
 

  

  16/01/2020قرار بتاریخ   1340362 رقمملف 

  بحضور الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة SPA KPM .ا .قضیة (ش.ع) ضد شركة ذ

 

  تحكیم الموضوع:

  مدة قانونیة. -انتهاء -: خصومة تحكیمیةالكلمات األساسیة

 من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة.  1024المادة  المرجع القانوني:

 

إذا لم تشترط مدة معینة  ،بانتهاء مدة أربعة أشهر ،تنتهي الخصومة التحكیمیة :المبـدأ

  للتحكیم.

  

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

  .، األبیار، بن عكنون، الجزائر1960دیسمبر  11في جلستها العلنیة المنعقدة بمقرها شارع 

  بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار اآلتي نصه:

من قانون اإلجراءات المدنیة  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349المواد بناء على 

  واإلداریة.

بعد االطالع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 

  وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها. 10/10/2018

لمستشار المقرر في تالوة تقریره المكتوب وٕالى السید جلول بعد االستماع إلى السید نوي حسان ا

  لحسن أحمد المحامي العام في تقدیم طلباته المكتوبة الرامیة إلى رفض الطعن.

في القرار الصادر عن  10/10/2018بواسطة محامیه األستاذ جیجیك الیاس بتاریخ  (ش.ع)أقام 

 02812/18فهرس  00709/18تحت رقم  25/04/2018مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 



 22/01/2018القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رایس بتاریخ 

  والقضاء من جدید بعدم قبول الدعوى لعدم االختصاص النوعي.

    وجها وحیدا للطعن.وأثار 

ید، وردت المطعون ضدها الشركة ذات األسهم كا بي ام جي بواسطة األساتذة سلیني عبد المج

  بغدادي محمد وبن تومي محمد بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن شكال وموضوعا.

  

  وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

من  568 حیث إن المطعون ضدها لم تبلغ محامي الطاعن بنسخة من مذكرة الرد طبقا للمادة

  قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، وعلیه تعین عدم قبولها.

  ستوفى األشكال واآلجال القانونیة، وعلیه فهو مقبول شكال.احیث إن الطعن 

حیث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن الطاعن قام بناء على صفقة أبرمت مع المطعون ضدها 

بإنجاز أشغال ودراسة تنفیذ تقني لمكاتب هذه األخیرة بمبلغ إجمالي یقدر بـ: 

المبلغ المستحق علیه بموجب أداء الدین الذي  دج وطالب الطاعن دفع 1.473.167.184،24

ألغي بقرار قضائي نظرا لوجود بند التحكیم ولذلك  لجأ الطاعن إلى خصومة التحكیم وطلب تعیین 

وأبلغت المطعون ضدها الثانیة غرفة الصناعة والتجارة، وبعد فوات  15/03/2015محكم في 

ة سنة، وذلك ما جعله یلجأ إلى رئیس سنة من تبادل الطرفین بقیت الدعوى على حالها لمد

من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة وصدر  1009 المحكمة ویطلب تعیین المحكم طبقا للمادة

أي اجراء  تخاذاوبلغت المطعون ضدهما، ومنذ ذلك الحین لم یتم  14/07/2016أمر  بذلك في 

من  1024 التحكیمیة طبقا للمادة لذلك طلب الطاعن أمام القضاء العادي أوال بإنهاء الخصومة

ذات القانوني واحتیاطیا إلزام المدخلة في الخصام الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة بتنصیب 

ألف دج مع التعویض عن التأخر في الفصل في  50 محكمة التحكیم تحت غرامة قدرها

قائمة بین المدعي نتهاء الخصومة التحكیمیة الاب 22/01/2018الخصومة، فصدر حكم بتاریخ 

أمام المدخلة في الخصام مع إلزام هذه األخیرة بأن  19/03/2015 والمدعى علیها المسجلة في

تدفع للمدعي مبلغ میلون دینار تعویض عن الضرر الناجم عن التماطل في الفصل في النزاع 

ء ستئناف قامت به المطعون ضدها صدر قرار عن مجلس قضااالمطروح أمامها، وعلى إثر 

قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جدید بعدم قبول  25/04/2018الجزائر بتاریخ 

  ختصاص النوعي.الدعوى لعدم اال



من قانون اإلجراءات  358/03نعدام التسبیب طبقا للمادة االمأخوذ من  :عن الوجه الوحید

  ،المدنیة واإلداریة

بسبب أن الخصومة أمام مركز التحكیم لم  بدعوى أن القرار المطعون فیه ألغى الحكم المستأنف

ستنفاذ جهة التحكیم لوالیتها العدم  1024 ستناد إلى أحكام المادةیتم الفصل فیها بعد وال یمكن اال

ستیالم  مؤقت للمشروع مع تسجیل بعض انتهاء األشغال تم التوقیع على محضر ابعد وأنه بعد 

عد ذلك منع من المخول وقامت المطعون ضدها التحفظات، وبادر الطاعن إلى رفع التحفظات وب

بتأجیر عدة طوابق لشركات أجنبیة، وأنها قررت الفسخ برسالة ال تمت بأیة صلة إلى الطرق 

صطدم بالخصومة اتفاقیة، وأنه حاول مرافعتها أمام القضاء العادي، لكنه القانونیة ومخالفة لال

المطعون ضدها الغرفة الجزائریة للصناعة  التحكیمیة فلجأ إلى هذه اإلجراءات التحكیمیة وأن

، وأنه طلب عدم 06/01/2016والتجارة عینت حكما بدال منه، وقام بإجراءات التبلیغ في 

ن ختصاص محكمة التحكیم بینما ردت المطعون ضدها، وقدمت ملفا للموضوع لم یبلغ لحد اآلا

ها دون تعیین رئیس محكمة للطاعن، وبعد مدة سنة من تعیین الحكمین بقیت القضیة على حال

 التحكیم فلجأ الطاعن للسید رئیس محكمة بئر مراد رایس طالبا تعیین المحكم الثالث طبقا للمادة

 ستجابت له المحكمة وصدر أمر فيامن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة و  1009

بلغ المطعون ضدهما فلجأ إلى المحكمة طالبا إنهاء الخصومة التحكیمیة، والتي  0714/2016

من ذات القانون،  1024 ستجابت له، لكن القرار المطعون فیه رأى عدم جدوى تطبیق المادةا

  وبذلك فإن القضاة لم یسببوا قرارهم ولم یردوا على دفوع الطاعن وعرضوا قرارهم للنقض واإلبطال.

ال حیث یتبین من القرار المطعون فیه أن القضاة سببوا قضاءهم بأن الخصومة التحكیمیة فع

المقدمة أمام الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة لم یتم الفصل فیها بعد وأنه ال یمكن إعمال نص 

عد وبذلك ستـنفاد جهة التحكیم لوالیتها بامن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة لعدم  1024 المادة

  ختصاص النوعي.ألغوا الحكم المستأنف وصرحوا بعدم اال

حیث إن هذا التسبیب غیر سلیم وغیر قانوني، ذلك أن الطاعن تقدم أمام المطعون ضدها الثانیة 

وبعد  19/03/2015الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة من أجل طرح النزاع التحكیمي علیها في 

ا باإلجراءات القانونیة لتعیین المحكم الثالث لجأ إلى رئیس محكمة سنة من ذلك وفي غیاب قیامه

، لكن بعد ذلك 14/07/2016 بئر مراد رایس بطلب تعیین المحكم الثالث وصدر أمر بذلك في

تخاذ أي إجراء ولم تنعقد الخصومة التحكیمیة لغایة اورغم تبلیغ المطعون ضدهما باألمر لم یتم 



وكان قد مضى على ذلك  28/05/2017 م محكمة بئر مراد رایس فيمباشرة الدعوى الحالیة أما

  ما یقارب سنة كاملة.

میة یمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة فإن الخصومة التحك 1024 حیث إنه طبقا للمادة

ة تنتهي بوفاة المحكم أو تنحیته وانتهاء المدة المقررة للتحكیم، فإذ لم تشترط المدة فبانتهاء مدة أربع

أشهر، وأنه ال یوجد بالملف ما یفید أنه تم االشتراط على مدة معینة، وعلیه فإن قضاة الموضوع 

عندما ألغوا الحكم القاضي بانتهاء الخصومة التحكمیة رغم فوات علیها أكثر من سبعة أشهر فإنهم 

  لم یسببوا قرارهم تسبیبا قانونیا، وعرضوه للنقض واإلبطال.

 زاع ما یتطلب الفصل فیه، لذلك فإن النقض یكون دون إحالة طبقا للمادةحیث إنه لم یبق من الن

  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة. 365

من قانون  378 حیث إن المصاریف القضائیة تقع على عاتق المطعون ضدها طبقا للمادة

  اإلجراءات المدنیة واإلداریة.

  فلهــــــذه األســـــبـاب

  العلیا:تقضي المحكمة 

  عدم قبول مذكرة الرد.

  : قبول الطعن. في الشكل

نقض وٕابطال القرار المطعون فیه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ  في الموضوع:

  دون إحالة. 25/04/2018

  وٕابقاء المصاریف القضائیة على المطعون ضدها.

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـه فـي الجـلسـة العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ السادس عشر من 

والمتركبة  -الغرفة التجاریة والبحریة -شهــر جــانفــي سنــة ألفیــن وعشــرون من قبل المحكمة العلیـــــــــا

  من الســــــــادة: 

  

  رئیس الغرفة رئیســـــــا    بعطوش حكیمة              

  مستشـارا مقــــررا         نوي حسان             

  مستشــــــــــــــــــــارا           كدروسي لحسن       

  ةمستشــــــــــــــــــــار     نصیرة                   زبور



  

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام -: جلول لحسن أحمدبحــــــضـــور السیــــد

 أمـــــیـــن الــــضــــــبــط. -: سباك رمضانة الســـیدوبمســـاعـــد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


