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Abstract: 

 
 Longer investment is one of the most important international 

sources for financing and developing economic activities, and this is 
why international interest in it has increased, especially kamame 

countries, including the Arab ones, and Algeria is among these 

countries that have gone through a series of reforms in light of the 

sluggish economy, fed up with legal reforms, the most recent of 

which was Law N°09/16 of 2016 related to investment promotion, 
and Law n°08/09 of 2008 related to civil and administrative 

procedures, these laws in which the Algerian legislator has devoted 

the space for international or international commercial arbitration as 

an alternative and subversive choice for resolving investment 

contract disputes, as it is a protective guarantee that the foreign 

investor can reassure in the state Algerian host of his capital. This is 
the guarantee that Algeria has made in its international agreements, 

even if that is at the expense of the national judiciary that has the 

primary competence to resolve such disputes, and the breach of 

balance between the interest of the state and the desire of the foreign 

investor to use it for arbitration. 

Key words: Foreign Investment, Investment Climate, International 

Arbitration, National Jurisdiction, Investment Disputes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
1
 Dr. , Blida2 University, Algeria, chromdz@gmail.com, http://orcid/org/ 0000-0003-0634-697X 

Received: 

25/11/2020 

Accepted: 

10/12/2020 

Published: 

01/01/2021 

 

This article has been 

scanned by iThenticat 

 No plagiarism detected 

Copyright © Published 

by Rimak Journal, 

www.rimakjournal.com 

Rimar Academy, Fatih, 

Istanbul, 34093 Turkey  

All rights reserved 

 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 

Research Article  

 

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.1-3.27


Rimak Journal, Volume 3, Issue 1  350 

 

Junuary 2021, Volume 3, Issue 1  
p. 394 306-  

ي   قضاء التحكيم الدّولي ضمانة حمائية لحسم منازعات االستثمار األجنب 
: 

 
ي    ع الجزائري أنموذجا  التشر

 
ى   2زالسي بشر

 

 الملخص
إإلقتصإدية وتنميتهإ، ولهذإ يعد إإلستثمإر ؤحدى أهم إلمصإدر إلدولية لتمويل إألنشطة 

ن هذه إلدول  إمية ومنهإ إلعربية، وإلجزإئر من بي 
ّ
تزإيد إإلهتمإم إلدولي به، خإصة إلدول إلن

ي 
ي ظل إإلقتصإد إلحّر، منهإ إؤلصالحإت إلقإنونية، وإلت 

ن
ي خإضت جملة من إؤلصالحإت ػ

إلت 
قية إإلستثمإر، 6961لسنة  61/90كإن آخرهإ قإنون رقم  90/90وإلقإنون رقم  إلمتعلق بت 

ع  6990لسنة  ي كّرس فيهإ إلمشر
ن إلت  إلمتعلق بإؤلجرإءإت إلمدنية وإؤلدإرية، هذه إلقوإني 

ي لحسم منإزعإت 
إلجزإئري قضإء إلتحكيم إلدولي أو إلتجإري إلدولي كإختيإر بديل وإستثنإئ 

ي لدى إلد  لهإ إلمستثمر إألجنت 
ن ولة إلجزإئرية إلعقد إإلستثمإري، كونه ضمإنة حمإئية يطمي 

ي إتفإقيإتهإ إلدولية، وإن كإن 
ن
ي فعلتهإ إلجزإئر ػ

إلمضيفة لرؤوس أموإله. هذه إلضمإنة إلت 
ي حل كذإ منإزعإت، ومإ 

ن
ي صإحب إإلختصإص إألصيل ػ

ذلك عىل حسإب إلقضإء إلوطتن
ي إستعمإله 

ن
ي ػ  مصلحة إلدولة ورغبة إلمستثمر إألجنت 

ن ي إلتوإزن بي 
ن
ينجم عنه من ؤخالل ػ

 .يمللتحك
، إلقضإء : الكلمات المفتاحية ، إلمنإخ إإلستثمإري، إلتحكيم إلدولي ي إإلستثمإر إألجنت 

، منإزعإت إإلستثمإر ي
 .إلوطتن

 

 المقدمة: 
ي توفت  إلمنإخ إإلستثمإري، قصد 

ن
، ولقد ظهر إلتنإفس بينهمإ ػ ي تزإيد مسغ غإلبية دول إلعإلم بمسإئل إإلستثمإر إألجنت 

، ولقد تجىل هذإ إلمسغ جذب أكت  نسبة منه، كونه  ي إلتنمية إإلقتصإدية وإلّرفإه إإلجتمإعي
ن
يلعب دورإ جوهريإ ػ

ي شهدت 
ن هذه إلدول إلت   من بي 

ّ
ين، وإلجزإئر تعد إمية، منذ بدإية إلتسعينإت من إلقرن إلعشر

ّ
خصوصإ لدى إلدّول إلن

ي ل إتيجية، وموإكبة ؤصالحإت متعددة بعد تبنيهإ سيإسة إقتصإد إلسوق، لجذب إإلستثمإر إألجنت  تمويل مشإريعهإ إؤلست 
ي تلك 

ن
ع إلجزإئري عت  مرإحل تإريخية، إتضحت ػ إلتطّورإت إإلقتصإدية إلعإلمية. ؤن هذه إلسيإسة قد برهن عنهإ إلمشر

، أو مإ تعلق 6961لسنة  61/90إؤلصالحإت إلقإنونية، سوإء مإ تعلق بتطوير وترقية إإلستثمإر وإلذي كإن آخر قإنون رقم 
ة ضمإنإت تحمي حقوق 6990لسنة  90/90إنون إؤلجرإءإت إلمدنية وإؤلدإرية رقم بق

ّ
ي تضمنت عد

ن إلت  ، هذه إلقوإني 
ي إلجزإئر كدولة مضيفة له، ومن أهم هذه إلضمإنإت قضإء إلتحكيم إلدولي أو إلتجإري إلدولي لحسم 

ن
ي ػ إلمستثمر إألجنت 

ي إلجزإئر. 
ن
ي ػ  منإزعإت إإلستثمإر إألجنت 

، ومحإولته جذبه عن طريق إلتحكيم إلدولي   اسة: أهمية الدر  ي ع إلجزإئري بإإلستثمإر إألجنت 
تكمن حول إهتمإم إلمشر

ي مجإل إلتجإرة إلدولية، 
ن
إجمة عن عقود إإلستثمإر ذإت إلطبيعة إلخإصة ػ

ّ
ي فّض إلمنإزعإت إلن

ن
كوسيلة بديلة وإختيإرية ػ

ي 
ي قوإنينه، كونه إألسلوب إلقضإئ 

ن
ي نفوس إلمستثمرين إألجإنب، هذإ إلتحكيم كّرسه ػ

ن
إلمفضل وإلذي يبعث إإلطمئنإن ػ

ن  ي إلقإئمة عىل حمإية إلمصإلح إلوطنية ومإ يمت 
ألنه يمثل عدإلة حيإدية ذإت صبغة دولية مقإرنة بعدإلة إلقضإء إلوطتن

ي هذه إلمنإزعإت، وكذلك إعتقإدإ منهم أن إلدو 
ن
ة وإلمحإكم إلمتخصصة ػ ة إلخت 

ّ
لة إلمضيفة لرؤوس حلولهإ من تعقيد وقل

ي 
ن
ي ممإرسة نفوذهإ عليه هذإ من جهة، ومن جهة ثإنية تفعيل إلجزإئر لقضإء إلتحكيم إلدولي ػ

ن
أموإلهم تتمتع بإلسيإدة ػ

ت 
ّ
ي ظل

ّ عن هذإ إلتنإزل عن بعض مبإدئهإ إلسيإدية أإل وهي إلسلطة إلقضإئية إلوطنية إلت 
إتفإقيإتهإ إلدولية، إلمعت 
ي حسم هذه إلمنإزعإت منذ بدإية إإلستقالل. متمسكة بإختصإصهإ إإلن

ن
 فرإدي ػ

:  إشكالية الدراسة:  ي إلسؤإل إلتإلي
ن
 عىل ضوء مإ تقدم تكمن ؤشكإلية إلدرإسة ػ

، ُيشكل إعتدإء عىل  ي ع إلجزإئري قضإء إلتحكيم إلدولي كضمإنة لحسم منإزعإت إإلستثمإر إألجنت 
ي إلمشر

"هل تبتن
ي حل كذإ منإز 

ن
ي ػ

 عإت ؟إختصإص إلقضإء إلوطتن
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ي من خالل  منهجية الدراسة: 
 يمكننإ إؤلجإبة عىل إلسؤإل إعتمدنإ عىل إلمنهج إلتحليىلي وكذلك إلمنهج إإلستقرإئ 

حت 
ي لهإ صلة بإلموضوع، ومإ يتبعهإ من إستنتإجإت. 

 عرض وتحليل إلنصوص إلقإنونية إلت 
 خطة إلدرإسة : وتحقيقإ ألهدإف إلدرإسة إتبعنإ إلخطة إلتإلية: 

. إلمبحث إأل  ول: إؤلطإر إلمفإهيمي للتحكيم إلدولي
ن إلدإخلية إلجزإئرية.  ي إلقوإني 

ن
: تكريس قضإء إلتحكيم إلدولي ػ ي

 إلمبحث إلثإئن
ي إلجزإئري. 

 
ي إلقإنون إإلتفإػ

ن
 إلمبحث إلثإلث: تفعيل قضإء إلتحكيم إلدولي ػ

 

 المبحث األول
 اإلطار المفاهيمي للتحكيم الدولي 

، هذإ إلتحكيم إلذي عّرف يعد نظإم إلتحكيم من إلنظم  ي
ية، قبل ظهور إلنظإم إلقضإئ  ي عرفتهإ إلبشر

إلقديمة إلت 
ي مجإل إلعقود إلتجإرية إلدولية نظرإ لمزإيإه 

ن
بتعريفإت مختلفة )إلمطلب إألول(، ولقد أصبحت له مكإنته إلمرموقة ػ

) ي
 .إلمتعددة، ورغم ذلك هنإك من عإرضه بسبب مإ يحيط به من مسإوئ )إلمطلب إلثإئن

 المطلب األول 
ي حسم منإزعإت إإلستثمإر إلخإصة  :تعريف نظام التحكيم

ن
ي يعتمد عليهإ ػ

لقد أصبح نظإم إلتحكيم من أهم إآلليإت إلت 
ي إهتمإم رجإل إلفقه وإلقضإء وعرفوه بتعريفإت مختلفة )إلفرع إألول(، وكذلك رجإل إلقإنون 

بإلعقود إلدولية، لهذإ قد لؼ 
 .) ي
 )إلفرع إلثإئن

 األول الفرع 
ي لنظام التحكيم

 
 التعريف الفقهي والقضائ

ي موإقف إإلجتهإدإت 
ن
إختلفت إلموإقف إلفقهية عىل وضع تعريف موحد لنظإم إلتحكيم، وهذإ إإلختالف تجىل كذلك ػ

ي تعريفهإ له. 
ن
 إلقضإئية ػ

 
ا
 : التعريف الفقهي لنظام التحكيمأول

ية، إبتدعه م إلبشر
َ
ن إألفرإد )خإلد،  إلثإبت أن نظإم إلتحكيم قديمإ ِقد ي تثور بي 

، 6962إؤلنسإن لفض إلمنإزعإت إلت 
ء 61ص ي ي إلجإهلية بمج 

ن
(، فقد عرفه إلسومإريون وإلرومإن وإليونإنيون منذ قرون قبل إلميالد، وعمل به إلعرب ػ

ي 
يعإت إلحديثة تبعإ للنظإم إلقإنوئن ي إلتشر

ن
إلمتبع فيهإ  إؤلسالم، ولقد ظل نظإم إلتحكيم سإئدإ ؤل أن أصبح يعمل به ػ

 ، ي ي حسم 402، ص6990)محجوئ 
ن
ي إألصيل ومنإفسإ له ػ

(، هذإ إلتحكيم إلذي أصبح نظإمإ إستثنإئيإ عن إلقضإء إلوطتن
 ، ط إلتحكيم )بإكىلي

ي إل تخلو من شر
ي ظل تنإمي عقود إلتجإرة إلدولية إلت 

ن
، وذلك ػ ي ، 6990منإزعإت إإلستثمإر إألجنت 

ي إلدول إألخرى (. ونظرإ ألهمية إلتحكيم أنشأ ل650ص
ن إلدولة وموإطتن ه مركزإ دوليإ لتسوية منإزعإت إإلستثمإر بي 

، ولقد تىل هذإ إلمركز مرإكز أخرى خإصة 460،460)هشإم، )ب.ت(، ص.ص إف إلبنك إلدولي (، يعمل تحت ؤشر
ي  أغلب أنحإء إلعإلم )إلطروإنة، محمودي، 

ن
 (.66، ص6964بإلتحكيم ػ

ي إلمجإل إإلقتصإدي إلذي يعد أسإس إلتنمية، وإلذي  فعال قد أصبح للتحكيم أو بإألحرى
ن
إلتحكيم إلدولي مكإنة مرموقة ػ

ت تنتهج سيإسإت تشجيعية لجذب 455، ص6990سغ ؤليه غإلبية دول إلعإلم )لزرق، 
ّ
ي ضل

إمية إلت 
ّ
(، وخإصة منهإ إلن

، لتحقيق إلّسلم وإلّرفإه إإل  ي ي عملية إإلستثمإر إألجنت 
ن
، وذلك منذ بدإية عقد إلتسعينإت رؤوس إألموإل إألجنبية ػ جتمإعي

ين )إلجبوري،  ي بهإ إلحمإية 60، ص6962من إلقرن إلعشر
ي ؤطإر منإخ إستثمإري محإط بعدة ضمإنإت تضؼن

ن
(، ػ

ي قد قد 
ي تتول فّض إلمنإزعإت إلت 

ن أهم هذه إلضمإنإت تلك إؤلجرإئية إلت  لالستثمإرإت إألجنبية إلّرإعية فيهإ، ومن بي 
ن إلم ي تنشب بي 

ي ظل إعتقإد أن إلقضإء إلوطتن
ن
إتيجية، ػ ي وإلدولة إلمضيفة له، خإصة إإلستثمإرإت إؤلست  ستثمر إألجنت 

ب 
ّ
ي حل إلمنإزعإت إإلستثمإرية، وعليه تطل

ن
عإجز عن موإجهة إلسلطإت إلسيإسية للدولة، وغيإب إلمحإكم إلمختصة ػ

ي ظلهإ 
ن
 قضإء إلتحكيم  إألمر ؤيجإد طرق بديلة لتسوية كذإ منإزعإت، حت  يشعر ػ

ّ
ي بإإلطمئنإن. ويعد إلمستثمر إألجنت 

ي قد تثور 
إعإت إلت  ن ي فّض إلتن

ن
ي يفضلهإ إلمستثمرون إألجإنب ػ

، أحد هذه إلطرق إلت  إلدولي أو إلتحكيم إلتجإري إلدولي
ن إلدولة إلمضيفة لهم، كونه هيئة مستقلة وهذإ هو إلغإلب )بوسهوة،  ذي  (، هذإ إلتحكيم إل641، ص6995بينهم وبي 

هإ، كونه يحظن بثقة مستثمري  هإ )عبد إلعإل، 
ّ
ي سعت إلدول إلمصدرة إلستثمإرإتهإ ؤل فك

، 6965كإن من أهم إلمطإلب إلت 
، 561ص.ص  ي ي يقدمهإ إلتحكيم إلدولي )محجوئ 

(، ألن إلمحإكم إلوطنية غت  قإدرة عىل تقديم نفس إلخدمإت إلت 
إع (، هذإ إألخت  إلذي حإول إلفقهإء تعري401، ص6990 ن فه بتعريفإت مختلفة، فهنإك من إلفقه من عّرفه بأنه: "ؤحإلة إلتن

ن بطريقة قضإئية، وذلك بوإسطة شخص  ن عىل إألقل من أجل حسمه بعد سمإع إلمتنإزعي  ن شخصي  أو إلخالف إلقإئم بي 
( بأنه: "إتفإق إألطرإف Fouchard(، كمإ عّرفه إلفقيه )41، ص6962أو أشخإص ليسوإ من قضإة محإكم إلدولة." )خإلد، 

ّرف أيضإ بأنه: "ذلك إلنظإم إلذي يستتبع عدم 
ُ
عىل أن ُيخضعوإ نزإعإتهم ؤل قضإء خإص يختإرونه بأنفسهم"، كمإ ع

ي قإنون إلمرإفعإت، 
ن
إع للمحإكم إلقضإئية إلمختصة أصال بنظره وفقإ للقوإعد وإؤلجرإءإت إلمقررة ػ ن خضوع أطرإف إلتن
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ن  ي تلك إلقوإعد وإؤلجرإءإت وإل يتقيد ؤإل بمإ ويستعيض عن ذلك بحل إلتن
ن
إع عن طريق محكم أو أكت  عإدة مإ يكون طليقإ ػ

إم حقوق إلدفإع" )عبد إلعإل،  ورإت إحت  (، كمإ 554، 556، ص.ص 6965يمليه عليه إتفإق إلتحكيم أو إلنظإم إلعإم وضن
ن Russellيعرفه إألستإذ )  إألطرإف إلمعنية ؤل شخص أو أشخإص وذلك ( بأنه: ؤحإلة مسألة أو مسإئل محل نزإع بي 

". )خإلد،   (.24، 41، ص.ص 6962بغرض إلحصول عىل حكم هذإ إألخت 
ن لألفرإد أو يوجب عليهم ؤخضإع مإ يثور بينهم من نزإع نشأ  ي يجت 

أمإ إلتعريف إلفقهي إلّرإجح للتحكيم بأنه: "نظإم قإنوئن
ت  ينتمي ؤل هيئة نظإمية معينة وتلعب ؤرإدة إألفرإد بدرجإت فعال أو ينشإ بعد حكم إلتحكيم يصدره شخص أو أك

ي تسميته" )عبد إلعإل، 
ن
 (.552، ص6965متفإوتة دورإ ػ

 
 
ي لنظام التحكيمثانيا

 
 : التعريف القضائ

ي    ع  قد إختلفت إإلجتهإدإت إلقضإئية بدورهإ حول تعريف إلتحكيم، فقد عّرفته إلجمعية إلعمومية لقسمي إلفتوى وإلتشر
إع أمإم محكم أو أكت  ليفصلوإ فيه بدإل من إلمحكمة إلمختصة به،  بمجلس ن إلدولة إلمرصي بأنه: "إإلتفإق عىل عرض إلتن

ن  إع عىل شخص معي  ن وذلك بحكم ملزم للخصوم"، بينمإ عّرفته إلمحكمة إؤلدإرية إلعليإ إلمرصية بأنه: "إتفإق عىل طرح إلتن
ن ليفصلوإ فيه دون إلمحكمة إلم ختصة"، أمإ إلمحكمة إلدستورية إلعليإ إلمرصية عرفته بأنه: "هو أو أشخإص معيني 

وط يحددإنهإ ليفصل  ن بإختيإرهمإ أو بتفويض منهمإ عىل ضوء شر ن عىل محكم من إألخيإر يعي  ن طرفي  ن بي  عرض نزإع معي 
إع بقرإر يكون نإئبإ عن شبهة إلممإألة، مجردإ من إلتحإمل وقطعإ لدإبر إلخ ن ي ذلك إلتن

ن
ي هذإ إلمحكم ػ

ي جوإنبهإ إلت 
ن
صومة ػ

 ، ي ي إلرئيسية" )محجوئ 
أحإلهإ إلطرفإن ؤليه، بعد أن يدلي كل منهمإ بوجهة نظره تفصيال من خالل ضمإنإت إلتقإضن

 (.400، 401، ص.ص 6990
ي 
 
 الفرع الثائ

ي لنظام التحكيم
 
 التعريف القانوئ

ي بأنه: "إتفإق أطرإف عالقة قإنونية 
ي إإلصطالح إلقإنوئن

ن
معينة عقدية أو غت  عقدية، عىل أن يتم إلفصل يعرف إلتحكيم ػ

، ويتول إألطرإف  ن ي ُيحتمل أن تثإر عن طريق أشخإص يتم إختيإرهم كمحكمي 
ت بينهم بإلفعل أو إلت  ي أثت 

ي إلمنإزعة إلت 
ن
ػ

ن أو أن يعه مي 
ّ
، أو عىل إألقل يضمنون إتفإقهم عىل إلتحكيم، بيإنإ لكيفية إختيإر إلمحك ن مي 

ّ
دوإ تحديد أشخإص إلمحك

وإئح إلخإصة بهذه 
ّ
لهيئة أو لمركز من إلهيئإت أو مركز إلتحكيم إلدإئمة لتتول تنظيم عملية إلتحكيم وفقإ لقوإعد وإلل

 (.05، ص6995إلهيئإت أو إلمرإكز" )حيطوم، 
ي 
ن
ط إلتحكيم، وهذإ ػ ع إلفرنسي من خالل شر ولقد تعددت إلتعريفإت إلقإنونية للتحكيم، من بينهإ تعريف إلمشر

ي عقد من إلعقود بإخضإع إلمنإزعإت  6226مإدةإل
ن
من قإنون إؤلجرإءإت إلمدنية بأنه: "إتفإق يتعهد بمقتضإه إألطرإف ػ

ي إلمإدة
ن
ع إلمرصي عّرفه ػ ي إلمستقبل للتحكيم"، أمإ إلمشر

ن
ي يمكن أن تنشأ بينهم ػ

 61من إلقإنون رقم 96إلفقرة 69إلت 
ن عىل إإلل 6002لسنة  ن إلطرفي  ي نشأت أو يمكن أن بأنه: "إتفإق بي 

تجإء ؤل إلتحكيم لتسوية كل أو بعض إلمنإزعإت إلت 
 ، ي (، كمإ عّرفه 400، 400، ص.ص 6990تنشأ بينهمإ بمنإسبة عالقة قإنونية معينة، عقدية كإنت أو غت  عقدية" )محجوئ 

ي للتحكيم للجنة إألمم إلمتحدة للقإنون إلتجإري إلدولي بأنه: "كل حكم قطغي  ي جميع إلمسإئل إلقإنون إلنموذج 
ن
 يفصل ػ

ي مسألة تتعلق بموضوع 
ن
ي ػ

إلمعروضة عىل محكمة إلتحكيم، وأيضإ كل قرإر صإدر من محكمة إلتحكيم يفصل بشكل نهإئ 
ي 
ن
ي مسألة إختصإص محكمة إلتحكيم أو أي مسألة أخرى تتعلق بإؤلجرإءإت، ولكن ػ

ن
إع أّيإ مإ كإنت طبيعتهإ أو إلفصل ػ ن إلتن

ة يع  قرإر إلمحكمة حكمإ تحكيميإ فقط ؤذإ قإمت محكمة إلتحكيم بتكييف إلقرإر إلصإدر عنهإ بأنه  هذه إلحإلة إألخت 
ّ
د

ي مإدتهإ 6050كذلك"، وعّرفته أيضإ معإهد نيويورك لسنة 
ن
بأنه: "إلمقصود بأحكإم إلتحكيم ليس فقط  96إلفقرة 96ػ

ي حإإلت محددة و 
ن
ن للفصل ػ ن إلمعيني  مي 

ّ
فظ أحكإم إلتحكيم أحكإم إلتحكيم إلصإدرة عن إلمحك

ّ
لكن أيضإ يشمل هذإ إلل

ي يخضع لهإ إألطرإف" )سعإدي، 
 (.666، 669، ص.ص 6990إلصإدرة عن أجهزة إلتحكيم إلدإئمة إلت 

ي إلمإدة
ن
ي صورته إلدولية، هذإ ػ

ن
ع إلجزإئري فقد عّرف إلتحكيم ػ من قإنون إؤلجرإءإت إلمدنية وإؤلدإرية  6940أمإ إلمشر

إعإت إلمتعلقة 6990-90-90)إلقإنون رقم ن  إلتحكيم دوليإ بمفهوم هذإ إلقإنون إلتحكيم إلذي يخص إلتن
ّ
( بأنه: "يعد

ن عىل إألقل"، ؤإل أن إلمالحظ عىل هذإ إلتعريف أنه غت  وإضح وغت  دقيق.   بإلمصإلح إإلقتصإدية لدولتي 
ي 
 
 المطلب الثائ

 مزايا ومساوئ نظام التحكيم
ي ظل تنإمي عقود إلتجإرة إلدولية إلخإصة

ن
ي يفضل نظإم إلتحكيم إلدولي لحسم  ػ بإإلستثمإر، أصبح إلمستثمر إألجنت 

ن له  منإزعإت عقود إإلستثمإر نظرإ لمزإيإهإ إلمتعددة )إلفرع إألول(. ورغم مكإنة إلتحكيم إلدولي ؤإل أن هنإك معإرضي 
 .) ي
 بسبب مسإوئه )إلفرع إلثإئن

 الفرع األول
 مزايا نظام التحكيم

ي مجإل حسم منإزعإت إلتجإرة إلدولية، نظرإ لمزإيإه لقد سبق إلقول أن للتحك
ن
يم أي إلتحكيم إلدولي أهمية بإرزة ػ
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جوء ؤليه، 
ّ
نت إلمستثمرين إألجإنب إلل

ّ
ي مك

، وإلت  ي توفر حإجيإت إلمعإمالت إإلقتصإدية ذإت إلطإبع إلدولي
إلمختلفة إلت 

ن أهم مزإيإه:   ومن بي 
ي إلفص -6

ن
ن إلتحكيم بإجرإءإته إلشيعة ػ ، ُيكسب أطرإفه إلوقت، وهذإ لقد تمت  ي وقت قيإسي

ن
إع إلمطروح ػ ن ي إلتن

ن
ل ػ

ي تحدد عإدة مدة معينة يجب أن إل يتجإوزهإ إلمحكم عند ؤصدإر قرإره، كمإ 
ن وموإثيق إلتحكيم إلت  رإجع لقوإني 

ي توقف تنفيذ حكم إلتحكيم. 
 أن أحكإم إلتحكيم غت  قإبلة للطعن فيهإ، مع ؤمكإنية رفع دعوى إلبطالن إلت 

إع يحتوي عىل أشإر  -6 ن ي جلسإته إلغت  علنية، وعدم نشر أحكإمه كون إلتن
ن
إلتحكيم قإئمإ عىل متطلبإت إلّشية ػ

ر بمرإكز أطرإف إلعقد، مثإل ذلك إلعقود إلخإصة بمنإجم  مهنية وإقتصإدية، ينجر عن عالنيتهإ ؤلحإق إلرصن
ول )زروإل،   (.550، 550، ص.ص 6961إستغالل حقول إلذهب وإلبت 

إلتحكيم من أهم إآلليإت إؤلجرإئية إلمشجعة لالستثمإرإت إألجنبية وكذإ دعم إلتنمية إإلقتصإدية، كونه  يعد  -4
ي تتمإسر وخصوصية مشكالت إلتجإرة إلدولية ومنإزعإتهإ، 

إلبديل إلمنإسب إلذي عمل عىل تثبيت إلحلول إلت 
ي يزدإد فيهإ إلطلب عىل إإلستثمإرإت إأل 

إمية إلت 
ّ
ي إلدول إلن

ن
جنبية تحقيقإ ألهدإفهإ إإلجتمإعية خإصة ػ

ط ؤخضإع إلمنإزعإت إلنإشئة عن هذه إإلستثمإرإت  وإإلقتصإدية، مإ جعل إلمستثمرون إألجإنب يفرضون شر
ي )بن سعيد، 

 (.41، 41، ص.ص: 6966لقضإء إلتحكيم إلدولي بدإل من إلقضإء إلوطتن

ي حسم منإزعإت إلتجإرة إلدولية،   -2
ن
كونه يتم بوإسطة أشخإص يتم إختيإرهم من يعد إلتحكيم وسيلة فعإلة ػ

طرف أصحإب إلعالقة، عإدة إل يكون إلمحكم من نفس جنسية أحد إألطرإف، تفإديإ ألي نوع من إإلنحيإز 
 (.551، ص6995)بوسهوة، 

ة إلقإنونية وإلفنية وكذإ إلعلمية، ؤل جإنب معرفته  -5 ؤن إلتحكيم قضإء متخصص، يكون فيه إلمحكم لديه إلخت 
ي إإلستثمإرإت إألجنبية. بإألع

ن
إع ػ ن  رإف وعإدإت إلعقود محل إلتن

ي تكون  -1
ي عقود إإلستثمإر إلت 

ن
ي قد تطرأ ػ

إعإت إلت  ن ي إتفإقيإته لحل إلتن
ن
ط إلتحكيم ػ ي بشر تمسك إلمستثمر إألجنت 

ي تعرض أ
إعإت إلت  ن ي إلتن

ن
ة من سيإدة تؤثر بهإ ػ مإم إلدولة إلمضيفة له طرفإ فيهإ، نظرإ لمإ تتمتع به هذه إألخت 

إع، 519، ص6961محإكمهإ إلوطنية )زروإل،  ن ي إلتن
ن
يعإت دولته عند فصله ػ ي متقيد بتشر

(، و أين يكون إلقإضن
ي    ع )بوسهوة،   (.624، ص6995خالفإ للمحكم إلذي يسغ ؤل تغليب إعتبإرإت إلعدإلة عىل أحكإم إلتشر

ي 
 
 الفرع الثائ

 مساوئ نظام التحكيم
ي ظهوره عن 

ن
ي حسم منإزعإت رغم أن إلتحكيم قد سبق ػ

ن
ت أهميته نظرإ لمزإيإه ػ

ّ
، وكمإ تجل ي

ي إلوطتن
إلنظإم إلقضإئ 

 : ، ؤإل أن هنإك من يعإرضه بسبب مسإوئه وإلمتمثلة أهمهإ فيمإ يىلي ي  إإلستثمإر إألجنت 
ي إلدول إلنإمية حل  -6

ن
ي ػ

، ووسيلة إستعمإرية يمنع بهإ إلقضإء إلوطتن يعد إلتحكيم آلية من آليإت إلنظإم إلرأسمإلي
ن منإز  كإت إلعمالقة إألجنبية إلمستثمرة لقوإني  ، حت  إل تتعرض إلشر ي عإت عقود إلتنمية وإإلستثمإر إألجنت 

، إلذي يحإول إلمحإفظة عىل مصإلح بالده، مإ يجعل إلدول إلنإمية ومشإريعهإ تحت رحمة  ي
إلقضإء إلوطتن

ي وإستقالليته، كون إلمحكم يطبق غإلبإ أعرإف إ
ي تعد من صنع إلمحكم إلفإقد لحيإد إلقإضن

لتجإرة  إلدولية إلت 
، 6990(، وإلذي يكون هو تإبعإ لهإ، مإ يثت  حإلة عدم إلثقة )سعإدي، 695، ص6995إلدول إلمتقدمة )حيطوم، 

 (.641ص
ي فؤن ذلك رإجع ؤل تأخر ظهور إلدولة ككيإن سيإدي،  -6

ؤن إلتحكيم وإن كإن ظهوره قبل ظهور إلقضإء إلوطتن
ي إل يمكن تركهإ لألفرإد حت  إل ومتكونة من سلطإت منهإ إل

هإ ؤقإمة إلعدإلة، إلت  ي تحقق عت 
سلطة إلقضإئية إلت 

 (.29، ص6966تسود إلفوضن وضيإع حقوق إلضعفإء )بن سعيد، 

ي يتقإضإهإ  -4
ؤن تكإليف إلقضإء أقل من تكإليف إلتحكيم، فيمإ تعلق بنفقإت إلسفر وإألجور إلبإهظة إلت 

، خإصة ؤذإ كإن إلتحكيم  ن ي أكت  من دولة )بن سعيد، إلمحكمي 
ن
 (.26، ص6966يتم ػ

 
ي 
 
 المبحث الثائ

ي القواني   الداخلية الجزائرية
 
 تكريس قضاء التحكيم الدولي ف

، كونه يمس بأحد سلطإتهإ إلسيإدية أإل وهي  ي بدإية إإلستقالل رفض إلجزإئر للتحكيم إلدولي
ن
ع إلجزإئري ػ لقد أكد إلمشر

ي إلسلطة إلقضإئية، ؤإل أن هذإ إلرف
ن
كإت إألجنبية ػ ي إتفإقهإ مع بعض إلشر

ن
ض لم يكن عمليإ، بل قبلت هذإ إلتحكيم ػ

ي ظل إنتهإج إلجزإئر سيإسة إإلقتصإد إلحّر كّرست ضإحة 
ن
ي مجإل إلمحروقإت )إلمطلب إألول(، ؤإل أنه وػ

ن
إإلستثمإر ػ

 .) ي
ي قوإنينهإ إلدإخلية )إلمطلب إلثإئن

ن
 نظإم إلتحكيم إلدولي أو إلتجإري إلدولي ػ
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 المطلب األول
جوء إل التحكيم الدولي 

ّ
 مرحلة ما بي   ّرفض وقبول الل

ي بدإية إإلستقالل رإفضة للتحكيم إلدولي كونه يمس بسيإدتهإ إلوطنية وبمؤسسإتهإ خإصة منهإ 
ن
كإنت إلجزإئر ػ

(، 6011لسنة  652-11)إألمر رقم 6011من قإنون إؤلجرإءإت إلمدنية لسنة  6إلفقرة 226إلقضإئية، وهذإ مإ أكدته إلمإدة
ي نصت: "إل يجوز للدولة وإل لألشخإص إإلعتبإري

ن أن يطلبوإ إلتحكيم"، كمإ أن قإنون رقموإلت  ن إلعموميي  )إألمر  66-16ي 
ي إلمنإزعإت إلخإصة بإلعقود إلتجإرية إلدولية، وهذإ 6016لسنة  66-16رقم

ن
( قد منح إإلختصإص ؤإل للقضإء إلجزإئري ػ
 (. 612، ص6994)كمإل،  6014إلّرفض للتحكيم إلدولي أو إلتجإري إلدولي أكده قإنون إإلستثمإر لسنة 

ي مجإل نزإعإت عقود إإلستثمإر، برهن عليه أيضإ إلقإنون )قإنون رقم
ن
لسنة  62-01وتأكيدإ إلختصإص إلمحإكم إلجزإئرية ػ

ي 6001
ن
ت سيإسة إلتحكيم إلتجإري إلدولي ػ

ّ
ي تبن

(، ؤضإفة ؤل ذلك رفض إلجزإئر إإلنضمإم لبعض إإلتفإقيإت إلدولية إلت 
ي إلتجإرة إ

ن
. 6015، وإتفإقية وإشنطن لسنة 6050لدولية، مثإل ذلك إتفإقية نيويورك لسنة حل منإزعإت إإلستثمإر ػ

ن  ي تنشأ بي 
إعإت إلت  ن ، إلذي جعل إلتن إكي

ه توجههإ إلسيإسي وإإلقتصإدي ذو إلطإبع إإلشت 
ّ
ورفض إلجزإئر لهذإ إلتحكيم مرد

، وفقإ لنص إلمإدة ي
ي من إختصإص إلقضإء إلوطتن يك إألجنت 

يك إلجزإئري وإلشر  06/64من إلقإنون رقم 96إلفقرة 54إلشر
هإ )كمإل،  كإت إلمختلطة إإلقتصإدية وست   (.612، 614، ص.ص 6994إلمتعلق بتأسيس إلشر

ي 
ن
ي مجإل إلمحروقإت إلذي يعد إلقطإع إلحسإس ػ

ن
ي إلجزإئر كإنت خالف ذلك، خإصة ػ

ن
ؤإل أن إلممإرسإت إلعملية ػ

لمجإل إلذي جعل فرنسإ تغت  من قوإنينهإ وتتبتن مبدأ إلحقوق إلعالقإت إلجزإئرية إلفرنسية بعد إإلستقالل، هذإ إ
، حيث أصبحت إلمنإزعإت إلخإصة بإلمحروقإت تخضع للتحكيم 6016إلمكتسبة، عن طريق إتفإقيإت ؤيفيإن لسنة 

، تفإديإ إلختصإص إلمحإكم إلجزإئرية )عليوش قربوع،  (، كمإ عمل 96، ص6995إلدولي بدإل من مجلس إلدولة إلفرنسي
ي 
( عىل 6015لسنة  601-15)إألمر رقم 6015( و6014لسنة 412-14)إلمرسوم رقم 6014إإلتفإق إلجزإئري إلفرنسي لسنت 

كة  6010تنظيم قوإعد إلتحكيم، ؤضإفة ؤل قبول إلجزإئر إلتحكيم إلدولي إلتجإري سنة  كة سونإطرإك وإلشر ن شر بي 
( " ي

ولية إألمريكية "جيت  ط  96(، حيث نصت إلمإدة94، ص6995( )عليوش قربوع، Gittyإلبت  من إإلتفإقية عىل شر
 ، ي

 (.46، ص6960إلتحكيم إلدولي كوسيلة لحسم منإزعإت إلعقود إإلستثمإرية )صبغن
ي ؤإل نظريإ  جوء ؤل إلتحكيم إلدولي كآلية لحل منإزعإت إإلستثمإر إألجنت 

ّ
ومإ يمكن إستنتإجه أن إلجزإئر كإنت ترفض إلل

ي أبرمتهإ فقط، دعمإ لتوجهإتهإ سإب
ي إلعديد من إلعقود إلت 

ن
قة إلذكر، أمإ عمليإ فؤنهإ أكدت لجوئهإ ؤل إلتحكيم ػ

ي عن إلقضإء  ي لحسم منإزعإت إإلستثمإر إألجنت 
ته كقضإء إستثنإئ  كإت إألجنبية، وإعتت  مؤسسإتهإ إلعمومية مع إلشر

إ ن ي صإحب إإلختصإص إألصيل، وعليه إل يمكن للجزإئر أن تتنّصل من إلت 
مإتهإ إلدولية بحجة أن قإنونهإ إلدإخىلي إلوطتن

 ، ي
ي موقف ضعف، نظرإ لحدإثة 46، ص6960يمنع قبول إلتحكيم إلدولي )صبغن

ن
ي إلستينإت كإنت ػ

ن
(، خإصة وأنهإ ػ

 (.91، ص6995إستقاللهإ )عليوش قربوع، 
ي 
 
 المطلب الثائ

ع الجزائري للتحكيم الدولي 
 مرحلة تكريس المشر

ي ظل سيإسة إإلقتصإد إلحّر 
ن
ع إلجزإئري نظإم إلتحكيم ػ ي تبنتهإ إلجزإئر لتطوير مشإريعهإ إإلقتصإدية، كّرس إلمشر

إلت 
 .) ي
ن إلمتعلقة بإإلستثمإر )إلفرع إلثإئن ي إلقوإني 

ن
ن إإلستثمإر )إلفرع إألول( ثم دعمه بصورة ضيحة ػ  إلدولي خإرج قوإني 

 الفرع األول
ع الجزائري للتحكيم الدولي خارج قواني   اال 

 ستثمارتكريس المشر
جوء ؤل 

ّ
ي تمنع إلل

يعية إلت  ي بدإية إستقاللهإ قد عرفت تجإوزإت مخإلفة لنصوصهإ إلتشر
ن
قد سبق إلقول أن إلجزإئر ػ

مت ضإحة بعد إنتهإج إلجزإئر سيإسة إقتصإد إلسوق )إلحّر( وتشجيعهإ 
ِّ
ع
ُ
، ؤإل أن هذه إلتجإوزإت قد د إلتحكيم إلدولي

 ، ي
ي )صبغن ت إلتحكيم إلدولي معيإرإ إلجتذإب رؤوس إألموإل، ومن هنإ لم تتأخر 44، ص6960لالستثمإر إألجنت  (، وإعتت 

(، ولقد 512، 514، ص.ص 6961بوضع هذه إلضمإنة موضع إلتنفيذ للحصول عىل تمويل جديد لمشإريعهإ )زروإل، 
ن إلقإئمة لتتمإسر مع إلتوجهإ ي إلقوإني 

ن
ة، من خالل ؤعإدة إلنظر ػ ي إلسنوإت إألخت 

ن
ت إإلقتصإدية إلوطنية تجسد ذلك ػ

إلجديدة، وكل ذلك بدأ بإنضمإم إلجزإئر ؤل إتفإقية إألمم إلمتحدة إلخإصة بإعتمإد إلقرإرإت إلتحكيمية إألجنبية 
ي 
ن
ي نيويورك ػ

ن
(، كل ذلك رإجعإ 626، 629، ص.ص 6990، )بوقإدوم، 6050يونيو  69وتنفيذهإ وإلمصإدقة عليهإ ػ

ي أصبح يكتسبهإ إلتحك
، لألهمية إلت  ي

ي يشعر بهإ إلمستثمر إتجإه إلقضإء إلوطتن
، منهإ تقليله من ضعف إلثقة إلت  يم إلدولي

م بمضمون إلعرف إلتجإري، وبوجود 
ّ
بإعتبإر أن منإزعإت إإلستثمإر بحكم طبيعتهإ تحتإج ؤل مؤهالت علمية وفنّية تل
ي نفوس إلمستثمرين إألجإنب )تلج

ن
إعإت وبعث إلطمأنينة ػ ن  (.601، ص6961ون، محكم محإيد لفض إلتن

ع إلجزإئري بصورة  ي إلمعإمالت إلتجإرية إلدولية، وإلذي كّرسه إلمشر
ن
ومن هنإ عدإ إلتحكيم إلدولي كقضإء طبيغي ػ

يغي رقم  ي قوإنينه إلدإخلية منهإ )إلمرسوم إلتشر
ن
(، إلذي تضمن إؤلطإر إلعإم للتحكيم إلتجإري 6004، 90-00رسمية ػ

، وإلذي جإء متأثرإ بإلق ي للجنة إألمم إلمتحدة للقإنون إلتجإري إلدولي إلخإص بإلتحكيم إلتجإري إلدولي إنون إلنموذج 
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ي 656، ص6990)علة،  6011لسنة 
ن
(، حيث فتح إلمجإل لألشخإص إلمعنوية إلتإبعة للقإنون إلعإم أن تطلب إلتحكيم ػ

إ مستمدإ من إألنظمة إلتحكيمية منه، كمإ وضع لهم نظإم 226إلعالقإت إلتجإرية إلدولية، وهذإ من خالل نص إلمإدة
-Ammache, p31, http//www.international-arbitrationإلمقإرنة، خإصة إلنظإم إلفرنسي وإلسويشي )

attorney.com( ي لنظإم (. ؤضإفة ؤل ذلك قد منح CCI( وغرفة إلتجإرة إلدولية )CNUDCI(، وكذإ إلقإنون إلنموذج 
ع من خالل هذإ إلمرسوم إلحرية ألطرإف إلعالقة إختيإر إلقإنون إلتجإري وإجرإءإته من عدمه، وتحديد مكإن  إلمشر

 (.60، ص6994إلتحكيم دإخل إلجزإئر أو خإرجهإ )تلجون، 
 لقضإء إلتحكيم إلدولي إلتجإري، عملت عىل ؤلغإء 

وحت  تتمكن إلجزإئر  من إستكمإل سيإستهإ إؤلصالحية، وتعزيز أكت 
يغي رقم سإلف إلذكر، وإلذي نص عىل إألحكإم إلخإصة  90/90لف إلذكر عن طريق قإنون سإ 04/90إلمرسوم إلتشر

ع ؤل إلتحكيم إلدولي إلتجإري 
إعإت"، أين تعرض إلمشر ن ي بعنوإن: "إلطرق إلبديلة لحل إلتن

ي إلبإب إلثإئن
ن
بإلتحكيم، وهذإ ػ

ي إلمإدة
ن
ي إلفصل إلسإدس منه، وعّرفه ػ

ن
جوء ؤل إلت 6940ػ

ّ
ي نص إلمإدةسإبقة إلذكر، وسمح إلل

ن
 96إلفقرة 6991حكيم ػ

ي له مطلق إلترصف فيهإ"، ؤإل أن إلمطإلبة به إل 
ي إلحقوق إلت 

ن
ي نصت: "يمكن لكل شخص إللجوء ؤل إلتحكيم ػ

منه، وإلت 
ي ؤطإر إلصفقإت إلعمومية، وهذإ طبقإ للفقرة

ن
ي إلعالقإت إإلقتصإدية إلدولية، أو ػ

ن
من نفس إلمإدة،  94تكون ؤإل ػ

ي ذل
ن
يغي رقممستبعدإ ػ ي إلمرسوم إلتشر

ن
ي إلذي نص عليه ػ

.  04/90ك إؤلطإر إلقإنوئن  إلملغن
ي 
 
 الفرع الثائ

ي قواني   االستثمار
 
ع الجزائري للتحكيم الدولي ف

 تكريس المشر
ن  ، ولقد إتضح ذلك من خالل إلعديد من إلقوإني  ي ع إلجزإئري عت  إلمرإحل إلتإريخية جلب إإلستثمإر إألجنت  حإول إلمشر

ي أصدرهإ 
ن إلقإنون إلخإص بإإلستثمإر لسنة  إلت  ، إلذي نص فيه 6014وإلخإصة بإإلستثمإر، ولقد كإن أّول هذه إلقوإني 

ط إلتحكيم ثم رفضه ؤل أن صإدقت إلجزإئر وبتحفظ عىل إتفإقية نيويورك لسنة  سإلفة إلذكر. وكذلك  6050عىل شر
بتسوية إلمنإزعإت إلمتعلقة بمستثمري إلدول ورعإيإ  إلمتعلقة بتسوية إلمنإزعإت إلمتعلقة 6015إتفإقية وإشنطن لسنة 

 ، يغي 6616، ص6960إلدول إألخرى )فتيسي
ع تبنيه إلتحكيم إلدولي بصدور )إلمرسوم إلتشر

 إلمشر
ّ
(، وبعدهإ أكد

(، وهذإ من خالل نص إلمإدة6004، 04/66رقم قية إإلستثمإر )إلملغن منه، ثم تاله صدور )إألمر  26(، إلمتعلق بت 
(، إلذي أكد توجه إلجزإئر نحو قضإء إلتحكيم إلدولي كإختصإص 6996، 96/94رقم

( إلمتعلق بتطوير إإلستثمإر )إلملغن
ي نص إلمإدة

ن
ي مع إلدولة إلجزإئرية إلمضيفة له، وهذإ ػ ي  61بديل لحل إلمنإزعإت إلمتعلقة بإلمستثمر إألجنت 

منه وإلت 
ي وإلدولة إ  إلمستثمر إألجنت 

ن لجزإئرية، يكون بسبب إلمستثمر أو بسبب ؤجرإء تتخذه نصت: "يخضع كل خالف بي 
ي حإلة وجود إتفإقية ثنإئية أو متعددة إألطرإف أبرمتهإ إلدولة 

ن
ه، للجهإت إلقضإئية إلمختصة، ؤإل ػ

ّ
إلدولة إلجزإئرية ضد

ي حإلة وجود إتفإق خإص ينص عىل بند إلتسوية أو بند يسمح 
ن
ن إلجزإئرية تتعلق بإلمصإلحة وإلتحكيم، أو ػ للطرفي 
 بإلتوصل ؤل إتفإق بنإًء عىل تحكيم خإص."

ي إلمإدة 95/91،6995كمإ تنإول أيضإ )إلقإنون رقم
ن
، وذلك ػ ي مجإل إلمحروقإت إلتحكيم إلدولي

ن
 50( إلمتعلق بإإلستثمإر ػ

، ي ع إلجزإئري حإرسإ عىل تبنيه لقضإء إلتحكيم إلدولي كضمإنة حمإئية للمستثمر إألجنت 
ي إلمشر

ودليل ذلك  منه. ولقد بؼ 
ي آخر قإنون خإص بإإلستثمإر، أإل وهو )قإنونرقم

ن
ي به إألمر 6961، 61/90ػ

قية إإلستثمإر، وإلذي ألغن  96/94( إلمتعلق بت 
ي نص إلمإدة

ن
ي جإءت مطإبقة لمضمون إلمإدة 62سإبق إلذكر، ولقد كإن هذإ جليإ ػ

سإبقة إلذكر من إألمر  61منه وإلت 
عىل شيإن نصوصه إلتنظيمية ؤل غإية صدور إلنصوص إلتنظيمية  61/90لقإنون من إ 41، إلذي أبقت إلمإدة96/94

 .61/90لتطبيق إلقإنون 
ي مع إلدولة إلجزإئرية،  ي حسم منإزعإت إإلستثمإر إألجنت 

ن
ع إلجزإئري، بخيإر إلتحكيم إلدولي ػ

ويبدو لنإ من تمسك إلمشر
ي حإجة مإسة لهذه إلضمإنإ

ن
ت إلحمإئية لجلب رؤوس إألموإل إألجنبية ؤليهإ إلستكمإل عىل إعتبإر أن إلجزإئر مإزإلت ػ

ي إلتنمية إإلقتصإدية وإإلجتمإعية 
ن
ن ػ ي نفوس إلفإعلي 

ن
تهإ إؤلصالحية خإصة وأن هذه إلضمإنة تزرع إإلطمئنإن ػ مست 

للبالد، رغم أن إلمالحظ من إلنصوص إلقإنونية سإلفة إلذكر قد منحت بإلدرجة إألول إختصإص حسم منإزعإت 
ط إلتحكيم. إ ، بإستثنإء وجود إتفإق ينص عىل شر ي

 إلستثمإر للقضإء إلوطتن
 

 المبحث الثالث
ي الجزائري

 
ي القانون االتفاف

 
 تفعيل قضاء التحكيم الدولي ف

 يكّرس من خاللهإ قضإء إلتحكيم إلدولي لحسم 
ن ع إلجزإئري بّسن قوإني  ي إلمشر

ة إؤلصالحإت، لم يكتؼن إستكمإإل لمست 
، بل ذهب أبعد من ذلك وعمل عىل تفعيله منإزعإت  ي  إلدولة إلجزإئرية وإلمستثمر إألجنت 

ن ي قد تنشب بي 
إإلستثمإر، إلت 

 .) ي
ي إإلتفإقيإت إلدولية، سوإء كإنت ثنإئية إألطرإف )إلمطلب إألول( أو متعددة إألطرإف )إلمطلب إلثإئن

ن
 ػ
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 المطلب األول
ي االتفاقيات 

 
 الثنائية األطرافتفعيل قضاء التحكيم الدولي ف

ي إإلتفإقيإت إلثنإئية إلغربية )إلفرع إألول(، ؤضإفة ؤل 
ن
ي تمثلت ػ

ي أبرمتهإ إلجزإئر، وإلت 
تعددت إإلتفإقيإت إلدولية إلت 

 .) ي
 إإلتفإقيإت إلثنإئية إلعربية )إلفرع ثإئن

 الفرع األول
ي االتفاقيات الثنائية الغربية

 
 تفعيل قضاء التحكيم الدولي ف

ي إلتحك
يم إلدولي أو إلتجإري إلدولي كوسيلة قضإئية لفض إلمنإزعإت إلخإصة بإلعقود إلتجإرية إلدولية، بمكإنة لقد حظن

إمية، منذ مإ يزيد عن نصف قرن، فأبرمت بشأنه إلعديد من إإلتفإقيإت 
ّ
خإصة من طرف غإلبية إلدول ومنهإ إلن

ي ؤليهإ )مج وتوكوإلت إلدولية كضمإنة لجذب إإلستثمإر إألجنت  ، وإلت  ي (، وإلجزإئر تعد من هذه إلدول 401، ص6990وئ 
ي إتفإقيإتهإ إلدولية إلمتعددة 

ن
، بل عملت عىل تفعيله ػ  تكّرس قضإء إلتحكيم إلدولي

ن ي بّسن قوإني 
ي لم تكتؼن

إمية إلت 
ّ
إلن

ي بدإية إلتسعينيإت تمإشيإ مع نظإم إإلقتصإد إلحّر إلذي ف
ن
ي لجأت ؤليهإ ػ

ة إلت  تح بإب إإلستثمإر منهإ وإلثنإئية، هذه إألخت 
، وإلمرتبة إلثإلثة عىل إلمستوى  ي ي إلجزإئر، حيث أصبحت تحتل إلمرتبة إلثإنية عىل إلمستوى إلمغإرئ 

ن
ي بقوة ػ إألجنت 

ي هذإ إلمجإل )
ن
ي ػ

ي نصت عىل تسوية Guarid, 2008, p46 http://www.avocats-bah.comإؤلفريؼ 
(، هذه إإلتفإقيإت إلت 

ن بطريقة ودية خالل مهلة ستة )منإزعإت إإلستثمإر إلنإشئة ب ن إلطرفي  ي حإلة 91ي 
ن
إع، وػ ن ( أشهر إبتدإًء من تإري    خ رفع إلتن

 ، ي )فتيسي
إع ؤمإ أمإم هيئة إقتصإدية مختصة أو أمإم هيئة تحكيمية ذإت طإبع خإص أو مؤسسإئ  ن تجإوز إلمدة يرفع إلتن

ن إإلتفإقيإت إلثنإئية إلغربية: 6615، ص6960  (، ومن بي 
 
ا
ي أجإزت من خالل إلمإدةإإلتفإق :أول

إعإت إلمحتملة  90ية إلجزإئرية إلفرنسية إلت  ن ي حإلة عدم تسوية إلتن
ن
منهإ، أنه ػ

ن ثالثة ) ي أجل مإ بي 
ن
ي ؤطإر إإلستثمإر بإلطرق إلدبلومإسية، ػ

ن
( أشهر، يمكن للمتعإقد 91( أشهر ؤل ستة )94إلوقوع ػ

جوء ؤمإ ؤل إلهيئة إلقضإئية إلمختصة
ّ
رإ إلل إعإت إلمتعلقة بإإلستثمإر )ثلجون،  إألكت  ترصن ن أو ؤل إلمركز إلدولي لتسوية إلتن

 (.602، ص6961
 
 
يطإنية وإيرلندإ إلشمإلية )إلمرسوم إلرئإسي رقم :ثانيا ي مجإل 6006، 06/211إإلتفإقية إلجزإئرية وإلمملكة إلت 

ن
مة ػ ( إلمت 

، ؤضإفة ؤل إإلتفإقية مع إإلتحإد إإلقتصإدي  (، وكذإ 6006، 56/425إلبلجيكي )إلمرسوم إلرئإسي رقمإلنقل إلجوي إلدولي
 ؤيطإليإ وإلدإنمإرك، وحت  إلمملكة إؤلسبإنية. 

ي مإدتهإ
ن
 إلجزإئر وإإلتحإد إإلقتصإدي إلبلجيكي قد إستبعدت ػ

ن مة بي  ي  90وإلمالحظ أن إإلتفإقية إلمت 
ّ

إإلختصإص إلكىل
ي كإختيإر أولي أصيل لحل نزإعإت إإلستثمإر، 

من إإلتفإقية إلجزإئرية إؤليطإلية حول  90وكذلك إلمإدةللقضإء إلوطتن
قية وإلحمإية إلمتبإدلة لالستثمإرإت )حيطوم،   (.64، ص6995إلت 

ي مإدتهإ ثالثا: 
ن
ي نصت ػ

قية وإلحمإية إلمتبإدلة لالستثمإرإت إلت   91إإلتفإقية إلجزإئرية وجمهورية جنوب ؤفريقيإ، حول إلت 
، عىل تسوية إلمنإزعإت عن طريق إلت  (.6615، ص6960حكيم )فتيسي

ي 
 
 الفرع الثائ

ي االتفاقيات الثنائية العربية
 
 تفعيل قضاء التحكيم الدولي ف

ي فّعلت من خاللهإ قضإء إلتحكيم إلدولي 
لقد صإدقت إلجزإئر أيضإ عىل إلعديد من إإلتفإقيإت إلثنإئية إلعربية، وإلت 

ن أهم هذه إإلتفإقيإت  : لحسم منإزعإت إإلستثمإر، ومن بي   هي
 
ا
(، حول إلتشجيع وإلحمإية 6000، 00/249إإلتفإقية إلجزإئرية وجمهورية سوريإ إلعربية )إلمرسوم إلرئإسي رقم :أول

ي مإدتهإ
ن
ي أحإلت ػ

ؤل إلتحكيم أمإم محكمة إإلستثمإر إلعربية، وإمإ إللجوء ؤل إلقضإء  91إلمتبإدلة لالستثمإرإت إلت 
 إلمحىلي ؤذإ توإفرت ؤحدى إلحإإلت إلتإلية: 

 ن للجوء ؤل إلتوفيق. عدم إت  فإق إلطرفي 

  ،ي إلمدة إلمحددة )ثلجون
ن
ن إلموفق من ؤصدإر  تقريره ػ

ّ
 (، ؤل غت  ذلك من إلحإإلت. 605، ص6961عمد تمك

 
 
ي مإدتهإ: ثانيا

ن
ي أشإرت ػ

ي حإلة تعذر ذلك  90إإلتفإقية إلجزإئرية وجمهورية تونس، وإلت 
ن
، وػ ي

إضن إع بإلت  ن ؤل ؤمكإنية حل إلتن
ي إختيإر ؤحدى إلهيئإت إلتإلية:  أشهر  91خالل 

ن
إع، فؤن إلمستثمر له إلحّرية ػ ن  من تإري    خ ؤثإرة إلتن

  .إلسلطة إلقضإئية إلوطنية للطرف إلمتعإقد 

  .  هيئة تحكيم خإصة وفقإ لقوإعد لجنة إألمم إلمتحدة للقإنون إلتجإري إلدولي

  ،إعإت إلمتعلقة بإإلستثمإرإت )ثلجون ن  (605 ،6961إلمركز إلدولي لتسوية إلتن

 
 
(، ؤل جإنب إإلتفإقية إلجزإئرية 6000، 00/469إإلتفإقية إلجزإئرية مع جمهورية مرص إلعربية )إلمرسوم إلرئإسي رقم :ثالثا

 (.620، ص6995مع إلمملكة إلعربية إألردنية وإلكويت )حيطوم، 
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ي 
 
 المطلب الثائ

ي االتفاقيات المتعددة األطراف
 
 تفعيل قضاء التحكيم الدولي ف

، عملت غإلبية دول إلعإلم عىل إلتوسيع من نطإق حمإيتهإ للمستثمرين مع  ي
بدإية إلعقد إألخت  من إلقرن إلمإضن

ي إلتنمية إإلقتصإدية، عن طريق ؤبرإمهإ إلعدد من إتفإقيإت إإلستثمإر إلمتعددة 
ن
إألجإنب، نظرإ ألهمية إإلستثمإر ػ

ي 
ن
ط إلتحكيم إلدولي ػ

ي بنودهإ عىل شر
ن
(، 602، ص6964حل منإزعإت إإلستثمإر )إلطروإنة، محمودي، إألطرإف، مؤكدة ػ

ن نمإذج هذه إإلتفإقيإت  ي أبرمت بدورهإ عدة إتفإقيإت دولية متعددة، ومن بي 
ن هذه إلدول إلدولة إلجزإئرية إلت  ومن بي 

 هنإك: 
 
ا
إف وتنفيذ إألحكإم 6000، 00/644إتفإقية نيويورك )إلمرسوم إلرئإسي رقم: أول إلتحكيمية إألجنبية لسنة (، بشأن إإلعت 

إف وتنفيذ إألحكإم إلتحكيمية إألجنبية لسنة 6050 ي أقّرهإ مؤتمر إألمم إلمتحدة  6050، بشأن إإلعت 
سإبقة إلذكر، وإلت 

ن  ة مإ بي 
ي إلفت 

ن
ي نيويورك ػ

ن
ي صإدقت عليهإ 6050جوإن لعإم  69مإي ؤل  69إلخإص بإلتحكيم إلدولي إلمنعقد ػ

، وإلت 
ي إألحكإم إلتحكيمية 6000إلجزإئر سنة 

ن
إف وتنفيذ إلحقوق إلمكتسبة ػ ي من طلب إإلعت  مكن إلمستثمر إألجنت 

ُ
ي ت
، وإلت 

 إلدولية. 
 
 
 إلدولي 6005، 05/425إتفإقية وإشنطن )إلمرسوم إلرئإسي رقم :ثانيا

ن (، لتسوية إلمنإزعإت إلمتعلقة بإإلستثمإرإت بي 
ي 6015ورعإيإ إلدول إألخرى لسنة 

أنشأت إلمركز إلدولي لتسوية إلمنإزعإت إلخإصة بإإلستثمإرإت،  ، سإلفة إلذكر، إلت 
ي نص إلمإدة

ن
كإت إألجنبية، وإلذي تجسد ػ ط  69وإلذي يعد ضمإنة طإلبت بهإ إلدول إلغربية وإلشر من إإلتفإقية، بشر

 ، ي
إع )صبغن ن ن أطرإف إلتن ي بي   (.6614، ص6960وجود إتفإق كتإئ 

 
 
ي إتفإقية ؤنشإء إلوكإلة إلدولية  :ثالثا

ن
ي  6005أكتوبر  66لضمإن إإلستثمإر من طرف إلبنك إلعإلمي بسيول، ػ

ن
 60إلمؤرخة ػ

ن إلوكإلة وإلمستثمر، 6005ديسمت   ن إلوكإلة وإلطرف إآلخر، أو بي  ي أحد بنودهإ أن كل نزإع ينشب بي 
ن
ي تضمنت ػ

، وإلت 
 ، ي

إع بشأنه ؤل إلتحكيم إلدولي )صبغن
ن  (.6612، 6960يحإل إلتن

ي إلدول إلعربية )إلمرسوم إلرئإسي  رإبعإ: إإلتفإقية
ن
إلعربية إلموحدة إلستثمإر رؤوس إألموإل إلعربية لضمإن إإلستثمإر ػ

ي صإدقت عليهإ إلجزإئر سنة 6005، 05/491رقم
ي مإدتهإ6005(، ولقد تضمنت هذه إإلتفإقية إلت 

ن
من  96وإلمإدة 65، ػ

، ص.ص 6995كوسيلة لحل منإزعإت إإلستثمإر )حيطوم، عىل إلتحكيم إلدولي   61من إإلتفإقية، وإلمإدة 96إلملحق رقم
659 ،656.) 

ي نظإم إلقإنون إلدولي قإئمة عىل رفضهإ ألية تبعية دولية أجنبية أو 
ن
ومإ يمكن إستنتإجه أنه ؤن كإنت سيإدة إلدولة ػ

إعإ ن ط إلتحكيم )إلتن ت إلمستقبلية منظمة دولية، ؤإل أن إتفإق إلتحكيم إلذي قد يأخذ شكل مشإرطة إلتحكيم أو شر
وإلقإئمة(، يسلب إختصإص إلمحإكم إلوطنية ويخضعه ألشخإص غإلبإ مإ يكونون مختإرين من أطرإف إلعالقة أو 

، كمإ أن إستقالليته 66، ص6995بمسإعدتهم )عليوش قربوع،  (، ورغم ذلك أضج إلعمود إلفقري لنظإم إلتحكيم إلدولي
، تشكل مصدر فعإليته لحل نزإعإت إلتجإرة إلدول ع إلجزإئري قد أخذ بإلطإبع 461، ص6990ية )بإكىلي (، ؤإل أن إلمشر

ي عىل مبدأ سلطإن إؤلرإدة، طبقإ لنص إلمإدة 
إلي إلمبتن ي )إألمر رقم 691إلليت 

ي 6991معدل،  15/6015قإنون مدئن
ن
(، ػ

ي 
ورة إإلقتصإدية إلت  ي حإل منإزعإت إإلستثمإر، وذلك بدإفع إلرصن

ن
جعلت إلجزإئر تتنإزل إختيإر قضإء إلتحكيم إلدولي ػ

ي إلعديد من إإلتفإقيإت 
ن
ي كإنت متمسكة بهإ منذ إإلستقالل، ويبدو ذلك جليإ ػ

عن بعض مبإدئ إلسيإدة إلوطنية إلت 
ط قضإء  ي أصبح إلعديد منهإ يشت 

ي صإدقت عليهإ أو إنضمت ؤليهإ بشأن إلعقود إإلقتصإدية إلدولية إلت 
إلدولية إلت 

ي إإلختصإص، وإلذي إل يمكن تجإوزه ؤإل إلتحكيم إلدولي كإختيإر أولي 
ن
ي إألصيل ػ

وأسإسي عىل حسإب إلقضإء إلوطتن
ن إألطرإف إلمتعإقدة.   بوجود إتفإق بي 

 
 خاتمة: 

ي إتفإقيإتهإ 
ن
ي إلجزإئر وفّعلتهإ ػ

ن
يعية ػ ي تبنتهإ إلسيإسة إلتشر

ن أهم إلضمإنإت إلت  يعتت  إلتحكيم إلدولي أو إلتجإري من بي 
ي إلبالد، هذه إلدولية، قصد ترقية 

ن
ي فوق أرإضيهإ، بهدف تطوير إلتنمية إإلقتصإدية وإإلجتمإعية ػ إإلستثمإر إألجنت 

ي صإحب 
ي حسم إلمنإزعإت إإلستثمإرية بعد إلقضإء إلوطتن

ن
ع إلجزإئري إآللية إلبديلة ػ هإ إلمشر ي إعتت 

إلضمإنة إلت 
ة نتإئج نذ 

ّ
 كر منهإ : إإلختصإص إلّرسمي إألصيل. ولقد خلصت إلورقة إلبحثية بعد

ن منإخهإ إإلستثمإري للنهوض بإلتنمية إإلقتصإدية وإإلجتمإعية للبالد، عن  .6 إ لتحسي  أولت إلجزإئر إهتمإمإ كبت 
 . ي هإ لضمإنإت جإذبة للمستثمر إألجنت   طريق تسخت 

إفإ تدريجيإ، ؤل أن كرسه بص .6 ع إلجزإئري بإلتحكيم إلدولي إعت 
ف إلمشر ي ؤطإر إؤلصالحإت إإلقتصإدية، إعت 

ن
ورة ػ

ق بتطوير إإلستثمإر. 
ّ
ي قوإنينه إلدإخلية خإصة مإ تعل

ن
 وإضحة ػ

ي  .4
ن
ي كإختصإص أصيل ػ

ي بعد إلقضإء إلوطتن
ع إلجزإئري قضإء إلتحكيم إلدولي كآلية بديلة وإختيإرية تأئ 

إعتت  إلمشر
 حل إلمنإزعإت إإلستثمإرية. 
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ي ق .2
ي ؤجرإء إلتحكيم إلدولي لفض إلمنإزعإت إلت  ن إلدولة إلمضيفة له، نظرإ تفضيل إلمستثمر إألجنت  د تثور بينه وبي 
ي من سلبيإت تقف عإئقإ أمإم طموحإته. 

 لمإ يعيب إلقضإء إلوطتن

ي إإلتفإقيإت إلدولية، ولو كإن ذلك عىل حسإب إختصإص  .5
ن
تفعيل إلسلطة إلجزإئرية قضإء إلتحكيم إلدولي ػ

 . ي
 إلقضإء إلوطتن

إح .1  بعض إلتوصيإت أهمهإ:  وبإلنظر ؤل إلنتإئج إلمتوّصل ؤليهإ، يمكننإ إقت 
يعية ليكون آلية  .1 ي إلجزإئري بمإ يستجيب ومتطلبإت إلسوق وإلمستجدإت إلتشر

ورة رسكلة إلجهإز إلقضإئ  ضن
 لخدمة إلتنمية إلوطنية وإنعكإسهإ للسيإدة إلوطنية. 

0.  . ن ي إلمجإل وآرإء إلمختصي 
ن
ي وعرصنته، بإإلستعإنة بإلدول إلّرإئدة ػ

 ؤصالح إلجهإز إلقضإئ 

ي محإولة ؤي .0
ن
ي إلنظر ػ

ن
ي مجإل إإلستثمإر، حت  يكون قضإء إلدولة أكت  تفهمإ ػ

ن
يغي ػ جإد نوع من إإلستقرإر إلتشر

 منإزعإت إإلستثمإر. 

ي حل منإزعإته إإلستثمإرية، ومن  .69
ن
ي ػ

ي يلجأ ؤل إلقضإء إلوطتن ي ؤيجإد سبل جديدة تجعل إلمستثمر إألجنت 
ن
إلتفكت  ػ

ن مصإلح إألطرإف إلمتنإزعة. ثّم تستقر ثقته فيه ويتحقق إلتوإزن إلمفقو   د بي 

 
:قائمة المصادر والمراجع  

 
ا
 قائمة المصادر:  -أول
 االتفاقيات الدولية:  -6

ي 
ن
ي مجإل إلنقل إلجوي إلموقع عليهإ ػ

ن
يطإنية وإيرلندإ إلشمإلية ػ مإي  61إإلتفإقية إلجزإئرية وإلمملكة إلمتحدة إلت 

ي 06/211إلرئإسي رقمبإلجزإئر، ومصإدق عليهإ بموجب إلمرسوم  6006
ن
، إلجريدة 66/66/6006، إلمؤرخ ػ

 .6006(، 91إلرسمية، )ع
ي 
ن
، إلمتعلقة بإلتشجيع وإلحمإية إلمتبإدلة لالستثمإرإت، وإلموقع عليهإ بإلجزإئر ػ إإلتفإقية إلجزإئرية وإإلتحإد إلبلجيكي

 .6006(، 21ة، )ع، إلجريدة إلرسمي560/425، وإلمصإدق عليهإ بإلمرسوم إلرئإسي رقم62/92/6006

ي دمشق بتإري    خ 
ن
ن إلجزإئر وسوريإ، وموقع عليهإ ػ مة بي  ، ومصإدق عليهإ بموجب إلمرسوم 60/91/6001إإلتفإقية إلمت 

ي 249-00إلرئإسي رقم
ن
 .6000(، 01، إلجريدة إلرسمية، )ع61/66/6000، إلمؤرخ ػ

ي إلقإهرة إإلتفإقية إلجزإئرية وجمهورية مرص إلعربية، حول تشجيع وإلحمإية إلمت
ن
بإدلة لالستثمإرإت، موقع عليهإ ػ

ي 00/469، وإلمصإدق عليهإ بموجب إلمرسوم إلرئإسي رقم6001مإرس  60بتإري    خ 
ن
، 66/69/6000، إلمؤرخ ػ

 .6000(، 11إلجريدة إلرسمية، )ع

  النصوص القانونية:  -6

يعية:  - أ  النصوص التشر
ي  90-90قإنون رقم

ن
إير  65إلمؤرخ ػ إؤلجرإءإت إلمدنية وإؤلدإرية إلمعدل وإلمتمم لألمر إلمتضمن قإنون  6990فت 

ي  625-11رقم
ن
 .6990(، 66، يتضمن قإنون إؤلجرإءإت إلمدنية، إلجريدة إلرسمية )ع6011يونيو  90إلمؤرخ ػ

ي  62-01قإنون رقم
ن
، إلمتعلق بأنشطة إلتنقيب وإلبحث عن إلمحروقإت وإستغاللهإ ونقلهإ 6001غشت  60إلمؤرخ ػ

 .6001(، 45جريدة إلرسمية )عبإألنإبيب، إل

ي  90-61قإنون رقم 
ن
قية إإلستثمإر، إلجريدة إلرسمية )ع6961غشت  94إلمؤرخ ػ  .6961(، 21، يتعلق بت 

ي  652-11إألمر رقم 
ن
 .6011(، 21، إلمتضمن قإنون إؤلجرإءإت إلمدنية، إلجريدة إلرسمية )ع6011يونيو  90إلمؤرخ ػ

ي  66-16إألمر رقم 
ن
ي 6016ل أفري 66إلمؤرخ ػ

ن
كإت إألجنبية نشإطهإ ػ ، يتضمن تحديد إؤلطإر إلذي تمإرس فيه إلشر

 .6016(، 9ميدإن إلبحث عن إلوقود إلسإئل وإستغالله، إلجريدة إلرسمية )ع

ي  601-15إألمر رقم 
ن
ي إلجزإئر 6015نوفمت   60إلمؤرخ ػ

ن
ي مسإئل إلمحروقإت وإلتنمية إلصنإعية ػ

ن
، إلمتعلق بإلفصل ػ

ن إلجزإئر و   .6015(، 69فرنسإ، إلجريدة إلرسمية )عبي 

ي  94-96إألمر رقم 
ن
 .6996(، 21، يتعلق بتطوير إإلستثمإر، إلجريدة إلرسمية )ع6996أوت  69إلمؤرخ ػ

ي  50-15إألمر رقم 
ن
ي  95-91، إلمعدل وإلمتمم بإلقإنون رقم 6015سبتمت   61إلمؤرخ ػ

ن
 .س6991مإيو  64إلمؤرخ ػ

يغي رقم  ي  90-04إلمرسوم إلتشر
ن
ي 11/652، إلمعدل وإلمتمم لألمر رقم6004أفريل  65إلمؤرخ ػ

ن
جوإن  90، إلمؤرخ ػ

 .6004(، 44، وإلمتضمن قإنون إؤلجرإءإت إلمدنية، إلجريدة إلرسمية )ع6011

يغي رقم ي  66-04إلمرسوم إلتشر
ن
قية إإلستثمإرإت، إلجريدة إلرسمية )ع95/69/6004إلمؤرخ ػ  .6004(، 11، إلمتعلق بت 

 وص التنظيمية: النص -ب

ي 249-00إلمرسوم إلرئإسي رقم
ن
 .6000(، 01، إلجريدة إلرسمية )ع61/66/6000، إلمؤرخ ػ

ي  644-00إلمرسوم إلرئإسي رقم
ن
إف وتنفيذ إلقرإرإت 95/66/6000إلمؤرخ ػ ، يتضمن إإلنضمإم بتحفظ ؤل إتفإقية إؤلشر
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 .6000(، 20، إلجريدة إلرسمية )عإلتحكيمية إألجنبية، إلصإدرة عن مؤتمر إألمم إلمتحدة بنيويورك

ي  491-05إلمرسوم إلرئإسي رقم
ن
، إلمتضمن إلمصإدقة عىل إإلتفإقية إلموحدة إلستثمإر رؤوس 91/69/6005إلمؤرخ ػ

ي إلدول إلعربية، إلجريدة إلرسمية )ع
ن
 .6005(، 50إألموإل إلعربية ػ

 
 
 
 قائمة المراجع:  -ثانيا

 الكتب:  -1
ن إلمقإرنة. دإر (. إلتحكيم 6966بن سعيد لزهر. ) إلتجإري إلدولي وفقإ لقإنون إؤلجرإءإت إلمدنية وإؤلدإرية وإلقوإني 

 هومة. إلجزإئر. 

( . ن ي إلتنمية إإلقتصإدية. دإر حإمد للنشر وإلتوزي    ع. 6962إلجبوري، عبد إلرزإق. دمحم حسي 
ن
ي ػ (. دور إإلستثمإر إألجنت 

 عمإن. 

. إلجزإئر. (. إلقإنون إلدولي إلخإص وتطب6990سعدي، دمحم. ) ي إلجزإئري. دإر إلخلدونية للنشر
ي إلنظإم إلقإنوئن

ن
 يقإته ػ

ن إلدولة 6964إلطروإنة، مصلح أحمد، محمودي، فإطمة إلزهرإء. ) ي منإزعإت إإلستثمإر إلدولي بي 
ن
(. إلتحكيم ػ
، عمإن.  . دإر وإئل للنشر ي  إلمضيفة لالستثمإر وإلمستثمر إألجنت 

 لموطن ومركز إألجإنب. منشأة إلمعإرف. إؤلسكندرية. عىلي صإدق، هشإم، )ب.ت(، إلجنسية وإ

ي إلجزإئر. ديوإن إلمطبوعإت إلجإمعية. إلجزإئر. 6995عليوش قربوع كمإل. )
ن
 (. إلتحكم إلتجإري إلدولي ػ

ي إلنظم إلقإنونية إلالتينية –(. أولويإت إلتحكيم إلتجإري إلدولي 6992هشإم خإلد، )
ن
درإسة مقإرنة ػ

، إؤلسكندرية. وإألنجلوسإكسونية وإ  لعربية. دإر إلفكر إلجإمغي

2-  :  رسائل ومذكرات الماجستي 

، ]رسإلة دكتورإه 6961ثلجون، سميشة. ) ي ي دول إلمغرب إلعرئ 
ن
ي إلمبإشر ػ يعإت إلمنظمة لالستثمإر إألجنت 

(. إلتشر
ي وزو.  ن  غت  منشورة[. كلية إلحقوق وإلعلوم إلسيإسية، جإمعة مولود معمري، تت 

ي إلقإنون إلجزإئري. ]مذكرة مإجستت  غت  منشورة[. 6995)حيطوم، مسعود. 
ن
ي ػ (. تسوية منإزعإت إإلستثمإر إألجنت 

 كلية إلحقوق، جإمعة منتوري، قسنطينة. 

ي ]رسإلة دكتورإه غت  منشورة[. كلية إلحقوق وإلعلوم 6961زروإل، معزوزة. ) (. إلضمإنإت إلقإنونية لالستثمإر إألجنت 
 بلقإيد، تلمسإن.  إلسيإسية، جإمعة أبو بكر 

ي وإلقإنون إلدولي 6990علة، عمر. )
ي    ع إلوطتن ي إلتشر

ن
ي إلخإص ػ درإسة مقإرنة، ]مذكرة –(. حمإية إإلستثمإر إألجنت 

 مإجستت  غت  منشورة[، كلية إلحقوق، جإمعة منتوري، قسنطينة. 

ي إلجزإئر، ]مذكرة مإجست6994كمإل، سمية. )
ن
ي ػ ي لالستثمإر إألجنت 

ت  غت  منشورة[. كلية إلحقوق، (. إلنظإم إلقإنوئن
ي بكر بلقإيد، تلمسإن.   جإمعة أئ 

 إلدولي وإلجزإئري ]رسإلة دكتورإه غت  6995وبوسهوة، نور إلدين. )
ن ي إلقإنوني 

ن
ي ػ ي للمستثمر إألجنت 

(. إلمركز إلقإنوئن
 منشورة[. كلية إلحقوق، جإمعة سعد دحلب، إلبليدة. 

 الدوريات العلمية:  -3

، نور إلدين. ) ن إلعربية. 6990بإكىلي ي إلقإنون إلجزإئري وإلقوإني 
ن
ي عقود إلتجإرة إلدولية ػ

ن
(. دور وأهمية إتفإق إلتحكيم ػ
 .469-650(، 96مجلة إلمحكمة إلعليإ، ع.خإص، إلجزإئر، ج)

ي إلقإنون 6990بوقإدوم، أحمد. )
ن
إعإت إلنإجمة عن إلعقد إلتجإري إلدولي ػ

ن ي إختيإر طرف حل إلتن
ن
(. حرية إألطرإف ػ

 .650-640(، 96ري. مجلة إلمحكمة إلعليإ، ع.خإص، إلجزإئر، ج)إلجزإئ

، دمحم نذير. ) ي
ي    ع إلجزإئري. مجلة إلعلوم إؤلنسإنية، جإمعة أم 6960صبغن ي إلتشر

ن
(. ضمإنة إلتحكيم إلتجإري إلدولي ػ

: مجلد ) ي
 
 .4626(، 96(، ع)95إلبوإػ

، شمإمة. ) ي إلجزإئر 6960فتيسي
ن
ي ػ . مجلة (. منإزعإت إإلستثمإر إألجنت  ي وإلتحكيم إلتجإري إلدولي

ن إلقضإء إلوطتن بي 
 .6604-6616(، 96(: ع)91صوت إلقإنون، م)

( . (. إلرقإبة إلقضإئية عىل إلحكم إلتحكيمي من خالل إجتهإدإت إلمجلس إألعىل بإلمملكة 6990لزرق، مصطؼن
 .406-455(، 96إلمغربية. مجلة إلمحكمة إلعليإ، ع.خإص، إلجزإئر، ج)

، دمحم ي ي 6990. )محجوئ  ي ضوء إلقإنون إلمغرئ 
ن
ي تسوية منإزعإت إلعقود إؤلدإرية وإلدإخلية ػ

ن
(. دور إلتحكيم ػ

 .264-404(، 96وإلمقإرن، مجلة إلمحكمة إلعليإ، ع. خإص، إلجزإئر: ج)
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 الندوات العلمية:  -4
ي تسوية منإزعإت إإلستثمإر 6965عبد إلعإل، سإمي دمحم. )

ن
، مؤتمر بكلية إلحقوق، (. دور إلقضإء وإلتحكيم إلدولي ػ

 .49/92/6965ؤل  60جإمعة طنطإ، مرص، من 
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