
  
  
  

  
  

  تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية واألجنبية
  يف اململكة العربية السعودية

   حتليليةدراسة تأصيلية تطبيقية
  حبث مقدم استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري

  يف العدالة اجلنائية ختصص السياسة اجلنائية
  

  إعداد
  عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن عبداهللا آل فريان

)٤٢٤٠٢٧٦(  
  

  إشراف
  فيصل بن عبدالعزيز بن صاحل اليوسف/ الدكتور 

  

  )م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ (

  جامعة نايف العربـية للعلوم األمنية
  كلــيـــــــة الدراســــــــــات الــعــلــيـــــا

  قسم العدالة اجلنائية
 السياسة اجلنائية
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 من  اً بينِهِما فَابعثُوا حكَم   وإِنْ خفْتم شقَاق  قال اهللا تعاىل ﴿   
 و هلكَمأَهأَ  اًح نالَح    ما إِصرِيدا إِنْ يهلاًه   هنيب فِّقِ اللَّهوا  يم

 )٣٥(﴾ سورة النساء آية اً خبِرياًإِنَّ اللَّه كَانَ عليم
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  اعتراف وإهداء وشكر

  :ل والدي رمحه اهللا اعتراف بفض
  الذي حثين على مواصلة دراسيت ومل يتأخر يف مساعديت لتحقيق ذلك

  الذي أعطى الكثري وأثّر يفّ الكثري
  .-آمني-أسأل اهللا أن يتقبل منه ما قدم 

  :وإهداء لوالديت حفظها اهللا 
  اليت مل تدخر وسعاً يف تربييت، وال يف الدعاء يل

  .-آمني-ى الرب بك أسأل اهللا أن حيفظك ويعينين عل

  :وشكر لزوجيت وأوالدي 
  .الذين صربوا واحتملوا مدة انشغايل وبعدي عنهم فترة إعداد الدراسة

   يل يد العون واملساعدة جبهد أو وقت أو مشورة أو اهتمام وسؤال مدوإىل كل من
  أهدي هذا اجلهد العلمي املتواضع

 أسأل اهللا أن ينفع به وجيعله خالصاً لوجهه الكرمي
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  شـكـر وتـقـديـر

  

: أمحد اهللا سبحانه وتعاىل على ما يسر يل من هذه الدراسة الفقهية النظامية التطبيقية             
ه أعانين على ختطي ما مر      فإن البحث ال خيلو غالباً من عقبات وصعوبات إال أن اهللا سبحان           

  . يب من صعوبات البحث مبنه وكرمه

نـايف بـن    / لصاحب السمو امللكي األمري   وأهتبل الفرصة فأتقدم جبزيل الشكر      
 وزير الداخلية على موافقته الكرمية يل بااللتحاق جبامعة نايف العربية            آل سعود  عبدالعزيز

 حيث أجـد    - بعد اهللا سبحانه     -والعرفان  ي بالشكر لصاحب الفضل     نثَللعلوم األمنية، وأُ  
سلمان بن  / لصاحب السمو امللكي األمري   كلمايت قاصرة يف إيصال صدق مشاعر التقدير        

أمري منطقة الرياض الذي كان له فضل ترشيحي لاللتحاق بربنـامج             آل سعود  عبدالعزيز
الـدكتور  / مـري صاحب السمو األلوأثلث بالشكر والتقدير . املاجستري يف العدالة اجلنائية   

 مستشار خادم احلرمني الشريفني رئيس فريق التحكيم        بندر بن سلمان بن حممد آل سعود      
السعودي ملوافقته الكرمية على إحتاف كتايب املتواضع باطالع مسوه واإلضافة إليه مث تشريفه             

عبدالعزيز بـن صـقر     / ملعايل األستاذ الدكتور  والشكر موصول   . بتقدمي من مسوه الكرمي   
  . على دعمه املتواصل وسؤاله واهتمامه رئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةغامديال

فيصل بن  / لفضيلة الشيخ الدكتور  كما ال يفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر والعرفان         
 عضو هيئة التدريس بكلية امللك فهد األمنية واملشرف على هذا البحث            عبدالعزيز اليوسف 

الدراسة، فلم أعرض عليه يهاته اليت كان هلا أكرب األثر يف إجناز هذه        فقد مشلين برعايته وتوج   
فضيلة الشيخ األستاذ   كما أخص بالتقدير والشكر     .  سارع بإبداء الرأي والتوجيه    شيئاً إال 
وفـضيلة    املستشار الشرعي واالقتصادي اإلسالمي،محد بن عبدالرمحن اجلنيدل   / الدكتور

 عضو هيئة التدريس جبامعة نـايف       د حممدن الشنقيطي  حممد عبداهللا ول  / الشيخ الدكتور 
عبداإللـه بـن    / وفضيلة الـشيخ الـدكتور     العربية وكيل مركز الدراسات والبحوث،    

 وفضيلة الشيخ علي بن ناصر الناصر      رئيس احملكمة العامة بالطائف،      عبدالعزيز آل فريان  
إبـراهيم  / ضيلة الشيخوف مدير املؤسسات واجلمعيات اخلريية بوزارة الشؤون االجتماعية،      



 

 ٨

/ وفضيلة الـشيخ  رئيس الدائرة التجارية الثانية بديوان املظامل يف الرياض،     بن شايع احلقيل  
واصل بن  / وفضيلة الشيخ الدكتور  ،   املستشار بديوان املظامل   تركي بن عبدالعزيز بن فقيه    

حممد خمتار / وروفضيلة الشيخ الدكت   رئيس احملكمة العامة يف العيون باإلحساء،        نداود املذّ 
؛ الباحث الشرعي بوزارة الشؤون اإلسالمية عضو اجلمعية الفقهيـة الـسعودية           الشنقيطي

  .- آمني -ودعائي هلم أن جيعل اهللا كل ما قدموه يف ميزان حسنام 

وختاماً أسأل اهللا العظيم أن جيعل علمي هذا خالصاً لوجهه الكرمي، واحلمد هللا رب              
 . نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينالعاملني وصلى اهللا على
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   الـمـقـدمـة
   

 والعاقبة للمتقني ، والصالة والسالم على أشـرف األنبيـاء         ، احلمد هللا رب العاملني   
  :أما بعد     نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني  واملرسلني

منذ املراحل األوىل   إليه   الناساجته  حيث  وسائل فض الرتاع ،      أقدممن   التحكيميعتبر  
أهم مظـاهر العدالـة يف اتمعـات    من  جندهلذلك ، لتكوين الفكر القانوين عند اإلنسان    

  . والقضاء، ووسيلة التقاضي قبل ظهور نظام الدولة)١(البدائية قبل اإلسالم
 ،األخرى  التحكيم جبانب وسائل فض الرتاع     أقرr  في ببعثة املصط  جاء اإلسالم ملا  و
 ﴿وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَما من أَهلهـا إِنْ يرِيـدا             :قال تعاىل 

اهتمام   موضوع التحكيم  لذلك نال . )٢(إِصالَحا يوفِّقِ اللَّه بينهما إِنَّ اللَّه كَانَ عليما خبِريا﴾        
، كما  التفسري واحلديث   ويف كتب الفقه    عرضوا مسائله يف مواضع خمتلفة      الفقهاء املسلمني، ف  

  . وأشبعوها حبثاً وتدقيقاً ، اهتم به أهل القانون الوضعي فعرضوا مسائله
  من وسائل الفصل يف املنازعات حيث      وقد عرف النظام السعودي التحكيم كوسيلة     

 ٣٢الصادر باألمر امللكي رقـم       )نظام احملكمة التجارية  (نص أقدم نظـام جتاري سعودي      
   .)٤٩٧(إىل ) ٤٩٣(على التحكيم ، وأفرد له املواد من هـ ١٥/١/١٣٥٠وتاريخ 

 وتـاريخ   ٦/جاء أول تنظيم حـديث للتحكـيم باملرسـوم امللكـي رقـم م             مث  
 مبوجب املرسوم املعمول به اآلن يف احملاكم صدر نظام التحكيم    وبعدهاهـ ،   ٢٢/٤/١٤٠٠

كمـا   . )٣(هـ متضمناً مخساً وعـشرين مـادة      ١٢/٧/١٤٠٣تاريخ   و ٤٦/امللكي رقم م  
تـاريخ  م و /٧/٢٠٢١صدرت الالئحة التنفيذية له مبوجب قرار جملـس الـوزراء رقـم             

                                         
 عقد التحكيم يف الفقه اإلسـالمي والقـانون الوضـعي ، دار الفرقـان ، األردن ، الطبعـة األوىل             . الدوري،قحطان عبدالرمحن  –) ١(

 التحكيم التجاري الدويل املعاصر من منظور إسالمي ، ندوة التحكـيم يف اململكـة         .أمحد صادق ريي،  القشوانظر   . ٣٨هـ، ص ١٤٢٢
  .١، ص) م١١/١٢/٢٠٠٥(العربية السعودية رؤية دولية ، الرياض ، 

   .٣٥ سورة النساء آية –) ٢(
  .١٩٧انظر امللحق األول ذا البحث ، ص –) ٣(
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،  ل ما جاء من أحكام يف نظام التحكـيم        صفَ وأربعني مادة ت   اًهـ متضمنةً مثان  ٨/٩/١٤٠٥
  .)١( بتنفيذها إلصدار األحكام واألمر)٤٤(إىل ) ٣٨(وأفرد املواد من 
ـ  االهتمـام بـالتحكيم    زاد مما   دول ، ال  بنيصاحل  امل ت تشابك  العوملة ويف ظل  ى  عل
 التحكـيم   رتصدف ، ما يسمى باملنازعات الدولية اخلاصة     بعد بروز    ةًصاخ  ، املستوى الدويل 

هذا األسلوب يف فض    ي  نوقامت حكومات الدول بتب    ،    الدولية وسائل التسوية يف الرتاعات   
 تتمثـل يف    ابيةمن جوانب إجي    التحكيم يشتمل عليه  ملا    بدالً من القضاء العادي    اتـعالرتا

،  وقلة التكلفة االقتصادية    ،  والبساطة يف فض املنازعات     ،  اإلجراءات سرعة:  أمور من أمهها  
وعدم قطع العالقات بني األطراف بـسبب       والسرية، وحرية األطراف يف اختيار احملكَّمني ،        

ومن مث فقد أُنشئت مراكز متخصصة للتحكيم يف خمتلف الدول كي تليب حاجة              ؛)٢(املنازعة
  احلكومـات  حرصت كما    ، شهده اليوم نالتجارة الدولية يف ظل االنفتاح االقتصادي الذي        

 ومن  .تنفيذ  الز معظمها على ما يتعلق جبانب       كِّ اليت ير  وتوقيع االتفاقيات  عقد اللقاءات على  
، واتفاقية )٣(م١٩٥٢نفيذ األحكام اخلاصة بدول اجلامعة العربية لسنة  هذه االتفاقيات اتفاقية ت   

دول جملـس   ل  التحكيم  واتفاقية مركز  ،)٥(م١٩٨٣ لسنة   )٤(الرياض العربية للتعاون القضائي   
 دولـة   ة انضم إليها ثـالث عـشر       اليت ،)٧(م١٩٥٨اتفاقية نيويورك   و،  )٦(التعاون اخلليجي 

اليت استشعرت أمهية التحكيم الدويل مـع ظهـور    )١(سعوديةمنها اململكة العربية ال    )٨(عربية
                                         

  .٢٠١صانظر امللحق الثاين ذا البحث ،  -) ١(
  .٣٣-٣١هـ ، ص١٤٢٠ التحكيم يف اململكة العربية السعودية، طبعة معهد اإلدارة . حممد بن ناصر، البجاد-) ٢(
  .٢٦٥ انظر امللحق السابع ذا البحث ، ص. وهي اتفاقية دولية إقليمية بني الدول العربية خاصة -) ٣(
 ، وقد انضم إليها مجيع الدول أعضاء جامعة الدول العربية عـدا مجهوريـة               م مبدينة الرياض  ٦/٤/١٩٨٣ مت توقيع االتفاقية بتاريخ      –) ٤(

  . م ٢٠/٥/٢٠٠١مصر العربية ومجهورية القمر االحتادية اإلسالمية ، و كان آخر الدول املنضمة هي اجلزائر بتاريخ 
اخلاصة بدول اجلامعة العربية وذلـك بالنـسبة    من االتفاقية فقد حلّت هذه االتفاقية حمل اتفاقية تنفيذ األحكام           ]٧٢[ حسب املادة    -) ٥(

  .٢٣٤ انظر امللحق السادس ذا البحث ، ص.للدول اليت صادقت على اتفاقية الرياض 
  .م ١٩٩٣ مت االتفاق عليها يف ديسمرب -) ٦(
م ، وكان   ١٩٥٩يونيه  / حزيران ٧ وهي اتفاقية عاملية تتعلق باالعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها ، دخلت حيز النفاذ يف                –) ٧(

انظـر املوقـع   . دولـة  ) ١٣٦(م ٢٠٠٦م ، فيكون جمموع أطراف هذه االتفاقية حىت   ١٦/٩/٢٠٠٥آخر من انضم إليها دولة ليبرييا يف        
) www.uncitral.org( علـى الـشبكة العنكبوتيـة    - جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الـدويل  - UNCITRALالرمسي لألونيسترال   

  . م ٢٠٠٦
 وهي األردن والبحرين وتونس واجلزائر وجيبويت وسوريا وعمان والكويت ولبنان ومصر واملغرب واململكـة العربيـة الـسعودية         -) ٨(

 - ١٤(انظر محزة أمحد حداد، حنو مشروع قانون منوذجي عريب للتحكيم التجاري ، مؤمتر التحكـيم العـريب ، صـنعاء ،               . وموريتانيا  
  ) .م١٥/٩/٢٠٠٢

http://www.uncitral.org
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مما  العديد من الدول      االتفاقيات ذههل مانض  كما ؛)٢(النظام االقتصادي العاملي اجلديد وتطوره    
  . لتتماشى معها تعديل بعض القوانني الوطنيةاستدعى

ضـها  ضع إلجراءات وشروط يفر   خي مع تعدد األنظمة   حكم التحكيم    تنفيذلذا فإن   
  .  مثرته ونتيجتهو إذ ه التحكيم ككلمرحلة من مراحلأهم  التنفيذ، و)٣(أكثر من نظام

تنفيذ أحكام التحكـيم الوطنيـة واألجنبيـة يف    "لذلك وقع االختيار على موضوع  
 جيب أن يـستوفيها     اليتتوضيح الشروط    ب ذه الدراسة  ه قامتو،   "اململكة العربية السعودية  
 ، مع  لتنفيذه يف اململكة العربية السعودية    لتحكيم الوطنية أو األجنبية   احلكم الصادر من هيئة ا    

 بتطبيق هذه الشروط على الواقع وذلك عـن         قامت كما   . ذلك   نصت على ذكر املواد اليت    
  . باململكة العربية السعودية الصادرة من ديوان املظامل القضاياطريق دراسة عدد من 

                                                                                                                        
  .٢٢٨ انظر امللحق اخلامس ذا البحث ، ص.هـ١٦/٧/١٤١٤ يف ١١/ مبوجب املرسوم امللكي رقم م-) ١(
 هناك ما يسمى مببدأ املعاملة باملثل وهو مبدأ يتم تطبيقه إذا كان حكم التحكيم املطلوب تنفيذه أجنبياً مع عدم وجود اتفاقية سارية                       -) ٢(

  .التحكيم وبني اململكة العربية السعودية املفعول بني الدولة الصادر عنها حكم 
  .٥٥، ص هـ١٤٢٦ التحكيم التجاري ، الطبعة األوىل . فهد بن محود، احلقباين-) ٣(
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  الفصل التمهيدي
  املدخل للدراسة

  
  : هيوفيه ثالثة مباحث

  اإلطار املنهجي للدراسة: بحث األول امل
  الدراسات السابقة: املبحث الثاين 

 فصول الدراسة: املبحث الثالث 
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  اإلطار املنهجي للدراسة : املبحث األول 
  

  .مشكلة الدراسة : أوالً 
  أمهية الدراسة: ثانياً 
  .أهداف الدراسة : ثالثاً 
  .أسئلة الدراسة : رابعاً 

  .حدود الدراسة : خامساً 
  .منهج الدراسة : سادساً 
  .التعريف بأهم مصطلحات الدراسة : سابعاً 



 

 ١٤

  ــةدراسـ الةـكلـشـم: أوالً 
سرعة ب  عنهمايتميزض الرتاع جبانب القضاء والصلح ، و وسائل فأحدالتحكيم  يعترب  

، حيث إن اللجوء إليـه       و تاليف اخلصومة والعداوة بعد الفصل يف حمل الرتاع           ، لرتاعه ل فض
 . تحاكمني بالنفع االجتماعي واملادي   حيقق العدالة بإجراءات أسهل وأسرع مبا يعود على امل        

ض الرتاع إال بعد النطق باحلكم التحكيمي وتوثيقه واعتمـاده مـن اجلهـات              وال ميكن ف  
 الصادر من هيئة التحكيم أهم مرحلة من        يكم التحكيم احلتنفيذ  يعترب  و املختصة مث تنفيذه ،   

 الذي كتـب    ورقحكم ال يتجاوز ال   ومثرته ، فال خري يف       نتيجتهه  حيث إن مراحل التحكيم   
  .)١(" ال نفاذ لهال ينفع تكلم حبق" كما عليه ،

إذا كان مشتمالً   ويف اململكة العربية السعودية ال يتم تنفيذ حكم التحكيم الوطين إال            
فيما يتنازع تنفيذ حكم التحكيم األجنيب      ،   نظام التحكيم السعودي     عليهاشروط نص   على  

ليهـا  ت إ اليت انضم  واإلقليميةاالتفاقيات العاملية    نصوص نظام التحكيم السعودي وعدد من     
  ؛  من الشروط املوضوعية واإلجرائية    اً متشابك اً وجمموع هذه األنظمة يشكل نسيج     . اململكة

  . تنفيذه عدم و، هذه الشروط يتم رفض احلكممن   أي شرطويف حالة خمالفة
 ال مييز بـني التحكـيم الـوطين       ـه١٤٠٣ونظام التحكيم السعودي الصادر عام      

فإذا ،  )٢(ب التحكيم يف الداخل ويف اخلارج مفتوحني       ترك با   بذلك والتحكيم األجنيب فيكون  
 من خارج اململكة العربية السعودية سواًء       –موثق معتمد   مت حتكيم يف اخلارج وصدر حكم       

قدمي طلب للجهة املختصة     يتم ت  –عرب نظام إحدى الدول أو أحد مراكز التحكيم املؤسسية          
لية  مير بآ  – إليها اململكة    ةمضنتفاقيات املُ حسب األنظمة واال   – فيذتن، وال  يف اململكة لتنفيذه  

وإال كانت  جيب أن تكون منطقية وواضحة وسهلة التطبيق         موضوعية وشكلية حمددة ودقيقة   
وهـي سـرعة إـاء       :ميزاتهعائقاً أمام نتائج التحكيم وأهم       اإلجراءات بطوهلا وتعقيدها  

   . اإلجراءات
  : التايل  التساؤل الرئيسظهر يما سبقوبناًء على 

                                         
سـنن البيهقـي    .  مجيعاً ، انظر البيهقي، أمحد بن احلسني بن علـي          y جزء من رسالة عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري            -) ١(

سنن الدار قطين ، دار املعرفـة ،         .لدار قطين، علي بن عمر    وانظر ا . ١٥٠ ص ١٠ ، ج  م١٩٩٤كة املكرمة ،    الكربى، مكتبة دار الباز ، م     
   .٢٠٦ ص٤ ج ،م١٩٦٦بريوت ، 

  .٣١٩ ص١موسوعة التحكيم ، دار املعارف ، الطبعة الثانية ، ج. األحدب، عبداحلميد – )٢(



 

 ١٥

يف جـنيب   األ و  الـوطين  حكم التحكيم تنفيذ  ءات الالزمة ل  اإلجراوهي الشروط    ما §
  ؟اململكة العربية السعودية 

  
 أمهية الدراسة: ثانياً 

دقيقاً للـشروط   وتتمثل األمهية النظرية للدراسة احلالية يف تقدميها إطاراً نظرياً شامالً      
، وتنظيم هـذه     يف اململكة العربية السعودية      جنيبالالزمة لتنفيذ حكم التحكيم الوطين واأل     

  .الشروط املتناثرة بني األنظمة واالتفاقيات املتعددة 
حيث إن إشـكاالت    .  جمال العدالة أوالً     دمةخأما أمهية الدراسة العملية فتتمثل يف       

  التحكيم  جمال مث خدمة . التنفيذ تقف عائقاً أمام إيصال احلقوق إىل أهلها يف وقتها احملدد هلا             
 عائقاً أمام أهم ميزة من مزايا التحكيم وهي سـرعة    قف ت ت التنفيذ  ، حيث إن إشكاال    ثانياً

 فالتنفيذ يواجه صعوبات خمتلفة يف ظل تنازع الشروط املتعددة ألحكـام             ، إاء اإلجراءات 
   .التحكيم ، مما يؤدي إىل بطء إجراءاته ومن مث العزوف عنه إىل القضاء العام للدولة 

من هذه الزاوية تتضح الرؤية ألمهية الدراسة احلالية ، فالتحكيم جيـب أن تـصدر       و
أحكامه يف وقت مناسب وسريع كما جيب أن تنفذ يف وقت مناسب وسريع ، وأي تـأخري        
غري منطقي وال مقبول يعين غياب ولو جزء من العدالة األمر الذي ال خيدم املصلحة العامـة                 

  .وال املصلحة اخلاصة 
 التحكيم من نظام قضائي مميز إىل نظام قضائي شائك ، ويهرب منه كل من               فيتحول

  .كان يبحث عنه بسبب عجزه عن تنفيذ ما يصدر عنه من أحكام 
   

 أهداف الدراسة: ثالثاً 
  -:دف الدراسة إىل 

 .حتديد األنظمة اليت حتكم تنفيذ حكم التحكيم الوطين يف اململكة العربية السعودية  §
مة واالتفاقيات اليت حتكم تنفيذ حكم التحكيم األجنيب يف اململكة العربية           حتديد األنظ  §

 .السعودية 



 

 ١٦

 حكم التحكـيم تنفيذ ل  حسب األنظمةالالزمة  واإلجرائية  املوضوعية  الشروط حتديد §
 .يف اململكة العربية السعودية لوطين ا
 .ديةطين يف اململكة العربية السعوتنفيذ حكم التحكيم الوحتديد إجراءات  §
 الالزمة حسب األنظمة واالتفاقيـات لتنفيـذ         واإلجرائية حتديد الشروط املوضوعية   §

 .حكم التحكيم األجنيب يف اململكة العربية السعودية 
 . يف اململكة العربية السعوديةجنيبتنفيذ حكم التحكيم األحتديد إجراءات  §
 الوطين واألجـنيب يف     حتديد اجلهة املختصة بإصدار الصيغة التنفيذية حلُكم التحكيم        §

 .اململكة العربية السعودية 
ظامل باململكـة العربيـة     تطبيق الشروط على عدد من القضايا الصادرة من ديوان امل          §

 .السعودية
  

  الدراسةأسئلة: رابعاً 
  -:الرئيس التايل  عن التساؤلإىل اإلجابة  الدراسة احلالية سعىت
§       كم التحكيم الـوطين واألجـنيب يف       ما هي الشروط واإلجراءات الالزمة لتنفيذ ح

  اململكة العربية السعودية ؟
 -:التالية كما تسعى إىل اإلجابة عن التساؤالت الفرعية 

 ما األنظمة اليت حتكم تنفيذ حكم التحكيم الوطين يف اململكة العربية السعودية ؟ §
 العربيـة   ما األنظمة واالتفاقيات اليت حتكم تنفيذ حكم التحكيم األجنيب يف اململكة           §

 السعودية ؟
لتنفيذ حكـم التحكـيم       حسب األنظمة  الالزمة  واإلجرائية  املوضوعية ما الشروط  §

 ؟ الوطين يف اململكة العربية السعودية
 هل ميكن تنفيذ حكم حتكيم أجنيب يف اململكة العربية السعودية ؟ §
ذ حكـم    الالزمة حسب األنظمة واالتفاقيات لتنفي      واإلجرائية الشروط املوضوعية ما   §

 التحكيم األجنيب يف اململكة العربية السعودية ؟
 ؟العربية السعوديةما اإلجراءات الالزمة لتنفيذ حكم التحكيم الوطين يف اململكة  §



 

 ١٧

 ؟نيب يف اململكة العربية السعوديةما اإلجراءات الالزمة لتنفيذ حكم التحكيم األج §
 يف اململكة  واألجنيب حكيم الوطين ما اجلهة املختصة بإصدار الصيغة التنفيذية حلُكم الت        §

 العربية السعودية ؟
  

  حدود الدراسة :اً سخام
 حكم التحكـيم  تنفيذ   ماهية    املوضوعية هلذه الدراسة يف التعرف على      دودتتمثل احل   
يف اململكة   الوطين واألجنيب    حكم التحكيم  تنفيذل الالزمة   األجنيب ، وماهية الشروط   والوطين  

 .العربية السعودية 
اململكـة العربيـة    ب  ديوان املظـامل    يف اتطبيقهوتتمثل احلدود املكانية هلذه الدراسة ب       
  . مبدينة الرياض السعودية

 القضايا الصادرة عن ديـوان املظـامل         عدد من  خاللمن   الدراسة   هذهسيجري تطبيق   كما  
مـن عـام    حثفرها للباا سواًء بالتنفيذ أو بالرد حسب إمكانية توباململكة العربية السعودية 

    .إن شاء اهللا تعاىل  هـ١٤٢٧ إىل عام هـ١٤٠٣
  

  .منهج الدراسة :سادساً 
 يف اجلانب النظري    تعتمد الدراسة احلالية  انطالقاً من طبيعة الدراسة وأهدافها فسوف       

  وذلك باستقراء الوثـائق  الذي يقوم على استخالص النتائج     ي التحليل االستقرائينهج  امل على
  .ن أسئلة الدراسة، ومن مث حتليلها للوصول إىل إجابات ع)١(لة الدراسةاملتوافرة عن مشك

 يف جانب التأصيل بربط الشروط مبواضعها يف األنظمـة الـيت          ستقوم الدراسة   كما  
عدد مـن  يف اجلانب التطبيقي بتحليل مضمون سنتها واالتفاقيات اليت ذكرا ، بينما ستقوم  

  . ملكة العربية السعودية باملن ديوان املظامل الصادرة عقضايا ال
  

                                         
مع املتأين والدقيق للوثائق املتوافرة عن مشكلة البحـث، ومـن مث القيـام              الذي يعين باجل  " يسمى هذا املنهج أيضاً بالوثائقي وهو        -) ١(

املدخل إىل البحـث يف  .العساف، صاحل بن محدانظر " . بتحليلها حتليالً يستطيع الباحث مبوجبه استنتاج ما يتصل مبشكلة البحث من نتائج     
   .٢٠٤م ، ص٢٠٠٣  ،العلوم السلوكية



 

 ١٨

 مصطلحات الدراسةأهم التعريف ب :سابعاً 
  جنده يثري جمموعة من املفاهيم اليت حتـدد مـساره          ،بالنظر إىل موضوع هذا البحث    

    :وتكون منطلقاً ملا يثريه من تساؤالت منها 
    -:تنفيذ 
ـ ون. اٍء يف أمرٍ وغريه     مض"ويدل على   . أصله النون والفاء والذال نفَذَ       .  العربية غةيف الل   ذَفَ

أَ اً و اذَفَنذْفَنتا هأَن   وهو ن ماضٍ يف أَ   : ذٌافرِمـنِ الـشيء    " وجاء مبعىن  .)١("هالـشيِء ع ازوج
      رفَذَ اَألممنه ، وأَن ك    واخلُلُوصالذْ سافن وطَرِيق ، ورِه     قضاهميعِ أُمي يف جذْ املَاضاف٢("، والن(.  

     .)٣("احلكم على رترتب األث": اإلنفاذ . حاالصطاليف 
حتقيق الشيء وإخراجه من نطـاق الفكـر   "يعرفه فقهاء القانون بـ    . يف القوانني الوضعية  

  .)٤("والتصور إىل جمال العمل والواقع امللموس
حتقيق منطوق احلكم الـصادر عـن       : يقصد بالتنفيذ يف هذه الدراسة       . التعريف اإلجرائي 

يمية على الواقع بعد تطبيقه لكامل الشروط املطلوبة لذلك حـسب األنظمـة             اهليئة التحك 
 . واالتفاقيات املختصة 

    -: أحكام
    .ألحكام مجع حكم ا

ـ و. )٥(القَضاُء وقد حكَم علَيه بِاَألمرِ حكْماً وحكُومةً:  بالضم مكْاحلُ . يف اللغة العربية   اَءج 
    .)٦(عنمبعىن املَ

 ما  منها  الشريعة اإلسالمية  ورد أكثر من تعريف للحكم يف اصطالح فقهاء       .  حاالصطاليف  
قَضاُء الْمتولِّي بِأَمرٍ ثَبت عنده بِاِإللْزامِ بِما يترتب علَى ذلك األمر خاصـا أو              "ورد على أنه    

                                         
م ، كتاب النون ، باب النـون  ١٩٩٨معجم املقاييس يف اللغة ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بريوت ،         . ابن فارس، أمحد بن زكريا     -) ١(

   .١٠٤٠والفاء وما يثلثهما ، ص
  .١٧٤٢م ، حرف النون ص٢٠٠٤القاموس احمليط، بيت األفكار الدولية ، األردن ،  . الفريوز أبادي، حممد بن يعقوب-) ٢(
   .٢٤٧ ص٢شرح التلويح على التوضيح ، مكتبة صبيح ، مصر ، ج .مر التفتازاين، مسعود بن ع-) ٣(
   .١٧ ، صم٢٠٠٥ شرح أحكام قانون التنفيذ ، دار الثقافة ، األردن ، الطبعة األوىل .، عباس العبودي-) ٤(
   .٤٠٤ ، حرف احلاء صاملرجع السابق.  الفريوز أبادي، حممد بن يعقوب-) ٥(
   .٢٧٦ مرجع سابق ، ص. ابن فارس، أمحد بن زكريا-) ٦(



 

 ١٩

    .)١("عاما علَى الْوجه الْمعتبرِ عنده في ذَلك شرعا
 يقابل احلكم القضائي باعتباره نوعاً    عمل إجرائي ذو طابع عام    ":  هو . يف القوانني الوضعية  

    .)٢("آخر قائماً بذاته ، خيضع لنظامه اخلاص
أعمال احملكَّمني اليت تفصل بطريقة     : يقصد باألحكام يف هذه الدراسة       . التعريف اإلجرائي 

  .روض عليهمائية يف كل أو يف جزء من الرتاع املع
    - :التحكيم

    .يأيت مبعىن احلكم وقد ورد سابقاً  . يف اللغة العربية
عبارة عن اختاذ اخلصمني    "بأنه  ) ١٧٩٠(جملة األحكام العدلية مادة     يف  جاء  .  االصطالحيف  

    . "حاكماً برضامها لفصل خصومتهما ودعوامها 
ـ       االتفاق على طر  "جاء تعريفه بأنه     .يف القوانني الوضعية    ةح الرتاع علـى أشـخاص معين

    .)٣(" احملكمة املختصة اللجوء إىلمني ليفصلوا فيه دونكَّباحمليسمون 
 جاء يف جملة األحكام العدلية املادة       يقصد بالتحكيم يف هذه الدراسة ما      . التعريف اإلجرائي 

  .السابق ذكرها ) ١٧٩٠(
    - :حكم التحكيم الوطين

تكون مجيع عناصره سعودية ، فـاألطراف        ما لدراسةذه ا هكم التحكيم الوطين يف     يقصد حب 
ق هـو نظـام     أجنيب مقيم يف اململكة العربية السعودية ، والنظام املطب        سعوديون أو أحدهم    

التحكيم السعودي ، واإلجراءات الصادر عنها حكم التحكيم متت داخل اململكة العربيـة             
 . تابعة للدولة السعودية السعودية ، واألجهزة املباشرة جلميع ما سبق هي أجهزة

    - :حكم التحكيم األجنيب
إذا صدر يف دولة خالف الدولة اليت يطلب منها تنفيـذ           ) دولياً(يعد حكم التحكيم أجنبياً     

    .احلكم من خالل أجهزا القضائية املختصة 
بنية الرتاع م اتبعتها هيئة التحكيم للفصل يف كما يعد كذلك إذا كانت القواعد اإلجرائية اليت 

                                         
   .٤٥ معني احلكام ، دار الفكر ، ص.، عالء الدين علي بن خليل الطرابلسي-) ١(
   .٢٧م ، ص٢٠٠١ القوة التنفيذية حلكم التحكيم ، الطبعة األوىل .أمحد حممدحشيش، -) ٢(
   .١٦م، ص٢٠٠٣ ، اإلسكندرية ، اجلديد يف التحكيم يف الدول العربية ، املكتب اجلامعي احلديث. الفقي، عمرو عيسى –) ٣(



 

 ٢٠

 لـدى مراكـز     إتباعهـا على قانون حتكيم أجنيب ، أو بناًء على قواعد مماثلة لتلك اليت يتم              
        .)١(التحكيم الدولية

 إلاء الرتاعـات القائمـة بـني        إجراء نظامي وقانوين للتوصل إىل حلٍّ     : وميكن تعريفه بأنه  
ل يف نـص اتفاقيـة أو    لدى الدووقابالً للتنفيذ  يكون مقبوالً    حكمٍية ، بإصدار    أطراف دول 

  .)٢(معاهدة

                                         
 ، وضابط الدولية خيتلف من دولة ألخـرى         (ICC) كما هو احلال يف القواعد واجبة اإلتباع لدى غرفة التجارة الدولية بباريس              –) ١(

د منها تنفيـذه    فبعض الدول تعترب حكم التحكيم أجنبياً على أساس اإلقليم مثل بريطانيا فإذا صدر حكم التحكيم يف دولة خالف اليت يرا                   
كان أجنبياً ، وبعض الدول على أساس اإلجراءات مثل أملانيا وفرنسا فإذا كانت اإلجراءات اليت اختذت للفصل يف الرتاع مبنية على قـانون   

قيـة العربيـة    حتكيم أجنيب كان احلكم أجنبياً ، وبعض الدول على أساس جنسية احملتكمني مثل إيطاليا ، وقد أفادت املادة الثالثة من االتفا                    
ذلك أفادت املـادة  ومبثل  على أساس اإلجراءات ، اًم على اعتبار احلكم أجنبي١٩٥٢لتنفيذ األحكام الصادرة عن جامعة الدول العربية عام      

 .عبدالعزيز بـن عبـداهللا     انظر البصيلي، . م  ١٩٥٨األوىل من اتفاقية نيويورك اخلاصة باالعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها الصادرة عام            
 نـوفمرب  ٢١ – ١٩تنفيذ قرارات احملكَّمني باململكة العربية السعودية ، املؤمتر الدويل عن الدور الفعال للقضاء يف التحكيم ، شرم الـشيخ       

  .١م ، ص٢٠٠٥
 ) .بتصرف. (٧٤٧م ، ص٢٠٠٢القاموس القانوين الثالثي ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، . وآخرون . البعلبكي، روحي -) ٢(
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  -:الدراسة األوىل 
 التحكيم يف الفقه اإلسالمي §

رسالة مقدمة من الطالب حسن بن أمحد الغزايل لنيل شهادة املاجستري من قسم الفقه             
 غري   دراسة وهي. هـ  ١٤٠٩يف كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام           

  .منشورة
 لغـةً وشـرعاً وبيـان األصـل يف         هذه الدراسة بتعريف التحكيم   قام الباحث يف    

  ،  والتـصرفات الـصادرة منـه       ، كم وتعيينه ، كما ذكر الشروط املعتربة يف احمل      مشروعيته
  ، وآثار صدوره ونقضه ، مث أهم تطبيقات التحكيم الواردة يف النصوص الـشرعية            وحكمه  

والتحكيم ،   والتحكيم يف جزاء الصيد      ،وذكر فيها التحكيم يف احلرب بني املسلمني والكفار       
يف الشقاق بني الزوجني ، وأعقب ذلك بدراسة فقهية لبعض مواد نظام التحكيم يف اململكة               

  .العربية السعودية 
وبيـان  ،  الباحث يف دراسته تأصيل التحكيم شـرعاً        إليه   توصل   وكان من أهم ما   

  . تنفيذ احلكم األحكام املتعلقة مبراحل التحكيم من بدء اخلصومة وحىت
ـ   يف كون الدراسة احلاليـة      السابقة عن دراسة الغزايل   احلالية   ختتلف الدراسة   تم 

 من حيـث الـشروط      بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية واألجنبية يف اململكة العربية السعودية        
اهتمـت   بينما   ،املوضوعية واإلجرائية اليت نص عليها النظام السعودي واالتفاقيات الدولية          

رها اصتقا أخص من جهة     فالدراسة احلالية .  عام يف الفقه اإلسالمي   الالتحكيم  دراسة الغزايل ب  
الوطين بنوعيه  وأعم من جهة تناوهلا التحكيم      ، وما يتطلبه من شروط وإجراءات       على التنفيذ 

  .والدويل 
  -:الدراسة الثانية 

  عقد التحكيم يف الفقه والقانون الوضعي  §
لب قحطان عبدالرمحن الدوري لنيل شهادة الدكتوراه من كلية     رسالة مقدمة من الطا   
  .م ، وهي دراسة منشورة ١٩٨٤دار العلوم جبامعة القاهرة عام 

 الدراسات السابقة : املبحث الثاين 
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  ، التحكيم وأمهيته وتارخيه ، وحكمه شـرعاً      بوقد تناولت دراسة الدوري املقصود      
ت التحكـيم  م ، مث تطبيقايحكتاليف ثبات اإل وطرق  ،نه وشروطه ، واحملكَّم وشروطه  اركأو

  . وآثار عقد التحكيم وانقضائه  ،يف الفقه اإلسالمي
حرص اإلسالم على إقامة العدل وفض  : وقد توصل الباحث إىل عدد من النتائج منها       

 أن يكون احملكَّم    ، وأنه يشترط  من بينها التحكيم   ام طرق خمتلفة  املنازعات بني الناس باستخد   
كما ال جيوز التحكيم    . دق محاية حلقوق الناس     أهلٌ للقضاء ، وهذا القول هو األحكم واأل       

وأن ال  . فيما هو حق خالص هللا كاحلدود ، وجيوز فيما هو حق خالص للمكلف كالبيوع               
 اً والزم اًم نافذ وجيب أن يكون حكم احملكَّ     .  خيالف الشريعة  كون يف إجراءات التحكيم ما    ي

ـ            دى حكـم احملكـم إىل غـري    للمحتكمني ، ونفاذه ال يتم إال بعد حكم القاضي وال يتع
  .احملتكمني

على  الدراسة احلالية    قتصار يف ا   السابقة ختتلف الدراسة احلالية عن دراسة الدوري     
  ،  الوطنيـة واألجنبيـة    ية بنوعيها حكام التحكيم األ تنفيذ    من جوانب التحكيم وهو    جانب

 اململكة العربية    يف  واالتفاقيات اليت حتكم هذا اجلانب      ، والشروط املنصوص عليها يف النظام    
 فالدراسة احلالية   . يف الفقه اإلسالمي     السعودية ، بينما تناولت دراسة الدوري التحكيم العام       

لتنفيذ ، وأعم مـن     وضوع واحد من مواضيع التحكيم العام وهو ا       أخص من جهة تناوهلا مل    
  . الوطين والدويل مهالتحكيمنوعني من ا تناوهلا لجهة

  -:ة لثالدراسة الثا
    أحكام التحكيم األجنبيةتنفيذ §

 لنيل شهادة الدكتوراه من كلية      عزت حممد علي البحريي   رسالة مقدمة من الطالب     
  .منشورةغري م ، وهي دراسة ١٩٩٦ عام عني مشس جبامعة احلقوق

استخدم الباحث املنهج التحليلي املقارن وذلك عن طريق حتليل القواعد الداخليـة            
  .م التحكيم األجنبية ومقارنتها ببعضها البعض والدولية املتعلقة بتنفيذ أحكا
  ، مشكلة آثار األحكام األجنبية يف القـانون املقـارن         البحرييوقد تناولت دراسة    

 وما يقتضيه ذلك من التعرض ألمر التنفيذ كوسـيلة           ، واملالمح العامة ملعاملة هذه األحكام    
يـذ االختيـاري ألحكـام      قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم ، وتطرق الباحث ملوضوع التنف        
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 وتطرق أيضاً ملا يعرف بالنفاذ الدويل املباشـر          ، التحكيم خصوصاً يف جمتمع التجارة الدويل     
م، ١٩٦٥ألحكام التحكيم وهو النظام الذي قننته اتفاقية واشنطن لتسوية املنازعات عـام             

 تـرك   وعرض الباحث يف دراسته للجهد الدويل يف جمال وضع قواعد دولية للتنفيذ وعـدم             
 واستعرض أهـم االتفاقيـات الدوليـة       ، مهمة التنفيذ رهناً بالقواعد الوطنية الداخلية فقط      

املعقودة هلذا الغرض ، مث ذكر الباحث احلاالت اليت جيوز فيها رفض تنفيذ حكم التحكـيم                
  .األجنيب 

 أن جنسية حكم التحكيم يتركز على الربط      : وقد توصل الباحث إىل عدد من النتائج منها       
 التحكيم واجلانب اإلجرائي املتبع يف التحكيم سواًء متثل هـذا           أطرافبني جنسية احملكم أو     

الربط يف توطني جغرايف أم يف تبعية قانونية إجرائية ، وأن حكم التحكيم الدويل خيتلف عن                
حكم التحكيم األجنيب ورغم هذا االختالف فإما يتطابقان يف أحوال كثرية ، وأن حكـم           

الطليق أو الالمنتمي قد يرجع عدم االنتماء فيه إىل القواعد املوضوعية املطبقة على             التحكيم  
الرتاع أو اإلجراءات ، وأن رقابة األجهزة الوطنية على حكم التحكيم األجنيب ال متتـد إىل                
إعادة فحص موضوع الرتاع إلدخال حكم التحكيم األجنيب يف الدائرة الوطنيـة كحكـم              

ذية ، وأن مفهوم اإلجراءات الواجبة ليس موحداً يف كل الدول ، وأن رفع       يتمتع بالقوة التنفي  
دعوى ببطالن حكم التحكيم األجنيب ال يترتب عليه وقف تنفيذ احلكم كقاعدة وهذا مـا               

  .م ١٩٩٤ لعام ٢٧ املصري يف قانون التحكيم املنظِّمنص عليه 
م الدراسـة احلاليـة      يف اهتما  البحريي السابقة ختتلف الدراسة احلالية عن دراسة      

اليت يتم تقدمي طلب تنفيـذها مـن اجلهـة          جبانب تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية واألجنبية       
اقتصرت دراسة البحريي الـسابقة   بينما  ، اململكة العربية السعودية  نظام يفاملختصة بالتنفيذ   

هة املختصة يف   اليت يتم تقدمي طلب تنفيذها من اجل      و  فقط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية    على
  . نظام مجهورية مصر العربية

  - :الرابعةالدراسة 
تنفيذ حكم احملكمني وفقاً لقانون التحكيم يف شأن التحكـيم يف املـواد املدنيـة          §

  والتجارية 
رسالة مقدمة من الطالب حممود السيد التحيوي لنيل شهادة الدكتوراه ، مت نـشرها            

   .م من دار الفكر اجلامعي يف مصر٢٠٠٣عام 
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حتدث الباحث يف هذه الدراسة عن مفهوم القوة التنفيذية حلكم التحكيم ، مفـصالً          
كما ذكر الباحث أحكام التحكـيم الـيت         .القول يف العلة من األمر بتنفيذ حكم التحكيم         
م املنظمة لتنفيذ أحكـام     ١٩٩٤لسنة  ) ٢٧(ختضع لنصوص القانون املصري للتحكيم رقم       

 قبل احلصول علـى     ه لدى احملكمة املختصة    إيداع جيبحكيم  حكم الت أن  التحكيم ، وذكر    
األمر بتنفيذه ، وميعاد طلب استصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم ، والنهج اإلجرائي الذي              

مث فـصل   . يقدم فيه ، وممن يقدم، مث القاضي املختص بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم              
كيم ، أو االمتناع عن إصداره ، والتظلم من         القول يف مسألة إصدار األمر بتنفيذ حكم التح       

األمر الصادر يف طلب استصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وأثر رفع الـدعوى بطلـب                
وقد خلصت هذه الدراسة إىل إبراز املواد اليت    . بطالن حكم التحكيم على القوة التنفيذية له        

-٥٠١"للتحكيم وهـي املـواد      مت تعديلها يف نصوص جمموعة املرافعات املصرية واملنظمة         
م، وبيـان حـاالت   ١٩٩٤لسنة ) ٢٧(وذلك بواسطة قانون التحكيم املصري رقم      " ٥١٣

  .وقف التنفيذ حلكم التحكيم وحاالت احلظر املؤقت ومىت يزول أثره 
على وجـه   و يف اجلانب النظري      السابقة  من هذه الدراسة    التحيوي واستفاد الباحث 

ية حلكم التحكيم ، كما قام بتحديد املواد الـيت مت تعديلـها             اخلصوص يف أثر القوة التنفيذ    
م ، كما وضح الباحـث اجلهـة        ١٩٩٤لسنة  ) ٢٧(بواسطة قانون التحكيم املصري رقم      

  .املختصة بالرقابة يف تنفيذ أحكام التحكيم 
 يف اختصاص الدراسـة احلاليـة        السابقة ختتلف الدراسة احلالية عن دراسة التحيوي     

 فيما خيـص التنفيـذ لألحكـام الوطنيـة          السعودي والالئحة التنفيذية له   بنظام التحكيم   
 إليها اململكة العربية الـسعودية لتنفيـذ        انضمتوباالتفاقيات الدولية والقوانني العاملية اليت      

 السابقة بدراسة تنفيـذ      ، بينما ختتص دراسة التحيوي     أحكام التحكيم األجنبية على أرضها    
لـسنة  ) ٢٧(رقـم   يف مجهورية مصر العربية     قانون التحكيم    احلكم التحكيمي على ضوء   

  .م ١٩٩٤
  - :اخلامسةالدراسة 

  السعودي على ضوء الفقه اإلسالمي التحكيم يف النظام  §
نيل شـهادة   تطلبات  ملاستكماالً   مقدم من الطالب خالد بن عبدالعزيز الدخيل         حبث

ي وه،  هـ  ١٤٢٥لعلوم األمنية عام    املاجستري من قسم العدالة اجلنائية جبامعة نايف العربية ل        
  . غري منشورةدراسة
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 مسلطاً الضوء علـى  استخدم الباحث املنهج االستقرائي التحليلي يف اجلانب النظري    
يف اجلانـب   أمـا   . التحكيم يف الفقه اإلسالمي وموافقة التحكيم يف النظام السعودي لـه            

   .شر قضايا حتكيمية استخدم الباحث الدراسة التحليلية بدراسة عفقد التطبيقي 
واالتفاق عليه ، واحلقوق اليت     ،   ومشروعيته    ، لتحكيمماهية ا الدراسة  وقد تضمنت   

  وبعده ،كَّم وشروط أهليته ، مث حبثت الدراسة حكم التحكيماحمل وبيان   ، جيوز فيها التحكيم  
ية التحكـيم يف الـشريعة      إىل مـشروع   ، حيث توصلت نتائج الدراسـة        اجلانب التطبيقي 

، وأن من أهم مزايا التحكيم سرعة الفصل يف الرتاع ، وأن حكـم احملكمـني يف                 إلسالميةا
النظام السعودي ال يعد ائياً وال ملزماً إال بعد التصديق عليه من اجلهة املختصة أصالً بنظر                

  .خلصوم االعتراض على حكم احملكَّمني للجهة املختصة بنظر الرتاع أو اجيوز كما الرتاع ، 
الدراسة احلاليـة    يف اختصاص     السابقة دراسة الدخيل احلالية عن   لف الدراسة   ختت

 ، بينمـا     الوطين حكيمأحكام الت ب  اخلاص تنفيذالزئية من النظام السعودي للتحكيم وهي       جب
.بنظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية على ضوء الفقه اإلسالمي          دراسة الدخيل ختتص  

ية ببحث شروط ومتطلبات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبيـة         كما تقوم الدراسة احلال     
 .واليت يتم تقدمي طلب تنفيذها على أرض اململكة العربية السعودية 
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  املقدمة

  :  املدخل للدراسة :الفصل التمهيدي
   : ثالثة مباحثفيهو

  اإلطار املنهجي للدراسة : املبحث األول 
   : العناصر اآلتيةويشتمل على

  .لة الدراسة مشك: أوالً 
 أمهية الدراسة: ثانياً 
  .لدراسة اأهداف : ثالثاً 
   .أسئلة الدراسة: رابعاً 

  .الدراسة حدود : خامساً 
  .الدراسة منهج : سادساً 
  .مصطلحات الدراسة أهم بالتعريف : سابعاً 

  .الدراسات السابقة : املبحث الثاين 
  .تنظيم فصول الدراسة : املبحث الثالث 

 ونطاقـه   ومزايـاه وأنواعـه   التحكيم ومتييزه عن غريه ومشروعيته     تعريف : لالفصل األو 
  .واحلكم التحكيمي وأنواعه 

  -:وفيه مباحث 
  : مطالب ، وفيه ثالثةتعريف التحكيم: املبحث األول 
 .يف اللغة العربية تعريف التحكيم : املطلب األول 
  .اصطالحاًتعريف التحكيم : املطلب الثاين 

 .يف القوانني الوضعية تعريف التحكيم : الث املطلب الث
 :مطلبان  وفيه.  من طرق فض الرتاع التحكيم عما له شبه بهمتييز: املبحث الثاين 
 .القضاء متييز التحكيم عن : املطلب األول 

  .الصلحمتييز التحكيم عن  : الثايناملطلب 

 تنظيم فصول الدراسة : حث الثالث املب
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  : مطالب أربعة وفيه .  ونطاقهومزاياه وأنواعه مشروعية التحكيم: املبحث الثالث 
  .مشروعية التحكيم : املطلب األول 
  .مزايا التحكيم : املطلب الثاين 

  .أنواع التحكيم : املطلب الثالث 
  .نطاق التحكيم : املطلب الرابع 
  :ان وفيه مطلب. وأنواعه يكم التحكيماحلتعريف : املبحث الرابع 
  .حكم التحكيم تعريف : املطلب األول 

  .أنواع حكم التحكيم  : يناملطلب الثا
  - :وفيه مباحث .يف اململكة العربية السعودية  تنفيذ أحكام التحكيم  :ثاينالفصل ال

وفيه . واألجنبية يف اململكة العربية السعودية      الوطنية  تنفيذ أحكام التحكيم    : املبحث األول   
  :لبان مط

  : وفيه فروع .ربية السعودية يف اململكة العتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية : املطلب األول 
  .األنظمة اليت حتكم تنفيذ حكم التحكيم الوطين يف اململكة العربية السعودية : الفرع األول 
الشروط املوضوعية واإلجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنيـة يف اململكـة           : الفرع الثاين   

  .العربية السعودية 
  : وفيه فروع .جنبية يف اململكة العربية السعودية األتنفيذ أحكام التحكيم : املطلب الثاين 
ـ   احكأاألنظمة واالتفاقيات اليت حتكم تنفيذ      : الفرع األول     يف اململكـة    ةم التحكيم األجنبي

  .العربية السعودية 
ـ   احكأالشروط املوضوعية واإلجرائية لتنفيذ     : الفرع الثاين     يف اململكـة    ةم التحكيم األجنبي

  .العربية السعودية 
اجلهة املختصة بالتصديق على أحكام التحكيم الوطنية واألجنبية وإجراءات          : بحث الثاين امل

   :مطلبان وفيه . تنفيذها يف اململكة العربية السعودية
اجلهة املختصة بالتصديق على أحكام التحكيم الوطنية واألجنبية يف اململكة          :  األول   طلبامل

  .العربية السعودية
اءات تنفيذ أحكام التحكيم الوطنيـة واألجنبيـة يف اململكـة العربيـة           إجر:  الثاين   طلبامل

  .السعودية



 

 ٢٨

 يف اململكـة     واألجنبيـة   على أحكام التحكيم الوطنية    آثار احلكم بالتنفيذ   : لثاملبحث الثا 
  .العربية السعودية 

 قـضايا حتكيميـة    عدد أربع اجلانب التطبيقي ويشتمل على دراسة وحتليل   :الثالث الفصل
 وهي  .  صادرة عن ديوان املظامل باململكة العربية السعودية       تني أجنبية  حتكيمي تنيقضيو ةوطني

 .اليت أمكن للباحث احلصول عليها 
   .النتائج والتوصياتوتتضمن  اخلامتة
  . املراجع

   



 

 ٢٩

  الفصل األول
تعريف التحكيم ومتييزه عن غريه ومشروعيته 
  ومزاياه وأنواعه ونطاقه وحكمه وأنواع حكمه

  
  :ة مباحث هيأربعويشتمل على 
  .تعريف التحكيم : املبحث األول 
 متييز التحكيم عما له شبه به من : املبحث الثاين   

  .طرق فض الرتاع 
 ومزايـاه مشروعية التحكيم   : املبحث الثالث   
  .وأنواعه ونطاقه 
احلكـم التحكيمـي    تعريف  : املبحث الرابع   

 .وأنواعه 



 

 ٣٠

  املبحث األول
  يمـحكـريف التـعـت

  
  
  

  .ويشتمل على ثالثة مطالب هي 
 .لغة العربية تعريف التحكيم يف ال: املطلب األول
  .اصطالحاًتعريف التحكيم : املطلب الثاين
 .تعريف التحكيم يف القوانني الوضعية: املطلب الثالث



 

 ٣١

   
  

  تعريف التحكيم يف اللغة العربية: املطلب األول 
  
  

  .)١(احلاء والكاف وامليم أصل واحد وهو املنع، و" حكَم"التحكيم لفظ مأخوذ من مادة   
  :ويدخل معىن املنع يف ألفاظ كثرية منها   

 .)٣( وفيه منع من الظلم )٢( القضاء: احلُكم    -١
 .)٥(وفيها منع من اجلهل )٤(العدل والعلم واحللم: احلكمة    -٢
 .وفيه منع من اجلهل : احلُكُم بالعلم والفقه    -٣
 . من دخول اخللل والنقص وفيه منع: إحكام الشيء وإتقانه    -٤

بضم احلـاء وهـو   " احلُكم"وما يعنينا هنا هو املعىن األول من معاين املنع وهو أنه يأيت مبعىن      
وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ     {: ومنه قوله تعاىل    ) ٧(يف الشيء بأنه كذا أو ليس بكذا      ) ٦(القضاء

    منِع لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْعكُمحرياً       تصا بيعمكَانَ س إِنَّ اللَّه بِه ظُكُمعا  {، وقوله تعاىل    )٨(}ا يها أَيي
       مو مرح متأَنو ديلُوا الصقْتوا الَ تنآم يند   الَّذمعتم كُمنم لَهقَت مِ        اًنعالـن نلَ ما قَتثْلُ ماٌء مزفَج 

  .)٩(} منكُم هديا بالغَ الْكَعبةيحكُم بِه ذَوا عدلٍ

                                         
  .٢٧٧مرجع سابق ، ص. ابن فارس، أيب احلسن أمحد –) ١(
  .  ٤١٩، صم ١٩٦٣ ، القاهرة ، املكتبة اإلسالمية النهاية يف غريب احلديث واألثر ،. ابن األثري، املبارك بن حممد –) ٢(
  .٢٧٧مرجع سابق ، ص. ابن فارس، أيب احلسن أمحد –) ٣(
  .٤٠٤ع سابق ، صمرج. الفريوز أبادي، حممد بن يعقوب –) ٤(
  .٢٧٧مرجع سابق ، ص. ابن فارس، أيب احلسن أمحد –) ٥(
   .٣٥ ص٨ج  ،م٢٠٠٠احملكم واحمليط األعظم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، .  ابن سيده، علي بن إمساعيل-) ٦(
  .٣٥٢ ص٨ ، جالنشر والتوزيع ، بريوتتاج العروس من جواهر القاموس ، دار اجليل للطبع و.  الزبيدي، مرتضى حممد-) ٧(
  ) .٥٨( سورة النساء آية -) ٨(
  ) .٩٥( سورة املائدة آية -) ٩(



 

 ٣٢

  اصطالحاًعريف التحكيم ت: املطلب الثاين 
  
  

سنعرض يف هذا املطلب تعريف التحكيم يف املذاهب األربعة ، مث نوضح مـا              
  .اتفقت عليه هذه التعاريف 

تولية اخلصمني حاكماً حيكم    : " بعض فقهاء احلنفية على أن التحكيم هو         نصف  
  .)١("بينهما

حكْم حاكمٍ أَو محكَّمٍ    : "بـ  التحكيم  على تعريف    املالكية   ونص بعض فقهاء    
  هدنع ترٍ ثَبذه الصفة كتعريف القضاء     )٢("بِأَم ألنه شامل للقضاء والتحكيم      ؛  وجاء . 

  .)٣( حتكيم اخلصمني رجالً يرتضيانه ، ليحكم بينهماكما ورد على أنه
 مبفهوم أنه حتكيم اخلصمني رجالً من الرعيـة         ء الشافعية  يف نصوص فقها   وجاء  

  .)٤(ليقضي بينهما فيما تنازعا فيه
أنه حتكيم رجلني رجالً يرضيانه ليحكم      احلنابلة  تعريف بعض فقهاء    ويفهم من     
  .)٥(بينهما

                                         
، ابن عابدين  : وانظر .٢٤ ص ٧م ، ج  ١٩٩٨ ، دار الفكر العريب ،       البحر الرائق شرح كرت الدقائق    . ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم      -) ١(

  .٤٢٨ ص٥املرجع السابق ،ج. حممد أمني
  .١٩٩ وص١٨٦ ص٤ج م ،١٩٩٨ ، القاهرة ، مصطفى البايب احلليب،  بلغة السالك. الصاوي، أمحد بن حممد -) ٢(
أن اخلصمني إذا حكَّما بينـهما      : الفصل الثامن يف التحكيم ومعناه      :" حيث قال    وهو مالكي املذهب     ابن فرحون يؤخذ من كالم     -) ٣(

 تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج       .ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد      :  انظر "جائزرجالً وارتضياه َألن يحكُم بينهما فإن ذلك        
  .٤٣، صم ١٩٩٥األحكام ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

د فيه قاض أو ليس     وإذا حكّم خصمان رجالً من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه يف بل           . حتكيم اخلصمني شخصاً   ": قال املاوردي  -) ٤(
. علي بـن حممـد  املاوردي، :  انظر.٣٤ ذا البحث صوهذا التعريف على القول الراجح للشافعية كما سيأيت إن شاء اهللا      " فيه قاض جاز  

  .٣٧٩ ص٢م ، ج١٩٧١أدب القاضي ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، 
. "ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما جـاز ذلـك      وإذا حتاكم رجالن إىل رجل حكَّماه بينهما        ":حيث قال ابن قدامة    -) ٥(

  .١٠٧ ص٩م، ج١٩٨٥ ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، املغين. ابن قدامة، عبداهللا بن أمحد: انظر



 

 ٣٣

عبارة عن اختاذ اخلصمني حاكمـاً      "وجاء يف تعريف جملة األحكام العدلية له أنه           
  .)١("ومتهما ودعوامها برضامها لفصل خص

على ثالثـة    تتفق مبجملها  حيث إا  .املعىن   متقاربة   هذه التعريفات  فنجد أن   
  -:أمور هي 

 .ن وم أو املُحكَّمن مها اخلصوم واملُحكَّاأن للتحكيم طرف  -١
 . نياخلصوم للمحكَّم أو املُحكَّمأن التولية تقع من   -٢
 .ا تنازع اخلصمان فيه أن الغرض من التحكيم هو إصدار احلُكم فيم  -٣

                                         
  . من جملة األحكام العدلية ) ١٧٩٠( املادة -) ١(



 

 ٣٤

 تعريف التحكيم يف القانون الوضعي: املطلب الثالث 
  
  

سنعرض يف هذا املطلب تعريف التحكيم يف القانون الوضعي ، مث نوضح مـا              
  . مع ما ذكره فقهاء املسلمني وا فيهاتفق

  أن بـشرط (االتفاق على طرح الرتاع على حمكَّم أو أكثر         : "عرفه بعضهم بأنه    قد  ف  
  .)١("ليفصلوا فيه بدالً من احملكمة املختصة به)  عددهم وتراًيكون

ـ        : "وذكر بعضهم أن التحكيم هو          ةاالتفاق على طرح نزاع على أشـخاص معين
  .)٢(" احملكمة املختصة اللجوء إىلمني ليفصلوا فيه دونكَّباحمليسمون 
طـراف  نظام قضائي خاص خيتار فيـه األ       "بأنه:  فقال يف تعريفه بعض  ال توسعكما    

اليت قضام ويعهدون إليهم مبقتضى اتفاق مكتوب ، مبهمة تسوية املنازعات اليت قد تنشأ أو             
نشأت بالفعل بينهم ، خبصوص عالقام التعاقدية أو غري التعاقدية واليت جيـوز حـسمها               

  .)٣("التحكيم ، وفقاً ملقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم هلم بطريق
نظام خاص للتقاضي ، ينشأ من االتفاق بني األطراف املعنية          : "  بعضهم بأنه    وعرفه  

على العهدة إىل شخص أو أشخاص من الغري مبهمة الفصل يف املنازعات القائمة بينهم حبكم               
  .)٤("يتمتع حبجية األمر املقضي

متيز التحكيم باخلـصائص     حيث يشتمل على      ،  التعريف هو األدق واألوضح    اوهذ  
  -:ة اآلتي
 . التحكيم قضاء خاص   -١
 .التحكيم جيد مصدره يف اتفاق األطراف    -٢

                                         
  .١١ ، اإلسكندرية ، صالتحكيم يف القوانني العربية ، منشأة املعارف. الوفا، أمحد أبو –) ١(
   .١٦مرجع سابق ، ص. الفقي، عمرو عيسى –) ٢(
 قانون التحكيم التجاري الدويل والداخلي تنظري وتطبيق مقارن ، دار النهضة العربية، القـاهرة، الطبعـة                 . أمحد عبدالكرمي  ، سالمة –) ٣(

   .١٨ ، ص٢٠٠٤األوىل ، 
مة يف التحكيم التجاري الدويل ، منشورات احلليب احلقوقية ، بـريوت الطبعـة األوىل         املوجز يف النظرية العا    . حفيظة السيد  ، حداد –) ٤(

  .٤٤م ، ص٢٠٠٤



 

 ٣٥

 .التحكيم وظيفته حسم الرتاع الناشئ بني األطراف    -٣
 .)١( احلكم الصادر عن احملكَّم لألطرافلزوم   -٤

ن ،  وفقهاء املـسلم  الرج عما ذكره    ختمل  جند أا   أهل القانون   وبالنظر إىل تعاريف    
  :ية على العناصر اآلتفق تت احيث إ

 :طريف التحكيم    -١
 يتفقون على حسم الرتاع بينهم بطريـق التحكـيم ال           الذين اخلصومالطرف األول    §

 .القضاء 
 .الطرف الثاين احملكَّم أو هيئة التحكيم  §
 .سم الرتاع حل اخلصومباتفاق يكون م تحكيالهيئة  ينيعت   -٢
   .اخلصومحمل التحكيم وهو فض الرتاع القائم بني    -٣

  

                                         
  .٤٤مرجع سابق ، ص.  حفيظة السيد، حداد–) ١(



 

 ٣٦

  املبحث الثاين
  متييز التحكيم عما له شبه به من طرق فض الرتاع

  
  :ا ويشتمل على مطلبني مه

 .متييز التحكيم عن القضاء : املطلب األول
 .متييز التحكيم عن الصلح : املطلب الثاين



 

 ٣٧

  
  

  .متييز التحكيم عن القضاء :  األول املطلب
  
  

 يف اللغة ويف  القضاءولبيان الفرق بني التحكيم والقضاء حيسن بنا أن نتعرض لتعريف          
  .االصطالح الفقهي اإلسالمي 

، قال  )٢(باإلجياب واإللزام )١(ها ما جاء مبعىن احلُكُم    هبشفللقضاء يف اللغة معان عديدة أ     
Q U }دبعأَالَّ ت كبى رقَضاوانسنِ إِحيدالبِالْوو اه٣(}وا إِالَّ إِي(. 

  . )٤("تبيني احلكم الشرعي واإللزام به وفصل اخلصومات" هو اصطالحاً قضاءوال
       ّية اليت هلا إنشاء هذه الوالية       والفرق األساسي بني التحكيم والقضاء هو اجلهة املول .

ة ليس هلـم    أفراد من الرعي   ؤالء اخلصوم ه و  ، م من اخلصوم  حكَّمففي التحكيم تقع التولية لل    
  .والية إال على أنفسهم فيما ميلكون من احلقوق واحملكَّم يستمد سلطته منهم

  .)٥(ويف القضاء تقع التولية للقاضي من اإلمام فيملك ما خيوله له اإلمام من السلطات
  -: اآليتوهذا الفرق اجلوهري تـترتب عليه فروق كثرية منها 

اخلصم ال جيب عليه إجابة خصمه إىل التحكيم إذا دعاه إليه ، أمـا إذا دعـاه إىل               أن  : أوالً
 . اإلجابة فتلزمهالترافع للقاضي 

  .أن والية القاضي عامة نسبياً فينظر يف مجيع القضايا اليت تعرض عليه يف حدود قضائه              : ثانياً
 .تتعداها إىل قضية أخرىال وا حبكمه وم الذين رضوووالية احملكَّم مقصورةٌ على قضية اخلص

                                         
   .٨٩٣مرجع سابق ، ص. ابن فارس، أيب احلسن أمحد – )١(
 ٢٠ ج١٠املرجع السابق ، جملـد . حممد بن مكرمابن منظور، :  وانظر.١٤١٩مرجع سابق ، ص. الفريوز أبادي، حممد بن يعقوب  – )٢(

  .٤٨ص
   .٢٣ سورة اإلسراء آية -) ٣(
، هـ١٣٨٥مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ، املكتب اإلسالمي ، دمشق ، الطبعة األوىل ،      .  الرحيباين، مصطفى السيوطي   -) ٤(
   .٤٥١ ص٦ج
  ) .١٨٠٠( جملة األحكام العدلية مادة -) ٥(



 

 ٣٨

احملكَّم إذا قضى يف فصل جمتهد فيه ، مث رفع إىل قاضٍ أو إىل حمكَّم آخر أمضاه إن وافق    : ثالثاً
 .ما مل يكن اجتهاداً  إال قاضٍ آخر ه القاضي فال ينقض حكمرأيه وإال نقضه ، خبالف

 مبرتلة الصلح، بينمـا     لقود احلد وا  ، ألن التحكيم يف     التحكيم يف حد وقود    كونال ي : رابعاً
 .)١(يكون النظر فيها من طرف القاضي

 .احملكَّم ال يتقيد ببلد التحكيم ، خبالف القاضي : خامساً
 .م حق عزل احملكَّم قبل حكمه ، خبالف القاضي وللخص: سادساً

  
  

                                         
   .٢٩مرجع سابق ، ص. ي، قحطان عبدالرمحنالدور – )١(



 

 ٣٩

  متييز التحكيم عن الصلح: لثاين املطلب ا
  
  

ا أن نتعرض لتعريف الصلح يف اللغة       ولبيان الفرق بني التحكيم والصلح حيسن بن      
الـسلْم بفـتح الـسني      : واالصطالح الفقهي اإلسالمي فنقول بأن الصلح يف اللغـة          

قطع الـرتاع أو    "و )٢(، فهو مبعىن التوفيق والسِلم    )١(ضد الفَساد : والصالح  "وكسرها،  
  .)٣("املنازعة

  .)٤("بني خمتلفنيمعاقدة يتوصل ا إىل موافقة : " هو يف االصطالحو
، واختصره بعضهم بتعريفه    )٥("عقد بني متنازعني يرتفع به الرتاع     "وقال بعضهم   

  .)٦("عقد حيصل به قطع املنازعة"بأنه 
فهو عقد يتم بني أطراف اخلصومة أو من ميثلوم حلسم خالفام عن طريـق              

  .نزول كل منهم عن بعض ما يتمسك به 
   : اآليتمنهانذكر ، وهناك فروق بني التحكيم والصلح 

 .وأما التحكيم فهو عقد مستقل .  عقداً مستقالً سأن الصلح عقد تابع ولي: أوالً
 إال   من املصلحني حىت وإن سبق اشتراطه يف العقد        أن الصلح ال يشترط فيه اإللزام     : ثانياً

ـ    وأما التحكيم ففيه اإللزام    . تالقي اإلرادتني ب االتفاق   إذا مت  د  حالـة اشـتراطه يف عق
 .مسبق
 .الصلح فيه نوع من التنازل عن احلق وأما التحكيم فليس فيه تنازل: ثالثاً

                                         
  .٩٩٠، ص) صالح(باب احلاء فصل الصاد مادة املرجع السابق ، . الفريوز أبادي، حممد بن يعقوب –) ١(
   .٣٤٨ ص٣ ج٢ ، جملد)صلح(باب الصاد مادة املرجع السابق ، . ابن منظور، حممد بن مكرم –) ٢(
كشاف القناع عن منت اإلقناع ،    .البهويت، منصور بن يونس   :  وانظر .٣٣٣ ص ٣لسابق ، ج   املرجع ا  . الرحيباين، مصطفى السيوطي   -) ٣(

  .٣٨٣ ص٣ج  ،هـ١٤٠٣عامل الكتب ، بريوت ، 
   .٣٨٣ ص٣ املرجع السابق ، ج. البهويت، منصور بن يونس-) ٤(
  .٣٩٠ ص٣ج  املرجع السابق،.ن يونسالبهويت، منصور ب: وانظر. ٢٧٨ ص٧املرجع السابق، ج. ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم -) ٥(
  .٢٤مرجع سابق ، ص. الدوري، قحطان عبدالرمحن –) ٦(



 

 ٤٠

الصلح يتم بتالقي اإلرادتني وأما التحكيم فله إجراءات        فيف اإلجراءات الشكلية    : رابعاً
   .قضائية حمددة 

  وأما التحكيم فيـتم  ،نات مساع البي  يلزم الصلح ال    ففي اجلوانب املوضوعية يف  : خامساً
  .فيه مساع البينات من أطراف الرتاع 

  .أن احملكّم يشترط فيه توفر أوصاف وإن اختلف حتديدها ، خبالف املصلح : سادساً
  .الصلح ينتهي به الرتاع ، وأما التحكيم فإنه خطوة إىل إاء الرتاع : سابعاً
تحكيم فـال   ، وأما ال  )١(الصلح ميكن أن جيري بني املتنازعني مباشرة دون واسطة        : ثامناً

  .ن ويكون إال عن طريق طرف آخر غري املتنازعني هو احملكَّم أو احملكَّم

                                         
  .٣٩١ ص٣ املرجع السابق ، ج. البهويت، منصور بن يونس-) ١(



 

 ٤١

  الثالثاملبحث 
   ومزاياه وأنواعه ونطاقهكيممشروعية التح

  
  

  : مطالب هيويشتمل على 
 .مشروعية التحكيم : املطلب األول
  .التحكيم مزايا : املطلب الثاين
 . التحكيم أنواع: املطلب الثالث
 .نطاق التحكيم : املطلب الرابع



 

 ٤٢

  املـطـلـب األول
  
  

  يمـحكـية التـمشروع
  
  

  : هي ؛لتحكيم على ثالثة أقوال ل  التكليفيكماحلُاختلف الفقهاء يف 
  . التحكيم مطلقاً جواز: القول األول 
. )٤(وبعض الشافعية  )٣(واحلنابلة )٢( واملالكية )١(ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية    وإليه  

  :وقد استدلوا على مشروعيته باآليت 
  -:من القرآن الكرمي 

 من أَهلها إِنْ يرِيدا     من أَهله وحكَماً   وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً     {:قوله تعاىل      -١
نيب فِّقِ اللَّهوا يالَحيماًإِصلكَانَ ع ا إِنَّ اللَّهماهبِري٥(} خ(.  

 ؛األصل يف مشروعية التحكيم يف سائر اخلصومات        هي   هذه اآلية    نأ :جه االستدالل و
 احلقـوق  عمـوم ألن جواز التحكيم يف الشقاق بني الـزوجني يـدل علـى جـوازه يف      

  .)٦(والدعاوى

                                         
، املبسوط ، دار املعرفة ، بريوت  .السرخسي، حممد بن أمحد   : وانظر .٢٥ ص ٧ج املرجع السابق ،  . ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم      -) ١(

   .٧٣ ص١٥ج  ،هـ١٣٩٨الطبعة الثالثة ، 
   .٥٠مرجع سابق ، ص.  ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد-) ٢(
   .٣٠٩ ص٦ املرجع السابق، ج.البهويت، منصور بن يونس: وانظر. ١٣٧ ص١٠ج املرجع السابق ،. ابن قدامة، عبداهللا بن أمحد -) ٣(
 املاوردي،  :وانظر. ٢٩٢ ص ٢ج  ، م١٩٩٥ر الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ،          املهذب ، دا   . الشريازي، إبراهيم بن علي    –) ٤(

   .٣٧٩ ص٢املرجع السابق ، ج .علي بن حممد
  ) .٣٥( سورة النساء آية -) ٥(
   .٦٢ ص٢١رجع السابق ، جامل . السرخسي، حممد بن أمحد-) ٦(



 

 ٤٣

تلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه مـنكُم متعمـدا          يا أَيها الَّذين آمنوا الَ تقْ     {:قال تعاىل      -٢
          كُمنلٍ مدا عذَو بِه كُمحمِ يعالن نلَ ما قَتثْلُ ماٌء مزعبداهللا أن  : جه االستدالل و. )١(}فَج

اهللا ذه اآلية يف شأن التحكيم الذي اتفق عليه علي ومعاوية رضي             احتج t بن عباس 
 .)٢(عنهم مجيعاً

  -:واستدلوا من السنة باألدلة التالية 
 مع قَومه سمعهم يكْنونه بِـأَبِي       rأَنه لَما وفَد إِلَى رسولِ اللَّه       [ )٣(t شريحٍعن أَبِيِ      -١

     ولُ اللَّهسر اهعكَمِ فَدالْحr َإِ:  فَقَالو كَمالْح وه ـا    إِنَّ اللَّهـى أَبكْنت ـمفَل كْمالْح هلَي
إِنَّ قَومي إِذَا اختلَفُوا في شيٍء أَتونِي فَحكَمت بيـنهم فَرضـي كـالَ              : الْحكَمِ؟ فَقَالَ 

 لـي شـريح   : ما أَحسن هذَا فَما لَك من الْولَد؟ قَالَ        : rفَقَالَ رسولُ اللَّه    . الْفَرِيقَينِ
اللَّه دبعو ملسمقَالَ. و :قُلْت مهرأَكْب نفَم :حيرح: قَالَ. شيرو شأَب ت٤(]فَأَن(.  

بني قومه على وجـه   حكم هانئٍ r استحسن النيب  ،يف هذا احلديث  : جه االستدالل و
 علـى    صيغة التعجب تأكيداً الستحسانه وهذا يدل      rيرضى به اخلصوم ، واستعمل النيب       

  .)٥( له ، وإقراره من سنته كقوله وفعله لشيء إقرارrواستحسان النيب  . مشروعية التحكيم
علَى حكْمِ سعد بنِ معـاذ فَأَرسـلَ         نزلَ أَهلُ قُريظَةَ  [:  قال t عن أَيب سعيد اخلدري      -٢

   ولُ اللَّهسرr       انا دارٍ فَلَمملَى حع اهفَأَت دعقَرِيباً  إِلَى س        ولُ اللَّهسقَالَ ر جِدسالْم نم r 
: ، قَـالَ  إِنَّ هؤالِء نزلُوا علَى حكْمك: قوموا إِلَى سيدكُم أَو خيرِكُم ثُم قَالَ:  لَألنصارِ

                                         
  ) .٩٥( سورة املائدة آية -) ١(
  .١٦٤ ص٢م ، ج١٩٩٠املستدرك على الصحيحني ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، .  احلاكم، حممد بن عبداهللا– )٢(
بـن  ا – وقيل عكـسه  – خويلد بن عمرو ، اختلف يف امسه فقيل   eة عن الرسول    له صحبة ورواي  ،   t  هاينء بن يزيد احلارثي    –) ٣(

  مات سـنة مثـان   ،نزل املدينة وقيل نزل الكوفة. عب وقيل ك ،  وقيل هانئ   ،  وقيل عبد الرمحن بن عمرو      اخلزاعي ،  صخر بن عبد العزى   
ـ ١٤١١ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ،          اإلكمال. ابن ماكوال، علي بن هبة اهللا     : انظر . وستني على الصحيح    ٤ ، جهـ

ابن  :انظرو. ٦٤٨ص و ٥٧٠ ص ١، ج هـ  ١٤٠٦ ، دار الرشيد ، سوريا ،        تقريب التهذيب . ابن حجر، أمحد بن علي     :انظرو. ٢٨١ص
  . ٤٨ ص١ ، جم١٩٥٩ ، دار الكتب العلمية بريوت ،  األمصار علماءمشاهري. حبان، حممد البسيت

اب تستر وذَلـك أَنـه   بلَغنِي أَنَّ شريحا كَسر ب:"قَالَ و" شريح هذَا هو الَّذي كَسر السلِْسلَةَ وهو ممن دخلَ تستر        :" قَالَ أَبو داود     -) ٤(
 ٣ج ،   م١٩٩٠ ، املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر ، بريوت ،           صحيح سنن أيب داود    .األلباين، حممد ناصر الدين   : انظر. "دخلَ من سرب  

   .٩٣٦ص
  .٦٠ ص٢م ، ج١٩٩٠شرح خمتصر الروضة ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل ، .  الطُّويف، سليمان بن عبدالقوي– )٥(



 

 ٤٤

 لتلُ مقاتقْتتهِم  هسىب ذرارِيقَالَ. م ،وت :   بِيفَقَالَ النr :  ِكْمبِح تيا قَـالَ    قَضمبرو اللَّه  :
كلكْمِ الْمبِح تي١(]قَض(. 

  .)٢(]َلقَد حكَمت فيهِم بِحكْمِ اللَّه[ويف رواية 
جـواز  دليالً علـى  يف نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ        أن  : جه االستدالل و

  .)٣(لتحكيم يف أمور املسلمني ويف مهامهم العظاما
اجعـل    :t فقال عمر    )٥( خصومة y عبي بن كَ  بوأُ بني عمر كان  :()٤(قال الشعيب    -٣

فقال عمر  : قال. فأتوه:  قال t فجعال بينهما زيد بن ثابت    : قال  . بيين وبينك رجالً    
t :       ى احلَكَمتؤكُم بيننا ، ويف بيته يحتفلما دخلوا عليه أجلسه معـه      : قال. )٦(أتيناك ل

أجلسين وخـصمي   .  جرت يف حكمك     هذا أول جور  : فقال: قال. على صدر فراشه    
أمـري   الـيمني علـى    : yفقال زيد ُألبي بن كعب      . فقصا عليه القصة    :  قال .جملسا

                                         
. ٧٨٦م ، ص  ١٣٩٢الطبعـة الثانيـة     ،  دار إحياء التراث العريب ، بريوت        صحيح مسلم ،  . مسلم بن احلجاج  النيسابوري،  : انظر -) ١(

  ).٣٣١٤(كتاب اجلهاد والسري، باب جواز قتال من نقض العهد ، حديث رقم 
  .املرجع السابق . بن مهدي عن شعبةَ بِهذَا اِإلسناد  عن زهير بن حربٍ حدثَنا عبد الرحمنِ -) ٢(
 ١٢، جم ١٣٩٢الطبعة الثانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت   .  حيىي بن شرف بن مري     ، النووي -) ٣(

   .٩٢ص
 أدركـت  :قـال ،  t  وأبا هريرة واملغـرية من عمر ومسع علياً ز أئمة التابعني ، ولد   عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعيب أحد        هو   –) ٤(

وقال  ،  من الصحابة  مخسمائة :       ما كتبت سوداء يف بيضاء وال ح دثت يف زمانه  يف زمانه كابن عباسٍفقيه وقيل عنه أنه  ، إال حفظته حبديث 
  دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة الرابعـة ،  حلية األولياء . أيب نعيم، أمحد بن عبداهللا األصبهاين:  انظر. ومائة أو أربعٍ مات سنة ثالث ،

 .ابن اجلوزي، عبدالرمحن بـن علـي  : وانظر .٥٢٢ ص١ ، جاملرجع السابق. الذهيب، حممد بن أمحد: وانظر. ٣٠٤ ص ٤ ، ج  هـ١٤٠٥
 البدايـة والنهايـة ،   . إمساعيل بن عمر  ابن كثري،    :وانظر .٧٥ ص ٣ ج هـ ، ١٣٩٩ دار املعرفة ، بريوت ، الطبعة الثانية ،          صفة الصفوة ،  

 عامل الكتب ، بريوت ،      ،  يف أحكام املراسيل   جامع التحصيل . العالئي، أبو سعيد بن خليل     :وانظر .٢٣٠ ص ٩ ج مكتبة املعارف، بريوت،  
  .٢٠٤ ص ١ جهـ ،١٤٠٧الطبعة الثانية ، 

ه يف تعيني صاحب احلق فيها فيتقدمون للقاضـي لطلـب          اختالف حول بعض املصاحل عندما يقع اشتبا       y  كان يقع بني الصحابة    -) ٥(
 .السرخسي، حممد بـن أمحـد  : انظر. البيان ال لقصد التلبيس وأكل حقوق اآلخرين ، وهلذا كانوا يف بعض األحيان يسمون القاضي مفتياً 

   .٧٣ ص١٦ج املرجع السابق ،
األمثـال يف احلـديث   .  ابن حبان، عبداهللا بن حممد األصـبهاين : انظر  .املتداولة يف اجلاهلية واإلسالم   و من أمثال العرب املشهورة      -) ٦(

مجهرة األمثـال ، دار الفكـر ،   .  العسكري، أبوهالل: وانظر.٤١٠ ص١هـ ، ج١٤٠٨النبوي ، الدار السلفية ، اهلند ، الطبعة الثانية ،  
يف يف فضل محلـة العلـم الـشريف ، دار           نشر طي التعر  . احلبيشي، حممد بن عبدالرمحن   : وانظر. ٣٦٨ ص ١هـ ، ج  ١٤٠٨بريوت ،   

  .١٨ ص١هـ ، ج١٤١٧املنهاج، جده ، الطبعة األوىل ، 



 

 ٤٥

ال تـدرك  : مث أقسم لـه .  على ذلك tفأقسم عمر : قال. املؤمنني فإن شئت أعفيته  
  .)١()باب القضاء حىت ال يكون يل عندك على أحد فضيلة

 ألن عمـر    )٢(ء ذا األثر على مشروعية التحكيم     استدل بعض الفقها  : جه االستدالل و
 مجيعاً ، ومل يكن زيد قاضياً فدل فعلهم على          yوأُيب بن كعب حكَّما بينهما زيد بن ثابت         

  .)٤( حيث مل خيالفهم أحد)٣(مشروعية التحكيم
  -:واستدلوا من العقل 

وا ، وصـح    بِأن للمحكِّمني والية على أنفسهم ، فصح توليتهم على حقوقهم من اختـار            
  .)٥(حتكيمهم

  . التحكيم مطلقاً عدم جواز: القول الثاين 
ِسونرمحه اهللا -)٨(قال النووي ،  )٧(-رمحه اهللا - )٦(الشافعي اإلمامِ إىل    هذا القولُ  ب-: 

 فـإن   وقيل القوالن يف التحكيم يف حقوق اآلدميني خمصوصان مبا إذا مل يكن يف البلد قاضٍ              "
                                         

 كتـاب   ،١٤٥وص١٤٤ ص ١٠، ج م  ١٩٩٤ سنن البيهقي الكربى ، مكتبة دار الباز ، مكة املكرمة،            . أمحد بن احلسني   ، البيهقي -) ١(
تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكـبري ، دار          .  علي أمحد بن ،  بن حجر ا وذكره. آداب القاضي ، باب القاضي ال حيكم لنفسه         

   .١٨٦ ص٤ ، ج، بريوت ، الطبعة األوىلاملعرفة للطباعة والنشر
. ٧٣ ص ١٦املرجع السابق ، ج   . السرخسي، حممد بن أمحد   : وانظر. ٢٥ ص ٧املرجع السابق ، ج   . ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم      -) ٢(

. ٢٩١ ص ٢ج،   املرجـع الـسابق      .ليالشريازي، إبراهيم بن ع   : وانظر . ٣٧٩ص ٢ج،  املرجع السابق . مدعلي بن حم  املاوردي،  : وانظر
   .٣٠٩ ص٦ املرجع السابق، ج.البهويت، منصور بن يونس :وانظر

   .١٠٨ ص٩ج، املرجع السابق . ابن قدامة، عبداهللا بن أمحد -) ٣(
   .٤٧١ ص٦ج  املرجع السابق ،. الرحيباين، مصطفى السيوطي-) ٤(
. املرغيناين، برهان الـدين   : وانظر. ٩٣ ص ١جاالختيار لتعليل املختار ، مطبعة حجازي ، القاهرة ،           .  املوصلي، عبد اهللا بن حممود     -) ٥(

    .٣١٦ ص٧ج، مطبعة مصطفى حممد ، القاهرة اهلداية شرح بداية املبتدي ، 
 املطلب بن عبدمناف  عبدفع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن            أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شا            -) ٦(

ولد بغزة سنة مخسني ومائة ومحل إىل مكـة  ، ناصر احلديث  ،  اإلمام احلافظ ادد ألمر الدين رمحه اهللا ،  القرشي املطليب املكي نزيل مصر    
  ومـائتني  رجب سنة أربعٍ آخر شهر عشر ، تويف يوم اجلمعة يفوهو ابن سنتني ، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنني وحفظ املوطأ وهو ابن   

 ـ ١٤٠٣ ، دار الكتب العلمية ، بـريوت ،          طبقات احلفاظ  .السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر    : انظر .  ومخسون سنة  وله أربع  ١ ، جهـ
 ،  طبقات املفـسرين .محد بن حممدالداودي، أ: وانظر. ٢٢٤ ص٢ ، ج املرجع السابق.ابن اجلوزي، عبدالرمحن بن علي    :وانظر. ١٥٧ص

 .٢٥ ص١ جهـ ،١٤١٧  ،مكتبة العلوم واحلكم ، السعودية

  .١٢١ ص١١جهـ ، ١٤٠٥روضة الطالبني وعمدة املفتني، املكتب اإلسالمي، بريوت ، الطبعة الثانية ،  . النووي، حيىي بن شرف-) ٧(
كتب ،   ا   سبكي مث النووي نسبة إىل نوى من أعمال القليوبية وكان خطيباً          محد بن عبد املؤمن الشيخ اإلمام الرباين عالء الدين ال         أ -) ٨(

 والنووي ذكره احلافظ زيـن الـدين    ، آخر اختار فيه ترجيحات خمالفة ملا رجحه الرافعي على التنبيه يف أربع جملدات وصنف كتاباً      شرحاً
 باليسري   للخلق قانعاً   وكان سليم الصدر ناصحاً     ، نه غري مرة   شاهدت ذلك م    ومكاشفات  صاحب أحوالٍ   صاحلاً كان رجالً :"العراقي وقال 

طبقات الشافعية ، عامل    . ابن قاضي شهبة، أبوبكر بن أمحد     : انظر. هـ  ٧٤٩ تويف سنة    .هـ.ا" للفضل بل لقوت يومه مع حاجته إليه       باذالً
 .١٣ ص٣، جهـ ١٤٠٧الكتب ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 



 

 ٤٦

 .)١(" واملذهب طردمهـا يف احلـالني      ،  وإال فيجوز قطعاً    قاضٍ كان مل جيز وقيل مها إذا كان      
  -: باآليت هذا القول أصحابواستدلَّ
 كم بني النـاس عمـل اإلمـام   ، ألن احلُ)٢(على اإلمام ونوابهاً اتئأن يف التحكيم افت     -١

  .ونوابه
 t نقل عن عمر     فقد أنه ى أشخاصاً عن العمل بالتحكيم ،         tما نقل عن عمر       -٢

ظامل ولشاهد   يقضي إال أمري فإنه أهيب لل      أالَّ "t األشعري   إىل أيب موسى  أنه كتب   
 . )٣("الزور وإذا جلس عندك اخلصمان فرأيت أحدمها يتعمد الظلم فأوجع رأسه

 أمل أنبأ أو نبئت أنك تقضي ولست     : t أنه قال البن مسعود    "tما نقل عن عمر      -٣
بأمري ولِّ حار٤("هاها من توىل قار(.  

  .عدم وجود قاضٍ يف البلد  التحكيم بشرط جواز: الث القول الث
 مـن    هذا القول جلماعة   بِسون.  فال جيوز التحكيم لعدم الضرورة       فإذا وجد قاضٍ    
وال جيـوز   : "كما يفهم من كالمه حيث قـال       )٦( الظاهري  وهو رأي ابن حزم    .)٥(الشافعية

  .)٧("جب طاعتهااحلكم إال ممن واله اإلمام القرشي الو

                                         
 . املرجع السابق –) ١(
 إىل شـرح    اية احملتـاج  . الرملي، حممد بن شهاب الدين    : وانظر .٣٧٩ ص ٤ج ،املرجع السابق   .  مشس الدين اخلطيب   ،الشربيين –) ٢(

  .٢٤٣وص ٢٤٢ ص٨ج م،١٩٨٤املنهاج، دار الفكر، دمشق، 
 ، باب القـضاة  ٣٢٨ ص١١، جم ٢٠٠٠املصنف ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ،   . بن مهام   الصنعاين، عبدالرزاق  -) ٣(

  ) .٢٠٦٧٦(حديث رقم 
 ، بـاب  ٧٣ ص١ ج ،هــ   ١٤٠٧سنن الدارمي ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة األوىل            .  الدارمي، عبداهللا بن عبدالرمحن    -) ٤(

 حـديث رقـم   ، ٣٠١ ص٨املرجع الـسابق ، ج  .  بن مهام  بدالرزاقالصنعاين ، ع  : وانظر ) .١٧٠(الفتيا وما فيه من الشدة حديث رقم        
 ورواه يف موضع آخر بأن عمر قاله البن مسعود ولـيس أليب            .)باب هل يقضي الرجل بني الرجلني ومل يول وكيف إن فعل          ) (١٥٢٩٣(

  ) .٢٠٦٧٨( حديث رقم ،٣٢٩ ص١١ج مجيعاً yموسى األشعري 
 ٨ج، املرجـع الـسابق     . ن شهاب الدين  الرملي، حممد ب  : وانظر.  ٣٧٩ ص ٤ج ،   املرجع السابق .  مشس الدين اخلطيب   ، الشربيين –) ٥(

  .٢٤٣ص
قرأ القرآن واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية وبرز فيهـا  ، هو اإلمام احلافظ العالمة أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األموي       -) ٦(

والعجب كل العجب منه أنه كان      ،  عني   وقد جاوز التس   تويف ،  فصيحاً  شاعراً  طبيباً أديباًكان  ،  وفاق أهل زمانه وصنف الكتب املشهورة       
 .٩١ ص١٢ مرجع سابق ، ج.ابن كثري، إمساعيل بن عمر:  انظر. من القياس ال اجللي وال غريه يٍء يف الفروع ال يقول بش حائراًظاهرياً

 .٤٣٥ ص٩، القاهرة ، ج  دار التراث، احمللى . األندلسيابن حزم -) ٧(



 

 ٤٧

 عقلياً هو أنه ستدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الثاين ، وزادوا على ذلك دليالً    وا  
 يف البلد   ا إىل التحكيم ، أما إذا وجد قاضٍ        يف البلد فإن الضرورة تدعو     مع عدم وجود قاضٍ   
  .)١(فال حاجة للتحكيم

  .الترجيح بني األقوال 
قهاء جبواز التحكيم ، وذلك      مجهور الف  وهو قول  هو القول األول      واهللا أعلم  الراجح  

  .ة عارضامل وسالمتها عنأدلتهم الصرحية والقاطعة قوة ل
  -:وميكن اإلجابة عن أدلة أصحاب القول الثاين باآليت   
 ، كما أقره مع      كما ورد يف األدلة السابقة     من غري ضرورة   التحكيم   أقرr أن النيب    §

 .)٢( r ، ومل يعد ذلك افتياتاً عليه rوجوده 
إمنا هو عن التحكيم     tيف كتابه أليب موسى األشعري       t عمر   من ي  املقصودأن   §

  . قالقضايا املستعصية اليت حتتاج إىل صاحب سلطة يستخدمها يف كشف احلقائيف 
  عـن   مت تعيينه من اإلمام ال النـهي       وميكن محله على النهي عن القضاء إال من والٍ         §

 .التحكيم
 . ستئذان ويل األمر يف التحكيمعلى أنه البد من اوميكن محله  §
 yأنه قصد التخفيف على ابـن مـسعود         ،   tبن مسعود   ال tحيمل ي عمر     §

 tأن ابن مسعود  أو   ؛"فول حارها من توىل قارها     "tعمر   ، ويدل عليه قول   مجيعاً
  .قد نصب نفسه حكَماً دائماً ترفع إليه القضايا 

  

                                         
 .٥٨٩ ص١، ج، دار املعرفة ، بريوت   على منت املنهاج الوهاجالسراج.  الغمراوي، حممد الزهري–) ١(
  .٣٥هـ ، ص١٤٢٠التحكيم يف الشريعة اإلسالمية ، الطبعة األوىل ، . آل خنني، عبداهللا بن حممد –) ٢(



 

 ٤٨

  الثايناملـطـلـب 
  
 

 مـيـكـحـتـ المــزايــا
  
  

 عـرض   - جيوز فيها التحكيم     -اعات  يفَضل الكثري من األفراد الذين تنشأ بينهم نز       
ا فيه ، ومن هذه املزايا ما يليهذه الرتاعات على التحكيم نظراً للمزايا العديدة اليت جيدو:-  

    .سرعة الفصل يف الرتاع   -١
ولة واختيار التحكيم، ملا يعترب عامل الوقت عامالً جوهرياً يف العزوف عن القضاء العام للد         

، وامل جزئية ، والسرعة يف التحكيم ترجع إىل عدة ع       )١(يقدمه هذا العامل من عدالة سريعة     
 -:نذكر من العوامل اإلجرائية و إجرائي وبعضها موضوعي ، هابعض

 حيدده األطراف كأصل    )٢( التزام احملكَّم بالفصل يف املنازعة املعروضة عليه يف زمن معني           -  أ
   . )٤( وإذا مل حيدده األطراف فالنظام حيدده،)٣(عام

    .)٥(أن التحكيم نظام للتقاضي من درجة واحدة  - ب
                                         

  .١٢مرجع سابق ، ص.  حفيظة السيد، حداد-) ١(
 . ٣٠٣صم ،   ٢٠٠٢كتب اإلسالمي ، بـريوت ، الطبعـة األوىل ،           املعقد التحكيم يف الشريعة والقانون ،       .  العوا، فاطمة حممد   -) ٢(

  . ٤٣م ، ص٢٠٠٥دور احملكم يف خصومة التحكيم الدويل اخلاص ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن ، .الصانوري، مهند أمحد: وانظر
ولية بباريس من وجوب صدور احلكم خـالل   من قواعد حمكمة التحكيم يف غرفة التجارة الد٢٤من املادة   ) ١( وقد نصت الفقرة     –) ٣(

: وانظر . ٤٣مرجع سابق ، ص   . الصانوري، مهند أمحد  : وللمزيد انظر  . ١٣ستة أشهر من تاريخ توقيع الوثائق املنصوص عليها يف املادة           
  .١٣مرجع سابق ، ص. حداد، حفيظة السيد

جيب احلكم يف الرتاع يف امليعاد احملدد        "ها وفيما يلي نص   ، ة السعودية من نظام التحكيم يف اململكة العربي     ] ٩[ وهذا نصت عليه املادة    –) ٤(
يف وثيقة التحكيم ما مل يتفق على متديده، وإذا مل حيدد اخلصوم يف وثيقة التحكيم أجالً للحكم وجب على احملكمني أن يصدروا حكمهـم      

جاز ملن شاء من اخلصوم رفع األمر إىل اجلهة املختصة أصالً بنظر    خالل تسعني يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم ، وإال             
  . ٣٢مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر: للمزيد انظرو" . الرتاع لتقرر إما النظر يف املوضوع ، أو مد امليعاد لفترة أخرى

مجيع األحكام الصادرة من احملكمني ولو       ":جاء فيها حيث   ، من نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية      ] ١٨[نصت عليه املادة     -) ٥(
 بإجراء من إجراءات التحقيق جيب إيداعها خالل مخسة أيام لدى اجلهة املختصة أصالً بنظر الرتاع ، وإبالغ اخلصوم بصور                    ةكانت صادر 

احلكم خالل مخسة عشر يوماً من تـاريخ        منها ، وجيوز للخصوم تقدمي اعتراضام على ما يصدر من احملكمني إىل اجلهة اليت أودع لديها                 
 حـداد، حفيظـة     :وانظر. ٣٣مرجع سابق ، ص   . البجاد، حممد بن ناصر   : انظرللمزيد  " . إبالغهم بأحكام احملكمني وإال أصبحت ائية     

الدولية ، دار الكتـب  التحكيم يف منازعات العقود اإلدارية والداخلية و . خليفة، عبدالعزيز عبداملنعم  : وانظر. ١٨مرجع سابق ، ص   . السيد
   . ٢١م ، ص٢٠٠٦القانونية ، مصر 



 

 ٤٩

   -:ومن العوامل املوضوعية 
 عكس القاضي الذي يعرض عليه قـضايا        )١( للرتاع املطروح عليه   أكثر تفرغاً أن احملكَّم     -  أ

 .)٢(كثرية
 الرتاع وموضوعه ، وال حيتـاج  يف حالة اختيار حمكَّم خبري مبحل الرتاع فإنه يتفهم طبيعة    - ب

   .)٣(يف الفصل يف اخلصومة إىل ندب خبري أو انتظار تقرير خمتص مبحل الرتاع
     .السرية  -٢

 وأحكام التحكيم ، فاجللسات تكون مقـصورة علـى          تإجراءارت العادة على سرية     ج
، كما أن مكان عقد هـذه اجللـسات خيتـاره األطـراف              أطراف الرتاع أو وكالئهم   

مراكز التحكيم  ون مثل مكتب احملكَّم أو مرتله ، ويف بعض األحيان يف مركز من       املتخاصم
    . تهافهي ليست جلسات معلنة يف طبيع. )٤(القائمة لذلك

    .)٦( يف إجراءات التحكيم وأنظمته)٥(إن كانت بعض األنظمة تفضل العلنيةو

     .حرية األطراف  -٣
   -: نذكر منها جهو أوتربز هذه احلرية يف

، والذي حيوز على ثقـة      )٨(واملناسب) ٧( األطراف يف اختيار وتعيني احملكَّم الكفء       حرية  -  أ
 .)٩(أطراف الرتاع مبا يتحلى به من خربة فنية يف حمل الرتاع وفطنة وأمانة

                                         
  . سواًء كان نزاعاً واحداً يف قضية واحدة أو أكثر من نزاع يف أكثر من قضية – )١(
  .٣١مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر: وانظر . ٣٣مرجع سابق ، ص.  الدوري، قحطان عبدالرمحن-) ٢(
   .٣١ سابق ، صمرجع.  البجاد، حممد بن ناصر-) ٣(
   .مثل مركز التحكيم يف الغرفة التجارية أو حنوها -) ٤(
 عند طلب أحد األطراف أو عند إصدار قضاء الدولة أمر بعدم السرية ، كما جيوز التنازل عنها إذا كان من أجل احملافظـة علـى                          -) ٥(

حـداد،  : للمزيد انظر . ا هو مطبق يف القضاء اإلجنليزي       مصاحل أحد األطراف املتنازعة أو إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي مثل ذلك كم            
  .٢٣مرجع سابق ، ص. حفيظة السيد

 نصت الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي على أن األصل علنية اجللسات وجيوز لألطراف الرتول عنها إىل سرية اجللـسات                    -) ٦(
عوى أمام هيئة التحكيم بصفة علنية إال إذا رأت اهليئة مببادرة منـها جعـل               تنظر الد " نصها  فيما يلي    و ]٢٠ [عند الطلب وذلك يف املادة    

  . ٢٠١انظر امللحق الثاين ذا البحث ، ص". اجللسة سرية أو طلب ذلك أحد احملتكمني ألسباب تقدرها اهليئة
   .٤٥املرجع السابق ، ص. الصانوري، مهند أمحد-) ٧(
   .٤٨ صمرجع سابق ،.  سالمة، أمحد عبدالكرمي-) ٨(
هـ ، وسيأيت ١٤١٣ لعام  ٢٢ويدل عليه حكم هيئة التدقيق يف ديوان املظامل رقم            .٣١مرجع سابق ، ص   .  البجاد، حممد بن ناصر    -) ٩(

  .١٣٦إن شاء اهللا تعاىل يف اجلانب التطبيقي ، ص



 

 ٥٠

، )١(حرية األطراف يف اختيار نوع التحكيم هل يكون مؤسسياً أو حتكيم حاالت خاصة             - ب
 . بالصلح تحكيم بالقانون أوتيار أن يكون الكما هلم احلرية يف اخ

 .حرية األطراف يف اختيار مكان التحكيم وانعقاده  - ت
حرية األطراف يف اختيار املدة اليت يتعني على احملكَّمني إاء املنازعة املعروضـة علـيهم         - ث

 .)٢(خالهلا
حرية األطراف يف عدم الطعن على حكم التحكيم وذلك باالتفاق على إسقاط هذا احلق       - ج

   .)٣(هوالتنازل عن

    .كفاءة احملكَّمني   -٤
 ليفصل بينـهم،  )٤( يف التحكيم أن خيتار أطراف الرتاع حمكَّماً ذا خربة مبحل الرتاع         األصل

وذا خيتصر عليهم نفقات اخلبري كما خيتصر عليهم الوقت الذي يستغرقه اخلبري للنظر يف              
   .حمل الرتاع مث إصدار تقرير بشأنه 

    . التحكيم تكلفةقلَّة   -٥
فإجراءات التحكيم أسرع مـن إجـراءات       . اتج تلقائي مليزة السرعة يف التحكيم       وهو ن 

التقاضي أمام حماكم الدولة بدرجاا املختلفة ، وما تكلفه من رسوم ومصاريف أتعـاب              
   . )٥(اماةاحمل

                                         
، ويف اململكة العربية الـسعودية  ) ب التطبيقحرية األطراف يف اختيار وتعيني القانون واج    (ومن احلريات املقررة يف القانون الدويل        –) ١(

وقد ورد ذلك   . جيب أن ال يتعارض احلكم الصادر عن القانون املطبق مع الشريعة اإلسالمية ، ويف حالة تعارض فإنه يرفض وال يتم قبوله                      
. ١٦٧يف اجلانب التطبيقـي ، ص     وسريد معنا إن شاء اهللا      هـ ،   ١٤١٨ لعام   ٢/ت/٢٠٨يف حكم هيئة تدقيق القضايا بديوان املظامل رقم         

  .٤٨مرجع سابق ، ص. سالمة، أمحد عبدالكرمي: وانظر . ٢١مرجع سابق ، ص.  عبدالعزيز عبداملنعم،خليفة: انظر
  .٢٨مرجع سابق ، ص.  حداد، حفيظة السيد-) ٢(
  .٢٨ املرجع السابق ، ص-) ٣(
  .٤٤املرجع السابق ، ص. الصانوري، مهند أمحد-) ٤(
بعض الباحثني وهناك رأي آخر بأن التحكيم أكثر كلفة خاصةً إذا كان التحكيم دولياً ويتم يف أكثر من دولة وما يتطلبه                      هذا رأي    -) ٥(

مما جيعله أحد عيوب التحكيم وسبب لتخوف وعزوف بعض املتنازعني من ولوج هذا الطريق            . من نفقات سفر وأجور باهظة للمحكَّمني       
ويرى البعض اآلخر أنه على الرغم من ذلك فإنه وبالصورة العامة وللمزايا املـصاحبة فـإن                . اليفه األقل    بتك  العام للدولة  مفضلني القضاء 

التحكيم يوفر الكثري من املال على أطراف الرتاع باعتباره وسيلة حتفظ طبيعة العالقة بينهم مبا يسمح جتدد التعامل واسـتمرار العالقـات                      
. كيم مبجمل مزاياه حيقق مكاسب ألطراف الرتاع وإن مل تكن هذه املكاسب حالَّـة وملموسـة                 واستمرار تدفق املال من جديد ، فالتح      

: وانظـر . ٣١مرجـع سـابق ، ص     . البجاد، حممد بن ناصر   : وانظر. ٣٣مرجع سابق ، ص   . الدوري، قحطان عبدالرمحن  : للمزيد انظر 
  .٣٠٣مرجع سابق ، ص. دالعوا، فاطمة حمم: وانظر. ٤٦املرجع السابق ، ص.الصانوري، مهند أمحد



 

 ٥١

    .الرضا والبعد عن اللَّدد يف اخلصومة بني أطراف الرتاع   -٦
ئة التحكيم ويرتـضوم وحيـوزون ثقتـهم        ألن أطراف الرتاع يتشاركون يف اختيار هي      

فإن احلكم الصادر عـن هيئـة   . )٢(، وألن احملكَّم يستمد واليته من إرادة اخلصوم   )١(التامة
التحكيم يلقى كل القبول واالطمئنان من اخلصوم ، فيتجاوزون اخلالفات بسالم وتستمر            

   .العالقات بينهم 

                                         
  .٣١مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر: وانظر. ٣٤مرجع سابق ، ص. الدوري، قحطان عبدالرمحن - )١(
  .٥٠مرجع سابق ، ص. سالمة، أمحد عبدالكرمي –) ٢(



 

 ٥٢

 الثالثاملـطـلـب 
  
 

 مـيـكـحـتـالأنـــــواع 
  
  

  -:اآليت إىل أنواع ، نذكر منها )١(يتنوع التحكيم حبسب اإلرادة من إنشائه
     .التحكيم االختياري والتحكيم اإلجباري  -١

 هو الذي يلجأ إليه أطراف اخلصومة برضاهم واختيارهم كوسـيلة        والتحكيم االختياري 
      .)٢(حلل الرتاع احلاصل بينهم

، وهو املعمول به    تم االلتجاء إليه بإرادة احملتكمني       وي )٣(األصل يف التحكيم أنه اختياري    و
ع أطراف يود"من نظام التحكيم على  ] ٦[يف اململكة العربية السعودية حيث نصت املادة        

الرتاع وثيقة التحكيم لدى اجلهة املختصة أصالً بنظر الرتاع ، وجيب أن تكون هذه الوثيقة 
، وأن يـبني ـا       مـني فوضني ومن احملكَّ  موقعة من اخلصوم أو من وكالئهم الرمسيني امل       

موضوع الرتاع ، وأمساء اخلصوم ، وأمساء احملكمني ، وقبوهلم نظر الرتاع وأن ترفق ـا                
    ".صورة من املستندات اخلاصة بالرتاع

والعتبارات معينة تتعلق مبوضوع الرتاع أو أطرافه ، قد يكون اللجوء إىل التحكيم إجبارياً          
    .للفصل يف الرتاع 

                                         
ال يعـين  مـو التحكـيم ، وذلـك     ال ينتهي حبصر معني ، وإمنا تنمو األنواع بن وما جتب اإلشارة إليه هنا أن تعدد أنواع التحكيم   -) ١(

 ، فالتحكيم مهما تعددت أنواعه فإنه جيب أن يتم تنفيـذه طبقـاً   استقالل كل نوع بنظام خاص ينفرد بطريقة تنفيذه عن األنواع األخرى       
ـ . احلسن، صاحل بـن حممـد     : وانظر. ٤٩مرجع سابق ، ص   . البجاد، حممد بن ناصر   : انظر. لنظام التحكيم والئحته التنفيذية      ضوابط ال

  .١٧هـ ، ص١٤١٧الشرعية للتحكيم ، الرياض ، الطبعة األوىل ، 
  .٥٠مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر –) ٢(
. حتكيم العمل والتحكيم التجاري الدويل والتحكيم يف املنازعات البحرية والتحكيم القـانوين الـدويل              :  ويندرج حتت االختياري   –) ٣(

: وانظـر . ٥١مرجع سابق ، ص   . البجاد، حممد بن ناصر   : وانظر. ٧٩-٧٦مرجع سابق ، ص   . عبدالرمحنالدوري، قحطان   : للمزيد انظر 
  .٤٦مرجع سابق ، ص. الصانوري، مهند أمحد



 

 ٥٣

    :ن ، مهااوللتحكيم اإلجباري صورت
 ال جيـوز    وأنه،  )١( على االلتزام بااللتجاء إليه كطريق حلل الرتاع       املنظِّمأن ينص   : األوىل

    . )٣( لطرح الرتاع عليه)٢(ألطراف الرتاع اللجوء إىل القضاء العادي
 ويكـون   لة الرتاع فيـه ،     إىل التحكيم حا    أطرافه لى جلوء عينص  يوجد عقد   أن  : الثانية

 .)٤(يهالتوقيع علاالتفاق و مبوجب التحكيم الزماً جلميع أطراف هذا العقد
    .)٦( والتحكيم النظامي)٥(التحكيم احلر -٢

ن إقامته للفصل يف نزاع معني وهلـم احلريـة يف            هو الذي يتوىل احملتكمو    التحكيم احلر 
هلم حتديد القواعـد    ، و )٨( وهلم عزهلم وردهم   )٧(ن من احملكَّمني بأنفسهم   ءواختيار من يشا  

    .)٩(اإلجرائية واملوضوعية اليت حتكم الرتاع
 هو الذي تتواله هيئات أو مؤسسات أو مراكـز وطنيـة أو دوليـة               والتحكيم النظامي 

 خمتصة بالتحكيم استناداً إىل قواعد وإجراءات حمددة حتددها االتفاقيات الدولية           )١٠(دائمة

                                         
مرجـع سـابق ،   . العـوا، فاطمـة  : وانظر. ٢٨مرجع سابق ، ص. خليفة، عبدالعزيز عبداملنعم:  وانظر.٤٧ املرجع السابق ، ص    –) ١(

  .٥٣مرجع سابق ، ص. فيظة السيدحداد، ح: وانظر. ٢٩٢ص
شرح قانون التحكيم ، دار النهضة العربيـة ،         . شتا، أمحد حممد عبدالبديع   : وانظر. ٥١مرجع سابق ، ص   . البجاد، حممد بن ناصر    –) ٢(

  .٥٨ صم٢٠٠٥القاهرة ، الطبعة الثالثة 
ويرى الباحث أن مثل هذا قد يتعـارض  . ا يأخذ حكمها  مثل املنازعات املتعلقة بالتأمني والدخان وآالت الطرب واالسطوانات وم –) ٣(

من الالئحـة  ] ٣٩[مع وحدة القضاء ، كما أن مثل هذا حيتاج من املنظِّم للنظر يف مدى تعارض مثل تلك القضايا مع ما نصت عليه املادة        
دين باإلجراءات النظامية عدا ما نص عليـه يف     مون قرارام غري مقي   ر احملكَّ صدي" هـ ونصها   ١٤٠٥التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة عام      

انظر امللحق الثاين ـذا البحـث ،   " وتكون قرارام مبقتضى أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة املرعية    . نظام التحكيم والئحته التنفيذية     
  .٥١مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر: وانظر. ٢٠١ص

هـ واملتضمن إلزام املتنازعني على نظر الرتاع عن طريق نظام التحكـيم      ١٤١٢ لعام   ٤/ت/١٨٤قم  يدل عليه حكم ديوان املظامل ر     – )٤(
  .١٥٩وسريد معنا إن شاء اهللا يف اجلانب التطبيقي ، ص. بناًء على شرط التحكيم الوارد يف عقد االتفاق على العمل 

  ) .حتكيم احلاالت اخلاصة( ويسمى بـ-) ٥(
  ) .ؤسسيالتحكيم امل( ويسمى بـ-) ٦(
  . ٤٨مرجع سابق ، ص. الصانوري، مهند أمحد -) ٧(
  .٥٣مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر -) ٨(
  . ٣٢مرجع سابق ، ص. املهيدب، مهيدب بن إبراهيم: وانظر.  املرجعني السابقني -) ٩(
  .٣١٦ ص١املرجع السابق ، ج. األحدب، عبداحلميد -) ١٠(



 

 ٥٤

حدد اإلجراءات واملهل وتقوم بتعـيني احملكَّمـني        فت. )١(أو القرارات املنشئة هلذه اهليئات    
 .)٢(وبدالئهم

    .التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح  -٣
، )٤( الذي حيكم الرتاع   )٣(النظام هو الذي يلتزم فيه احملكَّم بتطبيق قواعد         التحكيم بالقضاء 

يف هذا  و. )٥( بالفصل يف الرتاع   مهمتهتنحصر  و،   مثل القاضي فيكون احملكَّم يف هذا النوع      
، تكمني إال إذا فُوض يف ذلك صراحةً      النوع جيب مراعاة أنه ليس للمحكَّم إجراء الصلح بني احمل         

    .)٦(كما ال يأخذ يف االعتبار إرادة اخلصوم فيما سيصدره من أحكام
 بإجراء الصلح يف الـرتاع احلاصـل        احلق  احملكَّم فيه  يعطى هو الذي    والتحكيم بالصلح 

ا يراه حمققاً للعدالة وصوالً إىل حكم حيفـظ التـوازن بـني مـصاحل             وفقاً مل  هويفصل في 
 وانطالقاً من مبدأ احليطة واحلذر يف تفسري ما اجتهت إليـه إرادة احملـتكمني               .احملتكمني

فيجب النص يف وثيقة التحكيم صراحة على أن النظر يف الرتاع يكون عن طريق التحكيم               
الرتاع عن طريق الصلح أو أية عبارة أخرى تفيـد          بالصلح أو أن احملكَّم يقوم بالفصل يف        

ميع األحكـام يف نظـام       بااللتزام جب  اًدمقيويف هذا النوع يكون احملكَّم       .)٧(ذلك صراحة 
وأن يتبع  فيجب عليه أن يتقيد باملهل احملددة. التحكيم والئحته التنفيذية أثناء نظره للرتاع   

                                         
حمكمة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس ، وحمكمة التحكيم األوروبية ، وحمكمـة التحكـيم   :  من هذه اهليئات واملراكز   -) ١(

بالغرفة التجارية البولندية ، وحمكمة لندن للتحكيم الدويل ، ومجعية التحكيم األمريكية يف نيويورك ، ومجعية التحكيم الفرنسية يف باريس،                    
جملس التعاون لدول اخلليج العريب ، ومركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل ، ومركـز               ومركز التحكيم التجاري الدويل لدول      

  .٤٩مرجع سابق ، ص. الصانوري، مهند أمحد: للمزيد انظر. حقوق عني مشس للتحكيم ، ومركز التحكيم والتوفيق اليمين 
لغرفة التجارية حتكيماً مؤسسياً له أحكامه اليت نص عليها نظـام الغـرف    يف اململكة العربية السعودية يعترب التحكيم الذي تقوم به ا  –) ٢(

  .هـ ٣٠/٤/١٤٠٠ وتاريخ ٦/التجارية الصناعية الصادر باملرسوم امللكي رقم م
واحد فمن املمكن أيضاً إخضاع كل مرحلة مـن         نظام   ل  الدويل  كما يتصور إخضاع مجيع مراحل التحكيم      ه وجيب اإلشارة هنا أن    –) ٣(

  .٤٧مرجع سابق ، ص. الصانوري، مهند أمحد .  خمتلف وذلك حسب إرادة احملتكمنينظام للهمراح
  .٤٧مرجع سابق ، ص. الصانوري، مهند أمحد -) ٤(
  .٥٢مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر -) ٥(
 حيث وجوب صدور احلكم يف حالـة         من  أقر نظام التحكيم السعودي التحكيم بالصلح ومل يفرق بينه وبني التحكيم بالقضاء إال             -) ٦(

 ، بينما يف التحكـيم بالقـضاء        ]١٦[ كما نصت على ذلك املادة       التحكيم بالصلح باإلمجاع إذا كان احلكم صدر من قبل هيئة التحكيم          
إن شاء اهللا   وسريد معنا   . هـ  ١٤١٢ لعام   ٤/ت/١٨٤ وعليه العمل يف ديوان املظامل كما يف احلكم رقم        . يكفي أن يكون احلكم باألغلبية      
  . ١٩٧ انظر امللحق األول ذا البحث ، ص.١٥٩تعاىل يف اجلانب التطبيقي ، ص

مرجع سابق، . البجاد، حممد بن ناصر  : وانظر. ١٥٩ص. هـ١٤١٢ لعام   ٤/ت/١٨٤حكم ديوان املظامل يف اجلانب التطبيقي رقم         –) ٧(
  . ٥٢ص



 

 ٥٥

ار احملـتكمني وحـضورهم وغيـام ،        خبصوص إخط النظام  اإلجراءات اليت نص عليها     
وأيضاً جيب على   . واليت تتم بناًء عليها اجللسات ونظر الدعوى         وكذلك القواعد املقررة  

م املصاحل أن يتقيد مبا نص عليه خبصوص القواعد الالزمة إلصدار احلكم وإيداعـه ،            احملكَّ
عـل للجهـة    وخصوصاً أن تطبيق هذه القواعد يعترب ضمانة للخصوم ، وذلك ألنـه جي            

 .)١(املختصة بالفصل يف الرتاع نوعاً من الرقابة على أحكام احملكَّمني يف هذه احلالة
    . والتحكيم األجنيب )٢(التحكيم الوطين -٤

  .)٣(رتاع على إقليم الدولة وتكون مجيع عناصره وطنية       ب هو الذي يتعلق     التحكيم الوطين 
جنيب يعترب يف تقدير الفقه والقانون      فالتحكيم الذي يتم يف بلد معني وحيتوي على عنصر أ         

 -:حتكيماً أجنبياً ، وعلى هذا فيشترط يف التحكيم ليكون وطنياً الشروط التالية 
 .أن يكون أطراف الرتاع متمتعني جبنسية الدولة املعنية ، ومن سكاا  §
 .أن يكون احملكَّمني متمتعني جبنسية الدولة املعنية ومتوطنني فيها  §
ن الوطين املوضوعي واإلجرائي هلذه الدولة هو الواجب التطبيق علـى           أن يكون القانو   §

 .الرتاع 
أن يكون موضوع الرتاع ذا طبيعة وطنية حبتة ، أي داخالً يف احلدود اإلقليمية للدولـة    §

 .املعنية 
أن تتم مجيع إجراءات العملية التحكيمية بدءاً باالتفاق على التحكيم وحىت متام تنفيـذ     §

 . على تراب الدولة املعنية احلكم التحكيمي
. تكون أحد عناصره أجنبيـة      يفقد أحد الشروط السابقة ، ف      هو الذي    م األجنيب التحكي

أو جنسية اخلـصوم أو     ،   مبعاملة متت خارج إقليم الدولة       اًوكونه متعلق  كموضوع الرتاع 
    .)٤(القانون الواجب التطبيق على الرتاع أو مكان التحكيم

                                         
ن فإذا اتفقوا على تفويضه بالصلح مثالً فال يصح لـه أن  ومته مبا اتفق عليه احملتكم يف مهااللتزام جيب على احملكَّم يف نوعي التحكيم   -) ١(

. البجاد، حممد بن ناصـر    :  وانظر .٤٨مرجع سابق ، ص   . الصانوري، مهند أمحد  : للمزيد انظر . جيري حتكيماً بالقانون والعكس صحيح      
  .٥٣مرجع سابق ، ص

  ) .التحكيم الداخلي( ويسمى بـ-) ٢(
  .٥٥مرجع سابق ، ص. د، حممد بن ناصرالبجا -) ٣(
ويرى بعض الباحثني أنه عندما حيصل التحكيم الدويل يف اململكة العربية           .  مل يفرق النظام السعودي بني التحكيم الداخلي والدويل          -) ٤(

وأضاف البعض . جل هذا املوضوع  واآلراء الفقهية اليت تعاواالجتهاداتالسعودية فإننا نكون ما زلنا أمام مشكلة ناشئة عن غياب النصوص            



 

 ٥٦

                                                                                                                        
 هي عامة وال تفرق بأي شكل من األشـكال بـني الرتاعـات    ٤٦/مصحيح أن نصوص نظام التحكيم الوارد يف املرسوم امللكي    " اآلخر  

ـ    ة يف اململكـة  الداخلية والرتاعات ذات الطابع الدويل إال أن نصوص املرسوم املذكور رغم طابعها العام تقف عند الرتاعات الداخلية الواقع
املرسوم املذكور ليس فقط غري مطبق على التحكيمات اليت جتري خارج اململكة ، بل إنه أيضاً ال يتضمن أي نص مينـع  . العربية السعودية   

 . التحكيم يف اخلارج من هنا فإنه ميكن لألطراف اللجوء إىل حتكيم جيري خارج اململكة ويكون للحكم الصادر فيه قوة القضية املقـضية                     
املرجع . األحدب، عبداحلميد : للمزيد انظر .." .  والتحكيم يف اخلارج مفتوحني      الداخلفيكون املرسوم املذكور قد ترك باب التحكيم يف         

املرجع الـسابق،   . خليفة، عبدالعزيز عبداملنعم  : وانظر. ٣٦مرجع سابق ، ص   . املهيدب، مهيدب بن إبراهيم   : وانظر. ٣١٩ ص ١السابق ج 
 حممـود  ،بريـري : وانظر. ١٧مرجع سابق ، ص. الصانوري، مهند أمحد : وانظر. ٢٩٤مرجع سابق ، ص   . لعوا، فاطمة ا: وانظر. ٢٩ص
 التحكيم  . عبداحلميد ،املنشاوي: وانظر. ٢٢م ، ص  ٢٠٠٤ العربية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ،         النهضة التحكيم التجاري الدويل، دار      .خمتار

  .٢٢م ، ص٢٠٠٣ احلديث ، اإلسكندرية ، الدويل والداخلي ، املكتب العريب



 

 ٥٧

 الرابعاملـطـلـب 
  
 

  التحكيمنــطــاق 
  
  

يقصد بنطاق التحكيم املسائل اليت ميكن أن يتم الفصل فيها عن طريق اللجـوء إىل               
     .هلم حق اللجوء إليه للفصل يف منازعام ، وكذلك األشخاص الذين  التحكيم

هــ  ١٤٠٣وقد أوضح نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية الصادر عـام            
هـ نطاق التحكيم بتحديدمها للمسائل اليت ال جيوز        ١٤٠٥درة عام   والئحته التنفيذية الصا  

، كما بني النظام والئحته التنفيذية بطريقة حمددة وصف  )١(أن يفصل فيها عن طريق التحكيم     
  .)٢(األشخاص الذين ال جيوز هلم اللجوء إىل التحكيم

يهما هـذا   ما يتعلق باحملورين اللذين يقوم عل     جيب أن نوضح    ولبيان نطاق التحكيم    
  -: كاآليتا ، ومهالنظاق

   .املسائل اليت جيوز عرضها على التحكيم واليت ال جيوز عرضها عليه :احملور األول
كيم جيب أن نتطرق إىل ما جيوز فيه التحكيم يف الفقه اإلسالمي وماال جيوز التح        ولبيان ذلك   

  .، وذلك باستعراض موجز آلراء املذاهب األربعة يف هذا املوضوع فيه
  :لألحناف يف هذه املسألة قوالن :ةمذهب احلنفيأوالً 

فال جيوز  . ")٣( جيوز التحكيم إمجاالً يف كل أمر عدا احلدود والقصاص         :القول األول 
  : وعلة ذلك.)٤("التحكيم يف احلدود والقصاص والدية على العاقلة خبالف القضاء

                                         
ال جيوز التحكيم يف املسائل الـيت ال جيـوز فيهـا الـصلح     "من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم ، على أنه         ] ١[نصت عليه مادة     –) ١(

  .٢٠١انظر امللحق الثاين ص". كاحلدود واللعان بني الزوجني وكل ما هو متعلق بالنظام العام
  . من الالئحة التنفيذية ] ٢[املادة  -) ٢(
  .٢٤ ص٧ابن جنيم، املرجع السابق ، ج: وانظر. ٣٤٧ ص٤املرجع السابق ، ج. ابن عابدين، حممد أمني – )٣(
  .٢٧ ص٧ابن جنيم، املرجع السابق ، ج -) ٤(



 

 ٥٨

 . )١( تعاىل هللاوق حقاهو املتعين الستيفاء هذه احلقوق أل أن اإلمام §
  .)٢(م مبرتلة الصلح وهذه ال جتوز بالصلح فال جتوز بالتحكيمأن حكم احملكَّ §

 وال جيوز يف احلدود الواجبة      )٣(جيوز يف القذف والقصاص    أن التحكيم    :القول الثاين 
 القصاص مـن غـري أن يرفـع إىل          ىف وعلته أن ويل القصاص لو استو      .)٤(هللا تعاىل 

  .)٥(كم فيه ، ألنه من حقوق العبادالسلطان جاز ، فكذا إذا ح
أجاز املذهب املالكي التحكيم يف مجيع املسائل عدا ثالثة عشر          : ثانياً مذهب املالكية  

 وأمـر الغائـب     – الوقـف  أي   –الرشد وضده والوصية واحلبس     : هي   )٦(موضعاً
وعلة ذلك  . والنسب والوالء واحلد والقصاص ومال اليتيم والطالق والعتق واللعان          

 إما أن تكون حقوقاً هللا تعاىل كاحلد والقتل والطـالق ، أو تكـون          ملسائلاذه  ه أن
    .)٧(حقوقاً لغري املتحاكمني كالنسب واللعان

: )٨( األحكام إىل ثالثـة أقـسام   املذهب الشافعي قسم فقهاء : ثالثاً مذهب الشافعية  
صح فيه  وضات وما ي  قسم جيوز فيه التحكيم وهو حقوق األموال وعقود املعا        :األول

  .العفو واإلبراء 
قسم ال جيوز فيه التحكيم وهو ما اختص القضاة باإلجبار عليه من حقوق اهللا              :الثاين

  .يتام وإيقاع احلجر على مستحقيه تعاىل والواليات على األ
النكاح واللعان والقذف والقـصاص ؛  : قسم خمتلف فيه ، وهو أربعة أحكام  :الثالث

  -:ويف جواز التحكيم فيه وجهان 
  .ال جيوز التحكيم فيها ألا حقوق وحدود خيتص الوالة ا: األول 

                                         
  .١١١ ص١٦ املرجع السابق ، ج. السرخسي، حممد بن أمحد–) ١(
  .٢٦ ص٧املرجع السابق ، ج. ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم -) ٢(
  .املرجع السابق  –) ٣(
ابن جنيم، زيـن  :  وانظر.٤٢٩ ص٥املرجع السابق ،ج. ، حممد أمنيابن عابدين : انظر.  ضعيف ذكر ابن عابدين وابن جنيم أنه قول       –) ٤(

  .٢٦ ص٧املرجع السابق ، ج. الدين بن إبراهيم
  .٢٦ ص٧بق ، جاملرجع السا. ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم –) ٥(
التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية وتطبيقاته يف القضاء ، جملة العدل ، الصادرة عـن وزارة                 . الرشود، خالد بن سعود    – )٦(

  .٦٦العدل ، العدد التاسع عشر ، ص
  .٢٠٠ ص٤، ج ١٩٥٢الشرح الصغري ، مطبعة مصطفى احلليب ، القاهرة ، . العدوي، أمحد بن حممد بن أمحد – )٧(
  .١٨٥ و ص١٢٣-١٢١ ص١١املرجع السابق ، ج. النووي، حيىي بن شرف – )٨(



 

 ٥٩

    . )١(جيوز التحكيم فيها بشرط رضا املتحاكمني: الثاين 
  :وهلم يف هذه املسألة قوالن :رابعاً مذهب احلنابلة

النكـاح  : ينفذ يف مجيع األحـوال إال أربعـة أشـياء       "أن حكم التحكيم     :األول
ذف ألن هذه األحكام ميزة عن غريها فاختص اإلمام بالنظر          والقصاص واحلدود والق  
   .)٢("فيها ونائبه يقوم مقامه

ه اإلمام أو نائبه مـن      شيء جيوز فيه حكم من والَّ     ز يف كل    و جي أن التحكيم : الثاين
 رواية عن اإلمـام      على الراجح يف املذهب  هو  و.)٣(األموال واحلدود واللعان وغريها   

  . أمحد
قت املذاهب األربعة على جواز اللجوء إىل التحكيم يف املـسائل            فقد اتف  وعلى هذا 

   .)٤(املتعلقة باألموال واختلفوا يف غريها
هـ يف املادة   ١٤٠٣وقد نص نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية الصادر عام           

ـ  "ال يقبل التحكيم يف املسائل اليت ال جيوز فيها الصلح    " على أنه    الثانية ادة ، كما نـصت امل
ال "هـ على أنـه  ١٤٠٥ من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصادرة عام       األوىل
التحكيم يف املسائل اليت ال جيوز فيها الصلح كاحلدود واللعان بني الزوجني وكل ما هو         جيوز

ًء على  وبنا. وهذه املواد حتدد نطاق التحكيم يف اململكة العربية السعودية        " متعلق بالنظام العام  
 ا ما عدا نوعني من املسائل نـذكرمه        يف مجيع املسائل   ما سبق فإن اللجوء إىل التحكيم جيوز      

  -:بالتفصيل 

                                         
  .٢٣١مرجع سابق ، ص. العوا، فاطمة: وانظر. ٣٨٠ ص٢املرجع السابق ، ج. املاوردي، علي بن حممد – )١(
 ٦دمـشق ، الطبعـة األوىل، ج  مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ، املكتـب اإلسـالمي ،         . السيوطي، مصطفى بن سعد    – )٢(

  .٤٧١ص
اإلنصاف يف معرفة الراجح مـن  . املرداوي، علي بن سليمان: وانظر. ١٩١ ص١٠املرجع السابق ، ج   . ابن قدامة، عبداهللا بن أمحد     – )٣(

. قدسـي بن مفلـح، حممـد امل  : وانظر. ١٩٧ ص١١اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، ج               
الفقـه  . الزحيلي، وهبـه  : وانظر. ٣٣٨ ص ٦هـ ، ج  ١٤١٨الفروع وتصحيح الفروع ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ،              

  .٧٥٦ ص٦م ، ج١٩٩٦اإلسالمي وأدلته ، دار الفكر ، دمشق، 
  .٦٤مرجع سابق ، ص. الرشود، خالد بن سعود -) ٤(



 

 ٦٠

       .املسائل اليت ال جيوز فيها الصلح -١
 حق هللا وحـق     ا جيتمع فيه  يت ال وقاحلقوكذلك    ،  الزنا  مثل حد   هللا تعاىل  ة اخلالص وقاحلق
    .أم غلب حق اهللا تعاىل،  سواًء غلب حق العبد ،القذف  مثل للعبد

وجيوز اللجوء للتحكيم يف احلق اخلالص للعبد بشرط أال خيالف هذا احلق الكتاب والسنة              
، وأن ال يتعلق حبق شخص آخر خارج عن اخلصومة ، واحلكمة من ذلك أن               )١(واإلمجاع

    .للعبد احلرية يف استيفاء حقه اخلاص به فقط أو التنازل عنه باختياره 
 ، وجيـوز )٢(ولية اجلنائيـة ؤفإنه ال جيوز االتفاق على التحكيم عند حتديد املس      وعلى ذلك   

    .)٣(االتفاق على التحكيم لتقدير التعويض املايل املستحق للمجين عليه فقط
 اللجوء إىل التحكيم    –ورد يف نظام التحكيم السعودي        بناًء على ما   –ذلك فإنه ال جيوز     ل

  وما إذا كان قد بلغ سن الرشد أو ديد أهلية شخص معني   يف اللعان بني الزوجني وال يف حت      
مل يبلغها ، أو أنه كامل أو ناقص أو عدمي األهلية ، كما ال جيوز اللجـوء إىل التحكـيم                    

 أو   ،  مثل تقرير احلقوق املترتبة علـى الطـالق        أحكام األسرة للفصل فيما يتعلق مبسائل     
شريعة اإلسالمية على والديه ، أما ما يتعلق        املتعلقة حبضانة الطفل وحقوقه اليت قررا له ال       

بتحديد املسائل املالية املتعلقة باحلقوق الشخصية فإنه جيوز الفصل فيها عن طريق التحكيم             
ـُه من مبالغ مالية إذا قرر                 ألن املستفيد من هذه احلقوق له احلق يف التنازل عما تـرتـب

 . )٤(برضاه واختياره القيام مبثل هذا التنازل

    .املسائل املتعلقة بالنظام العام  -٢
ال جيوز اللجوء إىل التحكيم مطلقاً يف املنازعات املتعلقة مبسائل تعترب من النظام العـام ،                

                                         
  .٤٧ صمرجع سابق ،. البجاد، حممد بن ناصر – )١(
  .وهو ما يعين تقرير ما إذا كان الشخص مذنب أم غري مذنب أو حتديد العقوبة اجلنائية اليت جيب تطبيقها على اجلاين – )٢(
  .ألنه جيوز الصلح معه  - )٣(
يم للفـصل فيمـا إذا   على سبيل املثال فإن للزوجة حق النفقة قرره هلا املشرع سبحانه وتعاىل وبناًء عليه ال جيوز اللجوء إىل التحك           – )٤(

كان هذا احلق مقرراً هلا أم ال أو حلرماا منه ، ولكن جيوز اللجوء إىل التحكيم لتحديد مقدار املبلغ املايل الذي جيب أن يدفعـه الـزوج                           
 املرجع السابق،   .البجاد، حممد بن ناصر   : للمزيد انظر . كنفقه والذي حيق للزوجة أن تتنازل عن جزء منه أو عن كامله باختيارها ورغبتها               

الفقـي،  : وانظر. ٢٦٨مرجع سابق ، ص   . الدوري، قحطان عبدالرمحن  : وانظر. ٢١مرجع سابق ، ص   . أبو الوفا، أمحد  : وانظر . ٤٨ص
  .٦٤مرجع سابق ، ص. الرشود، خالد بن سعود: وانظر. ٣٠مرجع سابق ، ص. عمرو عيسى



 

 ٦١

مجيع القواعد اليت تتعلق باملصاحل العامة العليا يف اتمع واليت حتقق           "واملقصود بالنظام العام    
فال جيوز اللجـوء إىل     . )١("وحتقق العدالة ألفراده  له احلماية الالزمة الستقراره واستمراره      

 ألن ذلك من اختصاص     ؛ عنه   إسقاطهاالتحكيم يف مدى استحقاق شخصٍ ما اجلنسية أو         
وال جيوز اللجوء إىل التحكيم يف املنازعـات املتعلقـة بتعـيني            . اجلهات الرمسية وحدها    

 املسائل املتعلقة برد القـضاة      وال جيوز اللجوء إىل التحكيم خبصوص     . املوظفني أو إقالتهم    
والسبب يف ذلك أن مثل هذه املسائل تتعلق باملـصاحل العليـا للمجتمـع               .)٢(أو عزهلم 

   . ومبصلحة كل فرد فيه
 للفـصل يف     التحكـيم  فيما خيتص باألشخاص الذين هلم حق اللجـوء إىل        : احملور الثاين 
  .منازعام
 أقسام األهليـة  جيب أن نتطرق إىل     ،   تحكيم األشخاص الذين جيوز هلم اللجوء إىل ال       ولبيان

  -:وهي كاآليت. باختصار 
     .أهلية الوجوب -١

فبموجب هذه األهلية يكـون      .)٣("وصف يصري به اإلنسان أهال ملا له وعليه        "وهي
. لكل شخص سواًء كان طبيعياً أو اعتبارياً القدرة على اكتساب احلقوق والتمتع ا       

 .اإلرث أو الوصية وهي مثل تلقي احلقوق عن طريق 
    .أهلية األداء  -٢

صالحية املكلف ألن تعترب شرعاً أقواله وأفعاله ، حبيث إذا صدر منه عقد أو              "وهي  
 وقد تكون كاملـة حيـث       .)٤("تصرف كان معترباً شرعاً ، وترتبت عليه أحكامه       

، كما قد تكون ناقصة أو      )٥(يكون الشخص مؤهالً للقيام ببعض التصرفات القانونية      
                                         

  .٤٩مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر – )١(
  .٧١-٥٩مرجع سابق ، ص. الفقي، عمرو عيسى: وانظر. ٢١مرجع سابق ، ص. الوفا، أمحدأبو  – )٢(
التوضيح يف حل غوامض التنقيح ،      . احملبويب، عبيداهللا بن مسعود   :  وانظر .٢٤٧ ص ٢ ، ج   مرجع سابق  . التفتازاين، مسعود بن عمر    –) ٣(

 ٧الفقهية ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية ، ج     املوسوعة  :  وانظر .٣٣٧ ص ٢هـ ، ج  ١٤١٦دار الكتب العلمية ، بريوت ،       
  .١٥٢ص

:  وانظـر .١٧٢مرجع سابق ، ص. الدوري، قحطان عبدالرمحن:  وانظر.٢٤٧ ص٢ ، ج مرجع سابق  .التفتازاين، مسعود بن عمر    –) ٤(
  .١٥٢ ص٧املوسوعة الفقهية ، ج

  .٣٥٠مرجع سابق ، ص. سالمة، أمحد عبدالكرمي –) ٥(



 

 ٦٢

ة ويف هذه احلالة يكون الشخص مؤهالً للقيام ببعض التصرفات القانونية دون            قاصر
 .)١(البعض اآلخر

 ، فيجب أن    طراف امللزم لأل  اليت تتم بالتراضي  ونظراً إىل أن اتفاق التحكيم من العقود        
ة  التصرف القانوين ، وبناًء عليه جاء يف نص املاد          هذا تتوافر يف أطرافه األهلية الالزمة إلبرام     

 .)٢("وال يصح االتفاق على التحكيم إال ممن له أهلية التصرف      " ... الثانية من نظام التحكيم     
ال يصلح االتفاق على     "التنفيذية لنظام التحكيم على أنه      كما نصت املادة الثانية من الالئحة       

ـ                ام أو  التحكيم إال ممن له أهلية التصرف الكاملة وال جيوز للوصي على القاصر أو الويل املق
. )٣("مأذوناً له بذلك مـن احملكمـة املختـصة         ناظر الوقف اللجوء إىل التحكيم ما مل يكن       

  -: ، وهي كاآليت  السابقةولتفصيل أحكام هذه املواد جيب التمييز بني حاالت أهلية األداء
    .حالة كمال األهلية  §

ـ           "ويقصد ا  ة يف  بلوغ اإلنسان سناً معينة يسمح له فيها بالتصرف حبرية تام
فله أن يتعاقد وأن يتربع وأن يبيع ويشتري وجيري مجيـع           . )٤("نفسه وأمواله 

وتبدأ حالة كمال األهليـة  .  مبا فيها االتفاق على التحكيم      الشرعيةالتصرفات  
لإلنسان مبجرد بلوغه سن الرشد ، بشرط أن يكون متمتعاً بكامل قواه العقلية             

صرفات القانونية ، وقد حـدد      وغري حمجور عليه عن إجراء أي تصرف من الت        
 .)٥(سن الرشد يف اململكة العربية السعودية بثماين عشرة سنة هجرية 

    .حالة نقصان األهلية  §
يعترب اإلنسان ناقص األهلية مىت ما كانت تصرفاته موقوفةً على إجازة شخص            

      م ، وذلك بعد احلصول علـى       آخر ملثل هذه التصرفات كالويل والوصي والقي

                                         
  .٦٧مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر: وانظر. ٣٥٢-٣٤٢ ص٢املرجع السابق ، ج. بويب، عبيداهللا بن مسعوداحمل -) ١(
  .١٩٧انظر امللحق األول ، ص –) ٢(
  .٢٠١انظر امللحق الثاين ، ص –) ٣(
  .٦٧مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر –) ٤(
  .هـ ٥/١١/١٣٧٤ وتاريخ ١١٤قرار جملس الشورى رقم  –) ٥(



 

 ٦٣

تشمل كل من بلغ سـن الرشـد      ، و )١(حملكمة املختصة يف بعض األحيان    إذن ا 
واألصل يف تصرفات مثل هؤالء أـا جـائزة إذا           . وكان سفيهاً أو ذا غفلة    

 كإسقاط الديون  كانت نافعة كقبول اهلبات ، أما إذا كانت ضارة ضرراً حمضاً          
   .)٢(فال جيوز االعتداد ا

    .حالة انعدام األهلية  §
وتشمل هذه احلالة الصيب .  عدمي األهلية مىت ما انعدمت إرادته      يكون الشخص 

ويعترب الصيب غري مميز ما دام مل يبلغ سـن           .)٣(غري املميز وانون جنوناً مطبقاً    
 وأما انون فيجب التمييز بني حالة اجلنون املطبق وحالة اجلنون غري             ، السابعة
    -:، وتفصيلهما كاآليتاملطبق 

هو احلالة اليت يكون فيها الشخص جمنوناً يف مجيع أوقاته ؛ ويف            : اجلنون املطبق 
    .)٤(هذه احلالة تنعدم إرادة انون متاماً

 وهي احلالة اليت يكون فيها الشخص جمنوناً خالل فتـرات       :اجلنون غري املطبق  
وتتأثر حالة انون جنوناً غري مطبق باحلالـة        . معينة وعاقالً يف فترات أخرى      

 فإذا كان قد قام ذا التصرف يف فترة         ،م فيها بإجراء التصرف القانوين      اليت قا 
فإن تصرفه يف هذه احلالة كتصرف العاقل وتكون أهليته كاملةً إذا كان             اإلفاقة

أما إذا كان هذا التصرف قد مت يف فترة مل تكن إفاقته فيها          . قد بلغ سن الرشد     
ه باطالً بطالنـاً مطلقـاً النعـدام        تامة فال يعتد ذا التصرف ويعترب ما قام ب        

 .)٥(إرادته

                                         
ال يصلح االتفاق على التحكيم إال ممن له أهلية التصرف الكاملـة وال         "من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم على       ] ٢[نصت املادة    –) ١(

مللحـق  انظر ا" جيوز للوصي على القاصر أو الويل املقام أو ناظر الوقف اللجوء إىل التحكيم ما مل يكن مأذوناً له بذلك من احملكمة املختصة      
  .٢٠١الثاين ، ص

  .٦٨مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر –) ٢(
  .٧٠مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر –) ٣(
  .٣٥٠مرجع سابق ، ص. سالمة، أمحد عبدالكرمي –) ٤(
  .املرجع السابق  –) ٥(



 

 ٦٤

    .)١(أهلية الشخص االعتباري §
جمموعة من األشخاص يضمهم تكوين معـني ، أو         "والشخص االعتباري هو    

ـ  .)٢("جمموعة من األموال ترصد لتحقيق غرض معـني      النظـام  ا خيلـع عليه
 الشخصية فتكون شخصاً مستقالً ومتميزاً عن األشخاص الذين يـسامهون يف          

    . نشاطها أو يفيدون منها كالدولة واجلمعية والشركة
تنحصر أهلية الشخص االعتباري فيما حدد له من نشاط يف عقد التأسـيس             و

وال تثبـت   . الذي حيدد له أغراضه اليت مت إنشاؤه من أجليها وليس له جتاوزها           
أهليته إال بعد احلصول على ترخيص من اجلهة الرمسية املختصة تـسمح لـه              

وذلك بعد التأكد من توافر الشروط املطلوبة لقيام الشخصية         . ولة نشاطه   مبزا
    .)٣(االعتبارية

والشخص االعتباري له احلق أثناء حياته أن ميارس مجيع التصرفات القانونية ،            
فله أن يبيع ويشتري وله احلق يف التقاضي وطلب الصلح أو االتفـاق علـى               

به النظام من جهة ، وما يسمح به        وكل ذلك مشروط مبا يسمح له       . التحكيم  
مـن  فأهليته تعترب مقيدة حبسب ما إذا كـان         . )٤(عقد تأسيسه من جهة ثانية    

ل القـول   ونفصاألشخاص االعتبارية العامة أو األشخاص االعتبارية اخلاصة ،         
 : كاآليتيف هذين النوعني

    . االعتبارية العامة الشخصية •
تمع كله أو بعضه عن طريق      هيئات تقوم بتحقيق مصاحل م ا     "وهي  

 النظـام رة مرافق معينة ، الغرض منها حتقيق تلك املصاحل ، مينحها            داإ

                                         
  . ٢٠١ا البحث ، صانظر امللحق الثاين ذ. من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم ] ٢[املادة  –) ١(
  .٧١مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر –) ٢(
  .٣٦٤مرجع سابق ، ص. سالمة، أمحد عبدالكرمي –) ٣(
  .٧٣مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر –) ٤(



 

 ٦٥

  .)١("الشخصية االعتبارية ، كالدولة واملؤسسات العامـة واملـديريات      
والشخص االعتباري العام ذا املفهوم ال جيوز له أن يتفق على فـض             

    .)٢(جلهات املختصةمنازعاته عن طريق التحكيم إال بعد موافقة ا
واألشخاص االعتبارية العامة يف اململكة العربية السعودية يف الدولة وما          

  . أجهزة حكومية مثل الوزارات واملؤسـسات العامـة        نيتفرع منها م  
ال جيـوز   "من نظام التحكيم السعودي على أنه    ] ٣[قد نصت املادة    و

آلخرين إال بعد للجهات احلكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاا مع ا       
 حددت الفقرة األوىل مـن      كما. )٣("...موافقة رئيس جملس الوزراء     

من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم اإلجراءات اليت جيـب         ] ٨[املادة  
اختاذها من قبل اجلهات احلكومية عند طلبها املوافقة علـى اللجـوء            

 اجلهـة   وتتمثل هذه اإلجراءات يف أن تقوم     . للتحكيم حلل نزاع معني     
احلكومية بإعداد مذكرة تطلب فيها املوافقة على جلوئها إىل التحكـيم           

 تقوم برفعها إىل مقام رئيس جملس الوزراء ليتم النظـر          مثحلل نزاعها ،    
 .فيها 

    . االعتبارية اخلاصة يةصالشخ •
جمموعة من األشخاص أو األموال يضمهم تكوين معني لتحقيق         "وهي  

    .)٤("فراد بأنفسهمأغراض ميكن أن يقوم ا األ
 :وتنقسم األشخاص االعتبارية اخلاصة إىل جمموعتني رئيسيتني مها

                                         
  .املرجع السابق  –) ١(
 إىل التحكيم لفض منازعاا مع األشـخاص  من نظام التحكيم على حضر األشخاص االعتبارية العامة من اللجوء       ] ٣[نصت املادة    –) ٢(

وذلك يف بعض احلاالت الـيت      . ولكن هذا احلضر ليس مطلقاً إذ ترد عليه بعض االستثناءات           . اآلخرين سواًء كانوا طبيعيني أو اعتباريني       
  .١٩٧انظر امللحق األول ، ص. أجاز فيها املنظم السعودي جلوء األشخاص االعتبارية العامة إىل التحكيم 

  .١٩٧انظر امللحق األول ، ص –) ٣(
  .٨٠مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر –) ٤(



 

 ٦٦

    . جمموعة األشخاص  §
وهي تتكون من عدد من األشخاص جيتمعون لتحقيق غـرض          

   .معني مثل الشركات واجلمعيات 
   .جمموعة األموال  §

   .وهي عبارة عن أموال رصدت لتحقيق غرض معني 
اص يكون أهالً ملباشرة نشاطه وله يف       والشخص االعتباري اخل  

ذلك أن يقوم بإبرام العقود ، ومباشرة مجيع التصرفات القانونية          
قبول الصلح واالتفاق   كالبيع والشراء ورفع الدعاوى وطلب و     

وجيب أن يكون ممثل الشخص االعتبـاري        .)١(على التحكيم 
اخلاص كامل األهلية ، واألهلية املقصودة هنـا هـي أهليـة            

  .)٢(ص الطبيعيالشخ

   
  
 

                                         
  .٣٧٤مرجع سابق ، ص. سالمة، أمحد عبدالكرمي –) ١(
  .٨٠مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر -) ٢(



 

 ٦٧

 الرابعاملبحث 
  ي وأنواعه التحكيمتعريف احلكم

  
  

  -:ا  مهمطلبنيويشتمل على 
  .يكم التحكيمتعريف احل: املطلب األول
  .ي التحكيمكماحلأنواع : املطلب الثاين



 

 ٦٨

 املـطـلـب األول
  
 

  )١(ييمـ التحكمـعريف احلكـت
  
  

 أي تعريف لفكرة احلكم    – يف اململكة العربية السعودية      – ال تتضمن لوائح التحكيم   
  .فهي تكتفي بتحديد كيفية إصداره وما يتضمنه من أوصاف . التحكيمي 
ثل اتفاقيـة نيويـورك لعـام     تعرضت له بعض االتفاقيات واألنظمة الدولية ، م  وقد

يقـصد  "فقالت  ) ٢(م حيث قامت بتعريف احلكم التحكيمي يف املادة األوىل فقرة           ١٩٥٨
بأحكام احملكَّمني ليس فقط األحكام الصادرة من حمكَّمني معينني للفصل يف حاالت حمـددة     

  " .بل أيضاً األحكام الصادرة من هيئات حتكيم دائمة حيتكم إليها األطراف
أعمـال  "طت حمكمة استئناف باريس تعريفاً للحكم التحكيمي فقالت بأنه          وقد أع 

احملكَّمني اليت تفصل بطريقة ائية يف كل أو يف جزء من الرتاع املعروض عليهم ، سـواًء يف                
 أو يف إجراءات احملاكمة وتفـضي لوضـع حـد ـائي             االختصاصأساس الرتاع أو يف     

ال يكون من أثـره فـصل       بري يتخذه احملكَّمون مث     قرار أو تد   أي، وذا يكون    )٢("للدعوى
  . حكماً حتكيمياً يسمىجزئي أو كامل للرتاع ال 

 مجيـع القـرارات  "يعرفه بعض فقهاء القانون تعريفاً موسعاً شامالً ، فيقول بأنـه         و
 واليت تفصل بشكل قطعي يف املنازعة املعروضة على احملكَّـم سـواًء              ، الصادرة عن احملكَّم  

                                         
هـ قـد  ١٤٠٥حته التنفيذية الصادرة عام     هـ والئ ١٤٠٣نشري هنا إىل أن نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية الصادر عام              –) ١(

 – ٢٠١ انظر امللحق الثاين ذا البحـث ، ص –] ٤١[واملادة ] ٣٩[للتعبري عن احلكم التحكيمي كما ورد يف املادة     ) قرار(استخدما اسم   
 انظر امللحق األول ذا     –م  من نظام التحكي  ] ١٩[واملادة  ] ١٨[واملادة  ] ٩[واملادة  ] ٣[كما ورد يف املادة     ) حكم(وذلك جبانب تسميته    

مترادفني يف أنظمة التحكيم ، إذ يبقى املقصود به دائماً احلكم الذي يصدر من              ) القرار ، احلكم  ( وهذين املصطلحني    - ١٩٧البحث ، ص  
 سامي، فـوزي  :وانظر. ٢٠٥مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر: للمزيد انظر. احملكم أو هيئة التحكيم يف الرتاع املعروض عليهم        

  .٢٩٩م ، ص٢٠٠٦التحكيم التجاري الدويل ، دار الثقافة ، األردن ، الطبعة األوىل ، . حممد
  .٣٠٢ ص٢املرجع السابق ج. األحدب، عبداحلميد – )٢(



 

 ٦٩

، م أحكاماً جزئية تفصل يف شق منها      ماً كلية تفصل يف موضوع املنازعة ككل أ       كانت أحكا 
سواًء تعلقت هذه القرارات مبوضوع املنازعة ذاتـه أو باالختـصاص أو مبـسألة تتعلـق                

  .)١("باإلجراءات أدت باحملكَّم إىل احلكم بإاء اخلصومة
 ا و وهذا تعريفأنواع التحكيم  وجنيب   ملفهوم حكم التحكيم الوطين واأل     شاملٌو سع

  . ولذا فإن الباحث يرى بأن هذا التعريف هو الراجح . وأنواع أحكام التحكيم
  
  
  

                                         
  .٣٠٠مرجع سابق ، ص. حداد، حفيظة السيد – )١(



 

 ٧٠

 الثايناملـطـلـب 

  
 

  ييمـ التحككمـأنـــواع احل
  
  

  - :للحكم التحكيمي أنواع نذكرها كاآليت
    .احلكم التحكيمي النهائي  -١

كيمي املنهي لكـل املـسائل      ويتضح من اسم هذا النوع أن املقصود به هو احلكم التح          
 واليت تكون هلا نفس حجية األحكام القضائية        ، بشكل ائي    هاأو جزء من   املتنازع عليها 
     .)١(ها وفقاً للشكل الذي حدده النظاممبجرد صدور

 من قبل فقهاء القانون وواضعي االتفاقيات لتعريـف         اًوعلى الرغم من أن هناك قصور     
 )٢(لتعريف املقصود باحلكم التحكيمي النهائي القطعـي      فكرة احلكم التحكيمي ذاته ، و     

 للتحكـيم   )٣( النمـوذجي  األونسيترالفإنه مع ذلك توجد بقايا هلذه الفكرة يف قانون          
التجاري الدويل على أن حكم التحكيم النهائي هو الذي ينهي اإلجراءات التحكيميـة             

، "رار التحكيم النهائي  تنهى إجراءات التحكيم بق   ) "١(فقرة  ] ٣٢[كما ينص يف املادة     

                                         
  .٢٠٥مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر– )١(
  .٣٠٢ مرجع سابق ، ص.حداد، حفيظة السيد – )٢(
م وكان من ضمن أولوياا    ١٩٦٦أنشئت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل يف عام          : (UNCITRAL) األونسيترال   – )٣(

العمل على توحيد القواعد واألحكام املنظمة ملعامالت التجارة الدولية تضييقاً ألوجه االختالف بني التشريعات وحداً من ظـاهرة تنـازع     
ويف غضون سنوات استطاعت اللجنة أن تتوصل إىل مشروع قانون موحد للقواعد واألحكام األساسـية للتحكـيم                 . القوانني فيما بينها    

م ، وبعد تسع سـنوات مـن   ١٩٧٦عام  ) قواعد التحكيم (التجاري الدويل ، وتبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذه القواعد حتت اسم             
القانون النموذجي للتحكيم   (م ومت اعتمادها حتت اسم      ١٩٨٥ اللجنة ذاا بتطوير هذه القواعد وأصدرا يف عام          تطبيق هذه القواعد قامت   

وانظـر سـالمة، أمحـد      . ٨٤-٧٩ ص ٢املرجع الـسابق ، ج    . انظر األحدب، عبداحلميد  ). األونسيترال(واختصاره  ) التجاري الدويل 
  .١٥٥مرجع سابق ، ص. عبدالكرمي



 

 ٧١

الذي يفصل كل نقاط الرتاع ويرفـع يـد         "وقد عرفه بعض فقهاء القانون فذكر بأنه        
    .)١("احملكَّمني عن الدعوى

من ] ١٩[وهذا النوع من األحكام هو الذي ميكن الطعن فيه بالطريقة اليت حددا املادة           
   .)٢(هـ١٤٠٣نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية الصادر عام 

    .احلكم التحكيمي اإلجرائي  -٢
وهو احلكم الذي ال يتعلق مبوضوع الرتاع ويتم إصداره أثناء نظر الدعوى التحكيميـة              

    .)٣(قبل انتهاء عملية الفصل يف الرتاع حبكم ائيأي 
 إلجراء ضروري مثل احلكم بإجراء معاينة       إصدارهاويشمل هذا النوع األحكام اليت يتم       

    .)٤(، أو احلكم بتعيني حارس عليهاتنازع حوهلا على العني امل
أن يكون صادراً يف أحد املواضيع اليت يسمح نظام         ويشترط يف هذا النوع من األحكام       

 .)٥(التحكيم للمحكَّمني بالفصل فيها

    .احلكم التحكيمي اجلزئي  -٣
ويسمى ميكن ألطراف الرتاع أن حيددوا للمحكَّمني سلطة الفصل يف جزء من املنازعة ،              

احلكم الصادر فيها حكماً جزئياً ، وميكن حصر األحكام اجلزئية اليت ميكن استصدارها             
 -:يف احلقول اآلتية 

   .االختصاص  §

                                         
  .٣٠٥ ص٢املرجع السابق ج. داحلميداألحدب، عب – )١(
إذا قدم اخلصوم أو أحدهم اعتراضاً على حكم احملكمني خالل املدة املنصوص عليها يف املادة السابقة تنظـر اجلهـة               ] "١٩[املادة   – )٢(

  ." تفصل فيهما رفضه وتصدر األمر بتنفيذ احلكم ، أو قبول االعتراض وإاملختصة أصالً بنظر الرتاع يف االعتراض ، وتقرر 
  .٢٠٦مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر – )٣(
انظر امللحـق   . من الالئحة التنفيذية ، عدا أا نصت على حترير حمضر وهو مبثابة احلكم أو القرار اإلجرائي                 ] ٣٥[يفهم من املادة     –) ٤(

  .٢٠١الثاين ، ص
أال تكون وثيقة التحكيم قد منعت احملكَّم أو احملكَّمـني اختـاذ مثـل هـذا     بعض القوانني األجنبية ومنها القانون الفرنسي تشترط   – )٥(

التسليم مبثل هذه القاعدة ، حيث إن النظـام      هـ ال ميكن    ١٤٠٣ويف ظل نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية الصادر عام           . اإلجراء
اء يرونه مناسباً إلاء الفصل يف الرتاع ضمن احلدود الـيت رمسهـا             مل يعط اخلصوم مثل هذا احلق وأعطى احملكَّمني صالحية اختاذ أي إجر           

  .٢٠٦مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر: انظر. بنصوصه 



 

 ٧٢

 .القانون املطبق  §
 .أمور أولية أخرى  §
 . للمحكمني اختصاصهاالتدابري التحفظية إذا كان قانون التحكيم قد أحال  §
أو تعيني خبري أو استماع الشهود أو حتديـد         األوامر اإلجرائية مثل تعيني اجللسات       §

   .)١(املهل
    .)٢(احلكم التحكيمي الغيايب -٤

غيـاب أحـد    ف .)٣(اجللسات ويكون احلكم غيابياً عندما ال حيضر أحد أطراف الرتاع        
وال حيول  . )٤( أو يعرقل إجراءات التحكيم    األطراف عن احلضور ليس من شأنه أن يشلّ       

كما ال يعين أن تسلّم احملكمة التحكيمية بكـل مـا            .)٥(دون صدور احلكم التحكيمي   
بل . يقوله الطرف احلاضر وال يعين أن غياب اآلخر قرينة على صحة ما يديل به خصمه             

جيب أن تتحقق االعتبارات اخلاصة باحترام املساواة بني األطراف وحقوق الدفاع ، وأن             
وجـه دفاعـه يف ظـل    يكون لكل طرف فرصة متوازية ومتساوية يف تقدمي حججه وأ        

 .)٦(ظروف متماثلة

    .احلكم التحكيمي االتفاقي  -٥
قد حيصل أثناء سري إجراءات التحكيم أن يتوصل أطراف الـرتاع إىل صـلح واتفـاق          

                                         
  .٣٠٦ ص٢املرجع السابق ج. األحدب، عبداحلميد – )١(
إذا ختلـف أحـد     "ونصها  ] ٣٥[م ، املادة    ١٩٩٤ لسنة   ٢٧نصت عليه بعض القوانني األجنبية مثل قانون التحكيم املصري رقم            – )٢(

 التحكيم وإصـدار  إجراءات يف االستمرارالطرفني عن حضور إحدى اجللسات أو عن تقدمي ما طلب منه من مستندات جاز هليئة التحكيم    
مـوذجي   كما نصت عليها االتفاقيات الدولية مثل قـانون األونـسيترال الن          ." إىل عناصر اإلثبات املوجودة أمامها     استناداحكم يف الرتاع    

  ] .٢٥[م عن األمم املتحدة املادة ١٩٩٤للتحكيم التجاري الدويل الصادر عام 
  .٧٤٧ ، صمرجع سابق. وآخرون . البعلبكي، روحي – )٣(
ونشري هنا إىل أن مواد نظام التحكيم والئحته التنفيذية مل تنص صراحةً على اإلجراء الالزم يف مثل تلك احلاالت ، ونـص املـادة              –) ٤(
هـ أنه قام بتصديق وتوثيـق      ٥٤/١٤١٢وجند يف قرار هيئة حسم املنازعات التجارية جبده رقم          . ن الالئحة إمنا هو حلاالت خمتلفة     م] ١٨[

ويرى الباحث أن يقـوم املـنظِّم       . - ١٣٤ وسريد بيان ذلك إن شاء اهللا يف اجلانب التطبيقي من هذا البحث ص             -حكم التحكيم الغيايب    
  . احلاالت قياساً على ما عليه العمل يف األنظمة املماثلة بوضع مادة تعاجل مثل تلك

  ٣١٢مرجع سابق ، ص. حداد، حفيظة السيد – )٥(
بطالن القرار التحكيمي التجاري الدويل ، منشورات احلليب احلقوقيـة ، بـريوت ، الطبعـة األوىل ،                  . العرتي، ممدوح عبدالعزيز   – )٦(

  .٦٣م ، ص٢٠٠٦



 

 ٧٣

ويف هذه احلالة يصبح أطراف الـرتاع أمـام     . )٢( ينهي الرتاع الذي كان بينهم     )١(تسوية
 -:موقف من اثنني ؛ مها 

§ اء التحكيم أن يطلبوا من احملكمة إ. 

 .)٣(أن يطلبوا من احملكمة إصدار حكم حتكيمي مبضمون اتفاق املصاحلة §

 .)٤(ويف احلالة األخرية يكون احلكم التحكيمي اتفاقياً وحيوز قوة القضية احملكوم فيها

    .)٥(احلكم التحكيمي اإلضايف -٦
 هيئة   أغفلت )٦(وهو الذي يصدر بعد صدور احلكم التحكيمي النهائي يف طلب أو أكثر           

 - : ويشترط له.)٧(التحكيم احلكم فيه

 . إعالن أطراف اخلصومة ذا الطلب قبل تقدميه  §

 .أن يكون هذا الطلب سبق تقدميه خالل اإلجراءات وأغفلها حكم التحكيم §

أن يتم تقدمي الطلب إىل هيئة التحكيم خالل ثالثني يوماً من تاريخ إصدار احلكـم                §
 .)٨(التحكيمي النهائي

                                         
  .٦٤املرجع السابق ، ص – )١(
  .٣١٣مرجع سابق ، ص. حداد، حفيظة السيد – )٢(
  .٣٠٨ ص٢املرجع السابق ج. األحدب، عبداحلميد – )٣(
 الطرفان خـالل إجـراءات      اتفقإذا   "ونصها  ] ٤١[م ، املادة    ١٩٩٤ لسنة   ٢٧كما نص على ذلك قانون التحكيم املصري رقم          – )٤(

ات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم اليت جيب عليها يف هذه احلالة أن تصدر قراراً               التحكيم على تسوية تنهي الرتاع كان هلما أن يطلبا إثب         
وقانون التحكـيم التونـسي     " . يتضمن شروط التسوية وينهي اإلجراءات ويكون هلذا القرار ما ألحكام احملكمني من قوة بالنسبة للتنفيذ              

  ] .٤١[ى مثل ذلك القانون العماين املادة ونص عل]. ١٥[م حيث نص على مثل ذلك يف الفصل ١٩٩٣ لسنة ٤٢عدد
 أن يطلب املدعي من هيئة التحكيم النظر يف شراكته مع املدعى عليه وإثبات املستحقات له وإلزام املدعى عليـه أن يـسلمه                 :هلا مث –) ٥(

ى عليه بدفعها ، فإن للمـدعي       صور من املستندات اليت تثبت هذه املستحقات ، فإذا صدر حكم التحكيم بإثبات املستحقات وإلزام املدع               
ويسمى هذا . أن يتقدم بطلب هليئة التحكيم بأن حتكم حكماً إضافياً بإلزام املدعى عليه أن يسلمه صور من املستندات اليت طلبها يف دعواه                   

  .احلكم حكماً حتكيمياً إضافياً 
  .٦٩مرجع سابق ، ص. العرتي، ممدوح عبدالعزيز – )٦(
  .٢٠٤مرجع سابق ، ص. اربريري، حممود خمت –) ٧(
من الفـصل  ] ٣٧[ كما نصت عليه املادة ].٥١[م ، املادة    ١٩٩٤ لسنة   ٢٧نص على ذلك املنظِّم املصري يف قانون التحكيم رقم           – )٨(

  .الرابع من قواعد حتكيم مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل 



 

 ٧٤

    .)١(حكيمي التفسريياحلكم الت -٧
وهو حكم متمم للحكم التحكيمي النهائي ، يتم طلبه من قبـل أطـراف الـرتاع أو                 

 من غموض أو إام      حكم التحكيم  تفسري ما وقع يف منطوق    " يتضمن طلب    )٢(أحدهم
ويعترب القرار الصادر بالتفسري متمماً من كل الوجوه للقرار األصلي ويسري عليـه مـا     

 -: ويشترط له .)٣("ار من القواعد اخلاصة بطرق الطعنيسري على هذا القر

  .تقدميهإعالن أطراف اخلصومة ذا الطلب قبل  §
أن يتم تقدمي الطلب إىل هيئة التحكيم خالل ثالثني يوماً من تاريخ إصدار احلكـم                §

 .)٤(التحكيمي النهائي

    .)٥(احلكم التحكيمي التصحيحي -٨
ائي بتصحيح ما وقع فيه من أخطاء ماديـة         وهو الذي يصدر بعد احلكم التحكيمي النه      

من تلقاء نفسها   هيئة التحكيم    ذلك بقرار تصدره   ، ويكون    )٧( كتابية أو حسابية   )٦(حبتة
وجيري هذا التصحيح على نسخة القرار األصـلية        "   . على طلب أحد احملتكمنيأو بناًء

ذا جتاوزت فيه اهليئـة  جيوز الطعن يف القرار الصادر بالتصحيح إ  كما  . مون  ويوقعه احملكَّ 
حقها املنصوص عليه يف هذه املادة وذلك بطرق الطعن اجلائزة يف القرارات موضـوع               

    .)٨("التصحيح ، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فال جيوز الطعن فيه

  
  

                                         
  .٢٠١انظر امللحق الثاين ، ص. لنظام التحكيم يف اململكة العربية السعوديةمن الالئحة التنفيذية ] ٤٣[ نصت عليه املادة – )١(
  .٣١٧مرجع سابق ، ص. حداد، حفيظة السيد – )٢(
  .من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم ] ٤٣[جزء من نص املادة  –) ٣(
  ].٤٩[م ، املادة ١٩٩٤ لسنة ٢٧نص على ذلك املنظِّم املصري يف قانون التحكيم رقم  – )٤(
  .من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية ] ٤٢[ نصت عليه املادة – )٥(
  .٣١٧املرجع السابق ، ص - )٦(
  ].٥٠[م ، املادة ١٩٩٤ لسنة ٢٧نص على ذلك املنظِّم املصري يف قانون التحكيم رقم  - )٧(
  .التحكيم يف اململكة العربية السعودية  لنظام من الالئحة التنفيذية] ٤٢[جزء من نص املادة  –) ٨(



 

 ٧٥

  الثاينالفصل 
  يف اململكة العربية السعودية التحكيم تنفيذ أحكام

  
   : مباحثثالثةويشتمل على 
تنفيذ أحكام التحكـيم الوطنيـة واألجنبيـة يف          :املبحث األول 
   . السعوديةاململكة العربية
 التحكيم الوطنية واألجنبية    أحكامإجراءات تنفيذ   : املبحث الثاين   

  .واجلهة املختصة بالتصديق يف اململكة العربية السعودية
آثار احلكم بالتنفيذ على أحكام التحكيم الوطنية        :املبحث الثالث   

  .واألجنبية يف اململكة العربية السعودية

  الثاينالفصل 
  يف اململكة العربية السعودية التحكيم تنفيذ أحكام

  
   : مباحثثالثةويشتمل على 
تنفيذ أحكام التحكـيم الوطنيـة واألجنبيـة يف          :املبحث األول 

   .اململكة العربية السعودية
 التحكـيم   أحكـام  تصديق على اجلهة املختصة بال  : املبحث الثاين   

  .اململكة العربية السعوديةوإجراءات تنفيذها يف الوطنية واألجنبية 
آثار احلكم بالتنفيذ على أحكام التحكيم الوطنية        :املبحث الثالث   

  .واألجنبية يف اململكة العربية السعودية
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  املبحث األول
  تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية واألجنبية 

  يف اململكة العربية السعودية
  
  

    -: ا مهمطلبنيويشتمل على 
تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية يف اململكة العربية : املطلب األول

 .السعودية 
حكام التحكيم األجنبية يف اململكة العربية تنفيذ أ: املطلب الثاين

  . السعودية



 

 ٧٧

   األولاملطلب
  
  

  تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية يف اململكة العربية السعودية
  
  

األنظمة اليت حتكم تنفيذ أحكـام      أوهلما  يتناول  ،  فرعني اثنني   طلب إىل   نقسم هذا امل  
التحكيم الوطنية يف اململكة العربية السعودية ، ويتناول الثاين الشروط املوضوعية واإلجرائية            

  .لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية يف اململكة العربية السعودية 
  
  

 يف ةحكام التحكيم الوطنياألنظمة اليت حتكم تنفيذ أ:  األول الفرع
  اململكة العربية السعودية

  
  

اً أساسياً  نظامتعد اململكة العربية السعودية من الدول اليت اختذت الشريعة اإلسالمية           
  .)١(ال جيوز خمالفة أحكامها بأي حالف. هلا 

ويستقي النظام القضائي يف اململكة العربية السعودية أحكامه وقواعده من مـصادر            
  -:ها عدة أمه
 .الشريعة اإلسالمية  §
 .األنظمة واللوائح  §
 .املعاهدات واالتفاقيات الدولية  §

                                         
يـستمد  "هـ ، نصها ٢٧/٨/١٤١٢ وتاريخ ٩٠/ كما تنص املادة السابعة من النظام األساسي للحكم الصادر باألمر امللكي رقم أ             – )١(

  " . النظام ومجيع أنظمة الدولةومها احلاكمان على هذا. احلكم يف اململكة العربية السعودية سلطته من كتاب اهللا تعاىل ، وسنة رسوله 
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 .)١(العرف §
. )٢(وفيما خيص التحكيم فإنه يغلب ارتباطه يف أغلب األحوال باملعامالت التجاريـة           

لذا فإن استعراض األنظمة اليت حتكم تنفيذ أحكام التحكيم يف اململكة العربية السعودية البد              
وقـد صـدر أول   . تبط باستعراض األنظمة التجارية العامة وأنظمة التحكيم اخلاصة  وأن ير 

مبوجـب األمـر    ) نظام احملكمة التجاريـة   (تنظيم جتاري يف اململكة العربية السعودية باسم        
مادة مقسمة إىل أربعة أبواب     ] ٦٣٣[هـ متضمناً   ١٥/١/١٣٥٠ وتاريخ   ٣٢السامي رقم   

  -:هي 
 .التجارة الربية  §
 .رة البحرية التجا §
 .)٣(أصول احملاكمات التجارية §
 .تعرفة اخلراج  §

إىل املادة  ] ٤٩٣[وأفرد هذا النظام مخس مواد خصصها يف التحكيم وهي من املادة            
 تتناسب مع دور التحكيم )٤(وقد نظَّمت هذه املواد التحكيم بصورة شاملة وخمتصرة   ] ٤٩٧[

  . )٥(أغلب الدول يف ذلك الوقتوأمهيته وتواكب ما نصت عليه قوانني التحكيم يف 
 يف ٦٦٦مث جاء نظام الغرف التجارية والصناعية الـصادر بـاألمر امللكـي رقـم            

كَماً يف حسم املنازعات التجارية      وأجاز أن تكون الغرف التجارية ح      )٦(هـ١٧/١/١٣٦٨
ـ        . بناًء على تكليف من طريف اخلصومة        ة وأُلغي هذا النظام بالنظام اجلديد للغـرف التجاري

                                         
  .٥مرجع سابق ، ص.  املهيدب، مهيدب بن إبراهيم بن حممد– )١(
   . ألن القطاع التجاري هو أكثر القطاعات حاجة إىل العمل بالتحكيم وذلك – )٢(
)٣( – كما . الباب على تشكيل حمكمة جتارية قضائية ختتص بالنظر يف الرتاعات التجارية          هذا  يف  النظام نص علـى اإلذن بالعمـل   نـص 

 ق عليه من قبل احملكمـة التجاريـة ، وإذا   بالتحكيم إذا رغب الطرفان املتنازعان فيه ، على أن يسجل اتفاق اخلصوم يف سند مكتوب يصد
نقض من طرف احملكمة صدر احلكم مطابقاً ألصوله وموافقاً لسند التحكيم فإنه يصدق عليه من قبل احملكمة وينفذ ، وإذا حصل فيه خلل ي               

   .التجارية 
قامت بالفعل أول حمكمة جتارية يف مدينة جده ومارست اختصاصاا املبينة يف النظام ألكثر من ربع قرن ، مث ألغيت هذه احملكمـة                 – )٤(

رة مبوجب القرار هـ وأسندت مهام احملكمة التجارية إىل وزارة التجا  ٢٧/١٠/١٣٧٤ وتاريخ   ١٤٢مبوجب قرار رئيس جملس الوزراء رقم       
هـ وإعماالً هلذا القرار أصدر وزير التجارة أوامر متعددة يف فترات خمتلفة بإنشاء هيئات قضائية متخصصة          ٢/٦/١٣٨٠ وتاريخ   ٢٢٨رقم  

  .يف فض املنازعات التجارية 
  . ٩مرجع سابق ، ص.  البجاد، حممد بن ناصر– )٥(
  .هـ ١٥/٢/١٣٦٨يخ  بتار١٠٩٨ مت نشره يف جريدة أم القرى العدد – )٦(
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 بناًء علـى قـرار    )١(هـ٣٠/٤/١٤٠٠ بتاريخ   ٦/والصناعية الصادر باملرسوم امللكي رقم م     
من املادة اخلامـسة    ) ح(، وقضى يف الفقرة     )٢(هـ٢٢/٤/١٤٠٠ يف   ٦٤جملس الوزراء رقم    

الغرف التجارية والصناعية ختتص بفض املنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم          "بأن  
 جوازعلى  ] ٣٧[من املادة   ) ٣(الفقرة  ، ونص يف    "اع على إحالتها إليها   إذا اتفق أطراف الرت   

ممارسة التحكيم وفض اخلالفات التجارية والصناعية إذا اتفق أطراف الرتاع على إحالته إليه             "
، "وكان الرتاع بني أطراف ينتمون ألكثر من غرفة أو كان أحد أطرافه حملياً واآلخر أجنبيـاً  

ص على أحكام تفصيلية أو إجراءات محكَمة يـتم علـى أساسـها     ومل تشتمل هذه النصو   
  .التحكيم وتنفيذ األحكام الصادرة عنه 

 مقرراً نظام التحكيم مفصالً     ٤٦/هـ صدر املرسوم امللكي رقم م     ١٤٠٣مث يف عام    
، )٣(هـ٢١/٦/١٤٠٣ يف   ١٦٤وأجاز العمل به ، وذلك بناًء على قرار جملس الوزراء رقم            

هـ صدرت الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم بقرار رئيس جملـس          ٨/٩/١٤٠٥مث يف تاريخ    
 مت بعد اإلطالع علـى محـضر   ":على أنه  م ونص يف قرار املوافقة    /٧/٢٠٢١الوزراء رقم   

االجتماع املعد من قبلْ أصحاب املعايل وزير العدل ، ووزير التجارة ، ورئيس ديوان املظامل،         
 وتـاريخ  ٨٤١ رئيس شعبة اخلرباء مبجلس الوزراء رقـم         وبعد االطالع على خطاب معايل    

  .)٤("هـ٥/٧/١٤٠٥
فيتبني مما سبق أن النظام الوحيد املتعلق بالتحكيم عامة واملعمول به حالياً يف اململكة              

هــ  ١٢/٧/١٤٠٣ يف  ٤٦/العربية السعودية هو النظام الصادر باملرسوم امللكـي رقـم م          
  .هـ ٨/٩/١٤٠٥ادرة يف والالئحة التنفيذية التابعة له الص

وقد اشتمل هذا النظام والئحته التنفيذية على أحدث املبادئ التحكيمية السائدة يف            
العامل حيث عاجل هذا النظام معظم املسائل اليت مل تعاجلها أنظمة التحكيم السابقة ، وهـي                

 الواجب توفرها املسائل املتعلقة بالعملية التحكيمية كعدد احملكَّمني وطريقة تعيينهم والشروط       

                                         
  . هـ ٢٢/٥/١٤٠١ يف ١٨٧١ صدرت الالئحة التنفيذية للنظام بقرار وزير التجارة رقم – )١(
  . هـ ١٨/٥/١٤٠٠ وتاريخ ٢٨١٥ املنشور يف جريدة أُم القُرى ، العدد رقم – )٢(
  .١٩٧األول من البحث ، صانظر امللحق . هـ ٢٢/٨/١٤٠٣ وتاريخ ٢٩٦٩ املنشور يف جريدة أُم القُرى ، العدد رقم – )٣(
  .٢٠١انظر امللحق الثاين من البحث ، ص –) ٤(



 

 ٨٠

فيهم وعزهلم وردهم وتقدير أتعام والقانون الواجب التطبيق وطريقـة إصـدار أحكـام              
  .)١(فيذهنالتحكيم وت

  - :اآليتومن اخلصائص األساسية هلذا النظام ، 
 .)٢(أنه مييز بني الشرط التحكيمي واالتفاق التحكيمي §
اع حىت يف حالة وجود شرط أنه يلزم األطراف بتوقيع وثيقة حتكيم حتدد مواضيع الرت     §

 .)٣(حتكيمي ، ويكون ذلك كله حتت إشراف اجلهة املختصة أصالً بنظر الرتاع
 .)٤(يعترف هذا النظام بتحكيم مراكز التحكيم §
أن عزل احملكَّم املعني من قبل أحد األطراف أو احملكَّم املرجح ال يكون إال باتفـاق                 §

 .)٥(كمجيع أطراف الرتاع على إمكانية القيام بذل
 .)٦( التحكيميةاإلجراءاتبروز وصاية احملاكم القضائية عل سري  §

                                         
. املهيدب، مهيدب بن إبراهيم بـن حممـد       : وانظر. ١٩٧انظر امللحق األول من البحث ، ص      . من النظام   ] ٧[واملادة  ] ١[ املادة   – )١(

  . ٢٩املرجع السابق، ص
  . من النظام ] ١[ املادة – )٢(
  . نظام من ال] ٥[املادة  –) ٣(
إذا مل يعني اخلصوم احملكَّمني أو امتنع أحد الطرفني عن تعيني احملكَّم أو احملكَّمني الـذين ينفـرد         "على أنه   ] ١٠[ حيث تنص املادة     – )٤(

بني اخلـصوم  باختيارهم أو امتنع واحد أو أكثر من احملكَّمني عن العمل أو اعتزله أو قام به مانع من مباشرة التحكيم أو عزل عنه ومل يكن             
، والشرط اخلاص هو الذي حيدد طريقة تعيني احملكَّمني إذ حييل           " شرط خاص عينت اجلهة املختصة أصالً بنظر الرتاع من يلزم من احملكَّمني           

   .٨٦ ص٢املرجع السابق ، ج. األحدب، عبداحلميد: انظر. عادة إىل نظام حتكيمي 
  . من النظام ] ١١[املادة  –) ٥(
  . وغريها ] ١٠[واملادة ] ٦[ يف كثري من املواد منها املادة يربز ذلك –) ٦(
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تنفيذ أحكام التحكيم ل )٢( واإلجرائية)١(الشروط املوضوعية : الثاين الفرع
  الوطين يف اململكة العربية السعودية

  
  

أحكام التحكيم الوطنية شروط موضوعية وأخرى إجرائية نص عليها نظـام           تنفيذ  ل  
، ويتعلق  )٤(هـ١٤٠٥  عام  والالئحة التنفيذية الصادرة   )٣(هـ١٤٠٣در عام   التحكيم الصا 

. على وجود هذه الشروط حصول االعتراف باألحكام الصادرة عن التحكـيم وتنفيـذها              
  - : اآليتنذكرها بالتفصيل يف

    . الشروط املوضوعية لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية -أوالً 
فيذ األحكام الصادرة عن التحكـيم جمموعـة مـن      اعتمدت نصوص األنظمة اليت حتكم تن     

الشروط املوضوعية ، ال يتم تنفيذ أي حكم صادر عن طريق التحكيم إال باستيفائها ، نذكر             
 -:هذه الشروط بالتفصيل 

    .أن يكون اتفاق التحكيم سليماً من أساسه  -١
ن بأن يكون االتفاق على التحكيم مكتمل الشروط ومت بطريقة صحيحة، ومن ذلك أ            

وأن يكـون مت    . يكون اللجوء إىل التحكيم مت برضا مجيع األطراف الواضح الصريح           
، فال جيوز مثالً أن يكون أحد أطراف    )٥(بواسطة أشخاص ميلكون الصالحيات الالزمة    

                                         
  أحـد إذا فقد احملـل ، فية اليت تتوقف صحة حصول املشروط على حصوهلا عنواخلطوات امل( ميكن تعريفها بـ  الشروط املوضوعية -) ١(

ـ   ).  املعىن املطلوب حتصيله   دقاملعاين احملددة مسبقاً ، فُ     و امتناع عن فعل يتعلق بوجوده وجود املوجـب هلـذه           فعل أ (كما ميكن تعريفها ب
، ١٠٠٦مرجع سـابق ، ص . البعلبكي، روحي:  انظر. أن ال تترتب على تنفيذ حكم التحكيم إخالل باألدب العام           : ذلك لامث .) العالقة
  .١٦٤٤وص

 إذا فقد احملـل  ف.شروط على حصوهلا جمموع اخلطوات الشكلية اليت تتوقف صحة حصول امل(الشروط اإلجرائية ميكن تعريفها بـ   -) ٢(
الطرق والوسـائل والتـدابري الـيت تعتمـد     (كما ميكن تعريفها بـ ).  املعىن املطلوب حتصيله   دق احملددة مسبقاً ، فُ    اخلطوات الشكلية  أحد

 صورة طبق األصـل للحكـم        أن يقَدم احملكوم له    : ذلك لامث .)للحصول على نتيجة حمددة ويتعلق بوجودها وجود املوجب هلذه العالقة         
  .١٠٠٦ ، وص٦٩-٦٨مرجع سابق ، ص. البعلبكي، روحي:  انظر.املطلوب تنفيذه 

  .١٩٧انظر امللحق األول من البحث ، ص -) ٣(
  .٢٠١انظر امللحق الثاين من البحث ، ص -) ٤(
  . من الالئحة التنفيذية له ]٢[من نظام التحكيم ، واملادة ] ٢[ املادة – )٥(
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االتفاق عدمي األهلية أو ناقصها كأن يكون ولياً على قاصرين أو ناظراً على وقف ومل               
  .تفاق على التحكيم تأذن له احملكمة املختصة باال

  .)١(أن يكون موضوع الرتاع من املواضيع اليت جيوز النظر فيها عن طريق التحكيم             -٢
حدد نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية املواضيع اليت جيوز فصل الرتاع فيهـا              
عن طريق التحكيم ، كما حدد املسائل اليت ال جيوز فصل الرتاع فيها عـن طريـق                 

فال . ي املسائل اليت تتعلق بالنظام العام واملسائل اليت ال جيوز فيها الصلح             التحكيم وه 
 .جيوز االتفاق على ما خيالف هذا مثل احلدود واللعان بني الزوجني 

    .)٢( حكم التحكيم خمالفة شرعية أو نظاميةأن ال تترتب على تنفيذ -٣
 خيلـو مـن إحـدى       ، فإنه ال   فإذا ترتب على تنفيذ احلكم خمالفة شرعية أو نظامية        

 -:حالتني
أن ال ميكن جتزئة احلكم ، فيتعارض احلكم بكامله مع الشريعة اإلسالمية أو النظام ،              §

 .)٣(فيتم رفضه وعدم قبوله واحلكم ببطالنه بالكامل
أن يكون احلكم من املمكن جتزئته ، فيتعارض جزء منه مع الشريعة اإلسـالمية أو                §

م يف هذه احلالة قبول اجلزء الذي ال يتعارض مـع           النظام ، ويسلم اجلزء اآلخر ، فيت      
الشريعة اإلسالمية والنظام ورد اجلزء الذي يتعارض مع الشريعة اإلسالمية أو النظام            

 .)٤(وعدم قبوله

                                         
وانظر امللحق الثاين   . ١٩٧انظر امللحق األول من البحث ، ص      . من الالئحة التنفيذية له     ] ١[من نظام التحكيم ، واملادة      ] ٢[دة   املا – )١(

  .٢٠١من البحث ، ص
 وعلى هذا الشرط يقوم العمـل يف تـدقيق  . من الالئحة التنفيذية له ] ٣٩[من نظام التحكيم ، ومنطوق املادة ] ٢٠[ مفهوم املادة    – )٢(

هـ الذي ورد بـه مـا   ١٤١٨ لعام ٢/ت/٢٠٨األحكام التحكيمية لدى ديوان املظامل فقد صدر حكم هيئة التدقيق يف ديوان املظامل رقم    
  .١٦٧وسريد معنا إن شاء اهللا يف اجلانب التطبيقي ، ص"  ...سالمة األسباب واألسانيد اليت أقامت عليها هذا القضاء"... نصه 

أن ما تضمنه احلكم األجنيب املراد تنفيـذه        : "..  ونصه هـ١٤١٥ لعام   ٢/ت/٢٣٥م هيئة تدقيق القضايا رقم      حكمثل ما ورد يف      -) ٣(
باململكة وهو عبارة عما فات املدعية من أرباح نتيجة عدم قيام املدعى عليها بشراء السيارات وقطع غيارها وعما حلق املدعية من أضـرار                      

 خمالف ملا هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية ألن الربح الذي تدعي املدعية أنه فاا ليس مؤكـداً                  –معنوية نتيجة اخلالف بني طريف الدعوى       
". ..وإمنا هو حمتمل فهو أمر غييب دائر بني الوجود والعدم ويف فقه الشريعة اإلسالمية ال جيب الضمان والتعويض إال حيث يتأكد موجبـه                     

  .١٧٦صانظر اجلانب التطبيقي ذا البحث ، 
صـالحية  ..: " ونـصه  هـ١٤١٨ لعام   ٢/ت/٢٠٨حكم هيئة تدقيق القضايا رقم       حكم هيئة تدقيق القضايا رقم    مثل ما ورد يف      -) ٤(

حكم التحكيم الصادر من حمكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس حمل الدعوى على إقليم اململكة ويتعني تذييلـه بالـصيغة                     
  .١٦٧صانظر اجلانب التطبيقي ذا البحث ، ". ..الفوائد البنكيةالتنفيذية عدا ما يتعلق ب
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أن يكون املوضوع الذي تضمنه حكم التحكيم املطلوب تنفيذه داخالً يف نطـاق              -٤
    .)١(اتفاق التحكيم وحمدداً فيه

يز لألفراد أن حيددوا يف وثيقة التحكيم نطاق اختصاص احملكَّم أو           إن نظام التحكيم جي   
احملكَّمني الذين اختاروهم للفصل يف الرتاع ، فيجب أن يكون حكم التحكيم الصادر             
عن احملكَّمني موافقاً لالختصاص املنصوص عليه يف وثيقة التحكـيم ، فـإذا حـصل            

اوزهم بسبب أنه ال ميكن جتزئة      وجتاوز احلكم نطاق هذا االختصاص حىت ولو كان جت        
دعاةً لرفض التنفيـذ وبطـالن      احلكم النهائي الصادر يف الرتاع ، فإن ذلك يكون م         

   .احلكم
أن يكون حكم التحكيم صادراً باإلمجاع إذا كان توفيقيـاً وباألغلبيـة إذا كـان           -٥

    .)٢(قضائياً
اع أثنـاء سـري     فإذا كان حكم التحكيم قد صدر بالتوفيق واملصاحلة بني أطراف الرت          

، وإذا كان قـد صـدر       )٣(اإلجراءات فيجب أن يكون صادراً من احملكَّمني باإلمجاع       
ويف حالة خمالفة هذه القاعدة يبطل احلكم        ،)٤(حبكم قضائي فيجب أن يكون باألغلبية     

 .)٥(وال يتم تنفيذه

                                         
 مل ينص النظام على هذا الشرط وال الالئحة التنفيذية امللحقة له ، وقد ذكر الدكتور حممد بن ناصر البجاد هذا الشرط يف شـرحه                     – )١(

مرجـع سـابق ،     . انظر البجاد، حممد بن ناصر    (طالن  لنظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية كسبب للحكم على حكم التحكيم بالب           
حيث استبان للـدائرة سـالمة      "هـ ونصه   ١٤١٩ لعام   ١/تج/د/٤٦كما أيد هذا الشرط ما ورد يف حكم ديوان املظامل رقم            ). ٢٣٩ص

ا طلبه اخلصوم كما جاء موافقاً وأنه مل حيكم بأكثر مم    ... األسس واألسباب اليت قام عليها حكم احملكَّمني وليس فيه خمالفة شرعية أو نظامية            
هـ املتضمن رد حكم التحكيم على اهليئة التحكيمية حيث إـا مل تنـاقش             ١٤١٦ لعام   ١/تج/د/١٨، واحلكم رقم    "...لوثيقة التحكيم   

يت تطالب ـا املدعيـة      أن اهليئة مل تناقش بالتفصيل مجيع املبالغ ال       .. "مجيع مطالبات املدعي الواردة يف وثيقة التحكيم ، فورد فيه ما نصه             
  .فيدل على العمل ذا الشرط واعتباره " ..من وثيقة التحكيم ) ٢(والواردة حصراً يف ص 

وراجع أيـضاً  . ٦٤، ص ) أنواع احلكم التحكيمي  ( راجع احلكم التحكيمي االتفاقي يف الفصل األول من هذه الرسالة حتت عنوان              – )٢(
  . ٤٧، ص) أنواع التحكيم(لفصل األول من هذه الرسالة حتت عنوان التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح يف ا

  .من الالئحة التنفيذية ] ٢٤[واملادة . من نظام التحكيم ] ١٦[ املادة – )٣(
  .من نظام التحكيم ] ١٦[ املادة – )٤(
متسك وكيل املدعى عليها بأن    هـ املتضمن   ١٤١٢ لعام   ٤/ت/١٨٤ نص على حتقيق هذا الشرط املوضوعي قرار هيئة التدقيق رقم            – )٥(

وسريد بيانه  . يكون حل اخلالف عن طريق التحكيم بالصلح وال يكون ذلك إال بأن يصدر احلكم التحكيمي من اهليئة التحكيمية باإلمجاع                  
  .١٥٩بالتفصيل إن شاء اهللا تعاىل يف اجلانب التطبيقي ، انظر ص
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  .)١(أن يكون حكم التحكيم صادراً يف امليعاد احملدد يف وثيقة التحكيم أو يف النظام              -٦
فإنه يكون بـاطالً وغـري       )٢(فإذا تأخر صدور حكم هيئة التحكيم عن املوعد احملدد        

 . ، حيث إنه مل يصدر يف الوقت الذي كان هلم فيه والية وسلطة مقبولٍ
    .)٣(أن يكون حكم التحكيم ائياً -٧

، وذلـك ال    )٤(ةنهائيصفة ال  فيجب أن يكون حكم التحكيم املطلوب تنفيذه اكتسب       
لدى اجلهة املختـصة     احلكم ذاته    ى يتقدم أحد اخلصوم باالعتراض عل     إذا مل  يكون إال 

 خالل املدة النظامية وهي مخسة عشر يوماً من بعد إبالغ اخلصوم باحلكم،        بنظر الرتاع 
فإذا تقدم أحد اخلصوم باالعتراض على احلكم خالل املدة النظامية فإنه ال يكتـسب              

 . اض من قبل اجلهة املختصة بالفصل يف الرتاع صفة النهائية إال إذا مت رفض االعتر
  .)٥(أن يكون حكم التحكيم النهائي املطلوب تنفيذه غري مرتبط بأي حكم آخـر             -٨

فإذا كان حكم التحكيم النهائي املطلوب تنفيذه مرتبط ارتباطاً كلياً أو جزئياً حبكـم              
ـ  اً أو حكم   آخر  يف نزاعٍ  اً صادر اً ائي اًآخر سواًء كان هذا احلكم اآلخر حكم        اً جزئي

 من الرتاع ذاته ، فيجب أن يتم قبول هذا احلكم اآلخـر مـن اجلهـة     يف شقٍ اًصادر
ويف حالة عدم قبول احلكم اآلخر وبطالنه فإن هذا         . املختصة بقبول وتنفيذ األحكام     

  .احلكم التحكيمي املطلوب تنفيذه يبطل ببطالنه إن كان مرتبطاً به ارتباطـاً كليـاً               
  .نه ببطالن احلكم اجلزئي املوافق له إن كان مرتبطاً به ارتباطاً جزئياً ويبطل جزء م

      .الشروط اإلجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية  :ثانياً 
ها ، فإن ألحكام التحكيم     طنية شروطاً موضوعيةً جيب استيفاؤ    كما أن ألحكام التحكيم الو    

هـ أو نصت عليها الالئحـة      ١٤٠٣ام  شروطاً إجرائيةً نص عليها نظام التحكيم الصادر ع       
هـ أو أا شروطٌ معمولٌ ا يف إجـراءات قبـول أحكـام             ١٤٠٥التنفيذية الصادرة عام    

                                         
  . ١٩٧ول ذا البحث ، صانظر امللحق األ. من نظام التحكيم ] ٩[ املادة – )١(
 وثيقة التحكيم ويف حالة مل حيدد أطراف الرتاع موعـداً يف وثيقـة التحكـيم         يتم االتفاق بني أطراف الرتاع على حتديد موعد يف         – )٢(

  ] .٩[ يف املادة فاملوعد ثالثة أشهر كما نص على ذلك النظام
  .من نظام التحكيم ] ٢٠[واملادة ] ١٨[ املادة – )٣(
  . ٦٢، ص) أنواع احلكم التحكيمي( راجع احلكم التحكيمي النهائي يف الفصل األول من هذه الرسالة حتت عنوان – )٤(
وذكره الدكتور حممد بن ناصر البجاد يف شرحه لنظام التحكيم يف اململكـة             .  مل ينص عليه نظام التحكيم وال الالئحة التنفيذية له           – )٥(

  ).٢٣٩مرجع سابق ، ص. انظر البجاد، حممد بن ناصر( حكم التحكيم بالبطالن العربية السعودية كسبب للحكم على
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وجود هذه الشروط اإلجرائية حصول قبول      بالتحكيم وتنفيذها لدى ديوان املظامل ، ويتعلق        
اجلهة املختصة  األحكام الصادرة عن التحكيم وتنفيذها وإعطائها قوة األحكام الصادرة عن           

 -:وهذه الشروط هي . أصالً بالفصل يف الرتاع 
 ة بناًء على وثيقة حتكيم معتمدة من اجلهة املختـص         اًأن يكون حكم التحكيم صادر      -١

    .)١(أصالً بنظر الرتاع
بعد االتفاق على إحالة الرتاع إىل التحكيم وحتديد احملكَّمني واالتفاق معهـم يقـوم              

، وهو  )٢( التحكيم وتكون وفقاً للشكل الذي حدده النظام       أطراف الرتاع بإعداد وثيقة   
 - :اآليتأن تكون مشتملةً على 

 .موضوع الرتاع  §
 .أمساء اخلصوم  §
 .أمساء احملكَّمني  §
 .)٣(قبول نظر احملكَّمني للرتاع واحلكم فيه §

وبعد أن يتم توقيعها من اخلصوم ومن احملكَّمني يتم إيداعها من أحد أطراف الرتاع              
 مع صورة من املستندات اخلاصة بـالرتاع        )٤( أو أكثر ألحد أطراف الرتاع     أو وكيل 

؛ لتصدر هذه اجلهة خالل مخسة عشر )٥(لدى اجلهة املختصة أصالً بالفصل يف الرتاع      

                                         
 خيتص ديوان املظامل بالنظر يف الرتاع يف القضايا التجارية وختتص احملكمة العامة يف القضايا احلقوقية ، وختـتص احملكمـة اجلزئيـة                    – )١(

  .٩٨انظر ص. ين من هذا الفصل إن شاء اهللا تعاىل وسنتطرق لالختصاص بالتفصيل يف املبحث الثا. بالقضايا اجلنائية 
  .من نظام التحكيم ] ٥[ املادة – )٢(
هـ الذي تضمن اعتماد وثيقة التحكيم املكتملة الشروط ، حيث ورد فيـه مـا   ١٤٢١  لعام١/تج/د/٤٣ حكم ديوان املظامل رقم    – )٣(

... للطرف الثـاين    .... فني تبني أا حتتوي على مطالبة الطرف األول         وبعد اطالع الدائرة على وثيقة التحكيم املقدمة من الطر         .. "نصه  
يف حني ينفي الطرف الثاين مطالبة الطرف األول وذلك حسب النقاط الواردة يف طلباته احملـددة يف وثيقـة                   ... يدعي أا   ... بدفع مبلغ   
الشكلية والنظامية حيث تضمنت أمساء أطـراف الـرتاع وهيئـة    كما تبين من وثيقة التحكيم أا قد اكتملت فيها اإلجراءات           . التحكيم  

  " .وحكمت الدائرة باعتماد وثيقة التحكيم... التحكيم وموضوع التحكيم وطلبات وإجراءات التحكيم أمام هيئة التحكيم 
  .من نظام التحكيم ] ٥[ املادة – )٤(
  .من نظام التحكيم ] ٧[ املادة – )٥(
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وتقوم اجلهة ذاا بعد ذلك بإخطـار هيئـة         .   باعتماد وثيقة التحكيم   اً قرار )١(يوماً
 .)٢(التحكيم بقرارها هذا

لتحكيم صادراً عن إجراءات ساملة من املخالفات اليت نص عليها          أن يكون حكم ا     -٢
    .)٣(النظام

م يف مرحلة سـري     يحكت ال هيئةها  تراعي جيب أن     حمددة وقد نص النظام على إجراءات    
 -: وهي الدعوى واجللسات ،

 .)٤(مراعاة إجراءات اإلخطار ألطراف الرتاع §
 .)٥(اة إجراءات احلضور ألطراف الرتاعمراع §
  .)٦(إجراءات الغياب ألطراف الرتاعمراعاة  §
 .)٧(مناقشة مطالبات أطراف الرتاع §
 . )٨(عدم خمالفة حق الدفاع §

ويف حالة اإلخالل بأيٍ من هذه اإلجراءات فإن حكم التحكيم الصادر يعترب غري        
 .سليم إجرائياً ويتم رفضه وعدم تنفيذه 

  .لـصيغة النظاميـة     أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم لدى اجلهة املختصة وفق ا            -٣
أن تشتمل وثيقة احلكم على عدة بيانات       وقد أوضح النظام الصيغة النظامية بضرورة       

 -:)٩(وأسباب ، نذكرها بالتفصيل

                                         
  .من الالئحة التنفيذية ] ٧[املادة .التحكيم من نظام ] ٦[ املادة – )١(
. هـ باعتماد وثيقة التحكيم مل تتضمن مجيع ما نـص عليـه النظـام والالئحـة    ١٤٢٣ لعام ٣/تج/د/٥٧ قرار ديوان املظامل رقم    – )٢(

  .فاعتبارمها مكمالن هلا وعند التعارض يقدمان عليها 
وكذلك يف  ). إخطار احملتكمني ، واحلضور والغياب ، والتوكيل يف التحكيم        ( وعنوانه    الثاين البابنصت عليها الالئحة التنفيذية يف       –) ٣(

  .٢٠١انظر امللحق الثاين من البحث ، ص]. ٣٧[إىل ] ١٧[ وتضمن املواد من )وإثباااجللسات ونظر الدعوى ( الثالث وعنوانه الباب
  . من الالئحة التنفيذية ] ١٦[نصت عليه املادة  -) ٤(
  . من الالئحة التنفيذية ] ١٧[ت عليه املادة نص -) ٥(
  . من الالئحة التنفيذية ] ١٩[واملادة ] ١٨[نصت عليه املادة  -) ٦(
  . من الالئحة التنفيذية ] ٢٢[نصت عليه املادة  -) ٧(
  . من الالئحة التنفيذية ] ٢٢[نصت عليه املادة  –) ٨(
] ٢٥[واملادة . من نظام التحكيم ] ١٧[املادة : لى الصيغة النظامية ، وهذه املواد هي      نصت جمموعة من املواد يف النظام والالئحة ع        –) ٩(

  .٢٠١ ، وص١٩٧انظر امللحق األول والثاين من هذا البحث ، ص. من الالئحة التنفيذية ] ٤١[واملادة 
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 . أن تكون مكتوبة باللغة العربية §
 . أن تكون مشتملة على تاريخ إصدار احلكم §
 . أن تكون مشتملة على بيان باملكان الذي صدر فيه احلكم §
 . تملة على أمساء أعضاء هيئة التحكيم اليت أصدرت حكم التحكيمأن تكون مش §
 -:ا النظـام    أن تكون مشتملة على بيانات أطراف الرتاع وهي كما حـدده           §

 . هم، وألقام ، وصفام ، وموطن كل منهم ، وحضورهم ، وغيامأمساؤ
 . أن تكون مشتملة على وثيقة التحكيم وموضوع الرتاع §
ملخص أقوال اخلصوم ومستندام ومـوجز لـدفوعهم        أن تكون مشتملة على      §

 . كلها وخاصةً دفاعهم اجلوهري
 . أن تكون مشتملة على أسباب احلكم §
 . أن تكون مشتملة على منطوق احلكم §
 .لتحكيمتوقيع أعضاء هيئة التحكيم الصادر عنها حكم ا أن تكون مشتملة على §

لة رفض أحد أعضاء هيئـة      من نظام التحكيم على أنه يف حا      ] ١٧[وقد نصت املادة    
  .التحكيم التوقيع على وثيقة احلكم أثبت ذلك يف الوثيقة 

أن يتم إيداع النسخة األصلية لوثيقة حكم التحكيم مشتملة على الصيغة النظامية              -٤
    .)١(خالل سبعة أيام من تاريخ إيداع املسودة

يـام مـن    نص النظام على ضرورة إيداع وثيقة حكم التحكيم النهائي خالل سبعة أ           
 .)٢(تاريخ إيداع املسودة

 لدى اجلهة املختـصة     )٣(أن يتقدم أحد ذوي الشأن بطلب تنفيذ احلكم التحكيمي          -٥
    .)٤(أصالً بنظر الرتاع

 بتنفيذ حكم التحكيم إال بطلب يقدمه أحـد         اًال جيوز للجهة املختصة أن تصدر أمر      
 ذ احلكم سـواءً   يف تنفي   من له مصلحة   ذوي الشأن ، واملقصود بأحد ذوي الشأن كل       

                                         
  .٢٠١انظر امللحق الثاين من البحث ، ص. من الالئحة التنفيذية ] ٤١[نصت عليه املادة  – )١(
  . يتم إيداع املسودة خالل مخسة أيام من النطق باحلكم بناًء على الشرط السابق – )٢(
  .١٩٧انظر امللحق األول ذا البحث ، ص. من نظام التحكيم ] ٢٠[ املادة – )٣(
  .  اليت اعتمدت وثيقة التحكيم – )٤(
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كان اخلصوم أو أحدهم أو الغري الذي قد يكون ورثه أحد اخلصوم أو دائنيه أو مدينيه               
   . أو ضامنيه أو غريهم هكفالئأو 

ويالحظ هنا أن النظام مل حيدد مدة هلذا الطلب فيجوز ألحد ذوي الشأن أن يتقـدم                
ملوضـوعية  بالطلب ولو بعد وقت طويل ، وإذا كان احلكـم مـستوفياً للـشروط ا         

واإلجرائية فيتم تسليمه الصيغة التنفيذية للحكم بغض النظر عن املدة اليت تأخر فيهـا              
 .عن الطلب 
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  الثاين املطلب
  
  

  تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف اململكة العربية السعودية
  
  

األنظمة اليت حتكم تنفيذ أحكـام      أوهلما  يتناول  ،  فرعني اثنني   نقسم هذا املطلب إىل     
لتحكيم األجنبية يف اململكة العربية السعودية ، ويتناول الثاين الشروط املوضوعية واإلجرائية            ا

  .لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف اململكة العربية السعودية 
  
  

 يف األجنبيةاألنظمة اليت حتكم تنفيذ أحكام التحكيم :  األول الفرع
   اململكة العربية السعودية

  
  

ظامل بالنظر يف األحكام األجنبية اليت يتم طلب تنفيذها يف اململكـة            خيتص ديوان امل  
، وبناًء على ذلك فإنه اعتمد جمموعة مـن اإلجـراءات لتـدقيق هـذه       )١(العربية السعودية 

، وميكن حصر أنواع األحكام التحكيمية اليت يتم طلب تنفيذها عن طريق ديوان             )٢(األحكام
  - :يتاآلاملظامل يف ثالثة أنواع ، هي ك

أحكام حتكيمية صادرة عن مؤسسات قضائية تابعة لنظام دولة أجنبية ليس بينها وبني                -١
 .اململكة العربية السعودية أي اتفاقية 

                                         
هـ بناًء علـى قـرار   ١٧/٧/١٤٠٢ يف ٥١/باملرسوم امللكي رقم ممن املادة الثامنة لنظام ديوان املظامل الصادر        ) ز( حسب الفقرة    – )١(

  " . طلبات تنفيذ األحكام األجنبية... خيتص ديوان املظامل بالفصل يف "هـ ، ونصها ٢٥/٦/١٤٠٢ يف ٩٥جملس الوزراء رقم 
  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ يف ٧ من هذه اإلجراءات ما تضمنه تعميم معايل رئيس الديوان رقم – )٢(
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أحكام حتكيمية صادرة عن نظام دولة أجنبية بينها وبني اململكة العربيـة الـسعودية                 -٢
 .اتفاقية 

ظامه اخلاص املعتـرف    دويل له ن  أحكام حتكيمية صادرة عن مركز حتكيمي مؤسسي           -٣
  .فيه

ومن الضروري أن نفرق بني األنواع السابقة وسوف نعرض فيما يلي إىل احلـديث       
  .عنها بالتفصيل 

  
أحكام حتكيمية صادرة عن مؤسسات قضائية تابعة لنظام دولة أجنبية ليس بينها              -١

     .وبني اململكة العربية السعودية أي اتفاقية 
وهو مبدأ يقضي بأن على     . )١(لى مبدأ املعاملة باملثل   ويتم التعامل مع هذه األحكام ع     

من يقدم طلب تنفيذ حكم أجنيب أن يثبت أن هذه الدولة الصادر عن نظامها احلكم              
قد نفذت أحكاماً صدرت من اململكة العربية السعودية حىت يتسىن معاملتهم باملثل ،           

ىل أعـضاء ديـوان     حيث ورد يف التعميم الذي أصدره معايل رئيس ديوان املظامل إ          
هـ يف الفقرة الرابعة من البند سادساً مـا         ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف    ٧املظامل رقم   

يف احلاالت اليت ال حتكمها اتفاقيات بني اململكة وبني الدولة اليت ينتمي إليها             "نصه  
التنفيذ واليت يستند فيها طالب التنفيذ إىل مبدأ املعاملة باملثل فإن على طالب التنفيذ              

    . " إثبات أن الدولة اليت ينتمي إليها تلتزم مع اململكة مببدأ املعاملة باملثلعبء
 

أحكام حتكيمية صادرة عن نظام دولة أجنبية بينها وبني اململكة العربية السعودية              -٢
      .اتفاقية 

ويتم التعامل مع هذه األحكام طبقاً لنصوص االتفاقية املربمة بني الدولتني ، وفيمـا              
نفيذ أحكام التحكيم فإن االتفاقيات اليت تعاجله وانـضمت إليهـا           خيص موضوع ت  

اململكة العربية السعودية هي ثالث اتفاقيات ، نذكرها بالتفصيل مع بيان ميـزات             
   -:كل اتفاقية 

                                         
  .هـ ومساه مببدأ املبادلة ١٤٠٥ لعام ٧ى ذلك تعميم معايل رئيس الديوان رقم  نص عل– )١(
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    .االتفاقية األوىل 
  .)٢( بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام احملكَّمني األجنبية)١(اتفاقية نيويورك

: ن هناك معاهدتان دوليتان ترعيـان التحكـيم الـدويل ومهـا             يف بداية األمر كا     
م املتعلق بشروط التحكيم الدويل ، واتفاقية جنيـف         ١٩٢٣بروتوكول جنيف لعام    

ولكن املعاهدتان ال توصالن    . م اخلاصة بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية       ١٩٢٧لعام  
مل للبحث عن اتفاقية    التحكيم إىل املستوى املطلوب ، فسعى كبار احلقوقيني يف العا         

 .تعفي سلطان اإلرادة يف التحكيم الدويل من قيود التحكيم الداخلي لكـل بلـد               
وأخذت املبادرة يف هذا اال غرفة التجارة الدولية حني قدمت هليئة األمم املتحـدة     

م مسودة مشروع اتفاقية لتنفيذ األحكام التحكيمية الدولية ، وكانـت           ١٩٥٣سنة  
املسودة أا ثورة يف التحكيم الدويل من ناحية إعطائه صفة الدويل ،            النظرة إىل هذه    

أي غري املرتبط بالتشريعات الداخلية للدول قدر املستطاع بل املـرتبط بـسلطان              
 إىل اللجنـة    ةاإلرادة وحده ، وقد أحيلت مسودة مـشروع االتفاقيـة املـذكور           

رت الدراسة عن تأليف جلنة     وأسف. االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة لبحثه       
الذي قدمتـه غرفـة التجـارة        بوضع مشروع مضاد ملشروع املعاهدة       تعمل قام 
ومتيز هذا املشروع اجلديد بكونه حالً وسطاً بني اتفاقيـة جنيـف وبـني              . الدولية

مشروع غرفة التجارة الدولية ، مث أحيل هذا املشروع اجلديد إىل الدول األعضاء يف              
 وبالفعل انعقد املؤمتر     ، بحث املوضوع لدة اليت دعت إىل مؤمتر دويل       هيئة األمم املتح  

م بـشأن  ١٠/٦/١٩٥٨م ليـضع نـص االتفاقيـة يف    ٢٠/٥/١٩٥٨يف نيويورك  

                                         
  .٢٢٨انظر امللحق اخلامس من هذا البحث ، ص –) ١(
وقد أودعت اململكـة  . هـ ١٦/٧/١٤١٤ يف ١١/ انضمت إليها اململكة العربية السعودية وصدر على ذلك املرسوم امللكي رقم م            – )٢(

 على االعتـراف  ةتصرح اململكة على أساس املعاملة باملثل أا ستقصر تطبيق االتفاقي    :[ مم املتحدة التصريح التايل     العربية السعودية لدى األ   
  ] .وتنفيذ أحكام احملكَّمني الصادرة على إقليم دولة متعاقدة
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. متخلية بذلك عن عبـارة الدوليـة        ) االعتراف وتنفيذ أحكام احملكمني األجنبية    (
  .)١(ورغم عنواا إال أن احلقل الذي تعاجله أكرب بكثري من العنوان

م ١٩٥٨تتميز اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام احملكَّمني األجنبية            
  -:باخلصائص األساسية اآلتية 

أا تضمنت أول شهادة اعتراف رمسية مبراكز التحكيم الدولية ، إذ نصت على              §
من حمكَّمـني معيـنني   يقصد بأحكام احملكَّمني ليس فقط األحكام الصادرة    "أنه  

 حمددة بل أيضاً األحكام الصادرة من هيئات حتكيم دائمة حيتكم            حالة للفصل يف 
 .) ٢("إليها األطراف

أا فرقت بني الشرط التحكيمي واالتفاق التحكيمي الالحق للرتاع واعتربمـا    §
 .)٣(شكلني مشروعني للعقد التحكيمي

 .)٤(نصت على أن العقد التحكيمي الدويل يرتع اختصاص حماكم الدولة §

جمرد تقدمي احلكم التحكيمي    إن  ف .)٥( قلبت عبء اإلثبات للحكم التحكيمي     أا §
حكم إلزامي مقبول حـىت يثبـت   مع العقد التحكيمي يشكل إثباتاً على وجود     

  .العكس
من املـادة   ) ٣( أا نصت يف الفقرة      ومن التحفظات اليت وردت يف هذه االتفاقية      

تفاقية أو التصديق عليها أو االنضمام      لكل دولة عند التوقيع على اال     "األوىل على أن    
أن تصرح على أساس املعاملة باملثل أا ستقصر تطبيـق االتفاقيـة علـى    ... إليها  

، "... دول أخرى متعاقـدة      إقليماالعتراف وتنفيذ أحكام احملكَّمني الصادرة على       
ـ             ة ومبوجب هذا التحفظ يف هذه االتفاقية فإن الدولة املنضمة للمعاهدة ليست ملزم

                                         
  .٦٥ ص٢املرجع السابق ، ج.  األحدب، عبداحلميد– )١(
  .٢٢٨لحق اخلامس من هذا البحث ، صانظر امل] . ١[من املادة ) ٢( الفقرة – )٢(
  ] . ٢[من املادة ) ٢( الفقرة – )٣(
  ] . ٢[من املادة ) ٣( الفقرة – )٤(
التنفيذ ، فتقوم اجلهة املختصة يف البلد املطلوب تنفيذه          على أنه الزم      النهائي  يف السابق كان ال يتم النظر إىل حكم التحكيم األجنيب          -) ٥(

 مـرة يف البلـد   وعلى هذا فإنه يتم احلكم بنهائيته مرتني ، واستيفاء طرق الطعن مرتني ،    . التحكيمي مرةً أخرى    فيه بالنظر يف هذا احلكم      
  .٦٤ ص٢املرجع السابق ، ج. األحدب، عبداحلميد:  للمزيد انظر.الذي صدر منه ومرة ثانية يف البلد الذي سيتم تنفيذه فيه 
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بتنفيذ أحكام احملكَّمني األجنبية إال إذا كانت صادرة على أراضي دولـة متعاقـدة              
أما إذا كانت صادرة على أراضي دولة غري منضمة هلذه املعاهدة فهي ال             . )١(أخرى

    .تلزم الدول املنضمة واملتحفظة على املعاملة باملثل 
  
  .االتفاقية الثانية   
  .)٢( القضائياتفاقية الرياض العربية للتعاون  
 اتفاقية جامعة الدول العربية حول تنفيذ األحكام القضائية         يف بداية األمر كان هناك      

م ، وهي سابقة التفاقية نيويورك بشأن االعتراف        ١٩٥٢والتحكيمية الصادرة عام    
م ، وحلق هذه االتفاقية اتفاقية أخرى هـي         ١٩٥٨وتنفيذ أحكام احملكَّمني األجنبية     

ها مجيـع   تم واليت وقع  ١٩٨٣العربية للتعاون القضائي الصادرة عام      الرياض  اتفاقية  
وقـد  . الدول املنضمة للجامعة املتعاقدة لالتفاقية السابقة عدا مجهورية مصر العربية         

نصت االتفاقية على إلغاء اتفاقية جامعة الدول العربية السابقة هلا فيما خيص الـدول      
  . )٣(فيذ األحكام واالعتراف ااملوقعة عليها يف أكثر من شأن ، منها تن

يتبني من عنوان هذه االتفاقية مشوهلا وضخامة القضايا املعاجلة هلا ، وما يهمنا فيهـا                 
بصورة خاصة هو االعتراف باألحكام والقرارات التحكيميـة يف املـواد املدنيـة             

  .)٤(والتجارية واإلدارية واألحوال الشخصية
  -:تعاون القضائي باخلصائص األساسية اآلتية تتميز اتفاقية الرياض العربية لل  
أا تؤكد على إضفاء الصفة التنفيذية للقرارات التحكيمية الـصادرة يف دولـة              §

وبذلك فإن حكمـاً أو     . متعاقدة بغض النظر عن جنسية من صدرت ملصلحته         
قراراً حتكيمياً صادراً يف األردن ملصلحة شخص من اجلنسية الربيطانيـة يـصبح       

 .)٥(لتنفيذ يف الكويت ، انطالقاً من كونه قد صدر عن حمكمة أردنيةقابالً ل

                                         
   . ٦٨ ص٢ع السابق ، جاملرج.  للمزيد انظر األحدب، عبداحلميد– )١(
  .٢٣٤انظر امللحق السادس من هذا البحث ، ص –) ٢(
  ] . ٧٢[ املادة – )٣(
  ] .٣٧[إىل ] ٢٥[ املواد من – )٤(
  ] .٢٥[من املادة ) أ(الفقرة  –) ٥(
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نصت على أنه ليس للقاضي إعادة النظر يف أساس الرتاع ، وذلك عندما يعرض               §
احلكم أو القرار التحكيمي عليه دف تنفيذه ، فال يكون أمامـه إال احترامـه               

  .)١(بكليته أو رفضه يف بعض احلاالت املنصوص عليها
    .فاقية الثالثة االت

    .اتفاقية جامعة الدول العربية اخلاصة بتنفيذ األحكام األجنبية 
وهي أول اتفاقية من هذه االتفاقيات الثالث حيث سبقت اتفاقية نيويـورك فقـد              

م ، ووقع عليها مجيع الدول األعـضاء يف جامعـة           ١٩٥٢ سبتمرب   ١٤صدرت يف   
فاقية وتطبيقها بعد أن مت توقيع اتفاقيـة        الدول العربية ، وال يتم االعتراف ذه االت       

الرياض السابقة إال فيما خيص األحكام التحكيمية الصادرة عن املؤسسات القضائية           
حيث إن مجهورية مصر العربية انـضمت إىل        . التابعة لنظام مجهورية مصر العربية      

 األحكـام   اتفاقية جامعة الدول العربية ومل تنضم إىل اتفاقية الرياض، فيكون معاملة          
الصادرة عن مؤسساا القضائية واليت يتم طلب تنفيذها لـدى اململكـة العربيـة              

ـ              ةالسعودية ال يزال يعامل ويدقق طبقاً لنصوص االتفاقية املذكورة واليت ألغتها بقي
وقد اشتملت هذه االتفاقية على اثين عشرة مادة تفصل اإلجراءات          . الدول العربية   

ومن أهم اخلـصائص الـيت   ية لدى الدول املنضمة إليها ،     يف تنفيذ األحكام األجنب   
  - :اآليتاشتملت عليها االتفاقية ، 

 .)٢(حصرت طلبات التنفيذ اليت تعاجلها االتفاقية باألحكام النهائية فقط §
 .)٣(منعت االتفاقية الدولة املقدم إليها طلب التنفيذ من فحص موضوع الدعوى §
  .)٤(ئية الصادر عنها احلكمعاجلت موضوع االختصاص للهيئة القضا §

                                         
  . ٢٣٤انظر امللحق السادس ذا البحث ، ص] . ٣٢[املادة  -) ١(
  . املادة األوىل  –) ٢(
هـ الذي تضمن   ١٤١٥  لعام ٢/ت/٢٣٥حكم ديوان املظامل رقم     و. ٢٦٥انظر امللحق السابع من هذا البحث ، ص        .  املادة الثانية  – )٣(

أما عن املوضوع فقد ظهر للهيئة أن الدائرة حكمت          .. "عدم اختصاص ديوان املظامل بفحص موضوع الدعوى ، حيث ورد فيه ما نصه              
وتـاريخ  .... املتضمنة طلب تنفيذ احلكم األجنيب الصادر من حمكمة ديب الشرعية برقم      برفض الدعوى املقامة من املدعي ضد املدعى عليه         

ويف ضوء تناوهلا ملوضوع الدعوى ومناقشته مفصالً يف حني أن هذا خيرج عن اختصاص الديوان لدخولـه يف اختـصاص حمكمـة                      .... 
  .١٧٦ثالث املعنون بـاجلانب التطبيقي ، صوسريد بيان ذلك بالتفصيل إن شاء اهللا تعاىل يف الفصل ال" ..املوضوع 

  .٢٦٥انظر امللحق السابع من هذا البحث ، ص. من املادة الثانية ) أ(الفقرة  –) ٤(



 

 ٩٥

أحكام حتكيمية صادرة عن مركز حتكيمي مؤسسي دويل له نظامه اخلاص املعترف          -٣
  .فيه 

بعد أن أصبح التحكيم التجاري من الظواهر املميزة لتـسوية منازعـات التجـارة           
حيث يوجـد يف    . ، كثرت مراكز التحكيم الدولية يف خمتلف أحناء العامل          )١(الدولية

يف مصر مركز القـاهرة     فنجد  ربية حوايل مثانية مراكز ومجعيات حتكيم ،        الدول الع 
ويف دول جملـس    . اإلقليمي ، ويف لبنان هناك اجلمعية اللبنانية للتحكيم التجـاري           

  .)٢( مراكز للتحكيمأربعةالتعاون وحدها يوجد حالياً 
بتقـدمي طلـب   وتتميز قواعد التحكيم الدولية بتشابه إجراءاا إىل حد كبري ، بدءاً  

التحكيم ، مروراً بإجراءاته مبا يف ذلك تعيني احملكَّمني ، وانتـهاًء بـصدور قـرار                
ويرجع هذا التشابه بالدرجة األساسية إىل اعتراف خمتلف النظم القانونية          . التحكيم  

حبرية اإلرادة يف التحكيم التجاري بوجه عام ، وما هذه املراكز إال لتـسهيل سـري       
      .)٣( املتفق عليها بني األطرافإجراءات التحكيم

  - :اآليتومن أهم هذه املراكز 
 ) .ICC(مركز حتكيم غرفة التجارة الدولية بباريس  §
 ) .AAA(اهليئة األمريكية للتحكيم  §
 ) .LCIA(حمكمة لندن للتحكيم الدويل  §
 .مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل  §
    .تعاون اخلليجي مركز التحكيم التجاري لدول جملس ال §

ويتم معاملة األحكام التحكيمية الصادرة عن هذه املراكز مبا تضمنته اتفاقية جامعة            

                                         
التحكـيم وفـق    . حداد، محزة أمحد  .  قلَّ أن يوجد عقد دويل يف الوقت احلاضر ال يتضمن اإلحالة إىل التحكيم يف حال املنازعة                  – )١(

  .٦م ، ص١٩٩٦لتجاري لدول جملس التعاون اخلليجي ، األردن ، قواعد مركز التحكيم ا
  . مركز التحكيم لدول جملس التعاون ، ومركز أبوظيب للتحكيم الدويل ، ومركز ديب للتحكيم الدويل ، ومركز الكويت للتحكيم– )٢(
  . املرجع السابق – )٣(



 

 ٩٦

تعمـيم   السابق ذكرها ، وذلك بناًء علـى         )١(م١٩٥٢الدول العربية الصادرة عام     
، حيث ورد فيـه      هـ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف    ٧معايل رئيس ديوان املظامل رقم      

االت باألحكام الواردة باتفاقية تنفيذ األحكام األجنبيـة       احل رشد يف مثل هذه   ويست"
ويشترط لتنفيذ هذه األحكام التحكيميـة شـرطاً    ".بني دول جامعة الدول العربية 

 أن ال تترتب على تنفيذ     وهو   - نص عليه التعميم املذكور أكثر من مرة         -أساسياً  
  .  خمالفة شرعية أو نظاميةاحلكم

  

                                         
  .٢٦٥انظر امللحق السابع من هذا البحث ، ص –) ١(



 

 ٩٧

تنفيذ أحكام التحكيم ملوضوعية واإلجرائية لالشروط ا : الثاين الفرع
    يف اململكة العربية السعوديةاألجنبية

  
  

إن اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام احملكَّمني األجنبية الصادرة عـام            
م قد أقرتا شـروطاً     ١٩٨٣م واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الصادرة عام         ١٩٥٨

  .إجرائيةً لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن الدول املنضمة إليها موضوعيةً وأخرى 
 – وهي تنفيذ األحكـام األجنبيـة        –كما اهتم ديوان املظامل باملهمة املوكولة إليه        

 يشتمل على الشروط املوضـوعية واإلجرائيـة الـالزم    اًفأصدر معايل رئيس الديوان تعميم  
د نصوص اتفاقية جامعة الدول العربيـة واتفاقيـة         توفرها يف احلكم األجنيب لتنفيذه ، واعتم      

وفيما يلي سنورد بالتفصيل الشروط املوضـوعية مث        . نيويورك للتعامل مع األحكام األجنبية      
  .الشروط اإلجرائية اليت ال يتم تنفيذ أي حكم أجنيب إال ا 

  
    . الشروط املوضوعية لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية -أوالً 

يل رئيس ديوان املظامل على جمموعة من الشروط املوضوعية واليت استقاها من            نص تعميم معا  
اتفاقية جامعة الدول العربية لتنفيذ األحكام األجنبية السابق ذكرها ، وسـنورد الـشروط              
املعتمدة لتنفيذ حكم التحكيم األجنيب بالتدقيق يف التعميم املذكور مع نصوص االتفاقيـات             

فنقول بأن األحكام التحكيمية األجنبية ال ميكن أن تنفذ يف       . إيضاحها  الثالث السابق بياا و   
  -: اآليت شروطاً موضوعيةً نذكرها يفباستيفائهااململكة العربية السعودية إال 

    .)١(أن يكون احلكم صدر يف مسألة جيوز االلتجاء فيها إىل التحكيم  -١
 وتنفيذه ، وعلى هذا فيكـون       وذلك طبقاً لقانون الدولة املطلوب منها االعتراف باحلكم       

    .هـ ١٤٠٣طبقاً لنظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية الصادر عام 
 ال جييز التحكيم يف املسائل اليت ال جيـوز فيهـا            - كما سبق وأن ذكرنا      -وهذا النظام   

                                         
من املادة اخلامسة يف اتفاقية  ) و(من الفقرة   ) ١(رقم  . ٢٣٤انظر امللحق السادس، ص   . يف اتفاقية الرياض  ] ٣٧[من املادة   ) أ( الفقرة   – )١(

  .٢٦٥انظر امللحق السابع ، ص. من املادة الثالثة يف اتفاقية جامعة الدول العربية) أ(الفقرة . ٢٢٨انظر امللحق اخلامس ، ص. نيويورك



 

 ٩٨

 أو أحـد  )١(الصلح ، كما ال جييز التحكيم يف أي نزاع تكون احلكومة السعودية طرفاً فيه 
وخيـرج ـذا    .  ما مل يوافق على ذلك جملس الوزراء مسبقاً          )٢(جهزا أو أحد موظفيها   أ

الشرط األحكام اليت تتعارض مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية املعمول ـا يف الدولـة              
، كما خترج نزاعات األحوال الشخصية واملسائل       )٣(املطلوب منها االعتراف وتنفيذ احلكم    

 .)٤(اجلنائية
    .)٥(كون احلكم صدر بناًء على إجراءات صحيحة وسليمةأن ي  -٢

  .)٦(واإلجراءات هي الطرق والقواعـد النظاميـة املتبعـة للحـصول علـى احلكـم              
واإلجراءات اليت تدخل يف هذا الشرط املوضوعي هي اليت تكون مقررةً ملصلحة أطـراف             

 -:وتشمل . ام العام الرتاع ، فال جيوز التنازل عنها بأي حال من األحوال ألا من النظ
 .)٧( التحكيمي الصحيحالشرط أوالعقد  §
 .تشكيل هيئة التحكيم  §
 خاصةً اخلصم   )٨(إبالغ اخلصوم باحلضور يف املواعيد احملددة وعلى الوجه الصحيح         §

 .)٩(املطلوب تنفيذ احلكم عليه
 خاصةً املطلوب تنفيـذ احلكـم       أن يكون اخلصوم قدموا دفاعهم بشكل صحيح       §

 .)١٠(كن من املستحيل عليهم تقدمي الدفاع، ومل يعليه

                                         
  .٢٠١انظر امللحق الثاين ، ص. ١٩٧انظر امللحق األول، ص. من الالئحة التنفيذية له ] ١[واملادة . ن نظام التحكيم م] ٢[ املادة – )١(
  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧ الفقرة سادساً من تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم – )٢(
  .٢٦٥ السابع ، صانظر امللحق.  املادة الرابعة من اتفاقية جامعة الدول العربية – )٣(
الـشروط  . وانظر املقصودي، حممد أمحـد . هـ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧ الفقرة أوالً من تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم        – )٤(

  .٢٧م ، ص٢٠٠٠املوضوعية واإلجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف اململكة العربية السعودية ، مطبعة الدار اهلندسية ، القاهرة ، 
حيث إنه خيتلف عن الشروط اإلجرائية واليت هلا صفة شـكلية           . يرى الباحث أن هذا الشرط من الشروط املوضوعية ال اإلجرائية            –) ٥(

  .حبتة مثل تقدمي شهادة تدل على أن احلكم أصبح ائياً واجب النفاذ 
  .٦٨املرجع السابق ، .  البعلبكي، روحي– )٦(
مـن  ) ب(الفقـرة  . من املادة اخلامسة يف اتفاقية نيويورك) ج(والفقرة ) أ(الفقرة . يف اتفاقية الرياض ] ٣٧[من املادة ) ب( الفقرة  – )٧(

  .املادة الثالثة يف اتفاقية جامعة الدول العربية 
من املـادة الثانيـة   ) ب (الفقرة. من املادة اخلامسة يف اتفاقية نيويورك ) ب(الفقرة . يف اتفاقية الرياض ] ٣٧[من املادة  ) د( الفقرة   – )٨(

  .من املادة الثالثة يف اتفاقية جامعة الدول العربية ) د(والفقرة 
  .من املادة اخلامسة يف اتفاقية نيويورك ) ب( الفقرة – )٩(
  .من املادة اخلامسة يف اتفاقية نيويورك ) ب( الفقرة – )١٠(



 

 ٩٩

 . سليماً  تأسيساً احلكم وتأسيسهبيبتس §
 . صياغة احلكم وما تضمنه صياغة واضحة سليمة من األخطاء §
 .النطق باحلكم على الوجه الصحيح  §

تقوم اجلهة املختصة بالفصل يف طلب تنفيذ احلكم األجنيب يف الدولة املطلوب منها التنفيذ        و
المة اإلجراءات ، كما تقوم بذلك عند طعن أحد اخلصوم يف احلكم بعـدم              بالنظر يف س  

  .ويطلب من مقدم الطعن إثبات ما ادعاه يف طعنه . سالمة اإلجراءات 
  - : مراجعة وتدقيق اإلجراءات ، طريقانوطرق
إذا اتفق األطراف يف عقد التحكيم أو شرطه على تطبيق قانون إجرائـي حمـدد          : أحدمها

  .فيتم تدقيق اإلجراءات بناًء على هذا االتفاق إىل القانون احملدد  .لتحكيم لسري عملية ا
اق على تطبيق قانون    إذا سكت األطراف يف العقد أو الشرط ومل يصرحوا باالتف         : ثانيهما

 لوجه الصحيح إىل قانون الدولة اليت    فيتم تدقيق اإلجراءات وحصوهلا على ا      إجرائي حمدد ،  
 .ترتب على بطالن أي إجراء من اإلجراءات بطالن احلكم وي .)١( التحكيمامت فيه

    .)٢( يف نطاق اختصاص هيئة التحكيماًأن يكون احلكم صادر  -٣
ألن والية احملكَّمني ال ترتبط إال فيما مت االتفاق على إحالته عليهم للفصل فيه ، وهو ما مت            

لو خرجوا يف حكمهم  أو شرط التحكيم ، حيث إن احملكَّمني        )٣(حتديده يف وثيقة التحكيم   
    .عن هذا النطاق لبطل احلكم ألنه صدر ممن ال والية له 

 -:ويكون االختصاص هليئة التحكيم طبقاً لـ
 .عقد التحكيم  §
 .شرط التحكيم  §
 .النظام الذي صدر حكم التحكيم على مقتضاه  §

                                         
  .٢٨مرجع سابق ، ص.  املقصودي، حممد أمحد– )١(
من املـادة الثانيـة     ) أ(الفقرة  . من املادة اخلامسة يف اتفاقية نيويورك       ) ج(الفقرة  . يف اتفاقية الرياض    ] ٣٧[من املادة   ) ج( الفقرة   – )٢(

  .من املادة الثالثة يف اتفاقية جامعة الدول العربية ) ج(والفقرة 
ثيقة التحكيم املوقعة من مجيع أطراف الرتاع،       هـ الذي تضمن أنه سبق اعتماد و      ١٤١٦  لعام ١/تج/د/١٨ حكم ديوان املظامل رقم      – )٣(

كما هو مـبني     .. "وأن هذا االعتماد مت من اجلهة املختصة فقد قامت اجلهة ذاا بإصدار قرارها باعتماد الوثيقة ، حيث ورد فيه ما نصه                      
ظر القضية حيث أصدرت الدائرة حكمهـا  لن... وقد حددت الدائرة يوم السبت املوافق    .... يف وثيقة التحكيم املوقعة من مجيع األطراف        

  .  "...هـ باعتماد وثيقة التحكيم املؤرخة يف ١٤١٤س لعام /تج/٦١رقم 



 

 ١٠٠

     .)١(اًأن يكون احلكم ائي  -٤
د اكتسب صفة القطعية وذلـك      فيجب أن يكون احلكم املطلوب االعتراف به وتنفيذه ق        

فال يتم تنفيذ األحكام اليت مل تكتسب صفة القطعيـة        . حسب النظام القضائي لكل دولة      
 أو بسبب أا ملغاة أو موقفة من قبل الدولة الـصادرة            اًء بسبب أن إجراءاا مل تنته ،      سو

     . )٢(عن نظامها
         بة بالتنفيـذ يف      وهذا الشرط يتناسب مع عدم إعادة فحص الدعوى من قلِ اجلهة املختص

 مجيع طرق   استوىفحيث إن احلكم النهائي سبق أن مت فحصه و        . البلد املطلوب منها ذلك     
 . الطعن يف الدولة الصادر عنها وأصبح ائياً واجب التنفيذ 

 احلكم التحكيمي األجنيب خمالفـة للنظـام العـام أو اآلداب            أن ال تترتب على تنفيذ      -٥
    .)٤(ملكة العربية السعودية يف امل)٣(العامة

ملكة العربية  فيجب أن ال خيالف احلكم التحكيمي النظام العام واملقصود به مجيع أنظمة امل            
     .هـ ١٤٠٣  عامظام التحكيم الصادرالسعودية ، ومنها ن

                                         
من املادة الثالثة يف ) و(الفقرة . من املادة اخلامسة يف اتفاقية نيويورك   ) هـ(الفقرة  . يف اتفاقية الرياض    ] ٣٧[من املادة   ) ب( الفقرة   – )١(

  .٢٦٥ وص٢٣٤ وص٢٢٨انظر املالحق ص. عربية اتفاقية جامعة الدول ال
  .من املادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك ) هـ( الفقرة – )٢(
هــ الـسابق    ٢٧/٨/١٤١٢ وتـاريخ    ٩٠/ونشري هنا إىل املادة السابعة من النظام األساسي للحكم الصادر باألمر امللكي رقم أ              –) ٣(

 يف ٢١ الـصادرة باملرسـوم امللكـي رقـم     ئح التنفيذية لنظام املرافعـات الـشرعية  اللواكما نصت على ذلك املادة األوىل من      . ذكرها
تطبق احملاكم على القضايا املعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسالمية ؛ وفقاً ملا دل عليه الكتاب والـسنة ،              "هـ ، ونصها    ٢٠/٥/١٤٢١

رقم كما أكد ذلك بصورة واضحة ونص صريح حكم ديوان املظامل           ". ...وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة          
 أن ما تضمنه احلكم األجنيب املراد تنفيذه باململكة وهو عبارة عما فات املدعية من أربـاح .." والذي ورد فيه     هـ١٤١٥ لعام   ٢/ت/٢٣٥

 مؤكداً وإمنا هو حمتمل فهو أمر غييب دائر بني الوجود           خمالف ملا هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية ألن الربح الذي تدعي املدعية أنه فاا ليس              
فقد جاء بألفاظ عامة وعبارات مرسلة وكان يتعني  . والعدم ويف فقه الشريعة اإلسالمية ال جيب الضمان والتعويض إال حيث يتأكد موجبه              

وبراهني مستمدة من اإلمجاع أو فتاوى صـادرة مـن   على الدائرة أن تدلل على خمالفة احلكم األجنيب حمل التدقيق للشريعة اإلسالمية بأدلة    
  .١٧٦وسريد معنا إن شاء اهللا يف اجلانب التطبيقي ، ص" ..امعات الفقهية أو هيئة كبار العلماء

ادة الثالثة  من امل ) هـ(الفقرة  . من املادة اخلامسة يف اتفاقية نيويورك       ) ب(الفقرة  . يف اتفاقية الرياض    ] ٣٧[من املادة   ) هـ( الفقرة   – )٤(
  .يف اتفاقية جامعة الدول العربية 



 

 ١٠١

 ، حيث نص على اآلداب العامـة ،       )١(ويتضمن هذا الشرط عدم خمالفة الشريعة اإلسالمية      
كما نصت على ذلك الفقرة ثالثاً من تعميم         .الشريعة اإلسالمية   جزء من   واآلداب العامة   

ن أهـم مـا      إ "هـ، ونصها   ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف    ٧معايل رئيس ديوان املظامل رقم      
يتعني االلتزام به لدى النظر يف طلبات تنفيذ األحكام األجنبية ، أنه ملا كانـت الـشريعة                 

 للقضاء واحلكم باململكة العربية السعودية فإنـه ال  اإلسالمية هي الدستور واملرجع األعلى   
جيوز بأي حال من األحوال تصور إمكان إقرار تنفيذ أي حكم أجنيب إذا كـان خمالفـاً                 

    .)٢(، وهذا يشمل اآلداب العامة"ألصل من األصول العامة للشريعة
ه لطلـب   ومبا أن ديوان املظامل ال يقوم بإعادة نظر الدعوى أو حبث موضوعها لدى نظر             

، بل يقف دوره عند مراقبة مدى توافر الشروط اخلارجية للحكم والالزمة            )٣(تنفيذ احلكم 
إال أنـه   . )٤(لقبول تنفيذه باململكة العربية السعودية وفقاً للقواعد املقررة يف هذا الـصدد           

ميارس السلطة يف تقدير كون احلكم املطلوب االعتراف به وتنفيـذه خيـالف الـشريعة               
 أم ال، ويطبق كذلك الفكرة القانونية اليت متنع االعتراف والتنفيذ ألي حكـم              اإلسالمية

 .)٥(حتكيم خيالف النظام العام واآلداب ويضع هذه الفكرة يف إطار شرعي

                                         
بالنسبة للدفع املبـدى مـن      "هـ ، حيث جاء فيه ما نصه        ١٤١٣ لعام   ٢/ت/١٤١ يؤيد هذا ما ورد يف حكم ديوان املظامل رقم           – )١(

م الدائرة فردت عليه وانتـهت  املدعى عليه بعدم صالحية احلكم على أنه خمالف للشريعة اإلسالمية فقد سبق للمدعى أن أثار هذا الدفع أما              
ـ               لعـام  ٢/ت/٢٣٥، واحلكـم رقـم   "....إىل رفضه تأسيساً على أنه مل يرد بالكتاب وال السنة النبوية الشريفة نص أو حكم يتعلق بـ

اململكـة  أما ما ساقته الدائرة يف آخر أسباب احلكم من أن ما تضمنه احلكم األجنيب املراد تنفيـذه ب .. "هـ حيث جاء فيه ما نصه      ١٤١٥
وهو عبارة عما فات املدعية من أرباح نتيجة عدم قيام املدعى عليها بشراء السيارات وقطع غيارها وعما حلق املدعية من أضـرار معنويـة           
نتيجة اخلالف بني طرقي الدعوى خمالف ملا هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية ألن الربح الذي تدعي املدعية أنه فاته ليس مؤكداً وإمنـا هـو                

" ..حمتمل فهو أمر غييب دائر بني الوجود والعدم ، والعدم يف فقه الشريعة اإلسالمية ال جيب الضمان والتعويض إال حيث يتأكـد موجبـه               
  .١٧٦وسريد بيان ذلك بالتفصيل إن شاء اهللا تعاىل يف الفصل الثالث املعنون بـاجلانب التطبيقي ، ص

  .٢٣صمرجع سابق ، .  املقصودي، حممد بن أمحد– )٢(
  .واملادة الثانية من اتفاقية جامعة الدول العربية . من اتفاقية الرياض ] ٣٧[ املادة – )٣(
  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧ الفقرة ثانياً من تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم – )٤(
   . هـ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧الفقرة ثانياً من تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم – )٥(



 

 ١٠٢

أن ال يتعارض احلكم التحكيمي املطلوب تنفيذه مع حكم قـائم يف ذات الـرتاع أو                  -٦
    .)١(دعوى قائمة سابقة
      :ن اوهلذا الشرط صورت

 يكون هناك حكم ائي صادر من إحدى حماكم اململكة العربية الـسعودية              ال أن: ألوىلا
    .بني اخلصوم أنفسهم ويف املوضوع ذاته 

يكون هناك دعوى قائمة يف النطاق املتقدم ذاته ، وهي قيد النظـر أمـام               ال  أن  : الثانية
 تكون هذه الـدعوى      ويشترط يف هذه احلالة أن     .إحدى حماكم اململكة العربية السعودية      

.قد مت رفعها قبل إقامة الدعوى أمام احملكمة األجنبية اليت أصدرت احلكم املطلوب تنفيذه            
    

    . الشروط اإلجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية -ثانياً 
 على جمموعة من    هـ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف    ٧ رقم   نص تعميم معايل رئيس ديوان املظامل     

اليت استقاها من اتفاقية جامعة الدول العربية لتنفيذ األحكـام األجنبيـة    الشروط اإلجرائية و  
الشروط بالتدقيق يف التعميم املذكور مع نصوص االتفاقيات        هذه  السابق ذكرها ، وسنورد     

 تنفيـذ  و  يف طلب اعتراف   ال ميكن أن ينظر   ديوان املظامل   فنقول بأن   .  الثالث السابق بياا  
 ه شروطاً إجرائيةًً نذكرها يف    ئإال بعد استيفا  لكة العربية السعودية    كم حتكيم أجنيب يف املم    حل

   -:اآليت
    .)٢(أصل احلكم الرمسي أو صورة منه أن يحضر طالب التنفيذ  -١

 من إحضار األصل وقام بإحضار صورة فيجب        - صاحب طلب التنفيذ     - فإذا مل يتمكن  
 -: ، وذلك بأن تكونرمسية أن تكون هذه الصورة

  .طبق األصل §

                                         
من املادة الثانية يف اتفاقية جامعة ) د(الفقرة . هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف    ٧الفقرة رابعاً من تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم          – )١(

  .الدول العربية 
. ية جامعة الـدول العربيـة     من املادة اخلامسة يف اتفاق    ) ١(الفقرة  . من املادة الرابعة يف اتفاقية نيويورك       ) ١(من الفقرة   ) أ( الفقرة   – )٢(

  .هـ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧من البند سادساً من تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم ) ٢(من الفقرة ) أ(الفقرة 



 

 ١٠٣

§ ق عليها من اجلهات املختصة مصد.   
   .)١(مذيلة بالصيغة التنفيذية §

    .)٢(أصل إعالن احلكم املطلوب تنفيذه أن يحضر طالب التنفيذ  -٢
ويكفي عن األصل شهادة رمسية من اجلهات املختصة تدل على أن احلكم املطلوب تنفيذه              

 .مت إعالنه وإبالغ اخلصوم به على الوجه الصحيح 

٣-  حضطالب التنفيذ شهادةأن ي رائي رمسية تدل على أن احلكم ٌ)٣(.    
وتكون هذه الشهادة من اجلهات املختصة تدل على أن احلكم اكتسب صفة القطعية وأنه              

 .واجب التنفيذ 

 علـى الوجـه   أعلنـوا  رمسية تدل على أن اخلـصوم  أن يحضر طالب التنفيذ شهادة    -٤
    .)٤(إذا كان احلكم صدر غيابياً  الصحيح

إبالغ اخلصوم باحلضور يف مواعيد     وتكون هذه الشهادة صرحية وواضحة يف داللتها على         
 . يف البلد الصادر عنها احلكم اجلهات املختصةقبلِ  اجللسات من

    .)٥(أصل وثيقة التحكيم أو صورة منها  -٥
  -: ، وذلك بأن تكون إذا مل يتمكن من إحضار األصلرمسية وتكون الصورة

  .طبق األصل  §
§ ق عليها من اجلهات املختصة مصد.    
   .)٦(مذيلة بالصيغة التنفيذية §

                                         
  .فيما مل تفصل بياا اتفاقية نيويورك .  مت ذكرها بالتفصيل يف اتفاقية جامعة الدول العربية – )١(
من البند سادساً من تعميم معايل رئيس       ) ٢(من الفقرة   ) ب(الفقرة  . سة يف اتفاقية جامعة الدول العربية       من املادة اخلام  ) ٢( الفقرة   – )٢(

  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧ديوان املظامل رقم 
يم معايل رئـيس  من البند سادساً من تعم) ٢(من الفقرة ) ج(الفقرة . من املادة اخلامسة يف اتفاقية جامعة الدول العربية ) ٣( الفقرة   – )٣(

  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧ديوان املظامل رقم 
من البند سادساً من تعميم معايل رئـيس  ) ٢(من الفقرة   ) د(الفقرة  . من املادة اخلامسة يف اتفاقية جامعة الدول العربية         ) ٤( الفقرة   – )٤(

  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧ديوان املظامل رقم 
  .من املادة الرابعة يف اتفاقية نيويورك ) ١(ة من الفقر) ب( الفقرة – )٥(
  ".جتمع الشروط املطلوبة لرمسية السند" مل تنص عليها أي من االتفاقيات وإمنا حددت اتفاقية نيويورك بـ– )٦(



 

 ١٠٤

أن تكون مجيع األوراق املطلوبة واملقدمة مع طلب االعتراف والتنفيذ مترمجة باللغـة                -٦
 .)١(العربية

وجيب أن يتم تصديق هذه الترمجة من قبل مترجم رمسي أو حملف أو أحد رجـال الـسلك         
  .الدبلوماسي أو القنصلي 

  
  

                                         
  .من املادة الرابعة يف اتفاقية نيويورك ) ٢( الفقرة – )١(



 

 ١٠٥

 اجلهة املختصة بالتصديق وإجراءات تنفيـذ أحكـام          :الثايناملبحث  
   .التحكيم الوطنية واألجنبية يف اململكة العربية السعودية

    -: ا مهمطلبنيويشتمل على 
  أحكام التحكـيم   اجلهة املختصة بالتصديق على   : املطلب األول 

 . األجنبية يف اململكة العربية السعوديةو الوطنية
  واألجنبية  تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية    إجراءات: املطلب الثاين 

 .يف اململكة العربية السعودية 

  الثايناملبحث 
ق على أحكام التحكيم الوطنية واألجنبية اجلهة املختصة بالتصدي

  . وإجراءات تنفيذها يف اململكة العربية السعودية
  

  
    -: ا مهمطلبنيويشتمل على 
  أحكام التحكيم  اجلهة املختصة بالتصديق على   : املطلب األول   

 . األجنبية يف اململكة العربية السعوديةو الوطنية
 حكـيم الوطنيـة    تنفيذ أحكـام الت    إجراءات: املطلب الثاين   

 . يف اململكة العربية السعودية واألجنبية



 

 ١٠٦

  األول املطلب
  
  

  اجلهة املختصة بالتصديق على أحكام التحكيم الوطنية واألجنبية
  يف اململكة العربية السعودية

  
  

حتديد اجلهة املختصة بالتـصديق     أوهلما  يتناول  ،  فرعني اثنني   نقسم هذا املطلب إىل     
عودية ، ويتناول   وإسباغ الصيغة التنفيذية على أحكام التحكيم الوطنية يف اململكة العربية الس          

الثاين حتديد اجلهة املختصة بالتصديق وإسباغ الصيغة التنفيذية على أحكام التحكيم األجنبية            
  .يف اململكة العربية السعودية 

  
  

  اجلهة املختصة بالتصديق على أحكام التحكيم الوطنية:  األول الفرع
  يف اململكة العربية السعودية

  
  

. رير مبدأ اللجوء إىل القضاء لتنفيذ أحكام التحكـيم          ختتلف القوانني الوضعية يف تق    
، وبعضها من قاضـي     )١(فبعض القوانني على وجوب صدور األمر بالتنفيذ من قاضي التنفيذ         

  .)٣(، وبعضها من قاضي األمور الوقتية)٢(األمور املستعجلة
                                         

 التحكـيم   قـانون مـن   ] ٣٣[الفصل  . ق بالتحكيم يف اإلمارات العربية املتحدة       من قانون اإلجراءات املدنية املتعل    ] ٢٠٧[ املادة   – )١(
  .م ١٩٩٣ لسنة ٤٢ عددالتونسي

من قانون أصول احملاكمـات املدنيـة الـسوري        ] ٥٣٤[املادة  . م  ٢٠٠١ لسنة   ٣١قانون التحكيم األردين رقم     من  ] ١٣[ املادة   – )٢(
  .م ١٩٥٢الصادر يف 

   . التحكيم اللييبقانونمن ] ٧٦٣[ املادة – )٣(



 

 ١٠٧

هـ علـى أن    ١٤٠٣ويف اململكة العربية السعودية نص نظام التحكيم الصادر عام          
  . )١(هة املختصة بتنفيذ أحكام التحكيم هي اجلهة املختصة أصالً بنظر الرتاعاجل

، )٢(القضايا اإلداريـة والتجاريـة    بناًء على ما سبق خيتص ديوان املظامل بالنظر يف          و
وبالتايل فإن اجلهة املختصة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية يف املنازعات اإلدارية والتجاريـة             

   .هي ديوان املظامل
أما املنازعات املدنية وما يتعلق باألحوال الشخصية فإن اجلهة املختصة بنظر ما ينشأ             
من نزاع فيها هي احملاكم العامة ، فتكون هي اجلهة املختصة بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة               

  .)٣(فيها
  

  
  

                                         
  . ١٩٧انظر امللحق األول ذا البحث ، ص. من نظام التحكيم ] ١٩[واملادة ] ١٨[ املادة – )١(
 الـصادر يف تـاريخ   ٢٤١هـ ، بناًء على قرار جملس الـوزراء رقـم   ٢٦/١١/١٤٠٧ الصادر بتاريخ    ٦٣/ املرسوم امللكي رقم م    – )٢(

 الـصادر  ٤وقرار جملس الوزراء رقم     . ة حسم املنازعات التجارية إىل ديوان املظامل        هـ ، واملتضمن نقل اختصاصات هيئ     ٢٦/١٠/١٤٠٧
  .هـ واملتضمن تويل ديوان املظامل النظر يف القضايا الناشئة من األعمال التجارية بالتبعية ١٧/١١/١٤٢٣يف 

  .هـ ٢٠/٥/١٤٢١ يف تاريخ ٢١/ رقم م املادة الثانية والثالثون من نظام املرافعات الشرعية الصادر باملرسوم امللكي– )٣(
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  اجلهة املختصة بالتصديق على أحكام التحكيم األجنبية : الثاين الفرع
  لعربية السعوديةيف اململكة ا

  
فيما خيتص بأحكام التحكيم األجنبية وتصديقها واالعتراف ا مث تنفيـذها ، فـإن             

 الصادر يف ٢٥١حيث نص قرار جملس الوزراء رقم . اجلهة املختصة بذلك هي ديوان املظامل   
هـ على أن السلطة املختصة اليت ترفع إليها طلبات تنفيذ أحكام التحكيم            ٢٨/١٢/١٣٧٩

ة الصادرة عن دول اجلامعة العربية واملتضمنة اتفاقية تنفيذ األحكام األجنبية هي ديوان        األجنبي
 وتـاريخ   ٥١/املظامل ، وطبقاً ملا ورد يف نظام ديوان املظامل الصادر باملرسوم املكي رقـم م              

قررت هذه املادة اختـصاص ديـوان املظـامل    ) ز(هـ يف املادة الثامنة فقرة     ١٧/٧/١٤٠٢
، وقد ورد يف املادة الـسادسة مـن قواعـد           )١(بات تنفيذ األحكام األجنبية   بالفصل يف طل  

 املطالبة بتنفيذ األحكـام     دعاوىاملرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل ما يفيد بأن ترفع          
وبناءاً على ذلك فإن اجلهة املختـصة       . األجنبية أمام الديوان وفقاً إلجراءات رفع الدعوى        

  . ديوان املظامل يحكام األجنبية هبنظر طلبات تنفيذ األ
وجتدر اإلشارة هنا إىل حملة خمتصرة عن تاريخ ديوان املظامل ، فنذكر بأنه مت إنـشاؤه                

هـ ١٤٠٢هـ كشعبة تابعة للمجلس ، ويف عام      ١٣٧٣مع أول تشكيل لس الوزراء عام       
ادة األوىل من   ورد يف امل  فقد   واختصاصه ،  ه واملتضمن نظام  ٥١/صدر املرسوم امللكي رقم م    

ديوان املظامل هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة جباللة امللك ويكون مقره            "النظام بأن   
  " .مدينة الرياض وجيوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب احلاجة

واألحكام األجنبية اليت ترد إىل اململكة العربية السعودية ختتلف الدعاوى فيها ، فمنها   
ية ، ومن هذه الدعاوى ما خيـتص  وقية ومنها التجارية ومنها ما يتعلق باألحوال الشخص  احلق
 ديوان املظامل كالتجارية ومنها ما ختتص به احملاكم العامة كاحلقوقية ، وقد حدد النظام يف                به

اململكة العربية السعودية العتبارات عملية أن جيعل كل األحكام األجنبية اليت يطلب تنفيذها             
  .ى إقليم اململكة من اختصاص ديوان املظامل عل

                                         
  . ٢١١انظر امللحق الثالث ذا البحث ، ص –) ١(
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ـ               هوسوف نعرض باختصار فيما يلي إىل اختصاص ديوان املظامل كما نـص نظام
  -:هـ ١٤٠٢الصادر عام 

يباشر الديوان اختصاصه عن طريـق    "تنص املادة السادسة من نظام ديوان املظامل أن         
، )١("قرار من رئـيس الـديوان  دوائر حيدد عددها وتشكيلها واختصاصها النوعي واملكاين ب       

هـ بتنظيم دوائـر    ٢٣/٤/١٤٠٦ يف   ١١وهلذا فقد أصدر معايل رئيس الديوان القرار رقم         
ديوان املظامل وحتديد اختصاصاا ، ونص هذا القرار يف املادة األوىل على أن تؤلف دوائـر                

  -:ديوان املظامل من 
 . هيئة تدقيق    -١
 .الدوائر اإلدارية    -٢
 .الدوائر اجلزائية    -٣
 .الدوائر التأديبية    -٤
 .الدوائر الفرعية    -٥
  .)٢(الدوائر التجارية   -٦

وتناولت املواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار حتديد مقر هذه الـدوائر وكيفيـة              
  .تشكيلها كما نص على أن يكون مقر هيئة التدقيق يف مدينة الرياض 
ين للدوائر املختلفة ، وما     كما تناولت املواد األخرى حتديد االختصاص النوعي واملكا       

يعنينا منها هو االختصاص النوعي للدوائر الفرعية ، حيث نص التعميم املـذكور علـى أن           
الدوائر الفرعية ختتص بالنظر يف الدعاوى املتعلقة باحلقوق املقررة يف نظام اخلدمة املدنيـة              "

  " ....وطلبات تنفيذ األحكام األجنبية... والتقاعد 
ن املظامل خيتص باستقبال طلبات االعتراف وتنفيذ أحكام التحكـيم    فإن ديوا   وعليه

  .األجنبية وتدقيقها مث االعتراف مبا يوافق الشروط منها ورفض ورد ما خيالف الشروط منها 

                                         
  .٢١١انظر امللحق الثالث من هذا البحث ، ص -) ١(
 الـصادر يف تـاريخ   ٢٤١هـ ، بناًء على قرار جملس الـوزراء رقـم   ٢٦/١١/١٤٠٧ الصادر بتاريخ    ٦٣/ املرسوم امللكي رقم م    – )٢(

 الـصادر  ٤وقرار جملس الوزراء رقم     . من نقل اختصاصات هيئة حسم املنازعات التجارية إىل ديوان املظامل           هـ ، واملتض  ٢٦/١٠/١٤٠٧
  .هـ واملتضمن تويل ديوان املظامل النظر يف القضايا الناشئة من األعمال التجارية بالتبعية ١٧/١١/١٤٢٣يف 
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  الثاين املطلب
  
  

  إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية واألجنبية 
  يف اململكة العربية السعودية

  
  

اإلجراءات املتبعة لتنفيذ أحكـام     أوهلما  يتناول  ،  فرعني اثنني     نقسم هذا املطلب إىل   
التحكيم الوطنية يف اململكة العربية السعودية ، ويتناول الثاين اإلجراءات املتبعة لتنفيذ أحكام             

  .التحكيم األجنبية يف اململكة العربية السعودية 
  
  

  إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية:  األول الفرع
  ململكة العربية السعوديةيف ا

  
  

 بعد إعالنه على اخلـصوم  يف اململكة العربية السعودية    حكم التحكيم الوطين   ال خيلو 
  :من إحدى حالتني ، مها

  .أن يتم قبوله من اخلصوم وال يعترض عليه خالل املدة املقررة أحد منهم : احلالة األوىل
 التنفيذ إىل اجلهة املختصة أصـالً        أن يتقدم بطلب    يف هذه احلالة   صاحب الشأن جيب على   و

 )٣( احلكم واحلالة هذه يكتسب صـفة النهائيـة  إن حيث .)٢( كما نص النظام)١(بنظر الرتاع 
                                         

   .ظامل وهي اجلهة اليت اعتمدت وثيقة التحكيموهي إما احملاكم العامة أو احملاكم اجلزئية أو ديوان امل – )١(
  .هـ ١٤٠٣من نظام التحكيم الصادر عام ] ٢٠[ املادة – )٢(
جتدر اإلشارة هنا إىل أن النظام مل حيدد مدة يلزم صاحب الشأن خالهلا تصديق احلكم التحكيمي النهائي واخلتم عليه بأنه أصـبح                       -) ٣(

  . ١٩٧انظر امللحق األول ذا البحث ، ص. من نظام التحكيم ] ١٨[املادة .  بنظر الرتاع ائياً من قبل اجلهة املختصة أصالً



 

 ١١١

ـ ال  ، و )١(تقدم به يويقبل ديوان املظامل طلب التنفيذ من صاحب الشأن يف أي وقت              قصدي
جلسة حيضرها األطراف   ية إال بعد أن يعقد      يذيله بالصيغة التنفيذ  ال  على احلكم التحكيمي و   

كما يقوم ديوان املظـامل  . وذلك للتأكد من أن احملكوم ضده مل يقم بتنفيذ احلكم حىت اآلن    
بفحص موضوع الدعوى واحلكم التحكيمي للتأكد من اشتماله على الشروط املوضـوعية            

 . واإلجرائية اليت نص عليها النظام ، كما يقوم بفحصه من املخالفات الشرعية والنظاميـة             
وبعد أن تثبت سالمة احلكم التحكيمي من املخالفات ، يتم تـصديقه وتذييلـه بالـصيغة                

يطلب مـن كافـة الـدوائر       "وهي  ] ٤٤[ كما نصت الالئحة التنفيذية يف املادة        التنفيذية
واجلهات احلكومية املختصة العمل على تنفيذ هذا القرار جبميع الوسائل النظامية املتبعة ولـو       

  .)٢("ستعمال القوة اجلربية عن طريق الشرطةأدى ذلك إىل ا
 بنظر الرتاع من قبـل أحـد      أصالً  أن يتم االعتراض عليه لدى اجلهة املختصة        : احلالة الثاين 

  .)٤(، وذلك خالل املدة املقررة يف النظام)٣(اخلصوم
 حددها البـاب     الدعاوى اليت   إجراءات  حسب االعتراضيتم النظر يف هذا      هذه احلالة ويف  
، مث يصدر بعد ذلك حكم مـن        الث من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل         الث

  :أما ديوان املظامل
 .برفض االعتراض وتنفيذ احلكم التحكيمي  §
 .بقبول االعتراض ونقض احلكم التحكيمي  §
تناقش أو تقوم بتعـديل      على هيئة التحكيم ل     احلكم التحكيمي  ردبقبول االعتراض و   §

    . ليت عليه االحظاتامل
 كما نـصت عليهـا      فيها واحلكماالعتراض  املتبعة للنظر يف دعوى      اإلجراءاتو

  - :اآليتك ، هي)٥(قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل

                                         
   . حيث مل ينص النظام على مدة حمددة لذلك-) ١(
  .٢٠١انظر امللحق الثاين ذا البحث ، ص -) ٢(
  .ديوان املظامل ويتم تقييده لدى ديوان املظامل على أنه دعوى ، ويأخذ أحكام الدعاوى املرفوعة إىل  –) ٣(
ـ ١٤٠٣من نظام التحكيم الصادر عام  ] ١٨[ وهي مخسة عشر يوماً من تاريخ إعالن احلكم على اخلصوم كما نصت املادة               -) ٤(  . هـ

  .وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا هو االعتراض األول املقرر نظاماً للمحكوم ضده . ١٩٧انظر امللحق األول ذا البحث ، ص
  . ٢١٤حق الرابع ذا البحث ، صانظر املل -) ٥(
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العربية هي اللغة الرمسية املعتمدة يف إجراءات نظر الدعوى وتسمع أقـوال غـري             اللغة   §
 ما يوجه إليه وإجاباته عليه بلغته ويوقع منـه          الناطقني ا عن طريق مترجم مع إثبات      

 )١(وتقدم ترمجـة معتمـدة     .وتثبت ترمجة ذلك باللغة العربية ويوقع منه ومن املترجم          
 .)٢(باللغة العربية للوثائق واملستندات املكتوبة بلغة أجنبية

 إال إذا رأت الـدائرة جعلـها   )٣(جيب أن تكون مجيع جلسات النظر يف الدعوى علنية   §
، على أن يكون النطق باحلكم يف        ية مراعاةً لآلداب أو للمحافظة على النظام العام       سر

 .)٤(مجيع األحوال يف جلسة علنية
ضبط اجللسة ونظامها منوطان برئيس الدائرة وله يف سـبيل ذلـك اختـاذ أي مـن                  §

 -:اإلجراءات التالية 
ة أن حتكـم  أن خيرج من جملس احلكم من خيل بنظامه فإن مل ميتثل كان للدائر           -١

الفور حببسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغرميه مائيت ريال وللـدائرة قبـل              على
 .ترجع عن احلكم الذي تصدره  انتهاء اجللسة أن

أن يأمر مبحو العبارات اجلارحة أو املخالفة لآلداب أو النظام العـام مـن أي              -٢
 .ورقة أو مذكرة يقدمها اخلصوم يف الدعوى 

 انعقاد اجللسة وعما قد   ءن كل خمالفة أو جرمية تقع أثنا      أن يأمر بكتابة حمضر ع       -٣
،  أو أحد العاملني فيها    ث أثناء ذلك من تعد على الدائرة أو أحد أعضائها         دحي

وله إذا اقتضى احلال أن     . وحييل احملضر إىل اجلهة املختصة الختاذ الالزم نظاماً         
 .)٥(يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه األفعال

ف الـدعوى دون    دائرة التعديل على األوراق أو املذكرات من أحد أطـرا         ال جيوز لل   §
 .)٦(ن اإلطالع عليهامتكني الطرف اآلخر م

                                         
  . ٩٥ وص٩٤، انظر صلفصل الثاين من هذا ااملبحث األول سبق إيضاح الشروط املعتربة لرمسية املستندات املترمجة للغة العربية يف – )١(
  . ٢١٤بحث ، صانظر امللحق الرابع ذا ال.  املادة الثالثة عشر من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل – )٢(
  . ٤٢انظر ص.  سبق وأن ذكرناه يف مزايا التحكيم – )٣(
  .  املادة اخلامسة عشرة من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل – )٤(
  . املادة السادسة عشر من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل – )٥(
  .افعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل  املادة السابعة عشر من قواعد املر– )٦(
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حيضر اخلصوم أو من ينوب عنهم يف الدعوى اإلدارية يف اليوم املعني لنظر الدعوى فإذا              §
ها بناًء  مل حيضر املدعي ومل يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز هلا أن تفصل يف الدعوى حبالت              

على طلب املدعى عليه أو أن تأمر بشطبها ، فإذا شطبت جاز للمدعي أن يطلب النظر       
غ به املدعى عليه فإذا تكرر من املدعي للمرة الثانية   فيها وحتدد الدائرة لنظرها موعداً تبلّ     

عدم احلضور من غري عذر تقبله الدائرة فإن األخرية تشطب الدعوى وال تسمع بعـد               
    .ار من هيئة التدقيق جمتمعة ذلك إال بقر

أما إذا مل حيضر املدعى عليه فعلى الدائرة تأجيل نظر الدعوى إىل جلسة تالية ، يعلن ا    
 الدعوى ويعتـرب احلكـم يف مجيـع األحـوال            يف املدعى عليه فإذا مل حيضر فصلت     

 .)١(حضورياً
 اعتربت اخلـصومة    إذا حضر املدعي أو املدعى عليه يف أية جلسة أمام الدائرة املختصة            §

 .)٢(حضورية يف حقه ولو ختلف بعد ذلك
حيرر أمني سر الدائرة حمضر اجللسة حتت إشراف رئيس الدائرة على أن يبني يف احملضر                §

أمساء أعضاء الدائرة الذين حضروا يف اجللسة وزمان انعقادها واحلاضـرين واخلـصوم       
ة والشهادات اليت تـسمع     ووكالئهم ويبني كذلك مجيع اإلجراءات اليت تتم يف اجللس        

فيها وأقوال أطراف الدعوى وطلبام وملخص دفاعهم ويوقع احملضر مـن أعـضاء             
 .)٣(الدائرة وأمني سرها ومن أطراف الدعوى

 -:إذا أصدرت الدائرة حكمها فيجب أن يشتمل على  §
 .األسباب اليت بين عليها وبيان مستنداا    -١
 .كان إصداره متاريخ إصدار احلكم و   -٢
  . فيها احلكم الصادرالدعوى   -٣
 . إدارية أم جزائية  وهل هيصفة الدعوى   -٤
 .أمساء أطراف الدعوى وصفام وموطن كل منهم    -٥
 .حضور أطراف الدعوى أو ممثليهم وغيام    -٦

                                         
  . ٢١٤انظر امللحق الرابع ذا البحث ، ص.  املادة الثامنة عشر من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل – )١(
  .  املادة احلادية والعشرون من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل – )٢(
  .والثالثون من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل  املادة احلادية – )٣(
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  .دفوع وما استندوا إليه من أدلـة        ما قدمه أطراف الدعوى من طلبات أو           -٧
 وإذا كانـت    وتوقع نسخة إعالم احلكم من رئيس الدائرة وأمني سـرها ،          

الدائرة مشكّلَة من أكثر من واحد فمن مجيع األعضاء وأمني السر وذلـك             
خالل مخسة عشر يوماً ، وحتفظ نسخة من إعالم احلكم خمتومة خبتم الدائرة             

لكل ذي عالقة وعلى الدائرة الـيت       ووموقعة من رئيس الدائرة وأمني سرها       
نسخة إعالم احلكم بأن له     أصدرت احلكم أن تبلغ احملكوم عليه بعد تسليمه         

 من تاريخ تسليمه نسخة إعالم      )١(أن يطلب تدقيق احلكم خالل ثالثني يوماً      
احلكم ، وأنه إذا مل يطلب تدقيق احلكم خالل تلك املدة فإن احلكم يكـون   

 .)٢(يف حقه ائياً وواجب النفاذ
لك مـن   إذا وقع خطأ مادي حبت أو حسايب فيجب على الدائرة تعديله سواًء كان ذ              §

  .)٣(تلقاء نفسها أو بطلب من ذوي الشأن 
 إما بالتنفيـذ    ر احلكم يف الدعوى   اصد النظر يف مجيع ما سبق ، تقوم الدائرة بإ         وبعد

 خالل ثالثني  الرفع بدعوى البطالن حينهاللمحكوم عليهو واألسباب ، أو بالرد واألسباب ،   
 ذلـك قواعـد املرافعـات        ، كما نصت على     من تاريخ تسليمه نسخة إعالم احلكم      اًيوم

.  واإلجراءات أمام ديوان املظامل يف الباب الرابع املختص بطرق االعتراض علـى األحكـام     
   :اآليتوهي ك
إذا مضت مدة ثالثني يوماً من تاريخ تسليم نسخة من إعالم احلكم أو مـن التـاريخ             §

ى طلبـاً   الذي حددته الدائرة لتسليم نسخة إعالم احلكم ومل يقدم أحد أطراف الدعو           
، ويشترط يف هذه احلالـة أن    )٤(بتدقيق احلكم ، فإن احلكم يصبح ائياً وواجب النفاذ        

 .تقوم الدائرة بإيداع نسخة من إعالم احلكم اخلاصة بأطراف الدعوى مبلف القضية 
يترتب على قبول طلب تدقيق احلكم أن تقوم دائرة التدقيق املختصة بتأييد احلكـم أو                §

 وإذا نقضته فلها أن تعيده إىل الدائرة اليت أصدرته أو تتصدى لنظـر  نقضه بالنظر فيه ، 

                                         
  .وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا هو االعتراض الثاين املقرر نظاماً للمحكوم ضده  -) ١(
  . ٢١٤ صانظر امللحق الرابع ذا البحث ،.  املادة احلادية والثالثون من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل – )٢(
  .  املادة الثالثة والثالثون من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل – )٣(
  . املادة اخلامسة والثالثون من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل – )٤(



 

 ١١٥

القضية ، وإذا أعادته إىل الدائرة اليت أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى              
ويف كـل   دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن مل تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة ، 

ق لنظر القضية ، جيب أن يتم الفصل فيها بعـد           األحوال اليت تتصدى فيها دائرة التدقي     
  .)١(مساع أقوال اخلصوم ويكون حكم دائرة التدقيق يف مجيع األحوال ائياً 

للمحكوم ضده غيابياً طلب إعادة النظر يف احلكم الصادر ضده خالل ثالثني يومـاً              
ال بعد ذلـك    من تاريخ إبالغه باحلكم وذلك بطلب يقدم لرئيس الديوان أو من ينيبه ، وحي             

  .)٢(إىل الدائرة اليت أصدرت احلكم
  -: مهاوجتدر اإلشارة هنا إىل أن احلكم التحكيمي قد يتم االعتراض عليه مرتني

بعد صدور احلكم التحكيمي من هيئة التحكيم قرر النظام مدة مخـسة عـشر يومـاً                 §
 .لالعتراض على احلكم ، ورفعه للجهة املختصة 

 يف االعتراض األول ، للمحكوم ضده االعتراض مرةً أخرى          بعد أن حتكم اجلهة املختصة     §
 . خالل مدة حددها النظام بثالثني يوماً

فنجد أن التحكيم حسب هذا النظام له ثالث درجات ، الدرجة األوىل هي حتكـم هيئـة                 
التحكيم ، والدرجة الثانية حتكم فيها اجلهة املختصة أصالً بنظر الرتاع ، والدرجـة الثالثـة              

  .)٣(يها اجلهة املدققة أو املميزة حلكم اجلهة املختصة أصالً بنظر الرتاعحتكم ف
للجهة املختصة أصالً بنظر الرتاع أن حتكـم بـبطالن احلكـم            وجتدر اإلشارة هنا إىل أن      

  -: يف حاالت حمددة هي  من تلقاء نفسهاالتحكيمي
 عـن نـوع هـذا       ه وبغض النظـر   إذا كان اتفاق التحكيم باطالً من أساس      : احلالة األوىل 

 .)٤(االتفاق
إذا كان االتفاق على التحكيم قد مت بواسطة شخص ال ميلك الـصالحيات             : احلالة الثانية 

 .)٥(الالزمة إلبرام هذا االتفاق أو كان عدمي األهلية أو ناقصها

                                         
  . ٢١٤نظر امللحق الرابع ذا البحث ، صا.  املادة السادسة والثالثون من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل – )١(
  . املادة األربعون من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل – )٢(
  .وهي إما دوائر التدقيق بديوان املظامل ، أو حماكم التمييز بوزارة العدل  -) ٣(
  . ١٩٧انظر امللحق األول ، ص. من نظام التحكيم ] ١[مفهوم املادة  -) ٤(
  .٢٠١انظر امللحق الثاين ، ص. من الالئحة التنفيذية ] ١[واملادة . من نظام التحكيم ] ٢[املادة  -) ٥(



 

 ١١٦

إذا كان املوضوع الذي تضمنه احلكم ال يدخل يف نطاق اتفاق التحكيم وغري             : احلالة الثالثة 
 .)١(حمدد فيه

إذا كان موضوع الرتاع من املواضيع اليت ال جيوز النظر فيهـا عـن طريـق            : احلالة الرابعة 
 .)٢(التحكيم

إذا بطل احلكم اجلزئي الصادر يف شق من الرتاع وكان يرتبط ارتباطاً كلياً             : احلالة اخلامسة 
 .)٣(ال ميكن جتزئته عن احلكم النهائي الصادر يف الرتاع

 ، حـىت ولـو    يف وثيقة التحكيم  جتاوز احلكم حدود الرتاع املتفق عليه      إذا: احلالة السادسة 
 .)٤(كان ما مشله احلكم ال ميكن جتزئته عن احلكم النهائي الصادر يف الرتاع

إذا خالف احملكَّمون ما نص عليه نظام التحكيم مـن إجـراءات ال جيـوز       : احلالة السابعة 
كَّمني باألغلبية إذا كان التحكيم بالقضاء أو   خمالفتها أو جتاوزها ، مثل عدم صدور حكم احمل        

باإلمجاع إذا كان التحكيم بالصلح ، أو كون احملكم موظفاً حكومياً مل حيصل علـى اإلذن                
أو إذا مل يراعِ احملكَّم إجراءات اإلخطار واحلضور والغياب ، أو مل يراع             . بالقيام بالتحكيم   

 امليعاد احملدد أو غري ذلك من اإلجـراءات         إجراءات نظر الدعوى ، أو إذا صدر احلكم بعد        
  .)٥(األخرى

                                         
  . ٢٠١انظر امللحق الثاين ذا البحث ، ص .من الالئحة التنفيذية ] ٦[مفهوم املادة  -) ١(
  . ن الالئحة التنفيذية م] ٢[واملادة . ١٩٧انظر امللحق األول ، ص. من نظام التحكيم ] ٢[املادة  -) ٢(
  .٢٣٩مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر: انظر. مل ينص عليه النظام -) ٣(
  .٢٣٩مرجع سابق ، ص. البجاد، حممد بن ناصر: انظر. من الالئحة التنفيذية ، ومل ينص عليه النظام] ٦[مفهوم املادة  -) ٤(
  .  من الالئحة التنفيذية]٢٤[واملادة . من نظام التحكيم ] ١٦[املادة  -) ٥(



 

 ١١٧

إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية : ثاين الالفرع  

  يف اململكة العربية السعودية
  
  

 إىل   األجنبية  ألحكام التحكيم  ذ احلصول على صيغة التنفي    تنقسم الدول يف إجراءات   
  -:، مها للحصول على الصيغة التنفيذية ني خمتلفتنيطريقتقسمني ، وذلك عائد إىل أن هناك 

  . صيغة التنفيذ الرجائية -:األوىل
وهي إجراءات احلصول على الصيغة التنفيذية من اجلهة املختصة بقـضاء التنفيـذ ،        
وهذه اإلجراءات ال يكون فيها استدعاء للخصوم وال إقامة حماكمة حيضرها طالب التنفيـذ             

بل ينحصر عملها يف املوافقـة      . لطرفني حول التنفيذ    واملطلوب التنفيذ ضده لسماع أقوال ا     
  . على أن تضفي على احلكم التحكيمي صيغة التنفيذ أو عدم املوافقة على ذلك 

  . صيغة التنفيذ الوجاهية -:الثانية
وهي الطريقة اليت ال يتم فيها احلصول على الصيغة التنفيذية إال باستدعاء اخلـصوم              

التنفيذ واملطلوب التنفيذ ضده ، ويتم فيها مساع أقواله وكـل     وإقامة حماكمة حيضرها طالب     
ما لديه من دفوع وعيوب يأخذه احلكم التحكيمي ، فإذا وجدت احلكم التحكيمي غـري               

أنه معرض لإلبطال أو الفسخ فيجب االستحصال على حكم قضائي بصحة القرار             وأصلب  
  . )١(التحكيمي قبل إعطائه صيغة التنفيذ

 علـى   جيبحيث   .  املطبقة يف اململكة العربية السعودية هي الوجاهية       وصيغة التنفيذ 
رفع دعوى لدى ديوان املظامل املختص بالنظر يف طلبات تنفيذ األحكام           ي أن   صاحب الشأن 

األجنبية عموماً ومنها األحكام التحكيمية ، وذلك طبقاً ملا قررته املادة السادسة من قواعـد      
ترفع .."هـ حيث جاء نصها     ١٤٠٩يوان املظامل الصادرة عام     املرافعات واإلجراءات أمام د   

 اإلداريـة املنـصوص   جنبية وفقاً إلجراءات رفع الدعاوى املطالبة بتنفيذ األحكام األ ىدعاو
وتصدر الدوائر املختصة حكمها بعـد اسـتكمال     ". عليها يف املادة األوىل من هذه القواعد      

و وكالئهم إما برفض الدعوى أو تنفيذ احلكم        وثائق الدعاوى ومساع أقوال طريف اخلصومة أ      
                                         

   .٣٢٩ ص٢املرجع السابق ، ج. األحدب، عبداحلميد– )١(



 

 ١١٨

األجنيب ، وذلك فيما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ويسلَّم احملكوم لـه صـورة             
 يطلب من كافة الـدوائر واجلهـات احلكوميـة          "تنفيذية من احلكم مذيلة بالصيغة اآلتية       

ة املتبعـة ولـو أدى ذلـك إىل    املختصة العمل على تنفيذ هذا القرار جبميع الوسائل النظامي    
وقد نص تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم        " . استعمال القوة اجلربية عن طريق الشرطة     

هـ على اختصاص الدوائر القضائية التابعة للديوان ، وجعل         ٢٣/٤/١٤٠٦ الصادر يف    ١١
ئر الفرعية   تنفيذ األحكام األجنبية ومنها األحكام التحكيمية للدوا       دعاوىاالختصاص بنظر   

والتعامل مع احلكم التحكيمي األجنيب مطابق للتعامل مع احلكم التحكيمـي الـوطين يف              . 
اإلجراءات ، وهي ذاا اليت فصل بياا الباب الثالث من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام              

  . واليت سبق ذكرها  ديوان املظامل
طلب إىل رئيس ديوان املظامل أو       هو أن يتقدم املدعي ب     إتباعهفيكون أول إجراء جيب     

من ينيبه متضمناً بيانات عن املدعي واملدعى عليه وموضوع الدعوى ، فيحيل رئيس الديوان              
أو من ينيبه الدعوى إىل الدائرة املختصة ، وعلى رئيس الدائرة حال ورود القضية أن حيـدد        

قبل نظرهـا ، وإن مل      موعداً لنظرها يبلّغ به ذوي الشأن ، وجيب استكمال وثائق الدعوى            
تكن قواعد املرافعات واإلجراءات قد أشارت إىل هذه الوثائق إال أنه قد نـص عليهـا يف                 
االتفاقيات اخلاصة بتنفيذ األحكام األجنبية واملعتمدة يف اململكة العربيـة الـسعودية أو يف              

    .تعاميم ديوان املظامل 
 الـوطين يف     التحكيمـي  م األجنيب عن احلك    التحكيمي وخيتلف التعامل مع احلكم   

اململكة العربية السعودية بالنظر إىل النظام الذي يطبق علـى احلكـم لتدقيقـه ومطابقتـه                
 وعلى ذلك فاألحكام التحكيمية األجنبية ال ختلو من أن تكون إما صادرة عن              ،)١(نصوصهب

ودية اتفاقيـة   أو صادرة عن نظام دولة بينها وبني اململكة العربية السع  ، أحد مراكز التحكيم  
 أو صادرة عن نظام دولة ليس بينها وبني اململكة العربية الـسعودية   ،لتنفيذ أحكام التحكيم  

ويف مجيع احلاالت نص تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم          . اتفاقية لتنفيذ أحكام التحكيم     
ت تنفيذ  أن الديوان لدى نظره لطلبا     "هـ يف الفقرة ثانياً على      ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف    ٧

 الـديوان   راألحكام األجنبية ال يقوم بإعادة نظر الدعوى أو حبث موضوعها ، بل يقف دو             

                                         
  .وذلك يف حالة اعتراض احملكوم ضده مبخالفة احلكم التحكيمي للنظام الذي صدر عنه  -) ١(



 

 ١١٩

عند مراقبة مدى توافر الشروط اخلارجية للحكم والالزمة لقبول تنفيـذه باململكـة وفقـاً               
  -:على النحو التايل ، ونفصل يف احلاالت الثالث "للقواعد املقررة يف هذا الصدد

  
 عن أحـد مراكـز      اً أن يكون احلكم التحكيمي املطلوب تنفيذه صادر       -:احلالة األوىل 

  .التحكيم 
ويف هذه احلالة يتم تدقيق احلكم التحكيمي على نظام املركز التحكيمي الذي متـت لديـه                
اإلجراءات وأصدر احلكم ، فيعمد إىل نظام املركز يف اختيار احملكَّمـني واعتمـاد وثيقـة                

  . سات من إعالن اخلصوم وحنوها التحكيم وسري إجراءات اجلل
فإذا تقدم أحد بطلب لتنفيذ حكم حتكيمي صادر عن أحد هذه املراكز ، فإن احلكم يـتم                 

 ، وذلك للتحقق ديوان املظاملتدقيقه من اجلهة املختصة لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وهي         
ا اتفاقية جامعـة     اليت نصت عليه   احلكم مشتمل على الشروط املوضوعية واإلجرائية     من أن   

 ٧الدول العربية لتنفيذ األحكام ، كما نص على ذلك تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم                
ويسترشد يف مثل هـذا احلـاالت       "، حيث ورد فيه ما نصه        هـ١٥/٨/١٤٠٥الصادر يف   

ويـشترط   ".باألحكام الواردة باتفاقية تنفيذ األحكام األجنبية بني دول جامعة الدول العربية      
  ه خمالفة شرعية أو نظامية ، وسيأيت بيان ذلك         أن ال تترتب على تنفيذ     وهو   فيه شرطٌ أساسي

إن شاء اهللا الحقاً يف اجلزئية املتعلقة بتنفيذ األحكام التحكيمية الصادرة عن دولة تطبق مـع               
  .)١(أحكامها اتفاقية تنفيذ األحكام الصادرة عن جامعة الدول العربية

  
 عن نظام دولة بينـها      اًن يكون احلكم التحكيمي املطلوب تنفيذه صادر       أ -:احلالة الثانية 

  .وبني اململكة العربية السعودية اتفاقية لتنفيذ أحكام التحكيم 
 وذلـك  ديوان املظـامل   وهيفيتم تدقيق احلكم التحكيمي األجنيب من اجلهة املختصة بذلك      

  .ة ملطابقته مع نصوص املواد اليت تضمنتها االتفاقية املعني

                                         
لحق السابع ذا البحث ،     وانظر امل . ١١٥انظر إجراءات تنفيذ األحكام الصادرة عن اتفاقية جامعة الدول العربية ذا البحث ، ص              –) ١(

  . ٢٦٥ص



 

 ١٢٠

اتفاقيـة نيويـورك    وال خيلو احلكم التحكيمي األجنيب من أن يتم طلب تنفيذه بناًء علـى              
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ، أو اتفاقيـة         أو لالعتراف وتنفيذ أحكام احملكَّمني ،    

 نورد إجراءات كل اتفاقية علـى      ملزيد من اإليضاح  جامعة الدول العربية لتنفيذ األحكام ، و      
  .حدة 
  .)١( اتفاقية نيويورك لالعتراف وتنفيذ أحكام احملكَّمني األجنبية-:أوالً

اململكـة   ومنها -ة إليها   املنضمعلى إقرار مجيع الدول      املادة الثالثة من اتفاقية نيويورك    تنص  
بتنفيذ األحكام التحكيمية وفقاً لقواعد املرافعـات املتبعـة يف اإلقلـيم             -العربية السعودية   

 وهي ذا النص ال تفرق بني األحكام التحكيمية األجنبية واألحكام           .)٢(طلوب التنفيذ فيه  امل
 هو نفسه الـذي     الوطنية وبذلك أصبح ما يطبق على األحكام التحكيمية         الوطنيةالتحكيمية  

 مساواة  رك اتفاقية نيويو  بهذا حتقق يطبق على أحكام التحكيم األجنبية من قواعد للتنفيذ ، ف         
  .)٣( باألجنبيةالوطنية األحكام

ولتنفيذ احلكم التحكيمي يف اململكة العربية السعودية جيب على طالب التنفيذ أن يرفق مـع             
  -:طلبه اآليت

 ، جتمع الـشروط املطلوبـة لرمسيـة         منه طبق األصل  أو صورة     ، أصل احلكم الرمسي     -١
 .)٤(السند

 احلكم مت إعالنه علـى   على أن  تدلأصل إعالن احلكم املطلوب تنفيذه أو شهادة رمسية            -٢
 .)٥(الوجه الصحيح

 على أن احلكم املطلوب تنفيذه هو حكم ائي واجب          تدلشهادة من اجلهات املختصة        -٣
 .)٦(النفاذ

                                         
  . ٢٢٨انظر امللحق اخلامس ذا البحث ، ص –) ١(
  .  مفهوم املادة الثالثة من اتفاقية نيويورك –) ٢(
  .٣مرجع سابق ، ص. السليم، أسامة –) ٣(
  .يوركمن املادة الرابعة يف اتفاقية نيو) ١(من الفقرة ) أ(الفقرة : وانظر.  من هذا البحث٩٥ راجع ص– )٤(
  .٣مرجع سابق ، ص. السليم، أسامة: وانظر. من املادة اخلامسة) هـ(الفقرة  –) ٥(
  . من املادة اخلامسة) هـ(الفقرة  –) ٦(



 

 ١٢١

 على أن اخلصوم أبلغوا باحلضور أمام اجلهات املختصة أو أمام هيئة احملكَّمني             تدلشهادة     -٤
 .)١(وب تنفيذه قد صدر غيابياًوذلك إذا كان قرار التحكيم املطل. على الوجه الصحيح 

   .)٢(أصل وثيقة التحكيم أو صورة منها   -٥
٦-        مة مع طلب االعتراف والتنفيذ مترمجـة باللغـة         أن تكون مجيع األوراق املطلوبة واملقد

   .)٣(العربيةالرمسية للملكة العربية السعودية وهي اللغة 

عتـراف والتنفيـذ حلكـم       أن ترفض اال   - وهي ديوان املظامل     -وللجهة املختصة بالتنفيذ    
    -:التحكيم األجنيب وذلك من تلقاء نفسها ، يف إحدى حالتني ، مها 

أن ال جييز نظام اململكة العربية السعودية تسوية الرتاع الوارد يف احلكم عـن               :احلالة األوىل 
    .)٤(طريق التحكيم

ظام العام يف اململكـة     أن يترتب على االعتراف والتنفيذ باحلكم ما خيالف الن        : احلالة الثانية 
 .)٥(العربية السعودية

أن ترفض تنفيذ احلكم التحكيمي األجنيب إذا        - وهي ديوان املظامل     -وجيوز للجهة املختصة    
  -:مت تقدمي دليل على أحد األمور التالية

 الذي ينطبق عليهم ، أو كـان        نظامأطراف االتفاق التحكيمي عدمي األهلية طبقاً لل      أحد  أن     -١
ويف حالة عدم الـنص     .  له األطراف     الذي أخضع  نظامذكور غري صحيح وفقاً لل    االتفاق امل 

 .)٦( البلد الذي صدر فيه التحكيمنظامعلى ذلك فيكون طبقاً ل

 واملطلوب تنفيذ احلكم عليه مل يعلن إعالناً صحيحاً بتعيني احملكَّم أو            ضدهأن اخلصم احملكوم       -٢
 .)٧(ه لسبب آخر تقدمي دفاعهبإجراءات التحكيم ، أو كان من املستحيل علي

                                         
  .٢٢٨ انظر امللحق اخلامس ذا البحث ، ص.من املادة اخلامسة) ب(الفقرة  –) ١(
  .يورك من املادة الرابعة يف اتفاقية نيو) ١(من الفقرة ) ب( الفقرة – )٢(
  . من املادة الرابعة يف اتفاقية نيويورك ) ٢( الفقرة – )٣(
  .من املادة اخلامسة يف اتفاقية نيويورك ) و(من الفقرة ) ١(الفقرة  -) ٤(
  .من املادة اخلامسة يف اتفاقية نيويورك ) و(من الفقرة ) ٢(الفقرة  -) ٥(
  .ك من املادة اخلامسة يف اتفاقية نيويور) أ(الفقرة  -) ٦(
  .من املادة اخلامسة يف اتفاقية نيويورك ) ب(الفقرة  -) ٧(



 

 ١٢٢

أن احلكم املطلوب تنفيذه صدر يف نزاع غري وارد يف مشارطة التحكيم أو يف عقد التحكيم،                   -٣
ومع ذلك جيوز االعتراف وتنفيذ جزء من احلكم املوافـق  . أو جتاوز حدودمها فيما قضى به       

 .)١(للشروط إذا أمكن فصله

 نظامخمالفة ملا اتفق عليه األطراف أو خمالفة ل       أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم           -٤
 .)٢(البلد الذي مت فيه التحكيم يف حالة عدم االتفاق

 يكتسب صفة النهائية ، بأن ألغته أو أوقفته السلطة املختصة يف البلد             أن احلكم التحكيمي مل      -٥
  .)٣(ها صدر احلكمنظامالذي مبوجب 

  .)٤(ضائي اتفاقية الرياض العربية للتعاون الق-:اًثاني
نصوص مواد اتفاقية الرياض العربية للتعـاون       ل لتنفيذ احلكم التحكيمي األجنيب الصادر وفقاً     

يف اململكة العربية السعودية ، جيب على طالب التنفيذ أن يرفق مع طلب التنفيـذ               القضائي  
  -:)٥(يتاآل

   .)٦(أصل احلكم الرمسي أو صورة منه   -١
  .)٧(أصل إعالن احلكم املطلوب تنفيذه   -٢
 .)٨(اًائيشهادة رمسية تدل على أن احلكم    -٣

                                         
  .٢٢٨انظر امللحق اخلامس ذا البحث ، ص. من املادة اخلامسة يف اتفاقية نيويورك ) ج(الفقرة  -) ١(
  . من املادة اخلامسة يف اتفاقية نيويورك ) د(الفقرة  -) ٢(
  .ة نيويورك من املادة اخلامسة يف اتفاقي) هـ(الفقرة  -) ٣(
  .٢٣٤انظر امللحق السادس ذا البحث ، ص –) ٤(
 تنص اتفاقية الرياض على شروط إجرائية معينة يتم إتباعها لتنفيذ األحكام ، وعلى هذا فيكون تعميم معايل رئيس ديوان املظـامل              مل -) ٥(

ورد نص ذلك يف حكـم ديـوان         ، وقد    تحكيميهـ هو األساس يف اإلجراءات املتبعة لتنفيذ احلكم ال        ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف    ٧رقم  
هـ والذي يبحث تصديق حكم حتكيمي صادر وفقاً التفاقية الرياض من دولة اإلمارات املنضمة إليها               ١٤١٥ لعام   ٢/ت/٢٣٥املظامل رقم   

نظر والتحقـق   وملا كانت الدائرة قد خاضت يف موضوع الدعوى وجزئياته وخلصت إىل رفض طلب التنفيذ دون ال               : "حيث ورد ما نصه   
هـ وما إذا كانـت الـشركة   ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧فيما جاء يف االتفاقية املذكورة وما أورده تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم  

سادساً املدعية قد أرفقت صوراً مصدقة من املستندات اليت أوجبت املادة اخلامسة من اتفاقية تنفيذ األحكام بني جامعة الدول العربية والبند                     
  .١٧٦انظر اجلانب التطبيقي ، ص .  "..هـ إرفاقها به واملتمثلة يف ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧من تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم 

  .هـ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧من البند سادساً من تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم ) ٢(من الفقرة ) أ(الفقرة – )٦(
  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧من البند سادساً من تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم ) ٢( الفقرة من) ب(الفقرة – )٧(
  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧من البند سادساً من تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم ) ٢(من الفقرة ) ج(الفقرة – )٨(



 

 ١٢٣

إذا كان احلكم صدر غيابياً فيجب إحضار شهادة رمسية تدل على أن اخلصوم حضروا على                  -٤
    .)١(الوجه الصحيح

أن ترفض تنفيذ احلكم التحكيمي األجنيب إذا        - وهي ديوان املظامل     -وجيوز للجهة املختصة    
  -:ةمت تقدمي دليل على أحد األمور التالي

   .)٢(غري سليماحلكم   صدورإجراءاتأن أحد    -١
   .)٣( نطاق اختصاص هيئة التحكيم غري يفاًاحلكم صادريكون أن    -٢
    .)٤(احلكم التحكيمي مل يكتسب صفة النهائيةيكون أن    -٣

 أن ترفض االعتـراف والتنفيـذ حلكـم         - وهي ديوان املظامل     -وللجهة املختصة بالتنفيذ    
    -:قاء نفسها ، يف إحدى حالتني ، مها التحكيم األجنيب وذلك من تل

 .)٥(أن يكون احلكم صدر يف مسألة جيوز االلتجاء فيها إىل التحكيم :احلالة األوىل
أن يترتب على تنفيذ احلكم التحكيمي األجنيب خمالفة للنظام العـام أو اآلداب    : احلالة الثانية 

   .)٦(العامة يف الدولة املطلوب منها التنفيذ
  .)٧(فاقية جامعة الدول العربية لتنفيذ األحكام ات-:اًثالث

تنفيذ األحكام األجنبيـة    نصوص مواد اتفاقية    ل لتنفيذ احلكم التحكيمي األجنيب الصادر وفقاً     
يف اململكة العربية السعودية ، جيب على طالب التنفيذ  بني الدول أعضاء جامعة الدول العربية 
  -: أن يرفق مع طلب التنفيذ ما هو آيت

   .)٨(ل احلكم الرمسي أو صورة منهأص   -١
  .)٩(أصل إعالن احلكم املطلوب تنفيذه   -٢

                                         
  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧ معايل رئيس ديوان املظامل رقم من البند سادساً من تعميم) ٢(من الفقرة ) د(الفقرة – )١(
  . ٢٣٤انظر امللحق السادس ذا البحث ، ص. يف اتفاقية الرياض ] ٣٧[من املادة ) ب( الفقرة – )٢(
  . يف اتفاقية الرياض ] ٣٧[من املادة ) ج( الفقرة – )٣(
  . يف اتفاقية الرياض ] ٣٧[من املادة ) ب( الفقرة – )٤(
  . يف اتفاقية الرياض ] ٣٧[من املادة ) أ( الفقرة – )٥(
  . يف اتفاقية الرياض ] ٣٧[من املادة ) هـ( الفقرة – )٦(
 جتدر اإلشارة هنا إىل أن أحكام مجيع الدول العربية تعامل بنصوص اتفاقية الرياض عدا مجهورية مصر العربية ، حيث إا مل تـنظم               – )٧(

. زال ديوان املظامل يعامل األحكام الصادرة عن مؤسساا القضائية وفق نصوص اتفاقية جامعة الدول العربيـة                 املذكورة ، وال   ةإىل االتفاقي 
  .٢٦٥انظر امللحق السابع ذا البحث ، ص

  . من املادة اخلامسة يف اتفاقية جامعة الدول العربية ) ١(الفقرة – )٨(
  . عة الدول العربية من املادة اخلامسة يف اتفاقية جام) ٢( الفقرة – )٩(



 

 ١٢٤

   .)١(ائياًشهادة رمسية تدل على أن احلكم    -٣
ذا كان احلكم صدر غيابياً فيجب إحضار شهادة رمسية تدل على أن اخلصوم حضروا على               إ   -٤

    .)٢(الوجه الصحيح
نفيذ احلكم التحكيمي األجنيب إذا     أن ترفض ت   - وهي ديوان املظامل     -وجيوز للجهة املختصة    

  -:مت تقدمي دليل على أحد األمور التالية
 .)٣(أن اخلصم احملكوم عليه غيابياً واملطلوب تنفيذ احلكم عليه مل يعلن على الوجه الصحيح   -١
   .)٤(  نطاق اختصاص هيئة التحكيم غري يفاًاحلكم صادريكون أن    -٢
ارض مع حكم قائم يف ذات الرتاع أو دعوى          يتع  تنفيذه احلكم التحكيمي املطلوب  يكون  أن     -٣

 .)٥(قائمة سابقة
 أن ترفض االعتـراف والتنفيـذ حلكـم         - وهي ديوان املظامل     -وللجهة املختصة بالتنفيذ    

   -:التحكيم األجنيب وذلك من تلقاء نفسها ، وذلك يف احلاالت التالية 
 جيوز االلتجاء فيها إىل     ال  صدر يف مسألة    التحكيمي األجنيب  أن يكون احلكم   :احلالة األوىل 

  .)٦(التحكيم
أن يترتب على تنفيذ احلكم التحكيمي األجنيب خمالفة للنظام العـام أو اآلداب    : احلالة الثانية 
  .)٧(ملكة العربية السعوديةالعامة يف امل

    .)٨(أن يكون احلكم التحكيمي ليس ائياً يف الدولة اليت صدر فيها: احلالة الثالثة
أن احلكم املطلوب تنفيذه صدر يف نزاع غري وارد يف مشارطة التحكيم أو يف              : بعةاحلالة الرا 

  .)٩(عقد التحكيم، أو جتاوز حدودمها فيما قضى به
  .)١٠(يعلنوا باحلضور على الوجه الصحيحأن يكون اخلصوم مل : احلالة اخلامسة

                                         
  .٢٦٥انظر امللحق السابع ذا البحث ، ص. من املادة اخلامسة يف اتفاقية جامعة الدول العربية ) ٣( الفقرة – )١(
  .من املادة اخلامسة يف اتفاقية جامعة الدول العربية ) ٤( الفقرة – )٢(
  .بيةمن املادة الثانية يف اتفاقية جامعة الدول العر) ب(الفقرة  -) ٣(
  .من املادة الثانية يف اتفاقية جامعة الدول العربية) أ( الفقرة – )٤(
  .من املادة الثانية يف اتفاقية جامعة الدول العربية ) د( الفقرة – )٥(
  .من املادة الثالثة يف اتفاقية جامعة الدول العربية ) أ( الفقرة – )٦(
  .امعة الدول العربية من املادة الثالثة يف اتفاقية ج) هـ( الفقرة – )٧(
  .من املادة الثالثة يف اتفاقية جامعة الدول العربية ) و( الفقرة – )٨(
  .من املادة الثالثة يف اتفاقية جامعة الدول العربية ) ج(الفقرة  -) ٩(
انظر امللحق السابع ـذا  . كم غيابياً  مل تقيد املادة ذلك بأن يكون احل.من املادة الثالثة يف اتفاقية جامعة الدول العربية    ) د(الفقرة   -) ١٠(

  . ٢٦٥البحث ، ص



 

 ١٢٥

ظام دولة لـيس     عن ن  اً أن يكون احلكم التحكيمي املطلوب تنفيذه صادر       -:احلالة الثالثة 
    .بينها وبني اململكة العربية السعودية اتفاقية لتنفيذ أحكام التحكيم 

إقلـيم  على عندما يتقدم صاحب الطلب إىل ديوان املظامل بطلب تنفيذ حكم حتكيمي صادر      
دولة ليس بينها وبني اململكة العربية السعودية اتفاقية تنفيذ أحكام ، فإن املرسوم امللكي رقم               

هـ واملتضمن انضمام اململكة العربية الـسعودية إىل        ١٦/٧/١٤١٤لصادر بتاريخ    وا ١١/م
تصرح اململكة على أساس     "اآليتاتفاقية االعتراف وتنفيذ أحكام احملكَّمني األجنبية نص على         

املعاملة باملثل أا ستقصر تطبيق االتفاقية على االعتراف وتنفيذ أحكام احملكَّمني الـصادرة             
ومعىن هذا التصريح أن اململكة ليست ملزمة بتنفيـذ أحكـام           . )١("لة متعاقدة على إقليم دو  

دولة متعاقدة وملتزمة بـذات  ل عن مؤسسات قضائيةاحملكَّمني األجنبية إال إذا كانت صادرة   
دولة غري متعاقدة فهـي ال      ل ذا كانت األحكام صادرة عن مؤسسات قضائية      أما إ . االتفاقية  

 .لى أساس هذه االتفاقية تلزم اململكة بالتنفيذ ع
هـ علـى أن    ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف    ٧كما نص تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم         

الديوان خمتص بالفصل يف طلبات تنفيذ األحكام األجنبية ، مبا يف ذلك األحكام الـصادرة               "
رتبط مع  من أي من الدول املنضمة إىل اتفاقية جامعة الدول العربية ، والدول األخرى اليت ت              

تلك اليت يتم التعامل معها على أساس مبدأ التبادل ، أي           .. اململكة باتفاقيات ثنائية ، وكذا      
، فيتبني من نص التعميم أن الدول اليت ال تربطها مع اململكة العربية السعودية              " املعاملة باملثل 

ل مواجهة حكم صادر    وهلا يف حا  . أي اتفاقية ال تلتزم اململكة بتنفيذ األحكام الصادرة عنها          
 إقليم اململكة أن تعاملها مببدأ التبادل وهو املعاملة مبثل ما تعامل به الدولـة     علىعنها لتنفيذه   

  وهل هي تقوم بتنفيذها أم ال ؟. ة الصادر عنها احلكم أحكام اململك
يف احلاالت اليت ال حتكمها اتفاقيات بـني        "مث نص ذات التعميم يف موضع آخر بأنه         

 وبني الدولة اليت ينتمي إليها طالب التنفيذ واليت يستند فيها طالب التنفيذ إىل مبـدأ                اململكة
املعاملة باملثل فإن على طالب التنفيذ عبء إثبات أن الدولة اليت ينتمي إليها تلتزم مع اململكة                

ة ال  ، فعلى املدعي الذي يطالب بتنفيذ احلكم التحكيمي الصادر من دول          " مببدأ املعاملة باملثل  

                                         
وقـدم وكيـل   "هـ الذي نص على إثبات هذا املبدأ ، حيث ورد فيه ما نـصه  ١٤١٨ لعام  ٢/ت/٢٠٨ حكم ديوان املظامل رقم      – )١(

  .١٦٧ون بـاجلانب التطبيقي ، صوسريد بيان ذلك بالتفصيل إن شاء اهللا تعاىل يف الفصل الثالث املعن" املدعي ما يفيد املعاملة باملثل



 

 ١٢٦

تربطها باململكة العربية السعودية أي اتفاقية لتنفيذ األحكام أن يقوم أوالً بإثبات أن الدولـة              
. كة العربية السعودية على إقليمها    الصادر عنها احلكم تلتزم بتنفيذ األحكام الصادرة عن اململ        

. ادر لـه    وبعد أن يقوم طالب التنفيذ بإثبات ذلك يتم البدء يف إجراءات تدقيق احلكم الص             
وجتـدر  "كما نص بذلك تعميم معايل رئيس ديوان املظامل السابق ذكره حيـث ورد فيـه           

اإلشارة إىل أن جمرد إثبات توافر املعاملة باملثل ال يعين بذاته إقرار تنفيذ احلكم األجنيب ، بل                 
ـ                  سري يف  إن إثبات ذلك األمر يعد مبثابة مسألة أولية ، فإذا وفّق املدعي يف إثباا أمكـن ال

إجراءات نظر الطلب ، ويسترشد يف مثل هذا احلاالت باألحكام الواردة باتفاقيـة تنفيـذ               
وهذا الـنص واضـح وصـريح يف أن         ". األحكام األجنبية بني دول جامعة الدول العربية      

اإلجراءات املتبعة لتدقيق احلكم التحكيمي األجنيب بعد إثبات املعاملـة باملثـل هـي ذات               
وط املتبعة يف حاالت تنفيذ األحكام الصادرة عن دول جامعـة الـدول             اإلجراءات والشر 

  .)١(العربية

                                         
   .١١٥راجع ما ذكرناه يف ذلك ، ص -) ١(



 

 ١٢٧

  الثالثاملبحث 
  كام التحكيم الوطنية واألجنبية آثار احلكم بالتنفيذ على أح

  يف اململكة العربية السعودية
  

  
    -: ا مهمطلبنيويشتمل على 
  الوطنية  أحكام التحكيم  آثار احلكم بالتنفيذ على   : املطلب األول 

 . يف اململكة العربية السعودية
  األجنبية  أحكام التحكيم  آثار احلكم بالتنفيذ على   : املطلب الثاين 

 . ة السعوديةيف اململكة العربي



 

 ١٢٨

  األول املطلب
  
  

  آثار احلكم بالتنفيذ على أحكام التحكيم الوطنية
  يف اململكة العربية السعودية

  
  
بنظر الرتاع يرتقي باحلكم التحكيمي     أصالً  صدور احلكم بالتنفيذ من اجلهة املختصة       

  . يف حكم األحكام القضائية الصادرة منهاالوطين ليصبح
 هفال يكون هناك فرق بني احلكم الصادر عن ديوان املظامل وقد أشرف على إجراءات             

 وبـني احلكـم     ، ومساع املرافعة والدفاع مث إصدار احلكـم         رفع الدعوى بالكامل من بدء    
ق عليه الديوان وقام بتذييله بالصيغة التنفيذية التحكيمي الذي صد.  

كما أن احلال هو نفسه فيما يتعلق باحملاكم العامـة واحملـاكم اجلزئيـة يف نطـاق               
  .اختصاصها وبعد أن تصدق على احلكم التحكيمي وتقوم بتذييله بالصيغة التنفيذية 

احلكم "على اعتبار ] ٢١[هـ يف املادة ١٤٠٣حيث نص نظام التحكيم الصادر عام       
نفيذه حسب املادة السابقة يف قوة احلكم الصادر من         الصادر من احملكمني بعد إصدار األمر بت      

] ٤٤[، كما أوضحت الالئحة التنفيذية ذلك يف املـادة          "اجلهة اليت أصدرت األمر بالتنفيذ    
مىت صدر األمر بتنفيذ قرار التحكيم أصبح سنداً تنفيذياً وعلى كاتـب اجلهـة              "ونصها أنه   

لصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً ـا       املختصة أصالً بنظر الرتاع أن تسلم احملكوم له ا        
   :األمر بالتنفيذ مذيلة بالصيغة اآلتية 



 

 ١٢٩

يطلب من كافة الدوائر واجلهات احلكومية املختصة العمل على تنفيذ هذا القـرار             (
. ")ال القوة اجلربية عن طريق الشرطة     جبميع الوسائل النظامية املتبعة ولو أدى ذلك إىل استعم        

  .  املادة السادسة من قواعد املرافعات أمام ديوان املظاملكما نصت على ذلك
 أنه يترتب على تصديق وقبول طلب تنفيذ احلكـم التحكيمـي        فيتضح لنا مما سبق   

الوطين من اجلهة املختصة األمر بتنفيذه وإسباغ القوة التنفيذية الصادرة من اجلهات القضائية             
قى باحلكم التحكيمي إىل مستوى األحكـام       األمر الذي ير  . اليت باململكة على ذات احلكم      

  . الصادرة عن ذات اجلهة املصدقة 
   :يترتب على ما سبق آثار كبرية ، منهاو

    .وجوب الوفاء مبا تضمنه احلكم    -١
فبعد أن يكتسب احلكم التحكيمي القوة اليت متنع املساس بقوته التنفيذية فإن على احملكـوم               

 .)١( عنه العقابفي قام بذلك توجه إليه الثواب وانتعليه الوفاء مبا تضمنه احلكم ، فإذا

    .انتهاء عمل هيئة التحكيم    -٢
وذلك مبين على حق االعتراض على احلكم من أحد اخلصوم احملكوم عليهم املنصوص عليه              

حيث نصت املادة املذكورة على أن حق االعتراض ميتد خلمسة عشر يوماً            ] . ١٩[يف املادة   
   .من تاريخ إعالن احلكم 

    .)٢(اكتساب حكم احملكَّمني قوة األحكام القضائية   -٣
 ] .٤٤[والالئحة التنفيذية له يف املادة ] . ٢١[حيث نص نظام التحكيم على ذلك يف املادة 

    .اكتساب احلكم القوة التنفيذية اليت ختول بالتنفيذ اجلربي    -٤
فعات واإلجـراءات   وقواعد املرا  ]٤٤[حيث نصت الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم املادة        

على تذييل احلكم بالصيغة التنفيذية اليت متكن احملكوم له مـن           ] ٦[أمام ديوان املظامل املادة     

                                         
تنفيذ أحكام احملكَّمني وإشكاالت التنفيذ ، ندوة الـصلح والتحكـيم ، رئاسـة حمـاكم الطـائف ،                 .  السعدان، عبداهللا بن محد    – )١(

  .٢٨هـ، ص١٤٢٤
  .٤٦مرجع سابق ، ص.  حشيش، أمحد حممد– )٢(



 

 ١٣٠

 ورقابته بنـاًء    القضاءالتنفيذ اجلربي وهو التنفيذ الذي تقوم به السلطة العامة حتت إشراف            
حلصول علـى   افاحلكم التحكيمي مشتمل على ثالثة أمور ختوله        . )١(على طلب احملكوم له   

   -:هذه القوة وهي 

 . له قوة ملزمة اً نظاميأنه حجة باعتباره عمالً §

  .اً إجرائياًأنه رمسي يف اإلثبات باعتباره حكم §

 .)٢(أنه واجب التنفيذ §

 

                                         
  .٢٩مرجع سابق ، ص.  بن محد السعدان، عبداهللا– )١(
  .٣١مرجع سابق ، ص.  حشيش، أمحد حممد– )٢(



 

 ١٣١

  اينـثـال لبـطـامل
  
  

  آثار احلكم بالتنفيذ على أحكام التحكيم األجنبية
  يف اململكة العربية السعودية

  
  

يرتقي باحلكم التحكيمي   الرتاع   بنظر    أصالً نفيذ من اجلهة املختصة   صدور احلكم بالت  
األجنيب ليصبح يف حكم األحكام القضائية الصادرة من اجلهات القضائية يف اململكة العربيـة     

  .السعودية 
 الـصادر يف    ٧وقد نص على ذلك تعميم معايل رئـيس ديـوان املظـامل رقـم               

ضاء الدائرة املختصة بقبول طلب تنفيـذ       ويترتب على ق  "هـ حيث جاء فيه     ١٥/٨/١٤٠٥
 أن تسبغ على احلكم األجنيب ذات القـوة التنفيذيـة الـيت              ، احلكم األجنيب واألمر بتنفيذه   

وإذا كان ملا يصدر عن الديوان يف طلبات        . لألحكام الصادرة من اجلهات القضائية باململكة       
  ،  يف حالة القضاء بتقريـره     جنيباأل الذي يرقى باحلكم      ، تنفيذ األحكام األجنبية هذا الشأن    

    " ....إىل مستوى األحكام واجبة التنفيذ الصادرة من حماكم اململكة
فالسلطة املطلوب منها تنفيذ احلكم التحكيمي األجنيب هي اليت تعطي هذا احلكـم             

  -:، منها كبرية  آثار ذلكويترتب على . القوة التنفيذية وصيغتها 
   . م التحكيمي األجنيب إضفاء صفة الشرعية على احلك   -١

 ألنه فاقـد للقـوة     ،  إقليم الدولة املطلوب منها التنفيذ     علىحيث إنه يف األصل ليس حجة       
 واحلكم األجنيب ليس له صفة الشرعية إال على إقليم الدولـة الـيت       ، اًالتنفيذية لكونه أجنبي  

الـصفة الـيت   صدر فيها ، وصدور حكم التنفيذ من الدولة املطلوب منها ذلك يضفي عليه  
 .جتعل للحكم األجنيب مسوغاً لتنفيذه على إقليم الدولة 



 

 ١٣٢

   . التحكيمي األجنيب مبا تضمنه احلكمإلزام املدعى عليه التنفيذ   -٢
فبعد أن يكتسب احلكم التحكيمي القوة اليت متنع املساس بقوته التنفيذية فإن على احملكـوم               

  .)١( عنه العقابفيذلك توجه إليه الثواب وانت الوفاء مبا تضمنه احلكم ، فإذا قام ب إمتامعليه
    .اكتساب حكم احملكَّمني قوة األحكام القضائية    -٣

ن حكم التحكيم املطلوب تنفيذه هو حكم ائي حائز لقوة األمر املقضي به ، فكان               إحيث  
مقبوالً من الناحية املنطقية أن يكتسب قوة األحكام القضائية يف نفس الدولة املطلوب منها               

 .)٢(تنفيذال
    .اكتساب احلكم القوة التنفيذية اليت ختول بالتنفيذ اجلربي    -٤

على تذييل احلكـم    ] ٦[حيث نصت قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل املادة          
بالصيغة التنفيذية اليت متكن احملكوم له من التنفيذ اجلربي وهو التنفيذ الذي تقوم به الـسلطة     

فـاحلكم التحكيمـي    . )٣(ف القضاء ورقابته بناًء على طلب احملكوم له        حتت إشرا  تنفيذيةال
   -:يشتمل على ثالثة أمور ختوله احلصول على هذه القوة وهي 

 . له قوة ملزمة اً نظاميأنه حجة باعتباره عمالً §
  .اً إجرائياًأنه رمسي يف اإلثبات باعتباره حكم §
   .)٤(أنه واجب التنفيذ §

  

                                         
  .٢٨مرجع سابق ، ص.  السعدان، عبداهللا محد– )١(
  .٤٦مرجع سابق ، ص.  حشيش، أمحد حممد– )٢(
  .٢٩مرجع سابق ، ص.  السعدان، عبداهللا بن محد– )٣(
  .٣١مرجع سابق ، ص.  حشيش، أمحد حممد– )٤(



 

 ١٣٣

 الفصل الثالث
  

اجلانب التطبيقي ويشتمل على دراسة وحتليل قضايا حتكيمية 
  صادرة عن ديوان املظامل باململكة العربية السعودية 

  
  :ويشتمل على مبحثني   

مناذج لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية يف : املبحث األول
  .اململكة العربية السعودية 

نفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف مناذج لت: املبحث الثاين
  .اململكة العربية السعودية 



 

 ١٣٤

 
  
  
  

  املبحث األول
  
  
  

  تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية
  يف اململكة العربية السعودية

  



 

 ١٣٥

  القضية األوىل
  هـ١٤١٩ لعام ٣/ت/٧دراسة احلكم رقم 

  هـ١٤١٨ لعام ١١٤والصادر بتنفيذ حكم التحكيم الوطين رقم 
  

   :تفصيل الدعوى كما وردت يف حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل: املرحلة األوىل
  

  هـ١٤١٩ لعام ٣/ت/٧حكم رقم 
  هـ١٤١٣ق لعام /١٣٣٩/٢يف القضية رقم 

  املقامة فيها الدعوى 
  التجارية... املدعية  ...شركة/ من 
  انترناشيونال... املدعى عليها/ ...ضد 

  هـ١٤١٨ لعام ١١٤والصادر بشأا حكم الدائرة التجارية احلادية عشرة رقم 
هـــ ٢٨/١/١٤١٩ففـي یــوم األحـد املوافــق    :رسول اهللا وآله وصحبه أمجعني وبعد  والصالة والسالم على  ،احلمد هللا رب العاملني    ــر الـــــدائرة    عضوًا  ..............................   النائب املساعد عضوًا  ..............................   النائب املساعد رئیسًا  ..............................   النائب املساعد -:هـ من كل من ١٤١٧ لعام ٣٩و ٣٧وفقًا لقراري معايل رئیس الـدیوان رقمـي         املـشكلة  ) الدائرة الثالثة (تدقیق القضایا   دیـوان املظـامل بالریـاض هیئـة        اجتمعت مبقر    ــني ســـ ــضور أمـــ / حبـــ  :اآلتي وبعد دراستها واملداولة فیها أصـدرت احلكـم         .أسبابه املدعیة وفیها عن الدائرة وعلى االعـرتاض املقـدم مـن          اطلعت علـى أوراق القـضیة واحلكـم الـصادر          هــ وقـد    ٩/٢/١٤١٨احملالة إىل اهلیئة بتـاریخ      وذلك للنظـر يف القـضیة املـذكورة أعـاله         ..............................



 

 ١٣٦

ــهمااملدعى علیهـا عقـد وكالـة التوزیـع املـربم           بینهما بشأن طلب املدعیة التعویض عن إـاء        ر يف النـزاع الناشـئ      بتعیني حمكم منفرد للنظ   هـ ضد املدعى علیها طالبًة احلكـم       ٢٥/١١/١٤١٣تقدمت إىل الـدیوان بالئحـة دعـوى مؤرخـة يف           الالزم إلصدار هذا احلكم يف أن الشركة املدعیة        حیث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل بالقدر     :هیئة التدقیق ــدائرة   ،بین ــضیة إىل ال ــة الق م املتــضمنة ٥/٣/١٩٩٤هـــ املوافــق ٢٥/٨/١٤١٤الطرفني وتقدما بوثیقة التحكـیم املؤرخـة يف        التجاریة احلادیة عشرة مثـل أمامهـا وكـیال          وبإحال ــ ــة  اتفـــ ــى إقامـــ ــرفني علـــ ــم  الوثیقة بتوقیع وكیل املدعیة ووكیل املـدعى        وقـد ذیلـت      ، والنظر يف طلباهتما جتاه األخرى    مطلق الصالحیة للقیام مبهمة التحكیم بینهما      حمكمًا منفـردًا لـه     ...................... اق الطـــ ــع احملكـ ــت بتوقیـ ــذلك ذیلـ ــا وكـ وموافقتـــه علـــى ...................... علیهـ هــ وقـد    ٢٩/٥/١٤١٦إیداع حكم احملكم بتاریخ     الدائرة اعتماد وثیقة التحكـیم وقـد جـرى         هــ قـررت    ٢٨/٨/١٤١٤وجبلـسة   . قیام بذلك   ال هــ الـذي قـضت      ١٤١٨ لعام   ١١٤التدقیق رقم   عشرة يف االعرتاض وأصـدرت بـشأنه حكمهـا حمـل           علیها فنظـرت الـدائرة التجاریـة احلادیـة         هـ وكیل املـدعى    ٧/٦/١٤١٦اعرتض علیه بتاریخ     ــًا .موضوعًا قبول اعرتاض املدعى علیها شـكال  ورفـضه        : أوال  -:فیه مبا یلي  ــرد  : ثانیـ ــم املنفـ ــم احملكـ ــد حكـ يف النزاع القـائم    ...................... تأییـ ــم   ــضیة رق ــام /١٣٣٩/٢يف الق ـــ ١٤١٣ق لع ه ضـد  ....... املدعیة  ..... املقامة من شركة     فیمـا  ....... .املدعى علیهـا    ...... شركة    -:انتهى إلیه من 
ــال  ( ریــال ســعودي  ٤٩٧٫٠٠٠مبلغــًا وقــدره  إلزام املدعى علیها بأن تـدفع للمدعیـة        -١ ــف ری ــسعون أل ــبعة وت ــة وس  .لذلك نتیجة اليت حققتها للمدعى علیها ووكیلها اجلدید      سبیل الرتویج ملنتجات املدعى علیها واملیزة      مقابـل املـصاریف الـيت حتملتـها يف         ) سعوديأربعمائ
ــدره  إلزام املدعى علیها بأن تـدفع للمدعیـة        -٢ ــًا وق ــعودیًا  ٣٦١٫٢٥٠مبلغ ــاال  س  :وهو عبارة عن). ن ریاال  سعودیًاومخسوثالمثائــة وواحــد وســتون ألفــًا ومائتــان ( ری



 

 ١٣٧

ن وواحـد وسـت   ( ریال سـعودي     ٦١٫٠٠٠  - أ  .العمالة لتسویق املنتج اجلدید مقابــل تــدریب ) ألــف ریــال ســعودي
ن وسـتة ومثـان   (ودي   ریال سـع   ٨٦٫٠٠٠  - ب  .تدني أسعار املنتجات املنافسة املخزون نتیجـة الكـساد املنـسوب إىل        مقابـل خـسائر يف     ) ألف ریال سـعودي   
ــدم الصادر فیهـا مـن احملكَّـم املـذكور واالعـرتاض           أنــه باطالعهــا علــى أوراق القــضیة واحلكــم وقد بنت الدائرة حكمها ذلك علـى أسـاس       .رد طلبات املدعى علیها : رابعًا .رد ما عدا ذلك من طلبات للمدعیة : ثالثًا .لدیها من منتجات عقب إاء الوكالة       يف حماولة لتصریف مـا تبقـى        لعمالئهااإلضافیة اليت اضطرت املدعیـة ملنحهـا       تعویضًا عـن اخلـصومات     ) ریاال  سعودیاً وأربعة عـشر ألفـًا وثالمثائـة ومخـسني         ن امائتــ( ریــاال  ســعودیًا  ٢١٤٫٣٥٠  - ت ــا   املق ــدعى علیه ــل امل ــن وكی ــه م . الدائرة حمل التدقیق واالعرتاض املقدم علیه       مستندات القضیة مبا فیها حكم التحكیم وحكم       وحیث إن هیئـة التـدقیق باطالعهـا علـى         .الئحة اعرتاض خالل األجل احملدد نظامًا لالعرتاض وذلك بتقدمي  ................ ......علیها  وقد اعرتض على هـذا احلكـم وكیـل املـدعى         .وتأیید حكم التحكیم القضیة مما یتعني معه رفـض االعـرتاض موضـوعًا          سائغًا مـن وقـائع صـحیحة وثابتـة يف أوراق           احملكَّم على أسباب تـربره ومستخلـصه استخالصـًا         ومناقشتها له وما ظهر هلـا مـن قیـام حكـم            علی مـن  ) ١٩(بتنفیذ احلكم وفقًا ملقتـضى املـادة        یرتتــب علیــه رفــض االعــرتاض موضــوعا واألمــر یدعو إىل نقض حكم التحكـیم أو تعدیلـه ممـا           الدائرة فیما خلصت إلیه من عدم وجـود مـا          إىل نتیجــة ســائغة صــحیحة فإــا تتفــق مــع عرتض مفصال  وخلص من ذلـك      مناقشة ما أثاره امل    استوىفوحیث ظهر للهیئة أن حكم التحكیم قد         ــا    : أوال  -: مبا یلي – الدائرة الثالثة   –حكمت هیئة التدقیق     لذلك .نظام التحكیم  ــدعى علیه ــرتاض امل ــول اع ــدم قب ــًا ...................... .ع ــة  : ثانی ــدائرة التجاری ــم ال ــد حك هـ الـصادر   ١٤١٨ لعام   ١١٤احلادیة عشرة رقم    تأیی . هـــ ١٤١٣ق لعــام /١٣٣٩/٢يف القــضیة رقــم   وباهللا التوفیق ،،،



 

 ١٣٨

رئــیس     عضو     عضو    أمني السر   ................... ................... توقیع      توقیع      توقیع      توقیع ئةاهلی   ...................  ................... 
  

  :دراسة القضية وحتليلها على ضوء الدراسة النظرية : املرحلة الثانية
  :يتبني مما سبق 

  .هـ١٤١٩وتارخيه ] ٣/ت/٧[أن رقم احلكم هو 
  .بديوان املظامل ) الدائرة الثالثة(لقضايا أن مصدره هيئة تدقيق ا

هـ من  ١٤١٨الصادر عام   ] ١١٤[أن هذا احلكم فصل يف اعتراض مقدم على احلكم رقم           
  .الدائرة التجارية احلادية عشرة 

    :أطراف الدعوى 
  التجارية... املدعية ...شركة 

  انترناشيونال... املدعى عليها...
     :موضوع الدعوى
فوع من املدعى عليها على حكم الدائرة املذكور والقاضي بتأييد وتنفيـذ            تدقيق الطعن املر  

  .حكم التحكيم الوطين الصادر على املدعى عليها 
  :حتليل القضية مع تطبيق الشروط املوضوعية واإلجرائية على الوقائع 

إلطار لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط تدعم النتائج اليت توصلنا إليها يف ا              
النظري البد من ذكر وقائعها باختصار ، فنقول بأن وقائع هذه الدعوى حسب الترتيـب               

  -:الزمين هي
. تقدم املدعي واملدعى عليه إىل ديوان املظامل بالئحة دعوى العتماد وثيقة التحكـيم              : أوالً

  . وقد اختار طرفا الرتاع حمكَّماً منفرداً للحكم يف الرتاع بينهما 
 النظامي ، واشـتملت هـذه       لتقدمي وثيقة التحكيم بناًء على اتفاقهما وفق الشك       مت  : ثانياً

  -:الوثيقة على 
  .أمساء أطراف الرتاع  §



 

 ١٣٩

 .موضوع الدعوى بني أطراف الرتاع ومطالبام  §
 .اسم احملكَّم وموافقته على التحكيم  §
 .توقيع اجلميع على ما سبق  §

 .هـ ٢٨/٨/١٤١٤ومت اعتماد الوثيقة من ديوان املظامل بتاريخ 
 بناًء على وثيقـة     اًأن يكون حكم التحكيم صادر    (وهذا يطبق الشرط اإلجرائي األول وهو       

  ) .حتكيم معتمدة من اجلهة املختصة أصالً بنظر الرتاع
شرع احملكَّم يف النظر يف الدعوى ومساع أقوال أطراف الرتاع ، وباشرت هيئة التحكيم     : ثالثاً

  .اءات الوصول إىل احلكم على أساس سليم وموافق للنظام أعماهلا القضائية وسارت إجر
  :ومن هذه الوقائع يتبني لنا تطبيق بعض الشروط املوضوعية وهي 

حيـث مت اعتمـاد     .  عن اتفاق حتكيم سليم من أساسه        أن يكون احلكم التحكيمي صادراً       -١
  . وأنه سليم من أساسه الشرعيةوثيقة التحكيم وهذا يكسبه صفة 

حيـث إن  . ز النظر فيها عن طريق التحكيم       ع الرتاع من املواضيع اليت جيو     أن يكون موضو     -٢
ى أن  ديوان املظامل باعتماده وثيقة التحكيم يف موضوع الرتاع القائم واملوضح فيها ، يدل عل             

 حيث إن الـرتاع بـني        تدل عليه   وقائع القضية   أن إضافة إىل . املوضوع جيوز التحكيم فيه     
استحقاق املدعي ملبالغ مالية وحنوها مما جيوز التنازل فيـه وجيـوز            املدعي واملدعى عليه يف     

 .الصلح فيه 
أن يكون املوضوع الذي تضمنه حكم التحكيم املطلوب تنفيذه داخالً يف نطـاق اتفـاق                  -٣

ودل عليه قبول وثيقة حكم التحكيم اليت اشتملت علـى الـشكل            .  التحكيم وحمدداً فيه  
   .كم يف نطاق الرتاع احملدد يف وثيقة التحكيم النظامي ، ومن أمهها أن يكون احل

ودل عليه  .  أن يكون حكم التحكيم صادراً يف امليعاد احملدد يف وثيقة التحكيم أو يف النظام                -٤
قبول احلكم من اجلهة املختصة أصالً بنظر الرتاع إضافة إىل اعتمادها لوثيقة التحكيم مما يدل       

 وثيقة التحكيم أو أن أطراف الرتاع قـد تقـدموا           على أن احلكم صدر يف امليعاد احملدد يف       
    .وقت احملدد نظاماً بطلب متديد لل

أصدر احملكَّم املنفرد حكمه يف الرتاع وقام بتسليم طريف الرتاع النسخ املخصصة هلما،             : رابعاً
ومت إيداع وثيقة احلكم لدى ديوان املظامل يف املدة النظامية ، دل عليه قبول ديوان املظـامل                 

وجـاءت وثيقـة احلكـم    . هـ ٢٩/٥/١٤١٦ذا اإليداع ، وقد مت هذا اإليداع بتاريخ       هل



 

 ١٤٠

أن يتم إيداع وثيقة حكم     (ويف هذا حتقيق للشرط اإلجرائي الثالث وهو        . بالشكل النظامي   
فقبول ديوان املظامل إليداع وثيقة حكم      ) التحكيم لدى اجلهة املختصة وفق الصيغة النظامية      

   عديلها تا وردت وفقاً للصيغة النظامية وإال كان أعادها هليئة التحكيم ل          التحكيم دليل على أ
  .وفق الصيغة النظامية 

أن يتم إيداع النسخة األصلية لوثيقة حكم التحكيم (وفيه حتقيق للشرط اإلجرائي الرابع وهو 
ظامل فقبول ديوان امل  ) مشتملة على الصيغة النظامية خالل سبعة أيام من تاريخ إيداع املسودة          

  .هلذا اإليداع دليل واضح وصريح على ذلك 
  :كما حيقق شرطني موضوعيني آخرين مها 

    . أن يكون حكم التحكيم صادراً باإلمجاع إذا كان توفيقياً وباألغلبية إذا كان قضائياً   -١
  .ومبا أن احملكَّم منفرد فإن هذا الشرط قد حتقق 

ودل عليه قبول واعتمـاد      .  أو نظامية   حكم التحكيم خمالفة شرعية    أن ال تترتب على تنفيذ       -٢
وثيقته من اجلهة املختصة أصالً بالفصل يف الرتاع وهي ديوان املظامل وإضافة على ذلك إصدار            

مما يدل على أن احلكم ال يترتب على   . هـ  ١٤١٨ لعام   ١١٤حكم الدائرة حمل التدقيق رقم      
   .تنفيذه خمالفات شرعية 

ضمن منطوق حكم احملكَّم وهو ال يشتمل على فوائد ربوية          إضافة إىل أن حكم هيئة التدقيق ت      
     - :اآليتأو غريها من املخالفات الشرعية ، ومنطوق حكم التحكيم ك

ــدره  إلزام املدعى علیها بأن تـدفع للمدعیـة         -"   ــًا وقـ ــعودي ٤٩٧٫٠٠٠مبلغـ ــال سـ ) أربعمائة وسبعة وتسعون ألف ریال سـعودي      ( ریـ ن وواحـد وسـت   (ال سـعودي     ری ٦١٫٠٠٠  • :وهو عبارة عن ). سعودیًاوواحد وستون ألفـًا ومائتـان ومخـسون ریـاال           ثالمثائة ( ریاال  سعودیًا    ٣٦١٫٢٥٠مبلغًا وقدره    إلزام املدعى علیها بـأن تـدفع للمدعیـة          - .للمدعى علیها ووكیلها اجلدید نتیجة لذلك ملنتجات املدعى علیها واملیـزة الـيت حققتـها          سبیل الرتویـج    مقابل املصاریف اليت حتملتها يف     ن وسـتة ومثـان   ( ریال سـعودي     ٨٦٫٠٠٠  • .لتسویق املنتج اجلدید مقابـل تـدریب العمالـة      ) ألف ریال سـعودي    ــعار  مقابـل خـسائر يف املخـزون       ) ألف ریال سعودي   ــدني أس ــسوب إىل ت ــساد املن  .املنتجات املنافسة نتیجــة الك



 

 ١٤١

ن امائتــ( ریــاال  ســعودیًا  ٢١٤٫٣٥٠  •    ." رد طلبات املدعى علیها - . رد ما عدا ذلك من طلبات للمدعیة - .الوكالة لتصریف ما تبقى لدیها من منتجات عقب إاء        اضــطرت املدعیــة ملنحهــا لعمالئهــا يف حماولــة تعویضًا عن اخلصومات اإلضـافیة الـيت       ) سعودیًا وثالمثائــة ومخــسني ریــاال  وأربعــة عــشر ألفــًا
  

    .هو واضحالفة شرعية كما فمنطوق حكم التحكيم ال يتضمن أي خم
 .ونعود اآلن الستكمال استعراض وقائع القضية 

 الرتاع صورة من إعالن احلكم أصبح لديهما مدة لالعتراض هي  بعد أن استلم طرفا   : خامساً
مخسة عشر يوماً ، ويف حال انقضت هذه املدة من دون أن            ] ١٨[كما نص النظام يف املادة      

  .م يصبح ائياً واجب النفاذ يعترض أحد اخلصوم على احلك
ديـوان   على احلكم لدى اجلهة املختصة أصالً بنظر الرتاع  اًقدم املدعى عليه اعتراض   : سادساً
هـ ، أي قبل انتهاء املـدة  ٧/٦/١٤١٦ خالل املدة املقررة يف النظام ، وذلك بتاريخ        املظامل

  .فتم قبول االعتراض شكالً . املقررة له بستة أيام 
. ظرت اجلهة املختصة أصالً بنظر الرتاع يف اعتراض احملكـوم ضـده موضـوعاً               ن: سابعاً

هـ بقبول االعتراض شكالً ورفضه موضـوعاً ،        ١٤١٨ لعام   ١١٤وأصدرت حكمها رقم    
  :ووضحت سبب حكمها هذا بقوهلا 

 وقد بنت الدائرة حكمها ذلـك علـى أسـاس           "  
ــا     احملكَّـم املـذكور واالعـرتاض       الصادر فیهـا مـن    أنــه باطالعهــا علــى أوراق القــضیة واحلكــم  ــدعى علیه ــل امل ــن وكی ــه م ــدم علی القضیة مما یتعني معه رفـض االعـرتاض موضـوعًا          سائغًا مـن وقـائع صـحیحة وثابتـة يف أوراق           احملكَّم على أسباب تـربره ومستخلـصه استخالصـًا         ومناقشتها له وما ظهر هلـا مـن قیـام حكـم            املق

  ."وتأیید حكم التحكیم
أن يكـون   (واضح على حتقق الشرط الثاين من الشروط اإلجرائية الذي هو           ويف هذا دليل    

  ) .حكم التحكيم صادراً عن إجراءات ساملة من املخالفات اليت نص عليها النظام
بعد أن استلم املعترض نسخة من إعالن حكم الدائرة القاضي بتأييد حكم التحكـيم              : ثامناً

وإال أصبح احلكم ائياً    . ية واملقررة بـثالثني يوماً     فإن له االعتراض عليه خالل املدة النظام      
  .واجب النفاذ 
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 على احلكم الصادر عن الدائرة لدى اجلهة املختصة أصـالً           اًقدم املدعى عليه اعتراض   : تاسعاً
فـتم قبـول    .  خالل املدة املقررة يف النظام ، وهي ثالثني يومـاً            ديوان املظامل بنظر الرتاع   

    .االعتراض شكالً 
مت رفع احلكم هليئة تدقيق القضايا بديوان املظامل للنظر يف اعتراض اخلصم املعتـرض              : اشراًع

  .وتدقيقه بأوراق القضية للحكم بعدها 
وأصدرت هيئة تدقيق القضايا بعد أن أمتت االطالع على األوراق واالعتـراض املرفـوع               

ث مت تقدميه يف    هـ والقاضي بقبول االعتراض شكالً حي     ١٤١٩ لعام   ٣/ت/٧حكمها رقم   
  :ورفضه موضوعاً ، كما وضحت سبب الرفض بقوهلا . الوقت احملدد له 

 مناقـشة مـا     اسـتوىف  أن حكم التحكیم قـد       "
أثاره املعرتض مفصال  وخلص من ذلـك إىل نتیجـة          

   "سائغة صحیحة
 أمرت هيئة تدقيق القضايا على ضوء النتيجة اليت توصلت إليها بتنفيذ حكـم       :احلادي عشر 

يم الشتماله على الشروط املطلوبة لذلك ، واكتسابه قوة األمر املقـضي بـه وقـوة               التحك
أن يتقدم  (وهذا يعطي احلكم آخر شرط إجرائي وهو        . األحكام الصادرة عن ديوان املظامل      

، )أحد ذوي الشأن بطلب تنفيذ احلكم التحكيمي لدى اجلهة املختصة أصالً بنظـر الـرتاع   
 وإىل أن انتهت طرق االعتراض فأصبح احلكم ـذا ائيـاً            حيث مت االعتراض من املدعي    

  .واجب النفاذ ويكفي الستالم نسخة التنفيذ أن يتقدم أحد ذوي الشأن بطلبه 
  : كما حيقق آخر شرطني موضوعيني لتنفيذه ومها 

فحكم حمكمة التدقيق بعد االعتراض هو حكم ـائي وال          .  أن يكون حكم التحكيم ائياً       -١
  .ه كما نص النظام اعتراض علي

وهذا احلكـم  . ب تنفيذه غري مرتبط بأي حكم آخر      أن يكون حكم التحكيم النهائي املطلو        -٢
    .ليس مرتبطاً بأي حكم آخر كما دلت وقائع الدعوى واحلكم 

 مجيع الشروط املوضوعية واإلجرائية الالزمة لتنفيذ حكم        استوىفوعليه فنجد أن احلكم قد      
 .الدراسة اليت سبقت يف اإلطار النظري مع ق التحكيم الوطين مبا يتواف
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  القضية الثانية
  هـ١٤١٣ لعام ٢٢دراسة احلكم رقم 

  هـ١٤١٢ لعام ٥٤والصادر بنقض حكم التحكيم الوطين رقم 
  

   :تفصيل الدعوى كما وردت يف حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل: املرحلة األوىل
  

  هـ١٤١٣ لعام ٢٢قرار رقــــم 
  الدائرة الرابعة"ئة تدقيق القضايا صادر عن هي

  هـ١٤١٢ق لعام /١٦٢٢/١املختصة بتدقيق القضايا التجارية يف القضية رقم 
  

املـشكلة  ) الدائرة الرابعة (قیق القضایا   تداجتمعت مبقر دیـوان املظـامل بالریـاض هیئـة          هـــ ٣/٢/١٤١٣ففـي یــوم الـسبت املوافــق    :وبعد .. رسول اهللا وآله وصحبه أمجعني احلمد هللا رب العاملني والصالة والـسالم علـى       ــریكها    ئة التحكیم املشكلة   الشركة للمشاركة ضمن هی   وقیام هیئة املنازعات بتعیني حمكـم آخـر عـن          الشركة لكونه غري مرخص له بالعمل يف اململكة        هـ برفض احملكَّـم الـذي اختارتـه        ٧٠/١٤١٠رقم  من قرار هیئة حسم املنازعات التجاریة جبـده        للمقاوالت .............................. يف القضیة اخلاصة بتظلم شركة  وذلك للنظر    أمینًا للسر  ..............................     / حبضور  عضوًا  ..............................    املستشار عضوًا  ..............................    املستشار رئیسًا  ..............................  النائــــــــــــــب املــــــــــــــساعد -:من  ــني شـ ــها وبـ ــزاع بینـ ــل النـ ــا .............................. حلـ ــاریخ  وتظلمه ــصادر بتـ ــرار الـ ــن القـ ــذلك مـ هـ عن هیئة التحكیم تلـك الـيت مل         ١٢/٦/١٤١١كـ
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ــاریخ ............ توافق علیها وقد قـضى األمـر الـسامي رقـم            ــركة  يف أن كـال  مـن       –الالزم إلصدار هـذا القـرار        بالقـدر  –وحیث إن واقعة الـدعوى ختلـص       . ...التجاریة املشار إلیهما وتقریـر مـا تـراه         هیئة التحكیم وقرار هیئـة حـسم املنازعـات         بالدیوان بالنظر يف تظلم الـشركة مـن حكـم          بتكلیــف هیئــة تــدقیق القــضایا التجاریــة ظـامل بالنیابـة    املوجه ملعايل رئیس دیـوان امل     .............. وتــــ ــسید   ........................ ......شـــ ــصر والـــــ ــاوالت مبـــــ ــشریكني .............................. للمقـــــ ال ــم   وخلصت هیئة حسم املنازعات التجاریـة إىل      .صالحیة تعني حمكمًا عن الشركة یئة مبا هلـا مـن      التحكیم ال یشرتط ذلك فإن اهل     اململكــة وامتنعــت عــن ذلــك حبجــة أن نظــام  باختیار حمكم مسموح له بالعمل يف       – اهلیئة   –اململكة وأن الشركة إذا مل تستجب لتوجیهاهتا       اختارته الشركة لیس من املرخص هلم بالعمل يف        وتعیني حمكـم آخـر مـشرية إىل أن احملكَّـم الـذي             للمقاوالت .......... ....................ومن ذلك استبعاد احملكَّم الذي اختارته شـركة        وثیقة التحكیم بإدخال بعض التعدیالت علیها      حسم املنازعات التجاریة وهي بـصدد اعتمـاد        هذا وقـد قامـت هیئـة       ... معًا حمكمًا ثالثًا    طرف من أطراف النزاع حمكما وخيتـار احملكمـان         كونة من ثالثة حمكمني خيتار كـل       بواسطة هیئة م  أنه إذا حصل خالف فیحل عـن طریـق التحكـیم           الشركة طبقًا ملا نص علیه يف عقد الشركة مـن          للفصل يف اخلالف الناشـئ بینـهما خبـصوص هـذه           املرجح وموضوع النزاع وطلبات كل طرف وذلـك         الثالـث   م َكـ املختارین من قبلـهما وكـذا احلَ      وقعة منهما واملشتملة علـى أمسـاء احملكَّمـني         املالتجاریة جبده بطلب اعتماد وثیقة التحكـیم       اململكة قد تقدما إىل هیئـة حـسم املنازعـات          للمقاوالت ذات املسؤولیة احملدودة واملـسجلة يف       .............................. يف الشركة    ــا رقـ ــدار قرارهـ هــــ يف ٧٠/١٤١٠إصـ ــیم   ٢٧/٣/١٤١٠ ــة التحك ــاد وثیق ـــ باعتم هــ املوافـق    ١٢/٦/١٤١١وبتـاریخ   .. هذا   .قررته اهلیئة وبالتايل مل حتضر جلسات التحكیم       مل ترض الشركة مبـا     یتعني علیها االلتزام به و    علیها ، وحددت واجبات هیئة التحكـیم ومـا         املوقعة من الطرفني بعد التعدیالت اليت أجریت       ه اعتماد وثیقة التحكیم من قبـل هیئـة حـسم          بشأن النزاع مشرية إىل املراحل الـيت مـر هبـا           م أصدرت هیئة التحكـیم قرارهـا       ٢٩/١٢/١٩٩٠
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ــركة  سعودیني أو مـن اإلخـوة املـسلمني املـرخص هلـم            هـ من ضـرورة أن یكـون احملكمـون         ٢٠/١٠/١٤٠٨ وتــاریخ ١٣٢٥اهلیئــة للحكــم املــرجح بــرقم  املنازعات التجاریة ومن ذلك ما تضمنه خطاب       ــة ، وأن شـــ ــل يف اململكـــ ــدعى .............................. بالعمـــ ــه الت علیها مانعت ومتسكت باحملكم املعني مـن قبلـها         املــ ــیم والئحت ــام التحك ــة ال ألن نظ هـ ٧٠/١٤١٠وثیقة التحكیم مبوجب قرارها رقم      من تعیني حمكم عن الشركة ، ومن مث اعتمادهـا          إىل ما صدر عن هیئة حسم املنازعات التجاریة        بالعمل يف اململكة كما أشارت هیئة التحكـیم        یشرتطان أن یكون احملكَّم مقیمًا أو مرخـصًا لـه          نفیذی ــم الدعوى نفاذًا لقرار هیئـة حـسم املنازعـات         سببًا قانونیًا مينعها مـن االسـتمرار يف نظـر          رئیس جملس إدارة الـشركة تـضمن أـا ال جتـد            وأضافت هیئة التحكیم أا بعثت بـرد إىل      .یم هیئة التحك غري ممثلة ال نظامیًا وال شـرعیًا يف         – الشركة   –تزال متمسكة بالطعن على قرار اهلیئة وأـا        من حجر على حریتها يف اختیار حمكمها وأا ال         الذي اعرتضت علیه الشركة ومل تقبله ملا فیـه         احملكَّم الذي اختارته وتعیني حمكـم آخـر األمـر          ة املنازعات التجاریة علـى رفـض       وإصرار هیئ ما مت بشأن التـصدیق علـى وثیقـة التحكـیم           بعث برسالة إىل هیئة التحكیم استعرض فیهـا        وأا مل حتضر أیًا منها وأن رئیس جملس إدارهتا         إخطار الشركة املدعى علیها مبواعید اجللـسات       أشارت هیئة التحكـیم إىل مـا اختذتـه حیـال           كمـا  . هیئة التحكیم قـد شـرعت يف تنفیـذه           فـإن   وأنه لكون هذا القرار قد أصبح ائیاً       ــة جبــده رق ــاریخ ٧٠/١٤١٠التجاری ـــ وت ه ــدعى ............... ...............وعلـــى إثــر اعـــرتاض شـــركة  .. هــذا   .هـ ٢٧/٣/١٤١٠ ــم  التجاریة وحكم هیئـة التحكـیم صـدر األمـر          علیها وتظلمها من قرار هیئة حسم املنازعات       املــ ــسامي رقـ ــاریخ ............. الـ وتـ ــرار املظــامل بــالنظر يف تظلــم الــشركة مــن حكــم هیئــة تــدقیق القــضایا التجاریــة بــدیوان املــشار إلیــه أعــاله بتكلیــف ............  ــیم وق ــات   التحك ــسم املنازع ــة ح من قـرار هیئـة التحكـیم الـصادر بتـاریخ           سخة من وزارة التجارة اليت قامت بإرسـال نـ        هیئة حسم املنازعات التجاریة فتم طلب ذلـك        خلوها من حكم احملكَّمني وماذا مت بشأنه من قبل         هیئة التـدقیق بـاإلطالع علـى األوراق وتـبني          وحیث إنه تنفیـذًا لألمـر الـسامي قامـت         .التجاریة املشار إلیهما وتقریر ما تراه  هیئ
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هــ  ٧٠/١٤١٠ت قرارهـا رقـم      جبده حینما أصدر  وحیث إن هیئة حسم املنازعـات التجاریـة       .به علیه واألمر بتنفیذه مع تعدیل املبلغ احملكوم       هــ باملـصادقة    ٢٣/٣/١٤١٢هـ وتاریخ   ٥٤/١٤١٢قرار هیئة حـسم املنازعـات التجاریـة رقـم          م ونسخة من   ٢٩/١٢/١٩٩٠هـ املوافق   ١٢/٦/١٤١١ ــاریخ  ـــ ٢٧/٣/١٤١٠بت ــه  –ه ــتظلم من / باعتماد وثیقة التحكیم املوقعة من كل من         – امل ــدعي ..............................  املــ ــدعى .............................. و ــسید  علیها بعد أن أدخلت علیها التعدیل املتمثل       املـ ــیني الــــــــــــ ــون ...... ........................يف تعــــــــــــ ــدعى ............................. حمكمــــــــــًا عــــــــــن شــــــــــركة لیكــ املـــ ــدم   إن هیئة حسم املنازعات حینما أصدرت قرارها       . من احملكَّم الذي اختارته الـشركة     علیها بدال     ــبابه إىل ع ــارت يف أس ــذكر أش ــالف ال ــد     .بأن نظام التحكیم ال یشرتط ذلك اململكة وإىل امتناع الشركة عن ذلك متمـسكة        العمـل يف   اختیار الشركة حملكم ممن رخـص هلـم ب        استجابة الشركة لتوجیـه اهلیئـة بـأن یـتم          س ــال القواع ــة أن إعم ــافت اهلیئ ــركة     وخلصت هیئة حسم املنازعات التجاریـة إىل      .اململكة السعودیني ینبغي أن یكون مسح لـه بالعمـل يف          فیه الـشروط املطلوبـة فـإن احملكَّـم مـن غـري             عطى ملن تـوافرت    اململكة العربیة السعودیة ی   األنظمة األخرى وأنه ملـا كـان حـق العمـل يف            إلیها مبعزل عن بـاقي القواعـد الـواردة يف          الــواردة يف نظــام التحكــیم ال ميكــن النظــر وأض ــاع ش ــان امتن ــا ك ــه مل ــول بأن ــدعى ..............................الق ــسید   املطبقة يف اململكة فإن اهلیئـة ومبـا هلـا مـن            صحیح أحكام نظام التحكیم واألنظمـة األخـرى        ىل علیها عن تعیني حمكم هلا غري مربر وال یستند إ         املـــ ــني الــــــ ــالحیات تعــــــ ــون .............................. صــــــ لیكــ ..) و األجانب املسلمني  أن یكون من الوطنیني أ    (اشرتطت املادة الثالثة مـن الالئحـة يف احملكَّـم          كمـا  ) احملكمون وجـب أن یكـون عـددهم وتـراً         السرية والسلوك ، كامل األهلیـة وإذا تعـدد         یشرتط يف احملكَّم أن یكون مـن ذوي اخلـربة حـسن            (املادة الرابعة من النظام قد نصت على أنـه         یذیــة هبــذا اخلــصوص یتــبني أن والئحتــه التنفوحیث إنه باستعراض نصوص نظام التحكـیم      .للمقاوالت املدعى علیها .............................. حمكمًا عـن    



 

 ١٤٧

وحیث إن البادي من سیاق هذه النصوص أن     ...) .املختصة أصال  بنظر النزاع من یلزم من احملكَّمني        عینـت اجلهـة    ... الذین ینفـرد باختیـارهم      امتنع أحد الطرفني عن تعیني احملكَّم أو احملكَّمـني         إذا مل یعـني اخلـصوم احملكَّمـني أو         (فذكرت أنـه     بنظر النزاع بتعیني احملكَّمني     اجلهة املختصة أصال   العاشرة من النظام احلاالت اليت تقـوم فیهـا         وعــددت املــادة ...) كافیــًا وأمســاء احملكَّمــني وثیقة حتكیم حيدد فیها موضوع النزاع حتدیـدًا        تعــیني احملكَّــم أو احملكَّمــني باتفــاق احملــتكمني يف یـتم  (وقضت املادة السادسة من الالئحة بـأن         ــه    هبذا الـشأن غـري صـحیح وال یـستقیم مـع مـا              ، إن ما ذكرته هیئـة حـسم املنازعـات          بذلك  الشركة غري مقـیم باململكـة وال حيمـل تـصرحيًا           بتعیني حمكم آخر من كون احملكَّم الذي اختارتـه         للمحكم الذي اختارته الشركة وقیامهـا هـي        هیئــة حــسم املنازعــات التجاریــة يف رفــضها بنود أخرى ، وبالتايل فإن ما استندت علیـه         ومل یرد يف النظام أو الئحته التنفیذیة أیـة         سلمني احملكم أن یكون وطنیًا أو من األجانب املـ        كما أن الثابت من هذه النصوص أنه یـشرتط يف          . امتناع اخلصوم أو أحدمها عن اختیار احملكَّـم         النزاع يف تعـیني احملكَّـم إمنـا یـأتي يف حالـة             هذه الشروط وأن دور اجلهة املختصة أصال  بنظر        لخصوم احلق يف اختیار احملكَّم ممن تتوافر فیـه         ل ــیم والئحت ــام التحك ــصوص نظ ــضمنته ن ــسم   عمل وما إىل ذلك وهـذا أمـر مـرتوك للجهـات            اململكة ألداء بعض املهام والقیـام بزیـارات        رجال أعمال ومدراء شركات وغريهم حيـضرون إىل        عالوًة على ذلك فإن كثريًا من األشـخاص ومنـهم          النظام وترتب علیها تدخلها يف تعـیني احملكَّـم         ط مل یـنص علیهـا      وال یربر هلا وضع قیود وشـرو      لیس من شأن هیئة حسم املنازعـات التجاریـة         املختار غري مقیم يف اململكـة وال حيمـل تـصرحيًا           التنفیذیة ، وإنه عالوة على أن كـون احملكَّـم          ت ــة ح ــإن دور هیئ ــن مث ف ــصة ، وم ع الشركة يف تلك احلالة عن تعیني حمكـم         وامتناالتحكیم املشّكلة لنظر النزاع والفـصل فیـه        ووجود عقبات حتول بینه وبني االشرتاك يف هیئـة         احملكَّم الـذي اختارتـه الـشركة هلـذه املهمـة           النزاع إمنا یكون يف حالة ثبـوت تعـذر أداء          الشركة بـصفتها اجلهـة املختـصة أصـال  بنظـر           املنازعات التجاریة جبده يف تعـیني احملكَّـم عـن           املخت ــدعى .............................. حمكــــم غــــري الــــذي اختارتــــه شــــركة هیئة حسم املنازعات التجاریـة جبـده بتعـیني         وحیث إنه من كل ما تقدم یتضح أن قیـام      .آخر  املــ



 

 ١٤٨

ــدقیق   لذلك .واألمر بتنفیذه  التجاریة علیه   ومصادقة هیئة حسم املنازعات   ترتب علیه مـن صـدور حكـم هیئـة التحكـیم            زعات التجاریة هبـذا اخلـصوص ومجیـع مـا          املنا  حـسم  یتعني معه إلغـاء مـا صـدر عـن هیئـة           مواجهة نصوص النظام الصرحية ، األمـر الـذي         ميكن التسلیم بصحتها وال تقوى على النهوض يف        املنازعات التجاریة يف قرارها مـن مـربرات ال         اختیار احملكَّمني ، وأن كل ما ساقته هیئة حسم         للحق الذي كفلـه النظـام ألصـحاب الـشأن يف            مـصادرة   التحكیم والئحته التنفیذیـة وفیـه     علیها ، جاء خمالفًا ملا تقضي به نصوص نظـام           ــة الت ــررت هیئ ــدائرة / ق ال هـــ الــصادر ٢٧/٣/١٤١٠هـــ وتــاریخ ٧٠/١٤١٠إلغاء قرار هیئة حسم املنازعـات جبـده رقـم           -:الرابعة  ثیقة التحكیم املتعلقـة بـالنزاع      باعتماد و  ــني  م وصــدور ٢٩/١٢/١٩٩٠هـــ املوافــق ١٢/٦/١٤١١القرار من صدور حكم هیئة التحكـیم املـؤرخ         للمقاوالت املدعى علیها ومجیع ما ترتـب علـى         .......................... املدعي وشـركة    / ........... ................... بــ یة جبده رقم   قرار هیئة حسم املنازعات التجار     هــ باملـصادقة    ٢٣/٣/١٤١٢هـ وتاریخ   ٥٤/١٤١٢ رئیس      عضو     عضو    أمني السر   ،،،،،. واهللا املوفق  ..علیه واألمر بتنفیذه  ................... ................... توقیع      توقیع      توقیع      توقیع اهلیئة   ...................  ................... 
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  :دراسة القضية وحتليلها على ضوء الدراسة النظرية : انيةاملرحلة الث
  :يتبني مما سبق 

  .هـ١٤١٣وتارخيه ] ٢٢[أن رقم احلكم هو 
  .أن مصدره هيئة تدقيق القضايا الدائرة الرابعة بديوان املظامل 
الـصادر عـام    ] ق/١٦٢٢/١[أن هذا احلكم فصل يف اعتراض مقدم على احلكم رقـم            

  .هـ ١٤١٢
     :ىموضوع الدعو

تدقيق الطعن املرفوع من املدعى عليها على حكم الدائرة املذكور والقاضي بتأييـد             
  .وتنفيذ حكم التحكيم الوطين الصادر على املدعى عليها 

  :حتليل القضية مع تطبيق الشروط املوضوعية واإلجرائية على الوقائع 
ليت توصلنا إليها يف اإلطار     لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط تدعم النتائج ا          

النظري البد من ذكر وقائعها باختصار ، فنقول بأن وقائع هذه الدعوى حسب الترتيـب               
  -:الزمين هي

تقدم املدعي واملدعى عليها بطلب فض الرتاع عن طريق التحكيم لدى هيئة حـسم              : أوالً
   .دهاملنازعات جب

  :ي ، مشتملة على مت تقدمي وثيقة التحكيم وفق الشكل النظام: ثانياً
  .أمساء احملكَّمني واحملكم املرجح  §
  .موضوع الرتاع وطلبات كل طرف  §
   .موافقة اجلميع على ما سبق وتوقيعام على ذلك  §
 جند حتقق الـشرط الثـاين مـن        عدم رد هيئة حسم املنازعات التجارية جبده للوثيقة ،        ويف  

اضيع اليت جيوز النظر فيها عـن       أن يكون موضوع الرتاع من املو     (الشروط املوضوعية وهو    
 ) .طريق التحكيم

 تومهت وجوده يف الوثيقة وهو أن احملكَّـم         جتاوزقامت هيئة حسم املنازعات بتعديل      : ثالثاً
الذي اختارته املدعى عليها من غري السعوديني ومل يصرح له بالعمل يف السعودية ، فطلبـت    

 .حملكَّم املختار حسب النظام من املدعى عليها تعيني حمكم آخر حيث إا ردت ا



 

 ١٥٠

رفضت املدعى عليها رد احملكَّم الذي اختارته بسبب أن هذا الرد غري مربر وال يقوم علـى                 
أسباب نظامية سليمة ، فاحملكم هو من اختارته حيث مل ينص النظام على منع احملكَّم غـري                 

  .السعودي من العمل على إقليم اململكة إال بتصريح عمل 
  . على موقفها مطالبةً املدعى عليها بتعيني حمكم آخر غري األول أصرت اهليئة

  .أصرت املدعى عليها على موقفها برفضها أي حمكم غري الذي اختارته 
 جتاوب املدعى   الحظت عدم   أن قامت اهليئة وفق الصالحيات املمنوحة هلا بتعيني حمكم بعد        

حكيم بعد أن استكملت الـشروط      د وثيقة الت  اعتموأصدرت حكمها غيابياً با    .  معها عليها
  .النظامية من وجهة نظرها 

  .هـ ٢٧/٣/١٤١٠هـ يف ٧٠/١٤١٠وكان ذلك بقرار 
  :ويف هذا جند ختلف عدد من الشروط وهي

أن يكون احلكم التحكيمي صادراً عـن       ( الشرط األول من الشروط املوضوعية الذي نصه        
  ) . اتفاق حتكيم سليم من أساسه

أن يكون حكم التحكيم صادراً عن إجـراءات        (روط اإلجرائية وهو    والشرط الثاين من الش   
، حيث وجدت خمالفة نص عليها النظام وهي رد  ) ساملة من املخالفات اليت نص عليها النظام      

  .احملكَّم وتعيني بدالً عنه بغري موجب نظامي 
  :وجند أيضاً حتقق عدد من الشروط وهي 

أن يكون موضوع الرتاع من املواضيع اليت جيوز        (الشرط الثاين من الشروط املوضوعية وهو       
حيث وافقت اجلهة املختصة أصالً بنظر الرتاع على اللجـوء       ) النظر فيها عن طريق التحكيم    

إىل التحكيم واعتمدت الوثيقة لذلك مما دل على أن اللجوء إىل التحكيم جـائز يف هـذه                 
  .الةاحل

دعى عليها مجيع اجللسات اليت عقدت ذا       باشرت هيئة التحكيم عملها ومل حتضر امل      : رابعاً
ولكن املـدعى   . الصدد ، وقد قامت هيئة التحكيم بإعالم املدعى عليها مبواعيد اجللسات            

  .عليها رفضت احلضور 
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  ، ومت إيداعه لدى اجلهة     هـ١٢/٦/١٤١١أصدرت هيئة التحكيم حكمها بتاريخ      : خامساً
، )١(ة التحكيم وهي هيئة حسم املنازعات جبده واليت اعتمدت وثيق   املختصة أصالً بنظر الرتاع   

أي بعد . هـ ٢٣/٣/١٤١٢هـ يف  ٥٤/١٤١٢ومت املصادقة عليه واألمر بتنفيذه بقرار رقم        
ما يقارب التسعة أشهر من احلكم وبعد انتهاء املدة النظامية لالعتراض مما جيعله ائياً واجب               

  .النفاذ 
  :وجند هنا حتقق جمموعة من الشروط وهي 

 بناًء على وثيقـة  اًن يكون حكم التحكيم صادر    أ(شرط األول من الشروط اإلجرائية وهو       ال
حيث إن احلكم صدر بناًء على الوثيقة       ) حتكيم معتمدة من اجلهة املختصة أصالً بنظر الرتاع       

  .هـ ٧٠/١٤١٠املعتمدة بقرار رقم 
تحكيم لدى اجلهـة    أن يتم إيداع وثيقة حكم ال     (الشرط الثالث من الشروط اإلجرائية وهو       

حيث مت إيداع وثيقة احلكم بتاريخ الحق للتاريخ املـذكور          ) املختصة وفق الصيغة النظامية   
هـ وقبول اهليئة للوثيقـة واعتمادهـا دل عليـه صـدور القـرار رقـم                ١٢/٦/١٤١١
  .هـ ٥٤/١٤١٢

أن يتم إيداع النسخة األصلية لوثيقـة حكـم         (والشرط الرابع من الشروط اإلجرائية وهو       
دل عليـه   ) لتحكيم مشتملة على الصيغة النظامية خالل سبعة أيام من تاريخ إيداع املسودة           ا

  .هـ ٥٤/١٤١٢صدور القرار رقم 
أن يتقدم أحد ذوي الشأن بطلب تنفيذ احلكم       (والشرط اخلامس من الشروط اإلجرائية وهو       

قـم  ودل عليـه صـدور القـرار ر       ) التحكيمي لدى اجلهة املختصة أصالً بنظر الـرتاع       
  .هـ ، حيث ال يصدر القرار إال بتقدمي طلب من أحد ذوي الشأن ٥٤/١٤١٢

تقدمت املدعى عليها برفع تظلم واعتراض لدى املقام السامي على القـرار رقـم              : سادساً
هـ والصادر باعتماد وثيقة التحكيم وما ترتب عليه من أعمال ، وقد أُحيل هذا     ٧٠/١٤١٠

وباشر ديوان املظامل النظر يف القـضية حيـث طلـب       . يه  االعتراض لديوان املظامل للنظر ف    

                                         
. هــ  ٢٦/١١/١٤٠٧ الصادر بتاريخ ٦٣/ حسم املنازعات بالتحكيم التجاري وذلك قبل صدور املرسوم امللكي م      اختصت هيئة  –) ١(

  .٩٩ وص٩٨راجع الفصل الثاين من هذا البحث ، ص
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األوراق من وزارة التجارة ومنها حكم التحكيم والوثائق املعتمدة يف ذلك وكل ما يتعلـق               
  .بالقضية 

هــ  ١٤١٣ لعـام    ٢٢أصدرت حمكمة التدقيق بديوان املظامل قرارها النهائي رقم         : سابعاً
ومن ذلك حكم هيئـة       ما ترتب عليه ،    هـ ومجيع ٧٠/١٤١٠والقاضي بنقض القرار رقم     

  .هـ ٥٤/١٤١٢التحكيم ، وقرار األمر بتنفيذه رقم 
ان وذلك عائد إىل ما ذكرته يف نص قراراها من عدم جواز رد احملكَّم مما يتخلف معه الشرط                

  :التاليان 
ق ن يكون احلكم التحكيمي صادراً عن اتفا      أ( من الشروط املوضوعية وهو      :األولالشرط  
  ) . سليم من أساسهحتكيم 

أن يكون حكم التحكيم صادراً عن إجـراءات        ( من الشروط اإلجرائية وهو      :الثاينالشرط  
  ) .ساملة من املخالفات اليت نص عليها النظام
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  القضية الثالثة
  هـ١٤٢٣م لعام /٤/تج/د/١٩دراسة احلكم رقم 

  هـ٢٦/١٠/١٤١٨والصادر برفض الطعن يف حكم التحكيم الوطين املؤرخ يف 
  

   :تفصيل الدعوى كما وردت يف حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل: املرحلة األوىل
  

  هـ١٤٢٣م لعام /٤/تج/د/١٩قرار رقم 
  هـ١٤١٤ق لعام /٧٥٧/١يف القضية رقم 

  املقامة فيها الدعوى 
      ...... املدعي / ......من 

  للتجارة... املدعى عليها ... مؤسسة / ضد 
  :د يف حكم هيئة التدقيق تفصيل الدعوى كما ور

ــساعد  عضوًا  ..............................    ستشارامل رئیسًا  ..............................    املستشار -:التجاریة الرابعة املشكلة من اجتمعت مبقر دیوان املظامل بالریاض الـدائرة       هــ  ٢٣/٣/١٤٢٣ففي یوم الثالثاء املوافـق      -:وبعد .. حممد وعلى آله وصحبه احلمد هللا وحده والصالة والسالم على نبینـا      ــشار املـــــــــــ ــنوقائعها بالقدر الالزم إلصدار احلكم بأن كـال         ونظرت القضیة املوضحة أعـاله حیـث خلـصت        أمینا للسر  ..............................     حبضور  عضوًا  ..............................  املستـــــــــــ ــدعي : ......م ــسة و ...... امل ... مؤس للتجـارة تقـدما بتـاریخ      ... املدعى علیها    هــ ذكـرا    ٢٣/٥/١٤١٤املظامل مبذكرة مؤرخـة يف      هـــ إىل معــايل نائــب رئــیس دیــوان ٧/٦/١٤١٤ و ...... املـدعي   / ......فیها أن الطـرفني      للتجارة اتفقا  ... املدعى علیها   ... مؤسسة  



 

 ١٥٤

هــ  ٨/٩/١٣٩٤مبوجب اتفاق مت توقیعه بتـاریخ        املدعى علیها علـى أن یـتم تقـسیم األربـاح           مل املدعي متعهدًا للمقـاوالت لـدى       على أن یع  
ــهما بنــسبة  ــألول و%٣٥واخلــسائر بین  %٦٥ ل

ــه    یم على حل النزاع بینهما عـن طریـق التحكـ         مستحقات املدعي ، وعلیه فقد اتفق الطرفـان        سنوات واختلـف الطرفـان يف كیفیـة احتـساب          للمؤسسة وتوقف العمل باالتفـاق قبـل أربـع          ــسعودي والئحت ــیم ال ــام التحك ــق نظ ــیم مل جتــد علیهــا مالحظــ هـ وباطالع الـدائرة علـى وثیقـة        ١١/٦/١٤١٤مبوجب شـرح معـايل رئـیس الـدیوان املـؤرخ يف            قضیة بالرقم أعاله وأحیلت إىل هذه الـدائرة        املوقعة من الطرفني وهیئـة التحكـیم وقیـدت         التنفیذیة وطلبا اعتمـاد وثیقـة التحكـیم        وف ... و مؤسسة   ...... املدعي  ......بني كل من    هـ باعتماد وثیقة التحكیم املعدة     ١٤١٤لعام   ٤اعتمادها فأصـدرت الـدائرة حكمهـا رقـم          ات حتــول دون التحك للتجـــارة املـــؤرخ يف ... املـــدعى علیهـــا  هـ بـرد دعـوى     ١٥/٦/١٤١٧ة يف   التحكیم املؤرخ حكم الدائرة املشار إلیه وصـدر حكـم هیئـة          هـ على النحـو الـوارد تفـصیله يف         ٣/٥/١٤١٤ ــسة  يف حكمها ومل یر العرتاض املدعي أثـر يف وقـائع           القانوني الذي استندت علیه هیئة التحكـیم       یتطرق إىل مالحظات املدعي على تقریـر احملاسـب          للدائرة من خالهلا أن حكم هیئـة التحكـیم مل         جلسات حضرها كال الطرفني املتنازعني واسـتبان       هیئة التحكیم قرارها فعقدت الـدائرة عـدة        على تقریر احملاسب القانوني الذي أسست علیه       حكم اهلیئة على النحو الذي ذكره يف اعرتاضـه         على ...... املدعي  ......الدائرة وقد اعرتض     إىل هـذه    هـ ومن مث أعیدت القضیة    ٢٦/١٠/١٤١٨علیه وقد أصدرت هیئة التحكیم حكمها املؤرخ       حیث تبني عدم مناقشة اهلیئة لطلبـات املـدعى         هـ بإعادة القـضیة إىل هیئـة التحكـیم         ١٤١٨ لعـام   ٢٠علیه فأصدرت الدائرة قرارها رقم      فـاعرتض طرفـا الـدعوى      ...... املدعي  ...... ــا ويف جلـ ــة وال يف حكمهـ ــسات اهلیئـ  -:ت هي ارتكب عدة خمالفاتقریــر احملاســب القــانوني فــذكر أن احملاســب هـ سئل املدعي عـن اعرتاضـه علـى         ٢١/١٠/١٤١٩جلـ
ــصات    -١ ــالغ واردة يف املستخل ــاك مب  .احملاسب  مل یتم احتساهبا من قبـل    ٣٫٧٠٠٫٠٠٠ریال  احلكومیة حبدود ثالثة مالیني وسبعمائة ألـف     هن
كلفت اهلیئة احملاسب بـإجراء احملاسـبة         -٢ هــ إال أن  ٣٠/٨/١٤١٣هــ إىل    ٨/٩/١٣٩٤من  



 

 ١٥٥

  .هـ٢٠/١٠/١٤١٦احملاسب جتاوز ذلك وأجرى احملاسبة حىت تاریخ    
ــغ  من الذي قدره احملاسـب حیـث قـدر احملاسـب        حیث إن القیمة هلذه املستندات تبلغ أكثر    املفقود كما هو مـذكور يف تقریـر احملاسـب       هــ حیـث إنـه هـو     ١٣٩٦دفرت الذمم لعام     مـستندًا مفقـودًا مـع       ٤٣٢هناك عدد     -٣ ــستندات مببلــ ــذه املــ ــالغ هــ  .املیزانیة لذلك العام تثبت خالف ذلك هـــ املفقــود بینمــا ١٣٩٦الــذمم لعــام  ریال من مسحوباتي يف دفـرت    ١٦٠٫٠٠٠مبلغ   ریاال  كما قام بتحمیلـي     ١٢٣٫٨٠٦٫٤٧٠٫١٦مبــ
 .ریع يف مصاریف املشاوعدم إجراء التسویة تلك نتج عنه زیادة    إن مقاويل الباطن كانوا مدیونني للمؤسسة    الباطن ومل یتم عمل تسویة حـسابات حیـث      هنــاك مبــالغ مرجتعــة حلــساب مقــاويل   -٤
.. .وبسماع ذلك مـن قبـل وكیـل مؤسـسة         .فإن هذه تكون علیه ولیست على املؤسسةاملؤسسة هو املسئول عن التمویل وبالتـايل     عموالت بنكیة ، ووجـه اعرتاضـي أن صـاحب       بینمـا أــا مثبتـة يف املیزانیــات أــا    ریال على أا مـصاریف متویـل      ٢٫٧٠٠٫٠٠٠ من تقریره مبلـغ     ٥٨أثبت احملاسب يف ص     -٥ ــه    للتجارة ذكر بـأن احملاسـب      ... املدعى علیها    ــى ب ــه ورض ــام إلی ــانوني مت االحتك ــدعي ......الق ــدى  ...... امل ــه ل ــرتض علی ــسة وزارة التجــارة ومل یثبــت علیــه شــیئًا ممــا مث اع ــاه ويف جلـ ــضر ٢٦/١١/١٤١٩ادعـ ـــ حـ هـ كما حضر وكیـل مؤسـسة      ...... املدعي  ...... ــا  ...  ــدعى علیه ــارة وحــ ... امل ضر للتج ــب  ............  ــب احملاسـ ــشریك يف مكتـ ــدعي ......إبداء ما لدیه حوهلـا مـع مـا ورد بـاعرتاض            اعرتاض على تقریر احملاسب وقد طلب من احملاسـب         أشار فیها بالتفصیل على مجیع ما لدیـه مـن          مـذكرة  ...... املدعي  ......القانوني فقدم   الـ ــدائرة ...... امل ــدم إىل ال املق ــیم  مكررة سبق مناقشتها وإبـداء الـرأي فیهـا         من مالحظـات هـي بنـود       ...... املدعي  ......مذكرة من ورقة واحدة ذكر فیها أن ما ذكره         هـ قـدم فیهـا احملاسـب القـانوني         ١٧/١/١٤٢٠عــن هــاتني املــذكرتني ومت حتدیــد جلــسة يف     ـ وقد استلم احملاسب صورًا     ه١١/٣/١٤١٩بتاریخ   ــة التحك ــدم إىل هیئ ــر املق املـدعى  ... ضد مؤسسة   ....... واخلاص بقضیة    ٦هـــ مــا عــدا البنــد ٢٠/١٠/١٤١٦ریخ بتــاضــمن التقری املـدعى  ... ما ذكره احملاسب ذكر وكیل مؤسسة       للتجارة وباطالع طريف النزاع على     ... علیها  



 

 ١٥٦

للتجارة أنه لیس لدیه أي تعقیب      ... علیها   فـذكر أنـه    ...... املـدعي   ......علیه أما    ــه يف  لدراسة مالحظاته على تقریر احملاسب أو دراسة       اسب ویطلب تكلیف حماسب    یعرتض على ما ذكره احمل     ــة عمل ــن بدای ــضیة م ــل أوراق الق ويف . املؤسسة إىل تاریخ انتهاء عملـه فیهـا         كام د اهلیئة  بدراسة أوراق القضیة واطلعت على ر     هیئة التحكـیم وبعـد ذلـك قامـت الـدائرة           هـ أعیدت القضیة إىل الدائرة مـن       ١٣/٧/١٤٢١الــذي بنــت علیــه اهلیئــة حكمهــا وبتــاریخ أبداه املدعي من اعرتاض علـى تقریـر احملاسـب          هیئة التحكیم لبیان وجهة نظرهـا حـول مـا          هــ بإعـادة القـضیة إىل       ١٤٢٠ لعـام    ٨٦قم  رخيتتمان أقواهلما وقد أصدرت الدائرة قرارها      لــدیهما مــا یــودان إضــافته فــذكرا أمــا هــ سـئل طرفـا اخلـصومة هـل          ٢/٦/١٤٢٠جلسة   هـ أن اهلیئـة مل تـر فیمـا قدمـه           ٢٤/٢/١٤٢١ وتـاریخ   ٤/٩/١/٤٣٦٧الصناعیة بالریاض رقم    خطاب نائب األمني العـام للغرفـة التجاریـة         هـ حیث ذكرت مبوجب    ٢/١١/١٤٢٠هـ وتاریخ   ١٤٢٠ لعـام   ٤/تـج /د/٨٦على قرار الـدائرة رقـم        من اعرتاضات مـا یـؤثر      ...... املدعي  ...... ــدعي ......األمور احملاسبیة كمـا أن النظـر يف اعرتاضـات          املدعي جـاء بـدون الوصـول إىل نتیجـة حـول            طريف النزاع حیث إن رد اهلیئة علـى مالحظـات          لقضیة فقررت الـدائرة دعـوة      على حكمها يف ا    ــب  ...... امل ــر احملاس ــى تقری بدفع أتعـاب   ...... املدعي  ......عهد  كما ت یقبل مبا یتوصل إلیه احملاسب من نتیجة يف ذلك         بأنه ...... املدعي  / ......يف ذلك وقد قرر     اعرتاضات املدعي على حماسب لبیان وجهة نظـره        أتعاب احملاسـب فعلیـه قـررت الـدائرة عـرض           واملدعي على ذلك على أن یتحمل املدعي كامـل         للبت فیها وحیث وافـق وكیـل املـدعى علیـه           ىل خـربة   یشتمل على أمور حماسبیة فنیة حتتاج إ      القانوني املبين علیـه حكـم هیئـة التحكـیم          عل ويف جلـسة   . علیه مع تقدمي بینـه علـى ذلـك          یدعي أن احملاسب مل حيتـسبها لـه أو احتـسبها           املدعي تقدمي بیان تفصیلي وحمدد للمبالغ اليت       هـ طلبت الدائرة من    ١٢/٧/١٤٢١احملاسب وجبلسة    ــدم  ١٧/٨/١٤٢١ ـــ ق ــدعي ......ه ...... امل هــ  ١٤/٩/١٤٢١ذكره يف مذكرته فحـددت جلـسة        هبا صور للمستندات اليت ذكر أـا تؤیـد مـا           هـ ومرفق  ١٢/٧/١٤٢١الدائرة إیضاحه يف جلسة     هیئة التحكیم وتشتمل علـى مـا طلبـت منـه           مالحظاته على التقریر احملاسيب املبين علیه حكم       كر أا تشتمل على مجیع     مذكرة من ست صفحات ذ     ... ة  حضرها املدعي كما حـضرها وكیـل مؤسـس         للتجارة كما حضرها احملاسب    ... املدعى علیها   



 

 ١٥٧

املصاریف املطالب باستبعادها والواردة    : أوال  :بنود القانوني السابق وقـد اشـتملت علـى سـبعة          البنود اليت یعرتض فیها علـى تقریـر احملاسـب          مذكرة تفصیلیة من سـبع صـفحات حـصر فیهـا           فقـدم املـدعي    ................. القانوني   أ /٣ مــن تقریــر احملاســب الــسابق بنــد ٨يف ص العموالت البنكیة الواردة يف الصفحة     : ثانیًا .احلسابات سابعًا التسویات القیدیة املؤثرة علـى بعـض         الفقـرة   ١٦ والصفحة   ٩ بند رقم    ٢٥والصفحة   ــًا . من تقریر احملاسب السابق٥ بند ١٠ ــاریخ  : ثالث ــد ت ــة بع ــسویات الالحق الت ــفحة القــضایا والــشكاوي علــى املؤســسة : رابعــًا .من تقریر احملاسب السابق  ٦ بنـد    ١٠ يف الصفحة    هـ والواردة ٣٠/٨/١٤١٣ ــواردة يف ص ــب ٣٤وال ــر احملاس ــن تقری ....  قـضیة    ٤بند  ....  قضیة   ٣السابق بند    م بند اإلیرادات الـواردة يف الـصفحات       : خامسًا  ..... .إضافة إىل قضیة شركة.....  مستحقات قائمـة علـى مؤسـسة        ٦بند  ......  قــضیة ٨بنــد ......  قــضیة مؤســسة ٧بنــد  ــسة .............  و............  و ............ومؤسسة  ... ....... مؤسسة   مناحملاسب السابق وهي الغرامات املعادة إىل كـل         مـن تقریـر     ٥ بند رقـم     ٢والواردة يف صفحة     الغرامات املعادة إىل مقاويل البـاطن       ١٤بند   حـول املـصاریف     ٤٣ ،   ٤٢ ،   ٨ورد يف الصفحات     من تقریر احملاسب السابق ومـا       ٤٣ ،   ٤٢ ،   ١١ وملؤسـ احلساب اجلاري الـوارد يف     ) ز(بند  .........  ــاال  ١٨٠٫٠٠٠ واخلاص خبصم مبلغ    ٨٧ ورقم   ٨بند رقم   : سادسًا . من نفس التقریر ٥١ملا ورد بالصفحة  من تقریر احملاسب النهائي وأنه خمالف       ٢صفحة   ــن  ری ــدعي ......م ...... امل ........ خبــصوص مــشاریع مــدارس .........  مــن حــسابات مؤســسة ١٠بنــد رقــم : ســابعًا .ویدعي املدعي أنه خيص بند املصاریف  املـدعى  ... واختتم مذكرته مبطالبـة مؤسـسة       أمام كل بند يف مذكرته املشار إلیهـا أعـاله          وذكـر تفـصیال  هلـذه البنـود        ........ وحمطة   هـ وعلى  ١٥/٦/١٤١٧حكم هیئة التحكیم املؤرخ     بیة واطالع الدائرة علـى     هبا من مستندات حسا   على املذكرات املقدمة من األطراف ومـا أرفـق         جلسات للنظر يف هذه القضیة واطالع الـدائرة        التحكیم ومل تنظر فیها وحیث إنه بعـد عـدة          اعرتض فیها مبوجب مذكراته املقدمـة إىل هیئـة         وذكر أن ما ذكره هـو توضـیح للنقـاط الـيت             ریـاال    ١٥٫٣٢٠٫٥٠٨للتجارة مببلغ   ... ا  علیه ــرتاض  ــدعي ......اع ــر ...... امل ــى تقری عل



 

 ١٥٨

حماسـبون  ..... وحیث اتفق املدعي مـع مكتـب        حماسب خمتص یتوىل مراجعة تقریر الـصادر عنـه         على تقریر احملاسب السابق حيتاج إىل عرضه على        رأت الدائرة أنه فیما یتعلق مبالحظات املدعي       اهلیئة أو يف حكمها املشار إلیـه أعـاله فقـد           ریر احملاسب السابق سواًء يف وقـائع جلـسات         تقحكمها حول عدم تضمنه مالحظـات املـدعي علـى          على رد اهلیئة علـى مالحظـات الـدائرة علـى           التحكیم حكمها املشار إلیه واطلعت الدائرة      احملاســب الــسابق الــذي أســست علیــه هیئــة   ــغ مائــة وعــشرین ألــف ریــال  احملاسب من قبل املدعي وحیث اتفقا على مقدار         قانونیون على أن یتم دفع أتعـاب        ومراجعون ــج/د/٣٣املدعي ورضى به وصـدر قـرار الـدائرة رقـم           هـ واطلع علیه   ٢١/٩/١٤٢١سیقوم به مؤرخًا يف      وحیث قدم احملاسب عرضًا بالعمل الذي       ١٢٠٫٠٠٠األتعــاب مبل ــام /٤/تـ ــ١٤٢٢م لعـ ـــ وتـ اریخ هـ ــب   ١٩/٢/١٤٢٢ ــد احملاس ـــ بتعمی هـ ومبا ال خيـرج عـن تعمیـد هیئـة           ١٤/٩/١٤٢١عرضه ويف ضوء ما ورد مبذكرة املـدعي املؤرخـة          يف ......... ضوء النقاط اليت ذكرها احملاسـب       اعرتض به املدعي على تقریر احملاسب الـسابق يف         بتقدمي تقریر حماسيب مفصل یوضح مدى صـحة مـا          ......... ه مفـصال   ....... فیه وبیان ما یتوصل احملاسـب       یم لـ احملاسب الـسابق إجـراء احملاسـبة         التحك /  فإنـه یـستحق علـى املـدعي          االيت قـام هبـ    فیه إىل أنه من واقع أعمال الفحص والتدقیق        هـ املوجه للدائرة والذي انتـهى      ٢٧/١٢/١٤٢٢ وتاریخ  ٢/ع/١٢٦/٣النهائي مبوجب خطابه رقم     ایة التقریـر وحیـث قـدم احملاسـب تقریـره           ووضع نتیجة مفـصلة وواضـحة يف       بند على حده    أو املستندات اليت تفند ادعاء املـدعي يف كـل          لكل مبلغ وكذلك العكس بیان وإیضاح املستند       فیه مع بیان املستند املؤید الستحقاق املـدعي        حـق  ) املدعي(عن كل بند على حده أن ظهر له           دار مـن مناقـشات      ملحوظات ومـستندات ومـا    وأنه يف ضوء مـا ورد مـن طـريف الـدعوى مـن              ملحوظاهتما علیـه وأنـه أخـذها يف االعتبـار          النزاع نـسخة عـن تقریـره املبـدئي وتلقـى           من تقریره النهائي أنه سبق أن سـلم لطـريف          النزاع بنسخة عنه كما ذكر يف الباب السادس        املؤسسة ومـستحقات الطـرفني وقـد زود طرفـا          روفات هـ حیث مت حتمیلـها علـى مـص        ٣٠/٨/١٤١٣العموالت البنكیة واملصاریف الالحقة لتـاریخ      بتقریر احملاسـب الـسابق إضـافًة إىل حـصته يف           الدیون املشكوك يف حتصیلها والـيت مت إلغاؤهـا         إلیها وأن هذه املدیونیة متثل حصة املـدعي يف         متثل مدیونیة علیه يف ضوء النتائج اليت توصل         ریاال   ٤١٤٫٥٨٧٫٤٩مبلغ  ...... املدعي  ......



 

 ١٥٩

خطـاب  تقریر احملاسب النهائي كما هو مـبني يف         علیه وقد اعرتض املدعي علـى بعـض البنـود يف           له من طريف الدعوى ما یتطلب إجراء تعـدیالت         أما باقي ما ورد مبسودة التقریر فلم یقـدم         مبسودة التقریر املبدئي املنـوه عنـه سـابقًا         واجتماعات مت إجراء تعدیل يف ثالثـة مواضـیع          ب ج  /٠٠٦/٢٠٠٢املدعي املوجـه للمحاسـب رقـم         ــاریخ  ــه املعطــى   ٩/١/١٤٢٣وت ـــ ومرفقات ــرقم   احملاسب على ملحوظـات املـدعي كمـا هـو مـبني            للدائرة صورة عنـه وعـن مرفقاتـه وقـد رد           ه ــدعي ب ــه للم ــه املوج ــه    هـ املعطى للـدائرة صـورة      ١٣/١/١٤٢٣وتاریخ   ٢/ع/١٥٨/٣خبطاب ــدعي اعرتاض ــل امل ــا أرس ــه كم ــم عن رق بأنـه یقبـل    (... هـ  ١٤/٦/١٤٢١قرر يف جلسة    أثناء النظر يف الدعوى عالوة على أن املـدعي         فتبني هلا أن ما ذكره املـدعي سـبق مناقـشته           املدعي وحتفظاته على تقریر احملاسـب النـهائي        الدیوان وقد اطلعت الدائرة علـى اعرتاضـات        هــــ إىل ١٧/١/١٤٢٣ب ج وتـــاریخ /٠٠٢٩/٢٠٠٢ ــب  مفصل يف جلـسات النظـر يف الـدعوى وحیـث إن            املدعي على تقریر احملاسـب الـسابق كمـا هـو           أثناء مناقشة إحالة البنود اليت اعرتض فیها       وانه یتعهد بدفع أتعاب احملاسـب وكـان ذلـك          ...) ه احملاسب من نتیجة يف ذلك       مبا یتوصل إلی   ــشة احملاس ــن خــالل مناق ــبني م ........ ال املـدعي  ......للنقاط السبع اليت اعرتض فیها        :يف للدائرة للبت فیها واملتمثلـة      تركها احملاسب يف تقریره من نتیجة أما النقاط اليت       ...... الدائرة تطمئن إىل ما انتـهى إلیـه احملاسـب          إن والذي مت االطالع علیه من قبل الـدائرة فـ         النـهائي  ........ الوارد يف تقریر احملاسـب       ریــاال  حــسب التفــصیل ٤١٤٫٥٨٧٫٤٩ریــاال  إىل  ١٫٠٠٢٫١٨٤تقریر احملاسب السابق وهـي مبلـغ        الــواردة يف ...... املــدعي ......مدیونیــة على تقریره أن احملاسب توصل إىل ختفیض       ...... 
 .الدیون املشكوك يف صحتها   -١
 .العموالت البنكیة   -٢
... و مؤسسة   ...... ي  املدع......اتفاق بني   فبالنسبة للدیون املشكوك يف حتـصیلها فهنـاك         املصاریف الالحقة   -٣ ــا  ــدعى علیهـ ــؤرخ يف ... املـ ــارة مـ للتجـ املطالبة هبا مىت ثبت له قیام املـدعى علیهـا          طريف النزاع من استبعادها وبإمكـان املـدعي        وعلیه تبقى احلال على ما مت االتفاق علیه بني         حالة استحصال أي مبلغ من املبـالغ املدینـة         شریطة االلتزام حبق كل طرف بكـل مـا خيـصه يف            هـ علـى اسـتبعاد الـذمم املدینـة         ٨/٨/١٤١٣



 

 ١٦٠

يف قیود التسویة فاملدعي ملـزم هبـا        ....... الالحقة واليت أثبتت من خـالل تقریـر احملاسـب          فیها من شبهة الربا ، وبالنسبة للمـصاریف        البنكیة فإن الدائرة تستبعد اخلوض فیها ملا       باستالمها أو املطالبة هبا وبالنسبة للعموالت       املـدعي  ...... بـرد دعـوى   : حكمت الـدائرة    رد دعوى املدعي ، علـى هـذا األسـاس وعلیـه            ذه الدعوى دعوى املدعي فإنه یتعني واحلالة هـ       يف تقریـره وأن    ........ انتهى إلیه احملاسب    وأن الـدائرة مطمئنـة ملـا       ........ احملاسب  قرر املدعي قبول النتیجة اليت یتوصل إلیهـا        احملاسب السابق بالنسبة لتلك النقاط ، وقـد        وفحصها وبیان مـدى صـحة مـا انتـهى إلیـه            ذه الدائرة بنظرها   من قبل ه  ....... احملاسب  الواردة يف تقریر احملاسب السابق والـيت عمـد         وما دام املدعي اعـرتض علـى النقـاط الـسبع           بقسم الكهرباء واملدعي مسئول عنـها وعلیـه        حتمیلها على القسم لعالقتها باألعمال اخلاصـة       هــ ویلـزم    ٣٠/٨/١٤١٣الكهرباء قبل تـاریخ     رها مرتبطة مبشاریع ختـص أعمـال قـسم         باعتبا ................... ................... توقیع      توقیع      توقیع      توقیع رئیس الدائرة      عضو     عضو    أمني السر    للتجارة ملا هو مبني باألسباب ،،، واهللا املوفق... املـدعى علیهـا     ... جتاه مؤسـسة    ......    ...................  ................... 
  

   :دراسة القضية وحتليلها على ضوء الدراسة النظرية: املرحلة الثانية
  :يتبني مما سبق 

  .هـ١٤٢٣وتارخيه ] م/٤/تج/د/١٩[أن رقم احلكم هو 
  . بديوان املظامل  التجارية الرابعةأن مصدره الدائرة

  .هـ ١٥/٦/١٤١٧الصادر يف  اعتراض مقدم على احلكم أن هذا احلكم فصل يف
     :موضوع الدعوى

 املذكور املبين على تقريـر   هيئة التحكيمتدقيق الطعن املرفوع من املدعي على حكم      
  .احملاسب القانوين 

  :حتليل القضية 



 

 ١٦١

طار لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط تدعم النتائج اليت توصلنا إليها يف اإل              
النظري البد من ذكر وقائعها باختصار ، فنقول بأن وقائع هذه الدعوى حسب الترتيـب               

  -:الزمين هي
تقدم املدعي واملدعى عليه لديوان املظامل طلباً للتحكيم تنفيذاً للشرط التحكيمـي يف             : أوالً

  .عقد اتفاق العمل بينهما 
    :كل النظامي مشتملةً على تقدم أطراف الرتاع العتماد وثيقة التحكيم بالش: ثانياً
  .أمساء أطراف الرتاع  §
 .موضوع الرتاع وطلبات أطراف الرتاع فيه  §
  .أمساؤهمتعيني احملكَّمني و §
 .توقيع اجلميع على ما سبق  §

أن (الـشرط األول    : ويف هذا حتقيق للشرطني األول والثاين من الشروط املوضوعية ومهـا            
أن يكون  (والشرط الثاين   ) كيم سليم من أساسه   يكون احلكم التحكيمي صادراً عن اتفاق حت      

 ) .موضوع الرتاع من املواضيع اليت جيوز النظر فيها عن طريق التحكيم
مت اعتماد وثيقة التحكيم وباشرت هيئة التحكيم عملها ، وقد مت استعانة هيئة التحكيم              : ثالثاً

صدر هذا احملاسب تقريره    وقد أ  .خببري وهو حماسب قانوين لتدقيق احلساب بني طريف الرتاع          
وقدم املدعي اعتراضه على تقرير احملاسب القانوين        .بعد دراسته ألوراق احلسابات والدفاتر      

  .هليئة التحكيم 
بناًء على تقريـر     أصدرت حكمها هيئة التحكيم يف اعتراض املدعي ،        بعد أن نظرت  : رابعاً

  . احملاسب القانوين الذي اطمأنت إىل تقريره
أن (الشرط األول : قيق للشروط األول والثاين والرابع من الشروط اإلجرائية وهيويف هذا حت  

 بناًء على وثيقة حتكيم معتمدة من اجلهة املختصة أصالً بنظـر            اًيكون حكم التحكيم صادر   
أن يكون حكم التحكيم صادراً عن إجراءات ساملة من املخالفـات           (والشرط الثاين   ) الرتاع

أن يتم إيداع النسخة األصلية لوثيقة حكم التحكيم        ( والشرط الرابع    )اليت نص عليها النظام   
  ) .مشتملة على الصيغة النظامية خالل سبعة أيام من تاريخ إيداع املسودة



 

 ١٦٢

: الشروط املوضوعية الثالث والرابع واخلامس والسادس وهي       - رابعاً   - بذلك   حققتيكما  
حيـث  ) م خمالفة شرعية أو نظاميـة      حكم التحكي  أن ال تترتب على تنفيذ    (الشرط الثالث   

أن يكون املوضوع (جتنبت هيئة التحكيم الفوائد البنكية وكذا ديوان املظامل ، والشرط الرابع      
) الذي تضمنه حكم التحكيم املطلوب تنفيذه داخالً يف نطاق اتفاق التحكيم وحمـدداً فيـه            

توفيقياً وباألغلبيـة إذا    أن يكون حكم التحكيم صادراً باإلمجاع إذا كان         (والشرط اخلامس   
أن يكون حكم التحكيم صادراً يف امليعاد احملدد يف وثيقـة           (والشرط السادس   ) كان قضائياً 

   ).التحكيم أو يف النظام
مت تقدمي احلكم إىل ديوان املظامل لتنفيذه ، وقدم املدعي اعتراضه على احلكم خالل              : خامساً

من نظام التحكيم الصادر عام     ] ١٨[ادة رقم   املدة النظامية وهي مخسة عشر يوماً حسب امل       
  .هـ ١٤٠٣
نظر ديوان املظامل يف االعتراض املقدم من املـدعي ويف حكـم التحكـيم وأوراق          : سادساً

  .القضية كاملة ، مث قام برد القضية إىل هيئة التحكيم للنظر فيها ويف االعتراض 
بعد أن نظرت يف االعتراض املقدم      أعادت هيئة التحكيم حكمها السابق إىل الديوان        : سابعاً

  . من املدعي وأوضحت أنه سبق هلا أن ناقشت مجيع مالحظاته 
بعد أن أعيد احلكم لديوان املظامل من هيئة التحكيم اعترض املدعي مرةً أخرى وطلب مـن                
الديوان النظر يف اعتراضه على احلكم وعلى تقرير احملاسب ، فنظر الـديوان يف االعتـراض        

  .لب حضور أطراف الرتاع لديه ملناقشة ذلك واحلكم وط
طلب املدعي أثناء اجللسة اليت عقدها الديوان أن يتم تعيني حماسب قانوين آخـر لينظـر يف                 
مالحظاته على تقرير احملاسب السابق ، كما التزم بأن يقبل أي نتيجة يصل إليها وأن يتكفل                

 تقرير احملاسب السابق واملالحظات     وعلى هذا مت تعيني حماسب لينظر يف      . بدفع كامل أتعابه    
  .مث أصدر تقريره النهائي كله اليت قدمها املدعي ، ونظر األخري يف ذلك 

اعترض املدعي مرةً ثالثة على تقرير احملاسب األخري ، وقام ديـوان املظـامل بـرفض            : ثامناً
نـهائي  اعتراضه واحلكم بقبول حكم التحكيم مع تعديل املبالغ لتتوافـق مـع التقريـر ال              

  .للمحاسب األخري 



 

 ١٦٣

ن من الشروط املوضوعية    ان األخري ا فيتحقق الشرط  )١(وذا يصبح احلكم ائياً واجب النفاذ     
أن يكون حكم التحكيم النهائي املطلوب تنفيـذه        (و) أن يكون حكم التحكيم ائياً    (ومها  

  ).غري مرتبط بأي حكم آخر
تقدم أحد ذوي الشأن بطلـب تنفيـذ        أن ي (فال يتبقى سوى الشرط األخري اإلجرائي وهو        

  ) .احلكم التحكيمي لدى اجلهة املختصة أصالً بنظر الرتاع
  . فمىت ما تقدم أحد ذوي الشأن بطلب التنفيذ ، سلم إليه بالصيغة النظامية 

                                         
ه مل ينص احلكم على ذلك وإمنا بعد أن نظر ديوان املظامل يف االعتراض على حكم التحكيم وأصدر حكمه ، مل يقرر للمحكوم علي                  –) ١(

  .١٥٦-١٥٥راجع نص احلكم ص. حق االعتراض خالل ثالثني يوماً كما نص النظام 



 

 ١٦٤

  القضية الرابعة
  هـ١٤١٢ لعام ٤/ت/١٨٤دراسة احلكم رقم 

  م التحكيمرتاع عن طريق نظاوالصادر بقبول اإلحالة للفصل يف ال
  ورفض االعتراض املرفوع ضد ذلك

  
   :تفصيل الدعوى كما وردت يف حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل: املرحلة األوىل

  
  هـ١٤١٢ لعام ٤/ت/١٨٤قرار رقم 

  هـ١٤١٠ق لعام /٩٣٥/٢يف القضية رقم 
  املقامة فيها الدعوى 

  ..... املدعي / ..... من 
  خرونوآ..... املدعى عليه / ..... ضد 

  هـ١٤١١ لعام ١٠/تج/د/٤٦والصادر بشأا قرار الدائرة التجارية العاشرة رقم 
  

  :تفصيل الدعوى كما ورد يف حكم هيئة التدقيق 
هــ  ٥/١/١٤١٢ففي یوم الثالثـاء املوافـق       :رسول اهللا وآله وصحبه أمجعني وبعد احلمد هللا رب العاملني والصالة والـسالم علـى       امل بالریـاض هیئـة     اجتمعت مبقر دیـوان املظـ      املـشكَّلة  ) الدائرة الرابعة (تدقیق القضایا     ینا للسرأم  ..............................     / حبضور  عضوًا  ..............................    املستشار عضوًا  ..............................    املستشار رئیسًا  ..............................  النائــــــــــــــب املــــــــــــــساعد -:من 



 

 ١٦٥

من األوراق  حیث إن الوقائع ختلص على ما یبني         :هیئة التدقیق :واملداولة فیها أصدرت اهلیئة القرار التـايل       وبعد دراسـتها   . فیها عن الدائرة املذكورة     اطلعت على أوراق القضیة والقـرار الـصادر        هـ وقـد   ١٨/١١/١٤١١احملالة إىل اهلیئة بتاریخ     وذلك للنظـر يف القـضیة املـذكورة أعـاله         املدعي ..... هـ تقدم   ٢٤/٨/١٤١٠أنه بتاریخ    ــاملذكورة كما اشرتى حصص بعض الشركاء اآلخرین       كامل احلصص اململوكة للشریك األجنيب يف الشركة       هـ ذكر فیها أنـه اشـرتى       ١٤١٠ق لعام   /٩٣٥/١دعــوى لــدیوان املظــامل قیــدت قــضیة بــرقم  بالئحــة .......... الــشریك يف شــركة .....  ــة  وأن ــات يف اجلمعی ــك املبایع ــدم بتل ــم  خالــصة وأضــاف أن الــشركاء املــدعى علــیهم اآلخــرین وحتویــل الــشركة إىل شــركة ســعودیة املشرتي اجلدید حمل الـشریك األجـنيب والبـائعني         واطالعهم على املبایعـات وذلـك إلمتـام إدراج         العمومیــة للــشركات حبــضور كافــة الــشركاء ه تق ــبعة وهــــــ ــددهم ســــــ : وعــــــ ........... و   .............. .......... ــهم مكونة من ثالثة أعضاء خيتار كل طـرف واحـدًا          الشركاء یتم تـسویتها بواسـطة جلنـة حتكـیم          تــنص علــى أن اخلالفــات الــيت قــد تنــتج بــني  من العقـد األساسـي للـشركة        ٢٠/٣أن املادة   إىل التحكیم قام بتسمیة احملكَّم واملرجح وأضاف       الة املوضوع  هـ القاضي بإح  ٢١/١١/١٤٠٩املؤرخ  لقرار الـشركاء املتخـذ يف اجتمـاع اجلمعیـة          وإجراءاهتا النظامیة ، وأفاد أنـه تنفیـذًا        رفضوا االعرتاف باملبایعات رغم إمتام املبایعة      ............ و    ........و   ...........  و............. و     ..............و     ــزام  ... من ــب إل ــهى إىل طل ..... وانت ــراغ إصدار أمر من الدائرة لكاتب العدل بإمتـام        وتسمي احملكَّم مع إلزامهم بإفراغ املبایعة أو       حالة هترهبم عن ذلك تقـوم الـدائرة مقـامهم          وآخرون تسمیة حمكمهم ويف    ..... علیهم  املدعى   ــراءات اإلف ــدعوى إىل . إج ــة ال ..... لـسات حیـث رد      النحو املبني مبحاضـر اجل    الــدائرة التجاریــة العاشــرة نظرهتــا علــى وبإحال م يف املسائل   اليت تنص على أنه ال یقبل التحكی       من نظـام التحكـیم      ٢التحكیم طبقًا للمادة    الشركة وهي هبذه الصفة خترج عن اخلضوع لنظام        واخلداع من قبـل املـدعي املـؤمتن علـى مـصاحل            املدعي حلصة الشریك األجنيب متت عن طریق الغـش         وآخرون بأن عملیة شراء    ..... املدعى علیهم    أما ما خيص بواقعة    . اليت ال جيوز فیها الصلح      



 

 ١٦٦

ــا   نتج عن تـصرفاته غـري املـشروعة وعزلـه عـن            جبرب الـضرر الـذي      ..... املدعي..... تكلیف   دوالر أمریكي باإلضافة إىل     ١٨٠٫٠٠٠وهو مبلغ   األجنيب من املبلغ الذي أقر به هـذا الـشریك          بنسبة حـصته واحتـساب قیمـة حـصص الـشریك           الشركة واعتماد الثانیة للفریـق األول كـل        األوىل لكافــة الــشركاء كــل بنــسبة حــصته يف حلصص الشریك األجنيب واحلـصص األخـرى واعتمـاد         ..... املـدعي   ..... واحلكم بعدم صحة شـراء      والنظــر يف الــدعوى طبقــًا للــشرع والنظــام بعــدم صــالحیة عــرض النــزاع علــى التحكــیم األمانة، وانتهوا إىل طلب رد الدعوى واحلكـم        مبــذكرهتم صــورًا اعتربوهــا مــن قبیــل خیانــة وعرضــوا . األســس الــيت مت مبوجبــها تأسیــسها حد بالشركة مما یتعـارض مـع       استئثار شخص وا  الذي قامت علیه الشركة وحىت ال یؤدي ذلك إىل         أعضاء الفریق األول فقط حىت ال خيتل التـوازن         ورأوا أن شــراءها مــن حــق بقیــة . الفنیــةأعطاه حق إدارهتا ، والثالث أعطـاه اإلدارة        اإلدارة وحق متثیل الشركة ، والفریق الثاني       فــالفریق األول أعطــاه العقــد رئاســة جملــس  الفرقاء الثالثة الذین حددهم عقد التأسـیس      شراء هذه احلصص طبقًا لتقسیم املسئولیات بـني        املوضوع إىل التحكیم كما أنه لـیس مـن حقـه           حيدث قط أن وافق أي شریك علـى إحالـة ذلـك            شرائه حلصص شركاء آخرین فقـد ردوا بأنـه مل           ــدائرة نظره ــت ال ــشركة وتابع ــم  ١٩/٣/١٤١١للدعوى وانتهت جبلـسة یـوم االثـنني املوافـق          إدارة ال ــا رق ــدار قراره ـــ إىل إص وأنه ملـا كـان     . فیه بدال  من احملكمة املختصة      اتفاق على طرح النزاع على أشخاص لیفـصلوا        التحكیم عقـد یـتم باإلجيـاب والقبـول وهـو           أقامت الدائرة علیها قـضاءها خلـصت إىل أن         علیهم فقرروا عدم القناعة ويف األسباب الـيت        كم قرر املدعي قناعته أما املـدعى       وبإعالن احل  مـن عقـد تأسـیس الـشركة         ٢٠وفقًا للمـادة    ویقضي بإلزام املدعى علـیهم بتعـیني حمكمهـم          ٤٦ه حلصص الشریك األجنيب من عدمه فقـط دون حتدیـد          الصلح فالنزاع ینحصر يف صـحة شـراء املـدعي          النزاع ال جيوز التحكیم علیه ألنه ال جيوز فیه         ما ذهب إلیه املـدعى علـیهم مـن أن موضـوع            وأضافت أنه ال یغري من هذا االجتاه       . التحكیم   النزاع يف موضـوع القـضیة إال وفقـًا لنظـام          لدیوان املظامل بوصفه اجلهة املختصة أصال  بنظر       نظام الشركات وعقـد الـشركة فإنـه ال جيـوز           وكـان النـزاع ناشـئًا عـن        . بشرط التحكیم   من عقد تأسـیس الـشركة وأن املـدعي یتمـسك            ٢٠بطریق التحكیم وفقًا ملا نصت علیه املادة        حل أي نـزاع بینـهم      األطراف قد اتفقوا على     



 

 ١٦٧

ــام  . التحكیم النطوائه على خمالفة للنظام العـام       فیما یتعلق بعدم جـواز طـرح النـزاع علـى           املذكورة تردیدًا ملا سبق طرحه على الـدائرة        وقد تضمنت الالئحة    . الطعن یكون مقبوال  شكال    على القرار خالل املدة املقـررة نظامـًا فـإن          وحیث إن املدعى علیهم تقدموا بالئحة طعن       .عقد الشركة ومن نصوص نظام التحكیم املدعى علیهم بتعیني حمكم عنهم له سـنده مـن          حمققًا للمصلحة ومن مث یكون طلب املدعي إلزام        و التصاحل على غري ذلـك مبـا یرونـه          إجازته أ املسئولیة اجلنائیة وهو أمـر جيـوز للـشركاء          ــالف النظ ــرار خ ــافة إىل أن الق والسبب مع القضیة   الحتادها يف اخلصوم واملوضوع     رأوا عدم جواز نظرها لسابقة الفـصل فیهـا         احلاصلة من املطعون ضده يف إدارة الشركة كما        وجود دعاوى بني الشركاء بـشأن املخالفـات        . وقف السري يف هذه الدعوى ملا هو ثابت لـدیها          رأى الطاعنون أنه كان یتعني علـى الـدائرة         وأخـريًا  . اع الـشركاء علیـه      فیه ومل حيصل إمج   بتعدیل عقد التأسیس بإدخال شرط مل یكن أصال         احملكوم له حياول اإلیهام بأن املنازعة تتعلـق        موضوعها خيرج عـن نظـام التحكـیم وإن كـان           تسویته عـن طریـق التحكـیم وبالتـايل فـإن           الشركاء فیما یتعلق بعقد التأسیس حىت ميكـن         سابق ألوانه حیث مل یكـن هنـاك نـزاع بـني             – كما جاء بالالئحـة     –تأسیس الشركة فإعماهلا     مـن عقـد     ٢٠عندما اسـتند إىل حكـم املـادة         باإلض ــدقیق   ن هیئـة التـدقیق بعـد االطـالع علـى           إوحیث   .بردها أو وقفها حىت الفصل يف الدعاوى األخرى        إلغاء القرار واحلكم بعدم قبوهلا واحتیاطیًا      وطلب الطاعنون  . هـ  ١٤١٠ق لعام   /٩٣٥/٢رقم   ــل الت ــرار حم ــتعراض الق ــالمته فیما ورد بالئحة الطعن ما یـؤثر علـى صـحة           وال تـرى   . وتقرر تأییده حمموال  على أسـبابه       اليت انتهت إلیهـا يف قرارهـا آنـف البیـان           الطعن فإا تتفق مع الدائرة على النتیجـة        ئحـة   واطالعها علـى ال    اواألسباب اليت بين علیه   األوراق واس ــرار وس ــه  . الق ــا أوردت ــك أن م ــم  جواز النظر يف الدعوى لسابقة الفـصل فیهـا         نون مـن عـدم   وبالنسبة ملا ادعاه الطـاع     .وقف سري الدعوى أو ضمها إىل تلك القضایا املوضوع واخلصوم والسبب حىت ميكن القول بأمهیة       للهیئة من األوراق أن هناك دعـاوى تتحـد يف          من ضرورة وقف السري يف الدعوى فإنه مل یتـبني          النزاع على التحكیم أما ما یثريه الطاعنون        خيتص بعدم جواز إحالة     أثاره الطاعنون فیما  الدائرة يف أسباب قرارها كاف للرد على مـا         ذل ــضیة رق ــع الق ــا م ــام /٩٣٥/٢الحتاده ق لع



 

 ١٦٨

ــضیة  ١٤١٠ ــن األوراق أن الق ــاهر م ـــ فالظ ــدقیق   لذلك .وبالتايل تنتهي إىل رفض الطعن موضوعًا ال سند للقول باحتاد القـضیتني آنفـيت الـذكر          بعض املالحظات األمر الذي ترى معه اهلیئة أنه        الشركة واملعاد من وزارة التجارة السـتیفاء       قـد تأسـیس    التوقیع على الصیغة املعد لـة لع     الشركاء بتعیني حمكمهم للنظر يف امتناعهم عن        بطلب املدعي إلزام ثالثة مـن       ٩٣٦ذات الرقم   قدر حصصهم فیها يف حني ختـتص القـضیة األخـرى           ذلك ومطالبتهم بأن تكون جلمیع الشركاء على       ومن بعض الشركاء يف الشركة ومنازعتهم له يف        ن الـشریك األجـنيب     احلصص اليت اشرتاها لنفسه م    يف النزاع القـائم بینـه وبینـهم يف موضـوع           إلزام سبعة من الشركاء لتعیني حمكمهم للنظر       حیث ختتص القـضیة حمـل الطعـن بطلـب املـدعي            أن هناك اختالفًا بینهما يف املوضوع ويف اخلصوم        للهیئة من واقع االطالع على أوراق القـضیتني        قضیة حمل الطعن وقد تـبني       فهو خاص بال   ٩٣٥/٢املطعون فیه أما الرقم املشار إلیه بالالئحة       نظرت مـن قبـل ذات الـدائرة مـصدرة احلكـم            هــ والـيت    ١٤١٠ق لعـام    /٩٣٦/٢املقصودة هـي    ه ــة الت ــررت هیئ ــدائرة –ق هـ يف القضیة رقم    ١٤١١ لعام   ٤٦العاشرة رقم   تأیید حكـم الـدائرة التجاریـة       : ثانیًا .ًا قبول الطعن شكال  ورفضه موضوع: أوال  - : –الرابعة  ال رئیس      عضو     عضو    أمني السر   واهللا املوفق ،،، .هـ حمموال  على أسبابه ١٤١٠ق لعام /٩٣٥/٢ ................... ................... توقیع      توقیع      توقیع      توقیع اهلیئة   ...................   ................... 
  

   :دراسة القضية وحتليلها على ضوء الدراسة النظرية: املرحلة الثانية 
  :يتبني مما سبق 

  .هـ١٤١٢وتارخيه ] ٤/ت/١٨٤[ هو رقم احلكمأن 
  .بديوان املظامل ) الدائرة الرابعة( هيئة تدقيق القضايا مصدرهأن 



 

 ١٦٩

الـصادر عـام    ] ١٠/تـج /د/٤٦[حلكم رقم   أن هذا احلكم فصل يف اعتراض مقدم على ا        
  .هـ من الدائرة التجارية العاشرة ١٤١١

    :أطراف الدعوى 
  ..... املدعي ..... 
  وآخرون..... املدعى عليه ..... 

     :موضوع الدعوى
تدقيق الطعن املرفوع من املدعى عليهم على حكم الدائرة املذكور والقاضي بإلزامهم باختيار            

  .راءات التحكيم وذلك الكتمال الشروط امللزمة لذلك حمكم هلم للبدء بإج
  :حتليل القضية 

لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط تدعم النتائج اليت توصلنا إليها يف اإلطار               
النظري البد من ذكر وقائعها باختصار ، فنقول بأن وقائع هذه الدعوى حسب الترتيـب               

  -:الزمين هي
ني مالكي شركة فتقدم أحدهم لديوان املظامل بإلزام املدعى عليهم تعيني           حصل نزاع ب  : أوالً

حمكمهم للسري يف إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية ، وذلك      
ورفض املدعى علـيهم     .تنفيذاً للشرط التحكيمي املنصوص عليه يف عقد تأسيس الشركة          

وذلك لوجود اامات جنائيـة     ، وى مما ال جيوز فيه التحكيم       تعيني احملكَّم ، بسبب أن الدع     
موجهة ضد املدعي من املدعى عليهم ، وهذه االامات ال جيوز التنازل فيها وال الصلح فال                

  .جيوز التحكيم فيها
رفض ديوان املظامل هذه اإلجابة من املدعى عليهم حيث إن األوراق واملستندات تثبت             : ثانياً

وهـذا  . لق بإفراغ نصيب املدعى عليهم يف الشركة بعد أن دفع مثنها املدعي             أن القضية تتع  
  .جيوز فيه الصلح وعليه فيجوز فيه التحكيم 

رفض املدعى عليهم وادعوا وجود قضية سابقة يف نفس املوضوع ونفس األشخاص ،             : ثالثاً
واألشـخاص  ودرس ديوان املظامل هذا االعتراض ووجد أن القضيتني خمتلفتني يف الـدعوى   

فرفض هذه اإلجابة أيضاً ، وأفاد بأن الديوان بصفته اجلهة املختصة بنظر الرتاع فإنه ال ميكنه                
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وفق النظام أن ينظر يف الدعوى إال عن طريق التحكيم لوجود الشرط السابق ذكره يف عقد                
  .تأسيس الشركة 

. لبدء يف إجراءات التحكيم     حكَم ديوان املظامل بإلزام املدعى عليهم تعيني حمكمهم ل        : رابعاً
  . عنهم  بالنيابةويف حال مل يتجاوبوا مع ذلك فإن الديوان سيعني احملكَّم

 حـدا أن الشرط املوضوعي الثاين مت االختالف حوله ممـا  جند من استعراض وقائع الدعوى   
    . أن يوضح املقصود والصحيح وحيكم بناًء عليه  إىلبديوان املظامل
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 تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية: ثانياً
   يف اململكة العربية السعودية
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  األوىلالقضية 
  هـ١٤١٨ لعام ٢/ت/٢٠٨اسة احلكم رقم در

  والصادر بقبول تنفيذ حكم التحكيم األجنيب وفق االتفاقيات الدولية
  ورفض االعتراض املرفوع على ذلك

  
  
  هـ١٤١٨ لعام ٢/ت/٢٠٨حكم هيئة تدقيق القضايا رقم 

  هـ١٤١١ق لعام /١٥٢٥/١يف القضية رقم 
  املقامة فيها الدعوى 

  ..... املدعي / ..... من 
  .....املدعى عليها ..... مؤسسة / ضد 

  لتنفيذ حكم أجنيب
  

  :تفصيل الدعوى كما وردت يف حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل: املرحلة األوىل
املـشكَّلة  ) الدائرة الثانیة (تدقیق القضایا   اجتمعت مبقر دیـوان املظـامل بالریـاض هیئـة          هـــ ١٧/٤/١٤١٨يف یـوم األربعــاء املوافــق    رئــیس الــدیوان إلیهــا بــشرح معــايل نائــب ونظـرت القــضیة املـذكورة أعــاله احملالــة    أمینا للسر  ..............................     / حبضور  عضوًا  ..............................    املستشار عضوًا  ..............................    املستشار رئیسًا  ..............................  نائــــــــــــــب املــــــــــــــساعدال -:من  ــاریخ  ــى  ٢/٢/١٤١٨بت ــت عل ــد اطلع ـــ ، وق  ٢٥/ف/د/١١الفرعیة اخلامسة والعشرین بـرقم      أوراقها واحلكم الصادر فیهـا مـن الـدائرة         ه
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هـ وعلى االعرتاض املقدم من مؤسـسة       ١٤١٧لعام   م مت التعاقـد    ١٩٧٨ یونیو سنة    ٤أنه بتاریخ   وكیل املدعي تقدم بالئحة ادعـاء ذكـر فیهـا          حیث إن وقـائع هـذه القـضیة ختلـص يف أن         :التدقیقهیئة  -:دراستها واملداولة فیها أصدرت احلكـم اآلتـي        وأسبابه ، وبعـد    ..... املدعى علیها   .....  ..... املدعى علیهـا    ..... بني كل من مؤسسة      ونـصت املـادة    . ة املدعى علیها    مصنع للمؤسس الطرف الثاني بتورید آالت وتركیبها وتشغیل      بالدامنارك على أن یقـوم     ....... بالدمام و  ــیم  م ٣/٨/١٩٨٤املــدعي أنــه يف وأضـاف وكیــل   .طبقًا لتلك القواعد الدولیة بواسطة حمكم أو أكثر یتم تعیینـهم        بشكل ـائي طبقـًا لقواعـد غرفـة التجـارة           تنص على أن أي نزاع ینشأ حول العقد سـیحل           والـيت   ١٨٨لقواعد نشرة األمم املتحـدة رقـم         من العقد على أن التحكیم سـیكون طبقـًا          ١١ ــة التحك ــاني إىل حمكم ــرف الث ــل الط ــیم إىل الطــرف األول يف    فیها التحكیم وأبدى قناعته مبحكم واحد وقد       التابعة لغرفة التجارة الدولیة شكوى یطلب      أرس ــب التحك ــل طل ــتلمه يف ١٤/١١/١٩٨٤أرس م ١٩/١١/١٩٨٤م واســـــ م أبلغت حمكمة التحكیم كال      ٧/٢/١٩٨٥وبتاریخ   / كمكان للتحكیم وأبلغت بـذلك الـسید      حددت  بإحالة النزاع إىل حمكم وحید وأن ع م ـان قـد          م ٥/٢/١٩٨٥ن الطرفني بأن احملكمة قررت جبلسة       م وبتـاریخ  . بتعیینه حمكمًا وحیـدًا     ........  املـدعى علیهـا    ..... باألردن بإلزام مؤسسة    م صدر حكم حمكمة التحكـیم يف عمـان         ٧/٧/١٩٨٧ ..... املـدعي   ..... دفع للــ    بأن تـ  .....  م ومـصاریف التحكـیم     ١/٩/١٩٨٠اعتبارًا مـن     كـرون دامنـاركي والفوائـد       ٢٫٣٠٧٫٦٩٧مبلغ   م إال أن مؤسـسة     ٢٩/٧/١٩٨٧وأبلغ للطـرفني يف     احلكم ائیًا مبـصادقة حمكمـة التحكـیم علیـه           دوالرا أمریكیًا وصـار     ١١٫٨٠٠البالغ قدرها    وطلب وكیل املدعي تنفیـذ     . مصاریف التحكیم    دوالرا أمریكیـــًا ١١٫٨٠٠دامنركـــي ومبلـــغ  كـرون   ٢٫٣٠٧٫٦٩٧على أصل الـدین ومقـداره       ملخالفتها للشریعة اإلسـالمیة وقـصر طلباتـه        طالبًا األمر بتنفیذه ومتنازال  عـن الفوائـد        مما حدا باملدعي إىل التقدم إىل دیوان املظـامل         م بتنفیـذه   مل تقـ  ..... املدعى علیها   .....  هـ ٢٧/٦/١٤١١التجاریة األوىل فأصدرت بتاریخ     هـ وأحیلت إىل الـدائرة     ١٤١١ق لعام   /١٥٢٥/١وقیدت األوراق بسجالت الدیوان قضیة برقم     . املذكور احلكم
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هــ بعـدم    ١٤١١ لعـام    ١/تـج /د/٨٦احلكم رقم    ــم الدائرة الفرعیـة الثالثـة فأصـدرت فیهـا         فأحیلـت إىل   . اختصاصها نوعیًا بنظر الدعوى      ــم رق ــام ٣/ف/د/٨احلك ــدم ١٤١٣ لع ـــ بع ه ــا   ــًا بنظره ــصاصها مكانی ــت إىل . اخت ــم  الدائرة الفرعیة التاسـعة والعـشرین الـيت        فأحیل ــم رق ــدرت فیهــا احلك ــام ٢٩/ف/د/٦أص ــة(فأحیلت الـدعوى إىل هیئـة التـدقیق اإلداري         املقررة نظامًا طالبًا تنفیذ حكم احملكَّم األجنيب        اعرتض املدعي على ذلـك احلكـم خـالل املواعیـد          وقـد  . الدعوى للتنفیذ على إقلیم اململكـة       هـ القاضي بعدم صالحیة حكم التحكیم حمل       ١٤١٤ لع ــدائرة الثانی ــم ) ال ــم رق ــدرت احلك فأص هـ بنقض احلكم الصادر عن     ١٤١٥ لعام   ٢/ت/١٥٠ حاضر والعشرین حیث نظرهتا على النحو املبني مب      أحیلت القضیة إىل الدائرة الفرعیة اخلامـسة       فیذًا حلكم هیئة التدقیق املشار إلیـه     وتن .حكمها على املالحظات الـيت ذكرهتـا اهلیئـة يف ثنایـا           لفرعیة التاسعة والعـشرین بنـاء      االدائرة   هــ  ٢١/١٢/١٤١٧الضبط وأصـدرت فیهـا جبلـسة         ــم   اململكة وفقًا للقواعد اليت رمسها تعمیم معايل       للحكم والالزمة لقبول تنفیـذه علـى إقلـیم         عند مراقبة مـدى تـوافر الـشروط اخلارجیـة          وضـوعها بـل یقتـصر دوره       يف الدعوى أو حبث م    األحكام األجنبیة فإنه ال یقوم بإعادة النظر       املظامل حبكم أنه اجلهة املختصة بطلبات تنفیـذ        وقد شیدت الدائرة قضاءها على أن دیوان     .بالفوائد البنكیة تذییله بالصیغة التنفیذیة عدا مـا یتعلـق        بباریس حمل الدعوى على إقلیم اململكة ویتعني       تجـارة الدولیـة    التحكیم التابعة لغرفة ال   بــصالحیة حكــم التحكــیم الــصادر مــن حمكمــة هــ ویقـضي    ١٤١٧ لعـام    ٢٥/ف/د/١١احلكم رقم    ــامل رق ــوان املظ ــیس دی ــصادر يف ٧رئ حالیـًا  (لغرفة التجـارة الدولیـة ببـاریس        صدر بناًء على قرار حمكمة التحكیم التابعـة        وأن احلكـم املطلـوب تنفیـذه       . واجب النفاذ   الصادر، وشـهادة بنهائیـة احلكـم وصـريورته         شهادة بإعالن األطراف إعالنـًا صـحیحًا بـاحلكم          باململكة ، كما قدم     بباریس ووزارة اخلارجیة  التجاریة الصناعیة بالریاض وسفارة اململكة     ائیًا ومـصدق علیهـا مـن كـل مـن الغرفـة             التحكیم الدولیة حلكم التحكیم الـذي أصـبح        رمسیــة طبــق األصــل مــصدق علیهــا مــن هیئــة املطلوب تنفیذه فقد قدم وكیل املـدعي صـورة         لیها بالتعمیم املشار إلیه يف احلكم األجـنيب        عهلا من أوراق الدعوى توافر الشروط املنـصوص        هـ وأضافت الدائرة أنه قـد ثبـت        ١٥/٨/١٤٠٥ ال
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ــامي   بإحالة النـزاع إىل   ) هیئة التحكیم الدولیة   ــو احمل ــد وه ــم وحی / ............. حمك ــ ملا اتفق علیه الطرفان عنـد التعاقـد وقـد          وتنفیذ أحكام احملكَّمني األجنبیة وذلـك إعمـاال         صادرًا عنها وتسري بشأنه اتفاقیـة االعـرتاف        املذكورة على هذا احلكم ومـن مث فإنـه یعتـرب           وقــد صــادقت احملكمــة ) عمــان(ومقــره األردن  ــت اململك ــذه   وافق ــضمام إىل ه ــى االن هـ وقـرار جملـس الـوزراء       ١٦/٧/١٤١٤وتاریخ   ١١/االتفاقیة مبوجـب املرسـوم امللكـي رقـم م         ة عل هــ ألن املرسـوم امللكـي       ١٤١٤األجنبیة يف عام     السعودیة إىل اتفاقیة تنفیذ أحكام التحكیم     هـ أي قبـل انـضمام اململكـة العربیـة          ١٤٠٧أیضا مما تقدم كون احلكم حمل الدعوى صدر عام         أنه فوت تلك الفرصة على نفسه كما ال ینـال          وتقدمي ما لدیه مـن املـستندات إىل احملكَّـم إال           یكون املدعى علیه قد أتیحت له فرصة الدفاع        امي وبذلك  تنفیذ احلكم بال مستند أو مسوغ نظ      ألداء غرضها مما یعترب منـه تـأخريًا للفـصل يف           یقدم ما ینفیها وكل ما ذكره أا غري كافیة         املدعي واليت مل یدحضها وكیل املدعى علیـه أو         ذلك ثابت من خالل املستندات املقدمة من وكیل        املعدلة وباحلكم النهائي الصادر عن ضده وكل       لة والبنود  أعلن بطلب التحكیم وبنصوص اإلحا    احلكم حمل الدعوى ذلـك أن املـدعى علیـه قـد            التحكیم الدولیة مما یعين عدم انطباقها على       انضمام اململكة إىل تنفیذ اتفاقیـة قـرارات        كمـا أن احلكـم صـدر قبـل         . جلسات التحكیم   صدر غیابیًا ألن موكله مل یتسلم إشعارا حبضور        هـ بأن حكـم التحكـیم      ١١/٩/١٤١٧علیه جبلسة   ینال من ذلك مـا ورد مبـذكرة وكیـل املـدعى            واستطردت الـدائرة إىل أنـه ال       . يف اململكتني   وبالتايل فإنه جيوز تنفیذه لدى اجلهة املختصة       حمل الدعوى قد حاز قـوة الـشيء املقـضي بـه            وزیر العدل األردني یفید بأن حكم التحكـیم        هـ كما قدم صورة من خطـاب       ٦/٤/١٩٨٣تاریخ  و ١جملــس وزراء العــدل العــرب بقــراره رقــم الریاض للتعاون القضائي اليت وافـق علیهـا        املدعي ما یفید املعاملة باملثل وهي اتفاقیة       هــ وقـدم وكیـل      ١٤/٧/١٤١٤ وتـاریخ    ٧٨رقم   ــم م ــاریخ ١١/رق ــي ١٦/٧/١٤١٤ وت ـــ القاض ــذه   ه ــة إىل ه ــضمام اململك ــى ان ــة عل صـــدرت قبـــل بـــدء تنفیـــذ االتفاقیـــة يف األحكام املطلوب تنفیذها حىت ولـو كانـت قـد          االتفاقیة وبالتايل ال یعود على تاریخ صـدور        نفیــذ األحكــام إعمــاال  هلــذه قبــول طلبــات تلتنفیذ االتفاقیة إىل التاریخ الذي بدأ منه       یطلب تنفیذها ومن مث ینصرف التـاریخ احملـدد         االتفاقیة مل یتضمن تارخيًا معینًا لألحكام اليت       املوافق
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هـ وتقدمت باالعرتاض   ٢١/١٢/١٤١٧احلكم بتاریخ   الثابت أن املدعى علیها تسلمت نـسخة إعـالم         كـان  وحیث إنه عـن شـكل االعـرتاض فلمـا         .الئحة اعرتاضیة علیه طالبًة تدقیقه مل تقتنع املدعى علیها بذلك احلكم فقـدمت      .للتنفیذ على إقلیم اململكة الشریعة اإلسـالمیة یـصبح هـذا احلكـم صـاحلًا           املدعي عن الفوائد البنكیة ملخالفتها أحكام      تنفیذ حكم التحكـیم املـشار إلیـه وتنـازل          روط انتهت الدائرة إىل أنه وإزاء تـوافر شـ        وبناًء على ما تقدم    . قدم يف تاریخ الحق علیه    هـ مىت ثبت أن طلـب التنفیـذ قـد          ١٠/٢/١٤١٥ ــًا  هــ ومـن مث یكـون       ٢٠/١/١٤١٨املاثل بتـاریخ     إال أن  . فقد تضمن حكم الدائرة الرد علیـه        من ذلك ما أثارته املدعى علیها يف اعرتاضـها         حمل الطعن وتؤیده حمموال  على أسبابه وال یغـري         تصادق على ما انتهت إلیه الدائرة يف حكمها        بني دول اجلامعة العربیة فلذلك فـإن اهلیئـة         اء وموافقة ذلك التفاقیة تنفیذ األحكام      القضاألسباب واألسانید الـيت أقامـت علیهـا هـذا          اليت خلصت إلیها الـدائرة يف حكمهـا وسـالمة          وما بين علیه من أسباب تبني هلا صحة النتیجة         وعلى االعرتاض املقدم علیه من املـدعى علیهـا         هـــ ١٤١٧ لعــام ٢٥/ف/د/١١والعــشرین بــرقم الصادر فیها من الدائرة الفرعیـة اخلامـسة        داهتا واحلكـم   التدقیق ألوراق الـدعوى ومـستن     وحیث إنه عن املوضوع فإنه بدراسة هیئـة      .وبالتايل فهو مقبول شكال  االعــرتاض مقــدما خــالل األجــل احملــدد نظام ــذ  تقضي مبنطوق حكمها بتنفیذ ذلـك احلكـم ال أن          إقلیم اململكة إال أنه كان یـتعني علیهـا أن          انتهت إىل صالحیة احلكم األجنيب للتنفیـذ علـى         تنفیذ حكم أجنيب وأنه وإن كانت الدائرة قد        قیق تشري أن الدعوى املاثلة بـصدد       هیئة التد  ــصالحیته للتنفی ــضي ب ــة . تق ــرى هیئ وت ــدقیق   فلهذه األسباب .تنفیذ األحكام منطوق حكم الدائرة مبا یتمشى مـع اتفاقیـة         اإلشارة وتقوم اهلیئـة مـن جانبـها بتعـدیل          إلیهــا الــدائرة صــائبة فإنــه تكفــي هــذه لنتیجة اليت انتهت   التدقیق أنه طاملا كانت ا     ــة الت ــت هیئ ــدائرة –حكم ــة  شكال  ورفضه  .....  علیها   املدعى..... مؤسسة  بقبول االعرتاض املقدم مـن املـدعى علیهـا        - :-الثانیة  ال ــدائرة الفرعی ــم ال ــد حك ــم  موضــوعًا وتأیی ــشرین رق ــسة والع ــام ٢٥/ف/د/١١اخلام  -:هـ مع تعدیل منطوقه لیصبح كالتايل ١٤١٧ لع



 

 ١٧٧

دي املقامـة   . جي  . بي  / بي  . آر  /٥٠٧٠رقم  تنفیذ حكم التحكـیم الـصادر يف القـضیة        ..... ضــد مؤســسة ..... املــدعي ..... مــن  رئیس      ضوع     عضو    أمني السر   واهللا املوفق ،،، .فوائد األجنيب فیما یتعلق بالورفـض طلـب تنفیـذ احلكـم        . دوالرًا أمریكیًا    فقط أحد عشر ألفـا ومثامنائـة        ١١٫٨٠٠ومبلغ  وســتمائة وســبعة وتــسعني كرونــا دامناركیــًا  فقط ملیونني وثالمثائة وسـبعة آالف       ٢٫٣٠٧٫٦٩٧املؤسسة املدعى علیها بأن تدفع للمدعي مبلغ       فیما تضمنه مـن إلـزام      ..... لیها  املدعى ع  ................... ................... توقیع       توقیع      توقیع      توقیع اهلیئة   ...................  ................... 
  

   :دراسة القضية وحتليلها على ضوء الدراسة النظرية: املرحلة الثانية 
  :يتبني مما سبق 

  .هـ١٤١٨وتارخيه ] ٢/ت/٢٠٨[أن رقم احلكم هو 
  .أن مصدره هيئة تدقيق القضايا الدائرة الثانية بديوان املظامل 
الـصادر عـام    ] ٢٥/ف/د/١١[أن هذا احلكم فصل يف اعتراض مقدم على احلكم رقـم            

  .هـ من الدائرة الفرعية اخلامسة والعشرين ١٤١٧
    :أطراف الدعوى 

  .....املدعي ..... 
  .....املدعى عليها ..... سة مؤس

     :موضوع الدعوى
تدقيق الطعن املرفوع من املدعي على حكم الدائرة املذكور والقاضـي بـصالحية حكـم               
التحكيم األجنيب الصادر عن حمكمة التحكيم يف مملكة األردن وبإشراف مركـز التحكـيم          

  .لكة العربية السعودية الدويل بالغرفة التجارية الدولية بباريس وتنفيذه على إقليم املم



 

 ١٧٨

  :حتليل القضية 
لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط تدعم النتائج اليت توصلنا إليها يف اإلطار               
النظري البد من ذكر وقائعها باختصار ، فنقول بأن وقائع هذه الدعوى حسب الترتيـب               

  -:الزمين هي
لتحكيم بالغرفة التجارية الدولية بباريس بطلـب  تقدم املدعي واملدعى عليه إىل مركز ا : أوالً

إجراء التحكيم يف الرتاع القائم بينهما ، ومت إجابة الطلب واختيار حمكمة التحكيم مبدينـة               
  .عمان يف األردن 

انتهت إجراءات التحكيم باحلكم النهائي وفق إجراءات سـليمة مطابقـة لنـصوص           : ثانياً
  .ركز التحكيم بالغرفة التجارية الدولية بباريس التحكيم يف مملكة األردن الشقيقة وم

 تنفيذ احلكم التحكيمي مما يتطلب معه التنفيذ اجلربي على إقليم            من امتنع املدعى عليه  : ثالثاً
اململكة العربية السعودية وذلك ال يكون إال باملصادقة عليه من اجلهة املختصة وهي ديـوان               

  .املظامل 
ك وأرفق املستندات املطلوبة وهي حتقيقاً للشروط الـواردة يف          تقدم املدعي بطلب ذل   : رابعاً

، واتفاقية تنفيذ األحكام بني     ) اتفاقية نيويورك (اتفاقية االعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها      
  .أعضاء جامعة الدول العربية ، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي 

  -:فتم تقدمي كل من 
ا من هيئة التحكيم الدولية حلكم التحكيم الـذي         صورة رمسية طبق األصل مصدق عليه        -١

أصبح ائياً ومصدق عليها من كل من الغرفة التجارية الـصناعية بالريـاض وسـفارة            
  .اململكة بباريس ووزارة اخلارجية باململكة 

  .شهادة بإعالن األطراف إعالناً صحيحاً باحلكم الصادر   -٢
  .شهادة بنهائية احلكم وصريورته واجب النفاذ    -٣

ـ ومصدقة من اجلهات الرمسيـة للب     ) ١(ر يف رقم    وي مترمجة وموثقة كما هو مذك     وه دين ل
وهذه مبجموعها متثل الشروط اإلجرائية الالزمة لتنفيذ احلكم التحكيمي األجـنيب حـسب        
املادة الرابعة يف اتفاقية نيويورك واملادة اخلامسة يف اتفاقية جامعة الدول العربية والبند سادساً              

  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧عايل رئيس ديوان املظامل رقم من تعميم م



 

 ١٧٩

ويف ذلك دليل صريح وواضح على ما ذكرناه من أن األحكام الصادرة وفقاً التفاقية الرياض            
ر فيها الشروط اإلجرائية اليت نصت عليها اتفاقيـة جامعـة           افللتعاون القضائي جيب أن تتو    

 الـصادر يف    ٧ رئيس ديـوان املظـامل رقـم         الدول العربية وكما نص عليها تعميم معايل      
  .)١(هـ١٥/٨/١٤٠٥

قام املدعى عليه باالعتراض موضوعاً على هذا التنفيذ ومت الرد عليه مـن الـديوان               : خامساً
ورفض اعتراضاته وذلك الكتمال الشروط املوضوعية يف احلكم األجنيب املطلـوب تنفيـذه             

  -:وهي 
  .جاء فيها إىل التحكيم أن يكون احلكم صدر يف مسألة جيوز االلت   -١
  .أن يكون احلكم صدر بناًء على إجراءات صحيحة وسليمة    -٢
  . يف نطاق اختصاص هيئة التحكيم اًأن يكون احلكم صادر   -٣
   .اًأن يكون احلكم ائي   -٤
 احلكم التحكيمي األجنيب خمالفة للنظام العام أو اآلداب العامة يف           أن ال تترتب على تنفيذ       -٥

    .تنفيذ الدولة املطلوب منها ال
  . بعد أن تنازل املدعي عن الفوائد البنكية  حتققالشرط األخريو ،وقد حتققت مجيعها 

وعليه أمر ديوان املظامل بوجوب تنفيذ احلكم وبذلك اكتسب احلكم قوة األمر املقضي بـه               
  .وقوة األحكام الصادرة عن ديوان املظامل 

 استوىف اململكة العربية السعودية مىت ما  وبذلك جند أن احلكم األجنيب ميكن تنفيذه على إقليم        
  .الشروط الالزمة لذلك 

  
  
   

                                         
  . من هذه الدراسة ١١٤ راجع ص–) ١(
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  الثانيةالقضية 
  هـ١٤١٥ لعام ٢/ت/٢٣٥دراسة احلكم رقم 

 استوىفوالصادر بقبول تنفيذ حكم التحكيم األجنيب وفق االتفاقيات الدولية يف حالة 
   على إقليم اململكةالشروط اإلجرائية املطلوبة ونقض احلكم الصادر بعدم قبول تنفيذه

  
  

  :تفصيل الدعوى كما وردت يف حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل: املرحلة األوىل
  

  هـ١٤١٥ لعام ٢/ت/٢٣٥حكم هيئة تدقيق القضايا رقم 
  يف االعتراض املقدم على احلكم الصادر يف

  هـ١٤١٣ق لعام /١٧٨٣/١القضية رقم 
  املقامة فيها الدعوى 

  ..... عي املد..... شركة / من 
  الدولية..... املدعى عليها ..... مؤسسة / ضد 

  
  

... احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا     ..............................  النائــــــــــــــب املــــــــــــــساعد -:الثانیة هبیئة التدقیق اإلداري املـشكَّلة مـن        دیــوان املظــامل بالریــاض اجتمعــت الــدائرة هــ مبقـر   ١٦/١١/١٤١٥يف یوم األحد املوافق     -:وبعد  ــدكتورالنائــــــــــــــب املــــــــــــــساعد  رئیسًا   ...........................الــــ  أمینا للسر  ..............................     / وحبضور  عضوًا  ..............................    املستشار عضوًا  



 

 ١٨١

ــن   هــ ، واطلعـت علـى      ١/٨/١٤١٥إلیها بتاریخ   ونظـرت القــضیة املـذكورة أعــاله احملالــة    ــصادر فیهــا م ــم ال ــضیة واحلك ــم  طلب الشركة املدعیة تنفیذ احلكـم الـصادر يف         لخص يف  إلیه بشأا منعًا للتكـرار والـيت تـت        أوردها احلكم حمل التدقیق فـإن اهلیئـة حتیـل          مـن حیــث إن واقعـات هــذه الـدعوى قــد     :هیئة التدقیق -:بشأا هذا احلكم هـ وبعد دراستها واملداولة فیها أصدرت      ١٤١٥ لعـام   ١٠/ف/د/١٢الدائرة الفرعیة العاشرة    أوراق الق ــدعوى رق ــسنة ١٣٣١ال ــاریخ ١٩٩١ ل م بت م من حمكمة دبي الشرعیة ضد مؤسـسة        ٩/٥/١٩٩١ الدولیـة فیمـا    ..... املدعى علیهـا    .....  ــم  يف الـدعوى   إجابة طلبات املدعیـة   : ثانیًا .حكم احملكَّمني رد دعوى املدعى علیها بطلـب بطـالن      : أوال  -:قضى به من  ــى قــرار   ١٣٣١/١٩٩١رق ــصدیق عل ــًا .التام املبالغ احملكوم هبا من تاریخ احلكم حىت السداد        باألغلبیة بكل مشتمالته ما عدا الفائدة على       م ٢١/١١/١٩٩١التحكـــیم الـــصادر بتـــاریخ م بالت ــرفني  : ثالث ــني الط ــة ب ــراء املقاص ــاً .للمدعیة  درمهًا  ٠٫٦٣٩٫٣٢٣لنتیجة بدفع مبلغ    علیها با بالنسبة ملا حكم به بینهما وإلـزام املـدعى         إج ــم  : رابع ــي رق ــز التحفظ ــت احلج تثبی ساته فظهر للهیئـة أن االعـرتاض       النزاع ومالب بين علیـه مـن أسـباب والتعـرف علـى ظـروف             فیها واالعرتاض املقدم من الشركة املدعیة وما       أوراق الــدعوى ومــستنداهتا واحلكــم الــصادر وحیث إن هذه اهلیئـة قـد قامـت بدراسـة         هـ ٢٣/٧/١٤١٥احلكم يف وحیث إن املدعیة قد تقدمت بـاعرتاض علـى       .إخل واملشار إلیه سلفًا ...  دبي  طلب تنفیذ احلكم األجنيب الصادر من حمكمة      املقامة من املدعیة ضد املدعى علیها املتـضمن        هـ بـرفض الـدعوى     ١٤١٥ لعام   ١٠/ف/د/١٢رقم  الضبط وباقي أوراق القضیة مث أصدرت حكمهـا        العاشرة فنظرهتا على النحو الوارد يف حماضـر        وحیث إن هذه أحیلت إىل الدائرة الفرعیة     . من هذا احلكم بالبند ثالثًااملبلغ احملكـوم بـه للمدعیـة كمـا هـو وارد            الدعوى املقابلة واعتبار قیمتها هـي قیمـة        األصلیة ورسوم احلجز التحفظـي وكـذلك رسـوم         حتمیل املدعى علیها رسوم الـدعوى     : خامسًا .م ٢٧٧/١٩٩١



 

 ١٨٢

من شركة  الدائرة حكمت برفض الدعوى املقامة      أما عـن املوضـوع فقـد ظهـر للهیئـة أن          .هـ مما یتعني معه قبوله شكال  ١٤٠٩لعام  ١٩٠املظامل الصادر بقرار جملس الوزراء رقـم        قواعد املرافعـات واإلجـراءات أمـام دیـوان          مـن   ٣١قد قدم خـالل األجـل احملـدد يف املـادة             املـدعى  ..... ضد مؤسسة   ..... املدعي  .....  الدولیة املتضمنة طلـب تنفیـذ      ..... علیها   ــرقم كم األجنيب الصادر من حمكمة دبـي الـشرعیة         حلا ــاریخ ١٣٣١/١٩٩١ب ــد ٩/٥/١٩٩١م وت م ض ق /١٧٨٣/١واملقیــدة بالــدیوان قــضیة بــرقم الدولیـة  ..... املدعى علیهـا    ..... مؤسسة   يف الدولـة املطلـوب     ... خيالف النظام العام    التنفیذ أن ترفضه إذا كان يف حكم احملكَّمني ما         الــيت تقــضي بــأن للــسلطة املطلــوب إلیهــا  الفقرة هـ من املادة الثالثة من االتفاقیـة        بأن حكم احملكَّمني املطلوب تنفیذه ال یتفـق مـع          التسبیب ومراقبة مدى صـحته لـیمكن القـول         تتمكن هذه اهلیئة من بسط رقابتها على هـذا         املعنوي أو األجنيب خمالف للشریعة اإلسالمیة حىت       تؤكد أن الربح الفائت والتعویض عن الـضرر        لعلمـاء  من امعات الفقهیة أو هیئة كبار ا      وبراهني مستمدة من اإلمجاع أو فتـاوى صـادرة         األجنيب حمل التدقیق للشریعة اإلسالمیة بأدلـة       یتعني على الدائرة أن تدلل على خمالفة احلكم        فقد جاء بألفاظ عامة وعبارات مرسلة وكـان        . جيب الضمان والتعویض إال حیث یتأكد موجبه        اإلسـالمیة ال   الوجود والعدم ويف فقه الشریعة      مؤكدًا وإمنا هو حمتمل فهو أمر غیيب دائر بـني          الربح الذي تدعي املدعیـة أنـه فاهتـا لـیس           خمالف ملا هو مقـرر يف الـشریعة اإلسـالمیة ألن            –أضرار معنویة نتیجة اخلالف بني طريف الدعوى        السیارات وقطع غیارها وعما حلق املدعیة مـن        دعى علیها بـشراء    أرباح نتیجة عدم قیام امل    باململكة وهو عبارة عمـا فـات املدعیـة مـن           مــا تــضمنه احلكــم األجــنيب املــراد تنفیــذه  ما ساقته الدائرة يف آخر أسباب احلكم من أن         الدیوان لدخوله يف اختصاص حمكمة املوضوع أما       ومناقشته مفصال  يف حني أن هذا خيرج عن اختصاص          ضوء تناوهلا ملوضـوع الـدعوى       هـ يف ١٤١٣لعام   وهـي صـاحبة الـسلطة يف       ... إلیها التنفیذ    ــات     مـن نظامـه وقـد تـضمنت         ٨/١من املادة   ) ز( للفقـرة   طلبات تنفیذ األحكام األجنبیة وفقاً    وحیث إن دیـوان املظـامل خيـتص بـالنظر يف         .إخل ... تقدیر كونه كذلك  ــد املرافع ــن قواع ــسادسة م ــادة ال رفع هذا النوع من الدعاوى وكیفیـة النظـر         هـ إجراءات  ١٤٠٩ لعام   ١٩٠جملس الوزراء رقم    واإلجراءات أمام الـدیوان الـصادرة بقـرار        امل
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مـن  ) هـ(فیها ودون إخالل مبا جاء يف الفقرة         ــذه  لتنفیــذ أو عــدم املوافقــة بعــد مراقبتــه ایقتصر دوره يف اجلملة على املوافقة على طلـب         وحبث موضـوعها لعـدم اختـصاصه بـذلك وإمنـا           الدعاوى ال یقوم بإعـادة النظـر يف الـدعوى          هــ لـدى نظـره هلـذا النـوع مـن            ١٤٠٥لعام   ٧قضاؤه ووفقًا لتعمیم معـايل الـرئیس رقـم          فإن الدیوان يف اجلملة وحسبما اسـتقر علیـه          االتفاقیة سـابقة الـذكر      املادة الثالثة من   ــول تنفی ــة لقب ــشروط الالزم ــوافر ال ــب   وملا كانت الـدائرة قـد خاضـت يف موضـوع         .املواد الثانیة والثالثة واخلامسة منها توافر الشروط املطلوبـة للتنفیـذ وال سـیما         فإن هذه االتفاقیـة هـي األسـاس لبحـث مـدى            هــ فمـن مث     ١٣٩٢جامعة الدول العربیة عـام       تنفیـذ األحكـام بـني دول        انضمت إىل اتفاقیة  املتحدة حسبما یظهر مـن أوراق الـدعوى قـد          ومـن حیــث إن دولـة اإلمــارات العربیــة    .معاملة املثل قد یوجد من اتفاقیات ثنائیة أو مجاعیـة أو         باململكة من عدمه وفقًا للقواعد املقررة وما       لت ــض طل ــصت إىل رف ــه وخل ــدعوى وجزئیات ــم   االتفاقیة املذكورة وما أورده تعمـیم معـايل        ن النظر والتحقـق فیمـا جـاء يف         التنفیذ دو ال ــامل رق ــوان املظ ــیس دی ــصادر يف ٧رئ ــها  وملـا كــان الثابـت مــن اســتقراء أوراق    .تنفیذه صدر غیابیًا قرار احملكَّمني املطلوب احملكَّمني على الوجه الصحیح إذا كان احلكـم أو         باحلضور أمام اجلهات املختصة أو أمـام هیئـة         التنفیذ وشهادة دالة على أن اخلصوم أعلنوا       أن احلكم املطلوب تنفیذه هو حكم ائي واجـب         الصحیح وشهادة من اجلهات املختصة دالة علـى        م مت إعالنـه علـى الوجـه        دالة علـى أن احلكـ     إعالن احلكم املطلوب تنفیذه أو شـهادة رمسیـة         تنفیذه املـذیل بالـصیغة التنفیذیـة وأصـل         علیها مـن اجلهـات املختـصة للحكـم املطلـوب           واملتمثلة يف صـورة رمسیـة طبـق األصـل مـصدق            هـ إرفاقهـا بـه     ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف    ٧رقم  سادسًا من تعمیم معايل رئـیس دیـوان املظـامل          بنـد  األحكام بني جامعة الـدول العربیـة وال       أوجبت املادة اخلامـسة مـن اتفاقیـة تنفیـذ          قد أرفقت صورًا مـصدقة مـن املـستندات الـيت           هـ وما إذا كانت الشركة املدعیـة       ١٥/٨/١٤٠٥ ال ــيت أرفقت ــستندات ال ــة امل ــدعوى وخاص ــوب  االتفاقیة وتعمیم معايل رئیس الـدیوان سـوى        قد خلت من املستندات املشار إلیهـا سـلفًا يف          الشركة املدعیة بطلب تنفیذ احلكم األجنيب أا       ال ــم املطل ــى أن احلك ــة عل ــشهادة الدال یذه هو حكم ائي واجب التنفیذ مما یتعني        تنفال
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عـايل نائـب    هـ وتعمـیم م   ١٦/١١/١٤٠٩وتاریخ   ١٩٠املظامل الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم       من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام دیـوان        ٣١تشكیلها خمالفة بذلك ما نصت علیه املادة        ذكر اسم أمني سرها يف دیباجة احلكم عند ذكـر          ومن ناحیة ثانیة فقـد أغفلـت الـدائرة        .لنظر يف طلب التنفیذ ل استیفاؤها أوال هذه املستندات مسألة أساسیة وأولیـة یـتعني        يف موضوع التنفیذ ذاتـه باعتبـار أن تقـدمي          إجراءات نظر طلب تنفیذ احلكم األجنيب والفصل       بتقدمي املستندات آنفة البیان قبـل الـسري يف         على الدائرة ضرورة إلزام الـشركة املدعیـة         ــدعوى إىل   وحیث إن احلال ما ذكر فإنـه یـتعني نقـض        .حكم یستقیم للحكم شكله النظامي السلیم كوثیقة      لذا لزم التنویه ملراعـاة ذلـك مـسبقًا حـىت           هــ  ٢١/٤/١٤١٠ وتـاریخ    ٣رئیس الدیوان رقم     ــادة ال ــدقیق وإع ــل الت ــم حم الـدائرة  / حكمت هیئة التـدقیق اإلداري      -:فلهذه األسباب وبعد املداولة  .لدى معاودة نظرها من أمور قدم من مالحظات وتبعًا ملا قد یستجد       ضوء ما ت  الدائرة اليت حكمت فیها للفصل فیها جمددا يف        احلك بقبول االعرتاض شكال  وبـنقض احلكـم       / الثانیة   ــم  ــام ١٠/ف/د/١٢رق ــادة  ١٤١٥ لع ـــ وبإع ه ــم  ــدعوى رق ــام /١٧٨٣/١ال ـــ إىل ١٤١٣ق لع ه رئیس      عضو     عضو    أمني السر   وباهللا التوفیـــــــــــق ،،،، .نظرها من أمور هبذا حلكم وتبعًا ملا قد یـستجد لـدى معـاودة           والفصل فیها جمددا يف ضوء املالحظـات املبینـة         ة العاشـرة ملعـاودة نظرهـا       الدائرة الفرعی  ................... ................... توقیع       توقیع      توقیع      توقیع اهلیئة   ...................  ................... 
  

   :دراسة القضية وحتليلها على ضوء الدراسة النظرية: املرحلة الثانية 
  :يتبني مما سبق 

  .هـ١٤١٥وتارخيه ] ٢/ت/٢٣٥[أن رقم احلكم هو 
  .أن مصدره هيئة تدقيق القضايا الدائرة الثانية بديوان املظامل 
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الـصادر عـام    ] ١٠/ف/د/١٢[تراض مقدم على احلكم رقـم       أن هذا احلكم فصل يف اع     
  .هـ من الدائرة الفرعية العاشرة ١٤١٥

    :أطراف الدعوى 
  ...املدعي ...شركة 

  الدولية... املدعى عليها...مؤسسة 
     :موضوع الدعوى

برفض طلـب تنفيـذ    على حكم الدائرة املذكور والقاضي   تدقيق الطعن املرفوع من املدعي    
   .والصادر من حمكمة ديب الشرعيةاألجنيب حكم التحكيم 
  :حتليل القضية 

لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط تدعم النتائج اليت توصلنا إليها يف اإلطار               
النظري البد من ذكر وقائعها باختصار ، فنقول بأن وقائع هذه الدعوى حسب الترتيـب               

  -:الزمين هي
  . مدينة ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدةمت إجراء التحكيم يف : أوالً
وذلـك   صدر حكم هيئة التحكيم مستوفياً اإلجراءات والشروط الالزمة لـشرعيته         : ثانياً

بإشراف مث تصديق حمكمة ديب الشرعية مبا يثبت أنه ائي واجب النفاذ وجيعله حائزاً لألمر               
  .املقضي به من احملكمة ذاا 

 بتقدمي طلب إىل ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية لتنفيـذ            قام صاحب الشأن  : ثالثاً
 إقلـيم  علىحكم التحكيم الذي حبوزته والذي حاز قوة الشيء املقضي به على املدعى عليه   

  .اململكة العربية السعودية 
ومت إحالة الطلب إىل الدائرة العاشرة فأصدرت حكمها برفض طلب املدعي وعـدم قبـول          

  .  حكم التحكيم األجنيب طلب تنفيذ
اعتراضه على حكم الدائرة السابق وذلك خالل املـدة         ) صاحب الشأن (قدم املدعي   : رابعاً

املقررة له نظاماً وهي ثالثني يوماً من تاريخ صدور احلكم ، وعلى ذلك مت رفـع احلكـم                  
  .وأوراق القضية كاملة واالعتراض إىل هيئة التدقيق للنظر فيه 
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ئة التدقيق على احلكم الصادر عن الدائرة واالعتراض عليه ، وخرجـت            نظرت هي : خامساً
  - :اآليتمبالحظات تتطابق مع ما أوردناه يف دراستنا هذه يف اإلطار النظري ، ومنها 

أن الدائرة أصدرت حكمها برفض طلب التنفيذ من دون أن تتحقق من اشتماله على        §
وفقاً لالتفاقيات املطبقـة يف ذلـك       الشروط املوضوعية واإلجرائية الالزمة لتنفيذه      

  .خصوصاً اتفاقية جامعة الدول العربية 
مل يتم إرفاق املستندات املطلوبة للتنفيذ على إقليم اململكة العربية السعودية وهي متثل              §

الشروط اإلجرائية للتنفيذ ، وهي كما ذكرناها يف اإلطار النظري وكما ذكرا املادة     
 تعميم معايل رئيس ديوان     ا الدول العربية وكما نص عليه     اخلامسة من اتفاقية جامعة   

 -:وكما نص عليها احلكم حمل التحليلهـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧املظامل رقم 
صورة رمسية طبق األصل مصدق عليها من اجلهات املختصة للحكم           •

 .املطلوب تنفيذه املذيل بالصيغة التنفيذية 
ادة رمسية دالـة علـى أن       أصل إعالن احلكم املطلوب تنفيذه أو شه       •

 . الوجه الصحيح ىاحلكم مت إعالنه عل
ادة دالة على أن احلكم املطلوب تنفيذه هو حكم ائي واجـب            هش •

 .التنفيذ 
أو شهادة دالة على أن اخلصوم أعلنوا باحلضور أمام اجلهات املختصة            •

أمام هيئة احملكَّمني على الوجه الصحيح إذا كان احلكـم أو قـرار             
 . املطلوب تنفيذه صدر غيابياً احملكَّمني

 -:فقد نص احلكم حمل التحليل على 
ــب   وملــا كانــت الــدائرة قــد خاضــت يف موضــوع ( ــض طل ــصت إىل رف ــه وخل ــدعوى وجزئیات ــم   االتفاقیة املذكورة وما أورده تعمـیم معـايل        التنفیذ دون النظر والتحقـق فیمـا جـاء يف          ال ــامل رق ــوان املظ ــیس دی ــصادر يف ٧رئ علیها مـن اجلهـات املختـصة للحكـم املطلـوب           ألصـل مـصدق    واملتمثلة يف صـورة رمسیـة طبـق ا        هـ إرفاقهـا بـه     ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف    ٧رقم  سادسًا من تعمیم معايل رئـیس دیـوان املظـامل          األحكام بني جامعة الـدول العربیـة والبنـد         أوجبت املادة اخلامـسة مـن اتفاقیـة تنفیـذ          قد أرفقت صورًا مـصدقة مـن املـستندات الـيت           هـ وما إذا كانت الشركة املدعیـة       ١٥/٨/١٤٠٥ ال
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  ).قرار احملكَّمني املطلوب تنفیذه صدر غیابیًااحملكَّمني على الوجه الصحیح إذا كان احلكـم أو         باحلضر أمام اجلهات املختـصة أو أمـام هیئـة          وشهادة دالة على أن اخلصوم أعلنوا      التنفیذ  أن احلكم املطلوب تنفیذه هو حكم ائي واجـب         الصحیح وشهادة من اجلهات املختصة دالة علـى        دالة علـى أن احلكـم مت إعالنـه علـى الوجـه             إعالن احلكم املطلوب تنفیذه أو شـهادة رمسیـة         تنفیذه املـذیل بالـصیغة التنفیذیـة وأصـل         
وهذا يوافق ما توصلنا إليه يف دراستنا هذه يف اإلطار النظري السابق من حيث إن احلكـم                 

ذه جيب أن يشتمل على شروط موضوعية وإجرائية حمددة وفق االتفاقية املعينـة  املطلوب تنفي 
  .لتنفيذه 
حكمت هيئة التدقيق بوجوب استيفاء املدعي للمستندات املطلوبة واملنصوص عليها          : سادساً

املوضحة أعاله وذلك للنظر يف طلب تنفيذ احلكم التحكيمي األجنيب واملقدم من املـدعي ،               
  . للشروط املوضوعية املطلوبة استيفائه للتحقق من حيث يتم تدقيقه

على معاملة األحكام التحكيمية الصادرة وفقاً التفاقية الرياض    ويف ذلك دليل واضح وصريح    
مثل احلكم الصادر يف هذه القضية من ديب املنضمة التفاقية الرياض ، معاملة هذه األحكـام             

  .تنفيذ األحكام يف تطبيق الشروط اإلجرائية ذاا وفقاً ألحكام اتفاقية جامعة الدول العربية ل
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 -هبفضل اهللا ومنت  -بعد أن أمتت اإلطار النظري واجلانب التطبيقي         دراسةتوصلت ال 

  - :اآليتك هيموعة من النتائج ، إىل جم
 يف   حتكم تنفيذ حكم التحكيم الوطين يف اململكة العربيـة الـسعودية           يتأن األنظمة ال  : أوالً
  -: هيعات اليت خيتص ا ديوان املظاملاملناز
 .)١(هـ١٢/٧/١٤٠٣ وتاريخ ٤٦/نظام التحكيم الصادر باملرسوم امللكي رقم م §
الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقـرار رئـيس جملـس الـوزراء رقـم                §

 .)٢(هـ٨/٩/١٤٠٥م وتاريخ /٧/٢٠٢١
 . )٣(هـ١٧/٧/١٤٠٢اريخ  وت٥١/نظام ديوان املظامل الصادر باملرسوم املكي رقم م §
 . )٤(هـ١٤٠٩قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل الصادرة عام  §

 ل نصوص هذه األنظمة مبجموعها النظام الوحيد املتعلق بالتحكيم عامة وبتنفيذ        وتشكِّ
 . حالياً يف اململكة العربية السعودية أحكام التحكيم خاصة واملعمول به

 لتنفيذ  - حسب األنظمة السابق حصرها      -املوضوعية واإلجرائية الالزمة    أن الشروط   : ثانياً
 - : اآليتحكم التحكيم الوطين يف اململكة العربية السعودية ميكن حتديدها يف

  -:الشروط املوضوعية لتنفيذ احلكم التحكيمي الوطين وهي 
  .أن يكون احلكم التحكيمي صادراً عن اتفاق حتكيم سليم من أساسه    -١
   .كون موضوع الرتاع من املواضيع اليت جيوز النظر فيها عن طريق التحكيم أن ي   -٢
   . ترتب على تنفيذ حكم التحكيم خمالفة شرعية أو نظاميةأن ال ت   -٣
أن يكون املوضوع الذي تضمنه حكم التحكيم املطلوب تنفيذه داخالً يف نطـاق اتفـاق                  -٤

   . التحكيم وحمدداً فيه
 . إلمجاع إذا كان توفيقياً وباألغلبية إذا كان قضائياًأن يكون حكم التحكيم صادراً با   -٥
   . أن يكون حكم التحكيم صادراً يف امليعاد احملدد يف وثيقة التحكيم أو يف النظام   -٦

                                         
  . ١٩٧انظر امللحق األول ذا البحث ، ص -) ١(
  . ٢٠١انظر امللحق الثاين ذا البحث ، ص -) ٢(
  . ٢١١انظر امللحق الثالث ذا البحث ، ص -) ٣(
  . ٢١٤ الرابع ذا البحث ، صانظر امللحق -) ٤(

 الـنـتـائـج
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   . أن يكون حكم التحكيم ائياً   -٧
    . تنفيذه غري مرتبط بأي حكم آخرأن يكون حكم التحكيم النهائي املطلوب   -٨

 -:وبة لتنفيذ احلكم التحكيمي الوطين فهي وأما الشروط اإلجرائية املطل
 بناًء على وثيقة حتكيم معتمدة من اجلهة املختصة أصالً بنظر        اًأن يكون حكم التحكيم صادر       -١

  . الرتاع
 .أن يكون حكم التحكيم صادراً عن إجراءات ساملة من املخالفات اليت نص عليها النظام    -٢
 .ملختصة وفق الصيغة النظاميةأن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم لدى اجلهة ا   -٣
أن يتم إيداع النسخة األصلية لوثيقة حكم التحكيم مشتملة على الصيغة النظاميـة خـالل         -٤

 . سبعة أيام من تاريخ إيداع املسودة
أن يتقدم أحد ذوي الشأن بطلب تنفيذ احلكم التحكيمي لدى اجلهة املختصة أصالً بنظـر                  -٥

   . الرتاع
لشروط فإن احلكم التحكيمي الوطين يتم رفض طلب تنفيـذه          ويف حالة خمالفة أحد هذه ا     

  .يه ولو مل يقم احملكوم ضده بالطعن فواحلكم ببطالنه 
أن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الوطين يف اململكة كما وردت يف األنظمة احملـددة              : ثالثاً

عـد املرافعـات     له ونظام ديوان املظـامل وقوا       التنفيذية سابقاً وهي نظام التحكيم والالئحة    
 -:واإلجراءات أمامه ، ميكن حتديدها باآليت 

من إحدى حـالتني ،     ال خيلو    على اخلصوم ،     وبعد إعالنه  حكم التحكيم الوطين  أن  
  :مها

  .أن يتم قبوله من اخلصوم وال يعترض عليه خالل املدة املقررة أحد منهم : احلالة األوىل
دم بطلب التنفيذ إىل اجلهة املختصة أصـالً         أن يتق  صاحب الشأن يف هذه احلالة    يجب على   ف

يطلب من كافة   "للتصديق عليه وتذيله بالصيغة التنفيذية وهي        . كما نص النظام   بنظر الرتاع 
الدوائر واجلهات احلكومية املختصة العمل على تنفيذ هذا القرار جبميع الوسـائل النظاميـة              

  . "طريق الشرطةاملتبعة ولو أدى ذلك إىل استعمال القوة اجلربية عن 
بنظر الرتاع  أصالً   لدى اجلهة املختصة     أن يتم االعتراض على احلكم التحكيمي     : احلالة الثاين 
  . اخلصوم ، وذلك خالل املدة املقررة يف النظام من قبل أحد
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يقوم ديـوان   و . لذلك جلسة حيضرها أطراف اخلصومة        ديوان املظامل  يعقدهذه احلالة   ويف  
  : باآليتوله أن حيكم واالطالع على األوراق ، عتراضاالاملظامل بالنظر يف 

 .رفض االعتراض وقبول احلكم التحكيمي وتنفيذه  §
 .قبول االعتراض ونقض احلكم التحكيمي  §
 .قبول االعتراض وإعادة احلكم التحكيمي على هيئة التحكيم الستيفاء املالحظات  §

 ومـن دون أن     - من تلقاء نفسه     يببطالن احلكم التحكيم  كما أن لديوان املظامل أن حيكم       
  - : باختصار هي)١(يف حاالت حمددة -يتقدم أحد األطراف باعتراض 

 .ه إذا كان اتفاق التحكيم باطالً من أساس: احلالة األوىل
 . إذا كان االتفاق على التحكيم قد مت بواسطة شخص عدمي األهلية أو ناقصها: احلالة الثانية
 .وضوع الذي تضمنه احلكم ال يدخل يف نطاق اتفاق التحكيم إذا كان امل: احلالة الثالثة
إذا كان موضوع الرتاع من املواضيع اليت ال جيوز النظر فيهـا عـن طريـق            : احلالة الرابعة 

 . التحكيم
إذا بطل احلكم اجلزئي الصادر يف شق من الرتاع وكان يرتبط ارتباطاً كلياً             : احلالة اخلامسة 

   .النهائي الصادر يف الرتاعال ميكن جتزئته عن احلكم 
 . إذا جتاوز احلكم حدود الرتاع املتفق عليه: احلالة السادسة
   .إجراءاتإذا خالف احملكَّمون ما نص عليه نظام التحكيم من : احلالة السابعة

 حيدد مدة يلزم صاحب الشأن خالهلا تـصديق         وجتدر اإلشارة هنا إىل أن النظام مل      
 من قبل اجلهة املختصة أصالً بنظـر        خلتم عليه بأنه أصبح ائياً    احلكم التحكيمي النهائي وا   

   .)٢(الرتاع ، وذلك ملضي مدة االعتراض النظامية وسقوط حق االعتراض عليه
 علـى   ينصمل  أن نظام التحكيم نظام قضائي من ثالث درجات ، حيث إن النظام             : رابعاً

     ا ،  عدد املرات اليت حيق للمحكوم ضد األول والذي املعمول به أن االعتراضوه االعتراض 
 للجهة املختصة بنظر الرتاع ، وتنظر فيه        هيتم تقدمي ] ١٨[نص عليه نظام التحكيم يف املادة       

                                         
  .١٠٧راجع الفصل الثاين من هذه الدراسة ، ص -) ١(
  .١٩٧انظر امللحق األول ذا البحث ، ص. من نظام التحكيم ] ١٨[ املادة -) ٢(
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 مرةً ثانيـة  ها حيق للمحكوم ضده االعتراض مث بعد أن تصدر حكم   ، ويف احلكم التحكيمي  
ظامل بثالثني يوماًً ، فيـصبح      خالل مدة حددا قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان امل        

 ، ويرى الباحث أن مثـل هـذا قـد    نظام التحكيم بذلك نظام قضائي من ثالث درجات  
 وهي سرعة فض    هـ١٤٠٣ الصادر عام    أهم ميزة حرص عليها نظام التحكيم      يتعارض مع 

  . )١(خلصوماتا
 -:أن األنظمة اليت حتكم تنفيذ حكم التحكيم األجنيب هي : اًمساخ
 .)٢(هـ١٢/٧/١٤٠٣ وتاريخ ٤٦/يم الصادر باملرسوم امللكي رقم منظام التحك §
م /٧/٢٠٢١الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار رئيس جملس الوزراء رقم            §

 .)٣(هـ٨/٩/١٤٠٥وتاريخ 
 .)٤(هـ١٧/٧/١٤٠٢ وتاريخ ٥١/نظام ديوان املظامل الصادر باملرسوم املكي رقم م §
 . )٥(هـ١٤٠٩ أمام ديوان املظامل الصادرة عام قواعد املرافعات واإلجراءات §
تعاميم ديوان املظامل املختص بالتنفيذ وخصوصاً تعميم معايل رئيس ديوان املظامل رقم             §

 .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر يف ٧
االتفاقيات الصادرة بشأن تنفيذ أحكام احملكَّمني أو تنفيذ األحكام األجنبيـة والـيت              §

 -:اآليتأن حنصرها يف اعتمد إعمال نصوصها ، وميكن 
اتفاقية االعتراف وتنفيذ أحكام احملكَّمني واملشهورة باتفاقية نيويورك الـصادرة           •

 الـصادر  ١١/واليت انضمت إليها اململكة باملرسوم امللكي رقم م       . م  ١٩٥٨عام  
 .)٦(هـ١٦/٧/١٤١٤بتاريخ 

                                         
  . كيم من نظام التح] ١٨[واملادة ] ٩[ املادة  وخصوصاًتدعم هذه امليزة وتساعد على حتقيقهاكثري من املواد  حيث جند -) ١(
  . ١٩٧انظر امللحق األول ذا البحث ، ص -) ٢(
  . ٢٠١انظر امللحق الثاين ذا البحث ، ص -) ٣(
  . ٢١١انظر امللحق الثالث ذا البحث ، ص -) ٤(
  . ٢١٤انظر امللحق الرابع ذا البحث ، ص -) ٥(
  . ٢٢٨انظر امللحق اخلامس ذا البحث ، ص -) ٦(
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ورة اتفاقية التعاون القضائي بني الدول أعضاء جامعة الـدول العربيـة واملـشه           •
واليت وافق عليها جملس وزراء العـدل       . م  ١٩٨٥باتفاقية الرياض الصادرة عام     

 .)١(م٦/٤/١٩٨٣ وتاريخ ١العرب بقرار رقم 
اتفاقية تنفيذ األحكام بني الدول أعضاء جامعة الدول العربية والـصادرة عـام              •

 . )٢(م١٩٥٢
واالتفاقيـات الـيت مت    حسب األنظمة -أن الشروط املوضوعية واإلجرائية الالزمة  : ساًداس

  لتنفيذ حكم التحكيم األجنيب يف اململكة العربية السعودية ، ميكـن حتديـدها يف  -حصرها  
  -:اآليت

 -:الشروط املوضوعية وهي 
    . أن يكون احلكم صدر يف مسألة جيوز االلتجاء فيها إىل التحكيم -١
    .أن يكون احلكم صدر بناًء على إجراءات صحيحة وسليمة  -٢
   .  يف نطاق اختصاص هيئة التحكيمحلكم صادراًاأن يكون  -٣
    . اًأن يكون احلكم ائي -٤
 احلكم التحكيمي األجنيب خمالفة للنظام العام أو اآلداب العامـة يف            أن ال تترتب على تنفيذ     -٥

   . الدولة املطلوب منها التنفيذ
دعـوى  أن ال يتعارض احلكم التحكيمي املطلوب تنفيذه مع حكم قائم يف ذات الرتاع أو                -٦

   . قائمة سابقة

 -:وأما الشروط اإلجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية فهي 

 . أصل احلكم الرمسي أو صورة منه  -١

 . أصل إعالن احلكم املطلوب تنفيذه  -٢

   . اًشهادة رمسية تدل على أن احلكم ائي  -٣

 إذا كان احلكم صدر غيابياً فيجب إحضار شهادة رمسية تدل على أن اخلصوم حضروا   -٤

  . على الوجه الصحيح  -٥

                                         
  . ٢٣٤ذا البحث ، صانظر امللحق السادس  -) ١(
  . ٢٦٥انظر امللحق السابع ذا البحث ، ص -) ٢(
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   . أصل وثيقة التحكيم أو صورة منها  -٦

 . أن تكون مجيع األوراق املطلوبة واملقدمة مع طلب االعتراف والتنفيذ مترمجة باللغة العربية   -٧
أن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم األجنيب يف اململكة العربية السعودية تبـدأ برفـع              : اًبعسا

ملظامل ، حيث إنه هو املختص بالنظر يف طلبـات تنفيـذ             دعوى لدى ديوان ا    طالب التنفيذ 
 وجيب على طالب التنفيذ أن يرفق مع      .)١(األحكام األجنبية عموماً ومنها األحكام التحكيمية     

 الـدائرة وتقـوم   . طلب التنفيذ ما نصت عليه االتفاقية املعينة إلجراء التنفيذ وفق نصوصها            
اءات اليت ذكرناها يف تنفيذ حكم التحكـيم         اإلجر حسباملختصة بالنظر يف هذه الدعوى      

 كما تم باستيفاء الشروط اإلجرائية أوالً مث املوضوعية ثانياً ، وتقوم بإصدار حكمها         األجنيب
بعد استكمال وثائق الدعاوى ومساع أقوال طريف اخلصومة أو وكالئهم إما برفض الـدعوى      

 هيليذوتنفيذ احلكم التحكيمي األجنيب     واألسباب على عدم التنفيذ أو بقبول الطلب واألمر بت        
 يطلب من كافة الدوائر واجلهات احلكومية املختصة العمل على تنفيذ هـذا             "بالصيغة اآلتية   

القرار جبميع الوسائل النظامية املتبعة ولو أدى ذلك إىل استعمال القوة اجلربية عـن طريـق                
 " .الشرطة

كما أوضحنا اإلجراءات تطبيقياً يف حتليل ودراسة القضية التحكيميـة األجنبيـة األوىل يف              
  .الفصل التطبيقي 

أن اجلهة املختصة بإصدار الصيغة التنفيذية حلُكم التحكيم الوطين يف اململكة العربيـة             : اًمناث
ة أصالً بنظر هـ بأا اجلهة املختص١٤٠٣نص نظام التحكيم الصادر عام السعودية هي كما  

وفيما خيص التحكيم يف املنازعات اإلدارية والتجارية ، فاالختصاص القضائي بنظر           .  الرتاع
، وبالتايل فإن اجلهة املختصة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية          الرتاع فيها معقود لديوان املظامل    

بأحكـام  دنية وما يتعلق    أما املنازعات امل  . يف املنازعات اإلدارية والتجارية هي ديوان املظامل        
 فإن اجلهة املختصة بنظر ما ينشأ من نزاع فيها هي احملاكم العامة ، فتكون هي اجلهة                 األسرة

 . املختصة بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة فيها

                                         
انظـر امللحـق   . هـ ١٤٠٩ وذلك طبقاً ملا قررته املادة السادسة من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل الصادرة عام              -) ١(

  .٢١٤الرابع ذا البحث ، ص
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فيما خيتص بأحكام التحكيم األجنبية وتصديقها واالعتراف ا مث تنفيـذها ، فـإن              : اًسعات
حيث نص قرار جملس الـوزراء      .  ديوان املظامل يف مجيع املنازعات       اجلهة املختصة بذلك هي   

هـ على أن السلطة املختصة اليت ترفع إليها طلبـات  ٢٨/١٢/١٣٧٩ الصادر يف  ٢٥١رقم  
تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية هي ديوان املظامل ، وطبقاً ملا ورد يف نظام ديـوان املظـامل                 

) ز(هـ يف املادة الثامنـة فقـرة        ١٧/٧/١٤٠٢خ   وتاري ٥١/الصادر باملرسوم املكي رقم م    
حيث قررت هذه املادة اختصاص ديوان املظامل بالفصل يف طلبات تنفيذ األحكام األجنبية ،              
وقد ورد يف املادة السادسة من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل ما يفيد بـأن           

. ام الديوان وفقاً إلجراءات رفع الـدعوى         املطالبة بتنفيذ األحكام األجنبية أم     دعاوىترفع  
  . ديوان املظامل  طلبات تنفيذ األحكام األجنبية هيوبناءاً على ذلك فإن اجلهة املختصة بنظر

 أربع مـن     وقد مت حتليل    على الواقع  أن تطبيق الشروط املوضوعية واإلجرائية حاصل     : اًشراع
ة السعودية مت تطبيق الشروط على األحكام       القضايا الصادرة من ديوان املظامل باململكة العربي      

التحكيمية الوطنية الصادرة فيها وتنفيذ األحكام اليت استوفت هذه الشروط ورفض األحكام            
  وردها على اهليئة التحكيمية أو بطالن احلكم ونظر الدعوى لـدى ديـوان              هااليت مل تستوف

وان املظامل باململكة العربية السعودية     املظامل ، كما مت حتليل اثنتني من القضايا الصادرة من دي          
 الصادرة فيها وتنفيـذ األحكـام الـيت       األجنبية تطبيق الشروط على األحكام التحكيمية       مث

 واحلكم ببطالن احلكم وعدم صالحية      بأيٍ منها  مجيعها ورفض األحكام اليت أخلت    استوفت  
  .تنفيذه على إقليم اململكة العربية السعودية 

 مت حكم التحكيم األجنيب ميكن تنفيذه يف اململكة العربيـة الـسعودية إذا         أن  : احلادي عشر 
 املوضـوعية   قـاً للـشروط    مطب  احلكم التحكيمي  كانإرفاق املستندات املطلوبة لذلك ، و     

 .دة لذلك  احملدواإلجرائية



 

 ١٩٥

 
  

اإلطـار  أوضحت الدراسة النتائج اليت توصلت إليها سواًء مـن          وبعد أن   يف اخلتام   
 إىل وضع عدد من التوصيات الـيت يراهـا    الدراسةلصختاجلانب التطبيقي ،  من   وأ النظري

  :وهي الباحث ، 
 يوصي فإن الباحث . يرتبط بنصوص عدد من األنظمة تنفيذ أحكام التحكيم نظراً لكون      -١

علـى   اتهميزأهم   وحتقيق  األنظمة وتكييفها كي تساعد على تفعيل       هذه النظر يف بإعادة  
 .أرض الواقع 

م صاحب الشأن خالهلا تصديق احلكـم التحكيمـي   زلْ حيدد مدة يالنظام ملظراً لكون  ن   -٢
 حتديد مدة معينة لصاحب الشأن ، جيـب         إعادة النظر يف  ب يوصيالباحث  فإن   .النهائي  

عليه خالهلا أن يتقدم للجهة املختصة أصالً بنظر الرتاع بطلب تصديق احلكم التحكيمي             
ه أصبح ائياً وأن طرق االعتراض سقطت عنه بانقضاء املـدة           النهائي وختمه مبا يفيد أن    

 . احملددة لذلك نظاماً
 النظام عمم اختصاص اجلهة املختصة أصالً بنظر الرتاع يف حالة انقضاء املدة             نظراً لكون    -٣

احملددإعادة النظر يف قصر اختـصاص اجلهـة        ب يوصيفإن الباحث   .  نظاماً لالعتراض    ة
 مـن املخالفـات     حكيمي النهائي للتأكد من سـالمته      احلكم الت  املختصة على فحص  

مث التصديق عليه أو احلكم عليه بالبطالن ونقضه من غري النظـر يف اعتـراض              ،النظامية
 .احملكوم ضده 

 للجهة املختصة أصالً بنظر الرتاع    النظام مل ينص على احلاالت اليت جيوز فيها         نظراً لكون      -٤
إعادة ب يوصيفإن الباحث   . يمي ونقضه من تلقاء نفسها      أن حتكم ببطالن احلكم التحك    

 .  احلاالت تلكعلىوالنص النظر 
االعتراض على حكم التحكيم قد يقع عن طريق نظامني خمـتلفني أحـدمها   نظراً لكون      -٥

نظام التحكيم واآلخر قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل ، ويف هذا ما قـد    
لـتاليف   يوصي فإن الباحث .تحكيم وهي سرعة فض الرتاعات يتعارض مع أهم ميزة لل    

    -:ذلك بأحد أمرين
حملاكم الدرجة الثانية يف نظر االعتراض الذي  أن يتم النص على قصر االختصاص    : األول

 الـتـوصـيـات



 

 ١٩٦

وهي إما دوائر التدقيق فيما خيـتص بـه    . يتقدم به احملكوم ضده على احلكم التحكيمي      
    .فيما ختتص به احملاكم العامة واجلزئية ديوان املظامل أو حماكم التمييز 

أن يتم النص على أن يكون ضمن هيئة التحكيم أحد القضاة التـابعني للجهـة               : الثاين
 .املختصة أصالً بنظر الرتاع أسوةً مبا هو معمول به يف اللجان الطبية 

يف أنظمة  املؤلفات يف تنفيذ األحكام الصادرة عن التحكيم الوطين أو األجنيب    نظراً لكون      -٦
التزايد املستمر  النمو و ، مما ال يتناسب مع      تكاد تكون معدومة     اململكة العربية السعودية  

يف اللجوء للتحكيم لفصل املنازعات نتيجة التطورات االقتصادية اليت تشهدها اململكـة            
 بوجـو ب يوصـي ، فإن الباحـث     وانضمامها ملنظمة التجارة العاملية     العربية السعودية   

توضح هذه الشروط واآللية والضوابط الـيت حتكـم         حبوث ودراسات    عدادإباالهتمام  
التنفيذ وتسلط الضوء عليه ليستفيد منها كل من رغب يف اللجوء إىل التحكيم ويستفيد              

  .منها غريه من خصوم وحمكَّمني وجهات قضائية وغريهم 
لـة جـداً ، وال      املؤلفات يف نظام التحكيم السعودي والئحته التنفيذية قلي       نظراً لكون      -٧

تتناسب مع التزايد املستمر يف اللجوء للتحكيم لفصل املنازعـات نتيجـة التطـورات              
االهتمام  بوجوب يوصياالقتصادية اليت تشهدها اململكة العربية السعودية ، فإن الباحث          

 النظام وتسلط الضوء عليه ليستفيد منها كل مـن          اتوضح هذ عداد حبوث ودراسات    إب
 . اخلصوم أو احملكَّمني أو اجلهات القضائية وغريهم احتاج إليه سواًء

 ، حيث يقـوم     ملرفق القضاء يف حتقيق العدل ، وختفيف العبء عليه        التحكيم خري معني       -٨
ـ   الباحث وصييبالفصل يف املنازعات وقطع اخلصومات وإزالة الشحناء ، لذلك           النظر ب

 .ة حتت مظلة وزارة العدل   ة السعودي  إنشاء مركز متخصص للتحكيم يف اململكة العربي       يف
 التحكيمية من بداية اخلصومة وحـىت     اتاإلشراف على العملي  باملركز   مهمة هذا تقتصر  

إدارة جلسات التحكيم ، بل يشرف على التحكـيم         ال ب ال يقوم بالتحكيم و   فالتنفيذ ،   
 ويباشر اعتماد الوثيقة واقتراح احملكَّمني املناسبني ذوي اخلربة والتأهيل ، كمـا يقـوم             

 .باإلشراف على إجراءات التحكيم كاملة وحىت صدور احلكم وتنفيذه 
إن عدم إملام احملكَّم بالشروط املوضوعية واإلجرائية لقبول حكم التحكيم وتنفيذه قـد                -٩

 وبالتايل نقضه أمام اجلهة املختصة أصالً بنظر         ، يترتب عليه صدور حكمه خمالفاً للنظام     
، وحيث نصت    أمد الفصل يف اخلصومة      إطالة ذلكويترتب على   الرتاع وعدم تنفيذه ،     



 

 ١٩٧

 على وجوب أن يكون رئـيس هيئـة    )١(من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم    ] ٣[املادة  
وذلك عند تعـدد    " على دراية بالقواعد الشرعية واألنظمة السارية يف اململكة       "التحكيم  
  ،  حمكَّم  كلِّ ها يف أن يكون ضمن الشروط الواجب توافر     يرى   الباحث   فإن .احملكَّمني  

 . إملامه بقواعد النظام والشروط اخلاصة بتنفيذ حكم التحكيم
  تنفيذ أحكام التحكـيم األجنبيـة      إشكالياتز على   اإلكثار من عقد الندوات اليت تركِّ       -١٠

 وتقـدمي   ها والصعوبات والعقبات اليت تواجه     العربية السعودية   يف اململكة   ا واالعتراف
 . كاملقترحات واحللول لذل

تنظيم الدورات والربامج إلعداد احملكَّمني املبتدئني وتأهيلهم التأهيل الشرعي والنظـامي             -١١
 .ألداء مهمتهم املطلوبة منهم على أكمل وجه 

 
 

                                         
  . ٢٠١انظر امللحق الثاين ذا البحث ، ص -) ١(



 

 ١٩٨

 الـمـالحـق



 

 ١٩٩

    
  .نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية: امللحق األول
الالئحة التنفيذية لنظام التحكـيم يف اململكـة العربيـة          : امللحق الثاين 

  .السعودية 
  .لكة العربية السعودية نظام ديوان املظامل يف املم: امللحق الثالث
قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديـوان املظـامل يف         : امللحق الرابع 

  .اململكة العربية السعودية 
اتفاقية االعتراف بأحكام احملكَّمني وتنفيذها بني الدول       : امللحق اخلامس 

   .)اتفاقية نيويورك (أعضاء هيئة األمم املتحدة
ض للتعاون القضائي بني الدول أعـضاء       اتفاقية الريا : امللحق السادس 

  .جامعة الدول العربية 
اتفاقية تنفيذ األحكام بني الدول أعضاء جامعة الـدول        : امللحق السابع 

  .العربية 
 



 

 ٢٠٠

  
  
 
 

 
نظام١٢/٧/١٤٠٣ و رخي ٤٦/صدر املرسوم املليك رمق م  ل هـ  ملوافقة  ىل هذا ا

 هـ٢١/٦/١٤٠٣خي  و ر١٦٤بناء  ىل قرار جملس الوزراء رمق 
 هـ٢٢/٨/١٤٠٣ و رخي ٢٩٦٩ رش جبریدة أم القرى يف  ددها رمق 

  
 ١/مادة 

تحكمي يف أي  بقا  ىل ا تحكمي يف  زاع معني قامئ ، كام جيوز  تفاق  لجيوز  تفاق  ىل ا س  ًل م
نف زاع یقوم   ة  ذ عقد معني لت   .ن

 ٢/ مادة
سائل اليت ال جيوز فهيا ا تحكمي يف ا ملال  ل ا ل تحكمي إال ممن یق للصلح ، وال یصح  تفاق  ىل ا

ترصف ية ا ل  أ  .هل
 ٣/مادة 

تحكمي لفض  از اهتا مع اآلخـر ن إال بعـد موافقـة ر س  هات احلكو ة ا لجوء  ئـال جيوز  م م  ل لج
 .جملس الوزراء ، وجيوز بقرار من جملس الوزراء تعدیل هذا احلمك

 ٤/ مادة
يـة وإذا  شرتط يف احملمك أن  كون من ذوي اخلرب سلوك ، اكمـل األ سرية وا سن ا هلة ،  لـ ل ح
 ً.تعدد احملمكون وجب أن  كون  ددمه و را

 ٥/ مادة 
نظر الزناع ، وجيـب أن  كـون  تصة أصال  هة ا تحكمي  ى ا بیودع أطراف الزناع ويقة ا ل  ًث جل

بني يني املفوضني ومن احملمكني، وأن  یهذه الويقة موقعة من اخلصوم أو من و هئم الر مس  هبا ث
قموضوع الزناع ، وأسامء اخلصوم ، وأسامء احملمكني ، و وهلم نظر الزناع وأن  رفق هبا صـورة 

 .ملس من ا دات اخلاصة  لزناع

  نظام التحكيم
  يف اململكة العربية السعودية

 

 الملحق األول



 

 ٢٠١

 ٦/ مادة
تحكمي املقدمة إ هيا وتـصدر قـرار  عـ د  بات ا نظر الزناع  د  تصة أصال  هة ا لتوىل ا طل ب قت  ًجل

تحكمي لويقة ا  .ث
 ٧/مادة 

تحكمي إذا اكن اخلصوم  تحكمي  ل  ام الزناع أو إذا صدر قرار  ع د ويقة ا لقد اتفقوا  ىل ا ث قل ق
نظام نظر يف موضوع الزناع أال وفقا ألحاكم هذا ا ليف  زاع معني قامئ فال جيوز ا  .ًل

 ٨/مادة 
نـصوص  لهيـا  نظر الزناع اكفة اإلخطارات ، واإل ـال ت ا تصة أصال  هة ا ملتوىل اكتب ا ب ًی  جل

 .نظامليف هذا ا
 ٩/مادة

تفق  ىل متدیـده، وإذا مل حيـدد  تحكمي ما مل  يعاد احملدد يف ويقة ا یجيب احلمك يف الزناع يف ا ل ث مل
سعني  هم  ـالل  تحكمي أ ال  لحمك وجب  ىل احملمكني أن یصدروا  ل ـاخلصوم يف ويقة ا حمكث ً

تحكمي ، وإال  از ملن شاء من ا لیوما من  رخي صدور القرار  ع د ويقة ا ث خلصوم رفع األمر ً
يعاد لفرتة أخرى نظر يف املوضوع ، أو مد ا تقرر إما ا نظر الزناع  تصة أصال  هة ا ملإىل ا ل ل ب  ً  .جل

 ١٠/مادة 
نفرد  يني احملمك ، أو احملمكني ا  ن  نع أ د الطرفني عن  یإذا مل یعني اخلصوم احملمكني ، أو ا تع م 

نع وا د أو  كرث من احملمكني عـ يارمه ، أو ا م    ن العمـل أو ا ـزت  ، أو قـام بـه مـانع مـن خ
تصة أصال  هة ا نه ومل  كن بني اخلصوم رشط  اص  ت ا تحكمي ، أو عزل  ً ارشة ا ع  جلل ي عم
يـل مـن اخلـصوم ،  ناء  ىل طلب من هيمه ا تعجنظر الزناع من یلزم من احملمكني ، وذ   ب لب

سة هـذا الغـرض ، غ ي لـو كون ذ  حبضور اخلصم اآلخر أو يف  ه بعـد دعوتـه إىل  ل تعقـد 
يه بني اخلصوم أو ممكال   و كون  تفق  ساو   لعدد ا نون  ًوجيب أن  كون  دد من  مل ل م ًي یع

يا شأن هنا ًالقرار يف هذا ا ئ  .ل
 ١١/مادة 

تعویض إذا اكن قد  بة   لال جيوز عزل احملمك إال برتايض اخلصوم ، وجيوز  لمحمك املعزول املطا ل
ته  ل عز  ، ومل قرشع يف  باب  م س   كن العزل  ب  ه كام ال جيوز رده عن احلمك إال أل م  س

تحكمي هر بعد إیداع ويقة ا لحتدث أو  ث  .تظ



 

 ٢٠٢

 ١٢/مادة 
تـصة  هـة ا باب ذاهتا اليت  رد هبا القـايض ، و رفـع طلـب الـرد إىل ا جلس  یطلب رد احملمك لأل

يني احملمك أو سة أ م من یوم إ ار اخلصم  نظر الزناع  الل  تعأصال  مخ بب خ هـور أو ً ظ من یوم 
باب الرد وحيمك يف طلب الرد بعد دعوة اخلصوم واحملـمك املطلـوب رده  س  دوث  ب من أ س

هذا الغرض سة تعقد  لإىل   . ل
 ١٣/مادة 

يعاد احملدد  لحمك ثالثـني یومـا مـا مل یقـرر  تحكمي مبوت أ د اخلصوم ، وإمنا ميد ا نقيض ا ًال  مل ل ی
 .احملمكون متدید املدة بأكرث من ذ 

 ١٤/ةماد
يعاد احملدد  لحمك ثالثني یوما ًإذا  ني حممك بدال عن احملمك املعزول أو املعزتل أ د ا مل م ً. 

 ١٥/مادة 
يعاد احملدد  لحمك لظروف  ية اليت یصدر هبا احلمك وبقرار  ب مد ا ملجيوز  لمحمكني  أل ُمَس ب  ل

 .تتعلق مبوضوع الزناع
 ١٦/ مادة

ية اآلراء و  .إذا اكنوا مفوضني  لصلح وجب صدور احلمك  إلجامع لبیصدر حمك احملمكني بأ
 ١٧/مادة 

تحكمي ، و ىل ملخـص أقـوال اخلـصوم  متل ويقة احلمك بو ه  اص  ىل ويقة ا لجيب أن  ث ث  ش 
باب احلمك و طوقه و رخي صدوره وتو عات احملمكـني ، وإذا رفـض وا ـد  قو داهتم وأ م س   مس

تو ع  ىل احلمك أ ت ذ  يف ثمهنم أو أكرث ا ق  .ث ويقة احلمكل
 ١٨/ مادة

لتحقيع األحاكم الصادرة من احملمكـني ولـو اكنـت صـادر بـإجراء مـن إجـراءات ا ـق جيـب  مج
نظر الزناع ، وإبالغ اخلصوم بصور مهنا،  تصة أصال  هة ا سة أ م  ى ا ها  الل  بإیدا ًمخ  جل ع

هة الـيت أ ودع  هيـا احلـمك جلوجيوز  لخصوم تقدمي ا رتاضاهتم  ىل ما یصدر من احملمكني إىل ا
ية بحت هنا هم بأحاكم احملمكني وإال أ رش یوما من  رخي إبال سة  ئ الل  ص ع غمخ ً. 



 

 ٢٠٣

 ١٩/ مادة
نـصوص  لهيـا يف املـادة  ملإذا قدم اخلصوم أو أ دمه ا رتاضا  ىل حمك احملمكني  ـالل املـدة ا ً

نظر الزناع يف   رتاض ، وتقرر أما رفضه تصة أصال  هة ا نظر ا سابقة  با ت  ًل  وتصدر األمـر جل
ف ذ احلمك ، أو  ول   رتاض وتفصل  ه ق  .ب  ف

 ٢٠/ مادة
تـصة أصـال  هة ا يا ، وذ  بأمر من ا بح هنا ندما  ً كون حمك احملمكني واجب ا ذ  ئ  یص جلع ًنف لت
شأن بعد ا ت من  دم وجود  ناء  ىل طلب أ د ذوي ا لتثنظر الزناع ویصدر هذا األمر  ل ب ب

نع من  ذه رش ا ًما  تنف  .مي
 ٢١/ة ماد

سابقة يف قوة احلـمك  سب املادة ا لترب احلمك الصادر من احملمكني بعد إصدار األمر  ذه  ح ب فیع 
هة اليت أصدرت األمر   ذ نفالصادر من ا  .لتجل

 ٢٢/مادة
سة أ م مـن صـدور  مخـحتدد أتعاب احملمكني  تفاق اخلصوم ویودع ما مل یدفع مهنا هلم  ـالل 

تحكمي  لالقرار  ع د ويقة ا بوع ث نظر الـزناع ، ویـرصف  ـالل أ تصة أصال  هة ا سـ  ى ا ب  ً جل
 .ب  فمن  رخي صدور األمر  ذ احلمك

 ٢٣/مادة
تـصة أصـال  هـة ا شأهنا تفـصل  ـه ا ًإذا مل یو د اتفاق حول أتعاب احملمكني ، وقام  زاع  جل ـ  ف

يا ها يف ذ  هنا ًنظر الزناع و كون  ئ  .حمكب
 ٢٤/مادة 

ناء  ىل اقرتاح من وز ر لتنتصدر القرارات الالزمة  نظام من ر س جملس الوزراء  ب ذ هذا ا ئل ف
ت ارة ور س دیوان املظامل ئالعدل بعد  تفاق مع وز ر ا  .ل

  ٢٥/مادة
رشه ية ویعمل به بعد ثالثني یوما من  رخي  نظام يف اجلریدة الر مس رش هذا ا ل  ً  .ی

 
 



 

 ٢٠٤

 
 
 
 

 
 ه٨/٩/١٤٠٥م يف /٧/٢٠٢١صدرت بقرار جملس الوزراء رمق

 
باب األول  لا

تمكون تحكمي ، احملمكون ، وا حملا  ل
 

   ١/مادة
سائل اليت ال جيوز فهيا الصلح اكحلدود وا لعـان بـني الـزو ني ولك مـا  ال جيوز تحكمي يف ا ملا ل

نظام العام لهو  علق    .م
   ٢ /مادة

ترصف ا اكم  وال جيوز  لويص  ىل ية ا تحكمي إال ممن   أ لال یصلح  تفاق  ىل ا هل  القارص ل
تحكـمي مـا مل  كـن ًمـأذو    بـذ  مـن احملمكـة  لأو الويل املقام أو  ظر الوقف ا لجـوء إىل ا

تصة   . ا
   ٣ /مادة

هن احلـرة أو  ـريمه وجيـوز أن  سلمني من أحصاب ا يني أو األ انب ا مل كون احملمك من الو مل طن
هـا املوظـ هـة الـيت  نـد تعـدد احملمكـني ی جل ع كون من بني موظفي ا و  بعد موافقة ا عف ، و

ساریة يف  يـد ا تقا ت اریـة والعـرف وا ية واألنظمـة ا رش هم  ىل درایة  لقوا د ا لـ كون ر ل ل ل ع لـ ئ س
 .اململكة 

   ٤ /مادة
يه حبد أو تعز ز يف جرم خمـل  ً لال جيوز أن  كون حمكام من اكنت   مصل ة يف الزناع وحمك 

ي رشف أو صدر حبقه قرار تأدیيب  لفصل من و ظ  هر إفالسه ما مل  كن ل  شفة  امة أو حمك 
باره  يه ا تقد رد إ  .عل

  الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم
  يف اململكة العربية السعودية

 

 الثانيالملحق 



 

 ٢٠٥

   ٥ /مادة
 تعـد قامئـة بأسـامء احملمكـني  التفـاق بـني وز ـر العـدل ووز ـر ٣ و ٢مع مرا اة حمك املـادتني 

ــ ــات الق ئ ــوان املظــامل ، وختطــر هبــا احملــ مك وا ــارة ور س دی ت  يا لهل ــ ــة ئ ت اری ــرف ا ية والغ لضا ئ
ية نا عوا يار احملمكني من هذه القوامئ أو  ريها ، وجيوز  ولص شأن ا  .خل ي ا

   ٦ /مادة
يني احملمك أو احملمكني  تفـاق يف ويقـة حتكـمي حيـدد فهيـا موضـوع الـزناع حتدیـدا اك ـا ،  ًیمت  ف ً ث تع
ناز ـات الـيت  شأن ا تحكـمي  ـىض رشط يف عقـد  ملوأسامء احملمكني ، وجيوز  تفاق  ىل ا مبقل ـ

تنفشأ عن  ذ هذا العقد   . ت
   ٧ /مادة

رش  سة  تحكمي  الل  نظر الزناع أن تصدر قرارا  ع د ويقة ا تصة أصال  هة ا ع ىل ا مخ ل ث ب  ً ً جل
تحكمي بقرارها  ئة ا لیوما وأن ختطر  هي ً. 

   ٨ / مادة
تحكمي جيب  ناز ات اليت  كون  ات حكو ة طرفا فهيا مع آخر ن ورأت ا لجوء إىل ا ليف ا ًمل م

هـة إ ـداد مـذ ر نـا فهيـا موضـو ه ومـربرات جل ىل هذه ا تحكـمي يف هـذا الـزناع  شأن ا ًة  ي ل م  ـ
تحكـمي وجيـوز  نظـر يف املوافقـة  ـىل ا ها لر س جملس الوزراء  تحكمي وأسامء اخلصوم لر لا ئل ل فع
ئــة حكو ــة يف عقــد معــني بإهنــاء  بق مــن ر س جملــس الــوزراء أن  ــرخص  مبقــرار  يئــ هس  لمــ

تحكـمي ، ويف  نه عن طریق ا ئة  نا ناز ات ا لا ع ش  ل مجيـع احلـاالت یـمت أخطـار جملـس الـوزراء مل
 . ألحاكم اليت تصدر فهيا 

   ٩ /مادة
شاء  تحكـمي وإ ئـة ا نظر الزناع ا ام بـأعامل سـكر ریة  تصة أصال  هة ا ل ـتوىل اكتب ا ي ب هی  لق ًجل
تحكمي، كام  تصة الع د ويقة ا هة ا ها  ىل ا تحكمي وعر بات ا س الت الالزمة  د  لا ث ل  طل جلل ض لق

تحكـمي وأیـة ا ـصاصات أخـرى اراتاإلخطیتوىل  نـصوص  لهيـا يف نظـام ا خ واإل ـال ت ا ل مل
تصة وضع الرت ب الالزم ملوا ة ذ   هات ا تص ، و ىل ا تحيددها الوز ر ا  .  جل

   ١٠ /مادة
سة  نظر فهيا الـزناع  ـالل مـدة ال جتـاوز  سة اليت  تحكمي أن حتدد  عاد ا ئة ا مخـ ىل  ی جلل ل مي ه

تمكني بذ  عن طریق اكتب أ م من  رخي أخطارها تحكمي ، وأخطار ا حمل بقرار اع د ويقة ا ل ث
نظر الزناع  تصة أصال  هة ا با  ً  . جل



 

 ٢٠٦

ثاين باب ا لا  ل
تحكمي تويل يف ا ياب ، وا تمكني ، واحلضور وا لإخطار ا ل  لث  حمل

 
   ١١ /مادة

تصة أصال  هة ا تحكمي یمت مبعرفة اكتب ا تعلق خبصومة ا يغ أو إخطار  ًلك  ل  ی جلبل بنظـر الـزناع ت
تمكني أو  ناء  ىل طلب ا ية ، سواء اكن اإلجراء  هات الر حمل كون عن طریق املراسل أو ا ب مس جل

تـصة  ـىل  هـة ا سا دوا ا رشطة ومعد احملالت أن  ل ـ بادرة من احملمكني و ىل مر كز ا  أداءجلمب
ها  ص مهتا يف  دود ا صا  .خ

   ١٢ /مادة
يغ   لغة العرية بحيرر اإلخطار أو ا تمكـني لتبل سب  ـدد ا تني أو أكرث  حمل من  حـ تـضمن  سخ یو

ية تا يا ت ا تحر ر ا لا ل ب  :لل
يغ   - أ سا ة اليت حصل فهيا ا نة وا هر وا يوم وا بل رخي ا ل س  تل لل  . اإلخطار أولش

ث  و ـه   - ب نـه وامس مـن  تـه أو و ـه ومو يـغ و ـه و لقامس طالب اإلخطار أو ا يف ميـلق ط ن ظبل لت 
نه كذ  إن اكن یعم ته أو و ه ومو طو ظيفن  .ل لغريه  

هة اليت یعمل هبا وتو عـه  ـىل األصـل   - ت يغ أو اإلخطار وا قامس املراسل ا ي أجرى ا جل لتبل
 .والصورة 

نـه فـإن مل  كـن   - ث ته أو و ه ومو شخص املطلوب إبال ه أو إخطاره و ه و طامس ا ن يفل ظلق  
 معلوم املوطن وقت اإل الن فآخر موطن اكن  

يــغ وتو  - ج يفــة مــن ســلمت   صــورة ا قامس و بل ــات لتظ ب تالم أو إ ث عــه  ــىل األصــل  ال ســ 
تصة  هة ا ند إ ادته  ناع  ىل األصل  ع     .م لج 

تارخي احملدد     - ح تحكمي ومقرها وموضوع اإلجراء وا ئة ا لامس  ل  .هي
  ١٣ /مادة

تـار  ها  ملـوطن ا نـه وجيـوز  شخص أو يف مو ط سمل األوراق املطلـوب إ الهنـا إىل ا لـ  ـسلمي 
شأن سمل أوراق  . لاحملدد مبعرفة أحصاب ا نه  ط ـويف  ا   دم وجود املطلوب إخطاره يف مو

ئول عن إدارة أعام  أو من یعمل يف  د ه أو أنـه مـن  يغ إىل من یقرر أنه وي  أو ا ما س  ملبل  لت
تابعني  نني معه من األزواج واألقارب وا س  لا  .ل 



 

 ٢٠٧

   ١٤ /مادة
بقا  لامد يه  سلمي األوراق إ ًإذا مل جيد املراسل من یصح  ط ل نع من و ده مـن / ة  سابقة أو ا مل ا

ها يف  يـه أن  يـان ذ  يف األصـل وجيـب  يـه  تالم وجب  ب ل ـسلماملذ ور ن فهيا عن   س  ل
رشطة أو معدة احمل  أو من یقوم مقام أي مهنام ممـن یقـع مـوطن املعلـن  يوم ذاته إىل مد ر ا لا ل

رش ن سا  يه أیضا ،  الل أربع و سب األحوال و يه يف دا رته  عإ ح ل ة ، أن یو ه إىل املعلن ًل
س ال خيربه  ه أن الصورة سـلمت إىل  ـة اإلدارة  تا   تار  نه األصيل أو ا يه يف مو فإ ً م ك ط  ًل
ت ا  ي ا  يغ أو اإلخطار  ترب ا نه يف أصل اإل الن وصورته و يان ذ  لكه يف  ًمع  حص ً بل یع مب  لتح

سابق يه  ىل الو ه ا سمل إ سلمي الصورة إىل من  لآل ره من وقت  ل يانه     .ب 
   ١٥ /مادة

يغ  ىل الو ه  سمل صورة اإلخطار أو ا يه يف أنظمة  اصة  بلف   دا ما نص    :اآليتلت ل 
سمل  لـوزراء   - أ تعلق   و   هـات احلكو ـة أو ملـن یقـوم وأمـراءی ـما  نـاطق ومـد ري ا م ا جل مل

سب   صاص  خمقا م   .ح
نائب عهنا نظاما أو من یقو - ب تعلق  ألش اص العامة  ًما   .م مقامه ی ل
بـني يف  - ت سمل يف مر كـز إدارهتـا ا سات اخلاصـة  يـات واملؤ رشاكت و ا تعلـق   ملما  سـ ـ مجلع لـ ی

ت اري لـر س جملـس اإلدارة أو املـد ر العـام أو ملـن یقـوم مقامـه مـن العـاملني  سجل ا ئا ل ل
هذا الفرع أو الويل سمل  ها فرع أو ويل يف اململكة  ية اليت  رشاكت األ بة  ب   و  لس  ل ل ج    .ل

   ١٦ /مادة
نظـر الـزناع العـ د ويقـة  تـصة  هـة ا تحكـمي  ـىل ا تص بعـرض ملـف ا ثیقوم املوظف ا ب ل  جل 
شأن اعـ د ويقـة  تمكني واحملمكني  لقرار الصادر  هة إخطار ا تحكمي و ىل اكتب هذه ا ثا حمل ـ جلل

بوع من  رخي صدوره  تحكمي  الل أ س ا  .ل
   ١٧ /مادة

تحكمي حيرض ا نظر ا يوم املعني  ليف ا ل هم مبوجـب واك  ل هم أو بواسـطة مـن  ثلتمكون بأ ميـس نفـ حمل
ية  نا ت اریة وا ية أو مصدقة من إ دى الغرف ا عصادرة من اكتب  دل أومن أي  ة ر لص ل مس
وتودع صورة الواك  مبلف ا عوى بعد اإلطالع  ىل األصـل مـن احملـمك دون اإل ـالل حبـق 

يا إذا  تمك  ًاحملمك أو احملمكني يف طلب حضور ا خشص  .قا ىض احلال ذ  حمل



 

 ٢٠٨

   ١٨ /مادة
تحكمي قد حتققت من أنه أ لن  ئة ا سة األوىل واكنت  تمكني عن ا ياب أ د ا ليف  ال  ي جلل حمل هغ
بـاهتم  تحكمي مذ رات  تمكون قد أودعوا ملف ا ها أن تقيض  لزناع مىت اكن ا بطلشخصه  ل حمل فلل

ترب القرار يف هذا احلال حضور  هم و داهتم و هم ود فو ًودفا یع ع س أما إذا مل  كن قد أ لن .  مع
ــب  تمك الغائ يــة یعلــن هبــا ا سة   تأ ــل إىل  ئــة ا حملــشخــصه اكن  ــىل ا ل ل لــ ي جل وإذا تعــدد . له

ئـة  شخـصه وجـب  ـىل ا هم قد أ لن  تمكون املدعى  لهيم واكن  يا ل لهحمل يف  ـري  ـاالت . بعض
تع ال  شخـصه–س   يـة یعلـن هبـا مـن مل یعلـن  سة   ل تأ ل نظـر املوضـوع إىل  ل  مـن ج لـ

سة  ث  يف أیة  تمك أو من  ترب القرار يف املوضوع حضور  يف حق إذا حرض ا بني و مي لالغا حمل یع ًئ
تمك  تعلـق هبـا وإذا حـرض ا سات أو أودع مـذ رة بدفا ـه يف ا عـوى أو  دا  حملـمن ا ی س ًجلل مـ 

ترب لك قرار صدر فهيا كأن مل  كن  سة ا عالغائب  ل ا هتاء ا جلل  .ق
 ١٩ /مادة

ئة يإذا  ت  هب يفة وجب  لهيا تأ ل  ت تمكني بطالن إ النه   ياب أ د ا ند  تحكمي  ج ا لصح حمل غ ع ل
ية یعاد إ النه هبا  سة   لنظر ا عوى إىل  ي ا إ ل ً ال    .حصً

 
ثالث باب ا لا  ل

سات ونظر ا عوى  باهتاجللا  ثوإ
 

   ٢٠ /مادة
بـادرة مهنـا ئـة  يـة إال إذا رأت ا تحكمي بـصفة  ئة ا مبنظر ا عوى أمام  ي ن ل ي هت سة له ل جللـ جعـل ا

ئة  باب تقدرها ا تمكني أل يرسیة أو طلب ذ  أ د ا س   .لهحمل
   ٢١ /مادة

سال جيوز بغري  ذر  ول تأ ـل نظـر ا عـوى أكـرث مـن مـرة  ب وا ـد  رجـع إىل أ ـد  ج لـمق
 .اخلصوم 

   ٢٢ /مادة
تابة  تمك من تقدمي مالحظاته ودفا ه ودفو ه شفاهة أو  تحكمي متكني لك  ئة ا كتعني  ىل  حم ل ي هی

يد اليت حتددها  ناسب ويف املوا ع لقدر ا تلكم ، وتـوىل . مل يـه آخـر مـن  تو كون املـدعى  یـ  ل
ئة ا س ا ية و هتا  لفصل فهيالهي هتي فاء ا  .لقض



 

 ٢٠٩

   ٢٣ /مادة
تحكمي  ئة ا لتوىل ر س  ي هی هود و  ضئ تمكني أو ا ئ  إىل ا سة وإدارهتا ویو ه األ لشبط ا حمل س  جلل

سة نظـام ا جللـأن یأمر بـإخراج مـن خيـل   مـن القا ـة  ـىل أنـه إذا وقعـت خمالفـة مـن أ ـد ب
ي  إىل  ة   صاص و لك حمـمك احلـق  تحر ر حمرض  لواقعة و سة یقوم  خاحلارض ن   حي ب جلل

ئة  ش هتم عن طریق ر س ا هود و ا تمكني أو ا ئ  إىل ا ييف تو ه األ ق حمل لهس  ئ م ش  .لج
   ٢٤ /مادة

تحكمي يف أیة  ال   ئة ا بوا من  لتمكني أن  ي یطل بات ما اتفقواه لمح  ليـه  ثكون  لهيا ا عوى إ
ئة قرارا بذ   نازل أو  ري ذ  وتصدر ا سة من إقرار أو صلح أو  ًيف حمرض ا ي ت  .لهجلل

   ٢٥ /مادة
شات أو  نا تحكــمي ســواء يف ا ئــة ا تعمل أمــام  يــة الــيت  قــا لغـة العريــة يه ا لغــة الر مل ل ي س  مس هب  ــ

تمكني و ريمه  ئة أو ا بات، وال جيوز  حملاملاك ي تلكم بغري ا لغة العرية و ىل األ يب ا ي ال  لهت جا ب ل
سة  ـىل  تلكم   لغة العرية اصط اب مرتمج موثـوق بـه یوقـع معـه يف حمـرض ا جللـيع ا ب ل  س تط

ها   .نقلاألقوال اليت 
   ٢٦ /مادة

تقـدمي مـا  یـه  تحكمي  ئة ا بة تقدرها  ية مدة  ا تمك طلب تأ ل نظر ا لميكن ألي  ل ي س  لقض هحم م ج
تأ ل ملدة مس من  دات أو أو ئة  كرار ا ية و ت ه أو مؤ رة يف ا جراق أو مالحظات  ل ي لقض م له 

 .ًأخرى إذا و دت مربرا    
   ٢٧ /مادة

سة يف حمـرض حيـرره سـكرتري  بات الوقائع واإلجراءات الـيت تـمت يف ا تحكمي بإ ئة ا جللـتقوم  ث ل هي
سة وأس ها ، و ت يف احملرض  رخي وماكن انعقاد ا ئة حتت أرشا جللا ثي یف سكرتري له ئـة وا لـامء ا لهي

تمكــني  ئــة واحملمكــون . حملوا شأن ویوقــع  ــىل احملــرض ر س ا ــضمن أقــوال أحصــاب ا ت يو ــ ل لهی ــ ئ
سكرتري   .لوا

   ٢٨ /مادة
تقدمي أي حمرر  تمكني إلزام خصمه  ناء  ىل طلب أ د ا بادرة مهنا أو  تحكمي  ئة ا بجيوز  حمل ب مب ل لهي

يةم تج يف ا عوى  كون حتت یده ، وذ  يف احلاالت ا   تآل
شرتاك  ـىل األخـص إذا اكن احملـرر   - أ تـرب احملـرر  شرتاك  ه وبني خـصمه ، و ًإذا اكن  مـً یع ب  م

باد   هام ا تا اللزتاماهتام وحقو تملصل ة اخلصمني أو اكن  ملب ق  ً  .م



 

 ٢١٠

يه خصمه يف أیة مر   من مرا ل ا عوى   - ب لإذا ا د إ  . س
ميه   - ت تقدميه أو  ته  نظام جيزي مطا ب سلإذا اكن ا ب  .لل
بني يف هذا الطلب وجيب أن  - ث   -:ی 

نه  -١  .یعيأوصاف احملرر ا ي 
يل  -٢  .لتفصحفوى احملرر بقدر ما ميكن من ا
يه  -٣ تدل هبا   . س  لالواقعة اليت 
 .ا الئل والظروف اليت تؤید أنه حتت ید اخلصم  -٤
تقدميه  -٥  .بو ه إلزام اخلصم 

   ٢٩ /مادة
ت ـة يف ا عـوى مـىت تحكمي أن تأمر بوسائل ا ـق ا نئة ا ل ملي لتحقه باهتـا ل ث اكنـت الوقـائع املـراد إ

ناز ة ومؤ رة و ا زا  وها  ل علقة   ق ًم  .مل
   ٣٠ /مادة

باب العدول يف  بني أ رشط أن  بات  تحكمي أن تعدل عام أمرت به من إجراءات اإل س ئة ا ت ث  ل لهي
باب ذ   حلمك  يان أ ئة أن ال تأ ذ   ة اإلجراء مع  سة وجيوز  س حمرض ا ب ن ي ب جلل  . له

   ٣١ /مادة
تابـة أو شـفاهة يف  ىل باهتـا  بني الوقائع املراد إ هود أن  تمك ا ي یطلب سامع أقوال ا ك ا ث ی لشحمل

سة احملـددة    ویـمت  هود ا  ن یطلـب سـامع أقـواهلم يف ا سة ، وأن یصطحب ا جللـا لشجلل
ية و لطرف اآلخر احلق يف نفي  رش سب األصول ا ئة  هود وسامع أقواهلم أمام ا ع ول ا ل ح لهي ش لق

 .ذا الطریق الوقائع هب
   ٣٢ /مادة

بادرة مهنا  ناء  ىل طلب أ دمه أو  تمكني  تجواب ا تحكمي ا مبئة ا ب حمل س  ل  .لهي
   ٣٣ /مادة

سائل  شأن بعـض ا تقدمي تقر ر فين  بري أو أكرث  تعانة  ند   ضاء   تحكمي  ملـئة ا ل ـ خب س  ع ل قي له
ت ة يف ا عـوى ، و لهيـا أن تـذ ر يف  طـ ية واملادیة ا مأو الوقائع ا ن مل  يـا  د قـا لف ًوق قرارهـا  قً ب

تمك  بـري وا ئـة أتعـاب ا تدابري العا   اليت یؤذن   يف اختاذها وتقدر ا بري وا حملـملأموریة ا خل ي ل لهخل
ها واألمانة ا ساب مرصوفاتیتحملا ي  بري حلليت تودع  تمك خلا ها من ا حمل، ويف  ا   دم إیدا ع

بري  ري ملزم بأداء تمكني فإن ا خلامللكف أو  ريه من ا سقط يف هذه احلال حق حمل   املأموریة و



 

 ٢١١

ئـة أن األ ـذار الـيت أبـدیت     ـري  بري إذا و ـدت ا يني ا سك  لقرار الصادر  يا خل تع همت لب  
ند أدائه املأموریة سامع أقوال الطرفني أو  ريهام ویقدم تقر ـرا بـأعام  ورأیـه  بري  ً و  و ع مق لخ

يعاد احملدد  بري يف ا. مليف ا شة ا ئة  ا جلو خل ق مي بني  له تقر ر ، وإذا تعدد اخلرباء  تسة عن   ة ا ل ن  ل
ئة متعنيلهيا هم  فرد ن أو  جم طریقة  م  .معل
   ٣٤ /مادة

تدارك أي نقـص أو قـصور يف تقر ـره  ييل  تقدمي تقر ر  بري  يف ا تحكمي  ئة ا لجيوز  ب مك خل ل لك لهي
ئـة  شاریة  تمكني تقدمي تقار ر ا سابق و يا مقئـة  ـدة لهيويف لك األحـوال ال  كـون ا. س لهل لمح 

 . رأي اخلرباء 
   ٣٥ /مادة

نـة بعـض  تمكـني أن تقـرر  تقـال ملعا ناء  ىل طلـب أ ـد ا بادرة مهنا أو  تحكمي  یئة ا ن حمل ب مب ل لهي
نة  ئة حمرضا بإجراءات املعا نازع  لهيا وحترر ا ت ة يف ا عوى وا سائل ا یالوقائع أو ا ي ت ن ًمل ه مل  .لمل

   ٣٦ /مادة
تقايض  ئة مرا اة أصول ا ل ىل ا يث تضمن املوا ـة يف اإلجـراءات ومتكـني لك طـرف لهي حب، 

بة  نا ت ـة يف اآل ـال ا ها و داهتا ا سـ من العمل بإجراءات ا عوى و طالع  ىل أورا مل ن ملس ق م
باهتـا  سة مـع إ تابة أو شفاهة يف ا تقدمي  داته ود فو ه وجح ه  ثو  ه الفرصة ا اك ة  جلل ك س ف ل مم

 .يف احملرض 
   ٣٧ /مادة

تحكـمي أو طعـن بزتو ـر يف إذا عرضت  الل  ئـة ا سأ  أوية خترج عن والیـة  تحكمي  لا ي ل م هل
ئـة  يـة عـن  زو رهـا أو عـن  ـادث  ـايئ آخـر أوقفـت ا يورقة أو اختذت إجراءات  ا لهئ ج ج
تصة  لفصل يف ت   هة ا يعاد احملدد  لقرار إىل أن یصدر حمك هنايئ من ا جلمل ها، ووقف ا معل

سأ  العارضة   .ملا



 

 ٢١٢

باب الرابع  لا
 ب  فإصدار األحاكم و  رتاض  لهيا واألمر  ذها

 
   ٣٨ /مادة

تـد ق  ية  تحكمي قفل  ب املرافعـة ورفـع ا ئة ا يأت ا عوى  لفصل فهيا تقرر  قمىت  لقـض ل ل ي ههت
متعة ، وحتدد  تحكمي اليت مسعت املرافعة  ئة ا جمواملداو  وتمت املداو  رسا ال حيرضها سوى  ل هي ً

ند قفل  ب املرا ئة  عا سة أخرى مع مرا اة أحاكم املواد لهي ً لفعة مو دا إلصدار القرار أو يف 
تحكمي ١٥ ، ١٤ ، ١٣ ، ٩  .ل من نظام ا

   ٣٩ /مادة
تحكـمي  يه يف نظـام ا نظا ة  دا ما نص  لیصدر احملمكون قراراهتم  ري  د ن  إلجراءات ا مل ل مق

ته ا ذیة  لتنفوال رشیعة اإلسال. حئ لو كون قراراهتم  ىض أحاكم ا ية مبق ع ة واألنظمة املر  .م
   ٤٠ /مادة

سمع إیـضا ات مـن أ ـد  تـد ق واملـداو  أن  نـاء رفـع ا عـوى  تحكـمي أ ئـة ا ث ل ـال جيوز  ل قي له
هـا أن  ـل مـذ رات أو  دات دون  تمكني أو وي  إال حبضور الطرف األخر و س  تق ا ل سل مـحمل 

نطـق هـا مـد أ ـل ا ت ـه  لاطالع الطرف اآلخر  لهيـا وإذا رأت أهنـا  فل  فـ  لقـرار و ح  ب م
نظــر يف  يعــاد احملــدد  تمكــني   باب واملــربرات وإخطــار ا مل لاملرافعـة بقــرار تــدون  ــه األ حمل ســ  ف

ية  .لقضا
   ٤١ /مادة

نطق ١٧ و ١٦مع مرا اة ما  اء  ملادتني  ية اآلراء و تحكمي تصدر القرارات بأ ی من نظام ا ب  لل
سة احملددة ویمت  تحكمي  لقرار يف ا ئة ا جللر س  ل هي متال  ـىل أسـامء أعـضاء ئ ًحتر ـر القـرار  مـش 

تمكــني  ئــة الــيت أصــدرته و رخي إصــداره وماكنــه وموضــو ه وأســامء ا حملا  وصــفاهتم وألقــاهبملهي
باهتم و الصة مـوجزة  ياهبم وعرض مجمل لوقائع ا عوى مث  طلوموطن لك مهنم وحضورمه و غ

باب القرار و طوقه ویوقع احملمك هم اجلوهري مث أ هم ودفا م فو ع س ة القـرار س ع  ـون وا اكتـب 
سودة  بعة أ م من إیداع ا مت   ىل ما تقدم وحتفظ مبلف ا عوى  الل  ية ا ملاأل س   .ملش صل

   ٤٢ /مادة
يح ما ١٩ و ١٨مع  دم اإل الل بأحاكم املادتني  تحكمي  ئة ا توىل  تحكمي  تصح من نظام ا ل ي ت هل

ية وذ   سا ية أو  تا ته  بیقع يف قراراها من أخطاء مادیة  ح ب ك ها أو حب نفسبقرار تصدره من تلقاء 



 

 ٢١٣

ية  س ة القرار األ يح  ىل  تمكني من  ري مرافعة وجيري هذا ا صلناء  ىل طلب أ د ا تصح  حمل لب
هـا . ویوقعه احملمكون  ئـة  يح إذا جتـاوزت  ـه ا حقوجيوز الطعن يف القـرار الـصادر   يف هتـصح لل

يه يف هذه املادة نصوص  يح ، وذ  بطرق الطعن اجلا زة يف القرا/ مل لا لتـصحرات موضـوع ا
تقالل  يح فال جيوز الطعن  ه  ىل ا س أما القرار ا ي یصدر  رفض ا فتصح  .ل

   ٤٣ /مادة
سري مـا وقـع يف  طوقـه مـن  ئـة الـيت أصـدرت القـرار  بوا من ا تمكني أن  مجيوز  تفـ ي یطل له لمح

متام مـن لك الوجـوه  لقـرار األصـيل و سري  ترب القرار الصادر   ًمغوض أو إهبام و م تف  ـرسي لیع
رسي  ىل هذا القرار من القوا د اخلاصة بطرق الطعن   . ل يه ما 

   ٤٤ /مادة
تـصة أصـال  هـة ا ندا  ـذ  و ـىل اكتـب ا بح  تحكمي أ ًمىت صدر األمر  ذ قرار ا سـ   ص ل جل  نف ً ف ت ًب
تحكمي موحضا هبا األمر   ذ مذی   سمل احملكوم   الصورة ا ذیة لقرار ا نفنظر الزناع أن  تنف لت ًل ل ب 

يةل  تيغة اآل    ص
يع الوسائل  تصة العمل  ىل  ذ هذا القرار  هات احلكو ة ا جبمیطلب من اكفة ا وا ر وا نف  م تجل

رشطة  تعامل القوة اجلربیة عن طریق ا بعة ولو أدى ذ  إىل ا نظا ة ا لا س  ت ملل  م
 

 أتعاب احملمكني
 

   ٤٥ /مادة
س مي ا بات  از احلمك  تقإذا أخفق لك من اخلصمني يف بعض ا سب بلطل حـألتعاب  ـهنام  ـىل  ب

يعا  ىل أ دهام  نظر الزناع ، كام جيوز احلمك هبا  تصة أصال  هة ا ًما تقدره ا مج ب  ً  .جل
   ٤٦ /مادة

هـات الـيت أصـدرت األمـر  تظمل من أمر تقد ر أتعاب احملمكني  ی لججيوز  لك من اخلصوم أن 
ية أ م من  رخي إ النه  ألمر و كون قرارها يف  يا نوذ   الل مثا تظمل هنا ًا ئ  . ل

   ٤٧ /مادة
تصة  ذ هذه الالحئة  هات ا نف ىل ا تجل  . 

   ٤٨ /مادة
رشها  ية ویعمل هبا من  رخي  مس رش هذه الالحئة يف اجلریدة الر  .ت 



 

 ٢١٤

 
 
 
 

 
 

 هـ١٧/٧/١٤٠٢ و رخي ٥١/الصادر  ملرسوم امليك رمق م
 

 ) :١(املادة 
تق   ـربط ئة قضاء إداري  تدیوان املظامل  س  مـي نـة . م  ـارشة جبـال  املـ ه یو كـون مقـره مد

سب احلا ة شاء فروع    حالر ض وجيوز بقرار من ر س ا یوان إ  .ئ 
 ) :٢(املادة 

نـواب  لتألف دیـوان املظـامل مـن ر س مبربـة وز ـر، و ئـب ر س أو أكـرث ، و ـدد مـن ا ت ئـی ئـ
رشیعة واألنظمة تخصص يف ا سا د ن واألعضاء ذوي ا لا ل  .مل

يني واإلداریني و ريمهویلحق به العدد   .لف ا اكيف من املوظفني ا
 ) :٣(املادة 

 .م  ارشة أمام  ال  امل مس ئولئ هنیعني ر س ا یوان و ى  دماته بأمر مليك ، وهو 
ناء  ىل اقرتاح ر س ا یوان ئویعني نواب ر س ا یوان و ى  دماهتم بأمر مليك  ًئ هن  .ب

تار ر س ا یوان رؤساء الفروع من بني  ئو أعضاء ا یوان مـع مرا ـاة در ـات العـاملني يف خي
 .الفرع

 ) :٤(املادة 
سمى  نة  ئون اإلداریة ألعضاء ا یوان"جل تؤلف  ش نة ا ئوتكون من ر س ا یوان أو من " لجل ت

شار  تة أعضاء ال تقل در ة لك مهنم عن در ة  س   ه و مسن ئتارمه ر س ا یوان) ب(ی   .خي
 ) :٥(املادة 

ئون اإل نة ا ش نعقد  جل ینئ داریة ألعضاء ا یوان  رئاسة ر س ا یوان أو من  ـه ، وال  كـون لت
سأ   نة  ياب أ دمه  ب نظر ا يع األعضاء ، ويف  ا   ي ا إال حبضور  مانعقادها  غ لج مج ً سحص

  نظام ديوان املظامل
  يف اململكة العربية السعودية

 الثالثالملحق 



 

 ٢١٥

باب حيـل حمـ  مـن  رحشـه ر س  ئـتعلق به أو   فهيا مصل ة  ارشة أو لغري ذ  من األ سـ م ت
توفر فهيم رشوط ال ية املطلقة ألعضاهئاتا یوان ممن  نة  أل بعضویة وتصدر قرارات ا  . ل لج

 ) :٦(املادة 
نـوعي  ها ا ها وا ـصا لبارش ا یوان ا ـصاصاته عـن طریـق دوا ـر حيـدد  ـددها و شك صی خ  ـخ ل

 .ئواملاكين بقرار من ر س ا یوان
 ) :٧(املادة

يـع األعـضاء العـا تكـون مـن ر س ا یـوان و ئة  امـة  مج كون  یوان املظامل  ت ئـي فملني  ـه ، ه
ها وإجراءاهتا بقرار من جملس الوزراء صوحيدد ا صا  .خ

 ) :٨(املادة 
تص دیوان املظامل  لفصل ف  یأيت -١  :خي 
ت ديم ) أ( تقا ـد ملـوظفي و يـة وا تعلقة  حلقـوق املقـررة يف نظـم اخلدمـة املد س ا  اوى ا ل ن مـمل

تق  أو  نویة العامة ا ية ا س احلكومة واأل زة ذوات ا ملع ملشخص تحقني عهنمل  .ملس ور هتم وا
شأن  لطعن يف القرارات اإلداریة مـىت اكن مرجـع الطعـن ) ب( لا  اوى املقدمة من ذوي ا

هـا أو  نظم وا لواحئ أو اخلطأ يف  شلك أو خمالفة ا يب يف ا يق دم   صاص أو وجود  تطبخ ل ل ع
ها أو إساءة سلطة یلتأو تعامل ا لا سل. س  ترب يف حمك القرار اإلداري رفـض ا لـو طة اإلداریـة أو یع

بقا لألنظمة وا لواحئ ها عن اختاذ قرار اكن من الواجب  لهيا اختاذه  نا ًا ط ع   .م
ية ) ج( شأن إىل احلكومـة واألشـ اص ذوي ا تعویض املو ـة مـن ذوي ا شخـصد اوى ا لـ لل

ها تق   ب أعام لالعامة ا  .ملس  س
تعلقـة  لعقـود الـ) د( ناز ات ا شأن يف ا ملا  اوى املقدمة من ذوي ا مل يت  كـون احلكومـة أو ل

نویة طرفا فهيا ًأ د األش اص ا  .ملع
ئة الرقابة وا ق) هـ( تأد ة اليت  رفع من  تحقا  اوى ا ل  ي ی  .هل
نـصوص  لهيـا نظامـا، ) و( ية املو ة ضـد املهتمـني  ر ـاكب جـرامئ الزتو ـر ا ًا  اوى اجلزا َ مل ئ

نصوص  لهيا يف نظام ماكحفة الرشوة ، واجلرامئ ا ملواجلرامئ ا نصوص  لهيا يف املرسـوم امللـيك َمل
نصوص  لهيا يف نظام  ـارشة األمـوال العامـة ٢٩/١١/١٣٧٧ و رخي ٤٣رمق  مهـ واجلرامئ ا َ مل

 .هـ٢٣/١٠/١٣٩٥ و رخي ٧٧الصادر  ملرسوم املليك رمق 
نـصوص  لهيـا يف  ية املو ة ضد املهتمني  ر اكب اجلـرامئ وا الفـات ا ملوكذ  ا  اوى اجلزا ئ

نظرهااألنظمة ب إذا صدر أمر من ر س جملس الوزراء إىل ا یوان   .ئ
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ية) ز( ببات  ذ األحاكم األ ج طل  .تنف
ما  اوى اليت من ا صاص ا یوان مبوجب نصوص نظا ة  اصة) ح(  .َخ
تلاكت أو أموال دا ل اململكة) ط( تحفظي  ىل  ية إیقاع احلجز ا ممطلب احمل مك األ ل  .ج ب

يع خ مع مرا اة قوا د   صاص -٢ ضـاملقررة نظاما جيوز  لس الوزراء إ ا  ما  راه من موا ً َ
نظرها  .لوقضا  إىل دیوان املظامل 

 ) :٩(املادة 
نظـر يف   رتاضـات  يادة أو ا تعلقة بـأعامل ا بات ا نظر يف ا لال جيوز  یوان املظامل ا س  مل لطل لـل

ية من أ ئات القضا ئاملقدمة من األفراد  ىل ما تصدره احمل مك أو ا حاكم أو قرارات دا ـ  يف لهي
 .وال هتا
 ) :١٠(املادة 

تـوىل  تـصة يف اجلـرامئ وا الفـات الـيت  ئة الرقابة وا ق  د ـاء أمـام ا ا ـرة ا تتوىل  ي  لتحقت ه
ئة ا ق فهيا لتحقا  .لهي
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 هـ١٦/١١/١٤٠٩و رخي ) ١٩٠(الصادرة بقرار جملس الوزراء رمق 
 

باب األول  لا
 )ا عوى اإلداریة(

 
 : املادة األوىل 

ــه  ــوان املظــامل أو مــن   ــدم إىل ر س دی ــدعي یق ــب مــن امل ــة بطل ــع ا عــوى اإلداری ــ  رف ینئ
يـه  يا ت من املدعي واملدعى  ب لنا ً هـة اإلداریـة . م ضم بـة ا جلوموضـوع ا عـوى و رخي مطا ل

يـة ثا بة به  ـل رفـع ا عـوى وفقـا  لـامدة ا ن حلق املدعى به إن اكن مما جتب املطا ل ًل  مـن هـذه ق
تظمل  ه إىل  بة أو  رخي القرار من القرار املطعون  ه إن اكن مما جيب ا مالقوا د و  ة املطا ف ل  ل ن

تظمل  ثة من هذه القوا د و  ة ا ثا هة اإلداریة  ل رفع ا عوى وفقا  لامدة ا لا ن ل ق ل  . ًجل
ها  تصة اليت یقع يف دا رة ا صا يل ر س ا یوان ا عوى إىل ا ا رة ا صو خ ئاملركز الر ـيس حي ئ

هـة إذا طلـب  ها فرع هذه ا تصة اليت یقع يف دا رة ا صا جلهة املدعى  لهيا أو ا ا رة ا ص خ   لج
 . ماملدعي ذ  واكنت ا عوى  علقة هبذا الفرع

ها  تحضري ا عوى حتت إرشا تصني  تعانة بأ د ا تصة   فو  ا رة ا ل س     . 
ية  ثا ناملادة ا  : ل

نصوص ثا ة من نظام دیـوان املظـامل أن ) أ (   لهيا يف الفقرة ملجيب يف ا  اوى ا َمن املادة ا م ل
 :  س بق رفعه إىل ا یوان مرا اة ما یيل 

شوء احلق املدعى به ما مل -١ نوات من  رخي  تصة  الل مخس  هة اإلداریة ا بة ا س   مطا جلل 
تصة   یوان بة  ت  ى ا ا رة ا   .یثل  كن مثة  ذر رشعي  ال دون املطا

  اعد املرافعات واإلجراءات قو
  نظام ديوان املظاملأمام 

  يف اململكة العربية السعودية
 

 الرابعالملحق 
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بة إىل احلقـوق  ها و  سعني یوما مـن  رخي تقـد هة اإلداریة أن  ت فهيا  الل  س و ىل ا ل ـ  مي ت ًجل
بة هبا من  رخي نفاذها  بدأ املدة احملددة  لمطا شأت  ل نفاذ هذه الالحئة  لاليت  ف    .ق

سابقة أو -٢ بـة  ـالل املـدة احملـددة يف الفقـرة ا هة اإلداریـة  ـرفض املطا لـ إذا صدر قرار ا ل جل
تظمل إىل  بـة فـال جيـوز رفعـه إىل ا یـوان إال بعـد ا لـمضت هذه املدة دون أن  ت يف املطا ل ت
بـة  تني یوما من  رخي العمل  لقرار الصادر  ـرفض املطا ية  الل  لا یوان العام  ل دمة املد س  ًن

بت  ه  سابقة دون ا فأو انقضاء املدة احملددة يف الفقرة ا ل  . ل
بة  ا و ـىل ا یـوان العـاموجيب أن  كون القرار الصادر  هة اإلداریة  رفض املطا ًمن ا سجل   مـل

تني یوما من  رخي تقدميه  تظمل  الل  ية أن  ت يف ا ً ل دمة املد س  ل  .ین
تظمل أو مضت املدة احملددة يف الفقرة -٣ ية  رفض ا ل إذا صدر قرار ا یوان العام  ل دمة املد ن

بت  ه  از رفع ا عوى إىل دیوا سابقة دون ا فا ل سعني یوما من  رخي العـمل ل ًن املظامل  الل   
تظمل أو  ـالل مـا  بـت يف ا تني یوما املـذ ورة دون ا لـ لقرار الصادر  لرفض أو انقضاء ا ل ًس  ل

نوات املذ ورة يف الفقرات األوىل من هذه املادة أهيا أطول  س بقى من امخلس   .ت
تظمل  ا ن وجيب أن  كون القرار الصادر من ا یوان العام  ل دمة املد ًية  رفض ا س   .مل

هـة -٤ ية بأ ة املـدعي فـ  یطالـب بـه ومل تقـم ا جل إذا صدر قرار ا یوان العام  ل دمة املد حق ن
ًاإلداریة  ذه  الل ثالثني یوما من  رخي إبال ه  از رفع ا عوى إىل دیوان املظامل  ـالل  ب  ف

بقـى مـن امخلـس هذه املـدة أو  ـالل مـا  ية  تا تني یوما ا تا ل ل لس  ً نوات املـذ ورة يف الفقـرة ل لـس  ا
 .األوىل من هذه املادة أهيام أطول 

ثة  ثا لاملادة ا  : ل
نصوص  لهيا يف الفقرة  ثا ـة ) ب ( ملف  مل  رد به نص  اص جيب يف ا عوى ا ممن املادة ا ل

تـصة  ـالل  هة اإلداریـة ا تظمل إىل ا بق رفعه إىل ا یوان   ل من نظام دیوان املظامل أن  جلس   َ
رشه يف ًوما من  رخي العمل هبذا القرار یس تني شأن به أو  تحقق العمل به بإبالغ ذوي ا ل ـ، و بی

ية إذا تعذر بة إىل القـرارات الـصادرة  ـل نفـاذ هـذه الالحئـة  مساجلریدة الر قاإلبالغ ، و  ل ـس 
تظمل فهيا من  رخي نفاذها   .ف  لبدأ املدة احملددة 

تظمل  هة اإلداریة أن  ت يف ا لو ىل ا ت سعني یوما من  رخيجل ً الل  تقدميه، وإذا صدر القرار   
تظمل دون  سعني یومـا  ـىل  رخي تقـدمي ا تـرب مـيض  لـ لرفض وجب أن  كون  ا ، و یع ـ ًس ً م 

ثابة صدور قرار  رفضه  بت  ه  مبا  . فل
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تني یومـا مـن  ية إىل ا یـوان  ـالل  شؤون اخلدمة املد ًو رفع ا عوى إن مل  كن  علقة  سـ  ن م 
بت  ه  رخي العمل سعني یوما املذ ورة دون ا ف  لقرار الصادر  لرفض أو ميض ا ل  ً  .ل

تظمل إىل  ها إىل ا یـوان ا تعني  ل ر ية  ئون اخلدمة املد لـأما إذا اكنت ا عوى  علقة  ن  فعش  ق فم  
تظمل أو  تني یوما من  رخي العمل  لقرار الصادر  رفض ا ية  الل  لا یوان العام  ل دمة املد س  ًن

بت  ه انقضاء مدة هة اإلداریة دون ا سعني یوما احملددة  ف ا ل لج  ً  .ل
تني یومـا مـن تظمل  ـالل  ية أن  ت يف ا ًو ىل ا یوان العام  ل دمة املد سـ  ل .  رخي تقدميـه  ین

تظمل أو مـضت املـدة احملـددة   دون  يـة  ـرفض ا لـوإذا صدر قرار ا یوان العام  ل دمة املد ن
بت  ه  از رفع ا عوى إىل دیوان ا فا سعني یوما من  رخي العمل  لقرار الصادر ل ًملظامل  الل   

تظمل  بت يف ا تني یوما املذ ورة دون ا ل لرفض أو انقضاء ا ل ًس  وجيب أن  كون قرار ا یوان . ل
تظمل  ا ية  رفض ا ًالعام  ل دمة املد س  ل  .من

هـة اإلد تظمل ومل تقـم ا يـة لـصاحل ا جلوإذا صدر قرار ا یوان العـام  ل دمـة املد ملـ ب  فاریـة  ـذه ن
تني یومـا  ً الل ثالثني یوما من  رخي إبال ه  از رفع ا عوى إىل دیـوان املظـامل  ـالل ا لـس ً

هذه املدة  ية  تا لا ل  .ل
 : املادة الرابعة 

نصوص  لهيا يف الفقرتني  سمع ا  اوى ا ملف  مل  رد به نص  اص ال  مـن املـادة ) جــ ، د (  
ثا ة من نظام دیوان املظامل بعد َا م شوء احلق املدعى به ما مل ل نوات من  رخي  س   ميض مخس 

تصة   یوان بة إىل . یث  كن مثة  ذر رشعي  ال دون رفع ا عوى  ت  ى ا ا رة ا ل س و 
سامع ا  ـاوى هبـا مـن  رخي  بدأ املـدة احملـددة  شأت  ل نفاذ هذه الالحئة  لـاحلقوق اليت  ف   ق

 .نفاذها 
سة   :ماملادة اخلا
بلـغ بـه أطـراف ا عـوى ئ ىل ر س ا  نظرهـا  يه أن حيدد مو ـدا  ية إ یا رة  ال ورود ا ل ل ًلقض

ية و  صاد الـوطين ودیـوان املرا ـة العامـة وجيـب أال تقـل الفـرتة بـني  قو  من وزارة املا ق ل ً
يـة أیـضا إذا اكنـت  بلغ ا یوان العام  ل دمـة املد سة عن ثالثني یوما كام  ًاإلبالغ و رخي ا نً ی جلل

ثة من ا عوى م ثا ية وا ثا شار إ هيا يف املادتني ا ية ا ئون اخلدمة املد تعلقة  لن ا  اوى ا ل ن ل مل ن ش   مل
ية و  صاد الوطين ودیوان املرا ة العامـة وا یـوان العـام  قهذه القوا د و لك من وزارة املا ق ل

سب احلال أن  رسل  الل هذه املدة و ة نظرها إىل دیوان املظامل أو أ ية  حب ل دمة املد ن ن
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هـة احلكو ـةيفتطلب  شرتاك يف املرافعة و يق مـع ا تعني ا م هذه احلا   جل س  الطـرف يف  لت ـی
 .ا عوى 

سادسة   :لاملادة ا
نـصوص  ية وفقا إلجراءات رفع ا  اوى اإلداریـة ا بة  ذ األحاكم األ مل رفع د اوى املطا ب ًل  ج  ب ف

 .  لهيا يف املادة األوىل من هذه القوا د 
تكامل و ئق ا عوى وسامع أقـوال طـريف اخلـصومة أو  وتصدر ا ا رة ا ها بعد ا س تصة  حمك

ثل وذ  ف   ملو هئم إما  رفض ا عوى أو  ذ احلمك األ يب  ىل أساس  دأ املعام    م  ج ب ف
سمل احملكوم   صورة  ذیة مـن احلـمك مـذی   رشیعة اإلسال ة ، و تعارض مع أحاكم ا نفال  تم ل  ی

ية  يغة اآل ت   : لص
يع الوسائل یط تصة العمل  ىل  ذ هذا احلمك  هات احلكو ة ا جبملب من اكفة ا وا ر وا نف  م تجل

رشطة  تعامل القوة اجلربیة عن طریق ا بعة ولو أدى ذ  إىل ا نظا ة ا لا س  ت ملل م ِ . 
سابعة   : لاملادة ا

تـص ف ال یرتتب  ىل رفع ا عوى وقف  ذ القرار املطعون  ه  ـىل أنـه جيـوز   ا ـرة ا ة أن تنف
ند   ضاء  الل  قتأمر بوقف  ذ القرار أو أن تأمر بإجراء حتفظي أو وقيت بصفة  ا    عنف ت
تعـذر  تـه إ هيـا إذا قـدرت  رتـب آ ر  رش ن سا ة من تقدمي الطلـب العا ـل أو إ ا یأربع و ل ع

ها وذ  حىت تفصل يف أصل ا عوى    تدار
 

ثاين باب ا لا  ل
تأد ة ية و ا ی ا  اوى اجلزا ل  ئ

  
ثا ة املاد مة ا  : ل

رشف أو األمانة  تأد ة ومهنا طلب تقر ر وصف اجلرمية بأهنا خم    ية وا ل رفع ا  اوى اجلزا ی ل  ئ
شار إ هيا يف املادة  ئـة  / ١٦ / ٣٠ملا يـة مـن  نظـام اخلدمـة املد يج مـن ا لـواحئ ا ذیـة  ن هل َ لتنف

تضمن أسامء املهتمـني یالرقابة وا ق إىل دیوان املظامل بقرار اهتام   وصـفاهتم وأمـ  ن إقـامهتم لتحق
بقهيـا  نظا ـة املطلـوب  نـصوص ا هـا ، وأد   هتـام وا سوبة إ ـهيم ومـاكن وقو تطوا هتم ا ل ل م ـ ِع مل

 .  لهيم، و رفق به اكمل ملف ا عوى 
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تاسعة   : لاملادة ا
تصة و ىل ر س ئـيل ر س ا یوان أو من  ه ا عوى إىل ا ا رة ا ن ئ  ا ا ـرة  ـال ورود  یحي

ية أن ئة الرقابة وا ق واملـهتم مـع  زویـده بـصورة مـن لقضا بلغ به  نظرها  لتحق حيدد مو دا  ي ت هل ً
سة عن ثالثني یوما ًقرار  هتام ، وجيب أال تقل الفرتة بني اإلبالغ و رخي ا  .جلل

 : املادة العارشة 
ية  ظورة أمام إ دى دوا ـر ا یـوان أن  سفر  ب  نوع من ا يا و يا م لموقوف ا قضس ل ط لمم ًح  

ممل إىل ر س ا یوان أو من  ه من قرار وقفه أو  عه یتظ  .ینئ 
تظمل  تصة ، و ىل ا ا رة أن  ت يف ا تظمل إىل ا ا رة ا يل ر س ا یوان أو من  ه ا لو ل  ن تحي یئ 
بعة أ م فإذا تعذر ذ  فعىل ا ا ـرة أن تـصدر  يث ال  زید املدة  ىل  رس ة  س  ىل و ه ا حب ل

ً ل ا هتاء هذه املدة قرارا  ية    ق باب ا ا عت دید مدة أخرى مع إیضاح األ س   .ب
تظمل بعد سامع طريف اخلصومة  بت يف ا لو كون ا سفر  كفا  . ل سامح   لو كون اإلفراج أو ا ل

تظمل . أو بدون كفا   تني یوما من  رخي رفض ا تظمل جتدید تظلمه  ل ميض  لوال جيوز  س  ً لم ق
هر وقائع أو و ئق  دیدة ترب سابق ما مل  تظا  .ر ذ  ل

رشة   : عاملادة احلادیة 
نـع  هات ذات العالقة بقرارات اإلفراج عن املهتمني ورفع ا ملبلغ ر س ا یوان أو من  ه ا ن جلی یئ 

نع  سفر عهنم  ذها ما مل  كن مثة  ب آ خر  لوقف أو ا ملمن ا سل  .لتنف
رشة  ية  ثا عاملادة ا ن  : ل

نصوص  لهيا يف الفقرة  ملنقيض ا  اوى ا ثا ة من نظام دیوان املظامل بوفاة من امل) و ( ت َادة ا م ل
 .املهتم 

تعادة األموال اليت حصل  لهيا املـهتم بطریـق  ـري  نع انقضاء ا عوى من مصادرة أو ا س وال  مي
 .مرشوع 

تصة  نع ذ  من سامع دعوى احلقوق اخلاصة أمام احمل مك ا  . مي  كام ال 
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ثالث باب ا لا  ل
نظر يف ا عوى واحلمك  ه فا  ل

 
رشة املا ثة  ثا عدة ا ل  : ل

نـاطقني  متدة يف إجراءات نظر ا عوى وسمع أقـوال  ـري ا ية ا لا لغة العرية يه ا لغة الر مس  ملعب
ته ویوقع  ه و ت  رمجة ذ   يه  يه وإ ا ته  بات ما یو ه إ ثهبا عن طریق مرتمج مع إ تم بلغ ل ل ث

م  لغة العرية ویوقع  ه ومن املرتمج   .ب
متدة   لغة ية معوتقدم  رمجة  ب العرية  لو ئق وا دات ا وبة بلغة أ س جمل ب ملك  . 

رشة   : عاملادة الرابعة 
شلك ا ا ـرة مـن ر س وعـضو ن  تـصة و ئـیمت نظر ا عوى واحلمك فهيا مـن  ـل ا ا ـرة ا   ـق
سرية وحتـدد  نظر ا  اوى ا ية من عضو وا د  شلك دوا ر فر ل ـوجيوز لر س ا یوان أن  ع ل  ئ

 . ئصدرها ر س ا یوانسرية بالحئة یل ا  اوى ا
رشة  سة  عاملادة اخلا  : م

ية  ثل  د اء يف ا  اوى اجلزا يع أعضاهئا وحبضور  سات ا ا رة إال حبضور  ئال تصلح  مم مج  ل
نظـر و كـون  توفر العدد الالزم من األعضاء  دب من  مكل نـصاب ا تأد ة وإذا مل  لوا س ی ی ف  ل

ها رسیة م ية إال إذا رأت ا ا رة  سات  جعلا ن نظـام العـام  لجلل ِرا اة لآلداب أو حمافظة  ـىل ا ل
ية  سة  يع األحوال يف  نطق  حلمك يف  ن ىل أن  كون ا مج ل  . لل

رشة  سادسة  عاملادة ا  :ل
سة ونظا ا  وطان  ـر س ا ا ـرة و  يف  ل ذ  اختـاذ ئ بط ا سـم جلل أي مـن اإلجـراءات  َض

ية  تا لا  :ل
نظا ا فإن مل. أ سة من خيل  َأن خيرج من قا ة ا ب ثل ومتـادى اكن   ا ـرة أن حتـمك  ـىل جلل  مت 

سة أن  رجع  تغرميه مائيت ر ل ، و  ا رة  ل ا هتاء ا رش ن سا ة أو  سه أربعا و جللالفور  ب ع ق  ً حب
 . عن احلمك ا ي تصدره 

نظام العام من أیة ورقة أو مذ رة . ب بارات اجلار ة أو ا الفة لآلداب أو ا ِأن یأمر مبحو ا ل لع
 .يف ا عوى یقد ا اخلصوم 

ناء انعقاد. ج ثأن یأمر  ابة حمرض عن لك خمالفة أو جرمية تقع أ ناء   ك سة وعام قد حيدث أ ثا جلل
يـل  ثل  د اء أو أ د العاملني مع ا ا رة و حيذ  من تعد  ىل ا ا رة أو أ د أعضاهئا أو  مم
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تصة الختاذ الالزم نظاما ، و  إذا ا ىض احلال  هة ا قاحملرض إىل ا ًجل َ لقأن یأمر   ض  ىل من  
 .موقعت  ه هذه األفعال 

رشة  سابعة  عاملادة ا  : ل
تعدیل  ىل أوراق أو مذ رات أ د أطراف ا عوى دون متكني الطرف اآلخر من  لال جيوز ا

لتحق طالع  لهيا ، و لمهتم أو من یولكه حق  طالع  ىل أوراق ا ق حبـضور أمـني رس 
سخ ما خيصه م  .ئهنا وحيدد ر س ا ا رة ذ  س ت ا ا رة و  أن 

رشة  ثا ة  عاملادة ا  : مل
نظر ا عوى ، فإذا مل  يوم املعني  نوب عهنم يف ا عوى اإلداریة يف ا لحيرض اخلصوم أو من  ل ی
نـاء  ـىل  هـا أن تفـصل يف ا عـوى حبا هتـا  تقدم بعذر    ا ا ـرة  ـاز  ًحيرض املدعي ومل  ب لی تق

شطهبا ، يه أو أن تأمر  نظـر فهيـا  ل طلب املدعى  بت  ـاز  لمـدعي أن یطلـب ا ل فإذا  شـط
تقدم بعذر     يه ، فإذا مل حيرض املدعي ومل  بلغ به املدعى  نظرها مو دا  تقـوحتدد ا ا رة  ی ت ل ًل

متعة  تد ق  ئة ا سمع بعد ذ  إال بقرار من  شطب ا عوى وال  جما ا رة  ق ل ي ه    . ی
يه فعىل ا ا ر تأ ل نظر  جأما إذا مل حيرض املدعى  ية یعلن هبا املدعى  ل سة   لا عوى إىل   ل

يع األحوال حضور  .  ليه فإذا مل حيرض فصلت ا ا رة يف ا عوى  ترب احلمك يف  ًو مج  .یع
رشة  تاسعة  عاملادة ا  : ل

تابـة أو  بـدي دفا ـه  يـة و تأد ـة واجلزا سه يف ا  ـاوى ا سات احمل مكة  كحيرض املهتم  ی ئ ی ل نفـ ب  ل
تعني مب ام  هة و  أن  ٍشا س  هادهتم فـإذا مل حيـرض ف م سامع  هود  تد اء ا شـوأن یطلب ا لـش لـسـ 

ي ـا فعـىل ا ا ـرة أن متـيض يف إجـراءات  تأد ـة بعـد إبال ـه إبال ـا  ًاملهتم يف ا عـوى ا حصً ی  ل
 . احمل مكة 

سة أخـرى فـإن  يد طلب حضوره  ية فإنه إذا أبلغ ومل حيرض أ جللـأما املهتم يف ا عوى اجلزا ع ئ
يا أو أن تأمر بإحضاره إىل ختلف بعد ذ  عن احلضور  ا يا ًز   ا رة أن حتمك يف ا عوى  ب غ

يا  يا ًسة حتددها فإن تعذر إحضاره حمكت يف ا عوى  ب غ  . ل
رشون   : لعاملادة ا

تـصة  سة أمـام ا ا ـرة ا يـه يف ا عـوى اإلداریـة يف أیـة   ل لـ إذا حرض املدعي أو املـدعى 
تربت اخلصومة حضوریة يف حقه ولو ختلف بعد ذ   . عا

سات يفو تـرب احلـمك حـضور  مـىت حـرض املـهتم إ ـدى ا تأد ـة  يـة وا جللـ ا  اوى اجلزا یع ی ل ًئ  
ند صدوره   . عوأبدى دفا ه ولو تأ ل احلمك بعد ذ  ومل حيرض 
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رشون   : لعاملادة احلادیة وا
بـني يف احملـرض  سة حتـت إرشاف ر س ا ا ـرة  ـىل أن  یحيرر أمني رس ا ا رة حمرض ا ئـجللـ

سة وزمان ومـاكن انعقادهـا واحلـارض ن مـن اخلـصوم أسامء أعض جللاء ا ا رة ا  ن حرضوا ا
سمع  هادات اليت  سة وا يع اإلجراءات اليت تمت يف ا بني كذ   جلل وو هئم أو املهتمني و مج لشی
هم ویوقع احملرض من أعضاء ا ا رة وأمني  باهتم وملخص دفا عفهيا وأقوال أطراف ا عوى و طل

 . عوى رسها ومن أطراف ا
رشون  ية وا ثا لعاملادة ا ن  :ل

يـه احلراسـة الالزمـة وال جيـوز إبعـاده عـن  يقا بغري  ـود وت ـذ  ت لثل املهتم أمام ا ا رة  طل قمي ً
متر يف نظـر ا عـوى إىل أن ميكـن  نظا ـا ، و  ا ـرة أن  سة إال إذا وقع  ه ما خيل  َ ـس ا ب مجلل

سري فهيا حبضوره  ىل أن تطلع املهتم  ىل ما مت يف  لك األحـوال يفغي   ـه مـن إجـراءات ولا
تلكم   .ی كون املهتم آخر من 

رشون  ثة وا ثا لعاملادة ا ل  : ل
ها أو  ييل  رشت ذ   نة أو  ق  ناء املرافعة رضورة إجراء معا سإذا رأت ا ا رة أ بنفـحتق ی مكـ ث

 .ندبت من یقوم به من أعضاهئا 
ثل  د اء  ناء  ىل طلب  ممو  ا رة من تلقاء ذاهتا أو  أو املهتم أن  لكف  حلضور من  ـراه ًب

تعلـق  شاهد ال  ئ  إىل ا نـع تو ـه أ هود ، و ـىل ا ا ـرة أن  سامع أقوا  من ا تالزما  لـ سـ  مت جل لـش ً
 .مبوضوع ا عوى أو تؤدي إىل اضطرابه أو ختویفه 

رشون   : لعاملادة الرابعة وا
ها أن تقرر ندب  ري أو أكـرث  تعانة  خلربة  خإذا رأت ا ا رة   فل أن حتـدد يف قرارهـا   ـىلس 

بري حتدیدا د قا ووا ا ، وأ ال إلیداع ً مة ا ً فً ق ً سة املرافعـة ا ـة  ـىل  خل ب تقر ره ، وأ ـال  ملجللـ ً
سة  ىل أن  ت ذ  يف حمرض  هة يف ا شا بري إلبداء رأیه  تعني   تقر ر ، وها أن  ثا ف یل جلل م خل س   ل

سة   .جللا
 . اء ئویصدر ر س ا یوان القوا د اخلاصة بأتعاب اخلرب

رشون  سة وا لعاملادة اخلا  : م
ناك  ب  شأن أن یطلب رد أي عضو من أعضاء ا ا رة إذا اكن  س لمهتم وألي من ذوي ا ه ل
بـت  ـه ویفـصل ر س  نظر يف ا عوى أ ر تقدمي الطلب وحـىت ا ئـیوجب الرد ، ویوقف ا ف ل ل

يا  ًا یوان يف هذا الطلب و كون قراره هنا  .ئ
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شعر مهنا احلرج من نظر ا عوى أن یعـرض أمـر ولعضو ا ا رة إذا قامت  یه باب   سس   أ
نظر فهيا  ىل ر س ا یوان  لفصل  ه  فيه عن ا ئ ل  .تنح

رشون  سادسة وا لعاملادة ا  : ل
نظر دعوى تأد ة أن الواقعة اليت وردت بقرار  هتـام  كـون جرميـة  ی إذا رأت ا ا رة اليت  ت

تأد ية فعلهيا أن توقف الفـصل يف ا عـوى ا یجزا ل ئـة الرقابـة ئ ية إىل  ي ـة وتقـرر إ ـادة ا هلقـض  
ًوا ق الختاذ ما جيب نظاما  َ  .لتحق

رشون  سابعة وا لعاملادة ا  :ل
ند إىل املهتم أو أن تعدل ا هتمة بإضافة الظـروف  نظايم  لفعل ا س   ا رة أن تغري الوصف ا ملل ِ

سة ولو اكنت شددة اليت  ت   ا رة من ا ق أو من املرافعة يف ا جللا تحقمل لث  مل تـذ ر يف قـرار ت
ناء  تحضري دفا ه  با  ن ه أ ال  ا يري وأن  ً هتام و ىل ا ا رة أن  ه املهتم إىل هذا ا ب ل س  مت تغ ًت م  ً ل

تعدیل اجلدید إذا طلب ذ    .ل ىل الوصف أو ا
رشون  ثا ة وا لعاملادة ا  : مل

ناء  ىل ها  ًتفصل ا ا رة يف الوقائع اليت وردت بقرار  هتام ، ومع ذ  جيوز  ب ئـة ل هي طلـب 
لتحقالرقابة وا ق احلمك يف وقائع مل  رد يف قرار  هتام أو  ىل مهتمـني  ـدد إذا اكنـت أوراق 
تحضري دفا ه و  ا رة من تلقاء ذاهتا  با  نح املهتم أ ال  ا رشط أن  تضمن ذ   ية  لا س  مي ت  ًلقض م ً

ئة الرقابـة وا ـق  ـيك  ية إىل  تصدي    بقرار تصدره بإ ا  ا تا ي لقض لتحقل هـا مث ه حتق قتـوىل 
ية أخرى  قضاختاذ ما جيب نظاما كأیة  ً ية إىل ا یـوان وجـب إ ا هتـا إىل . َ يدت ا لقضوإذا أ ع

ية  ها فإذا اكنت تـ  ا ا ـرة مل تفـصل يف ا عـوى األ صـلدا رة أخرى  ري ت  اليت تصدت  ل
ية  تجزئـة وجـب إ ـا  ا لكواكنت هذه مربطة   عوى اجلدیدة ارباطا ال  ل ا لقـضیق ل ت هـا إىل ت

 .ًا ا رة اليت نظرت ا عوى أساسا 
رشون  تاسعة وا لعاملادة ا  : ل

يـة أو  شلك جرميـة  ا شري إىل  دوث فعل  ئإذا تضمن احلمك الصادر من دیوان املظامل ما  ج  
تصة بصورة من احلمك الختاذ ما یلزم نظاما  بلغ  ة ا ق ا ًتأد ة  َ ت  تحقی  .ل 

ثالثون   : لاملادة ا
متعـني ، إذا اكنت ا ا  شلكة من أكرث من عضو  كون املداو  رسا بني أعضاء ا ا ـرة  جمرة  ً م

باهبا  يح خما ـه وأ سب احلمك إىل ا ا رة ، و ىل ا الف تو ية و سـ وتصدر األحاكم  أل ض لفب  ی  ل
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سة و ىل األكرثیة أن توحض و ة نظرها يف الرد  ىل خمالفـة ا ـالف يف حمـرض  جلليف حمرض ا
سة ویوقع احمل يع أعضاء ا ا رة وأمني رسهارض مجللا  . مجن 

ثالثون   : لاملادة احلادیة وا
بني  ه ا ا رة  يان  ده وأن  باب اليت بين  لهيا و متل إ الم احلمك  ىل األ فجيب أن  ی  س ب مس   ش 
ًاليت أصدرته ، و رخي إصداره وماكنه وا عوى الـصادر فهيـا ومـا إذا اكن صـادرا يف دعـوى 

ية أو ت ثـل  د ـاء ئإداریة أو جزا ممأد ة ، وأسامء أعضاء ا ا رة ا  ن مسعوا املرافعـة وامس   ی
ثلهيم  ياهبم وأسامء  باته وأسامء أطراف ا عوى وصفاهتم وموطن لك مهنم وحضورمه أو  ممو غ طل

يه من أد   بات أو دفوع وما ا دوا إ لوما قدموه من  س  . طل
ية من ر س وأعـضاء ا ا س ة إ الم احلمك األ ئوتوقع  صل  ـرة ومـن أمـني رسهـا وذ   ـالل  

رش یوما و ًسة  ع ية يفمخ س ة إ ـالم احلـمك األ صـل  ا   ل ا ا رة من عضو وا د توقع   شك 
 .م ه وأمني رس ا ا رة 

س ة مـن إ ـالم احلـمك  سمل  ية املوقعة يف ملف ا عوى و س ة إ الم احلمك األ صل ـ ـوحتفظ   
ئتومة خبمت ا ا رة وموقعة من ر س ا ا رة وأم و ىل ا ا رة اليت . ني رسها  لك ذي  القة خم

س ة إ الم احلـمك بـأن   أن یطلـب تـد ق  ميه  يه بعد  قأصدرت احلمك أن تعمل احملكوم   سل ل 
س ة إ الم احلمك ، وأنه إذا مل یطلب تد ق احلمك  ميه  قاحلمك  الل ثالثني یوما من  رخي  ً سل 

يا  ً الل ت  املدة فإن احلمك  كون يف حقه هنا نفاذ ئ  .لوواجب ا
ثالثون  ية وا ثا لاملادة ا ن  : ل

ية أو  ــه ا نه أو ظروف يه أو  ــه أو ما ي ــوم  ــن أ ــالق احملك ــرة إذا رأت م ــص  ا  شخ ســ  ضــ ل ل
نص  بعث  ىل ا ا ة بوقف ا ـذ أن  تـالظروف اليت ار ت فهيا اجلرمية أو  ري ذ  مما  نفی لق لت ك

ها  ىل وقف  ذ العقوبة ، وال أ ر    اإلیقاف   نفيف  تأد ة اليت خيضع تحمك ی ىل اجلزاءات ا ل
يه   .ل لها احملكوم 

ية  ية جزا ية يف  يه أمام إ دى دوا ر ا یوان بعقوبة بد ئویلغى اإلیقاف إذا أد ن احملكوم  قض ن  ل
يا  نوات من  رخي صدور احلمك املوقوف  ذه هنا ًأخرى ار كهبا  الل ثالث  ئ  .تنفس 

ثالثون  ثة وا ثا لاملادة ا ل  : ل
شأنتتوىل ا ا رة م ناء  ىل طلب أي من ذوي ا لن تلقاء ذاهتا أو  ها  ًب حمكيح ما یقع يف  تصح

ية  سا ية أو  تا تة  بمن أخطاء مادیة  ح ب ك  . حب
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شأن أن یطلـب مـن ر س ا یـوان  ئـأما إذا وقع مغوض أو إهيام يف احلمك فألي من ذوي ا لـ
سريه  ية إىل ا ا رة اليت أصدرته  تفإ ا  ا  .للقض

 
باب الرابع  لا

 اض  ىل األحاكمطرق   رت
 

ثالثون   : لاملادة الرابعة وا
نصوص  لهيا يف الفقرتني  ثا ـة مـن ) د ) ( جـ ( ملاألحاكم الصادرة يف ا  اوى ا ممن املادة ا ل

يـة  ها ال  كـون هنا هـة اإلداریـة أو يف  ـري صـا تـه ا ئنظام دیوان املظامل  ىل  الف مـا  حلب جل طل َ
ها  نفاذ إال بعد تد قج قووا ة ا  . ل

ثالثون املادة سة وا ل اخلا  : م
ثالثـني مـن هـذه القوا ـد  كـون األحـاكم الـصادرة مـن  لمع مرا اة ما  اء يف املادة الرابعة وا
تـد ق  نفـاذ بعـد مـيض املـدة احملـددة لطلـب ا يـة ووا ـة ا قا یوان يف ا  اوى اإلداریة هنا لج ل ئ

ثالثني من هذه القوا د ما مل یطلب شار إ هيا يف املادة احلادیة وا لا  أي من أطراف ا عـوى مل
يـع ا  ـاوى اإلداریـة أو  بة  ية و  صاد الوطين ودیوان املرا ة العامة   مجلأو وزارة املا س  ل ـل ق ق
شار إ هيـا يف  يـة ا ئون اخلدمة املد تعلقة  بة    اوى ا ية   ملـا یوان العام  ل دمة املد ن ش  مل س  ل  ن

ها  الل  ثة من هذه القوا د تد ثا ية وا ثا ق قاملادتني ا ل ل ن يعاد املذ ور ل  . ملا
ثالثون  سادسة وا لاملادة ا  : ل

يـد احلـمك أو نقـضه وإذا  تأ تـصة  تـد ق ا تد ق أن تقوم دا ـرة ا ییرتتب  ىل  ول طلب ا ب ل  قل ق ق
ية ، وإذا أ ادتـه إىل  نظـر ا تـصدى  يـده إىل ا ا ـرة الـيت أصـدرته أو  هـا أن  لقـضته  ل ت تع فلنقض

نظـر حمكا ا رة إىل أصدرته وأرصت ت  ا ا رة  ىل  تـصدى  تـد ق أن  لهـا فعـىل دا ـرة ا ت قل
نع بو ة نظر ت  ا ا رة  ية إن مل   . تقلقض ا

ية جيـب أن یـمت الفـصل فهيـا بعـد  نظر ا تد ق  تصدى فهيا دا رة ا لقضيف لك األحوال اليت  ل ل قت
 . سامع أقوال اخلصوم 

تعانة نـة أو   تد ق إجراء ما  رى لزومه مـن املعا سـ وجيوز  ا رة ا ی و كـون حـمك .  خلـربة قل
يا  يع األحوال هنا تد ق يف  ًدا رة ا ئ مج  .قل
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ثالثون  سابعة وا لاملادة ا  : ل
يـه أن یطلـب تـد ق احلـمك  تأد ة و لمحكوم  ية وا ثل  د اء يف ا  اوى اجلزا ق كون  ی ل  ل ئ ملم
ثالثني من هذه القوا د مبا شار إ هيا يف املادة احلادیة وا تد ق ا ل الل املدة احملددة لطلب ا مل  قل

يه يف املادة  شار إ رشف أو األمانة ا تقر ر وصف اجلرمية بأهنا خم    ليف ذ  احلمك الصادر  مل ل ب
ثا ة من هذه الالحئة  ما  .ل

تعلقة بأطراف ا عوى ومن يا ت ا متل الطلب  ىل ا ملوجيب أن  لب قاحلمك املطلوب تد قـه   ش 
باب اليت بين  لهيا الطلب   . س و رخي إبال ه واأل

يل ر س ا ئو نظـره حي تـد ق  ية إىل دا ـرة ا ل یوان أو من  ه الطلب مرفقا بـه ملـف ا ل لقـض قن  ً ی
رشة  يا   اء األحاكم الصادرة بفصل موظفي املربة الرابعة  ها هنا عوالفصل  ه و كون  ت ت حمك ئ س ف ً

تصدیق  لهيا من ر س جملس الوزراء  ية إال بعد ا ها فال  كون هنا ئمفا فوق أو ما یعاد لل  .ئ
تـد ق أن تؤیـد احلـمك أو لوإذا اكن طلب ا ثل  د ـاء  كـون  ا ـرة ا قتد ق مرفو ا من  ف لق مم ً

تعدیل يف  ري صاحل املهتم  جب  ىل ا ا ـرة سـامع أقـوا   فيه أو تعد ،  ىل أنه إذا اكن ا ل تلغ
تعدیل  ل ل ا  .ق

يه و ده  س   ا رة إال أن تؤیـد احلـمك أو تد ق مرفو ا من احملكوم  فلأما إذا اكن طلب ا  ًل لق
ته   .ملصلحأن تعد  

ثالثون  ثا ة وا لاملادة ا  : مل
تد ق إ ادة ا عوى إىل ا ا رة اليت أصدرت احلمك قجيوز  ا رة ا لبيان ما شابه مـن مغـوض  ل

 .أو إهبام 
ثالثون  تاسعة وا لاملادة ا  : ل

يـهنم ر س ا یـوان  تد ق من  دد اكف مـن األعـضاء  ئة  ئـشأ  رئاسة ر س ا یوان  ق یعئ ي ل ه  ت
تـد قو كون ق هبا دا ـرة أو أكـرث  يـهنم ر س .  ل تـد ق مـن ثالثـة أعـضاء  ئـوتـألف دا ـرة ا یعق ل ت

تـد ق مـن  شلك دا ـرة ا سمي من  هنم ر س ا ا رة وجيوز لر س ا یـوان أن  قا یوان و ئ ئ لب   ـ
سرية الـيت  ـددها ر س ا یـوان وفقـا  لـامدة الرابعـة  تد ق ا  اوى ا ًعضو وا د وذ   ئـ لل ـق

 .عرشة 
 : ربعون املادة األ

بق أن أ ـذت بـه أو  نظرها العـدول عـن اجهتـاد  ية  تد ق يف شأن  سـ إذا رأت دا رة ا ت قض قل
تـد ق رفعـت املوضـوع إىل ر س ا یـوان  ئة ا بق أن أقرته  ئـأ ذت به دا رة أخرى أو  ق ل ي هس 



 

 ٢٢٩

تـارمه  متعة  رئاسة ر س ا یوان مـع ثالثـة مـن رؤسـاء ا وا ـر  تد ق  ئة ا خيي  إىل  ل ي ئيح جمق ه ل
ية ثليث األعضاء ئر س ا  شرتكة قرارها بأ بیوان وتصدر ا ا رة ا  . لمل

 : املادة احلادیة واألربعون 
نظر يف احلمك الـصادر  يا أن یطلب من ر س ا یوان أو من  ه إ ادة ا يا يه  ل لمحكوم  ن ب غ یئ  ل ً

 .ًضده  الل ثالثني یوما من  رخي إبال ه  حلمك 
يل ر س ا یوان أو من  ه الطلب إ نئ و ىل ا ا رة الـيت أصـدرت احلـمك إل ـادة احمل مكـة يف یحي

 .موا ة املهتم 
ية واألربعون  ثا ناملادة ا  : ل

هرت بعد الفصل ا هنايئ وقائع أو قدمت أوراق مل  كن معلومة وقـت احمل مكـة واكن مـن  ظإذا 
ثل يه ف  أو  ملمشأهنا تربئة احملكوم   ادة ینئ  د اء أن یطلب من ر س ا یوان أو من  ه إ  ل

متال  ية ، ویقدم الطلب  الل ثالثني یوما مـن  رخي العـمل بـذ   نظر يف األحاكم ا هنا ًا مـش  ً ئ ل
يل ر س ا یوان أو من  ه هـذا الطلـب إىل ا ا ـرة  نظر، و باب إ ادة ا نئ  ىل احلمك وأ حي ل یس 

تفصل  ه فاليت أصدرت احلمك  ية  ل  .لقضحبضور أطراف ا
 

باب اخلامس  لا
 األحاكم العامة

 
ثة واألربعون املا ثا لدة ا  :ل

نصوص  لهيا يف هذه القوا د  ىل الو ه اآليت   : ملتمت اإلخطارات ا
سمل إىل) أ (  سه أی  و د وإال  شخص  نف سمل اإلخطارات إىل ا ل من یو د معـه يف حمـل  ف 

نني معه  س  ل إقا ه من ا  .م
سات اخلاصة  رسل) ب( ت اریة واملؤ رشاكت ا تعلق   سف   ل ل رشاكء اإلخطارات إ ی لـىل أ د ا

سة  تــضا ني أو لــر س جملــس اإلدارة أو  لمــد ر أو ملــن یقــوم مقــا م أو لــصاحب املؤ ســا ئمل م
 . اخلاصة أو ملن یقوم مقامه 

ها فرع أو ويل يف) ج(  ية اليت  رشاكت األ تعلق   ب ف   ل لی اململكة  رسـل اإلخطـارات إىل  ج 
 . مد ر هذا الفرع أو الويل 

سلمي ا) د (  سمل إىل العمدة  إذا تعذر  بق  فس  إلخطارات وفقا ملا  ً . 



 

 ٢٣٠

رش يف ) هـ(  بلـغ بوسـاطة ا نوانـه دا ـل اململكـة  لع  ـإذا تعذر معرفـة حمـل إقامـة املـهتم أو  ف
ية   .مساجلریدة الر

هم عن طریق وزارة اخلار ة ) و(  ميني  ارج اململكة یمت إبال تعلق   جف   غ ملق  يف هذه  كو فيی
يغ یفاحلا  بورود الرد مبا   .لتبل د ا

تصني أو ملد ري املصاحل أو لرؤساء ) ز(  تعلق   و   رسل اإلخطارات إىل الوزراء ا ی ف  
ئات العامة أو من یقوم مقا م  سات أو ا ياملؤ  .لهس

سمل اإلخطــارات عــن طریــق ) ح(  سكریة  هــات ا سويب ا سكریني و تعلــق   لعــ ــفــ   لعــ ــ جلی م
تص هم ا  .جع مر

تعلق  ) ط (  سجن یف   سمل اإلخطارات إىل مد ر ا لسجونني   . مل 
 :املادة الرابعة واألربعون 

نفیصدر ر س ا یوان القرارات الالزمة  ذ هذه القوا د   . لتئ
سة واألربعون   : ماملادة اخلا

ند نفاذها من املر   اليت وصلت إ هيا عرسي هذه القوا د  ىل ا  اوى القامئة   . 
سادسة واألربعون    :لاملادة ا

بـق  لهيـا األحـاكم  ها إىل أطراف ا  اوى  ل نفـاذ هـذه الالحئـة  تطاألحاكم اليت مل یمت  ق تبليغ
 .اخلاصة بطرق   رتاض  ىل األحاكم

سابعة واألربعون   : لاملادة ا
رشها وتلغـي  ية ویعمـل هبـا بعـد ثالثـني یومـا مـن  رخي  مس ـرش هذه القوا د يف اجلریدة الر  ً ت

 / ١٦ – ١٥ و رخي ٩٦٨ هـ ورمق ١٣٨٣ / ١ / ٦  و رخي١٦ قراري جملس الوزراء رمق
ها من أحاكم   هـ كام١٣٩٢ / ٩ تعارض  معتلغي لك ما   .ی
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سعودیة  ملرسوم املليك رمق م١٩٥٨الصادرة  ام  لم ، وانضمت إ هيا اململكة العرية ا  ١١/ب
تارخي    هـ١٦/٧/١٤١٤بوالصادر 

 
 :املادة األوىل

قبق  تفا ة ا -١ ية لال رتاف و ذ أحاكم احملمكني الـصادرة يف إقلـمي دو   ـري الـيت تط تنفحلا ل
ئة عـن  از ـات بـني  ها و كون   میطلب إ هيا   رتاف و ذ هذه األحاكم  ىل إ مي شـ نف قل ت
ية يف  ترب و بق أیضا  ىل أحاكم احملمكني اليت ال  نویة ، كام  ية أو  نأش اص  تع تط مع طيع ًب ط

 .تنفاف أو  ذ هذه األحاكم ا و  املطلوب إ هيا   رت
نني  لفصل يف  االت  -٢ معيویقصد بأحاكم احملمكني  س فقط األحاكم الصادرة من حممكني  ل

تمك إ هيا األطراف ئات حتكمي دامئة  حيحمددة بل أیضا األحاكم الصادرة من  هي ً. 
تـصدیق  لهيـا أو  نـضامم إ هيـا أو اإلخطـا -٣ تو ـع  ـىل  تفا ـة أو ا نـد ا ل لك دو   ل قع ر ق

ثـل أهنـا  نفس املـادة العـارشة أن تـرصح  ـىل أسـاس املعـام    هـا معـال  مل  داد  بـ ً يق تطبم
يق  تفا ة  ىل   رتاف و ذ أحاكم احملمكـني الـصادرة  ـىل إقلـمي دو   نفتقرص  تق ب تطس 
ناز ات  يق  تفا ة  ىل ا تقرص  ملأخرى  عاقدة كام أن   و  أن ترصح أیضا بأهنا  ب قس  تطم ً

ئة عن  نا ش ا بقـا لقانوهنـا ل تـرب جتاریـة  تعاقدیـة الـيت  تعاقدیـة أو  ـري ا ًروابط القانون ا ط تع ل ل
 .الوطين 

 
ية ثا ناملادة ا  :ل

مبقتعرتف لك دو   عاقـدة  التفـاق ا ـوب ا ي یلـزتم  ـضاه األطـراف بـأن خيـضعوا  -١ ملك م
شأن موضوع من روابـط  شأ  هنم  ئة أو اليت قد  نا ناز ات ا ش   تحكمي لك أو بعض ا ل مل ب ل ت

تحكمي ا سو هتا عن طریق ا سأ  جيوز  تعلقة  تعاقدیة ا تعاقدیة أو  ري ا للقانون ا مب  مل ل  .ل

  اتفاقية االعتراف بأحكام احملكمني األجنبية وتنفيذها
 )م١٩٥٨اتفاقية نيويورك (

 الخامسالملحق 
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يه من األطراف " : مك تفاق  وب"یقصد  -٢ تحكمي املوقع  ل لرشط حتكمي يف عقد أو اتفاق ا
باد  أو الرب ات  ته اخلطا ت ا قأو  تفاق ا ي  ت ملن  .تضم

تعاقدة الـيت یطـرح أما -٣  ـا  ـزاع حـول موضـوع اكن حمـل اتفـاق مـن مل ىل حممكة ا و  ا
ناء  ىل طلب أ دمه إىل –  ملعىن الوارد يف هذه املادة –األطراف  يل اخلصوم  ب أن  حت

تحكـمي وذ  مــا مل  ـني  لمحمكــة أن هــذا  تفـاق  طــل أو ال أ ـر   أو  ــري قابــل  یتا ل
 . لتطبيق 

 
ثة ثا لاملادة ا  :ل

يـة حـمك تعاقـدة  حبجتعرتف لك من ا ول ا بقـا لقوا ـد املرافعـات مل تحكـمي وتـأمر  ـذه  ً ا ط ب فل 
يـة وال  تا نـصوص  لهيـا يف املـواد ا رشوط ا بقا  يه ا ذ و بعة يف اإلقلمي املطلوب إ لا ل مل ط لـ ل ًت لتنف مل
ية رشوط أكرث  بق  لهيا أحاكم  تفا ة احلا لتفرض لال رتاف أو  ذ أحاكم احملمكني اليت  قتط تنف

ية أكرث ارتفا  تنفا بدر ة ملحوظة مـن تـ  الـيت تفـرض لال ـرتاف و ـذ ئشدة وال رسوم قضا ً
 .أحاكم احملمكني 

 
 :املادة الرابعة

سابقة أن یقــدم مــع   -١ نــصوص  لــهيام يف املــادة ا ــب   ــرتاف وا ــذ ا ــ ــىل مــن یطل ل مل لتنف
  -:الطلب

ند   - أ ية ا رشوط املطلوبة لر س أصل احلمك الرمسي أو صورة من األصل جتمع ا مس  .لل
نـصوص  - ب رشوط املطلوبـة ملأصل  تفـاق ا يـة أو صـورة جتمـع ا ثا لـيـه يف املـادة ا ن ل  ل

ند  ية ا س لر  .لمس
شار إ هيام  ـري حمـرر بلغـة –لتنف و ىل طالب   رتاف وا ذ -٢ مل إذا اكن احلمك أو  تفاق ا

ية املطلوب إ هيا ا ذ  ب  الر لتنفا مس هد –ل هذه األوراق هبذه ا لغة وجيب أن  ش أن یقدم  رمجة   ل
س  ا بلومايس أو ا صيل  ىل الرتمجة مرت لقمج رمسي أو حملف أو أ د ر ال ا  .ل

 
سة  :ماملادة اخلا

يـه  حلـمك إال إذا  تج  ناء  ىل طلب اخلـصم ا ي  حيـ لال جيوز رفض   رتاف و ذ احلمك  ب تنف
يل  ىل  ب  املطلوب إ هيا   رتاف وا ذ ا  تصة يف ا سلطة ا لقدم هذا اخلصم  ل  -:لتنف ل 
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بـق  لـهيم إن أطراف  ت  -أ  بقا  لقـانون ا ي  ية اكنوا  ثا يه يف املادة ا نصوص  نطفاق ا ط ن ل یمل ل ً
يح وفقا  لقانون ا ي أخضعه   األطراف أو  ية أو أن  تفاق املذ ور  ري  ً دميي األ حص هل

ب  ا ي صدر  ه احلمك  بقا لقانون ا نص  ىل ذ   فند  دم ا ل ط ل  .ًع
يـه مل یع  -ب  يـني احملـمك أو بـإجراءات تنف لأن اخلصم املطلوب  ذ احلمك  ي ـا  تعلـن إ ـال   بحص ً ً

يه  ب آخر أن یقدم دفا ه  يل  تحكمي أو اكن من ا تح ل سا  .ملس ل
تحكمي أو جتاوز  دودهام   -ج  تحكمي أو يف عقد ا شارطة ا لإن احلمك فصل  زاع  ري وارد يف  ل م

سویة بطر ًت ل ـف  قىض ومع ذ  جيوز   رتاف و ذ جزء من احلمك اخلاضـع أصـال  یـق نف
ها هبذا الطریق  تحكمي إذا أمكن فص  عن أجزاء احلمك الغري  فق  ىل  م لا  .ل

يـه األطـراف أو لقـان  -د  تحكمي خمالف ملـا اتفـق  تحكمي أو إجراءات ا ئة ا شلك  ل لأن  ل ي ن وه 
تحكمي يف  ا   دم  تفاق  ب  ا ي مت  ه ا لا  .فل

سلطة   -ه  ته أو أو ه ا بح ملزما  لخصوم أو أ لأن احلمك مل  لغ ب  الـيت فهيـا أو قفیص تصة يف ا لا  
 .مبوجب قانوهنا صدر احلمك 

ب  املطلوب إ هيـا   ـرتاف و ـذ حـمك احملمكـني أن  ـرفض   -و  تصة يف ا سلطة ا تنفجيوز  ل  ل 
ها  بني  ل  رتاف وا ذ إذا  تنف  -:لت

تحكمي  -١ سویة الزناع عن طریق ا ب  ال جيزي  لأن قانون ذ  ا  .ل 
ب  أن   رتاف حبمك احملمكني أو -٢ نظام العام يف هذا ا ل  ذه ما خيالف ا ل  .تنف

 
سادسة  :لاملادة ا

تصة املطروح أما ا احلمك   أن توقـف الفـصل يف هـذا احلـمك –ً إذا رأت مربرا – ل سلطة ا
شار إ هيا يف فقرة  تصة ا سلطة ا ملإذا اكن قد طلب إلغاء احلمك أو وقفه أمام ا من املادة ) هـ(ل 

سابقة   .لا
سلط لوهذه ا نات اك ةل ناء  ىل ال س طلب ا ذ أن تأمر اخلصم اآلخر تقدمي تأ فة أیضا  مب نف لت ً. 

 
سابعة  :لاملادة ا

يـة الـيت أ رمهتـا ا و   -١ نا يـة أو ا ئال ختل أحاكم هذه  تفا ـة بـص ة  تفا ـات امجلا ث لع ق ق
شأن   رتاف بـأحاكم احملمكـني و ـذها وال حتـرم أي طـرف مـن حقـه يف  تعاقدة  تنفا مل 



 

 ٢٣٤

ب    رشیع أو معاهدات ا لتفادة حبمك من أحاكم احملمكني و  ة و لقدر املقرر يف   فس  ك 
 .لتنفاملطلوب إ هيا   رتاف وا ذ 

نة  -٢ يـف  سـ یقف رس ن أحـاكم  روتو ـول  تحكـمي ١٩٢٣ج  شأن رشوط ا لم   قواتفا ـة ـ
نة  س يف  تعاقدة ا١٩٢٧ج  ية من ا ول ا بم اخلاصة  ذ أحاكم احملمكني األ مل ب ج   تـداء ب ف

ها  بح  ه ت  ا ول مربطة هبذه  تفا ة وبقدر اربا يوم ا ي  طمن ا ق تف ت تص  .ل
 

ثا ة ماملادة ا  :ل
تو ع  ىل هذه  تفا ـة حـىت  -١ قیظل  ب ا ق سمرب ٣١ل م  ـلك دو  عـضو يف ١٩٥٨ ـ د

تخصصة أو أكرث  تصري عضوا يف إ دى الواكالت ا ت دة و لك دو  عضو أو  ملاألمم ا س  ًمل
تابعة لألمم ا يـة لا نظام األسايس حملمكة العدل ا ويـة أو تـدعوها ا مجلعت دة طرف يف ا ل ل مل

ت دة  ملالعمو ة لألمم ا  .م
سكرتري العـام لـألمم  -٢ تـصدیق  ى ا تصدیق  ىل هذه  تفا ة وإیـداع و ئـق ا لـجيب ا ل قل

ت دة   .ملا
 

تاسعة  :لاملادة ا
نضم لالتفا ة احل -١ ثا ة أن  شار إ هيا يف املادة ا ق لك دو  ا تم ل ية مل  .لا
ت دة  -٢ سكرتري العام لألمم ا ملیمت  نضامم بإیداع ويقة  نضامم  ى ا ل  .ث
 

 :املادة العارشة
هـا أن تـرصح  -١ تـصدیق  لهيـا أو  نـضامم  تو ع  ىل هذه  تفا ة أو ا ند ا ل لك دو   ق لق ل ع

ها يف ا ال ا ويل أو  ىل إقلمي ثل  داد رس ن أحاك ا  ىل مجموع األقالمي اليت   وا د متم
  .مهنا أو أكرث 

ترصحي آ ره من وقت  ذه هذه ا و  لالتفا ة  قو ج هذا ا نف ت  ل  .ی
ت دة  -٢ سكرتري العام لألمم ا ملوجيوز  لك دو  ف  بعد إخطار ا  رس ن أحاكم هذه م  دادل

ث  ا و   مت تفا ة  ىل أي إقلمي  سعني . ق يوم ا تداء من ا ل و ج هذا اإلخطار آ ره ا ب لی  
هذا اإلخطار أو مـن  رخي العمـل ا  ت دة  سكرتري العام لألمم ا تالم ا لي یيل  رخي ا مل ل س 

تارخي الحقا  ىل ذ   هذه ا و  إذا اكن هذا ا بة  ًهبذه  تفا ة   ل لس   .ل ق



 

 ٢٣٥

م لك دو  صا ة شأن أن تأ ذ ما یلزم من اإلجراءات املطلوبة ال داد رس ن أحاكم  -٣ ح
تــصدیق أو قهــذه  تفا ــة  ــىل األقــالمي ا تو ــع أو ا رسي  لهيــا وقــت ا للــيت مل  كــن  ل ــ ق 

 مع مرا اة احلصول  ىل موافقة حكومـات هـذه األقـالمي إذا اكنـت األوضـاع – نضامم 
توریة حتمت ذ    .س ا 

 
رش  :عاملادة احلادیة 

ية  ىل ا ول  حتادیة أو  ري املو دة  تبق األحاكم اآل  :تط
تعاقدة الغري احتادیة وذ   كون الزتامات احلكومة  حتادیة يه  -أ  مل نفس الزتامات ا وية ا ل

ية  لحكومـة  رش سلطة ا تعلق مبواد هـذه  تفا ـة الـيت تـد ل يف ا ـصاص ا یعف   لـ ـ لی خ ق
 . حتادیة

ق عرض مواد هذه  تفا ة مـع إبـداء رأهيـا – يف أقرب وقت –تتوىل احلكومة  حتادیة   -ب 
تصة يف ا ول  سلطات ا تلزم ل  ملوافقة  ىل ا  ـس أو يف الوال ت طاملا إن هذه املواد ال 

رشیع من هذه ا ول أو ت  الوال ت  توریة  حتادیة أن یصدر هبا  نا ة ا  س  من ا  .حل
نـاء  ـىل طلـب أي دو   عاقـدة –ق الطـرف يف هـذه  تفا ـة ة حتادیـتقدم ا و    -ج  م  ب

رش يا   ت دة ،  سكرتري األمم ا ب  رسل إ هيا عن طریق ا مل لل يه العمل ً  لیع  حتاد وما جيري 
يان مـا  تعلق بأي نص من نصوص هذه  تفا ة من  ها وذ  ف   تابعة  بيف الوال ت ا ی قل ل

نصوص ية أو  ريها بصدد هذه ا رش لاختذ من إجراءات  یع  . 
 

رش ية  ثا عاملادة ا ن  :ل
سعني ا ي یـيل  رخي إیـداع الويقـة  -١ يـوم ا بـارا مـن ا ثیعمل هبذه  تفا ـة ا ل ـ لت ع ثـة ق ثا لا ل

 . لتصدیق أو  نضامم 
هـا بعـد إیـداع الويقـة  -٢ نـضم  بة   ول الـيت تـصدق  لهيـا أو  ثیعمل هبذه  تفا ة   ت لس  ل ق

ها  تايل إلیداع هذه ا و  لويقة تـصد سعني ا يوم ا تصدیق أو  نضامم من ا ية  تا یقا ث ل ل  ل ل لل
 .أو انضام ا 

 



 

 ٢٣٦

رش ثة  ثا عاملادة ا ل  :ل
سحب -١ ت  لك دو   عاقدة أن  سكرتري م يـا  تا ب لـ من هـذه  تفا ـة بإخطـار مهنـا یقـدم  ًك ق

ت دة  سكرتري –ملالعام لألمم ا تالم ا س اب بعد  ام من  رخي ا بدأ مفعول هذا   ل و س  ی 
هذا اإلخطار   .لالعام 

يه يف املـادة العـارشة أن ختطـر بعـد  -٢ نصوص  مل ل لك دو  قامت  إل الن أو اإلخطار ا
سكرتري العام لألمم ا بني لذ  ا یت دة بوقف رس ن أحاكم هذه  تفا ة  ىل أي إقلمي  قمل

هذا اإلخطار  سكرتري العام  تالم ا لهبذا اإلخطار بعد  ام من  رخي ا ل  .س 
شأهنا إجـراء  -٣ يق أحاكم هذه  تفا ة  ىل أحاكم احملمكـني فقـط الـيت اختـذ  قب ـمتر  تط  س 

س اب  ق   رتاف هبا أو  ذها  ل متام    .تنف
 

رشاملادة الر  :عابعة 
نـصوص هـذه  تفا ـة يف موا ـة دو  أخـرى  تج  تعاقـدة أن  قال جيوز إل ـدى ا ول ا ب حتـ مل

ق عاقدة إال  لقدر ا ي اربطت به يه يف  تفا ة   .تم
 

رش سة  عاملادة اخلا  :م
ثا ة شار إ هيا يف املادة ا يع ا ول ا ت دة  سكرتري العام لألمم ا مخيطر ا ل مل مج مل  -:ل

تصد  -أ  تو عات وا ل  ثا ة قل شار إ هيا يف املادة ا میقات ا ل  .مل
تاسعة نضاممات ال  -ب  شار إ هيا يف املادة ا ل ا  .مل
رش   -ج  شار إ هيا يف املواد األوىل والعارشة واحلادیة  ع إل ال ت واإلخطارات ا  .مل
رشة   -د  ية  ثا يق  لامدة ا تارخي ا ي یعمل  ه هبذه  تفا ة   ع  ن ل ب لتطل ق  .ف

 
رش سادسة  عاملادة ا  :ل

ــذ -١ ــودع ه ية ت ية والفر با ــة وا ة واأل ــة اإلجنلزيی ي ها الر ــصو ن ــة  س ه  تفا  ن ســ  ي مس ــص ــل ص ل ق
ت دة  ية يف حمفوظات األمم ا ملوالرو  .س 

ت ـدة صـورة مـن هـذه  تفا ـة مطابقـة لألصـل إىل ا ول  -٢ ق رسل سكرتري  ام األمم ا مل
ثا ة  شار إ هيا يف املادة ا ما ل  .مل

 



 

 ٢٣٧

 
 
 
 

 
 : إن حكومات

ها ية ا مشاململكة األرد  ية لن
ت دة  ملدو   مارات العرية ا  ب

بحر ن   لدو  ا
ية  تو هوریة ا س ا  مجل ل

ية  ية ا هوریة اجلزا ریة ا ميقرا با لشعط  مجل
بوىت  ج هوریة   مج

سعودیة  لاململكة العرية ا  ب
ية  سودان ا ميقرا طهوریة ا ل  مج

سوریة  هوریة العرية ا لا ب  مجل
ية  طهوریة الصومال ا ميقرا  مج

هوریة العرا ة  قا  مجل
 سلطنة عامن 

 فلسطني 
 دو  قطر 

 دو  ا كویت 
ية  نا هوریة ا نا  مجل لب

ية  ية  شرت  ب امجلاهريیة العرية ا ة ا ي شعب ل ل   
 باململكة املغرية 

هوریة  ية ماإلسال ةمجلا تا ناملور   ی
ية  هوریة العرية ا نا  مجل ميب

ية  ية ا مين ا ميقرا بهوریة ا لشعط  مج 

  م١٩٨٣اتفاقية الرياض للتعاون القضائي 
  ةبني الدول أعضاء جامعة الدول العربي

 

 السادسالملحق 



 

 ٢٣٨

رشیع بني سعي ی  غي قويمب ا ول العرية هدف ل إميا  مهنا بأن و دة ا حتق  قـه انطالقـا إىل لا
تعـاون  نا ا مهنا بأن ا شام ، وا لحنو الو دة العرية ا ل   أن ی  غـيب بـني ا ول العريـة القـضايئقب

يع  ية  ىل حنو  تط كون تعاو  شامال  لك ا االت القضا يـة وفعـا  أن س ئ هم بصورة اجيا ب   س
هود القامئة يف  . هذا ا ال يفجل تدعمي ا

تعاون القامئة بني ا ول العرية  بوحرصا مهنا  ىل تويق  القات ا ل ية والعمل يفث ئ ا االت القضا
ها، و ذا  يع نطا يهتا وتو ها و نف ىل د ق تمع س   األول لـوزراء العـريب الصادر عـن املـؤمتر لإل الن من

نعقد  سمرب١٦-١٤ الفـرتة مـن يفب الر ط  امصة اململكة املغرية يفملالعدل ا اكنـون أول /  ـ د
  م١٩٧٧

 : قد اتفقت  ىل ما یأيت
 

باب األول  لا
 "أحاكم  امة"

 
  ١/ مادة

 " تبادل املعلومات"
نافــذة  رشیعات ا تظمـة نـصوص ا تعاقـدة بــصفة  ل ـادل وزارات العـدل  ى األطـراف ا مل  ـ لت م  

رش فهيــا األ ية وا ــالت الــيت  ــضا بحــوث القانويــة والق رشات وا بو ــات وا ئ ــوا ن ل تملط ــ حــاكم ل
نظمي  تعلقة   ية، كام  ادل املعلومات ا تالقضا مل ت لئ م الرا ة اإلجراءات، وتعمل  ىل اختاذ القضايئ 

ية  ى إىل يق بني األنظمة القضا ية وا رش نصوص ا تو ق بني ا ئ ا س  یع ل  لت ل ل تعاقـدة األطرافف مل ا
يه الظروف اخلاصة  لك مهنا  . تقح ضس   

  ٢/ مادة
ندوات وا" ليع الز رات وا تخصصة شج  " ملأل زة ا

رشیعة  يع  ص    بحث موا ندوات واحللقات  تعاقدة عقد املؤمترات وا لـشجع األطراف ا ض ل ل مل م 
 .  جماالت القضاء والعدا يف الغراء ماإلسال ة

تطـور  ية وبادل ر ال القضاء والعدل بقصد  ابعـة ا شجع ز رة الوفود القضا لكام  ت ئ رشیعيم   ل ـا
ش لك الرأيل ت لك مهنا، وباديف والقضايئ ها اليتمل حول ا يع يفض تعرت  أیـضا شج هذا ا ال و

ی نظمي ز رات تدر ة  لعاملني   .  لك مهنايفت



 

 ٢٣٩

نو  األطرافوتدمع  تعاقدة ماد  و مع ا ية املؤه  املركز و ألطرمل بحوث القانوية العريبلعلم ا ن   ل
يقوم بدوره اكمال  ية،  لوالقضا تعاون يفئ ية ا ل تويق و من  . والقضايئ القانوين ا الني يف العريب ث

تعلقة  لك هذه  م  ـارشة بـني وزارات العـدل  ـىل أن ختطـر لك األمورملوجترى املراسالت ا
 .  ب ها بصورة من هذه املراسالتيفجمهنا وزارة اخلار ة 

  ٣/ مادة
تقايضضامنة حق "  " لا

تعاقدة دا ل  دود لك مهنا حبـق  نو األطراف ا ملتع موا ط تقـايض مت ية امأمـ لا ئـات القـضا ئ ا لهي
هم وا فاع عهنا، وال جيوز بصفة  اصة  بة حبقو ق لمطا ية أو أنل خشـص تفرض  لهيم أیـة ضـامنة 

تعاقد املعىن أو لعدم وجود موطن بأيعي  ة  ية الطرف ا مل و ه اكن،  كوهنم ال حيملون    س 
 .  هلم دا ل  دودهإقامةأو حمل 
بق  سابقة  ىل أحاكمتطو شأة أو املرصح هبـا وفقـا لقـوانني لك مل ااألش اصل الفقرة ا ملع نویة ا

تعاقدة  . ملطرف من األطراف ا
  ٤/ مادة

ية" سا دة القضا ئا  " مل
نـو  طتع موا تعاقـدة دا ـل  ـدود لك مهنـا  حلـق األطـراف مت سا دة يفمل ا ملـ احلـصول  ـىل ا

نافذ  ه رشیع ا يه ووفقا  ية أسوة مبوا فالقضا ل ن   . ط لئ
هادة ا ة لعدم ثش وسمل ا مل  ية ل تصة إىلل القدرة املا هات ا تـار مإقا ـه حمل يفجل  طا هبا من ا   ا

تعاقـدة، األطـراف ا ـد إقلـمي يف اكن یقمي إذا سمل هـذه يف اكن یقـمي إذا أمـامل ا ف ـ بـ  آخـر 
تص أو من یقوم مقامه هادة من  صل ب ه ا ق ا  . لش

شخص وإذا ب  يفل أقام ا ميكن احلصول  ىلا يل ا ف قدم  ه الطلب  ية مـن ف  مكيل معلومات 
تعاقد  تصة  ى الطرف ا هات ا ملا  .   س  حيمل  ها يجل 

  ٥/ مادة
ية" نا ئبادل حصف احلا  ا جل  " ت

م طـرف  عاقـد آخـر أي وزارة العـدل  ى إىلم رسل وزارة العدل  ى لك طـرف  عاقـد 
يه أو األحاكمبيا ت عن  ية الصادرة ضد موا ية ا هنا ن القضا ئ ميني  املولاألش اصطئ ملقود ن أو ا

ميـه وا ـدة يف ملق إ يـة يفقل نا ئ حصـف احلــا  ا سجل (جل رشیع ) العــديللـا   ى ا ا ــيل لط ـبقـا 
تعاقد املرسل  . ملالطرف ا



 

 ٢٤٠

ئات ا ق و د اء  ى يفو ية أو  ريها من  ئة القضا تحق  ا  تو ه اهتام من ا لج ي ئ هي  من أيله
تعاقدة، جيوز األطراف ئات أن حتأليمل ا تـصة  ـىل لهي من ت  ا هـات ا جل صل  ارشة من ا م

ية  نا ئيفة احلا  ا جل سجل (حص شخص املو ه ) العديللا يهلاخلاصة    .   هتاملإ
ية يفو ئـات القـضا ئ  ري  ا   هتـام جيـوز  تعاقـدة األطـراف مـن أي  ى اإلداریـة أو لهي مل ا

يـة  نا يفـة احلـا  ا تـصة  ـىل  هـات ا ئاحلصول من ا جل حص سجل (جل  وجـودة  ى امل) العـديللـا
تعاقد اآلخر، وذ   نصوص  لهيا األحوال يفملالطرف ا رشیعه يفمل واحلدود ا  . ا ا يل  

 
باب  ثاينلا  لا

هاواألوراقإ الن الو ئق " ية، و ية و ري القضا تبليغ القضا ئ  "ئ
 

  ٦/ مادة
ت اریة يف ية وا ل القضا  املد ية وقضا  واإلداریةن ية األحوالئ واجلزا  لشخص ا

ت اریـة واألوراقئق  رسل الو  يـة وا تعلقـة  لقـضا  املد ية ا ية و ري القضا ل القضا ن مل ئ  واإلداریـةئ
ــضا   ــوب األحــوالوق ية املطل ــالشخــص ا ــا إ الهن ه ــني  ى أ ــد إىلتبليغ أو  مي ــ اص  مق أش
ئة أو املوظف األطراف تعاقدة وذ   ارشة من ا ي ا لهمل تص القضايئم  یقـمي الـيت احملمكة إىل  ا

يغه املطلوب إ الم  .  دا رهتايفتبله أو 
تعلقة وراقو رسل الو ئق واأل ية ا ية و ري القضا مل القضا ئ ية  ارشة عـن طریـق ا  لقضئ م اجلزا ئ

سلمي أحاكم بـاإل ـاللموزارة العدل  ى لك طرف  عاقد وذ  مع  ـدم  ب ـ املـواد اخلاصـة 
 . املهتمني واحملكوم  لهيم

يـه، يفو ية املرسـل إ ل  ا  اخلالف حول  تعاقـد   ـس  بقـا لقـانون الطـرف ا ملیـمت حتدیـدها  ط
يغ  الناملطلوب اإل مي يفلتبل أو ا  . هقلإ

ترب اإل يغ احلاصـل  النیعو بقـا ألطـراف مـن األأي إقلـمي يفلتبل أو ا تعاقـدة  ط ا  هـذه حـاكممل
تعاقد طالب اإلإقلمي يفق تفا ة كأنه قد مت  يغ النمل الطرف ا  . لتبل أو ا



 

 ٢٤١

  ٧/ مادة
هة املطلوب خ ا   دم ا صا" يغ الن اإلإ هياجلص ا  " لتبل أو ا

هة املطلوب إذا هـا  ـري وراق الو ئق واألإ الن إ هياجل اكنت ا ية أو  ية و ري القضا تبليغ القضا ئ ئ
ها  نفستصة تقوم من تلقاء  هاخم تصة إىل لبإرسا هة ا هـا وإذا ب ها يفجل  ا حتيل تعـذر  لهيـا ذ  

هة إىل جل وزارة العدل وختطر فورا ا بة مبا مت ً تنييفلالطا  . ل احلا
  ٨/ مادة

يا ت اخلاصة هبذه املرفقات النمرفقات طلب اإل" يغ وا ب أو ا لبل  " لت
يةوراق  رفق الو ئق واألأنجيب  تا يا ت ا توى  ىل ا ية بطلب  ية و ري القضا ل القضا ل ب حي ئ  : لئ

هة -أ يةاليتجلا ية و ري القضا ئ صدرت عهنا الويقة أو الورقة القضا ئ  . ث
ية املطلوب -ب ية و ري القضا ئنوع الويقة أو الورقة القضا ئ هاإ الهنث  . تبليغا أو 
نوانه، و ه إ الهن  مس ا اكمل  لك من املطلوب -ج نة لك مهنم و هم و سيغ م أو  ع  أنبلت   

ها لألش اص القانوينأمكن، واملقر  نواهنا، و مس ا اكمل  نویة و ملمثل ا ع  و ـد إن القـانوينملع
نوانه  . عو

بقـة ا القض يفو ية أو القانويـة ا رش يات ا يف اجلرمية املر ة وا ية یضاف  ملط اجلزا ن ع لـ ملقئ  ض  ك ك
 .  لهيا
  ٩/ مادة

يغ إ الن" ميني  ى طرف  عاقداألش اصتبل أو  م ا  " ملق
سابقة دون حق أحاكمال حتول  ميني طراف لك طرف من األمواطينل املواد ا تعاقدة ا ملق ا  يفمل

بلغـوا إىل يف، األخـرى فطـرا مـن األأي إقلمي نـوا أو  ی أن  يـع األشـ اصیعل ميـني  ـه  مج ا ف ملق
ية وراقالو ئق واأل ية و ري القضا ئ القضا ت اریـة أو ا القض يفئ ية أو ا ل املد  العـدد أو اإلداریـةن

يةاألحوال  . لشخص ا
بق  شأن يفتطو تعاقـد اإلجراءاتل هذا ا ف یـمت  ـه ا يمل والقوا د املعمـول هبـا  ى الطـرف ا

يغ النإلا  . لتبل أو ا
  ١٠/ مادة

يغ النتنف ا  رفض  ذ طلب اإل"  " لتبل أو ا
يغ وفقا أل النتنفال جيوز رفض  ذ طلب اإل  الطـرف أي رإذا إالق هذه  تفا ة حاكملتبل أو ا

تعاقد املطلوب  يهملا نظام العام  هلإ يادة أو   ساس  ف ذ  أن  ذه من شأنه ا لنف س   . ت مل



 

 ٢٤٢

تعاقد املطلوب لتنفوال جيوز رفض ا  يهملذ حب ة أن قانون الطرف ا خ ذ  یقىض   ـصاصه لإ
نظر ا عوى القامئة، أو انه ال یعرف القضايئ يـه ا ي القـانوين األسـاسب دون سواه  ی ل  ـىن 

 . موضوع الطلب
هة املطلوب يفو جل  ا  رفض ا ذ، تقوم ا يـان بإخطار ذ  إ هيالتنف بـة فـورا مـع  هـة الطا ب ا ل جل

باب الرفض  . س أ
  ١١/ مادة

يغ النطریقة اإل"  " لتبل أو ا
يغ الو ئق واألإ النجيرى  تعاقد املطلـوب وراقتبل أو  تصة  ى الطرف ا هة ا مل من  ل ا جل  ق

يه ها حاكم ذ ، وفقا لأللإ ية  یه وجيوز  ع سلمي القانوية املر  إذا إبال هه أو إ الن املطلوب إىلن
ياره خق ها    .  ل

رشط أو  الن اإلإجراءوجيوز  بـة  هة الطا يغ وفقا لطریقة  اصة حتددها ا ل ـ ا جلبل تعـارض أاللت ت 
هة املطلوب  ية  ى ا جلمع القوانني املر  . لق ا ام بذ إ هياع

  ١٢/ مادة
سلمي الو ئق واأل"  " وراق طریقة 

تعاقد املطلـوب  تصة  ى الطرف ا هة ا مل رص  مة ا جل  يـهتق سلمي الو ئـق واأللإ   ـىل وراق ـ 
 . ه أو إبال هإ الن املطلوب إىل  سلميها
باتویمت  تو ع املطلـوب ثإ سلمي  ق ا ب  الورقـة و رخي أوث  ـىل صـورة الويقـة إبال ـهه أو إ النـل 

شخص  تصة یوحض هبا  ة  ذ الطلب و رخي ا ذ وا هة ا هادة تعدها ا لـسلمه أو  نف   نف يف جل تش ت ل  
يه سلمت ا ي ند   ضاء ا ب لإ س، و لق  .  ذلتنف  ال دون اا يع

هادة ا ـة إبال هه أو إ النثو رسل صورة الويقة أو الورقة املوقع  لهيا من املطلوب  ملثش  أو ا لـ
مسلمي  لطرف الطالب  ارشة  .  ل 

  ١٣/ مادة
 " الرسوم واملرصوفات"

ــق واألإبــالغ أو إ ــالنال  رتــب  هــة املطلــوب وراق الو ئ ية  ية و ــري القــضا ئ لج القــضا  إ هيــائ
يغ ا الناإل  . ة رسوم أو مرصوفاتأیق ا ضاء يفحلق لتبل وا



 

 ٢٤٣

ثالث باب ا لا  ل
يةاإل بة"  "ئ القضا

 
  ١٤/ مادة

يةاإل بةجماالت "  " ئ القضا
ميـ يفم طرف  عاقد آخر أن یقـوم أي إىلم لك طرف  عاقد أن یطلب  نـه بـقلإ يابـة  عه   أين

هود وتلقـى تقـار ر قضايئ إجراء هادة ا ش  علق بدعوى قامئة وبصفة  اصـة سـامع  شـ اخلـرباء لـم
ش هتم،  قو ا مينيليفحت وطلب نةیااملع وإجراءم  .   ا

  ١٥/ مادة
ت اریة ا القض يف" ية وا ل املد ية واإلداریةن يةاألحوال ا وقضئ واجلزا  " لشخص ا
بــات -أ ية اإل بــةطل رســل  ــضا ــة ا القــض يفئ الق ت اری يــة وا ل املد  األحــوال ا وقــض واإلداریــةن

تصة  هة ا ية  ارشة من ا جلشخص ا م تعاقـد الطالـب ل هـة املطلـوب إىلمل ى الطـرف ا  إ هيـاجل ا
يل الطلـب مـن تلقـاء فإذام طرف  عاقد آخر، أي  ى اإل بةتنف ذ  ها  بني  دم ا صا حت  صت خ
تصة إىلنفسها  هة ا هـا وإذاجل  ا هـة إىلحتيل تعـذر  لهيـا ذ   جل وزارة العـدل، وختطـر فـورا ا

بة مبا مت  تنييفلالطا  . ل احلا
سامح  ـلك مـن األوال حيول مـا  نهيـا، طـرافلـتقـدم دون ا هادة موا سامع  تعاقـدة  ط ا  يفشـمل ـ

يني، وقضا ال يني أو ا بلوما ثلهيـا ا شار ا هيا آنفـا،  ـارشة عـن طریـق  سـ  ا مم ـصل لقمل   ـا  يفم
تعاقـد  شخص املـراد سـام ه، یـمت حتدیـدها وفـق قـانون الطـرف ا ية ا ملاخلالف حول  لـ   ـس 

ية ئاملطلوب  ذ   بة القضا  .   یهتنف
ية -ب ــضا ــة الق ــات   ب ب ئ  رســل  ــضا  اليفطل ــذها  ى ق ــوب   ــة املطل ي تنف اجلزا  مــن أيئ
تعاقدة  ارشة عن طریق وزارة العدل  ى لك مهناطرافاأل م ا  . مل

  ١٦/ مادة
يا ته" ية و بحتدید وطلب   بة القضا  " ئ

تعاقـد الطالـب وجيـ ية وفقا لقـانون الطـرف ا ملحيرر طلب   بة القضا ب ان  كـون مؤر ـا ئ
بة هو وسا ر األ هة الطا توما خبامت ا يه و لوموقعا  خم  املرفقة بـه، وذ  دون مـا  ا ـة وراقجل ل

يه أو  ىل هذه األ  . وراق ل لتصدیق 



 

 ٢٤٤

هة املطلـوب ا هيـا  هة الصادر عهنا الطلب وا ية وا ية نوع ا تضمن طلب   بة القضا جلو جل لقض ئ ی
ية  يا ت ا يع ا يلا ذ، و ب تفصمج لل همـة املطلـوب  ـذها و اصـة لتنف ية و  تعلقة بوقـائع ا نفا تمل لقـض مل

ئ  املطلوب طر ا  لهيم هود، وحمال اقامهتم و  س اسامء ا  . لش
  ١٧/ مادة

ية" بات   بة القضا ئ االت رفض أو تعذر  ذ  طل  " تنف
ية الـىت  ـرد ا هيـا وفقـا أل بـات   بـة القـضا هة املطلوب ا هيا  ـذ  ئتلزتم ا طل هـذه  حـاكمبجل ف 

ها رفض  ذها  نف تفا ة، وال جيوز  ل  : ت احلاالت  يةيفتق
تعاقـد املطلـوب يفلتنفاذا اكن هذا ا ذ ال ید ل -أ ية  ى الطـرف ا ئة القضا مل ا صاص ا ئ لهي خ

يه ا ذ لتنفا  . ل
يه ذ ، أو  نظام -ب تعاقد املطلوب ا يادة الطرف ا ساس  ل اذا اكن من شأن ا ذ ا ل مل س  لتنف مل

 . فالعام  ه
يـه ا ـذ جرميـة ذات -ت تعاقـد املطلـوب ا تربها الطـرف ا نفاذا اكن الطلب  علقا جبرمية  لتم ل مل یع

ية يا س بغة  س   . ص
هة املطلـوب ا هيـا  ـذ يفو ية أو تعذر  ذه، تقوم ا نف  ا  رفض  ذ طلب   بة القضا جل نف تنف ت ئت

بة بذ  فورا مع ا ادة األ هة الطا لالطلب  خطار ا باب الـىت وراقجل يان   سـ  و دعـت اىل ب
 . تنفرفض أو تعذر  ذ الطلب

  ١٨/ مادة
ية" ئطریقة  ذ   بة القضا  " تنف

ية وفقـا لالجـراءات القانويـة املعمـول هبـا  نیمت  ذ   بة القضا ئ تعاقـد يفتنف مل قـوانني الطـرف ا
يه ذ   . لاملطلوب ا

تعاقد الطالب يفو بة الطرف ا مل  ا  ر مناء  ىل طلب رصحي  ه-غ ية تنف  ذ  يف -ب ئ بة القضا
تعـارض  ته ما مل  يه ذ  ا ابة ر تعاقد املطلوب ا تعني  ىل الطرف ا یوفق شلك  اص،  ب ل مل غی

ته  . نظمذ  مع قانونه أو أ
بهتا  بة ر هة الطا غوجيب إذا أبدت ا ل نف وقت  اسب مباكن و رخي  ذ يف اخطارها -رصا ة-جل تم

س ىن لأل ية حىت  ية أو و هئمطرافیئ   بة القضا لتنف حضور ا ذ، وذ  وفقا  ل دود ملعن ا
سموح هبا  يه ا ذيفملا تعاقد املطلوب ا لتنف قانون الطرف ا ل  . مل



 

 ٢٤٥

  ١٩/ مادة
هاداهتم"  " ش ش اص املطلوب سامع 

تعاقـد  بعـة  ى الطـرف ا هاداهتم  حلـضور  لطـرق ا مل لكف  ش اص املطلوب سامع  ملت شـ
هادة  یه  . لشاملطلوب اداء ا

  ٢٠/ مادة
ية  ر"  " ئ القانوىن لال بة القضا

ية وفقا أل ق هذه  تفا ة   ر القانوىن ذاته حاكمئ كون لالجراء ا ى یمت بطریق   بة القضا
تعاقد الطالب تصة  ى الطرف ا هة ا ملكام لو مت امام ا  . جل 

  ٢١/ مادة
ية" ئرسوم أو مرصوفات  ذ   بة القضا  " تنف

ة رسـوم او مـرصوفات فـ   ـدا اتعـاب أیـق ا ـضاء يفئية، احلـق تنفال  رتب  ذ   بة القـضا
يـان مـع  هود الىت یلزتم الطالب  داهئا، و رسل هبـا  ها  ىض، ونفقات ا باخلرباء، ان اكن  ش مق لل

 . ملف   بة
سابه ووفقـا لقوا ــه  تقـاىض  ية ان  يـه  ـذ   بــة القـضا تعاقـد املطلــوب ا ننف و لطـرف ا حلــ ی ئ ل تمل

ناء  ذ   بةوراق األالرسوم املقررة  ىل تنف الىت تقدم ا  . ث
 

باب الرابع  لا
هود واخلرباء " يةقضا  اليفلشحضور ا  "ئ اجلزا

 
  ٢٢/ مادة

هود واخلرباء"  " لشحصانة ا
تعاقدة، وحيـرض طراف یعلن  حلضور  ى ا د األ-  س  اكنت  هأ  -خلك شاهد أو  ري مل ا

ئات القض هذا الغرض امام ا ياره  يمبحض ا له  ل تع حبصانة خ تعاقد الطالب،  ية  ى الطرف ا متا مل  ئ
سه عن افعال أو  ـذ  يه أو  ية حبقه أو ا ض  نفضد اختاذ اجراءات جزا تلق  سـابقة أحـاكمئ ل  

تعاقد الطالبإقلمي ىل دخو    . مل الطرف ا
تابـة هبـذه احلـصانة  ـل حـضوره  بري اخطاره  شاهد أو ا نت ا ئة الىت أ تعني  ىل ا قو ك خل ل ي ل لهی

 . الول مرة



 

 ٢٤٦

بري بعد انقضاء  شاهد أو ا خلو زول هذه احلصانة عن ا ئـات ٣٠ل ناء ا ي یوما  ىل  رخي ا هتغ لس 
بـة  تعابـه نظـري  دالء  ر بـري املطا تعاقد الطالب، كـام حيـق  ية  ى الطرف ا لالقضا مل لخ ه أیـئ
تعاقد الطالب تعریفات و نظمة املعمول هبا  ى الطرف ا ناء  ىل ا ملوحيدد ذ  لكه  ل  . ب

تعاقد الطالب  الن اإلأوراق يفتبني و بري ویدفع الطرف ا شاهد أو ا تحق  بالغ الىت  مل ا خل س  ل  مل
بري ذ  شاهد أو ا بالغ اذا طلب ا خلمقدما هذه ا ل  . مل

  ٢٤/ مادة
بوسون" هود واخلرباء ا حملا  " لش

بـوس  یـه شخص ا نقـل ا حملیلزتم لك طرف  عاقد  لـ ب  هـذه حـاكمه وفقـا ألإ النـ ا ى یـمت -م
ية  ى -قا ة تف ئة القضا ثول امام ا ئ  ي هادته أو أيله لم شـ طرف  عاقد آخـر یطلـب سـامع  م

تعاقد الطالب نفقات نق أیر تحمل الطرف ا مله بوصفه شاهدا أو  ريا و ی  . خ
بوسـا وا ادتـه  تعاقد الطالـب  بقائـه  حمویلزتم الطرف ا    ـل ا ى يف أقـرب وقـت او يفمل

تعاقد املطلوب ا لحيدده الطرف ا  . ق من هذه  تفا ة٢٢/  املادةأحاكميه، وذ  مع مرا اة مل
هذه املادة بوس  یه وفقا  شخص ا يه نقل ا تعاقد املطلوب ا لوجيوز  لطرف ا حمل ل ل ، ان  رفض /مل

يةيفنق    : ت احلاالت اآل
يـة -أ يـه نقـ   ب اجـراءات جزا تعاقد املطلوب ا ئاذا اكن وجوده رضور   ى الطرف ا ل  ـسمل

 . جيرى اختاذها
سه-ب تعاقد الطالب اطا  مدة   .  مل اذا اكن من شأن نق  اىل الطرف ا
تغلـب  لهيـا حتـول دون نقـ  اىل -ج بـارات ال ميكـن ا بـارات  اصـة أو ا لاذا اكنت مثـة ا ت عت ع

تعاقد الطالب  . ملالطرف ا
باب اخلامس  لا

ت اریة و داریة وقضا  اليف الصادرة حاكم  رتاف  أل" ية وا ل املد    حوالقضا ن
ية و ذها تنفا  "لشخص

 
  ٢٥/ مادة

 " قوة األمر املقىض به"
بـاب لك قـراريفیقصد  حلمك -أ يق هذا ا ل معرض  تهأ  -تطب نـاء  ـىل - ـسمي اكنـت  ب یـصدر 

ية من حم مك أو  ية أو وال ئاجراءات قضا تصة  ى أ دأیئ  . خمة  ة 



 

 ٢٤٧

تعاقدة  ألطراف األق من هذه  تفا ة، یعرتف لك من٣٠/ مع مرا اة نص املادة-ب  حاكممل ا
يـة مبـا قـضا  اليفم طـرف  عاقـد آخـر أيالصادرة عـن حمـ مك  تعلقـة حـاكم ذ  األيفن املد مل ا

يـة، و ية الصادرة عـن حمـ مك جزا ئ حلقوق املد ت اریـة والقـضا  اليفن  قـضا   داریـة وقـضا ل ا
نفذها  ية، احلا زة لقوة  مر املقىض به و ی حوال ا تعلقة لميقإ يفلشخص مله وفق  جراءات ا

نصوص  لهيا حاكمب  ف ذ األ تعاقـد الـىت يفمل ا بـاب، وذ  اذا اكنـت حمـ مك الطـرف ا مل هـذا ا ل
تعاقـد  بقا لقوا د   صاص القضاىئ ا وىل املقررة  ى الطـرف ا تصة  ملاصدرت احلمك  ط خخم

تصه  ىض  يه   رتاف أو ا ذ أو  مبقاملطلوب ا خمنف بابأحاكملتل نظام القانوىن ل هذا ا ل، واكن ا
تفظ حمل مكة أو حمل مك طرف آخر دون  يه   رتاف أو ا ذ ال  تعاقد املطلوب ا حي لطرف ا ل لتنفمل

 . خ ريها  ال صاص  صدار احلمك
رسى هذه املادة-ت  :  ىل /  ال 
يه   رتاف أو ا ذ أو ضـد حاكماأل- تعاقد املطلوب ا لتنف الىت تصدر ضد حكومة الطرف ا ل مل

يفة او  هبا فقطأ د  ناء الو ظ سموظفهيا عن أعامل قام هبا أ  . ث
ل   رتاف هبا أو  ذها مع املعاهدات و تفاقـات ا ويـة املعمـول هبـا يفی  الىت  احاكماأل- تنف

يه ا ذ تعاقد املطلوب ا لتنف ى الطرف ا ل  . مل
ية واأل- ية وا تحفظ جراءات الو ل   . ب والرسوم  فالس والرضائقضا  يف الصادرة حاكمق

  ٢٦/ مادة
يةيفخ  صاص " ته ا شخص طالب ا ذ أو  ا ية ا شخص  ا  الزناع حول أ ل ل لهل  " لتنف
تصة - يه وقت تقدمي الطلب  شخص من موا تعاقد ا ى  كون ا خمترب حم مك الطرف ا ن ل مل  يفطتع

ته قضا  شخص أو  ا ية هذا ا ية اذا اكن الزناع یدور حول ا ية و حوال ا ل   ل هل شخص لهل
 . لشخصيةا

  ٢٧/ مادة
 " لعي   ا  احلقوق ا ةيفخ  صاص "
تعاقد ا ى یو ـد - ترب حم مك الطرف ا مل  ميـ يفتع تـصة  لفـصل قلإ  احلقـوق يفخمه موقـع العقـار 

تعلقة به ملا ة ا  . لع ي



 

 ٢٤٨

  ٢٨/ مادة
تعاقد الصادر  ه احلمك" ف االت ا صاص حم مك الطرف ا  " ملخ

نصوص  لهيا يف سائل ا مل  ري ا تـرب حمـ مك الطـرف ٢٧ و١٦ املادتني يفمل تع من هذه  تفا ـة  ق
تصة  تعاقد ا ى صدر  ه احلمك  خما  : ت احلاالت  يةيففمل

نظـر -أ يه أو حمل اقا ـه وقـت ا لاذا اكن موطن املدعى  تـاح ا عـوى( ا عـوى يفم ل  يف) ف ا
تعاقدإقلمي  . مل ذ  الطرف ا

نظر -ب يه وقت ا لاذا اكن  لمدعى  تـاح ا عـوى( ا عوى يف ل بغة ) ف ا صـحمـل أو فـرع ذو 
ية أو  ري ذ   نا عجتاریة أو  يه ا عوى إقلمي يفص ميت  تعاقد، واكنت قد ا قمل ل ذ  الطرف ا

شاط هذا احلل أو الفرع  . م لزناع  علق مبامرسة 
تعاقدى موضوع الزناع قد نفذ، أو اكن واجب ا ذ  ى ذ  الطرف -ج لتنفاذا اكن  لزتام ا ل

تعاقد مب يهملا  .  لوجب اتفاق رصحي أو مضىن بني املدعى واملدعى 
ئوية قـد وقـع يف-د توجب  ئوية  ري العقدیة، اذا اكن الفعل ا ل  االت ا س  س  ل مل لمس   إقلـمي يفمل

تعاقد  . ملذ  الطرف ا
تعاقد سواء -هـ يه قد  ل اخلضوع رصا ة ال صاص حم مك ذ  الطرف ا مل اذا اكن املدعى  خ ل ق

يني مو ها مـىت اكن قـانون تعاكن عن طریق  تار أو عـن طریـق  تفـاق  ـىل ا ـصا صطن  خ خم
تعاقد ال حيرم  ل هذا  تفاق مذ  الطرف ا  . مل

يه دفا ـه -و خ موضـوع ا عـوى دون أن یـدفع بعـدم ا ـصاص احملمكـة يف لاذا أبدى املدعى 
 . املرفوع أما ا الزناع

ترب-ي بات  ارضة واكنت هذه احمل مك قد ا عاذا تعلق  مر  نظر الطلب األصىل بطل تصة  بت  خم
 . ادةمبوجب نص هذه امل

  ٢٩/ مادة
نـد حبـث " يـه   ـرتاف  حلـمك أو  ـذه  تعاقد املطلوب ا عمدى سلطة حم مك الطرف ا ل تنفمل

تعاقد اآلخر باب الىت بىن  لهيا ا صاص حم مك الطرف ا مل   " خس 
يه   رتاف  حلمك أو  تعاقد املطلوب ا ت د حم مك الطرف ا لت مل باب الىت تق ند حبث   س  ذه  ع نف

تعاقد  خر  لوقائع الواردة  ملبىن  لهيا ا صاص حم مك الطرف ا  يفسـ  احلمك الىت ا د ا هيـا يفخ
يا يا بتقر ر   صاص وذ  ما مل  كن احلمك قد صدر  غ  . خ
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  ٣٠/ مادة
 "  االت رفض   رتاف  حلمك"

يةيف رفض   رتاف  حلمك   : ت احلاالت اآل
رشیعة  سال ة أو حاكماكن خمالفا ألاذا -أ م ا نظام العام أو  داب أحاكمل تور أو ا ل ا   يفس 

يه   رتاف تعاقد املطلوب ا لالطرف ا  . مل
يه   عـوى أو احلـمك -ب يا ومل یعلن اخلصم احملكوم  يا ب لاذا اكن  ي ـا  ـه مـن إ ـال غ ميك  حص

سه  . نفا فاع عن 
يـل القـانوىن ملاذا مل  راع قوا د قانون الطرف ا-ج يه   رتاف اخلاصـة   ثتعاقد املطلوب ا  متل

ية أو  قصهيا  . هللألش اص  دميى  
 املوضـوع يف شأنه احلمك املطلوب   رتاف به حمال حلـمك صـادر يفاذا اكن الزناع الصادر -د

تعلق بذات احلق حمال و ا و ا زا لقوة  مر املقىض به  ى الطرف هم و سس بني اخلصوم ا ی  نف
تعاقد  يه   رتاف أو  ى طرف  عاقد  لث، ومعرتفا به  ى الطرف ا تعاقد املطلوب ا ملا ل ممل

يه   رتاف  . لاملطلوب ا
م شأنه احلمك املطلوب   ـرتاف بـه حمـال  عـوى  ظـورة أمـام يفاذا اكن الزناع الصادر -هـ

ه يه   رتاف بني اخلصوم ا تعاقد املطلوب ا نفسا دى حم مك الطرف ا ل تعلق بذات احلـق مل یم و
تعاقد   ري  ملحمال و ا، واكنت ا عوى قد رفعت اىل حم مك هذا الطرف ا   رخي سـابق يف س
يه شار ا تعاقد الىت صدر عهنا احلمك ا ل ىل عرض الزناع  ىل حممكة الطرف ا مل  . مل

نظر  ية الىت  هة القضا تو ئ نص هذه املادةيف لج بقا  ل طلب ا ذ  ط نلقانوية ان  راعى القوا د ا/ لتنف
 .  ب هايف

  ٣١/ مادة
 " تنف ذ احلمك"
تعاقدة واملعرتف بـه مـن األطراف كون احلمك الصادر عن حم مك ا د األ-أ تعاقـدة طـرافمل ا مل ا

بقا أل تعاقد  خر مىت اكن حاكمط خرى  مل هذه  تفا ة، قابال  ذ  ى ذ  الطرف ا نف  لتق
تابعة   تعاقد ا لقابال  ذ  ى الطرف ا مل  .  احملمكة الىت اصدرته لتنف

يه -ب تعاقد املطلوب ا لختضع  جراءات اخلاصة  ال رتاف  حلمك أو  ذه لقانون الطرف ا مل تنف
 . ق احلدود الىت ال تقىض فهيا  تفا ة بغري ذ يف  رتاف  حلمك، وذ  
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  ٣٢/ مادة
يه  " تعاقد املطلوب ا تصة  ى الطرف ا ية ا ئة القضا ل مة ا مل ئ   " تنف رتاف  حلمك أو  ذهلهي

يـه   ـرتاف  حلـمك أو  تعاقـد املطلـوب ا تصة  ى الطرف ا ية ا ئة القضا ل رص  مة ا مل ئ  لهي تق
نــصوص  لهيــا  رشوط ا تحقــق ممــا اذا اكن احلــمك قــد تــوافرت  ــه ا مل ــذه  ــىل ا لــ فل  هــذه يفتنف

ئـة بـذ  مـن ت تعـرض لفحـص املوضـوع، وتقـوم هـذه ا ي تفا ة وذ  دون ا لهل ها ق نفـسلقـاء 
لنث و ت ا  ة   .  قرارهايفت

يـه   ـرتاف  حلـمك  تعاقـد املطلـوب ا تصة  ى الطـرف ا ية ا ئة القضا لوتأمر ا مل ئ    ـال -لهي
بغ  ىل احلمك القـوة ا ذیـة -ق  ضاء تدابري الالزمة  ند اصدار أمرها   ذ  ختاذ ا نف  تنف لت ل س ل ل  ع

تع ملها الىت  كون   لو أنه صدر من الطرف ا  . تنفاقد ا ى  راد  ذه  یهنفس
تجزئة نصب طلب  مر   ذ  ىل  طوق احلمك لكه أو بعضه ان اكن قابال  می لوجيوز ان  لتنف ّ . 

  ٣٣/ مادة
لتنفاآل ر املرتبة  ىل  مر   ذ"  " ت

يع  مجرسى آ ر  مر   ذ  ىل  ميني أطرافلتنف  تعاقـد ا ى إقلـمي يفملق ا عوى ا مل الطـرف ا
 . فصدر  ه

  ٣٤/ مادة
نفا دات اخلاصة بطلب   رتاف  حلمك أو  ذه" ت   " ملس

هة الىت تطلب   رتاف  حلمك  ى  تعاقـد  خـرى تقـدمي طراف من األأيجلجيب  ىل ا مل ا
 : ما یىل

تصة-أ هة ا تو عات فهيا من ا ية من احلمك مصدقا  ىل ا ل صورة اكم  ر جلمس  . ق
يا و ا -ب بح هنا ئهادة بأن احلمك أ ص يـه ش م لزا لقوة  مر املقىض به ما مل  كن ذ   صوصا 
 .  احلمك ذاتهيف
يغ احلمك مصدقا  لهيا مبطابقهتا لألصل أو -ج بلصورة من  د  تس مس   د آخر مـن شـأنه أي م

بات  يه إ النثا ي ـا   عـوى الـصادر فهيـا احلـمك وذ  إ ـال  ل املدعى    ـا  احلـمك يفحص 
ياىب  . لغا

 احلـمك یـضاف اىل الو ئـق املـذ ورة ا ـاله صـورة مـصدقة مـن احلـمك تنف  ا  طلب  ـذيفو
 . لتنفالقاىض بوجوب ا ذ
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ب  وجيب ان  كون ا دات ا ة  ملس تومـة خبـامت احملمكـة /  هذه املـادةيفمل يـا و خمموقعـا  لهيـا ر مس
تصدیق  لهيا من  تصة دون  ا ة اىل ا لا يـه أی  نصوص  مل لة  ة أخرى،   اء ا د ا س مل  ت س 

 . ادةمن هذه امل) أ(ند لب ايف
  ٣٥/ مادة

تصة" ئات ا  " لهي الصلح أمام ا
بقا أل تصة  ية ا ئات القضا باته امام ا ط كون الصلح ا ى یمت ا ئ  ي ق هـذه  تفا ـة  ى حـاكملهث

تعاقدة معرتفا به و فذا طراف من األأي تعاقـدة  خـرى بعـد طـراف سا ر اقالمي األيفمل ا مل ا
تحقق من ان   قوة ا تعاقد ا ى عقـد  ـهلا فند ا ذى  ى الطرف ا ملنف لتس  متل . ل  ـش وانـه ال 

رشیعة  سال ة أو أحاكم ىل نصوص ختالف  م ا نظام العام أو اآلداب أحاكمل تور أو ا ل ا  س 
يه   رتاف  لصلح او  ذه تعاقد املطلوب ا تنف ى الطرف ا ل  . مل

هة الىت تطلب   رتاف  لصلح او  ذه  تعني  ىل ا نفو تجل هادة ی متدة  ه و شان تقدم صورة  م مع
ند ا ذى ية الىت ا ه  د انه  ا ز لقوة ا هة القضا ية من ا نفر تف لتجل  س  ب ئ لمس  . ث

بق  ثة من املادةيفتطو ثا ل هذه احلا  الفقرة ا  . قمن هذه  تفا ة) ٣٤/ (ل
  ٣٦/ مادة

ندات ا ذیة" لتنفا  " لس 
تعاقد الىت ا رمت  ندات ا ذیة  ى الطرف ا ملا لتنفس   طـرافب  فه یؤمر  ـذها  ى األقلميإ يفل

بة لأل بعة   بقا لالجراءات ا تعاقدة  خرى  س ا ت ط ت  حاكململ مل ية اذا اكنت  اضعة  ل القضا ئ
شرتط    كـون  تعـارض مـع يف  جراءات و ی  ـذها مـا  رشیعة  سـال ة أو أحـاكمتنف م ا لـ

تعاقد املطلوب ا نظام العام أو اآلداب  ى الطرف ا تور أو ا ملا  ل لتنفيه ا ذس   . ل
تعاقد اآلخـر أن  ند موثق و ذه  ى الطرف ا هة الىت تطلب   رتاف  تعني  ىل ا ملو س  نفی تجل  
هادة صـادرة  تويق مصدقا  لهيا، أو  تومة خبامت املوثق أو  ب ا ية  ه  شتقدم صورة ر مك ثم ل خم مس

ند ا ذى نف ه  د ان ا د  ا ز لقوة ا تف  لتم س  لس  . مل
بق  ثة من املل هذه احلا  الفقرة ايفتطو  . قمن هذه  تفا ة) ٣٤ (ادةلثا

  ٣٧/ مادة
 "  احملمكنيأحاكم"

نص املادتني  ت احملمكـني ونفـذ أحاكمق من هذه  تفا ة یعـرتف بـ٣٠ و٢٨بمع  دم   الل 
نـصوص  لهيـا طـراف من األأي ى  نفس ا ـة ا تعاقـدة  مل ا بـ ك بـاب مـع مرا ـاة يف فمل ل هـذا ا



 

 ٢٥٢

ملالقوا د القانوية  ى الطرف ا تـصة ن ية ا ئـة القـضا ئ تعاقد املطلوب ا ذ  یه وال جيوز  تنفل لهي
بحث  يه ا ذ ان  تاد املطلوب ا ت ى الطرف ا ل تحكمي وال ان  ـرفض  ـذ يفلتنفملع تنف موضوع ا ل

يةيفاحلمك     : ت احلاالت  
يه   رتاف و ـذ احلـمك ال جيـزي  ـل موضـوع -أ تعاقد املطلوب ا تنفاذا اكن قانون الطرف ا ل مل

تحكمي  . لالزناع عن طریق ا
يا-ب بح هنا رشط أو لعقد حتكمي  طل أو مل  ئاذا اكن حمك احملمكني صادرا  ذا  یص ل  . تنف
بقـا  لقـانون ا ى صـدر -ج تحكـمي أو  بقا لعقـد أو رشط ا تصني  طاذا اكن احملمكون  ري  ل ط خم

 . مقحمك احملمكني  ىل  ضاه
نوا  حلضور  ىل الو ه -د يحیعلاذا اكن اخلصوم مل   . لصحا

نظـام العـام أو اآلداب أحاكم حمك احملمكني ما خيالف يفهـ اذا اكن  رشیعة  سـال ة أو ا ل ا مل
يه ا ذ تعاقد املطلوب ا لتنف ى الطرف ا ل  . مل

متـدة مـن  هة الىت تطلب   رتاف حبـمك احملمكـني و ـذه ان تقـدم صـورة  تعني  ىل ا معو نف تجل ی
هة الق هادة صادرة من ا جلاحلمك مصحوبة  ية  د  ازته  لقوة ا ذیة ش نفضا ح لتتف  . ئ

يح  ـوب  ـل األيفو ق  ا  وجود اتفاق  مك خ مبو ـه اخلـضوع ال ـصاص احملمكـني طـرافحصـ ج
شأ بني الطرفني من  از ات يفوذ   لفصل  م  زاع معني أو ف  قد  نة يفی  ي  القة قانوية  معن

يه شار ا متدة من  تفاق ا لجيب تقدمي صورة  مل  . مع
 

سادس باب ا لا  ل
 " سلمي املهتمني واحملكوم  لهيم"

 
  ٣٨/ مادة

 "  ش اص املو ه ا هيم اهتام أو احملكوم  لهيم"
يق يفو شار ا هيـا أحاكمتطب  ية ا يا بغة ا ترب من اجلرامئ ذات ا ملـ هذه  تفا ة ال  س  س  لص لتع  يفق

ياىس-من هذه املادة ) أ(الفقرة  ية-س لو اكنت هبدف   : ت اجلرامئ  
ميه وأوصافه و ه وصورته إن أمكنبيان مفصل عن ه-أ شخص املطلوب  س ویة ا  .  سل  ل
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ــا -ت ه ــا و ه سلمي مــن أ ــوب ا ــال املطل ــاكب  فع ــاكن ار  ــضمن  رخي وم ت ــذ رة  يفم ــ كل  ل ت 
يان من  يات و متدة من هذه ا س ة  بقة  لهيا مع  ية او القانوية ا رش يات ا بوا ملط  ض ن ع ل ملق ض معملق

شخ لسلطة ا ق  الد  القامئة ضد ا ميهلتحق  .  سلص املطلوب 
شخص املطلـوب  ب هربـه أو  سلمي ا شار ا هيا حىت ولو مل یمت  ياء ا سلمي   ل ـسوجيوز  مل  ش   
سلمي أو  يـه ا تعاقد املطلـوب ا بة  لطرف ا ل ـوفاته، ولك ذ  مع   فاظ  حلقوق ا مل لس  ملك  ح

ياء، ومع  دم   ـالل بـ نافـذة  ى الطـرف أحاكمش  لغري  ىل هذه   تعاقـد ل القـوانني ا ملا
سلمي  ـىل نفقـة  يـه ا تعاقـد املطلـوب ا سلمي، وجيـب ردهـا اىل الطـرف ا يه ا ل ـاملطلوب ا مل لل ـ ل

تعاقد الطالب  ثب أقرب أ ـل مـىت  ـت هـذه احلقـوق وذ  عقـب   هتـاء مـن يفملالطرف ا
تعاقد الطالب بارشها الطرف ا ملاجراءات  هتام الىت   . ی

تحص  عن اجلرمية أو " ياء ا ملسلمي   ش  تعلقة هبا  تعم  فهيا أو ا ملا  " ملس 
تعاقد الطالب  بط وسمل اىل الطرف ا شخص املطلوب  سلمي ا ملاذا تقرر  تض  ل به-  طلناء  ىل   -ب

يال  لهيا  ت ذ د تعلقة هبا والىت ميكن ان  تعم  فهيا أو ا تحص  من اجلرمية أو ا ياء ا ل  ت مل س  مل ملش 
ميه وقت ايفوالىت تو د  شخص املطلوب  لق  ازة ا شف ف  بعدل سلح يه أو الىت   . ل ك ض 

  ٣٩/ مادة
نني" طسلمي املوا   " 

هد طرافجيوز  لك طرف من األ يه و سلمي موا نع عن  تعاقدة ان  یتع ا ن ت  طمل  احلـدود الـىت يفمي
تو ه  هتام ضد من  ر كـب مـهنم  ى  جتد ا هيا ا صاصه،  بخ تعاقـدة طـراف مـن األأيمي مل ا

نة أو  قانونيفق خرى جرامئ معا ا  لهيا  بة  لحریـة مـدهتا  سـ  لك مـن ا وتـني بعقوبـة سـا ل ل
تعاقـد  خـر أيبعقوبة أشد  ى  يـه الطـرف ا تعاقد ن وذ  اذا ما و ه ا مل من الطرفني ا ل مل

ياء واملعلومات الىت  كون  ش با  ملالحقة مصحو   مللفات والو ئق و  ح  ازته وحياط يفطل
تعاقد الطالب  لام مبا مت  به شأيفملالطرف ا  . طلن 

ية  سلمييفجل س وحتدد ا ها ا ل   رخي وقوع اجلرمية املطلوب من ا  .  ل
  ٤٠/ مادة

هم"  "  سلمي ش اص الواجب 
يا هتم بة لالش اص اآلىت  سلمي وا ا   ب كون ا س  ل   ج  : ل
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تعاقـد ن -أ ملمن و ه ا هيم  هتام عن افعال معاقـب  لهيـا  ـىض قـوانني لك مـن الطـرفني ا مبق
سلمي  سلميل طالب ا يه ا نة او بعقوبـة أشـد -لل واملطلوب ا بة  لحریـة مـدهتا  سـ  بعقوبة سـا  يفل

نصوص  لهيايف اكن احلدان  قىص و دىن أ  - من الطرفنيأيقانون   . مل تدرج العقوبة ا
تعاقـد املطلـوب يف من و ه ا هيم  هتام عن افعال  ري معاقب  لهيـا -ب مل قـوانني الطـرف ا

سلمي أو اكنت  يه ا هـا لل ا سلمي ال نظري  تعاقد طالب ا لالعقوبة املقررة لألفعال  ى الطرف ا لمل 
سلمي يــه ا تعاقــد املطلــوب ا ل ــ ى الطــرف ا اذا اكن  شــ اص املطلوبــون مــن مــواطىن . لمل

سلمي او من مواطىن طرف  عاقد آخر یقرر نفس العقوبة تعاقد طالب ا مالطرف ا  . لمل 
يا من حم-ج يا بمن حمك  لهيم حضور  أو  بة  لحریـة غ تعاقد الطالـب بعقوبـة سـا ل مك الطرف ا مل

يه  تعاقد املطلوب ا نة أو بعقوبة اشد عن افعال معاقب  لهيا  ىض قانون الطرف ا لملدة  مل مبقس 
سلمي  . ل ا

تعاقد الطالب عـن فعـل  ـري معاقـب -د يا من حم مك الطرف ا يا يه حضور  أو  ملمن حمك  ب غ  ل
تعاقد املطليف ليه  ها مل قوانني الطرف ا سلمي أو بعقوبة ال نظري  يه ا لوب ا ن  قوا ه، اذا اكن يفلل 

سلمي او من مواطىن طـرف  عاقـد آخـر یقـرر نفـس  تعاقد طالب ا ممن مواطىن الطرف ا لمل 
 . العقوبة

  ٤١/ مادة
سلمي"  " ل اجلرامئ الىت ال جيوز فهيا ا

سلمي   : ت احلاالت  يةيفل ال جيوز ا
نافـذة  ى إذا اكنت اجلرمية املطلوب من -أ تـربة  ـىض القوا ـد القانويـة ا سلمي  هـا ا لأ ن مع مبق ـ ل ل

ية يا بغة  ها  سلمي جرمية  يه ا تعاقد املطلوب إ س الطرف ا س  ص ل  لمل  . ل
نحرص -ب سلمي  ها ا تإذا اكنت اجلرمية املطلوب من أ ل  سكریةيف ل ع   الل بوا ات   . ج
سلمي قد ار ت -ج ها ا تعاقد املطلوب ميإقل يفل  ل كإذا اكنت اجلرمية املطلوب من أ مل الطرف ا

سلمي  تعاقـد طالـب ا سلمي إال اذا اكنـت هـذه اجلرميـة قـد أرضت مبـصاحل الطـرف ا يه ا مل ـإ لل ـ ل
نص  ىل  ع مر كىب هذه اجلرامئ ومعا هتم قواكنت قوا ه  ت   ت  . ن

شأهنا حـمك هنـاىئ -د يـة( ـ إذا اكنت اجلرمية قد صدر  لقطعسب ا ر ـة ا  ى الطـرف ) مك ـ
تعاقد املطل سلميملا يه ا  . لل وب ا

سلمي قد انقضت أو العقوبة قد سقطت مبىض املدة -هـ ند وصول طلب ا لع إذا اكنت ا عوى 
سلمي تعاقد طالب ا مل بقا لقانون الطرف ا  . لط
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تعاقـد الطالـب مـن خشـص ال حيمـل إقلـمي كإذا اكنت اجلرمية قد ار ـت  ـارج -و مل الطـرف ا
تعاقد املطلوب مل ه واكن قانون الطرف ا سلمي ال جيـزي تو ـه  هتـام عـن  ـل    س يه ا م إ ج لل ـ

مي كهذه اجلرمية إذا ار ت  ارج  شخصقلإ له من  ل هذا ا  . م
تعاقد الطالب-ز  . ملإذا صدر عفو  ى الطرف ا
شأن -ح بق تو ـه  هتـام  يـه أیـجسـ  ـإذا اكن قد  تعاقـد املطلـوب إ لة جرميـة  ى الطـرف ا مل

شأهنا   بق صدور حمك  سلمي أو اكن قد  س  ا  . مى طرف  عاقد  لثل 
يق يفو شار ا هيـا أحاكمتطب  ية ا يا بغة ا ترب من اجلرامئ ذات ا ملـ هذه  تفا ة ال  س  س  لص لتع  يفق

ياىس-/ من هذه املادة) أ(الفقرة   : ت اجلرامئ  ية-س لو اكنت هبدف 
تعدى  ىل ملوك ورؤساء األ-١ همطرافلا تعاقدة أو زو اهتم أو اصوهلم او فرو ع ا  . مل
تعدى -٢ هد أو نواب الرؤساء  ى األلا لع ىل أوياء ا تعاقدةطرافل  . مل ا
ــل -٣ نق سلطات أو وســائل ا ــراد او ا ــراه ضــد  ف ــصحوبة    رسقة امل ــد وا ــل العم لا  ــ ل ــ ل لق

 . واملواصالت
  ٤٢/ مادة

سلمي ومرفقاته"  " ل طریقة تقدمي طلب ا
تعاقـد طالـب ا تـصة  ى الطـرف ا هة ا تابة من ا سلمي  ملیقدم طلب ا ك  جل  هـة ل جلسلمي اىل ا ل ـ

سلمي، وجيب أن  رفق الطلب مبا یأىت يه ا تعاقد املطلوب ا تصة  ى الطرف ا ل ا مل  : ل 
ميه وأوصافه و ه وصورته إن أمكن-أ شخص املطلوب  س يان مفصل عن هویة ا ل  .  سل  ب

ميه أو -ب شخص املطلوب  ل سلأمر ا ض  ىل ا ها نفس القوة الصادرة من أیلق لة ويقة اخرى  ث
هات بقـا لالوضـاع املقـررة جلا تصة، أو أصـل حـمك  دانـة الـصادر  ط ا  قـانون الطـرف يف 

تعاقـد  تـصة  ى الطـرف ا هـة ا يـة   مـصدقا  لهيـا مـن ا تعاقد الطالب أو صـورة ر ملا مس  جلمل
 . الطالب

ــا -ت ه ــا و ه سلمي مــن أ ــوب ا ــال املطل ــاكب  فع ــاكن ار  ــضمن  رخي وم ت ــذ رة  يفم ــ كل  ل ت 
ية  رش يات ا عوا ل يان من ملق ض يات و متدة من هذه ا س ة  بقة  لهيا مع  باو القانوية ا ملط  ض ملقن مع

ميه شخص املطلوب  ل سلسلطة ا ق  الد  القامئة ضد ا  . لتحق
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  ٤٣/ مادة
ميه تو فا مؤ ا" شخص املطلوب  قتو ف ا ق  " ل سلق

تعاقـد الطالـب يفجيوز  تـصة  ى الطـرف ا هـة ا ناء  ىل طلـب ا تع ال و مل احوال   ب  جلس 
سلمي ا ــب ا ــني وصــول طل ــا وذ  اىل   ــه مؤ  ــوب وتو ف شخص املطل ــىل ا ــ ض   ــ  لل ق ق ــ لق

ب  وا دات ا ة  ملس تو ف املؤقت . ق من هذه  تفا ة٤٢/  املادةيفمل بلغ طلب ا ض أو ا قو للق ی
سلمي إمـا  ـارشة بطریـق الربیـد أو  يـه ا تعاقد املطلـوب ا تصة  ى الطرف ا هة ا ماىل ا ل ـجل مل ل 

يأیالربق وإما ب تـضمن الطلـب  شـارة اىل س ة و تابـة، وجيـب ان  باهتـا  ی  أخـرى ميكـن ا ك ث
نصوص  لهيا  ند يفملوجود ا دى الو ئق ا يـة ٤٢/ من املادة) ب(لب ا ن، مـع  فـصاح عـن 

ها أو احملكـوم هبـا،  سلمي والعقوبة املقررة  يان اجلرمية املطلوب عهنا ا سلمي و لارسال طلب ا ب  ل  ل
ميه  ىل و ه ا قة ما امكـن، وزمان وماكن ار اكب اجلرمية و شخص املطلوب  ل سلأوصاف ا

بقا أل تو ا رشائطه القانوية  طری  یصل الطلب  ن فس   . ق من هذه  تفا ة٤٢/  املادةحاكمم
شأن طلهبا بة دون تأ ري مبا اختذ من اجراءات  هة الطا ل وحتاط ا  . جل

  ٤٤/ مادة
ميه" شخص املطلوب   " ل سل فراج عن ا

سلمي جيب  فراج عن  يه ا تعاقد املطلوب ا تلق الطرف ا ميه اذا مل  شخص املطلوب  ل ا مل ی لل  سل
يه، الو ئق ا ة ٣٠ الل  بلق  یوما من  رخي ا ض  ند يفمل ل  من هذه ٤٢/ من املادة) ب(لب ا

تو ف املؤقت مترار ا با   ق تفا ة أو  لق  . س طل
تو ف املؤقت أیوال جيوز ب ت اوز مدة ا قة  ا  أن  ل  .  رخي بدئه یوما من ٦٠ت

تعاقـد أي يفوجيوز  ت ـذ الطـرف ا ميه  ـىل أن  شخص املطلـوب  مل وقت  فراج عن ا ی  ـسلل
يلو  دون فراره يع  جراءات الىت  راها رضوریة  سلمي  يه ا مج لحاملطلوب ا  . لل 

ميه اذا مـا  يـه مـن  دیـد و ميه من ا ض  شخص املطلوب  نع  فراج عن ا سلوال  ل ل  ـسل لقـمي
س تمكل طلب ا  . لمي ف  بعدلس  ا

  ٤٥/ مادة
يةیاأل"  " لتمكيلضا ات ا

سلمي انه حبا ة اىل  يه ا تعاقد املطلوب ا بني  لطرف ا ل اذا  مل تحقـق مـن أیلت يـة  يضا ات  ليل  مك
نصوص  لهيا  رشوط ا ملتوافر ا باب وريفل نقص، خيطـر أيل هذا ا لـ من املمكن تـدارك هـذا ا



 

 ٢٥٧

تعاقد الطالب  ل رفض الطلب، و لطـ قبذ  الطرف ا سلمي مل يـه ا تعاقـد املطلـوب ا ل ـرف ا لمل
 . ضا اتیمحتدید  عاد  دید  لحصول  ىل هذه األ

  ٤٦/ مادة
سلمي" بات ا  " لطل تعدد 

سلمي من  بات ا تلفة عن جرمية وا دة  كون  ولویة أطرافلطل اذا تعددت  ف  عاقدة   يفخمم
تعاقد تعاقد ا ى أرضت اجلرمية مبصاحله مث  لطرف ا سلمي  لطرف ا ملا مل  ك ا ى ار ت اجلرمية ل 

مي يف ند ار اكب قلإ ميه  ه  شخص املطلوب  يه ا متى ا تعاقد ا ى  عه، مث  لطرف ا س ل ل جب  مل سل ی  
 . اجلرمية

بق  تعاقــد   سـ فـاذا احتـدت الظـروف یفـضل الطـرف ا سلمييفمل أمـا اذا اكنــت . ل ـ طلـب ا
سب ظـروف اجلرميـة سلمي عن جرامئ  عددة  كون الرت ح  هنا  حـبات ا بطل  ج ف م  وخطورهتـا ل

فواملاكن ا ى ار ت  ه  .  ك
سلمي / وال حتول هذه املادة يه ا تعاقد املطلوب ا ل دون حق الطرف ا بات يف الفصل يفلمل لطل ا

تلف األ يه من  خماملقدمة ا يا طرافل تعاقدة مبطلق حرته مرا ع ا ی يع الظروفيفمل  . مج ذ  
  ٤٧/ مادة

تعم " تحص  عن اجلرمية أو ا ياء ا س سلمي   مل ش  تعلقة هبامل   " مل فهيا أو ا
تعاقد الطالب  بط وسمل اىل الطرف ا شخص املطلوب  سلمي ا ملاذا تقرر  تض  ل به-  طلناء  ىل   -ب

يال  لهيا  ت ذ د تعلقة هبا والىت ميكن ان  تعم  فهيا أو ا تحص  من اجلرمية أو ا ياء ا ل  ت مل س  مل ملش 
يه يفوالىت تو د  ميه وقت ا ض  شخص املطلوب  لقل ل  ازة ا شف ف  بعد سلح  .  كأو الىت 

شخص املطلـوب  ب هربـه أو  سلمي ا شار ا هيا حىت ولو مل یمت  ياء ا سلمي   ل ـسوجيوز  مل  ش   
سلمي أو  يـه ا تعاقد املطلـوب ا بة  لطرف ا ل ـوفاته، ولك ذ  مع   فاظ  حلقوق ا مل لس  ملك  ح

ياء، ومع  دم   ـالل بـ نافـذة  ى اأحاكمش  لغري  ىل هذه   تعاقـد ل القـوانني ا مللطـرف ا
سلمي  ـىل نفقـة  يـه ا تعاقـد املطلـوب ا سلمي، وجيـب ردهـا اىل الطـرف ا يه ا ل ـاملطلوب ا مل لل ـ ل

تعاقد الطالب  ثب أقرب أ ـل مـىت  ـت هـذه احلقـوق وذ  عقـب   هتـاء مـن يفملالطرف ا
تعاقد الطالب بارشها الطرف ا ملاجراءات  هتام الىت   . ی

يـه تعاقد املطلوب ا لوجيوز  لطرف ا بوطة اذا رمل ياء ا سلمي   فـاظ مؤ ـا  ال ملـض ا شـ  ق ـ ح  أيل
تفظ  حلـق يفج ا ه ا هيا  ها ان  نـد ارسـا يـة كـام جيـوز    حيـ اجراءات جزا ع  اسـرتدادها يفلئ

س ىن   ذ  ندما  هد   ادهتا بدوره  ع نفس ا ب مع ا یل ل تعل  . س
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  ٤٨/ مادة
سلمييفالفصل " بات ا  " لطل  

تصة  ى لك طرف م هة ا تعاقـدة طرافن األجل تفصل ا هـا يفمل ا سلمي املقدمـة  بـات ا ل  لطل ـ
نافذ وقت تقدمي الطلب  . لوفقا  لقانون ا

تعاقد الطالب بقراره  تصة  ى الطرف ا هة ا سلمي ا يه ا تعاقد املطلوب ا ملوخيرب الطرف ا ل   جلمل ل
شأنيف  . ل هذا ا

ملتعاقد الطالب لق  ا  ا ول حياط الطرف ايف س بوجيب  ب طلب الرفض ا لكى أو اجلزىئ و
سلمي  . ل  لام مباكن و رخي ا

شخص املطلوب بواسطة ر ا   سمل ا تعاقد الطالب ان  لو ىل الطرف ا تارخي واملاكن يفیمل  ل ا
شخص . احملدد ن    سمل ا لفاذا مل یمت  نـه بعـد يف  تارخي احملدد ن جيوز  فراج  ع املاكن وا ل

تارخي، و ىل ١٥مرور  نه  نقضاء ة  ال فأیل یوما  ىل هذا ا  یوما  ـىل ٣٠عانه یمت  فراج 
ميه مرة أخرى عن الفعل أو  فعـال  بة  سلمي دون متامه، وال جتوز املطا تارخي احملدد  ب سلا ل  لل 

سلمي ها ا ل الىت طلب من ا  .  ل
تعاقـد  سلمه وجـب  ـىل الطـرف ا ميه أو  ية دون  مل ىل أنه اذا  الـت ظـروف ا ا ئ ـ سـ   ـسلت

شأن ان خيرب الطرف تفـق الطرفـان لصاحب ا تعاقد اآلخـر بـذ   ـل انقـضاء   ـل و ی ا قمل
بـة  نـد انقـضائه، وال جيـوز املطا شخص  سلمي خيـىل  ل ا تعاقدان  ىل ا ل هناىئ  لا ع لـ سـ  ل مل ـ

سلمي ها ا ل ميه بعد ذ  عن نفس الفعل أو  فعال الىت طلب من ا  . ب سل ل
  ٤٩/ مادة

شخص  د ا ق أو احمل مكة عـن جر" سلمي ا تحقطلب  لق ل تعاقـد   ملميـة أخـرى  ى الطـرف ا
سلمي يه ا  " لل املطلوب ا

يـه  ى الطـرف  ميه، او اكن حمكومـا  شخص املطلـوب   ـسللـ لاذا اكن مثة اهتـام مو ـه اىل ا
سلمي، وجـب  هـا ا سلمي عن جرمية  الف ت  الىت طلب مـن ا يه ا تعاقد املطلوب ا ل  ـا لمل  لل

تعاقد رمغ ذ  أن یفصل  تعاقـد ل طلب ايفمل ىل هذا الطرف ا ملسلمي، وان خيـرب الطـرف ا  ـ
نصوص  لهيا  رشوط ا ملالطالب بقراره  ه وفقا   . ق من هذه  تفا ة٤٨/  املادةيفف ل

تعاقـد يفو تـه  ى الطـرف ا شخص املطلـوب حـىت  ى حم  سلمي ا مل  ا  ا ول یؤ ل  مك ت ل لق هتـ 
سلمي واذا اكن حمكوما، حىت یمت  ذ العقوبة احملكوم هب يه ا تنفاملطلوب ا  هذه احلا  يفی ا، و ع ل ل

يه املادة  شار ا هيا٤٨ لما نصت   . مل ا



 

 ٢٥٩

ئـات أحاكموال حتول  ثول امام ا شخص املطلوب مؤ ا  ي هذه املادة دون اماكن ارسال ا لهل لم ق
ئات  هد رصا ة   ادته مبجرد ان تصدر ا تعاقد الطالب  ىل ان  ية  ى الطرف ا يالقضا مل لهئ یتع

ية  یه قرارها   .  شأنهيفئالقضا
  ٥٠/ مادة

هايفوقوع تعدیل " شخص املطلوب من أ يف الفعل موضوع اجلرمية الىت سمل ا ل ل   "  ك 
ميه تعدیل  شخص املطلوب  سلمي ا ناء سري اجراءات ا عوى وبعد  ل سلاذا وقع ا يف يفث   ك  

يـه أو  ها فـال جيـوز تو ـه اهتـام ا شخص املطلوب من أ لالفعل موضوع اجلرمية الىت سمل ا جل  ل
ته   سلميمكحم  ها اجلدید  ح ا نارص املكونة  لجرمية  ت  اذا اكنت ا للع يف    . بتك

  ٥١/ مادة
تو ف املؤقت" قسم مدة ا ل  " ح

تو ف املؤقت  قسم مدة ا ل ياطى(حت تو ف   حل ا  من هـذه ٤٣/ س احلاصل ا ادا اىل املادة) ق
تعاقد طالبأیق تفا ة من  سمل  ى الطرف ا شخص ا ملة عقوبة حيمك هبا  ىل ا مل سلميل  . ل  ا

  ٥٢/ مادة
ها" شخص عن جرمية أخرى  ري الىت سمل من أ  " ل لحم مكة ا

سه  ـذا لعقوبـة  تـه حـضور  أو  شخص ا ى سـمل أو حم  نفال جيوز تو ـه اهتـام اىل ا تج مك ـ  لـ
ها واجلـرامئ املربطـة  سلمي  ري ت  الىت سمل من أ تحمكوم هبا عن جرمية سابقة  ىل  رخي ا ل ل 

سلمي   هبا أو اجلرامئ ال يةيفل ىت ار كهبا بعد ا  : ت احلاالت  
ي  اخلـروج مـن -أ يحت   حریـة وو سمل قد ا شخص ا سـ اذا اكن ا ت مل تعاقـد إقلـميل مل الطـرف ا

يــه ومل یغــادره  ــالل  سمل ا لا يــه ٣٠ملــ يــا أو خــرج  ــه و ــاد ا نــه هنا ل یومــا بعــد  فــراج  ئ مع
ياره  . خ  

تعاقد ا ى س-ب رشط تقـدمي طلـب  دیـد مرفـق ملاذا وافق  ىل ذ  الطرف ا  لمه وذ  
نصوص  لهيا  مل  دات ا تـضمن اقـوال ٤٢/  املادةيفمل س ی من هذه  تفا ة ومبحرض قـضاىئ  ق

يحت   فرصة تقدمي مذ رة بدفا ه  شار  ه اىل انه ا سلمي و شأن ا داد ا سمل  شخص ا تا مل    فل لم
سلمي يه ا تعاقد املطلوب ا تصة  ى الطرف ا هات ا ل اىل ا مل ل   . جل



 

 ٢٦٠

  ٥٣/ مادة
ثة" شخص اىل دو    لسلمي ا ل   " 

ثـة،  يـه اىل دو    سمل ا شخص ا سلمي ا لال جيوز لطرف  عاقد  ل مل ل نـصوص يفم  مل  ـري احلـا  ا
ند يف لهيا  تعاقد ا ى ٥٢ ادةمن امل) أ(لب ا ناء  ىل موافقة الطرف ا مل من هذه  تفا ة    ب ق

يه، و بـا اىل الطـرف مل هذه احلا  یقـدم الطـرف ايفلسلمه ا سلمي  يـه ا طلتعاقـد املطلـوب ا لل ـ
ثة ثا س ة من الو ئق املقدمة من ا و  ا شخص مرفقا به  سمل  ه ا تعاقد ا ى  لا ل ل   . ممل 

  ٥٤/ مادة
هم"  "  سه سلمييل مرور  ش اص املقرر 

ميه اىل طرافتوافق األ شخص املقرر  تعاقدة  ىل مرور ا ل سل ا  مهنا من دو  اخرى  ـرب أيمل
ناء  ىل طلب یو ه ا هيا، وجيب ان  كون الطلب مؤیدا   دات الالزمـة ميقلإ س ها وذ   ملـب

بقا أل سلمي  بات ان  مر  علق جبرمية ميكن أن تؤدى اىل ا طال لث   يفو. ق هـذه  تفا ـةحـاكمم
ية ميه  ع القوا د اآل شخص املقرر  نقل ا ت دام الطرق اجلویة  ت ا  ا ت ل ل  :  سل س 

تعاقـد الطالـب  خطـار ا و  الـىت اذا مل  كن من امل-أ بـوط الطـا رة یقـوم الطـرف ا ملقـرر  ه
نصوص  لهيا  ملتعرب الطا رة فضاءها بوجود ا دات ا س  . ق من هذه  تفا ة٤٢/  املادةيفمل س 

بقـا أليفو تعاقد الطالـب  بوط  ضطرارى جيوز  لطرف ا ط  ا  ا مل  مـن ٤٣/  املـادةحـاكمله
لقهذه  تفا ة طلب القاء ا ض  بـا  ملـرور وفقـا ق ميه ریـ  یو ـه  شخص املقرر  طل ىل ا  ـسلل

نصوص  لهيا  ملرشوط ا بطت الطا رة /  الفقرة  وىل من هذه املادةيف ل  يفهاىل ا و  الىت 
 . اراضهيا

بـا -ب تعاقـد الطالـب ان یقـدم  بـوط الطـا رة وجـب  ـىل الطـرف ا طلاذا اكن من املقرر  مل ه
و  املطلوب ا هيا املوافقـة  ـىل املـرور تطالـب ىه األخـرى   ا  ما اذا اكنت ا يف ملرور و

شأنه تعاقد الطالب وت  ا و   مل ميه فال یمت هذا املرور   بعد اتفاق الطرف ا  . ب سل
  ٥٥/ مادة

تعاقد املوجود حاكمتنف ذ األ" بة  لحریة  ى الطرف ا ية بعقوبة سا مل القا ل مي يفض ه احملكوم قلإ
 "  ليه

نة حاكمتنفجيوز  ذ األ بة  لحریة ملدة تقل عن  ية بعقوبة سا س  القا ل  طـراف ا ـد األإقلـمي يفض
تعاقد ا ى اصدر احلمك اذا وافق  ناء  ىل طلب الطرف ا يه  تعاقدة املوجود  ه احملكوم  ملا ب فمل ل

تعاقد املطلوب  یه ا ذ يه والطرف ا لتنف ىل ذ  احملكوم  مل  .  ل



 

 ٢٦١

  ٥٦/ مادة
سلمي"  " ل مرصوفات ا

سلمي یتحمل الط يع املرصوفات املرتبة  ىل اجراءات ا سلمي  يه ا تعاقد املطلوب ا ت ـرف ا مج ل  لمل ل
شخص  ارج  تعاقد الطالب مرصوفات مرور ا تحمل الطرف ا يه و لالىت تمت فوق ارا مل ی  إقلميض

سلمي يه ا تعاقد املطلوب ا ل الطرف ا  . لمل
سمل اىل شخص ا يع مرصوفات عودة ا تعاقد الطالب  تحمل الطرف ا ملو ل مج مل  املاكن ا ى اكن ی

ته او حمك برباءته ئو ميه اذا  ت  دم  ي ه وقت  لس  م ث  .  سلف
  ٥٧/ مادة

ية" نا رشطة ا سلمي مع ا ب العرىب  ئيق اجراءات طلب ا جل ملكس   ل ل  " ت 
نـصوص  لهيـا طرافتتوىل األ سلمي ا يق اجراءات طلب ا تعاقدة  مل ا س   لمل ق هـذه  تفا ـة يفت 

نظمة العرية  بف   هنا وبني ا مل يـة(  فاع  ج عى ضد اجلرمية ب نا رشطة ا ئا ب العرىب  جل ) ملك ل
نـصوص  لهيـا  يـة وا ملوذ  عن طریق شعب  تصال ا نظمـةيفملعن شاء ا مل اتفا ـة ا و ـىل . ق ـ

يـة بـصورة مـن  نا رشطة ا نظمـة  سلمي اخطـار  ـب ا يه ا تعاقد املطلوب ا ئالطرف ا جل مل لـ ل  مكمل ل
سلمييفالقرار الصادر   . ل  شأن طلب ا

 
سابعا لباب ا  ل

متون ا هيا ی  ذ عقو ت احملكوم  لهيم  ى ا ول الىت   تنف
 

  ٥٨/ مادة
 " لتنفرشوط ا ذ"

ية حاكمتنفجيوز  ذ األ بة ا ر ة ا ية ا لقطع اجلزا س  ية(ملك ئ  طرافوالصادرة  ى ا د األ) ئا هنا
تعاقدة  يه،طراف من األأي إقلمي يفملا يه من موا ن  خرى ا ى  كون احملكوم  ناء  ىل ط ل ب 

رشط  ية تبه، اذا توافرت ا ل  : طل
بة  لحریـة ال تقـل مـدهتا أو املـدة ا ـة مهنـا أو القـاب  -أ ملتبق ان  كون العقوبة احملكوم هبا سـا ل

هر تة أ ش ذ عن  س نف  .  لت
بقـا  لـامدة-ب سلمي  ط ان  كون العقوبة من أ ل ا دى اجلرامئ الىت ال جيوز فهيا ا ) ٤١/ (ل ـ

 . قمن هذه  تفا ة



 

 ٢٦٢

تعاقد املطلوب ا ذ  یـه -جـ يه  ى الطرف ا لتنف ان  كون العقوبة من أ ل فعل معاقب  مل  ل
هر تة أ بة  لحریة ال تقل مدهتا عن  شبعقوبة سا س   . ل

يه-د نه احلمك واحملكوم  تعاقد الصادر  ع ل ان یوافق  ىل طلب ا ذ لك من الطرف ا مل  . لتنف
  ٥٩/ مادة

 " لتنفاحلاالت الىت ال جيوز فهيا ا ذ"
ية حاكمتنفال جيوز  ذ األ  : ت احلاالت  يةيفئ اجلزا

تفق ونظـام ا ـذ  ى -أ تعاقد طالب ا ذ ال  نف اذا اكن نظام  ذ العقوبة  ى الطرف ا نف تنف ت لت یل مل
تعاقد الصادر  ه احلمك فالطرف ا  . مل

تعاقد الـصادر  یـه احلـ-ب مك مل اذا اكنت العقوبة قد انقضت مبىض املدة وفق قانون الطرف ا
تعاقد طالب ا ذ لتنفأو الطرف ا  . مل

تأدیـب أو احلریـة املرا ـة أو العقــو ت -جــ ق إذا اكنـت العقوبـة تعـد مـن تــدابري اإلصـالح وا ل
تعاقد طالب ا ذ ية اإلضا ة وفقا لقوانني ونظام الطرف ا نفالفر لتف مل  . ع

  ٦٠/ مادة
 " تنف ذ العقوبة"

نفجيرى  ذ العقوبة وفق نظام ا ذ املعمول  تنف تعاقد طالب ا ـذ  ـىل أن لت لتنفبه  ى الطرف ا مل
يه من أ ل اجلرمية ذاهتا ياطى وما قضاه احملكوم  تو ف   حل  لختصم مهنا مدة ا  . ق

  ٦١/ مادة
 " آ ر العفو العام أو العفو اخلاص"

تعاقـد  يه لك من العفو العام والعفـو اخلـاص الـصادر ن  ى الطـرف ا ملرسى  ىل احملكوم    ل
 . حلمكا ى اصدر ا

تعاقد طالب ا ذ يه العفو اخلاص الصادر  ى الطرف ا رسى  لتنفوال  مل  .   ل
يـه، اخطـر  شمل احملكـوم  تعاقد طالب ا ذ واكن  لتنفمل ـ لأما اذا صدر عفو  ام من الطرف ا
يـه  ـذ مـا  تعادة احملكوم  نه احلمك ا ى   ان یطلب ا تعاقد الصادر  لتنفبذ  الطرف ا س  ل ع مل

 . كوم هباتبقى من العقوبة احمل
تقدم هبذا الطلب  الل  تـرب انـه رصف ١٥یواذا مل  یع یوما من  رخي ابال ه هبـذا  خطـار 

يه بق العفو العام  ىل احملكوم  يه و تعادة احملكوم  نظر عن ا یط لا س  ل  . ل



 

 ٢٦٣

  ٦٢/ مادة
فتقدمي طلب  ذ احلمك واجراءاته والفصل  ه"  " تنف

جلیقدم طلب  ذ احلمك و ت  ه من  ل ا ق ف ی نصوص  لهيا تنف تصة وفق  جراءات ا ملهة ا  يف 
تعاقد ا ى اصدر احلمك باب والقوا د املعمول هبا  ى الطرف ا ملهذا ا  . ل

  ٦٣/ مادة
نـصوص  لهيـا " ية و ضا ة ا مليق العقو ت الفر ع فب تعاقـد طالـب يفتط مل قـانون الطـرف ا

 " لتنفا ذ
بق  ىل احملكوم  تعاقد طالب ا ذ ان  یط لطرف ا ناسب العقوبة احملكوم هبـا مـن لتنفمل یيه ما   ل

نص احلمك  لهيا او  ىل نظريها بقا لقانونه وذ  اذا مل  ية واضا ة  یفر ط  . فع
سمل  ش اص املوجود ن  یه املو ه ا هيم اهتام طرافیتعهد لك طرف من األ تعاقدة ان  مل  ا

ية  ى  ئـات القـضا تصة أو احملكوم  لهيم من ا هات ا ئمن ا ي له  تعاقـدة طـراف األ مـنأيجل مل ا
رشوط الواردة  بابيفل خرى وذ  وفقا  لقوا د وا  . ل هذا ا

  ٦٤/ مادة
نقل وا ذ" لتنفمرصوفات ا  " ل

يه اىل  تعاقد ا ى صدر احلمك  یه مرصوفات نقل احملكوم  مل لتحمل الطرف ا  الطـرف إقلميی
تحمل هذا الطرف   ري مرصوفات  ذ الع تعاقد طالب ا ذ و نفا تنف یت  . قوبة احملكوم هبالمل

يات  يــة ا نا رشطة ا نقــل مــع ا ــب العــرىب  يق اجــراءات طلــب ا ئ ــضو راعــى  جل ل لــ ملقس  ملك لت ــ
نصوص  لهيا   . ٥٧ ادة امليفملا

 
ثامن باب ا لا  ل

تا ةحاكماأل" م ا  "خل
 

  ٦٥/ مادة
ية الالزمة لوضع  تفا ة موضع ا ذ" نفاختاذ  جراءات ا ا لتق  "  ل

نة  ى األ يـة الصـدار القـوانني طرافمعيتعمل لك  ة   ل املوقعة  ىل اختاذ  جراءات ا ا
ية الالزمة لوضع هذه  تفا ة موضع ا ذ) املراس مي(وا لواحئ  نفا لتق  . لتنظمي



 

 ٢٦٤

  ٦٦/ مادة
تصدیق وا ول و قرار" لقا  " ل

تصدیق  لهيا أو  وهـا أو اقرارهـا مـن األ ل كون هذه  تفا ة حمال  ق  املوقعـة وتـودع طـراف لق
تصدیق او ا ول او  قرار  ى  مانة العامة جلامعة ا ول العرية و  بئق ا  مو د اقصاه يفلقل

تصدیق أو ا ول أو  قـرار و ـىل  مانـة العامـة ابـالغ سـا ر ا ول ٣٠ لق یوما من  رخي ا ل
نظمة العريـة   فـاع  ج عـى ضـد اجلرميـة  ـلك  ب عضاء و مانة العامة  ت  أیـ لم لـداع 

 . ئق و رخيهالو 
  ٦٧/ مادة

 " قرس ن  تفا ة"
قرسى هذه  تفا ة بعد مىض  تـصدیق  لهيـا أو  وهـا أو أی یوما من  رخي ٣٠  لداع و ئق ا ق ل

 . ب  امعة ا ول العريةيفاقرارها من ثلث ا ول  عضاء 
  ٦٨/ مادة

 " ق نضامم اىل  تفا ة"
نضم ا هيا بطلب  رس  ب دو  من دول اجلامعة العرية  رييجيوز أل ت املوقعة  ىل  تفا ة ان  ق

 . اىل امني  ام اجلامعة
بة  نضامم مربطة هبذه  تفا ة مبجرد  قترب ا و  طا ت ل ها  لهيـا أو  وهـا أیتع لداع ويقة تـصد ق یق ث

 . داعی یوما من  رخي األ٣٠أو اقرارها ومىض 
  ٦٩/ مادة

 " هافطراق  تفا ة ملزمة ألأحاكم"
يـع أحاكم  كون-أ مجل هذه  تفا ة ملزمة  تعاقـدة فـال جيـوز لطـرفني او  كـرث مـن فأطراق ملهـا ا
تعاقدة  تفاق  ىل ما خيالف طرافاأل  . اأحاك مل ا
نص  كرث أی أحاكمق هذه  تفا ة مع أحاكم اذا تعارضت -ب بق ا لة اتفا ة  اصة سابقة  یط ق

سلمي املهتمني واحملكوم  لهيم ل  قا   . حتق
  ٧٠/ مادة

 " ق  تفا ةحاكم دم جواز ابداء حتفظات خمالفة أل"
بدى طراف طرف من األيال جيوز أل نـا  ـىل خمالفـة أيی ان  نطـوى رصا ـة أو  مض حتفظ  ی

ها فنصوص هذه  تفا ة أو خروج عن أهدا ق  . ل



 

 ٢٦٥

  ٧١/ مادة
س اب من  تفا ة" ق    " 

نـاءيال جيوز أل سحب مـن  تفا ـة    ب طرف  عاقـد ان  ق ـ تـاىب  ب یم مـس  ـىل طلـب  ك
 . ب رس  اىل أمني  ام  امعة ا ول العرية

هور من  رخي ارسال الطلب اىل أمـني  ـام  امعـة  تة  ش رتب  س اب أ ره بعد مىض  س   
 . با ول العرية

سلمي الـىت قـدمت  ـالل تـ  املـدة ولـو أحاكمتظل  بات ا بة اىل  طل   تفا ة  فذة   لس  ل  ق
سلمي بعدها   .ل حصل هذا ا

  ٧٢/ مادة
يا" لالغاء  تفا ات املعمول هبا  ا  " ق

ثالث املعقـودة  ـام  بة   ول الىت صادقت  لهيا حمـل  تفا ـات ا لـحتل هذه  تفا ة   قس  ّق لّ 
شأن لك من اإليف ١٩٥٢ يا  ل  نطاق  امعة ا ول العرية واملعمول هبا  ا ت و   ت  ال ب

ية و ذ األ تنفالقضا  . ني  وسلمي ا رمحاكمئ
يابـة عـن یأوت نـدوبون املفوضـون ا ـة اسـامؤمه بعـد هـذه  تفا ـة  نيدا ملا تقدم قـد وقـع ا ب قمل مل 

ها  . مسحكوماهتم و 
سعودیة یـوم  نـة الـر ض  امصـة اململكـة العريـة ا لـحررت هذه  تفا ـة   لغـة العريـة مبد ب ی ب ق

ية  ام  ثا هر جامدى ا رش ن من  ثالث وا ن ربعاء ا ل لع هر  هـ املوا١٤٠٣شل سادس من  شـفق ا ل
ب  الدیة من أصـل وا ـد حيفـظ  المانـة العامـة جلامعـة ا ول العريـة ١٩٨٣ن سان / ا ریل م

نضمة طراف وسمل صورة مطابقة لألصل  لك طرف من األ مل املوقعة  ىل هذه  تفا ة أو ا ق
 .ا هيا

 



 

 ٢٦٦

تعاون القضاىئ  ب لاتفا ة الر ض العرية   )٦٩تعدیل املادة (ق
 

 دورة يف ٦/٤/١٩٨٣املؤرخ ) ١(لس وزراء العدل العرب مبوجب قراره رمق وافق  لهيا جم
 . انعقـاده العادى األوىل

تارخي  ية  بوقعـت  تفـا يـع ا ول  عـضاء  ـدا لك " الر ض  " ٦/٤/١٩٨٣قـ مجمن  ل  ق
بهوریة مرص العرية ( من  هوریة القمر  حتادیة  سال ة -مج م   ). مج

ن لد لت  تفا ة  زي ا تـداء مـن  رخي ق نص املـادة ٣٠/١٠/١٩٨٥بفاذ ا يقـا  لـ ، وذ   تطب
 مهنا ) ٦٧(

 : ا ول املصـدقة 
تارخي  سطني  بدو     ٢٨/١١/١٩٨٣فل

تارخي  بهوریة العراق    ١٦/٣/١٩٨٤مج
ية  هوریة ا  مجل مينا

تارخي  ية  ية ا مين ا ميقرا بهوریة ا ب لشعط   ١٣/٤/١٩٨٤مج 
تارخي  ية  هوریة العرية ا با ن   ١١/٦/١٩٨٤مجل ميب

تارخي  سودان  بهوریة ا ل   ٢٦/١١/١٩٨٤مج
تارخي  ية  تا هوریة  سال ة املور با ن ی م   ١٧/٦/١٩٨٥مجل

تارخي  سوریة  هوریة العرية ا با ل ب   ٣٠/٩/١٩٨٥مجل
تارخي  ية  بهوریة الصومال ا ميقرا ط   ٢/١٠/١٩٨٥مج

تارخي  ية  تو هوریة ا با س    ٢٩/١٠/١٩٨٥مجل ل
تارخي  ية  ها ية ا باململكة  رد مش   ١٧/١/١٩٨٦لن

تارخي  باململكة املغرية    ٣٠/٣/١٩٨٧ب
تارخي  ية العظمى  ية  شرت  بامجلاهريیة العرية ا ة ا ب  ي شعب ل ل  ٦/١/١٩٨٨  

تارخي  ت دة  بدو   مارات العرية ا مل   ١١/٥/١٩٩٩ب
تارخي  بنة عامن    ٢٨/٧/١٩٩٩سلط
تارخي  بحر ن  بدو  ا   ٢٣/١/٢٠٠٠ل

تارخي  سعودیة  باململكة العرية ا ل   ١١/٥/٢٠٠٠ب
تارخي  ية  ية ا هوریة اجلزا ریة ا ميقرا با ب لشعط   ٢٠/٥/٢٠٠١مجل



 

 ٢٦٧

بة   ول اليت صادقت  لهيا حمل  تفا ات ) ٧٢(ووفقا  لامدة  قمهنا حتل هذه  تفا ة   ل س ق
ثالث املعقــودة  ــام  شأن لك مــن ١٩٥٢لــا ت  ــال اإل: ب ــ يف نطــاق  امعــة ا ول العريــة 

ية ، و  تنفواإل  ت القضا  .   ، وسلمي ا رمنيحاكمذ األئ
تعاون القضاىئ  ) ٦٩( تعـدیل املادة  ب لمن اتفا ة الر ض العرية   ق

باتفا ـة الـر ض العريـة " مـن ) ٦٩(وافق جملس وزراء العدل العـرب  ـىل تعـدیل املـادة - ق
ـــضاىئ  ـــاون الق ـــام " لتع ـــة   ـــراره رمق ١٩٨٣املوقع ـــؤرخ ) ٢٥٨( وذ  مبوجـــب ق  يفامل

رشيف ٢٦/١١/١٩٩٧ ثالث  ع دور انعقاده العادى ا  . ل
بح نص هذه املادة كام یىل یصيث   : حب

قال ختل هذه  تفا ة  التفا ات اخلاصة بني بعض ا ول  عضاء و"  أحاكم  ا  تعارض يفق
سلمي املهتمـني أي أحاكمقهذه  تفا ة مع  يقا  بـق  تفا ـة  كـرث  حتقــ ـ اتفا ـة  اصـة  ل ط ًف ق ق
تعاون األمين والقضاىئ حتقواحملكومني و ق  ".  ا االت  خرىيفل ا

تعدیل -  : ل ا ول املصدقة  ىل ا
تارخي  سطني  بدو     ١٩٩٨ /٩/ ١٥فل

تارخي  ت دة  بدو   مارات العرية ا مل   ١١/٥/١٩٩٩ب
تارخي  ية  تو هوریة ا با س    ١٩٩٩ /٥/ ٢٥مجل ل

تارخي  بنة عامن    ٢٨/٧/١٩٩٩سلط
تارخي  بحر ن  بدو  ا   ٢٣/١/٢٠٠٠ل

تارخي  سعودیة  باململكة العرية ا ل   ١١/٥/٢٠٠٠ب
تارخي  ية  ية ا هوریة اجلزا ریة ا ميقرا با ب لشعط   ٢٠/٥/٢٠٠١مجل

نفاذ-  : ل  رخي ا
تعدیل  زي ا ذ بعد ميض  لتنفید ل هذا ا يه أو أی یوما من  رخي ٣٠ل تصدیق  ل لداع و ئق ا

 . اجلامعة يفق و  أو اقراره من ثلث ا ول  عضاء 
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تارخي  سمرب  ام ١٤بالصادرة   م١٩٥٢  د
 

 :املادة األوىل
ية  نا تعویض من احمل مك ا ية أو جتاریة أو قاض  ئلك حمك هنايئ مقرر حلقوق مد جل ب يـة(ن أو ) ئاجلزا

ية يف إ ـدى دول اجلامعـة العريـة  كـون  ئـة قـضا ية صادر مـن  ب علق  ألحوال ا ئ ي هشخص ل م
 .ق هذه  تفا ة حاكمًعة وفقا ألً لتنفقابال  ذ يف سا ر دول اجلام

 
ية ثا ناملادة ا  :ل

سلطة القــضا ئال جيــوز  تــصة يف ا و  املطلــوب إ  لــ بحــث يف موضــوع  ية ا تهيــا ا ــذ أن  لتنف
ية ها أن  رفض  ذ احلمك إال يف األحوال اآل تا عوى وال جيوز  نف  -:تل

نظر ا عو  -أ  تصة  ية اليت أصدرت احلمك  ري  ئة القضا بإذا اكنت ا خم ئ  سى  ب لهي
ــق"هتــا   ــدم وأل ــصاص املطل ــصاص" خ ــدم    سب قوا ــد    خأو   حبــ

 .ا ويل
يح   -ب  نوا  ىل الو ه ا لصحإذا اكن اخلصوم مل   .یعل
نظام اآلداب العام أو اآلداب العامـة يف ا و  املطلـوب   -ج  لإذا اكن احلمك خمالفا  ً

سلطة يف تقــد ر  ونـه كـذ  و ــدم  ـذ مــ نفإ هيـا ا ـذ ، ويه صــا ة ا ح تنف لـت ا ل
سلطة  نظام العـام أو اآلداب العامـة فهيـا ، ويه صـا ة ا لـتعارض  ه مع ا ل حی م
نظـام العـام أو اآلداب  تعارض  ـه مـع ا ليف تقد ر  ونه كذ  و دم  ذ ما  می تنف

ترب كقا دة معو ة دوية  بدأ  لالعامة فهيا ، أو إذا اكن احلمك  اقضا  مع ممل  .ًم
ذات ا ملوضوع من إ ـدى إذا اكن قد صدر حمك هنايئ بني نفس اخلصوم يف   -د 

قحم مك ا و  املطلوب إ هيا ا ذ ، أو أنه تو د  ى هـذه احملـ مك دعـوى  ـد  لتنف

  م١٩٥٢اتفاقية تنفيذ األحكام األجنبية 
 بني الدول أعضاء جامعة الدول العربية

 السابعالملحق 



 

 ٢٦٩

نظر بني نفس اخلـصوم يف ذات املوضـوع رفعـت  ـل إقامـة ا عـوى أمـام  قا ل
 .تنفاحملمكة اليت أصدرت احلمك املطلوب  ذه 

 
ثة ثا لاملادة ا  :ل

سلطة املطلـوب إ هيـا ا ـذ مع مرا اة ما ورد يف املادة األوىل من هذ نفه  تفا ة ال متـ  ا لتق لـ
بحلمك احملمكني الصادر يف إ دى دول اجلامعة العرية ، إ ادة حفص موضـوع ا عـوى الـصادر 
ها أن  رفض طلب  ذ حمك احملمكني املرفوع إ هيـا  نففهيا حمك احملمكني املطلوب  ذه ، وإمنا  ل تنف ت

ية  -:تيف األحوال اآل
تنفو  املطلوب إ هيا  ذ احلمك ال جيزي  ل موضوع الزناع عن إذا اكن قانون ا   -أ 

تحكمي   .لطریق ا
ي ني   -ب  رشط أو لعقد حتكمي  حصإذا اكن حمك احملمكني  ري صادر  ذا  ل  .تنف
بقـا  لقـانون   -ج  تحكـمي أو  بقـا لعقـد أو رشط ا تصني  ًإذا اكن احملمكني  ري  طً ل ط خم

 .مقا ي صدر قرار احملمكني  ىل  ضاه 
يح إذا اكن اخل  -د  نوا  حلضور  ىل الو ه ا لصحصوم مل   . یعل
نظام العام ، أو اآلداب العامـة يف ا و    -ه  لإذا اكن يف حمك احملمكني ما خيالف ا

سلطة يف تقد ر  ونه كذ  و دم  ذ  نفاملطلوب إ هيا ا ذ ، ويه صا ة ا ح تنف لت ل
نظام العام أو اآلداب العامة فهيا  تعارض  ه مع ا لما   .می

يا يف ا و  اليت صدر فهيا إذا اكن حمك احمل  -و  ًمكني  س هنا ئ  .ل
 

 :املادة الرابعة
رسي هذه  تفا ة ب قال   الـيت تـصدر ضـد حكومـة ا و  حـاكم و ه من الوجوه  ىل األأي 

يفـة فقـط ، كـام ال  ظاملطلوب إ هيا ا ذ أو ضد أ د موظفهيا عن أعامل قام هبـا  ب الو س لت ـنف
ب  تنف  يفی  اليت  احاكم رسي  ىل األ لذها مع املعاهدات و تفاقات ا وية املعمول هبا يف ا ل

يه ا ذ  لتنفاملطلوب إ  .ل
 

سة  :ماملادة اخلا
ية تجيب أن  رفق بطلب ا ذ ا دات اآل ملنف س  -:لت



 

 ٢٧٠

تـصة  لحـمك  لحـمك املطلـوب  -١ هـات ا بق األصل مصدق  لهيا من ا ية  ط صورة ر جلمس
يغة ا ذیة  نف ذه املذیل   تنف لت  .لص

ية دا   ىل أن احلمك مت  اإ النأصل  -٢ هادة ر مسحلمك املطلوب  ذه أو  ش ه  ـىل إ النتنف
يح   .لصحالو ه ا

تصة دا   ىل أن احلمك املطلوب  ذه هو حمك هنـايئ واجـب  -٣ هات ا نفهادة من ا جل تش  
 .لتنفا ذ 

ئــة  -٤ تــصة أو أمــام  هــات ا نــوا  حلــضور أمــام ا يهادة دا   ــىل أن اخلــصوم أ ه ل  جل شــ
يح إذا اكن احلمك أو قرار احملمكني املطلوب  ذه قد صـدر احملمكني  ىل الو تنف ه ا لصح

يا  ًيا ب  .غ
 

سادسة  :لاملادة ا
هـا يف حاكم كون لأل تقرر  ذها يف إ دى دول اجلامعة نفـس القـوة ا ذیـة الـيت  ل اليت  نف تنف لت ی

بة ا ذ  لتنفحم مك ا و  طا  .ل
 

سابعة  :لاملادة ا
بة ر  بة اأ لال جيوز مطا ل ا و  طا تقـدمي رمس أو أمانـة أو ل ب ذ يف بـ  مـن بـالد اجلامعـة  تنف
تـع بـه هـؤالء مـن حـق يف أ كفا  ال یلزم هبا ر  ب  ، كـذ  ال جيـوز حرمـاهنم ممـا  مت هذا ا  ل

ية  ية أو اإلعفاء من الرسوم القضا سا دة القضا ئا ئ  .مل
 

ثا ة ماملادة ا  :ل
تصة الـيت  رفـع إ هيـا يةا  سلطة القضا ئ تعني لك دو  ا بـات ا ـذ أو إجراءاتـه وطـرق ل لتنف  طل

تعاقــدة  شأن وبلـغ ذ  إىل لك مــن ا ول ا ملالطعـن يف األمــر أو القـرار الــصادر يف هـذا ا ت لــ
 .األخرى 
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تاسعة  :لاملادة ا
توریة يف أقـرب وقـت  هـا ا  بقـا  سـ یصدق  ىل هذه  تفا ة من ا ول املوقعة  لهيـا  نظمط لق ً

تصدیق األمانة  ًالعامـة جلامعـة ا ول العريـة الـيت تعـد حمـرضا بلممكن ، وتودع و ئق ا داع أیـب
تعاقدة األخرى  ملويقة تصدیق لك دو  وبلغه إىل ا ول ا ت  .ث

 
 :املادة العارشة

نضم إ هيا ب تجيوز  ول اجلامعة  ري املوقعة  ىل هذه  تفا ة أن    رسل مهنا إىل األمني إ النق
بلغ انضام یالعام جلامعة ا ول العرية ا ي   . ا إىل ا ول املوقعة ب

 
رش  :عاملادة احلادیة 

هر من  شیعمل هبذه  تفا ة بعد   داع و ئق تصدیق ثالث من ا ول املوقعة  لهيا ورسي أیق
هر من  ها أو انضام ا أیشيف شأن لك من ا ول األخرى بعد  یقداع ويقة تصد  .ث

 
رش ية  ثا عاملادة ا ن  :ل

تت  لك دو  مربطة هبذه  تفا ة أن    رسـ  لألمـني العـام جلامعـة إ النسحب مهنا وذ  بق
هر من  رخي إرسال اإل تة أ س اب واقعا بعد ميض  ترب   شا ول العرية ، و س  یع   به ،  النًب

بقى  ق ذها  ل هنت اليت طلب حاكمساریة  ىل األق  تفا ة أحاكمت ىل أن   .ة املدة املذ ورةأینف
  



 

 ٢٧٢

  
 
    .األحدب، عبداحلميد   -١

    .، مؤسسة نوفل ، بريوت ، الطبعة األوىل ه ومصادره كامأحالتحكيم 
 

    .األحدب، عبداحلميد   -٢
    .، مؤسسة نوفل ، بريوت ، الطبعة األوىل التحكيم يف البالد العربية 

 
    .األحدب، عبداحلميد   -٣

     .، مؤسسة نوفل ، بريوت ، الطبعة الثانيةموسوعة التحكيم 
 

    .األحدب، عبداحلميد   -٤
 الـدور الفعـال للقـضاء يف        املؤمتر الدويل عن   ،   لتحكيم الدويل القانون النموذجي ل  

    .م٢٠٠٥ نوفمرب ٢١ – ١٩، شرم الشيخ التحكيم
 

    .األحدب، عبداحلميد   -٥
، املركز اليمين للتوفيق والتحكيم،  التحكيمية األجنبية يف الدول العربية      حكامتنفيذ األ 

    .م ٢٠٠٣صنعاء ، الطبعة األوىل ، 
 

    . حممد بن أمحداألزهري، أيب منصور   -٦
.م٢٠٠١ ، دار املعرفة للطباعة والنشر ، بريوت ، الطبعة األوىل ،             معجم ذيب اللغة  

   
      . مالك بن أنس أبو عبداهللا،األصبحي   -٧

    . ، دار إحياء التراث العريب ، بريوتموطأ اإلمام مالك
     .حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي

 
    .، حممد ناصر الديناأللباين   -٨

 ، املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر ، بريوت ، الطبعة األوىل ،            داودصحيح سنن أيب    

  قائمة املصادر واملراجع
 



 

 ٢٧٣

    .م١٩٩٠
  

     .اإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري، ابن األثري   -٩
  .م١٩٦٣ ،   القـاهرة  ،   املكتبـة اإلسـالمية     ، ة يف غريب احلـديث واألثـر      أيالنه

    .طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي: حتقيق
 

   . الروميالقسطنطيين الباباين، مصطفى بن عبداهللا   -١٠
 ، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت ،           هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املـصنفني      

     .هـ١٤١٣
 

    .باخشب، عمر أبوبكر  -١١
    .هـ ١٤٢٤ ،  ، جدهشرح نظام التحكيم السعودي

 
    .باخشب، عمر أبوبكر  -١٢

املؤمتر الدويل عن الدور الفعال للقضاء يف        ،   دياملفاهيم القانونية لنظام التحكيم السعو    
    .م٢٠٠٥ نوفمرب ٢١ – ١٩التحكيم ، شرم الشيخ 

 
   .بريري، حممود خمتار أمحد  -١٣

. م٢٠٠٤قاهرة ، الطبعـة الثالثـة        ، دار النهضة العربية ، ال      التحكيم التجاري الدويل  
   

    . حممد بن ناصر بن حممد،البجاد  -١٤
، حوث والدراسات اإلدارية ، الرياض     ، مركز الب   سعوديةالتحكيم يف اململكة العربية ال    

      .م١٩٩٩
 

    . اإلمام احلافظ أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل،البخاري  -١٥
    .م٢٠٠٥ ، بيت األفكار الدولية ، األردن ، صحيح البخاري

     .حتقيق أبو صهيب الكرمي
 



 

 ٢٧٤

    .  اإلمام احلافظ أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل،البخاري  -١٦
    . ، دار الفكر الكبريالتاريخ 

  
    . عبداهللا بن عبدالرمحن،البسام  -١٧

 ، دار امليمـان ، الريـاض ، الطبعـة الثالثـة      اإلختيارات اجلليلة يف املسائل اخلالفية    
     .هـ١٤٢٦

 
     . عبداهللا بن عبدالرمحن،البسام  -١٨

   .هـ١٤٢٦، الرياض ، الطبعة األوىل ، دار امليمان     حكامتيسري العالم شرح عمدة األ    
 

    . عبداهللا بن عبدالرمحن،لبساما  -١٩
     .هـ١٤٢٦ ، دار امليمان ، الطبعة األوىل حاشية على عمدة الفقه البن قدامة

  
    .اخلطايب سليمان  أيب،البسيت  -٢٠

 ، دار الكتب العلمية ، بـريوت ، الطبعـة األوىل ،             معامل السنن شرح سنن أيب داود     
    .م١٩٩٦
    حممد الشايف عبد السالم عبد: حتقيق

 
    .لي، عبدالعزيز بن عبداهللالبصي  -٢١

 فعـال املؤمتر الدويل عن الدور ال ، تنفيذ قرارات احملكَّمني يف اململكة العربية السعودية   
    .م٢٠٠٥ نوفمرب ٢١ – ١٩للقضاء يف التحكيم ، شرم الشيخ 

 
    وآخرون. البعلبكي، روحي  -٢٢

ـ          القاموس القانوين الثالثي   ة األوىل ،    ، منشورات احلليب احلقوقية ، بـريوت ، الطبع
    .م٢٠٠٢

 



 

 ٢٧٥

    .البغدادي، اخلطيب  -٢٣
ــاريخ بغــداد ــة األوىل ، ت ــة ، بــريوت ، الطبع ــب العلمي   .م١٩٩٧ ، دار الكت

   .عطا القادر عبد فيمصط: حتقيق 
 

    . منصور بن يونس،لبهويتا  -٢٤
ـ ١٤٠٣ ،بـريوت   ،   ، عـامل الكتـب       كشاف القناع عن مـنت اإلقنـاع         .هـ

 
د بن احلسني بن علي بـن موسـى أبـو أمحـد              احلافظ اإلمام أبو بكر أمح     ،البيهقي  -٢٥

    .اخلسروجردي
ــربى ــي الك ــنن البيهق ــة ، س ــة املكرم ــاز ، مك ــة دار الب   .م١٩٩٤ ، مكتب

     .حممد عبدالقادر عطاحتقيق 
 

 احلافظ اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بـن موسـى أبـو أمحـد                  ،البيهقي  -٢٦
    .اخلسروجردي

، دار الكتـب  عبداهللا حممد بن إدريس الـشافعي معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أيب  
      .العلمية ، بريوت

 
    . عمرالتحيوي، حممود السيد  -٢٧

 ، دار املطبوعـات اجلامعيـة ، اإلسـكندرية ،     التحكيم يف املواد املدنية والتجاريـة     
    .م٢٠٠٦

 
    . عمرالتحيوي، حممود السيد  -٢٨

ــني ــم احملكم ــذ حك ــكندرية ، تنفي ــامعي ، اإلس ــر اجل   .م٢٠٠٣ ، دار الفك
 

    . مسعود بن عمر،التفتازاين  -٢٩
     . ، مكتبة صبيح ، مصرشرح التلويح على التوضيح

 



 

 ٢٧٦

    . حممد بن سليمان،التميمي  -٣٠
ـ ١٤١٦ ، دار ابـن اجلـوزي ، الـدمام ، الطبعةالثانيـة              خمتصر زاد املعـاد      .هـ

 
    . عبد السالم بن عبد اهللا اإلمام أيب الربكات جمد الدينابن تيمية،  -٣١

 .م١٩٥٠ ، مطبعة السنة احملمديـة ،   لى مذهب اإلمام أمحد بن حنبل     احملرر يف الفقه ع   
   

    . منري حممد اجلنبيهي وممدوح حممد،اجلنبيهي  -٣٢
 ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسـكندرية ،   االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وإنفاذها    

    .م٢٠٠٥
  

    .ابن اجلوزي، عبدالرمحن بن علي  -٣٣
    .هـ ١٣٩٩ت ، الطبعة الثانية ،  ، دار املعرفة ، بريوصفة الصفوة

 
     .اجلوهري، امساعيل بن محاد  -٣٤

  .م٢٠٠٥،   ، دار املعرفة للطباعة والنشر ، بـريوت ، الطبعـة األوىل            معجم الصحاح 
    .شيحا مأمون خليل: حتقيق 

 
    . ابن حبان، حممد البسيت  -٣٥

    .م ١٩٥٩ ، دار الكتب العلمية بريوت ، مشاهري علماء األمصار
 

    . داهللا بن حممد األصبهاينابن حبان، عب  -٣٦
   .هـ ١٤٠٨، الطبعة الثانية ،   ، الدار السلفية ، اهلنداألمثال يف احلديث النبوي

 
    . ، حممد بن عبدالرمحناحلبيشي  -٣٧

 ، دار املنهاج، جده ، الطبعة األوىل ،         نشر طي التعريف يف فضل محلة العلم الشريف       
    .هـ ١٤١٧

 



 

 ٢٧٧

    . عبدالفتاح بيومي،حجازي  -٣٨
   .م٢٠٠٤ ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية،         األجنبية حكامالقانوين لتنفيذ األ  النظام  

 
    . أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي،بن حجرا  -٣٩

    .م١٣٧٩ ، دار املعرفة ، بريوت ، شرح صحيح البخاريبفتح الباري 
 

    . أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي،بن حجرا  -٤٠
    .هـ١٤١٢ ، دار اجليل ، بريوت ، الطبعة األوىل  الصحابةاإلصابة يف متييز

    .حتقيق علي حممد البجاوي
 

    . أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي،بن حجرا  -٤١
    .هـ١٤٠٦األوىل ،  ، الطبعة سوريا ، الرشيد ، دار تقريب التهذيب

    .حممد عوامه: حتقيق
 

    .لشافعي أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين ا،بن حجرا  -٤٢
    .م١٩٨٤ ، دار الفكر ، بريوت ، الطبعة األوىل ذيب التهذيب

  
    .محد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي، أبن حجرا  -٤٣

 املعرفـة للطباعـة والنـشر ،         ، دار  الكبري الرافعي أحاديث ختريج يف احلبري تلخيص
    .، الطبعة األوىلبريوت

  
    . حفيظة السيد،حداد  -٤٤

 ، منشورات احلليب احلقوقيـة ،        العامة يف التحكيم التجاري الدويل     املوجز يف النظرية  
    .م٢٠٠٤بريوت ، الطبعة األوىل 

 
    . حفيظة السيد،حداد  -٤٥

 ، دار    التحكيم الصادرة يف املنازعات اخلاصة الدوليـة       أحكامالطعن بالبطالن على    



 

 ٢٧٨

     .الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية
 

    .حداد، حفيظة السيد  -٤٦
، دار الفكر اجلامعي،  التحكيم بني اإلزدواجية و الوحدة    أحكام على   الرقابة القضائية 
    .م ٢٠٠٣اإلسكندرية ، 

 
     .حداد، محزة أمحد  -٤٧

املركـز الـيمين للتوفيـق       ،   حنو مشروع قانون منوذجي عريب للتحكيم التجـاري       
     .م٢٠٠٣صنعاء ، الطبعة األوىل ، ، والتحكيم

 
     .حداد، محزة أمحد  -٤٨

 ،  ركز التحكيم التجاري لدول جملـس التعـاون اخلليجـي         التحكيم وفق قواعد م   
   .م ١٩٩٦

 
    .ابن حزم األندلسي  -٤٩

    .حتقيق أمحد حممد شاكر، دار التراث ، القاهرة ، احمللى 
  

   .حسن، طرح البحور علي  -٥٠
، ، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية       االختصاص القضائي الدويل حبكم التحكيم      

   .م ٢٠٠٦، الطبعة األوىل 
 

    .احلسن، صاحل بن حممد  -٥١
    .هـ ١٤١٧، الرياض ، الطبعة األوىل ،  الضوابط الشرعية للتحكيم

 
    . حممد فتح اهللا،حسنني  -٥٢

   .م٢٠٠٥ ، دار الكتب القانونية ، مـصر ،          شرح قانون التحكيم والتحكيم اإلداري    
 



 

 ٢٧٩

    .حشيش، أمحد حممد  -٥٣
  .م٢٠٠١سـكندرية ،     ، دار الفكـر اجلـامعي ، اإل        القوة التنفيذية حلكم التحكيم   

 
    .فأي فهد بن محود الن،احلقباين  -٥٤

     .هـ١٤٢٦ ، الطبعة األوىل التحكيم التجاري
 

    .احلكيم، جاك يوسف  -٥٥
 ، مؤمتر اليونسيترال حـول قـانون التحكـيم           احملكمني وتنفيذها  أحكاماالعتراف ب 
   .م٢٠٠٥ سبتمرب ١٣ – ١٢ القاهرة، النموذجي 

 
  .بن أسد بن إدريس الذهلي الشيباين   داهللا أمحد بن هالل      اإلمام احلافظ أبو عب    ،بن حنبل ا  -٥٦

     .٢٠٠٥ ، بيت األفكار الدولية ، األردن ، سندامل
 

     .احلنبلي، حممد البعلي  -٥٧
.م١٩٩٩ ، املكتب اإلسالمي للطباعة والنـشر ، بـريوت،           املطلع على أبواب املقنع   

    
    .علي، حيدر  -٥٨

   . ية ، بريوتدار الكتب العلم ، حكامشرح جملة األدرر احلكام 
 

    .خالد، هشام  -٥٩
    .م ٢٠٠٦، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، معيار دولية التحكيم التجاري 

 
    .اخلردجي، سدير  -٦٠

أمهية الدور الذي يلعبه القضاء يف تنفيذ حكم احملكمني إستناداً إىل اتفاقية الريـاض              
 ٢١ – ١٩م الشيخ   ، شر  الدور الفعال للقضاء يف التحكيم     املؤمتر الدويل عن  ،  القضائية  

      .م٢٠٠٥نوفمرب 
 



 

 ٢٨٠

    .اخلزرجي، صفي الدين  -٦١
  .٢٠٠١ ، دار الكتب العلميـة ، بـريوت،          خالصة ذيب الكمال يف أمساء الرجال     

    .جمدي منصور الشوري: حتقيق 
 

    . عبدالعزيز عبداملنعم،خليفة  -٦٢
، مصر،  ، دار الكتب القانونيةالتحكيم يف منازعات العقود اإلدارية الداخلية والدولية      

    .م٢٠٠٦
 

    .آل خنني، عبداهللا بن حممد بن سعد  -٦٣
     .هـ١٤٢٠ ، الطبعة األوىل التحكيم يف الشريعة اإلسالمية

 
   .خري، عادل حممد  -٦٤

 ، دارا لنهضة العربية ، القاهرة ،         احملكمني وإشكاالا حملياً ودولياً    أحكامحجية ونفاذ   
     .م١٩٩٥الطبعة األوىل 

 
    .أبو احلسن البغدادي علي بن عمر ،الدار قطين  -٦٥

    .م١٩٦٦ ، دار املعرفة ، بريوت ، سنن الدار قطين
     .السيد عبداهللا هاشم مياين املدينحتقيق 

 
   . عبداهللا بن عبدالرمحن أبو حممد،الدارمي  -٦٦

     .هـ١٤٠٧ ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة األوىل سنن الدارمي
 

    .األشعث بن سليمان ،داود وأب  -٦٧
    .بريوت  ،العريب التراث إحياء دار ، اودد أيب سنن
    .عبداحلميد الدين حمي حممد :حتقيق

 



 

 ٢٨١

   . الداودي، أمحد بن حممد  -٦٨
    .هـ ١٤١٧ ، مكتبة العلوم واحلكم ، السعودية ، طبقات املفسرين

 
    . قحطان عبدالرمحن،الدوري  -٦٩

توزيـع ،    ، دار الفرقان للنشر وال     عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي      
    .م٢٠٠٢األردن ، الطبعة األوىل 

 
    .مد بن أمحد أبو عبداهللا الدمشقيحمالذهيب،   -٧٠

 ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية ، جده،        ة يف الكتب الستة   أيالكاشف يف معرفة من له رو     
   .م ١٩٩٢الطبعة األوىل ، 

    .حممد عوامه : حتقيق
  

    . حممد بن أمحد أبو عبداهللا الدمشقيالذهيب،   -٧١
    .هـ ١٤٠٤، الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل ، مؤسسة معرفة القراء الكبار

  
    .حممد بن أمحد بن عثمان مشس الدينالذهيب،   -٧٢

    .هـ١٤١٣ ، التاسعة ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة سري أعالم النبالء
    .شعيب األرناؤوط ، حممد نعيم العرقسوسي : حتقيق

  
    . ر عبدالقادرالرازي، حممد بن أيب بك  -٧٣

   .م٢٠٠٦ ، املؤسسة احلديثة للكتاب ، طرابلس ، الطبعة األوىل ، خمتار الصحاح
  

    .الرازي، أيب احلسني أمحد بن زكريا  -٧٤
    .م٢٠٠٠ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، حلية الفقهاء

    .إمساعيل حسن حممد حسن حممد: حتقيق
  



 

 ٢٨٢

   .بن خملد احلنظلي إسحاق بن إبراهيم ،بن راهويها  -٧٥
  .م١٩٩١ان ، املدينة املنـورة ، الطبعـة األوىل   مي ، مكتبة األمسند إسحاق بن راهويه 

      .حتقيق عبدالغفور بن عبداحلق البلوشي
  

    .الرشود، خالد بن سعود  -٧٦
 ، جملة العـدل ،      التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية وتطبيقاته يف القضاء        

    .هـ١٤٢٤لعام ) ١٩(ض ، العدد وزارة العدل ، الريا
 

    . أشرف عبدالعليم،الرفاعي  -٧٧
 .م٢٠٠٦ ، دار الكتب القانونيـة ، مـصر ،           التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية    

   
    . والء،رفعت  -٧٨

 ، الغرفـة التجاريـة      التحكيم التجاري الوطين والدويل يف اململكة العربية السعودية       
     .م١٤١٩ ، جده ، دهالصناعية جب

 
   .مرتضى حممد بن عبد الرزاق احلسيين الواسطييدي، الزب  -٧٩

    .، دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع ، بريوت تاج العروس من جواهر القاموس
 

    .الزحيلي، وهبة  -٨٠
    .م١٩٩٦، دار الفكر ، دمشق ، الفقه اإلسالمي وأدلته 

 
    . أبو زكريا، حيىي بن عبدالوهاب  -٨١

دينة للتوزيـع ، بـريوت ، الطبعـة األوىل ،           ، دار امل   e معرفة أسامي أرداف النيب   
    . هـ١٤١٠

 
    .ياخلوارزم أمحد بن حممد بن عمر بن حممود القاسم أيب، الزخمشري  -٨٢

    . ، دار املعرفة ، لبنان ، الطبعة الثانيةالفائق يف غريب احلديث



 

 ٢٨٣

     .حتقيق علي حممد البجاوي و حممد أبو الفضل إبراهيم
  

     .اخلوارزمي أمحد بن حممد بن عمر نب حممود القاسم أيب، الزخمشري  -٨٣
   .م١٩٩٨ ، بريوت ، الطبعة األوىل ، العلمية الكتب دار ، أساس البالغة

 
    . الزهري، حممد بن سعد  -٨٤

     . ، دار صادر ، بريوت الطبقات الكربى
 

   .الزيد، ناصر غنيم  -٨٥
متر الدويل  املؤ،  املبادئ احلديثة للرقابة القضائية على التحكيم يف دول جملس التعاون           

   .م٢٠٠٥ نوفمرب ٢١ – ١٩عن الدور الفعال للقضاء يف التحكيم ، شرم الشيخ 
 

    . أمحد حسني علي،سامل  -٨٦
  .م٢٠٠٥ ، دار الفرقـان للنـشر والتوزيـع ، األردن ،             الشقاق والرتاع والتحكيم  

 
    . صالح،سامل  -٨٧

جارية الصناعية   ، الغرفة الت   دراسة قانونية لنظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية       
     .بالرياض ، الرياض

 
    .سامي، فوزي حممد  -٨٨

  . م١٩٩٥ ، مكتبة دار الثقافة ، األردن ، الطبعة الثالثة التحكيم التجاري الدويل
  

    .السرخسي، أبو بكر مشس الدين حممد بن أمحد  -٨٩
    .م٢٠٠٥ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، أصول السرخسي

  



 

 ٢٨٤

    . مشس الدين حممد بن أمحدبكر، أبو لسرخسيا  -٩٠
    .ـه١٣٩٨  ،الطبعة الثالثة، بريوت ،  ، دار املعرفة املبسوط

 
   . عبداهللا بن محد،السعدان  -٩١

 ، ندوة الصلح والتحكيم ، وزارة العـدل ،           احملكمني وإشكاالت التنفيذ   أحكامتنفيذ  
     .هـ١٤٢٤ مجادى األوىل ١٦-١٥رئاسة حماكم الطائف ، 

 
    .الكرمي أمحد عبد،سالمة  -٩٢

 ، دار النهضة العربية ، القـاهرة ، الطبعـة           قانون التحكيم التجاري الدويل الداخلي    
     .م٢٠٠٤األوىل 

 
    .سالمة، أمحد عبدالكرمي  -٩٣

.هــ   ١٤١٨ ، جامعة امللك سعود ،       الوسيط يف القانون الدويل اخلاص السعودي     
   

    . أسامة،السليم  -٩٤
 ، ندوة التحكـيم مـن منظـور         ودي التحكيم األجنبية يف النظام السع     أحكامتنفيذ  

     .م٢٠٠٣ ، إسالمي ودويل
 

    . نور الدين بن عبداهلادي أبو احلسن،السندي  -٩٥
 ، مكتب املطبوعات اإلسالمية ، حلب ، الطبعة الثانيـة           حاشية السندي على النسائي   

    .م١٩٨٦
     .حتقيق عبدالفتاح أبو غدة

 
    .ابن سيده، علي بن إمساعيل  -٩٦

  .م٢٠٠٠الطبعـة األوىل ،     ، دار الكتب العلمية ، بـريوت ،          احملكم واحمليط األعظم  
    .هنداوي احلميد عبد: حتقيق

  



 

 ٢٨٥

   .السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر  -٩٧
     .هـ١٣٧١ ، مطبعة السعادة ، مصر ، الطبعة األوىل ، تاريخ اخللفاء

    .حممد حميي الدين عبداحلميد : حتقيق
 

    . السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر  -٩٨
     .هـ ١٤٠٣ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، فاظطبقات احل

 
    . بن سعدفىالسيوطي، مصط  -٩٩

. ، املكتب اإلسالمي ، دمشق، الطبعة األوىل       ة املنتهى أيمطالب أويل النهى يف شرح غ     
   

    . اإلمام أبو عبداهللا حممد بن إدريس،الشافعي  -١٠٠
     . ، دار الكتب العلمية ، بريوتسندامل
 

    .شاكر، مقبل  -١٠١
املؤمتر الدويل عن الدور    ،  يلة بديلة لتسوية املنازعات التجارية الدولية       التحكيم كوس 

    .م٢٠٠٥ نوفمرب ٢١ – ١٩الفعال للقضاء يف التحكيم ، شرم الشيخ 
 

    .شتا، أمحد حممد عبدالبديع  -١٠٢
    . م٢٠٠٥ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة شرح قانون التحكيم

  
     .طيباخل الدين  مشس.الشربيين  -١٠٣

 ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعـة األوىل ،      املنهاج ألفاظ معرفة إىل احملتاج مغين
    .م٢٠٠٠

 
    .الشيخ، عصمت عبداهللا  -١٠٤

هضة العربيـة ، القـاهرة ،   ، دار الن اإلدارية حكامالوسائل القانونية لضمان تنفيذ األ   
    .م٢٠٠٥

 



 

 ٢٨٦

    .الشريازي، إبراهيم بن علي بن يوسف  -١٠٥
    .م١٩٩٥ار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ،  ، داملهذب

 
    .صادق، هشام علي  -١٠٦

     .م٢٠٠١ ، تنازع االختصاص القضائي الدويل
 

      .الصانوري، مهند أمحد  -١٠٧
. م٢٠٠٥،   ، دار الثقافـة ، األردن      دور احملكم يف خصومة التحكيم الدويل اخلـاص       

    
    .الصاوي، أمحد بن حممد  -١٠٨

 ،   البايب احلليب  فيمصط،  ) على الشرح الصغري  ية الصاوي   املعروف حباش  (بلغة السالك 
    .م١٩٩٨القاهرة ، الطبعة األوىل ، 

 
    .صاوي، أمحد السيد  -١٠٩

اً وقتية أثناء أحكاممدى سلطة هيئة التحكيم يف اختاذ تدابري مؤقته أو حتفظية وإصدار         
، شـرم  املؤمتر الدويل عن الدور الفعال للقضاء يف التحكـيم    ،   سري خصومة التحكيم  

    .م٢٠٠٥ نوفمرب ٢١ – ١٩الشيخ 
 

    .صاوي، أمحد السيد  -١١٠
    .م ٢٠٠٤، املؤسسة الفنية للطباعة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، التحكيم 

 
    .في مصط،صخري  -١١١

ــة  ــضائية الدولي ــات الق ــة ، األردن ، االتفاقي ــة دار الثقاف   . م١٩٩٨ ، مكتب
  

    .الصالحي، أمحد أنعم بن ناجي  -١١٢
، مركز الدراسـات والبحـوث الـيمين ،         نوين للتحكيم التجاري الدويل     النظام القا 



 

 ٢٨٧

   .م ١٩٩٤صنعاء، الطبعة األوىل ، 
 

    .الصنعاين، عبدالرزاق بن مهام بن نافع  -١١٣
 نـصر  نأمي: ختريج .م٢٠٠٠ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ،            املصنف
    .األزهري الدين

  
    .ب أبو القاسموأي سليمان بن أمحد بن ،الطرباين  -١١٤

  .م١٩٨٣، مكتبــة دار العلــوم واحلكــم ، املوصــل ، الثانيــة املعجــم الكــبري 
     .حتقيق محدي بن عبدايد السلفي

 
    . أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة،الطحاوي  -١١٥

حتقيق شعيب . م١٩٨٧ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل شرح مشكل اآلثار
   .األرنؤوط

 
    .الء الدين علي بن خليل ع،الطرابلسي  -١١٦

     . ، دار الفكرمعني احلكام
 

    .الطراونة، حسني أمحد  -١١٧
.م٢٠٠٤، دار الياوزري ، األردن ، الطبعـة العربيـة ،   معجم املصطلحات القانونية  

   
    . الطُّويف، سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرمي ابن سعيد  -١١٨

    .م١٩٩٠وىل ،  ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األشرح خمتصر الروضة
    .عبداهللا بن عبداحملسن التركي: حتقيق

 
     . حممد أمني عابدين بن السيد عمر بن عبدالعزيز الدمشقي احلنفي،ابن عابدين  -١١٩

    .م٢٠٠٣ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، املختار الدر على احملتار رد
    .املوجود عبد عادلو معوض علي: حتقيق

 



 

 ٢٨٨

    .عباس، نبيل حممد وآخرون  -١٢٠
 ، دار الكتب القانونية ، مصر ،        انني التحكيم العربية  وطالبات وحمكمة التحكيم وق   امل

    .م٢٠٠٥
 

    .عبداحلميد، رضا السيد  -١٢١
 ، دار النهضة العربيـة، القـاهرة ،          يف امليزان  ١٩٩٤ لسنة   ٢٧قانون التحكيم رقم    

      .م٢٠٠٤
 

    . عباس،العبودي  -١٢٢
    .م٢٠٠٥ ، الطبعة األوىل  ، دار الثقافة ، األردن قانون التنفيذأحكامشرح 

 
    .العبيديل، خالد بن علي  -١٢٣

 التحكيم يف دول جملس     أحكام ، ندوة تنفيذ      التحكيم أحكامرقابة قضاء الدولة على     
    .م ٢٠٠٥ مارس ٣٠-٢٩التعاون لدول اخلليج العربية ، مسقط ، 

 
    . حممد بن صاحل،العثيمني  -١٢٤

 الـدمام ، الطبعـة األوىل        ، دار ابـن اجلـوزي ،       الشرح املمتع على زاد املستقنع    
     .هـ١٤٢٢

 
    .العساف، صاحل بن محد  -١٢٥

   . م٢٠٠٣ ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية
 

    . العسكري، أبوهالل  -١٢٦
    .هـ ١٤٠٨ ، دار الفكر ، بريوت ، مجهرة األمثال

 
    . العالئي، أبو سعيد بن خليل  -١٢٧

 ، عامل الكتـب ، بـريوت ، الطبعـة الثانيـة ،              لجامع التحصيل يف أحكام املراسي    



 

 ٢٨٩

    . هـ١٤٠٧
 

   . ممدوح عبدالعزيز،العرتي  -١٢٨
 ، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، الطبعة       بطالن القرار التحكيمي التجاري الدويل    

     .م٢٠٠٦األوىل 
 

    . فاطمة حممد،العوا  -١٢٩
طبعـة األوىل    ، املكتب اإلسالمي ، بـريوت ، ال        عقد التحكيم يف الشريعة والقانون    

      .م٢٠٠٢
 

   .العواشز، سامل بن سعيد بن حممد  -١٣٠
، ملتقى   التحكيمية يف اململكة العربية السعودية       قضايااجتاهات التطبيق القضائي يف ال    

    .م ٢٠٠٥التحكيم ، القاهرة ، سبتمرب 
 

  . الغمراوي، حممد الزهري  -١٣١
  .   ، دار املعرفة ، بريوتالسراج الوهاج على منت املنهاج

 
    .زكريا بن  أبو احلسني أمحد، فارسبنا  -١٣٢

  .م١٩٩٨  ، ، دار الفكــر ، بــريوت ، الطبعــة الثانيــةيس اللغــةيامعجــم مقــ
    .شهاب الدين أبو عمروحتقيق 

  
    .حممد بن علي بن إبراهيم الدين برهانابن فرحون،   -١٣٣

 ، دار الكتب العلمية ، بـريوت ،         حكاماأل ومناهج األقضية أصول يف احلكام تبصرة
    .م١٩٩٥األوىل ، الطبعة 
    .مرعشلي مجال: حتقيق

 



 

 ٢٩٠

    .الفرهود، حممد بن محود  -١٣٤
 القـضاء   أحكـام  التحكيم واالعتراف ا وتنفيـذها يف ضـوء          أحكامالطعن يف   
 – ١٩املؤمتر الدويل عن الدور الفعال للقضاء يف التحكيم ، شرم الـشيخ             ،  السعودي

    .م٢٠٠٥ نوفمرب ٢١
 

    .الفقي، عمرو عيسى  -١٣٥
 ، املكتب اجلامعي احلـديث ، اإلسـكندرية ،          كيم يف الدول العربية   اجلديد يف التح  

    .م٢٠٠٣
  

 أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بـن عمـر                ،الفريوز أبادي   -١٣٦
   .الشريازي

    .م٢٠٠٤ ، بيت األفكار الدولية ، األردن ، القاموس احمليط
 

    .رأبو بكر بن أمحد بن حممد بن عم ،ابن قاضي شهبة  -١٣٧
    .هـ١٤٠٧ ، عامل الكتب ، بريوت ، الطبعة األوىل ، طبقات الشافعية

    .احلافظ عبد العليم خان: حتقيق
 

 حممد بن أمحد بن عبداهلادي بن عبداحلميد بن عبداهلادي بن يوسـف بـن           ،بن قدامة ا  -١٣٨
    .حممد املقدسي احلنبلي أبو عبداهللا اجلماعيلي

    .م٢٠٠٠ ، الطبعة الثالثة  ،دار املعرفة ، بريوتاحملرر يف احلديث
    .حتقيق يوسف عبدالرمحن املرعشلي وحممد سليم مسارة ومجال محدي الذهيب

 
  . موفق الدين أبو حممد عبداهللا بن أمحد بن حممد املقدسي اجلماعيلي احلنبلي            ،بن قدامة ا  -١٣٩

      .م٢٠٠٤بيت األفكار الدولية ، األردن ،   ،املغين
  

  . عبداهللا بن أمحد بن حممد املقدسي اجلماعيلي احلنبلي         موفق الدين أبو حممد    ،بن قدامة ا  -١٤٠
ـ ١٤٢٢لرياض ، الطبعة السادسة      ، مكتبة الرشد ، ا     روضة الناظر وجنة املناظر      .هـ



 

 ٢٩١

       .حتقيق عبدالكرمي بن علي النملة
  

    . حممد بن يزيد أبو عبداهللا،القزويين  -١٤١
    . ، دار الفكر ، بريوتسنن ابن ماجة

     .يحتقيق حممد فؤاد عبدالباق
 

    .قشي، اخلري  -١٤٢
، املؤسسة اجلامعية للدراسات     احملاكم الدولية بني النص والواقع       أحكامإشكالية تنفيذ   

    .م ٢٠٠٠والنشر ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 
 

    .القشريي، أمحد صادق  -١٤٣
 ، ندوة للتحكـيم يف اململكـة        التحكيم التجاري الدويل املعاصر من منظور إسالمي      

    .م١١/١٢/٢٠٠٥نظرة دولية ، الرياض ، . .العربية السعودية
  

    .  مسلم بن احلجاج أبو احلسني النيسابوري،القشريي  -١٤٤
    .، دار إحياء التراث العريب ، بريوتصحيح مسلم

     .حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي
 

    .القليويب، مسيحة  -١٤٥
 ٧-٤، ندوة التحكيم يف عقود األشغال واملقاوالت ، الشارقة ،            تنفيذ حكم التحكيم  

  .م ٢٠٠٥يسمرب د
 

     . القرشي الدمشقي بن عمر احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل،بن كثريا  -١٤٦
     .م٢٠٠١ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل تفسري القرآن العظيم

  



 

 ٢٩٢

    .   القرشي الدمشقي بن عمر احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل،بن كثريا  -١٤٧
    .املعارف ، بريوت  ، مكتبة ةأية والنهأيالبد
 

    .الالحم، عبدالكرمي حممد  -١٤٨
 القضائية يف الفقه ، دار كنوز أشـبيليا ، الريـاض ، الطبعـة األوىل ،                 حكامنقض األ 
   .م ١٩٩٨

 
     .ابن ماكوال، علي بن هبة اهللا بن أيب نصر  -١٤٩

    . هـ ١٤١١، ىل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األواإلكمال
 

    .  حممد بن حبيب البصريعلي بناملاوردي، ،   -١٥٠
    . ، دار الكتب العلمية ، بريوت ات الدينيةي السلطانية والوألحكاماأل
 

    .  علي بن حممد بن حبيب البصرياملاوردي، ،   -١٥١
     .م١٩٧١ ، بغداد ، االرشاد مطبعة ، أدب القاضي

    . السرحان هالل حمي الدكتور :حتقيق
 

    .م أبو العال حممد عبدالرمحن بن عبدالرحي،املباركفوري  -١٥٢
   . ، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت         حتفة األحـوذي بـشرح جـامع الترمـذي        

 
أبو احلسن عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين بن القاضي عبدامللك            ،  املتقي اهلندي   -١٥٣

    .بن قاضي خان
  .م٢٠٠٤ ، بيت األفكـار الدوليـة ، األردن،       كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال     

    .روي حسنحتقيق سيد كس
  

    .جممع اللغة العربية بالقاهرة  -١٥٤
  .م١٩٩٣ ، الطبعة الثانية ،      والتوزيع والنشر للطباعة اإلسالمية املكتبة ،   املعجم الوسيط 

 



 

 ٢٩٣

    . احملبويب، عبيداهللا بن مسعود  -١٥٥
   .هــ   ١٤١٦ ، دار الكتب العلمية ، بـريوت ،          التوضيح يف حل غوامض التنقيح    

 
    . حمفوظ بن مرعي،حمفوظابن   -١٥٦

  .م٢٠٠٢ ، الطبعـة األوىل  حكيم التجاري الدويل وقواعد الـشريعة اإلسـالمية       الت
  

   .حممود، سيد أمحد  -١٥٧
    .م ٢٠٠٥، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، مفهوم التحكيم 

 
   .حممود، سيد أمحد  -١٥٨

    .م ٢٠٠٥، دار النهضة العربية ، القاهرة ، نظام التحكيم 
  

    . عبدالرمحن أبو احلجاج يوسف بن الزكي،املزي  -١٥٩
ــال ــذيب الكم    ــة األوىل ــريوت ، الطبع ــالة ، ب ــسة الرس   .م١٩٨٠، مؤس

    .حتقيق بشار عواد معروف
 

    . حسين،املصري  -١٦٠
ــدويل ــاري ال ــيم التج ــصر ، التحك ــة ، م ــب القانوني    .م٢٠٠٦ ، دارا لكت

 
    .مصيلحي، صالح الدين مجال الدين وحممود  -١٦١

 ، دار الفكر اجلـامعي ،       يف منازعات التجارة الدولية    الفعالية الدولية لقبول التحكيم   
    .م٢٠٠٥اإلسكندرية ، 

 
    . مشس الدين احلنبلي املقدسي،ابن مفلح  -١٦٢

 ، مطبعـة الـسنة      النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر د الدين ابن تيميـة          
     .م١٩٥٠احملمدية، 

   



 

 ٢٩٤

    . حممد بن أمحد،املقصودي  -١٦٣
 التحكيم األجنبية يف اململكة العربيـة       أحكام لتنفيذ   الشروط املوضوعية واإلجرائية  

     .م٢٠٠٠ ، السعودية
 

    .املنشاوي، عبداحلميد  -١٦٤
    .م ٢٠٠٣، املكتب العريب احلديث ، اإلسكندرية ، التحكيم الدويل والداخلي 

 
    . حممد بن مكرماإلمام العالمة أبو الفضل مجال الدين ابن منظور،   -١٦٥

        . م٢٠٠٣، الرياض ،  الكتب  عامل ، دارلسان العرب
 

    .املهيدب، مهيدب بن إبراهيم بن حممد  -١٦٦
،  ، جامعة امللك سعود، الرياض     تطور أنظمة التحكيم يف عهد خادم احلرمني الشريفني       

    .هـ١٤٢٣
 

      .موسى، طالب حسن  -١٦٧
     .م٢٠٠٥، دار الثقافة ، األردن ، قانون التجارة الدولية 

  
    . احلنفي املوصلي مودود بن حممود بن اهللا عبداملوصلي، أبو الفضل   -١٦٨

    . ، مطبعة حجازي ، القاهرةاملختار لتعليل االختيار
  

    . إبراهيم بن حممد،الناصري  -١٦٩
    .م٢٠٠٥ ، دليل أنظمة اململكة العربية السعودية

 
   . بن حممدابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم  -١٧٠

    .م١٩٩٨ ، دار الفكر العريب ، البحر الرائق شرح كرت الدقائق
 



 

 ٢٩٥

    . أمحد بن شعيب أبو عبدالرمحن،سائيالن  -١٧١
    .م١٩٩١ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل السنن الكربى

   .حتقيق عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن
 

    . أيب نعيم، أمحد بن عبداهللا األصبهاين  -١٧٢
     .هـ١٤٠٥، دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة الرابعة ، األولياء حلية 

 
    . أبو العال علي أبو العال،النمر  -١٧٣

، دار النهـضة العربيـة،       النظام القانوين للتدابري الوقتية والتحفظية يف جمال التحكيم       
    .م٢٠٠٥القاهرة ، الطبعة األوىل 

 
     . أبو عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب،النمري  -١٧٤

وقاف والشؤون اإلسالمية ،  ، وزارة عموم األالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد    
    .م١٣٨٧املغرب ، 

    . بن أمحد العلوي و حممد عبدالكبري البكريفيحتقيق مصط
 

      . أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري،النووي  -١٧٥
الثانيـة  الطبعـة   ،  العريب ، بريوت     إحياء التراث  ، دار    صحيح مسلم بشرح النووي   

    .م١٣٩٢
  

    . أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري،النووي  -١٧٦
 ، الطبعـة الثانيـة     ، بـريوت ،  املكتب اإلسـالمي     ،   روضة الطالبني وعمدة املفتني   

    .هـ١٤٠٥
 

    .هندي، أمحد  -١٧٧
    .م ٢٠٠١ ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ،  احملكمنيأحكامتنفيذ 

 



 

 ٢٩٦

    .هندي، أمحد  -١٧٨
   .م١٩٨٩ ، الدار اجلامعية ، بريوت ، أصول احملاكمات املدنية والتجارية

 
    .يوايل، فتح  -١٧٩

 الدور الفعال املؤمتر الدويل عن ،  التحكيمحكامدور القاضي يف منح القوة التنفيذية أل      
    .م٢٠٠٥ نوفمرب ٢١ – ١٩، شرم الشيخ للقضاء يف التحكيم

 
    .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت   -١٨٠

    .املوسوعة الفقهية 
 

    .الواعظ  عمر بن أمحد أبو حفص،ابن شاهني  -١٨١
    .م١٩٨٤ ، الدار السلفية ، الكويت ، الطبعة األوىل اء الثقاتتاريخ أمس

      .حتقيق صبحي السامرائي
 

    . أبو الوفا، أمحد  -١٨٢
   . ، منشأة املعارف ، اإلسكندريةالتحكيم يف القوانني العربية



 

 ٢٩٧

  
  

  صفحةـال              وعـوضــاملـ
  
  

  ١                الـمـقـدمـة
  ٤                الفصل التمهيدي

  ٥                  ةمشكلة الدراس
  ٦                  أمهية الدراسة

  ٦                  أهداف الدراسة
  ٧                  أسئلة الدراسة

  ٨                   الدراسةحدود
  ٨                   الدراسةمنهج

  ٩            التعريف بأهم مصطلحات الدراسة
  ١٢                الدراسات السابقة

  ١٧                تنظيم فصول الدراسة
  ٢٠                  الفصل األول
    ٢٢              يم يف اللغة العربيةتعريف التحك

  ٢٤              اصطالحاًتعريف التحكيم 
  ٢٦            تعريف التحكيم يف القوانني الوضعية

    ٢٩              متييز التحكيم عن القضاء 
    ٣١              متييز التحكيم عن الصلح 

  ٣٤                مشروعية التحكيم 
  ٤١                  ا التحكيم يامز
  ٤٥                  نواع التحكيم أ

  ٤٩                   التحكيم نطاق
  ٦٠                تعريف حكم التحكيم 
  ٦٢                أنواع حكم التحكيم 

  فـهـرس املـوضـوعـات
 



 

 ٢٩٨

  صفحةـال              وعـوضــاملـ
  
  

  ٦٧                  الفصل الثاين
    ٦٩         التحكيم الوطنية يف اململكة العربية السعوديةأحكامتنفيذ 

    ٦٩    ية السعوديةاألنظمة اليت حتكم تنفيذ حكم التحكيم الوطين يف اململكة العرب
  ٧٣     التحكيم الوطنية يف اململكة أحكامالشروط املوضوعية واإلجرائية لتنفيذ 

  ٨١         يف اململكة العربية السعوديةاألجنبية التحكيم أحكامتنفيذ 
  ٨١     التحكيم األجنبية يف اململكة أحكاماألنظمة واالتفاقيات اليت حتكم تنفيذ 

  ٨٣    )نيويورك(رات احملكمني األجنبية وتنفيذها  وقراأحكاماتفاقية االعتراف ب
  ٨٥            اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

  ٨٦   التحكيم األجنبية اخلاصة بدول أعضاء جامعة الدول العربيةأحكاماتفاقية تنفيذ 
  ٨٩     التحكيم األجنبية يف اململكة أحكامالشروط املوضوعية واإلجرائية لتنفيذ 

  ٩٨        التحكيم الوطنية يف اململكةأحكامة بالتصديق على اجلهة املختص
  ١٠٠       التحكيم األجنبية يف اململكة أحكاماجلهة املختصة بالتصديق على 

  ١٠٢      التحكيم الوطنية يف اململكة العربية السعوديةأحكامإجراءات تنفيذ 
  ١٠٩    يف اململكة العربية السعودية  التحكيم األجنبيةأحكامإجراءات تنفيذ 

  ١٢٠       التحكيم الوطنية يف اململكة أحكامثار احلكم بالتنفيذ على آ
  ١٢٣       يف اململكة األجنبية التحكيم أحكامثار احلكم بالتنفيذ على آ

  ١٢٥                  الفصل الثالث
    ١٢٦         التحكيم الوطنية يف اململكة العربية السعوديةأحكامتنفيذ 

  ١٢٧                  القضية األوىل
  ١٣٦                   الثانيةالقضية

  ١٤٧                  القضية الثالثة
  ١٥٩                  القضية الرابعة

    ١٦٦         التحكيم األجنبية يف اململكة العربية السعوديةأحكامتنفيذ 
  ١٦٧                  األوىلالقضية 
  ١٧٦                  الثانيةالقضية 



 

 ٢٩٩

  صفحةـال              وعـوضــاملـ
  
  

  ١٨٥                    النتائج
  ١٩٢                  التوصيات 

  ١٩٥                    املالحق
  ٢٦٩                 واملصادراملراجعقائمة 

  ٢٩٤                فهرس املوضوعات
  ٢٩٧                  فهرس املالحق

  
  
  
 



 

 ٣٠٠

  
  

  صفحةـال                وعـوضــاملـ
  

  ١٩٧              نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية
  ٢٠١         بية السعوديةالالئحة التنفيذية لنظام التحكيم يف اململكة العر
  ٢١١             نظام ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية

  ٢١٤       قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية
  ٢٢٨        وقرارات احملكمني األجنبية وتنفيذهاأحكاماتفاقية نيويورك لالعتراف ب

  ٢٣٤               بية للتعاون القضائياتفاقية الرياض العر
  ٢٦٥      التحكيم األجنبية اخلاصة بالدول أعضاء جامعة الدول العربيةأحكاماتفاقية تنفيذ 

  

  فـهـرس املـالحــق
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