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قواعد التحكيم

ديباجة

، المتضمن إنشاء 03/03/1996المؤرخ في  94-96م رق التنفيذيبمقتضى المرسوم  -

منه التي تنص: يمكن للغرفة  06سيما المادة للتجارة والصناعة، الالغرفة الجزائرية 

لتجارة والصناعة، أن تحدث مؤسسة للمصالحة والتحكيم قصد التدخل في لالجزائرية 
؛طلب المتعاملين النزاعات التجارية الوطنية والدولية بناء علىتسوية 

ضمن المتن وزير التجارة، ع، الصادر 2003ماي  21المؤرخ في بمقتضى القرار  -

سيما ، الالغرفة :بـ ما سيأتيتنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المشار إليها في
مديرية فرعية للشؤون القانونية تتكفل بتلقي عرائض  تحدثالتي  3/3المادة 

 ؛اإلجراءات ومتابعة سيرالمركز أمانة  يم، وضمانأو التحك المصالحة

تحت  2003، المؤرخ في الفاتح سبتمبر للغرفةغرفة المديرية العامة للبمقتضى قرار  -

/م.ع/غ. ج. ت. ص المتضمن إنشاء مركز المصالحة والتحكيم )المركز( 12رقم 

 ؛لصناعةاللغرفة الجزائرية للتجارة و

 بمقتضى الئحة مجلس الغرفة، المؤرخة في 07 جانفي 2014، المتضمنة المصادقة -
على قواعد التحكیم الجدیدة للمركز؛

تصرف المتعاملين  ويضع تحتللغرفة اله، يملي المدير العام تطبيقا لالئحة المذكورة أع
، والخاصة والمؤسسات العامة، والمعنويينمنها األشخاص الطبيعيين ، االقتصاديين

خالله تزاول  والذي منوطنية كانت أو أجنبية، مهما كان النظام القانوني المقبول 
، قواعد التحكيم هذه )المشار إليها فيما سيأتي بالقواعد(، قصد تسوية النزاعات نشاطها

 األحكام اآلتية:  والتي تتضمن قتصادية،واالالتي قد تنشأ عن عالقاتهم التجارية 
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قواعد التحكيمتنفيذ 

 :1المادة 
قواعد التحكيم هذه من قِبل كل من أمانة المركز )يُشار إليها فيما سيأتي باألمانة(، يتم تنفيذ 

)يُشار إليها  ومحكمة التحكيمالتابعة للمركز )يشار إليها فيما سيأتي باللجنة(،  ولجنة التحكيم
  .فيما سيأتي بالمحكمة(

هي الهيئة اإلدارية للمركز. فهي مرتبطة بإدارة الغرفة الجزائرية للتجارة  األمانةإن  1-1

الجزائرية  الغرفة مدير عامخاضعة للسلطة السلمية التي يمارسها ، كما أنها والصناعة

 .هيكليال مخططها ها ويحدد تشكيل الذيوالصناعة للتجارة 

، األطراف وهذاالُمقدمة من قبل  وتسجيل وتسيير الملفاتإن األمانة مؤهلة الستالم 

الصدد تختص األمانة السيما بما يلي:  وفي هذافي إطار مهام المركز. 

 المركز؛ بسيروالغير  وإعالم ألطراف إِْخبار-

 الملفات المقدمة من قبل األطراف و تسجيلها مقابل وصل استالم؛ استالم-

 تحديد مبلغ مصاريف التسجيل و قبضه و إعطاء المخالصة؛-

 ؛بض الدفعات المقدمة على حساب مصاريف التحكيمو ق مطالبة وحساب -

 تسليم كل شهادة ذات عالقة مع الملفات المقدمة للمركز؛-

 ؛إخطار األطراف بجميع القرارات واألحكام التحكيمية-

 ؛واألحكام التحكيميةتسليم النسخ التنفيذية ونسخ القرارات -

 .حفظ الملفات و أصول القرارات و األحكام التحكيمية-

أجل  وكذا منمن أجل التسيير الحسن للملفات المسجلة  بصفة وطيدة األمانة مع اللجنة تُنسق
هذا الصدد، فهي تعرض جميع الطلبات و المسائل التابعة الختصاص  مراعاة اآلجال. و في

 اللجنة. كما تُِعد الملفات و جلسات اللجنة و تحرر المحاضر على إثر ذلك.
الصدد، فهي  وفي هذا المحكمين أووالمحكم إن األمانة مؤهلة ألجل التواصل مع األطراف 

 والقيام باإلخطاراتة لألطراف ارسال ملفات وعرائض والمذكرات الجوابيمؤهلة ألجل 
  .والقراراتالمتعلقة باآلجال 

1-2 لجنة التحكیم (المشار إلیھا فیما سیأتي بـ اللجنة): وھي مكلفة بالتنسیق مع األمانة، 

بإعداد تنصیب محكمة التحكیم والسھر على السیر الحسن لإلجراءات.                                            
یتم تحدید عدد األعضاء و كذا معاییر و كیفیات تعیینھم، من قبل مجلس الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة. 

تحدد مدة عھدة أعضاء اللجنة بثالث (3) سنوات، وھي قابلة للتجدید كما یمكن إنھاء ھذه 
العهدة من خالل استقالة أو وفاة عضو أو بقرار من مجلس الغرفة.
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تنتخب رئيسا ، المناسبةوبهذه تجتمع اللجنة في جلسة علنية مرة واحدة في السنة على األقل، 
على األقل بحضور خمسة أعضاء على  شهراللجنة إجباريا مرتين في ال تجتمع ا.لهونائبين 
 األقل.

 االجتماعاتذلك، أحد نواب الرئيس. تهدف هذه  وإذا تعذرالرئيس،  االجتماعاتيترأس تلك 
 العامةالتي لم تتمكن األمانة  هامةو كذا اإلجراءات ال انونيإلى تسوية المسائل ذات الطابع الق

:وبالخصوصاللجنة بصالحيات واسعة،  تلكإداريا . تتمتع  تسويتهامن 
 ؛واستحالفهم في رد المحكمينالبت  -

 ؛اإلستخالفطريق  عن مينالمحك  تعيين اإلشراف على  -

 ؛مقترحينمين الُ البت في تعيين المحك   -

 ؛محكمة التحكيمتنصيب  -

 ؛رفض أحد الطرفين توقيع وثيقة المهمة النظر عنصرف  -

 ؛اتها قبل منطوق القرارات التحكيميةمالحظتقديم  -

 ؛جال دراسة الملفاتآ احترامالسهر على  -
ألعضاء الحاضرين.اعلى أغلبية  باالعتمادتتخذ اللجنة قراراتها  -

حيث تقوم بتحضير  وتنظم االجتماعاتتتولى األمانة مسؤولية إدارة األمانة العامة للجنة 
 االجتماعر محاضر حر  . كما تُ على اللجنة الفصل فيها والملفات الواجبوطرح المسائل 
 .للجنةاالخاصة بأشغال 

و الفصل في  بالتحقيقة التحكيم )المشار إليها فيما يلي بعبارة المحكمة( كمكل ف محتُ  1-3

يليها من قواعد التحكيم و ما   11ام المادة المعروضة عليها، تطبيقا ألحكالنزاعات 

.هذه

فع دعوى أمام المركزر

:02المادة 

 .األمانةيرفع النزاع الى المركز عن طريق إيداع طلب للتحكيم لدى 
كما يرسل هذا أدناه،  4و 3تحكيم كما هو محدد في المواد  اتفاقيهم طلب التحكيم بموجب قد  يُ 

 .الجزائر-كابرالنهج أميلكار  06الكائنة بـ: الطلب و يُداع لدى األمانة 

 يستوجب رفع النزاع الى المركز تطبيق أحكام هذه القواعد.
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التحكيم اتفاقية

:03المادة 

برمة قبل نشوء النزاع، حيث بإمكانه أن التحكيم المُ  اتفاقيةهذه القواعد في  رط التحكيمشب قصدي
 .هفيواردا يكون مستقال عن العقد التجاري أو 

 يلي:إلى ما  شرط التحكيمالمؤسس على  طلب التحكيميُشير 

، وأرقام هواتفه، ومعلوماته، طرف، وصفاته وعناوينهلكل  والتسميات الدقيقةاألسماء -
؛والفاكس والبريد اإللكتروني

   ؛عند اللزوم وعناوين مستشاريهمأسماء -

  ؛بالنزاععرض موجز لسير األحداث والوقائع المتعلقة -

 ؛النزاعومبلغ موضوع الطلب -

 ؛يقة المدرجة بهاثو/أو الو شرط التحكيم-

.في تعيينهالطرف  بم الذي يرغبالمحك   والمعلومات الخاصةوألقاب أسماء، -

 : 04المادة 

مبرمة بعد نشوء النزاع، مستقل عن الالتحكيم  اتفاقيةهو  (التحكيم مشارطة) التحكيم اتفاق

العقد التجاري.

 ما يلي:إلى تحكيم ال اتفاقعلى الُمؤسس طلب التحكيم يُشير 

والفاكس  وعناوينهم ومعلوماتهم وأرقام هواتفهمطرف/ صفاتهم  والتسميات لكلاألسماء  -

؛والبريد اإللكتروني

  ؛عند اللزوم وعناوين مستشاريهمأسماء  -

عرض موجز لسير األحداث والوقائع المتعلقة بالنزاع -

 ؛ومبلغ النزاعموضوع الطلب  -

بالمحك م الذي يرغب الطرف في تعيينه، إن لم يرد  وألقاب والمعلومات الخاصةأسماء  -

.(التحكيم. مشارطة) اتفاق التحكيم

 :05المادة 

عدد نسخ مساو لعدد األطراف باإلضافة  ويقدم علىواتفاقية التحكيم يُرفق طلب التحكيم بالعقد 
الى نسخة خاصة باللجنة.

:06المادة 

والمذكورة ، التحكيم اتفاقياتأو غير المنصوص عليها في غير المفصول فيها المسائل  خضعت
  .قواعد التحكيم هذه إلىأعاله،  04و 03 تينالماد في



  مركز المصالحة والوساطة والتحكيم

   والصناعةللغرفة الجزائرية للتجارة 
 

 .الجزائر-الجزائر. أول نوفمبر 100ب ص- الجزائر16003شارع اميلكار كابرال. رمز بريد 06القصرالقنصلي.
8 

 :07المادة 

 المصاريف اإلدارية. مدعيعند إيداع طلب التحكيم، يدفع ال 
 .مركزطرف ال وتُراجع مند هذه المصاريف حد  تُ 

 .بالمصاريفمركز يحتفظ ال، عدم قبول الطلب في حال
 

 مرحلة ما قبل التحكيم
 

  :08المادة 

عن طريق األمانة،  لى المدعى عليهإرسل نسخة ، تُ االوراق من ظاهرإذا تم قبول الطلب 
 التتبع.تُمكن التي الوسائل  وبواسطة جميع

يودع المدعى عليه جوابه المتضمن طلب التحكيم،  استالممن تاريخ  اعتباراخالل أجل شهر 
 يقترحه.م الذي المحك   اسم

 

 :09المادة 

 يعتبر أحد األطراف متخلفا إذا لم يُجب على الدعوى المرسلة إليه من قبل األمانة.
أو أن تشارك في الخصومة  التحكيمية،يجوز لألطراف المتخلفة أن تُمث ل الحقا في الخصومة 

 .على تشكيل المحكمة االعتراضإمكانية  التحكيمية دون
 
 

 المحكمة ةتشكيل

 :10المادة 

 تتشكل المحكمة من حكم واحد أو من عدة محكمين.
 .مينالمحك  رد تعيين أو  وتبت في طرافاأل اقتراحاتتدرس اللجنة 

 .تقوم اللجنة بتنصيب المحكمة
 

 

 م الوحيدالمحك  

 :11المادة 

م وحيد يتم تعيينه بصفة مشتركة، سواء محك  على  همعلى عرض نزاع االطراف يمكن أن يتفق
 .أو بطلب من اللجنة بطلب منهم
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 التحكيم الجماعي

  :12المادة 

 يقترح المدعي في طلبه بالتحكيم، المحك م الذي يرغب في تعيينه في تشكيل المحكمة.
في طلبه للتحكيم، تدعوه األمانة ألجل القيام بذلك  له في حال عدم اقتراح المدعي ألي محك م

 في أجل أقصاه شهر واحد.
في حال تخلف أو رفض األطراف أو أحد منهم اقتراح محكما كل فيما يخصه خالل 

 المحد د، تشرع اللجنة في تعيين المحك مين.الشهر

 .يجوز لألطراف مطالبة اللجنة تعيين المحكم أو المحك مين نيابة عنهم
 

 ينحكممشروط المطلوبة في الال

 :13المادة 

 أالكما يجب  ،وجاهزا، ومستقال وغير منحازاأن يكون المحكم مؤهال للقيام بمهامه  يتوجب
  .تكون له أية عالقة مباشرة أو غير مباشرة باألطراف

د للنموذج المحد   امطابقتصريح بالقبول، يكون  على المعينون نومالمحك  يُوقع لهذا الغرض، 
 .ه القواعدالمرفق بهذمركز المن قبل 

 

 رد المحكمين

  :14المادة 

يجوز لكل طرف رد المحك م المقترح من قبل الطرف األخر ألي سبب وجيه، ال سيما ذلك 
 أعاله.  13المذكور في المادة 

 

  :15المادة 

 المحك م موضوع طلب الرد. وكذا إلىتقوم األمانة بإرسال طلب الرد إلى الطرف الخصم 
 .يوم 15مالحظاتهم الى  يحدد أجل تقديم

 : 16المادة 

 تعليلللطعن. كما أنه ال يتم اإلعالن عن تبت اللجنة في طلب الرد بموجب قرار غير قابل 
 القرار.

 

  :17المادة 

 تقوم اللجنة بتعيين المحك م مع إعالم األطراف بذلك  الرد،في حال رفض طلب 
 

 : 18المادة 

 اقتراحإلى  رده،المحك م المطلوب  اقترح، تدعو اللجنة الطرف الذي الردفي حالة قبول طلب 
 أجل شهر. خالل  اآخر امحك م
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 :19المادة 

 .محك مينالمحك م أو الفي حالة قبول طلب رد ثان، تشرع اللجنة بنفسها في تعيين 
 

  :20المادة 

 15كما هو منصوص عليه في المادة الرد عن حقهم في ، كتابيا التنازللألطراف يجوز 

  .أعاله
 

 إجراءات تعيين المحكمين

 : 21المادة 

   .يتولى تعيينهممؤهالت يتمتعون بالالمحك مين المقترحين المحكم أو اللجنة أن تعاين عندما 

 

 : 22المادة 

عندما تُعاين اللجنة أن المحكم أو المحك مين المقترحين ال يملكون المؤهالت المطلوبة، فإنها 
 .الخاصة بهم وإبالغها بالمعلوماتمحكمين آخرين  اقتراحتطلب من األطراف 

 

 :23المادة 

الجديدة المقبولة من طرف اللجنة إلى األطراف األخرى الذين يمكنهم تقديم  االقتراحاتتُرسل 
 من تاريخ استالمها. اعتبارامالحظاتهم أو رد المحك مين خالل أجل شهر 

 .أعاله 19إلى  14المواد  والمذكورة في في حال الرد، يتم التعامل وفقا لألحكام المتعلقة بالرد
 

 :24المادة 

  .محك ميهم خالل الشهر المحدد، تقوم اللجنة بتعيينهم اقتراحفي حال تخلف أو رفض األطراف 
 

 :25المادة 

 مع األطراف من أجل تشكيل المحكمة. تنظم اجتماعاتفي جميع األحوال، يجوز للجنة أن 
 يجوز لألطراف أن يطلبوا من اللجنة تعيين محك م أو عدة محك مين بالنيابة عنهم.

ر محاضر   .وترفق بالملف االجتماعتُحر 
 

 المحكمة وتعيين رئيس اقتراح

 :26المادة 

بعد تعيين المحك مين المقترحين من قبل األطراف أو من قبل اللجنة نيابة عنهم، تدعوا اللجنة 
 المحكمة.رئيس  الختيارالمحك مين 

 .مشترك لمحكم رئيسا للمحكمة اقتراحيوم للمحك مين من أجل تقديم  15تمنح مهلة 
 .من قبل أخر محك م يتلقاه االستدعاء استالممن تاريخ  اعتبارايبدأ سريان مفعول هذه المهلة 
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  :27المادة 

 في حالة تخلف أو عدم اتفاق المحك مين، تقوم اللجنة بتعيين الرئيس.

 

 :28المادة 
للجنة من أجل تمديد األجل المذكور يجوز لكل أحد من المحك مين أو معا، تقديم طلب مبرر 

 .أعاله 26في المادة 
 

  :29المادة 
 .يوم 15يمتد الى  للجنة أن تمنح أجال إضافيا يمكن

 :30المادة 
وأسمائه ومؤهالته والمعلومات أن يتضمن اقتراح المحكمين المشترك للرئيس ألقابه يجب   

  .به الخاصة
 .يتم إطالع اللجنة بهذا االقتراح

 

 : 31المادة
 تدعو اللجنة الرئيس المعي ن إلفادتها بـ: 

 ؛بطاقة تقديم، وبيان سيرة ذاتية -
 أعاله.13مطابقة ألحكام المادة تصريح بالقبول  -

 ال يستلزم هذا الطلب تعيينه بالضرورة من قبل اللجنة.
 

 :32المادة 
 .م المقترح خالل ذلك الشهراللجنة في تعيين المحك   بتت

بتعيين الرئيس بعد أن عاينت أن الرئيس المقترح استوفى الشروط تقوم اللجنة  -
 ؛والمؤهالت المطلوبة

أن الرئيس المقترح ال يستوفى للشروط والمؤهالت المطلوبة فإنها  عاينتإذا و -
 يوم. 15تطلب من المحكمين تقديم اقتراح آخر في مدة 

 

 :33المادة 

 يوم. 15الثاني خالل مدة  االقتراحتبت اللجنة في 

إذا الحظت اللجنة مرة أخرى أن الرئيس المقترح ال يستوفي الشروط المطلوبة، تقوم هي 
 بتعيينه.

 

 :34المادة 

 يُمكن للمحك مين أن يطلبوا من اللجنة تعيين رئيس المحكمة بالنيابة عنهم.
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 والدفعاتمصاريف التحكيم 

 :35المادة 

من قبل األمانة بناًء التحكيم  مصاريف حساب علىتحد د مصاريف التحكيم والدفعات المقدمة 
 من قبل المركز. ويُراجع دورياعلى جدول يُعد  

 في حالة نقص الدفعات، يجوز لألمانة أن تطالب بدفعات جديدة.
 

 : 36المادة 

 .مناصفة يسدد كل طرف الدفعة أو الدفعات المسبقة
في حالة تخلف أحد الطرفين أو رفضه، يجوز للطرف اآلخر، بمبادرة منه أو بدعوة من 

 األمانة، أن يحل محل الطرف المتخلف. 
األحوال، يمكن للجنة أن ترسل الملف الى المحكمة من أجل الفصل فيه بموجب  وفي جميع

اءات قرار تحكيمي جزئي بسبب تخلف أحد الطرفين عن تسديد الدفعة، وتواصل إجر
 الدعوى.

 

 الخصومة التحكيمية

  :37المادة 
 تُنص ب محكمة التحكيم من قِبل لجنة التحكيم.

 تشرع المحكمة في أعمالها فور تنصيبها.
 

 :38المادة 
، كما تفصل في القضايا باسمها وحرية وعدم انحياز استقالليةتؤدي المحكمة مهامها بكل 

 هذه القواعد. احترامالخاص في إطار 
 

 المهمة  وثيقة

 :  39المادة 

 تضمن:وثيقة المهمة التي ت طرافمع األ باتفاقر المحكمة تحر  
 ؛وصفاتهم لألطراف والتسميات الكاملة األسماء -أ

سير  والمراسالت أثناءاإلخطارات  إليهم أن توجيهعناوين األطراف أين يمكن  -ب
 التحكيم؛

اإلمكان الى كل  واإلشارة قدر والقرارات الُملتمسةعرضا وجيزا الدعاءات األطراف  -ت
   ؛مبلغ مطالب به في األصل أو في الدعوى المقابلة

أو بمبادرة  طرافها بطلب من األحل  المزمع موضوع الخالف النقاط قائمة تتضمن  -ث
 المحكمة؛من 

  ؛وألقاب وصفات وعناوين المحك مين أسماء -ج
 التحكيم؛مكان  -ح
 التحكيم؛لغة  -خ
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 الدعوى؛القواعد المطبقة خالل توضيحات تتعلق ب -د
سمح يي ذالبند الاألمر، اإلشارة إلى  وإن اقتضى، المطبق في الموضوعالقانون  -ذ

 .واإلنصافمع التفويض بالصلح أو وفقا لقواعد العدل للمحكمة بالفصل 
 

 : 40المادة 

 تُوقع وثيقة المهمة من قبل المحك مين وكذا من قبل األطراف أو مستشاريهم.
أحد المحك مين أو أحد األطراف التوقيع، تُرسل وثيقة المهمة إلى اللجنة التي قد إذا رفض 

  .صرف النظر في ذلكت
 

 المحكمة اختصاص

 : 41المادة 

 .رفع طلب التحكيم أمام المركزصحة  وكذا فيبها  الخاص االختصاصتفصل المحكمة في 

 

 اإلجراءات على التطبيق واجبة القواعد

 : 42المادة 

تسرى  .المحكمة. في حالة سكوت هذه القواعد أمام إلجراءاتقواعد التحكيم هذه اسري ت

 هذه، حسبعند غياب قواعد األطراف  اإلجراءات حسب القواعد التي يحددها األطراف، أو
 إجراءات وطني أم ال. الى قانونما تحدده المحكمة، سواء كانت باإلشارة 

أن توفر  وتحرص على وبكل انصافبصفة عادلة  إلجراءاتتسير المحكمة ا في كل الحاالت،
  .لدى كل طرف إمكانية االستماع إليه بشكل واف

 

 : 43المادة 

 واحترام حقوقبكافة الوسائل التي تراها مناسبة في إطار الشفافية  تسير المحكمة الخصومة
 الدفاع و العدل بين االطراف.

  خالل سير الخصومة:للمحكمة يجوز
 ؛األطراف تقديم عناصر ثبوتية إضافيةأن تطلب من -
أن تفصل في النزاع بناء على المستندات المقدمة من األطراف فقط، أو على دعوتهم إلى -

 ؛جلسة سماع أو مرافعات
 أن تلجأ الى الجهات القضائية الحكومية إذا تطلبت ظروف القضية ذلك. -

 

  :44المادة 

بين األطراف. يُوقع محضر الصلح من قبل يجوز للمحكمة أثناء سير الخصومة أن تصلح 
 .تقوم المحكمة بإقفال الخصومة..الرئيس و االطراف
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موضوعالالمطبقة في  قواعد القانون

 :45 المادة
القواعد القانونية الواجب على المحكمة تطبيقها في موضوع  اختيارحرية  لألطراف
هذا الخيار، تطبق المحكمة القواعد القانونية التي تراها مالئمة. وعند غيابالنزاع.

السلطة في  األطراف ، إذا منحتهاواإلنصافتفصل محكمة التحكيم وديا أو وفقا لمبادئ العدل 
 ذلك.

غة التحكيمل

 : 46المادة 

الظروف  االعتبارتحدد المحكمة لغة التحكيم مع األخذ بعين  األطراف،عند غياب اتفاق بين 
 بما فيها لغة العقد. بها،المرتبطة 

مكان التحكيم

: 47المادة 

 االختيارالتحكيم مكان التحكيم ما لم يتفق األطراف على غير ذلك أو تركوا حرية  اتفاقيةتحد د 
 للمحكمة.

 القيام بالمداوالت في أي مكان آخر تراه مناسبا.يجوز للمحكمة 

اجراءات االستعجال

: 48المادة 

من  التدابير االستعجالية. ترخص هذه تدابير استعجاليةيجوز لألطراف تقديم طلب اتخاد 
المحكمة، إذا تم تشكيلها، و إال من اللجنة إذا لم يتم ذلك ، من أجل رفع دعوى أمام القاضي 

 الحكومي.

دفعة قبل اتخاذ أي قرار بخصوص اجراءات االستعجال.اليُطلب تسديد 

أثناء سير الخصومةاستبدال المحكمين 

 : 49المادة 
أحد المحك مين، أو في حال تخلف يثيره أحد األطراف  انسحابفي حالة وجود مانع أو وفاة أو 

 أو تعاينه اللجنة، يتم استبداله وفق نفس شروط تعيينه.
 إن قرارات االستبدال المتخذة من قبل اللجنة غير قابلة للطعن.

 .أحد المحك مين بدالال يتم اإلعالن عن مسببات است
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 رد المحكمين أثناء سير الخصومة

  :50المادة 
ألسباب  المؤدون لمهامهماء سير الخصومة، تقديم طلب رد المحك مين نيجوز لألطراف، أث

 من تاريخ علمهم بتلك األسباب. اعتباراأجل شهر  وهذا خاللبعد تعيينهم،  فيما تتعلق فقط
محك م بسبب انحياز واضح خالل إجراءات سير يجوز كذلك لألطراف تقديم طلب رد 

  الخصومة.
 

 :51المادة 
 يهمه األمر. الطرف الذيلدى األمانة من قبل  يتم إيداع طلب رد أحد المحك مين

تُعلم اللجنة بذلك المحك مين و األطراف فورا َو تدعوهم الى تقديم مالحظاتهم في أجل أقصاه 

 يوما.  15

 

 : 52المادة 

 .إجراءات الخصومة التحكيمية بقوة القانونتُعلق 
  .تبت اللجنة في طلب الرد هذا

 ال تكون مسببات القرار موضوع أي تبليغ.
 إن قرار اللجنة غير قابل للطعن.

 

 :53المادة 

 في حال قبول طلب الرد، تقوم اللجنة باستبدال المحك م المطلوب رده.
 .المحك م الذي قبلت برده اللجنةاستبدال سيرها بمجرد  تستأنف الخصومة التحكيمية

 

 أحكام التحكيم الجزئية

 :54المادة 

يمكن للمحكمة أن تصدر أحكاما قبل الفصل في الموضوع أو أحكاما جزئية، أو أن تأمر 
عن كل عنصر  ، كما أنها تتمتع بجميع الصالحيات من أجل البحثمفيدة بتدابير تحقيق تراها

 عنصر تقديري آخر.أو وثيقة أو شهادة أو أي 

ذ المحكمة قرارها باألغلبية.  في حال وجود أكثر من محك م، تتخ 

 

 توزيع مصاريف التحكيم

 :55المادة 

 .األطراف وتوزيعها بينمصاريف التحكيم في تبت المحكمة في حكمها النهائي 
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 مشروع حكم التحكيم

  :56المادة 

يعرض مشروع حكم التحكيم ، قبل إمضائه من قبل المحك مين ،على اللجنة التي يمكن أن 
 تلفت أنتباه المحكمين الى أي نقطة قد تراها من الصواب. 

 مالحظات اللجنة. استالمتصدر المحكمة حكمها النهائي خالل الشهر الذي يتبع 
 

 الحكم التحكيمي النهائي

 : 57المادة 

قبل المحكمة. في حال تعدد المحك مين يصدر الحكم باألغلبية،  ويُوقع منيُعلل الحكم، ويؤرخ 
 وإذا رفض أحدهم التوقيع، يتم اإلشارة إلى ذلك.

 يُسل م الحكم إلى لجنة التحكيم.
يتم إخطار األطراف عن طريق األمانة بواسطة ظرف مضم ن مع وصل باالستالم أو عن 

 رى مضمونة الوصول.طريق كل الوسائل األخ
 إن االحكام التحكيمية غير قابلة للمعارضة وال اللتماس إعادة النظر.

 .يجوز لألطراف التخلي عن طرق الطعن المتعلقة باألحكام الصادرة إذا سمح القانون بذلك
 

 :58 المادة
 فيالواردة أشهر اعتبارا من تاريخ التوقيع على وثيقة المهمة  06أجل  تصدر األحكام خالل

 أعاله. 40المادة 

 .يمكن للجنة تأجيل القرار مرة واحدة أو عدة مرات بطلب من المحكمة
 

 الحكم الصادر تصحيح أو تفسير 

 

 : 59المادة 

من  اعتبارايوم  60يجوز لألطراف تقديم طلبات تفسير أو تصحيح الحكم خالل مدة أقصاها 

 الحكم. استالمتاريخ 
 مالحظاته خالل أجل شهر. إلدالء بل يُدَْعىالذي  الطرف اآلخرهذه الطلبات الى األمانة ترسل 

باإلضافة إلى مالحظاتها  ومالحظات األطرافتعرض اللجنة، فورا، على المحكمة طلبات 
 الخاصة.

 

 :60المادة 

 مداوالت جديدة: أو مرافعاتالى من دون اللجوء  يمكن لمحكمة التحكيم
 أي خطأ مادي آخر. والحساب أو.تصحيح أخطاء الكتابة 1

 .. تفسير جزء محدد من الحكم2



  مركز المصالحة والوساطة والتحكيم

   والصناعةللغرفة الجزائرية للتجارة 
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 األصلي. يعتبر الحكم الصادر في أحد الحاالت المذكورة أعاله كجزء ال يتجزأ من الحكم
يوم اعتبارا من  30يجب على المحكمة أن تفصل في طلبات التصحيح أو التفسير خالل أجال 

 تاريخ رفع الدعوى اليها.
 مقبول أمام المحكمة. النظر غيرإعادة  التماسأو  اعتراضكل 
 

 :61المادة 

 .والتصحيح التفسير كل طرف بحكم ، فورا،تخطر األمانة

 .األصليلنفس شروط إخطار الحكم  اإلخطار يخضع هذا

 :62المادة 

 .حكمسنوات اعتبارا من تاريخ النطق بال 05تحتفظ األمانة بالملفات لمدة خمس 
 

 أحكام التحكيم تنفيذ

 : 63المادة 

 .الحكم وديا يقدم المركز مساهمته في تنفيذ هذا
 

 بدء سريان المفعول

 :64المادة 
 التي سبقتها. وتعوض القواعدتلغي قواعد التحكيم هذه 

 يبدأ سريان مفعولها اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها.
حال تنازل بقا والقضايا الجارية إلى قواعد التحكيم السابقة، إال في اتخضع العقود المبرمة س

 األطراف.
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