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ه���ذا البح���ث يتحدث ع���ن التطوير التنظيم���ي للتحكيم، لك���ون التحكيم 

وس���يلة أصلية لتس���وية النزاعات، وليس���ت بديلة، فه���و يحظى بالقوة 

ذاتها التي يحظى بها القضاء من حيث نهائية وإلزامية أحكامه، كما أنه 

يحظى بقبول عالمي أسفر عنه أنظمة تحكيم مشتركة حول العالم.

وتحكي���م المملكة العربية الس���عودية ليس بمع���زل عن هذه األنظمة، 

بإمارة االنضمام للمعاهدات واالتفاقيات التي ربطت بالواقع العلمي 

بالنس���بة للتحكي���م األجنب���ي، فإذا كان الحك���م صادر من دول���ة خليجية، 

فاالتفاقي���ة القضائي���ة الخليجية، أم���ا لو كان م���ن دول عربية فاتفاقية 

الرياض، في حين أن معاهدة نيويورك ال ُيستند إليها إال إذا كان الحكم 

صادرًا من دولة مصادقة عليها ليست خليجية أو عربية .. وهكذا..

إال أن األنظمة واللوائح المتعلقة بالتحكيم في السعودية تعاني بطء 

تطويري���ًا ظاهرًا ف���ي مواكبة التط���ورات العالمية في مج���ال التحكيم، 

سواًء من حيث االنضمام إلى المعاهدات، أو من حيث سن األنظمة.

وه���ذا البحث يتلمس المش���كالت من خالل الع���رض والمقارنة، ويطرح 

توصيات ونتائ���ج لمعرفة مكامن القوة والضعف في البنية التنظيمية 

للتحكي���م ف���ي المملكة العربية الس���عودية ومن ث���ّم معالجتها لتوازي 

الجهد التحكيمي مع التطورات في المجاالت األخرى.
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التمهيد

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد.
يع�د التحكيم أحد أكثر وس�ائل تس�وية املنازعات قبوال عىل املس�توى 
ال�دويل، ك�ام أنه ب�ات يس�تقطب اهتامم�ًا متزاي�دا يف اآلون�ة األخرية عىل 
املس�توى الداخيل، وما ذاك إال ملا حيظى به من مميزات جعلت منه الوسيلة 
املفضل�ة لتس�وية املنازعات - بش�كل عام - وحتدي�دا التجارية منها ذات 

الطابع الدويل سواء بني األفراد أو الكيانات التجارية.
كام يعد التحكي�م من املوضوعات القانونية القليلة التي حظيت بتعاون 
دويل مش�رك لتطوي�ره وتوحي�د مبادئ�ه، مما أس�فر عن تل�ك اجلهود عدة 
اتفاقي�ات ومعاه�دات دولية وإقليمي�ة إضافة إىل قان�ون حتكيم نموذجي 
عامل�ي ه�و األول يف جمال التحكيم صادر عن جلنة األم�م املتحدة للقانون 

التجاري الدويل، تلقاه املجتمع الدويل بالتأييد والقبول.
إن هذا االهتامم وهذا التعاون مل يأت من فراغ وإنام أتى من إدراك الدول 
ألمهية التحكيم وتأثريه املبارش عىل ركنني أساس�يني ألي دولة مها القضاء 
واالقتصاد. إن أحد اآلثار املبارشة للتحكيم عىل القضاء تكمن يف كونه، أي 
التحكيم، وسيلة فعالة لتسوية النزاع يمكن ألطراف اخلصومة اللجوء إليه 
مع ثقتهم الكاملة بأن األثر الناتج عنه ال يقل قوة عن ذلك األثر الناتج عن 
القضاء مما ينعكس باإلجياب عىل عمل املحاكم من خالل ختفيف الضغط 
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عليه�ا وتقلي�ص املدة بني مواعيد اجللس�ات وبالت�ايل رسعة الفصل يف 
النزاع مما حيقق بال ش�ك نس�بة عالية من الرضا لدى أصحاب احلقوق 
وكذلك القضاة ومعاونيهم. أما بالنس�بة آلث�ار التحكيم عىل االقتصاد 
فأح�د أمهها، ه�و تعزيز الثقة يف البيئة االس�تثامرية وجعله�ا بيئة جاذبة 
ل�رؤوس األموال األجنبية من خالل إجياد وس�يلة يطمئن هلا املس�تثمر 
األجنب�ي تعطي�ه احلرية يف اختي�ار إجراءات س�ري العملي�ة التحكيمية 
باآللي�ة الت�ي يرغبها ويطمئ�ن إليها  دون احلاجة للج�وء لنظام قضائي 
جيه�ل آلية عمله واإلجراءات املتبعة فيه م�ع ثقته بأن احلكم الناتج عن 

التحكيم سيحظى بذات األثر الذي حيظى به احلكم القضائي.
ه�ذا ونظرًا ألمهي�ة التحكيم كموض�وع بحثي وللراب�ط الوثيق بني 
التط�ورات احلاصلة يف جمال التحكيم عىل املس�توى الدويل ونظريهتا يف 
اململكة العربية الس�عودية، والتي أرى رضورة مراعاهتا واستحضارها 
عن�د الكتابة عن واق�ع التحكيم يف اململكة، فإين أق�دم للقارئ الكريم 
ه�ذا البح�ث وه�و عبارة عن مدخ�ل للتحكي�م ونظرة عام�ة عليه مع 
تس�ليط الضوء عىل واقع التحكيم يف اململكة وذلك من خالل تقس�يم 
البحث إىل مبحثني وخامتة. يتضمن املبحث األول سبعة مطالب تتناول 
التحكيم من منظور عام يسلط الضوء عىل البعد العاملي له وليس املحيل 
اخل�اص باململك�ة وذلك م�ن حيث تاري�خ التحكيم وأه�م التطورات 
الت�ي مر هبا، إضافة إىل ماهيت�ه وتعريفه وأهم اخلصائص املميزة له، كام 
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س�يتم التطرق إىل أهم الفروق�ات بني التحكيم والقض�اء وأبرز املميزات 
التي متيزه عنه، ثم نختم بس�ند مرشوعيته لدى األنظمة القانونية املختلفة. 
أم�ا املبحث الثاين من هذا البحث فيتضمن مطلب�ني، األول يتناول تاريخ 
التحكي�م يف اململك�ة، أما الثاين فيتن�اول املعاه�دات واالتفاقيات الدولية 
ذات الصل�ة بالتحكيم والتي تكون اململكة طرفًا فيها، إضافًة إىل األنظمة 

واللوائح احلاكمة للتحكيم يف اململكة.

المبحث األول: مقدمة تعريفية عامة عن التحكيم

المطلب األول: تاريخ التحكيم وأبرز تطوراته في العصر الحالي

إن التتب�ع التارخي�ي للتحكيم يكش�ف بوضوح أن التحكي�م قديم قدم 
البرشية وقد عرفته وجلأت إليه األمم الس�ابقة لتس�وية ما ينشأ بني أفرادها 
م�ن خصوم�ة ون�زاع. يف تلك احلقب�ة كانت عملي�ة التحكيم تتم بأبس�ط 
صوره�ا، حي�ث إن كل ما يلزم لب�دء التحكيم هو إحالة النزاع لش�خص 
مع�ني )املحكم( أبرز ما لديه من مؤهالت هو رضا الطرفني.))) هذا وعىل 
الرغم من البساطة التي صاحبت إجراءات التحكيم قديام بشكل عام، إال 
أن بعض األبحاث التارخيية تظهر ممارس�ة بعض احلضارات واملجتمعات 
السابقة لبعض اإلجراءات املتبعة يف الوقت احلارض يف العملية التحكيمية 

  Nigel Blackaby and others, Redfern and Hunter on international  (((
 arbitration, (5th edition, Student version, Oxford University Press, (2009(
at P 4-5.
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والت�ي تعد بعضها إما من اإلجراءات اجلوهري�ة التي ال يتصور انعقاد 
التحكيم م�ن دوهنا ككتابة اتفاق التحكيم، أو من املامرس�ات املعروفة 
حاليًا والتي ينصح القيام هبا أثناء مرحلة التعاقد  كاالتفاق عىل التحكيم 

قبل نشوء النزاع أصاًل.
في�ام يتعلق بكتاب�ة اتف�اق التحكيم فق�د أثبتت الس�جالت التارخيية 
وج�ود اتفاق حتكيمي متعلق بمعاهدة صلح مكتوب باللغة الس�ومرية 
بالع�راق .))) أيض�ا م�ا يتعلق باتف�اق األط�راف قبل نش�وء النزاع عىل 
اللج�وء للتحكيم فقد عرفه ومارس�ه الفراعنة حتى ُعد ممارس�ة رائجة 
من قبلهم. أما اإلغريق فقد منحوا أطراف النزاع حرية واس�عة لتس�يري 
العملية التحكيمية بالطريقة التي يرتضوهنا كاختيار املحكمني والقانون 
واج�ب التطبيق وغريه�ا. هذا وعىل الرغم من االختالف بش�كل عام 
ب�ني ممارس�ة التحكيم ل�دى احلض�ارات واملجتمعات الس�ابقة وما هو 
معم�ول به حالي�ا، إال أنه يمكن القول بأن ممارس�ة الروم�ان للتحكيم 
تعد مقاربة ملامرس�ة التحكي�م بصورته احلالية املعم�ول هبا لدى أغلب 
األنظم�ة الغربي�ة، ب�ل إن ال�دور والصالحيات املمنوح�ة للمحكم يف 
ذلك الوقت مقاربة لدور وصالحيات املحكم لدى أغلب الترشيعات 

الغربية احلالية.))) 
)2) زيـــد بـــن عبدالكـــرمي الزيد, وظيفة املحكم يف الفقـــه الإ�سالمي, دار التدمريـــة, الريا�ض 427)هـ, 

�ض 52.
 Born G, International Commercial Arbitration, Kluwer Law International,  (((

2009, at P 22-25.
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أيضا بالنس�بة للتحكيم عىل مستوى الدول فإنه وبخالف الرأي السائد 
م�ن أن التحكيم مل يعرف قديام عىل هذا املس�توى، ف�إن معاهدة عام 445 
قب�ل املي�الد بني مملكة أس�رطة وأثينا تؤكد خالف ذل�ك، حيث تضمنت 
ه�ذه املعاه�دة اتفاق اململكتني ع�ىل اللجوء للتحكيم عند نش�وء أي نزاع 
بينه�ام. وهب�ذا يكون ه�ذا االتفاق س�ابقة تارخيية عىل ما ن�ص عليه ميثاق 
عصب�ة األمم لع�ام 9)9)م يف مادتيه الثانية ع�رشة والثالثة عرشة واللتني 
أكدتا ع�ىل وجوب جلوء الدول للتحكيم لتس�وية النزاعات القائمة بينهام 

قبل اللجوء ألي حل عسكري.)4)
هذا وبالنس�بة لعالقة العرب بالتحكيم فه�ي عالقة متجذرة يف التاريخ 
العريب السابق والالحق لإلسالم. ففي عرص ما قبل اإلسالم يمكن القول 
بأن التحكيم هو الوس�يلة السلمية الوحيدة لتسوية النزاعات لدى القبائل 
العربية، حيث كانت لغة القوة واحلرب هي السائدة بينهم يف ذلك الوقت. 
كام أن إجراءات التحكيم يف ذلك الوقت كانت تتم بأبسط صورها حيث 
يق�وم أطراف النزاع باالتفاق عىل إحالة اخلالف الدائر بينهم إىل ش�خص 
يتمت�ع ببع�ض املواصف�ات اخلاصة أبرزه�ا الص�دق والعدال�ة واحلكمة 
إضاف�ة إىل املكان�ة والقب�ول االجتامع�ي، بعد ذل�ك يتوىل املحك�م القيام 
بكافة اإلجراءات التحكيمية، بدءًا باالس�تامع إىل اخلصوم وانتهاء بإصدار 
احلك�م، وذلك وفق�ا لألعراف والتقاليد القبلية الس�ائدة يف ذلك الوقت. 
  Soons, A. H. A, International arbitration : past and prospects : a  (4(
 symposium to commemorate the centenary of the birth of professor
J.H.W. Verzijl (1888-1987(, Kluwer Academic Publishers, (1990(, at P 10.
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جتدر اإلش�ارة يف هذا الس�ياق إىل أن أحكام املحكمني يف عرص ما قبل 
اإلسالم ال تتمتع بأي قوة إلزامية للتنفيذ وذلك لغياب السلطة القادرة 
ع�ىل الف�رض واإللزام وبالت�ايل فتنفيذ احلكم متوقف كلي�ا عىل اختيار 

األطراف ورغبتهم.)5) 
أم�ا بعد اإلس�الم ف�إن التحكيم قد اكتس�ب مرشوعي�ة ومكانة أكر 
وذل�ك أنه مل يعد يس�تمد مرشوعيته م�ن التقاليد واألعراف الس�ائدة، 
كام كان عليه احلال قبل اإلس�الم، وإنام أصبح يكتس�ب مرشوعيته من 
ال�رشع املطهر من خالل أح�كام الرشيعة اإلس�المية، وما نصت عليه 
األدلة من القرآن والس�نة.))) ولك�ن يف ذات الوقت مل يعد التحكيم هو 
الوسيلة الس�لمية الوحيدة لتسوية النزاعات بل أصبح اللجوء للقضاء 
الوسيلة األبرز واألكثر شيوعا وذلك أن القضاء أصبح ركنا من أركان 

الدولة اإلسالمية الناشئة وسلطة تتمتع بكامل االستقالل والقوة.)))
أما بالنسبة للتحكيم يف العرص احلديث فقد شهد تطورات غري مسبوقة 
س�واء عىل صعيد الترشيعات الداخلية لل�دول أو عىل الصعيد الدويل. 
أحد أبرز تلك التطورات التي شهدها التحكيم عىل املستوى الدويل هو 
إنش�اء مراكز التحكيم والتي تعد مؤسسات دولية مستقلة خاصة تتوىل 

  Baamir, A. Y, Shari›a law in commercial and banking arbitration : law  (5(
and practice in Saudi Arabia ,  Ashgate Publisher, 2010, at P 45-46

))) املرجع ال�سابق, �ض 48.
)7) حممد ال�سيد عرفة, التحكيم و ال�سلح و تطبيقاتهما يف املجال اجلنائي, جامعة نايف العربية للعلوم 

الأمنية, الريا�ض 427)هـ, �ض 129.
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إدارة كافة إجراءات التحكيم يف القضايا التي حتال إليها منذ حلظة استالم 
طلب التحكيم وحتى إصدار احلكم. هذا وتعد أقدم وأش�هر تلك املراكز 
ما ييل:  حمكمة لندن للتحكيم الدويل )LCIA(، و حمكمة التحكيم الدولية 
 )AAA( و مجعية التحكيم األمريكية ،)ICC( التابعة لغرفة التجارة الدولية

(((.(ICDR( وذراعها الدويل املعروف باملركز الدويل لتسوية النزاعات
إن هذه املراكز كانت، وما زالت، هلا إسهامات مؤثرة يف تطور التحكيم 
التج�اري الدويل ون�رش ثقافة اللجوء إليه. إن أحد أب�رز تلك اجلهود عىل 
س�بيل املثال ما قامت به حمكمة التحكي�م الدولية )ICC( عام)95)م من 
صياغة بع�ض البنود املتعلق�ة بالتحكيم التجاري ال�دويل بغرض تطويره 
وتعزيز اللجوء إليه والتي ش�كلت يف ما بعد النواة واألساس الذي قامت 
علي�ه أهم معاهدة دولي�ة يف التحكيم، وهي معاه�دة نيويورك لالعراف 

وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية لعام )95)م )معاهدة نيويورك(.)9)
ه�ذا وع�ىل الرغم م�ن أن معاهدة نيوي�ورك تعد حج�ر الزاوية يف جمال 
التحكي�م التج�اري ال�دويل.)1)) إال أن هناك معاهدات ونش�اطات دولية 
أخ�رى، س�واء س�ابقة أو الحقة التفاقي�ة نيويورك، ال يمك�ن جتاهلها يف 
مع�رض ال�رد التارخي�ي ألبرز اجله�ود الدولي�ة التي أس�همت يف تطور 
التحكي�م التج�اري. إن م�ن أب�رز تل�ك اجله�ود بروتوكول جني�ف لعام 

)8) مرجع �سابق رقم ))), �ض 54.
  Lew, Julian D. M, and others, Comparative international commercial  (((
arbitration, Kluwer Law International, 2003, at P 21.

  Moses M. L, The principles and practice of international commercial  ((1(
arbitration, 2nd edition, Cambridge University Press 2012, at P xvii.
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))9)م وال�ذي يع�د أول حماولة ع�ىل صعيد املجتمع ال�دويل يف جمال 
التحكي�م التج�اري، وقد تبع ه�ذا الروتوك�ول معاه�دة جنيف لعام 
))9)م والتي تصب يف ذات االجتاه ولكن كال املحاولتني مل يكتب هلا 
النجاح واالستمرارية بسبب احلرب العاملية الثانية.)))) أيضا من اجلهود 
ذات األث�ر البالغ عىل التحكيم التجاري الدويل هي معاهدة واش�نطن 
لتس�وية نزاعات االس�تثامر بني الدول ومواطني ال�دول األخرى لعام 
5)9)م ) معاه�دة واش�نطن(، إن ه�ذه املعاهدة صيغ�ت لتحقق غاية 
خاص�ة ولتق�وم ب�دور حمدد وهو وض�ع إطار قان�وين إجرائي لتس�وية 

النزاعات االستثامرية بني املستثمر األجنبي والدولة املضيفة.))))
أم�ا أح�د أه�م اجله�ود الدولي�ة وأكثره�ا تأث�ريا يف الش�أن الداخيل 
لل�دول هو م�ا قامت به جلن�ة األمم املتح�دة للقانون التج�اري الدويل 
)يونيس�رال( من إصدار قانون التحكيم النموذجي لعام 5)9)م وما 
تبع�ه من تعديالت يف عام )11)م. إن ه�ذا القانون النموذجي حظي 
بقبول دويل منقطع النظري، حيث قامت أكثر من س�تني دولة بتبني هذا 
القان�ون وجعل�ت منه األس�اس ال�ذي صيغ�ت عليه أنظم�ة التحكيم 

الداخلية اخلاصة هبا.))))

  Born G, International arbitration: law and practice, Kluwer Law  ((((
International, 2012, at P 18-19.

)2)) املرجع ال�سابق, �ض )).
  Cordero-Moss G, International commercial arbitration: different  ((((
forms and their features, Cambridge University Press 2013, at P 7.
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المطلب الثاني: ماهية التحكيم

قب�ل التطرق لتعريف التحكيم ومميزات�ه، أرى أنه من املهم معرفة ماهية 
التحكيم وما هو التصنيف القانوين الذي يندرج حتته، وذلك أنه عىل الرغم 
من االتفاق التام بني فقهاء القانون واملختصني من أن التحكيم يعد وسيلة 
من وس�ائل تسوية املنازعات، إال أن هناك اختالفًا بني فريقني منهم حول 
ما إذا كان التحكيم يصنف عىل أنه وس�يلة بديلة لتس�وية النزاع أم ال.)4)) 
وس�بب ه�ذا االختالف يعود يف أساس�ه إىل اخت�الف كال الفريقني حول 
تعريف الوس�ائل البديلة لتس�وية املنازعات، حيث يع�رف أحد الفريقني 
الوسائل البديلة بأهنا »جمموعة من الوسائل الفعالة والعادلة وذات التكلفة 
املناسبة والتي يتم اللجوء إليها لتسوية النزاع دون اللجوء للقضاء«.)5)) أو 
بعبارة أخرى فإن الوسائل البديلة هي عبارة عن أي وسيلة لتسوية النزاع 
تتم خارج أس�وار املحاكم.)))) يف حني أن الفريق اآلخر ال يعتر التحكيم 
من ضمن الوس�ائل البديلة، بل يضعه يف نفس مرتبة القضاء وحجتهم يف 
ذلك أن التحكيم يشرك مع القضاء بأن كالمها ينتهي بحكم هنائي ملزم، 

)4)) مرجع �سابق رقم )1)), �ض 4).
  Parrott M, Is compulsory court-annexed medical malpractice  ((5(
 arbitration constitutional? How the debate reflects a trends towards
 compulsion in alternative dispute resolution, Fordham Law Review, 2007
Apr, 75(5(, p 2685-2743, at P 2685.

  Atlas N, and others, Alternative dispute resolution : the litigator›s  ((((
handbook, American Bar Association Section of Litigation, 2000, at P 2
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وبالت�ايل فإن أي وس�يلة ال تش�رك معهام يف ذلك تعد بديل�ة عنهام.)))) 
ه�ذا وبعيدا ع�ن تبني أح�د التعريفني وبالت�ايل تصني�ف التحكيم تبعًا 
لذل�ك، فإن اهلدف من معرفة هذا االختالف يف تصنيف التحكيم ترز 
يف الواقع العميل من خالل السعي إىل تاليف أي سوء تفاهم قد ينتج بني 
األطراف حول آليه تسوية النزاع املنصوص عليها يف العقد والذي كان 
من املمكن تالفيه لو علم كل طرف مقصود الطرف اآلخر أثناء مرحلة 

التفاوض.))))

المطلب الثالث: تعريف التحكيم

لق�د اجتهد فقهاء القان�ون يف تعريف التحكيم وتفاوتت عباراهتم يف 
ذل�ك، ولكن املعنى بق�ي متقاربُا إىل حد كبري بغ�ض النظر عن اخللفية 
أو املدرس�ة القانونية التي ينتمي إليها أولئ�ك الفقهاء. فمن التعريفات 
م�ا أوردته جمل�ة األحكام العدلية من أن التحكي�م هو “اختاذ اخلصمني 
حاك�اًم برضامه�ا لفص�ل خصومتهام ودعوامه�ا”.)9)) وم�ن التعريفات 
أيض�ًا »التحكي�م ه�و إطار عق�دي لتس�وية املنازعات ي�امرس من قبل 
ش�خص أو أش�خاص، يعين�ون بش�كل مب�ارش أو غري مب�ارش من قبل 
األط�راف، ويتمتع�ون بصالحية الفص�ل يف الن�زاع وأحكامهم حتظى 
  Palser D, Arbitration V Litigation, Australian Construction Law  ((7(
Newsletter, 1996 issue (47(, at P 4-5.

)8)) مرجع �سابق رقم )1)), �ض 4).
)))) مرجع �سابق رقم )7), �ض )).
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بذات التأثري الذي حتظى به األحكام القضائية«.)1)) ومن التعريفات أيضا 
ما عرفته بأنه »إجراء خاص ال يتم البدء به إال بناء عىل اتفاق بني األطراف 
ع�ىل إحالة النزاع القائم بينهم، أو حمتمل، إىل هيئة حتكيم مكونه من حمكم 
أو ع�دة حمكمني يتم اختياره�م من قبل األطراف أو نياب�ة عنهم، كام حيق 
لألطراف حتديد اإلجراءات املتبعة من قبل املحكمني أثناء إدارهتم للعملية 
التحكيمية، كام أن حكم التحكيم يعتر هنائيًا وملزمًا قانونيا متى كان مسببا 
وقائ�ام عىل أدلة ودفوع مقدمة بش�كل صحيح إىل هيئ�ة التحكيم. كام وقد 
يستلزم حكم املحكمني اعراف حماكم الدولة به لتنفيذه«.)))) إضافة إىل ما 
ذك�ر من تعريفات فيمكن القول ب�أن التحكيم هو قضاء خاص يتمتع فيه 
أطراف اخلصومة بسلطة واسعة من حيث اختيار القانون واجب التطبيق، 
سواء عىل اجلانب املوضوعي للنزاع أو اجلانب اإلجرائي، وكذلك اختيار 

املحكم أو املحكمني، ولغة التحكيم ومكانه.))))

المطلب الرابع: الخصائص والسمات الرئيسة للتحكيم

ع�ىل الرغم من تفاوت التعريفات التي أوردناها س�ابقا، والتي ال تعدو 
أن تكون اختالفات عىل مس�توى الصياغة فقط، فإن هناك ش�به اتفاق بني 
فقه�اء القانون عىل اختالف مش�ارهبم، عىل اخلصائص والس�امت املميزة 
  Poudret J-F, Besson S, Comparative law of international arbitration,  (21(
Thomson Sweet & Maxwell, 2007, at P 3.

  Huleatt-James M, Gould, N, International commercial arbitration: a  (2((
handbook, LLP Publisher, 1999, at P 3.

)22) مرجع �سابق رقم )1)), �ض ).
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للتحكي�م والتي ال يمكن أن يوصف التحكي�م بأنه حتكيم متى ما خال 
من كل أو بعض هذه الس�امت والتي يمكن رسدها بش�كل خمترص عىل 

النحو التايل:
أواًل: اتفاق األطراف على التحكيم

يع�د االتفاق ع�ىل اللجوء للتحكيم، س�واء قبل الن�زاع أو بعده، هو 
الرك�ن الذي تقوم عليه العملي�ة التحكيمية برمتها وبدون هذا االتفاق 
فإن التحكيم يفقد س�ند مرشوعيته. بل إن االتفاق وحده ال يعتد به إن 
مل يك�ن مكتوبا، وهذا ما نصت عليه معاهدة نيويورك وقانون التحكيم 
النموذج�ي ونظ�ام التحكي�م الس�عودي.)))) علام بأن بع�ض األنظمة 
القانونية ال تعتمد الكتابة كركن من أركان االتفاق وبالتايل متيض اتفاق 

األطراف عىل اللجوء للتحكيم ولو مل يكن مكتوبا.)4))
ثانيًا: حرية األطراف

أح�د اخلصائص املميزة للتحكيم هي احلرية الواس�عة التي يتمتع هبا 
أطراف النزاع يف سري العملية التحكيمية، بل يمكن القول إن هذه السمة 
حتدي�دا هي ما حقق�ت للتحكيم القبول والرواج س�واء عىل املس�توى 
الداخيل أو الدويل، ولذلك فإن أغلب األنظمة القانونية احلديثة تسعى 
لتعزي�ز ه�ذه اخلاصية ومحايتها. إن ه�ذه احلرية تعن�ي إعطاء األطراف 
الس�لطة والصالحية الختيار املحكمني ولغة التحكيم ومكانه، وليس 

))2) نظام التحكيم اجلديد املادة التا�سعة الفقرة الثانية.
)24) مرجع �سابق رقم ))), �ض 5)-8).
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ه�ذا فحس�ب بل حت�ى القان�ون الواج�ب التطبيق ع�ىل موض�وع النزاع 
والقانون اإلجرائي الواجب االتباع من قبل املحكمني.)5))

ثالثًا: إحالة النزاع إلى طرف محايد غير حكومي

الس�مة الثالث�ة املمي�زة للتحكيم ه�و إحالة الن�زاع إىل ط�رف حمايد غري 
حكومي س�واء كان حمك�اًم فردًا أو عدة حمكمني، وبالت�ايل فإن ناظر النزاع 
يس�تمد سلطته وصالحيته من األطراف أنفس�هم، سواء بشكل مبارش أو 

غري مبارش وليس عن طريق جهة حكومية تلزمه بالقيام هبذا العمل.))))
رابعًا: حكم نهائي وملزم

آخر الس�امت األساسية للتحكيم هي أن أحكامه هنائية وملزمة، وبدون 
ه�ذه الس�مة فلن يعدو حكم التحكيم عن كونه ح�رًا عىل ورق. هذا ويف 
سبيل محاية هذه املزية فقد عمدت أغلب انظمة التحكيم احلديثة إىل حرص 
وتضيي�ق احلاالت التي جيوز معها الطعن بحكم املحكمني، مما دفع بعض 
املختص�ني للقول بأن احلكم التحكيم�ي حمصن أكثر من احلكم القضائي، 
حي�ث ال يمك�ن الطع�ن عليه م�ن اجلان�ب املوضوع�ي إال إذا كان خمالفا 

للنظام العام فقط بخالف احلكم القضائي.))))

  Aboul-enein M, International Commercial Arbitration, Paper  (25(
 Submitted to the Conference of Preventing and Managing International
 Commercial Disputes Towards a Euro MEd Alternative Dispute
 Resolution Infrastructure, Rome– Italy(, 28th and 29th September 2007, P
 1-12, at P 4-5.

))2) مرجع �سابق رقم )1)), �ض 2.
)27) مرجع �سابق رقم )1)), �ض 2-).
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المطلب الخامس: أبرز الفروقات بين التحكيم والقضاء

عىل الرغم من وجود بعض الس�امت املشركة بني التحكيم والقضاء 
كاعتبارمه�ا أكث�ر وس�يلتني من وس�ائل تس�وية النزاع قب�وال ورواجا، 
وكاش�راكهام بوج�ود ط�رف مس�تقل وحمايد حي�ال إليه الن�زاع ويتوىل 
الفص�ل يف اخلصومة، وكاش�راكهام أيض�ا بالنتيجة الت�ي ينتهيان إليها 
وه�ي إص�دار أح�كام هنائي�ة وملزم�ة، إال أن هناك فروق�ات جوهرية 

ميزت كل وسيلة عن األخرى.
)-أوىل ه�ذه الفروق�ات أن العملي�ة القضائية تدار من قبل الس�لطة 
القضائي�ة والت�ي تعتر س�لطة علي�ا يف أي دولة مهمتها ف�رض العدالة 
ومحاي�ة احلقوق العام�ة واخلاصة واملحافظ�ة عىل النظام الع�ام وبالتايل 
فالس�لطة القضائية تعتر أحد أبرز مظاهر س�يادة الدولة عىل أراضيها، 
مم�ا جيعل اللجوء إىل القضاء حق دس�توري أصيل حمفوظ لكافة الناس 
س�واء كانوا مواطنني أو مقيمني وعليه فإن جلوء أحد أطراف اخلصومة 
إىل القضاء ال يستلزم موافقة الطرف اآلخر. يف حني أن التحكيم بوصفه 
قضاء خاصا فإنه غري متاح لكافة الناس وال حيق اللجوء إليه إال باتفاق 

مجيع أطراف اخلصومة.))))
)-أم�ا ثاين الفروق�ات فهو متعلق بناظر اخلصوم�ة ومصدر احلكم، 
فمن يتوىل إدارة إجراءات التقايض هو قاٍض معني من السلطة املختصة 

)28) مرجع �سابق رقم )7), �ض 25-)2.
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يف الدول�ة وذل�ك بخالف املحكم ال�ذي يقوم بإدارة إج�راءات التحكيم 
بن�اء عىل تعيينه م�ن قبل األطراف أو نيابة عنهم. ه�ذا ونظرا ألن القايض 
يمثل س�لطة عامة، فقد اش�رطت مجيع األنظم�ة القانونية رشوط خاصة 
جي�ب توفرها فيه، م�ن أبرزها أن يكون خمتصا يف النظ�ام القانوين املعمول 
ب�ه يف الدولة وكذلك متقنا لألنظمة املتعلقة بإجراءات الرافع والتقايض. 
يف ح�ني أن كث�ريًا من أنظمة التحكيم ال تش�رط وجود مثل هذه الرشوط 
يف املحك�م م�ا دام أن أط�راف اخلصومة ارتض�وه ليحكم بينه�م.)9)) هذا 
وبالنس�بة لنظام التحكيم الس�عودي فلم يرك أم�ر اختيار املحكم مروكا 
ع�ىل إطالقه إىل أطراف اخلصومة، فقد ن�ص النظام عىل أن يكون املحكم 

الفرد أو رئيس هيئة التحكيم خمتصا بالرشيعة أو األنظمة.)1))
)-أيض�ا من أوجه االختالف ب�ني التحكيم والقضاء، أن القضاء يعتر 
الوسيلة األساسية واألصيلة لتسوية النزاعات وبالتايل فالقضاء من حيث 
األص�ل له والي�ة عامة وس�لطة مطلقة يف نظ�ر كافة أن�واع النزاعات. يف 
ح�ني أن األم�ر ليس كذلك بالنس�بة للتحكيم، حيث إن هن�اك أنواعًا من 
النزاع�ات ال جيوز إخضاعه�ا للتحكيم وذلك بموج�ب نصوص نظامية 
آم�رة هب�ذا اخلص�وص وبالتايل ف�إن أي اتف�اق عىل خالف ذل�ك من قبل 

أطراف النزاع يعد باطال وذلك ملخالفته للنظام العام.))))
  Mnookin R, Alternative Dispute Resolution, Harvard Law School,  (2((
 Center for Law, Economics, and Business, March 1998 Discussion Paper
 No 232 Vol. 1, A-D, 56-60.

)1)) نظام التحكيم اجلديد املادة الرابعة ع�سرة الفقرة الثالثة.
)))) مرجع �سابق رقم )7), �ض )2.
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4-أم�ا خامت�ة الفروق�ات الت�ي أوردها هنا فه�ي ما يتعل�ق باجلانب 
اإلجرائي، فعملية التقايض تتم وفقا إلجراءات حمددة منصوص عليها 
يف األنظمة واللوائح الصادرة هبذا اخلصوص وبالتايل فال حيق للقايض 
تطبيق أي إجراءات عىل النزاع املنظور أمامه غري تلك الوارد يف األنظمة 
واللوائ�ح املرعية، كام ال حيق ألطراف الن�زاع اختيار إجراءات قضائية 
غ�ري تلك املعتمدة بموجب األنظم�ة واللوائح. يف حني أن األمر مغاير 
بالنس�بة للتحكي�م فتحديد اإلج�راءات املتبع�ة أثن�اء التحكيم مروك 
الختي�ار أطراف اخلصومة واتفاقهم وهذا هو األصل، ولكن يف بعض 
احل�االت يكون حتدي�د واختيار اإلج�راءات خاضع�ًا الختيار املحكم 

وذلك يف حال مل يتفق األطراف عىل إجراءات حمددة.))))

المطلب السادس: مميزات التحكيم

لقد أصب�ح التحكيم أحد أكثر وس�ائل تس�وية النزاعات تفضيال يف 
الوق�ت احلارض، وذلك بفضل املميزات الظاهرة التي يمتاز هبا. بل إنه 
عند عقد أي مقارنة بني التحكيم والقضاء حتديدا تظهر بعض املميزات 
التي ال يمكن إغفاهلا والتي يتم استحضارها دائام من قبل املختصني يف 

أي نقاش أو بحث علمي. وأبرز هذه املميزات هي ما ييل:
أواًل: حرية األطراف

ك�ام ذكرن�ا س�ابقا م�ن أن حري�ة األط�راف تع�د أح�د أظهر س�امت 
)2)) مرجع �سابق رقم )7), �ض 28.
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وخصائ�ص التحكيم، فإنه يمكن الق�ول من أهنا يف ذات الوقت تعد أحد 
أظهر مميزاته وأكر عوامل اجلذب والقبول التي حيظى هبا التحكيم، وذلك 
نظرا لتمكن األطراف من اختيار األركان التي تقوم عليها عملية التحكيم 
م�ن القوانني واجب�ة التطبيق )املوضوعية واإلجرائي�ة( واملحكمني، ولغة 
التحكيم ومكانه. وكل هذا غري خاضع إلدارة األطراف واختيارهم حتت 

مظلة القضاء.))))
ثانيًا: السرعة والتكلفة

بش�كل نظ�ري ع�ام ف�إن التحكي�م يمتاز ع�ىل القض�اء بالرع�ة وقلة 
التكلف�ة، وذلك ألن املحاكم مثقل�ة بأعداد كبرية من القضايا مما يؤدي إىل 
تباع�د مواعيد اجللس�ات يف القضي�ة الواحدة مما ي�ؤدي بالنتيجة إىل تأخر 
إص�دار احلكم. بينام التحكيم باعتباره قضاًء خاصًا مل يثقل بعبء القضايا 
املراكم�ة، فإنه يتمتع بالرعة أثناء مرحل�ة الرافع وبالتايل رسعة إصدار 
احلكم. هذا نظرا لالرتباط الطردي الوثيق بني عامل الوقت والتكلفة فإن 

النتيجة املفرضة للتحكيم هي قلة التكلفة مقارنة باللجوء للقضاء.)4))
ولك�ن بالنظ�ر إىل الواقع العميل فيمكن القول بأن هاتني املزيتني ليس�تا 
حارضت�ني يف التحكي�م دائ�ام، حيث إنه يف بع�ض القضاي�ا املعقدة تكون 

)))) مرجع �سابق رقم )25), �ض 5-4.
  Kheng O. C, arbitration in construction disputes a procedural and  ((4(
 legal overview, a paper based on a lecture delivered on 24 May 2003 in
 Seremban to The Institution of Engineers, Malaysia (Negri Sembilan
Branch(, http://www.ckoon-law.com/Paper/ARBITRATION%20IN%20
 CONSTRUCTION%20DISPUTES.pdf, accessed 10 December 2014, at P
3-4.
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رسع�ة إجراءات التحكيم مقاربة ج�دا إلجراءات التقايض وبالتايل قد 
يمت�از القض�اء يف ه�ذه احلالة عىل التحكي�م من حي�ث التكلفة. وعليه 
ف�إن مي�زة الرعة وتوف�ري النفقات جيب أن تقيم بش�كل دقيق من قبل 
األط�راف ومستش�ارهيم بن�اء ع�ىل حتليلهم للن�زاع القائ�م أمامهم، أو 
املحتم�ل، ملعرفة م�ا إذا كان اللجوء للتحكيم س�يوفر هاتني املزيتني أو 

ال.)5))
ثالثًا: السرية والخصوصية

بخ�الف التقايض فإن التحكيم يمتاز بمس�توى عاِل من اخلصوصية 
والرية، وذلك بس�بب سياس�ة الرية املتبعة بشكل صارم يف جلساته 
والت�ي حترض عىل غري أطراف اخلصومة حضور اجللس�ات بغري موافقة 
مجيع أطراف اخلصومة. هذا وجتدر اإلش�ارة إىل أن هذه املزية قد تكون 
منعدمة متى ما تم الطعن عىل احلكم التحكيمي من قبل أحد األطراف 

وأحيل النزاع إىل املحكمة املختصة للنظر فيه.))))

المطلب السابع: مشروعية التحكيم لدى األنظمة القانونية المختلفة

ك�ام ذكرن�ا س�ابقا م�ن معرف�ة ع�دة ش�عوب وحض�ارات للتحكيم 
وجلوئهم إليه، فإنه يف ذلك الوقت كان التحكيم يس�تمد مرشوعيته من 
خالل إرادة املجتمع وما ينتج عنها من أعراف وتقاليد ناظمة للتحكيم 

)5)) مرجع �سابق رقم )7)), �ض 5-4.

)))) مرجع �سابق رقم )4)), �ض )-4.
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كام هو احلال بالنس�بة للعرب قبل اإلس�الم، أو من خالل النظام والقانون 
كام هو احلال بالنسبة للرومان.))))

أما يف العرص احلايل فإن التحكيم يستمد مرشوعيته يف أغلب دول العامل 
من خالل أنظمة ولوائح مكتوبة، وهذه األنظمة واللوائح قد تكون خاصة 
بالتحكيم فقط كام هو احلال بالنس�بة للمملكة املتحدة عىل سبيل املثال، أو 
ق�د ال تك�ون حكرًا عىل التحكي�م بحيث تتط�رق إىل التحكيم وغريه، كام 
هو احلال بالنس�بة للكويت، حيث تم التطرق للتحكيم من خالل مواد يف 

نظام املرافعات املدنية والتجارية.)))) 
أم�ا بالنس�بة للتحكي�م يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية فإنه يف األس�اس 
يس�تمد مرشوعيته من مصادر الترشيع األساس�ية يف الرشيعة اإلس�المية 
ومها القرآن والس�نة، إضافة إىل ما س�نته الس�لطة التنظيمي�ة يف اململكة يف 
ه�ذا الباب من نظام خاص للتحكيم متوافق م�ع املبادئ الرشعية املتعلقة 

بالتحكيم.)9))

)7)) مرجع �سابق رقم )7), �ض8)  و )2), وانظر مرجع �سابق ))), �ض )2.
)8)) علي بن حممد ال�سواجي, اتفاق التحكيم وا�ستقالله, دار العا�سمة, الريا�ض 1)4)هـ, �ض 4)-5).

)))) حممد بن نا�ســـر البجاد, التحكيم يف اململكة العربية ال�ســـعودية, معهد الإدارة العامة, الريا�ض 421)هـ, 
�ض )2-)).
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المبحث الثاني: التحكيم في المملكة العربية السعودية

المطلب األول: واقع التحكيم في المملكة

لقد مرت الدولة السعودية احلديثة بعدة تطورات هائلة بدءًا من عام 
9)))ه� وهو العام الذي اس�تعاد به امللك املؤس�س رمحه اهلل الرياض 
وحت�ى يومنا هذا. إال أن التاريخ األب�رز لدولتنا احلديثة هو)) مجادى 
األوىل )5))ه�� املواف�ق )) س�بتمر ))9)م حيث ش�هد هذا اليوم 
املي�الد الرس�مي للمملكة، فف�ي هذا اليوم تم اإلع�الن فيه عن توحيد 
مناطق اململكة حتت راية واحدة وتم اإلعالن الرس�مي فيه عن املسمى 
احلايل للمملكة.)41) هذا وعىل الرغم من أن التاريخ املذكور هو التاريخ 
الرس�مي للمملك�ة إال أن الظه�ور النظام�ي بصورة جزئي�ة للتحكيم 
يف اململك�ة س�ابق عليه، وذل�ك ليس فقط من خالل اع�راف الرشيعة 
اإلسالمية بالتحكيم وتنظيمها له باعتبارها الدستور الرسمي للمملكة، 
ولكن من خالل أقدم األنظمة املكتوبة يف اململكة والذي ما زال ساريًا 

حتى اآلن وهو نظام املحكمة التجارية الصادر عام 51))ه�.
لقد ظل التحكيم يف اململكة ألكثر من مخس�ني س�نة دون نظام خاص 
به حتى عام )41)ه� حيث ش�هد ذلك العام إصدار أول نظام خاص 

)41) املوقع الر�سمي لوزارة اخلارجية ال�سعودية, اآخر زيارة بتاريخ 7/21/))4)هـ.
http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/
aboutKingDom/Pages/KingdomGeography46466.aspx
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بالتحكي�م والذي أتبع بإصدار الئحت�ه التنفيذية عام 415)ه�.))4) ثم يف 
عام ))4)ه� ش�هدت اململكة نقلة نوعية أخرى يف جمال التحكيم متثلت 
بإص�دار نظام جدي�د ومتطور ألغى معه النظام الس�ابق، وما زال املهتمني 
بالتحكيم بانتظار صدور الئحته التنفيذية. هذا وعىل الرغم من اخلطوات 
املهمة التي خطتها اململكة يف جمال التحكيم، سواء من جانب سن األنظمة 
واللوائ�ح أو من جانب االنضامم واملصادقة عىل املعاهدات واالتفاقيات، 
إال أن هن�اك نظ�رة س�لبية نوعا م�ا عند بع�ض الباحث�ني واملختصني عن 
اخلط�وات الت�ي خطتها اململك�ة يف جمال التحكي�م بحجة أن هن�اك عداء 
تارخييًا للمملكة مع التحكيم منشأه القضية الشهرية لرشكة الزيت العربية 
الس�عودية »أرامكو« والتي كان مس�امها يف ذلك احلني س�تاندر أويل أف 

كاليفورنيا »سوكال«.))4)
إن مث�ل ه�ذا االدعاء ال يمك�ن قبوله والتس�ليم به أو رفض�ه دون فهم 
وتص�ور لقضي�ة أرامك�و وتتبع األث�ر احلقيقي هل�ا عىل واق�ع التحكيم يف 
اململك�ة. وعلي�ه فإنه وبوصف خمت�رص للقضية يمكن الق�ول بأن حكومة 
اململك�ة قامت يف ع�ام ))9)م بتوقي�ع اتفاقية امتي�از للتنقيب عن النفط 
م�ع رشكة أرامك�و والتي كانت تعرف بمس�مى خمتل�ف يف ذلك الوقت. 

  Jean-Pierre H, Alexander L, The New Saudi Arbitration Law:  (4((
 Modernization to the Tune of Shari›a, Journal of international arbitration
(2013( 30 (2(. P 113-130 at P 114.
 El Kosheri A, International Arbitration and Petroleum Contracts, (42(
 Encyclopaedia of Hydrocarbons (Hydrocarbons: Economics Policies and
Legislation(, 2007, IV P 879-898 at P 882.
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ويف ع�ام 955)م وقع�ت حكوم�ة اململكة م�ع رشكة أرامك�و اتفاقية 
حتكيم مرتبطة باتفاقية االمتي�از. وقد اتفق األطراف رصاحة يف اتفاقية 
التحكي�م تل�ك ع�ىل أن القان�ون املوضوع�ي الواج�ب التطبي�ق ع�ىل 
أي ن�زاع ينش�أ بينه�ام هو القان�ون الس�عودي من خالل تطبي�ق مبادئ 
الرشيعة اإلسالمية ذات العالقة بموضوع النزاع وذلك وفقا للمذهب 
احلنبيل.))4) ولكن ومع األس�ف عندما نش�أ النزاع بني حكومة اململكة 
ورشكة أرامكو حول اتفاقية االمتياز وأحيل النزاع إىل التحكيم قررت 
هيئة التحكيم، والتي كان يرأسها حمكم سويري، عدم إخضاع النزاع 
ملبادئ الرشيعة اإلس�المية وذلك بتجاهل س�افر التفاق األطراف عىل 
ذل�ك. وذلك لزعم هيئ�ة التحكيم بأن مبادئ الرشيعة اإلس�المية غري 
مالئم�ة للتطبي�ق عىل اتفاقي�ة متقدمة ومعق�دة كاتفاقي�ة االمتياز هذه. 
إن ه�ذا التصور الباطل ل�دى هيئة التحكيم هو نتيج�ة جلهلها بمبادئ 
الرشيعة اإلس�المية بوصفها نظام حمكم وش�امل قابل للتطبيق عىل كل 
ما يس�تجد م�ن املعامالت والعقود.)44) ولذلك ف�إن حكومة اململكة مل 
تتقب�ل احلك�م الصادر ع�ام )95)م ملصلحة أرامك�و واعترت أن فيه 
ظل�اًم وحتي�زًا لصال�ح الرشكة مما أثر ذل�ك عىل موثوقي�ة التحكيم لدى 

))4) مرجع �سابق رقم )5), �ض 7).
)44) مرجع �سابق رقم )5), �ض )1).
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حكومة اململكة.)45) وكنتيجة لذلك أصدر جملس الوزراء قراره رقم«)5« 
وتاري�خ ))/)/))))ه�� الق�ايض بمنع أي جهة حكومي�ة من اللجوء 
إىل التحكي�م لتس�وية أي ن�زاع مع أي جهة س�واء وطني�ة أو أجنبية، دون 

احلصول عىل إذن مسبق من جملس الوزراء.))4)
هذا وبناء عىل ما س�بق، فيمكن القول بأن من يتبنى وجهة النظر القائلة 
ب�أن اململك�ة تنظر بنظ�رة س�لبية إىل التحكيم أو يف بع�ض التعبريات بأهنا 
تقف موقفًا معاديًا من التحكيم فإهنم يستندون استنادا كليا يف دعم وجهة 
نظرهم هذه إىل قرار جملس الوزراء املشار إليه أعاله متجاهلني ما عداه من 
خط�وات قامت هبا اململكة يف جمال التحكي�م. علام بأن اململكة قامت بعد 
قضية أرامكو، وإضافة إىل قرار جملس الوزراء السابق، باملصادقة عىل عدة 
معاهدات دولية وإقليمية متعلقة بالتحكيم، إضافة إىل عدة أنظمة ولوائح 
تطرقت للتحكيم س�واء بشكل كيل أو جزئي مما اعترها كثري من املهتمني 
بأهن�ا خط�وات فعلي�ة قامت هب�ا اململكة يف س�بيل إص�الح وتطوير واقع 
التحكيم لدهيا.))4) وعليه وتأسيسًا عىل ما سبق فيمكن القول بأن االدعاء 
القائل بأن اململكة حتمل نظرة س�لبية ع�ن التحكيم فيها نوع من العدائية، 
ه�و ادع�اء جمانب للصواب يفتق�د للتحليل املوضوع�ي، وذلك أن قضية 
)45) عمر اأبو بكر باخ�سب,التحكيم التجاري الدويل يف عقود امتيازات البرتول مع ال�سركات العاملة يف دول 
جمل�ـــض التعـــاون اخلليجـــي, جملة جامعـــة امللك عبدالعزيـــز: القت�ســـاد و الإدارة, 422)هــــ, م 5), ع2, �ض 

7))-)22, )�ض 211).
))4)  املرجع ال�سابق �ض )21.

 (47(  Al-Samaan Y, The Settlement of Foreign Investment Disputes By Means
 of Domestic Arbitration in Saudi Arabia, Arab Law Quarterly (1994( 9,
 Part 3, P 217-237 at P 221-222.
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أرامك�و وما تبعها من حك�م كان تأثريها الوحيد عىل واقع التحكيم يف 
اململكة هو عىل املستوى احلكومي فقط وهذا ما يتضح بجالء من خالل 
ق�رار جملس ال�وزراء لعام ))))ه�� القايض بمنع اجله�ات احلكومية 
م�ن اللجوء للتحكي�م إال بإذن املجل�س، وما تبع ذلك م�ن تأكيد عىل 
اس�تمرار ه�ذا املنع يف نظ�ام التحكيم القديم لع�ام )41)ه�، وكذلك 
نظام التحكيم اجلديد لعام ))4)ه�. أما عىل املس�توى اخلاص، س�واء 
أف�راد أو رشكات، ف�ال يوجد أي مؤرشات ت�دل عىل أن هناك أي تأثري 
لقضي�ة أرامك�و علي�ه، والواق�ع يؤكد عىل ذل�ك حي�ث إن التطورات 
الت�ي صاحبت التحكي�م يف اململكة، من خالل االنضامم إىل املعاهدات 
وس�ن األنظمة، وإن كانت هذه التطورات ال تت�م عىل الوترية املطلوبة 
م�ن الرعة والتحديث ولك�ن ال يمكن بحال من األح�وال جتاهلها. 
أيضا باإلضافة إىل ما سبق فأرى من غري املنطق االستشهاد بقرار جملس 
الوزراء  املشار إليه أعاله كدليل عىل عدم ترحيب اململكة بالتحكيم أو 
نظرهتا السلبية له، وذلك أن املنع الوارد يف القرار هو منع مقيد مرشوط 
بموافقة جملس الوزراء وليس منعا مطلقا واهلدف الواضح منه هو محاية 
اجلهة احلكومية بوصفها ممثلة للس�لطة العامة وبالتايل فأي حكم يصدر 
ضدها س�يكون له مس�اس مبارش بس�يادة الدولة واقتصاده�ا، وبالتايل 
فتنظي�م مثل ه�ذا األمر يع�د من وجهة نظ�ري خطوة إجيابية وليس�ت 

سلبية وال متثل أي مؤرش عدائي جتاه التحكيم من قبل اململكة.
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المطلب الثاني: المعاهدات واألنظمة المتعلقة بالتحكيم

إن واقع التحكيم يف اململكة ال يمكن فهمه وتقييمه التقييم الدقيق دون 
معرفة اخلطوات اجلوهرية التي تم اتباعها هبذا اخلصوص، والتي شكلت 
بدوره�ا الواق�ع احل�ايل للتحكي�م يف اململك�ة. إن ه�ذه اخلط�وات يمكن 
تقسيمها إىل قسمني، القس�م األول متعلق باملعاهدات التي انضمت إليها 
اململكة، والقسم اآلخر متعلق باألنظمة واللوائح التي سنتها اململكة. فيام 
يتعل�ق باملعاهدات فقد صادقت اململكة عىل س�ت معاه�دات واتفاقيات 
جوهري�ة يف جم�ال التحكيم، اثنتان منها دولية والبقي�ة إقليمية. هذا ووفقا 
للرتي�ب الزمن�ي النضامم اململك�ة هلذه االتفاقي�ات فيمك�ن ترتيبها عىل 
النح�و الت�ايل: )( اتفاقية تنفي�ذ األحكام بني دول جامع�ة الدول العربية. 
)( معاه�دة واش�نطن لتس�وية نزاع�ات االس�تثامر بني ال�دول ومواطني 
ال�دول األخرى. )( اتفاقي�ة الرياض للتعاون القضائ�ي بني دول جامعة 
ال�دول العربية.4( اتفاقية تأس�يس مركز التحكي�م التجاري لدول جملس 
التع�اون لدول اخلليج العربي�ة. 5( معاهدة نيوي�ورك اخلاصة باالعراف 
وتنفي�ذ أح�كام التحكيم األجنبي�ة. )) اتفاقية تنفيذ األح�كام واإلنابات 

واإلعالنات القضائية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
أم�ا بالنس�بة لألنظم�ة واللوائ�ح الت�ي تطرق�ت للتحكي�م م�ن الناحية 
اإلجرائية فيمكن حرصه�ا كذلك وفقا للرتيب الزمني عىل النحو التايل: 
)( نظام املحكمة التجارية. )( نظام الغرف التجارية والصناعية والئحته 
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التنفيذي�ة. )( نظ�ام التحكي�م القدي�م والئحت�ه التنفيذي�ة. 4( نظ�ام 
التحكيم اجلديد. 5( نظام التنفيذ.

الفرع األول: المعاهدات واالتفاقيات

أواًل: اتفاقية تنفيذ األحكام بين دول جامعة الدول العربية )االتفاقية 

العربية(

تعت�ر هذه االتفاقية أق�دم االتفاقيات التي انضمت هلا اململكة والتي 
عاجل�ت موضوع تنفيذ األحكام س�واء القضائي�ة أو التحكيمية. حيث 
يعود تاريخ إصدار هذه االتفاقية إىل عام )95)م يف حني أهنا مل تدخل 
حيز التنفيذ إال يف عام 954)م علام بأن األساس القانوين هلذه االتفاقية 

مستمد من معاهدة جنيف الصادرة عام ))9)م.))4)
ه�ذا وتتكون اتفاقية تنفي�ذ األحكام بني دول جامع�ة الدول العربية 
م�ن اثنتا عرشة مادة جله�ا متعلق بالقضاء وتنفيذ األح�كام القضائية، 
وم�ادة وحيدة تطرقت ألحكام التحكيم، والتي تم النص فيها رصاحة 
عىل عدم جواز النظر يف موضوع النزاع من قبل حماكم الدولة املطلوب 
تنفي�ذ حك�م التحكيم فيها كام ح�ددت ذات املادة، وهي امل�ادة الثالثة، 
احل�االت الت�ي جيوز معه�ا رفض تنفي�ذ احلكم من قب�ل املحاكم وهذه 
احل�االت حددت عىل س�بيل احل�رص عىل النح�و التايل »م�ع مراعاة ما 

  Saleh S, The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral  (48(
 Awards in the States of the Arab Middle East, Arab Law Quarterly,
(1985( 1, issue 1, P 19-31, at P 23.
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ورد يف املادة األوىل من هذه االتفاقية ال متلك السلطة املطلوب إليها تنفيذ 
حكم حمكمني صادر يف إحدى دول اجلامعة العربية إعادة فحص موضوع 
الدع�وى الصادر فيها حك�م املحكمني املطلوب تنفيذه وإنام هلا أن ترفض 

طلب تنفيذ حكم املحكمني املرفوع اليها يف األحوال اآلتية: 
أ .     إذا كان قانون الدولة املطلوب إليها تنفيذ احلكم ال جييز حل موضوع النزاع 

عن طريق التحكيم.
ب.     إذا كان حكم املحكمني غري صادر تنفيذا لرشط أو لعقد حتكيم صحيحني.

ج.     إذا كان املحكم�ون غ�ري خمتص�ني طبق�ا لعق�د أو رشط التحكي�م أو طبق�ا 
للقانون الذي صدر قرار املحكمني عىل مقتضاه.

د.      إذا كان اخلصوم مل يعلنوا باحلضور عىل الوجه الصحيح.
ه��.     إذا كان يف حك�م املحكم�ني ما خيالف النظ�ام الع�ام أو اآلداب العامة يف 
الدول�ة املطل�وب إليه�ا التنفيذ وهي صاحبة الس�لطة يف تقدير كون�ه كذلك وعدم 

تنفيذ ما يتعارض منه مع هذا النظام العام أو اآلداب العامة فيها.
و.      إذا كان حكم املحكمني ليس هنائيا يف الدولة التي صدر فيها«.)49)
جتدر اإلش�ارة إىل أن اتفاقية الرياض والتي سنأيت عىل ذكرها الحقا، قد 
حلت حمل هذه االتفاقية بالنس�بة جلميع الدول التي صادقت عليها وذلك 
بن�ص املادة)) م�ن اتفاقية الري�اض، وبالتايل أصبحت ه�ذه االتفاقية ال 
حتك�م إال العالقة ب�ني الدول التي صادقت عليه�ا ومل تصادق عىل اتفاقية 
الرياض، وعليه فيمكن القول بأن عام 4)1)م هو التاريخ الفعيل لتوقف 

))4) املرجع ال�سابق �ض 24.
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العم�ل هبذه االتفاقي�ة حيث تم يف ذلك العام مصادقة مرص عىل اتفاقية 
الري�اض وبالتايل أصبحت مجيع ال�دول املصادقة عىل هذه االتفاقية قد 

صادقت عىل اتفاقية الرياض.)51) 
ثانيًا: معاهدة واشنطن لتسوية نزاعات االستثمار بين الدول ومواطني 

الدول األخرى )معاهدة واشنطن(

تعتر معاهدة واشنطن أحد أهم املعاهدات يف جمال التحكيم الدويل، 
وذل�ك لل�دور اجلوهري –الوحي�د- الذي تقوم ب�ه واملتمثل بإخضاع 
النزاع�ات الناش�ئة بني دول�ة مصادقة عىل ه�ذه املعاه�دة إىل األحكام 
ال�واردة فيها. كام تعتر هذه املعاهدة أحد ثمرات جمموعة البنك الدويل 
وحتدي�دا البنك الدويل لإلنش�اء والتعمري، حيث مت�ت صياغة املعاهدة 
يف ع�ام 5)9)م ودخل�ت حيز التنفي�ذ يف ع�ام ))9)م.))5) وكنتيجة 
ملعاه�دة واش�نطن وإعامال ملا نصت عليه فقد تم تأس�يس املركز الدويل 
لتس�وية منازعات االس�تثامر واملعروف عاملي�ا ب )ICSID( وهو املركز 
التحكيمي األول والوحيد املختص بتس�وية النزاعات بني الدول ذات 
الس�يادة وبني الش�خصيات الطبيعي�ة أو االعتبارية. ه�ذا وقد حددت 
امل�ادة 5) م�ن املعاه�دة رشوط نظر املرك�ز للنزاع�ات والتي حرصت 

)51) املوقع: جامعة الدول العربية, اآخر زيارة بتاريخ 7/21/))4)هـ,
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_details.

 aspx?RID=63
))5) عبداحلميد الأحدب, مو�سوعة التحكيم اجلزء الثاين )التحكيم الدويل), دار املعارف, لبنان 8)))م, 

�ض 44.
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بثالث�ة رشوط جمتمعة متى م�ا ختلف رشط منها أصب�ح املركز غري خمتص 
بنظر النزاع. وهذه الرشوط كام ييل:

أوال: أن يك�ون الن�زاع ب�ني دول�ة مصادقة ع�ىل املعاهدة وبني مس�تثمر 
أجنبي، سواء ذو شخصية طبيعية أو اعتبارية، حيمل جنسية دولة مصادقة 
ع�ىل املعاهدة. ثاني�ا: أن يتم االتفاق الكتايب بني أط�راف النزاع عىل إحالة 
النزاع للمركز. ثالثا: جيب أن يكون موضوع النزاع ذا طبيعية استثامرية.))5)

هذا وفيام يتعلق بعالقة اململكة هبذه املعاهدة، فقد صادقت عليها اململكة 
يف ع�ام 1)9)م ، وق�د نص�ت اململكة عىل حتفظ وحيد عن�د التوقيع عىل 
املعاه�دة. وهو احتفاظ اململكة بحقه�ا بعدم إحالة أي نزاع متعلق بالنفط 

إىل املركز.))5)
ومنذ انضامم اململكة ملعاهدة واشنطن مل ينظر املركز إال نزاع واحد فقط 
كان�ت اململكة طرفا فيه وذلك عام )11)م والذي مل يصدر بش�أنه حكم 
من قبل املركز وذلك لقيام الرشكة املدعية بسحب دعواها ضد اململكة.)54)

ثالثًا: اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين دول جامعة الدول العربية 

)اتفاقية الرياض(

تم توقيع اتفاقية الرياض عام ))9)م من قبل مجيع الدول العربية ماعدا 

)52) مرجع �سابق رقم )1)), �ض ))2-2)2.
))5) املوقع الر�سمي للمركز الدويل لت�سوية نزاعات ال�ستثمار, اآخر زيارة بتاريخ 7/21/))4)هـ,

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet
)54) الق�سية رقم ARB/03/1, انظر املوقع الر�سمي للمركز الدويل لت�سوية نزاعات ال�ستثمار, اآخر زيارة 

بتاريخ 7/21/))4)هـ,
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet
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مجهوري�ة مرص العربي�ة ومجهورية القمر االحتادية اإلس�المية، ويف عام 
5)9) دخل�ت اتفاقية الري�اض حيز النفاذ، وقد حل�ت هذه االتفاقية 
بالنس�بة للدول الت�ي صادقت عليها، حم�ل مجيع االتفاقي�ات القضائية 
العربي�ة لعام )95)م وه�ي اتفاقية تنفيذ األحكام املش�ار إليها أعاله، 

واتفاقية اإلعالنات واإلنابات القضائية، واتفاقية تسليم املجرمني.)55)
ه�ذا وعىل الرغم من اش�تامل االتفاقية عىل )) مادة إال أهنا مل تتطرق 
للتحكي�م إال يف م�ادة واحدة هي امل�ادة )) والتي مل خترج يف مضموهنا 
عن ما تضمنته املادة الثالثة من االتفاقية العربية، وبالتايل مل تقدم اتفاقية 
الري�اض أي إضافة فعلي�ة يف جمال التحكيم مقارن�ة باالتفاقية العربية. 
حي�ث إن حدود صالحيات حماكم الدول�ة املطلوب تنفيذ احلكم لدهيا 
ه�ي ذاهت�ا يف كال االتفاقيت�ني وكذلك احلاالت التي جي�وز معها رفض 
تنفيذ احلكم هي ذاهتا مل تتغري، واإلضافة الوحيدة التي يمكن اإلش�ارة 
إليها ه�ي نص اتفاقية الرياض عىل الرشيعة اإلس�المية بصفتها النظام 

العام لبعض الدول املوقعة عىل االتفاقية.
 إن م�ن املفارق�ات ح�ول هذه االتفاقي�ة أن اململكة مل تص�ادق عليها 
إال عام 111)م أي بعد التوقيع عليها بس�بع عرشة سنة، كام أنه يف عام 
4)1)م قام�ت مرص باملصادقة عىل اتفاقي�ة الرياض مما جيعل مجهورية 

)55) املوقع الر�سمي جلامعة الدول العربية, اآخر زيارة بتاريخ 7/21/))4)هـ,
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_details.

 aspx?RID=67
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القمر االحتادية اإلس�المية الدولة العربية الوحيدة التي مل توقع أو تصادق 
عىل هذه االتفاقية.))5)

رابعًا: اتفاقية تأسيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية )مركز التحكيم الخليجي(

يف عام4)4)ه� املواف�ق )99)م قرر املجلس األعىل ملجلس التعاون، 
بإمج�اع ق�ادة دول املجل�س، يف دورته الرابع�ة عرشة واملنعق�دة بالرياض 
باملوافق�ة ع�ىل تأس�يس مركز التحكي�م التج�اري لدول جمل�س التعاون، 
وكذل�ك باملوافق�ة ع�ىل النظام األس�ايس للمرك�ز. وبذلك يك�ون املركز 
التحكيمي�ة اإلقليمي األول واألوحد الذي يؤس�س هبذه اآللية النظامية. 
هذا وعىل الرغم من موافقة اململكة عىل تأس�يس املركز ونظامه األس�ايس 
يف ع�ام 4)4)م إال أن اململك�ة مل تص�ادق ع�ىل ه�ذه االتفاقي�ة، أو ق�رار 
املجل�س األعىل ملجلس التعاون كام وردت تس�ميته بق�رار جملس الوزراء 
رق�م))1)(، إال بتاري�خ 1)/4/))4)ه�� وبذلك تك�ون اململكة آخر 

الدول اخلليجية مصادقة عىل تأسيس املركز ونظامه.))5)
إن م�ا يمي�ز املركز هو الق�وة القانونية التي تتمتع هب�ا األحكام الصادرة 
من�ه، حيث إهن�ا أحكام هنائية وملزم�ة لألطراف وتكون هلا ق�وة النفاذ يف 

))5) املوقع الر�سمي جلامعة الدول العربية, اآخر زيارة بتاريخ 7/21/))4)هـ,
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_details.

aspx?RID=67
)57) املوقـــع الر�ســـمي ملركـــز التحكيـــم التجـــاري لـــدول جمل�ـــض التعـــاون لـــدول اخلليـــج العربيـــة, اآخـــر زيـــارة 

7/21/))4)هـ,
http://www.gcac.biz/new/index.php
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دول اخلليج بعد األمر بتنفيذها من قبل املحكمة املختصة، وذلك وفقا 
مل�ا نص�ت عليه املادة 5) من نظام املركز. ك�ام أن األحكام الصادرة من 
املرك�ز ال يمك�ن الطعن عليه�ا بالبط�الن وبالتايل عدم إس�باغ الصيغة 
التنفيذي�ة عليها م�ن قبل املحاكم املختصة يف دول اخلليج إال يف حالتني 
نص�ت عليها الفقرة الثانية من امل�ادة )) من الئحة إجراءات التحكيم 
يف املركز عىل النحو التايل » )( يكون احلكم الصادر من اهليئة وفقًا هلذه 
اإلج�راءات ملزمًا وهنائيًا. وتكون له قوة النف�اذ يف الدول األعضاء يف 
جمل�س التعاون بعد األمر بتنفي�ذه من قبل اجلهة القضائية املختصة. )( 
ع�ىل اجلهة القضائي�ة املختصة األمر بتنفيذ حك�م املحكمني ما مل يتقدم 

أحد اخلصوم بطلب إلبطال احلكم وفقًا للحاالت التالية حرصًا: 
إذا كان ق�د صدر دون وجود اتف�اق للتحكيم أو بناء عىل اتفاق  أ. 

باطل أو سقط بتجاوز امليعاد أو إذا خرج املحكم عن حدود االتفاق.
إذا ص�در احلكم من حمكمني مل يعينوا طبقًا للقانون أو صدر من  ب. 
بعضهم دون أن يكونوا مأذونني باحلكم يف غيبة اآلخرين أو صدر بناء 
عىل اتفاق حتكيم مل حيدد فيه موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست 

له أهلية االتفاق عىل التحكيم.
وعن�د حدوث أي مما ذك�ر يف الفقرتني أعاله فإن عىل اجلهة القضائية 
املختص�ة التحقق من صح�ة طلب اإلبطال واحلكم بع�دم تنفيذ حكم 

املحكمني.”
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وعلي�ه فيمكن القول بأن املادة 5) من النظام األس�ايس للمركز واملادة 
)) من الئحته اإلجرائية أعطتا املركز واألحكام الصادرة عنه ميزة نس�بية 
ل�دى حماكم دول اخلليج عىل غريه من مراكز التحكيم العاملية واإلقليمية، 
وذل�ك أن املادتني املش�ار إليهام جعلتا إجراءات االع�راف ومن ثم تنفيذ 
أح�كام املركز أس�هل وأرسع م�ن ذات اإلج�راءات املتبعة بش�أن أحكام 

املراكز األخرى.))5)
خامسًا: معاهدة نيويورك الخاصة باالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم 

األجنبية )معاهدة نيويورك(

تعتر معاهدة نيوي�ورك الصادرة عام )95)م والتي دخلت حيز النفاذ 
يف ع�ام 959)م أحد ثمرات منظمة األم�م املتحدة؛ لتكون بديال عن كل 
من بروتوكول جنيف لعام ))9)م وكذلك معاهدة جنيف لعام ))9)م. 
ولقد حظيت هذه املعاهدة بقبول واسع وعدت أهم املعاهدات الدولية يف 
جمال التحكيم وذلك يع�ود للمبادئ القانونية الفعالة التي تضمنتها. أحد 
أبرز تلك املبادئ هو نقل عبء اإلثبات من طالب التنفيذ إىل املنفذة ضده 
وبالت�ايل ال يلزم طالب التنفيذ أن يقدم صحة بعض اإلجراءات التي متت 
كالتبليغات ونحوها وإنام أصبحت مسؤولية املنفذ ضده أن يقدم ما يثبت 
العك�س إن كان لديه اعراض عىل تنفيذ احلكم.)59) أيضا أحد اخلصائص 
املميزة ملعاهدة نيويورك هو ما تضمنته املادة اخلامس�ة من حرص للحاالت 

)58) مرجع �سابق رقم )5), �ض ))).
))5) مرجع �سابق رقم )))), �ض 8)-21.
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الت�ي يمكن معه�ا رفض تنفيذ احلكم األجنبي، والت�ي يأيت يف مقدمتها 
خمالفة احلكم حمل التنفيذ للنظام العام يف الدولة. إن مس�ألة عدم خمالفة 
النظام العام عىل أمهيتها وما فيها من احرام لس�يادة الدول إال أهنا تعد 
أكثر املس�ائل إث�ارة للنقاش بني الباحث�ني واملختصني وذلك الختالف 
النظ�ام العام ب�ني دولة وأخ�رى وكذلك اختالف نظرة ال�دول ملفهوم 

النظام العام وإىل أي مدى جيب محايته.)1))
ه�ذا وبالنس�بة لعالقة اململكة هب�ذه املعاهدة فيع�ود إىل عام 994)م 
حيث صادقت اململكة عليها أي بعد ما يقارب األربعني سنة من دخول 
معاه�دة نيويورك حيز التنفي�ذ. ولكن عىل الرغم م�ن تأخر اململكة يف 
االنضامم إىل هذه املعاهدة، إال أن هذا االنضامم يعد نقلة نوعية يف سبيل 

مواكبة اململكة للمجتمع الدويل يف جمال التحكيم.))))
سادسًا: اتفاقية تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية بدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربي )االتفاقية القضائية الخليجية(

امت�دادًا للتع�اون الفعال بني دول اخلليج يف كاف�ة املجاالت وحتديدًا 
القضائي�ة والعدلي�ة منها، فإنه يف ع�ام ))4)ه� املواف�ق 995)م قرر 
املجل�س األع�ىل ملجلس التعاون، بإمجاع ق�ادة دول املجلس، يف دورته 

)1)) مرجع �سابق رقم )5), �ض )))-2)).
  Saleem A, A Critical Study On How The Saudi Arbitration Code  ((((
 Could Be Improved And On Overcoming The Issues Of Enforcing
 Foreign Awards In The Country As A Signatory State To The New
 York Convention, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and
Policy (CEPMLP( Annual Review, 2013 (16(, P 1-15, at P 9-11.
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السادس�ة عرشة واملنعقدة بمس�قط باملوافق�ة عىل هذه االتفاقي�ة.)))) وقد 
تضمنت ستًا وعرشين مادة تطرقت إىل ثالثة مواضيع هي تنفيذ األحكام 
القضائي�ة وم�ا يف حكمه�ا وذل�ك يف الب�اب األول م�ن االتفاقي�ة، ثم ما 
يتعل�ق باإلنابات القضائي�ة يف الباب الثاين، أما الب�اب الثالث فهو خاص 

باإلعالنات والتبليغات القضائية.
ه�ذا وعىل الرغم من أن الباب األول من هذه االتفاقية تطرق يف أغلب 
مواده إىل تنفيذ األحكام والقرارات القضائية، إال أنه تطرق أيضًا للتحكيم 
يف مادة وحيدة منه وهي املادة الثانية عرشة، والتي مل تتضمن احلاالت التي 
جي�وز معها رف�ض تنفيذ حكم التحكي�م ولكن أحالت يف هذا الش�أن إىل 
امل�ادة الثانية من االتفاقية. وبالتايل وح�دت االتفاقية بني احلكم القضائي 

والتحكيمي من حيث احلاالت التي جيوز معها رفض تنفيذ احلكم.
إن ه�ذه االتفاقي�ة تتف�ق م�ع االتفاقي�ات واملعاه�دات املش�ار إليه�ا 
أع�اله بأهنا تق�رص مهمة اجلهة القضائي�ة املطلوب إليه�ا تنفيذ احلكم عىل 
التحق�ق من توافر الرشوط النظامية يف احلك�م دون إعادة بحث اجلوانب 
املوضوعية يف احلكم، ولكنها ختتلف معها بأهنا قررت مبدأ مهاًم مل ترش إليه 
االتفاقيات واملعاهدات الس�ابقة وهو مبدأ التنفيذ اجلزئي للحكم إن كان 
قاباًل للتجزئة.)))) وهذا يف نظري مبدأ متميز جدًا ألنه راعى طبيعة الدول 

)2)) املوقع الر�سمي لالأمانة العامة ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية, اآخر زيارة بتاريخ 7/21/))4)هـ.
 http://www.gcc-sg.org/index1749.html?action=Sec-Show&ID=661

)))) املادة السابعة، اتفاقية تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية بدول جملس التعاون 
لدول اخلليج العريب.
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املوقع�ة عىل االتفاقي�ة واختالفها يف بعض األمور الت�ي تعد من النظام 
الع�ام ل�دى كل دول�ة وهذا ل�ه أثر بالغ ع�ىل الواقع العم�يل من خالل 

مراعاة حاجة الناس وحتقيق مصاحلهم.
بالنظ�ر للواقع التطبيقي هلذا املبدأ يف اململكة، يمكن القول بأن أظهر 
األمثلة عليه تتمثل يف حالة اش�تامل احلكم املراد تنفيذه مبلغًا ربويًا فإنه 
يف ه�ذه احلال�ة جيوز لطال�ب التنفيذ إس�قاط املبالغ الربوي�ة وإن كانت 
ج�زءًا من احلكم وطلب تنفيذ ما عداها من مبالغ وطلبات، ويكون يف 

حذه احلالة طلبه صحيحًا من الناحية النظامية. 

الفرع الثاني: األنظمة واللوائح

أواًل: نظام المحكمة التجارية

يع�د نظ�ام املحكم�ة التجاري�ة الص�ادر ع�ام 51)) أق�دم األنظمة 
الس�عودية كام يعد أطول األنظمة كذلك، حيث تضمن أكثر من ستامئة 
م�ادة. هذه امل�واد تناول�ت موضوعات جتاري�ة عدة مما قاد إىل تس�ميته 
بالنظام التجاري الس�عودي. هذا وعىل الرغم م�ن رسيان النظام حتى 
اآلن إال أن�ه يعتر نظامًا قدياًم غري مواكب للوضع احلايل يف اململكة، بل 
إن كثريا من مواده توقف العمل هبا بموجب أنظمة أخرى، كام ويعاب 
علي�ه أن بعض العب�ارات واملصطلحات الواردة فيه غري مناس�بة وغري 

مستخدمة يف البيئة السعودية.)4))
)4)) حممد ح�سن اجلرب, القانون التجاري ال�سعودي, الدار الوطنية اجلديدة, الريا�ض 4)4)هـ, �ض )).
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بالنس�بة للتحكيم فقد تطرق النظام يف أربع مواد فقط من أصل س�تامئة 
وثالث وثالثني مادة، كام أن تلك املواد عىل قلتها تعتر غري كافية أو فعالة 
وذل�ك أهنا تناول�ت التحكيم من منظ�ور ضيق جدا، حي�ث مل تتطرق إال 
للتحكي�م التج�اري الوطني فق�ط، مما جعل تأث�ري هذه املواد ع�ىل الواقع 

العميل للتحكيم شبة معدوم.
ثانيًا: نظام الغرف التجارية والصناعية والئحته التنفيذية

صدر نظام الغرف التجارية والصناعية عام 411)ه� وقد أشار يف موضع واحد 
من�ه إىل التحكي�م، حيث نصت املادة اخلامس�ة منه عىل أن م�ن ضمن اختصاصات 
الغ�رف التجاري�ة والصناعي�ة ف�ض املنازع�ات التجاري�ة والصناعي�ة ع�ن طريق 
التحكي�م متى م�ا اتفق األطراف عىل ذل�ك. يف حني أن الئحت�ه التنفيذية الصادرة 
ع�ام )41)ه�� قد تعرضت للتحكيم يف س�ت م�واد يمكن وصفها بأهنا س�طحية 
وغري كافية. إن هذا النظام والئحته التنفيذية عىل الرغم من أهنام ال يمكن اعتبارمها 
نظامًا خاصًا بالتحكيم، وهذا مس�لم به بطبيعة احلال، إال أهنام مع األسف ال يمكن 
اعتبارمه�ا حتى نظام�ًا حتكيميًا خاصًا بمركز حتكيمي كام ه�و مؤمل وذلك الفتقار 
النظام والئحته للش�مولية املطلوب توافرها يف أنظمة املراكز التحكيمية. حيث إنه 
م�ن املف�رض أن تتمكن الغ�رف التجارية م�ن إدارة العملي�ة التحكيمية من حلظة 
إحال�ة النزاع إليه�ا وحتى صدور احلكم وذل�ك عىل غرار مراك�ز التحكيم العاملية 
واإلقليمي�ة كمحكم�ة التحكيم الدولي�ة التابعة لغرف�ة التجارة الدولي�ة أو حمكمة 
لن�دن للتحكيم الدويل أو مركز التحكيم التج�اري اخلليجي، ولكن الواقع العميل 
يش�هد بان الغرف التجارية السعودية بعيدة كل البعد عن تقديم اخلدمة املقدمة من 



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

التطور التنظيمي للتحكيم في المملكة العربية السعودية

110

املراكز املشار إليها، وذلك لضعف النظام والئحته التنفيذية يف معاجلة إجراءات 
التحكيم بدءًا من قبول طلب التحكيم وانتهاء بإصدار احلكم.

ثالثًا: نظام التحكيم القديم والئحته التنفيذية

يف عام )41) ش�هدت اململك�ة إصدار أول نظام خ�اص بالتحكيم 
والذي ُأتبع بالالئحة التنفيذية يف عام 415)ه�. لقد اشتمل هذا النظام 
عىل مخس وعرشين مادة كام اشتملت الئحته التنفيذية عىل ثامٍن وأربعني 
مادة، مما جعل النظام والالئحة يقدمان مسارًا متكاماًل للتحكيم يف ذلك 
الوق�ت. حيث تضمن النظام عىل املبادئ األساس�ية للتحكيم وكذلك 
األركان الرئيسية التي تقوم عليها إجراءات التحكيم، يف حني تضمنت 
الالئح�ة رشح�ا للنظام إضافة إىل توضيح بعض م�واده. إن هذا النظام 
ألغ�ى بدوره العمل باملواد املتعلقة بالتحكيم والواردة يف نظام املحكمة 
التجارية ولكنه مل يلغ املواد الواردة يف نظام الغرف التجارية والصناعية 
والئحته التنفيذية، وذلك ملا أرشنا إليه سلفا من أن تلك املواد ال تشكل 
نظاما حتكيميا بقدر ما كان يفرض منها أن تش�كل نظاما إجرائيا ملركز 

حتكيمي.)5)) 
هذا ويمكن إمجال أبرز س�امت هذا النظام ع�ىل النحو التايل: أوال: مل 
يفرق النظام بني التحكيم الوطني والتحكيم الدويل، كام مل يفرق النظام 
ب�ني التحكيم املؤس�ي والتحكي�م احلر الذي ال يتم حت�ت مظلة مركز 
حتكيمي. أيضا من الس�امت ما هو متعلق بإرشاف املحاكم عىل العملية 

)5)) مرجع �سابق رقم )))), �ض 55-54.
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التحكيمي�ة. حيث أعطى هذا النظام املحاكم س�لطة واس�عة يف اإلرشاف 
ع�ىل إجراءات التحكي�م، ابتداًء من املصادقة عىل وثيق�ة التحكيم وانتهاًء 
بإس�باغ الصيغة التنفيذية عىل احلكم، مما سلب التحكيم من أبرز املميزات 
الت�ي يمت�از هبا عن القضاء وهي الرعة. كذلك م�ا يتعلق بحرية أطراف 
الن�زاع، فإن هذا النظام حد منها بش�كل ظاهر حي�ث فرض بعض القيود 
فيام يتعلق باختيار املحكمني أو اختيار القانون اإلجرائي الواجب التطبيق 
وكذلك اللغة املس�تخدمة يف التحكيم. إضافة إىل ما س�بق فإن النظام نص 
ع�ىل املواضيع التي ال جي�وز إحالتها للتحكيم كاألم�ور التي ال جيوز فيها 
الصل�ح، ك�ام أكد النظام ع�ىل حظر اللج�وء للجهات احلكومي�ة إال بإذن 
مسبق من جملس الوزراء.)))) هذا وعىل الرغم من أن هذا النظام اعتر نقلة 
نوعي�ة يف جمال التحكيم يف اململكة إال أن أوجه القصور والنقص فيه التي 
ظهرت الحقا ما كان جيب أن تبقى ملدة ثالثني سنة تقريبا دون إصالح أو 

تطوير.
رابعًا: نظام التحكيم الجديد

بتاري�خ 4)/5/))4)ه� صدر املرس�وم امللكي رق�م م/4) باملوافقة 
ع�ىل نظ�ام التحكي�م اجلديد الذي ط�ال انتظ�اره والذي اعت�ر بحق نقلة 
هائل�ة يف جم�ال التحكيم يف اململكة. حيث تضمن ه�ذا النظام أهم املبادئ 
واإلج�راءات املتبعة عامليا يف جمال التحكيم، وذلك أنه يف احلقيقة مس�تمد 
 (((( Al-Ammari S, Martin T, Saudi Arabia modernizes arbitration laws,
http://www.blakes.com/English/Resources/Bulletins/Pages/Details.
aspx?BulletinID=1566 , accessed 12 December 2014.
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بمجمل�ه من نظ�ام التحكيم النموذجي )نظام اليونيس�رال( ولكن مع 
بعض التغريات التي تصب يف توافق هذا النظام مع الرشيعة اإلسالمية 

كنظام عام يف اململكة.))))
لق�د اش�تمل ه�ذا النظام عىل ثامٍن ومخس�ني مادة مقس�مة ع�ىل ثامنية 
أب�واب مرتبة عىل النحو التايل: الباب األول اش�تمل عىل ثامن مواد هي 
عب�ارة عن أحكام عامة وتعريفات. أم�ا الباب الثاين فقد تطرق التفاق 
التحكيم يف أربع مواد وذلك فيام يتعلق بصحة اتفاق التحكيم والرشوط 
الالزم�ة لذلك. أما ما يتعلق هبيئ�ة التحكيم وآلية عملها وكيفية اختيار 
املحكم�ني باإلضافة إىل الرشوط الواج�ب توافرها فيهم فقد تم النص 
عليها يف الباب الثالث من خالل اثنتي عرشة مادة. كام أن الباب الرابع 
اش�تمل عىل ثالث ع�رشة مادة تناولت إج�راءات التحكيم، كام نصت 
ع�ىل احلرية الت�ي يتمتع هب�ا األطراف يف اختي�ار القان�ون الذي ختضع 
ل�ه إج�راءات التحكيم وكذلك احلري�ة باختيار لغ�ة التحكيم ومكانه. 
أم�ا الباب اخلام�س فتعرض إلجراءات الفص�ل يف الدعوى يف إحدى 
ع�رشة مادة تعتر بمثابة خارطة طريق تس�ري عليها هيئ�ة التحكيم أثناء 
نظ�ر الدعوى. أما ما يتعلق ببطالن حكم التحكيم فقد تطرق هلا الباب 
الس�ادس يف ثالث م�واد تم احلرص يف إحداها ع�ىل احلاالت التي جيوز 
معه�ا الطع�ن ببط�الن حكم التحكي�م. يف حني أن الباب الس�ابع نص 

)7)) املرجع ال�سابق.



12

سهل بن علي العجالن

113 مة  |  العدد  80   |  محّرم  1439هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

ع�ىل حجية أحكام التحكيم وآلي�ة تنفيذها يف أربع مواد. أما الباب الثامن 
واألخ�ري فقد تضم�ن ثالثة أحكام ختامية نص يف إحداه�ا عىل إلغاء هذا 
النظ�ام لنظ�ام التحكيم القديم. ه�ذا وعىل الرغم من ص�دور هذا النظام 
منذ ثالث س�نوات إال أن الئحته التنفيذية مل تصدر بعد، والتي يأمل مجيع 
املهتم�ني بالتحكي�م باململكة بأن تك�ون عىل قدر التطلع�ات بعد كل هذا 

االنتظار.
خامسًا: نظام التنفيذ

يعت�ر نظ�ام التنفيذ الص�ادر عام ))4)ه� أح�د أهم األنظم�ة العدلية 
الصادرة مؤخرا يف اململكة، وهو وإن كان يعنى باملقام األول بتنفيذ األحكام 
القضائية إال أنه تع�رض للعملية التحكيمية يف إحدى أهم مراحلها وهي 
مرحلة تنفيذ احلكم. حيث نصت املادة التاس�عة من النظام عىل الس�ندات 
التنفيذي�ة املوجب�ة للتنفي�ذ اجل�ري وذكرت منه�ا أحكام التحكيم س�واء 
الوطني�ة منه�ا املذيلة بالصيغ�ة التنفيذية أو األجنبية. إن أمهي�ة هذا النظام 
بالنس�بة للتحكي�م تكمن يف أمري�ن، األول : هو ن�زع اختصاص املحاكم 
اإلداري�ة )ديوان املظ�امل( فيام يتعلق بتنفيذ األح�كام األجنبية وجعلها من 
اختصاص�ات حماك�م التنفيذ. األمر اآلخر التفري�ق الواضح يف النظام بني 
تنفي�ذ حكم التحكي�م الوطني واألجنبي. فبالنس�بة لتنفيذ حكم التحكيم 
الوطني فدور قايض التنفيذ يقترص عىل التنفيذ اجلري للحكم متى ما كان 
مذي�ال بالصيغة التنفيذية من املحكمة املختصة أصال بنظر النزاع. وبالتايل 
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ال يق�ع ضم�ن اختصاصات ق�ايض التنفيذ التحقق م�ن توفر الرشوط 
اإلجرائية املنصوص عليها نظامّا أو التحقق من مسألة عدم خمالفة احلكم 
الوطني للنظام العام، حيث أن صالحية التحقق من هذه الرشوط تقع 
عىل عاتق قايض املحكمة املختصة أصاّل بنظر النزاع. أما بالنسبة حلكم 
التحكيم األجنبي فإنه جيب عىل قايض التنفيذ قبل إصداره ألمر التنفيذ 
اجل�ري  أن يتحق�ق من توفر الرشوط الش�كلية الواجب�ة وكذلك عدم 
خمالفة احلكم للنظام العام دون الدخول يف موضوع النزاع والبحث فيه 
عم�اّل باملادة احلادية عرش من النظام وكذلك االتفاقيات الدولية املوقع 

عليها من قبل اململكة وأمهها اتفاقية نيويورك.
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الخاتمة

بناء عىل ما سبق، يمكن القول بأن التحكيم يعد وسيلة أصيلة لتسوية 
النزاع�ات وليس�ت بديل�ة، وذلك العتباري�ن مهمني، أوالمه�ا معرفة 
اإلنس�ان له وجلوؤه إليه قبل أي وس�يلة س�لمية أخ�رى معروفة اليوم، 
وثانيه�ام أنه حيظى بذات الق�وة التي حيظى هبا القض�اء من حيث هنائية 

وإلزامية أحكامه.
 ك�ام أن�ه يعتر وس�يلة ذات قبول ومكانة عاملية وذل�ك ليس فقط من 
حي�ث اعراف أغل�ب األنظم�ة القانوني�ة به ولك�ن للجه�ود الدولية 
املبذول�ة والت�ي ما زالت تب�ذل فيه من أج�ل توحيد مبادئ�ه وإجراءاته 
والتي أس�فر عنها أنظمة حتكيم مش�ركة حول العامل، مما جيعل من شبه 
املستحيل دراسة وحتليل أي نظام حتكيمي عىل حدة دون النظر إىل األثر 
ال�ذي خلفته االتفاقيات واملعاه�دات الدولية عليه، بل حتى األبحاث 

والدراسات التي قام هبا فقهاء القانون عىل اختالف مدارسهم.
إن وض�ع التحكي�م يف اململكة لي�س بمعزل عن احل�راك العاملي وال 
أدل ع�ىل ذل�ك م�ن املراح�ل الت�ي مر هب�ا التحكي�م يف اململك�ة والتي 
اس�تعرضناها س�ابقا م�ن االنض�امم للمعاه�دات واالتفاقيات وس�ن 
األنظم�ة والترشيع�ات والتي تعت�ر كل مرحلة يف حينه�ا خطوة كبرية 

لصالح التحكيم يف اململكة.
ه�ذا وأود أن أؤكد عىل أن أمهية تع�داد االتفاقيات واألنظمة يف هذا 
البحث ليس�ت أمهية نظرية فحس�ب تقتضيه�ا رضورة الرد التارخيي 
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لواق�ع التحكيم يف اململك�ة، ولكنها أيضًا أمهية عملية تكمن يف ربط 
ه�ذه املعاه�دات واالتفاقي�ات وكذل�ك األنظم�ة بالواق�ع العميل، 
بحيث يس�هل ع�ىل املختصني يف املجال القانوين م�ن معرفة األنظمة 
واملعاه�دات واالتفاقي�ات واجب�ة التطبي�ق ع�ىل الواقع�ة املنظ�ورة 
أمامه�م. إن هذا األمر ق�د يكون واضحًا بالنس�بة للتحكيم الوطني 
وذلك أن الواقعة يف هذه احلالة ستكون حمكومة بنظامني فقط مها نظام 
التحكي�م اجلديد ونظ�ام التنفيذ. ولكن بالنس�بة للتحكيم األجنبي، 
أو بعب�ارة أدق احلك�م األجنبي، فإن احلال خمتل�ف نوعًا ما حيث إنه 
باإلضاف�ة إىل إعامل األنظمة املرعية هبذا اخلص�وص فإنه جيب أيضًا 
االس�تناد اىل االتفاقي�ة أو املعاه�دة املرتبطة بذلك احلك�م األجنبي. 
فمث�اًل لو أن احلكم التحكيمي صادر من دولة خليجية فإن االتفاقية 
واجب�ة التطبيق يف هذه احلالة ه�ي االتفاقية القضائي�ة اخلليجية، أما 
ل�و كان احلكم صادرًا من دول�ة عربية فإن االتفاقي�ة واجبة التطبيق 
ع�ىل ذل�ك احلكم هي اتفاقية الرياض، يف ح�ني أن معاهدة نيويورك 
ل�ن يتم االس�تناد إليه�ا إال إذا كان احلكم صادرًا م�ن دولة مصادقة 
عليها، ليس�ت خليجية أو عربية. أم�ا يف حال كان احلكم صادرًا من 
دولة ليس�ت طرفًا يف معاهدة نيويورك فإنه يف هذه احلالة خيضع ملبدأ 
املعامل�ة باملثل ما مل يكن هناك اتفاقية ثنائية بني اململكة وتلك الدولة 
هبذا اخلصوص. أيضًا متى ما كان احلكم مؤسس�يًا صادرًا عن مركز 
التحكي�م اخلليجي فإن اتفاقية تأس�يس املركز تكون حارضة يف هذه 
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احلالة. أما معاهدة واش�نطن فال يتم إعامهلا واالس�تناد إليها إىل إذا كان 
الن�زاع بني مس�تثمر أجنبي وأح�د األجه�زة احلكومية الس�عودية، مع 
رضورة حتق�ق بقية ال�رشوط التي أرشن�ا إليها س�ابقًا والالزمة إلعامل 

هذه املعاهدة.
ختام�ًا أود أن أش�ري كذل�ك إىل أن اس�تعراض األنظم�ة واللوائ�ح 
املتعلق�ة بالتحكيم يف اململكة  يكش�ف بوضوح أبرز اإلش�كاالت التي 
كان يواجه�ا التحكيم س�ابقا، والت�ي أمتنى تالفيها وع�دم الوقوع فيها 
مس�تقبال. إن أبرز تلك اإلشكاالت من وجهة نظري هو البطء الظاهر 
يف مواكبة التطورات العاملية يف جمال التحكيم سواء من حيث االنضامم 
إىل املعاهدات أو من حيث سن األنظمة. إضافة إىل البطء الظاهر أيضًا 
يف حتدي�ث األنظم�ة وإصالح مكامن اخللل فيه�ا وأكر مثال عىل ذلك 
نظ�ام التحكي�م القديم وبقاؤه ملدة ثالثني س�نة دون حتديث أو إصالح 
علام أن مواطن الضعف فيه أصبح يدركها الشخص العادي فضال عن 

املختص.
 ولذلك فإن أهم التوصيات التي يمكن التأكيد عليها يف هذا البحث 
ه�ي رسعة إص�دار الالئحة التنفيذي�ة لنظام التحكي�م، والتي كان من 
املف�رض صدورها منذ زمن، ك�ام جيب وضع النظ�ام والالئحة، حال 
صدوره�ا، موض�ع املالحظ�ة م�ن قب�ل الس�لطة التنظيمي�ة واألجهزة 
املعني�ة وكذل�ك املهتم�ني من قض�اة وحمام�ني وباحثني ملعرف�ة مكامن 
الق�وة والضع�ف يف البني�ة التنظيمي�ة للتحكي�م يف اململك�ة.  كام جيب 
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وض�ع آلي�ة عملية وفعال�ة من قبل الس�لطة املختصة لتطوي�ر النظام 
وإجراء التعديالت عليه متى لزم األمر. إضافة إىل مراقبة التطورات 
واملس�تجدات العاملي�ة  يف جم�ال التحكي�م والعمل ع�ىل مواكبتها إن 
كان�ت متوافقة م�ع الرشيعة اإلس�المية واألنظمة املرعي�ة أو العمل 

عىل إجياد احللول والبدائل املناسبة هلا.


