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مركز المصالحة والوساطة والتحكيم
للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
تنفيذ قواعد التحكيم
المادة :1
يتم تنفيذ قواعد التحكيم هذه من قِبل كل من أمانة المركز (يُشار إليها فيما سيأتي باألمانة)،
ولجنة التحكيم التابعة للمركز (يشار إليها فيما سيأتي باللجنة) ،ومحكمة التحكيم (يُشار إليها
فيما سيأتي بالمحكمة).
1-1

إن األمانة هي الهيئة اإلدارية للمركز .فهي مرتبطة بإدارة الغرفة الجزائرية للتجارة
والصناعة ،كما أنها خاضعة للسلطة السلمية التي يمارسها مدير عام الغرفة الجزائرية
للتجارة والصناعة الذي يحدد تشكيلها و مخططها الهيكلي.
إن األمانة مؤهلة الستالم وتسجيل وتسيير الملفات ال ُمقدمة من قبل األطراف وهذا،
في إطار مهام المركز .وفي هذا الصدد تختص األمانة السيما بما يلي:
 ِإ ْخبار وإعالم ألطراف والغير بسير المركز؛استالم الملفات المقدمة من قبل األطراف و تسجيلها مقابل وصل استالم؛تحديد مبلغ مصاريف التسجيل و قبضه و إعطاء المخالصة؛حساب و مطالبة و قبض الدفعات المقدمة على حساب مصاريف التحكيم؛تسليم كل شهادة ذات عالقة مع الملفات المقدمة للمركز؛إخطار األطراف بجميع القرارات واألحكام التحكيمية؛تسليم النسخ التنفيذية ونسخ القرارات واألحكام التحكيمية؛-حفظ الملفات و أصول القرارات و األحكام التحكيمية.

تُنسق األمانة مع اللجنة بصفة وطيدة من أجل التسيير الحسن للملفات المسجلة وكذا من أجل
مراعاة اآلجال .و في هذا الصدد ،فهي تعرض جميع الطلبات و المسائل التابعة الختصاص
اللجنة .كما ت ُ ِعد الملفات و جلسات اللجنة و تحرر المحاضر على إثر ذلك.
إن األمانة مؤهلة ألجل التواصل مع األطراف والمحكم أو المحكمين وفي هذا الصدد ،فهي
مؤهلة ألجل ارسال ملفات وعرائض والمذكرات الجوابية لألطراف والقيام باإلخطارات
المتعلقة باآلجال والقرارات.
2-1

لجنة التحكيم (المشار إليها فيما سيأتي بـ اللجنة) :وهي مكلفة بالتنسيق مع األمانة،

ﺑﺈﻋداد ﺗﻧﺻﯾب ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم واﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻺﺟراءات.
ﯾواﻓﻖ ﻣﺟﻠس اﻟﻐرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ أﻋﺿﺎء ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن  5أﻋﺿاء.
ﺗﺣدد ﻣدة ﻋﮭدة أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺛﻼث )  (3ﺳﻧوات ،وھﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﻧﮭﺎء ھذه
اﻟﻌﮭدة ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ أو وﻓﺎة ﻋﺿو أو ﺑﻘرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻐرﻓﺔ.
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ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋاﻣﺔ ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل  ،وﺑﮭذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﺗﻧﺗﺧب ﻣﻧﮭﺎ
اﻟرﺋﯾس وﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس .ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ إﺟﺑﺎرﯾﺎ ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﻊ ﺣﺿور ﺛﻼﺛﺔ
أﻋﺿﺎء.
ﯾﺗرأس ﺗﻠك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟرﺋﯾس ،وﻋﻧد ﺣﺻول ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎ  ،ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس .ﺗﮭدف ھذه
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و ﻛذا اﻹﺟراءات اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻣﻛن
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ إدارﯾﺎ .ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺗﻠك اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ،وﺑﺎﻟﺧﺻوص:
-

البت في رد المحكمين واستحالفهم؛
اإلشراف على تعيين المحكمين عن طريق اإلستخالف؛
البت في تعيين المحكمين الُمقترحين؛
تنصيب محكمة التحكيم؛
صرف النظر عن رفض أحد الطرفين توقيع وثيقة المهمة؛
تقديم مالحظاتها قبل منطوق القرارات التحكيمية؛
السهر على احترام آجال دراسة الملفات؛
تتخذ اللجنة قراراتها باالعتماد على أغلبية األعضاء الحاضرين.

تتولى األمانة مسؤولية إدارة األمانة العامة للجنة وتنظم االجتماعات حيث تقوم بتحضير
وطرح المسائل والملفات الواجب على اللجنة الفصل فيها .كما ت ُحرر محاضر االجتماع
الخاصة بأشغال اللجنة.
 3-1ﺗُﻛﻠّف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ( ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾﻖ و اﻟﻔﺻل ﻓﻲ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  11و ﻣﺎ ﯾﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗواﻋد اﻟﺗﺣﻛﯾم ھذه.

رفع دعوى أمام المركز
المادة :02
يرفع النزاع الى المركز عن طريق إيداع طلب للتحكيم لدى األمانة.
يُقدم طلب التحكيم بموجب اتفاقيه تحكيم كما هو محدد في المواد  3و 4أدناه ،كما يرسل هذا
الطلب و يُداع لدى األمانة الكائنة بـ 06 :نهج أميلكار كابرال-الجزائر.
يستوجب رفع النزاع الى المركز تطبيق أحكام هذه القواعد.
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اتفاقية التحكيم
المادة :03
يقصد بشرط التحكيم في هذه القواعد اتفاقية التحكيم ال ُمبرمة قبل نشوء النزاع ،حيث بإمكانه أن
يكون مستقال عن العقد التجاري أو واردا فيه.
يُشير طلب التحكيم المؤسس على شرط التحكيم إلى ما يلي:
األسماء والتسميات الدقيقة لكل طرف ،وصفاته وعناوينه ،ومعلوماته ،وأرقام هواتفه،والفاكس والبريد اإللكتروني؛
أسماء وعناوين مستشاريهم عند اللزوم؛عرض موجز لسير األحداث والوقائع المتعلقة بالنزاع؛موضوع الطلب ومبلغ النزاع؛شرط التحكيم و/أو الوثيقة المدرجة بها؛-أسماء ،وألقاب والمعلومات الخاصة بالمحكم الذي يرغب الطرف في تعيينه.

المادة : 04
اتفاق التحكيم (مشارطة التحكيم) هو اتفاقية التحكيم المبرمة بعد نشوء النزاع ،مستقل عن
العقد التجاري.
يُشير طلب التحكيم ال ُمؤسس على اتفاق التحكيم إلى ما يلي:
 األسماء والتسميات لكل طرف /صفاتهم وعناوينهم ومعلوماتهم وأرقام هواتفهم والفاكسوالبريد اإللكتروني؛
 أسماء وعناوين مستشاريهم عند اللزوم؛ عرض موجز لسير األحداث والوقائع المتعلقة بالنزاع موضوع الطلب ومبلغ النزاع؛ أسماء وألقاب والمعلومات الخاصة بالمحكم الذي يرغب الطرف في تعيينه ،إن لم يرداتفاق التحكيم (مشارطة التحكيم.).

المادة :05
يُرفق طلب التحكيم بالعقد واتفاقية التحكيم ويقدم على عدد نسخ مساو لعدد األطراف باإلضافة
الى نسخة خاصة باللجنة.

المادة :06
تخضع المسائل غير المفصول فيها أو غير المنصوص عليها في اتفاقيات التحكيم ،والمذكورة
في المادتين  03و 04أعاله ،إلى قواعد التحكيم هذه.

القصرالقنصلي 06.شارع اميلكار كابرال .رمز بريد16003الجزائر -ص ب 100الجزائر .أول نوفمبر-الجزائر.
7

مركز المصالحة والوساطة والتحكيم
للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة :07
عند إيداع طلب التحكيم ،يدفع المدعي المصاريف اإلدارية.
ت ُحدد هذه المصاريف وتُراجع من طرف المركز.
في حال عدم قبول الطلب ،يحتفظ المركز بالمصاريف.

مرحلة ما قبل التحكيم
المادة :08
إذا تم قبول الطلب من ظاهر االوراق ،ت ُرسل نسخة إلى المدعى عليه عن طريق األمانة،
وبواسطة جميع الوسائل التي تُمكن التتبع.
خالل أجل شهر اعتبارا من تاريخ استالم طلب التحكيم ،يودع المدعى عليه جوابه المتضمن
اسم المحكم الذي يقترحه.

المادة :09
يعتبر أحد األطراف متخلفا إذا لم يُجب على الدعوى المرسلة إليه من قبل األمانة.
يجوز لألطراف المتخلفة أن تُمثل الحقا في الخصومة التحكيمية ،أو أن تشارك في الخصومة
التحكيمية دون إمكانية االعتراض على تشكيل المحكمة.

تشكيلة المحكمة
المادة :10
تتشكل المحكمة من حكم واحد أو من عدة محكمين.
تدرس اللجنة اقتراحات األطراف وتبت في تعيين أو رد المحكمين.
تقوم اللجنة بتنصيب المحكمة.

المحكم الوحيد
المادة :11
يمكن أن يتفق االطراف على عرض نزاعهم على محكم وحيد يتم تعيينه بصفة مشتركة ،سواء
بطلب منهم أو بطلب من اللجنة.
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التحكيم الجماعي
المادة :12
يقترح المدعي في طلبه بالتحكيم ،المحكم الذي يرغب في تعيينه في تشكيل المحكمة.
في حال عدم اقتراح المدعي ألي محكم له في طلبه للتحكيم ،تدعوه األمانة ألجل القيام بذلك
في أجل أقصاه شهر واحد.
في حال تخلف أو رفض األطراف أو أحد منهم اقتراح محكما كل فيما يخصه خالل
الشهرالمحدد ،تشرع اللجنة في تعيين المحكمين.
يجوز لألطراف مطالبة اللجنة تعيين المحكم أو المحكمين نيابة عنهم.

الشروط المطلوبة في المحكمين
المادة :13
يتوجب أن يكون المحكم مؤهال للقيام بمهامه ومستقال وغير منحازا ،وجاهزا ،كما يجب أال
تكون له أية عالقة مباشرة أو غير مباشرة باألطراف.
لهذا الغرض ،يُوقع المحكمون المعينون على تصريح بالقبول ،يكون مطابقا للنموذج المحدد
من قبل المركز المرفق بهذه القواعد.

رد المحكمين
المادة :14
يجوز لكل طرف رد المحكم المقترح من قبل الطرف األخر ألي سبب وجيه ،ال سيما ذلك
المذكور في المادة  13أعاله.

المادة :15
تقوم األمانة بإرسال طلب الرد إلى الطرف الخصم وكذا إلى المحكم موضوع طلب الرد.
يحدد أجل تقديم مالحظاتهم الى  15يوم.

المادة :16
تبت اللجنة في طلب الرد بموجب قرار غير قابل للطعن .كما أنه ال يتم اإلعالن عن تعليل
القرار.

المادة :17
في حال رفض طلب الرد ،تقوم اللجنة بتعيين المحكم مع إعالم األطراف بذلك

المادة : 18
في حالة قبول طلب الرد ،تدعو اللجنة الطرف الذي اقترح المحكم المطلوب رده ،إلى اقتراح
محكما آخرا خالل أجل شهر.
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المادة :19
في حالة قبول طلب رد ثان ،تشرع اللجنة بنفسها في تعيين المحكم أو المحكمين.

المادة :20
يجوز لألطراف التنازل ،كتابيا عن حقهم في الرد كما هو منصوص عليه في المادة 15
أعاله.

إجراءات تعيين المحكمين
المادة :21
عندما تعاين اللجنة أن المحكم أو المحكمين المقترحين يتمتعون بالمؤهالت يتولى تعيينهم.

المادة :22
عندما تُعاين اللجنة أن المحكم أو المحكمين المقترحين ال يملكون المؤهالت المطلوبة ،فإنها
تطلب من األطراف اقتراح محكمين آخرين وإبالغها بالمعلومات الخاصة بهم.

المادة :23
تُرسل االقتراحات الجديدة المقبولة من طرف اللجنة إلى األطراف األخرى الذين يمكنهم تقديم
مالحظاتهم أو رد المحكمين خالل أجل شهر اعتبارا من تاريخ استالمها.
في حال الرد ،يتم التعامل وفقا لألحكام المتعلقة بالرد والمذكورة في المواد  14إلى  19أعاله.

المادة :24
في حال تخلف أو رفض األطراف اقتراح محكميهم خالل الشهر المحدد ،تقوم اللجنة بتعيينهم.

المادة :25
في جميع األحوال ،يجوز للجنة أن تنظم اجتماعات مع األطراف من أجل تشكيل المحكمة.
يجوز لألطراف أن يطلبوا من اللجنة تعيين محكم أو عدة محكمين بالنيابة عنهم.
تُحرر محاضر االجتماع وترفق بالملف.

اقتراح وتعيين رئيس المحكمة
المادة :26
بعد تعيين المحكمين المقترحين من قبل األطراف أو من قبل اللجنة نيابة عنهم ،تدعوا اللجنة
المحكمين الختيار رئيس المحكمة.
تمنح مهلة  15يوم للمحكمين من أجل تقديم اقتراح مشترك لمحكم رئيسا للمحكمة.
يبدأ سريان مفعول هذه المهلة اعتبارا من تاريخ استالم االستدعاء من قبل أخر محكم يتلقاه.
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المادة :27
في حالة تخلف أو عدم اتفاق المحكمين ،تقوم اللجنة بتعيين الرئيس.

المادة :28
يجوز لكل أحد من المحكمين أو معا ،تقديم طلب مبرر للجنة من أجل تمديد األجل المذكور
في المادة  26أعاله.

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

المادة :30
يجب أن يتضمن اقتراح المحكمين المشترك للرئيس ألقابه وأسمائه ومؤهالته والمعلومات
الخاصة به.
يتم إطالع اللجنة بهذا االقتراح.

المادة: 31
تدعو اللجنة الرئيس المعين إلفادتها بـ:
 بطاقة تقديم ،وبيان سيرة ذاتية؛ تصريح بالقبول مطابقة ألحكام المادة 13أعاله.ال يستلزم هذا الطلب تعيينه بالضرورة من قبل اللجنة.

المادة :32
تبت اللجنة في تعيين المحكم المقترح خالل ذلك الشهر.
تقوم اللجنة بتعيين الرئيس بعد أن عاينت أن الرئيس المقترح استوفى الشروطوالمؤهالت المطلوبة؛
 وإذا عاينت أن الرئيس المقترح ال يستوفى للشروط والمؤهالت المطلوبة فإنهاتطلب من المحكمين تقديم اقتراح آخر في مدة  15يوم.

المادة :33
تبت اللجنة في االقتراح الثاني خالل مدة  15يوم.
إذا الحظت اللجنة مرة أخرى أن الرئيس المقترح ال يستوفي الشروط المطلوبة ،تقوم هي
بتعيينه.

المادة :34
يُمكن للمحكمين أن يطلبوا من اللجنة تعيين رئيس المحكمة بالنيابة عنهم.
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مصاريف التحكيم والدفعات
المادة :35
تحدد مصاريف التحكيم والدفعات المقدمة على حساب مصاريف التحكيم من قبل األمانة بنا ًء
على جدول يُعد ويُراجع دوريا من قبل المركز.
في حالة نقص الدفعات ،يجوز لألمانة أن تطالب بدفعات جديدة.

المادة : 36
يسدد كل طرف الدفعة أو الدفعات المسبقة مناصفة.
في حالة تخلف أحد الطرفين أو رفضه ،يجوز للطرف اآلخر ،بمبادرة منه أو بدعوة من
األمانة ،أن يحل محل الطرف المتخلف.
وفي جميع األحوال ،يمكن للجنة أن ترسل الملف الى المحكمة من أجل الفصل فيه بموجب
قرار تحكيمي جزئي بسبب تخلف أحد الطرفين عن تسديد الدفعة ،وتواصل إجراءات
الدعوى.

الخصومة التحكيمية
المادة :37
تُنصب محكمة التحكيم من قِبل لجنة التحكيم.
تشرع المحكمة في أعمالها فور تنصيبها.

المادة :38
تؤدي المحكمة مهامها بكل استقاللية وحرية وعدم انحياز ،كما تفصل في القضايا باسمها
الخاص في إطار احترام هذه القواعد.

وثيقة المهمة
المادة : 39
تحرر المحكمة باتفاق مع األطراف وثيقة المهمة التي تتضمن:
أ -األسماء والتسميات الكاملة لألطراف وصفاتهم؛
ب -عناوين األطراف أين يمكن أن توجيه إليهم اإلخطارات والمراسالت أثناء سير
التحكيم؛
ت -عرضا وجيزا الدعاءات األطراف والقرارات ال ُملتمسة واإلشارة قدر اإلمكان الى كل
مبلغ مطالب به في األصل أو في الدعوى المقابلة؛
ث -قائمة تتضمن النقاط موضوع الخالف المزمع حلها بطلب من األطراف أو بمبادرة
من المحكمة؛
ج -أسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين؛
ح -مكان التحكيم؛
خ -لغة التحكيم؛
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د -توضيحات تتعلق بالقواعد المطبقة خالل الدعوى؛
ذ -القانون المطبق في الموضوع ،وإن اقتضى األمر ،اإلشارة إلى البند الذي يسمح
للمحكمة بالفصل مع التفويض بالصلح أو وفقا لقواعد العدل واإلنصاف.

المادة :40
تُوقع وثيقة المهمة من قبل المحكمين وكذا من قبل األطراف أو مستشاريهم.
إذا رفض أحد المحكمين أو أحد األطراف التوقيع ،تُرسل وثيقة المهمة إلى اللجنة التي قد
تصرف النظر في ذلك.

اختصاص المحكمة
المادة : 41
تفصل المحكمة في االختصاص الخاص بها وكذا في صحة رفع طلب التحكيم أمام المركز.

القواعد واجبة التطبيق على اإلجراءات
المادة : 42
تسري قواعد التحكيم هذه اإلجراءات أمام المحكمة .في حالة سكوت هذه القواعد .تسرى
اإلجراءات حسب القواعد التي يحددها األطراف ،أو عند غياب قواعد األطراف هذه ،حسب
ما تحدده المحكمة ،سواء كانت باإلشارة الى قانون إجراءات وطني أم ال.
في كل الحاالت ،تسير المحكمة اإلجراءات بصفة عادلة وبكل انصاف وتحرص على أن توفر
لدى كل طرف إمكانية االستماع إليه بشكل واف.

المادة :43
تسير المحكمة الخصومة بكافة الوسائل التي تراها مناسبة في إطار الشفافية واحترام حقوق
الدفاع و العدل بين االطراف.
يجوزللمحكمة خالل سير الخصومة:
أن تطلب من األطراف تقديم عناصر ثبوتية إضافية؛أن تفصل في النزاع بناء على المستندات المقدمة من األطراف فقط ،أو على دعوتهم إلىجلسة سماع أو مرافعات؛
-أن تلجأ الى الجهات القضائية الحكومية إذا تطلبت ظروف القضية ذلك.

المادة :44
يجوز للمحكمة أثناء سير الخصومة أن تصلح بين األطراف .يُوقع محضر الصلح من قبل
الرئيس و االطراف..تقوم المحكمة بإقفال الخصومة.
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قواعد القانون المطبقة في الموضوع
المادة :45
لألطراف حرية اختيار القواعد القانونية الواجب على المحكمة تطبيقها في موضوع
النزاع .وعند غياب هذا الخيار ،تطبق المحكمة القواعد القانونية التي تراها مالئمة.
تفصل محكمة التحكيم وديا أو وفقا لمبادئ العدل واإلنصاف ،إذا منحتها األطراف السلطة في
ذلك.

لغة التحكيم
المادة : 46
عند غياب اتفاق بين األطراف ،تحدد المحكمة لغة التحكيم مع األخذ بعين االعتبار الظروف
المرتبطة بها ،بما فيها لغة العقد.

مكان التحكيم
المادة : 47
تحدد اتفاقية التحكيم مكان التحكيم ما لم يتفق األطراف على غير ذلك أو تركوا حرية االختيار
للمحكمة.
يجوز للمحكمة القيام بالمداوالت في أي مكان آخر تراه مناسبا.

اجراءات االستعجال
المادة : 48
يجوز لألطراف تقديم طلب اتخاد تدابير استعجالية .ترخص هذه التدابير االستعجالية من
المحكمة ،إذا تم تشكيلها ،و إال من اللجنة إذا لم يتم ذلك  ،من أجل رفع دعوى أمام القاضي
الحكومي.
يُطلب تسديد الدفعة قبل اتخاذ أي قرار بخصوص اجراءات االستعجال.

استبدال المحكمين أثناء سير الخصومة
المادة : 49
في حالة وجود مانع أو وفاة أو انسحاب أحد المحكمين ،أو في حال تخلف يثيره أحد األطراف
أو تعاينه اللجنة ،يتم استبداله وفق نفس شروط تعيينه.
إن قرارات االستبدال المتخذة من قبل اللجنة غير قابلة للطعن.
ال يتم اإلعالن عن مسببات استبدال أحد المحكمين.
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رد المحكمين أثناء سير الخصومة
المادة :50
يجوز لألطراف ،أثناء سير الخصومة ،تقديم طلب رد المحكمين المؤدون لمهامهم ألسباب
تتعلق فقط فيما بعد تعيينهم ،وهذا خالل أجل شهر اعتبارا من تاريخ علمهم بتلك األسباب.
يجوز كذلك لألطراف تقديم طلب رد محكم بسبب انحياز واضح خالل إجراءات سير
الخصومة.

المادة :51
يتم إيداع طلب رد أحد المحكمين لدى األمانة من قبل الطرف الذي يهمه األمر.
تُعلم اللجنة بذلك المحكمين و األطراف فورا َو تدعوهم الى تقديم مالحظاتهم في أجل أقصاه
 15يوما.

المادة :52
تُعلق إجراءات الخصومة التحكيمية بقوة القانون.
تبت اللجنة في طلب الرد هذا.
ال تكون مسببات القرار موضوع أي تبليغ.
إن قرار اللجنة غير قابل للطعن.

المادة :53
في حال قبول طلب الرد ،تقوم اللجنة باستبدال المحكم المطلوب رده.
تستأنف الخصومة التحكيمية سيرها بمجرد استبدال المحكم الذي قبلت برده اللجنة.

أحكام التحكيم الجزئية
المادة :54
يمكن للمحكمة أن تصدر أحكاما قبل الفصل في الموضوع أو أحكاما جزئية ،أو أن تأمر
بتدابير تحقيق تراها مفيدة ،كما أنها تتمتع بجميع الصالحيات من أجل البحث عن كل عنصر
أو وثيقة أو شهادة أو أي عنصر تقديري آخر.
في حال وجود أكثر من محكم ،تتخذ المحكمة قرارها باألغلبية.

توزيع مصاريف التحكيم
المادة :55
تبت المحكمة في حكمها النهائي في مصاريف التحكيم وتوزيعها بين األطراف.
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مشروع حكم التحكيم
المادة :56
يعرض مشروع حكم التحكيم  ،قبل إمضائه من قبل المحكمين ،على اللجنة التي يمكن أن
تلفت أنتباه المحكمين الى أي نقطة قد تراها من الصواب.
تصدر المحكمة حكمها النهائي خالل الشهر الذي يتبع استالم مالحظات اللجنة.

الحكم التحكيمي النهائي
المادة : 57
يُعلل الحكم ،ويؤرخ ويُوقع من قبل المحكمة .في حال تعدد المحكمين يصدر الحكم باألغلبية،
وإذا رفض أحدهم التوقيع ،يتم اإلشارة إلى ذلك.
يُسلم الحكم إلى لجنة التحكيم.
يتم إخطار األطراف عن طريق األمانة بواسطة ظرف مضمن مع وصل باالستالم أو عن
طريق كل الوسائل األخرى مضمونة الوصول.
إن االحكام التحكيمية غير قابلة للمعارضة وال اللتماس إعادة النظر.
يجوز لألطراف التخلي عن طرق الطعن المتعلقة باألحكام الصادرة إذا سمح القانون بذلك.

المادة :58
تصدر األحكام خالل أجل  06أشهر اعتبارا من تاريخ التوقيع على وثيقة المهمة الواردة في
المادة  40أعاله.
يمكن للجنة تأجيل القرار مرة واحدة أو عدة مرات بطلب من المحكمة.

تصحيح أو تفسير الحكم الصادر
المادة : 59
يجوز لألطراف تقديم طلبات تفسير أو تصحيح الحكم خالل مدة أقصاها  60يوم اعتبارا من
تاريخ استالم الحكم.
عى لإلدالء بمالحظاته خالل أجل شهر.
ترسل األمانة هذه الطلبات الى الطرف اآلخر الذي يُدْ َ
تعرض اللجنة ،فورا ،على المحكمة طلبات ومالحظات األطراف باإلضافة إلى مالحظاتها
الخاصة.

المادة :60
يمكن لمحكمة التحكيم من دون اللجوء الى مرافعات أو مداوالت جديدة:
.1تصحيح أخطاء الكتابة والحساب أو أي خطأ مادي آخر.
 .2تفسير جزء محدد من الحكم.
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يعتبر الحكم الصادر في أحد الحاالت المذكورة أعاله كجزء ال يتجزأ من الحكم األصلي.
يجب على المحكمة أن تفصل في طلبات التصحيح أو التفسير خالل أجال  30يوم اعتبارا من
تاريخ رفع الدعوى اليها.
كل اعتراض أو التماس إعادة النظر غير مقبول أمام المحكمة.

المادة :61
تخطر األمانة ،فورا ،كل طرف بحكم التفسير والتصحيح.
يخضع هذا اإلخطار لنفس شروط إخطار الحكم األصلي.

المادة :62
تحتفظ األمانة بالملفات لمدة خمس  05سنوات اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم.

تنفيذ أحكام التحكيم
المادة : 63
يقدم المركز مساهمته في تنفيذ هذا الحكم وديا.

بدء سريان المفعول
المادة :64
تلغي قواعد التحكيم هذه وتعوض القواعد التي سبقتها.
يبدأ سريان مفعولها اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها.
تخضع العقود المبرمة سابقا والقضايا الجارية إلى قواعد التحكيم السابقة ،إال في حال تنازل
األطراف.

القصرالقنصلي 06.شارع اميلكار كابرال .رمز بريد16003الجزائر -ص ب 100الجزائر .أول نوفمبر-الجزائر.
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ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ
ﻣﻠﺣﻘﺎت

طﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ  -ﻧﻤﻮذج
ﻧﻤﻮذج ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﺈدراﺟﮫ
ﺟﺪول اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹدارﯾﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ
ا

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (الغرفة)
القصر القنصلي 06.شارع اميلكار كابرال .رمز بريد  16003الجزائر-ص ب 100.الجزائر .أول نوفمبر – الجزائر.

نموذج طلب تحكيم
يحال طلب التحكيم (عريضة) 1الى أمانة المركز إما عن طريق إيداع أو عبر بريد كتابي أو رسالة
مضمونة شامال على البيانات األتية.

طﻠب ﺗﺣﻛﯾم
 / 1بيانات حول األطراف:
المدعي:

ﻋرﯾﺿﺔ

االسم واللقب.................................................................................. :-العنوان........................................................................................ :

.......................................................................................
أرقام الهاتف والفاكس........................................................................ :بيانات.......................................................................................... :
ممثله............................................................................................ :

المدعي عليه:
االسم واللقب.................................................................................. :-العنوان........................................................................................ :

.......................................................................................
أرقام الهاتف والفاكس........................................................................ :بيانات........................................................................................... :
ممثله............................................................................................ :
 / 2عرض األحداث والوقائع.
يقدم المدعي في طلب التحكيم عرضا موجزا لسير األحداث:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

1

ال تقبل أي إحالة طلب التحكيم الى أمانة المركز ،سواء كانت عن طريق إيداع أو عبر بريد كتابي أو رسالة مضمونة ،إال إذا قام الطالب بتسديد
مبلغا نظير ما يقدمه المركز من تكاليف إدارية.

 / 3اإلجراء.

 3.1أنقل هنا محتوى شرط التحكيم:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
 3.2تعيين المحكمين
االسم واللقب.................................................................................. :العنوان........................................................................................ :مع رفق السيرة الذاتية

 / 3.3بيانات إضافية تتعلق بالقواعد المراد تطبيقها بالنسبة لإلجراءات:
القانون الذي اتفق األطراف على اختياره.................................................. :مقر التحكيم.................................................................................... :-لغة التحكيم.................................................................................... :

 / 4الطلبات
حدد الطلبات:
ا)..................................................................................................
ب) ................................................................................................
ث) ................................................................................................

التوقيع  /الختم

اﻻﺗﺻﺎل

التاريخ

اسم الطالب أو ممثله
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ﻧﻤﻮذج /ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﺎدراﺟﮫ
ﻤوذج ﺸرط اﻟﺘﺤك�م اﻟذي ﯿﺘﻌﯿن إدراﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠوء اﻟﻰ
اﻟﺘﺤك�م �ﻐرض ﺤﻞ اﻟﻨزاﻋﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻨظﺎم ﻤركز اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟوﺴﺎطﺔ
واﻟﺘﺤك�م)اﻟﻤركز( اﻟﺘﺎ�ﻊ ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻟﺠزاﺌر�ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

ﯿﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻟذﯿن �ﺤﯿﻠون ﻨزاﻋﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻤركز اﻹﺸﺎرة �ﺼراﺤﺔ اﻟﻰ اﻟﻤركز ﻀﻤن اﺘﻔﺎﻗ�ﺔ اﻟﺘﺤك�م.
وﻋﻠ�ﻪ ،ﯿدﻋو اﻟﻤركز اﻷطراف اﻟراﻏﺒﯿن ﻓﻲ إﺤﺎﻟﺔ ﻨزاﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤك�م وﻓق ﻨظﺎﻤﻪ ﻟﻠﺘﺤك�م إدراج �ﺸرط اﻟﺘﺤك�م اﻟوارد أدﻨﺎﻩ ﻓﻲ
ﻋﻘودﻫم:

وﻓﻘﺎ ﻟﻨظﺎم ﻤركز اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
"ﺠﻤ�ﻊ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋن ﻫذا اﻟﻌﻘد أو اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ �ﻪ ﯿﺘم ﺤﺴﻤﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌ�ﺎ ً
ﻤﻌﯿﻨﯿن
ﻤﺤكم واﺤد أو ﺜﻼﺜﺔ ّ
واﻟوﺴﺎطﺔ واﻟﺘﺤك�م اﻟﺘﺎ�ﻊ ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻟﺠزاﺌر�ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒواﺴطﺔ ّ
ﻤﺤكﻤﯿن ّ

1

ط�ﻘﺎ ﻟﻨ�ﺎم ﻫذا اﻟﻤر�ز".
ً

1

ﯿﺘم اﻻﺨﺘ�ﺎر ﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀ�ﻪ اﻟظروف� ،ﻤﺎ ﻓ�ﻪ �ﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨزاع.
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اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻣرﻛز اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ واﻟوﺳﺎطﺔ واﻟﺗﺣﻛﯾم

----------------------------------------------------------------------------------

ﺟﺪول اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹدارﯾﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧزاع

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل اﻟرﺳوم ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر
اﻟﺟزاﺋري

ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﻣﻧذ 26.02.2017

ﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺗﺳﺟﯾل

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل اﻟرﺳوم ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري

اﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل اﻟرﺳوم ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر

اﻟﻣرﻛز

اﻟﻣﻘرر

اﻟرﺋﯾس

أﻗل ﻣن 5.000.000

50.000

150.000

80.000

20.000

750.000

5.000.000اﻟﻰ 10.000.000

50.000

150.000

96.000

24.000

800.000

300.000

 10.000.000اﻟﻰ 20.000.000

50.000

200.000

120.000

30.000

850.000

35. 000

 20.000.000اﻟﻰ 50.000.000

50.000

350.000

160.000

40.000

900.000

400.000

 50.000.000اﻟﻰ 100.000.000

50.000

500.000

240.000

60.000

1.000.000

500.000

 100.000.000اﻟﻰ 500.000.000

50.000

750.000

320.000

80.000

2.000.000

1.000.000

ﻣن  5.00.000.000ﻓﺄﻛﺛر

50.000

1.000.000

400.000

100.000

3.000.000

1.500.000

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل
اﻟرﺳوم ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر
اﻟﺟزاﺋري

اﻟﺟزاﺋري

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم
ﻣﺷﻛّﻠﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﺣﻛﻣﯾن

ﻣﺣﻛم وﺣﯾد

250.000

مركز المصالحة والوساطة والتحكيم
أمانة مركز المصالحة والوساطة والتحكيم:

ال هاتف  / 021.96.77.77:مكتب 158 :
021.96.45.94 / 021.96.46.25
اﻟﻔﺎﻛس021.96.45.94/ 021.96.46.25 :
www.caci.dz

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

يلكار كابرال  .رمزبريد 16003الجزائر -ص ب
نصلي . 06شارع ام
القصرالق
 100الجزائر .أولنوفمبر –الجزائر.ساحةالش هداء.الجزائر
ال هاتف021 96 66 66 /021.96.77.77 :
الفاكس021 96 70 70 :
www.caci.dz
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