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 .1مذنىل انتحكيم (انتحكيم قضاء)
الفصل : 306
"يراد بالتحكيم حل نزاع ما لدا هيئة تحكيمية تتلاى ما األطراف مهمة الضصل في النزاع بناء على اتضاق تحكيم".

•

التحكٌم ذو مصدر إرادي ،اتفاقً  ،و أن هذه اإلرادة هً الركٌزة األساسٌة التً ٌقوم علٌها التحكٌم ،فالتحكٌم إذن
ٌبتدئ باتفاق و ٌنتهً بحكم ملزم و قابل للتنفٌذ.

•

فالتحكيم قضاء الاص وبديل عا الاضاء الرسمي  ،فهو عدالة اتضاقية ،كما أا عمل المحكم وإا قام على اتضاق
التحكيم ،إ أا هلا ا تضاق ليس هو األساس الوحيد لعمل المحكم ،فعمله هو عمل قضائي شأنه في للك شأا العمل
الاضائي الصادر عا السلطة الاضائية الرسمية  ،كما أا حكم التحكيم يرتب نضس اآلثار التي يرتبها الحكم الاضائي.

**** لما كاا التحكيم طرياا استثنائيا لضل المنازعات ،فإا ميدانه يباى محصورا حتما فيما انصرفت إرادة طرفي العاد
على عرضه على هيئة التحكيم وفق ما هو وارد في شرط أو اتضاق التحكيم اللليا تستال محكمة الموضوع بتضسيرها وفق
ما تراه أوفى بماصود المتعاقديا ،وبما الروج فيه على ما تحمله ألضارهما وعبارتهما ،و رقابة عليها ما المجلس
األعلى إ بالصوص التعليل .قرار المجلس األعلى عدد 129الصادر بتارٌخ  28/01/2010فً الملؾ عدد:
.896/3/3/2009

6

 -2انىسائم انبذيهة نحم انمنازعات

•

الوساطة : LA MÉDIATION

هً الوسٌلة التً ٌتم بموجبها السعً لفض النزاع دون أٌة سلطة للوسٌط لفرض رأٌه أو قراره فً النزاع.

الاانوا رقم  08.05نرم الوساطة االتفاقٌة «دوا الاضائية» و أقر بإمكانية اتضاق األطراف
على تعييا وسيط ،يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع ألجل تجنب أو تسوٌة نزاع.

•
•

اعتبر الفصل  327-56اتفاق الوساطة« :عقد ٌتفق األطراؾ بموجبه على تعٌٌن وسٌط
ٌكلؾ بتسهٌل إبرام صلح إلنهاء نزاع نشأ أو قد ٌنشأ فٌما بعد».

إل يمكا إبرام اتضاق الوساطة بعد نشوء النزاع (عقد الوساطة) ،طبقا للفصل " 327-59هو
االتفاق الذي ٌلتزم فٌه أطراؾ نزاع ناشا بعرض هذا النزاع على وسٌط.

•

أو يمكا التنصيص عليه في ا تضاق األصلي أد قبل نشوء النزاع (شرط الوساطة).
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•الصلحLA TRANSACTION:
عرؾ الفصل  1098من ق .ل .ع المؽربً الصلح بأنه «عقد بمقتضاه ٌحسم الطرفان نزاعا
قابما أو ٌتوقعان قٌامه ،وذلك بتنازل كل منهما لآلخر عن جزء مما ٌدعٌه لنفسه ،أو بإعطابه ماال معٌنا أو
حقا».

•
•
•
•

التحكيم يجوز فيما يجوز فيه الصلح و ما يجوز في الصلح يمكا أا يكوا مح للتحكيم ،بمعنى أا
المواضيع الاابلة للتحكيم ترتبط بطبيعة النزاعات المسموح بها تشريعيا بتسويتها عا طريق الصلح.
في الصلح ،يتم حل النزاع بإرادة الطرفيا ما بداية سلوكه حتى نهايته ،في حيا أا التحكيم يبدأ باتضاق ما
الطرفيا و لكا سيطرة لهما عليه بعد بدء إجراءاته و حتى صدور حكم التحكيم.

في الصلح يتم حل النزاع بعمل تعاقدد ،أما في التحكيم فيتم حله بعمل قضائي يصدر ما المحكم و ليس ما
الطرفيا.
في الصلح يتنازل كل ما الطرفيا عا جزء ما ادعائه ،أما في التحكيم فإا المحكم يمكا أا يحكم لطرف
بكل ما يدعيه ،و لو كاا المحكم مضوضا بالصلح.
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LA CONCILIATION

انتىفُك

•

•

و يرمي التوفيق الى البحث عا اتضاق في مصلحة ا طراف بمساعدة طرف ثالث و هو
الموفق .
الموفق بعد استماعه ل طراف يحاول تاديم اقتراح لحل النزاع .
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انمفاوضاتLA NÉGOCIATION

•
•

وهي قائمة على الحوار المباشر بيا الطرفيا المتنازعيا سعيا لحل الال ف .
يحتاج التضاول الى أد طرف ثالت  ،بل يعتمد على الحوار بيا الطرفيا مباشرة.
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•

الخبرة:

مهمة الالبير تاتصر على إبداء الرأد في مسألة معينة دوا أا يكوا رأيه ملزما للالصوم أو
للهيئة المالتصة بنرر النزاع (سواء للمحكمة أو لهيئة التحكيم) ،فهو يضصل في النزاع ،و إنما
يعيا على استج ء جانب غامل منه ،أما المحكم فيضصل في نزاع بحكم ملزم ألطراف.
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:انتحكُى
التنظٌم القانونً للتحكٌم

•

المادة  2من القانون رقم : 08.05الجريدة الرسمية عدد  5584بتارٌخ  ،2007 /12/ 6ص 3894

«تظل بصورة انتقالٌة  ،مقتضٌات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنٌة المشار إلٌه أعبله
مطبقة على:
اتفاقات التحكٌم المبرمة قبل تارٌخ دخول هذا القانون حٌز التنفٌذ ؛الدعاوى التحكٌمٌة الجارٌة أمام الهٌبات التحكٌمٌة أو المعلقة أمام المحاكم فً التارٌخ المذكور إلى حٌن تسوٌتهاالنهابٌة واستنفاد جمٌع طرق الطعن».

هلا المعطى يعطينا نتيجة متمثلة في ازدواجية اإلطار الاانوني المنرم للتحكيم بالمغرب ،بيا الاضايا التي
ستباى الاضعة لاانوا التحكيم الاديم  ،و اللد هو قانوا المسطرة المدنية لسنة  ،1974و الاضايا التي
ستكوا الاضعة كليا لماتضيات الاانوا رقم  ،08.05وهو الشيء اللد شكل ارتباكا واضحا على المستوى
العملي ،و هو الشيء اللد دفع بواضعي مشروع مدونة التحكيم الى محاولة التالضيف ما هلا ا رتباك .
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***لكا  ،حيث لئا كانت األحكام ا نتاالية تسبغ بمحدوديتها ما حيث التطبيق في الزماا ،فاا بدأ سريانها
يحكمه مبدأد عدم رجعية الاوانيا وأثرها الضورد  ،والمحكمة مصدرة الارار المطعوا فيه التي أوردت
ضما تعلي ته أا طبيعة هله األحكام في نازلة الحال  -التي تؤطرها ماتضيات المادة الثانية ما الاانوا رقم
 08-05الصادر بتنضيل الاانوا رقم  2.07.169بتاريخ  30نونبر،- 2007تستلزم قراءة هلا الماتضى
الاانوني بصورة متكاملة تجمع بيا فارتيه األولى والثانية وعدم تجزئة التعامل بيا كلتيهما ،موضحة أا
الضارة األولى ما لات المادة الثانية المشار اليها تتحدث عا اتضاقات التحكيم ما حيث موضوع ا تضاق اللد
يباى الاضعا للماتضيات الاديمة التي نشأ ا تضاق في رلها  ،واا هلا الاانوا (رقم  )05-08يطبق على
اتضاقات التحكيم المبرمة قبل دالوله حيز التنضيل التي ترل الاضعة ما حيث شروط صحتها للاانوا الملغي
،غير انه يطبق على الدعاوى المادمة بعد دالوله حيز التنضيل دوا الدعاوى التحكيمية التي كانت
جارية امام الهيئات التحكيمية او المعلاة امام المحاكم في تاريخ دالول هلا الاانوا حيز التنضيل الى حيا
تسويتها واستنضال طرق الطعا المتعلاة بها  -للتميز بيا المعيار الشكلي والموضوعي  ، -مضيضة (المحكمة)
اا الدعوى التحكيمية التي باشرتها المستأنضة قد تم رفعها أمام المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة
الدولية بتاريخ  6ماد ، 2010وهو تاريخ حق على نشر الاانوا الجديد رقم  08-05بالجريدة الرسمية
بتاريخ  6دجنبر  ،2007تكوا قد راعت المبدأ السالف اللكر مؤسسة للك على ما استنتجته  -وعا
صواب  -ما أا الاانوا الواجب إعماله في تحديد الجهة الاضائية التي تعتبر مؤهلة قانونا للبت في
ا التصاص في ا عتراف بالحكم التحكيمي وتلييله بالصيغة التنضيلية هو الاانوا الجديد .قرار محكمة النقض
عدد  300/1الصادر بتارٌخ 22/3/2018 :فً الملؾ عدد  ( 1542/4/1/2015:بؽرفتٌن ).
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ثالثا :النزاعات القابلة للتحكٌم
الفصل : 308
"ٌجوز لجمٌع األشخاص من ذوي األهلٌة الكاملة سواء كانوا طبٌعٌٌن أو معنوٌٌن أن ٌبرموا اتفاق تحكٌم
فً الحقوق التً ٌملكون حرٌة التصرؾ فٌها ضمن الحدود ووفق اإلجراءات والمساطر المنصوص علٌها
فً هذا الباب وذلك مع التقٌد بمقتضٌات الظهٌر الشرٌؾ الصادر فً  9رمضان  12( 1331ؼشت
 )1913بمثابة قانون االلتزامات و العقود ،كما وقع تؽٌٌره وتتمٌمه والسٌما الفصل  62منه.

يمكا بوجه الاص أا تكوا محل اتضاق تحكيم النزاعات الدااللة في االتصاص المحاكم التجارية
عم بالمادة  5ما الاانوا رقم  53.95الااضي بإحداث محاكم تجارية».
إلا كاا الضصل  308ما ق م م قد أعطى لجميع األشالاص ما لود األهلية الكاملة سواء
كانوا طبيعييا أو معنوييا أا يبرموا اتضاق تحكيم في الحاوق التي يملكوا حرية التصرف فيها ،
إ أا هله اإلمكانية جاءت ضمن الحدود المحددة فً قانون االلتزامات و العقود والسٌما الفصل
 62منه .والماصود بالحاوق الاابلة ألا تكوا موضوع اتضاق التحكيم "الحقوق المالٌة.
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المواضٌع القابلة للتحكٌم :

ياصد بها موضوع المنازعات التي يشملها اتضاق التحكيم و التي ينص على حلها بطريق التحكيم ،داالل نطاق محدد يسمى بالنرام العام.
المادة  5من قانون رقم ( 95.53ا التصاص النوعي للمحاكم التجارية) :1ـ الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارٌة.
2ـ الدعاوى التً تنشأ بٌن التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارٌة.
3ـ الدعاوى المتعلقة باألوراق التجارٌة.
4ـ النزاعات الناشبة بٌن شركاء فً شركة تجارٌة.
5ـ النزاعات المتعلقة باألصول التجارٌة...
ٌجوز لؤلطراؾ االتفاق على عرض النزاعات المبٌنة أعبله على مسطرة التحكٌم والوساطة وفق أحكام الفصول من  306إلى  327-70من قانون
المسطرة المدنٌة".
**** لكا حيث إنه و لئا كانت ماتضيات الضارتيا  7و  8ما الضصل  306ما ق م م تمنع ا تضاق على التحكيم بالصوص النزاعات المتصلة بتطبيق
قانوا الصرف ،فإا الماصود ما للك هو النزاعات التي تاتضي تطبيق ماتضيات الاوانيا الملكورة حيا البت فيها ،و المحكمة مصدرة الارار المطعوا
فيه باولها" :إا النازلة تحكمها ماتضيات الضصل  321ما ق م م التي تنص على أنه " يتأتى لرئيس المحكمة ا بتدائية أو الرئيس األول لمحكمة
ا ستئناف أا ينرر بعد تاديم الماال إليه بأد وجه في موضوع الاضية ،غير أنه ملزم بالتأكيد ما أا حكم المحكميا غير معيب ببط ا يتعلق بالنرام
العام و الاصة بالرق ماتضيات الضصل  306ما ق م م ،و إا مجمل ما أثاره الطاعا ما دفوع يندرج في حا ت البط ا المنصوص عليها في
الضصل  306الملكور ،و ليس فيه مساس بالنرام العام ،و بالتالي فهو غير منتج في النزاع "...تكوا قد طبات ماتضيات الضصليا  306و  321ما ق م
م تطبياا سليما مادام أا النزاع اللد كاا معروضا على المحكميا لم يكا يتعلق بتطبيق ماتضيات قوانيا جبائية و بتطبيق ماتضيات قانوا الصرف.
قرار المجلس األعلى رقم  750بتارٌخ  4/7/2007ملؾ تجاري رقم .299/3/1/2006
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الفصل  309ق م م :

 انًىاضُغ غُر انمبثهخ نهتحكُى (انفصم  309و )310

"مع مراعاة مقتضٌات الفصل  308أعبله ،ال ٌجوز أن ٌبرم اتفاق التحكٌم بشأن تسوٌة النزاعات التً تهم حالة األشخاص
وأهلٌتهم أو الحقوق الشخصٌة التً ال تكون موضوع تجارة".
المشرع المغربي أقصى ما المواضيع التي تصلح ألا تكوا قابلة تضاق التحكيم طباا للضصل  309ما هلا الاانوا
تلك النزاعات التي تتعلق بحالة األشالاص و أهليتهم ،،رتباطها الوثيق بالنرام العام و كل ما له ع قة بأهلية األفراد باعتبارها
الارج كل اتضاق أو ترال بينهما ،و كللك بالنسبة للحاوق الشالصية ،إ أنه بالنسبة لهله األاليرة أجاز أا تكوا محل تضاق
التحكيم مادامت أنها موضوع تجارة.
مثال :إقصائه ما ٌتعلق بتطبٌق قانون جبابً (الفصل )310
****وحيث أنه مادام المشرع المغربي في الضصل  306ما ق م م أجاز لألطراف ا تضاق على التحكيم في الحاوق التي يملكوا
التصرف فيها واستثنى ما دائرة األشياء التي يمكا أا يرد بشأنها التحكيم الهبات والوصايا المتعلاة باألطعمة والم بس
والمساكا والاضايا المتعلاة بحالة األشالاص وأهليتهم والمسائل التي تمس النرام العام التي أالص باللكر بعضا منها وما دام
النزاع الاائم بيا الطرفيا يدالل ضما واحدة ما الحا ت المسطرة أع ه ،فإنه مجال للحديث عا الرق مبدأ السيادة لكوا
المشرع هو اللد أعطى لألفراد إمكانية اللجوء إلى التحكيم ،كما أنه مجال للتمسك بانعدام المصلحة في الدفع المثار ما قبل
المستأنف عليها ابتدائيا لكوا ما تمسكت به يتعلق في جوهره بإجراء ما اإلجراءات المسطرية التي أناط المشرع التمسك بها
بوجود مصلحة ،وإنما بالتزام ناتج عا العاد الرابط بيا الطرفيا اللد يعد شريعة بالنسبة إليهما يمكا التحلل منه إ بتنضيله
أو بسلوك إجراءات الطعا الماررة قانونا .قرار محكمة االستبناؾ التجارٌة بمراكش رقم  151الصادر بتارٌخ 20/4/1999
فً الملؾ عدد .159/1999
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راثؼب :تحكُى انحبالد انخبصخ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

التحكٌم فً المادة اإلدارٌة
التحكٌم فً نزاعات الشؽل الفردٌة
التحكٌم فً نزاعات الشؽل الجماعٌة
التحكٌم فً صعوبات المقاولة
التحكٌم فً الملكٌة الصناعٌة
التحكٌم فً القانون  28-08المنظم لمهنة المحاماة
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.1

التحكٌم فً المادة اإلدارٌة:

الفصل :310

" يجوز أا تكوا محل تحكيم النزاعات المتعلاة بالتصرفات األحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها ما
الهيئات المتمتعة باالتصاصات السلطة العمومية .
غير أا النزاعات المالية الناتجة عنها ،يمكا أا تكوا محل عاد تحكيم ما عدا المتعلقة بتطبٌق قانون جبابً .

بالرغم ما أحكام الضارة الثانية ما الضصل  317أدناه ،يمكا أا تكوا النزاعات المتعلاة بالعاود التي تبرمها الدولة
أو الجماعات المحلية محل اتضاق تحكيم في دائرة التايد بالماتضيات الالاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما
في النصوص التشريعية أو التنريمية الجارد بها العمل فيما يالص العاود المعنية"....
النزاعات المتعلقة بالتصرفات األحادٌة للدولة أو الجماعات المحلٌة أو ؼٌرها من الهٌبات المتمتعة
باختصاصات السلطة العمومٌة  ،قد اعتبرها المشرع المغربي ما المسائل غير الاابلة للتحكيم ،اللهم إلا كانت هله
النزاعات ذو طابع مالً ناتجة عن التصرفات األحادٌة للدولة أو الجماعات المحلٌة أو ؼٌرها من الهٌبات المتمتعة
باختصاصات السلطة العمومٌة أو النزاعات المتعلقة بالعقود التً تبرمها الدولة أو الجماعات المحلٌة.
 المشرع أجاز إمكانية عرل النزاعات المالٌة الناتجة عن القرارات اإلدارٌة في شكل عاد التحكيم فاط مستبعدا بللك إمكانيةشكل شرط التحكيم  .و في الضارة الثالثة ما الضصل  310ما الاانوا الجديد  ،بأنه أجاز للدولة والجماعات المحلٌة اللجوء إلى
إبرام اتضاق التحكيم (إبرام عاد التحكيم ،وكللك إمكانية تضميا العاود الصادرة عنها لشرط التحكيم) .مع ضرورة التايد
بالماتضيات الالاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية والتنريمية الجارد بها العمل.
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 -2انتحكيم في نساعات انشغم انفردية
عدم تعارض الطابع الحمابً لمدونة الشؽل مع إمكانٌة التحكٌم فً نزاعات الشؽل الفردٌة :

-

أا الاانوا رقم  08.05لم يمنع إمكانية إالضاع ع قات الشغل الضردية للتحكيم (استنادا إلى ماتضيات الضصليا
 308و  309ما الاانوا رقم .)08.05

 +باستثناء المواضيع التي تهم حالة األشالاص وأهليتهم أو الحاوق الشالصية التي تكوا موضوع تجارة ،
فإنه يجوز لجميع األشالاص ما لود األهلية الكاملة سواء كانوا طبيعييا أو معنوييا أا يبرموا اتضاق تحكيم في
الحاوق التي يملكوا حرية التصرف فيها .
 +انط قا ما ماتضيات الفصلٌن  310و  311من نفس القانون نصا على التحكٌم فً المنازعات التً ٌكون أحد أطرافها
شخصا من أشخاص القانون العام و كذلك على التحكٌم فً منازعات المقاوالت و الشركات العامة ( .الرجوع للنصٌن)

*** " مانع يمنع طرفي عاد الشغل ما إنهاء الع قة فيما بينهما عا طريق التحكيم كحل بديل لحل منازع ات
الشغل الضردية  ،ما دام عنصر التبعية قد أصبح منعدما " .قرار محكمة النقض عدد  1172 :الصادر بتارٌخ :
 12شتنبر  2013فً الملؾ االجتماعً عدد1163/5/2/2012 :
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*** " ما الثابت ما وثائق الملف ومستنداته أا طالبة النال وبإرادتها الحرة قامت باالتيار محكم
فريد وهو األستال ....وللك بماتضى اإلشهاد المؤرخ في  5/114/2008الصادر عنها والمصحح
اإلمضاء ما طرفها  ،كما أنها صادقت على الحكم التحكيمي إلى جانب مشغلتها لدى السلطات
المالتصة ولم تتادم بأد طعا في الحكم التحكيمي المليل بالصيغة التنضيلية بتاريخ 12/11/2008
بناء على طلبها  ،باإلضافة إلى عدم إبدائها أية م حرة أو دفع أو تحضر أثناء سرياا مسطرة التحكيم ،
وللك ما اعتبرته محكمة الموضوع المطعوا في قراراها وعا صواب لما اعتبرت الحكم التحكيمي
اللد توصلت بموجبه الطالبة ما مشغلتها ( المطلوبة) بالمبلغ المتضق عليه ماابل فسخ الع قة الشغلية
وتنازلها المصادق عليه عا ممارسة أد طعا كيضما كاا نوعه  ،وكللك األمر الااضي بتلييله بالصيغة
التنضيلية  ،وانتهت إلى أا ما توصلت به الطالبة يعد تعويضا كام وتاما و حق لها في طلب أد
تعويل آالر كيضما كاا نوعه  ،وأا ع قة الشغل بيا الطرفيا انتهت بصضة رضائية بماتضى الحكم
التحكيمي الملكور اللد تم تحريره على الشكل الاانوني اللد يابل أد طعا  ،فيكوا قرارها جاء
مبنيا على أساس قانوني سليم ومعل بما فيه الكضاية والوسائل أساس لها» .قرار محكمة النقض
عدد  1172 :الصادر بتارٌخ  12/9/2013فً الملؾ االجتماعً عدد.1163/5/2/2012 :
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 -3التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية
طبقا للمادة  549من مدونة الشؽل ،فإا نزاعات الشغل الجماعية هي" :كل الال فات الناشئة بسبب
الشغل ،والتي يكوا أحد أطرافها منرمة ناابية لألجراء أو جماعة ما األجراء ،ويكوا هدفها الدفاع عا
مصالح جماعية مهنية لهؤ ء األجراء  ،كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الال فات الناشئة بسبب الشغل
والتي يكوا أحد أطرافها مشغل واحد ،أو عدة مشغليا ،أو منرمة مهنية للمشغليا ،ويكوا هدفها الدفاع عا
مصالح المشغل أو المشغليا أو المنرمة المهنية للمشغليا المعنييا".
الاانوا المنرم :الاانوا رقم  65.99المتعلق بمدونة الشغل تضما مسطرة الاصة تتعلق بالتحكيم في
نزاعات الشغل الجماعية:

-

الكتاب السادس :يتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية




الباب الثالث منه :يالص مسطرة التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية

الباب الرابع منه :تنضيل اتضاقات التصالح والارارات التحكيمية (المواد ما  567إلى ،) 585

غير أا المادة  582ما نضس المدونة أعطت إمكانية عدم تطبيق مسطرة التحكيم المنصوص عليها في
مدونة الشغل و سلوك مسطرة تحكيم أالرى محددة بموجب اتضاقية شغل جماعية أو نرام أساسي الاص.
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-

ال فا لماتضيات الضصليا  320و  321ما الاانوا رقم  08.05المحدديا للشروط الواجب توفرها في المحكم وكللك
لشروط ا ضط ع بالمهمة التحكيمية  ،حددت المادتاا  568و  569ما مدونة الشغل الشروط الواجب توفرها في
المحكم .

حيث يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يالتاره األطراف باتضاق بينهم أو بناء على تعييا ما قبل الوزير المكلف بالشغل في
حالة تعلر توصل األطراف إلى اتضاق على االتيار الحكم داالل أجل محدد في ثمانية وأربعيا ساعة .
و يشترط في المحكم بأا يكوا مسج ضما قائمة الحكام التي تصدر بارار للوزير المكلف بالشغل و تراجع مرة كل ث ث
سنوات (المادة  568ما مدونة الشغل)

و يتم اعتماد ئحة الحكام المنصوص عليها في المادة  568بناء على اقتراح ما المنرمات المهنية للمشغليا والمنرمات الناابية
لألجراء األكثر تمثي و اعتمادا على ما للشالص ما سلطة معنوية وما له ما كضاءات واالتصاصات في المجال ا قتصادد
وا جتماعي.
و لاد أعطت المادة  570ما مدونة الشغل للمحكم المعيا نضس الص حيات المالولة لرئيس اللجنة اإلقليمية للبحث والمصالحة
المنصوص عليها في المادة  561ما نضس الاانوا  ،وللك حتى يتمكا ما أداء مهمته التحكيمية .
 نصت المادة  561ما مدونة الشغل على أنه "يتمتع رئيس اللجنة اإلقليمية للبحث والمصالحة بأوسع الص حيات لتاصيأوضاع المااو ت وأوضاع األجراء المعنييا بنزاع الشغل الجماعي .ويمكا له أا يأمر بإجراء جميع األبحاث والتحريات لدى
المااو ت واألجراء العامليا بها ،وأا يطلب ما األطراف تاديم كل المستندات ،أو المعلومات ،كيضما كاا نوعها ،التي يمكنه أا
يستنير بها .ويمكنه أا يستعيا بالبراء أو بأد شالص آالر يرى فائدة في ا ستعانة به".
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•

فيما يالص الطعا في الارارات التحكيمية في نزاعات الشغل:

نصت المادة  575من مدونة الشؽل على أنه «ال ٌمكن الطعن فً القرارات التحكٌمٌة الصادرة فً نزاعات الشؽل الجماعٌة إال أمام الؽرفة االجتماعٌة
بمحكمة النقض»
 ٌجب أن تقدم الطعون فً القرارات التحكٌمٌة فً أجل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تبلٌؽها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل متضمنةألسباب الطعن و مرفقة بنسخة من القرار المطعون فٌه وذلك كله تحت طابلة عدم القبول  .وٌوجه الطعن إلى ربٌس الؽرفة االجتماعٌة بمحكمة
النقض بصفته ربٌسا الؽرفة التحكٌمٌة  ،ذلك أن الؽرفة االجتماعٌة بمحكمة النقض تتولى مهام ؼرفة تحكٌمٌة ،وتبت بهذه الصفة فً الطعون،
بسبب الشطط فً استعمال السلطة ،أو بسبب خرق القانون ،التً تقدمها األطراؾ ضد القرارات التحكٌمٌة.
****بناء على الفصل  575من مدونة الشؽل الناص على ما ٌلً":ال ٌمكن الطعن فً القرارات التحكٌمٌة الصادرة فً نزاعات الشؽل الجماعٌة إال
أمام الؽرفة االجتماعٌة بالمجلس األعلى....
و حٌث من جهة ما دام القرار التحكٌمً موضوع النازلة إنما ٌتعلق بنزاع فردي قابم بٌن أجٌر و مشؽلته و لٌس بنزاع جماعً فإنه ال ٌسوغ عرضه
على المجلس األعلى فً نطاق الفصول  575،576،577المتمسك بها فً الطلب.
و من جهة أخرى فإنه لما كان القرار التحكٌمً الحالً إنما صدر فً نطاق الفصل  306و ما ٌلٌه من ق م م فإنه ال ٌقبل أي طعن عمبل بالفصل 319
من نفس القانون الناص على ما ٌلً" :ال ٌقبل حكم المحكمٌن الطعن فً أٌة حالة ،"...مما ٌتعٌن معه التصرٌح بعدم قبول الطلب" .قرار المجلس
األعلى رقم  931بتارٌخ  15/11/2006ملؾ اجتماعً رقم .732/5/1/2006

•

فيما يالص تنضيل الارارات التحكيمية في نزاعات الشغل الجماعية :الارارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية
تحوز الاوة التنضيلية طباا للضصول ما  327-31إلى  327-33ما قانوا المسطرة المدنية و يحضر أصل الارار التحكيمي لدى
كتابة المحكم( .المادة  581من مدونة الشؽل)
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 -4التحكيم في صعوبات المااولة
•

من حٌث األصل :

يجوز التحكيم في مساطر صعوبات المااولة رتباطها بالنرام العام
ا قتصادد
وضعية التحكيم في المساطر الجارية :

****وحيث انه مادام ما الثابت أا مسطرة التحكيم كانت جارية وقت فتح مسطرة التسوية
الاضائية في حق المستأنف عليها واا المارر التحكيمي المتالل تم الطعا فيه بالبط ا أمام محكمة
ا ستئناف التجارية بالدار البيضاء كما تم الطعا با ستئناف الااضي بتلييله بالصيغة التنضيلية أمام
نضس الجهة الاضائية  ،وأنه زال ك الطعنيا لم يصدر فيهما بعد مارر قضائي نهائي ،فاا مسطرة
التحكيم التي تعتبر دعوى قضائية لعرضها على قضاء استثنائي يتعيا على الااضي المنتدب والحالة هله
اا يارر بشأنها معاينة وجود دعوى جارية عم بماتضيات المادة  695ما مدونة التجارة  .قرار محكمة
االستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2009/ 3700الصادر بتاريخ  2009 /19/06في الممف
عدد.5721/2008/11
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 -5التحكيم في الملكية الصناعية
ما حيث األصل  ،فإا حاوق الملكية الصناعية (كبراءة ا التراع ) هي ما صميم النرام العام وبالتالي
يجوز فيها التحكيم  ،غير أا الضاه الماارا يميز بيا حالتيا :
 الحالة األولى  :تتعلق بقانونٌة وصبلحٌة الحقوق (شروطها و هً من النظام العام وبالتالً فإنها تستثنى من التحكٌم -الحالة الثانٌة تتعلق بالمنازعات المالٌة المرتبطة بذلك وٌجوز فٌها التحكٌم .

*****اا عاد التراليص المؤرخ في  ، 11/07/1990واللد نص على اتضاق الطرفيا على عرل مالتلف النزاعات
الاائمة فيما يالص ماتضيات هلا العاد على هيأة التحكيم ،ولئا كاا هلا العاد يحدد المجال الترابي اللد تستضيد منه
الطالبة ما التراليص لها باستعمال الع متيا موضوع النزاع ،فإنها بإقدامها على تسجيلهما بمكتب حماية الملكية
الصناعية بطنجة بحجة حماية حاوقها المنبثاة عا عاد التراليص الملكور ،تكوا قد اللات نزاعا يتعلق بتطبيق بنود هلا
العاد يتجلى في أحايتها ما عدمه بصضتها مرالص لها باستعمال ع متيا تجاريتيا وبتسجيلهما بمكتب الملكية الصناعية ،
وما ثم تكوا الجهة المالتصة للبت في النزاع هي قضاء التحكيم ويباى الارار بما لهب إليه غير مرتكز على أساس
عرضة للنال .قرار المجلس األعلى رقم  116الصادر بتارٌخ  30/1/2008فً الملفٌن التجارٌٌن عدد  1089/3/1/2005و

.595/3/1/2006
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 -6التحكيم في الاانوا  28-08المنرم لمهنة المحاماة
المادة  29من القانون :28-08

”إلا حدث نزاع مهني بيا المحاميا الشركاء أو المتساكنيا ،أو المساعديا ،ولم يتوصل النايب
إلى التوفيق بينهم ،يعرل النزاع ،وجوبا ،على تحكيم ياوم به محاموا ،يالتار كل طرف أحدهم
لهله الغاية ،وينضم إليهم محكم معيا ما طرف النايب.
ال ٌكون القرار المتخذ قاببل ألي طعن.
تطبق هله الماتضيات في حالة وفاة أحد المحاميا المتشاركيا ،أو المتساكنيا ،أو المساعديا ،أو
عدم باائه منتميا للهيئة“.
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.1

انتحكُى انحر (انخبص) و انتحكُى انًؤسسبتٍ:

الفصل  319من ق م م الذي نص على أنه :
"ٌكون التحكٌم إما خاصا أو مؤسساتٌا.
فً حالة تحكٌم خاص ،تتكفل الهٌبة التحكٌمٌة بتنظٌمه مع تحدٌد المسطرة الواجب اتباعها ما عدا إذا اتفق األطراؾ على خبلؾ ذلك أو اختاروا نظام
تحكٌم معٌن.
عندما ٌعرض التحكٌم على مؤسسة تحكٌمٌة ،فإن هذه األخٌرة تتولى تنظٌمه و ضمان حسن سٌره طبقا لنظامها.
تحترم فً جمٌع األحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع".

فالتحكٌم الحر أو تحكٌم الحاالت الخاصة « ،»AD HOCهو التحكيم اللد ياوم فيه األطراف أنضسهم ،و وفاا لما يالوله لهم
الاانوا  ،باالتيار المحكميا و االتيار قواعد التحكيم و إجراءاته بعيدا عا أد مركز دائم أو مؤسسة دائمة للتحكيم .
التحكٌم المؤسساتً ،يتضق األطراف على أا يتم التحكيم بواسطة مركز دائم للتحكيم أو مؤسسة تحكيم دائمة سواء كانت وطنية
أو دولية ،فيتم التحكيم وفاا لنرام هلا المركز و إجراءاته ،و قد ياوم المركز أيضا بتعييا المحكميا أو أحدهم حسب اتضاق الطرفيا،
أو ياوم بمراجعة حكم التحكيم حسب ما تنص عليه ئحته (القٌام بعملٌة التنظٌم و اإلشراؾ على سٌر التحكٌم ،و لٌس ممارسة التحكٌم).
و الم حر هنا هو غياب وجود تأطير قانوني للتحكيم المؤسسي بالمغرب  ،باستثناء ما نصت عليه المادة  4ما الاانوا المتعلق
بالنظام األساسً لؽرؾ التجارة والصناعة والخدمات ،هذه المادة التً نصت على أنه "تكلف الغرف بمهام لات طابع تمثيلي
واستشارد ومهام متعلاة بالدعم والترويج ...مهام الدعم والترويج وهي كالتالي  :إحداث مراكز للتحكيم والوساطة التجارية؛ إحداث
مراكز لإلع م والتوثيق ا قتصادى(."..القانون رقم  38.12المتعلق بالنظام األساسً لؽرؾ التجارة والصناعة والخدمات  ،و القانون رقم 65.18
القاضً بتؽٌٌر المادة  30من القانون رقم  38.12المتعلق بالنظام األساسً لؽرؾ التجارة والصناعة والخدمات الجرٌدة الرسمٌة عدد  23( 6702أؼسطس
 ،)2018ص ).5765

27

خامسا :األشكال انمختهفة نهتحكيم

.1
 .2التحكٌم الداخلً و التحكٌم الدولً
 .3شرط التحكٌم و عقد التحكٌم
 .4التحكٌم باإلحالة

التحكٌم الحر و التحكٌم المؤسساتً
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***لكا حيث إنه بال ف ما نحت إليه الطاعنة فإا أطراف التحكيم لم يتضاوا على تطبيق الاواعد اإلجرائية المنصوص عليها في
قانوا المسطرة المدنية بالصوص إجراءات التحكيم للك أا الهيئة التحكيمية و ما أجل تضعيل شرط التحكيم كانت قد أعدت مسودة
وثياة المهمة بعد عدة اجتماعات و مراس ت مع طرفي التحكيم غير أنه تعلر توقيعها مما يجدر معه استبعاد ادعاء الطالبة باتضاقهم
على تطبيق قواعد المسطرة المدينة لضبط إجراءات التحكيم و هو ما أشارت إليه هيئة التحكيم في صضحة  17بما يلي " :وحيث أا
طرفا النزاع لم يتمكنا ما التوقيع على المسودة النهائية لوثياة الهيئة التي سبق للهيئة التحكيمية أا قامت بإعدادها و التي كاا ما شأا
التوقيع عليها ا تضاق على قواعد إجرائية الاصة و اتضاقية بالصوص المسطرة المتبعة أمام الهيئة التحيكيمة  "...مما يباى معه النزاع
الاضعا لماتضيات قانوا المسطرة المدنية كما تم تتميمه بموجب الاانوا  08.05في الشق اإلجرائي وللك تمشيا مع أحكام الضصل
 10-327التي جاءت تنص على ما يلي  " :تضبط الهيئة التحيكيمة إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام
هلا الاانوا دوا أا تكوا ملزمة بتطبيق الاواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتضق األطراف على ال ف للك في اتضاق التحكيم "...
قرار محكمة االستبناؾ التجارٌة بالدار البٌضاء رقم3779 :الصادر بتارٌخ 2018/07/24:فً الملؾ عدد:
.2018/8230/2273
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***لكن حٌث من جهة فان الفقرة الثانٌة من الفصل  319من قانون المسطرة المدنٌة تنص على انه عندما ٌعرض التحكٌم المعتمد من
طرؾ المركز الدولً للوساطة والتحكٌم بالرباط ٌنص فً مادته  14على "أن الهٌبة فً جلستها األولى وقبل القضٌة تحرر محضر ٌتم
بموجبه تحدٌد مهمتها على أساس المستندات المقدمة من قبل الطرفٌن " وان الثابت من أوراق الملؾ أن الطاعنة التً لجأت إلى المركز
المذكور إلجراء التحكٌم فً نزاعها مع المطلوب ضدها وإصدار حكم تحكٌمً ٌقضً بأدابه لها مبلػ  2.440.257.50درهم قد وقعت
وثٌقة التحكٌم التً اتفق الطرفان بموجبها خاصة فً النقطة التاسعة على ان ٌكون موضوع التحكٌم هو النزاع الذي جاء مفصبل فً عرض
ادعاءات الطرفٌن فً النقطة  15منها على ان ٌصدر المحكم حكما تحكٌمٌا  ،ومن جهة اخرى فانه لما كان حاصل النزاع بٌن الطرفٌن
كما جاء فً عرض ادعاءات االطراؾ هو طلب الطاعنة االصلً الرامً الى الحكم لها بالمبلػ المومأ إلٌه أعبله  ،وطلب العارض الرامً
الى الحكم للمطعون ضده بتعوٌض مناسب عن الخسارة واالضرار التً لحقت به ولما كانت محاولة الصلح بٌنهما لم تسفر عن اٌة نتٌجة
نظرا لتمسك كل طرؾ بمطالبه كما هو ثابت من الصفحة الثامنة من الحكم التحكٌمً فان ما تدعٌه الطالبة من تجاوز المحكم الختصاصه
وبته فً النزاع المعروض على هٌبة التحكٌم بشكل مؽاٌر التفاق التحكٌم ٌبقى ؼٌر قابم على أساس طالما ان المحكم قد استمد
اختصاصه من وثٌقة التحكٌم وبت فً النزاع وفق إرادة الطرفٌن .
وحٌث انه عبلوة على ذلك فان الطاعنة لم ٌسبق لها ان أثارت أمام هٌبة التحكٌم كون البت فً الؽرامات التعاقدٌة و التعوٌض ٌخرج
عن اختصاصها  ،بل االمر خبلؾ ذلك فقد خاضت فً موضوعه وحاولت اقناع المحكمة بسبلمة موقفها كما هو ثابت من مذكرتها المدلى
بها بالتارٌخ  18/02/2016وفً هذا االطار سبق لمحكمة االستبناؾ التجارٌة بالدار البٌضاء فً قرارها رقم  5309بتارٌخ 27/10/2015
فً الملؾ عدد 2564/8230/2015ان سارت فً هذا المنحى فً نازلة مماثلة مما جاء فٌه :
" حٌث تمسكت الطالبة بكون الهٌبة التحكٌمٌة تجاوزت صبلحٌتها حٌنما حكمت لفابدة المطلوبة بالتعوٌض فً حٌن انها ؼٌر محقة فً ذلك .
لكن حٌث ان الهٌبة التحكٌمٌة تجد مناط اختصاصها فً الفصل  12من عقد المقاولة من الباطن الذي خولها البت فً جمٌع الصعوبات الناتجة
عن توقٌع او تفسٌر او تنفٌذ العقد من الباطن الذي خولها البت فً جمٌع الصعوبات الناتجة عن توقٌع أو تفسٌر أو تنفٌذ العقد من الباطن وان
الحكم بالتعوٌض جاء نتٌجة عدم تنفٌذ الطالبة اللتزاماتها المترتبة عن العقد رؼم إنذارها من طرؾ المطلوبة كما عاٌنت ذلك الهٌبة
التحكٌمٌة عند بتها فً النزاع وبذلك تكون هذه األخٌرة قد احترمت حدود اختصاصها و لم تجاوز صبلحٌتها مما ٌنبؽً معه رد هذا الدفع لعدم
وجاهته  "..قرار محكمة االستبناؾ التجارٌة بالدر البٌضاء رقم  2626الصادر بتارٌخ  2/5/2017فً الملؾ عدد .6517/8230/2016
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 -2انتحكُى انذاخهٍ و انتحكُى انذونٍ

•

التحكيم الدااللي:

يكوا التحكيم داالليا متى كانت المنازعة محددة داالل التراب الوطني ( انتضاء صبغة المد و
الجزر )
م حرة  :تكييف التحكيم
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يالضع لرغبة األطراف

 التحكٌم الدولً:جاء بالفصل  327-40ما ٌلً« :يعتبر دوليا ،حسب مدلول هلا الضرع ،التحكيم اللد يتعلق بمصالح التجارة الدولية واللد يكوا
ألحد أطرافه على األقل موطا أو مار بالالارج.

يعتبر التحكيم دوليا إلا:

.1
.2

كاا ألطراف اتضاق التحكيم وقت إبرام هلا ا تضاق مؤسسات بدول مالتلضة؛
أو كاا أحد األمكنة التالي بيانها واقعا الارج الدولة الموجودة بها مؤسسات األطراف:

أ) مكاا التحكيم عندما يكوا منصوصا عليه في اتضاق التحكيم أو معينا بماتضى هلا ا تضاق؛
ب) كل مكاا يجب أا ينضل فيه جزء مهم ما ا لتزامات المترتبة على الع قة التجارية أو المكاا اللد تربطه أكثر بموضوع
النزاع صلة وثياة؛

.3

أو كاا األطراف متضايا صراحة على أا موضوع اتضاق التحكيم يهم أكثر ما بلد واحد.

ألجل تطبيق ماتضيات الضارة  2ما هلا الضصل ،يطبق ما يلي:
أ) إلا كاا ألحد األطراف أكثر ما مؤسسة ،فإا المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسة التي تربطها صلة وثياة باتضاق التحكيم
أكثر ما غيرها؛
ب) إلا لم تكا ألحد األطراف أية مؤسسة قام ماامها محل سكناه ا عتيادية ".
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 -شرط التحكٌم:

 -3شرط انتحكُى و ػمذ انتحكُى

حسب الفصل :316
"شرط التحكٌم هو االتفاق الذي ٌلتزم فٌه أطراؾ عقد بأن ٌعرضوا على التحكٌم النزاعات التً قد تنشأ عن العقد
المذكور".

-

عقد التحكٌم :

عرؾ الفصل  314عقد التحكٌم:
"هو االتفاق الذي ٌلتزم فٌه أطراؾ نزاع نشأ بٌنهم بعرض هذا النزاع على هٌبة تحكٌمٌة.
ٌمكن إبرام العقد المذكور و لو خبلل دعوى جارٌة أمام المحكمة.
إذا تم االتفاق على التحكٌم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ،فعلى المحكمة أن تقرر إحالة األطراؾ على التحكٌم ،و
ٌعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكٌم مكتوب".
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 -4انتحكُى ثبإلحبنخ

جاء فً الفقرة األخٌرة من المادة :313
« ...و ٌعد فً حكم اتفاق التحكٌم المبرم كتابة كل إحالة فً عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجً أو اتفاقٌة دولٌة ،أو
أي وثٌقة أخرى تتضمن شرطا تحكٌمٌا إذا كانت اإلحالة واضحة فً اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد».
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*** وحيث بالصوص اتضاق التحكيم فالمشرع وبماتضى الضارة الاليرة ما الضصل  313ما ق.م.م .ينص على أنه يعد في حكم
اتضاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عاد مكتوب إلى أحكام عاد نمولجي أو اتضاقية دولية أو أية وثياة تتضما شرطا تحكيميا
إلا كانت اإلحالة واضحة في اعتبار هلا الشرط جزءا ما العاد.

وحيث يتبيا مما سبق أا اتضاق التحكم موجود استنادا لما تضمنته الوثياة الملكورة ما إحالة على قانوا التحكيم رقم  125لمنرمة
تجارة الحبوب والعلف ،أما بالنسبة للدفع بعدم توقيع وثياة البيع ما طرف المطلوبة فإا الثابت بالرجوع لوثائق الملف والاصة
قرار التحكيم ا بتدائي 13-801واللد صرح المشتروا *المطلوبة في هلا الملف*بالصوصه في الارار ا ستئنافي موضوع هله
الدعوى بأا ما تضمنه ما معلومات صحيحة وثابتة – الرجوع للصضحة العاشرة ما ترجمة الارار الملكور – أنه يشير في
الصضحة ما ترجمته إلى توقيع المصادقة رقم  80203ما طرف البائع و الوسيط كما وقعها المشتروا كللك وأعادوها إلى
الوسيط تحمل إشارة " توقيع يمكا أا يؤدد إلى تعديل الشروط كما هو مسطر في مصادقتنا نحا رقم  003/08بتاريخ -05-22
 -2008الرجوع للصضحة الرابعة ما ترجمة قرار التحكيم ا بتدائي المستدل بها ما المدعى عليها -مما يتعيا معه رد الدفع
المثار لعدم جديته.
وحيث يشير العاد الرابط بيا الطرفيا وفق ما لكر إلى اإلحالة على قانوا التحكيم رقم  125لمنرمة تجارة الحبوب والعلف
بشكل عام وبدوا استثناء ويتبيا بالرجوع للنرام الملكور المستدل به في الملف والاصة ترجمته أنه يشير فيما يالص تنريم أجل
مسطرة و طلب التحكيم إلى النزاعات المتعلاة ببيع السلع والناتجة عا تكلضة وتأميا أجور الشحا والبنود األالرى لعاد اإلرسال
مع العلم أا التعويل المحكوم به حسب المارر التحكيمي يتعلق بالالسائر المادية التي تكبدتها المدعية بسبب عدم تنضيل العاد،
مما يكوا معه الدفع المثار بهلا الالصوص مردودا أيضا .األمر رقم  455الصادر عن السٌد ربٌس المحكمة التجارٌة بالدار البٌضاء

بتارٌخ  20/2/2013فً الملؾ عدد . 2061/1/2012
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 -IIاتفبق انتحكُى

أوال :تقنٌات صٌاؼة اتفاق التحكٌم
ثانٌا :إشكاالت و أثار االتفاق على التحكٌم
ثالثا :إشكاالت اتفاقات التحكٌم المعتلة
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أوال :تمنُبد صُبغخ اتفبق انتحكُى
الفصل : 313
"ٌجب أن ٌبرم اتفاق التحكٌم كتابة ،إما بعقد رسمً أو عرفً ،و إما بمحضر ٌحرر أمام الهٌبة التحكٌمٌة المختارة.
ٌعتبر اتفاق التحكٌم مبرما كتابة إذا ورد فً وثٌقة موقعة من األطراؾ أو فً رسابل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو
برقٌات أو أٌة وسٌلة أخرى من وسابل االتصال و التً تعد بمثابة االتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب
أو الدفاع التً ٌدعً فٌها أحد الطرفٌن بوجود اتفاق تحكٌم دون أن ٌنازعه الطرؾ اآلخر فً ذلك.
و ٌعد فً حكم اتفاق التحكٌم المبرم كتابة كل إحالة فً عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجً أو اتفاقٌة دولٌة ،أو أي
وثٌقة أخرى تتضمن شرطا تحكٌمٌا إذا كانت اإلحالة واضحة فً اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد».

المشرع المغربي قد توسع في كيضية إبرام اتضاق التحكيم معتبرا إمكانية انعااده بيا طرفيه بأية وسيلة ما وسائل
ا تصال ،و لو أثناء تبادل الملكرات بمناسبة نزاع قضائي ،و في نضس السياق نص الضصل  314على أنه إلا تم ا تضاق
على التحكيم أثناء نرر النزاع ما قبل المحكمة ،فعلى المحكمة أا تارر إحالة األطراف إلى التحكيم ،و يعد هلا الارار
بمثابة اتضاق تحكيم مكتوب.
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***حيث تمسكت الطالبة بماتضى ماالها ا ستئنافي  ،بأا شهادة تأميا السضر تشير الى اا ضمانات وشروط التطبيق تطابق الشروط
العامة للعاد ،هله ا اليرة التي احالت مادتها  43على التحكيم للبت في كل نزاع قد ينشأ بيا الطرفيا حول تنضيل شروط التعاقد
بينهما ,فردته المحكمة مصدرة الارار المطعوا فيه باولها "لئا كاا عاد التأميا يحيل على الشروط العامة لهلا العاد  ،والتي
تتضما شرطا تحكيميا يلزم طرفي النزاع بعرل كل ال ف بينهما قد ينشأ بمناسبة تنضيل العاد الملكور على هيئة تحكيمية  ،فاا هله
ا حالة ليست كافية لجعل شرط التحكيم المحال عليه نافلا  ،طالما انها مجرد احالة عامة لم تتضما بشكل صريح اشارة صريحة
وواضحة الى شرط التحكيم  ،مما تكوا معه ارادة الطرفيا غير واضحة في اللجوء الى التحكيم ،وحتى على فرل وجود ارتباط
عضود بيا عاد التأميا وباقي الشروط العامة التي وقعت اإلحالة عليها  ،فانه يشترط لصحة شرط التحكيم الوارد فيها  ،اا ياع
التنصيص فيه على تعييا المحكم او المحكميا او على طرياة تعيينهم  ،وكيضية وتاريخ االتيارهم تحت طائلة البط ا وفاا ألحكام
الضصل  317ما ق م م  ،وهو ما ال منه شرط التحكيم ،مما يجعله باط وغير نافل " ،في حيا ينص الضصل الملكور على انه "
ٌجب تحت طابلة البطبلن ان ٌضمن شرط التحكٌم كتابة فً االتفاق االصلً او فً وثٌقة تحٌل الٌه بشكل ال لبس فٌه ،وان ٌنص
فً شرط التحكٌم اما على تعٌٌن المحكم او المحكمٌن واما على طرٌقة تعٌٌنهم "  ،وبالرجوع ألصل التأميا موضوع البوليصة
عدد  7000065المدلى به رفاة ملكرة المطلوب بجلسة  27/10/2011يلضى انها اشارت الى اا ضماناته وشروط تطبياه تباى
مطاباة للشروط العامة للعاد المكتتب  ،ونص الضصل  43منها على رغبة الطرفيا في حل أد نزاع قد ينشب بينهما حول تأويل أو
تنضيل بنود عاد التأميا بموجب طريق ودد ثنائي بينهما وفي حالة تعلر للك يرفع النزاع لهيئة تحكيمية مؤلضة ما ث ثة أشالاص ،
على اا يعيا كل طرف محكما  ،وقبل بدء المناقشات يعيا هلاا المحكماا محكما ثالثا مرجحا ,وهو ما يضيد اا شرط التحكيم
المضما بالشروط العامة لعاد التأميا أحيل عليه بماتضى وثياة التأميا ،واا كاا لم ينص على تعييا المحكميا فهو اشار لطرياة
تعيينهم كما سلف اللكر مما يباى الارار بما لهب اليه الارقا للماتضيات المحتج بها ويتعيا ناضه .قــرار محكمة النقض عـدد 338/1
الصادر بتارٌخ  5/9/2013فً الملؾ تجاري عــــدد.1220/3/1/2012 :
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لصٌاؼة اتفاق التحكٌمٌ ،جب التمٌٌز بٌن شروط عقد التحكٌم و شروط شرط التحكٌم



الشروط الخاصة بعقد التحكٌم ( الفصلٌن  314و ) 315

عرفه الفصل : 314
"عقد التحكٌم هو االتفاق الذي ٌلتزم فٌه أطراؾ نزاع نشأ بٌنهم بعرض هذا النزاع على هٌبة تحكٌمٌة.
ٌمكن إبرام العقد المذكور و لو خبلل دعوى جارٌة أمام المحكمة.
إذا تم االتفاق على التحكٌم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ،فعلى المحكمة أن تقرر إحالة األطراؾ على التحكٌم ،و ٌعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكٌم مكتوب".
متى تم االتفاق على حل النزاع عن طرٌق التحكٌم و كان اتفاق التحكٌم صحٌحاٌ ،جب على القضاء احترام رؼبة األطراؾ.
الفصل ٌ" :315جب أن ٌتضمن عقد التحكٌم تحت طابلة البطبلن:
1ـ تحدٌد موضوع النزاع.
2ـ تعٌٌن الهٌبة التحكٌمٌة أو التنصٌص على طرٌقة تعٌٌنها.
ٌكون العقد الؼٌا إذا رفض محكم معٌن فٌه القٌام بالمهمة المسندة إلٌه".



شرط التحكٌم وشروطه ( الفصلٌن  316و )317

الفصل " :316شرط التحكٌم هو االتفاق الذي ٌلتزم فٌه أطراؾ عقد بأن ٌعرضوا على التحكٌم النزاعات التً قد تنشأ عن العقد المذكور".
الفصلٌ" :317جب تحت طابلة البطبلن:
ـ أن ٌضمن شرط التحكٌم كتابة فً االتفاق األصلً أو فً وثٌقة تحٌل إلٌه ،بشكل ال لبس فٌه.
ـ أن ٌنص فً شرط التحكٌم إما على تعٌٌن المحكم أو المحكمٌن و إما على طرٌقة تعٌٌنهم".
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***وحيث انه ال فا لطروحات المستأنضة فاا ما أنجزه السيد حميدة العباسي يمكا بأد حال ما األحوال أا
يصنف بأنه مارر تحكيمي ألنه لم يتم إبرام عاد التحكيم كتابة ويستوفي شروطه المنصوص عليها في الضصل
 306وما يليه ما ق م م الصوصا وانه لم يليل بالصيغة التنضيلية ما طرف رئيس المحكمة التجارية .وبللك
يمكا أا يعتبر حجة سائغة ومابولة قانونا في اإلثبات ألنه ليس بالبرة أنجزت بناء على حكم قضائي كما انه على
النايل ما دفوعات المستأنف عليها ما كوا الشهود المستمع إليهم في جلسة البحث يعملوا مع المستأنضة فانه
ليوجد ما يمنع المحكمة ما ا ستماع إليهم ا تادير شهادة الشهود واألالل بشهادتهم أو رفضها أو تحديد قيمتها
في اإلثبات يالضع لسلطة المحكمة التي رقابة عليها ما طرف المجلس األعلى إ في حالة تحريف تلك
الشهادة .قرار محكمة االستبناؾ التجارٌة بفاس رقم 1617الصادر بتارٌخ  2007-11-13فً الملؾ عدد
.668/06

***لكا حيث انه ع وة على أا ماتضيات اتضاقية التاميا المحتج بها لم ترتب أد جزاء على عدم سلوك مسطرة
التحكيم الطبي فإنه يوجد بالملف ما يضيد موافاة المؤما له صراحة على شرط التحكيم وما تم كاا الدفع بعدم
قبول الدعوى لعدم سلوك مسطرة التحكيم غير مؤسس وغير جدير با عتبار .قرار محكمة االستبناؾ التجارٌة
بفاس رقم  118الصادر بتارٌخ  2/2/2010فً الملؾ عدد 1278/09
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ثبنُب :إشكبالد و أثبر االتفبق ػهً انتحكُى

مبدأ اختصاص االختصاص للمحكم
عدم االختصاص للقضاء (االختصاص السلبً)
مبدأ استقبللٌة شرط التحكٌم
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 يجذأ اختصبص االختصبص نهًحكى
الفصل :327-9
"على الهٌبة التحكٌمٌة ،قبل النظر فً الموضوع أن تبت ،إما تلقابٌا أو بطلب من أحد األطراؾ ،فً صحة أو حددود اختصاصداتها أو فدً صدحة اتفداق
التحكٌم وذلك بأمر ؼٌر قابل للطعن وفق نفس شروط النظر فً الموضوع وفً نفس الوقت( .أي وقت صدور المقرر التحكٌمً).
ٌمكن للهٌبة التحكٌمٌة ،قبل اتخاذ أي قرار فً الموضوع أن تطلب من الوكٌل العام لدى محكمة االستبناؾ ذات االختصاص المكانً بدالنظر إلدى مكدان
التحكٌم موافاتها بالمعلومات التدً تراهدا مفٌددة بدالنظر إلدى مقتضدٌات الفصدل  308أعدبله ،وٌجدب علدى الوكٌدل العدام أن ٌوافٌهدا بدذلك داخدل الخمسدة
عشر(ٌ )15وما التالٌة لرفع الطلب إلٌه وإال نظرت فً الملؾ على حالته".
 الهٌبة التحكٌمٌة هً الجهة األصلٌة للبت فً المنازعات التً تثور بشأن اختصاصها ،بما فً ذلك المنازعات المبنٌة على عدم وجود اتفاق تحكٌمأو سقوطه أو بطبلنه أو عدم شموله لموضوع النزاع.

-

سلطة هٌبة التحكٌم فً أن تفصل فً المنازعات التً تثور أمامها بشأن اختصاصها دون حاجة إلى وقؾ الدعوى التحكٌمٌة لحٌن صدور قرار فً
هذا الشأن من القضاء ،على أن ٌكون قرار هٌبة التحكٌم قاببل للطعن ف ٌه أمدام القضداء فدً نهاٌدة التحكدٌم و بعدد صددور الحكدم المنهدً للخصدومة
كلها.
هذا النص ٌربط ممارسة الهٌبة التحكٌمٌة لحقها فً النظر فً صحة أو حدود اختصاصاتها أو فً صحة اتفاق التحكدٌم بمراقبدة النٌابدة العامدة ،و
ذلك عند وجود شك فً صبلحٌتها أو صبلحٌة اتفاق التحكٌم على الرؼم من أنها صاحبة الوالٌة للنظر فً النزاع بصفة أصلٌة.
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***حيث أقيم الطعا بالبط ا على عدة أسباب تنعى الطاعنة باألول منها على الرق
ماتضيات  9.327ما ق .م.م للك انه بالرجوع إلى الاواعد اإلجرائية الالاصة بهيئة
التحكيم يتضح عدم التضات هيئة التحكيم إلصدار حكم أولي بصحة ا التصاصات للبت
في هلا النزاع أو صحة اتضاق التحكيم مما يجعل الحكم التحكيمي باط .
وحيث أنه ما جهة أولى فاا الثابت ما الضصل  11ما العاد المؤرخ في 02/06/2011
اا الطرفاا أسندا بمحل إرادتهما للمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ص حية
البت في كل نزاع قد ينشأ بينهما كيضما كاا نوعه أو مصدره أو سببه وبالتالي فاا هيئة
التحكيم تباى غير ملزمة بإصدار حكم بصحة االتصاصها للبت في النزاع او في صحة اتضاق
التحكيم كما نحت إلى للك الطاعنة عا غير صواب .
قرار محكمة االستبناؾ التجارٌة بالدر البٌضاء رقم  2626الصادر بتارٌخ  2/5/2017فً
الملؾ عدد .6517/8230/2016
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 ػذو االختصبص نهمضبء (االختصبص انسهجٍ نهمضبء)
الفصل :327
"عندما ٌعرض نزاع مطروح أمام هٌبة تحكٌمٌة عمبل باتفاق تحكٌم ،على نظر إحدى المحاكم ،وجب على هذه األخٌرة إذا دفع المدعى علٌه
بذلك قبل الدخول فً جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حٌن استنفاد مسطرة التحكٌم أو إبطال اتفاق التحكٌم.
إذا كان النزاع لم ٌعرض بعد على الهٌبة التحكٌمٌة ،وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى علٌه أن تصرح بعدم القبول ما لم ٌكن بطبلن
اتفاق التحكٌم واضحا.
ٌتعٌن على المدعى علٌه أن ٌدفع بذلك قبل الدخول فً جوهر النزاع ،وال ٌجوز للمحكمة فً كلتا الحالتٌن أن تصرح تلقابٌا بعدم القبول.
عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إلٌها فً الفقرتٌن األولى والثانٌة أعبلهٌ ،مكن ،بالرؼم من ذلك ،مباشرة مسطرة التحكٌم أو متابعتها،
وٌمكن إصدار حكم تحكٌمً فً انتظار أن تبت المحكمة فً ذلك".
من أهم اآلثار التً ٌرتبها اتفاق التحكٌم  ،منع المحاكم القضابٌة من البت فً النزاعات التً ارتأى األطراؾ إخضاعها للتحكٌم ،و هو
ما ٌعرؾ بمبدأ إقصاء القضاء عن النظر فً النزاع المطروح أمام التحكٌم أو «مبدأ االختصاص السلبً للقضاء» ،إذا ما دفع أحد األطراؾ
(المدعى علٌه) بوجود اتفاق تحكٌم .وهذا الدفع ؼٌر متعلق بالنظام العام ،و أن إثارته تتوقؾ على المدعى علٌه الذي ٌخول له المشرع المؽربً
لوحده حق التمسك به.

-

من خبلل هذا الفصل ،أن المشرع المؽربً قد مٌز بٌن الحالة التً ٌعرض فٌها النزاع على هٌبة التحكٌم قبل اللجوء إلى القضاء ،و الحالة
الثانٌة المتمثلة فً سبق عرض النزاع على القضاء بدال من الهٌبة التحكٌمٌة .

-

المشرع المؽربً لم ٌسمح بوقؾ اإلجراءات لحٌن النظر فً الدفع المقدم أمام القضاء و الحكم بعدم قبوله ،و ذلك عندما نص فً الفقرة
األخٌرة من المادة  327على أنه "عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إلٌها فً الفقرتٌن األولى و الثانٌة أعبلهٌ ،مكن بالرؼم من ذلك
مباشرة مسطرة التحكٌم أو متابعتها ،و ٌمكن إصدار حكم تحكٌمً فً انتظار أن تبت المحكمة فً ذلك".
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***حيث تنعي المستأنضة على الحكم المطعوا فيه مجانبته للصواب فيما قضى به ما االتصاصها للبت في النزاع على
اعتبار اا ا التصاص يعود لهيئة تحكيمية.
وحيث الثابت ما الملكرة الجوابية للمستأنضة ال ل المرحلة ا بتدائية اا هله األاليرة دفعت بكوا االتصاص البت في
النزاع يعود لهيئة تحكيمية وفق ما تم ا تضاق عليه بالعاد الرابط بيا الطرفيا.
وحيث اا هلا الدفع يندرج ضما الدفع بعدم ا التصاص النوعي وإنما مؤداه عدم قبول الدعوى اا كاا بالضعل هناك
شرط تحكيم ،أو الجواب عليه ضما باقي الدفوع والبت في الدعوى على حالتها إل ثبت للمحكمة عدم جدية الدفع،
وبالتالي ما كاا على محكمة الدرجة األولى البت فيه بحكم مستال.

وحيث انه استنادا لما لكر أع ه فاا البت في النزاع والاول بأنه ينبغي عرضه في البداية على هيئة تحكيمية أم ينعاد
للمحكمة المعرول عليها الدعوى برمتها األمر اللد يسع معه محكمة ا ستئناف إ تأييد الحكم المستأنف وإرجاع
الملف إلى المحكمة المصدرة له لمواصلة اإلجراءات فيه طباا للاانوا " .قرار محكمة االستبناؾ التجارٌة بالدار البٌضاء
رقم  3450/2012الصادر بتارٌخ  26/6/2012فً الملؾ عدد . 2012/2671/13
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 يجذأ استمالنُخ شرط انتحكُى
الفصل :318
"ٌعتبر شرط التحكٌم اتفاقا مستقبل عن شروط العقد األخرى وال ٌترتب على بطبلن العقد أو فسخه أو إنهابه أي أثر على شرط التحكٌم الذي
ٌتضمنه إذا كان هذا الشرط صحٌحا فً ذاته ".

ٌعتبراتفاق التحكٌم بنوعٌه ـ سواء فً صورة شرط تحكٌم أو عقد تحكٌم ـ "اتفاق داخل اتفاق" ،ولٌس بالضرورة أن ما ٌسري على العقد
األصلً من شروط إضافٌة أو متطلبة فٌه تنطبق بالضرورة على اتفاق التحكٌم ،فالؽاٌة هً تحقٌق استقبللٌة اتفاق التحكٌم عن العقد األصلً بما
فٌها شروطه ،و االقتصار فقط على ما ٌبلءم اتفاق التحكٌم الداخلً و خاصة الدولً ذو الصبؽة الخاصة.

***حٌث دفعت المستأنفة بكون المحكمٌن طبقوا القانون السوٌسري على اتفاق التحكٌم وهو األمر ؼٌر المستساغ لكون إرادة االطراؾ انصرفت
الى تنزٌل هذا القانون على العقد فقط وأن الراسخ فً مجال التحكٌم الدولً والداخلً أٌضا ان اتفاق التحكٌم ٌتمتع باستقبللٌة عن العقد االصلً
وانه بإعمال قواعد التنازع ٌكون القانون الواجب التطبٌق على اتفاق التحكٌم هو القانون المؽربً وٌكون القاضً المؽربً ملزما بالفصل فً
المسالة وفقا للقانون المؽربً و بإعمال الشروط التً ٌقتضٌها هذا القانون من اجل صحة الشرط التحكٌمً.
لكن حٌث ان استقبللٌة شرط التحكٌم عن شروط العقد األخرى وحسب المتعارؾ علٌه فً القانون الدولً للتحكٌم تقتضً انه اي كانت االسباب
التً تؤدي بالعقد االصلً الى االنتهاء سواء بالبطبلن او الفسخ او حتى باتفاق طرفٌه فان شرط التحكٌم ٌظل سارٌا وٌبقى مستقبل عن باقً
شروط العقد االصلً طالما كان هذا الشرط صحٌحا فً ذاته وان صحته ال ترتبط بنظام قانونً معٌن وانما تقتضً عدم مخالفته لمقتضٌات
النظام العام الدولً والوطنً مما ٌكون معه السبب ؼٌر قابم .قرار محكمة االستبناؾ التجارٌة بالدار البٌضاء رقم  220الصادر بتارٌخ
 15/01/2015فً الملؾ عدد .2669/8224/2013
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ثبنثب :إشكبالد اتفبلبد انتحكُى انًؼتهخ
يجب التمييز بيا الشرط الباطل و بشكل واضح و بيا الشرط المعتل الاابل للتصحيح و التطبيق :
نمالج للشروط المعتلة  -:اتفق الطرفان على اللجوء التحكٌم لحل النزاعات المترتبة عن هذا
العقد ثم اللجوء الى القضاء المختص.
 اتفق الطرفان على حل نزاعاتهما عن طرق التحكٌم . -اتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكٌم بمركز الصناعة والتجارة .
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انبيانات انىاجب إدراجها بشرط انتحكيم
تحديد عدد المحكميا
طرياة تعييا المحكميا

مكاا التحكيم
لغة التحكيم والوثائق
الاانوا المسطرد و الموضوعي
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 -IIIتقنٌات المحاكمة التحكٌمٌة
 –IVاألحكام التحكٌمٌة
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 -IIIتمنُبد انًحبكًخ انتحكًُُخ
أوال :االشكاالت المتعلقة بتشكل الهٌبة التحكٌمٌة
ثانٌا :مرتكزات المحاكمة التحكٌمٌة
ثالثا :مسؤولٌات الهٌبة التحكٌمٌة

رابعا:عقد المهمة التحكٌمٌة
خامسا :أتعاب و مصارٌؾ الهٌبة التحكٌمٌة
سادسا :إدارة الجلسات التحكٌمٌة
سابعا :اإلجراءات الوقتٌة و التحفظٌة
ثامنا :إجراءات تحقٌق الدعوى التحكٌمٌة
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أوال :اإلشكبالد انًتؼهمخ ثتشكم انهُئخ انتحكًُُخ
•تعرٌؾ الهٌبة التحكٌمٌة

الفصل :312
" ٌراد فً هذا الباب بما ٌلً:
" – 1الهٌبة التحكٌمٌة" المحكم المنفرد أو مجموعة محكمٌن؛

" – 2نظام التحكٌم" كل نص ٌحدد مسطرة معٌنة ٌجب اتباعها فً مادة التحكٌم؛
" – 3ربٌس المحكمة" ربٌس المحكمة التجارٌة ما لم ٌرد خبلؾ ذلك" .
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•

شروط المحكم (الفصل )326 ،321 ،320
الفصل : 320

"ال ٌمكن إسناد مهمة المحكم إال إلى شخص ذاتً كامل األهلٌة لم ٌسبق أن صدر علٌه حكم نهابً باإلدانة من أجل ارتكاب أفعال
تخل بالشرؾ أو صفات االستقامة أو اآلداب العامة أو بالحرمان من أهلٌة ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنٌة.
إذا عٌن فً االتفاق شخص معنوي ،فإن هذا الشخص ال ٌتمتع سوى بصبلحٌة تنظٌم التحكٌم وضمان حسن سٌره".

الفصل : 321
"ٌجب على األشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن ٌقومون اعتٌادٌا أو فً إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة أو فً حظٌرة شخص
معنوي ٌعتبر التحكٌم أحد أؼراضه االجتماعٌة ،أن ٌصرحوا بذلك إلى الوكٌل العام لدى محكمة االستبناؾ الواقع فً دابرة نفوذها
محل إقامة األشخاص الطبٌعٌٌن المذكورٌن أو المقر االجتماعً للشخص المعنوي.
ٌسلم الوكٌل العام وصبل بالتصرٌح وٌقٌد المعنٌٌن باألمر فً قابمة المحكمٌن لدى محكمة االستبناؾ المعنٌة وذلك بعد دراسة
وضعٌتهم".
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جاءت الرسالة الدورٌة الصادرة عن السٌد وزٌر العدل تحت عدد 12س ، 2والموجهة إلى السادة الرؤساء األولٌن لمحاكم االستبناؾ والوكبلء
العامٌن لدٌها والرؤساء األولٌن لمحاكم االستبناؾ التجارٌة والسٌدٌن الربٌسٌن األولٌن لمحكمتً االستبناؾ اإلدارٌة لشرح تطبٌق مقتضٌات الفصل
 321من القانون رقم  08.05المتعلق بالتحكٌم والوساطة االتفاقٌة وتوحٌد تطبٌق مقتضٌاته بٌن كافة محاكم المملكة .
ذلك أن القابمة المتحدث عنها فً الفصل  321من القانون رقم  ، 08.05ال تتعلق سوى بفبة المحكمٌن  ،وال تعنً فبة الوسطاء  ،كما ال صلة لها
ببعض المقتضٌات المشابهة مثل ما نص علٌه المشرع فً المادة  568من مدونة الشؽل التً ورد فٌها أنه " ٌعهد بإجراء التحكٌم إلى حكم ٌختاره
األطراؾ باتفاق بٌنهم  ،ضمن قابمة حكام تصدر بقرار للوزٌر المكلؾ بالشؽل " .
كما أنه ووفقا لهذه الرسالة الدورٌة فالمشرع لم ٌقصد بوجوب تصرٌح األشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن ٌقومون اعتٌادٌا أو فً اطار المهنة بمهام
المحكم  ،سوى إلزام فبة المحكمٌن ممن ٌثبت قٌامهم على وجه االعتٌاد بمهمة التحكٌم أو المخولٌن صراحة القٌام بهذه المهمة بمقتضى القوانٌن
الجاري بها العمل  ،بأن ٌصرحوا بذلك للسٌد الوكٌل العام للملك لدى محكمة االستبناؾ  ،كً ٌتم تقٌٌدهم فً قابمة توضع بمعرفة هذا األخٌر ،تشمل
أسماء المحكمٌن وعناوٌنهم ومؤهبلتهم العلمٌة والمهنٌة  ،وكل البٌانات الضرورٌة ذات األهمٌة .
كما أن المشرع المؽربً لم ٌهدؾ من وراء التصرٌح المذكور  ،جعل القٌام بمهمة التحكٌم حكرا على فبة المحكمٌن المقٌدٌن بالقابمة المشار الٌها،
كما لم ٌقصد تقٌٌد حرٌة األطراؾ بإلزامهم باختٌار المحكمٌن من هذه القابمة ،أو حصر اختٌارهم فً دابرة األشخاص الذٌن ٌقومون بمهمة التحكٌم
على وجه االعتٌاد أو فً إطار المهنة  ،بل توخى فقط خلق آلٌة لتسهٌل مهمة ربٌس المحكمة حٌن ٌلجأ إلٌه فً إطار مقتضٌات الفصلٌن  327.4و
 327.5قصد تعٌٌن أو إتمام تشكٌل هٌبة التحكٌم  ،بحٌث ٌسهل علٌه الرجوع لقابمة المحكمٌن المشار إلٌها  ،بدل االحتكام لمعلوماته الشخصٌة .
وعلى ؼرار ما ٌجري به العمل فً مختلؾ التشرٌعات المقارنة المنظمة للتحكٌم  ،حرص المشرع المؽربً على اإلبقاء على التحكٌم باعتباره مهمة
– ولٌس مهنة – ٌسندها األطراؾ  ،بملء إرادتهم وفً حدود الضوابط التً وضعها القانون  ،لمن ارتضوه من المحكمٌن ،سواء كانوا مقٌدٌن أم
ؼٌر مقٌدٌن بالقابمة .
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و بالنسبة لكٌفٌة ترجمة مقتضٌات الفصل  321من القانون رقم  08.05على أرض الواقع  ،فاد سطر المشرع للسيد
الوكيل العام للملك جملة ما الضوابط التي يلزمه التايد بها في دراسة وضعية المصرحيا  ،وردت في الضصليا  320و
 321كما يلي :
 -1أا يكوا المصرح ما األشالاص الطبيعييا الليا يثبت قيامهم على وجه ا عتياد بمهمة التحكيم أو المالوليا
صراحة الايام بهله المهمة بماتضى الاوانيا الجارد بها العمل  ،سواء بصورة منضردة أو في حريرة شالص معنود يعتبر
التحكيم أحد أغرال ا جتماعية  ،مع اإلشارة إلى أا واقعة ا عتياد يمكا التحاق منها بكافة الارائا المتوفرة  ،سيما
الارارات التحكيمية التي يمكا أا يدلي بها المصرح والتي تثبت قيامه بهله المهمة على وجه ا عتياد .
 -2أا يادم الطلب للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة ا ستئناف الواقع في دائرة نضولها محل إقامة األشالاص
الطبيعييا الملكوريا أو المار ا جتماعي للشالص المعنود المشار أليه.
 -3أا يكوا المصرح كامل األهلية  ،لم يسبق أا صدر في حاه حكم نهائي باإلدانة – سواء أمام هيئة قضائية أو تأديبية
– ما أجل ارتكاب أفعال تالل بالشرف أو صضات ا ستاامة أو اآلداب العامة أو بحرمانه ما أهلية ممارسة التجارة أو ما
حق ما حاوقه المدنية  ،ما لم يكا قد رد اعتباره .
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•

وجوب قبول المحكم لمهمته كتابة و مسؤولٌاته المترتبة عن ذلك
الفصل : 327-6

ال ٌعتبر تشكٌل الهٌبة التحكٌمٌة كامبل إال إذا قبل المحكم أو المحكمون المعٌنون المهمة المعهود إلٌهم
بها.
و ٌجب على المحكم الذي قبل مهمته أن ٌفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروؾ من شأنها إثارة شكوك
حول حٌاده واستقبلله.
ٌثبت قبول المهمة كتابة بالتوقٌع على اتفاق التحكٌم أو بتحرٌر عقد ٌنص على الشروع فً القٌام
بالمهمة.
ٌجب على كل محكم أن ٌستمر فً القٌام بمهمته إلى نهاٌتها .وال ٌجوز له ،تحت طابلة دفع تعوٌضات
أن ٌتخلى عنها دون سبب مشروع بعد قبولها ،وذلك بعد إرساله إشعارا ٌذكر فٌه أسباب تخلٌه".
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ثالثا :مسؤولٌات الهٌبة التحكٌمٌة

•

التزام المحكم بكتمان السر المهنً

الفصل :326
"يلزم المحكموا بكتماا السر المهني طباا لما هو منصوص عليه في الاانوا الجنائي".

•

واجب إفصاح المحكم
الفصل 327ـ:7
"يتعيا على المحكم اللد يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نضسه أا يشعر األطراف باللك ،و فاي
هله الحالة يجوز له قبول مهمته إ بعد موافاة األطراف".
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تشكُم انهُئخ انتحكًُُخ (انفصىل327 :ـ327 ،2ـ327 ،3ـ4،275ـ 5و 327ـ)6
 -شروط تشكٌل الهٌبة التحكٌمٌة:

الفصل : 327-2
"تتشكل الهٌبة التحكٌمٌة من محكم واحد أو عدة محكمٌن ،تكون لؤلطراؾ حرٌة تحدٌد إجراءات تعٌٌنهم وعددهم إما
فً االتفاق التحكٌمً وإما باالستناد إلى نظام التحكٌم الموضوع للمؤسسة المختارة.
فإذا لم ٌتفق األطراؾ على عدد المحكمٌن كان العدد ثبلثة.
العدد الوتري للمحكمٌن
إذا تعدد المحكمون وجب أن ٌكون عددهم وترا وإال كان التحكٌم باطبل".
 إجراءات تشكٌل الهٌبة التحكٌمٌة (تعٌٌن المحكم البدٌل )الفصل : 327-3

"إذا ثبت أن المحكم أو المحكمٌن المعٌنٌن فً اتفاق التحكٌم ال تتوافر فٌهم الشروط القانونٌة لممارسة هذه المهمة أو
ألي سبب آخر ٌحول دون تشكٌل الهٌبة التحكٌمٌة ،فإن تعٌٌن المحكمٌن ٌتم إما باتفاق األطراؾ وإما وفقا للفصل -4
 327بعده".
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•تكملة تشكٌل الهٌبة التحكٌمٌة
الفصل 327-4
"إذا عٌن األطراؾ عددا مزدوجا من المحكمٌن ،وجب تكمٌل تشكٌل الهٌبة التحكٌمٌة بمحكم ٌتم اختٌاره إما طبقا لما اتفق علٌه األطراؾ وإما من لدن المحكمٌن
المعٌنٌن فً حالة عدم حصول هذا االتفاق وإما من لدن ربٌس المحكمة بناء على أمر ؼٌر قابل للطعن ،إن لم ٌحصل اتفاق بٌن المحكمٌن المذكورٌن.

فً حالة تحكٌم مؤسساتًٌ ،طبق على مسطرة تعٌٌن المحكمٌن بالهٌبة التحكٌمٌة وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكٌمٌة المختارة".
الفصل 327-5
"إذا لم ٌتم تعٌٌن الهٌبة التحكٌمٌة مسبقا وكٌفٌة وتارٌخ اختٌار المحكمٌن أو لم ٌتفق األطراؾ على ذلك ،تتبع اإلجراءات التالٌة:
 -1إذا كانت هٌبة التحكٌم تتكون من محكم واحد ٌتولى ربٌس المحكمة المختصة تعٌٌن المحكم بناء على طلب أحد الطرفٌن.
 -2إذا كانت هٌبة التحكٌم مشكلة من ثبلثة محكمٌن ٌعٌن كل طرؾ محكما وٌتفق المحكمان المعٌنان على تعٌٌن المحكم الثالث ،فإذا لم ٌعٌن أحد الطرفٌن محكمه خبلل
ٌ 15وما التالٌة لتسلمه طلبا بذلك من الطرؾ اآلخر أو إذا لم ٌتفق المحكمان المعٌنان على اختٌار المحكم الثالث خبلل ٌ 15وما التالٌة لتارٌخ تعٌٌن آخرهما ،تولى
ربٌس المحكمة المختصة تعٌٌنه بناء على طلب أي من الطرفٌن ،وتكون رباسة هٌبة التحكٌم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعٌنان أو الذي عٌنه ربٌس المحكمة.
 -3تتبع اإلجراءات المذكورة فً الفقرة  2أعبله من هذه المادة إذا كانت هٌبة التحكٌم مشكلة من أكثر من ثبلثة محكمٌن.
ٌ -4جب أن ٌراعً ربٌس المحكمة المختصة فً المحكم الذي ٌختاره الشروط التً بتطلبها هذا القانون وتلك التً اتفق علٌها الطرفان وٌصدر قراره بعد استدعاء
األطراؾ وال ٌكون هذا القرار قاببل للطعن فٌه بأي طرٌق من طرق الطعن.
تطبق نفس المقتضٌات كلما اعترض تشكٌل الهٌبة التحكٌمٌة صعوبة بسبب أحد األطراؾ أو صعوبة فً تطبٌق إجراءات التعٌٌن".
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تجرَح انًحكى (انفصم  7-327 ،323 ،322و )8-327
الفصل :322
" ال ٌجوز ألي من طرفً التحكٌم تجرٌح محكم إال لسبب طرأ أو اكتشؾ بعد تعٌٌنه".

* مفهوم التجرٌح (أو الرد):
لم يتعرل المشرع المغربي لمضهوم التجريح أو الرد إ ما ال ل بياا شروط صحته ،و للك
كما هو مبيا في الضصل  322ما هلا الاانوا.
و ياصد بتجريح المحكم أو رده كال إجاراء يهادف ماا وراءه أحاد األطاراف وضاع حاد لمهماة
المحكاام عااا طريااق الاضاااء لوجااود ساابب معاايا يمااس بحياااده أو اسااتا له أو نزاهتااه طاارأ أو
اكتشضه بعد تعيينه.
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*أسجبة تجرَح انًحكى( انفصم ) 323
الفصل : 323
"ٌمكن تجرٌح المحكم إذا:
 -1صدر فً حقه حكم نهابً باإلدانة من أجل ارتكاب أحد األفعال المبٌنة فً الفصل  320أعبله؛
 -2كانت له أو لزوجه أو ألصوله أو لفروعه مصلحة شخصٌة مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً النزاع؛
 -3كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بٌنه أو زوجه وبٌن أحد األطراؾ إلى درجة أبناء العمومة األشقاء؛
 -4كانت هناك دعوى جارٌة أو دعوى منتهٌة فً أقل من سنتٌن بٌن أحد األطراؾ والمحكم أو زوجه أو أحد األصول أو الفروع؛
 -5كان المحكم دابنا أو مدٌنا ألحد األطراؾ؛
 -6سبق أن خاصم أو مثل ؼٌره أو حضر كشاهد فً النزاع؛
 -7تصرؾ بوصفه الممثل الشرعً ألحد األطراؾ؛
 -8كانت توجد عبلقة تبعٌة بٌن المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبٌن أحد األطراؾ أو زوجه أو أصوله أو فروعه؛
 -9كانت صداقة أو عداوة بادٌة بٌنه وبٌن أحد األطراؾ.
ٌقدم طلب التجرٌح كتابة إلى ربٌس المحكمة المختصة ٌتضمن أسباب التجرٌح ،وذلك داخل أجل ثمانٌة أٌام من تارٌخ علم طالب التجرٌح بتشكٌل هٌبة التحكٌم أو
بالظروؾ المبررة للتجرٌح ،فإذا لم ٌنسحب المحكم موضوع التجرٌح من تلقاء نفسه بعد تجرٌحه ،فصل ربٌس المحكمة فً الطلب داخل أجل عشرة أٌام بقرار ؼٌر قابل
للطعن فٌه بأي طرٌق من طرق الطعن .وال ٌقبل طلب التجرٌح ممن سبق له أن قدم طلب تجرٌح المحكم نفسه فً ذات التحكٌم وللسبب ذاته .وإذا حكم بتجرٌح محكم تعتبر
إجراءات التحكٌم التً شارك فٌها كأنها لم تكن بما فً ذلك الحكم".
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*أثبر تمذَى طهت انتجرَح أو انؼسل
الفصل 327ـ: 8
" إذا قدم طلب تجرٌح أو عزل أحد المحكمٌن ،وجب وقؾ مسطرة التحكٌم إلى أن ٌتم البت فً هذا الطلب ،ما عدا إذا
قبل المحكم المعنً باألمر التخلً عن مهمته...
ترفع الصعوبات الناتجة عن تجرٌح أو عزل المحكمٌن إلى ربٌس المحكمة الذي ٌبت فً األمر بأمر ؼٌر قابل للطعن فً
إطار مسطرة حضورٌة".

عزل المحكم (الفصل )324
الفصل : 324
"ال ٌجوز عزل محكم ما إال بموافقة جمٌع األطراؾ مع مراعاة مقتضٌات الفصل  320أعبله .وتنتهً بالعزل المذكور
مهمة المحكم بمجرد إعبلمه باألمر".

و نحن نتفق مع الرأي األخٌر فٌما ٌتعلق بوقؾ إجراءات التحكٌم لحٌن البت فً طلب العزل ،و هذا الوقؾ ال ٌمكن
اعتباره تضٌٌعا للوقت أو عرقلة إجراءات التحكٌم ،بل بالعكس ٌجب النظر إلٌه من زاوٌة الخطورة التً ٌمكن أن تترتب
عن بقاء المحكم للسٌر فً إجراءات التحكٌم الذي تم عزله ،و ما قد ٌنعكس ذلك سلبا على مصلحة األطراؾ.
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انتهاء مهمة المحكم (الفصل ) 325
الفصل : 325

"عندما تنتهً مهمة محكم ألي سبب من األسباب ٌجب أن ٌعٌن محكم لتعوٌضه وفقا لنفس
القواعد المطبقة على تعٌٌن المحكم الذي تم تعوٌضه.
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم ٌباشرها أو انقطع عن أدابها بما ٌؤدي إلى تأخٌر
ؼٌر مبرر إلجراءات التحكٌم ولم ٌتنح ولم ٌتفق األطراؾ على عزلهٌ ،جوز لربٌس المحكمة
المختصة األمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفٌن بقرار ؼٌر قابل للطعن فٌه بأي
طرٌق من طرق الطعن".
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 يرتكساد انًحبكًخ انتحكًُُخ:ثبنُب

مبدأ الحضورٌة
مبدأ التواجهٌة
مبدأ حقوق الدفاع
L’ESTOPPEL مبدأ
L’ESTOPPEL EST UN PRINCIPE ISSU DE LA COMMON-LAW TROUVANT SON ORIGINE DANS
CELUI DE LA LOYAUTÉ DES DÉBATS
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سبدسب :إدارح انجهسبد انتحكًُُخ
 -1اعداد وثٌقة المهمة التحكٌمٌة و تحدٌد االجندة التوقعٌة :

 -2مقال افتتاح الخصومة التحكٌمٌة  :الفصل :327-14

"ٌجب على المدعً أن ٌرسل خبلل الموعد المتفق علٌه بٌن الطرفٌن أو الذي تعٌنه هٌبة التحكٌم للمدعى علٌه وإلى كل واحد
من المحكمٌن مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى علٌه وعنوانه وشرح لوقابع الدعوى وتحدٌد
المسابل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر ٌوجب اتفاق الطرفٌن ذكره فً هذه المذكرة وٌرفقها بكل الوثابق وأدلة اإلثبات
التً ٌرٌد استعمالها.
ٌجب على المدعى علٌه أن ٌرسل خبلل الموعد المتفق علٌه بٌن الطرفٌن أو الذي تعٌنه هٌبة التحكٌم للمدعً ولكل واحد من
المحكمٌن مذكرة جوابٌة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بمذكرة الدعوى ،وله أن ٌضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة
بموضوع النزاع أو أن ٌتمسك بحق ناشا عنه بقصد الدفع بالمقاصة وٌرفقها بكل الوثابق التً ٌرٌد استعمالها لئلثبات أو النفً.
ٌمكن لهٌبات التحكٌم أن تطالب األطراؾ بتقدٌم أصول المستندات أو الوثابق التً ٌستندون إلٌها كلما ارتأت ذلك.
ترسل صور كل ما ٌقدمه أحد الطرفٌن لهٌبة التحكٌم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرؾ اآلخر ،وكذلك كل ما
ٌقدم إلى الهٌبة من تقارٌر الخبراء وؼٌرها من األدلة مع منحهم أجبل لتقدٌم ما لدٌهم من ردود ومبلحظات.
ٌمكن لكل من طرفً التحكٌم تعدٌل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خبلل إجراءات التحكٌم ما لم تقرر هٌبة التحكٌم عدم قبول
ذلك ،منعا من إعادة الفصل فً النزاع.
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تعقد هٌبة التحكٌم جلسات المرافعة لتمكٌن كل من الطرفٌن من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه
وأدلته ولها االكتفاء بتقدٌم المذكرات والوثابق المكتوبة ما لم ٌتفق الطرفان على ؼٌر ذلك.

ٌجب إخطار طرفً التحكٌم بمواعٌد الجلسات واالجتماعات التً تقرر هٌبة التحكٌم عقدها قبل التارٌخ الذي
تعٌنه لذلك بوقت كاؾ ال ٌقل عن خمسة أٌام.
تدون وقابع كل جلسات تعقدها هٌبة التحكٌم فً محضر تسلم نسخة منه إلى كل من الطرفٌن.
ٌترتب على عدم تقدٌم المدعً دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى داخل األجل المحدد له أن تقرر هٌبة
التحكٌم إنهاء إجراءات التحكٌم ما لم ٌتفق الطرفان على ؼٌر ذلك.
إذا لم ٌقدم المدعى علٌه مذكرته الجوابٌة داخل األجل المحدد له تستمر هٌبة التحكٌم فً إجراءات التحكٌم
دون أن ٌعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى علٌه بدعوى المدعً.
إذا تخلؾ أحد الطرفٌن عن حضور أي من الجلسات أو تقدٌم ما طلب منه من مستندات ٌجوز لهٌبة التحكٌم
االستمرار فً إجراءات التحكٌم وإصدار حكم فً النزاع استنادا إلى األدلة المتوفرة لدٌها".

65

•

إجراءات المحاكمة التحكٌمٌة ( الفصل )10-327
الفصل : 327-10

"تضبط الهٌبة التحكٌمٌة إجراءات مسطرة التحكٌم التً تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا
القانون دون أن تكون ملزمة بتطبٌق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم ٌتفق األطراؾ على
خبلؾ ذلك فً اتفاق التحكٌم.
ولطرفً التحكٌم االتفاق على مكان التحكٌم فً المملكة المؽربٌة أو خارجها ،فإذا لم ٌوجد اتفاق
عٌنت هٌبة التحكٌم مكانا مبلبما للتحكٌم مع مراعاة ظروؾ الدعوى ومحل إقامة األطراؾ .وال
ٌحول ذلك دون أن تجتمع هٌبة التحكٌم فً أي مكان تراه مناسبا للقٌام بإجراءات التحكٌم كسماع
أطراؾ النزاع أو الشهود أو الخبراء أو اإلطبلع على المستندات أو معاٌنة بضاعة أو أموال أو
إجراء مداولة بٌن أعضابها أو ؼٌر ذلك.
ٌعامل أطراؾ التحكٌم على قدم المساواة وتهٌا لكل منهم فرصة كاملة ومتكافبة لعرض دعواه
ودفوعاته وممارسة حقه فً الدفاع.
تبدأ إجراءات التحكٌم من الٌوم الذي ٌكتمل فٌه تشكٌل هٌبة التحكٌم ما لم تتفق األطراؾ على
ؼٌر ذلك".
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*االستماع الى شهادة الشهود

الفصل : 327-12
"ٌكون االستماع أمام الهٌبة التحكٌمٌة بعد أداء الٌمٌن القانونٌة.
ٌجوز لؤلطراؾ أن ٌعٌنوا أي شخص من اختٌارهم ٌمثلهم أو ٌؤازرهم".

*لؽة التحكٌم :
الفصل : 327-13
"ٌجري التحكٌم باللؽة العربٌة ما لم ٌتفق الطرفان على ؼٌر ذلك أو تحدد هٌبة التحكٌم لؽة أو لؽات أخرى
وٌسري حكم االتفاق أو القرار على لؽة البٌانات والمذكرات المكتوبة والوثابق والمرافعات الشفهٌة وكذا على
كل قرار تتخذه الهٌبة أو حكم تصدره ،ما لم ٌنص اتفاق الطرفٌن أو قرار هٌبة التحكٌم على ؼٌر ذلك.
و لهٌبة التحكٌم أن تقرر أن ٌرفق بكل أو بعض الوثابق المكتوبة التً تقدم فً الدعوى ترجمتها إلى اللؽة أو
اللؽات المستعملة فً التحكٌم ،وفً حالة تعدد هذه اللؽات ٌجوز قصر الترجمة على بعضها".
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*يذح انتحكُى
الفصل : 327-20
"إذا لم ٌحدد اتفاق التحكٌم للهٌبة التحكٌمٌة أجبل إلصدار الحكم التحكٌمً ،فإن مهمة المحكمٌن
تنتهً بعد مضً ستة أشهر على الٌوم الذي قبل فٌه آخر محكم مهمته.
ٌمكن تمدٌد األجل االتفاقً أو القانونً بنفس المدة إما باتفاق األطراؾ وإما من لدن ربٌس
المحكمة بناء على طلب من أحد األطراؾ أو من الهٌبة التحكٌمٌة.
إذا لم ٌصدر حكم التحكٌم خبلل المٌعاد المشار إلٌه فً الفقرة أعبله جاز ألي من طرفً التحكٌم
أن ٌطلب من ربٌس المحكمة المختصة أن ٌصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكٌم فٌكون ألي من
الطرفٌن بعد ذلك رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصبل للنظر فً النزاع".
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*إنهبء يسطرح انتحكُى
 إنهاء مسطرة التحكٌم فً حالة الحل الودي (الفصل ) 327-19الفصل : 327-19
"تنهً الهٌبة التحكٌمٌة مسطرة التحكٌم إذا اتفق األطراؾ خبللها على حل
النزاع ودٌا.
بناء على طلب من األطراؾ ،تثبت الهٌبة التحكٌمٌة انتهاء المسطرة بواسطة
حكم تحكٌمً ٌصدر باتفاق األطراؾ .وٌكون لهذا الحكم نفس األثر المترتب
على أي حكم تحكٌمً آخر صادر فً جوهر النزاع.

تأمر الهٌبة التحكٌمٌة بإنهاء المسطرة عندما ٌتبٌن لها أن متابعة مسطرة
التحكٌم أصبحت ،ألي سبب من األسباب ،ؼٌر مجدٌة أو ؼٌر ممكنة".
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سبثؼب :اإلجراءاد انىلتُخ و انتحفظُخ

الفصل :327 -1
"ال ٌمنع اتفاق التحكٌم أي طرؾ من اللجوء إلى قاضً األمور
المستعجلة سواء قبل البدء فً إجراءات التحكٌم أو أثناء سٌرها
لطلب اتخاذ أي إجراء وقتً أو تحفظً وفقا لؤلحكام المنصوص
علٌها فً هذا القانون .وٌجوز التراجع عن تلك اإلجراءات بالطرٌقة
ذاتها".
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*سهطخ انهُئخ انتحكًُُخ فٍ اتخبر االجرءاد انًؤلتخ وانتحفظُخ

الفصل : 327-15

"ٌجوز للهٌبة التحكٌمٌة ،ما لم ٌتم االتفاق على خبلؾ ذلك ،أن
تتخذ بطلب من أحد األطراؾ كل تدبٌر مؤقت أو تحفظً تراه
الزما فً حدود مهمتها.
إذا تخلؾ من صدر إلٌه األمر عن تنفٌذهٌ ،جوز للطرؾ الذي
صدر األمر لصالحه االلتجاء إلى ربٌس المحكمة المختصة
بقصد استصدار أمر بالتنفٌذ".
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* وجىة يشبركخ جًُغ انًحكًُن فٍ انًحبكًخ انتحكًُُخ

الفصل : 327-16
"ٌجب على المحكمٌن فً حالة تعددهم أن ٌقوموا بالمشاركة جمٌعا فً
كل األشؽال والعملٌات وفً تحرٌر جمٌع المحاضر إال إذا أذن لهم
األطراؾ فً انتداب أحدهم للقٌام بعمل معٌن.

ٌؤهل المحكم الربٌس بقوة القانون للبت فً القضاٌا المسطرٌة المعروضة
فور تقدٌم الطلب ما لم ٌعارض األطراؾ أو المحكمون اآلخرون فً ذلك".
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*الطعن بالزور وأثره على المحاكمة التحكٌمٌة
الفصل :327-17

"إذا عرضت خبلل إجراءات التحكٌم مسألة تخرج عن اختصاص هٌبة التحكٌم أو تم الطعن
بالزور فً ورقة أو سند قدم لها ،واتخذت إجراءات جنابٌة بشأن تزوٌره ٌجوز لهٌبة
التحكٌم االستمرار فً نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل فً المسألة أو فً التزوٌر
أو فً ادعاء الزور لٌس الزما للفصل فً موضوع النزاع وإال أوقفت اإلجراءات حتى ٌصدر
حكم نهابً فً الموضوع ،وٌترتب على ذلك وقؾ سرٌان الموعد المحدد إلنهاء حكم
التحكٌم".
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الفصل :327-11

ثبينب :إجراءاد تحمُك انذػىي انتحكًُُخ

" تقوم الهٌبة التحكٌمٌة بجمٌع إجراءات التحقٌق باالستماع إلى الشهود أو بتعٌٌن خبراء أو بأي إجراء آخر.
إذا كانت بٌد أحد األطراؾ وسٌلة إثبات ،جاز للهٌبة التحكٌمٌة أن تطلب منه اإلدالء بها.
ٌجوز للهٌبة كذلك االستماع إلى كل شخص إذا رأت فً ذلك فابدة".

و طباا لماتضيات الفصل  32ق .م .م ،.فإنه يجب أا ترفق بماال الدعوى المستندات التي ينود المدعي استعمالها عند ا قتضاء،
كما أا الااضي المارر أو الااضي المكلف بالاضية يطلب عند ا قتضاء ما المدعي تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغضالها،
كما يطلب اإلد ء بنسخ الماال الكافية وللك داالل أجل يحدده ،تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب.
ولعل المستجد اللد جاء به الضصل  327-11ما ق .م .م .والمتمثل في إمكانية إلزام أحد ا طراف إلا كانت بيده وسيلة إثبات
اإلد ء بها أمام الهيئة التحكيمية ،كاا نبراسا للمشرع المغربي للتدالل التشريعي اللد لحق قواعد ا ثبات في المادة التجارية ،وللك
بموجب التعديل اللد أدالل على ماتضيات المادة  16ما الاانوا رقم  59.35الااضي بإحداث المحاكم التجارية ،هله المادة التي
اعتبرت بأنه و إضافة لماتضيات الضصليا  45و  334وفصول الباب الثالث ما الاسم الثالث ما قانوا المسطرة المدنية ،فإنه و في
إطار إجراءات تحايق الدعوى أمام المحاكم التجارية ،يجب على األطراف أا يساهموا في إجراءات تحايق الدعوى وفاا لما تاتضيه
قواعد حسا النية ،وللمحكمة ترتيب اآلثار عا كل امتناع أو رفل غير مبرر.
و انط قا ما قواعد حسا النية في التااضي ،فإلا كاا مستند لإلثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى ،يمكا للمحكمة أو للااضي
المارر ،بناء على طلب الطرف اآلالر وما لم يوجد مانع قانوني ،األمر باألداء به داالل أجل معاول تحت طائلة غرامة تهديدية.

74

يمكا للمحكمة أو للااضي المارر ،بناء على طلب أحد األطراف في الدعوى وما لم يوجد مانع
قانوني ،أمر الغير باإلد ء داالل أجل معاول بأد مستند يوجد بحوزته ،تحت طائلة غرامة تهديدية.
و باستثناء شرط الكتابة ،يالضع تاديم الطلب المشار إليه في الضارات أع ه ألد شكلية محددة،
كما يشترط فيه تحديد المستند المطلوب اإلد ء به سوى ما حيث نوعه.
و استثناء ما أحكام الضارة األولى ما الضصل  82ما قانوا المسطرة المدنية ،يمكا ألد طرف في
الدعوى أمام المحكمة التجارية ،في إطار األبحاث التي تأمر بها المحكمة أو الااضي المارر ،أا
يطرح مباشرة على الطرف اآلالر أو على أحد الشهود ،أسئلة ما أجل توضيح وقائع الدعوى.
فالواضح مما تاد ما ماتضيات قانوا التحكيم المغربي في إطار ق.م.م ،أا قاضي األمور
المستعجلة يمكا له اتالال أد إجراء تحاياي كلما دعت الضرورة لللك ،سواء بناء على طلب أحد
األطراف أو الهيئة التحكيمية ،و إا كاا الم حر أا المشرع المغربي قد سمح بتدالل الاضاء في
إجراءات التحايق بناء على طلب الطرف اللد صدر األمر لصالحه طباا للضصل .15 327
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 –IVاألحكبو انتحكًُُخ
أوال :مداوالت الهٌبة التحكٌمٌة

ثانٌا :أنواع االحكام التحكٌمٌة
ثالثا :تقنٌات صٌاؼة حكم التحكٌم
رابعا :البٌانات االلزامٌة لؤلحكام التحكٌمٌة
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أوال :يذاوالد انهُئخ انتحكًُُخ
 -أثار انتهاء مسطرة التحكٌم (الفصل ) 327-21

الفصل :327-21
" تحدد الهٌبة التحكٌمٌة بعد انتهابها من إجراءات التحقٌق واعتبارها القضٌة جاهزة ،تارٌخ
حجزها للمداولة وكذا التارٌخ المقرر لصدور الحكم.

ال ٌجوز ،بعد هذا التارٌخ ،تقددٌم أي طلدب جدٌدد أو إثدارة أي دفدع جدٌدد .وال ٌجدوز إبدداء أٌدة
مبلحظة جدٌدة وال اإلدالء بأٌة وثٌقة جدٌدة ما لم ٌكن ذلك بطلب من الهٌبة التحكٌمٌة".
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الفصل : 327-22
"ٌصدر الحكم التحكٌمً بأؼلبٌة األصوات بعد مداولة الهٌبة التحكٌمٌة .وٌجب على جمٌع المحكمٌن التصوٌت
لفابدة مشروع الحكم التحكٌمً أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة الثانٌة من الفصل .327-16
تكون مداوالت المحكمٌن سرٌة".

تعتبر المداولة قبل النطق بالحكم التحكٌمً نتٌجة منطقٌة للتشكٌلة الجماعٌة لهٌبة التحكٌم .
ؼٌر أنه إذا كانت المداولة من اإلجراءات التً تسبق إصدار الحكم التحكٌمً ،فإن خرقها ال ٌعتبر من الحاالت أو
األسباب الموجبة لبطبلن حكم التحكٌم المحددة بصفة حصرٌة فً الفصل  36-327مثل بعض الحاالت األخرى.
و ال ٌلزم هٌبة التحكٌم بالتداول بالشكل الذي ٌتداول بشأنه القضاء و إنما بأي شكل إما بالحضور الشخصً أو
تبادل المراسبلت إلخ ...و ٌكفً أن ٌشار فً حكم التحكٌم إلى صدوره بعد المداولة حتى ٌنتج أثاره و على الطرؾ
الذي ٌدعً خرق هذه الشكلٌة إثبات ذلك بكافة وسابل اإلثبات ذلك أن لحكم التحكٌم قوة إثباتٌة ال ٌمكن هدمها.
أما سرٌة المداولة فهً قاعدة مشتركة بٌن كل من التحكٌم و القضاء.
كما ٌجب توقٌع حكم المحكمٌن ( الفصل ) 327-25
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الفصل 327-25
" ٌوقع الحكم التحكٌمً كل محكم من المحكمٌن.
وفً حالة تعدد المحكمٌن وإذا رفضت األقلٌة التوقٌعٌ ،شٌر المحكمون اآلخرون إلى ذلك فً الحكم التحكٌمً
مع تثبٌت أسباب عدم التوقٌع ،وٌكون للحكم نفس األثر كما لو كان موقعا من لدن كل محكم من المحكمٌن".
ألزم المشرع المؽربً توقٌع الحكم التحكٌمً من قبل كل محكم من المحكمٌن لٌكون هذا الحكم صحٌحا ،
ؼٌر أنه وانطبلقا من مقتضٌات الفصل المذكور  ،فان الحكم التحكٌمً ٌعتبر صحٌحا وكما لو كان موقعا من
لدن كل محكم من المحكمٌن بالرؼم من رفض األقلٌة التوقٌع علٌه شرٌطة االشارة الى ذلك من قبل
المحكمٌن اآلخرٌن فً الحكم التحكٌمً مع تثبٌت أسباب عدم التوقٌع.
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ثبنُب :أنىاع االحكبو انتحكًُُخ
•

القرارات المستقلة بتحدٌد أتعاب المحكمٌن ( وهو قرار مستال صادر عا هيئة التحكيم ويكوا قرارها بهلا قاب للطع ا أمام رئيس المحكمة المالتصة اللد يكوا قراره في هلا الموضوع نهائيا غير قابل ألد طعا الفصل .) 327-24

•

الحكم التحكٌمً المنهً لمسطرة التحكٌم:
الفصل : 327-19
"تنهً الهٌبة التحكٌمٌة مسطرة التحكٌم إذا اتفق األطراؾ خبللها على حل النزاع ودٌا.
بناء على طلب من األطراؾ ،تثبت الهٌبة التحكٌمٌة انتهاء المسطرة بواسطة حكم تحكٌمً ٌصدر باتفاق األطراؾ .وٌكون لهذا الحكم نفس األثر المترتب على أي حكم تحكٌمً آخر صادر فً جوهر النزاع.
تأمر الهٌبة التحكٌمٌة بإنهاء المسطرة عندما ٌتبٌن لها أن متابعة مسطرة التحكٌم أصبحت ،ألي سبب من األسباب ،ؼٌر مجدٌة أو ؼٌر ممكنة".

•
•
•
•
•

االحكام التحكٌمٌة الباتة فً الموضوع :
الفصل : 327-26
"ٌكتسب الحكم التحكٌمً بمجرد صدوره حجٌة الشًء المقضً به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فٌه.
ؼٌر أن الحكم التحكٌمً ال ٌكتسب حجٌة الشًء المقضً به ،عندما ٌتعلق األمر بنزاع ٌكون أحد األشخاص المعنوٌٌن الخاضعٌن للقانون العام طرفا فٌه ،إال بناء على أمر
بتخوٌل صٌؽة التنفٌذ .وفً هذه الحالةٌ ،طلب تخوٌل صٌؽة التنفٌذ من قبل الطرؾ األكثر استعجاال أمام القاضً المختص تطبٌقا للفصل  310أعبله حسب المسطرة
المنصوص علٌها فً الفصل  327-31بعده وباآلثار المشار إلٌها فً الفصل  327-32وما ٌلٌه.
تطبق القواعد المتعلقة بالتنفٌذ المعجل لؤلحكام على األحكام التحكٌمٌة التً ال ٌطالب فً شأنها بصٌؽة التنفٌذ".
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األوامر الباتة فً االختصاص :
الفصل : 327-9
"على الهٌبة التحكٌمٌة ،قبل النظر فً الموضوع أن تبت ،إما تلقابٌا أو بطلب من أحد األطراؾ ،فً صحة أو حدود
اختصاصاتها أو فً صحة اتفاق التحكٌم وذلك بأمر ؼٌر قابل للطعن وفق نفس شروط النظر فً الموضوع وفً
نفس الوقت (.أي وقت صدور المقرر التحكٌمً).
األوامر التمهٌدٌة و اإلجراءات التحفظٌة :
الفصل 327-15

يجوز للهيئة التحكيمية ،ما لم يتم ا تضاق على ال ف للك ،أا تتالل بطلب ما أحد األطراف كل تدبٌر مؤقت أو
تحفظً تراه الزما فً حدود مهمتها.
إذا تخلؾ من صدر إلٌه األمر عن تنفٌذهٌ ،جوز للطرؾ الذي صدر األمر لصالحه االلتجاء إلى ربٌس المحكمة
المختصة بقصد استصدار أمر بالتنفٌذ.
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األحكبو انتفسُرَخ وانتصحُحُخ ين لجم انهُئخ انتحكًُُخ (انفصم )327-28
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

الفصل 327-28
" ٌنهً الحكم مهمة الهٌبة التحكٌمٌة بشأن النزاع الذي تم الفصل فٌه.
ؼٌر أن للهٌبة التحكٌمٌة:
 -1أن تقوم تلقابٌا ،داخل أجل الثبلثٌن ٌوما التالٌة للنطق بالحكم التحكٌمً ،بإصبلح كل خطإ مادي أو خطإ فً الحساب أو الكتابة أو
أي خطإ من نفس القبٌل وارد فً الحكم؛

 -2أن تقوم داخل أجل الثبلثٌن ٌوما التالٌة لتبلٌػ الحكم التحكٌمً ،بناء على طلب أحد األطراؾ ودون فتح أي نقاش جدٌد ،بما ٌلً:
أ -تصحٌح كل خطإ مادي أو خطإ فً الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبٌل وارد فً الحكم؛
ب -تأوٌل جزء معٌن من الحكم؛
ج -إصدار حكم تكمٌلً بشأن طلب وقع إؼفال البت فٌه ما لم ٌتفق األطراؾ على خبلؾ ذلك.
ٌبلػ المقال إلى الطرؾ اآلخر الذي ٌحدد له أجل خمسة عشر ٌوما لئلدالء باستنتاجاته إن اقتضى الحال ذلك.
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تصدر الهٌبة التحكٌمٌة حكمها خبلل الثبلثٌن ٌوما التالٌة لتقدٌم المقال إلٌها إذا تعلق األمر بتصحٌح أو تأوٌل
حكم وخبلل أجل ستٌن ٌوما إذا تعلق األمر بحكم تكمٌلً".

إن األصل انتهاء مهمة هٌبة التحكدٌم واسدتنفاذ والٌتهدا بإصددار الحكدم المنهدً للندزاع ،فهدذه حداالت محدددةتمتد فٌها هذه المهمة على سبٌل االستثناء و الؽاٌة مدن إقدرار المشدرع لهدذه االسدتثناءات هدو تفدادي عرقلدة
تنفٌذ الحكم التحكٌمً و تفادي بطبلن الحكم التحكٌمً و ضٌاع وقت و مصالح األطراؾ.
وهذه االستثناءات هً التً حددها المشدرع المؽربدً بموجدب الفصدل  ، 327-28هدذا الفصدل الدذي أعطدىللهٌبة التحكٌمٌة الحق فً أن تقوم تلقابٌا بإصبلح كل خطإ مادي أو خطدإ فدً الحسداب أو الكتابدة أو أي خطدإ
من نفس القبٌل وارد فً الحكم داخل أجل الثبلثٌن ٌوما التالٌة للنطق بالحكم التحكٌمً.
كما أن الفصل  327-28أعطى للهٌبة التحكٌمٌة الحق فً أن تقوم بناء على طلب أحد األطدراؾ ودون فدتحأي نقاش جدٌد و داخل أجل الثبلثٌن ٌوما التالٌة لتبلٌػ الحكم التحكٌمً بتصحٌح كل خطإ مدادي أو خطدإ فدً
الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبٌل وارد فً الحكم و بتأوٌدل جدزء معدٌن مدن الحكدم وإصددار حكدم
تكمٌلً بشأن طلب وقع إؼفال البت فٌه ما لم ٌتفق األطراؾ على خبلؾ ذلك.
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وقد الزم المشرع المؽربً الهٌبة التحكٌمٌة بان تصدر حكمها خبلل الثبلثٌن ٌوما التالٌة لتقدٌم المقال إلٌها إذا تعلق
األمر بتصحٌح أو تأوٌل حكم وخبلل أجل ستٌن ٌوما إذا تعلق األمر بحكم تكمٌلً  ،وذلك بعد ان تكون الهٌبة
التحكٌمٌة قد قامت بتبلٌػ نسخة من المقال الرامً الى تصحٌح أو تأوٌل الحكم او اصدار حكم تكمٌلً و المقدم
امامها إلى الطرؾ اآلخر الذي ٌحدد له أجل خمسة عشر ٌوما لئلدالء باستنتاجاته إن اقتضى االمر ذلك.
سلطات القاضً فً تفسٌر و إصبلح األخطاء البلحقة بالمقررات التحكٌمٌة
الفصل : 327-29
"عندما ٌتعذر على الهٌبة التحكٌمٌة االجتماع من جدٌد ،فإن صبلحٌة البت فً طلب التصحٌح أو التأوٌل تخول
لربٌس المحكمة الصادر الحكم التحكٌمً فً دابرتها والذي ٌجب علٌه أن ٌبت فً األمر داخل أجل ثبلثٌن ٌوما بأمر
ؼٌر قابل للطعن".
و تمارس مسطرة التصحٌح بناء على طلب أحد األطراؾ ،و تطبق أمام ربٌس المحكمة المختص القواعد اإلجرابٌة
المعمول بها أمام القضاء بصفة عامة.
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•
• الفصل 327-30
• "ٌوقؾ طلب التصحٌح أو التأوٌل تنفٌذ الحكم التحكٌمً وآجال تقدٌم الطعون إلى حٌن تبلٌػ
أثر طلب التصحٌح والتأوٌل (الفصل ) 327-30

الحكم التصحٌحً أو التأوٌلً.

•

ٌعتبر الحكم التحكٌمً الصادر بهذا الخصوص جزءا ال ٌتجزأ من الحكم التحكٌمً األصلً.
وتطبق علٌه مقتضٌات الفصل  327-23أعبله".
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الفصل : 327-23

ثبنثب :تمنُبد صُبغخ حكى انتحكُى

"ٌصدر الحكم التحكٌمً كتابة وٌجب أن ٌشار فٌه إلى اتفاق التحكٌم وأن ٌتضمن عرضا موجزا للوقابع وادعاءات األطراؾ ودفوعاتهم
على التوالً والمستندات وبٌان النقط التً تم الفصل فٌها بمقتضى الحكم التحكٌمً وكذا منطوقا لما قضً به.
ٌجب أن ٌكون الحكم التحكٌمً معلبل ما لم ٌتم اتفاق األطراؾ على خبلؾ ذلك فً اتفاق التحكٌم ،أو كان القانون الواجب التطبٌق على
مسطرة التحكٌم ال ٌشترط تعلٌل الحكم.
أما الحكم المتعلق بنزاع ٌكون أحد األشخاص الخاضعٌن للقانون العام طرفا فٌه ،فٌجب أن ٌكون دابما معلبل".

كتابة حكم التحكيم ضرورية مثل الحكم الاضائي ،يجب أا يحرر الحكم التحكيمي قبل تبليغه لألطراف بنصه و
منطوقه .و أا يتضما كل هله البيانات.
فالغاية ما للك طباا لما جاء بهلا الضصل هو التحاق ما مدى بت الهيئة التحكيمية في الناط الموضوعية و الاانونية
المعرول عليها.
و الم حر أا المشرع لم يرتب جزاء صريحا بالبط ا عند مالالضة هله الماتضيات ،فمث فيما يالص تعليل الحكم حيث
اعتبر انعدام التعليل ما أسباب بط ا حكم التحكيم في الضصل  36-327اللد سنشير إليه فيما بعد.
و الغاية ما تعليل الحكم التحكيمي إلعمال رقابة الاضاء على هله األحكام صيانة لحاوق الدفاع حتى
وسيلة تحكمية في يد المحكم.
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يكوا التحكيم

راثؼب :انجُبنبد االنسايُخ نألحكبو انتحكًُُخ
الفصل 327-24

•
•
•
•
•
•

•

"ٌجب أن ٌتضمن الحكم التحكٌمً بٌان ما ٌلً:
 -1أسماء المحكمٌن الذٌن أصدروه وجنسٌاتهم وصفاتهم وعناوٌنهم
 -2تارٌخ صدوره؛
 -3مكان إصداره؛
فاإلشارة إلى تارٌخ و مكان صدور الحكم أهمٌة فً ترتٌب اآلثار القانونٌة ،فالتحدٌد الزمنً ٌمكن من مراقبة أجل التحكٌم و ما إن تم
تجازوه  .و التحدٌد الجؽرافً للتحكٌم له أهمٌة فً تحدٌد المحكمة المختصة مكانٌا من أجل تذٌٌل الحكم بالصٌؽة التنفٌذٌة ،و محكمة
االستبناؾ التً سٌطعن أمامها باالستبناؾ فً حالة الرفض أو رفع دعوى البطبلن أمامها.لذلك فإن المشرع ألزم بضرورة تضمٌن
مكان صدور الحكم التحكٌم لهذه االعتبارات ال إلى تارٌخ النطق به.
 -4األسماء العابلٌة والشخصٌة لؤلطراؾ أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم االجتماعً .وإن اقتضى الحال ،أسماء
المحامٌن أو أي شخص مثل األطراؾ أو آزرهم.
كما ٌتعٌن أن ٌتضمن حكم التحكٌم تحدٌد أتعاب المحكمٌن ونفقات التحكٌم وكٌفٌة توزٌعها بٌن األطراؾ .وإذا لم ٌتم االتفاق بٌن
األطراؾ والمحكمٌن على تحدٌد أتعاب المحكمٌن فٌتم تحدٌدها بقرار مستقل من هٌبة التحكٌم وٌكون قرارها بهذا الشأن قاببل للطعن
أمام ربٌس المحكمة المختصة الذي ٌكون قراره فً هذا الموضوع نهابٌا ؼٌر قابل ألي طعن".
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