
 
1 

 

 

 
 *متخصص في التحكيم التجاري      

 
 :يوايف نعمو كيكافئ مزيده كبعد ااحلمد هلل محدن 

ق خبرب إلغاء زلكمة االستئناؼ ُّْٗ/ُِ/ِلقد طالعتنا صحيفة اجلزيرة السعودية يـو االثنُت 
بعد ثبوت  للفصل يف نزاع ذبارم كذلك من ىيئة ربكيمية ارن صادقرارنا التجارية األكىل بالرياض 

تواصل أحد احملكمُت مع الشركة ادلدعية، كحثها على الصلح؛ ألف مسار القضية ليس يف 
 .ا، كذلك قبل البت فيهاصاحله

 :مطالبة كاف قد -أف ىيئة التحكيم حكمت برفض  وملخص وقبئع هذه الذعىي
عن تنفيذ مشركع  دبستحقات-زلتكمو ضد أخرل زلتكم ضدىا  شركةتقدمت هبا 

حكم أك )قرار( التحكيم لالعًتاض على  احملتكمودعا الشركة . كىو األمر الذم بالباطن
، كادلطالبة النزاع كىي: زلكمة االستئناؼ التجارية بالرياض ربنظأماـ احملكمة ادلختصة 

كقد بررت  .نظرنا لتواصل أحد احملكمُت معها )ىاتفيِّا(، كحثها على الصلح ئوبإلغا
 احملتكمو مطالبتها بإلغاء )احلكم( أك القرار دبا يلي: 

معها،  مل تبحث كربقق يف كاقعة التواصل من قبل عضو التحكيمىيئة التحكيم أف  .ُ
 ،كإبداءه رأيو للمحتكمو بشكل صريح يف النزاع القائم بينها كبُت الشركة احملتكم ضدىا

 ثالث.كذلك قبل سباـ تشكيل اذليئة، كقبل تعيُت احملكم ال

ىدٌ علً حُذة قببت القضبء التجبرٌ السعر

 همالمحكمُن واستقالل

على خبر نشرتو جريدة الجزيرة السعودية يوم  اتعليقً 
م ٕٛٔٓ/ٛ/ٖٔ-ه ٜٖٗٔ/ٕٔ/ٕاالثنين الموافق 
  ( بعنوان:٘٘ٚٙٔفي العدد رقم )

 هُئت تحكُم"التجبرَت تلغٍ قزار  المحكمت

  المذعٍلثبىث تىاصل المحكم مع  "
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جاء مبنيِّا على اطالعو  احملكم الذم أبداه ذلا رأم أف-حسب قوؿ احملتكمو  –شلا يعٍت  .ِ
كذلك قبل اكتماؿ تشكيل ىيئة  .احملتكم ضدىاعلى مستندات الدعول، كالسيما أكراؽ 

 ادلخالفة الثابتة حبق عضو اذليئة.كىي  ،التحكيم
. دفع الطرفُت إىل الصلحل كبٌرر صنيعو ذلكمواجهة احملكم هبذه الواقعة، كمل ينكرىا، مت  .ّ

بأف يكوف رده مكتوبنا كفيو:  أربعة أياـ من مطالبة احملتكمو جاء رد احملكم كتابةن بعدقد ك 
ما جاء يف  قبوؿ إىل عدـ ىيئة التحكيممعو  انتهتشلا  .كالـ مرسل كالـ احملتكمو أف

  ادعاء احملتكمو.
على ما قاـ بو احملكم يف زلضر اجللسة،  رفضت ىيئة التحكيم إثبات اعًتاض احملتكمو .ْ

 كاحلكم برفض مطالبتها للمحتكم ضدىا.
 :حكمت المحكمة المختصة بإلغاء قرار ىيئة التحكيم لألسباب التالية 
قرار ىيئة التحكيم زلل االعًتاض مل يذكر يف كقائع أسبابو جواب عضو ىيئة التحكيم  .ُ

 .العضوعن طلب الرد كعن تلك الواقعة اليت أقر هبا 
 .على أسباب كافية بناءن  ىيئة التحكيم مل يصدر قرار  .ِ
، كمن شرط القرار يف ذلك ربقيق ما أشَت كما أف قرار ىيئة التحكيم ال يصح شكالن    .ّ

 .كتماؿ صحة ككفاية كقائعو كأسبابوإليو، كا 
 .من ادلدد ادلنصوص عليها نظامناعن التحقق  فضالن   .ْ

 التعلُق:

لصحيفة ادلشار إليها على ما كرد من كقائع سردهتا ا ادلفٌصلسأبٍت ىذا ادلقاؿ : أواًل 
طٌلع على أم مستندات أخرل يف الدعول سواءن كاف حكم احملكمة أك قرار أعاله، كمل أ

كد لفت القارئ كادلتخصص يف شلا قد جيعل بعض اإلشارات اليت أ ىيئة التحكيم،
ركد الوقائع كما جرت، كتناقض ينقصها زيادةي بيافو كذلك لقصورو يف ك  –التحكيم إليها 

 يف بعض ما نقلو اخلرب.
يتضح من اخلرب ادلنشور أف زلكمة االستئناؼ التجارية بالرياض ألغت ىذا القرار  :اثانيً 

الصادر من ىيئة التحكيم اليت نظرت ىذا النزاع، بعد أف قضت برفض مطالبة احملتكمو 
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على حد اخلرب ادلنقوؿ  –للمحتكم ضدىا دبستحقاهتا عن تنفيذ مشركع بالباطن، فهو 
حكمه هنائيه صادر من ىيئة التحكيم كليس قررنا من القرارات الصادرة من  -يف الصحيفة

لِّلي على ذلك ما  اذليئة أثناء سَت اإلجراءات التحكيمية كقبل صدكر احلكم النهائي، ييدى
ندما رفضت ىيئة التحكيم مطالبة احملتكمو دبستحقاهتا من احملتكم نقلو اخلرب من أنو ع

ضدىا، كمل يكن احلكم يف صاحلها، أثارت االعًتاض عليو أماـ زلكمة االستئناؼ 
التجارية بالرياض مطالبةن بإلغائو كالطعن فيو بتواصل أحد احملكمُت معها ىاتفينا قبل 

 تشكيل ىيئة التحكيم. 
ال أنو مىت كاف ما عيرض أماـ زلكمة االستئناؼ من ىيئة كمع كل ما سبق ذكره، إ

كم بنقضو عن طريق رفع ذم ادلصلحة يف ىذه  التحكيم ىو حكم ربكيمو هنائي، فإمنا ُيي
إذ ال يػيعَّد بأية حاؿ ذلك القرار الصادر من  –القضية بدعول البطالف ال دعول إلغاء 

قرارنا إدارينا صادرنا عن سلطة إدارية كي -أم ىيئةو ربكيميةو أثناء سَت إجراءات نظر النزاع
كتاريخ  ّْمن نظاـ التحكيم السعودم رقم ـ/ ْٗكفقنا للمادة -يطعن فيو هبذه الطريقة

 ق، كيف حاالت حددىا ادلنظم السعودم يف ادلادة اخلمسُت من النظاـ، ُّّْ/ٓ/ِْ
إجراءات الدعول  أما إذا كاف ما عيرض أماـ زلكمة االستئناؼ ىو قراره صادره أثناء سَت

التحكيمية، كرفعو طالب الرد لعدـ حيدة احملكم أك استقاللو أك لكليهما معنا، فإنو 
ما حكمت برٌد كإذا عليو، كاحلاؿ ىذه ليس أماـ زلكمة االستئناؼ أيضنا إال احلكم 

، كال كجو بتاتنا احملكم كاف حكمها يف ذلك غَت قابل للطعن بأم طريق من طرؽ الطعن
لغاء إذ أنو ليس قرارنا إدارينا كما تقدمت اإلشارة إليو، كبوفه شاسع يف الطعن للحكم باإل

عليو كالطعن على قرارو من قرارات اذليئة التحكيمية. كما أنو مىت حكمت احملكمة برد 
ترتب على ذلك اعتبار ما يكوف قد مت من احملكم ادلطلوب رٌده كتنحيتو عن نظر النزاع، 

كيف اعتقادم بعد كل ما  كأف مل يكن.- ذلك حكم التحكيمدبا يف-إجراءات التحكيم
تقدـ أف زلكمة االستئناؼ التجارية بالرياض ال ميكن أف ربكم بإلغاء قرارو صادرو من 

ا أنو ليس قرارنا إدارينا صادرنا من سلطة إدارية، كسيأيت أثناء  ىيئة ربكيمية، ألهنا تعي جيدن
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من زلكمة استئناؼ الرياض  يعضد ما ذكرت، كما يتضح من اخلرب ادلنقوؿ ادلقاؿ حكم ه
 يف الصحيفة عدـ دقتو، كُيمل مغالطات كتناقضات كثَتة ربتاج إىل إيضاح.

فإف من مستلزمات إجراءات زلاكمة ربكيمية عادلة سواءن يف التحكيم الدكيل أك  :اثالثً 
ا كمستقالن  ، فمن الداخلي، أك يف التحكيم احلر أك ادلؤسسي أف يكوف احملكم زلايدن

العناصر األساسية يف التحكيم مسألة استقالؿ كحياد احملكمُت. نظرنا ألف احملكم ىو 
. لذلك يعد  الشخصية الرئيسية يف التحكيم كجيب دائمنا أف يكوف متمتعنا بثقة اخلصـو

من الصفات الضركرية اليت جيب أف يتصف هبا احملكمُت، ىي صفيت االستقالؿ كاحلياد، 
ا." نظاـ الطعن على حكم التحكيم فاحملكم كالقاضي  -جيب أف يكوف مستقالن كزلايدن

 ".ْٗٓمعتز عفيفي 
كمن ادلعلـو ادلشتهر أف غالبية قوانُت التحكيم العربية كالدكلية قد اشًتطت يف قوانينها 

شركطنا جيب أف يتمتع هبا احملكم، زبتلف يف بعضها من قانوف بلد إىل قانوف بلد آخر، 
وف على أف احملكم حىت ُيوز ثقة األطراؼ كيقـو دبهمتو القضائية لكنهم يكادكف يتفق

فإنو جيب أف يتمتع باحلياد كاالستقالؿ منذ تعيينو كطواؿ إجراءات التحكيم، حيث تعترب 
حيدة احملكم كاستقاللو من الضمانات األساسية يف التقاضي، كمها شرطاف معًتؼ هبما 

. كقد جاء يف حكم حملكمة استئناؼ يف كل النظم القانونية للتحكيم دكف خالؼ
أف: " مبدأ حياد احملكم باعتباره قاضينا يفصل يف خصومة ىو من -ذبارم ُٗ-القاىرة 

الضمانات األساسية للتقاضي أماـ احملكمُت كيتأسس على قاعدة أصولية قوامها كجوب 
يز أك اطمئناف ادلتقاضُت إىل قاضيهما كأف قضاءه ال يصدر إال عن احلق كحده دكف رب

ؽ. ربكيم( " التحكيم يف ُُِلسنة  ْْٓيف الدعول  ََِٓ/ِ/ِٕىول " )جلسة 
 ".َّٖادلنازعات الوطنية كالتجارية الدكلية. فتحي كايل ص 

 رابًعا: ىل ىناك فرق بين الحياد واالستقالل:

ٍيدىةن( كى : حنفي الرازيللفي مختار الصحاح الحياد كما جاء  يدي )حى )حىادى( عىٍنوي ُيًى
. ٍيديكدىةن( أىٍم مىاؿى عىٍنوي كىعىدىؿى  ِحياد: المعاصرةمعجم اللغة العربية وفي  )حيييودنا( كى )حى
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ٍيل إىل طرؼ من أطراؼ اخلصومة "كقف فالف على حايدى. كىو ]مفرد[: مصدر 
ى
عدـ ادل

 على احلًياد: غَت منحاز ألمٍّ من الطرفُت. احلًيادى" التـز-احلًياد
مستقل: أف/  تكملة المعاجم العربيةفي  الستقالل، فقد جاءأما ما يقصد لغويًا با

استقالل : معجم اللغة العربية المعاصرةوفي  منفرد بتدبَت أموره ال سيادة لغَته عليو
]مفرد[: وىي َفْصل وفي معنى االستقالل كلمة  .]مفرد[: مصدر استقلَّ/ استقلَّ بـ

السُّلطات: استقالؿ اذليئات التشريعٌية كالتنفيذية  فىٍصلك  ، ج ُفصول )لغير المصدر(
  فىٍصل: قوؿ حٌق ليس بباطل. قٍوؿ-بعضكالقضائية بعضها عن 

كبالرغم من أف االستقالؿ كاحلياد الواجب توافرمها يف احملكم، يؤدياف إىل نتيجة كاحدة 
ا عن األىواء إال أنو ال ميكن إنكار أف لكل كاحد منهما  كىي صدكر حكم عادؿ بعيدن

مفهـو خاص بو. فاالستقالؿ مسألة كاقعية )مادية( يسلم بو قبل شلارسة احملكم لعملو 
كيتم التحقق منو من خالؿ الرجوع إىل ما يربط احملكم باخلصـو من عالقات. بينما 

يكوف احلياد مسألة ذىنية )شخصية( كيتم التحقق منو أثناء مباشرة احملكم لعملو بادليل 
سبب. كىو أمر يصعب فيو إثبات عدـ حيدة احملكم، إذ أف احلياد  ألحد اخلصـو ألم

 عالقة تتم بُت احملكم كزلل النزاع. 
. كبالتايل فمن السهل إثبات غياب  أما االستقالؿ فهو عالقة تكوف بُت احملكم كاخلصـو
استقالؿ احملكم ألف استقاللو يقـو على عناصر كاقعية. بعكس احلياد الذم يقـو على 

ذىنية، لذلك فقد قرر بعض الفقو أف احلياد ال ميكن مراجعتو من قبل قاضي عناصر 
الدكلة، بينما االستقالؿ ميكن مراجعتو. كقضت تطبيقا لذلك زلكمة استئناؼ برككسل 

بأف: " عدـ ادلنازعة يف استقالؿ احملكم،  ََِٕأكتوبر  ِٗيف حكمها الصادر يف 
ال مربر لرد احملكم، كالعكس غَت صحيح، يعٍت عدـ التحدث عن عدـ حيدتو، كالنتيجة 

دبعٌت أف عدـ ادلنازعة يف حياد احملكم ال يعٍت تنازؿ اخلصـو عن االدعاء بعدـ استقاللو، 
بل ميكن ذلم االدعاء بعدـ استقاللو إذا ظهر ذلك " "نظاـ الطعن على حكم التحكيم 

 ".ْٗٓمعتز عفيفي -
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ياد كاالستقالؿ اليت جيب توافرىا يف احملكم كشلا ذبدر اإلشارة إليو أف شرطي احل :اخامسً 
منذ اختياره كحىت انتهاء مهمة التحكيم ال تتعلق بالنظاـ العاـ، كإمنا دبصلحة اخلصـو 

كحقهم يف تقدير حيدة احملكم كاستقاللو كاالستمرار يف إجراءات التحكيم، كبالتايل فإف 
بشرط عدـ توافر حيدة  ذم ادلصلحة يف ىذه الدعول كىي )احملتكمو( أبدت سبسكها

كاستقالؿ أحد احملكمُت أماـ اذليئة حُت تواصل العضو ىاتفينا معها قبل سباـ تشكيل 
األمر  .دفع الطرفُت إىل الصلحل صنيعو ذلك اربٌرن ىيئة التحكيم دكف نكَت من العضو م

مل إىل اإللغاء حيث قرار ىيئة التحكيم زلل االعًتاض الذم رتبت عليو احملكمة التجارية 
يذكر يف كقائع أسبابو جواب عضو ىيئة التحكيم عن طلب الرد كعن تلك الواقعة اليت 

 .أقر هبا العضو
 ولنا مع حكم المحكمة في ىذه الحيثية وقفتين/

أنو متى جاز رد المحكم بسبب ثبوت عدم حيدة المحكم أو  يجب أن يُعلم أواًل  .ٔ
 اديًة حول ذلك، أو لم يكن حائزً ج ااستقاللو بسبب ظروف أثارت شكوكً 

لمؤىالت اتفق عليها طرفا التحكيم دون إخالل بالشروط الثالثة الواجب توافرىا 
للمادة الرابعة عشرة من نظام التحكيم السعودي، فإنو ال يجوز  افي المحكم وفقً 

رده من قبل طرفي التحكيم سواًء كان قد عينو أو اشترك في تعيينو إال ألسباب 
 بعد أن تم تعيينو بناًء على المادة السادسة عشرة من النظام السعودي. اتضحت 

إىل الباب الثامن من نظاـ  اكقد جاء يف نص اخلرب أف " الشركة احملتكمو طلبت استنادن   
ادلرافعات الشرعية الذم أكجب الرد على العضو ادلطلوب رده، ليقـو بإعداد رد مكتوب 

طلب الرد، كقالت: " جاء قرار ىيئة التحكيم بأف ما قدمو شلثل خالؿ األياـ األربعة التالية ل
و متجاكزة إىل عدـ قبول اذليئةمعو  شلا تنتهي مرسالن  اكالمن  ادلدعية هبذا الشأف ال يعدك كونو

 إقرار أك إنكار عضو اذليئة ادلطلوب رده لتلك الواقعة كمتجاىلةن إثبات ذلك يف احملضر". 
معها كإبداء رأيو يف النزاع  اطلبت إجابةن من احملكم على تواصلو ىاتفين  ا أف احملتكموكيبدك جلين 

على ادلادة الثامنة يف نظاـ ادلرافعات الشرعية، كمل يتضح لنا أهنا  ىابشكل صريح بدليل استناد
كقد كاف يكفي احملتكمو أف تريد رده لتنحيو عن احلكم يف الدعول، كفرؽه كبَت بُت األمرين، 
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من تاريخ علمها بالتواصل  ا ىيئة التحكيم برد احملكم خالؿ سمسة عشر يومن إىل اتقدـ طلبن 
اذلاتفي الذم مت معها من قبل احملكم كإبداء رأيو يف النزاع بشكل صريح، فإذا مل يتنح احملكم 

من تاريخ تقدمي الطلب، ُياؿ إىل احملكمة ادلنصوص عليها يف ادلادة  اخالؿ سمسة عشر يومن 
ككذلك فلو كانت تقصد احملتكمو أك تعلم ما يوجب  اـ حبكم غَت قابل للطعن. الثامنة من النظ

رد احملكم كتنحيو العتمدت بشكل صريح على ادلادة السابعة عشرة من نظاـ التحكيم السعودم 
آنف  –ق، كاستكملت إجراءاهتا بعد قرار ىيئة التحكيم ُّّْ/ٓ/ِْكتاريخ  ّْرقم ـ/
 اكالمن  يئة بأف قدمو شلثل ادلدعية هبذا الشأف ال يعدك كونوبرفض طلبها، كإجابة اذل -الذكر
و، كقد كاف للمحتكمو حُت رفضت ىيئة التحكيم رد إىل عدـ قبول اذليئةمعو  شلا انتهت مرسالن 

الرفع إىل زلكمة االستئناؼ  –بنص النظاـ  -اخالؿ ثالثُت يومن -احملكم لعدـ حيدتو كاستقاللو 
صادر من ىيئة التحكيم برفض طلب احملتكمو رد احملكم، كيكوف ادلختصة لتحكم يف القرار ال

حكمها يف ذلك غَت قابل للطعن بأم طريق من طرؽ الطعن. كما كاف ذلا لو استكملت 
إجراءاهتا بالشكل الذم قرره النظاـ أف يكوف احلكم الصادر برٌد احملكم من احملكمة ادلختصة عند 

كأف مل -دبا يف ذلك حكم التحكيم-راءات التحكيماعتبار ما يكوف قد مت من إج-نظر الطعن
 يكن.

 ْٕلسنة  َِْكيف حكم صادر من زلكمة النقض ادلصرية، الدائرة التجارية، الطعن رقم 
 ا" ..... وكان الحكم المطعون فيو قد أورد صحيحً ، جاء فيو: ََُِ/ِ/ٗقضائية، تاريخ 

أن الطاعنة لم تتخذ إجراءات رد المحكم الذي عيّنتو خالل الميعاد الذي حّدده  بتقريراتو
القانون، واطرح دفاعها في ىذا الخصوص فإن ما تثيره في شأن عدم إفصاح ىذا المحكم 

الظرف المشار إليو بسبب النعي يكون في غير محلو طالما أنها لم  عن قبولو التحكيم عن
ه على النحو الذي رسمو القانون. وإذا كان الحكم المطعون تتخذ من جانبها إجراءات رد

فيو قد انتهى إلى رفض طلب بطالن حكم التحكيم المؤسس على ىذا السبب، فإنو يكون 
قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، وال يعيبو قصور أسبابو القانونية، إذ لمحكمة النقض أن 

و في ىذا الصدد على غير تستكمل أسبابو دون أن تنقضو، ومن ثم يكون النعي علي
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-َّٓ، ص  َُِّنيساف )ابريل(  -العدد الثامن عشر –رللة التحكيم العادلية -)  أساس.
 . الدكتور حاـز زلمد عتلم(. ُّٓ

كمؤدل ما تقدـ من تفصيل يف ىذه ادلسألة كما نعتقد أنو كاف جيب على احملكمة اليت أبطلت 
أف تنتهي إىل عدـ االلتفات إىل -م مع احملتكموثبوت تواصل احملك-القرار ادلشار إليو بشأف 

دعول احملتكمو يف إبطاؿ ىذا القرار لفوات كقت رفع طلب الرد إىل احملكمة ادلختصة، حُت 
خالفت فيو احملتكمو اإلجراء الذم ينبغي أف تسلكو عند قياـ ظركؼ تثَت شكوكنا جديو حوؿ 

رأيو يف النزاع بشكل صريح خارج إطار  استقالؿ احملكم من خالؿ تواصلو ىاتفيا معها كإبداء
كقيامها برفع طلبها إىل احملكمة ادلختصة حُت ريفض قرارىا أماـ ىيئة  -جلسات التحكيم

حسب ما نقلت  –مع أنو قد سبق أف قدمنا  -التحكيم خالؿ ثالثُت يومنا من رفض الطلب
إال أنو ميكن  -ظر النزاعأنو مل يكن طلب احملتكمو صرُينا برد احملكم كتنحيو عن ن -الصحيفة 

 أف يكوف لو كجو يف إبطاؿ القرار لو مت ذلك منها .
ىذا كقد سبق لدائرة االستئناؼ التجارية الثانية دبحكمة االستئناؼ اإلدارية دبنطقة الرياض أف 

ق بأف: " .... كحيث نصت ادلادة )السابعة ُّْٔ/ؽ لعاـ ُ/ِّٕٔحكمت يف القضية رقم 
( منها: )إذا مل يكن ىناؾ اتفاؽ بُت طريف التحكيم حوؿ ُيم يف الفقرة )عشرة( من نظاـ التحك

إىل ىيئة التحكيم مبيننا فيو أسباب الرد خالؿ  -كتابنة  -إجراءات رٌد احملكم، يقدـ طلب الرد
سمسة أياـ من تاريخ علم طالب الرٌد بتشكيل اذليئة، أك بالظركؼ ادلسوغة للرٌد، فإذا مل يتنح 

رٌده، أك مل يوافق الطرؼ اآلخر على طلب الرٌد خالؿ سمسة أياـ من تاريخ  احملكم ادلطلوب
تقدميو؛ فعلى ىيئة التحكيم أف تبت فيو خالؿ )سمسة عشر( يومنا من تاريخ تسلمو، كلطالب 

الرد يف حالة رفض طلبو التقدـ بو إىل احملكمة ادلختصة خالؿ )ثالثُت( يومنا، كيكوف حكمها يف 
ن بأم طريق من طرؽ الطعن( ، كدبا أف طلب ادلدعي رد احملكمُت ادلشار ذلك غَت قابل للطع

إليها أعاله قد كرد مرسالن كمل ينص على سبب كجيو ميكن مناقشتو ىذا فضالن عن أف الدائرة مل 
تالحظ على احملكمُت سابقي الذكر ما خيل حبيادمها شلا تنتهي معو الدائرة إىل صحة قرار ىيئة 

ق" كدبا أف ىذا احلكم الصادر على ىذا القرار الصادر ُّْٔ/ٓ/ِٓاريخ التحكيم الصادر بت
قد مت خالؿ ادلدة  –فيما طعنت فيو احملتكمو من عدـ حياد اثنُت من أعضاء ىيئة التحكيم 
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شلا قبلتو زلكمة االستئناؼ شكالن كلو مل  –النظامية الواردة يف ادلادة السابعة عشرة من النظاـ 
تضح من خالؿ إشارة احملكمة إىل ادلادة السابعة عشر آنفة الذكر يف تنص على ذلك، لكنو ي

صك احلكم، ككذلك من خالؿ اطالعي على كقائع حكم احملكمة كأف احملتكمو رفعت دعواىا 
ضمن ادعاءات أخرل يف -يف رد عضوين من أعضاء ىيئة التحكيم لعدـ حيدهتم كاستقالذلم 

ق، كالقرار الصادر من قبل ُّْٔ/ٔ/ِٔية بتاريخ كأحيلت إىل الدائرة القضائ -دعواىا ىذه
ق، فإنو على افًتاض أف احملتكمو رفعت إىل زلكمة ُّْٔ/ٓ/ِٓىيئة التحكيم مت يف 

قبل اإلحالة الدائرة القضائية لنظر  -على األقل  –االستئناؼ طلب رد احملكمُت قبل يـو كاحد 
دة يف ادلادة السابعة عشرة من النظاـ طلب احملتكمو لكفى يف دخولو ضمن ادلدة النظامية الوار 

 كىي خالؿ ثالثُت يومنا.. 
 اىاتفيً  المحكم منذ أن تواصل معها استقالل المحكمكانت تعلم المحتكمو بعدم  .ٕ

باالعتراض عليو إال  تتسمكلم  حقيقةً  وأبدى رأيو في النزاع بشكل صريح، ولكنها
، كاستنادنا إىل ادلادة السابعة من نظاـ أن حكمت ىيئة التحكيم برفض دعواىا دبع

ق " إذا استمر أحد طريف التحكيم ُّّْ/ٓ/ِْكتاريخ  ّْالتحكيم السعودم رقم ـ/
مع علمو بوقوع سلالفة حلكم من أحكاـ ىذا النظاـ شلا جيوز  –يف إجراءات التحكيم 

كمل يقدـ اعًتاضنا على ىذه ادلخالفة  –االتفاؽ على سلالفتو أك لشرط يف اتفاؽ التحكيم 
يف ادليعاد ادلتفق عليو، أك خالؿ ثالثُت يومنا من علمو بوقوع ادلخالفة عند عدـ االتفاؽ، 

عيد ذلك تنازالن منو عن حقو يف االعًتاض" كبالتايل كفقنا ذلذه ادلادة فإنو يتضح أف 
اصلو معها كإبداء رأيو يف الشركة احملتكمو سبسكت بعدـ حيدة احملكم كاستقاللو عند تو 

حسب ما ذيكر  –النزاع بشكل صريح كأنو ليس من صاحلها ككاف يدعوىا إىل الصلح 
 –كلكنها مل تطلب رٌده كتنحيو عن احلكم، أك ترفع إىل احملكمة ادلختصة  -يف اخلرب

 –كانتظرت احملتكمو حىت صدر احلكم ضدىا -ادلشار إليها يف ادلادة الثامنة من النظاـ
ا كاف ينبغي سقوط حقها يف التمسك هبذا العيب، كإذا ما رفع إىل زلكمة فهن

االستئناؼ دعول بطالف حكم التحكيم بناءن على عدـ حيدة احملكم كاستقاللو مل يعد 
 ذلك مقبوالن لفوات كقتو كعد ذلك تنازالن منو عن حقو يف االعًتاض بنص النظاـ.  
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 ٖٗالدعوياف رقما  -ة السابعة التجاريةالدائر  -كقد حكمت زلكمة استئناؼ القاىرة
التماساف إعادة نظر يف حكم  -ؽ ربكيم ذبارم ُّّلسنة  ِْؽ كرقم  ُِّلسنة 

ـ بأف: َُِٔ/ ٓ/ُُؽ جلسة  ُِّلسنة  ْٕ، ْٔصادر من احملكمة يف الدعويُت 
" عدـ إثارة ادللتمسة مسألة التشكيك يف حيدة كاستقالؿ ىيئة التحكيم كالقوؿ بأنو مت 

اعها كالتدليس عليها يف ذلك الشأف كأهنا مل تعلم باخلداع ادلزعـو إال متأخرنا كدبجرد خد
القضاء برفض طلب إبطاؿ حكم التحكيم يشكل خركجنا كاضحنا منها عن حدكد مبدأ 

حسن النية الذم جيب أف يسود األعماؿ اإلجرائية حبسب كافة الظركؼ احمليطة 
احملكمة أف السلوؾ غَت ادلربر الذم سلكتو ادللتمسة  بالتحكيم مثار النزاع، فما تستنتجو

)يف االلتماسُت( ال ميكن اعتباره أنو قيدِّـ حبسن نية، كلكنو ميكن اعتبار مظاىره جزءنا من 
خطة أك مناكرة منها )داخلة يف دائرة التكتيك اإلجرائي( هتدؼ إىل إىدار حكم 

لتو بكل سبيل مستطاع. كحيث إنو التحكيم الصادر يف غَت صاحلها كالتنصل منو أك عرق
مىت كاف كل ما تقدـ، فإف كال من االلتماسُت ال يكوف مقبوالن ". رلموعة التحكيم 

 . د. زلمد عبد الرؤكؼ َُِٔالعريب يونيو 
في نظام  التي جاءت بالنص على الحياد واالستقالل القانونية النصوص سادًسا:

 ..لمقارنةالتحكيم السعودي وعدد من قوانين التحكيم ا
ه ٖٖٗٔ/٘/ٕٗوتاريخ  ٖٗنص نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

جيب أال يكوف للمحكم في المادة الفقرة األولى من المادة السادسة عشرة على أنو: "
لطريف -كتابنة-أف يصرح-منذ تعيينو كطواؿ إجراءات التحكيم-مصلحة يف النزاع، كعليو 
اليت من شأهنا أف تيثَت شكوكنا ذلا ما يسوغها حوؿ حياده التحكيم بكل الظركؼ 

كما نصت الفقرة الثالثة من كاستقاللو، إال إذا كاف قد سبق لو أف أحاطهما علمنا هبا". 
على عدـ جواز رٌد احملكم إال إذا قامت ظركؼ تثَت شكوكنا جدية  المادة السادسة عشرة

ا دلؤىالت اتفق عليها طرفا التحكيم، كذلك حوؿ حياده أك استقاللو، أك إذا مل يكن حائزن 
دبا ال خيل دبا كرد يف ادلادة )الرابعة عشرة( من ىذا النظاـ. كمؤدل ذلك عدـ جواز طرفا 

التحكيم على زلكم بينهما ال تتوافر فيو ثالثة شركط: كماؿ األىلية، كحسن السَتة 
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لعلـو الشرعية أك كالسلوؾ، كأف يكوف حاصالن على األقل على شهادة جامعية يف ا
النظامية، كإذا كانت ىيئة التحكيم مكونة من أكثر من زلكم فيكتفي توافر ىذا الشرط يف 

جاء النص على  ،تقالؿ يف النظاـ السعودمرئيسها. كدبثل النص على شرطي احلياد كاالس
 ُْٗٗلسنة  ِٕرقم ادلصرم يف ادلواد ادلدنية كالتجارية يف قانوف التحكيم  ىذين الشرطُت

يف الفقرة الثالثة من ادلادة السادسة عشرة، كالفقرة األكىل من ادلادة  ،آلخر التعديالت اكفقن 
ما نصت عليو الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من  اذلك أيضً  ليقابالثامنة عشرة. 

"على من يبلغ  أن: م بشأن التحكيمٕٛٔٓلسنة  ٙقانون االتحاد االماراتي رقم 
بًتشيحو لتويل مهمة التحكيم أف يصرح كتابةن بكل ما من شأنو أف يثَت شكوكنا حوؿ 

، كعليو منذ تعيينو كخالؿ إجراءات التحكيم أف يبادر دكف أم تأخَت حيدتو أك استقاللو
بإخطار األطراؼ كسائر احملكمُت يف حالة نشوء أم ظرؼ قد يثَت الشك حوؿ حيدتو أك 

كذلك ما مل يكن قد سبق لو إحاطتهم علمنا بذلك الظرؼ" ، كما نصت الفقرة استقاللو، 
األكىل من ادلادة الرابعة عشرة من القانوف االمارايت على أنو: " ال جيوز رد احملكم إال إذا 

قامت ظركؼ تثَت شكوكنا حوؿ حيدتو أك استقاللو، أك إذا ثبت عدـ توافر الشركط اليت 
اليت نص عليها ىذا القانوف". كحيث أف غالبية قوانُت التحكيم اتفق عليها األطراؼ أك 

م التجاري يللتحك ل النموذجيسيترااألونبقانون اسًتشدت يف تشريعاهتا التحكيمية 
، والذي جاء فيو ٕٙٓٓمع التعديالت التي اعتمدت في عام ٜ٘ٛٔلعام  الدولي

حيث قضت ىذه  النص على شرطي الحياد واالستقالل في المادة الثانية عشرة،
 المادة بأن:

 من يتيصرح بكل الظركؼ ال أفكما زلد احتماؿ تعيينو صحُت يفاتح بق صشخعلى ال. ٔ"  
تعيينو كطواؿ  ذكوكا ذلا ما يربرىا حوؿ حياده كاستقاللو. كعلى احملكم، منش َتتث أفهنا شأ

ظركؼ من ىذا القبيل،  أمبوجود  زاع النريف طىلبطاء إإيفضي بال  أفم، يإجراءات التحك
 بق لو اف أحاطهما علما هبا.سإذا كاف قد  إال

استقاللو  أككوكا ذلا ما يربرىا حوؿ حياده ش َتكجدت ظركؼ تثإال إذا م كال جيوز رد زل  .ٕ 
م كرد زل اعالنز  يفق عليها الطرفاف. كال جيوز ألم من طر فىالت اتؤ يكن حائزا دل أك إذا مل
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 . " مت تعيُت ىذا احملكم أفألسباب تبينها بعد  إالًتؾ يف تعيينو شا أكعينو ىو 
وال يكاد يخلو قانون في التحكيم أو قواعد مؤسسية منظمة للعملية التحكيمية من شرطي 
الحياد واالستقالل، وقد نصت قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس 

(ICC) في  ةم، في المادة الحادية عشر ٕٚٔٓ في نسختها األخيرة غرة مارس/آذار
 على أنو:( ٖ، ٕ، ٔالبنود )

ا كمستقالن عن األطراؼ ادلعنية بالتحكيم.ُ"   . يتعُت على كل زلكم أف يكوف كأف يظل زلايدن
. يوقِّع احملكم احملتمل، قبل تعيينو أك تأكيده، إقرارنا يبُت قبولو كتوافره كحيدتو كاستقالليتو ِ  

كييفصح احملكم احملتمل لألمانة العامة كتابينا عن أية كقائع أك ظركؼ من شأهنا أف تشكك 
دة يف استقالليتو يف نظر األطراؼ، كأية ظركؼ من شأهنا أف تثَت شكوكنا معقولة حوؿ حي

احملكم. كتبلغ األمانة العامة ىذه ادلعلومات كتابينا لألطراؼ كربدد ذلم مهلة إلبداء 
 مالحظاهتم.

. يتعُت على احملكم أف يبادر فورنا باإلفصاح كتابينا لألمانة العامة كلألطراؼ عن أية كقائع أك ّ
ية عشرة خبصوص ( من ادلادة احلادِظركؼ شلاثلة يف طبيعتها لتلك ادلشار إليها يف البند )

 حيدة احملكم كاستقالليتو كاليت قد تطرأ أثناء التحكيم". 
كقد أبدع ادلركز السعودم للتحكيم التجارم يف صياغة سبعة معايَت يف السلوؾ األخالقي اليت 

ينبغي أف يتحلى هبا احملكموف، بدءنا من حفاظ احملكم على نزاىة إجراءات التحكيم 
ركؼ من شأهنا أف تثَت شكوكنا ذلا ما يسوغها بشأف حياده كعدالتها، كإفصاحو عن أية ظ

كاستقاللو، ككذلك ذبنبو التواصل مع أطراؼ الدعول التحكيمية بشكل منفرد عن الطرؼ 
اآلخر، كعند ازباذه ألم قرار ينبغي على احملكم أف يكوف عادالن كمستقالن كحريصنا، كينبغي 

سرية الالزمة للتحكيم، كأف يتبع معايَت النزاىة على احملكم أيضنا أف ُيًـت عالقة الثقة كال
كالعدالة يف أم ترتيبات تتصل بأتعابو كاستعادة النفقات اليت تكبدىا. كما أنو أشار يف 
قواعد ادلركز اخلاصة بالتحكيم يف ادلادة الثالثة عشرة، يف البند الثاين إىل ما نصو: " على 

تعيينو ادلرسل من ادلسؤكؿ اإلدارم. مع التأكيد احملكم فور قبوؿ التعيُت التوقيع على خطاب 
على تفرغ احملكم الالـز ألداء العمل كحياده أك استقاللو. كعلى احملكم اإلفصاح عن أم 
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ظركؼ من شأهنا أف تثَت شكوكنا ذلا ما يسوغها بشأف حياده أك استقاللو " كصيغة )مع 
ختيار بُت احلياد أك االستقالؿ اليت التأكيد( ك )حياده أك استقاللو( كأهنما تشَتاف إىل اال

ينبغي توافرمها يف احملكم، كال تشَتاف إىل قوة يف إلزاـ احملكم بالتوقيع على إقرار مكتوب يؤكد 
فيو دبوجبو عند قبولو دلهمة التحكيم عن حياده كاستقالليتو معنا كليس بواحد منهما على 

، وجرى عليو العمل أيًضا في (ICC)رفة التخيَت. كما ىو احلاؿ يف البند الثاين من قواعد غ
م. وأتمنى ٕٔٔٓقواعد تحكيم مركز القاىرة اإلقليمي الذي يسري اعتبارًا من األول من مارس 

على المركز السعودي تعديل ىذا البند، والتأكيد على إفصاح المحكم صراحًة من خالل التوقيع 
ف يستأنس بإجراء مركز القاىرة كميكن أعلى إقرار مكتوب يؤكد فيو حياده واستقالليتو. 

اإلقليمي يف ذلك بإرساؿ ادلركز إىل احملكم إقرار قبوؿ مهمة التحكيم كالتوقيع على إعالف 
( كمن مث إعادة إرسالو للمركز. كما ميكن الرجوع إىل ُّحيدتو كاستقاللو طبقنا للمادة )

حلادية عشرة من قواعد منوذجُت ميفىصَّلُت لبياينىٍ استقاللية مطلوبُت دبقتضى ادلادة ا
 ـ.َُِّاألكنسيًتاؿ للتحكيم بصيغتها ادلعتمدة عاـ 

يالحظ من النصوص القانونية السابقة أف شرطي احليدة كاالستقالؿ جيب توافرمها سابًعا:   
سواءن كاف احملكم فردنا أـ تعدد احملكموف. كلكن ىل ينظر إىل ىذين الشرطُت بنفس الدرجة 

من قبل الطرؼ كبالنسبة للمحكم الفرد أك رئيس اذليئة؟؟ اختلفت  بالنسبة للمحكم ادلعُت
األنظمة القانونية يف ىذا الشأف، فوفقنا لنظاـ التحكيم ادلتبع يف التحكيم الداخلي يف مجعية 

ال يلـز توافر احليدة أك االستقالؿ يف احملكم الذم خيتاره  (A.A.A)التحكيم األمريكية 
م ال يلـز باإلفصاح عن أية عالقة بينو كبُت الطرؼ الذم الطرؼ، كذلذا فإف ىذا احملك

اختاره كال خيضع لنظاـ الرد. كلكن االذباه الغالب كالسائد يف التحكيمُت الوطٍت كالدكيل يف 
. كلو كاف معيننا من أحد  ا كمستقالن معظم التشريعات، ىو أف احملكم جيب أف يكوف زلايدن

تحكيم أك كاف زلكمنا فردنا أك رئيسنا للهيئة. كىذا ما األطراؼ كسواءن كاف عضونا يف ىيئة ال
 Rules of Ethics for"أكدتو قواعد الشرؼ ادلهٍت للمحكمُت الدكليُت 

International Arbitrators  كىو نفس ما تأخذ بو ُٕٖٗ" الصادرة سنة .
ؿ ( . كمن خال ُّٖمجعية احملكمُت األمريكية بالنسبة للتحكيم الدكيل. ) فتحي كايل 

النصوص السابقة الواردة يف نظاـ التحكيم السعودم كاإلمارايت ككذا احلاؿ يف قانوف 



14 
 

 

التحكيم ادلصرم يتضح أهنا مل تفرؽ فيما يتعلق بشرطي احليدة كاالستقالؿ بُت احملكم الفرد 
أك ادلختار من أحد األطراؼ أك رئيسنا ذليئة التحكيم، كبُت ما ىو ربكيم كطٍت أك ذبارمه 

جيب اإلفصاح عن أية ظركؼ من شأهنا أف تثَت الشك حوؿ استقاللو كحيدتو من دكيل، ك 
 قبل تعيينو كطواؿ إجراءات التحكيم كحىت صدكر احلكم فيو. 

 بناءن  ىيئة التحكيم مل يصدر قرار جاء في حكم محكمة االستئناف ما نصو: " ..... ثامًنا:
..." على أسباب كافية  

كألف ادلقاؿ عن حيدة احملكم كاستقاللو يف القضاء التجارم السعودم، إال أنو ال بأس أف أيعىرِّجى 
سريعنا على ىذه احليثية ادلهمة اليت بٌت عليها أصحاب الفضيلة القضاة حكمهم على ذلك 

 القرار. 
 كيف ق يف ادلادة اخلمسُتُّّْ/ٓ/ِْكتاريخ  ّْلقد جاء يف نظاـ التحكيم السعودم رقم ـ/

ا، ما نصو: " تنظر احملكمة ادلختصة يف دعول البطالف يف احلاالت  الفقرة الرابعة منو ربديدن
 ادلشار إليها يف ىذه ادلادة، دكف أف يكوف ذلا فحص كقائع كموضوع النزاع". 

كتطبيقنا لذلك قضت زلكمة استئناؼ باريس بأنو: " دلا كانت احملكمة ليس ذلا احلق يف إعادة 
موضوع احلكم التحكيمي، كليس ذلا بالتايل حق تقدير مدل دقة التسبيب أك ما  النظر يف

إذا كاف مقنعنا، فإنو يكفي أف توجد األسباب كأف تتعلق دبوضوع النزاع كال تكوف 
ذبارم  ُٗمتناقضة". كما قضت زلكمة استئناؼ القاىرة يف حكم صادر برقم 

يم، كيف الدعول بتاريخ قضائية التحك َُِلسنة  ٖٗيف القضية  ََِْ/ِ/ِٖ
قضائية، أنو: " يكفي لصحة ىذا احلكم أف يكوف  َُِلسنة  ٔٔرقم  ََِْ/ٓ/ِٔ

أما مضموف ىذه األسباب أك صحتها فإنو مسألة زبرج -ما مل يتفق على غَت ذلك-مسببنا
عن رقابة قاضي البطالف كبعبارة أخرل يكفي أف يتضمن حكم التحكيم ردنا على ادعاءات 

جو دفاعهم اجلوىرية كال يهم بعد ذلك مضموف ىذا الرد أك مدل سالمتو من اخلصـو كأك 
الناحيتُت القانونية كالواقعية. اعتبارنا بأف دعول البطالف ليست طعننا باالستئناؼ على حكم 

 َُُلسنة  َٖٕٔمدين يف االستئناؼ رقم  ْْاحملكمُت". كما قضت يف حكمها دائرة 
ؿ تكوين ىيئة التحكيم دلعتقدىا فيما قررتو من أسباب قضائية بأنو: ال جيوز اجلدؿ حو 
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احلاؿ حلكمها إذ إف ربصيل فهم الواقع يف الدعول ىو من سلطة ىيئة التحكيم كما ىو 
بالنسبة حملكمة ادلوضوع كحسبها بياف احلقيقة اليت اقتنعت هبا مع عدـ التزامها بالرد على 

" لتجارم، خالد منصور إمساعيل، ص )تسبيب أحكاـ التحكيم ا حجج اخلصـو استقالالن
. كما أف اخلطأ يف استخالص الوقائع ليس سببنا للبطالف، كقد قضت زلكمة (ُّٔ-ُّٓ

قضائية ذبارم القاىرة، جلسة  ُِٓلسنة  ُْ( يف الدعول رقم ٖاستئناؼ القاىرة الدائرة )
ول أك : " مل جيعل ادلشرع خطأ حكم احملكمُت يف استخالص كقائع الدعََِٗيناير  ُٗ
كفاية األسباب من األسباب اليت ذبيز طلب إبطاؿ احلكم، فال سبتد سلطة احملكمة   عدـ

اليت تنظر دعول البطالف دلراجعة احلكم من حيث حسن تقدير احملكمُت كصواب أك خطأ 
اجتهادىم يف فهم الوقائع كتكييفها كمدل سالمة تطبيقهم القانوف أك كفاية أسباب حكم 

د. -ت زلكمة استئنافية بالنسبة حلكم التحكيم" رللة التحكيم العريبالتحكيم ألهنا ليس
. ىذا يف جانب تسبيب احملكمة لقرار ـََِٗديسمرب  -ُّالعدد  -زلمد عبد الرؤكؼ

 لى أسباب كافية.ع ىم القرار الصادر منهمىيئة التحكيم، كعدـ بناء
التحكيم مل يأًت مكتمالن أما ما جاء يف حكم احملكمة من أف القرار الصادر من ىيئة 

 .من ادلدد ادلنصوص عليها نظامناعن التحقق  فضالن  بصحة ككفاية الوقائع كاألسباب،
لة لنظر ىذا النزاع كعدـ كى فهذا قد يشَت إىل ضعفو كاضحو يف قدرة ىيئة التحكيم ادلشَّ 

ادلدد كادلدد اليت جيب فيها رد احملكم كتنحيتو كحنوىا من  إدلامهم بإجراءات التحكيم
اليت تتعلق باالعًتاض على حكم التحكيم النهائي أك ادلختصة بقرار اذليئة األخرل 

حلكم  أثناء التسبيبمن توافر شركط الصحة  رلموع ذلك كما يستوجبو ،التحكيمية
كإال  القرارات الصادر أثناء سَت اإلجراءات التحكيميةك  ادلنهي للخصومة التحكيم

 جوىرم فيو. شكليو  مقتضىن لتخلف  للبطالف أصبحت عيرضةن 
أرجو أف أكوفى قد كيفقت يف ىذه الورقات القليلة من تناكؿ ىذا ادلوضوع ادلهم على 

الساحة التحكيمية يف ادلملكة العربية السعودية، كاليت تشهد تطورنا ملحوظنا كمتسارعنا 
 برقابة مهارية ميتقنة من قبل زلاكم االستئناؼ ادلختصة.  
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ينا محمد والسداد في القول والعمل. وصلى اهلل وسلم على نب اللهم ألهمني الرشد
 وعلى آلو وصحبو أجمعين.


