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نظرة عامة على املستحدث من أنواع التحكيم يف
النظام السعودي الساري
مقارنة بالفقه اإلسالمي
An Overview of The Innovated Types
of Arbitration In The
Saudi Effective Law Compared to
Islamic Jurisprudence
إعداد:
مشعل بن حممد بن بديوي احلمياني
ابحث يف الشريعة والدراسات القضائية حاصل على املاستي ر يف
األنظمة من سامعة امللك عبد العزيز
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املستخلص
موضوع البحث :قدم املنظم التعودي نوعني سديدين من
اليحكيم يف نظام اليحكيم لعام 1433ه ،مل يكوان معروفني يف نظام
اليحكيم لعام 1403هـ ومها اليحكيم الدويل واليحكيم املؤستي ،مما
ييطلب إلقاء نظرة عامة عليهما يف النظام التعودي التاري.
مشكلة البحث :املشكلة األوىل صياغة املادتني ( )2و( )3من
نظام اليحكيم لعام 1433هـ .املشكلة الثانية صياغة العبارتني (إذا
سرى اليحكيم يف اململكة) و(جيري يف اخلارج) والوارداتن يف املادة ()2
من نظام اليحكيم لعام 1433هـ .املشكلة الثالثة واقع اليحكيم
املؤستي إذ مل يكن هذا اليحكيم معروفاً من قبل يف اململكة.
أهداف البحث :الوقوف على واقع اليحكيم املؤستي يف
اململكة .الكشف عن املعيار الذي اخذ به املنظم التعودي لليفرقة بني
اليحكيم الدويل واليحكيم الداخلي .حتديد اليحكيم اخلاضع للنظام
التعودي.
منهج البحث :املنهجني اليحليلي واملقارن بني النظام التعودي
والفقه اإلسالمي.
أهم النتائج :املعيار املرتسح لليمييز بني اليحكيم الدويل
واليحكيم الداخلي هو معيار اقليم الدولة .تتري أحكام نظام اليحكيم
التعودي على اليحكيم الداخلي واليحكيم الداخلي املرتبط بعقد أو
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اتفاق دويل وكذا أي حتكيم جتاري دويل جيري يف اخلارج واتفق طرفاه
على اخضاعه ألحكام النظام التعودي .أنشأ املنظم التعودي اللجنة
الدائمة اخلاصة مبراكز اليحكيم التعودية واملركز التعودي لليحكيم
اليجاري لينظيم اليحكيم املؤستي يف اململكة.
التوصيات :القيام مبزيد من الدراسات حول اللجنة الدائمة ملراكز
اليحكيم التعودي واملركز التعودي لليحكيم اليجاري .تعديل الالئحة
الينفيذية لنظام اليحكيم ليوضيح احكام النظام وحتم املعاي ر الواردة فيه.
الكلمات املفتاحية :أنواع اليحكيم – اليحكيم الدويل –
اليحكيم املؤستي -نظام اليحكيم التعودي

- 596 -

 – اجلزء الثالث189 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
Research Topic: The Saudi legislator introduced
two new types of arbitration in the arbitration law 2012,
they weren't known in the arbitration law 1982, they are
international arbitration and institutional arbitration, which
requires to have an overview on both of them in the Saudi
effective law.
Research problem: The first problem is the
formulation of articles (2) and (3) in the arbitration law 2012.
The second problem is the formulation of the phrases (if the
arbitration is conducted inside the Kingdom) and (held
abroad), which are included in article (2) of the arbitration
law 2012. The third problem is the institutional Arbitration
status since it was not known before in the Kingdom.
Research Objective: Observing the institutional
Arbitration status in the Kingdom. Detecting the criteria
adopted by the Saudi legislator to differentiate between
international arbitration and internal arbitration. Pointing
out the arbitration types that are subject to the Saudi law.
Research Methodology: Both analytical and
comparative approaches between the Saudi law and
Islamic jurisprudence.
Most Significant Results: the most likely criteria
that differentiate between international arbitration and
internal arbitration is the state territory criteria. The
provisions of the Saudi arbitration law shall apply to
internal arbitration and internal arbitration related to an
international contract or agreement likewise any
international commercial arbitration which its parties
agreed that it shall be subject to provisions of the Saudi
law. The Saudi legislator created the permanent authority
for Saudi arbitration centers and the Saudi center for
commercial arbitration to legislate the institutional
arbitration in the kingdom.
Recommendations: Conduct further studies regarding
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the permanent authority for Saudi arbitration centers and the
Saudi center for commercial arbitration. Amend the
implementing regulation of the Saudi arbitration law to
clarify the law provisions and to put an end to the different
criteria therein.
Keywords: Arbitration Types – International
Arbitration – Institutional Arbitration – Saudi Arbitration Law.
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املقدمة
احلم ـ ــد ه رب الع ـ ــاملني والص ـ ــالة والت ـ ــالم عل ـ ــى خ ـ ــا األنبي ـ ــاء
واملرسلني ،نبينا حممد  وعلى آله وصحبة أمجعني ،أما بعد.
ص ـ ــدر نظ ـ ــام ح ـ ــديث لليحك ـ ــيم يف اململك ـ ــة العربي ـ ــة الت ـ ــعودية لع ـ ــام
1433ه ـ ـ ،س ــاء ماـ ــايراً لنظ ــام اليحكـ ــيم لع ــام 1403ه ـ ـ امللا ــي ،وذلـ ــك يف
الكثــ ر مــن اسراءاتــه ووــروطه ،ومــن مجلــة هــذه الياـ رات اقـرار نــوعني سديــدين
مــن ان ـواع اليحك ــيم مهــا اليحك ــيم الــدويل واليحك ــيم املؤستــي ،ابإلض ــافة إىل
قيــام امل ــنظم) (1التــعودي دع ــادة تنظــيم أن ـواع اليحكــيم األخ ــرى ،وامليمثل ــة يف
اليحكيم الداخلي واليحكيم اخلاص واليحكيم ابإلحالة واليحكيم ابلصلح.
مما ييطلب إلقـاء نظـرة عامـة علـى اليحكـيم الـدويل واليحكـيم املؤستـي
يف النظام التعودي التاري ،واإلوارة إىل أنواع اليحكيم األخرى.
ونيج عن صياغة نصوص نظام اليحكيم لعام 1433ه ـ يف بعـ
م ـواده امليعلقــة ان ـواع اليحكــيم نشــوء اخــيالف بــني البــاحثني يف تفتــ ر
تل ــك النص ــوص مم ــا ييوس ــب مع ــه ع ــرق األق ـ ـوال وذك ــر ال ـ ـراسح منه ــا
للوصول اىل غاية املنظم من تلك النصوص ولفهم أفضل للنظام.
لــذا رأيـ ــث املتــيحدم مــن انـواع اليحكــيم يف النظــام التــعودي
التــاري وأقصــد بــذلك نظــام اليحكــيم لعــام 1433ه ــ ،مــع املقارنــة ابلفقــه
( )1اس ــيمدام كلم ــة ( امل ــنظم ) ب ــدعً م ــن ( املش ــرع ) ،إذ أن املش ــرع ه ــو
وفقاً ملا ساء يف قرار جملس الوزراء رقم ( )328واتريخ 1396/03/01هـ.
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اإلسالمي ،وأسأل

التداد واليوفيق ،واحلمد ه رب العاملني.

أهمية املوضوع وأسباب اختياره
 -1اليعــرف علــى اجلهــات املش ــرفة أو اليابعــة لليحكــيم املؤست ــي يف
اململكة.
 -2الفه ــم الص ــحيح للنص ــوص امليعلق ــة ابليحك ــيم ال ــدويل واليحك ــيم
املؤستي يف نظام اليحكيم التعودي لعام 1433هـ.
 -3اليعـ ــرف عل ـ ــى الق ـ ـرارات والل ـ ـوائح امليعلق ـ ــة ابليحك ـ ــيم املؤست ـ ــي
ابململكة والصادرة عام 1440هـ.
 -4املتـ ــامهة يف املكيبـ ــة التـ ــعودية ،نظ ـ ـراً ألن البحـ ــوم والدراسـ ــات
املرتبطة ابليحكيم التـعودي – عمومـاً – ع تقـارن مبـا نشـر عـن
اليحك ــيم الع ــرل أو ال ــدويل – ،وخصوص ـاً – فيم ــا ييعل ــق بنظ ــام
اليحكيم التعودي لعام 1433هـ.
 -5الرغبة الشمصية يف ث هذا املوضوع.
مشكلة البحث
 -1صـ ـ ــياغة ن ـ ـ ـ املـ ـ ــادتني ( )2و( )3مـ ـ ــن نظـ ـ ــام اليحكـ ـ ــيم لعـ ـ ــام
1433هــ ،والــت أدت إىل اخــيالف آراء البــاحثني حوهلمــا .وهــذا
يتــييبع اإلسابــة عــن الت ـؤال اليــايل :مــا هــو املعيــار الــذي ميــز بــه
املنظم التعودي بني اليحكيم الداخلي واليحكيم الدويل؟
 -2ص ـ ــياة العب ـ ــاراتن (إذا س ـ ــرى اليحك ـ ــيم يف اململك ـ ــة) و(جي ـ ــري يف
اخلـ ـ ــارج) وال ـ ـ ـوارداتن يف املـ ـ ــادة ( )2مـ ـ ــن نظـ ـ ــام اليحكـ ـ ــيم لعـ ـ ــام
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1433هـ ـ والــت أدت إىل اخ ـيالف آراء البــاحثني .وهــذا يتــييبع
اإلسابة عن التؤال اليايل :ما هـو قصـد املـنظم مـن العبـارتني (إذا
س ــرى اليحك ــيم يف اململك ــة) و(جي ــري يف اخل ــارج) يف امل ــادة ()2
من نظام اليحكيم لعام 1433هـ؟
 -3واق ــع اليحك ــيم املؤست ــي يف اململك ــة إذ مل يك ــن ه ــذا اليحك ــيم
معروفـ ـاً م ــن قب ــل يف اململكـ ـة ع س ــيما م ــع نظ ــام اليحك ــيم لع ــام
1403ه ـ وصــدرت بشــأنه قـرارات ولـوائح سديــدة ،وهــذا يتــييبع
اإلسابـ ــة عـ ــن األسـ ــللة الياليـ ــة :مـ ــا هـ ــي الق ـ ـرارات والل ـ ـوائح الـ ــت
نظم اليحكيم املؤستي ابململكة؟ ،ما هـو دور اللجنـة الدائمـة
ملراكـ ـ ــز اليحكـ ـ ــيم التـ ـ ــعودية؟ ،ومـ ـ ــا هـ ـ ــو دور املركـ ـ ــز التـ ـ ــعودي
لليحكــيم اليجــاري؟ ،ومبــاذا خييلــف عــن أي مركــز حتكــيم آخــر يف
اململكة؟
أهداف البحث
 -1الوقوف على واقع اليحكيم املؤستي يف اململكة.
 -2الكش ــف ع ــن املعي ــار ال ــذي اخ ــذ ب ــه امل ــنظم الت ــعودي لليفرق ــة
واليمييز بني اليحكيم الدويل واليحكيم الداخلي.
 -3حتديد اليحكيم اخلاضع للنظام التعودي.
 -4بيان معىن عبارة (إذا سرى يف اململكة) وعبـارة (جيـري يف اخلـارج)
والوارداتن يف املادة ( )2من نظام اليحكيم لعام 1433هـ.
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الدراسات السابقة
معظـم املؤلفـات التـعودية أو العربيـة أو الدوليـة الـت تناولـ اليحكــيم
حت ــدن ع ــن أنواع ــه ،وابلي ــايل حت ــدن ع ــن اليحك ــيم املؤست ــي واليحك ــيم
الــدويل  ،كمــا وقف ـ علــى ــث بعن ـوان ( ان ـواع اليحكــيم ) اعــداد ا ــامي
أمح ــد يوس ــف خ ــالوي()1قفـ ـ عل ــى ــث آخ ــر بعنـ ـوان ( نظ ــام اليحك ــيم
التعودي القدمي واجلديد ) للمحامي عبد بن عبد الرمحن الفايز).(2
( )1هو ث غ ر حمكـم ويفيقـد ملعـاي ر النشـر األكـاداي يف الـالت العلميـة ا كمـة،
وه ــو س ــابق علـ ــى نظ ــام اليحكـ ــيم الت ــعودي لعـ ــام 1433ه ـ ـ املوافـ ــق 2012م،
ومنشـور يف موقــع جملــة القـانون واألعمــال ابملاــرب بيـاريخ  28أبريــل 2015م مــن
قبل مشرف املوقع ،ومل ينشر يف نفس اللـة وهـي جملـة حمكمـة صـادرة عـن سامعـة
احلتــن األول ابملاــرب ،انظــر :أمحــد يوســف خــالوي : ،يأنـواع اليحكــيمي .موقــع
جمل ــة القـ ــانون واألعمـ ــال .ياسـ ــرتسع بي ــاريخ 1440/05/16ه ـ ــي مـ ــن موقـ ــع:
/أنواع-اليحكيم www.droitetentreprise.com/
( )2ه ــو ــث غ ــ ر حمك ــم ويفيق ــد ملع ــاي ر النش ــر األك ــاداي يف ال ــالت العلمي ــة
ا كم ــة ،والبح ــث مق ــدم لالنيت ــاب لعض ــوية األكاداي ــة الدولي ــة للوس ــاطة
واليحكيم  ،وهي مركز حتكيم خاص موسود جبمهوريـة مصـر العربيـة ،وليتـ
األكادايــة سه ــة علمي ــة ليحك ــيم البح ــوم ،انظــر :عب ــد ب ــن عب ــد ال ــرمحن
الف ــايز : ،ينظ ــام اليحك ــيم الت ــعودي الق ــدمي واجلدي ــدي .منش ــور عل ــى موق ــع
األكاداية ياسرتسع بياريخ 1440/05/16هـي من موقع:
www.iamaeg.net/ar/legal-library/speciallaw/arbitration/the-old-and-new-saudi-arbitration-system/
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وما ييميز به ثي:
 -1فيمــا خي ـ املؤلفــات العربيــة أو الدوليــة :أن ثــي ميعلــق ابلنظــام
التــعودي لعــام 1433ه ـ مقارنــة ابلفقــه اإلســالمي دون الق ـوانني
العربية والدولية.
 -2فيمــا خي ـ املؤلفــات التــعودية :أن ثــي ميعلــق ابلنظــام احلــديث
الصادر عام 1433ه ـ بينمـا أغلـب املؤلفـات تناولـ النظـام امللاـي
لعــام 1403ه ــ ،واحلــديث منهــا مل يعــا إوــكاليات هــذا البحــث
بصـورة مرتابطــة جممعــة ضـمن نتــيج واحــد ،كمـا مل ييطــرق احلــديث
من املؤلفات التعودية لليحكيم املؤستـي  -وهـو مـن متـيجدات
النظام  -إذ تناول متيجداهتا لااية عام1440هـ.
ث (نظام اليحكيم التعودي القدمي واجلديد) :فإنـه
 -3فيما خي
ييكـ ــون مـ ــن ( )19صـ ــفحة يينـ ــاول (تعريـ ــف اليحكـ ــيم ،واتفـ ــاق
اليحكيم ،وتشكيل هيلة اليحكيم ،وإسـراءات اليحكـيم ،ودعـوى
الــبطالن) فلــم يــيم تنــاول أنـواع اليحكــيم أو املتــيحدم مــن أنـواع
اليحكــيم أو اليحكــيم املؤستــي أو اليحكــيم الــدويل ،بينمــا ثــي
تناول اليحكيم الدويل واليحكيم املؤستي.
منهج البحث
 -1اسيمدام املنهجني اليحليلي واملقارن بني النظام التعودي والفقـه
اإلسالمي.
 -2ذكر اآلايت القرآنية الت يتيشهد هبا وعزوهـا اىل موضـعها بـذكر
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اسم التورة ورقم اآلية يف احلاوية ،مع اعيماد الرسم العثماين.
 -3تك ـ ــون الرتمج ـ ــة للفقه ـ ــاء والب ـ ــاحثني ال ـ ــذين م ـ ــر ذك ـ ــرهم يف مـ ـ ـ
البحـ ــث ،م ـ ــع تـ ــرمج الرتمج ـ ــة لألنبي ـ ــاء عل ـ ــيهم التـ ــالم والص ـ ــحابة
واخللفاء الراودين  واليابعني واألئمة األربعة رمحهم .
 -4إذا ك ــان احل ــديث أو األن ــر يف الص ــحيحني أو أح ــدمها ،فيكيف ــى
ابلع ـ ــزو هلم ـ ــا إذا ك ـ ــان ال ـ ــن موس ـ ــود فيهم ـ ــا ،ويكيف ـ ــى ابلع ـ ــزو
ألحـ ــدمها إذا كـ ــان الـ ــن موسـ ــود يف أحـ ــدمها دون اآلخـ ــر ،وإذا
تعدد الن يف املصدر الواحد – املعـزو إليـه – فـأكيفي ابإلوـارة
ملوضع واحد للن من ذلك املصدر.
 -5إذا كان احلديث أو األنر خارج الصحيحني فيكيفى بيمرجيه مـن
مصــدر واحــد علــى األقــل ،وحــال تعــدد الــن يف ذلــك املصــدر
فأكيفي ابإلوارة ملوضع واحد للن منه.
 -6إذا كــان احلــديث أو األنــر خــارج الصــحيحني فــإين أذكــر حكمــي
عليــه ،مــع اإلوــارة حلكــم عــامل واحــد ميقــدم أو ميــأخر أو معاصــر
إن وسـدت حكـم ذلـك العــامل ،وأسـبب حكمـي حـال اعخــيالف
مع من صحح او ضعف احلديث أو األنر من أهل العلم.
 -7حــال اعقيبــاع ابملعــىن أو مــع تصــرف يف العبــارة فيــيم اإلوــارة يف
احلاوية واسيمدام كلمة أنظر ،وحال اعقيباع احلريف فإنه يــكون
بـ ـ ــني ع ـ ـ ــالمت الينصـ ـ ــي ي ي مـ ـ ــع اإلوـ ـ ــارة يف احلاوـ ـ ــية ودون
اسيمدام كلمة (انظر).
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 -8إذا كانـ ـ العب ــارة املقيبت ــة حرفيـ ـاً حت ــوي اس ــيطراداً ف ــإين اكيف ــي
مبوضــع الشــاهد منه ـا ،مــع وضــع نقــط  ...للدعلــة علــى وســود
اسيطراد من صاحب العبارة.
 -9ييم ذكر بياانت املصدر كامالً يف أول ورود لـه يف احلاوـية وايضـاً
يف قائمــة املصــادر واملراســع ،ف ــإذا تك ــرر املصــدر فــأكيفي حينه ــا
بذكر لقب املؤلف وعنوان املصدر خميصراً واجلزء والصفحة.
 -10عند احلاسة للرتسيح أرسح القول القوي لـدي مـع بيـان اسـباب
الرتسيح.

خطة البحث
رتب البحث يف مقدمة ،ومتهيد ،ومبحثني ،وخامتة كما أييت:
املقدمةة :وحتيـوي علـى :أمهيـة املوضـوع وسـبب اخييـاره ،ومشــكلة
البحث وأهداف البحث ،والدراسات التابقة ،وخطة البحث ،ومنهجه
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التمهيد :التعريف مبفردات عنوان البحث ،وفيه مقدمة وثالثةة
مطالب:
املقدمة.
املطلة ة ةةب ا و  :تعري ـ ــف اليحك ـ ــيم يف اللا ـ ــة واعص ـ ــطال  ،وفي ـ ــه
فرعان:
الفرع األول :تعريف اليحكيم يف اللاة
الفرع الثاين :تعريف اليحكيم يف اعصطال
املطلب الثاين :عرق ليطور اليحكيم يف اململكة
املطل ةةب الثال ةةث :نظ ــرة عل ــى أن ـواع اليحكــيم يف الفق ــه والنظ ــام،
وفيه نالنة فروع:
الفرع األول :اليفرقة بني نوع اليحكيم وجماله
الفرع الثاين :نظرة على أنواع اليحكيم يف الفقه اإلسالمي
الف ــرع الثال ــث :نظ ــرة عل ــى أنـ ـواع اليحك ــيم يف النظ ــام الت ــعودي
التاري.
املبح ة ةةث ا و  :نظ ة ةةرة عل ة ةةى التحك ة ةةيم امل سسة ة ة يف الفق ة ةةه
والنظام ،وفيه مقدمة ومطلبان:
املقدمة.
املطلةةب ا و  :اليعريــف ابليحكــيم املؤستــي يف الفقــه والنظــام،
وفيه نالنة أفرع:
الفرع األول :اليحكيم املؤستي يف الفقه اإلسالمي
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الفرع الثاين :اليحكيم املؤستي يف النظام التعودي التاري
الفرع الثالث :املقارنة بني الفقه والنظام يف اليحكيم املؤستي
املطلب الثاين :تنظيم اليحكيم املؤستي يف اململكة ،وفيه فرعان:
الفرع األول :املركز التعودي لليحكيم اليجاري
الفرع الثاين :اللجنة الدائمة ملراكز اليحكيم التعودية
املبح ةةث الث ةةاين -نظ ةةرة عل ةةى التحك ةةيم ال ةةدوي وال ةةدا ل يف
النظام السعودي الساري ،وفيه مقدمة ومطلبان:
املقدمة.
املطلةةب ا و  :اليعريــف ابليحكــيم الــدويل والــداخلي يف النظــام
التاري ،وفيه نالنة أفرع:
الفرع األول :اليحكيم الدويل يف النظام التعودي التاري
الفرع الثاين :اليحكيم الداخلي يف النظام التعودي التاري
الفــرع الثالــث :املقارنــة بــني الفقــه والنظــام يف اليحكيمــني الــدويل
والداخلي
املطلـب الثــاين :العالقــة بــني اليحكـيم الــداخلي واليحكــيم الــدويل،
وفيه فرعان:
الفرع األول :اليمييز بني اليحكيمني الداخلي والدويل
الفرع الثاين :حتديد اليحكيم اخلاضع للنظام
اخلامتة :وتيضمن :أهم النيائج
التمهيد :التعريف مبفردات عنوان البحث
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وفيه مقدمة ونالنة مطالب:

املقدمة
م ــن املتيحت ــن قب ــل احل ــديث ع ــن اليحك ــيم ال ــدويل واليحك ــيم
املؤستــي ،اليعــرق بنظــرة عامــة ليعريــف اليحكــيم يف اللاــة واعصــطال ،
والقي ــام بع ــرق ليطـ ــور اليحك ــيم يف اململكـ ــة ،وإلق ــاء نظـ ــرة عل ــى أن ـ ـواع
اليحكيم يف الفقه والنظام التعودي.
وقـ ــد ع ـ ــرف الفق ـ ــه اإلس ـ ــالمي أنواع ـ ـاً م ـ ــن اليحك ـ ــيم ،يش ـ ــهد لثبوهت ـ ــا
نصوصـ ـاً و ــرعية ،إع أن اه ــل العل ــم الت ــابقني مل يعطـ ـوا لك ــل ن ــوع م ــن انـ ـواع
اليحكــيم ا ـاً خاص ـاً بــه ،لــذا ســعي يف تتــمية ان ـواع اليحكــيم الــت وقف ـ
عليه ـ ــا ،وامليمثل ـ ــة يف نالن ـ ــة أن ـ ـواع :اليحك ـ ــيم اخل ـ ــاص ،واليحك ـ ــيم ال ـ ــداخلي،
واليحكيم الدويل.
وهذا ع يعين أن األنـواع األخـرى الـواردة يف النظـام والـت مل يعرفهـا
العلماء التابقني أو مل يكن هلا وواهد يف النصوص تثبـ صـحيها ،هـي
أنـواع حمرمــة ،بــل جتــوز إذا مل يــرد فيهــا حمظــور أو مــانع وــرعي لكو ــا مــن
معامالت الدنيا ،وهذه املعامالت تيا ر بيا ر الزمان واملكان واألعراف.
وهذا ما بينه أهل العلم من أن األصل يف العقـود والشـروا اجلـواز
والصحة ،وع حيرم منها ويبطل إع ما دل الشرع على حتراه وابطاله نصـاً
أو قياسا).(1
( )1انظر :امحد بن عبد احلليم ابن تيمية .يجمموع فياوى ويخ اعسـالم امحـد بـن
تيميةي .مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم( .د.ا ،املدينة :جممع امللك فهد
لطباعة املصحف الشريف1415 ،هـ).133:29 .
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املطلب األول :تعريف التحكيم يف الفقه والنظام
وفيه فرعان:
الفرع ا و  :تعريف التحكيم يف اللغة
اليحكيم مصدره (حـكـ ـم) ،وأصله (حـكـ ـم) .
ق ـ ــال اب ـ ــن ف ـ ــارع) :(2ي احل ـ ــاء والك ـ ــاف وامل ـ ــيم أص ـ ــل واح ـ ــد  ،وه ـ ــو
املنعي).(3
وبضـ ـ ـ ــم احلـ ـ ـ ــاء يكـ ـ ـ ــون معنـ ـ ـ ــاه :ي املنـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــن الظلـ ـ ـ ــمي) ،(4وكـ ـ ـ ــذا:
يالقضاءي).(5
)(1

( )1انظر :عبد بن حممد آل خنني .ياليحكـيم يف الشـريعة اإلسـالميةي( .ا،1
د.ن 1420،هـ).27 .
( )2امحد بن فارع القزويين الرازي  ،ابو احلتني ،لاوي وحمدم وفقيـه مـالكي  ،ولـد
بقــزوين  ،وتــويف ابلــري عــام 395ه ــ ،م ــن كيبــه مقــاييس اللاــة والفصــيح وجمم ــل
اللا ــة .انظ ــر :حمم ــد ب ــن أمح ــد ال ــذه  .يس ــ ر أع ــالم الن ــبالءي .حتقي ــق و ــعيب
األرنؤوا( .ا ،2ب روت :مؤستة الرسالة1435 ،هـ 2014 -م).103:17 .
( )3امحد بن فارع القزويين .يمقاييس اللاةي .تعليق انس حممد الشامي( .د.ا،
القاهرة :دار احلديث1429 ،هـ 2008 -م) 221 ،مادة (حكم).
( )4القزويين .يمقاييس اللاةي 221 .مادة (حكم).
( )5حممــد بــن أل بكــر ال ـرازي .يخميــار الصــحا ي( .د.ا ،بــ روت :مكيبــة لبنــان،
1995م) 62 .مادة (حكم).
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)(1
وق ـ ــال اب ـ ــن منظ ـ ــور  :يالع ـ ــرب تق ـ ــول :حـكـم ـ ـ ـ ُ وأحـكـم ـ ـ ـ ُ
وحـكـم ـ ـ ُ مبع ــىن منع ـ ـ ورددت ،وم ــن ه ــذا قي ــل للح ــاكم ب ــني الن ــاع
حاكم ،ألنه انع الظامل من الظلمي).(2

الفرع الثاين :تعريف التحكيم يف االصطالح
عنــد احلنفيــة :ي أن حيـ ـ ـكم رســالن رس ـالً فيحك ــُم بينهمــا ويرضــيا
كمهي) .(3كما ع ـرف انه يتولية اخلصمني حاكماً حيكم بينهماي).(4
( )1حممد بن مكرم ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي ،ابو الفضل ،الشه ر
اببــن منظــور ،قــاق ولاــوي وفقيــه وــافعي  ،مــن نتــل الصــحال رويفــع بــن
اثبـ األنصــاري  ،ولــد مبصــر وقيــل بطـرابلس الاــرب عــام 630هــ ،خــدم يف
ديـوان اإلنشــاء ابلقــاهرة ل ويل القضــاء يف طـرابلس ،عــاد اىل مصــر وتــويف هبــا
عام 711هـ وقد عمي يف آخر حياته  ،من كيبه لتان العرب .انظر :انظر:
خ ـ ــ ر ال ـ ــدين ب ـ ــن حمم ـ ــود الزركل ـ ــي .ياألع ـ ــالمي( ،ا ،15ب ـ ــ روت :دار العل ـ ــم
للماليني2002 ،م).108:7 .
( )2حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور .يلتــان العــربي( .ا ،3بــ روت :دار صــادر،
1414هـ).141:12 .
( )3علي بن ال بكر املرغيناين .ياهلدايـة وـر بداية املبيديي .حتقيق حممد حمــمد
ت ـ ــامر وحـ ــافف عاوـ ــور حـ ــافف( .ا ،3القـ ــاهرة :دار التـ ــالم1433 ،هـ ـ ـ -
2012م).1080:3 .
( )4حممـ ــد بـ ــن علـ ــي احلصـ ــكفي .يالـ ــدر املميـ ــار وـ ــر تنـ ــوير اعبصـ ــار وسـ ــامع
البح ـ ــاري .حتقي ـ ــق عب ـ ــد امل ـ ــنعم خلي ـ ــل اب ـ ـراهيم( .ا ،1ب ـ ــ روت :دار الكي ـ ــب
العلمية1423 ،هـ 2002 -م).474 .
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وعن ــد املالكي ــة :ي وعي ــة مت ــيفادة م ــن آح ــاد الن ــاع وو ــعبة م ــن
القضاء ميعلقة ابألموال دون احلدود واللعان والقصاصي).(1
وعنــد الشــافعية :ي أن حيكـ ـم اخلصــمان رس ـالً مــن الرعيــة ليقضــي
قاق أو ليس فيه ٍ
بينهما فيما تنازعاه يف بلد فيه ٍ
قاقي).(2
وعن ـ ـ ــد احلنابل ـ ـ ــة :ي حت ـ ـ ــاكم رس ـ ـ ــالن إىل رس ـ ـ ــل يص ـ ـ ــلح للقض ـ ـ ــاء
فحكـ ـماه بينهما فحكمي).(3
ومل ي ــرد يف نظ ــام اليحك ــيم الت ــعودي لع ــام 1433ه ـ ـ أو عئحي ــه
الينفيذيــة لعــام 1438ه ـ تعريفـاً لليحكــيم ،إدــا أورد املــنظم تعريفـاً عتفــاق
اليحكيم ،وهو مصطلح خييلف عن مصطلح اليحكيم.
إذ أن صياغة اليعريفات ووضـع حـدودها مـن اخيصـاص البـاحثني
ك ـرأي أو مــن اخيصــاص القضــاء كأحكــام قضــائية  ،وع يقــوم املــنظم يف
الاالــب بوضــع تعريفــات للمتــائل الــت ييصــدى لينظيمهــا إع يف النــادر
( )1اب ـراهيم ب ــن حممــد اب ــن فرحــون .يتبص ــرة احلكــام يف اص ــول اعقضــية ومن ــاهج
احلك ـ ــامي .حتقي ـ ــق عثم ـ ــان ب ـ ــن مجع ـ ــة ض ـ ــم رية( .ا ،1دمش ـ ــق :دار القل ـ ــم،
1437هـ 2016-م).143:1 .
( )2علــي بــن أمحــد املــاوردي .ياحلــاوي الكبــ ري .حتقيــق حممــود مطرســي( .د.ا،
ب روت :دار الفكر1414 ،هـ 1994 -م).397:20 .
( )3عبد بن امحد ابن قدامة .ياملقنع ومعـه الشـر الكبـ ر واعنصـافي .حتقيـق
عبد بن عبد ا تن الرتكي( .د.ا ،الرايق :دار عامل الكيـب1432 ،ه ـ
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حتماً للنزاع ،هلدف أو مصلحة عامة).(1
وع ـرف أحد الفقهاء املعاصرين اليحكيم انـه :ي اتفـاق طـرفني علـى
اليحاكم إىل اثلث ليحكم فيما وجر بينهما مما يتوغ فيه ذلكي).(2
املطلب الثاني :عرض لتطور التحكيم يف اململكة
بدأ تنظـيم اليحكـيم يف اململكـة العربيـة التـعودية مـن خـالل نظـام
ا كمـ ــة اليجاريـ ــة ) ،(3إع أن نصـ ــوص اليحكـ ــيم فيـ ــه معـ ــدودة ع تفـ ــي
بيط ـ ــور اليج ـ ــارة .ومبطالع ـ ــة النظ ـ ــام يالح ـ ــف أن اليحك ـ ــيم ورد يف املـ ـ ـواد
( )493إىل ( ،)497واملـ ــادة ( )538واملـ ــادة ( ،)599وامل ـ ـواد ()610

( ) 1ومن أمثلة تصدي املنظم ليعريف ما ،قيامه بيعريف ا اماة كما ساء يف املادة
األوىل م ـ ــن نظ ـ ـام ا ام ـ ــاة والص ـ ــادر ابملرس ـ ــوم امللك ـ ــي رق ـ ــم (م )38/واتري ـ ــخ
1422/7/28هـ واملنشور يف سريدة أم القرى العدد (.)3867
( )2آل خنني .ياليحكيم يف الشريعة اإلسالميةي.29 .
( )3ويت ــمى أيض ـاً ابلنظ ــام اليج ــاري ،وص ــدر ابألم ــر امللك ــي رق ــم ( )32واتري ــخ
1350 /01/15ه ـ ونشــر يف اجلريــدة الر يــة ( أم القــرى )  ،العــدد ()347
واتري ــخ 1350/03/22ه ـ ــ ،ل يف األع ــداد الالحق ــة ح ـ ـ الع ــدد (،)376
وهــذا النظــام املكــون مــن ( )634مــادة بيعديالتــه مل يبقــى منــه ســارايً اآلن إع
( ) 34مادة ع سيما بعد صدور النظام البحري اليجاري ابملرسوم امللكي رقم
(م )33/واتريـخ 1440/04/05ه ،املنشـور يف اجلريـدة الر يـة (أم القـرى)،
التنة ( ، )96العدد ( )4760بياريخ 1440/04/28هـ.
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)(1

إىل (. )613

( )1ساء ن املادة ( :)493ي اذا رأى الطرفان امليداعيان أن حيكما ومصـا أو
أوماصــا فيجــرون بــذلك ســنداً ر ي ـاً يصــدق عليــه مــن كيــاب العــدل يكــون
حميواي علـى الشـروا الـت ييفقـون عليهـا فيمـا اذا كـان لليحكـيم مـدة معينـة أو
يكــون حكــم ا كمــني انفــذا س ـواء كــان ابتفــاق ا كمــني أو األكثريــة وغــ ر
ذلك مما ييفقون عليه ل يوقعان عليه ويتلمانه اىل ا كمنيي.
فاملـ ــادة ( :)494ي علـ ــى ا كمـ ــني تـ ــدقيق افـ ــادات الطـ ــرفني علـ ــى األصـ ــول
املشروعة وأن يضبطوا افادهتما وأوراقهما وسنداهتما ووهادة وهودمها وهلم أن
حيكموا مبا ظهر هلم ضمن وروا سند اليحكيم ي.
واملــادة ( :)495ي إذا ظهــر أن احلكــم الصــادر مــن احلكمــني مطــابق ألصــوله
وموافق لتند اليحكـيم يصـدق عليـه مـن ا كمـة وينفـذ وإذا أخـل بشـيء مـن
ذلك فينق من طرف ا كمة اليجارية ي.
فاملادة ( :)496ي ع جيوز لكل من الطرفني عزل ا كم الـذي عينـه وصـودق
على تعيينه من طرف ا كمة اليجارية سواء قبل صدور احلكم أو بعده وهلما
حق اععرتاق على أحكام ا كمني لدى ا كمة اليجارية ي.
واملــادة ( :)497ي علــى ا كمــني س ـواء كــانوا مــن مــأموري ا كمــة أو جلنــة
منيمبة أن يقدموا حكمهم موقعا عليه اىل ا كمة وعلى ا كمة بعد تدقيقه
وأخذ افادة الطرفني فيما إذا كان هلمـا اععـرتاق عليـه أن حتكـم بيصـديقه إذا
كان موافقا ألصوله أو نقضه إذا كان خمالفا هلا ي.
واملــادة ( :)538ي حيــق للطــرف الثالــث أن يعــرتق علــى كــل نــوع مــن أن ـواع
األحكــام والقـرارات الصــادرة مــن ا كمــة اليجاريــة أمــا قـرارات ا كمــني فمــن
حيــث ع تتــري عليــه فــال حيــق اععـرتاق عليهــا عن حكــم ا كمــني ع ينفــذ
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ويف ع ــام 1366ه ـ ـ ص ــدر نظ ــام العم ــل والعم ــال) (1يف اململك ــة،
وساء نـ املـادة ( )38منـه ميضـمناً حـق اللجـوء إىل اليحكـيم يف حتـم
نزعات العمل.
ويف ع ــام 1368ه ـ ـ ص ــدر نظ ــام الا ــرف اليجاري ــة والص ــناعية)،(2
والذي منح الارف اليجارية والصناعية إمكانيـة حتـم الـدعاوى الـت تقـع
بــني اليجــار والصــناعيني عــن طريــق اليحكــيم ،وســاء نـ املــادة اخلامتــة
من ــه ابآليت :ي خت ــي الارف ــة اليجاري ــة الص ــناعة ابألم ــور اليالي ــة ( ...ج)
فـ ـ املنازع ــات اليجاري ــة والص ــناعية بطري ــق اليحك ــيم إذا اتف ــق أطـ ـراف
النزاع على إحاليها إليهي.
)(3
ويف ع ــام 1385ه ـ ـ ص ــدر نظ ــام الش ــركات  ،وس ــاء ن ـ امل ــادة
( )29منه ميضمناً حق الشركات يف اللجوء إىل اليحكيم.
وع يتري على غ ر الطرفني الذين نصباهم وحكماهم ي.
أمــا املــادة ( ،)599وامل ـواد ( )610إىل ( )613فيعــىن ببيــان الرســوم امليعلقــة
ابليبليغ والقرارات اخلاصة بيعيني ا كمني وتتجيل األحكام اليحكيمية.
( )1صــدر مبوســب أمــر ملكــي يف 1366/11/25هـ ـ ،ونشــر يف اجلريــدة الر يــة
(أم القرى) العدد ( )1212بياريخ 1367/07/20هـ.
( )2صـ ــدر ابألمـ ــر امللكـ ــي رقـ ــم ( )666واتريـ ــخ 1368/01/17هـ ـ ـ ،ونشـ ــر يف
اجلريدة الر ية ( أم القرى) العدد ( )1098بياريخ 1368/02/15هـ.
( )3ص ــدر ابملرسـ ــوم امللكـ ــي رقـ ــم (م )6/واتريـ ــخ 1385/03/22هـ ـ ـ ،ونشـ ــر يف
اجلريدة الر ية ( أم القرى) العدد ( )2083بياريخ 1385/04/16هـ.
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)(1

ويف عام 1389هـ صـدر نظـام العمـل والعمـال  ،وسـاء يف املـواد
( 183و 184و )187من ـ ـ ـ ــه مق ـ ـ ـ ــرراً ح ـ ـ ـ ــق اللج ـ ـ ـ ــوء إىل اليحك ـ ـ ـ ــيم يف
املنازعات العمالية.
)(2
وانيه ــى األم ــر بص ــدور نظ ــام اليحك ــيم لع ــام 1403هـ ـ ميض ــمناً
( )25م ــادة ،وه ــو أول نظ ــام خ ــاص لليحك ــيم يف اململك ــة ،كم ــا ص ــدرت
عئحيه الينفيذية عام 1405هـ مشـيملة علـى ( )48مـادة ،سـاءت موضـحة
مل ـواد النظــام .وقــد عيــب علــى هــذا النظــام بعيــوب منهــا اخيصــاره يف معظــم
نصوصه ،وكون مواده خمــيلطة غ ــ ر مقــتمه ضمن ترتيب واضح).(3
و ت ـ ـ ـ ــدارمج ذل ـ ـ ـ ــك دص ـ ـ ـ ــدار نظ ـ ـ ـ ــام أح ـ ـ ـ ــدم لليحك ـ ـ ـ ــيم ع ـ ـ ـ ــام
)(4
1433ه ـ ـ  ،وال ــذي حيي ــوي عل ــى ( )58م ــادة  ،وال ــذي ق ــرر و ــروطاً
( )1ص ــدر مبوس ــب ابملرس ــوم امللك ــي رق ــم (م )21/واتري ــخ 1389/09/06ه ـ ـ،
ونشـ ـ ـ ـ ـ ــر يف اجلري ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الر ي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ( أم الق ـ ـ ـ ـ ـ ــرى) الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ( )2299بي ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ
1389/09/19هـ.
( )2صدر مبوسب املرسوم امللكي رقم (م )46/واتريخ 1403/07/12هـ ،ونشر
يف اجلريدة الر ية ( أم القـرى) العـدد ( )2969بيـاريخ 1403/08/22هــ.
وص ــدرت الالئح ــة الينفيذي ــة للنظ ــام بق ـرار جمل ــس ال ــوزراء رق ــم (2021/7م)
واتريخ 1405/09/08هـ.
( )3انظ ــر :س ــعد ب ــن س ــعيد ال ــذايل ،يأه ــم الفـ ـوارق ب ــني نظ ــام اليحك ــيم الق ــدمي
واحل ــديث يف اليشـ ـريع الت ــعوديي .جمل ــة دراس ــات عل ــوم الش ـريعة والق ــانون،
التنة األربعون ،العدد (2013( ،)2م).381 :
( )4الصــادر ابملرســوم امللكــي رقــم (م )34/واتريــخ 1433/05/24ه ــ ،واملنشــور
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واسراءات سديدة ختيلف عن النظـام التـابق ومنهـا اسـيحدام اليحكـيم
الدويل واليحكيم املؤستي ،واعادة تنظيم بقية انواع اليحكيم األخرى.
)(1
وص ــدرت الالئح ــة الينفيذي ــة لنظ ــام اليحك ــيم ع ــام 1438ه ـ ـ ،
وحتيوي على ( )19مادة.
وبــذلك خطــا املــنظم التــعودي خط ـوات نوعيــة هتــدف إىل ارتقــاء
اليحكيم وسعله عملياً ومياحاً بصورة أفضل للمحيكمني واخلاضعني له.
املطلب الثالث :نظرة على أنواع التحكيم يف الفقه والنظام
وفيه نالنة أفرع:
الفرع ا و  :التفرقة بني نوع التحكيم وجماله
أق ـ ــر نظ ـ ــام اليحك ـ ــيم) (2الت ـ ــعودي لع ـ ــام 1433ه ـ ـ ـ ع ـ ــدة أنـ ـ ـواع
لليحكــيم تيمثــل يف :اليحكــيم اخلــاص ،واليحكــيم املؤستــي ،واليحكــيم
يف اجلري ـ ـ ــدة الر ي ـ ـ ــة (أم الق ـ ـ ــرى) الت ـ ـ ــنة ( ، )90الع ـ ـ ــدد ( )4413بي ـ ـ ــاريخ
1433/07/18هـ.
( )1الصادرة مبوسب قرار جملس الوزراء رقم ( )541واتريخ 1438/08/26هـ ،
واملنشـ ــورة يف اجلريـ ــدة الر يـ ــة ( أم القـ ــرى) التـ ــنة ( ، )95العـ ــدد ()4674
بياريخ 1438/09/14هـ.
( )2الصــادر ابملرســوم امللكــي رقــم (م )34/واتريــخ 1433/05/24ه ــ ،واملنشــور
يف اجلري ـ ـ ــدة الر ي ـ ـ ــة (أم الق ـ ـ ــرى) الت ـ ـ ــنة ( ، )90الع ـ ـ ــدد ( )4413بي ـ ـ ــاريخ
1433/07/18هـ.
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الــداخلي ،واليحك ــيم الــدويل ،واليحك ــيم ابإلحالــة ،واليحكــيم ابلص ــلح.
لذا فإن أنواع اليحكـيم وردت ابلنظـام علـى سـبيل احلصـر فـال ييوسـع هبـا
أو يقاع عليها.
وقــد عحظ ـ أن بع ـ مــن حتــدم عــن اليحكــيم مــن البــاحثني
املعاصرين قد خلط ودمج بني نـوع اليحكـيم ،أي صـوره امليمثلـة يف بنييـه
وتركيبــه ،وبــني جمــال اليحكــيم ،أي املتــائل الــت ييناوهلــا اليحكــيم .وهــذا
– يف نظــري – غــ ر ســديد ،فكــون اليحكــيم جمالــه الشــقاق الزوســي أو
اليجاري أو العمايل أو حنو ذلك ،ليس له أتن ر على نوع اليحكيم).(1
فقــد ألاــى املــنظم التــعودي – فيمــا عــدا اليحكــيم الــدويل – أتنــ ر
جمال اليحكيم على أنواع اليحكيم عندما سعـل النظـام سـارايً علـى كـل جمـال
لليحكــيم كقاعــدة عامــة ،وأتكــد هــذا اإللاــاء دخ ـراج املــنظم بع ـ جمــاعت
اليحكــيم مــن اخلضــوع أص ـالً للنظــام ممــا يــدلل علــى رغبيــه بنفــي الرابطــة بــني
نوع اليحكيم وجماله ،ويفهم ذلك من ن املـادة ( )2مـن النظـام  :ي تتـري
أحكــام هــذا النظــام علــى كـل حتكــيم أايً كانـ طبيعــة العالقــة النظاميــة الــت
يدور حوهلا النـزاع  ...وع تتـري أحكـام هـذا النظـام علـى املنازعـات امليعلقـة
( )1انظـر أمثلـة هــذا الـدمج واخللــط :دراووـة ،زكـراي اســعد .ياليحكـيم يف الشـريعة
اإلســالمية وتطبيقاهتــا يف ا ــاكم الشــرعيةي .رســالة ماستــي ر .سامعــة اخلليــل.
مدين ـ ــة اخللي ـ ــل (2008م) .52-45 .وانظ ـ ــر :حمم ـ ــد ب ـ ــن انص ـ ــر البج ـ ــاد.
ياليحك ـ ــيم يف اململك ـ ــة العربي ـ ــة الت ـ ــعوديةي( .ا ،1ال ـ ـ ـرايق :معه ـ ــد اإلدارة
العامة1420 ،هـ 1999 -م).56 ،
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ابألحوال الشمصية واملتائل الت ع جيوز فيها الصلحي.
وقد ييتـاءل الـبع عـن اليحكـيم اإللكـرتوين واليحكـيم عـن بعـد
واليحكيم التريع ،وموقـف املـنظم التـعودي مـنهم ،واكـن اإلسابـة علـى
ذلك – من وسهة نظري – ا م ع يعدون من أنواع اليحكـيم وإدـا مـن
جماعتــه ،نظ ـراً أل ــم يبحثــون متــائل إسرائيــة تيمثــل يف قواعــد اليحكــيم
نفتــه دون بنيــة وتركيبــة اليحكــيم ،كمــا يف اليحكــيم العمــايل مــثالً الــذي
يبحث متائل موضوعية تيمثل يف عالقة العمل.
فاملعيــار الــذي ييضــح لــدي لليفرقــة بــني نــوع اليحكــيم وجمالــه هــو
مــدى ــث اليحكــيم ملتــائل العالقــة بــني طرفيــه اإلسرائيــة أو املوضــوعية
مـن عدمــه ،فــإن كــان البحــث منصــباً علــى عالقــة مــا فهــو جمــال لليحكــيم
سواء أكان عمالياً أو جتارايً أو إلكرتونيـاً ،وإن كـان البحـث ع يـدور عـن
متــائل العالقــة وإدــا الرتكيــز ينصــب علــى بنيــة اليحكــيم نفتــه وتركيبيــه
فهو نوع لليحكيم سواء أكان داخلياً أو مؤستياً أو خاصاً وحنو ذلك.
وقــد أخــذ املــنظم التــعودي بفك ـرة مبيك ـرة يف اليحكــيم الــدويل حيــث
رب ــط الن ــوع ابل ــال ،وه ــي الص ــورة الوحي ــدة – ال ــت وقفـ ـ عليه ــا – احلاوي ــة
لي ــأن ر ب ــني ن ــوع اليحك ــيم وجمال ــه كم ــا سييض ــح عن ــد احل ــديث ع ــن اليحك ــيم
الدويل.
الفرع الثاين :نظرة على أنواع التحكيم يف الفقه اإلسالم :
أوال -التحكيم اخلاص:
وذل ــك بيولي ــة ف ــرد أو أكث ــر ليك ــون حكمـ ـاً ،وه ــو الاال ــب عل ــى
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وواهد اليحكيم يف النصوص الشرعية.

ومم ــا اس ــيدله ل ــه قول ــه تع ــاىل( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ)). (1
وجه االست ةدال  :أن ه ـذه اآلي ـة ه ـي األص ـل يف سـواز اليحكـيم).(2
ويظهـ ــر يل أن اآليـ ــة دلـ ــيالً خاص ـ ـاً علـ ــى س ـ ـواز الي ـ ـحكيم اخل ـ ـاص ل ـ ـوسود
حمكمــان ال ــلجوء ،ومهــا حمـ ـكم الــزوج وحمـ ـكم الـ ـزوسة .ذلــك أن اليحك ــيم
اخلـاص هـو األصل يف اليحكـيم والـذي ينـصرف إلـيه عـند اإلطـالق). (3
ومن التنة :عـن وـريح بـن هـان عـن أبيـه هـان  ( :أَنَّةه لَ َّمةا َوفَة َد
إِ ََل رسو ِ َِّ
اَّلل َ م َع قَة ْوِم ِةه َِم َعه ْةم يَ ْكنونَةه ِِبَِا ا ْحلَ َك ِةم ،فَة َد َعاس َرسةو
َ
َِّ
اَّلل  ، فَة َقة ةةا َ  :إِ َّن َّ
اَّللَ هة ة َةو ا ْحلَ َكة ةةمَ ،وإِلَْية ة ِةه ا ْحل ْكة ةةم ،فَلِة ة َةم ت ْك ة ة َ أ ََاب
ا ْحلَ َك ة ِةم  ،فَة َق ةةا َ  :إِ َّن قَة ة ْةوِم إِ َْا ا ْ تَةلَف ةةوا ِيف َتة ة ْ ء أَتَة ة ْةوِين ،فَ َح َك ْمة ة
ني ،فَة َق ة ةةا َ رس ة ةةو َِّ
بة ْية ة ةنَةهم ِ
ضة ة ة رِة ة َةال الْ َفة ة ة ِري َق ْ ِ
س ة ة َةن
اَّلل َ :م ة ةةا أ ْ
َ ْ
َ
َح َ
) (4فَة َر َ
َه َذا) .

( )1سورة النتاء :اآلية .35
( )2انظــر :حممــد بــن أمحــد الترختــي .ياملبتــواي( .د.ا ،بــ روت :دار املعرفــة،
1415هـ).62:21 .
( )3انظر :آل خنني .ياليحكيم يف الشريعة اإلسالميةي.17 .
( )4صة ةةحي  :أخرس ــه أب ــو داود يف الت ــنن – كي ــاب اآلداب – ابب :يف تاي ــ ر
اعسم القبيح – حديث رقم ( .)4955وقال األلباين :صحيح ،انظر :حممد
انصر الدين األلباين .يارواء الاليـل يف ختـريج أحاديـث منـار التـبيلي( .ا،2
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وجةةه االسةةتدال  :تعجــب النـ  ممــا يبــني اسيحتــانه ورضــاه،
وع يرضى  عـن حمـرم أو منكـر .ويظهـر يل أن اآليـة دلـيالً خاصـاً علـى
سـواز اليـحكيم اخلـاص لـوسود فـرد الـلجوء له لليـحكيم.
)(1
واليحكــيم اخل ــاص خييلــف ع ــن الص ــلح ،ذلــك أن الص ــلح عق ــد
بينما اليحكيم قضاء من نوع خاص إذ ا كم يقوم بدور القاضـي ويصـدر
احلك ــم دون النظ ــر لرض ــى ط ــريف اليحك ــيم م ــن عدم ــه ،ويف الص ــلح م ــدارة
لبلوغ الارق ابلوصول لبع احلق) ،(2وع يكون ذلك يف اليحكيم.
اثنيا -التحكيم الدوي:
مــن أدليــه احلــديث الــذي رواه أل ســعيد اخلــدري  قــال( :لَ َّمةةا
ةث رسةو َِّ
اَّلل
نَة َزلَ ْ بَةنو قة َريْظَةَ َعلَةى ح ْك ِةم َس ْةعد ه َةو -ابْةن م َعةاْ  -بَة َع َ َ
 - وَرةةا َن قَ ِريبةةا ِمْنةةه  -فَجةةاء علَةةى ِِحةةار ،فَةلَ َّمةةا د َن قَةةا َ رسةةو َِّ
اَّلل
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ةاء ،فَ َجلَ ة َ إ ََل َرسةةو َّ
اَّلل  ،فَة َقةةا َ لَةةه:
 :قومةةوا إ ََل َسةةيّدر ْم فَ َجة َ
ةل امل َقاتِلَةةَ ،وأَ ْن
إِ َّن َه الَِء نَة َزلوا َعلَى ح ْك ِم َ
ك ،قَا َ  :فَةِِّين أ ْ
َحكةم أَ ْن تة ْقتَ َ
الذ ِريَّة ،قَا َ  :لََق ْد ح َكم َ فِي ِهم ِِب ْك ِم املَلِ ِ
ك)).(3
َ ْ
ت ْس َب ُّ ّ
ْ
ب روت :املكيب اعسالمي1405 ،هـ 1985 -م).238 -237:8 ،
( )1قال البهويت :يوالصلح من أكرب العقود فائدةي .منصور بن يونس البهويت .يكشاف
القناع عن م اإلقناعي( .ا ،1الرايق :وزارة العدل1421 ،هـ).277:8 .
( )2انظر :البهويت .يكشاف القناع عن م اإلقناعي.277:8 .
( )3أخرس ــه البم ــاري يف اجل ــامع املت ــند الص ــحيح واللف ــف ل ــه – كي ــاب اجله ــاد
والتــ ر – ابب :إذا نــزل العــدو علــى حكــم رســل – حــديث رقــم (.)3043
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وج ةةه االس ةةتدال  :حتــاكم املت ــلمني بقي ــادة الن ـ  مــن سه ــة،
واليهـ ــود مـ ــن سهـ ــة أخـ ــرى إىل حمكـ ــم وهـ ــو سـ ــعد بـ ــن معـ ــاذ  .قـ ــال
النووي) :(1ي فيه سواز اليحكـيم يف أمـور املتـلمني ويف مهمـاهتم العظـام،
وقد أمجع العلماء عليهي).(2
لذا اكن تعريف اليحكيم الدويل انهي الذي ييم بني متـلم وغـ ر
متلم أو فيما اس مصلحة املتلمني العظمىي.
وخييلـ ــف اليحكـ ــيم اخلـ ــاص عـ ــن الـ ــدويل ،إذ الع ـ ــربة يف اليحك ـ ــيم
اخلاص لشم ا كم بكونه فرداً أو أكثر ومدى خضوعه جلهة مـا مـن
ومت ــلم يف املت ــند الص ــحيح – كي ــاب اجله ــاد والت ــ ر – ابب سـ ـواز نقـ ـ
العهــد وس ـواز إن ـزال أه ــل احلصــن عل ــى حكــم ح ــاكم عــدل أه ــل للحك ــم –
حديث رقم (.)64/1768
( )1حيــى بــن وــرف النــووي ،ابــو زكـراي ،مــن اعــالم العلمــاء  ،ولــد عــام 631ه ـ ،
حم ــدم ولا ــوي وفقي ــه و ــافعي  ،ص ــرف أوقات ــه كله ــا يف أن ـواع العل ــم والعم ــل
ابلعلم ومل ييزوج  ،تويف عام  676يف بلدته نوى عند أبويه  ،من كيبه الروضة
والمــوع واملنهــاج يف الفقــه واملنهــاج وــر متــلم واألذكــار ورايق الصــاحلني.
انظ ــر :عب ــد احل ــي ب ــن امح ــد اب ــن العم ــاد .يوـ ـ ــذرات ال ــذهب يف اخب ــار م ــن
ذهــبي .حتقيق عبد القادر األرانؤوا وحممود األرانؤوا( .ا ،1دمشق :دار
ابن كث ر1413 ،هـ 1993م).621 -618:7 .
( )2انظر :حيى بن ورف النووي .ياملنهاج يف ور صحيح متـلم بـن احلجـاجي.
ضبط وتعليق مـازن بـن عبـد الـرمحن البحصـلي( .ا ،1اجلبيـل :دار الصـديق،
1437هـ 2016 -م).364:5 .
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عــدمها ،بينمــا العــربة يف اليحكــيم الــداخلي هــي ألوــماص الن ـزاع بكــون
أحدمها متلم واآلخر ع ،أو يكون مرتبطاً مبصلحة املتلمني العظمى.
ومل جيعــل أهــل العلــم التــابقني هلــذا النــوع ا ـاً خاص ـاً بــه ،وهــذه
اليت ــمية حمدن ــة س ــاءت م ــن النظ ــام وتعاق ــب عليه ــا العلم ــاء والب ــاحثني
املعاصرين ومل يرفضوها.
اثلثا -التحكيم الدا ل :
واك ـ ــن تعري ـ ــف ه ـ ــذا الن ـ ــوع ان ـ ــه( :اليحك ـ ــيم ال ـ ــذي ي ـ ــيم ب ـ ــني
املتــلمني) ،فمــا كــان بــني املتــلمني فهــو داخــل ضــمن أمــة اإلســالم ،لــذا
يالحف وسود ترابط بني اسم هذا اليحكيم وطبيعيه الفعلية.
ومل جيعــل أهــل العلــم التــابقني هلــذا النــوع ا ـاً خاص ـاً بــه ،وهــذه
اليت ــمية حمدن ــة س ــاءت م ــن النظ ــام وتعاق ــب عليه ــا العلم ــاء والب ــاحثني
املعاصرين ومل يرفضوها.
ةني ع َم ة َةر بْة ة ِن
وم ــن أدلي ــه األن ــر ال ــذي رواه الش ــع ق ــالَ ( :ر ةةا َن بَة ة ْ َ
)(1
ْ
ا
َّعةى أ ي
ةني أ ِّا بْة ِن َر ْعةب  تَة َدار ِيف َتة ْ ء َ ،واد َ
اخلَطَّةا ِ َ وبَة ْ َ
ةك  ،فَ َج َع َةال بَةْيةنَةه َمةا َزيْةد بْ َةن َاثبِة  ،فَأَتَةيَةاس ِيف
َعلَى ع َم َر ،فَأَنْ َك َر َْلِ َ
اك لِتَ ْحك َم بَةْيةنَةنَا)).(2
َمْن ِزلِ ِه  ،فَةلَ َّما َد َ َال َعلَْي ِه قَا َ لَه ع َمر  :أَتَةْيةنَ َ
( )1أي اليــدافع يف اخلصــومة واعخــيالف ،انظــر :ابــن منظــور .يلتــان العــربي.
 .72/1مادة (درأ).
( )2أث ةةر مرس ةةل ص ةةا لالحتج ةةا  :أخرســه البيهقــي يف التــنن الكبــ ر –كيــاب أدب
القاضي – ابب :إنصاف اخلصمني يف املدخل عليه – أنر رقـم ( ،)20493وقـال
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وجةةه االسةةتدال  :حتــاكم عمــر بــن اخلطــاب  وأل بــن كعــب 
ومها صحابيان لزيد بن اثب  فدل على حتاكم املتلمان إىل متلم.
األلب ـ ــاين :مرس ـ ــل ،الش ـ ــع مل ي ـ ــدرمج احلادن ـ ــة .انظ ـ ــر :األلب ـ ــاين .يارواء الالي ـ ــل ي.
 .238/8يقةةو الباحةةث :املرســل عــن النـ  خييلــف عــن املرســل عــن الصــحابة
 ،ع سيما إن كـان الـراوي نقـة ومـن كبـار أو اواسـط اليـابعني ،خوفـاً مـن الـدخول
يف الوعيــد ابلكــذب علــى الن ـ  ،واملتــألة فيهــا تفصــيل ومل ينعقــد اإلمجــاع علــى
عــدم قبــول املرســل دطــالق  ،ونقــل عــن اعئمــة األربعــة احيجــاسهم ابملرســل والعمــل
به ع سـيما اإلمـام امحـد رمحـه  ،والـراسح لـدي أن مرسـل كبـار أو اواسـط اليـابعني
الثق ــات ع ــن الص ــحابة حي ــيج ب ــه وأن مرس ــلهم ع ــن النـ ـ  حي ــيج ب ــه اذا س ــاء م ــا
يعضــده وصــحح األئمــة مرســله .انظــر :اجلــديع ،عبــد بــن يوســف يحتريــر علــوم
احل ـ ــديثي( .ا ،3ب ـ ــ روت :مؤست ـ ــة ال ـ ـراين1428 ،ه ـ ـ 2007 -م).941/2 ،
وقــال ابــن تيمي ــة" :مراســيل حممــد ب ــن س ـ رين مــن اص ــح املراســيل" وصــحح اس ــناداً
مرس ـالً س ــاء م ــن طريق ــه .انظ ــر :امح ــد ب ــن عب ــد احلل ــيم اب ــن تيمي ــة .يمنه ــاج الت ــنة
النبويــةي .حتقيــق حممــد روــاد ســامل( .ا ،1ال ـرايق :سامعــة اعمــام حممــد بــن ســعود
اعسالمية1406 ،هــ) .237:6 .وقـال الـذه  :ي املرسـل إذا صـح إىل اتبعـي كبـ ر
فهو حجـة عنـد خلـق مـن الفقهـاء  ...وإذا صـح اعسـناد إىل اتبعـي ميوسـط الطبقـة
كمراسيل جماهد وابراهيم والشع فهو مرسل سيد يقبلـه قـوم ويـرده آخـروني .حممـد
بــن امحــد الــذه  .ياملوقظــةي .حتقيــق امحــد بــن وــهاب حامــد( .ا ،1الـرايق :دار
أطل ـ ــس اخلض ـ ـراء1439 ،ه ـ ـ 2018-م) .61 .ق ـ ــال العجل ـ ــي :يمرس ـ ــل الش ـ ــع
صحيح ع يكاد يرسـل إع صـحيحاً ي .امحـد بـن عبـد العجلـي .يمعرفـة الثقـات
برتتيــب اهليثمــي والتــبكيي .حتقيــق عبــد العلــيم عبــد العظــيم البتــيوي( ،ا ،1املدينــة
النبوية :مكيبة الدار1405 ،هـ 1985-م).12 .
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وخييل ـ ــف اليحك ـ ــيم اخل ـ ــاص ع ـ ــن ال ـ ــداخلي ،إذ الع ـ ــربة يف اليحك ـ ــيم
اخلــاص لشــم ا كــم بكونــه فــرداً أو أكثــر ومــدى خضــوعه جلهــة مــا مــن
عدمها ،بينما العربة يف اليحكيم الداخلي هي ألوـماص النـزاع بكو مـا مـن
املتلمني.
الفرع الثالث :نظرة على أنواع التحكيم يف النظام السعودي:
أوال -التحكيم اخلاص:
يتــمى ابللاــة اإليليزيــة ي Ad Hoc Arbitrationي) ، (1كمــا
يتمى ابليحكيم احلر وحتكيم احلاعت اخلاصة).(2
ويعـ ــرف ه ــذا اليحك ــيم ان ــه :ي ال ــذي ي ــيم حتـ ـ إدارة وإوـ ـراف
أط ـ ـراف الن ـ ـزاع أو منـ ــدوبيهم ،فيميـ ــارون انفتـ ــهم ا كـ ــم أو ا كمـ ــني
وييولــون يف الوق ـ عينــه حتديــد اإلس ـراءات والقواعــد الــت تطبــق بشــأنه
دون اإلوراف من منظمة أو مؤستة حتكيمي).(3
وقد أقر نظام اليحكيم التعودي لعام 1433هـ اليحكيم اخلـاص
يف عدد من املواد ،منها :ما ورد يف املـادة ( )13ونصـها :ي تشـكل هيلـة
( )1انظــر :اينــاع خلــف اخلالــدي .ياليحكــيم والوســائل البديلــة حلــل املنازعــاتي.
(ا ،1عمان :دار الثقافة1437 ،هـ 2016 -م).27 .
( )2انظر :عبدالعزيز بـن عبـدالرمحن آل فـراين .ياليحكـيم الـوطين واألسنـ وطـرق
تنفيــذ اعحكــام يف اململكــة العربيــة التــعوديةي( .ا ،1ال ـرايق :دار امليمــان،
1428هـ).81 .
( )3اخلالدي .ياليحكيم ي.27 .
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اليحكيم من حمكم واحد أو أكثر ،علـى أن يكـون العـدد فـردايً وإع كـان
اليحكـ ــيم ابط ـ ـالًي ،ومـ ــا ورد يف الفقـ ــرة ( )1م ـ ــن املـ ــادة ( )15ونص ـ ــها:
يلط ــريف اليحك ــيم اعتف ــاق عل ــى اخيي ــار ا كم ــني ي ،وم ــا ورد يف الفق ــرة
( )1من املادة ( )25ونصها :يلطريف اليحكيم اعتفـاق علـى اإلسـراءات
ال ــت تيبعه ــا هيل ــة اليحك ــيمي ،فه ــذه امل ـواد تين ــاول اليحك ــيم اخل ــاص م ــن
حيث اعتفاق على هيلة اليحكيم وتشكيلها واعسراءات الت تيبعها.
وجت ــدر اإلو ــارة إىل ان اليحك ــيم يعي ــرب خاصـ ـاً ول ــو اعتف ــاق ب ــني
طريف النزاع على تطبيق إسراءات وقواعد مركـز حتكـيم معـني أو منظمـة معينـة
طاملــا أن اليحكــيم يــيم خــارج إو ـراف وادارة املركــز أو املنظمــة ،فمث ـالً اك ــن
لألطـراف أن خيـياروا تطـبيق قـواعد اليحكـيم الصـادرة عـن جلنـة األمـم امليحـدة
لقانون اليجارة الدولية املعروفة بقواعد (اليونترتال . (1))UNCITRAL
وييشـ ــرا لـ ــذلك عـ ــدم خمالفـ ــة أحكـ ــام الش ـ ـريعة اإلسـ ــالمية وفق ـ ـاً
للمادة ( )5من نظام اليحكيم.
اثنيا -التحكيم ابإلحالة:
ويت ــمى ابليحك ــيم املقي ــد) ،(2واليحك ــيم الع ــادي) ،(3واليحك ــيم
( )1انظر :حممود عمر حممود .ينظام اليحكيم التـعودي اجلديـدي( .ا ،1سـدة:
خوارزم العلمية1434 ،هـ 2013 -م).27 .
( )2انظر :ابراهيم سليمان الربيش .ياليحكـيم اليجـاري الـدويلي( .ا ،1الـرايق:
مكيبة الرود1430 ،هـ 2009-م).59 .
( )3انظ ــر :ع ــالء آاب راين .يالوس ــائل البديل ــة حل ــل النزاع ــات اليجاري ــةي( .ا،1
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ابلقانون) ،(1واليحكيم ابلقضاء).(2
واك ــن تعريف ــه – بن ــاء عل ــى نظ ــام اليحك ــيم الت ــعودي – ان ــه:
ياخضــاع ا يكمــني العالقــة بينهمــا ألي وــروا وقواعــد تيعلــق ابليحكــيم
أو ألي اسراءات اتبعة لقواعد سارية املفعول ملركز حتكـيم مـع تقيـدمها يف
ا ال إليه مبا ع خيالف الشريعة والقواعد اآلمرة ابلنظامي.
وقــد اقــر نظــام اليحكــيم التــعودي لعــام 1433ه ـ هــذا النــوع مــن
اليحكيم ،ومن ذلـك :مـا ورد يف املـادة ( ،)5ومـا ورد يف الفقـرة ( )1مـن
املــادة ( )25ونصــها :ي لطــريف اليحكــيم اعتفــاق عل ــى اإلس ـراءات ال ــت
تيبعهــا هيلــة اليحكــيم ،مبــا يف ذلــك حقهمــا يف إخضــاع هــذه اإلس ـراءات
للقواع ــد الناف ــذة يف أي منظم ــة أو هيل ــة أو مركـ ـز حتك ــيم يف اململك ــة أو
خارسهــا ،بشــرا عــدم خمالفيهــا ألحكــام الش ـريعة اإلســالمية ي ،والعديــد
من نصوص النظام تقدم الشروا والقواعد الت اتفق عليها الطرفان علـى
مــا عــداها ،وتوســب العمــل هبــذه الشــروا والقواعــد ،وينظــر لــذلك الفقــرة
( )1من املادة ( )38من النظام.
ففي هذا النوع من اليحكـيم ييقيـد الطرفـان ابإلحالـة إىل مـا اتفقـا
عليه وع يتعهما بعد ذلك اخلروج عليه.
ويهدف هذا النوع من اليحكيم إىل الييت ر على ا يكمـني مـن اليعـرق
ب روت :منشورات احلل احلقوقية2008 ،م).30 .
( )1انظر :اخلالدي .ياليحكيمي.28 .
( )2انظر :آل فراين .ياليحكيمي.82 .
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لكل تفصيالت اتفاق اليحكيم ابإلحالة واعكيفاء مبا ورد يف ا ال إليه.
وجي ـ ــب عل ـ ــى ا يكم ـ ــني اتب ـ ــاع القواع ـ ــد ا ـ ــال إليه ـ ــا وإع ك ـ ــان
اليحكيم ابطالً خلروسه عن حدود اتفاق اليحكيم بينهما).(1
اثلثا -التحكيم ابلصل
)(2
ويت ـ ــمى ابليحك ـ ــيم املطل ـ ــق  ،وه ـ ــذا اليحك ـ ــيم اس ـ ــازه امل ـ ــنظم
اسيثناءً ،واألصل هو اليحكيم العادي).(3
وقــد اقــر نظــام اليحكــيم التــعودي لعــام 1433ه ـ هــذا النــوع مــن
اليحكـيم ،كمــا يف الفقـرة ( )2مــن املـادة ( )38ونصــها :ي إذا اتفـق طرفــا
اليحكيم صراحة على تفـوي هيلـة اليحكـيم ابلصـلح سـاز هلـا أن حتكـم
به وفق مقيضى قواعد العدالة واعنصافي.
واخيل ـ ــف الب ـ ــاحثني املعاصـ ـ ـرين يف مع ـ ــىن اليحك ـ ــيم ابلص ـ ــلح ويف
حدوده على نالنة أقوال.
القو ا و  :يف اليحكـيم ابلصـلح يعفـى فيـه ا كـم مـن تطبيـق
القواع ــد ال ــت اتف ــق عليه ــا ا يكم ــني وأن ــه حيك ــم مبقيض ــى قواع ــد الع ــدل
واإلنصاف).(4
( )1انظر :حمـمود التـيد اليحـيوي .ياليحكيم يف املواد املدنية واليجاريـةي( .د.ا،
اإلسكندرية :دار املطبوعات اجلامعية2010 ،م).62 .
( )2انظر :آاب راين .ي الوسائل البديلةي.30 .
( )3انظر :اخلالدي .ي اليحكيمي.29 .
( )4انظر :آاب راين .ي الوسائل البديلةي .30 .وانظر :اخلالدي .ي اليحكيمي.28 .
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القو الثاين :ييم اليقيـد يف اليحكـيم العـادي واليحكـيم ابلصـلح
بنظــام اليحكــيم وعئحيــه الينفيذيــة والقواعــد امليفــق عليهــا بــني ا يكمــني
وأن اعخ ــيالف ه ــو يف اس ـراء الص ــلح فيج ــري يف اليحك ــيم ابلص ــلح وع
جيري يف اليحكيم العادي).(1
القو الثالث :يف اليحكيم ابلصلح يعفى فيه ا كم مـن تطبيـق
القواع ــد ال ــت اتف ــق عليه ــا ا يكم ــني وأن ــه حيك ــم مبقيض ــى قواع ــد الع ــدل
واإلنص ــاف و ـريطة ع ــدم خمالف ــة الش ـريعة اإلس ــالمية والقواع ــد اآلم ــرة يف
النظام وحدود النزاع املعروق على ا كم). (2
والذي يرتسح لدي هو القول الثالـث ،نظـراً ألن نـ الفقـرة ()2
من املادة ( )38من نظام اليحكيم) (3لعـام 1433ه ـ والـت اعيمـد عليهـا
اص ــحاب القـ ــول األول غـ ــ ر منفصـ ــلة عـ ــن ابقـ ــي م ـ ـواد وفق ـ ـرات النظـ ــام
فيجب اعمال النصوص مجيعها وهو ما حتقق يف القول الثالث.
ولــذا اكــن تعريــف الــيحكم ابلصــلح ابنــه :ياعفــاء هيلــة اليحكــيم
مــن اليقي ـد مبــا اتفــق عليــه ا يكمــني وذلــك علــى مقيضــى قواعــد العدالــة
واعنص ــاف و ـريطة ع ــدم خمالف ــة الش ـريعة اإلس ــالمية والقواع ــد اآلم ــرة يف
( )1انظر :البج ــاد .ي اليحكيمي .53 .وانظر :آل فراين .ي اليحكيمي.83 .
( )2انظر :الزيد .ي الوسيزي.274 .
( )3ورد يف الفقرة ( )2من املادة ( )38من نظام اليحكيم التعودي لعام 1433هـ
ما نصه :ي إذا اتفق طرفا اليحكيم صراحة على تفوي هيلـة اليحكـيم ابلصـلح
ساز هلا أن حتكم به وفق مقيضى قواعد العدالة واإلنصافي.
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النظام وحدود النزاع املعروقي.
رابعاً -اليحكيم الداخلي واليحكيم الدويل واليحكيم املؤستي
سييم املرور علـيهم بنظـرة أوسـع وذلـك يف املبحثـني األول والثـاين،
نظراً لكون البحث منصباً عليهم بشيء من اليفصيل.
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املبحث األول :نظرة على التحكيم املؤسسي يف الفقه والنظام
وفيه مقدمة ومطلبان:
املقدمة
انيشــر اليحكــيم املؤستــي يف العــامل مــن خــالل مؤستــات ومراكــز
حتكيم دائمة يف اعقاب احلرب العامليـة األوىل ،وحاليـا يوسـد أربعـة آعف
مركز ومؤستة حتكيم يف العامل ).(1
والتــبب يف و ــيوع اليحك ــيم املؤست ــي – ع س ــيما يف منازع ــات
اليجــارة الدوليــة – هــو مــا ييميــز بــه هــذا النــوع مــن اليحكــيم مــن ســهولة
ويتــر ،فمراكــز اليحكــيم هلــا قـوائم اب كمــني مــن كافــة اخلـربات ،كمــا أن
هلذه املؤستات لوائح تنظم اسراءات اليحكيم لديها وتقدم املتاعدة يف
اععمال اعدارية الت حتياسها العمليـة اليحكيميـة مـن اعمـال التـكراترية
والرتمج ــة واحلف ــف فضـ ـالً عل ــى توف ره ــا املت ــاعدة للط ــرف ال ــذي يص ــدر
احلكم لصاحله ويرغب بينفيذه).(2
ومــع هــذه امل ـزااي فــإن لليحكــيم املؤستــي عيــوابً تيمثــل يف املبالاــة
يف رس ــوم ومص ــاريف اليحك ــيم ،ابإلض ــافة ليزع ــزع نق ــة اط ـراف الن ـزاع يف
حي ــدة وأمان ــة هيل ــة اليحك ــيم ال ــت اخيياره ــا مبعرف ــة املرك ــز م ــن القـ ـوائم
( )1انظر :خــالد حمــمد القـاضي .يمــوسـوعة اليحــكيم اليــجاري الــدويلي( .ا ،1القــاهرة:
دار الشــروق1423 ،هـ 2002 -م) .117 .وانظر :اخلالدي .ي اليحكيمي.28 .
( )2انظر :القـاضي .يموسوعة اليحكيمي.118 .
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املع ــدة ،وك ــون مراك ــز اليحك ــيم الدولي ــة تراع ــي مص ــا ال ــدول الص ــناعية
امليقدم ــة عـ ــلى حـ ــتاب ال ــدول النامي ــة ،ألن ه ــذه املراك ــز نش ــأت – يف
األساع – يف كنف الدول الصناعية امليقدمة ماداي). (1
املطلب األول :التعريف بالتحكيم املؤسسي يف الفقه والنظام
وفيه نالنة أفرع:
الفرع ا و  :التحكيم امل سس يف الفقه اإلسالم
مل أقــف علــى نصــوص يتــيدل هبــا علــى اليحكــيم املؤستــي سـواء يف
عصـر النـ  أو عصـري الصـحابة  واليـابعني رمحهـم ) . (2فـاليحكيم
اخلاص هو الاالب) (3على النصوص الشرعية الواردة يف اليحكيم.
( )1انظــر :القــاضي .يموســوعة اليحكــيمي .118 .وانظــر :انصــر بــن غنــيم الزيــد.
يال ـ ــوسيز يف و ـ ــر نظ ـ ــام اليحك ـ ــيم يف اململك ـ ــة العربي ـ ــة الت ـ ــعوديةي( .ا،1
الرايق :دار الصميعي1438 ،هـ 2017 -م).77 .
( )2وذلـك علـى مــذهب مـن يعيـد بقــول الصـحابة واليـابعني – مــن أهـل العلــم –
ويعي ــرب قـ ـوهلم حج ــة يف األحك ــام كاإلم ــامني أمح ــد ب ــن حنب ــل واس ــحاق ب ــن
راهويه ،إذ حييجان كث راً بقول الصحابة واليابعني يف العقائد واعحكـام ،ومـن
يطالع كياب املتائل للكوسج واملتائل لعبد بن امحد بـن حنبـل واملتـائل
لصا بن امحد بن حنبل جيد ذلك بكثرة.
( ) 3قلـ الاالــب ألن اجلــزم يف أمــر مــا يتــيلزم اإلحاطــة ،واإلحاطــة غــ ر واردة يف
األ ام العلميـة مهمـا سـعى الباحـث جلمـع املعلومـات مـن مصـادرها ،واجلـزم
غ ر مرغوب فيه علمياً ومن بديهيات البحث العلمي.
- 632 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثالث

وممــا وقف ـ عليــه مؤيــداً لكــون اليحكــيم اخلــاص هــو األصــل يف
الش ـريعة اإلس ــالمية ،م ــا س ــبق بيان ــه م ــن رض ــا الن ـ  لي ــويل الص ــحال
هــان بــن يزيــد احلــارني  اليحكــيم بــني قومــه ،فهــو  فــرد ع ييبــع
سهة معينة وإدا حيكم بني قومه أل م ارتضوا حكمه.
وك ــان الص ــحابة  إذا اخيص ــموا ورغب ـوا يف اليحك ــيم اخي ــاروا ف ــرداً
يرضونه ليحكم بينهم ،كما يف احلادنة الت وقعـ بـني اخلليفـة الراوـد عمــر بـن
اخلـطاب  وبني ُأل بن كعب  ،فوقع اخييارمها على زيد بن اثب .
وم ــن املق ــرر يف القواع ــد األص ـ ـولية أن (أتخ ــ ر البي ــان ع ــن وق ـ ـ
احلاسة ممينع)).(1
ونق ــل الت ــمعاين) (2اإلمج ــاع عل ــى ه ــذه القاع ــدة) ،(1ويف ذل ــك
( )1انظــر :امحــد بــن علــي اجلصــاص .يالفصــول يف األصــولي .حتقيــق عجيــل ساســم
النشـ ــمي( .ا ،2الكوي ـ ـ  :وزارة األوق ـ ــاف والش ـ ــؤون اعس ـ ــالمية1414 ،ه ـ ـ -
1994م) .47:2 .وانظ ــر :امح ــد ب ــن ادري ــس الق ـرايف .يو ــر تنق ـيح الفص ــولي.
(ا ،1بــ روت :دار الفكــر1424 ،ه ـ 2004 -م) .222 .وانظــر :منصــور بــن
حممــد التــمعاين .يقواطــع األدلــةي .حتقيــق عبــد بــن حــافف احلكمــي( .ا،1
ال ـ ـرايق :مكيبـ ــة اليوبـ ــة1419 ،ه ـ ـ 1998 -م) .150:2 .وانظـ ــر :حممـ ــد بـ ــن
احلت ــني الف ـراء .يالع ــدة يف أص ــول الفق ــهي .حتقي ــق امح ــد ب ــن عل ـي س ــ ر املب ــاركي.
(ا ،2ب روت :مؤستة الرسالة1410 ،هـ 1990 -م).724:3 .
( )2منصور بن حممد اليميمي التمعاين  ،ابو املظفر ،مفت خرسان وويخ الشافعية ،
ولــد عــام 426ه ـ  ،حمــدم ومفتــر واصــويل وفقيــه وــافعي ،تــويف عــام 489ه ـ ،
كـان مـن أهـل احلــديث والتـنة واجلماعـة  ،مـن كيبــه اعصـطالم وقواطـع األدلــة يف
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يق ــول الف ـراء  :ي ع جي ــوز أتخــ ر البي ــان ع ــن وق ـ احلاســة ،ألن وق ـ
احلاســة هــو وق ـ األداء ،فــإذا مل يكــن مبين ـاً تعــذر األداء ،فلــم يكــن بــد
من البياني).(3
فلو كان اليحكيم املؤستي نوعاً معروفاً يف الشريعة ،ألروـد إليـه
الن  ،إذ أن أتخ ر البيان عن وق احلاسة ممينع.
ومؤدى ذلك أن اليحكيم املؤستي من متائل اإلابحـة ،فـال هـو
ممــا أوسبيــه الشـريعة وع هــو ممــا حرميــه ،فكــان علــى ويل األمــر تنظيمــه ملــا
فيه مصلحة اليمع ،إذ أن املبا من جماعت سن األنظمة.
الفرع الثاين :التحكيم امل سس يف النظام السعودي الساري
يتــمى ابللاــة اإليليزيــة ي Institutional Arbitrationي ،
)(4

اصول الفقه واعنيصار ابألنر  .انظر :الذه  .يس ر اعالم النبالءي.114:19 .
( )1انظر :التمعاين .يقواطع األدلةي.150:2.
( )2حممد بن احلتني البادادي  ،ابو يعلى ،ويعـرف اببـن الفـراء ،وـيخ احلنابلـة،
قاضي دار اخلالفة واحلرمي وحران وحلوان العراق ،ولد عام 380هـ  ،تويف عام
458ه ـ  ،مجــع كيــاب ابطــال اليــأويالت ومحلــه إىل اخلليفــة العباســي القــادر
ابه فأعجب ــه  ،س ــرت ل ــه أم ــور وف ـ  ،م ــن كيب ــه ابط ــال الي ــأويالت ألخب ــار
الصــفات والعــدة يف أصــول الفقــه واليعليقــة الكــربى  . .انظــر :الــذه  .يســ ر
اعالم النبالءي.89:18 .
( )3انظر :الفراء .ي العدة يف أصول الفقهي.724:3.
( )4انظر :اخلالدي .ياليحكيم ي.27 .
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كما يتمى ابليحكيم النظام ــي).(1
ويعرف انه ي الذي تيـوعه هيلـات أو مؤستـات أو مراكـز وطنيـة
أو دولي ــة دائم ــة خميص ــة ابليحك ــيم اس ــيناداً إىل قواع ــد واس ـراءات حم ــددة
حتددها اعتفاقيات الدولية أو القرارات املنشلة هلذه اهليلاتي).(2
وجت ـ ــدر اإلو ـ ــارة إىل أن بع ـ ـ ـ اعتفاقي ـ ــات الدولي ـ ــة) (3اعرتف ـ ـ ـ
ابليحكيم املؤستي واليحكيم اخلاص دون أدىن تفرقة يف املعاملة بينهما).(4
واقر نظام اليحكـيم التـعودي لعـام 1433ه ـ اليحكـيم املؤستـي ،
ومــن ذلــك :مــا ورد يف املــادة ( )4ونصــها :ي يف األح ـوال الــت جييــز فيهــا
ه ــذا النظ ــام لط ــريف اليحك ــيم اخيي ــار اإلسـ ـراء الواس ــب اعتب ــاع يف مت ــألة
معينـ ــة ،فـ ــإن ذلـ ــك يضـ ــمن حقهمـ ــا يف الرتخـ ــي للاـ ــ ر يف اخييـ ــار هـ ــذا
اعسراء ،ويعد من الا ر يف هذا الشأن كل فـرد أو هيلـة أو منظمـة أو مركـز
لليحكــيم يف اململكــة العربيــة التــعودية أو يف خارسهــاي ،ومــا ورد يف الفقــرة
( )1انظر :آل فراين .ياليحكيمي.81 .
( )2آل فراين .ياليحكيمي.81 .
( ) 3اعتفاقي ــات الدولي ــة ذات العالق ــة ميع ــددة ،واكيف ــي ابليمثي ــل عتفاقي ــة دولي ــة
واحــدة انضــم إليهــا اململكــة ،فل راســع نـ الفقــرة ( )2مــن املــادة ( )1مــن
اتفاقيــة نيوي ــورمج بشــأن اعع ـرتاف احك ــام ا كمــني األسنبي ــة لع ــام 1958م
والـ ــت انضـ ــم إليهـ ــا اململكـ ــة مبوسـ ــب املرسـ ــوم امللكـ ــي رقـ ــم م 11/واتريـ ــخ
1414/07/16هـ.
( )4انظر :القـاضي .يموسوعة اليحكيمي.119 .
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( )1من املـادة ( )25ونصـها :ي لطـريف اليحكـيم اعتفـاق علـى اإلسـراءات
ال ـ ــت تيبعهـ ـ ــا هيلـ ـ ــة اليحك ـ ــيم ،مبـ ـ ــا يف ذلـ ـ ــك حقهم ـ ــا يف إخضـ ـ ــاع هـ ـ ــذه
اإلس ـ ـراءات للقواعـ ــد النافـ ــذة يف أي منظمـ ــة أو هيلـ ــة أو مركـ ــز حتكـ ــيم يف
اململكة أو خارسها بشرا عدم خمالفيها ألحكام الشريعة اإلسالميةي.
واهــيم املــنظم التــعودي ابليحكــيم املؤستــي ،فصــدر ق ـرار جملــس
ال ــوزراء رق ــم ( )257واتري ــخ 1435/06/14ه ـ ـ واملع ــدل بق ـ ـرار جمل ــس
الوزراء رقم ( )107واتريخ 1437/04/08هـ ،والـذي يعيـرب نقلـة نوعيـة
يف اليحكــيم املؤستــي يف اململكــة دنشــاء اللجنــة الدائمــة اخلاصــة مبراكــز
اليحكيم التعودية .كمـا تضـمن قـرار جملـس الـوزراء التـابق انشـاء املركـز
التعودي لليحكيم اليجاري).(1
الفرع الثالث :املقارنة بني الفقه والنظام يف التحكيم امل سس
يالحــف ان الفقــه اإلســالمي مل ييعــرق لليحكــيم املؤستــي نظ ـراً
لع ــدم ورود نص ــوص و ــرعية يف اليحك ــيم املؤست ــي ،مم ــا يؤك ــد عل ــى أن
اليحكـ ــيم املؤستـ ــي مـ ــن متـ ــائل اعابحـ ــة ،لـ ــذا قـ ــام املـ ــنظم التـ ــعودي
بينظيمها يف نظام اليحكيم التعودي لعام 1433هـ.
ومل يكــون اليحك ــيم املؤستــي معروف ـاً مــن قب ــل – تنظيمي ـاً – يف
اململكــة ع يف نظــام اليحكــيم امللاــي لعــام 1403ه ـ وع يف نظــام ا كمــة
اليجارية لعام 1350هـ.
( )1قرار جملس الوزراء رقم ( )107واتريخ 1437/04/08هـ املنشور يف اجلريـدة
الر ية (أم القرى) التنة ( ،)93العدد ( )4604بياريخ 1437/04/26هـ.
- 636 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثالث

املطلب الثاني :تنظيم التحكيم املؤسسي يف اململكة
وفيه فرعان:
الفرع ا و  :اللجنة الدائمة ملرارز التحكيم السعودية
أنشأ املنظم اللجنة الدائمـة اخلاصـة مبراكـز اليحكـيم التـعودي ،
ومقرها جملس الارف اليجارية والصناعية مبدينة الرايق.
ومهام اللجنة الدائمة تيلم يف):(2
 -1املوافقة على اصدار تراخي دنشاء مراكز حتكيم سعودية وفروع
هلا ،وفقاً لقواعد تضعها.
 -2وضع معاي ر لقيد ا كمني يف املراكز الت ترخ هلا.
 -3وضع معـاي ر اسرتوـاديه ليحديـد اتعـاب ا كمـني ومصـاريفهم يف
املراكز الت ترخ هلا.
وهبـ ــذا ييضـ ــح أن طبيعـ ــة عمـ ــل اللجنـ ــة الدائمـ ــة ملراكـ ــز اليحكـ ــيم
التعودية هي:
 -1طبيعة تنظيمية :بوضعها القواعد واملعاي ر التـعودية والـت ييوسـب
على كافة مراكز اليحكيم يف اململكة اليقيد هبا.
)(1

( )1قـ ـرار جمل ــس ال ــوزراء رق ــم ( )257واتري ــخ 1435/06/14ه ـ ـ واملع ــدل بقـ ـرار
جمل ــس ال ــوزراء رق ــم ( )107واتري ــخ 1437/04/08ه ــ ،املنش ــور يف اجلري ــدة
الر ية (أم القرى) التنة ( ،)93العدد ( )4604بياريخ 1437/04/26هـ.
( )2البند (أوعً) من قرار جملس الوزراء رقم ( )107واتريخ 1437/04/08هـ.
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 -2طبيع ــة رقابي ــة :ابليأك ــد م ــن م ــدى اليـ ـزام ه ــذه املراك ــز ابلقواع ــد
واملعاي ر الصادرة من اللجنة.
وأصـ ــدرت اللجنـ ــة الدائمـ ــة ملراكـ ــز اليحكـ ــيم التـ ــعودية نالنـ ــة ل ـ ـوائح:
عئح ـ ــة قواع ـ ــد الرتخ ـ ــي ملراك ـ ــز اليحك ـ ــيم ملراك ـ ــز اليحك ـ ــيم الت ـ ــعودية لع ـ ــام
1439هــ ،وعئحــة املعــاي ر اعسرتوــادية ليحديــد اتعــاب ا كمــني ومصـاريفهم
لعام 1439هـ والالئحة الداخلية املنظمة لعمل اللجنة الدائمة).(1
ويبدأ سراين اللوائح الثالنة اعيباراً مـن  14ربيـع اآلخـر 1439ه ـ
املوافق األول من يناير 2018م).(2
ومل ينشـ ـ ــروا يف اجلريـ ـ ــدة الر ي ـ ـ ــة  ،علم ـ ـ ـاً ان النظـ ـ ــام األساس ـ ـ ــي
للحكــم) (3قــد ن ـ يف املــادة ( )71منــه عل ــى أن :ي تنشــر األنظمــة يف
اجلريــدة الر يــة وتكــون انفــذة املفعــول مــن اتريــخ نشــرها مــا مل يــن علــى
( )1صدرت اللوائح الثالنة بقرار رئيس اللجنة الدائمـة ملراكـز اليحكـيم التـعودية
رقــم (1439/1ه ــ) واتريــخ 1439/04/02ه ـ  ،ومل تنشــر الل ـوائح أو الق ـرار
يف اجلريدة الر ية ( أم القرى).
( )2انظر :الفقرة ( )3من املادة ( )27من عئحة قواعد الرتخي ملراكز اليحكيم
التــعودية لعــام 1439ه ــ ،والفقــرة ( )2مــن املــادة ( )10مــن عئحــة املعــاي ر
اعسرتوـ ـ ــاديه ليحديـ ـ ــد اتعـ ـ ــاب ا كمـ ـ ــني ومصـ ـ ــاريفهم لـ ـ ــدى املراكـ ـ ــز لعـ ـ ــام
1439ه ـ ــ ،والفقـ ــرة ( )2مـ ــن ق ـ ـرار رئـ ــيس اللجنـ ــة الدائمـ ــة ملراكـ ــز اليحكـ ــيم
التعودية رقم (1439/1هـ) واتريخ 1439/04/02هـ.
( )3الصادر ابملرسوم امللكي رقـم (أ )90/واتريـخ 1412/08/27ه ـ واملنشـور يف
اجلريدة الر ية (أم القرى) يف العدد ( )3397واتريخ 1412/09/02هـ.
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اتريخ آخري.
لـ ــذا تـ ــدارمج ذلـ ــك مـ ــن قبـ ــل اللجنـ ــة الدائمـ ــة ملراكـ ــز اليحكـ ــيم
الت ــعودية م ــع قيامه ــا ب ــبع اليع ــديل عل ــى اللـ ـوائح ،فأص ــدرت عئح ــة
قواعـ ـ ــد الرتخـ ـ ــي ملراكـ ـ ــز اليحكـ ـ ــيم ملراكـ ـ ــز اليحكـ ـ ــيم التـ ـ ــعودية لعـ ـ ــام
1440هـ ـ ـ) ،(1وعئحـ ــة املعـ ــاي ر اعسرتوـ ــادية ليحديـ ــد اتعـ ــاب ا كمـ ــني
ومص ــاريفهم لع ــام1440هـ ــ ،والالئح ــة الداخلي ــة املنظم ــة لعم ــل اللجن ــة
الدائمة ملراكز اليحكيم التعودية لعام 1439هـ).(2
ويبــدأ س ـراين الل ـوائح الثالنــة مــن اتريــخ النشــر يف اجلريــدة الر يــة
وهو 1440/03/01هـ املوافق 2018/11/09م.
الفرع الثاين :املررز السعودي للتحكيم التجاري
ا ــه ابللا ــة اعيليزيــة (Saudi Center for Commercial
) Arbitrationوموقع ـ ـ ــه عل ـ ـ ــى و ـ ـ ــبكة املعلوم ـ ـ ــات (اإلنرتنـ ـ ـ ـ ):
 www.sadr.orgوقد أقر املـنظم التـعودي وسـود هـذا املركـز ،ويقـع حتـ
( )1ص ـ ــدرت الالئح ـ ــة بقـ ـ ـرار اللجن ـ ــة الدائم ـ ــة ملراك ـ ــز اليحك ـ ــيم الت ـ ــعودية رق ـ ــم
(د )1/7/واتريخ 1440/01/21هـ  ،ونشرت يف اجلريدة الر ية ( أم القرى
) يف العدد ( )4852واتريخ 1440/03/1هـ.
( )2صــدرت كــل مــن الالئحيــني بق ـرار اللجنــة الدائمــة ملراكــز اليحكــيم التــعودية
رقم (د )1/5/واتريخ 1439/04/02هـ  ،و النشر يف اجلريـدة الر يـة ( أم
القرى ) يف العدد ( )4852واتريخ 1440/03/1هـ.
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)(1

مظلة جملس الارف اليجارية والصناعية ،ومقره الرئيس مدينة الرايق .
وأصــدر املركــز قواعــد اليحكــيم وأصــبح ســارية املفعــول اعيبــاراً
من  26ووال 1437هـ املوافق  31يوليو 2016م).(2
واخيصاصاته:
 -1اإلوـراف علــى إسـراءات اليحكــيم يف املنازعــات اليجاريــة واملدنيــة
ذات الصــلة الــت ييفــق اطرافهــا علــى تتــوييها حتكيمي ـاً يف اطــار
املركـ ــز وفـ ــق مـ ــا تقضـ ــي بـ ــه اعنظمـ ــة املرعيـ ــة واملبـ ــاد القضـ ــائية
اليجارية واملدنية املتيقرة ).(3
 -2متثي ــل اململك ــة يف جم ــال اليحك ــيم اليج ــاري حمليـ ـاً ودوليـ ـاً وذل ــك
ابلينتيق مع جملس الارف اليجارية والصناعية ).(4
 -3اســيقبال املركــز إليــداع نتــمة مــن العقــد املــربم بــني ا ــيكم وبــني
ا كم ).(5
( )1انظـ ـ ـ ــر :البنـ ـ ـ ــد (اثني ـ ـ ـ ـاً) مـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـرار جملـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء رقـ ـ ـ ــم ( )107واتريـ ـ ـ ــخ
1437/04/08هـ.
( )2املركــز التــعودي لليحكــيم اليجــاري .يقواعــد اليحكــيم وقواعــد الوســاطةي( .
د.ا ،الرايق  :املركز التعودي لليحكيم اليجاري1437 ،هـ).43-13 .
( )3انظر البند التابق.
( )4انظر:البن ـ ـ ـ ــد (رابع ـ ـ ـ ـ ـاً) م ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـرار جملـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء رقـ ـ ـ ـ ــم ( )107واتريـ ـ ـ ـ ــخ
1437/04/08هـ.
( )5انظ ــر :الفق ــرة ( )1م ــن امل ــادة ( )7م ــن الالئح ــة الينفيذي ــة لنظ ــام اليحك ــيم
الصــادر مبوســب قـرار جملــس الــوزراء رقــم ( )541واتريــخ 1438/08/26هــ،
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أما مهام جملس ادارة املركز فعلى النحو اليايل):(1
 -1املوافقــة علــى ل ـوائح املركــز والقواعــد والق ـرارات وامليطلبــات الالزمــة
لعمله وما ييصل مبوارده املالية وعمل فروعه.
 -2اعــداد قائمــة ا ــاء ا كمــني يف جمــال اخيص ــاص املركــز ،اكــن
لألطراف املعنية اعطالع عليها واعخييار منها أو من غ رها.
 -3وضع معاي ر اسرتوـاديه ليحديـد اتعـاب ا كمـني املقيـدين ابملركـز
ومصاريفهم.
 -4انشاء فروع للمركز داخل اململكة وخارسها تب احلاسة.
 -5اختاذ ما يلزم من ترتيبات يف وأن القضـااي الداخلـة يف اخيصـاص
املرك ــز يف مجي ــع املنازع ــات ال ــت تنش ــأ ب ــني األو ــماص م ــن ذوي
التلطة الطبيعة أو اععيبارية.
ومــن املفيــد توضــيح مــا ايــاز بــه هــذا املركــز عــن أي مركــز حتكــيم
سعودي آخر ،ابليايل:
أوال -مة ة ةةن حية ة ةةث أداة اإلنشة ة ةةاء النظامية ة ةةة :فـ ـ ــاملركز التـ ـ ــعودي
لليحكيم اليجاري أنش مبوسب قرار جملس الـوزراء) .(2وع اكـن الـيظلم مـن
واملنشور يف اجلريدة الر ية (أم القرى) التـنة ( ،)95العـدد ( )4674بيـاريخ
1438/09/14هـ.
( )1انظـ ـ ـ ــر :البنـ ـ ـ ــد (اثلث ـ ـ ـ ـاً) مـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـرار جملـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء رقـ ـ ـ ــم ( )107واتريـ ـ ـ ــخ
1437/04/08هـ.
( )2انظـ ـ ـ ــر :البنـ ـ ـ ــد (اثني ـ ـ ـ ـاً) مـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـرار جملـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء رقـ ـ ـ ــم ( )107واتريـ ـ ـ ــخ
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هـ ــذا الق ـ ـرار ألنـ ــه مـ ــن أعمـ ــال التـ ــيادة ،ـ ــالف الرتخـ ــي ملركـ ــز حتكـ ــيم
ســعودي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة ملراكــز اليحكــيم التــعودية فــيمكن الــيظلم
منه).(1
اثني ةةا -م ةةن حي ةةث االرتب ةةاي التنظيمة ة  :ف ــاملركز التــعودي لليحك ــيم
اليج ـ ــاري ييب ـ ــع جمل ـ ــس الا ـ ــرف اليجاري ـ ــة والص ـ ــناعية ،بينم ـ ــا مراك ـ ــز اليحك ـ ــيم
التعودية األخرى ختضع لتلطة اللجنة الدائمة ملراكز اليحكيم التعودية).(2
اثلث ةةا -م ةةن حي ةةث العالق ةةة م ةةع اللجن ةةة الدائم ةةة ملرار ةةز التحك ةةيم
الس ةةعودية :ع خيض ــع املرك ــز الت ــعودي لليحك ــيم اليج ــاري لت ــلطة اللجن ــة
الدائمــة والعالقــة بينهمــا عالقــة حمــدودة تقيصــر علــى تزويــد املركــز التــعودي
بقائمة ا كمني لديـه إىل اللجنـة الدائمـة) ،(3بينمـا مراكـز اليحكـيم التـعودية
األخرى ختضع لتلطة اللجنة الدائمة ملراكز اليحكيم التعودية).(4
1437/04/08هـ.
( )1انظر :املادة ( )21من عئحة قواعد الرتخي ملراكز اليحكيم التعودية.
( )2انظــر :ق ـرار جملــس الــوزراء رقــم ( )107واتريــخ 1437/04/08ه ــ .وانظــر:
الفقــرة ( )4مــن املــادة ( )9واملــادة ( )20مــن عئحــة قواعــد الرتخــي ملراكــز
اليحكيم التعودية.
( )3انظ ـ ـ ــر :البن ـ ـ ــد (سادس ـ ـ ـاً) م ـ ـ ــن ق ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ــس ال ـ ـ ــوزراء رق ـ ـ ــم ( )107واتري ـ ـ ــخ
1437/04/08هـ.
( )4انظــر :الفقــرة ( )3مــن املــادة ( )9واملــادة ( )20مــن عئحــة قواعــد الرتخــي
ملراكز اليحكيم التعودية.
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رابعا -من حيث الشكل النظةام  :تبـني يل أن املركـز التـعودي
لليحكــيم اليجــاري عبــارة عــن هيلــة نفــع عــام تيبــع جملــس الاــرف اليجاريــة
والصــناعية ،والــت بــدورها تعيــرب هيلــة نفــع عــام ع هتــدف لل ـربح وع جيــوز
هل ــا العم ــل ابليج ــارة ،وختض ــع م ــن الناحي ــة اإلداري ــة واملالي ــة وم ــن حي ــث
اليك ـ ــوين واإلنش ـ ــاء لت ـ ــلطة وزي ـ ــر اليج ـ ــارة ) ،(1بينم ـ ــا مراك ـ ــز اليحك ـ ــيم
التعودية األخرى تعيرب وركات جتارية).(2
امسةةا -مةةن حيةةث اصةةدار اللةةوائ والقواعةةد :للمركــز ســلطة
اصــدار الل ـوائح والقواعــد وامليطلبــات الالزمــة لعملــه واملوافقــة عليهــا )،(3
بينما مراكز اليحكيم التعودية األخرى ع متلك هذه التلطة).(4
سادس ةةا -م ةةن حي ةةث التمثي ةةل :اث ــل املركــز التــعودي لليحك ــيم
( )1انظر :املواد ( )1و( )3و( )10من نظام الارف اليجاريـة والصـناعية الصـادر
ابملرســوم امللكــي رقــم (م )6/واتريــخ 1400/04/30ه ــ .وانظــر :امل ـواد ()2
و( )45و( )48و( )58م ـ ـ ــن الالئح ـ ـ ــة الينفيذي ـ ـ ــة لنظ ـ ـ ــام الا ـ ـ ــرف اليجاري ـ ـ ــة
والص ـ ـ ـ ـ ــناعية الص ـ ـ ـ ـ ــادر بقـ ـ ـ ـ ـ ـرار وزي ـ ـ ـ ـ ــر اليج ـ ـ ـ ـ ــارة رق ـ ـ ـ ـ ــم ( )25464واتري ـ ـ ـ ـ ــخ
1438/05/17ه ـ واملنشــور يف اجلريــدة الر يــة (أم القــرى) العــدد ()4658
واتريخ 1438/05/20هـ.
( )2انظر :البند ( )1فقـرة ( )1مـن املـادة ( )3مـن عئحـة قواعـد الرتخـي ملراكـز
اليحكيم التعودية.
( )3انظـ ـ ـ ــر :البنـ ـ ـ ــد (اثلث ـ ـ ـ ـاً) مـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـرار جملـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء رقـ ـ ـ ــم ( )107واتريـ ـ ـ ــخ
1437/04/08هـ.
( )4انظر :املادة ( )4من عئحة قواعد الرتخي ملراكز اليحكيم التعودية.
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)(1

دون مراكـز

اليجاري اململكـة يف جمـال اليحكـيم اليجـاري حمليـاً ودوليـاً
اليحكيم التعودية األخرى.
س ة ةةابعا -م ة ةةن حي ة ةةث املسة ة ة ولية :أن امل ـ ــادة ( )16م ـ ــن قواع ـ ــد
اليحكــيم أمــام املركــز) (2قــد أعفـ اعضــاء هيلــة اليحكــيم وحمكــم اليــداب ر
املتيعجلة واملتؤول اإلدارية ابملركز التـعودي لليحكـيم اليجـاري وجملـس
ادارة املرك ـ ــز م ـ ــن أي مت ـ ــؤولية) ،(3ـ ــالف مت ـ ــؤولية مراك ـ ــز اليحك ـ ــيم
التــعودية األخــرى أمــام اللجنــة الدائمــة ملراكــز اليحكــيم التــعودية والــت
تتيمر طوال فـرتة سـراين الرتخـي وتبقـى إىل مـا بعـد إلاـاء الرتخـي أو
انيهائه أو عدم جتديده بتنة).(4
اثمنةةا -مةةن حيةةث اخلئةةوع لالئحةةة قواعةةد ال ةةي والئحةةة
املعايري االس تاديه :ع تتري على املركـز التـعودي لليحكـيم اليجـاري
عئح ــة قواع ــد الرتخ ــي ملراك ــز اليحك ــيم الت ــعودية وع عئح ــة املع ــاي ر
( )1انظـ ـ ـ ــر :البنـ ـ ـ ــد (رابع ـ ـ ـ ـاً) مـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـرار جملـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء رقـ ـ ـ ــم ( )107واتريـ ـ ـ ــخ
1437/04/08هـ.
( )2أصـ ـ ـ ـ ــبح س ـ ـ ـ ـ ــارية املفع ـ ـ ـ ـ ــول اعيبـ ـ ـ ـ ــاراً م ـ ـ ـ ـ ــن 1437/10/26ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ املواف ـ ـ ـ ـ ــق
2016/07/31م.
( )3انظـ ـ ــر :املركـ ـ ــز التـ ـ ــعودي لليحكـ ـ ــيم اليجـ ـ ــاري .يقواعـ ـ ــد اليحكـ ـ ــيم وقواعـ ـ ــد
الوساطةي.25 .
( )4انظــر :الفقــرة ( )3مــن امل ــادة ( )8والبنــدين (ز) و( ) مــن الفقــرة ( )4م ــن
امل ـ ــادة ( )11وامل ـ ــادتني ( )12و( )14م ـ ــن عئح ـ ــة قواع ـ ــد الرتخ ـ ــي ملراك ـ ــز
اليحكيم التعودية.
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اعسرتوــادية ليحديــد أتعــاب ا كمــني ومصــاريفهم لــدى املراكــز ،بينمــا
تتري على مراكز اليحكيم التعودية األخرى).(1

( )1انظـ ـ ـ ــر :البنـ ـ ـ ــد (اثلث ـ ـ ـ ـاً) مـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـرار جملـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء رقـ ـ ـ ــم ( )107واتريـ ـ ـ ــخ
1437/04/08هـ .وانظر :املادة ( )1من عئحة قواعد الرتخي يف تعريف
املركز ،واملادتني ( )1و( )2من عئحة املعاي ر اعسرتواديه.
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املبحث الثاني :نظرة على التحكيم الدولي والداخلي يف النظام
السعودي الساري
وفيه مقدمة ومطلبان:
املقدمة
بعد احلديث عن املتـيحدم األول مـن أنـواع اليحكـيم يف النظـام
التــعودي لعــام 1433ه ــ ،وهــو اليحكــيم املؤستــي ،توســب إلقــاء نظــرة
عل ـ ــى اليحك ـ ــيم ال ـ ــدويل واخيالف ـ ــه ع ـ ــن اليحك ـ ــيم ال ـ ــداخلي يف النظ ـ ــام
التــعودي ،ع ســيما وقــد عرفـ اليحكــيم الــدويل واليحكــيم الــداخلي يف
الفقه اإلسالمي ضمن اليمهيد.
املطلب األول :التعريف بالتحكيم الدولي والداخلي يف النظام
وفيه نالنة أفرع:

الساري

الفرع ا و  :التحكيم الدوي يف النظام السعودي الساري:
يت ـ ــمى اليحك ـ ــيم ال ـ ــدويل ابليحك ـ ــيم األسنـ ـ ـ ) ،(1واو ـ ــار نظ ـ ــام
اليحكيم لعام 1433هـ له يف املادتني ( )2و( )3منه.
( )1انظ ــر :عب ــد العزي ــز ب ــن حمم ــد العب ــد اللطي ــف .ياليحك ــيم يف اململك ــة العربي ــة
الت ــعوديةي .رس ــالة دكي ــوراه .سامع ــة اني ــف العربي ــة للعل ــوم األمني ــة .الـ ـرايق
(1435هـ 2014 -م).101 .
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ويع ـ ــرف بش ـ ــكل ع ـ ــام ان ـ ــه :ي اليحك ـ ــيم يف جم ـ ــاعت عالق ـ ــات
اليجارة الدوليةي).(1
وهذه هي احلالة الوحيدة – فيما وقف عليـه – والـت سعـل فيهـا
املــنظم التــعودي لــال اليحكــيم أتنــ ر علــى نــوع اليحكــيم ،وذلــك مــن
خــالل اعيبــار املــنظم اليحكــيم دولي ـاً إذا كــان موضــوعه ميعلــق ابليجــارة
الدولية وفق حلاعت حمددة.
وق ــرر امل ــنظم الت ــعودي يف امل ــادة ( )3م ــن نظ ــام اليحك ــيم لع ــام
1433هـ ـ أربعــة معــاي ر ععيبــار اليحكــيم ميعلــق ابليجــارة الدوليــة ،فــإن
حتقق أي منها فاليحكيم ييعلق ابليجارة الدوليـة وابليـايل يكـون اليحكـيم
دوليـاً ،أمــا كونــه خاضــع للنظــام التــعودي بعــد حتقــق املعيــار أو ع فيلــك
متألة أخرى سييم ثها.
واملعاي ر املقررة نظاماً على النحو اليايل:
املعية ةةار ا و  :إذا ك ــان املرك ــز ال ـ ـرئيس ألعم ــال ك ــل م ــن طـ ــريف
اليحكــيم يقــع يف أكثــر مــن دولــة ،فــإن تعــددت مراكــز األعمــال للطــرفني
فــالعربة ابملركــز األكثــر ارتباط ـاً مبوضــوع الن ـزاع ،وإن مل يكــن ألحــد طــريف
اليحكيم أو كليهما مركز أعمال حمدد فالعربة مبحل اإلقامة املعياد.
املعية ةةار الثة ةةاين :إذا ك ـ ـان املرك ــز ال ـ ـرئيس ألعم ــال ك ــل م ــن ط ــريف
اليحكيم يقـع يف الدولـة نفتـها وقـ إبـرام اتفـاق اليحكـيم يف حالـة كـان
( )1انظر :حممود .ي نظام اليحكيمي.32 .
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مكــان إس ـراءات اليحكــيم خــارج الدولــة أو يف حالــة ك ــان مك ــان تنفيــذ
اعليزامـات اجلوهريـة للعالقـة اليجاريـة خـارج الدولـة أو كـان املكـان خـارج
الدولة أكثر ارتباطاً مبوضوع النزاع.
املعيةةار الثالةةث :إذا اتفــق طرفــا اليحكــيم علــى اللجــوء إىل منظمــة
أو هيلة حتكيم دائمة أو مركزا لليحكيم مقره خارج اململكة.
املعية ةةار الرابة ةةع :إذا كـ ــان موضـ ــوع الن ـ ـزاع الـ ــذي يشـ ــمله اتفـ ــاق
اليحكيم يرتبط اكثر من دولة.
وهذه احلاعت ساءت علـى سـبيل احلصـر فـال اكـن اليوسـع فيهـا
أو القياع عليها.
وتعريف اليحكيم الدويل بشكل عام ع يصلح كيعريف يف النظـام
التــعودي ،فمجــاعت اليجــارة الدوليــة ميعــددة واملــنظم التــعودي حصــر
تعريــف اليحكــيم الــدويل بكونــه ميعلــق ابليجــارة الدوليــة ضــمن حــاعت
حمددة مل يعيد با رها.
وابليــايل فــإن اليعريــف العــام ال ـوارد لليحكــيم الــدويل – يف نظــري
قاصر -عن مراد املنظم التـعودي ،ولـذا فـإن تعريـف اليحكـيم الـدويل يف
النظــام التــعودي هــو :ي اليحكــيم الــذي ييعلــق مبوضــوع اليجــارة الدوليــة
وفقاً إلحدى احلاعت الواردة على سبيل احلصر يف املـادة ( )3مـن نظـام
اليحكيم التعودي ي.
وتــربز اوــكالية يف ن ـ املــادة ( )2مــن نظــام اليحكــيم التــعودي
لعــام 1433ه ــ ،تيمثــل يف صــياغة عبــارة (إذا كــان حتكيم ـاً جتــارايً دولي ـاً
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جيري يف اخلارج) وامليعلقة ابليحكيم الدويل وذلك يف حتديد املقصـود مـن
اجلراين.
وق ــد عاجلـ ـ امل ــادة الثالث ــة م ــن النظ ــام ه ــذه اإلو ــكالية وأفص ــح
املــنظم ان املقصــود ابجل ـراين أي معيــار مــن املعــاي ر األربعــة ا ــددة علــى
سبيل احلصر يف ذات املادة ععيبار اليحكيم دولياً.
ومل يكـ ــون اليحكـ ــيم الـ ــدويل معروف ـ ـاً مـ ــن قبـ ــل – تنظيمي ـ ـاً – يف
اململكــة ع يف نظــام اليحكــيم امللاــي لعــام 1403ه ـ وع يف نظــام ا كمــة
اليجارية لعام 1350هـ.
وأتكيــداً لــذلك كــان القضــاء التــعودي – يف ظــل النظــام امللاــي
لعام 1403هـ – يعيرب اعتفاق على اليحكيم خـارج اململكـة بـني طـرفني
ســعوديني ابط ـالً  ،مؤست ـاً عل ــى أن  :ي اعتفــاق علــى اليحكــيم خ ــارج
اململك ــة يف مدين ــة زي ــورق بتويتـ ـرا وفقـ ـاً لقـ ـوانني غرف ــة اليج ــارة الدولي ــة
فضـالً علــى أنــه ييعــارق مــع نظــام اليحكــيم التــعودي وعئحيــه الينفيذيــة
فإنه يعيرب مبثابـة اتفـاق علـى سـلب وعيـة القضـاء وحجبـه عـن نظـر النـزاع
الــداخل يف اخيصاصــه ممــا ييعــارق مــع النظــام العــام يف اململكــة ويكــون
مع ــه ه ــذا الش ــرا ابطـ ـالً بط ــالانً مطلقـ ـاً ي) .(1مم ــا يع ــين ع ــدم اععـ ـرتاف
ابليحكيم الدويل.
ولــذا تــدارمج املــنظم التــعودي يف نظ ــام اليحكــيم لعــام 1433هـ ـ
( )1انظ ــر :احلك ــم رق ــم /143ت 4/لع ــام 1412ه ـ ـ الص ــادر م ــن هيل ــة الي ــدقيق
الرابعة بديوان املظامل  ،حكم غ ر منشور.
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ذل ــك كم ــا يف امل ــادة ( )2وامل ــادة ( )3وامل ــادة ( )5م ــن نظ ــام اليحك ــيم
ونصها :ي إذا اتفقا طرفـا اليحكـيم علـى إخضـاع العالقـة بينهمـا ألحكـام
أي ونيق ــة (عق ــد د ــوذسي أو اتفاقي ــة دولي ــة أو غ رمه ــا) ،وس ــب العم ــل
احكام هذه الونيقة مبا تشـمله مـن أحكـام خاصـة ابليحكـيم ،وذلـك مبـا
ع خيالف أحكام الشريعة اإلسالميةي.
الفرع الثاين :التحكيم الدا ل يف النظام السعودي الساري:
يتـ ــمى اليحكـ ــيم الـ ــداخلي ابليحكـ ــيم الـ ــوطين) ،(1واوـ ــار نظـ ــام
اليحكيم لعام 1433هـ له يف املادة ( )2منه ،ويعرف اليحكـيم الـداخلي
يف النظــام التــعودي انــه :ياليحكــيم الــذي جيــري يف اململكــة وع يعيــرب
حتكيماً دولياًي).(2
وتــربز اوــكالية يف ن ـ املــادة ( )2مــن نظــام اليحكــيم التــعودي
لعام 1433هـ ،تيمثـل يف صـياغة عبـارة (إذا سـرى اليحكـيم يف اململكـة)
وامليعلقة ابليحكيم الداخلي وذلك يف حتديد املقصود من اجلراين.
وأدى عدم وضو الصـياغة إىل اخـيالف آراء البـاحثني إىل قـولني
يف حتديد املراد من العبارة التابقة ،على النحو اليايل:
القة ةةو ا و  :املقصـ ــود هـ ــو مك ــان اس ـ ـراءات اليحكـ ــيم ضـ ــمن
حــدود الدولــة ،فــإذا كــان اليحكــيم خــارج حــدود الدولــة كــان اليحكــيم
دولي ـاً وإذا كــان داخــل حــدود الدولــة كــان اليحكــيم داخلي ـاً مــع مراعــاة
( )1انظر :آل فراين .ياليحكيمي.81 .
( )2انظر :الزيد .يالوسيزي.60 .
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مكان إقامة األطراف ومكان اليحكيم ا دد ابعتفاقية).(1
القةةو الثةةاين :املقصــود هــو مك ــان صــدور حكــم اليحكــيم ف ــإن
صدر حكم اليحكيم خارج الدولة فهو حتكيم أسن ).(2
ومل تكش ـ ــف وتوض ـ ــح الالئح ـ ــة الينفيذي ـ ــة لنظ ـ ــام اليحك ـ ــيم لع ـ ــام
1438هـ املقصود من هذه العبارة مما يتيدعي مراسعة الالئحـة مـن قبـل
اجلهات املميصة ليدارمج ذلك.
ويــرتسح يل أن العــربة مبكــان صــدور حكــم اليحكــيم دون مك ــان
اسراءات اليحكيم ،فحكم اليحكيم هـو الاايـة مـن اللجـوء لليحكـيم ومـا
اسـ ـراءات اليحك ــيم إع وس ــيلة هت ــدف للحص ــول عل ــى حك ــم حتكيم ــي
صحيح وغ ر مشوب بعيب فيه.
الفة ةةرع الثالة ةةث :املقارنة ةةة بة ةةني الفقة ةةه والنظة ةةام يف التحكيمة ةةني الة ةةدوي
والدا ل :
يالحـ ــف يف الفقـ ــه اإلسـ ــالمي أن اليحكـ ــيم الـ ــداخلي هـ ــو اليحكـ ــيم
ال ـ ــذي ي ـ ــيم ب ـ ــني املت ـ ــلمني ،ف ـ ــالعربة في ـ ــه ألو ـ ــماص النـ ـ ـزاع بكو م ـ ــا م ـ ــن
املتلمني.
بينما يالحف أن العربة يف اليحكـيم الـداخلي يف النظـام التـعودي
ه ــو مك ــان س ـراين اليحك ــيم س ـواء ك ــان مع ــىن اجلـ ـراين مك ــان إسـ ـراءات
( )1انظر :حممود .ينظام اليحكيمي.33 .
( )2انظر :الزيد .ي الوسيزي.56 .
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اليحكيم أم مكان صدور حكم اليحكيم.
ويالح ــف يف الفق ــه اإلس ــالمي أن اليحك ــيم ال ــدويل ه ــو اليحك ــيم
الذي ييم بني متلم وغ ر متلم ،فالعربة فيه ألوماص النزاع.
بينمـ ــا يالحـ ــف أن العـ ــربة يف اليحكـ ــيم الـ ــدويل هـ ــو كونـ ــه ميعلقـ ــا
ابليجارة الدولية وفقاً ملعاي ر حمددة.
املطلب الثاني :التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي
وفيه فرعان:
الفرع ا و  :التمييز بني التحكيمني الدا ل والدوي:
ت ــربز أمهي ــة اليميي ــز ب ــني اليحك ــيم ال ــداخلي واليحك ــيم ال ــدويل يف
مــدى س ـراين نظــام اليحكــيم التــعودي علــى هــذا اليحكــيم ،ويف حتديــد
ا كمــة املميصــة ابملتــائل الــت حييلهــا إليهــا نظــام اليحكــيم ومــن حيــث
دعوى البطالن ومن حيث الينفيذ).(1
ومل تفص ــل الالئح ــة الينفيذي ــة لنظ ــام اليحك ــيم) (2لع ــام 1438ه ـ ـ
أن ـ ـواع اليحك ــيم وم ــدى خض ــوع ه ــذه األن ـ ـواع للنظ ــام ،أس ــوة ابلالئح ــة
الينفيذيــة لنظــام املرافعــات الشــرعية والــت فصــل يف اعخيصــاص ا لــي
( )1انظر :الزيد ،انصر بن غنيم .يالوسيز يف ور نظام اليحكيم يف اململكـة العربيـة
التعوديةي( .ا ،1الرايق :دار الصميعي1438 ،هـ 2017 -م).59 .
( )2الصادرة مبوسب قرار جملـس الـوزراء رقـم ( )541واتريـخ 1438/08/26هــ،
واملنشـ ــورة يف اجلريـ ــدة الر يـ ــة ( أم القـ ــرى) التـ ــنة ( ، )95العـ ــدد ()4674
بياريخ 1438/09/14هـ.
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والدويل الوارد يف نظام املرافعات ،مما ييطلب اعادة النظر فيها.
وق ــد دع ــا أح ــد الب ــاحثني إلع ــادة ص ــياغة امل ــادة ( )3م ــن نظ ــام
اليحكــيم وحتــم اخلــالف يف حتديــد مفهــوم اليحكــيم الــدويل يف الينظــيم
التعودي).(1
وص ـ ــياغة ن ـ ـ ـ امل ـ ــادتني ( )2و( )3مـ ـ ــن نظ ـ ــام اليحك ـ ــيم لعـ ـ ــام
1433هــ ،أدت إىل اخــيالف آراء البــاحثني يف حتديــد املعيــار الــذي ميــز
به املنظم التـعودي بـني اليحكـيم الـداخلي واليحكـيم الـدويل ،وذلـك إىل
نالنة أقوال.
القةةو ا و  :املعيــار لليفرقــة بي ــن اليحكــيم الــداخلي واليحكــيم
الدويل هو معيار خميلط بني موضوع النزاع واملعيار اجلارايف).(2
ويــرى اصــحاب هــذا القــول مــن البــاحثني أن املــنظم التــعودي يف
نظــام اليحكــيم مجــع بــني معيــارين يف حتديــد دوليــة اليحكــيم ســائراً علــى
ــج ق ــانون اليحك ــيم املص ــري م ــع اخ ــيالف طفي ــف يف الص ــياغة ،عل ــى
الــرغم مــن أن هــذا الــنهج كــان حمــل انيقــاد كبــ ر يصــل إىل حــد اإلمجــاع
لدى القانونيني املصرين).(3
ذل ــك أن معيـ ــار موضـ ــوع الن ـ ـزاع مـ ــأخوذ مـ ــن قـ ــانون اإلس ـ ـراءات
( )1انظ ــر :امح ــد ،ع ــادل خض ــر الـ ـزين .ينظ ــام اليحك ــيم الت ــعودي معلقـ ـاً علي ــه
تشريعاً وفقهاًي( .ا ،1د.ن1436 ،هـ).27 .
( )2انظر :حممود .ي نظام اليحكيمي.34 .
( )3انظر :امحد .ينظام اليحكيمي.27 .
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)(1

املدنية الفرنتية  ،واملعيار اجلارايف مأخوذ من القانون النموذسي للجنـة
األم ـ ـ ـ ــم امليح ـ ـ ـ ــدة للق ـ ـ ـ ــانون اليج ـ ـ ـ ــاري املعروف ـ ـ ـ ــة بقواع ـ ـ ـ ــد (اليونتـ ـ ـ ـ ـرتال
 )UNCITRALلعام 1985م).(2
القو الثاين :معيار إقليم الدولـة هـو املعيـار الـذي أخـذ بـه املـنظم
التعودي لليفرقة بني اليحكيم الـداخلي وبـني اليحكـيم الـدويل وذلـك يف
نظام اليحكيم ،فما جيري من حتكيم يف اململكة يعيرب حتكيماً داخلياً).(3
وأسـاب اصحــاب القـول األول عــلى هـذا القـول بــأن ه ــذا املعيـار
ع يؤخــذ بــه علــى اطالقــه ،فيؤخــذ بعــني اععيبــار مكــان إقامــة األط ـراف
وهو ما اخذ به القانون النموذسي للجنة األمم امليحدة للقانون اليجـاري
املعروفـ ـ ــة بقواعـ ـ ــد (اليونت ـ ـ ـرتال  ،)UNCITRALكمـ ـ ــا ويؤخـ ـ ــذ بع ـ ـ ــني
اععيبار مكان اليحكيم اذا كان حمدداً يف اتفاقية اليحكيم).(4
القةةو الثالةةث :معيــار موضــوع الن ـزاع ،أي تعلــق الن ـزاع ابليجــارة
الدوليـ ــة ،ولـ ــيس ملعي ـ ــار اإلقلـ ــيم أتن ـ ـ راً س ـ ـواء أكـ ــان اليحكـ ــيم جي ـ ــري يف

( )1وذلــك يف املــادة ( )1492مــن قــانون اإلس ـراءات املدنيــة الفرنتــي ،واملعــدل
ابملرسوم الصادر بياريخ 1981/05/12م.
( )2وذلــك يف الفقــرة األوىل مــن املــادة ( )1منــه .انظــر :امحــد .ينظــام اليحكــيمي.
.26-25
( )3انظر :الزيد .يالوسيزي.60 .
( )4انظر :حممود .ينظام اليحكيمي.33 .
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التعودية أو خارسها).(1
والــذي يــرتسح لــدي هــو القــول الثــاين ان املعيــار الــذي أخــذ بــه
املــنظم التــعودي لليمييــز بــني اليحك ــيم الــداخلي واليحكــيم الــدويل ه ــو
معيار اقليم الدولة ،لآليت:
أوال -اعيمــد القــول األول علــى معيــار موضــوع الن ـزاع مــع املعيــار
اجلا ـرايف وال ـوارد يف الق ــانون النم ــوذسي لألم ــم امليح ــدة ،ومل أس ــد املعي ــار
اجلارايف يف القانون النموذسي يف النتمة املنقحة لعـام 2010م – آخـر
تنقــيح اىل اآلن فيمــا وقفـ عليــه – ممــا يــرتسح لــدي حــذفها مــع تنقــيح
ذلك القانون) ،(2ويف هذا إسابة على القول األول.
اثنيةةا -أن الــدول ختيلــف يف حتديــد املعــاي ر امليبعــة لــديها ليحديــد
الصــفة الدوليــة أو الداخليــة لليحكــيم ،فــال تثريــب علــى املــنظم التــعودي
يف حتدي ــده أي املع ــاي ر و ــاء ،س ـ ـواء كانـ ـ املع ــاي ر منف ــردة أو خميلط ــة،
بصـ ــيايها الكاملـ ــة أو جمزئـ ــه ،مطلقـ ــة أو مقيـ ــدة ،ويف هـ ــذا إسابـ ــة علـ ــى
س ـواب اصــحاب القــول األول ان معيــار اقلــيم الدولــة ع يؤخــذ بــه علــى
اطالقه.
اثلثا -أن املـنظم التـعودي يف املـادة ( )2مـن نظـام اليحكـيم حـدد
( )1انظر :اخلالدي .ياليحكيمي.27 .
( )2املـ ــادة ( )1مل تشـ ــر للمعيـ ــار اجلا ـ ـرايف .انظـ ــر :جلنـ ــة اعمـ ــم امليحـ ــدة للقـ ــانون
اليج ــاري ال ــدويل .يقواع ــد اعونيت ـ ـرتال لليحك ــيم بص ــيايها املنقح ــة يف ع ــام
2010ي( .د.ا ،النمتا :هيلة األمم امليحدة2011 ،م).3 .
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اليحكيم الداخلي واعيربه أي حتكيم مهما كـان موضـوعه جيـري يف اململكـة
وهـ ــذا قـ ــول فصـ ــل يف املتـ ــألة ،وإعمـ ــاعً منـ ــه ملعيـ ــار اإلقلـ ــيم لليفرقـ ــة بـ ــني
اليحكيم الدويل واليحكيم الداخلي ،ويف هذا إسابة على القول الثالث.
رابعةةا -جيــب اليفرقــة بــني حــاليني خميلفيــني ،احلالــة األوىل :اليمييــز
بــني اليحكــيم الــداخلي واليحكــيم الــدويل ،واحلالــة الثانيــة :حتديــد مــا هــو
اليحكيم الدويل.
فاملعـ ــاي ر املت ـ ــيمدمة مثـ ــل( :معي ـ ــار سنت ـ ــية األط ـ ـراف ،معي ـ ــار
موضـوع النـزاع ،معيـار مكــان اقامـة أطـراف النـزاع ،معيـار النظـام الواســب
اليطبي ــق ،معي ــار سنت ــية ا كم ــني) وال ــت متت ــك هب ــا اص ــحاب القـ ـولني
األول والثالث وغ رهم من الباحثني مل تتيمدم من قبل املنظم التـعودي
لليمييــز بــني اليحكــيم الــداخلي وبــني اليحكــيم الــدويل ،وإدــا اســيمدام
بعضــها مــن قبلــه ليحديــد مــا هــو اليحكــيم الــدويل – كمــا ســاء يف املــادة
( )3من نظام اليحكيم لعام 1433هـ –.
فاعيم ـ ــاد ه ـ ــذه املع ـ ــاي ر لليميي ـ ــز ب ـ ــني اليحك ـ ــيم ال ـ ــداخلي وب ـ ــني
اليحكيم الدويل يف النظام التـعودي ع وسـه لـه ومل يـرد اصـالً يف النظـام،
ويف هذا إسابة على القولني األول والثالث.
الفرع الثاين :حتديد التحكيم اخلاضع للنظام:
اليحكــيم اخلاضــع للنظــام هــو اليحكــيم الــداخلي الــذي جيــري يف
اململكة ،واليحكـيم الـدويل الـذي جيـري خـارج اململكـة واتفـق طرفـاه علـى
اخضاعه ألحكام نظام اليحكيم التعودي.
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كمــا أن اليحكــيم الــداخلي واملـرتبط بعقــد أو اتفــاق دويل خيضــع لنظــام
اليحكيم التعودي يف قواعـده اآلمـرة ويف عـدم خمالفيـه للشـريعة اإلسـالمية كمـا
يفهم من املادة ( )5من النظام) ، (1وبدعلة املادة ( )2منه).(2
فـ ــإذا وسـ ــد أن اعتفـ ــاق أو القـ ــانون املميـ ــار بـ ــني اط ـ ـراف الن ـ ـزاع
للفص ـ ــل في ـ ــه خم ـ ــالف للشـ ـ ـريعة اإلس ـ ــالمية وللنص ـ ــوص اآلم ـ ــرة يف نظ ـ ــام
اليحك ــيم الت ــعودي ،فيطب ــق حينه ــا نظ ــام اليحك ــيم الت ــعودي ابلنت ــبة
لل ــن ال ــذي في ــه خمالف ــة ،فاألرسحي ــة يف اليطبي ــق ه ــي لنظ ــام اليحك ــيم
التعودي ابعيباره النظام العام لليحكيم الذي جيري يف اململكة).(3
مما يؤكد أن املنظم التعودي اعطى أمهية كب رة ملعيـار اقلـيم الدولـة
ليس لليمييز بني اليحكيم الدويل واليحكـيم الـدويل وحتـب بـل ايضـاً يف
حتديد اليحكيم اخلاضع للنظام التعودي.
( )1ورد يف املــادة ( )5مــن نظــام اليحكــيم التــعودي لعــام 1433هـ ـ مــا نصــه :ي إذا
اتف ــق طرف ــا اليحك ــيم عل ــى اخض ــاع العالق ــة بينهم ــا ألحك ــام أي ونيق ــة ( عق ــد
دوذسي أو اتفاقية دولية أو غ رمها ) وسب العمل احكام هذه الونيقـة مبـا تشـمله
من احكام خاصة ابليحكيم وذلك مبا ع خيالف احكام الشريعة اعسالمية ي.
( )2ورد يف امل ــادة ( )2م ــن نظ ــام اليحك ــيم الت ــعودي لع ــام 1433ه ـ ـ م ــا نص ــه:
ي تتري احكام هذا النظام على كل حتكيم أايً كان طبيعة العالقة النظاميـة
الــت يــدور حوهلــا الن ـزاع إذا ســرى هــذا اليحكــيم يف اململكــة أو كــان حتكيم ـاً
جتـ ــارايً دولي ـ ـاً جيـ ــري يف اخلـ ــارج واتفـ ــق طرفـ ــاه علـ ــى اخضـ ــاعه ألحكـ ــام هـ ــذا
النظام ي.
( )3انظر :الزيد .ي الوسيزي.55 .
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اخلامتة
وفيها خالصة البحث ،وأهم نيائجه ،واليوصيات:
 -1اخيالف نوع اليحكيم عن جمال اليحكيم.
 -2ألاى املنظم التعودي – فيما عدا اليحكيم الدويل – أتن ر جمـال
اليحكيم على أنواع اليحكيم عندما سعـل النظـام سـارايً علـى كـل
جمال لليحكـيم كقاعـدة عامـة ،وأتكـد هـذا اإللاـاء دخـراج املـنظم
بع جماعت اليحكيم مـن اخلضـوع أصـالً للنظـام ممـا يـدلل علـى
رغبيه بنفي الرابطة بني نوع اليحكيم وجماله.
 -3أخــذ املــنظم التــعودي بفكــرة مبيكــرة يف اليحكــيم الــدويل حيــث
ربط النوع ابلال ،وهي الصـورة الوحيـدة – الـت وقفـ عليهـا –
احلاوية ليأن ر بني نوع اليحكيم وجماله.
 -4يعي ـ ــرب اليحك ـ ــيم جت ـ ــارايً دولي ـ ـ ـاً وابلي ـ ــايل حتكيم ـ ـ ـاً دولي ـ ـ ـاً يف أربع ـ ــة
حاعت.
 -5مل يع ـ ــرتف القض ـ ــاء الت ـ ــعودي يف ظ ـ ــل نظ ـ ــام اليحك ـ ـيم الت ـ ــابق
ابليحكـ ــيم الـ ــدويل وكـ ــان يعي ـ ــرب اعتفـ ــاق عل ـ ــى اليحك ـ ــيم خ ـ ــارج
اململكة بني طرفني سعوديني ابطالً.
 -6قـ ــدم املـ ــنظم التـ ــعودي نـ ــوعني سديـ ــدين مـ ــن اليحكـ ــيم يف نظـ ــام
اليحكيم لعام 1433هـ ومها اليحكيم الـدويل واليحكـيم املؤستـي،
إذ مل يعــرتف هبمــا مــن قبــل يف اململكــة ع يف نظــام اليحكــيم امللاــي
لعام 1403هـ وع يف نظام ا كمة اليجارية لعام 1350هـ.
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 -7اليحكــيم املؤستــي يف الفقــه اإلســالمي مــن متــائل اعابحــة ،لــذا قــام
املنظم التعودي بينظيمها يف نظام اليحكيم التعودي لعام 1433هـ.
 -8اعتفاقيات الدولية – والت انضم هلا اململكة كاتفاقية نيويـورمج
بش ــأن اعع ـ ـرتاف احك ــام ا كم ــني األسنبي ــة لع ــام 1958م –
قـ ــد اعرتف ـ ـ ابليحكـ ــيم املؤستـ ــي واليحكـ ــيم اخلـ ــاص دون أدىن
تفرقة يف املعاملة بينهما.
 -9اخيلف الباحثني يف حتديد املعيـار الـذي ميـز بـه املـنظم التـعودي
بـ ـ ــني اليحكـ ـ ــيم الـ ـ ــداخلي واليحكـ ـ ــيم الـ ـ ــدويل اىل نالنـ ـ ــة اق ـ ـ ـوال،
واملرتسح لدى الباحث هو معيار اقليم الدولة.
 -10تتـ ـ ــري أحكـ ـ ــام نظـ ـ ــام اليحكـ ـ ــيم التـ ـ ــعودي علـ ـ ــى اليحكـ ـ ــيم
الــداخلي واليحكــيم الــداخلي امل ـرتبط بعقــد أو اتفــاق دويل وكــذا
أي حتك ـ ــيم جت ـ ــاري دويل جي ـ ــري يف اخل ـ ــارج واتف ـ ــق طرف ـ ــاه عل ـ ــى
اخضاعه ألحكام النظام التعودي.
 -11أنشــأ املــنظم التــعودي اللجنــة الدائمــة اخلاصــة مبراكــز اليحكــيم
التــعودية واملركــز التــعودي لليحكــيم اليجــاري وذلــك مــن أســل
تنظيم اليحكيم املؤستي يف اململكة.
 -12ايــاز املركــز التــعودي لليحكــيم اليجــاري عــن أي مركــز حتكــيم
سعودي آخر مبجموعة من املميزات.
التوصيات:
 -1القيــام مبزيــد مــن الدراســات حــول اللجنــة الدائمــة ملراكــز اليحكــيم
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التعودي واملركز التعودي لليحكيم اليجاري.
 -2تعــديل الالئحــة الينفيذيــة لنظــام اليحكــيم ليوضــيح احكــام النظــام
وحتم معيار اليمييز بني اليحكيم الدويل والداخلي.
أسأل  أن ييقبل مين هذا العمل وأن جيعله خالصاً له
سبحانه ،فما كان فيه من خطأ فمين واسيافر عليه ،وصلى وسلم
على نبينا حممد  وعلى آله وصحبه وسلم.
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املصادر واملراجع
آاب راين ،عالء .يالـوسائل البديلة حلل النزاعات اليجاريةي( .ا،1
ب روت :منشورات احلل احلقوقية2008 ،م).
ابن تيمية ،امحد بن عبد احلليم .يجمموع فياوى ويخ اعسالم امحد بن
تيميةي .مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم( .د.ا ،املدينة :جممع
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1415 ،هـ).
ابن تيمية ،امحد بن عبد احلليم .يمنهاج التنة النبويةي .حتقيق حممد
رواد سامل( .ا ،1الرايق :سامعة اعمام حممد بن سعود
اعسالمية1406 ،هـ).
ابن العماد ،عبد احلي بن امحد .يو ــذرات الذهب يف اخبار من
ذهــبي .حتقيق عبد القادر األرانؤوا وحممود األرانؤوا( .ا،1
دمشق :دار ابن كث ر1413 ،هـ 1993م).
ابن فرحون ،ابراهيم بن حممد .يتبصرة احلكام يف اصول اعقضية
ومناهج احلكامي .حتقيق عثمان بن مجعة ضم رية( .ا ،1دمشق:
دار القلم1437 ،هـ 2016-م).
ابن قدامة ،عبد بن امحد .ياملقنع ومعه الشر الكب ر واعنصافي.
حتقيق عبد بن عبد ا تن الرتكي( .د.ا ،الرايق :دار عامل
الكيب1432 ،هـ 2011 -م).
ابن منظور ،حممد بن مكرم .يلتان العربي( .ا ،3ب روت :دار
صادر1414 ،هـ).
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امحد ،عادل خـضر الـزين .ينظـام اليحـكيم التع ـودي مـعـلقاً ع ـليه
ت ـشريعاً وف ـقهاًي( .ا ،1د.ن1436 ،هـ).
األلباين ،حممد انصر الدين .يارواء الاليل يف ختريج أحاديث منار
التبيلي( .ا ،2ب روت :املكيب اعسالمي1405 ،هـ -
1985م).
البجاد ،حممد بن انصر .ياليحكيم يف اململكة العربية التعوديةي.
(ا ،1الرايق :معهد اإلدارة العامة1420 ،هـ 1999 -م)
البماري ،حممد بن ا اعيل .ياجلامع املتند الصحيح املميصر من
أمور رسول وسننه واايمهي .عناية عز الدين ضلي( .ا،1
ب روت :مؤستة الرسالة انورون1429 ،هـ 2008 -م).
البهويت ،منصور بن يونس .يكشاف القناع عن م اإلقناعي( .ا،1
الرايق :وزارة العدل1421 ،هـ).
البيهقي ،امحد بن احلتني .يالتنن الكب ري .حتقيق عبد بن عبد
ا تن الرتكي( .ا ،1القاهرة :مركز هجر للبحوم والدراسات
العربية واإلسالمية1432 ،هـ 2011 -م)
اليحـيوي ،حمـمود التـيد .ياليحكيم يف املواد املدنية واليجاريةي( .د.ا،
اإلسكندرية :دار املطبوعات اجلامعية2010 ،م).
اجلديع ،عـبد بـن يـوسف يحترير عـلوم احلـديـثي( .ا ،3بـ روت:
مـؤستة الراين1428 ،هـ 2007 -م).
اجلصاص ،امحد بن علي .يالفصول يف األصولي .حتقيق عجيل ساسم
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النشمي( .ا ،2الكوي  :وزارة األوقـاف والشـؤون اعسـالمية،
1414هـ 1994 -م).
احلصكفي ،حممد بن علي .يالدر املميار ور تنوير اعبصار وسامع
البحاري .حتقيق عبد املنعم خليل ابراهيم( .ا ،1ب روت :دار
الكيب العلمية1423 ،هـ 2002 -م).
اخلالدي ،ايناع خلف .ياليحكيم والوسائل البديلة حلل املنازعاتي.
(ا ،1عمان :دار الثقافة1437 ،هـ 2016 -م).
الذه  ،حممد بن امحد .ياملوقظةي .حتقيق امحد بن وهاب حامد.
(ا ،1الرايق :دار أطلس اخلضراء1439 ،هـ 2018-م).
الذه  ،حممد بن أمحد .يس ر أعالم النبالءي .حتقيق وعيب األرنؤوا.
(ا ،2ب روت :مؤستة الرسالة1435 ،هـ 2014 -م).
الذايل ،سعـد بـن سـعيد .يأهـم الفـوارق بـني نظام اليحكيم القدمي
واحلديث يف اليـشـريع التـعوديي .جملـة دراسـات علـوم الشريعة
والقـانون2013( .م) .التنـة األربعـون .العدد ()2
الرازي ،حممد بن أل بكر .يخميار الصحا ي( .د.ا ،ب روت :مكيبة
لبنان1995 ،م).
الربيش ،ابراهيم سليمان .ياليحكيم اليجاري الدويلي( .ا ،1الرايق:
مكيبة الرود1430 ،هـ 2009-م).
الزركلي ،خ ر الدين بن حممود .ياألعالمي( ،ا ،15ب روت :دار العلم
للماليني2002 ،م).
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الزيد ،انصر بن غنيم .يالوسيز يف ور نظام اليحكيم يف اململكة العربية
التعوديةي( .ا ،1الرايق :دار الصميعي1438 ،هـ -
2017م).
التجتياين ،سليمان بن اعوعث .يالتنني .حتقيق عصام موسى
هادي( .ا ،1اجلبيل :دار الصديق1434 ،هـ 2013 -م).
الترختي ،حممد بن أمحد .ياملبتواي( .د.ا ،ب روت :دار املعرفة،
1415هـ).
التمعاين ،منصور بن حممد .يقواطع األدلةي .حتقيق عبد بن حافف
احلكمي( .ا ،1الرايق :مكيبة اليوبة1419 ،هـ 1998 -م).
العبد اللطيف ،عبد العزيز بن حممد .ياليحكيم يف اململكة العربية
التعوديةي .رسالة دكيوراه .سامعة انيف العربية للعلوم األمنية.
الرايق (1435هـ 2014 -م).
العجلي ،امحد بن عبد  .يمعرفة الثقات برتتيب اهليثمي والتبكيي.
حتقيق عبد العليم عبد العظيم البتيوي( ،ا ،1املدينة النبوية:
مكيبة الدار1405 ،هـ 1985-م).
الفراء ،حممد بن احلتني .يالعدة يف أصول الفقهي .حتقيق امحد بن علي
س ر املباركي( .ا ،2ب روت :مؤستة الرسالة1410 ،هـ -
1990م).
آل فراين ،عبد العزيز بن عبد الرمحن .ياليحكيم الوطين واألسن وطرق
تنفيذ اعحكام يف اململكة العربية التعوديةي( .ا ،1الرايق :دار
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امليمان1428 ،هـ).
القـاضي ،خ ــالد حم ــمد .يمــوسـوعة اليح ــكيم الي ــجاري ال ــدويلي( .ا،1
الق ــاهرة :دار الش ــروق1423 ،هـ 2002 -م).
القرايف ،امحد بن ادريس .يور تنقيح الفصولي( .ا ،1ب روت :دار
الفكر1424 ،هـ 2004 -م)
القزويين ،امحد بن فارع .يمقاييس اللاةي .تعليق انس حممد الشامي.
(د.ا ،القاهرة :دار احلديث1429 ،هـ 2008 -م).
القش ري ،متلم بن احلجاج .ياملتند الصحيح املميصر من التنن
بنقل العدل عن العدل عن رسول ي .عناية عز الدين ضلي.
(ا ،2ب روت :مؤستة الرسالة انورون1437 ،هـ 2016 -م).
املاوردي ،علي بن أمحد .ياحلاوي الكب ري .حتقيق حممود مطرسي.
(د.ا ،ب روت :دار الفكر1414 ،هـ 1994 -م).
املرغيناين ،علي بن ال بكر .ياهلدايـة وـر بداية املبيديي .حتقيق حممد
حمـمد تـامر وحافف عاوور حافف( .ا ،3القاهرة :دار التالم،
1433هـ 2012 -م).
املركز التعودي لليحكيم اليجاري .يقواعد اليحكيم وقواعد الوساطةي.
(د.ا ،الرايق :املركز التعودي لليحكيم اليجاري1437 ،هـ).
النتائي ،امحد بن وعيب .يالتنني .عناية مشهور حتن آل سلمان،
(د.ا ،الرايق :مكيبة املعارف ،د.ت).
النووي ،حيى بن ورف .ياملنهاج يف ور صحيح متلم بن احلجاجي.
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ضبط وتعليق مازن بن عبد الرمحن البحصلي( .ا ،1اجلبيل :دار
الصديق1437 ،هـ 2016 -م).
دراووة ،زكراي اسعد .ياليحكيم يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقاهتا يف
ا اكم الشرعيةي .رسالة ماستي ر .سامعة اخلليل .مدينة اخلليل
بفلتطني(2008م).52-45 .
جلنة اعمم امليحدة للقانون اليجاري الدويل .يقواعد اعونيترتال
لليحكيم بصيايها املنقحة يف عام 2010ي( .د.ا ،النمتا :هيلة
األمم امليحدة2011 ،م).
حممود ،حممود عمر .ينظام اليحكيم التعودي اجلديدي( .ا ،1سدة:
خوارزم العلمية1434 ،هـ 2013 -م).
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