
 

 م0202 -ديسمبر -الرابعالمجمد  -والعشرونالثالث العدد  –المجمة الجامعة  511
 

 بالتطبيق على القانون اللييب التحكيم يف العقود اإلدارية الدولية

 
  () د. خمود خالد الصادق بيوض

 جامعة طرابمس -كمية القانون

 المقدمة:
اإلدارة طرفػًا فػا العقػدت وتع قػو العقد اإلداري ىو الذي يتضمف عناصره المميزة مف وجود 

 .(1) بمرفؽ عاـت واحتوائو ع ى شروط استثنائية غير مألوفة فا عقود القانوف الخاص
وىػػذا المبػػدأ القضػػائا لرسػػو التشػػريي ال يبػػا فػػا دئحػػة العقػػود اإلداريػػةت التػػا اعتبػػرت أف 

ت حيػػث ألػػـز (2) القػػانوف العقػػود اإلداريػػة ت ػػؾ التػػا تتػػوافر فييػػا الشػػروطت ولػػو لانػػت العقػػود بتحديػػد
 المشرع توافر شروط العقد اإلداري التا تط بيا القضاء اإلداري ال يبا. 

                                           
)) Email:  



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي

 

 م0202 -ديسمبر -الرابعالمجمد  -والعشرونالثالث العدد  –المجمة الجامعة  511
 

دارة المرافؽ العامة مػي اتجػاه الدولػة المتػدخؿ  وباتت العقود اإلدارية وسي ة الدولة لتشييد وا 
 فا شتى مجادت الحياة.

ا القانوف ال يبػات حيػث تنػدر ومف ىنا تبدو أي دراسة ل عقود اإلدارية ذات أىميةت سيما ف
 الدراسات المتخصصة فا ىذا المجاؿ.

والجدير باإلشارة إلى أف العقد اإلداري الداخ ا شػائي فػا العمػؿ وادسػتخداـت وىػذا م ػاير 
تعتبػر العقػد إمػا خاصػًا أو ل عقود اإلدارية الدولية التا تعد فلرة حديثةت حيث أف النظرية التق يديػة 

ذا و جػػػد طػػػرؼ أجنبػػػا ف بػػػد مػػػف إعمػػػاؿ لواعػػػد القػػػانوف الػػػدولا الخػػػاص. بخػػػ ؼ العقػػػد  إداريػػػًات وا 
اإلداري الػػدولا الػػػذي يحػػتتظ بسػػػمات العقػػد اإلداري المعروفػػػة مػػف وجػػػود الدولػػة طرفػػػًا فػػا العقػػػدت 
وتع ؽ العقد بتسيير مرفػؽ عػاـت فضػً  عػف احتوائػو ع ػى شػروط اسػتثنائية غيػر مألوفػة فػا عقػود 

 القانوف الخاص.
افة لسمة الدولية وىا وجود شخص أجنبا طرفًا فا العقد وفقًا ل معيػار الػذي تأخػذ باإلض

 بو الدولة فا تشريعاتيا دعتبار العقد دوليًا.
ويثير ىذا الموضوع إشلاليات لانونية عديدةت تتمثؿ فا تحديد معيار الدولية ل عقدت سػيما 

بػالرغـ مػف وجػود أحلػاـ تنظيميػة لػو فػا أف القانوف ال يبا لـ يشػر صػراحة ل عقػد اإلداري الػدولات 
محاولة استنباط القواعد الحالمة ل موضػوع فػا مجػاؿ التحلػيـ  ص ب دئحة العقود اإلدارية وأيضاً 

ل عقد اإلداري فا ظؿ عدـ التناغـ بػيف التشػريعات التػا نظمػت الموضػوعت والمولػؼ المتشػدد إزاء 
نحػػوه بحػػذر شػػديدت لمػػا أف عػػدـ التنظػػيـ  التحلػػيـ فػػا العقػػود اإلداريػػةت ممػػا جعػػؿ المشػػرع يخطػػو

التشريعا ل تحليـ فا العقود اإلدارية الدولية فا حػد ذاتػو إشػلاليةت فػا ظػؿ وجػود شػخص خػاص 
 أجنبا طرفًا فا ىذه العقود.



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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وانط لًا مف ذلؾ سيتـ دراسة الموضوع مػف خػ ؿ اإلشػلاليات التػا يطرحيػات دوف تلػرار 
الدراسػػػة فػػػا مجػػػاؿ العقػػػد اإلداري مػػػف بيػػػاف شػػػروطو أو مولػػػؼ مػػػا لػػػد يلػػػوف تناولػػػو التقػػػو ال يبػػػا ب

القضاء منيات لخروجو عف نطاؽ البحثت الذي يتحدد فا دراسة شرط التحليـ فا العقود اإلداريػة 
الدولية بػالتطبيؽ ع ػى القػانوف ال يبػات متمػث  فػا دئحػة العقػود اإلداريػةت ومشػروع لػانوف التحلػيـ 

 ح ي ا فا مبحثيف.باستخداـ المنيج الوصتا والت
يتنػػاوؿ الوؿ منيمػػا العقػػد اإلداري الػػدولا وتحديػػد معيػػار دوليتػػو وفقػػًا ل قػػانوف ال يبػػات فػػا 

 حيف يتناوؿ الثانا اإلطار القانونا ل تحليـ فا العقود اإلدارية الدولية.

 المبحث األول: العقد اإلداري الدولي وتحديد معيار دوليته وفقًا لمقانون الميبي:
ور الدولػػة وتػػدخ يا فػػا لافػػة مجػػادت الحيػػاةت باتػػت تبػػـر العديػػد مػػف العقػػود ذات بتطػػور د

 الطرؼ الجنبات مما جعؿ العقد يتسـ بالدولية لتعدد جنسيات ومواطف أطرافو.
وىذا ما يجعؿ تحديد متيوـ العقد الدولات والمعيار المتبي فا تحديػد الدوليػة مػف أولويػات 

 ادنط ؽ لدراسة ىذا الموضوع.

 لمطمب األول: مفهوم العقد اإلداري الدولي:ا
 يتط ب البحث فا ىذا الموضوع التعرؼ ع ى متيوـ العقد الدولا.

 الفرع األول: مفهوم العقد الدولي:
العقػػػد الػػػدولا يتع ػػػؽ بشػػػأف مػػػف الشػػػئوف الخاصػػػة لتبػػػادؿ السػػػ ي والمنتجػػػات والخػػػدماتت 

بيػػة أو دوؿ بوصػػتيا مػػف أشػػخاص وتلػػوف أطرافػػو مػػف الشػػخاص الطبيعيػػيفت أو مػػي ىيئػػات أجن
 .(3) القانوف العاـ الداخ ا



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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فالعقػػد يعتبػػر دوليػػًا إذا تضػػمف عنصػػرًا أجنبيػػًات سػػواء تع ػػؽ بمحػػؿ اإلبػػراـ أو ملػػاف تنتيػػذ 
ت أي اتصػػػ ت عناصػػػره بػػػألثر مػػػف نظػػػاـ لػػػانونات وفلػػػرة العقػػػد (4) العقػػػد أو بموضػػػوعو أو بأطرافػػػو

فلػرة وصػتية تنطبػؽ ع ػى مجموعػة واسػعة فػا العقػود التػا الدولا لما يػذىب لػذلؾ رأي فػا التقػو 
 .(5) تتوافر فييا خصائص معينة

والمشػػػرع والقضػػػاء فػػػا فرنسػػػا يحػػػدداف متيػػػـو العقػػػد الػػػدولا بأنػػػو المتولػػػؼ ع ػػػى مصػػػال  
 .(6) التجارة الدولية

ت ذلػػػؾ أف مقتضػػػيات التجػػػارة الدوليػػػة (7) وفلػػػرة التجػػػارة الدوليػػػة ًمرنػػػة جػػػدًاً بوصػػػؼ التقػػػو
 .(8) تنصب ع ى معام ت تجارية موجية لف تتخطى حدود الدولة لتتبي آثارىا فا دولة أخرى

والجػػػدير بالػػػذلر أف ىػػػذا المتيػػػوـ ل عقػػػد الػػػدولا ظػػػؿ أمػػػرًا فقييػػػًا بػػػيف ش ػػػر اح القػػػانوفت ولػػػـ 
 يتطرؽ مشرعا الدوؿ ل تعريؼت وىذا أمر طبيعا ف يس مف وظيتة المشرع القياـ بذلؾ.

المنػػواؿ ذىػػب المشػػرع المصػػري والردنػػا ال ػػذيف لػػـ يعرفػػا العقػػد الػػدولات  وسػػيرًا ع ػػى ىػػذا
 .(9) حيث التتى المشرع المصري بتحديد الحادت التا يلوف فييا التحليـ دولياً 

لسػػػنة  63فػػػا حػػػيف أف المشػػػرع العرالػػػا لػػػد عػػػرؼ البيػػػي الػػػدولا فػػػا لػػػانوف التجػػػارة رلػػػـ 
4<;7(10). 

نما عرؼ فقط التحليـ الدولات وىذا  (11) قد الدولاولذلؾ لـ يعرؼ المشرع الجزائري الع وا 
مػػا حػػذا بػػرأي فػػا التقػػو ل قػػوؿ بػػأف ًالتحلػػيـ التجػػاري الػػدولا يعبػػر عػػف وجػػود عقػػد تجػػاري دولػػات 
وذلػؾ يرجػػي ل صػػ ة الموجػػودة بػػيف التحلػػيـ والع لػػة التجاريػة الدوليػػة التػػا تحتػػؿ فيػػو عقػػود التجػػارة 

 .(12)لدولية الحديثةًالدولية مرلز الصدارة فا الع لة ا

وىذا النيج الذي سار ع يو المشرع ال يبػا الػذي لػـ يعػرؼ العقػد الػدولا فػا دئحػة العقػود 
التا أشارت بشلؿ غير مباشػر لترضػية وجػود المتعالػد الجنبػا لطػرؼ  (13):533اإلدارية لسنة 



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ونيػػػة فػػػا العقػػػود مػػػي الدولػػػةت حيػػػث أظيػػػرت النصػػػوص دوليػػػة العقػػػد ووضػػػعت ليػػػا الحلػػػاـ القان
التػػا نصػػت ع ػػى حػػادت  ;المنظمػػة ليػػات دوف التصػػري  بوجػػود عقػػد دولػػا مػػف ذلػػؾ مػػثً  المػػادة 

وطػػرؽ التعالػػد حيػػث تػػنص ع ػػى أنػػوًيلوف إبػػراـ العقػػود اإلداريػػة باحػػدى الطػػرؽ ا تيػػة  المنالصػػة 
يػػا العامػة وىػا التػا يع ػف عنيػا لجميػي أدوات التنتيػذ... وتلػوف المنالصػة العامػة داخ يػة يع ػف عن

ع ػى  4;فا الجماىيرية العظمى أو عالمية يع ف عنيػا فػا الػداخؿ والخػارجًت  لمػا نصػت المػادة 
أنػػػو ًيجػػػب ع ػػػى الجيػػػة المتعالػػػدة التحقػػػؽ لبػػػؿ التوليػػػي ع ػػػى العقػػػد مػػػف شخصػػػية المتعالػػػد معػػػو 
وجنسيتو ومدى س طتو فا إبراـ العقد وس طتو فا النيابة عف الشرلة أو المنشأةً لما نصت التقرة 
ب مف نتػس المػادة ع ػى أنػو ًيػذلر فػا العقػد البيانػات المتع قػة بمػوطف المتعالػد الرئيسػا إف لػاف 
شرلة أو منشأة وعنوانو الذي يملف ملاتبتو ع يو فا الجماىيرية العظمى مي تعيده بػاإلب غ عػف 

 أي ت يير يطرأ ع ى ىذا العنواف...ً
اإلداريػػة مػػػي المتعالػػػد الجنبػػػات مػػػف ال ئحػػة التحلػػػيـ فػػػا العقػػػود  6;لمػػا نظمػػػت المػػػادة 

 والتا سيتـ عرضيا فا حينو مف البحث.
وبػػذلؾ يتبػػيف أف المشػػرع ال يبػػا مػػف خػػ ؿ النصػػوص لػػد تطػػرؽ ل صػػتة الجنبيػػةت بنصػػو 
ع ػػى المنالصػػة الدوليػػةت وجنسػػية المتعالػػدت وجػػواز التحلػػيـ فػػا العقػػود اإلداريػػة إذا لػػاف المتعالػػد 

لمشػػػرع ل عقػػػود اإلداريػػػة الدوليػػػةت بػػػرغـ عػػػدـ الػػػنص ع ػػػى ذلػػػؾ أجنبيػػػًات التػػػا تلشػػػؼ عػػػف تنظػػػيـ ا
صراحةت حيث وضي نظامػًا لانونيػًا ل تعالػد ي طػا معظػـ الجوانػب العقديػةت سػواء لانػت داخ يػة أـ 

 دولية.
بؿ إف إفراد ال ئحة ل تحليـ فا العقود اإلداريػة متػى لػاف المتعالػد أجنبيػًات وخضػوع بػالا 

ي صػػاحب ادختصػػاص الصػػيؿ فييػػا يػػدؿ ع ػػى إلامػػة نظػػاـ لػػانونا عقػػود اإلدارة ل قضػػاء اإلدار 
 متمايز يتع ؽ بتسوية النزاع ل عقود الدولية.



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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 الفرع الثاني: موقف الفقه من تعريف العقد اإلداري الدولي:
 تعددت تعريتات التقو سواء الجنبات أو العربا ل عقد اإلداريت وذلؾ ع ى النحو التالا 

 الدولي في الفقه الفرنسي:أواًل: العقد اإلداري 
فػا تعريػؼ العقػد بأنػو  Mcnairأورد التقو عدة تعريتات ل عقد اإلداري الدولات فقػد ذىػب 

ًعقد طويؿ المدة يبـر بيف الحلومة مف جانب وبيف شخص أجنبا يتمتي بالشخصية القانونية مف 
فػا العقػود الداخ يػة جانب أخػر ويتع ػؽ باسػت  ؿ المػوارد الطبيعيػة ويتضػمف شػروطًا غيػر مألوفػة 

مثؿ شرط اإلعتاء الجمرلا ويخضي ىذا العقد فا بعض جوانبو ل قانوف العاـ وفا بعػض جوانبػو 
 .(14)ل قانوف الخاصً

بأنيػػا ًعقػػود طوي ػػة المػػدة طرفاىػػا الحلومػػة أو  Piere Pegliوفػػا تعريػػؼ مشػػابو ذىػػب  
تتع ػؽ ىػذه العقػػود جيػاز تػابي ليػا مػف جيػة وشػخص أجنبػا خػاص أو اعتبػاري مػف جيػة أخػرى و 

 .(15)فا بعض جوانبيا ل قانوف العاـ وفا بعض جوانبيا ل قانوف الخاصً

إلى أنو ًعقد يبـر بيف شرلة وطنيػة تأخػذ شػلؿ المشػروع العػاـ وشػرلة  Cavinلما ذىب 
تجاريػػة خاضػػعة ل قػػانوف المػػدنا الجنبػػا ومحػػؿ العقػػد د ينصػػب ع ػػى العم يػػات التجاريػػة العاديػػة 

لامػػة منشػػات ليػػا طػػابي الػػدواـ وتتضػػمف لنػػو ي ػػـز الشػػر  لة صػػاحبة ادمتيػػاز باسػػتثمارات ضػػخمة وا 
 .(16)شروطًا غير مألوفة مثؿ المعام ة الضريبية الخاصة ل شرلة المتعالدةً

والتعريتػػػػات فػػػػا ج يػػػػا تػػػػدور حػػػػوؿ أطػػػػراؼ العقػػػػد اإلداري وىمػػػػا الدولػػػػة وشػػػػخص خػػػػاص 
نشاء المرافؽ العامػةت  أجنبات وتتع ؽ بادستثمار فا مجادت عامة لالموارد الطبيعية أو تش يؿ وا 

فضً  عف ضرورة احتواء العقد ع ى شػروط غيػر مألوفػة فػا عقػود القػانوف الخػاصت وىػا السػمة 
 المميزة دعتبار العقد إداريًا.

 



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ثانيًا: العقد اإلداري الدولي في الفقه العربي:
بػػػػرزة  تػػػػواترت تعريتػػػػات التقػػػػو العربػػػػا لتعريػػػػؼ العقػػػػد اإلداري الػػػػدولا فػػػػا ذات ادتجػػػػاهت م 

اليدؼ مف العقود وىو تحقيػؽ التنميػة ادلتصػادية لػدوليا التػا تتتقػر لاملانيػات المعرفيػة والتقنيػة 
التػا تؤى يػػا دسػػت  ؿ مواردىػا الطبيعيػػة فضػػً  عػػف إبػراز موضػػوع التعالػػد الػذي عػػادة مػػا ينصػػب 

الػديف القصػبا بأنيػا  ـريؼ د. عصػاع ى است  ؿ ثروة طبيعيةت التا تزخر بيا المنطقة ومنيا تع
ًعقود تبـر بيف دولة مف ناحية أو مف يعمؿ لحسابيا ومشروع خاص أجنبا يلوف موضوعيا إمػا 

 .(17)است  ؿ ثروة طبيعية أو إلامة منشأة صناعية بيدؼ التنمية لجؿ طويؿً

ت وبعػػػػض التعريتػػػات ل تقػػػػو (18) وفػػػا ذات السػػػػياؽ تػػػذىب تعريتػػػػات أخػػػرى بػػػػنتس ادتجػػػاه
لعربػػا أبػػرزت صػػتة المتعالػػد الجنبػػا فػػا العقػػود اإلداريػػةت باعتبػػار أف ىػػذه الصػػتة أثػػرت ع ػػى ا

تلويف العقد اإلداري التق يدي الذي تظير فيو اإلدارة بمظير الس طة العامة ليا س طات وامتيػازات 
لدولػة أو عبػد العزيػز بلػر بأنػو ًالعقػد المبػـر بػيف ا دالقانوف العاـت مػف ذلػؾ مػثً  تعريػؼ د. محمػو 

أحد الجيزة التابعة ليا مي شخص خاص أجنبا بترض التزامات تعالديػة لػد تسػتخدـ فييػا الدولػة 
 .(19)س طاتيا العامة أو د تستخدمياً

عبػد المجيػد إسػػماعيؿ ًتػوازف إرادتػػا اإلدارة أو  دوفػا نتػس ادتجػػاه ذىػب تعريػؼ د. محمػػ
أحد الشخاص الجانب سواء خاص أو عاـ مف أجؿ تنتيذ أعماؿ معينة لحساب شػخص معنػوي 

 .(20)عاـ وتحقيقيا المص حة العامة ع ى نحو معيف لقاء ثمف محدد ووفؽ شروط خاصةً

يػًات ينصػب الوؿ منيمػا تظير التعريتات السػابقة شػروط معينػة دعتبػار العقػد الػدولا إدار 
 ع ى شروط شل يةت والتا تتمثؿ فا وجود الدولة طرفًا فا العقد.

وىػػذا الشػػرط يثيػػر إشػػلالية تتع ػػؽ بػػأف تتػػولى أحػػد أجيزتيػػا التابعػػة ليػػا إبػػراـ العقػػد ولػػيس 
أحػػػدىما مضػػيؽ والخػػػر موسػػيت أمػػػا الوؿ  (21) الدولػػة ذاتيػػا ولحػػػؿ ىػػذا اإلشػػػلاؿ ظيػػر اتجاىػػاف



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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العقود اإلدارية التا تبرميا الدولة بنتسيات فا حيف أف العقود التا تبرميػا الجيػزة فيذىب إلى أف 
 التابعة ل دولة تخرج عف دائرة العقود اإلدارية باعتبارىا عقود تجارة دولية.

مػػػػػف اتتاليػػػػػة واشػػػػػنطف لتسػػػػػوية منازعػػػػػات  58أمػػػػػا ادتجػػػػػاه الموسػػػػػي فقػػػػػد اسػػػػػتند ل مػػػػػادة 
جميػػي العقػػود التػػا تبرميػػا الدولػػة بنتسػػيا أو بواسػػطة أجيزتيػػا  ويعتبػػر ىػػذا ادتجػػاه (22)ادسػػتثمار

 .(23) عقودًا إدارية وىذا ما يؤيده بعض آراء التقو

 الفرع الثالث: موقف القانون الميبي من تعريف العقد اإلداري الدولي:

ت :533ىػذا الجػدؿ د يمتػػد ل قػانوف ال يبػات فمػػا ي حػظ بشػأف دئحػػة العقػود اإلداريػة لسػػنة
ار تحديدىا لطراؼ العقدت أنيا وسعت مػف الجيػات التػا تم ػؾ سػ طة إبػراـ العقػد اإلداريت فا إط

المعنونػة بتعريػؼ العقػد اإلداري ع ػى أنػو ًيقصػد بالعقػد اإلداري فػا تطبيػؽ  6حيث نصت المػادة 
 أحلاـ ىذه ال ئحة لؿ عقد تبرمو جية مف الجيات المشار إلييا فا المادة السابقة...ً

التا حددت نطاؽ سرياف ال ئحة نجدىا تػنص ع ػى أنػو ًتسػري  5لنص المادة وبالرجوع 
أحلػػػاـ ىػػػذه ال ئحػػػة ع ػػػى العقػػػود اإلداريػػػة التػػػا تبرميػػػا الجيػػػات والوحػػػدات اإلداريػػػة ولػػػذلؾ ع ػػػى 
العقود التا تبـر لتنتيذ مشروعات التنمية الممولة مف الميزانية العامة أيػًا لانػت جيػة التعالػد ع مػًا 

ة الولػػى التػػا عرفػػت بعػػض المصػػط حاتت لػػد عرفػػت الجيػػة اإلداريػػة بػػػ ال جنػػة الشػػعبية بػػأف المػػاد
 العامة وال جاف الشعبية ل قطاعاتً.

أما الوحدات اإلدارية فيا ًالييئات والمؤسسات والمصػال  والجيػزة العامػة القائمػة بػذاتيا 
ود إدارية طالما تضمنت وما فا حلمياً وبذلؾ فاف جميي العقود المبرمة مف ىذه الجيات ىا عق

بالا شروط العقد اإلداري مف تع ؽ العقد بتسيير مرفؽ عاـت واحتوائو ع ى شروط اسػتثنائية غيػر 
 مألوفة.



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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بػػؿ واعتبػػرت ال ئحػػة أف جميػػي التعالػػدات المبرمػػة لتنتيػػذ مشػػروعات التنميػػة عقػػودًا إداريػػة 
 أيًا لانت جية التعالد.

أطػراؼ العقػد شػخص مػف أشػخاص القػانوف  فالمشػرع ال يبػا غػض الطػرؼ عػف لػوف أحػد
العاـ إذا تع ؽ بتنتيذ مشروعات التنميةت ود عجب فا ذلؾت حيث أف تاريخ إصدار ال ئحة تزامف 

 مي إبراـ تعالدات داخؿ ليبيا فا شتى مجادت التنمية.
وي حػػظ ع ػػى ال ئحػػة عمومػػًا توسػػيي دائػػرة العقػػود اإلداريػػةت فالعقػػد اإلداري الػػدولا وفػػؽ 

قػػانوف ال يبػػا ىػػو العقػػد الػػذي تبرمػػو أحػػد الجيػػات التػػا نصػػت ع ييػػا دئحػػة العقػػود اإلداريػػة مػػي ال
شػػػخص خػػػاص أجنبػػػا ل ػػػرض تنتيػػػذ أحػػػد مشػػػروعات التنميػػػة بشػػػرط احتػػػواء العقػػػد ع ػػػى شػػػروط 

 استثنائية غير مألوفة وتع قو بتسيير مرفؽ عاـ.
 ـ تناوليا وفؽ ا تا  ولشخصية الطرؼ الجنبا دور فا تحديد دولية العقد التا سيت

 المطمب الثاني: تحديد معيار دولية العقد وموقف القانوني الميبي منها:
تعػػػددت المعػػػايير التػػػا ينظػػػر إلييػػػا لتحديػػػد مػػػدى دوليػػػة العقػػػدت بػػػاخت ؼ النظريػػػات التػػػا 
تبناىػػا لػػؿ اتجػػاهت فيمػػا إذا تػػـ ع ػػى أسػػاس وجػػود العنصػػر الجنبػػا فػػا العقػػدت أو انتقػػاؿ رؤوس 

 .المواؿ

 الفرع األول: المعيار القانوني:
ػػد دوليػػًات سػػواء  يعتمػػد ىػػذا المعيػػار ع ػػى وجػػود عنصػػر أجنبػػات فػػاذا اشػػتمؿ العقػػد ع يػػو ع 
تمثػػػػؿ العنصػػػػر الجنبػػػػا فػػػػا الجنسػػػػية أو ملػػػػاف إبػػػػراـ العقػػػػد أو التنتيػػػػذ أو مػػػػوطف المتعالػػػػديف أو 

 .(24) جنسيتيـ

قػػػد القانونيػػػة يلتسػػػب الصػػػتة بمعنػػػى أنػػػو لػػػو اتصػػػ ت الصػػػتة الجنبيػػػة لحػػػد عناصػػػر الع
 .(25) الدولية لتع قو بألثر مف نظاـ لانونا واحد



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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وىػػػػذا المعيػػػػار وليػػػػد النظريػػػػة الشخصػػػػية المتمث ػػػػة فػػػػا جنسػػػػية ومػػػػوطف الطػػػػرؼ الخػػػػاص 
الجنبػػات حيػػث أف العقػػد الػػداخ ا تػػرتبط عناصػػره بسػػيادة واحػػدةت فػػا حػػيف أف دخػػوؿ أي عنصػػر 

لصػب ة الدوليػة ع يػو لنػو سػيخرج عػف دائػرة السػيادة الواحػدة أجنبا ع ى العقد يعد لافيًا إلضتاء ا
 .(26) ل سيادة المشترلة فا النظمة القانونية

ود يعتد ىذا المعيػار بتاع يػة أو عػدـ فاع يػة عناصػر العقػدت يلتػا اتصػاؿ أحػد العناصػر 
 .(27) بالصتة الجنبية

ل مػػػا انتقػػػد ىػػػذا المعيػػػار ع ػػػى أسػػػاس أنػػػو يػػػؤدي إلعمػػػاؿ لواعػػػد القػػػانوف الػػػدولا الخػػػاص 
تطرلت الصتة الجنبية ل عقدت ب ض النظر عف أىميتيا فا الع لةت فقػد يلػوف العنصػر الجنبػا 

 .(28) أمر عرضا

بسبب ىذه ادنتقادات ظير معيار حديث ينظر لطبيعة الرابطػة العقديػة مػف خػ ؿ معيػار 
يرلز ع ى العنصر المؤثر فا ىذه الرابطةت وىو معيار لانونا مضػيؽت حيػث يجػب تح يػؿ ليتا 

 .(29) الرابطة القانونية ل وصوؿ للثر العناصر تأثيرًا فا إضتاء الصتة الدولية ل عقد

ولد تبنت محلمة النقض الترنسية المعيار القػانونا المضػيؽت الػذي يعتبػر العقػد دوليػًا إذا 
 .(30) نبية بصورة مؤثرة ع ى أحد عناصرهتطرلت الصتة الج

ت بيذا 5339ت المعدؿ عاـ8;>4لما أخذ القانوف النموذجا ل تحليـ التجاري الدولا لعاـ 
 .(32)3;>4ولذلؾ اتتالية فينا لعاـ  (31) المعيارت أي ملاف التحليـ وجنسية أطرافو ومحؿ إلامتيـ

التػػا تػػنص ع ػػى أنػػو  7ا المػػادةولػػد أشػػار مشػػروع لػػانوف التحلػػيـ ال يبػػا ليػػذا المعيػػار فػػ
ًيلػػوف التحلػػيـ دوليػػًا فػػا حلػػـ ىػػذا القػػانوف إذا لػػاف موضػػوعو يتع ػػؽ بالتجػػارة الدوليػػةت وذلػػؾ فػػا 

 الحواؿ ا تية 



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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إذا لػاف المرلػػز الرئيسػػا لعمػػاؿ لػؿ مػػف طرفػػا التحلػػيـ يقػي فػػا دولتػػيف مخت تتػػيف ولػػت  -4
 إبراـ اتتاؽ التحليـ.

جوء إلى منظمة تحليـ دائمػة أو مرلػز ل تحلػيـ داخػؿ ليبيػا إذا اتتؽ طرفا التحليـ ع ى ال  -5
 أو خارجيا.

إذا لاف المرلز الرئيسا لعماؿ لؿ مف طرفا التحلػيـ يوجػد فػا نتػس الدولػة ولػت إبػراـ  -6
 اتتاؽ التحليـ ولاف أحد المالف التالية والعًا خارج ىذه الدولة.

 لى ليتية تحديده.ملاف إجراء التحليـ لما حدده اتتاؽ التحليـ أو أشار إ - أ
 ملاف تنتيذ جانب جوىري مف ادلتزامات الناشئة عف الع لة التجارية. - ب

 الملاف اللثر ارتباطًا بموضوع النزاع  -5

ي حػػظ أف مشػػروع القػػانوف ال يبػػا لػػد تػػأثر بقواعػػد التحلػػيـ النمػػوذجا )الونسػػيتراؿ( فػػا 
المػذلورت مضػيتًا ع ييػا أحلػاـ أخػرى نق ػت مػف القػانوف  7جميي التقرات التا نصت ع ييا المػادة 

منػػػو تتع ػػػؽ باعتبػػػار التحلػػػيـ دوليػػػًا فػػػا حػػػاؿ اتتػػػاؽ  6عػػػف لػػػانوف التحلػػػيـ المصػػػري فػػػا المػػػادة 
الطػػراؼ ع ػػى ال جػػوء لمنظمػػة التحلػػيـ دائمػػة أو مرلػػز ل تحلػػيـ سػػواء داخ يػػًا أو خارجيػػًات فػػاعتبر 

 ليًا آخذًا فا ادعتبار إرادة الطراؼ.المشروع أف ىذا المر لرينة ع ى اعتبار التحليـ دو 
لما أضاؼ مشروع القانوف الملاف اللثر ارتباطًا بموضوع النزاع وفا ىذه التقرات إشارة 

 واضحة ل عنصر الجنبا ذو الطبيعة المؤثرة فا الع لة العقدية.

 الفرع الثاني: المعيار االقتصادي:
يعطػػػػا مضػػػػموف التصػػػػادي والعػػػػات  أنصػػػػار النظريػػػػة الموضػػػػوعية ليػػػػذا ادتجػػػػاهت الػػػػذي 

 .(33) باعتبار أف العقد تصرؼ إرادي يرتب أثار التصادية ع ى المستوى الدولا



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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فالعقػػػػد يعػػػػد دوليػػػػًا إذا اتصػػػػؿ بمصػػػػال  التجػػػػارة الدوليػػػػة وىػػػػذا المػػػػر يتط ػػػػب انتقػػػػاؿ لػػػػيـ 
عنػدما التصادية عبر الحػدودت ويتحقػؽ ذلػؾ إذا لػاف وثيػؽ الصػ ة بمصػال  التجػارة الخارجيػةت أي 

تلوف منشأ توريد بالنسبة لحد أطػراؼ العقػد أجنبيػًا ويسػتتبي انتقػاؿ المػواد والخػدمات والنقػود عبػر 
 .(34) الحدودت ود يقتصر أثره ع ى السوؽ الوطنية أيًا لانت جنسيتو وأيًا لاف موطنيما

بػػيف ويتخػذ ىػذا التبػادؿ صػورتيف الولػى يط ػؽ ع ييػا المػد والجػزرت أي ادنتقػاؿ المتبػادؿ 
الػػػدوؿت فعم يػػػة دخػػػوؿ رؤوس المػػػواؿ وخروجيػػػا بػػػيف الػػػدوؿت وتعػػػدي أثارىػػػا حػػػدود الدولػػػةت ل يػػػا 

والصػػػورة  (35) عناصػػر التصػػادية ل عقػػد ينتقػػؿ بػػو مػػػف مجػػاؿ ادلتصػػاد الػػوطنا ل لتصػػاد الػػدولا
 الثانية تتمثؿ فا ادنتقاؿ فا اتجاه واحد.

تصػػػاديت ومػػػدى تع قػػػو بمصػػػال  ىػػػذا المعيػػػار يعتمػػػد ع ػػػى موضػػػوع العقػػػد ومحتػػػواه ادل 
 .(36) التجارة الدولية

إلػى أف المعيػػار ادلتصػادي ىػو الػػذي تػـ اعتمػػاده ل تمييػز بػػيف  (37) ويػذىب رأي فػا التقػػو
العقػػد اإلداري الػػدولا والػػوطنا ولػػيس ع ػػى أسػػاس مػػا يترتػػب ع ػػى انتقػػاؿ المػػواؿ والخػػدمات مػػف 

وللػف فقػط ع ػى أسػاس تع ػؽ العقػد بالتجػارة  اتصاؿ الرابطة العقدية بألثر مف نظػاـ لػانونا واحػدت
 الدولية.

والتجػػارة الدوليػػة حسػػب النظريػػة الموضػػوعية ت تيػػـ بمعناىػػا الواسػػيت بحيػػث تػػدخؿ عم يػػات 
 .(38) ادستثمار ذات الطابي ادلتصادي ضمف ىذا المعيار

ظيمو بيذا المعيار فا تن 5344ولد أخذ لانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الترنسا لسنة 
 .(39) ل تحليـت واعتبر أف ًالتحليـ دوليًا إذا تضمف مصال  متع قة بالتجارة الدولية

ولذلؾ فعؿ المشرع الجزائري الذي ربط العقد بمعايير التصادية تتمثػؿ فػا تحقيػؽ سياسػة 
 .(40) الدولة ادلتصادية



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ودت حيػث ولد انتقد ىذا المعيار لسابقو ع ػى أسػاس أنػو د يملػف إعمالػو ع ػى جميػي العقػ
يملػف العمػؿ بػػو فػا عقػود البيػػي الػدولا والقػرض الػػدولا والعم يػات المصػرفية الدوليػػة فػا حػػيف د 

 .(41) يملف إعمالو فا عقود الخدمات

فالنظرة ادلتصادية ل عقد لاصػرة ع ػى بعػض عقػود المعػام ت الماليػة أو التجػارة الدوليػةت 
انونيةت حيث أف انتقاؿ المواؿ والخدمات مف لما أنيا د تضيؼ جديدًات بؿ ىا تطبيؽ ل نظرة الق

ألثر مف دولػة يضػتا ع يػو الطػابي الػدولات لنػو يتضػمف عنصػرًا أجنبيػًا مػؤثرًا فػا تحديػد القػانوف 
الواجػب التطبيػػؽت والقضػػاء المخػػتصت ويتمثػؿ ىػػذا العنصػػر فػػا أثػار العقػػد أو تنتيػػذهت والػػذي يمتػػد 

 .(42) قانونا لافا بذاتو لتمييز العقد الدولاخارج إل يـ الدولةت وبذلؾ يلوف المعيار ال

 حيػػث أف الرابطػػة العقديػػة التػػا تػػؤدي دنتقػػاؿ المػػواؿ مػػف دولػػة لخػػرى ىػػا فػػا السػػاس
 (43) واحد تتصؿ بألثر مف نظاـ لانونا

ومف جية أخرى توجد صعوبة فا تحديد التاصؿ بيف ادلتصاد الوطنا والدولا فا عالـ 
ف لػػـ  ادلتصػادية ل ػدوؿتتشػابلت فيػو المصػػال   لمػػا أف ىػذا المعيػػار يػؤدي دعتبػار العقػػد دوليػا وا 

يظير مف خ ؿ عناصره أي اتصاؿ بأي نظاـ لانونا أجنبات ولد يلوف العقد داخ يا وللف يعتبر 
 الدوليػةت فبػالنظردوليا عندما يشػلؿ جػزء مػف س سػ ة عقػود تتصػؿ فػا مجموعيػا بمصػال  التجػارة 

خ يػػات فػػا حػػيف أنػػو لػػو تػػـ الخػػذ بادعتبػػار الرابطػػة ادلتصػػادية بػػيف جميػػي للػػؿ عقػػد منيػػا يعػػد دا
 .(44) الدوليةالعقود دعتبرت عقدا واحدا يحقؽ مصال  التجارة 

فالمعيار ادلتصادي يؤدي حتما إلى المعيار القانونات أما العلس فيو غير صػحي ت إذ  
دوف أف يتحقػؽ ذلػؾ مػي المعيػار  القػانوناتلد تلتسب الرابطة العقدية طابعيا الدولا وفقا ل معيػار 

  .(45) الرابطةادلتصادي لدولية ىذه 
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وبذلؾ يلوف المعيار القانونا أوسي مف المعيار ادلتصادي الذي د يعد وفقو العقػد دوليػا 
 .(46) الدوليةإد إذا تع ؽ بمصال  التجارة 

جاري الدولا بأنو ًالتحلػيـ ولد اعتبر مشروع لانوف التحليـ ال يبا عند تعريتو التحليـ الت
 .5الذي يلوف موضوع النزاع فيو متع قًا بالتجارة الدوليةً ـ

سػػػالتة الػػػذلر مػػػف مشػػػروع القػػػانوف ع ػػػى المعيػػػار ادلتصػػػادي فػػػا  7ولػػػد نصػػػت المػػػادة 
موضعيف حيث تنص ع ى أنو ًيلوف التحليـ دوليًا فا حلـ ىذا القانوف إذا لػاف موضػوعو نزاعػًا 

 دولية...ًيتع ؽ بالتجارة ال
مػػف نتػػس المػػادة التػػا تقضػػا بأنػػو ًإذا  6أمػػا الموضػػي الثػػانا فيػػو مػػا نصػػت ع يػػو التقػػرة 

 لاف موضوع النزاع الذي يشم و اتتاؽ التحليـ يرتبط بألثر مف دولة واحدةً.
منػػو التػػا تػػنص ع ػػى أنػػو ًيلػػوف التحلػػيـ  6لمػػا أشػػار مشػػروع لػػانوف التحلػػيـ فػػا المػػادة 

نوف إذا نشأ النزاع حوؿ ع لػة لانونيػة ذات طػابي التصػادي عقديػة لانػت تجاريًا فا حلـ ىذا القا
أو غيػػر عقديػػة ويشػػمؿ ذلػػؾ توريػػد السػػ ي والخػػدمات والولػػادت التجاريػػة وعقػػود المقػػاودت والخبػػرة 

 اليندسية أو التنية وادستثمار والمصارؼ واستص ح الراضا الزراعية وحماية البيئةً.
ومحتػػػوى العقػػػود الدوليػػػة التػػػا عػػػادة تتع ػػػؽ بالتجػػػارة  وىػػػذا الػػػنص يلشػػػؼ عػػػف مضػػػموف

الدوليػػةت وعػػف اتصػػاؿ النػػزاع بالوضػػاع القانونيػػة ليػػذه العقػػودت والتػػا أوردىػػا المشػػرع ع ػػى سػػبيؿ 
المثػػاؿ لتوريػػد السػػ ي والخػػدمات والمقػػاودت والخبػػرة اليندسػػية والتنيػػة وعقػػود ادسػػتثمار والمصػػارؼ 

ة البيئػػةت وىػػا فػػا غالبيػػا عقػػود اسػػتثمارية مقصػػدىا تحقيػػؽ واستصػػ ح الراضػػا الزراعيػػة وحمايػػ
 التنمية فا الدوؿ الناميةت وتقديـ خدمات ونقؿ تلنولوجيا مف شرلات أجنبية متقدمة تقنيًا وع ميًا.

والتساؤؿ الذي يثار فا ىذا المقاـ ىو بػأي المعيػاريف أخػذ مشػروع لػانوف التحلػيـ ال يبػات 
 أـ بيما معًا؟ المعيار القانونا أـ ادلتصادي
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 الفرع الثالث: المعيار المختمط.

يجمي ىذا ادتجػاه بػيف المعيػاريف السػابقيفت ف بػد لدوليػة العقػد التحقػؽ مػف وجػود عنصػر 
أجنبػػا فػػا الرابطػػة العقديػػةت أي إذا اتصػػؿ بأحػػد عناصػػره الجنبيػػة بػػألثر مػػف نظػػاـ لػػانونا لػػدوؿ 

 .(47) ؼ ل رب  أو نقؿ الخدمات عبر الحدودمخت تةت وتع قو بمصال  التجارة الدولية بأف ييد

ووفؽ ىذا ادتجاه يجب تح يؿ مخت ؼ عناصػر العقػد مػف خػ ؿ المعيػاريفت فقػد د يتػوفر 
 .(48) المعيار ادلتصادي ود يلوف ل صتة الجنبية عنصر مؤثر

 .(50)97>4ت وأيضًا اتتالية دىاي لعاـ(49) ولد تبنت محلمة استئناؼ باريس ىذا المعيار
ع ػػى أنػػو ًيعتبػػر العقػػد دوليػػًا إذا تحقػػؽ  5348لػػذلؾ نصػػت مبػػادئ مػػؤتمر دىػػاي لعػػاـ 

 -شرطاف يجب توافرىما مجتمعيف  
 أد تقي فا دولة واحدة مؤسسات أطراؼ العقد. أواًل:
 .(51) أد يرتبط جميي عناصر الع لة التعالدية فا ت ؾ الدولة دوف سواىا ثانيًا:

ت تلشػؼ بوضػوح ج ػا مولػؼ 7تحلػيـ ال يبػا فػا المػادةولراءة لنصػوص مشػروع لػانوف ال
 مشروع القانوف ال يبا حوؿ معيار دولية العقد.

فػالتحليـ يلػػوف دوليػػًا إذا تع ػػؽ موضػوع النػػزاع بالتجػػارة الدوليػػةت منيػا العقػػود سػػابقة الػػذلر 
لػوف منوت وللف فا أحواؿ معينة وىذا مػا يتيػـ مػف عبػارة ًي 5التا نص ع ييا المشروع فا المادة

التحلػػػيـ دوليػػػًا فػػػا حلػػػـ ىػػػذا القػػػانوف إذا لػػػاف موضػػػوعو نزاعػػػًا يتع ػػػؽ بالتجػػػارة الدوليػػػةت وذؾ فػػػا 
الحػػػواؿ ا تيػػػة  ًفتط ػػػب تع ػػػؽ النػػػزاع بالتجػػػارة الدوليػػػة غيػػػر لػػػافا بذاتػػػوت بػػػؿ دبػػػد مػػػف اجتمػػػاع 

راـ العقػد أو العنصر الجنبا فا الع لة القانونية بيف الطراؼت سواء جنسية المتعالد أو ملاف إب
 تنتيذه.



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي

 

 م0202 -ديسمبر -الرابعالمجمد  -والعشرونالثالث العدد  –المجمة الجامعة  511
 

بػػالرغـ مػػف أنػػو د يتصػػور مػػف الناحيػػة العم يػػة أف ينتػػرد العقػػد الػػدولا بالمعيػػار القػػانونات 
دوف أف تلوف الع لة القانونية ليا بعد التصادي يتمثؿ فا انتقاؿ رؤوس المػواؿ والتقنيػة مػف ب ػد 

لتنميػػة ادلتصػػادية التػػا لخػػرت سػػيما فػػا الػػدوؿ الناميػػة التػػا دزالػػت عقودىػػا فػػا مصػػاؼ عقػػود ا
 تستيدؼ تقديـ خدمة أو بناء مرفؽ أو تش ي و أو صيانتو وفؽ أحدث الساليب التقنية.

وفػػػا نتػػػػس الولػػػػت د يتصػػػور ليػػػػاـ عقػػػػد دولػػػا يتتقػػػػر ل صػػػػتة الجنبيػػػة إذا لػػػػاف محتػػػػواه 
والقائػػػػؿ بػػػػأف المعيػػػػار القػػػػانونا يػػػػؤدي  -التصػػػػاديًا. لػػػػذا يبػػػػدو ادنضػػػػماـ ل ػػػػرأي السػػػػابؽ عرضػػػػو

ل لتصادي د مراء فيوت خاصة أف مشروع القانوف لد غ ب مبدأ س طاف اإلرادة فا التحليـت التا 
 أظيرتو النصوصت فيبقى التحليـ عمً  رضائيًا اتتاليًا بيف الطراؼ.

ت 7>>4لسػنة  :5والظاىر أف مشػروع القػانوف جػاء متأسػيًا بقػانوف التحلػيـ المصػري رلػـ 
لألخػػػػذ بالمعيػػػار المخػػػػت ط الػػػػذي يجمػػػػي بػػػػيف المعيػػػػاريف القػػػػانونا  وىػػػذا مػػػػا يتسػػػػر اتجػػػػاه المشػػػػروع

وادلتصاديت حيث نقؿ عف القانوف النموذجا )الونستيراؿ( ل تحليـ التجاري الػدولات والػذي أخػذ 
بالمعيار القانونا ولانوف التحليـ المصري الحػادت التػا يعتبػر فييػا العقػد دوليػًا فػا بػالا البنػودت 

 ا معتمدًا ع ى النقؿ مف مصدريف مخت تيف.فيلوف ذلؾ جمي بيني
  المبحث الثانا  اإلطار القانونا ل تحليـ فا العقود اإلدارية الدولية فا القانوف ال يبا

العقود اإلدارية حيػث أفػردت بنػدًا واحػدة متمػثً   :533نظمت دئحة العقود اإلدارية لسنة 
 التا نظمت التحليـ فا العقود الدولية. 6;فا المادة 

 .5343لـ يتدخؿ المشرع ال يبا بالتعديؿ أو اإلضافة ع ى أحلاـ ال ئحة منذ العاـ
وبػػػذلؾ يلػػػوف ىػػػذا الػػػنص ىػػػو ضػػػابط التحلػػػيـ فػػػا العقػػػود اإلداريػػػة وفقػػػًا ل قػػػانوف ال يبػػػات 

 باإلضافة إلى القواعد العامة التا نص ع ييا لانوف المرافعات.



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ف لػػدر لػػو وصػػدر  ومػػؤخرًا صػػدر مشػػروع لػػانوف التحلػػيـت الػػذي اسػػتقؿ بتنظػػيـ التحلػػيـت وا 
 فسيلوف التشريي الذي يحلـ ىذا الموضوع.

وتبعػًا لػذلؾ سػتنتقؿ الدراسػة فػا بحػث الموضػػوع بػيف التنظػيـ القػانونا ل تحلػيـ فػا العقػػود 
 الدولية فا ال ئحة ومشروع لانوف التحليـ.

  :533المط ب الوؿ  تنظيـ التحليـ فا دئحة العقود اإلدارية لسنة 

يراعػػػى الػػػنص فػػػا العقػػػود اإلداريػػػة بصػػػتة  -مػػػف ال ئحػػػة ع ػػػى أنػػػو ً أ 6;تػػػنص المػػػادة 
 أساسية ع ى اختصاص القضاء ال يبا بالنظر فا المنازعات التا تنشأ عف ىذه العقود.

ع ػػػى أنػػػو يجػػػوز إذا التضػػػت الضػػػرورة فػػػا حػػػادت التعالػػػد مػػػي جيػػػات غيػػػر وطنيػػػة وبموافقػػػة  - ت
ا العقػػد ع ػػى ادلتجػػاء ل تحلػػيـ بمشػػارطة تحلػػيـ خاصػػةت ال جنػػة الشػػعبية العامػػة أف يػػنص فػػ

جراءاتػػوت  ويجػػب فػػا ىػػذه الحػػادت أف تحػػدد المشػػارطة أوجػػو النػػزاع التػػا ي جػػأ فييػػا ل تحلػػيـ وا 
ولواعد اختيػار المحلمػيف بمػا يلتػؿ ل جانػب ال يبػا فرصػة متلافئػة فػا اختيػارىـ وتحديػد مػدى 

خػرى المتط بػة ليػذا ال ػرض ويراعػى فػا ما ل محلميف مف س طة واختصػاص فػا الجوانػب ال
لؿ ذلؾ عدـ ادتتاؽ ع ى التحليـ بواسطة محلـ منتردً. وبػذلؾ لصػرت المػادة التحلػيـ ع ػى 
مشػػارطة خاصػػة فػػا العقػػود اإلداريػػة ذات العنصػػر الجنبػػا )المتعالػػد( وأوردت ليػػود وشػػروط 

 فا ىذا النص.

 الفرع األول: مفهوم المشارطة وأنواعها:
التحليـ عقد رضائا ي جأ إليػو الطػراؼ باختيػارىـ لحػؿ نػزاع فػا مسػائؿ محػددة مشارطة 

ولػػد تعػػددت تعريتػػات التقػػو ل مشػػارطةت فمػػنيـ مػػف عرفيػػا بأنيػػا ًادتتػػاؽ الػػذي يسػػتطيي بمقتضػػػاه 
أطػػراؼ نػػزاع لػػائـ بالتعػػؿ عػػرض ىػػذا النػػزاع ع ػػى محلمػػة أو محلػػـ يختػػاره ىػػؤدء الطػػراؼ لحسػػـ 

 .(52)النزاعً



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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تيػػػا أيضػػػًا بأنيػػػا ًادتتػػػاؽ الػػػذي يبرمػػػو المتعالػػػديف اسػػػتق ًد عػػػف العقػػػد الصػػػ ا وتػػػـ تعري
 .(53) الخالا مف النص ع ى شرط التحليـ بعد نشوء نزاع فع ا بينيمات بيدؼ ال جوء ل تحليـ

وفػػا التقػػو ال يبػػا تػػـ تعريػػؼ المشػػارطة بأنيػػا ًإجػػراء دحػػؽ لنشػػوب النػػزاع بػػيف الطػػراؼ 
حالػػػة نزاعيمػػػا ع ػػػى التحلػػػيـ ويحػػػدداف فيػػػو النػػػزاع وموضػػػوعو. لتػػػض حيػػػث يتتػػػؽ الطرفػػػاف ع ػػػى إ

  (54)النزاعت فيو اتتاؽ بيف المتعالديف بمناسبة نزاع لائـ فعً ً

فالمشػػػارطة اتتػػػاؽ منتصػػػؿ عػػػف العقػػػد الصػػػ ا بػػػيف أطػػػراؼ النػػػزاعت يػػػتـ بموجبػػػو ال جػػػوء 
 .(55) ل تحليـ ل تصؿ فا نزاع لائـ فعً  بصدد ىذا العقد

إلى تعريػؼ المشػارطة بأنيػا ًاتتػاؽ بػيف أطػراؼ الع لػة ادسػتثمارية فػا عقػد ويذىب رأي 
 .(56)مستقؿ يتقرر بموجبو عرض المنازعات التا نشأت بينيـ بالتعؿ ع ى التحليـ لح ياً

وي حػػظ أف التعريتػػػات تضػػػمنت خصػػػائص المشػػػارطة فػػا أنيػػػا اتتػػػاؽ مسػػػتقؿ عػػػف العقػػػد 
فقػػًا ل قػػانوف ادتتػػاؽ مسػػبقًا ع ييػػا بتحديػػد موضػػوعات الصػػ ا بعػػد نشػػوء النػػزاع عػػادةت إذ يملػػف و 

معينػػة إذا نشػػأ النػػزاع حوليػػا تحػػاؿ ل تحلػػيـت وبمقتضػػى ادتتػػاؽ يػػتـ عػػرض النػػزاع ع ػػى التحلػػيـ 
وبعضػػػػيـ أضػػػػاؼ وصػػػػتًا ل ع لػػػػة التػػػػا ي ػػػػراد فػػػػا إطارىػػػػا ال جػػػػوء ل تحلػػػػيـ وىػػػػا أطػػػػراؼ الع لػػػػة 

 ادستثمارية.
لعقدية بػيف الدولػة والطػرؼ الجنبػا تقػي بمناسػبة عقػود وبالرغـ مف أف أغ ب المنازعات ا

اسػػػتثمارت إد أف التعريػػػؼ السػػػػابؽ ع ػػػى ىػػػػذا النحػػػو يضػػػػيؽ مػػػف إطػػػػار العقػػػود التػػػػا يملػػػف حػػػػؿ 
 منازعتيا عف طريؽ التحليـ.

د  والمشارطة باعتبارىا عقد يجب أف تتوافر فييا شروط العقد مػف رضػا وأى يػة وسػببت وا 
 .(57) البط ف الص يةجاز الطعف ع ييا بدعوى 



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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فمضػػموف المشػػارطة ىػػو إبػػراـ الصػػ  ت بػػيف الطػػراؼ المتنازعػػةت وىػػو عقػػد مسػػمى نظمػػو 
 (.889 -;87القانوف المدنا ال يبا فا التصؿ السادس )المواد

مػػػف القػػػانوف المػػػدنا ال يبػػػا ًالصػػػ   عقػػػد يحسػػػـ بػػػو  ;87ولػػػد عرفػػػو المشػػػرع فػػػا المػػػادة 
بو نزاعًا محتمً  وذلؾ بأف ينزؿ لػؿ منيمػا ع ػى وجػو التقابػؿ عػف  الطرفاف نزاعًا لائمًا أو يتولياف

 جزء مف إدعائوً.
أمػػػا لػػػانوف المرافعػػػات ال يبػػػا لػػػـ يعػػػرؼ المشػػػارطةت بػػػؿ نظػػػـ أحلاميػػػا فػػػا البػػػاب الرابػػػي 

 الخاص بتنظيـ التحليـ.
مف لانوف اإلجراءات المدنية واإلداريػة  4344فا حيف تطرؽ القانوف الجزائري فا المادة 

 .(58) لمشارطة التحليـ ضمف اتتاؽ التحليـ

 الفرع الثاني: شروط مشارطة التحكيم في العقود اإلدارية الدولية وفقًا لمقانون الميبي:
مػػػػف دئحػػػػة العقػػػػود اإلداريػػػػة ذات الشػػػػروط التػػػػا نػػػػص ع ييػػػػا لػػػػانوف  6;أوردت المػػػػادة 

يػػد ع ػػى الجيػػات اإلداريػػة عنػػد المرافعػػات مضػػيتًا ليػػا أخػػذ الموافقػػة المسػػبقةت التػػا تعػػد بمثابػػة الق
 إبراميا ل عقود.

نظـ لانوف المرافعات ال يبا التحليـت بنصوص عامة والتػا يػرى فييػا بعػض التقػو ال يبػا 
 .(59) بأنيا د تشمؿ الشخاص ادعتبارية العامة التا تخضي منازعاتيا ل قضاء ال يبا

مػف  >6:فا مقاـ التع يؽ ع ى نص المادة  (60) فا حيف ذىب رأي أخر مف التقو ال يبا
أف التحلػػيـ فػػا العقػػود اإلداريػػة جػػائز لأصػػؿ عػػاـ وىػػذا المػػر حتػػى إف تػػـ  (61) لػػانوف المرافعػػات

التسػػ يـ بصػػحتو فيػػو لاصػػر ع ػػى فتػػرة زمنيػػة سػػبقت صػػدور لػػوائ  العقػػود اإلداريػػةت التػػا حظػػرت 
الصػػػادرة فػػػا مجػػػاؿ تنظػػػيـ العقػػػود  التحلػػػيـ فػػػا العقػػػود اإلداريػػػة لأصػػػؿ عػػػاـت وأغ ػػػب التشػػػريعات

 .(62) اإلدارية لانت فا نتس السياؽ مف عدـ جواز التحليـ فا العقود اإلدارية



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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 الكتابة: -1
مػف لػانوف المرافعػات ع ػى أنػو ًد تثبػت مشػارطة التحلػيـ إد باللتابػةً  75:تنص المادة 

صػورة اللتابػةت فيمػا إذا تػتـ  وبرغـ اشتراط المشرع إفراغ ادتتاؽ فا شلؿ ملتػوب إد أنػو لػـ يحػدد
عف طريؽ المحاضرت أو إذا يعتد بالرسائؿ المحررة مف الطراؼت فيما عدا ما نص ع يو القػانوف 

ًد يثبػػت الصػػ   إد باللتابػػة أو بمحضػػر رسػػماً وسػػلوت المشػػرع عػػف  884المػػدنا فػػا المػػادة 
تيػار الطػراؼ مػا يناسػبيـت تحديد شلؿ اللتابةت يعنا إتباع الصؿ فا العقود الرضػائيةت وىػا اخ

وفقًا لمبدأ العقد شريعة المتعالديفت وذلؾ أف اللتابة وفقًا لمنطؽ المشرع فا ىذا النص ىا مجػرد 
 وسي ة إثباتت ود يترتب ع ى إغتاليا البط ف.

والجدير بالذلر أف القانوف المدنا عنػد تنظيمػو إلثبػات ادلتػزاـ أوجػد نػوعيف مػف الوراؽت 
 .(63) اللافةت وورلة عرفية ورسائؿ وبرليػاتت باإلضػافة ل ػدفاتر والوراؽ المنزليػة رسمية حجة ع ى

ومف خ ؿ النصوص السابقة يملف القوؿ إف المشارطة تثبت باللتابة عف طريؽ محضر رسمات 
 أو بأي وسي ة لتابة عرفية وىذا ما يتيـ مف النص.

 تحديد موضوع النزاع: -2
ءات الخصوـت وط باتيـت بحيث يلوف موضوع القضػية يقصد بتعييف موضوع النزاع إدعا

واض ت حيث أف المشارطة تبـر عادة بعد حدوث النزاعت فيتـ تحديػد موضػوع النػزاع عنػد إبراميػات 
 .(64) ود يص  فا خطاب يرسؿ لحد الطراؼ متضمنًا دعوتو ل حضور أماـ المحلـ

أنػو ًيجػب أف يحػدد موضػوع مػف لػانوف المرافعػات  76:وفا القانوف ال يبػا تػنص المػادة 
د لػػػاف  النػػػزاع فػػػا مشػػػارطة التحلػػػيـ أو أثنػػػاء المرافعػػػة ولػػػو لػػػاف المحلمػػػوف متوضػػػيف بالصػػػ   وا 

 التحليـ باطً ً.



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ن حػظ أف المشػرع رتػب الػبط ف ع ػى عػدـ تحديػد موضػوع النػزاع بػيف الطػراؼت وحسػػنًا 
ً ت وأوجػب أف يػتـ حتػى فػا فعؿت فمف شأف ىذا التحديػد سػد بػاب الخػ ؼ بػيف المحتلمػيف مسػتقب

حالػػة لػػاف المحلمػػيف متوضػػيف بالصػػ  ت ويتتػػرض ذلػػؾ ولػػوع النػػزاع فعػػً  بػػيف أطػػراؼ العقػػد حتػػى 
يقوـ الطراؼ بتحديد موضوع النزاع فا المشػارطة وأجػاز القػانوف ال يبػا أف يقػـو الطػراؼ بػابراـ 

ة أو ًأثناء المرافعةً التا تعد المشارطة حتى إذا رفعت دعوى أماـ القضاءت وىذا ما يتيـ مف عبار 
 مرح ة مف مراحؿ سير الدعوى أماـ القضاءت وىو ذات مولؼ القانوف المصري.

إلى أف تحديد موضوع النزاع تبدو فائدتيا فا أف النزاع لد ولي فعً  بيف  (65) ويشير التقو
 الطراؼت ولد يخ و العقد الص ا مف شرط التحليـ.

 ترًا:أن يكون عدد المحكمين و  -3
اشػػترط لػػانوف المرافعػػات عنػػد تنظيمػػو ل مشػػارطةت أف يلػػوف عػػدد المحلمػػيف وتػػرًات وىػػو مػػا 

التػػا تػػنص ع ػػى أنػػو ًإذا تعػػدد المحلمػػوف وجػػب فػػا جميػػي الحػػواؿ أف  77:نصػػت ع يػػو المػػادة 
 يلوف عددىـ وترًاً.

وىػػذا الػػنيج سػػارت ع يػػو بعػػض التشػػريعات التػػا تقضػػا بػػالبط ف فػػا حالػػة مخالتػػة ىػػذا 
 .(66) لشرطا

وي حظ أف لانوف المرافعات تط ػب العػدد الػوتري فػا حػاؿ تعػدد المحلمػوفت ومعنػى ذلػؾ 
 أنو لـ يستبعد أف يلوف المحلـ منترد.

ت اسػتبعدت ىػذا ادحتمػاؿت فالعػدد دبػد أف :533فا حيف أف دئحة العقود اإلدارية لسنة 
 ة محلـ فرد.يلوف وتريًا لتعدد المحلميف وعدـ جواز نظر التحليـ بواسط

ولػػد تضػػػمنت ال ئحػػة مػػػا يبػػدو أنػػػو الحلمػػػة مػػف ىػػػذا الشػػرطت بػػػالتعبير فػػا صػػػدر المػػػادة 
بالقوؿ ً... بما يلتػؿ ل جانػب ال يبػا فرصػة متلافئػة فػا اختيػارىـ وتحديػد مػدى مػا ل محلمػيف مػف 



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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سػػ طة واختصػػاصت والجوانػػب الخػػرى المتط بػػة ليػػذا ال ػػرضت وي راعػػى فػػا لػػؿ ذلػػؾ عػػدـ ادتتػػاؽ 
 التحليـ بواسطة محلـ منتردً. ع ى

فقػػد ألػػدت ال ئحػػة ع ػػى اختيػػار ىيئػػة التحلػػيـ وتحديػػد سػػ طاتيـ واسػػتبعاد المحلػػـ التػػردت 
ويبدو أف السبب فا ذلؾ ىػو التجػارب ال يبيػة ل محلػـ المنتػرد حيػث صػدرت أحلػاـ يملػف وصػتيا 

الدولػػػة فػػا التػػػأميـ بػػالجنوحت إثػػر تػػػأميـ الػػنتط فػػػا سػػبعينات القػػػرف الماضػػات حيػػػث جوبيػػت إرادة 
 .(67) بأحلاـ تحليـ أصابيا الشططت لمحاولة إخراج العقد مف س طاف القانوف الوطنا

 ذكر المحكمين بأسمائهم في التفويض بالصمح: -4
بأنػػو ًد يجػػوز التتػػويض ل محلمػػيف بالصػػػ   ود  8::نػػص لػػانوف المرافعػػات فػػا المػػػادة 

لػػانوا مػػذلوريف بأسػػمائيـ فػػا المشػػارطة المتضػػمنة الحلػػـ مػػنيـ بصػػتة محلمػػيف مصػػالحيف إد إذا 
 لذلؾ فا عقد سابؽ ع يياً.

ت ولػػيس بصػػتاتيـ (68) فالمشػػرع تط ػػب أف يػػذلر المحلمػػيف بأسػػمائيـ إذا فوضػػوا بالصػػ  
بشلؿ ناؼ ل جيالة ولـ يرتب القانوف الػبط ف ع ػى إغتػاؿ ذلػر أسػماء المحلمػيف فػا المشػارطةت 

نما فقط لـ يعتد بالحلـ  الصادر بصػتتيـ محلمػيف مصػالحيفت بػؿ يجػب ع ػييـ أف يحلمػوا وفػؽ وا 
لواعػػد القػػانوف وعػػدـ اسػػتبعادىا بخػػ ؼ التتػػويض بالصػػ   الػػذي يمػػن  المحلػػـ سػػ طة واسػػعة فػػا 

ف خالتت لواعد القانوف المطبقة ع ى النزاع.  تطبيؽ لواعد العدالة وا 

 اختيار هيئة التحكيم وفقًا لقانون المرافعات: -5
ع ى أنو ًإذا ولعت المنازعػة ولػـ يتتػؽ الخصػوـ ع ػى المحلمػة أو مػي  9::ادة تنص الم

واحد أو ألثر مف المحلميف المتتؽ ع ييـ فا العمؿ أو اعتزاؿ العمؿ أو لاـ ماني مف مباشرتو لو 
أو عزؿ عنو ولػـ يلػف بػيف الخصػـو شػرط خػاص فػألي مػف الخصػـو أف يع ػف الخػر عػف طريػؽ 

ذا تخ ػػؼ الخصػػـ المػدعو عػػف القيػػاـ بتعيػػيف ل ػـ المحضػػريف بػػالمحلـ الػػ ذي اختػاره أو المحلمػػيف وا 



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحلـ خ ؿ عشريف يومًا مػف إع نػوت ف  طػرؼ الوؿ أف يط ػب مػف المحلمػة المختصػة بػالحلـ 
فػػا أصػػؿ الػػدعوى تعيػػيف محلمػػيف وع ػػى القاضػػا بعػػد سػػماع ألػػواؿ الطػػرؼ الخػػر إذا رأى لزومػػًا 

 بؿ ل طعفً.لذلؾ أف يصدر بذلؾ لرارًا غير لا
ف  قضاء تعييف المحلـ فا حاؿ عدـ لياـ الطراؼ أو امتناعيـ عػف تعيػيف ىيئػة التحلػيـ 

 وفقًا ل قواعد العامة فا لانوف المرافعاتت وينعقد ادختصاص ل محلمة المختصة بنظر النزاع.
وي حظ أف القانوف أخذ بمبدأ س طاف اإلرادة فا مجاؿ التحليـ حيث غ ب إرادة الطراؼ 

 ع ى أي تنظيـت وىذا ما يتيـ مف عبارة ً... ولـ يلف بيف الخصوـ شرط خاص.

 أهمية عقد الصمح: -6
الشػػروط سػػالتة الػػذلر شػػل ية لصػػحة المشػػارطة أمػػا الموضػػوعيةت فيػػا التػػا تتع ػػؽ بأى يػػة 

 التصرؼ.
مػػف القػػانوف المػػدنا ًيشػػترط فػػيمف يعقػػد صػػ حًا أف يلػػوف أىػػً   >87حيػػث تػػنص المػػادة 

 وض فا الحقوؽ التا يشم يا عقد الص  ً.ل تصرؼ بع
مف لانوف المرافعات تنص ع ى أنػو ًد يصػ  التحلػيـ فػا المسػائؿ التػا د  73:والمادة 

 يجوز فييا الص  ً.
مػػػف القػػػانوف المػػػدنا التػػػا تػػػنص ع ػػػى أنػػػو ً د يجػػػوز الصػػػ   فػػػا  883وبحسػػػب المػػػادة 

للػػف يجػػوز الصػػ   ع ػػى المصػػال  الماليػػة المسػائؿ المتع قػػة بالحالػػة الشخصػػية أو بالنظػػاـ العػػاـت و 
 التا تترتب ع ى الحالة الشخصية أو التا تنشأ عف ارتلاب أحد الجرائـً

وما ينطبؽ ع ى الشخص المعنوي ىنا ىو أى يػة التصػرؼ التػا تناسػب وجػوده القػانونات 
 فبػػذلؾ يلػػوف الشػػرط الموضػػوعا ل شػػخص المعنػػوي فػػا إبػػراـ الصػػ   ىػػو مراعػػاة النظػػاـ العػػاـ فػػا

 المسائؿ التا سيعقد الص   بشأنيا )أي التحليـ(.



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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 أخذ الموافقة المسبقة: -7
الػػنص ع ػػػى أخػػذ موافقػػة ال جنػػة الشػػػعبية  6;تضػػمنت دئحػػة العقػػود اإلداريػػػة فػػا المػػادة 

 العامة فا التعالدات مي جيات غير وطنية عند ال جوء ل تحليـ.
ولػػيس الموافقػػة ع ػػى التعالػػد مػػػي معنػػى ذلػػؾ أف الموافقػػة المط وبػػة مح يػػا التحلػػػيـ ذاتػػوت 

جيػػػات غيػػػر وطنيػػػةت فيػػػذه الخيػػػرة مترولػػػة لػػػادارات فػػػا نطػػػاؽ اختصاصػػػاتيا وسػػػ طاتيات أمػػػا 
الموافقػػػة فتضػػػمنت التحلػػػيـ ذاتػػػوت مػػػف أع ػػػى سػػػ طة إداريػػػة داخػػػؿ الدولػػػةت فيمػػػا يشػػػبو القيػػػد ع ػػػى 

 ليـ.اختصاصات اإلدارات الدنىت لتضييؽ نطاؽ الحادت التا ي صار فييا ل تح
وما يؤلد ىذه الوجية مػف النظػر اسػتخداـ المشػرع عبػارة ًيجػوز إذا التضػت الضػرورة فػا 

 حادت التعالد مي جيات غير وطنية... أف ينص فا العقد ع ى ادلتجاء ل تحليـً.
والصؿ ما نصػت ع يػو التقػرة أ مػف نتػس المػادة التػا لضػت باختصػاص القضػاء ال يبػا 

 ة.بنظر منازعات العقود اإلداري
مػف دئحػة العقػود اإلداريػة  6;ويذىب رأي فا التقو ال يبا بشأف التع يؽ ع ى نص المادة

بػػالقوؿ ًبػػالرجوع لػػنص المػػادة حػػددت إذا التضػػت الضػػرورة يملػػف بموافقػػة ال جنػػة الشػػعبية العامػػة 
ادلتجػػاء ل تحلػػػيـت دوف أف تشػػرح ىػػػذه المػػػادة مػػا ىػػػا حػػادت الضػػػرورةت ومػػػا ىػػا المعػػػايير التػػػا 

اتخاصػػة أثنػػاء إبػػراـ العقػػد حيػػث تتطػػابؽ اإلرادتػػيف إلبػػراـ العقػػد دوف الع ػػـ بمػػا سػػيحدث فػػا تحددى
المستقبؿ مف نزاعات عنو الثر الذي لد ي دخؿ المتعالد فا متاىات لانونية غيػر واضػحة ويترتػب 
ع يو زعزعػة الثقػة مػف طػرؼ المسػتثمر بػيف اإلدارة وخػوفيـ ع ػى ضػياع حقػوليـ فػا حػاؿ نشػوب 

 .(69)اإلدارة خ ؼ مي

وحقيقػػػة المػػػر أف مػػػا يبػػػدو ع يػػػو ىػػػذا الػػػرأي أنػػػو ولػػػي فػػػا فيػػػـ م  ػػػوطت ذلػػػؾ أف حػػػادت 
الضرورة المقصودة بالنص ىا جواز ادلتجاء ل تحليـ مف عدمػوت وىػو أمػر يمػس اإلدارة وحػدىات 



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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التػا ود دخؿ فيو إلرادة المتعالد الذي سيحلمو عقده مي اإلدارة فا حيف أف تقدير حالة الضػرورة 
تسم  بال جوء ل تحليـ أمر سابؽ ع ى العقد ذاتو يعػود تقػديره لػادارةت ولػف يعمػؿ ىػذا المػر ع ػى 
زعزعػػة الثقػػة مػػف المتعالػػد الجنبػػا مػػي اإلدارةت ولػػف يػػؤثر ع ػػى حقولػػوت حيػػث د وجػػود لعقػػدت فػػا 

 يـ.الزمف الذي تقدر فيو اإلدارة إبراـ العقد متضمنًا لشرط خضوع منازعات العقد ل تحل
فالمشػػرع نػػص ع ػػى حالػػة الضػػرورة لتقييػػد اإلدارة فػػا ادلتجػػاء ل تحلػػيـت وىػػو اسػػتثناء مػػف 

 أصؿ اختصاص القضاء اإلداري فا دعاوى منازعات العقود اإلدارية.
وتػػػػرؾ المشػػػػرع ل جنػػػػة الشػػػػعبية العامػػػػة تقػػػػدير متػػػػى يلػػػػوف ال جػػػػوء ل تحلػػػػيـ مػػػػي المتعالػػػػد 

ً وبمجػػرد ادتتػػاؽ ع ػػى التحلػػيـ مػػف لبػػؿ الطػػراؼ الجنبػػات وىػػا مػػا أسػػمتو ًمقتضػػيات الضػػرورة
)الدولػػػة والمتعالػػػد الجنبػػػا( لػػػف يثػػػور نػػػزاع حػػػوؿ تحديػػػد حالػػػة الضػػػرورةت أو لياميػػػا مػػػف عدمػػػوت 

 دستق ؿ شرط التحليـ عف العقد الص ا.
فمقصػػػػد العبػػػػارة اسػػػػتبعاد القضػػػػاء اإلداري مػػػػف نظػػػػر منازعػػػػات العقػػػػود اإلداريػػػػةت وال جػػػػوء 

 بديؿت وىذا التقييد لادارة محصور فا حالة التعالد مي أشخاص أجانب.ل تحليـ لطريؽ 
وبذلؾ تلوف ال ئحة لد نظمت التحليـ فػا العقػود اإلداريػة بشػلؿ جزئػات وي رجػي فػا لػؿ 
نقػػػص ل قواعػػػد العامػػػة فػػػا لػػػانوف المرافعػػػاتت وىػػػو مػػػا دفػػػي التقػػػو ال يبػػػا ل مطالبػػػة باصػػػدار لػػػانوف 

 (71) ولػػػانوف ل عقػػػود اإلداريػػػة إلجػػػ ء ال مػػػػوض (70) يػػػة الخػػػرىل تحلػػػيـ ع ػػػى غػػػرار الػػػدوؿ العرب
واستشػػيد الباحثػػاف بقضػػيتا ليػػاملو وتلسػػالو فػػا الحاجػػة الم  حػػة إلصػػدار لػػانوف خػػاص بػػالعقود 

 اإلداريةت وىذا المر يملف الرد ع يو با تا 
ظػـ ت الذي ن88>4أف القضيتيف حدثتا فا ظؿ تنظيـ المشرع ال يبا لانوف البتروؿ لسنة  -4

المسػػائؿ المتع قػػة بالتعالػػد فػػا ىػػذا المجػػاؿ فحتػػى فػػا حالػػة وجػػود لػػانوف خػػاص بػػالعقود 
 باإلدارية سيستبعد باعتبار الخاص يقدـ ع ى العاـ فا التطبيؽ.



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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نظػػػـ المشػػػرع ال يبػػػا شػػػرط التحلػػػيـ فػػػا عقػػػود البتػػػروؿت ولػػػـ يمنػػػي وجػػػود القػػػانوف أحلػػػاـ  -5
ره القانوف الواجب التطبيؽ والمتتبي لحلػاـ التحليـ مف اإلف ت مف القانوف ال يبا باعتبا

التحلػػيـ المتع قػػة بػػالبتروؿ ي حػػػظ ميػػوؿ الحلػػاـ لصػػال  الشػػػرلات الجنبيػػة التػػا تتبػػػي 
لبرى الػدوؿت فمػا لػاف وجػود لػانوف التحلػيـ فػا ليبيػا ع ػى حػد تعبيػر الباحثػاف ًلػد يػوفر 

ؽ ال يبيػػػة بلػػػؿ ثقػػػة حمايػػػة ولػػػو بقػػػدر معػػػيف ولتشػػػجيي المسػػػتثمر الجنبػػػا لػػػدخوؿ السػػػوا
 .(72)وطمأنينةً

ىذا فضً  عف سرد لػانوف البتػروؿ ال يبػا لمجموعػة مػف الضػمانات والحػوافز ادسػتثمارية 
فا المجاؿ الضريبات والدليؿ ع ػى ذلػؾ لػـ الشػرلات العام ػة فػا ليبيػات ف ػـ تمنػي القػوانيف بشػل يا 

اسػت  ؿ المػوارد الطبيعيػة والتنميػة السابؽ والحالا مػف اسػتقطاب المسػتثمريف الجانػب فػا مجػاؿ 
والتشػػييد. لمػػا أف ال ئحػػة الحاليػػة نظمػػت أحلػػاـ العقػػود اإلداريػػة فػػا معظػػـ جوانبيػػات وربمػػا تػػرؾ 
المشرع ال يبا لادارة س طة إصػدارىا لسػيولة تعػديؿ ال ػوائ . فضػً  عػف صػ حية اإلدارة ل تعامػؿ 

ة العامػػػة واللػػػدر ع ػػػى وضػػػي الم ئػػػـ مػػػي مسػػػتجدات الظػػػروؼ باعتبارىػػػا المينػػػة ع ػػػى المصػػػ ح
 والمناسب مف ادشتراطات ل عقد وغيرىا.

 المط ب الثانا  تنظيـ التحليـ فا العقود اإلدارية الدولية وفؽ مشروع لانوف التحليـ 

جػػػاء مشػػػروع لػػػانوف التحلػػػيـ ال يبػػػا متتقػػػػًا فػػػا أحلامػػػو مػػػي القػػػانوف النمػػػوذجا ل تحلػػػػيـ 
ومتػػأثرًا بالقػػانوف المصػػريت نػػالً  عنػػو اللثيػػر مػػف الحلػػاـت وسػػيتـ  التجػػاري الػػدولا )الونسػػتيراؿ(ت

فػػا ىػػذا المط ػػب معرفػػة لي مػػدى يملػػف أف يسػػري مشػػروع القػػانوف ع ػػى العقػػود اإلداريػػة الدوليػػة 
 وشرط اتتاؽ التحليـ لما نظميا مشروع القانوف.
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 ة:الفرع األول: نطاق سريان مشروع القانون عمى العقود اإلدارية الدولي
تػػنص المػػادة الولػػى مػػف مشػػروع القػػانوف ع ػػى أنػػو ًمػػي عػػدـ اإلخػػ ؿ بأحلػػاـ ادتتاليػػات 
الدوليػة المعمػوؿ بيػا فػا ليبيػا تسػػري أحلػاـ ىػذا القػانوف ع ػى لػػؿ تحلػيـ بػيف أطػراؼ مػف القػػانوف 
العػػاـ أو القػػانوف الخػػاص أيػػًا لانػػت طبيعػػة الع لػػة التػػا يػػدور حوليػػا النػػزاع إذا لػػاف ىػػذا التحلػػيـ 
يجري فا ليبيا أو لاف تحليمًا تجاريًا دوليًا يجري فا الخارج واتتؽ أطرافو ع ى إخضاعو لحلاـ 
ىػذا القػانوف يلػوف ال جػوء ل تحلػيـ فػا منازعػات العقػود اإلداريػة وفقػًا ل قواعػد التػا يحػددىا مج ػػس 

 الوزراء فا ىذا الشأفً.
خصوصية التنظػيـ التشػريعا ليػا ي  حظ أف مشروع القانوف دزاؿ يحتتظ ل عقود اإلدارية ب

وفؽ لواعد محددة ينطبؽ ع ييا بشأنيات وبذلؾ فيو لـ يشػمؿ العقػود اإلداريػة ضػمف نطػاؽ سػرياف 
 :5القانوف. وىذا المر مقتبس مف التعديؿ الذي أورده المشرع المصري ع ػى لػانوف التحلػيـ رلػـ 

تبعاد العقػود اإلداريػة مػػف ـ الػذي نػص ع ػػى اسػ:>>4لسػنة  >بمقتضػى القػانوف رلػػـ  7>>4لسػنة 
 .(73) نطاؽ تطبيقو

 ىنا يثار تساؤؿ حوؿ مدى انطباؽ مشروع لانوف التحليـ ع ى العقود اإلدارية الدولية؟
إد أنػػػو لػػػـ يتػػػرؽ فػػػا  (74) المشػػػرع ال يبػػػا بػػػرغـ تنظيمػػػو ل ػػػوائ  العقػػػود اإلداريػػػة منػػػذ زمػػػف

سياؽ ىا ما جػاءت بػو ال ئحػة الخيػرة المسميات بينيمات والتترلة الوحيدة التا أوجدىا فا ىذا ال
 ت مف جواز التحليـ فا العقود اإلدارية الدوليةت وحظره فا العقود الداخ ية.:533لسنة 

وىنا تظير حاجة البحث فا مشروع القانوف ما يؤيػد سػريانو ع ػى العقػود اإلداريػة الدوليػة 
تبعد العقػود اإلداريػة مط قػًا مػف مف عدمو؟ لاجابة عف ىذات نجد أف المادة الولى مف القانوف تسػ

دائرة التطبيؽت وللف مف ضمف ما نصت ع يو سرياف القانوف ع ى لؿ تحليـ بيف أطراؼ القانوف 



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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العػػػاـ أو الخػػػاصت فػػػا حػػػالتيفت وىػػػا إذا لػػػاف التحلػػػيـ يجػػػري فػػػا ليبيػػػات والحالػػػة الثانيػػػة إذا لػػػاف 
 إخضاعو ليذا القانوف.التحليـ تجاريًا دوليًا يجري فا الخارج واتتؽ أطرافو ع ى 

وبذلؾ ي تيـ مف ىذا النص جواز التجاء الجيات العامة وفا إطار القانوف العػاـ ل تحلػيـت 
ف ػو لػاف المقصػػد الجيػات التػػا تتبػي الدولػة وللػػف يطبػؽ ع ييػػا القػانوف الخػاص لمػػا أوجػد المشػػرع 

ظيػػر فيػػو سػػ طات ىػػذه التترلػػة بػػالنص ع ػػى التحلػػيـ الػػذي يقػػي فػػا إطػػار القػػانوف العػػاـت الػػذي ت
 اإلدارة وامتيازاتيا فا العقود اإلدارية.

وفػػا المػػادة الثانيػػة مػػف المشػػروع التػػا تضػػمنت التعريتػػات نجػػدىا تػػنص ع ػػى أف التحلػػيـ 
التجػػاري الػػدولا ىػػو ًالتحلػػيـ الػػذي يلػػوف موضػػوع النػػزاع فيػػو متع قػػًا بالتجػػارة الدوليػػةت وىنػػا أشػػار 

ةت التػػا تتط ػػب انتقػػاؿ القػػيـ ورؤوس المػػواؿ مػػف ب ػػد المشػػروع لطبيعػػة موضػػوع العقػػد ادلتصػػادي
 لخر.

أمػػا المػػادة الرابعػػة التػػا حػػددت متػػى يلػػوف التحلػػيـ دوليػػًا نجػػدىا اعتبرتػػو ذلػػؾت إذا تع ػػؽ 
بموضػػػوع التجػػػارة الدوليػػػة فػػػا أربػػػي حػػػادت نػػػص ع ييػػػا المشػػػروع وىػػػا إذا لػػػاف المرلػػػز الرئيسػػػا 

مخت تػيف ولػت إبػراـ العقػدت إذا اتتػؽ الطػراؼ ع ػى لعماؿ لؿ مف طرفا التحليـ يقي فا دولتيف 
ال جوء لمنظمػة تحلػيـ دائمػةت أو إذا لػاف موضػوع النػزاع الػذي يشػم و اتتػاؽ التحلػيـ يػرتبط بػألثر 
مف دولػةت أو إذا لػاف المرلػز الرئيسػا لعمػاؿ لػؿ مػف طرفػا التحلػيـ يقػي فػا نتػس الدولػة ولػت 

نتيذ ادلتزامات أو الملاف اللثر ارتباطًا بموضػوع النػزاع اإلبراـت ولاف  ملاف إجراء التحليـت أو ت
 يقي خارج إل يـ الدولة.

ولؿ ىػذه الحػادت تتحقػؽ فػا الحػادت التػا تتعالػد فييػا الدولػة مػي متعالػد أجنبػات سػواء 
فا إطار القانوف العاـ أي بمقتضى عقد إداري أو سػواء فػا إطػار القػانوف الخػاص بقصػد تحقيػؽ 

 الدولة القائمة بالتعالد.الرب  مف أجيزة 



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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فػػالتحليـ التجػػاري الػػدولا يقػػي فػػا إطػػار تنتيػػذ عقػػد دولػػات وىػػذا العقػػد ي نظػػر إليػػو بمحتػػواه 
ومضمونو فيما إذا لاف عقدًا إداريًات أـ يخضي ل قانوف الخاصت وبذلؾ فانو تبعًا ل نصػوصت يبػدو 

مشػروع التػا حػددت نطػاؽ وجود إشلالية تتع ؽ بالتعارض بيف مضموف نص المادة الولػى مػف ال
سػػرياف القػػانوف وبػػيف المػػادة الرابعػػة التػػا حػػددت متػػى يلػػوف التحلػػيـ دوليػػًات وىػػا التػػا زواج فييػػا 
المشروع بيف المعيػاريف القػانونا وادلتصػادي فػا تحديػد دوليػة العقػدت وىػذا سػيؤدي عمػً  لتوسػيي 

شػروع القػانوفت التػدخؿ بتعػدي يا دائرة العقود التا تعد دولية لذا يجب ع ى لجنة إعػداد وصػياغة م
لبػػؿ صػػدورهت إلزالػػة التعػػارض حيػػث أف مشػػروع القػػانوف بصػػورتو الحاليػػة يبػػدو ل وى ػػة الولػػى أنػػو 
يستبعد العقود اإلدارية مف نطاؽ تطبيقوت وبقراءة متأنيػة فاحصػة ل نصػوص يبػدو غيػر ذلػؾت وىػو 

بنظػػػر منازعػػػات العقػػػود مػػػا لػػػد يتسػػػر بأنػػػو حػػػرص مػػػف المشػػػرع ع ػػػى اختصػػػاص القضػػػاء اإلداري 
اإلداريػػةت واسػػتبعادىا عػػف دائػػرة التحلػػيـ فػػاف ىػػذا اإلبعػػاد ل عقػػود اإلداريػػة يعنػػا أف لػػانوف التحلػػيـ 
سػػيطبؽ فقػػط ع ػػى التحلػػيـ الػػداخ ا أو الػػدولا فػػا إطػػار الع لػػات القانونيػػة ل قػػانوف الخػػاصت فػػا 

ت ادسػػػتثماريةت حيػػػث أف الولػػػت الػػػذي تتعالػػػد فيػػػو الدولػػػة مػػػي شػػػرلات أجنبيػػػة فػػػا شػػػتى المجػػػاد
ال ئحة بشل يا الحالا دزالت تتعامؿ مي التحليـ لاستثناء عف الصؿ فا العقػودت ف ػـ تسػم  بػو 
إد فػػػا العقػػػود اإلداريػػػة الدوليػػػةت وىػػػذه الخيػػػرة وفػػػؽ ال ئحػػػة تعػػػد واسػػػعة إذ اعتبػػػرت ال ئحػػػة لػػػؿ 

 .(75)العقود التا تبـر فا مجاؿ التنمية عقودًا إدارية

ائػػدة المرجػػوة مػػف إصػػدار القػػانوف بشػػل و الحػػالا؟ الػػذي يسػػتبعد مػػف نطػػاؽ تطبيقػػو فمػػا الت
العقػػود اإلداريػػة الداخ يػػة التػػا سػػيختص القضػػاء اإلداري بنظػػر منازعاتيػػات وأيضػػًا تسػػتبعد العقػػود 
اإلدارية الدوليةت وىو ما تلشتو النصوص التا تحوي تعارضػًا بػيف نصػا المػادة الولػى والرابعػة. 

روع القانوف يقضػا بانطبالػو فػا حػادت التحلػيـ التجػاري الػدولا الػذي يقػي فػا إطػار ذلؾ أف مش
 ع لة تعالدية ذات طابي دولات وىو ما ينطبؽ ع ى العقود اإلدارية الدولية.



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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 الفرع الثاني: شروط اتفاق التحكيم في مشروع قانون التحكيم:

مػف المشػروع  43صػت المػادة اتتاؽ التحليـ يشمؿ شػرط التحلػيـ والمشػارطة معػًات ولػد ن 
ع ى أف ًاتتاؽ التحليـ ىو اتتاؽ الطرفيف ع ى ادلتجاء ل تحليـ لتسػوية لػؿ أو بعػض المنازعػات 

 التا نشأت أو يملف أف تنشأ بينيما بمناسبة ع لة لانونية عقدية لانت أو غير عقديةً.
تحلػيـ سػابقًا ع ػى وتنص التقرة الثانية مف نتػس المػادة ع ػى أنػو ًيجػوز أف يلػوف اتتػاؽ ال

لياـ النزاع سواء لاف مستقؿ بذاتػو أو ورد فػا عقػد معػيف بشػأف لػؿ أو بعػض المنازعػات التػا لػد 
 تنشأ بيف الطرفيفً

وي حػػػظ أف المشػػػارطة لػػػد تلػػػوف سػػػابقة لحػػػدوث النػػػزاعت أو بعػػػدهت وىػػػذا مضػػػموف الػػػنص 
مشارطة خاصةت أي  السابؽت وذلؾ ع ى خ ؼ دئحة العقود اإلداريةت التا تضمنت النص ع ى

تخص نزاعًا معينًا بذاتوت وىذا المػر د يملػف افتراضػوت بػؿ دبػد أف يقػي النػزاع حتػى يػتـ ادتتػاؽ 
 ع ى المشارطة.

 ويملف سرد شروط اتتاؽ التحليـ لما وردت فا مشروع القانوف وفؽ ا تا 

 الكتابة: -1
د مف مشروع القػانوف ع ػى أنػو ًيجػب أف يلػوف اتتػا 45تنص المادة  ؽ التحلػيـ ملتوبػًا وا 

لاف باطً ت ويلوف اتتاؽ التحليـ ملتوبًا إذا تضمنو محرر ولعو الطرفاف أو إذا تضمنو ما تبادلػو 
 الطرفاف مف رسائؿ أو برليات أو غيرىا مف وسائؿ ادتصاؿ الملتوبةً.

ت اشترط مشروع القانوف لتابة اتتاؽ التحليـت وىنػا ينصػرؼ لتػظ اتتػاؽ التحلػيـ ل مشػارطة
 حيث أف شرط التحليـ سيلوف مدمجًا ضمف عقد معيفت والذي بدوره سيلوف ملتوبًا.



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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لمػا رتػب المشػػروع الػبط ف إذا أغت ػت اللتابػػةت التػا لػػـ يتػرض فييػا شػػلً  محػددًات حيػػث 
اعتػػد بالرسػػائؿ بػػيف الطػػراؼ أو البرليػػات ومػػا فػػا حلميػػا مػػف وسػػائؿ اللتابػػةت وىػػو مػػا يتيػػـ منػػو 

 اؽ رسمية أو عرفية.جواز اللتابة بأور 

 تحديد موضوع النزاع: -2
أشار مشروع القانوف لتحديد موضػوع النػزاع عرضػًات دوف إبػداء تتاصػيؿ أو تنظػيـ لػاؼت 

ع ػػى أنػػو ًيرسػػؿ المحػػتلـ خػػ ؿ الميعػػاد  63ممػػا يعػػد تحديػػدًا لموضػػوع النػػزاعت فقػػد نصػػت المػػادة 
لػػى لػػؿ محلػػـ مػػف المتتػػؽ ع يػػو بػػيف الطػػرفيف أو الػػذي تحػػدده ىيئػػة التحلػػيـ  إلػػى المحػػتلـ ضػػده وا 

المحلميف بيانًا ملتوبًا بموضوع التحلػيـ يشػتمؿ ع ػى... وشػرح لولػائي الموضػوع وتحديػد ل مسػائؿ 
 محؿ النزاع وط باتو ولؿ أمر أخر يوجب اتتاؽ الطرفيف ذلره فا ىذا السياؽً.

ف ػػـ يعتػػد ويحمػػد لمشػػروع القػػانوف أنػػو تضػػمف الػػنص ع ػػى تحديػػد موضػػوع النػػزاع لتابػػةت 
بالط بات الشتيية ويؤخذ ع يو أنو لـ يتضمف نصًا صريحًا واضحًا بوجوب تحديد موضوع النزاعت 
الذي سيقصر مف أمد التحليـ لمعرفة مواطف ادخت ؼ بيف الطراؼت لمػا أف المشػروع لػـ يرتػب 

 البط ف ع ى مخالتة ىذا الشرط.
وضوع النزاع فػا اتتػاؽ التحلػيـ وىذا ع ى خ ؼ التشريي المصريت الذي أوجب تحديد م
ػػػد بػػػاطً  والحلمػػػة مػػػف اشػػػتراط ذلػػػؾت لمػػػا يوضػػػحيا التقػػػو د ع  ىػػػا لتتػػػادي النزاعػػػات بػػػيف  (76) وا 

الطػػراؼ حػػوؿ اختصػػاص ىيئػػة التحلػػيـ وتيسػػير ميمػػة القاضػػا الػػذي يصػػدر المػػر بالتنتيػػذ فػػا 
المحلػـ بموضػوع النػزاعت رلابة الحلـت والتألد مف عدـ خروجو عػف اتتػاؽ الطػراؼت وأيضػًا تقييػد 

فػػػ  يقضػػػا ب يػػػر ط بػػػات الخصػػػـو أو بػػػألثر منيػػػات ممػػػا يجعػػػؿ حلمػػػو عرضػػػة لػػػدعوى الػػػبط ف 
 الص ية.



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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والجػػػزاء الوحيػػػد الػػػذي رتبػػػو مشػػػروع لػػػانوف التحلػػػيـ ال يبػػػا ىػػػو إنيػػػاء إجػػػراءات التحلػػػيـت 
يقػدـ المحػتلـ  مف المشروع التا تنص ًإذا لػـ 67بموجب لاعدة ملم ة تـ النص ع ييا فا المادة 

وجػػب أف تػػأمر  63دوف عػػذر مقبػػوؿ بيانػػًا ملتػػوب بموضػػوع النػػزاع وفقػػًا ل تقػػرة الولػػى مػػف المػػادة 
 ىيئة التحليـ بانياء إجراءات التحليـ ما لـ يتتؽ الطرفاف ع ى غير ذلؾً.

فاذا ارتضى الطراؼ السير فا إجراءات التحليـ لاف ليـ ذلػؾت حيػث أف القاعػدة ملم ػة 
راؼ ادتتػػػاؽ ع ػػػى مخالتتيػػػات وىػػػذا المػػػر يتتػػػؽ مػػػي مبػػػدأ سػػػ طاف اإلرادة فػػػا ال جػػػوء يجػػػوز لألطػػػ

 ل تحليـ.
لما أف تقديـ مذلرات الدفاع مف المحتلـ ضده د تعتبر لرينػة بػذاتيا إلػرارًا منػو بموضػوع 
النػػزاعت حيػػث لضػػت التقػػرة الثانيػػة مػػف نتػػس المػػادة بأنػػو ًإذا لػػـ يقػػدـ المحػػتلـ ضػػده مػػذلرة بدفاعػػو 

وجػػب أف تسػػتمر ىيئػػة التحلػػيـ فػػا إجػػراءات النػػزاع مػػا لػػـ يتتػػؽ  63قػػًا ل تقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة وف
 الطراؼ ع ى خ ؼ ذلؾً.

ولتػػؿ المشػػروع ل محتلمػػيف تقػػديـ مػػذلرات الػػدفاع باإلضػػافةت ل ط بػػات العارضػػة المتصػػ ة 
 بموضوع النزاع بعد بدء إجراءات التحليـ. 

مػػف مشػػروع القػػانوف ع ػػى أنػػو ًيرسػػؿ المحػػتلـ ضػػده  83مػػف المػػادة  5حيػػث تػػنص التقػػرة
خ ؿ الميعاد المتتؽ عيو بيف الطرفيف أو الذي تحدده ىيئة التحليـ إلػى المحػتلـ ولػؿ محلػـ مػف 
المحلمػػيف مػػذلرة ملتوبػػة بدفاعػػو ردًا ع ػػى مػػا جػػاء ببيػػاف الموضػػوع وأف يضػػمف ىػػذه المػػذلرة أيػػة 

بحػؽ ناشػع عنػو بقصػد الػدفاع بالمقاصػة ولػو ط بات عارضة متص ة بموضوع النزاعت أو يتمسػؾ 
 ذلؾ ولو فا مرح ة دحقة مف اإلجراءات إذا رأت ىيئة التحليـ أف الظروؼ تبرر التأخيرً.

ف ييئة التحليـ تقدير لبوؿ الط بػات العارضػة بعػد بػدء اإلجػراءات وحسػنًا فعػؿ لػئ  يطػوؿ 
 أمر التصؿ فا النزاع.



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مػػف المشػػػروع تقػػديـ مػػذلرات الػػػدفاعت  64المػػادة مػػف نتػػس المػػػادةت و  6ولػػد نظمػػت التقػػػرة 
 والوثائؽ والمستندات وأدلة اإلثبات لييئة التحليـ.

لما أجاز مشروع القانوف تعػديؿ الط بػات مػف الطػراؼت وجعػؿ ذلػؾ مشػروط بقبػوؿ ىيئػة 
ًللؿ مف طرفػا التحلػيـ تعػديؿ ط باتػو  65التحليـت حتى د يطوؿ أمد النزاعت حيث تنص المادة 

جػػو دفاعػػو أو اسػػتلماليا خػػ ؿ إجػػراءات التحلػػيـ مػػا لػػـ تقػػرر ىيئػػة التحلػػيـ عػػدـ لبػػوؿ ذلػػؾ أو أو 
 منعًا مف تعطيؿ التصؿ فا النزاعً.

وبػػػرغـ انتبػػػاه مشػػػروع القػػػانوف لعػػػدـ اسػػػتخداـ اسػػػتلماؿ الػػػدفاع وتقػػػديـ المػػػذلراتت لذريعػػػة 
ا يؤخػػػذ ع ػػػى مشػػػروع إلطالػػة سػػػير اإلجػػػراءاتت وتػػرؾ تقػػػدير ذلػػػؾ لسػػػ طة ىيئػػة التحلػػػيـت فانػػػو ممػػ

القػانوف أنػػو أتػػاح لألطػػراؼ المتنازعػػة تعػػديؿ الط بػػات فػا ظػػؿ عػػدـ وجػػود بنػػد واضػػ  يػػنظـ تحديػػد 
موضػػوع النػػزاع فػػا مشػػروع القػػانوفت بحيػػث جػػاء فػػا نصػػوص متترلػػة لػػد د تخػػدـ المصػػ حة التػػا 

ىػػذا لػػد يرعاىػػا المشػػرع فػػا إلػػرار التحلػػيـ وىػػا سػػرعة التصػػؿ فػػا المنازعػػاتت وجػػذب ادسػػتثمار و 
يػػػؤدي لتػػػت  البػػػاب ع ػػػى مصػػػراعيو لعػػػدـ القػػػدرة ع ػػػى تحديػػػد موضػػػوعات النػػػزاع بػػػيف الطػػػراؼت 

 ومجابيتيا بالح وؿ عف طريؽ التحليـ.
وأخيرًا نص المشػروع ع ػى أف يتضػمف تحديػد موضػوع النػزاع اسػـ المحػتلـ وعنوانػو واسػـ 

 المحتلـ ضده وعنوانو.

 تعيين هيئة التحكيم: -3
مشػػػروع القػػػانوف ع ػػػى أنػػػو ًلطرفػػػا التحلػػػيـ ادتتػػػاؽ ع ػػػى اختيػػػار  مػػػف ;4تػػػنص المػػػادة 

 المحلميف وع ى ليتية وولت اختيارىـ فاذا لـ يتتقا اتبي ما يأتا 
إذا لانػػت ىيئػػة التحلػػيـ مشػػل ة مػػف محلػػـ واحػػد تولػػت المحلمػػة المختصػػة اختيػػاره بنػػاء  -أ 

 ع ى ط ب أحد الطرفيف.



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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يف أو ألثػر اختػار لػؿ طػرؼ محلمػًا ثػػـ إذا لانػت ىيئػة التحلػيـ مشػل ة مػف ث ثػة محلمػ -ب 
يتتػػؽ المحلمػػاف ع ػػى اختيػػار المحلػػـ الثالػػث فػػاذا لمػػا يعػػيف أحػػد الطػػرفيف محلمػػو خػػ ؿ 
الث ثػػػيف يومػػػًا التاليػػػة لتسػػػ مو ط بػػػًا بػػػذلؾ مػػػف الطػػػرؼ الخػػػر أو إذا لػػػـ يتتػػػؽ المحلمػػػاف 

يخ تعيػػيف أحػػدىما المعينػػاف ع ػػى اختيػػار المحلػػـ الثالػػث خػػ ؿ الث ثػػيف يومػػًا التاليػػة لتػػار 
تولػػت المحلمػػة المختصػػػة اختيػػاره بنػػػاء ع ػػى ط ػػب أحػػػد الطػػرفيف ويلػػػوف ل محلػػـ الػػػذي 
اختاره المحلماف أو اختارتو المحلمة رئاسة ىيئة التحليـ وتسري ىذه الحلػاـ فػا حالػة 

 تشليؿ ىيئة التحليـ مف ألثر مف ث ثة محلميف...ً.

 صريت بؿ ورددت نتس العبارات.مف لانوف التحليـ الم :4وىا تقابؿ المادة 
ي حظ ع ػى الػنص أنػو لػـ يسػتبعد المحلػـ التػردت لمػا فع ػت دئحػة العقػود اإلداريػةت التػا 
اسػػتبعدت ذلػػؾ ل يػػًات وحرصػػت ع ػػى فرصػػة الجانػػب ال يبػػا فػػا تعيػػيف محلميػػا إلحػػداث نػػوع مػػف 

 التلافؤ فا اختيار ىيئة التحليـ مف خ ؿ ىيئة التحليـ.
ـ المحلمػػة بتعيػػيف المحلػػـ فيػػو ضػػمانات الحيػػدة والشػػتافيةت إد أنػػو لػػد وبػػالرغـ مػػف أف ليػػا

يصطدـ مي الطرؼ الخر ل نزاع. وىا فرضية نادرة الحدوث فا ظؿ الوالي التشريعا الذي ع يو 
الػػػنصت حيػػػث ألػػػد ع ػػػى سػػػ طاف اإلرادة لطػػػراؼ النػػػزاع فػػػا تعيػػػيف ىيئػػػة التحلػػػيـ واختصاصػػػاتيا 

 تاؽ فييا بحرية واسعة واستبعاد النص القانونا سالؼ الذلر.بمقتضى لواعد ملم ة يملف ادت
لييئػػة التحلػػيـ  49لمػػا أف الػػنص الحػػالا لمشػػروع القػػانوف يشػػترط العػػدد الػػوتري فػػا المػػادة

حيػػث وضػػي فرضػػية المحلػػـ التػػردت وفػػا ىػػذه فرضػػية أخػػرى بوجػػود ث ثػػة محلمػػيفت وأضػػاؼ فػػا 
الحلػاـ فػا حالػة تشػليؿ ىيئػة التحلػيـ مػف ًوتسػري ىػذه  ;4عجز التقرة الولى مػف نػص المػادة 

 ألثر مف ث ثة محلميفً 



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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بمعنى أنيا مسالة خاضعة دتتاؽ الطراؼت ويلوف الرئيس ىػو المعػيف مػف لبػؿ محلمػا 
الطراؼت أو تقوـ بتعيينو المحلمة المختصة والم حظ عمومًا عػدـ اخػت ؼ الػنص ع ػى القواعػد 

 العامة لقانوف المرافعات.

 اء المحكمين:ذكر أسم -4
لػػـ يسػػت ـز مشػػروع القػػانوف ذلػػر أسػػماء المحلمػػيف وصػػتاتيـ بشػػلؿ نػػاؼ ل جيالػػة واشػػترط 

فػػا فقرتيػػا الثالثػػة التػػا تػػنص ع ػػى أنػػو ًيجػػب أف  76فقػػط ذلػػر أسػػمائيـ فيمػػا نصػػت ع يػػو المػػادة 
يشػػػتمؿ حلػػػـ التحلػػػيـ ع ػػػى أسػػػماء الخصػػػـو وعنػػػاوينيـ وأسػػػماء المحلمػػػيف وعنػػػاوينيـ وجنسػػػياتيـ 

 تيـ وصورة مف اتتاؽ التحليـً.وصتا
مػػػف  >6وذلػػػؾ حتػػػى فػػػا حالػػػة فػػػرض المحلمػػػيف بالصػػػ  ت بحسػػػب نصػػػت ع يػػػو المػػػادة 

مف لانوف التحليـ المصري وىا تقضػا  >6مشروع القانوف والتا تقابؿ وتتطابؽ مي نص المادة 
 ػى بأنو ًإذا اتتؽ طرفا التحليـ صػراحة ع ػى تتويضػيما بالصػ   أف تتصػؿ فػا موضػوع النػزاع ع

 مقتضى لواعد العدالة واإلنصاؼ دوف التقيد بأحلاـ القانوفً.
وىػػذا مأخػػذ ع ػػى مشػػروع القػػانوفت إذ رددت القػػوانيف العربيػػة ل تحلػػيـ ضػػرورة ذلػػر أسػػماء 

 .(78) ت وبعضيـ اعتبرىا باط ة(77) المحلميف فا المشارطة

نصوصػػوت وحتػػى القػػانوف المصػػريت الػػذي نقػػؿ عنػػو مشػػروع لػػانوف التحلػػيـ ال يبػػا معظػػـ 
 نص ع ى جواز تعييف أسماء المحلميف باتتاؽ مستقؿ.

 مهمة إصدار الحكم: -5
ع ػػى ىيئػػة التحلػػيـ إصػػدار الحلػػـ المنيػػا ل خصػػومة خػػ ؿ أجػػؿ يتتػػؽ ع يػػو الطػػراؼت 

مػػف مشػػروع القػػانوف أف  79الػػذيف ليػػـ سػػ طة واسػػعة تنبػػي مػػف إرادتيػػـ الحػػرةت ولػػد أوجبػػت المػػادة 



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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التحلػيـت لمػػا يجػػوز مػػدىا لتتػػرة د  تشػيرًا مػػف تػػاريخ بػػدء إجػػراءايصػدر الحلػػـ خػػ ؿ اثنػػا عشػػر 
 تزيد ع ى ستة أشير ما لـ يتتؽ الطرؼ ع ى مده ألثر.

وتػػػنص التقػػػرة الثانيػػػة مػػػف المػػػادة المػػػذلورة ع ػػػى أنػػػو ًإذا لػػػـ يصػػػدر حلػػػـ التحلػػػيـ خػػػ ؿ 
مػف رئػيس المحلمػة الميعاد المشار إليو فا التقرة السابقة جػاز لي مػف طرفػا التحلػيـ أف يط ػب 

المختصػػػة أف يصػػػػدر أمػػػرًا بتجديػػػػد ميعػػػػاد إضػػػافا أو بانيػػػػاء إجػػػػراءات التحلػػػيـت وللػػػػف لي مػػػػف 
 الطرفيف عندئذ رفي دعوه إلى المحلمة المختصةً.

وي حػػظ أف المػػدة إلصػػدار الحلػػـ د يملػػف أف تلػػوف محػػددة بأجػػؿ فػػا ظػػؿ مبػػدأ سػػ طاف 
ف أغ ب ادتتاؽ بيف الطراؼ يقي فػا إطػار القواعػد اإلرادةت الذي يع و فا مجاؿ التحليـت فنجد أ

 الملم ةت التا د يملف ل مشرع فرضيا إد إذا اتجيت إرادة الطراؼ لألخذ بيا.
وىنػا يملػف القػػوؿ إف الحجػج التػػا يسػوليا أنصػػار التحلػيـ مػػف سػرعة التصػػؿ فػا النػػزاعت 

دة أسػػباب ومػػي ىػػذا ن مػػس أمػػر لػػد د يجػػد لػػو والعػػًا مشػػيودًات فػػا ظػػؿ ت يػػر مسػػار الخصػػومة لعػػ
حقيقػػة محاولػػة مشػػروع القػػانوف التصػػدي لمسػػألة طػػوؿ أمػػد النػػزاع ومحاولػػة مواجيتيػػا بػػالتنظيـ فقػػد 
نصت المادة بأنو ًإذا تعذر ع ى المحلـ أداء ميمتو أو لـ يباشرىا أو انقطي عف أدائيا بما يؤدي 

الطرفػاف ع ػى عزلػو جػاز لػرئيس إلى تأخير د مبػرر لػو فػا إجػراءات التحلػيـ ولػـ يتػن  ولػـ يتتػؽ 
 المحلمة المختصة المر بانياء ميمتو بناء ع ى ط ب أي مف الطرفيفً.

ت التػػػا نظمػػػت حضػػػور الج سػػػات وتقػػػديـ المسػػػتندات ع ػػػى أنػػػو ًإذا 68لمػػػا تػػػنص المػػػادة 
تخ ؼ أحد الطرفيف عف حضور إحدى الج سات أو عف تقديـ ما يط ػب مػنيـ مػف مسػتندات جػاز 

صػػػدار حلػػػـ فػػػا النػػػزاع اسػػػتنادًا إلػػػى عناصػػػر لييئػػػة التحلػػػيـ ا دسػػػتمرار فػػػا إجػػػراءات التحلػػػيـ وا 
 اإلثبات الموجود أمامياً.



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الخاتمة:

 في نهاية البحث تم رصد مجموعة من النتائج تتمثل في:
أوجػػد المشػػرع ال يبػػا تترلػػة بػػيف العقػػود اإلداريػػة الداخ يػػة والعقػػود اإلداريػػة الدوليػػة فػػا نظػػاـ  -4

 حيث أخضي الولى ل قضاء اإلداري حصرًات وأجاز التحليـ فا الخرى.تسوية المنازعات 
 د توجد إشارة لمعايير دولية العقد فا التشريعات التا عنيت بتنظيـ العقود اإلدارية. -5

أخػػذ مشػػروع لػػانوف التحلػػيـ ال يبػػا بالمعيػػار المخػػت ط فػػا تحديػػد دوليػػة العقػػد متػػأثرًا بالقػػانوف  -6
 لدولا ولانوف التحليـ المصري.النموذجا ل تحليـ التجاري ا

التحليـ فا العقود اإلداريػة وفقػًا ل سػاري مػف التشػريعات فػا ليبيػا د يػتـ إد بمشػارطة تحلػيـ  -7
 خاصة طبقًا لحلاـ لانوف المرافعات.

ليد المشرع ال يبا ال جوء ل تحليـ فا العقود اإلدارية الدولية بموافقػة السػ طات اإلداريػة الع يػا  -8
 ية العامة(.)ال جنة الشعب

مشروع لانوف التحليـ يتضمف تعارضًا بيف نصوصو فيما يتع ؽ باستبعاد العقود اإلدارية مف  -9
 مجاؿ سريانوت وفا نتس الولت خضوع أشخاص القانوف العاـ لو.

 ويمكن في ظل النتائج السابقة التوصية باآلتي: 

ؿ منازعاتيػات وجػذبًا ل مسػتثمريف ادىتماـ بتلرة العقود اإلداريػة الدوليػةت التػا أوجػد التحلػيـ لحػ -4
فػػراد نظػػاـ خػػاص بيػػا يػػت ءـ وطبيعتيػػا فػػا التشػػريعات  الجانػػب بنصػػوص صػػريحة ج يػػةت وا 

 التا ت عنى بالعقود اإلدارية.

 تحديد معيار واض  صري  ل عقد الدولا فا ص ب القوانيف التا ت عنى بالعقود اإلدارية. -5

 ص واستبعاد المحلـ المنترد.التأليد ع ى اختيار ىيئة تحليـ مف عدة أشخا -6



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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 استبعاد التتويض فا التحليـ بالعقود اإلدارية. -7

صػػػياغة نمػػػوذج مشػػػارطة تحلػػػيـ خاصػػػة بيػػػا جميػػػي الشػػػروط التػػػا يتط بيػػػا القػػػانوف المػػػدنات  -8
لحاليا بالقانوف لصي ة اتتاؽ مشارطة موحد.  ولانوف التحليـ وا 

التػػػا تلػػػوف الدولػػػة طرفػػػًا بينيػػػات حسػػـ الخ فػػػات حػػػوؿ تلييػػػؼ العقػػػود ذات العنصػػػر الجنبػػا  -9
 بايجاد نظاـ لانونا واض  يحلميا ووضي لواعد ضابطة ليا.

 إعداد لجنة صياغة لمشروع لانوف التحليـ تأخذ بادعتبار ما ي ا  -:

 .تتادي مواطف القصور والضعؼ والتعارض 

 الػػنص الصػػري  ع ػػى اسػػتبعاد العقػػود اإلداريػػة أو خضػػوعيا لحلػػاـ القػػانوف بشػػقييا سػػواء 
 الداخ ية أو الدولية.

  وضػػي إطػػار عػػاـ ل نصػػػوص تتماشػػى مػػي السياسػػة العامػػػة ل دولػػةت دوف التػػأثر بػػألثر مػػػف
 لانوفت والدمج بينيـ بما يؤدي ل خ ط فا الحلاـ والتعارض.

 هوامش البحث:
 

لضػػػػائيةت مج ػػػػة المحلمػػػػة الع يػػػػات السػػػػنة الرابعػػػػة  11لسػػػػنة  51انظػػػػر الطعػػػػف اإلداري رلػػػػـ  ( 1)
لضػائية الصػػادر  11لسػػنة  5ت وأيضػػًا الطعػف اإلداري رلػـ 11ص -والعشػروفت العػدد الوؿ

 .1ت مج ة المحلمة الع يات السنة الرابعة عشرت العدد الثانات ص5111-55-51فا 
تنص دئحة العقود اإلدارية فا مادتيا الثالثة ع ى أنو ً... وتعتبػر العقػود ا تيػة مػف العقػود  ( 2)

الشػػ اؿ العامػػةت عقػػود اإلداريػة متػػى تػػوافرت بشػػأنيا الشػػروط السػػالتة ذلرىػػا  عقػػود مقػػاودت 
التوريد وعقود التوريد والترليبت وعقود الصيانة والتش يؿ ل مشروعات والمرافؽ العامةت عقود 
اإلدارة بمخت ػػػؼ أنواعيػػػات عقػػػود بيػػػي الشػػػياء التػػػا تقػػػرر ادسػػػت ناء عنيػػػا ت عقػػػود اسػػػتخداـ 

العامػػػػةت ىػػػػذا الملاتػػػػب ادستشػػػػاريةت وعقػػػػود تنتيػػػػذ المشػػػػروعات غيػػػػر الممولػػػػة مػػػػف الميزانيػػػػة 



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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باعتبػػار عقػػود التػػزاـ المرافػػؽ العامػػة  5115لسػػنة  11باإلضػػافة لمػػا نػػص ع يػػو القػػانوف رلػػـ 
 والتوريد والش اؿ العامة عقودًا إدارية.

د.محمػػػد حسػػػيف منصػػػورت العقػػػود الدوليػػػةت اإلسػػػلندريةت دار الجامعػػػة الجديػػػدة ل نشػػػرت بػػػدوف  ( 3)
 .51تاريخت ص

لػػيـ فػػا العقػػود اإلداريػػةت رسػػالة ماجسػػتيرت ل يػػة الحقػػوؽت جامعػػة نورىػػاف جبػػر شػػحادةت التح ( 4)
 .51ت ص1151الشرؽ الوسطت 

أحمد حميد النباريت سلوت اإلرادة عف تحديد القانوف الواجػب التطبيػؽ ع ػى العقػد الػدولات  ( 5)
 .55ت ص1151رسالة ماجستيرت ل ية الحقوؽت جامعة الشرؽ الوسطت 

 مشار إليو فا  ( 6)
 -ليديةت النظاـ القانونا ل عقود اإلدارية الدوليةت رسالة دلتوراهت جامعة لاصدي مرباحدوفاف  

 .11ص -1151ورل ةت ل ية الحقوؽ والع ـو السياسيةت الجزائرت 
عبػػػد المجيػػػد إسػػػماعيؿ التحلػػػيـ فػػػا عقػػػود الشػػػ اؿ العامػػػة ذات الطبيعػػػة الدوليػػػة  دد. محمػػػ ( 7)

اوف لػػدوؿ الخ ػػيج العربيػػة ولواعػػد مرلػػز التحلػػيـ بػػالتطبيؽ ع ػػى تشػػريعات دوؿ مج ػػس التعػػ
دراسة تح ي ية مقارنػة ل تحلػيـ فػا عقػود  -التجاري لدوؿ مج س التعاوف لدوؿ الخ يج العربية

دار القػػػرارت البحػػػػريفت  -البنيػػػة التحتيػػػة المبرمػػػة بػػػيف الػػػدوؿ والشػػػخاص الجنبيػػػة الخاصػػػة
 .51ص -1151الطبعة الولى 

 -التجػػػارة الدوليػػػةت رسػػػالة ماجسػػػتيرت ل يػػػة الحقػػػوؽ والع ػػػـو السياسػػػية بلػػػالير حسػػػيبةت عقػػػود ( 8)
ت 51ولمزيػػػد مػػػف التتاصػػػيؿ انظػػػر ص 1ص -1151جامعػػػة عبػػػد الرحمػػػاف ميػػػرةت الجزائػػػرت 

 .11ص
 Justice- Academy.comت منشػور 5111لسػنة  11انظر لػانوف التحلػيـ المصػري رلػـ  ( 9)

الجريػػػػدة  1151لسػػػػنة  51بالقػػػػانوف رلػػػػـ  والمعػػػػدؿ 1115لسػػػػنة  15والقػػػػانوف الردنػػػػا رلػػػػـ 
 .icic-law.comت منشور ع ى 1/1/1151بتاريخ  1111الرسمية رلـ 



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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مف القانوف المذلور ًالبيي الدولا ىو بيي يلوف مح و بضػاعة منقولػة  111عرفت المادة  ( 10)
ؽ أو معدة ل نقؿ بيف دولتيف أو ألثػرً انظػر القػانوف منشػور ع ػى مولػي مؤسسػة لػوانيف الشػر 

 .www.eastlaw Academy.comلتطوير الممارس القانونا العربا شريلًا استراتيجيًا 

ت اللتػػاب الثػػامفت 5111يونيػػو  1انظػػر لػػانوف اإلجػػراءات المدنيػػة واإلداريػػة الصػػادر فػػا  ( 11)
 www. Justice Academy.com منشور ع ى

ماجسػػػػتير ل يػػػػة القػػػػانوف والع ػػػػـو  ةرم ػػػػا محمػػػػدت النظػػػػاـ القػػػػانونا ل عقػػػػود الدوليػػػػة. رسػػػػال ( 12)
. وفا ىػذا المقػاـ يػذىب رأي فػا 51. ص1151السياسيةت جامعة د الطاىر موديت سعيدة 

التقػػػو الجزائػػػري إلػػػى أف اعتػػػراؼ المشػػػرع بالدوليػػػة يملػػػف أف يستشػػػؼ مػػػف حصػػػره لػػػدعوات 
ؿت المنافسػػة الدوليػػة ع ػػى مسػػتثمر أجنبػػا دوف سػػواهت والػػدخوؿ فػػا منالصػػة دوليػػةت ل تتاصػػي

 .11انظر دوفاف ليديةت النظاـ القانونا ل عقود اإلدارية الدوليةت مرجي سبؽ ذلرهت ص
وعرفػػػت ال ئحػػػة  1111لسػػػنة  111صػػػدرت ال ئحػػػة بقػػػرار ال جنػػػة الشػػػعبية العامػػػة رلػػػـ  ( 13)

حػػدى أدوات التنتيػػذ  5المػػذلورة العقػػد فػػا المػػادة  منيػػا بأنػػو ًاتتػػاؽ مولػػي بػػيف جيػػة إداريػػة وا 
 م حؽ والوثائؽ الملم ة التا ينص ع ييا العقدً. ويشمؿ ذلؾ ال

مشػػار إليػػو فػػا رسػػالة بولقػػواس سػػناءت الطػػرؽ البدي ػػة لحػػؿ منازعػػات العقػػود اإلداريػػة ذات  ( 14)
الطػػػابي الػػػدولات التحلػػػيـ نموذجػػػًات رسػػػالة ماجسػػػتيرت جامعػػػة الحػػػاج لخضػػػرت ل يػػػة الحقػػػوؽت 

 .11ت ص1155
 .11صمشار إليو فا نتس المرجي السابؽ  ( 15)
مشار إليو فا رسالة بوالقواس سناءت الطرؽ البدي ة لحؿ منازعات العقود اإلدارية الدوليةت  ( 16)

 .11مرجي سبؽ ذلرهت ص
 .11مشار إليو فا مرجي سبؽ ذلرهت ص ( 17)
شػػػلالية التطبيػػػؽ  ـد. إبػػػراىي ( 18) حسػػػيف حسػػػنات الدولػػػة والعقػػػود اإلداريػػػة الدوليػػػةت التحلػػػيـ وا 

مػؤتمر وورشػة عمػؿ ادسػتراتيجيات الحديثػة فػا إعػداد عقػود اإلنشػاءات  والتوجػو المسػتقب ات
عبػػد العزيػػز عبػػد المػػنعـ خ يتػػةت  -1ت ص1151مػػايو 55 -1التػػا عقػػدت فػػا القػػاىرة مػػف 

التحليـ فا العقود اإلداريػة الداخ يػة والدوليػةت اإلسػلندريةت منشػأة المعػارؼت الطبعػة الولػىت 



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يـ مصػػػػطتىت مشػػػار إليػػػػو فػػػػا بولقػػػػواس سػػػػناءت . وانظػػػر أيضػػػػًا عبػػػػد الحلػػػػ511ت ص1111
 .11المرجي السابؽت الذلرت ص

 .11مشار إليو فا نتس المرجي السابؽت ص ( 19)
عبد المجيد إسماعيؿت التحليـ فػا عقػود الشػ اؿ العامػة ذات الطبيعػة الدوليػةت  دد. محم ( 20)

 .11مرجي سبؽ ذلرهت ص
ف الػػدوؿ والشػػخاص الجانػػبت اإلسػػلندرية  السػػيد الحػػدادت العقػػود المبرمػػة بػػي ةد. حتيظػػ ( 21)

 .11ت ص1111دار المطبوعات الجامعيةت 
ع ػػػػى  5111مػػػػف اتتاليػػػػة واشػػػػنطف لتسػػػػوية منازعػػػػات ادسػػػػتثمار لعػػػػاـ 11تػػػػنص المػػػػادة  ( 22)

أنو ًيمتػػػد اختصػػػػاص المرلػػػػز إلػػػػى المنازعػػػػات ذات الطػػػابي القػػػػانونا التػػػػا تنشػػػػأ بػػػػيف دولػػػػة 
أخػػػرىت والتػػػا تتصػػػؿ اتصػػػاًد مباشػػػرًا بأحػػػد ادسػػػتثمارات  متعالػػػدة وأحػػػد رعايػػػا دولػػػة متعالػػػدة

بشػػرط أف يوافػػػؽ أطػػػراؼ النػػػزاع لتابػػػة ع ػػػى طرحيػػا ع ػػػى المرلػػػز ومتػػػى أبػػػدى طرفػػػا النػػػزاع 
 موافقتيما المشترلة فانو د يجوز لي منيما أف يسحبيا بمتردهً

يحمػؿ جنسػية ويقصد بعبارة أحد رعايا الدولة المتعالدة الخرى ما ي ا  لػؿ شػخص طبيعػا  
إحػػػدى الػػػدوؿ المتعالػػػدة الخػػػرى خػػػ ؼ الدولػػػة الطػػػرؼ فػػػا النػػػزاع... ولػػػؿ شػػػخص معنػػػوي 

 يحمؿ جنسية إحدى الدوؿ المتعالدة الخرى خ ؼ الدولة الطرؼ فا النزاع...ً
 15/11/1115انظػػر ادتتاليػػة لام ػػة ع ػػى مولػػي المرلػػز الػػدولا لتػػض منازعػػات ادسػػتثمار  

 .www.icica.orgع ى 
وولػي ع ييػا  5111ألتػوبر مػف عػاـ  51والجدير بالذلر أف ادتتاليػة دخ ػت حيػز النتػاذ فػا  

دولػػػة التػػػا أودعػػػت وثػػػائؽ التصػػػديؽ ع ػػػى  511دولػػػةت منيػػػا  511عػػػدد 1151حتػػػى ينػػػاير 
مصػرت الردفت اللويػتت لبنػافت  دولػة عربيػة وىػـ الجزائػرت البحػريفت 51ادتتالية مف بيػنيـ 

ت اإلماراتت اليمف. انظر فا ذلؾ سالم ربت س طنة عمافت السعوديةت السودافت سوريات تون
 5. سػػػػاعة الػػػػدخوؿ العاشػػػػرة لػػػػيً  بتػػػػاريخ http//iamag.netاللاديميػػػػة الدوليػػػػة ل وسػػػػاطة 

 .1115نوفمبر 

http://www.icica.org/
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اإلداريػػة ذات الطػػابي الػػدولات مرجػػي بولقػواس سػػناءت الطػػرؽ البدي ػػة لحػػؿ منازعػات العقػػود  ( 23)
 .11سبؽ ذلرت ص

د.محمػػد عبػػد المجيػػد إسػػماعيؿت التحلػػيـ فػػا عقػػود الشػػ اؿ العامػػة ذات الطبيعػػة الدوليػػة  ( 24)
بػػػالتطبيؽ ع ػػػى تشػػػريعات دوؿ مج ػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخ ػػػيج العربيػػػةت مرجػػػي سػػػبؽ ذلػػػرهت 

ت 1دوليػةت مرجػي سػبؽ ذلػرهت صت د.إبراىيـ حسيف حسػنات الدولػة والعقػود اإلداريػة ال11ص
ت نورىػاف جبػػرت التحلػػيـ 55د.محمػد حسػػيف منصػورت العقػػود الدوليػػةت مرجػي سػػبؽ ذلػػرهت ص

ت بلالير حسيبةت عقػود التجػارة الدوليػةت مرجػي 11فا العقود اإلداريةت مرجي سبؽ ذلرهت ص
ت 11ت رم ا محمػدت النظػاـ القػانونا ل عقػود الدوليػةت مرجػي سػبؽ ذلػرهت ص1سبؽ ذلرهت ص

أحمد حميد النباريت سلوت اإلرادة عف تحديد القانوف الواجػب التطبيػؽ ع ػى العقػد الػدولات 
. بولقػػواس سػػناءت الطػػرؽ البدي ػػة لحػػؿ المنازعػػات العقػػود اإلداريػػة 51مرجػػي سػػبؽ ذلػػرهت ص

ت ع ػػا إبػػراىيـ إبػػراىيـ شػػعبافت مػػدى تػػأثير 15ذات الطػػابي الػػدولات مرجػػي سػػبؽ ذلػػرهت ص
د اإلداريػػػة بمبػػػدأ سػػػيادة الدولػػػة بػػػالتطبيؽ ع ػػػى النظػػػاـ السػػػعودي المج ػػػد التحلػػػيـ فػػػا العقػػػو 

السابيت العدد الثالث والث ثيف لحولية ل ية الدراسات اإلس مية والعربية ل بنات باإلسلندريةت 
 .111ص

 .55د.محمد حسيف منصورت العقود الدوليةت مرجي سبؽ ذلرهت ص ( 25)
 .15 -11ل عقود اإلدارية الدوليةت مرجي سبؽ ذلرهت صدوفاف ليديةت النظاـ القانونا  ( 26)
أحمػػػد حميػػػد النبػػػاريت سػػػلوت اإلدارة عػػػف تحديػػػد القػػػانوف الواجػػػب التطبيػػػؽ ع ػػػى العقػػػد  ( 27)

  .51الدولات مرجي سبؽ ذلرهت ص
ت وأيضػػًا بولقػػواس سػػناءت الطػػرؽ البدي ػػة لحػػؿ 11دوفػػاف ليديػػوت المرجػػي السػػابؽ ذلػػرهت ص ( 28)

 .15صإلداريةت المرجي السابؽ الذلرت منازعات العقود ا
 .51أحمد حميد النباري المرجي السابؽ الذلرت ص ( 29)
 .11مشار إليو فا نتس المرجي السابؽت ص ( 30)
مػف لػػانوف الونسػػتراؿ النمػػوجا ل تحلػيـ ع ػػى أنػػو ًيلػػوف أي  5مػػف المػػادة  1تػنص التقػػرة  ( 31)

يـ ولػػت ذلػػؾ ادتتػػاؽ والعػػيف فػػا دولتػػيف تحلػػيـ دوليػػًا إذا لػػاف مقػػرا عمػػؿ طرفػػا اتتػػاؽ التحلػػ



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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أو إذا لػػاف أحػػد المػػالف التاليػػة والعػػًا خػػارج الدولػػة التػػا يقػػي فييػػا مقػػر عمػػؿ  -مخت تتػػيف ب
ملػػاف ينتػػذ  -1ملػػاف التحلػػيـ إذا لػػاف محػػددًا فػػا اتتػػاؽ التحلػػيـ أو طبقػػًا لػػو.  -5الطػػرفيف  

أو الملػػاف الػػذي يلػػوف لموضػػوع  فيػػو جػػزء ىػػاـ مػػف ادلتزامػػات الناشػػئة عػػف الع لػػة التجاريػػة
النػػزاع أوثػػؽ صػػ ة بػػو أو إذا اتتػػؽ الطرفػػاف صػػراحة ع ػػى أف موضػػوع اتتػػاؽ التحلػػيـ متع ػػؽ 

ت لجنػة المػػـ 1111بػألثر مػف دولػةت لػػانوف الونسػتيراؿ ل تحلػيـ بصػي تيا المنقحػػة فػا عػاـ 
 .1-5ت ص1111المتحدةت منشورات المـ المتحدةت فينات 

المػػذلورة ع ػػى أنػػو ًتطبػػؽ أحلػػاـ ىػػذه ادتتاليػػة ع ػػى عقػػود بيػػي البضػػائي تػػنص ادتتاليػػة  ( 32)
 المعقودة بيف أطراؼ توجد أمالف عم يـ فا دوؿ مخت تةً.

انظر فا عرض ىذا ادتجاه دوفاف ليديةت النظاـ القانونا ل عقػود اإلداريػة الدوليػةت مرجػي  ( 33)
اديت انظػػر أحمػػد حميػػد ت ول تتاصػػيؿ حػػوؿ سػػبب ظيػػور المعيػػار ادلتصػػ11صسػػبؽ ذلػػرهت 

النباريت سلوت اإلرادة عف تحديد القانوف الواجب التطبيؽ ع ى العقػد الػدولات مرجػي سػبؽ 
 .11ذلرهت ص

انظر فا عرض ىذا ادتجاه دوفاف ليديةت النظاـ القانونا ل عقػود اإلداريػة الدوليػةت مرجػي  ( 34)
ت انظػػر أحمػػد حميػػد ت ول تتاصػػيؿ حػػوؿ سػػبب ظيػػور المعيػػار ادلتصػػادي11صسػػبؽ ذلػػرهت 

النباريت سلوت اإلرادة عف تحديد القانوف الواجب التطبيؽ ع ى العقػد الػدولات مرجػي سػبؽ 
 .11ذلرهت ص

حسػػيف حسػػنات الدولػػة والعقػػود  ـت د. إبػػراىي11صدوفػػاف ليديػػوت المرجػػي السػػابؽ الػػذلرت  ( 35)
ليػػػةت مرجػػػي ت محمػػػد حسػػػيف منصػػػورت العقػػػود الدو 1اإلداريػػػة الدوليػػػةت مرجػػػي سػػػبؽ ذلػػػرهت ص

ت نورىػػاف جبػػر شػػحاذةت التحلػػيـ فػػا العقػػود الدوليػػةت مرجػػي سػػبؽ ذلػػرهت 51سػػبؽ ذلػػرهت ص
 .11ص

ت بولقػواس سػناءت الطػرؽ البدي ػة لحػؿ 11أحمد حميػد النبػاريت المرجػي السػابؽ ذلػرهت ص ( 36)
ت بلػػالير حسػػيبةت 15سػػبؽ ذلػػرهت ص يمنازعػػات العقػػود اإلداريػػة ذات الطػػابي الػػدولات مرجػػ

. رم ػا محمػدت النظػاـ القػانونا ل عقػود 51 -51عقود التجارة الدوليةت مرجي سبؽ ذلػرهت ص
 .11الدوليةت مرجي سبؽ ذلرهت ص



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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ع ػػا إبػػراىيـ إبػػراىيـ شػػعبافت مػػدى تػػأثر التحلػػيـ فػػا العقػػود اإلداريػػة بمبػػدأ سػػيادة الدولػػة  ( 37)
 المرجي السابؽ ذلره. 51رجي سبؽ ذلرهت صبالتطبيؽ ع ى النظاـ السعوديت م

وتشير الباحثة إلى أف المشرع الجزائري تبنا  11صدوفاف ليديةت المرجي السابؽ الذلرت  ( 38)
رأيػػػًا مشػػػابيًا فػػػا دفػػػاتر الشػػػروط والػػػدعوات ل منافسػػػة الدوليػػػةت حيػػػث ربػػػط إبػػػراـ ىػػػذه العقػػػود 

 مف نتس المرجي. 11بالسياسة العمومية ل تنمية ص
شار إليو فا بحث د. ع ا محمدت ضوابط التحليـ فػا منازعػات العقػود اإلداريػةت مج ػة م ( 39)

. وفػػا التع يػػؽ 511ت ص1151معػػالـ ل دراسػػات القانونيػػة والسياسػػية  العػػدد الثػػانات ديسػػمبر
ع ػػػى ىػػػذا الػػػنص يػػػذىب رأي فقيػػػا إلػػػى أف لػػػانوف المرافعػػػات الترنسػػػا منطقػػػو معلػػػوس ود 

 يو الحاؿت ذلؾ أف المنطؽ الس يـ يقتضػا أف يلػوف التحلػيـ يستقيـ مي ما يجب أف يلوف ع
عبػد المجيػد إسػماعيؿت  ددوليًا إذا لاف العقد دوليًات ل تتاصيؿ حوؿ ىذا الرأي. انظر د. محمػ

التحليـ فا عقود الش اؿ العامة ذات الطبيعة الدولية بالتطبيؽ ع ى تشػريعات دوؿ مج ػس 
 .111وأيضًا ص 11بؽ ذلرهت صالتعاوف لدوؿ الخ يج العربيةت مرجي س

 .11دوفاف ليديةت النظـ القانونا ل عقود اإلدارية الدوليةت مرجي سبؽ ذلرهت ص ( 40)
 -علاشػػػػػة محمػػػػػد عبػػػػػد العػػػػػاؿت القػػػػػانوف التجػػػػػاري الػػػػػدولات العم يػػػػػات المصػػػػػرفية الدوليػػػػػة ( 41)

 .515ت ص1151اإلسلندريةت دار الجامعة الجديدةت 
ت بلالير حسيبة عقود 51صود الدوليةت مرجي سبؽ ذلرهت حسيف منصورت العق دد. محم ( 42)

ت رم ػػػا محمػػدت النظػػاـ القػػػانونا ل عقػػود الدوليػػػةت 51التجػػارة الدوليػػةت مرجػػػي سػػبؽ ذلػػرهت ص
 .11مرجي سبؽ ذلرهت ص

مشػػار إليػػو فػػا رسػػالة بولقػػواس سػػناءت الطػػرؽ البدي يػػةت لحػػؿ منازعػػات العقػػد اإلداريػػة ذات  ( 43)
ت وأيضػػًا بلػػالير حسػػيبةت المرجػػي السػػابؽ الػػذلرت 11بؽ ذلػػرهت صالطػػابي الػػدولات مرجػػي سػػ

 .51ص
 .11ت 15ص سناءت المرجي السابؽ الذلرتبولقواس  ( 44)
 .11نتس المرجي السابقص ( 45)



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ت لحػؿ منازعػات العقػد اإلداريػة ذات الطػابي الػدولات مرجػي البدي ةالطرؽ  سناءت سبو لقوا ( 46)
 .55عقود التجارة الدولية مرجي سبؽ ذلرهت ص بلالير حسيبةت ات وأيض11سبؽ ذلرهت

حسػػيف حسػػفت الدولػػة والعقػػود اإلداريػػة الدوليػػةت  ـانظػػر فػػا عػػرض ىػػذا ادتجػػاه د. إبػػراىي ( 47)
ت أحمػػد حميػػد النبػػاريت سػػلوت اإلرادة عػػف تحديػػد القػػانوف الواجػػب 1مرجػػي سػػبؽ ذلػػرهت ص

محمػػدت النظػػاـ القػػانونا . رم ػػا 11ت 51التطبيػػؽ ع ػػى العقػػد الػػدولات مرجػػي سػػبؽ ذلػػرهت ص
. نورىاف جبر شحاذةت التحليـ فا العقػود اإلداريػةت 11ل عقود الدوليةت مرجي سبؽ ذلرهت ص

 .11مرجي سبؽ ذلرهت 
 .11أحمد حميد النباريت المرجي السابؽ الذلرت ص ( 48)
أحمد حميػػػد النبػػػاريت سػػػلوت اإلرادة عػػػف تحديػػػد القػػػانوف الواجػػػب مشػػػار إليػػػو فػػػا  رسػػػالة ( 49)

 .11صالتطبيؽ ع ى العقد الدولات مرجي سبؽ ذلرهت
 .55مشار إليو فا رسالة بلالير حسيبةت عقود التجارة الدوليةت مرجي سبؽ ذلرهت ص ( 50)
 .11 -11مشار إليو فا رسالة أحمد حميد النباريت المرجي السابؽ الذلرت ص ( 51)
يدت تسػػػوية النزاعػػػاتت اللتػػػاب محمػػػد فػػػريجت إدارة العقػػػود اليندسػػػية وعقػػػود التشػػػي اد. سػػػام ( 52)

 .111ت ص1155القاىرةت دار النشر ل جامعاتت الطبعة الثانيةت  -الخامس
محمػػػد الحػػػافات التجربػػػة ال يبيػػػة لتػػػض المنازعػػػات بػػػالتحليـت بحػػػث مقػػػدـ ضػػػمف فعاليػػػات  ( 53)

 .1أعماؿ المؤتمر الوؿ لرؤساء القضاء ورؤساء المحالـ الع يا ل دوؿ اإلفريقيةت ص
أسامة عطعوطت الميارات المتلام ة فا الشئوف القانونية المنعقد فػا فنػدؽ ىوليػدي أف د.  ( 54)

ت المنظمػػػة العربيػػػة ل تنميػػػة اإلداريػػػةت جامعػػػة  1111يونيػػػو  51-51بالقػػػاىرة فػػػا التتػػػرة مػػػف 
 .11الدولة العربيةت ص

 .511ع ا محمدت ضوابط التحليـ فا منازعات العقود اإلداريةت مرجي سبؽ ذلرهت ص (55)
عبد الح يـ محمد عيسىت التحليـ فا العقود اإلدارية ودوره فػا تسػوية منازعػات  ـأ. حسا ( 56)

ادستثمارت بحث مقدـ ل مؤتمر القانونا الثػانا تحػت شػعار القػانوف وادسػتثمار الػذي عقدتػو 
 .1151أبريؿ  11 -11ل ية الحقوؽ بجامعة طنطا فا التترة 

 .111ود اليندسية وعقود التشييدت مرجي سبؽ ذلرهت صمحمد فريجت إدارة العق اد. سام ( 57)



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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ع ى أنو ًاتتػاؽ التحلػيـ ىػو ادتتػاؽ الػذي يقبػؿ الطػراؼ بموجبػو عػرض  5155تنص ـ  ( 58)
نزاع سبؽ نشؤه ع ى التحليـ ًانظػر حػوؿ ىػذا الموضػوعت ع ػا محمػدت ضػوابط التحلػيـ فػا 

 .511منازعات العقود اإلداريةت مرجي سبؽ ذلرهت ص
 .1محمد الحافات التجربة ال يبية لتض المنازعات بالتحليـت مرجي سبؽ ذلرهت ص ( 59)
حمد الش مانات العقػود اإلداريػة وأحلػاـ إبراميػا فػا  دخ يتة عبد الحميدت د. محم حد. متتا ( 60)

 .111ت ص1111التشريي ال يبات اإلسلندريةت دار المطبوعات الجامعيةت 
رافعػػات ع ػػى أنػػو  ًيجػػوز ل متعالػػديف أف يشػػترطوا بصػػتة مػػف لػػانوف الم 111تػنص المػػادة  ( 61)

عامة عرض ما لد ينشأ بينيـ مف النزاع فا تنتيذ عقد معػيف ع ػى محلمػيف ويجػوز ادتتػاؽ 
 ع ى التحليـ فا نزاع معيف بمشارطة تحليـ خاصةً.

بشأف المنازعات الناشػئة عػف عقػود  5111لسنة  11انظر ع ى سبيؿ المثاؿ القانوف رلـ  ( 62)
 اإلدارة.

مػػػف القػػػانوف المػػػدنا ع ػػػى أف ًالورلػػػة الرسػػػمية ىػػػا التػػػا يثبػػػت فييػػػا  111تػػػنص المػػػادة  ( 63)
موظػػؼ عػػاـ أو شػػخص مل ػػؼ بخدمػػة عامػػة مػػا تػػـ ع ػػى يديػػو أو مػػا ت قػػاه مػػف ذوي الشػػأف 

فتػنص ع ػى  115وذلؾ طبقًا لألوضاع القانونية وفا حدود س طتو واختصاصػوً أمػا المػادة 
العرفية صادرة ممف ولعيا ما لـ ينلر صراحة ما ىو منسوب إليو مف خط أنو ًتعتبر الورلة 

ًتلػػػوف ل رسػػػائؿ المولػػػي ع ييػػػا ليمػػػة الورلػػػة  111أو إمضػػػاء أو بصػػػمة...ًت وتػػػنص المػػػادة 
وتلػػوف ل برليػػات ىػػذه القيمػػة أيضػػًا إذا لػػاف أصػػ يا المػػودع فػػا  1العرفيػػة مػػف حيػػث اإلثبػػات.

وتعتبػػر البرليػػة مطابقػػة لصػػ يا حتػػى يقػػـو الػػدليؿ  ملتػػب التصػػدير مولعػػًا ع يػػو مػػف مرسػػ يا
ذا أعدـ أصؿ البرلية ف  يعتد بالبرلية إد لمجرد ادستئناسً. -1ع ى علس ذلؾ.  وا 

. وفػػػا ىػػػذا 111محمػػػد فػػػريجت إدارة العقػػػود اليندسػػػيةت مرجػػػي سػػػبؽ ذلػػػرهت ص اد. سػػػام ( 64)
بعػد بػدء المرافعػة فػا مشػارطة المقاـ لضت محلمة التمييز اللويتية بأنو يملف تحديد النزاع 

 ت المرجي السابؽ الذلر.115التحليـت وىو أمر منتقدت ل تتاصيؿت انظر ص
 .111محمد ساما فريجت المرجي السابؽ الذلرت ص ( 65)
 .511ع ا محمدت ضوابط التحليـ فا العقود اإلداريةت مرجي سبؽ ذلرهت ص ( 66)



 د. خمود خالد الصادق بيوض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 5111ا لضػية تحلػيـ ليػاملو فػا العػاـ تـ تعييف المحلـ المنترد صػبحا المحمصػانا فػ ( 67)
ضػػد الحلومػػة ال يبيػػةت وانتيػػى إلػػى الطبيعػػة التعالديػػة لجميػػي عقػػود البتػػروؿ ال يبيػػة واعتبارىػػا 
مف عقود القانوف الخاصت لما لضى المحلـ المنترد جوف ديبوي فا لضػية تحلػيـ تلسػالو 

ت مػي الشػرلة ع ػى لػدـ ت وانتيى إلى أف الحلومة تعالد5111ضد الحلومة ال يبية فا عاـ 
المسػػاواةت واسػػتعاف فػػا بيػػاف لدسػػية العقػػد بنصػػوص القػػانوف المػػدنا وا يػػة الولػػى مػػف سػػورة 
المائػػدة. انظػػر فػػا ذلػػؾ تتصػػيً  التأميمػػات النتطيػػة ال يبيػػةت دراسػػة توثيقيػػةت إعػػداد مجموعػػة 

 ت وما بعدىا.115وما بعدىات وأيضًا ص 111باحثيف غير منشورةت بدوف تاريخت ص
يقصد بالتحليـ بالص   ىو الذي يقػوـ فيػو المحلػـ باعمػاؿ لواعػد العدالػة فػا إطػار تقيػيـ  ( 68)

النػػزاعت ودوف إعمػػاؿ لقواعػػد القػػانوف الموضػػوعات وذلػػؾ مشػػروط بػػأد يتعػػارض مػػي النظػػاـ 
أبػػو الوفػػا التحلػػيـ ادختيػػاري واإلجبػػاريت اإلسػػلندريةت منشػػأة  دالعػػاـت انظػػر فػػا ذلػػؾ د. أحمػػ

 .511ص -5111لطبعة الخاصةت المعارؼت ا
حمد الش مانات العقػود اإلداريػة وأحلػاـ إبراميػا فػا  دخ يتة عبد الحميدت د. محم حد. متتا ( 69)

 .111 – 111التشريي ال يبات مرجي سبؽ ذلرهت ص 
 .1محمد الحافات التجربة ال يبية ل تحليـت مرجي سبؽ ذلرهت ص ( 70)

حمػػد الشػػ مانات العقػػود اإلداريػػة وأحلػػاـ إبراميػػا فػػا  دخ يتػػة عبػػد الحميػػدت د. محمػػ حد. متتػػا 
 .111 -111مرجي سبؽ ذلرهت ص -التشريي ال يبا

 .111حمد الش مانات المرجي السابؽ ذلرهت ص دخ يتة عبد الحميدت د. محم حد. متتا ( 71)
 .111صنتس المرجي السابؽت  ( 72)
التحلػيـ فػا المػواد المدنيػػة  بتعػديؿ بعػض أحلػاـ لػانوف 5111لسػنة  1انظػر القػانوف رلػـ  ( 73)

. حيػػػث 5111مػػايو  51الصػػادر بتػػاريخ  5111لسػػنة  11والتجاريػػة الصػػادر بالقػػانوف رلػػـ 
مػػػف القػػػانوف الػػػنص ع ػػػى أنػػػو ًوبالنسػػػبة إلػػػى منازعػػػات  5المضػػػافة ل مػػػادة  5تقضػػػا المػػػادة 

تصاصو العقود اإلدارية يلوف ادتتاؽ ع ى التحليـ بموافقة الوزير المختص أو مف يتولى اخ
 ً بالنسبة لألشخاص ادعتبارية العامة.



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بالتطبيق عمى القانون الميبي
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بشػأف إصػدار دئحػة  5111مايو  1وانظر أيضًا لرار ال جنة الشعبية العامة الصادرة فا  ( 74)
باصػدار دئحػػة العقػػود  5111لسػػنة  151العقػود اإلداريػػةت ولػرار ال جنػػة الشػعبية العامػػة رلػـ 

باصػػدار دئحػػة العقػػود اإلداريػػةت ولػػرار  1111لسػػنة  1اإلداريػػةت ولػػرار ال جنػػة الشػػعبية رلػػـ 
 .1111لسنة  511ال جنة الشعبية العامةت رلـ 

مػػف ال ئحػػة ع ػػى أنػػو ًيقصػػد بالعقػػد اإلداري فػػا أحلػػاـ ىػػذه ال ئحػػة لػػؿ  1تػػنص المػػادة  ( 75)
عقػػػد تبرمػػػو جيػػػة مػػػف الجيػػػات المشػػػار إلييػػػا فػػػا المػػػادة السػػػابقة بقصػػػد تنتيػػػذ مشػػػروع مػػػف 

ا خطة التنمية أو الميزانية أو اإلشراؼ ع ى تنتيذه أو تقػديـ المشػورة المشروعات المعتمدة ف
 التنية أو تطويره أو فا تسيير مرفؽ مف المرافؽ العامةً.

 .111ساما فريجت إدارة العقود اليندسيةت مرجي سبؽ ذلرهت ص دد. محم ( 76)
الصػادر بموجػب مػف لػانوف التحلػيـ اليمنػا  51مف لانوف التحلػيـ الردنػات ـ 51انظر ـ ( 77)

ت  5111لسػػنة  11ت والمعػػدؿ بموجػػب القػػانوف رلػػـ  5111لسػػنة  11القػػرار الجميػػوري رلػػـ 
مف لانوف التحليـ التونسا  51ت ـaifica.comمنشور ع ى مولي مج ة التحليـ المريليةت 

 .afica.comت منشور ع ى مولي مج ة التحليـ المريلية  5111لسنة  11رلـ 
حلػػيـ اللػػويتات مشػػار إليػػو فػػا مؤلػػؼ د. محمػػد سػػاما فػػريجت مرجػػي سػػبؽ انظػر لػػانوف الت ( 78)

 .111ذلرهت ص


