحكيمية، في ظركؼ الثبلثيف يكما المكالية لصدكر قرار النقض الثاني، قرارا تحكيميا غير قابؿ 

 .لمطعف
2
 . مف قانكف المسطرة المدنية359الفصؿ -  

3
 . مف قانكف المسطرة المدنية358الفصؿ -  

4
يجب أف تقدـ الطعكف في القرارات التحكيمية في أجؿ خمسة عشر : " مف مدكنة الشغؿ عمى أنو577إذ تنص المادة -  

. يكما مف تاريخ تبميغيا
.      يقدـ الطعف بكاسطة رسالة مضمكنة مع إشعار بالتكصؿ، تكجو إلى رئيس الغرفة التحكيمية

".     يجب تحت طائمة عدـ القبكؿ، أف تتضمف الرسالة أسباب الطعف، كأف تككف مرفقة بنسخة مف القرار المطعكف فيو



-انزذكٛى فٙ انزششٚغ انًغشثٙ-   
 

 - 137 - 

 مف مدكنة الشغؿ، نستخمص أف أسباب الطعف تنحصر في 577كمف نص المادة 
خرؽ القانكف كالشطط في استعماؿ السمطة، مما يستبعد معو األسباب األخرل : سببيف فقط

كالطعف بسبب خرؽ القانكف . 1 مف قانكف المسطرة المدنية359المنصكص عمييا في الفصؿ 
يعني أف الحكـ الذم بث في النزاع الجماعي، قد بث فيو خارج نطاؽ القكانيف الجارم بيا 

العمؿ، ميما كانت طبيعتيا، أك أنو أخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا، أم أف القرار المطعكف فيو 
قد أنكر كجكد قاعدة قانكنية مكجكدة، أك أكد كجكد قاعدة قانكنية ال كجكد ليا، أك يككف 

القرار طبؽ قاعدة قانكنية مخالفة لتمؾ الكاجبة التطبيؽ، أك يككف طبقيا عمى نحك أدل إلى 
نتائج قانكنية مخالفة لتمؾ التي قصدىا المشرع، أم أف القرار في ىذه الحالة يككف قد أعطى 
النص الكاجب التطبيؽ غير معناه الذم قصده المشرع، سكاء بإساءة الفيـ الصحيح لمقاعدة 
القانكنية، أك بمخالفة إرادة المشرع المستفادة مف ركح النص كحكمتو كالغرض المقصكد منو، 

 2.كىذا ىك الخطأ في تأكيؿ القانكف، أك في تفسيره
كلكف السؤاؿ الذم يبقى مطركحا ىنا، ىك ىؿ يمكف أف ستند أطراؼ النزاع الجماعي 
إلى خرؽ القانكف لمطعف في المقرر التحكيمي في جميع النزاعات الجماعية، سكاء أكانت 
نزاعات ذات طبيعة قانكنية، أك كانت ذات طبيعة اقتصادية؟ مع العمـ أف ىذه األخيرة ال 

نما كفقا لقكاعد العدالة كاإلنصاؼ؟  يبث فييا الحكـ كفقا لمقكانيف الجارم بيا العمؿ، كا 
 أف الحكـ إذا اعتمد في النزاع 3لمجكاب عمى ىذا السؤاؿ، نرل مع جانب مف الفقو

الجماعي ذم الطبيعة االقتصادية عمى القكاعد القانكنية الجارم بيا العمؿ، كأساس لمقرار 
الذم صدر عنو فإف قراره ىذا يككف خاضعا لمراقبة الغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى 

                                                 
1
يجب أف تككف طمبات نقض األحكاـ المعركضة عمى : " مف قانكف المسطرة المدنية عمى أنو359إذ ينص الفصؿ -  

: المجمس األعمى مبنية عمى أحد األسباب التالية
. خرؽ القانكف الداخمي -1
. خرؽ قاعدة مسطرية أضر بأحد األطراؼ -2
. عدـ االختصاص -3
. الشطط في استعماؿ السمطة -4
.  عدـ ارتكاز الحكـ عمى أساس قانكني أك انعداـ التعميؿ -5

2
 .287: عبد المطيؼ خالفي، المرجع السابؽ، ص-  
 .290: عبد المطيؼ خالفي، المرجع السابؽ، ص- 3
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كجية مختصة بنظر الطعف في قرار التحكيـ، أما إذا اعتمد الحكـ في قراره عمى قكاعد 
ف كاف بعيدا عف مراقبة الغرفة اإلجتماعية مف حيث النتيجة  العدالة كاإلنصاؼ، فإف قراره كا 
التي آؿ إلييا، إال أف ىذا ال يمنع مف مراقبة الحكـ في الطريقة التي اعتمدىا لمكصكؿ إلى 
قراره، فالحكـ حتى في النزاعات التي ينظرىا كفقا لقكاعد العدالة كاإلنصاؼ، يككف ممزما 
ببياف أسباب تقديره لكقائع كظركؼ كمبلبسات النزاع، حتى يبيف لجية الطعف ما يساعدىا 
عمى التأكد مف سبلمة التقدير، فالحكـ حر في تقدير كقائع كظركؼ النزاع، كفي اختيار 

القكاعد التي يعتمدىا في نظره، بشرط أف تثبت سبلمة ىذا التقدير بما يتيح لمغرفة 
اإلجتماعية بالمجمس األعمى، كغرفة تحكيمية، كسيمة مراقبة ىذا التقدير، دكف النتيجة التي 

. رغـ أف السمطة التقديرية يصعب مراقبتيا. أدل إلييا
أما بالنسبة لمشطط في استعماؿ السمطة، فيك يتحقؽ عندما يتجاكز الحكـ، حدكد 

اختصاصاتو، كيتدخؿ في مياـ تخرج عف ىذا اإلختصاص، كأف يقـك بإلغاء أك بعرقمة أك 
بتفسير أم عمؿ إدارم يرجع االختصاص بشأنو إلى السمطة اإلدارية، أك إذا أقدـ عمى 

تعديؿ اتفاقية جماعية، بأف أضاؼ أك ألغى شركطا لـ يقبميا الطرفاف، أك حكـ بأكثر مما 
. طمب منو، أك إذا تطرؽ إلى مكاضيع لـ يطمب منو التطرؽ إلييا

كعندما يعرض الطعف في المقرر التحكيمي أماـ الغرفة االجتماعية لممجمس األعمى، 
فإنو يتعيف عمييا أف تمتـز البث فيو في مدة أقصاىا ثبلثيف يكما مف تاريخ رفع الطعف إلييا، 
كما يجب تبميغ القرار التحكيمي الصادر عف الغرفة إلى األطراؼ خبلؿ األربع كالعشريف 

 1.ساعة مف تاريخ صدكره
كىذا المقرر إما أف يتضمف تأييدا لممقرر التحكيمي، إذا تبيف لمغرفة التحكيمية أنو 
ما أف يتضمف نقضا كميا أك جزئيا  صحيح، كأف الطعكف المكجية إليو غير ذات محؿ، كا 

لممقرر التحكيمي، كفي ىذه الحالة، فإف الغرفة التحكيمية بالمجمس األعمى تحيؿ الممؼ مف 
 مف مدكنة الشغؿ، كيتبع الممؼ 569، 568جديد إلى حكـ آخر، يتـ تعيينو كفقا لممادتيف 

                                                 
1
يجب أف تصدر الغرفة التحكيمية قرارىا في أجؿ أقصاه ثبلثكف يكما : " مف مدكنة الشغؿ عمى أنو587إذ تنص المادة -  

. مف تاريخ رفع الطعف إلييا
 ".     يجب تبميغ القرار التحكيمي الصادر عف الغرفة إلى األطراؼ خبلؿ األربع كالعشريف ساعة مف تاريخ صدكره
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نفس اإلجراءات كاممة التي اتبعيا في المرة األكلى، كلكف ىذه المرة إذا نقض القرار مف 
 1.جديد، فإف الغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى تبث كييئة تحكيمية

كىكذا، تتكلى الغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى، في الحالة التي تقرر فييا نقض 
المقرر التحكيمي لممرة الثانية عف نفس النازلة، تعييف مستشار مقرر مف بيف أعضاءىا 

بيدؼ إجراء بحث تكميمي، ثـ تصدر في نياية المطاؼ مقررا تحكيميا غير قابؿ لمطعف أماـ 
 2.أية جية، خبلؿ الثبلثيف يكما المكالية لتاريخ صدكر مقرر النقض الثاني

كبالتالي، فإف ما يمكف استخبلصو مف دراستنا لمتحكيـ في نزاعات الشغؿ الجماعية، 
ىك أف القكاعد المنظمة لمتحكيـ في ىذا النكع مف النزاعات شابيا الكثير مف العيكب 

كتضمنت الكثير مف الثغرات التي كاف باإلمكاف تفادييا حتى يؤدم التحكيـ كظيفتو في 
تحقيؽ العدالة ككذا التكازف بيف طرفي اإلنتاج، فمثبل، عكض ترؾ المجاؿ مفتكحا لمجكء إلى 

 أف تككف مسطرة التحكيـ إجبارية، حتى ال ينتيي بنا لالتحكيـ مف عدمو، كاف باألحر
المطاؼ إلى فتح المجاؿ أماـ أطراؼ النزاع إلى المجكء لكسائؿ القكة، التي تيدد السمـ 

. االجتماعي
كيبقى أف نثير تساؤال ىاما فيما يخص التحكيـ في نزاعات الشغؿ، فكؿ ما قمنا 

بدراستو، كاف بخصكص التحكيـ في نزاعات الشغؿ الجماعية، كلكف ماذا عف التحكيـ في 
نزاعات الشغؿ الفردية، ىؿ لو كجكد في القانكف المغربي؟ أـ أف التحكيـ مقتصر عمى 

نزاعات الشغؿ الجماعية فقط؟ 
لقد انقسمت التشريعات في مكقفيا مف التحكيـ في نزاعات الشغؿ الفردية، بيف مؤيد 
كمنظـ ليا، كبيف رافض رفضا قاطعا ليا، بينما ذىبت تشريعات أخرل إلى السككت عف 

. تحديد مكقفيا، كىذا ىك حاؿ المشرع المغربي

                                                 
1
 .124: زىير كريمات، المرجع السابؽ، ص-  

2
إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد، الصادر عف الحكـ، : " مف مدكنة الشغؿ عمى أنو580إذ تنص المادة -  

تصدر الغرفة . كالمطعكف فيو أماميا مرة أخرل، كجب عمييا تعييف مقرر مف بيف أعضاءىا إلجراء بحث تكميمي
."  التحكيمية في ظرؼ الثبلثيف يكما المكالية لصدكر قرار النقض الثاني، قرار تحكيميا غير قابؿ لمطعف
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فقد أصبح التساؤؿ حكؿ مدل جكاز لجكء األطراؼ إلى التحكيـ لفض منازعاتيـ 
المترتبة عف عقد الشغؿ، سؤاال ممحا كلو عدة تداعيات خصكصا في سياؽ تشريعنا المغربي 
الذم لـ يحسـ األمر كما فعمت بعض التشريعات األخرل، كأيضا أماـ لجكء بعض أطراؼ 
عبلقة الشغؿ إلى التحكيـ الستصدار أحكاـ تحكيمية يككف اليدؼ منيا التيرب مف بعض 

 1. الدكلة عف األجكر أك التعكيضات التي تمنح لؤلجراءاالجبايات التي تستخمصو
كأماـ سككت المشرع المغربي عف بياف مكقفو مف التحكيـ في نزاعات الشغؿ الفردية، 

 1974 مف قانكف المسطرة المدنية لسنة 306كأماـ ىذا الفراغ التشريعي، كأماـ نص الفصؿ 
كالذم خصص فقرتو الثانية لما يمنع التحكيـ فيو، كالذم لـ يجعؿ منازعات الشغؿ الفردية 
ضمف النزاعات الممنكعة عمى التحكيـ، كما أف نص الفصؿ قد أسس لقاعدة عامة كىي 

جكاز التحكيـ في كؿ الحقكؽ التي يممؾ الشخص التصرؼ فييا، أماـ كؿ ىذا، فإف القاضي 
االجتماعي كاف يجد نفسو مضطرا لئلقرار كمنح الصيغة التنفيذية لؤلحكاـ التي تبث في 

منازعات الشغؿ الفردية، كبالتالي، فإنو كاف يقضي بعدـ قبكؿ الطمب عندما ترفع إليو دعاكل 
. مسبكقة بشرط لمتحكيـ

كبالتالي، فاالتجاه القضائي سكاء عمى مستكل المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء أك 
عمى مستكل محكمة االستئناؼ بنفس المدنية، سار عمى رفض الطمبات الناشئة عف نزاعات 
مرتبطة بعقد شغؿ يحتكم عمى شرط التحكيـ، عمى أساس أف إرادة األطراؼ كاضحة كحرة 

 2.لسمكؾ مسطرة التحكيـ، كليست مشكبة بأم عيب مف العيكب
ال يجكز : "...  ينص عمى أنو309 نجده في الفصؿ 05/08كلكف مع صدكر قانكف 

أف يبـر اتفاؽ التحكيـ بشاف تسكية النزاعات التي تيـ حالة األشخاص كأىميتيـ، أك الحقكؽ 
الشخصية التي ال تككف مكضكع تجارة كىنا يبقى التساؤؿ مطركحا عف الحقكؽ الشخصية 
الناتجة عف عقد العمؿ، ىؿ ىي مكضكع تجارة أك ال؟ فإذا كانت كذلؾ، فإنو يجكز التحكيـ 
في النزاعات الناشئة عنيا، أـ إذا كاف الجكاب بالنفي ففي ىذه الحالة، ال يجكز المجكء إلى 

                                                 
1
 .39: ، ص2000، شتنبر أكتكبر 84، مجمة المحاكـ المغربية، عدد "التحكيـ في نزاعات الشغؿ: "عبد اهلل درميش-  

2
، المعيد العالي لمقضاء، الندكة الثالثة، لمقضاء "الصمح كالتحكيـ لحؿ نزاعات الشغؿ الفردية: "ممكية بنزاتيير-  

 . 145:  كاألياـ الدراسية، مكتبة دار السبلـ، الرباط، صت، سمسمة الندكات كالمقاءا2004االجتماعي، مراس 
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 إلى أنو 1التحكيـ في النزاعات الناشئة عنيا كإلجابة عمى ىذا التساؤؿ، ذىب جانب مف الفقو
كاف الشغؿ في الماضي يعتبر بمثابة سمعة ثمنيا األجر، كبكصفو سمعة، كاف خاضعا 

لقانكف العرض كالطمب، أما اليـك فإف الحقكؽ الشخصية الناتجة عف عقد العمؿ أصبح ينظر 
إلييا بمعيار آخر كىك معيار الغاية، فالغاية مف أداء العمؿ ىي تأميف كسائؿ العيش لؤلجير 

يقاؿ اليـك عف كظيفة عقد العمؿ كالحقكؽ المترتبة عنو كاألجر  كألسرتو، كلذلؾ أصبح
كالتعكيضات أف ليا كظيفة معاشية، كقد اقتضت ىذه الصفة المعاشية تدخؿ المشرع لكضع 
حد أدنى لؤلجر، ككضع تقنيف اجتماعي يحفظ الحقكؽ الدنيا لمعامؿ، كذلؾ بيدؼ تمكينو مف 

. القياـ بكظيفتو
كعمى ىذا األساس مف الممكف الجـز بأف الحقكؽ الشخصية الناتجة عف عقد العمؿ 
ىي حقكؽ ليست مكضكع تجارة، كبالتالي فإف التكجو الذم ذىب فيو المشرع المغربي في 

، يمنع المجكء إلى التحكيـ لفض منازعات الشغؿ الفردية، باعتبار أف ىذا النكع 05/08قانكف 
مف النزاعات يدكر حكؿ عقد العمؿ كالحقكؽ كااللتزامات المترتبة عنو، كاف ىذه الحقكؽ 

.  ليست مكضكع تجارة
ذا رجعنا إلى االجتياد القضائي المغربي بعد صدكر قانكف   فيما يخص 05/08كا 

نزاعات الشغؿ الفردية، استطعنا الحصكؿ عمى أمريف قضائييف بالتذييؿ بالصيغة التنفيذية 
لحكميف تحكيمييف صادريف في إطار عبلقات الشغؿ الفردية، كالمبلحظ في كبل الحكميف أف 
أيا منيما لـ يتعرض لمسالة جكاز التحكيـ في نزاعات الشغؿ الفردية رغـ أف ىذه المسالة 
تعتبر مف النظاـ العاـ كالتي تككف أكؿ ما ينظر فيو القاضي عند عرض حكـ تحكيمي 

. أمامو
 الصادر عف المحكمة التجارية بالدار البيضاء عمى عدـ 2إذ نص األمر القضائي

االختصاص النكعي دكف الخكض في مدل جكاز التحكيـ مف عدمو في نزاعات الشغؿ 
كحيث أف الطمب الحالي يتعمؽ بحكـ تحكيمي صدر : "الفردية، إذ نص الحكـ عمى ما يمي

                                                 
1
 .87: ، ص2004، الطبعة الثالثة، "، المركز الثقافي العربي"دركس في القانكف االجتماعي: "مكسى عبكد-  

2
 الصادر بتاريخ 569، أمر رقـ 261/1/2008أمر قضائي لمحكمة التجارية بالدار البيضاء في الممؼ رقـ -  

 المتعمؽ بتخكيؿ الصيغة التنفيذية لحكـ تحكيمي، منشكر في المجمة المبنانية لمتحكيـ العربي كالدكلي، 5/3/2008
 .رياض فخرم.  مع تعميؽ عمى ىذا األمر القضائي مف طرؼ ذ2008، 46العدد 
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في إطار نزاعات الشغؿ، كمعمـك أف ىذه األخيرة تخرج عف االختصاص النكعي لممحكمة 
التجارة، كبالتالي فطمب تذييمو بالصيغة التنفيذية المقدـ لرئيس المحكمة التجارية إنما قدـ إلى 

". جية غير مختصة نكعيا كيتعيف التصريح بذلؾ
، كالصادر عف المحكمة التجارية بطنجة، فقد نص عمى 1أما األمر القضائي الثاني

عدـ االختصاص المكاني كدكف الخكض كذلؾ في مدل جكاز التحكيـ في ىذا النكع مف 
النزاعات أـ ال، كقد اعتمد رئيس المحكمة في األساس إلصدار أمره القضائي عمى الفصؿ 

: ، بحيث نص ىذا األمر القضائي عمى ما يمي31-327
كحيث أنو بالرجكع إلى الحكـ التحكيمي المطمكب تذييمو بالصيغة التنفيذية يتبيف بأنو "

 الرباط، 7 شارع الجزائر رقـ 13صدر بمكتب األستاذ عبد الحفيظ جمزيـ الكائف بالعمارة رقـ 
. 06/01/2009كما حرر بالرباط بتاريخ 
 ينص صراحة عمى أف االختصاص بإعطاء الصيغة 327-31كحيث أف الفصؿ 

 لمحكـ التحكيمي يعكد إلى رئيس المحكمة التي صدر الحكـ في دائرتيا، كلما كاف ةالتنفيذم
المقرر التحكيمي قد صدر بمدينة الرباط التي تخضع لدائرة نفكذ المحكمة التجارية بالرباط، 
فإف رئيس ىذه المحكمة يبقى ىك المؤىؿ قانكنا بتخكيؿ الصيغة التنفيذية لمحكـ التحكيمي 

. أعبله
كحيث أنو اعتبارا لمحيثيات أعبله يككف رئيس المحكمة التجارية بطنجة غير مختص 

. محميا بالنظر في الطمب
كلذلؾ كمف أجمو، نصرح بعدـ االختصاص محميا لمبت في الطمب مع إبقاء الصائر 

".       عمى الطالب

                                                 
1
، 20/01/2009، الصادر بتاريخ 200 أمر رقـ 200/4/2009أمر قضائي لممحكمة التجارية بطنجة في الممؼ رقـ -  

 .غير منشكر
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خصٕصٛخ انزذكٛى فٙ إغبس انًُبصػبد : انًجذث انثبَٙ
انعشٚجٛخ ٔيذَٔخ األعشح 

كسنحاكؿ في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ، دراسة بعض المساطر األخرل الخاصة 
بالتحكيـ في القانكف المغربي ك ذلؾ عبر دراسة كؿ مف لجاف التحكيـ في المنازعات 

(.  المطمب الثاني)، ك التحكيـ في مدكنة األسرة (المطمب األول)الضريبية 

لتان التحكيم في نطاا المنازعات اللريبية في الق انون  : المطلب األول
 المغربي

تعتبر مراقبة اإلدارة لؤلكضاع الفعمية لمممزميف كالقياـ بالتصحيحات الضركرية 
. لئلقرارىـ مف األمكر الضركرية، حتى ال تصبح الضريبة مجردة مساىمة إرادية

كدرءا لكؿ منافسة غير مشركعة كتحقيقا لممساكاة في أداء الديف الضريبي، يجب عمى 
اإلدارة الضريبية القياـ بمسطرة التصحيح كفؽ ما حدده القانكف كذلؾ تحت طائمة بطبلف ىذا 
اإلجراء برمتو كذلؾ ضمانا لحقكؽ الممـز في مكاجية اإلدارة الجبائية كفي محاكلة منو لتكحيد 

. مسطرة النزاعات الجبائية
ذا ما احترمت كؿ اإلجراءات كآلت المسطرة إلى نتيجة التصحيح الضريبي أك إعادة  كا 

التقكيـ، فعميو أف يطعف في ذلؾ أماـ المجاف الضريبية التي أحدثيا المشرع ليذا الغرض 
فالنزاع الضريبي الذم يحصؿ نتيجة ممارسة اإلدارة الجبائية حؽ المراقبة أك الفحص، 

كبصيغة أدؽ النزاع الذم ينتج عف اعتماد اإلدارة أسسا ضريبية جديدة غير تمؾ التي صرح 
، ىك نزاع يختمؼ في مسطرتو عف النزاع الذم ينشأ في الحاالت العادية كىكذا، . بيا الممـز

ذا كاف غير مكافؽ عمى التصحيح الذم قامت  عمى الممـز في حاالت التصحيح الضريبي، كا 
لجاف "بو اإلدارة أف يتقدـ بطعنو التمييدم أماـ المجاف الضريبية كالتي يطمؽ عمييا اسـ 

: كىك ما سكؼ نقـك بدراستو في مبحثنا ىذا كذلؾ بتقسيمو إلى قسميف. 1"التحكيـ الضريبية
(.  الفقرة الثانية)، كلجاف التحكيـ الخاصة (الفقرة األولى)لجاف التحكيـ العامة 

 
                                                 

1
 .68، ص 1997 المغربي، طبعة ععبد القادر التعبلتي، النزاع الضريبي في التشرم-  
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نجبٌ انزذكٛى انؼبيخ : انفمشح األٔنٗ

المجاف التي تنظر في النزاعات المرتبطة بالضرائب الرئيسية عمى درجتيف، درجة  
ابتدائية كىي المجاف المحمية لتقدير الضريبة كالتي يتـ تحريؾ الطعف أماميا مف قبؿ الخاضع 

لمضريبة، كالمجنة الكطنية لتقدير الضريبة كمرحمة استئنافية لقرار المجنة المحمية، كىي 
كيبلحظ ذلؾ مف خبلؿ . مفتكحة في كجو الخاضع لمضريبة ككذا في كجو اإلدارة الضريبية

 مف قانكف الضريبة عمى الشركات 41-40قراءة نصكص التشريع الضريبي كخاصة المكاد 
 مف قانكف الضريبة عمى القيمة المضافة، كذلؾ خبلفا لبعض التشريعات المقارنة 46 ك45ك 

كفرنسا حيث تحاؿ النزاعات مف ىذا القبيؿ عمى المجنة الجيكية لمضرائب كمجنة كحيدة قبؿ 
  1المجكء إلى القضاء اإلدارم

المجنة المحمية لتقدير العريبة : أوال
أحدثت المجاف المحمية لتقدير الضريبة ألكؿ مرة في القانكف الضريبي المغربي 

، بعدما كانت المجنة المركزية ىي الييئة الكحيدة لتقدير 1948 غشت 27بمقتضى ظيير 
كاىتـ اإلصبلح الضريبي بالمجاف المحمية، فأدخؿ تغييرا عمى تككينيا، كنظاـ . الضريبة

ف كاف قد أبقى عمى اختصاصيا في المسائؿ الكاقعية دكف القانكنية . عمميا كا 
، كفي إطار اىتماـ المشرع بيذه المجاف بإنشاء 1987-11-30كما قضى مرسـك 

 2لجاف محمية في كؿ عمالة أك إقميـ
ىيكمة المجنة واختصاصيا - أ

لقد تكخى المشرع مف تشكيؿ ىذه المجاف أف يشرؾ عدة فعاليات في فرض الضريبة 
كتصحيحيا، تنتمي إلى قطاعات مختمفة، بغية أف تحظى العممية الضريبية بمصداقية كأف 
يمؼ القرار الضريبي بأكثر ما يمكف مف العدؿ، فباإلضافة إلى ممثميف عف اإلدارة أدخؿ 

، كما جعؿ عمى رأسيا رجؿ قضاء  المشرع الجبائي فعاليات جماعية أك مينية لتمثيؿ الممـز

                                                 
1
القانكف الضريبي المغربي، دراسة تحميمية كنقدية منشكرات المجمة المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية، :  محمد شكيرم- 

  534: ، ص2005-59سمسمة مؤلفات كأعماؿ جامعية، العدد 
2
قانكنية فقيية كقضائية مع أحدث االجتيادات :  سعاد بنكر، العمؿ القضائي في المادة الجنائية، دراسة تحميمية - 

 2003القضائية الصادرة عف المجمس األعمى، دار القمـ لمطباعة كالنشر ك التكزيع، الرباط، الطبعة األكلى 
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ليعطي لقرارىا كزنا كبيرا، كأكؿ مبلحظة تتراءل لمعياف ىي أف ىذه التشكيمة معينة كليست 
.  1مختارة مف طرؼ المحتكميف مما يمكف أف ينزع عنيا صفة التحكيـ

2009 مف قانكف المالية 225فحسب المادة 
 تتككف المجنة المحمية لتقدير الضريبة 2

: مف
قاضي بصفتو رئيسا لمجنة، دكف أف يحدد المشرع أم قاض يقصده  -

.  ك في الكاقع يترأس المجنة رئيس المحكمة االبتدائية أك أحد نكابو3كدرجتو
 .ممثبل لعامؿ العمالة أك اإلقميـ الكاقع مقر المجنة بدائرة اختصاصو -

رئيس المصمحة المحمية لمضرائب أك ممثمو، ميمتو كاتب مقرر، باإلضافة  -
إلى أنو طرؼ في النزاع كغالبا ما يككف مفتشا لمضرائب تابعا لمصمحة 

 .الكعاء، كالمشرع لـ يشترط شركطا محددة في ممثؿ اإلدارة الجبائية

 كيتبيف أف اإلدارة الجبائية ليا دكر ميـ في إحداث كسير ىذه المجنة فيي محاطة 
بعناية اإلدارة منذ إحداثيا كأغمبيا تتخذ مف مكاتب اإلدارة مقرا ليا، كما تقـك اإلدارة الضريبة 
عطائيا رقما ترتيبا، كتقـك بإعداد ممؼ اإلحالة  بتمقي طمبات اإلحالة عمى المجنة كتسجيميا، كا 
محتكيا باإلضافة إلى طمب المعنى باألمر، الكثائؽ المرفؽ لو نسخة مف ممفو الجبائي، كما 
تسير عمى تكجيو االستدعاءات المكقعة مف طرؼ الرئيس إلى أعضاء المجنة كاألطراؼ 

المتنازعة، ككذا مقررات المجنة إلى األطراؼ، كىكذا فتمثيمية اإلدارة قكية، فمفتش الضرائب  
 .يككف أكثر دراية بالنزاع، ككذا لميمتو الخطيرة كمقرر

ممثبل لمخاضع لمضريبة، يككف تابعا لمفرع الميني األكثر تمثيبل لمنشاط الذم  -
يزاكلو كيعيف ىؤالء العامؿ المعني باألمر كعددىـ ثبلثة أعضاء رسمييف كثبلثة 

                                                 
1
. 2002، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، طبعة "المسطرة في القانكف الضريبي المغربي" عبد الغني خالد، - 

2
. 4557، ص 2008 ديسمبر 31 المكافؽ لػ 1430 محـر 3 مكرر، الصادرة بتاريخ 5695 الجريدة الرسمية عدد - 

3
 خبلفا لبعض التشريعات المقارنة، فالمشرع الفرنسي يعيف القاضي مترئسا لمجنة الجيكية بككنو رئيسا لممحكمة اإلدارية - 

. أك أحد قضاتيا أك قاضي مف محكمة االستئناؼ
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أعضاء احتياطييف لمدة ثبلثة سنكات مف بيف األشخاص الطبيعييف أعضاء 
 . أكتكبر مف السنة31المنظمات األكثر تمثيبل قبؿ 

.                                                                                                                       يمكف لمجنة االستعانة بخبير أك خبيريف عمى األكثر ليما صكت استشارم -
 فينحصر في 1أما بالنسبة الختصاص المجنة المحمية لتقدير الضريبة

البحث في النزعات المعركضة عمييا في جميع جكانبيا، ما عدا الخكض 
في تفسير النصكص التشريعية أك التنظيمية كالتي يجب أف تصرح بعدـ 

اختصاصيا في حالة مكاجية حاالت تفسير القانكف، لكف األمر ليس بيذه 
السيكلة، فمسألة الكاقع كالقانكف تثير صعكبة كبيرة خاصة عمى مستكل 
المجف الجبائية كقد أثار ذلؾ نقاشا فقييا حادا، فنفس المسألة قد تكتسب 
صبغة كاقعية كقانكنية في نفس الكقت، فمثبل تقدير المصاريؼ الحقيقية 

القابمة لمطرح مسألة كاقعية، كلكف البحث في أساسيا كطريقة حسابيا فيي 
 كقد ذىب المشرع الفرنسي في نفس االتجاه حينما منع عمى 2.مسألة قانكنية

المجنة الجيكية الخكض في مسائؿ تتعمؽ بتفسير القانكف أما  المشرع 
المصرم فقد اعتبر لجف الطعف اإلدارية ذات اختصاص قضائي حيث 

منحيا المشرع الفصؿ في الخصكمات بيف الممكؿ كمصمحة الضرائب سكاء 
 .أكانت كاقعية أك قانكنية

كعمى كؿ حاؿ فإف اختصاص المجنة في المسائؿ الكاقعية يعتبر اختصاصا مطمقا رغـ 
أف الحدكد غير كاضحة كما سبقت اإلشارة بيف الكاقع كالقانكف مما قد ينتج عنو تجاكز 

المجنة الختصاصيا، كالبث في مسائؿ قانكنية، الذم يترتب عميو إمكانية الطعف مف طرؼ 
. 3اإلدارة في قرارات المجنة

كختاما لمسألة االختصاص النكعي لمجنة المحمية، يجب اإلشارة إلى أف ىناؾ بعض 
: الحاالت تخرج عف كاليتيا كمف بينيا

                                                 
1
 أف المجاف المحمية تبث في النزاعات المعركضة عمى أنظارىا كيجب 2009 مف قانكف المالية 225 جاء في المادة - 

عمييا أف تصرح بعدـ اختصاصيا في المساءؿ التي ترل أنيا تتعمؽ بتغيير نصكص تشريعية أك تنظيمية  
2
    95: انظر عبد القادر التعبلتي، المرجع السابؽ، ص- 

3
 537:  أكرده، محمد شكيرم، المرجع السابؽ، ص- 
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 حالة اتفاؽ مسبؽ عمى بعض التصحيحات، خبلؿ سرياف مسطرة التصحيح  ■
 حالة تياكف الممـز المعنى باألمر كالذم أدل إلى فرض الضريبة عميو بصفة ■

تمقائية، عندما يتماطؿ الممـز في إيداع أك إتماـ إقراره خبلؿ أجؿ شير مف تكصمو باإلشعار 
كيقـك ىذا األخير بإببلغ الممـز مرة ثانية في رسالة . األكؿ الذم ابمغو لو مفتش الضريبة

مضمكنة مكصى بيا مع اإلشعار بالتسميـ، باألسس التي تفرض عميو إذا لـ يكدع داخؿ 
 يكما مف تاريخ تسممو اإلشعار الثاني، فإذا لـ يستجب الممـز في غضكف 30أجؿ ثاف مدتو 

األجؿ الثاني تصدر اإلدارة أمرىا بتحصيؿ الضريبة عمى أساس ما حددتو، كال يمكف لمممـز 
أف ينازع في الضريبة المفركضة عميو بيذه الطريقة إال كفؽ الشركط المتعمقة بحؽ المطالبة 

. 1أماـ إدارة الكعاء كالتصفية، كتبعا لمآؿ ىذه المطالبة يمكنو رفع النزاع أماـ القضاء
 أما عمى مستكل االختصاص المحمي لنشاط المجنة المحمية، فقد حدده المشرع في 

:  مف قانكف الضريبة عمى القيمة المضافة فيما يمي45المادة 
كتنظر كؿ لجنة في المطالبات التي تقدميا الشركات الكائف مقرىا أك مؤسستيا "

". الرئيسية داخؿ دائرة اختصاصيا
تحدث : "  عمى أنو2009 مف قانكف المالية 225كما تنص الفقرة األكلى مف الفصؿ 

اإلدارة لجانا محمية لتقدير الضريبة، كتحدد مقر كدائرة اختصاصيا كتنظر المجاف المذككرة 
في الطمبات التي يقدميا في شكؿ عرائض، الممزمكف الكائف مقرىـ االجتماعي، أك مؤسستيـ 

 30 الصادر في 2.87.911الرئيسية، داخؿ دائرة اختصاصيا كبناءا عمى المرسـك رقـ 
 مف ىذه المادة تحدث في كؿ عمالة أك 1تطبيقا لمفقرة  (3922ر عدد .ج) 1987دجنبر 

إقميـ لجنة محمية لتقدير الضريبة يككف مقرىا في العمالة أك اإلقميـ المعني باألمر، كلكزير 
 2".المالية أف يغير مقرات كدكائر اختصاص ىذه المجاف كمما دعت إلى ذلؾ الضركرة 

المسطرة أمام المجنة المحمية - ب      
أصبحت المقتضيات القانكنية الحالية تككؿ أمر تحديد االختصاص إلى المجنة 

المحمية، بعدما كاف ذلؾ حكرا عمى السمطة التقديرية لئلدارة نفسيا، فيما يتعمؽ بقبكؿ أك بعدـ 
                                                 

1
 95:  عبد القادر التيعبلتي، المرجع السابؽ، ص - 

2
 49:  انظر كذلؾ، سعاد بنكر، المرجع السابؽ، ص- 
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حيث أصبحت اإلدارة الضريبية . قبكؿ عرض الطعف أماـ المجاف المحمية لتقدير الضريبة
. ممزمة باالستجابة لطمب الخاضع لمضريبة

كعمى العمـك ترفع المطالبات مف طرؼ الخاضعيف لمضريبة الذيف ينازعكف في أسباب 
تصحيح الضريبة أك األساس المقترح مف طرؼ المفتش المراقب، في شكؿ عريضة مكتكبة 

يكجيكنيا إلى مفتش الضرائب أك إلى رئيس المجنة المحمية، قبؿ عرضيا عمى المجنة 
ال كانت غير مقبكلة  1.الكطنية كا 

كتعقد المجنة المحمية اجتماعاتيا لدارسة الطمبات المحالة عمييا، كىي مؤلفة مف 
األعضاء المشار إلييـ أعبله، كيقـك رئيس مصمحة الضرائب بميمة الكاتب المقرر، كتبث 

المجنة في النقاط المعركضة عمييا بصكرة صحيحة إذا حضرىا ثبلثة عمى األقؿ مف 
أعضائيا، مف بينيـ الرئيس كممثؿ الخاضعيف لمضريبة كتتداكؿ بأغمبية األصكات األعضاء 

الحاضريف فإف تعادلت رجح الجانب الذم يككف فيو الرئيس، كما يمكف لمجنة كما سبقت 
اإلشارة إلى ذلؾ االستعانة برأم الخبرة في المسائؿ التقنية المعقدة، عمى سبيؿ االستشارة 

 مف قانكف المالية 225فقط، كيتـ االجتماع كفؽ مسطرة التبميغ المنصكص عمييا في الفصؿ 
 عف طريؽ مقرر المجنة بأمر مف رئيسيا كيتـ استدعاء كافة أعضائيا كخاصة الممـز 2009لػ

ثباتاتو، أما المفتش فالمعمكؿ بو ىك استدعائو  إلعداد دفاعو كتحضير كثائؽ محاسبتو كا 
شفكيا مف طرؼ المقرر، الذم يعمؿ معو في نفس المصمحة كىنا يطرح التساؤؿ حكؿ مدل 
المساكاة في احتساب نفس اآلجاؿ بيف الممـز كممثؿ اإلدارة الضريبية ككذلؾ مسألة اإللماـ 
الضريبي الذم يتمتع بو ممثؿ اإلدارة كاطبلعو عمى تفاصيؿ النزاع، الذم يقابمو عدـ تسميـ 

. 2الممـز نسخة مف تقرير اإلدارة، كال يككف لو إال حؽ اإلطبلع عمييا فقط
كعند افتتاح الجمسة، تستمع المجنة لمطرفيف كؿ عمى حدل، أك ىما معا إذا ارتأت أف 

ما بطمب مف احدىما، لكف الكاقع العممي كالعرؼ الذم سارت  ىذه المكاجية ضركرية، كا 

                                                 
1
. 96:  عبد القادر التيعبلتي، المرجع السابؽ، ص- 
 .69: محمد السماحي، المرجع السابؽ، ص- 2
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عميو المجنة اقتضى أف يككف االستماع لمطرفيف معا، مع طرح أسئمة كطمب إيضاحات 
. 1منيما سكاء مف طرؼ الرئيس أك باقي األعضاء

ذا استحاؿ البمكغ إلى حؿ مرض تكافقي بيف الممـز كاإلدارة الضريبية، تنفرد المجنة  كا 
بأعضائيا لمتداكؿ، كاتخاذ القرار المناسب الذم يجب أف يككف معمبل كمفصبل، حيث يشترط 
في صحة القرار اتخاذه مف طرؼ ثبلثة أعضاء عمى األقؿ مف أعضائيا، مف بينيـ الرئيس 
كممثؿ الخاضعيف لمضريبة، بعد التداكؿ بأغمبية األصكات الحاضريف، فإف تعادلت، رجح 

2009 مف قانكف المالية 225الجانب الذم ينتمي إليو الرئيس، كذلؾ حسب المادة 
2  .

ذا استحاؿ تمديد انتداب الممثميف المنتيية مياميـ لؤلم سبب مف األسباب أك لـ  كا 
يتأت في فاتح أبريؿ تعييف الممثميف الجدد لمخاضعيف لمضريبة كجب إخبار الخاضع 

 المشار إلييا أعبله، كيجكز 225لمضريبة بذلؾ كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في المادة 
لمخاضع لمضريبة في ىذه الحالة أف يقدـ إلى رئيس المصمحة المحمية لمضرائب، التابع ليا 

يكما التالية لتاريخ الرسالة المذككرة، طمبا يمتمس  (30)مكاف فرض الضريبة، داخؿ الثبلثيف 
فيو المثكؿ أماـ المجنة المحمية لتقدير الضريبة، فإف انصـر األجؿ المذككر مف غير أف يقدـ 
أم طمب، عرضت اإلدارة النزاع عمى المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة 

 أعبله، كأخبرت بذلؾ الخاضع لمضريبة داخؿ أجؿ ال 225المنصكص عمييا في المادة 
يتجاكز عشر أياـ مف تاريخ تكجيو العريضة المنصكص عمييا في البند الثالث مف المادة 

. 3 مف ىذا األخير225
شيرا، األجؿ األقصى الذم يجب أف يفصؿ بيف تاريخ  (24)كيحدد بأربعة كعشريف 

ذا انصـر األجؿ المشار إليو أعبله،  تقديـ الطعف كتاريخ صدكر المقرر المتخذ في شأنو، كا 
 ، كلـ تتخذ المجنة المحمية لتقدير الضريبة مقررىا، كجب عمى مفتش الضريبة أف يشعر الممـز

 بانتياء المدة المذككرة، كبإمكانو تقديـ 225كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في المادة 
( 60)طعف أماـ المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة، داخؿ أجؿ الستيف 

                                                 
 .538: محمد شكيرم، المرجع السابؽ، ص- 1
. الجريدة الرسمية، المرجع السابؽ- 2
. 585: محمد شكيرم، المرجع السابؽ، ص- 3
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يكما التالية لتاريخ تسمـ اإلشعار كفي حالة تقاعس الممـز عف ممارسة طعنو في األجؿ 
المحدد لو يفرض مفتش الضرائب باعتبار األسس المعتمدة في رسالة التبميغ الثانية كال يجكز 

، أم المطالبة أماـ اإلدارة 225أف ينازع فييا إال كفؽ الشركط المنصكص عمييا في المادة 
. 1الضريبية نفسيا

ىذا كلـ يحدد المشرع شكبل معينا لمقرار الذم تصدره المجنة المحمية، إال أنو دأبت ىذه 
األخيرة عمى ابتكار مطبكعات خاصة تتضمف فحكاه، كقد كانت بعض المجاف تحرر محضر 
المداكلة كتكقعو فتكمؼ المقرر بإعداد مطبكع القرار الذم ال يكقعو سكل الرئيس، إال أف ىذا 
اإلجراء تصدت لو المحاكـ عندما الحظت أف القرار المبمغ إلى الممـز يجب أف يتضمف ىك 
اآلخر تكقيع جميع أعضاء المجنة، مثمما تصدت كذلؾ لمقرار الذم ال يحمؿ إال منطكقة دكف 

:  كعمى أية حاؿ مف الضركرم أف يحمؿ ىذا القرار البيانات التالية2أسبابو
 اسـ المجنة كتاريخ انعقاد جمستيا. 

 أطراؼ النزاع كجرد لمكقائع كالدفكعات. 

  (نكع الضريبة كالسنكات المعنية)مكضكع المنازعة. 

 منطكؽ القرار كتعميمو. 

 أعضاء المجنة كتكقيعاتيـ .
كىذا فيو ضمانة لمممـز لمكقكؼ عمى أسباب القرار، إلمكانية الطعف فيو أماـ المجنة 

. الكطنية
أما فيما يخص مسألة أف يككف المقرر الصادر عف المجنة معمبل كمفصبل كما سبؽ 

الذكر، فيجب أف يككف كذلؾ لكؿ التصحيحات سكاء تمؾ التي قبمتيا أك التي عدلتيا أك التي 
رفضتيا كتبمغو لمممـز مع تنبييو بأف لو أجؿ ستيف يكما مف تاريخ تكصمو بالمقرر إلمكانية 

ممارسة حقو في الطعف فيو أماـ المجنة الكطنية لمطعكف الضريبية، كإلدارة نفس الحؽ كداخؿ 
. نفس األجؿ

                                                 
 .كالجريدة الرسمية، المرجع السابؽ. 584: محمد شكيرم، المرجع السابؽ، ص- 1
. 330: عبد الغني خالد، المرجع السابؽ، ص- 2
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أما إذا لـ يقدـ المعني باألمر طعنو أماـ المجنة الكطنية، أك تياكف في ذلؾ، كنفذ 
 يكما مف تاريخ تبميغ مقرر المجنة المحمية، فإف ذلؾ يعتبر بمثابة 60األجؿ القانكني كىك 

قبكؿ ضمني لمقرر المجنة المحمية كبالتالي تقـك اإلدارة الجباية بفرض الضريبة انطبلقا مما 
تضمنو مقرر المجنة مف تصحيحات، كيستكم في ذلؾ أف تككف ىذه التصحيحات متعمقة 
بمسائؿ كاقعية تدخؿ في اختصاص المجنة المحمية، أك بمسائؿ قانكنية دفعت فييا المجنة 

. 1بعدـ اختصاصيا
فاإلدارة تحتفظ ىي أيضا لنفسيا بحؽ الطعف في المقرر الصادر عف المجنة، داخؿ 

، كذلؾ أماـ المجنة الكطنية فيما يتعمؽ  نفس األجؿ القانكني الذم خكلو المشرع لمممـز
:  بالمسائؿ التالية

الجزء المتعمؽ بالتصحيحات التي تـ رفضيا مف طرؼ المجنة المحمية لتقدير - 
. الضريبة بسبب مف األسباب

التصحيحات التي ترل فييا اإلدارة الجبائية بأنيا تتعمؽ بمسائؿ قانكنية كفصمت فييا - 
. 2المجنة المحمية

كىكذا ففي حالة لـ يقدـ أم مف اإلدارة الجبائية كالممـز طعنو في اآلجاؿ ككفؽ 
الشركط المحددة في القانكف، فاإلدارة الضريبية تعتمد األساس الضريبي الذم حددتو المجنة 

المحمية في مقررىا، فتقـك بإصدار جدكؿ لتحصيؿ الديف الضريبي الذم تتكلى إدارة 
التحصيؿ استخبلصو، كال يمكف لمممـز المنازعة فيو ألنو يعتبر قد قبؿ مقرر المجنة المحمية 
إال أنو يمكف لمممـز النزاع في الضريبة عمى مستكل التحصيؿ، إذا ما كاف لو تعرض عمى 

اإلجراءات التي يباشرىا المحاسب إما برفع دعكاه مباشرة إلى القضاء أك مطالبتو أماـ 
التحصيؿ فكما رأينا، النزاع في التحصيؿ الضريبي غير إلزامي في مرحمتو اإلدارية إال في 
حاالت محددة، كيككف الممـز بذلؾ قد أغفؿ تقديـ الطعف أماـ المجنة الكطنية في األجؿ 

. المنصكص عميو كأغفؿ معو بصفة قاطعة النزاع في أسس الضريبة كمبمغيا

                                                 
.  50: سعاد بنكر، المرجع السابؽ، ص- 1
.   99-98: عبد القادر التيعبلتي، المرجع السابؽ، ص- 2
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كما يجكز لمخاضع لمضريبة كما سبقت اإلشارة أعبله، أف ينازع قضائيا في الضرائب 
المفركضة عميو عمى إثر المقررات الصادرة عف المجاف المحمية التقدير الضريبة التي 

أصبحت نيائية، لما في ذلؾ المتعمقة منيا بالمسائؿ التي صرحت المجاف المذككرة بشأنيا 
 مف قانكف 225بعدـ االختصاص، كذلؾ كفؽ الشركط كاآلجاؿ المنصكص عمييا في المادة 

2009المالية 
1 .

المجنة الوطنية لتقدير العريبة : ثانيا
كما سبؽ الذكر تعتبر المجنة الكطنية لمطعكف الضريبية مرحمة استئنافية في مسمسؿ 
المنازعات الجبائية التي تتميز بازدكاجية الدرجة، خبلفا لبعض األنظمة المقارنة كفرنسا 
كمصر كتكنس التي عيد فييا إلى لجنة كاحدة لمبث في منازعات الفحص الضريبي قبؿ 

كرغـ طكؿ المسطرة إال أننا نعتبر أف في ذلؾ فائدة لمممـز كقد أحدثت . المجكء إلى القضاء
2009المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة بمكجب القانكف المالية لسنة 

2 ،
تحدث لجنة دائمة تسمى المجنة الكطنية لمنظر في " ما يمي 226حيث جاء في مادتو 

. 3كىذه المجنة تابعة مباشرة لسمطة الكزير األكؿ كمقرىا بالرباط..." الطعكف الضريبية
:  بأنو17 لتكريس ىذا الكضع حيث نص في مادتو 4كقد جاء كتاب المساطر الجبائية

تحدث لجنة دائمة تسمى المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة، ترفع إلييا 
الطعكف في المقررات الصادرة عف المجاف المحمية لتقدير الضريبة كالنزاعات المشار إلييا في 

. 16المادة 
ىيكمة المجنة الوطنية واختصاصيا - أ

 مف كتاب المساطر الجبائية المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف 17حسب المادة 
: الضريبية تتككف مف

                                                 
. 29، ص 8/2005مقاؿ منشكر بمجمة دفاتر المجمس األعمى عدد " مسطرة تصحيح الضريبة"محمد منقار بنيس - 1
 المتعمؽ بالضريبة عمى القيمة المضافة، كقد كانت المجنة الكطنية سابقا تسمى المجنة المركزية كقد 30-85القانكف رقـ - 2

. 1941تـ إنشائيا سنة 
. 99: عبد القادر التيعبلتي، المرجع السابؽ، ص- 3
. 2009كتاب المساطر الجبائية المحدث بمكجب قانكف المالية لسنة -  4
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قاض يرأس المجنة الكطنية كيشرؼ عمى سيرىا يعينو الكزير األكؿ باقتراح مف كزير - 
العدؿ، كقد ساد االعتقاد بأف رئيس المجنة مف األفضؿ أف يككف قاضيا ينتمي لييئة القضاء 

. اإلدارم، لكننا ال نكافؽ ىذه الفكرة لسببيف
ىك أف المجاف الضريبية مكجكدة في جميع مدف المممكة بينما ال تكجد :  السبب األكؿ

. المحاكـ اإلدارية إال في سبع مدف رئيسية
ىك أنو مف المحتمؿ أف تؤكؿ نفس القضية المطركحة عمى المجنة : السبب الثاني

. 1الضريبية إلى أنظار القاضي اإلدارم فيما إذا لجأ طرفي النزاع إلى االحتكاـ القضائي
. خمسة قضاة منتميف إلى ىيئة القضاء يعينيـ الكزير األكؿ باقتراح مف كزير العدؿ- 

ككجكد قاض يرأس المجنة كقضاة آخريف مف السمؾ القضائي يعتبر ضمانة أساسية 
. ممنكحة لمممـز بالضريبة حتى يشعر بالفعؿ أنو أماـ ىيئة تتمتع بالنزاىة

ثبلثكف مكظفا يعينيـ الكزير األكؿ باقتراح مف كزير المالية، حاصميف عمى تأىيؿ في 
ميداف الضرائب أك في المحاسبة أك القانكف أك االقتصاد كليـ عمى األقؿ رتبة مفتش أك رتبة 

. درجة في سمـ مف سبلليـ األجكر يعادؿ ذلؾ كيتـ إلحاقيـ بالمجنة الكطنية
مائة شخص مف عالـ األعماؿ يعينيـ الكزير األكؿ لمدة ثبلث سنكات بصفة - 

ممثميف لمخاضعيف لمضريبة، بناء عمى اقتراح مشترؾ لكؿ مف الكزراء المكمفيف بالتجارة 
كالصناعة كالصناعة التقميدية كالصيد البحرم كالكزير المكمؼ بالمالية يختارىـ مف بيف 

األشخاص الطبيعييف أعضاء المنظمات المينية األكثر تمثيبل الممارسيف لنشاط تجارم أك 
صناعي أك خدماتي أك حرفي أك في مجاؿ الصيد البحرم كالمدرجيف في القكائـ التي تقدميا 

المنظمات المذككرة ككؿ مف رئيس غرفة التجارة كالصناعة كالخدمات كغرفة الصناعة 
 أكتكبر مف السنة السابقة لمسنة التي تبتدأ خبلليا 31التقميدية كغرفة الصيد البحرم قبؿ 

. 2ميمة األعضاء المعنييف في حظيرة المجنة الكطنية

                                                 
. 318: عبد الغني خالد، المرجع السابؽ، ص- 1
. 101: عبد القادر التعبلتي، المرجع السابؽ، ص- 2
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إف تمثيمية اإلدارة داخؿ ىذه المجنة تتمتع بتجربة كبيرة في ميداف الضرائب، كالمفتش 
المحقؽ الذم قاـ بالتحقيؽ ىك الذم يتكفر عمى القدرة العممية لتمثيؿ اإلدارة كالدفاع عف 

التصحيحات المقترحة لذا نجده يمثؿ أماـ المجنة المحمية كأماـ المجنة الكطنية بؿ قد يستدعي 
. 1لمكاصمة الدفاع عف مكقؼ اإلدارة أماـ المحاكـ كذلؾ

أما عف تمثيمية الممزميف فتعتبر مشرفة كذلؾ نظرا لكجكد عضك لو صكت تقريرم 
ينتمي إلى الغرفة التي تمثؿ المينة الممارسة مف طرؼ الممـز مف جية كبإمكانية اختيار 

مكانية كذلؾ أف يصحب معو مستشاره المحاسبي أك القانكني أك  خبير لو صكت استشارم كا 
ذا طرأ تأخير . محاميو كما تـ رفع عدد الممثميف، إال أنو لـ يشترط فييـ المشرع أية شركط، كا 

عمى تعييف الممثميف الجدد أك حاؿ دكف ذلؾ عائؽ، كقع تمقائيا تمديد انتداب الممثمتيف 
المنتيية مياميـ لفترة ال تتجاكز ستة أشير كال يمكف ألم ممثؿ لمخاضعيف لمضريبة أف 

يحضر اجتماع المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة عندما يعرض عميو نزاع 
. 2سبؽ أف نظر فيو في حظيرة لجنة محمية لتقدير الضريبة

كتنقسـ المجنة الكطنية إلى خمس لجاف فرعية تتداكؿ كؿ منيا في القضايا التي 
تعرض عمييا، حيث تكجو الطعكف إلى رئيس المجنة الكطنية الذم يعيد يبحثيا إلى كاحد أك 
أكثر مف المكظفيف المذككريف أعبله كيكزع الممفات عمى المجاف الفرعية المذككريف أعبله 
كيكزع الممفات عمى المجاف الفرعية المذككرة، حيث تجتمع ىذه المجاف بسعي مف رئيسيا 

الذم يكجو الدعكة إلى ممثمي الخاضعيف لمضريبة في رسالة مضمكنو مع اإلشعار بالتكصؿ 
. قبؿ التاريخ المحدد لبلجتماع بما ال يقؿ عف خمسة عشر يكما

: كتتألؼ كؿ لجنة فرعية مف
. قاضي بصفتو رئيس المجنة الفرعية- 
مكظفيف يعيناف بالقرعة مف بيف المكظفيف الذيف لـ يقدمكا ببحث الممؼ المعركض - 

 .عمى المجنة الفرعية لمبت فيو

                                                 
. 51: سعاد بنكر، المرجع السابؽ، ص- 1
. 331: عبد الغني خالد، المرجع السابؽ، ص- 2
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ممثميف لمخاضعيف لمضريبة يختارىما رئيس المجنة مف بيف الممثميف المذككريف - 
 .أعبله

كاتبا مقررا مف غير المكظفيف العضكيف في المجنة الفرعية لحضكر اجتماعاتيا - 
. 1يختاره رئيس المجنة، كليس لو صكت تقريرم

أما عف اختصاص المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف الضريبية كما سبقت اإلشارة، 
الضريبة العامة : فيي درجة استئنافية لمقررات المجاف المحمية في مكضكع الضرائب التالية

عمى الدخؿ، الضريبة عمى القيمة المضافة، الضريبة عمى الشركات كتنظر في النزاعات 
التي يقدميا الممـز أك اإلدارة الضريبية أك التي تفرض مباشرة عمييا في حالة عدـ قبكؿ 

الممـز المثكؿ أماـ المجنة المحمية لتقدير لضريبة كىي مؤلفة فقط مف رئيسيا، كممثؿ عامؿ 
. 2العمالة أك اإلقميـ، كممثؿ إدارة الضرائب في غياب ممثؿ الممزميف

أما مف حيث مدل اختصاصيا فينحصر، كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ، في المسائؿ 
الكاقعية، أم تمؾ التي تتعمؽ بتحديد األسس الضريبية، أما تمؾ التي تتحدد بمسائؿ القانكف 

فالمشرع منعيا صراحة مف البت فييا، كأكجب عمييا أف تصرح بعدـ اختصاصيا في 
المسائؿ التي ترل أنيا تتعمؽ بتفسير نصكص تشريعية أك تنظيمية كحيث ال نمؿ مف الترديد 

مف القكؿ عمى أنو مف الصعب الفصؿ، بيف ما ىك تقني كما ىك قانكني في المسائؿ 
الجبائية، كلكف ىؿ مف الممكف لمجنة الكطنية أف تقرر عدـ قبكؿ طعف مرفكع لدييا بسبب 

 3خرؽ المسطرة الضريبية؟ أال يعتبر ذلؾ تدخؿ في القانكف كيمنع الخكض فيو؟
إف المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء اعتبرت أف مف حؽ المجنة الكطنية أف ترفض - 

طمب اإلحالة إذا لـ يكف معمبل تعميبل كافيا، كلـ تعتبر ذلؾ خكضا في أمكر قانكنية بؿ 
. 4اعتبرتو مف قبيؿ اإلجراءات الضركرية

                                                 
. 586: محمد شكيرم، المرجع السابؽ، ص- 1
 .56: سعاد بنكر، المرجع السابؽ، ص- 2
. 102: عبد القادر التيعبلتي، المرجع السابؽ، ص- 3
. 332: انظر عبد الغني خالد، المرجع السابؽ، ص- 4
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كفي إطار التحقيؽ في المسائؿ الكاقعية الذم ىك مف صميـ اختصاص ىذه المجاف، 
تستطيع القياـ بجميع األبحاث التي تراىا ضركرية لمتكصؿ إلى الحقيقة، كمف بينيا مراجعة 
الحسابات مف جديد كالتأكد مف أخذ الفكاتير المدلى بيا بعيف االعتبار، كاالستعانة بأىؿ 

. الخبرة
كمف األمثمة عمى مراقبة المجاف لحقيقة مسائؿ كاقعية القيمة االثباتية لمحاسبة الشركة، 

تحديد أساس الضريبة كمدل سبلمة الطريقة المستعممة مف طرؼ اإلدارة لتقدير حجـ 
المعامبلت كتقدير عدـ طبيعة قابمية الديف لمتحصيؿ، تقديـ حجـ المصاريؼ المرتبطة 

. 1باالستغبلؿ كطبيعة العبلكات كالمكافئات الممنكحة لممستخدميف كالمدراء
كمف األمثمة عمى المسائؿ التي بتعيف عمى المجاف أف تصرح فييا بعدـ االختصاص 
في المسائؿ التي يتطمب حميا تفسير مقتضيات قانكف ضريبي أك البحث في نطاؽ تطبيؽ 

المراقب أك القابض أك األمر بالصرؼ أك )الضريبة أك تحديد مكاف الضريبة أك اختصاص 
. 2(...الخازف العاـ

ىذا كقد استقرت بعض التشريعات المقارنة عمى منح الحؽ لمجاف الطعف بالفصؿ في 
جميع أكجو الخبلؼ بيف الممكؿ كالمصمحة، حيث أصبحت ىذه المجاف مختصة بالبث في 

المسائؿ القانكنية كالكاقعية كىذا التكجو ىك الذم صارت عميو إدارية مكناس في حكميا 
 حيث اعتبرت أف تطبيؽ المجنة 3/2/2000 بتاريخ 13/19/5الصادر في الممؼ عدد 

 يكما المنصكص عميو في 15 عمى أساس أف أجؿ 30-85 مف قانكف 42لمقتضيات المادة 
المادة أعبله، يحتسب مف تاريخ التكصؿ ال مف تاريخ اإلرساؿ ليس فيو أم تفسير أك تأكيؿ 

نما ىك فقط إعماؿ بمضمكف ىذا النص . 3لمنص القانكني، كا 

                                                 
. 32: محمد بنقار بنيس، المرجع السابؽ، ص- 1
 المرجع –لممزيد مف األمثمة التي يمنع عمى المجنة النظر فييا باعتبارىا مسائؿ تتعمؽ بالقانكف أنظر محمد منقار بنيس - 2

. 33:  ص–السابؽ 
. 329: عبد الغني خالد، المرجع السابؽ، ص- 3
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كنعتقد أف عمى المشرع المغربي نيج نفس النيج الذم سار عميو المشرع المصرم 
عمى اعتبار تكفير مزيد مف الضمانات لمممـز مف مغبة حرؽ المساطر الجبائية كعمى اعتبار 

. صعكبة التفرقة أحيانا بيف القانكف كالكاقع في المجاؿ الضريبي
كنشير كذلؾ عمى أف المجنة تختص لمنظر في الطعكف المحالة عمييا مف قبؿ رئيس 
الغرفة الفبلحية أك مدير الضرائب أك الشخص الذم يفكض إليو ذلؾ ليذا الغرض كالمتعمقة 
بالقرارات الصادرة عف المجنة المحمية عمى المستكل الجماعة المنصكص عمييا في المادة 

 18 المتعمقة بالضريبة العامة عمى الدخؿ، كفؽ ما تنص عميو المادة 17-89 مف قانكف 47
، كذلؾ باعتبارىا كذلؾ الدرجة الكحيدة التي تنظر في 2009مف كتاب المساطر الجبائية 

المنازعات المذككرة، كنظرا إلعفاء المداخيؿ الفبلحية مف الضريبة فإف المجنة سكؼ لف 
. 2020تتكصؿ بأم طعف مف ىذا القبيؿ إلى غاية سنة 

كحيث أف المجاف الكطنية المقيمة في العاصمة يعكد إلييا االختصاص في النظر في 
الطعكف المقدمة إلييا المتعمقة بقرارات المجاف المحمية، فإنو مف الطبيعي أف ال يذكر القانكف 

. أف اختصاصيا المكاني إنما يشمؿ التراب الكطني بكاممو ألف ذلؾ تحصيؿ الحاصؿ
المسطرة أمام المجنة الوطنية - ب

كما سبقت اإلشارة يحؽ لكؿ مف اإلدارة الضريبية كالممـز تقديـ طعكنيا لدل المجنة 
الكطنية مباشرة، شريطة احتراـ األجؿ القانكني لذلؾ ككذا شرط تعميؿ التعرض المشار إلييا 

 كأكؿ عمؿ يتعيف عمى القاضي رئيس 1أعبله ستيف يكما مف تاريخ تبميغ مقرر المجنة المحمية
: المجنة القياـ بو عندما يتمقى طعنا قدـ مف طرؼ اإلدارة أك الممـز يتمثؿ فيما يمي

إخطار الطرؼ اآلخر في النزاع بالطعف المكجو إلى المجنة، في رسالة مكصى بيا - 
مع اإلشعار بالتسمـ داخؿ أجؿ الشير التالي لتاريخ تسمـ الطعف مع تبميغو نسخة مف 

.  عريضة الطعف لتييئ دفاعو
المتعمؽ بفترة  (لمجنة الكطنية)عند تقديـ طمب مف اإلدارة الجبائية تسميميا الممؼ -
شير مف تسمـ )كعدـ إرساؿ الممؼ الضريبي مف طرؼ اإلدارة في األجؿ المحدد . النزاع

                                                 
. 54: سعاد بنكر، المرجع السابؽ، ص- 1
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سيتـ تحديد الضريبة كفؽ األسس التي أقر بيا أك قبميا الممـز إذا قدـ طعنو في  (الطمب
. األجؿ، أما إذا لـ يقـ بذلؾ فكفؽ األسس التي قدرتيا المجنة المحمية لتقدير الضريبة

كيحيؿ رئيس المجنة الطعكف المقدمة أماميا إلى كاحد أك أكثر مف المكظفيف كيكزع 
. الممفات عمى المجاف الفرعية المنبثقة عف المجنة الكطنية، كعددىا خمسة لجاف

كتعقد كؿ لجنة فرعية العدد البلـز مف الجمسات كتستدعي كجكبا الخاضع لمضريبة 
كالعكف الذم قاـ بتبميغ التصحيح، أك مف ينكب عنو المعيف مف طرؼ اإلدارة بقصد 

االستماع إلييما كؿ عمى حدل أك ىما معا إما بطمب مف أحدىما أك إذا ارتأت أف ىذه 
المكاجية ضركرية كيمكف أف نضيؼ إلييما فيما يخص كؿ قضية خبيريف أك كاحد مف 
المكظفيف أك غيرىـ، يككف ليما صكت استشارم كال يجكز بأم حاؿ أف تصدر المجنة 

. 1الفرعية مقرراتيا بحضكر الخاضع لمضريبة أك ككيمو أك ممثمي اإلدارة أك الخبيريف
كيشترط لصحة مداكالت المجاف الفرعية في المجنة الكطنية التي تبت في الطعكف 
المتعمقة بالضريبة أف يحضر اجتماعاتيا الرئيس كعضكاف آخراف، أحدىما يمثؿ الممـز 

. كاآلخر يمثؿ اإلدارة
كتبث المجاف الفرعية بصفة صحيحة إثر مداكلة ثانية إذا حضر الرئيس كعضكاف 
. 2آخراف فإف تعادلت األصكات في جميع الحاالت رجح الجانب الذم ينتمي إليو الرئيس

كيجب أف تككف مقررات المجاف الفرعية مفصمة كمعممة، كيتكلى القاضي المشرؼ عمى 
 مف كتاب 10سير المجنة تبميغيا إلى األطراؼ كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في المادة 

المساطر الجبائية خبلؿ الستة أشير التالية لتاريخ صدكر المقرر كبالنسبة ألجؿ صدكر 
مقرر المجنة الكطنية، يتعيف عمى ىذه األخيرة أف تتخذ مقررىا داخؿ أجؿ سنة يبتدئ مف 
تاريخ تقديـ الطعف إلييا، فإذا لـ تتخذ المجنة الكطنية أم مقرر داخؿ األجؿ المذككر، ال 

، أك عمى أساس الفرض التمقائي مف طرؼ اإلدارة  يجكز إدخاؿ أم تصحيح عمى إقرار الممـز
. 3بسبب عدـ إقرار الممـز

                                                 
 .103: عبد القادر التيعبلتي، المرجع السابؽ، ص- 1
. 330: عبد الغني خالد، المرجع السابؽ، ص- 2
. 55: سعاد بنكر، المرجع السابؽ، ص- 3
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كفي حالة إعطاء الخاضع لمضريبة مكافقتو الجزئية عمى األسس المبمغة مف لدف 
. اإلدارة الضريبية يككف األساس المعتمد ىك األساس الناتج عف ىذه المكافقة

كيتضح مف خبلؿ قراءة النصكص القانكنية السالفة الذكر أف المجنة الكطنية تحظى 
بأىمية كبيرة باعتبارىا الحمقة األخيرة في مسمسؿ المنازعات الضريبية المرتبطة بالفحص قبؿ 

المجكء إلى القضاء بحيث يصدر عمى إثر قرار المجنة الكطنية جداكؿ الضرائب التكميمية 
كفقا لمقرار المذككر، ذلؾ أف المجنة الكطنية ممزمة بإصدار مقررىا معمؿ كمفصؿ كينتج عنو 

، كبالتالي تقـك المجنة بتحديد األساس الضريبي 1إما تأييد قرار المجنة المحمية أك إلغائو
مجسدا في جدكؿ التصحيحات التي أيدتيا المجنة، ال عمى مستكل الضريبة عمى الشركات 
أك الضريبة العامة عمى الدخؿ أك مبمغ الضريبة عمى القيمة المضافة الكاجب الدفع كىذا 
القرار ممـز لمطرفيف أم اإلدارة التي تحتسب الضرائب التكميمية بناءا عمى قرار المجنة 

صدار جدكليا كالممـز الذم يصبح مجبرا عمى األداء بمجرد كضع الجدكؿ مكضع التنفيذ  كا 
مف طرؼ القابض، بحيث ككما سبقت اإلشارة ال يطالب الممـز باألداء طيمة سرياف المنازعة 

الذم فرض  ( مف مدكنة الضرائب التكنسية68المادة )أماـ المجف خبلفا لمقانكف التكنسي 
 مف الضرائب التكميمية المتنازع عمييا قبؿ المثكؿ أماـ %20عمى الممـز كضع مبمغ يساكم 

. 2المجنة الخاصة لتكظيؼ الضريبة
. كميما يكف يبقى مف حؽ الطرفيف، اإلدارة كالممـز المجكء إلى القضاء اإلدارم

نجبٌ انزذكٛى انخبصخ : انفمشح انثبَٛخ

لجنة التحكيم لمنظر في العريبة الحعرية : أوال
 فإنو تفرض الضريبة الحضرية عمى أساس 3حسب الفصؿ الثاني مف قانكف الضريبة

القيمة الكرائية لمعقارات المبنية، كالبناءات كيفما كاف نكعيا، ككذلؾ القطع األرضية المعدة 
. لبلستغبلؿ كيفما كاف نكعيا الكاقعة داخؿ دكائر حددىا القانكف

                                                 
. 103: عبد القادر التيعبلتي، المرجع السابؽ، ص- 1
. 545: محمد شكيرم، المرجع السابؽ ص- 2
.  المتعمؽ بالضريبة الحضرية37-89قانكف رقـ - 3
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كيتـ الطعف في قرار لجنة اإلحصاء المكمفة قانكنا بإحصاء العقارات الخاضعة 
لمضريبة الحضرية التي تقـك بيذه الميمة مرة كؿ خمس سنكات، كعمى عكس المجاف 

الضريبية األخرل التي أحدثيا المشرع عمى درجتيف، فإف لجنة التحكيـ الخاصة بالضريبة 
. الحضرية ىي عمى درجة كحيدة

كقبؿ الحديث عف لجنة التحكيـ لمنظر في الضريبة الحضرية نعرؼ أكال بمجنة 
 سنكات في كؿ جماعة بمكجب مقرر صادر عف عامؿ العمالة 3اإلحصاء التي تعيف لمدة 

 1أك اإلقميـ باقتراح مف رئيس المجمس الجماعي كبعد استشارة المصمحة المحمية لمضرائب
:  كتتككف ىذه المجنة مف
 ممثؿ مجمس الجماعة 

 مفتش الضرائب كالرسـك التي في حكميا 

 ممثؿ عف غرفة التجارة كالصناعة 

  مختاريف مف بيف السكاف يككف عددىـ مناسب لعدد سكاف
 2الجماعة

ىيكمة لجنة التحكيم لمنظر في العريبة الحعرية واختصاصيا - أ
:  المتعمؽ بالضريبة الحضرية فإنو37-89 مف قانكف 19حسب الفصؿ 

تتككف المجنة الخاصة بالنظر في الطعكف التي يقدميا الممزمكف بالضريبة الحضرية 
: مما يمي

.  الجبائيةةقاضي مف المحكمة االبتدائية، إلضفاء نكع مف االستقبللية عف اإلدار- 
. عكف مف مصمحة الضرائب، كدكف أية إشارة إلى رتبتو- 
خبير يعينو الممـز بالضريبة يمكف تعكيضو بعضك مف لجنة اإلحصاء التي - 

يحضر أعضائيا أشغاؿ المجنة التحكيمية بنسبة عضك عف كؿ جمسة بطمب مف الخاضع 

                                                 
. حسب المادة السادسة مف قانكف الضريبة الحضرية- 1
 . مف قانكف الضريبة الحضرية07المادة - 2
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لمضريبة، بشرط أال يككف ىذا العضك قد سبؽ لو أف كاف عضكا في المجنة التي قامت فعبل 
. بإحصاء العقار المنازع في الضريبة المفركضة عميو

كنبلحظ أف ىذه المجنة تتميز بنكع مف التكافؤ في تمثيمية الممـز كاإلدارة فالعكف مف 
مصمحة الضرائب يقابمو الخبير الذم يعينو الخاضع لمضريبة كالذم يدافع عف مصمحتو 

. 1نظارا لمعرفتو بالمادة الضريبية
أما عف اختصاص المجنة التحكيمية ىذه، فكما يظير، تنظر في مطالبة الممـز بشأف 
ضريبة كاحدة ىي الضريبة الحضرية، أم في النزاعات الخاصة بتحديد أسس فرض الضريبة 

يتمحكر غالبا حكؿ الحضرية القائمة ضد التقديرات التي خمصت إلييا لجنة اإلحصاء فالنزاع 
مبمغ القيمة الكرائية الذم اعتمدتو لجنة اإلحصاء كأساس لفرض الضريبة أك عمى محتكل 

 2.العقار الخاضع ليا
كيخرج مف نطاؽ االختصاص المادم ليذه المجنة، الخبلفات التي تدكر حكؿ تحكيؿ 

: الضريبة لفائدة كزير المالية في الحاالت التالية
 مف 21إذا فرضت الضريبة في اسـ شخص غير مالؾ العقار، حسب المادة -

. الضريبة الحضرية
النظر في طمب تخفيض الضريبة أك رفعيا عنو إذا بقيت الممتمكات غير -

.  مف نفس القانكف22مستخدمة أك ال عائد ليا طكاؿ مدة ال تقؿ عف ثبلثة أشير المادة 
. عدـ االستفادة مف اإلعفاءات الكاردة في المادة الرابعة بالرغـ مف التماسيا-

. البث في أم دفع قانكني ينصب عمى فرض الضريبة أك تقديرىا
. إذا تمت مراجعة القيمة اإليجارية قبؿ مركر خمس سنكات عمى المراجعة األكلى

. إذا لـ تحتـر اإلعفاءات الكاردة في النصكص الخاصة-
ىذا االختصاص النكعي أما عف االختصاص المكاني الذم يمتد كيتسع حسب 
امتداد أك ضيؽ المجاؿ الحضرم، فإف الضريبة الحضرية تفرض داخؿ دكائر الجماعات 

                                                 
1
 .60: سعاد بنكر، المرجع السابؽ، ص-  

2
. 306: عبد الغني خالد، المرجع السابؽ ص-  
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 ذم 7الحضرية كالمناطؽ المحيطة بيا، كما تـ تنظيميا بمكجب الظيير الشريؼ المؤرخ في 
 1952.1 يكليكز 30 المكافؽ ؿ 1371القعدة 

 المسطرة أمام لجنة التحكيم لمنظر في العريبة الحعرية- ب
كىكذا يعتبر التقدير الذم تحدده لجنة اإلحصاء مكضكع الطعف، الذم يمكف لمممـز 
تقديمو، فالمالككف أك المنتفعكف الذيف يركف أنفسيـ متضرريف مف تقدير لجنة اإلحصاء، 
كاف ليـ حؽ تكجيو شكاية كتابية إلى مدير الضرائب، في غضكف أربعة أشير، يبتدأ مف 

تاريخ عرض جداكؿ الضريبة لبلستخبلص، كيجب أف تتضمف العريضة رقـ الجدكؿ المقيدة 
فيو الضريبة المتنازع فييا، كاف تحتكم عمى عرض لمكسائؿ التي يستند إلييا أصحاب 

ال اعتبرت غير مقبكلة . الشكايات في تبريرىا، كا 
كبعد تكصؿ إدارة الضرائب بالطعف تجرم بحثا في المكضكع قبؿ أف تحيؿ تقريرىا 
لى العكف الذم شارؾ في  ، كا  عمى لجنة التحكيـ، التي ألزميا المشرع باالستماع إلى الممـز

. إحصاء الممؾ، إذا رأت اإلدارة في ذلؾ فائدة
بعد المداكلة البلزمة، تتخذ لجنة التحكيـ مقررىا النيائي في حضكر أعضائيا 

الثبلثة، كيتـ تبميغو مف طرؼ اإلدارة الضريبية إلى المكمؼ، كيتـ تنفيذه في الحيف لككنو ال 
 2.يقبؿ االستئناؼ، ما لـ يتـ الطعف فيو داخؿ أجؿ شير يبتدأ مف تاريخ تبميغو

 بتاريخ 3كعف ىذه المسطرة، تمحكر الحكـ الصادر عف المحكمة اإلدارية بالبيضاء
 المتعمؽ 37-89 مف قانكف 19كحيث أف المادة »:  كالذم جاء فيو02-04-1997

بالضريبة الحضرية ينص عمى أف لمالؾ العقار المفركضة عميو الضريبة الحضرية أف ينازع 
في تقديرات لجنة اإلحصاء كذلؾ بأف يقدـ مطالباتو مكتكبة داخؿ أجؿ أربعة أشير، يبتدأ 
مف تاريخ كضع األمر بالتحصيؿ مكضع التنفيذ، إلى مدير الضرائب الذم يتكلى تحقيقيا، 

                                                 
1
  . 112: عبد القادر التيعبلتي، المرجع السابؽ ص-  

2
. 113: عبد القادر التيعبلتي، المرجع السابؽ، ص-  

3
 مذككر لدل سعاد بنكر المرجع السابؽ، ص 510 غ، حكـ رقـ 217/95حكـ المحكمة اإلدارية بالبيضاء ممؼ رقـ -  

60. 



-انزذكٛى فٙ انزششٚغ انًغشثٙ-   
 

 - 163 - 

كتبت فيو بعد ذلؾ لجنة تحكيمية، التي تككف مقرراتيا قابمة لمطعف فييا أماـ المحكمة 
.   « تبميغ المقرر لممعني باألمرخالمختصة، داخؿ أجؿ شير مف تارم

كيتـ تنفيذىا في الحيف لككنيا ال تقبؿ االستئناؼ، لكف ىذا ال يمنع الممـز مف الطعف 
  1.في مقرر المجنة التحكيمية، كرفع النزاع أماـ القضاء داخؿ شير مف تبميغو المقرر

كفي األخير نسجؿ أف لجنة التحكيـ لمنظر في الطعكف الخاصة بالضريبة الحضرية 
ككذلؾ . لجنة غير دائمة، تككينيا رىيف بكجكد نزاع في المكضكع ثـ تحؿ بإصدار مقررىا

كعمى خبلؼ المجاف التحكيمية األخرل الخاصة بالضرائب، المشرع لـ يقيد اختصاص ىذه 
. المجنة، بعدـ البث في المسائؿ التي ترل بأنيا تتعمؽ بتفسير نصكص تشريعية أك تنظيمية

 لجان التحكيم لمنظر في العرائب والرسوم المحمية  : ثانيا
تـ إحداث لجاف ضريبية لبت في الطعكف التي يقدميا الخاضعكف لمضريبة في حالة 
نشب نزاع بينيـ كبيف الجماعات المحمية أك ىيئاتيا حكؿ الضرائب كالرسـك المحمية بمكجب 

 المحدد لنظاـ الضرائب المستحقة 1989 دجنبر 30 الصادر بتاريخ 30-89قانكف رقـ 
لمجماعات المحمية كىيئاتيا، كقد أحدثت ىذه المجاف في كؿ عمالة أك إقميـ كىي عمى درجة 

.  كحيدة كذلؾ
ىيكمة المجان واختصاصيا - أ

تتألؼ كؿ لجنة عمالة أك إقميـ لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضرائب كالرسـك 
: المحمية مف
قاضي رئيسا لمجنة كىك رئيس المحكمة االبتدائية المختصة بالنفكذ الترابي لمعمالة  -

 .أك اإلقميـ، كىذا فيو ضمانة لمممـز بالضريبة

مكظفيف اثنيف مف المصمحة المحمية لربط الضرائب كالرسـك التابعة لنفكذ العمالة  -
أك اإلقميـ المعني، يتـ تعيينيما مف طرؼ كزير الداخمية شريطة أف تككف ليـ 

 .عمى األقؿ درجة متصرؼ مساعد

                                                 
1
. 113: أنظر عبد القادر التيعبلتي، المرجع السابؽ، ص-  



-انزذكٛى فٙ انزششٚغ انًغشثٙ-   
 

 - 164 - 

مكظؼ مف مصالح مديرية الضرائب التابعة لنفكذ العمالة أك اإلقميـ المعني كيعيف  -
مف طرؼ كزير المالية شريطة أف يتكفر عمى األقؿ عمى رتبة مفتش لمضرائب، 

 .كىنا تظير كذلؾ التمثيمية القكية إلدارة الضريبية

أربعة ممثميف عف الممزميف يعينكف مف طرؼ عامؿ العمالة أك اإلقميـ مف بيف  -
األشخاص الطبيعييف أعضاء المنظمات المينية األكثر تمثيبل لفركع األنشطة 
التجارية كالصناعية أك الحرفية أك الميف الحرة أك مف بيف الخاضعيف لمرسـك 
كالضرائب مكضكع الطعف، كيتـ تعييف الممثميف كمثؿ عددىـ مف االحتياطييف 

لمدة ثبلث سنكات كيتـ ذلؾ قبؿ فاتح يناير مف السنة التي تبتدئ خبلليا ميمتيـ 
. في حظيرة ىذه المجنة

كليؤالء األعضاء الثمانية صكت تداكلي، كيمكف أف تضيؼ المجنة إلييا فيما يخص 
.      كؿ قضية خبيريف عمى األكثر، مكظفيف أك غير مكظفيف كيككف ليـ صكت استشارم

مما سبؽ يتضح أف لجنة العمالة أك اإلقميـ تحتكم عمى زمرة مف األشخاص عمى 
رأسيـ قاضي لضماف الحياد، ككذا ممثميف عف اإلدارة الضريبية كعف الممزميف، الذيف اشترط 

. فييـ المشرع أف يككنكا مف ذكم الكفاءة، كعمى الخبيريف الذيف يمكف لمجنة أف تستعيف بيـ
 1.شريطة استغناء ىذه المجنة عف اإلدارة الضريبية. كنعتقد أف في كؿ ذلؾ ضمانة لمممـز

أما عف اختصاص لجنة العمالة أك اإلقميـ لمنظر في الضرائب كالرسـك المحمية 
 مف القانكف المتعمؽ بالضرائب 14فبالرجكع إلى الفقرة الثانية مف البند األكؿ مف المادة 

المحمية يتضح أف ىذه المجنة كىي تبث في النزاعات المعركضة عمييا، يجب أف تصرح 
بعدـ اختصاصيا في المسائؿ التي ترل أنيا تتعمؽ بتفسير نصكص تشريعية أك تنظيمية، أم 

أف اختصاصيا ينحصر فقط في المسائؿ الكاقية، عمى غرار ما رأيناه في المجاف الخاصة 
بالضرائب الرئيسية كعكس ما رأيناه فيما يخص لجنة التحكيـ لمنظر في الضريبة الحضرية، 
ككما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ آنفا فيناؾ صعكبة في التمييز بيف ما ىك كاقعي كما ىك قانكني 

   2.في المادة الجبائية
                                                 

 115عبد القادر التيعبلتي، المرجع السابؽ، ص  - 1
2
. 587: محمد شكيرم، المرجع السابؽ، ص-   
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: كنشير إلى أف المجنة ال تتدخؿ في الحاالت التالية
في حالة اتفاؽ سابؽ عمى عدد مف التصحيحات التي تكجد مسطرتيا في طكر  -

 .اإلنجاز

حينما يتعمؽ الخبلؼ برسـ أك ضريبة تـ فرضيا دكف المجكء إلى مسطرة  -
 .(عيب في المسطرة)التصحيح 

حينما يفرض الرسـ بصكرة تمقائية عمى الخاضع لمضريبة نتيجة إخبللو  -
عدـ الجكاب داخؿ األجؿ القانكني عمى اإلشعار األكؿ )بالمقتضيات القانكنية 
. (كعمى اإلشعار الثاني

ىذا عف االختصاص النكعي فماذا عف االختصاص المكاني؟ 
 مف القانكف المتعمؽ بالضرائب المحمية، تحدث لدل كؿ إقميـ أك 14حسب المادة 

عمالة لجنة لمنظر في الطعكف المتعمقة بضرائب الجماعات المحمية كىيئاتيا، كيحدد مقرىا 
كدائرة اختصاصيا مف طرؼ اإلدارة حسب التقسيـ اإلدارم المعتمد، فالمجنة المختصة 

بالبث في النزاع ىي التي يكجد بنطاقيا الترابي مقر السكنى الرئيسي لمخاضع لمضريبة أك 
. الرسـ أك المقر االجتماعي أك مؤسستو الرئيسية

 عوابط الطعن أمام لجنة العمالة أو اإلقميم- ب
إذا ما عـز الممـز عمى تقديـ طعنو أماـ لجنة العمالة أك اإلقميـ ضدا عمى األساس 

الجديد الذم اعتمدتو الجماعة المحمية، في مسطرة التصحيح بعد استنفاد المسطرة التكاجيية 
بيف الممـز كالجماعة المحمية كالتي كصمت إلى الطريؽ المسدكد، فإف المأمكر المعيف مف 
طرؼ اآلمر بالصرؼ ليذا الغرض، يقـك بتبميغ األساس الكاجب اعتماده كالذم سيصير 

. نيائيا إذا لـ يقدـ الممـز طعنو أماـ لجنة العمالة أك اإلقميـ داخؿ األجؿ المحدد
كيجب أف يقدـ الممـز عريضتو مف أجؿ الطعف كتابة داخؿ ثبلثيف يكما تاريخ تسممو 
رسالة التبميغ الثانية مف قبؿ مأمكر الضرائب عبر البريد المضمكف مع اإلشعار بالتكصؿ 
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ال فإف الضريبة ستفرض عميو انطبلقا مما آلت إليو مسطرة  إلى لجنة العمالة أك اإلقميـ كا 
  1.التصحيح

كمباشرة بعد تكصميا برسالة الممـز محؿ الطعف، تقـك لجنة العمالة أك اإلقميـ 
: الخاصة بالنظر في الضرائب كالرسـك المحمية ب

إببلغ اآلمر بالصرؼ المعني بالنزاع في رسالة مكصى بيا مع إشعار بالتسمـ،  -
 .داخؿ أجؿ ثبلثة أشير التالية لتاريخ تسمـ الطعف مع تبميغو بنسخة منو

الطمب مف اآلمر بالصرؼ تسميميا الممؼ الضريبي لمممـز بالفترة محؿ النزاع،  -
داخؿ أجؿ ثبلثة أشير لتاريخ تسمـ الطمب كيترتب عف عدـ تكجيو الممؼ 

الضريبي مف طرؼ اآلمر بالصرؼ في األجؿ المحدد لذلؾ، أف الضريبة أك 
الرسـ المتنازع في شأنو سيتـ تحديده مف طرؼ المجنة، باعتبار عدـ إرساؿ 

الممؼ بمثابة قبكؿ ضمني لممقرر الذم تتخذه المجنة إال أف المشرع لـ يكضح 
ىنا كما ىك الشأف في المجاف المحمية لتقدير الضريبة، األساس الذم ستحدد 

، أـ  عميو الضريبة، فيؿ ستحدد الضريبة كفقا لؤلسس التي أقر بيا أك قبميا الممـز
  2.ىي أسس أخرل تقررىا المجنة؟

نعتقد انو يجب االعتماد عمى ما أقر بو الممـز عمى اعتبار تقاعس اإلدارة الضريبية 
. في شخص اآلمر بالصرؼ يحمميا المسؤكلية

كيجب عمى لجنة العمالة أك اإلقميـ أف تخبر كؿ مف الممـز كاآلمر بالصرؼ بتاريخ 
 يكما قبؿ حمكؿ مكاعيدىا، كذلؾ باستدعاء مف رئيس المجنة كمما تطمب 30انعقاد جمساتيا 

. األمر ذلؾ
كما يقـك مكظؼ، ال تقؿ رتبتو عف متصرؼ مساعد، يعينو عامؿ العمالة أك اإلقميـ 

. بمياـ مقرر المجنة كلو رتبة متصرؼ استشارم مثؿ الخبرييف

                                                 
1
. أنظر ما سبؽ التطرؽ إليو بشأف مسطرة التصحيح-  

2
. 115: عبد القادر التيعبلتي، المرجع السابؽ، ص-  
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كيجب عمى لجنة العمالة أك اإلقميـ أف تستمع إلى طرفي النزاع كؿ عمى حدل أك 
. ىما معا إذا رأت أف ىذه المكاجية ضركرية أك بطمب مف أحدىما

كبعد المكاجية كاالستماع إلى األقكاؿ كالدفاعات الخاصة بكؿ طرؼ تنفرد المجنة 
. بأعضائيا لممرة الثانية لمتداكؿ حكؿ المقرر النيائي بشأف النزاع المطركح أماميا

كلـ يكضح المشرع مدل صحة المقرر الصادر عف المجنة في حالة غياب أحد 
. أعضائيا عف المداكلة

كقد اشترط المشرع أف تككف المقررات الصادرة عف المجاف مفصمة كمسببة كلكف ىؿ 
يعتبر التسبيب خرقا لمسألة عدـ جكاز نظر ىذه المجاف في المسائؿ القانكنية؟ ألف المشرع 
قد منع ىذه المجاف مف النظر في المسائؿ القانكنية إذ ىي تنظر في المسائؿ الكاقعية فقط 
كيتساءؿ بعض الفقو عف مدل مطابقة شرط التعميؿ لمحدكدية نظر المجاف في المسائؿ 

   1.الكاقعية ال غير
أما عف األجؿ الذم يجب أف تصدر المجاف مقرراتيا داخمو فيك أربعة أشير ابتداء 

، كيقـك بتبميغ المقررات إلى أطراؼ رئيس المجنة في  مف تاريخ تقديـ الطعف مف طرؼ الممـز
. رسالة مكصى بيا مع اإلشعار بالتسمـ

كتككف المقررات الصادرة عف لجاف العمالة أك اإلقميـ نيائية، فبل يمكف الطعف فييا 
باالستئناؼ أماـ أية لجنة أخرل، كيبقى أماـ الممـز كاآلمر بالصرؼ، الطعف في مقرر 
المجنة أماـ المحاكـ اإلدارية داخؿ أجؿ ثبلثيف يكما مف تاريخ كضع األمر بالتحصيؿ 

. مكضع التنفيذ
كلكف السؤاؿ الذم يبقى مطركحا ىك ما ىي طبيعة المجاف لمنظر في الطعكف 

المتعمقة بالضريبة؟ كىؿ ليا طبيعة تحكيمية بما تحمؿ الكممة مف دقة؟ خصكصا كأف بعض 
ىذه المجاف أطمؽ عمييا اسـ لجنة تحكيمية؟ 

                                                 
1
. 116: المرجع السابؽ،  ص-  
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يمكف أف تحدد طبيعة المجاف الضريبية مف عدة معايير مف خبلؿ الييئات التي 
تحدثيا أك مف خبلؿ األسماء التي منحت ليا أك مف خبلؿ مناقشة تشكيبلتيا 

. كاختصاصاتيا
قط نزاع بيف طرفيف أك أكثر " بالرجكع إلى كممة تحكيـ نجدىا تعني ككما ىك معمـك 

". بكاسطة حكـ يختاره األطراؼ كتككف قراراتو ممزمة لمجميع
: إف أكؿ ما ينزع عف ىذه المجاف صفة التحكيـ ىك

" تحدث اإلدارة"أف ىذه المجاف معينة كليست مختارة فالمشرع يستعمؿ عبارة  -
ىذه األخيرة التي ترل كحدىا محؿ إقامتيا كمجاؿ كنفكذىا  (16المادة )

 .الجغرافي

يمنع المجكء إلى  (05/08قانكف ) مف قانكف المسطرة المدنية 310 أف الفصؿ  -
 .التحكيـ في النزاعات المتصمة بتطبيؽ قانكف جبائي

أف القرار التحكيمي يعتبر قرارا قضائيا حسب القضاء كالفقو الفرنسييف كيكتسي  -
بالتالي قكة الشيء المقضي بو، كىذا ما تفتقده قرارات المجف الضريبية باستثناء 

 .لجف التحكيـ في مادة الضريبة الحضرية التي يتـ تنفيذىا في الحيف. قرارات

أف ىذه المجاف يرأسيا قاضي ككما نعمـ فإف ىناؾ نقاش حكؿ مدل إمكانية  -
 .إعطاء القاضي صفة محكـ

 أف قرارات ىذه المجاف ليست بمثابة حكـ تحكيمي يحتاج إلى الصيغة التنفيذية،  -
ف ىناؾ العديد مف القكاعد الخاصة بنظاـ التحكيـ ال تعرفيا العممية  بؿ كا 

. الضريبية في المنازعات أماـ المجف الضريبية
نخمص إذف كبكؿ تأكيد إلى أبعاد الصفة التحكيمية عف ىذه المجاف، كرغـ أف ىناؾ 
نقاشا فقييا كبيرا حكؿ طبيعة ىذه المجاف إال أف اعتبار ىذه المجاف بأنيا تحكيمية ال يحظى 

". المجاف التحكيمية"بأم تأييد، كيبقى التساؤؿ مطركحا حكؿ استعماؿ المشرع لمصطمح 

التحكيم في مدونة األسرة  :          المطلب الثاني
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إف االىتماـ الكبير بشؤكف األسرة، كتنظيـ أىـ جزئياتيا، كتفاصيميا شكؿ عبر عقكد 
مف الزمف مجاال خصبا لمنقاش كتبادؿ الرؤل، كتجاذبتو مختمؼ مككنات المجتمع المغربي، 
كالنتيجة الحتمية ليذا االىتماـ تجسدت في التغييرات التي عرفتيا مدكنة األسرة، بحيث تعد 
بحؽ حدث تاريخي ىاـ في المنظكمة القانكنية المغربية تكرس الحماية القانكنية كالقضائية 
لمؤسسة األسرة المغربية، الخمية األكلى لممجتمع، مؤسسة عمى مبادئ العدؿ كاإلنصاؼ 

. كالمساكاة في إطار التفاعؿ كاستيعاب التحكالت المستجدة التي تطرأ عمى المجتمع المغربي
كىنا يمكف القكؿ بأف مدكنة األسرة تسعى جاىدة إلى لـ شتات األسرة في قالب 
متضامف كمتآزر، بمعنى آخر أنيا تعمؿ في إطار الحفاظ عمى كياف األسرة مف التفكؾ 
كالتشرذـ، كذلؾ يتضح جميا مف خبلؿ تكريس مبدأ المراقبة القضائية عمى إنياء العبلقة 

الزكجية في جميع مظاىرىا، ككذلؾ عف طريؽ تفعيؿ آليات مسطرة الصمح في جؿ مراحؿ 
العبلقة الزكجية، كقبؿ إنياءىا كما يترتب عف ذلؾ مف آثار سكاء تعمؽ باألسرة المعينة أك 

.   1المجتمع ككؿ
كلكف حيف تصبح حياة الزكجيف جحيما كنقمة، كعندما يشكؿ االستمرار في العبلقة 
الزكجية يشكؿ مفسدة محضة نتيجة كثرة الخبلفات كتشعبيا كاستمرارىا، خكؿ المشرع لكبل 
الطرفيف إمكانية إنياء العبلقة الزكجية كذلؾ عبر تحقيؽ التكازف بيف كؿ مف الزكج كالزكجة 
في الحؽ في إنياء الرابطة الزكجية، كمف بيف ىذه الكسائؿ التي سعى المشرع مف خبلليا 

. إقرار ىذا التكازف ىك مسطرة الشقاؽ
كالغاية التي تكخاىا المشرع مف إدراج مسطرة الشقاؽ في مدكنة األسرة كأحد األسباب 

96المكجبة لمتطميؽ مف خبلؿ مقتضيات المادة 
 ليس تكسيع نطاؽ دائرة التطميؽ كال إيجاد 2

كسيمة سيمة لفؾ رباط الزكجية اختصارا لمكقت، كتفاديا لصعكبة اإلجراءات بسمكؾ نيج آخر 
نما ىي بمثابة إجراء كقائي متدرج ييدؼ إلى حؿ نزاع  قد ال يفضي إلى نتيجة إيجابية، كا 
ىمالو إلى تعميؽ اليكة كالفرقة بيف الزكجيف كدمار األسرة  بسيط قد يؤدم التغاضي عنو كا 

                                                 
، مقاؿ منشكر في "مسطرة الشقاؽ عمى ضكء مدكنة األسرة كمف خبلؿ العمؿ القضائي في المغرب"عائشة سعيد، - 1

  2009-03-25: آخر زيارة لممكقع.   .http:/aichasa3id.maktoobblog.com/764874اإلنترنيت 
إذا طمب الزكجاف أك أحدىما مف المحكمة حؿ نزاع بينيما يضاؼ منو : " مف مدكنة األسرة عمى ما يمي94تنص المادة - 2

".  أعبله82الشقاؽ، كجب عمييا أف تقـك بكؿ المحاكالت إلصبلح ذات البيف طبقا ألحكاـ المادة 
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بكامميا حينما يصير الشقاؽ مستحكـ كمكسـك بالبغض كالحقد، كبذلؾ يصبح نقيض الكفاؽ 
. كالتآزر بيف الزكجيف لحماية صرح األسرة مف التصدع كاالنييار

كىكذا، كحفاظا عمى كياف األسرة مف جية كالكصكؿ إلى حقيقة النزاع كتحديد 
ذا بقي األمر يمفو الغمكض كاإلبياـ كيمكح في األفؽ أنو باإلمكاف التكصؿ  المسؤكؿ عنو كا 
إلى حؿ النزاع بشكؿ كدم، يعكد لممحكمة صبلحية انتداب حكميف لتقصي الحقائؽ كتجديد 

محاكلة الصمح إلنياء الشقاؽ أك إلى مجمس العائمة أك أم شخص مشيكد لو بالكفاءة 
. 1 مف مدكنة األسرة82كالصبلح طبقا لممادة 

كبالتالي فإف المشرع المغربي لـ يحدد المجكء إلى مؤسسة مف مؤسسات الصمح بعينيا 
نما أعطى لمقضاء كامؿ الصبلحية في اختيار  دكف األخرل، كلـ يرتب أفضمية في ذلؾ كا 

مؤسسة لمصمح دكف قيد أك شرط، كتكسع في ذلؾ إلى أبعد الحدكد كفتح المجاؿ لكؿ مف يراه 
مؤىبل إلصبلح ذات البيف، كترؾ عممية الصمح عامة كفضفاضة، كسنقـك بدراسة كؿ مف 
الحكماف كمجمس العائمة في محاكلة منا لمعرفة الدكر المنكط بيما كمدل اعتباره تحكيما، 

. كمدل نجاحيما في إصبلح ذات البيف بيف الزكجيف كلـ شتات لؤلسرة
انذكًبٌ : انفمشح األٔنٗ

إذا كانت المحكمة تجد األساس القانكني في انتداب الحكميف إلى الصمح في المكاد 
 ﴿، فإف ىذه األخيرة تجد سندىا في النص القرآني 96 ك95

   

   

   

    

     

     ﴾
2

 .

                                                 
عند حضكر الطرفيف، تجرم المناقشات بغرفة المشكرة، بما في ذلؾ : " مف مدكنة األسرة عمى ما يمي82تنص المادة - "1

. االستماع إلى الشيكد كلمف ترل المحكمة فائدة في االستماع إليو
.      كلممحكمة أف تقـك بكؿ اإلجراءات بما فييا انتداب حكميف أك مجمس العائمة، أك مف تراه مؤىبل إلصبلح ذات البيف

. كفي حالة كجكد أطفاؿ، تقـك المحكمة بمحاكلتيف لمصمح تفصؿ بينيما مدة ال تقؿ عف ثبلثيف يكما
".       إذا تـ اإلصبلح بيف الزكجيف حرر بو محضر كتـ اإلشياد بو مف طرؼ المحكمة

. 35سكرة النساء، اآلية - 2
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كلعؿ الحكمة المقصكدة مف اشتراط الحكميف كاستحضارىما في غرفة المشكرة ىك أف 
ال يتأثر أحد الزكجيف بادعاء مجرد لما يشكؿ عنصرا ىداما لعبلقتيما كمكجبا لمشقاؽ، سيما 

نما في استدعاء حكميف  إذا كاف مف األمكر الخفية الباطنية كمكككؿ ألمانتيما فقط، كا 
في ىدكء  (الحكميف)يرتضيانو معا بحكـ اإلطبلع كالمخالطة أك المجاكرة بحيث يجتمعاف 

بعيديف عف االنفعاالت النفسية كالركاسب الشعكرية كالمبلبسات المعيشية التي كدرت صفك 
العبلقة بيف الزكجيف، طميقيف مف كؿ المؤثرات التي مف شأنيا أف تفسد جك الحياة، كتعقد 

األمكر، حريصيف عمى سمعة األسرتيف، مشفقيف عمى الصغار، بريئيف مف الرغبة في غمبة 
أحدىما عمى اآلخر، راغبيف في خير الزكجيف كأطفاليما كمؤسستيما الميددة بالدمار، كفي 

المقابؿ مؤتمنيف عمى أسرار الزكجيف ألنيما مف أىميما كال خكؼ بتشييرىما بيذه األسرار، إذ 
. ال مصمحة ليما في ذلؾ بؿ مصمحتيما في دفنيا كمداراتيا

كيجب أف تتكفر في الحكميف المذيف يتـ اختيارىما مف قبؿ المحكمة جممة مف 
: الشركط

الكفاءة، العدالة، االستقامة كالتجرد كمف يحسف القياـ بميمة التحكيـ كمف السنة أف 
يككف رجبل غير أنو ال مانع مف تعييف امرأة مشيكد ليا باألمانة كاالستقامة ماداـ أف اليدؼ 

ىك اإلحاطة بأسباب الشقاؽ كمحاكلة تطكيقيا كالحد مف استمرارىا عمى أف يككف أحد 
 ﴿: الحكميف مف أقارب الزكج كاآلخر مف أقارب الزكجة لقكلو تعالى

   

   

   

    ﴾ ىذا إذا كاف لمزكجيف قريب تتكفر فيو الشركط المعتبرة
شرعا، كأنو إذا لـ يكجد ليما قريب أك كجد غير أنو ال يتكفر عمى الصفات التي تخكؿ لو 

القياـ بميمة الحكـ كالمنصت لمطرفيف أمبل في اإلصبلح كاإلنصاؼ في عممو، فإف المحكمة 
تعمؿ عمى تعييف حكميف أجنبييف متكفريف عمى السمات المطمكبة شرعا كممميف بما يراد 

منيما، فإذا تكصؿ الحكماف إلى اإلصبلح بيف الزكجيف حررا مضمكنو في تقرير مف ثبلث 
نسخ يكقع مف طرفيما كمف طرؼ الزكجيف كيرفعانو إلى المحكمة التي تسمـ نسخة منو لكؿ 
كاحد مف الزكجيف كتحفظ الثالثة بالممؼ كيتـ اإلشياد عمى ذلؾ مف طرؼ نفس المحكمة 

.  مف مدكنة األسرة95كفقا لمقتضيات الفقرة الثانية مف المادة 
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كنعتقد أنو ليس ىناؾ ما يمنع مف تعييف امرأة لمقياـ بميمة التحكيـ كالتكفيؽ بيف 
الزكجيف، تكريسا لمبدأ العدؿ كالمساكاة ككذلؾ لككنيا أنسب مف الرجؿ في عدة حاالت، 

، فيي تستطيع أف تطمع عمى أسرار كحقائؽ تتعمؽ بالزكجيف 1كاألقدر عمى القياـ بيذه الميمة
معا، كذلؾ بكاسطة الزكجة لتي قد تفتح صدرىا كقمبيا لممرأة، كتبكح بأدؽ األسرار كأخطرىا 

كخاصة تمؾ المتعمقة بالحياة الحميمية ذلؾ أنو يمكف تصكر أف المرأة المتخاصمة مع زكجيا 
تقكل عمى أف تبكح بسرىا لمحكـ الذكر كخصكصا في إطار المجتمعات، أك األكساط 

.  المحافظة
ىذا كقد ال يككف بالضركرة القائـ عمى عممية الصمح حكميف إذ يكفي أف يككف حكما 

 (...)كحيث تـ انتداب : "فقد جاء في أحد األحكاـ ما يمي. كاحدا معينا مف قبؿ الزكجيف
. 2"حكـ مشترؾ

إال أف المبلحظ أحيانا أف المحكمة يتعذر عمييا تعييف الحكميف كذلؾ ألسباب تتجمى 
 3.باألساس في تخمؼ المدعي عميو أصبل مف الجمسة، كعدـ رغبة الزكجة في ذلؾ

كقد ال تنتدبيما المحكمة إلى ذلؾ انطبلقا مما استخمصتو مف خبلؿ جمسة الصمح 
، كقد يككف بسبب التنازؿ عمييما مف قبؿ أحد األطراؼ، كمثالو ما 4التي تجرييا ىي ذاتيا

                                                 
، أطركحة لنيؿ الدكتكراه في القانكف الخاص، جامعة محمد "التحكيـ بيف الزكجيف في حالة الشقاؽ: "عمي معتصـ- 1

  .  301: الخامس، اكداؿ، ص
2
.  صادر عف المحكمة االبتدائية بسبل غير منشكر2005/12 /209 ممؼ رقـ 15/17/2005 تاريخ 41حكـ عدد -  

3
 صادر عف المحكمة االبتدائية بالرباط قسـ 32/999/2006 ممؼ رقـ 2007-05 -24 بتاريخ 617نص حكـ رقـ -  

. قضاء األسرة، غير منشكر
كبجمسة : " كالذم جاء فيو06/5-90:  الممؼ عدد09/01/2007ككذلؾ حكـ المحكمة االبتدائية بالعرائش بتاريخ    - 

، حضرتيا الزكجة كدفاعيا في حيف تخمؼ الزكج رغـ إعبلمو كحضر دفاعو كحضر إلى جانب 05/09/2006
 03/10/2006، فتقرر تعيينيما كحكميف كأدرج الممؼ مف جديد بجمسة ...كعف الزكج كالده... الزكجة كالدىا

حضرتيا الزكجة إلى جانب دفاعيا، كتخمؼ الزكج رغـ سابؽ اإلعبلـ كحضر دفاعو، كتبيف أف الحكميف لـ يقدما 
تقريرىما كأكد دفاع الزكج أف ىذا األخير يتكاجد بإسبانيا، فتقرر اإلشياد عمى تعذر إجراء محاكلة الصمح الثانية، 

.  ، غير منشكر"كنصت إحالة الممؼ عمى الييئة الجماعية
4
 صادر عف المحكمة االبتدائية بالرباط قسـ قضاء 32/968/04 ممؼ رقـ 22/12/2005 بتاريخ 1628حكـ رقـ -  

. األسرة، غير منشكر
.  غير منشكر07/33-832 الممؼ عدد 02/01/08    ككذلؾ حكـ المحكمة االبتدائية بطنجة بتاريخ 
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جاء في الحكـ الصادر عف المحكمة االبتدائية بالرباط قسـ قضاء األسرة حيث جاء في متف 
: كقائعو ما يمي

 مف مدكنة األسرة كمراعاة لمصمحة األبناء ارتأت المحكمة 95كأنو طبقا لممادة "
انتداب كالد الزكجة إلجراءات الصمح كلمعمؿ عمى إصبلح ذات البيف بيف طرفي النزاع 
كاستئصاؿ سبب الشقاؽ غير أف الحكـ السالؼ الذكر تعذر عميو إصبلح البيف كما ىك 

. 1"كاضح مف إصرار المدعي عمى طمب التطميؽ لمشقاؽ كتنازلو عف مسطرة الحكـ
ىذا يمكف التساؤؿ ىنا حكؿ إمكانية رجكع المحكمة إلى مؤسسة تحكيمية أك محامي 
لمقياـ بميمة التحكيـ بيف الزكجيف؟ ككذلؾ إمكانية لجكء الزكجيف تمقائيا إلييما لحؿ النزاع 

. بينيما بطريقة كدية؟
 فميس ىناؾ ما يمنع المحكمة مف المجكء لمؤسسة تحكيمية ؿبخصكص التساؤؿ األك

أك محامي لمقياـ بالتحكيـ بيف الزكجيف في الحالة التي ال يككف ىناؾ حكميف مف أسرتي 
. الزكجييف

أما ما يتعمؽ بإمكانية لجكء الزكجيف إلى التحكيـ تمقائيا فإنو بالرجكع إلى قانكف 
المسائؿ المتعمقة بحالة األشخاص  "ـالمسطرة المدنية نجدىا استثنت مف مجاؿ التحكي

 التقميص مف ىذا المبدأ حيف سمح بإمكانية التحكيـ في 08-05كقد حاكؿ قانكف " كأىميتيـ
. المسائؿ المتعمقة بالحقكؽ المالية بيف الزكجيف

كفي كممة بسيطة في مسألة انتداب المحكمة لمحكميف ألجؿ القياـ بمسطرة الصمح 
كتمـز األطراؼ بتقديـ كرقة , ينبغي عمييا أف تتكخى الدقة في اختيارىما, كألىمية ىذا اإلجراء

تعريفية عف  الحكـ المقترح، بؿ كأف يقدمكا أكثر مف حكـ لتختار منيـ مف تتكسـ فيو الخير 
لئلصبلح، كأف تراعي أف ال يككف مف بيف الحكاـ مف ىك سبب في النزاع القائـ بيف 

                                                                                                                                                         

قضاء " منشكر في مجمة 682/06/40 الممؼ عدد 22/02/2007    ككذلؾ حكـ المحكمة االبتدائية بسطات بتاريخ 
.= 249 ص ،2009، فبراير 5 ك4 منشكرات جمعية نشر المعمكمة القانكنية كالقضائية، العدد ، "األسرة

 منشكر في 49/2006/12 الممؼ عدد 11/10/2006كذلؾ انظر حكـ مركز القاضي المقيـ بترجيست بتاريخ   = 
المنتقى مف عمؿ القضاء في تطبيؽ مدكنة األسرة، الجزء األكؿ، منشكرات جمعية نشر المعمكمة القانكنية كالقضائية، "

.   122، ص 2009، فبراير 10سمسمة الشركح كالدالئؿ، العدد 
1
.  غير منشكر32/528/07 ممؼ رقـ 2007-07-19 بتاريخ 887حكـ رقـ -  
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الزكجيف فإذا كانت الزكجة تدعي أف سبب رفضيا المعيشة مع زكجيا تعكد إلى أحد أفراد 
فإف ىذا الطرؼ يجب استبعاده مف مسطرة الصمح ألف تعييف أحد ... عائمتو، أمو، أبكه

األفراد لو نزاع مع أحد األزكاج يعني أف مسطرة التحكيـ حممت في طياتيا بكادر فشميا بؿ، 
. 1كلدت ميتة

 في مسطرة الشقاؽ ـكلكف ما يبلحظ ىك أنو بالنسبة لمنتائج التي يؤدم إلييا التحكي
ف لـ نقؿ في كؿ الحاالت، ال تؤدم مسطرة  نجد كألسؼ الشديد أنو في معظـ الحاالت كا 
التحكيـ في الطبلؽ لمشقاؽ إلى نتيجة إيجابية بؿ كيذىب بعض القضاة المكمفيف بقضاء 

إلى القكؿ باف مسطرة التحكيـ في الطبلؽ لمشقاؽ ال تؤدم إلى النتيجة المرجكة منيا  2األسرة
بقدر ما تؤدم إلى نتائج عكسية تتمثؿ في زيادة احتداـ الخبلؼ بيف الزكجيف بحيث أف 
الحكماف المنتدباف مف طرؼ القاضي ال تككف بينيما تمؾ المكدة كاأللفة التي تككف بيف 
الزكجيف ليسيؿ إصبلح ذات البيف بينيما، بقدر ما يككف ىـ كؿ حكـ ىك الدفاع عف 

مصمحة الطرؼ الذم مف عائمتو كبالتالي فإف النقاش بينيما يصؿ إلى طريؽ مسدكد في 
. أغمب الحاالت كىذا ما أبانت عنو التجربة العممية في مجاؿ قضاء األسرة

كما يؤكد ذلؾ ىك األحكاـ المتعمقة بالطبلؽ لمشقاؽ، إذ نجد أغمبيا ينص عمى فشؿ 
محاكلة الصمح عف طريؽ الحكميف المنتدبيف لذلؾ، كمثاؿ ذلؾ، حكـ المحكمة االبتدائية 

كحيث إنو أماـ إصرار الزكجة عمى تعذر استمرارىا في عصمة : " الذم جاء فيو3بالعرائش
زكجيا كرغبتيا في التطميؽ بسبب ما تدعيو مف إخبلؿ الزكج بكاجباتو الزكجية اتجاىيا، 

                                                 
1
، رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا "التطميؽ بسبب الشقاؽ بيف مدكنة األسرة كالعمؿ القضائي"مكالم أحمد سيدم عمي، -  

، كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية "الميف القضائية كالقانكنية"المتخصصة في القانكف الخاص، كحدة التككيف كالبحث 
 . 2009-2008كاالجتماعية السكيسي، الرباط، السنة الجامعية 

ك ذلؾ إثر سؤالنا لقضاة قسـ قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بالعرائش، ك كذا قضاة قسـ قضاء األسرة بالمحكمة - 2
  .  االبتدائية بالقصر الكبير، عف مدل نجاعة مسطرة التحكيـ في حؿ المشاكؿ األسرية بيف الزكجيف 

. ، غير منشكر2007-01-09 بتاريخ 06/5-90حكـ في ممؼ عدد - 3
كبناء عمى : " كالذم جاء فيو516/04/5 الممؼ عدد 2007-09-27   ككذلؾ حكـ المحكمة االبتدائية في مكناس بتاريخ 

ما بذلتو المحكمة مف مساعي إلصبلح ذات البيف بيف الطرفيف بما فييا انتداب حكميف إال أف جميع المساعي لـ 
. 235، منشكر في مجمة قضاء األسرة، المرجع السابؽ ، ص "تكمؿ بالنجاح

المنتقى مف " منشكر في 129/2006 في الممؼ عدد 23/01/2007    ككذلؾ حكـ المحكمة االبتدائية بالسمارة بتاريخ 
  .   130، المرجع السابؽ، ص "عمؿ القضاء في تطبيؽ مدكنة األسرة
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كأماـ فشؿ محاكلة الصمح األكلى، كتعذر إجراء محاكلة الصمح الثانية بسبب تخمؼ الزكج 
عف الحضكر ليا كالمتيف عززتيما بتكميؼ حكميف مختاريف مف طرؼ الزكجاف إلجراء 

محاكلة التصالح انتيت بدكرىا بالفشؿ، فإنو يتعيف االستجابة لطمب الزكجة في فؾ العبلقة 
 كما يمييا مف 94الزكجية بينيما كبيف زكجيا المدعى عميو استنادا عمى مقتضيات المادة 

...".  مدكنة األسرة
يجهظ انؼبئهخ : انفمشح انثبَٛخ

 مف مدكنة األسرة في الفقرة الثانية عمى إحداث مجمس لمعائمة 252لقد نصت المادة 
تناط بو ميمة مساعدة القضاء في اختصاصاتو المتعمقة بشؤكف األسرة كيحدد تككينو كميامو 

 ربيع 25 الصادر في 2-04-88بمقتضى نص تطبيقي، كفعبل فقد تـ صدكر مرسـك رقـ 
 بشأف تككيف مجمس العائمة كتحديد ميامو بالجريدة الرسمية 2004 يكنيك 14 المكافؽ 1425
 82، كقد أحالت عميو مقتضيات المادة 2004 يكنيك 21 بتاريخ 5223 عدد 2002/04/88

 التي أعطت الصبلحية لممحكمة أف تجرم بحث إضافي، 96مف مدكنة األسرة ككذا المادة 
بالكسيمة التي تراىا مبلئمة حينما يختمؼ الحكماف في مضمكف التقرير أك في تحديد 

. المسؤكلية في الشقاؽ أك في حالة عدـ تقديـ التقرير داخؿ األجؿ المحدد
كىكذا لمجمس العائمة دكر ميـ في المحافظة عمى الركابط العائمية ألف تأليفو مف 

الزكجيف كأربعة مف األقارب أك األصيار بالتساكم أك مف جية كاحدة عند تعذر تكفرىـ مف 
، كأف يتعيف ىؤالء  الجيتيف إضافة إلى القاضي بصفتو رئيسا كفقا لممادة األكلى مف المرسـك

األعضاء مف قبؿ القاضي يراعى فيو درجة القرابة كمكاف إقامتيـ كسنيـ كمؤىبلتيـ 
كعبلقتيـ باألسرة كمدل استعدادىـ لمعناية بشؤكنيا كحرصيـ عمى مصمحتيا عمى أف يككف 
األعضاء كاممي األىمية حسب المادة الثانية مف المرسـك ككميا شركط منطقية كضركرية 
نظرا لمدكر الياـ المتكخى أف يمعبو ىذا المجمس قصد تذكيب بكادر الشقاؽ كالعمؿ عف 

إرجاع الركح كالمياه إلى مجارييا الطبيعية لؤلسرة المعنية كمساعدة القضاء مف أجؿ اتخاذ 
قرارات صائبة في صالح جمع شمؿ األسرة كالحفاظ عمى كيانيا سكاء تـ االتفاؽ عمى الصمح 

أك انتيى األمر دكف التكفيؽ بيف الزكجيف آنئذ يككف التقرير المرفكع إلى القاضي يتضمف 
. حقائؽ ميمة كتساعده عمى اتخاذ اإلجراء المناسب كالقرار العادؿ
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كتجدر اإلشارة إلى أف مياـ مجمس العائمة ال تعدك أف تككف مجرد مياـ استشارية 
تصب في خانة خدمة مصمحة األسرة كىك ما تنص عميو الفقرة األكلى مف المادة السابعة 

.      مف المرسـك
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انخبرًخ 
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لقد حاكلنا مف خبلؿ ىذه الدارسة، رصد مكضكع التحكيـ ككسيمة بديمة لحؿ النزاعات 
سكاء المدنية أك التجارية كسكاء الداخمية أك الخارجية كبالتالي اإلحاطة بمختمؼ مككناتو 
عمى ضكء القانكف المغربي، مع مقارنتو مع ما جاءت بو المعاىدات الدكلية التي صادؽ 

. عمييا المغرب، ككذا بعض القكانيف األخرل التي اىتمت بالتحكيـ
ذا كاف التحكيـ ينبني عمى الضمانات كالمبادئ التي يقـك عمييا القضاء، فإف تكفير  كا 
اإلطار القانكني غير كاؼ، كلذلؾ فإف ىناؾ تحديات تكاجو التحكيـ كالكسائؿ البديمة لحؿ 

: النزاع تتجمى بشكؿ خاص في
القدرة عمى إدارة النزاعات الصغرل كفؽ تمؾ الكسائؿ، كبصفة خاصة،  -

. مبلئمة فض تمؾ المنازعات مع نظاـ التحكيـ
رفع صعكبات المجكء إلى التحكيـ بالنسبة لممقاكالت الصغرل، ألف التحكيـ  -

كالكسائؿ البديمة لحؿ المنازعات رىاف بالنسبة لممقاكلة المغربية، بكاسطتيا 
ك يمكنيا أف تكاجو العديد مف المشاكؿ التي تعترض المقاكلة الصغيرة 

 .المتكسطة في ميداف التمكيؿ كالتكريد كالشغؿ

تبلفي في اعتبار المجكء إلى التحكيـ، التفافا عمى كاجبات المساكاة،  -
 .كاالستقبللية، كالحياد، كاحتراـ حقكؽ الدفاع

التحسيس بأىمية ىذه الكسائؿ كالخركج مف ثقافة المكاجية إلى ثقافة  -
المصالحة، كذلؾ قصد التأسيس لثقافة قضائية جديدة ينبغي أف تسكد عالـ 

 .التجار بصفة خاصة

تنمية الدكر الداعـ الذم يقدمو القضاء لمساطر التحكيـ، ألف ىذا الدكر  -
 .الداعـ  يعتبر ضمانا أساسيا لحقكؽ األطراؼ

ضركرة التغمب عمى الصعكبات العممية المتعمقة بإدارة مراكز التحكيـ،  -
كالرفع مف مينيتيا، ىذا مع دعـ ىذه المراكز بالمساعدة التقنية، كاالىتماـ 

 .بالتككيف فييا، كتشجيع تبادؿ الخبرات فيما بينيا
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ضماف األطراؼ في حؿ نزاعاتيـ في آجاؿ معقكلة، حتى يككف ليذا الحؿ  -
 .معنى مع اتخاذ اإلجراءات لضماف تنفيذه

تعميؽ الكعي بضركرة تضميف العقكد عند تحريرىا شركطا تتعمؽ بالخضكع  -
لمكسائؿ البديمة لحؿ النزاع، السيما أف القبكؿ بيذه الكسائؿ في العقكد 

الدكلية، ىك الثمف الذم أصبح يتعيف دفعو لمفكز بيذه العقكد في االقتصاد 
الدكلي، بؿ إف ىناؾ أنظمة قانكنية تشترط القبكؿ بالتحكيـ إلمكاف 

 .االستثمار في مجاالت معينة

كأخيرا نتمنى أف نككف قد كفقنا في دراستنا ليذا المكضكع بما يفيد كؿ باحث كميتـ 
 . بيذا المجاؿ

اَزٓٗ ثذًذ هللا ٔرٕفٛمّ 
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لبئًخ انًشاجغ 

: انًشاجغ ثبنهغخ انؼشثٛخ: أٔال

 :المراجي العامة- 1

، "، أحكاـ عقد الشغؿ65-99مدكنة الشغؿ الجديدة، القانكف رقـ : "الحاج الككرم -
 .2004مطبعة األمنية، الرباط، طبعة 
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، دار "العقكد المبرمة بيف الدكؿ كّاألشخاص األجنبية: "حفيظة السيد الحداد -
 .1996النيضة العربية، الطبعة األكلى، 

قانكنية فقيية : سعاد بنكر، العمؿ القضائي في المادة الجبائية، دراسة تحميمة  -
كقضائية مع أحدث االجتيادات القضائية الصادرة عف المجمس األعمى، دار 

 2003التكزيع، الرباط، الطبعة األكلى  القمـ لمطباعة كالنشر ك

القانكف الضريبي المغربي، دراسة تحميمية كنقدية منشكرات المجمة : محمد شكيرم -
-59المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية، سمسمة مؤلفات كأعماؿ جامعية، العدد 

2005 .
، الجزء الثاني، عبلقات الشغؿ "الكسيط في مدكنة الشغؿ: "عبد الطيؼ خالفي -

 .2006الجماعية، المطبعة كالكراقة الكطنية، مراكش، الطبعة األكلى 

عبد الغني خالد، المسطرة في القانكف الضريبي المغربي مطبعة دار النشر  -
 .2002المغربية، الدار البيضاء، طبعة 

 .1997 المغربي، طبعة ععبد القادر التيعبلتي، النزاع الضريبي في التشرم -

، الطبعة األكلى، "القضاء المستعجؿ في القانكف المغربي: "عبد المطيؼ ىداية اهلل -
1998. 

، المركز الثقافي العربي، الطبعة "دركس في القانكف االجتماعي: "مكسى عبكد -
 .2004الثالثة، 

، سمسمة الشركح كالدالئؿ الصادرة عف كزارة العدؿ، "الدليؿ العممي لمدكنة األسرة" -
 .2004مطبعة دار القمـ بالرباط، العدد األكؿ، 

المنتقى مف عمؿ القضاء في تطبيؽ مدكنة األسرة، الجزء األكؿ، منشكرات  -
، 10جمعية نشر المعمكمة القانكنية كالقضائية، سمسمة الشركح كالدالئؿ، العدد 

 .2009فبراير 

،  منشكرات جمعية نشر المعمكمة القانكنية كالقضائية، العدد "قضاء األسرة"مجمة  -
. 2009، فبراير 5 ك4
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 :المراجي الخاصة- 2

، دراسة تحميمية مقارنة، دار النيضة "تككيف التحكيـ: "أبك العبل عمي أبك العبل -
 .2000العربية، الطبعة األكلى، القاىرة 

، منشأة المعارؼ، الطبعة "التحكيـ االختيارم كاإلجبارم"أحمد أبك الكفا،  -
 .2001الخامسة، 

اتفاؽ التحكيـ كأسمكب لتسكية منازعات عقكد التجارة : "أحمد صالح عمي مخمكؼ -
 .2000، طبعة "الدكلية

قانكف التحكيـ التجارم الدكلي كالداخمي، تنظير : "أحمد عبد الكريـ سبلمة -
 .2004، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة األكلى، "كتطبيؽ مقارف

القكة التنفيذية لحكـ التحكيـ، تمييزىا، مفترضيا، عناصرىا، : "أحمد محمد حشيش -
 .2001، دار الفكر الجامعي، الطبعة األكلى، "ككقت انقضاءىا

تنفيذ أحكاـ المحكميف، األمر بتنفيذ أحكاـ المحكميف الكطنية : "أحمد ىندم -
 .2001، دار الجامعة الجديدة لمنشر، طبعة "كاألجنبية

، دار الكتب "التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية: "أشرؼ عبد العميـ الرفاعي -
 .، مصر2006القانكنية، طبعة 

أشرؼ عبد العميـ الرفاعي، اتفاؽ التحكيـ كالمشكبلت العممية كالقانكنية في  -
 .2006العبلقات الخاصة الدكلية، دار الفكر الجامعي، طبعة 

، دراسة مقارنة، دار الكتب القانكنية، "التحكيـ اتجارم الدكلي: "حسني المصرم -
 .2006طبعة 

، دار الفكر "االتجاىات المعاصرة بشأف اتفاؽ التحكيـ: "حفيظة السيد حداد -
 .2001الجامعي، طبعة 

، منشكرات "النظرية العامة في التحكيـ التجارم الدكلي: "حفيظة السيد حداد -
 .2004الحمبي الحقكقية، الطبعة األكلى، 
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مدل اختصاص القضاء الكطني باتخاذ اإلجراءات الكقتية : "حفيظة السيد حداد -
، دار الفكر "كالتحفظية في المنازعات الخاصة الدكلية المتفؽ بشأنيا عمى التحكيـ

 .1996الجامعي اإلسكندرية، طبعة 

، دار النيضة العربية، "التحكيـ في العبلقات الدكلية الخاصة: "سامية راشد -
1984. 

الفعالية الدكلية لقبكؿ التحكيـ في : "صبلح الديف جماؿ الديف كمحمكد مصيمحي -
، اإلسكندرية، 2004، دار الفكر الجامعي، طبعة "منازعات التجارة الدكلية

 .مصر

، الجزء الثاني، دار "التحكيـ الدكلي، مكسكعة التحكيـ: " عبد الحميد األحدب -
 .1998المعارؼ،مصر، طبعة 

، مكسكعة التحكيـ، الجزء األكؿ، "التحكيـ في الببلد العربية: "عبد الحميد األحدب -
 .1998دار المعارؼ مصر ، طبعة 

، المطبعة الفنية "التحكيـ في منازعات العمؿ الجماعية: "عبد القادر الطكرة -
 1988.الحديثة، 

 العقكد اإلدارية تالتحكيـ في منازعا: "عبلء محي الديف مصطفى أبك أحمد -
، "الدكلية في ضكء القكانيف الكضعية كالمعاىدات الدكلية كأحكاـ محاكـ التحكيـ

     .2008دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الطبعة 

، "التدابير الكقتية كالتحفظية في مجاؿ التحكيـ التجارم:"عمي الشحات الحريرم -
 .1997دار النيضة العربية، القاىرة، طبعة 

، دار "خصكمة التحكيـ في القانكف المصرم كالقانكف المقارف: "عمي بركات -
      .1996النيضة العربية، طبعة 

التحكيـ التجارم الدكلي، دراسة مقارنة ألحكاـ التحكيـ : "فكزم محمد سامي -
 .2008، دار الثقافة، الطبعة األكلى، "التجارم الدكلي
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االعتراؼ بقرارات التحكيـ : "منير محمد الجنبييي كممدكح محمد الجنبييي -
نفاذىا  .2005، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، طبعة "األجنبية كا 

دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ كحدكد : "ىدل محمد مجدم عبد الرحمف -
 .1997، دار النيضة العربية، طبعة "سمطاتو

: األطروحات والرسائل التامعية- 3
اتفاؽ التحكيـ كأسمكب لتسكية منازعات عقكد التجارة "أحمد صالح عمي مخمكؼ،  -

   .2000، رسالة دكتكراه مف جامعة القاىرة، سبتمبر "الدكلية

، بحث في "مقاكالت الدكلة المغربية كالتحكيـ التجارم الدكلي: "اسماعيؿ أكبمعيد -
إطار دبمـك الدراسات العميا المعمقة في القانكف المدني، جامعة محمد الخامس، 

 .2007-2006أكداؿ 

، رسالة لنيؿ دبمـك "كاقع كآفاؽ التحكيـ التجارم الدكلي بالمغرب"إلياـ عبللي،  -
، جامعة محمد "أنظمة التحكيـ"الدراسات العميا المعمقة، كحدة التككيف كالبحث 

 .  2008-2007الخامس السكيسي، كمية الحقكؽ سبل، السنة الجامعية 

، رسالة لنيؿ "التحكيـ االختيارم في القانكف المغربي الداخمي: "البكعناني رحاؿ -
دبمـك الدراسات العميا فرع قانكف خاص، جامعة محمد الخامس كمية العمـك 

 .1987-1986القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية الرباط، السنة الجامعية 

، رسالة لنيؿ دبمـك "التحكيـ في نزاعات الشغؿ الجماعية: "زىير كريمات -
الدراسات العميا المعمقة، جامعة محمد الخامس السكيسي، كمية الحقكؽ سبل، 

2008-2007. 
، أطركحة لنيؿ الدكتكراه "التحكيـ بيف الزكجيف في حالة الشقاؽ: "عمي معتصـ -

 .في القانكف الخاص، جامعة محمد الخامس، اكداؿ

، "آليات تطبيؽ المحكـ الدكلي لمقكاعد المكضكعية لمتجارة الدكلية"فؤاد الفيبللي،  -
أنظمة "رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا المعمقة، كحدة التككيف كالبحث 
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، جامعة محمد الخامس السكيسي، كمية الحقكؽ سبل، السنة الجامعية "التحكيـ
2007-2008  . 

، رسالة "دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ الدكلي الخاص"ميند أحمد الصنكرم،  -
 .2005دكتكراه، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، 

التطميؽ بسبب الشقاؽ بيف مدكنة األسرة كالعمؿ "مكالم أحمد سيدم عمي،  -
، رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا المتخصصة في القانكف الخاص، "القضائي

، كمية العمـك القانكنية "الميف القضائية كالقانكنية"كحدة التككيف كالبحث 
  .2009-2008كاالقتصادية كاالجتماعية السكيسي، الرباط، السنة الجامعية 

 :المق االت- 4

، "قراءة في قانكف التحكيـ كالكساطة االتفاقية المغرب الجديد: "إبراىيـ أيسر -
 .2008، 46المجمة المبنانية لمتحكيـ العربي كالدكلي، العدد 

تنفيذ القرارات التحكيمية الكطنية كالدكلية، العمؿ القضائي : "إبراىيـ بحماني -
، ندكة مشتركة بيف المجمس األعمى كمحكمة النقض المصرية، "كالتحكيـ التجارم

 .2005، 7، سمسمة دفاتر المجمس األعمى، العدد 2004 مارس 5

، مشاركة في ندكة "تنفيذ المقررات التحكيمية الكطنية كالدكلية"إبراىيـ بحماني،  -
العمؿ القضائي كالتحكيـ التجارم المنظمة باشتراؾ بيف المجمس األعمى كمحكمة 

، منشكر بسمسمة  دفاتر المجمس 2004 مارس 5النقض المصرية بتاريخ 
 .7/2005األعمى، عدد 

، مداخمة "التحكيـ التجارم في النظاـ القانكني المغربي: "أحمد شكرم السباعي -
االجتياد القضائي في المادة التجارية كالضمانات القانكنية "في ندكة عممية، 

 .2/2002، منشكر في دفاتر المجمس األعمى، العدد "لبلستثمار

االتفاقيات المكحدة لبلستثمار رؤكس األمكاؿ العربية، االتفاقية : "الحسف الكاسـ -
االجتياد القضائي في المادة "، مداخمة في ندكة عممية "العربية لمتحكيـ التجارم
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، منشكر بدفاتر المجمس األعمى، العدد "التجارية كالضمانات القانكنية لبلستثمار
2/2002. 

االتفاقية المكحدة الستثمار رؤكس األمكاؿ العربية، االتفاقية : "الحسف الكاسـ -
  . 2/2002، دفاتر المجمس األعمى، عدد "العربية لمتحكيـ التجارم

االتفاقية المكحدة لبلستثمار رؤكس األمكاؿ العربية االتفاقية : "الحسف الكاسـ -
 .2002، 2، دفاتر المجمس األعمى، عدد "العربية لمتحكيـ التجارم

العمؿ " دكر القضاء في األمر بتنفيذ أحكاـ التحكيـ: "خالد أحمد عبد الحميد -
 .2005/7القضائي كالتحكيـ التجارم، دفاتر المجمس األعمى، مرجع سابؽ، عدد 

دكر القضاء في األمر بتنفيذ أحكاـ التحكيـ، العمؿ : "خالد أحمد عبد الحميد -
، ندكة نظمت بيف المجمس األعمى كمحكمة النقض "القضائي كالتحكيـ التجارم

  .7/2005، سمسمة دفاتر المجمس األعمى، عدد 2004 مارس 5المصرية، 

محكمة االستثمار العربي كإحدل الضمانات الفعمية : "رفعت محمد عبد المجيد -
  .  2002، 2، دفاتر المجمس األعمى، عدد "لبلستثمار

مفيـك النظاـ العاـ كأثره في تنفيذ أحكاـ التحكيـ : "رفعت محمد عبد المجيد -
، ندكة نظمت بيف المجمس "األجنبية، العمؿ القضائي كالتحكيـ التجارم الدكلي

، سمسمة دفاتر المجمس 2004 مارس 5األعمى كمحكمة النقض المصرية، 
  .7/2005األعمى، عدد 

، مجمة المنتدل "التحكيـ في قانكف المسطرة المدنية: "عبد الكريـ الطالب -
 .2000، العدد الثاني، دجنبر (التحكيـ)

، "اإلجراءات الكقتية كالتحفظية في التحكيـ التجارم الدكلي: "عبد المطيؼ مشباؿ -
، ندكة "التحكيـ التجارم الدكلي الداخمي كالدكلي"سمسمة دفاتر المجمس األعمى 

عداد مف  نظمت مف طرؼ كزارة العدؿ كاالتحاد العاـ لمقاكالت المغرب بإشراؼ كا 
 .6/2005 العدد 2004 مارس 4-3المجمس األعمى 
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، 84، مجمة المحاكـ المغربية، عدد "التحكيـ في نزاعات الشغؿ: "عبد اهلل درميش -
 .2000شتنبر أكتكبر 

، مجمة المحاكـ المغربية، "اىتماـ المغرب بالتحكيـ إلى أم حد: "عبد اهلل درميش -
 .1995فبراير /  يناير 73عدد 

، "مستجدات مشركع القانكف المتعمؽ بالتحكيـ كالكساطة: "عبد المجيد غميجة -
 .2006مجمة المحاكـ التجارية، العدد الثاني، دجنبر 

، مداخمة "التحكيـ التجارم كآفاقو عمى ضكء الكاقع المغربي: "عز الديف الكتاني -
االجتياد القضائي في المادة التجارية كالضمانات القانكنية "في ندكة عممية، 

 .2/2002، دفاتر المجمس األعمى، العدد "لبلستثمار

، مجمة "1983اتفاقية الرياض العربية لمتعاكف القضائي لعاـ : "فكزم محمد سامي -
التحكيـ العربية، مجمة متخصصة يصدرىا االتحاد العربي لمتحكيـ، عدد أبريؿ 

2001. 

، مجمة "1983اتفاقية الرياض العربية لمتعاكف القضائي لعاـ : "فكزم محمد سامي -
التحكيـ العربية، مجمة متخصصة يصدرىا االتحاد العربي لمتحكيـ، عدد أبريؿ 

2001. 

، مداخمة "التحكيـ التجارم في القانكف المغربي كالتشريعات العربية: "ليمى بنجمكف -
االجتياد القضائي في المادة التجارية كالضمانات القانكنية "في ندكة عممية 

 .2/2002، منشكر في دفاتر المجمس األعمى، العدد "لبلستثمار

سمسمة دفاتر " أىـ االتجاىات الكاردة في مشركع مدكنة التحكيـ" :محمد المرنيسي -
المجمس األعمى، التحكيـ التجارم الداخمي كالدكلي، ندكة نظمت مف طرؼ كزارة 

عداد مف المجمس األعمى   4-3العدؿ كاالتحاد العاـ لمقاكالت المغرب بإشراؼ كا 
 .6/2005العدد . 2004مارس 

، دفاتر المجمس األعمى، عدد "المؤسسة العربية لضماف االستثمار: "محمد بناني -
2 ،2002. 
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كاقع التحكيـ التجارم الدكلي كآفاؽ االستثمار، قضايا االستثمار : "محمد تكمنت -
، الندكة الجيكية الرابعة، بمناسبة "كالتحكيـ مف خبلؿ اجتيادات المجمس األعمى

 .2007 أبريؿ 19-18 سنة مف العمؿ القضائي، الدار البيضاء 50مركر 

القانكف الضريبي المغربي، دراسة تحميمية كنقدية منشكرات المجمة : محمد شكيرم -
-59المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية، سمسمة مؤلفات كأعماؿ جامعية، العدد 

2009  .
، المعيد العالي "الصمح كالتحكيـ لحؿ نزاعات الشغؿ الفردية: "ممكية بنزاتيير -

، سمسمة الندكات 2004لمقضاء، الندكة الثالثة، لمقضاء االجتماعي، مراس 
 . كاألياـ الدراسية، مكتبة دار السبلـ، الرباطتكالمقاءا

 مع 08-05مدل مبلءمة مشركع قانكف لتحكيـ التجارم رقـ : "يكنس العياشي -
، 2، مجمة محاكمة، العدد "االتفاقيات الدكلية كمبادئ التحكيـ التجارم الدكلي

 .2007مام /مارس

، أستاذ "كسائؿ الكقاية مف االلتجاء إلى الطبلؽ"عمى محي الديف القرة داغي،  -
بجامعة قطر كخبير بمجمع الفقو اإلسبلمي بمكة المكرمة، مداخمة في الدكرة 

، منشكر 2006 فبراير 27-23الرابعة عشر لممجمس األكربي لئلفتاء كالبحكث، 
:  آخر زيارة لممكقع .www.mashy.com/islameyatفي مكقع المجمس 

25-3-2009. 

 :النصوص الق انونية- 5

 ذم 19 بتاريخ 1.07.169 الصادر بتنفيذه ظيير شريؼ رقـ 05/08القانكف  -
 ذك 25 بتاريخ 5584الجريدة الرسمية عدد  (2007 نكفمبر 30 )1428الحجة 
 .3894: ، ص(2007 ديسمبر 6 )1428القعدة 

قانكف المسطرة المدنية المصادؽ عميو بالظيير الشريؼ بمثابة قانكف رقـ  -
الجريدة الرسمية . (1974 شتنبر 28 )1394 رمضاف 11 بتاريخ 1.74.447

http://www.mashy.com/islameyat
http://www.mashy.com/islameyat
http://www.mashy.com/islameyat
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: ،  ص(1974 شتنبر 30 )1394 رمضاف 13 مكرر بتاريخ 3230: عدد
2742. 

 . المتعمؽ بالضريبة عمى القيمة المضافة30-85القانكف رقـ  -

-82 كصدر بشأنيا قانكف رقـ 1983 يناير 16 بتاريخ 1-82-182ظيير رقـ  -
 .1983 فبراير 18 لتاريخ 3668 منشكر بالجريدة الرسمية عدد 11

( 2003 سبتمبر 11 )1424 رجب 14 صادر في 1.03.194ظيير شريؼ رقـ  -
 المتعمؽ بمدكنة الشغؿ المنشكر بالجريدة الرسمية، عدد 99/65بتنفيذ القانكف رقـ 

. 3969صفحة  (2003 ديسمبر 8 )1424 شكاؿ 13 بتاريخ 5167

 31 المكافؽ ؿ 1430 محـر 2 صادر في 1-08-147ظيير شريؼ رقـ  -
 منشكر 2009 لمسنة المالية 40-08 بتنفيذ قانكف المالية رقـ 2008ديسمبر 

 المكافؽ لػ 1430 محـر 3 مكرر، الصادرة بتاريخ 5695بالجريدة الرسمية عدد 
 .4557، ص 2008 ديسمبر 31

 :المراجع باللغة الفرنسية: ثبَٛب

- Abdellah Boudahrain : « Le droit du travail au Maroc », Tome 

II, Al Madariss Casablanca, 1
er

 édition, 2005. 
- Abdellah Boudahrain, « l’arbitrage commercial interne et 

international au regard du Maroc », société d’édition et de 

diffusion Al Madariss, Casablanca. 
- David Réne, « l’arbitrage dans le commerce international », 

Econimica, paris, 1982. 
- Philippe Fouchard, « l’arbitrage commercial international », 

librairie Dalloz, Paris 1962, vol 11. 

- Etudes ET articles: 

- GABRIELLE KAUFMAN KOHLER , les voies de recours 

contre les sentences arbitrales, participation au colloque 

l’arbitrage commercial interne et international,  organisé par le 
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ministère de la justice et la CGEM en collaboration avec la cour 

suprême, 3-4 Mars 2004, N° 6/2005. 

- Rapport du fond monétaire international (F.M.I) sur la 

législation commerciale du Maroc 2002; édition électronique. 
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