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التحكيم التجاري في حوكمة سوق املال
من خالل ضمان تطبيق املعايير الشرعية

على السوق املالية اإلسالمية على الصعيدين الوطني 
دول الخليج العربي )أنموذجا( والدولي

                                  

د. ليف حممد درادكه

اأ�ضتاذ م�ضارك - كلية القانون

جامعة االإمارات العربية املتحدة

امللخص:
الأ�سواق  على  ال�رشعية  املعايري  تطبيق  ا�ستمرارية  �سمانات  البحث  هذا  يعالج 

مت  وقد  التجاري،  التحكيم  بوا�سطة  عنها  النا�سئة  املنازعات  ت�سوية  خالل  من  املالية 

بيان هذه ال�سمانات من خالل درا�سة قوانني الأوراق املالية وقوانني التحكيم والقواعد 

التنظيمية ملراكز التحكيم يف دول اخلليج العربي وهيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات 

املالية الإ�سالمية )اليويف(، حيث متثلت هذه ال�سمانات باإعطاء اخل�سوم حرية تطبيق 

اختيار  واإعطاء اخل�سوم حق  املالية،  ال�سوق  النزاع يف جمال  الإ�سالمي على  القانون 

اأع�ساء هيئة التحكيم من اأ�سحاب العلم واملعرفة باأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية، واتباع 

القوانني  هذه  رت  وفَّ كما  الإ�سالمية،  ال�رشيعة  واأحكام  تتنا�سب  حتكيمية  اإجراءات 

�سمانات ي�ستطيع اخل�سوم من خاللها تنفيذ حكم التحكيم امل�ستند لأحكام ال�رشيعة 

ال�رشيعة  لأحكام  املخالفة  التحكيم  اأحكام  بطالن  طلب  الوقت  وبنف�س  الإ�سالمية، 

الإ�سالمية، كما اأ�سارت هذه الدرا�سة اإىل اعرتاف التحكيم الدويل بحق اخل�سوم بت�سوية 

منازعاتهم وفقا لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية، واإىل وجود و�سائل قانونية دولية ت�سمن 

تطبيق املعايري ال�رشعية من خالل التحكيم التجاري. 

وقد تو�سل البحث اإىل عدة نتائج منها مرونة التحكيم مقارنة مع النظام الق�سائي، 

وبالتايل اإمكانية تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية يف التحكيم وانعدام ذلك يف النظام الق�سائي، 
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بالإ�سافة اإىل اأن التحكيم يوفر �سمانات قانونية  لتطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية، وبالتايل 

ي�ستطيع  حتى  ولكن  الإ�سالمي،  للقانون  وفقا  ال�سادرة  التحكيمية  الأحكام  تنفيذ 

التحكيم التجاري حتقيق هذه الأهداف، يو�سي البحث ب�رشورة حث املجامع الفقهية 

جمال  يف  موحد  اإ�سالمي  قانون  و�سع  على  الر�سمية  اجلهات  من  وغريها  الإ�سالمية 

ال�رشعي  بالعلم  موؤهلني  واخلرباء  املحكمني  من  جيل  اإعداد  واإىل  املالية،  املعامالت 

والقانوين يجمعون بني اجلوانب ال�رشعية والقانونية والإجرائية، واإىل اإن�ساء املزيد من 

مراكز التحكيم الإ�سالمية املتخ�س�سة لت�سوية منازعات القت�ساد الإ�سالمي ب�سكل 

ي�سهل  حتى  املراكز  بهذه  خا�س  منوذجي  حتكيمي  �رشط  �سياغة  على  والعمل  عام، 

على اخل�سوم اللجوء اإليها لت�سوية منازعاتهم.

املقــدمــة:

املالية  الأوراق  ت�رشيعات  حتر�س  التي  امل�ستجدات  من  املال  �سوق  حوكمة  تعد 

على تبنيها، والعمل على تطويرها با�ستمرار، بهدف �سمان حقوق اأ�سحاب امل�سالح 

�سوق  حوكمة  يف  التجاري  التحكيم  دور  يعالج  البحث  ومو�سوع  املالية.  ال�سوق  يف 

املال، الذي من خالله يتم تداول الأ�سهم وال�سندات والأذونات املالية، والتي ت�سدرها 

التي  العامة يف الدولة، علمًا باأن بع�س هذه الأ�سهم وال�سندات  ال�رشكات واملوؤ�س�سات 

تدرج يف هذه ال�سوق تكون �سادرة عن البنوك الإ�سالمية و�رشكات التكافل الإ�سالمية 

وغريها من ال�رشكات الإ�سالمية، وتتوىل هيئة الأوراق املالية يف كل دولة عملية تنظيم 

تداول هذه الأ�سهم وال�سندات من خالل الرتخي�س باإن�ساء �سوق مالية لهذه الأوراق 

املالية، ويتم عمل ال�سوق املالية مبوجب قوانني خا�سة ت�سدر لهذا الغر�س، وتلعب هذه 

القوانني دورًا اأ�سا�سيًا يف حوكمة عمل ال�سوق املالية من خالل جمموعة من ال�سوابط 

وفقًا  املالية  ال�سوق  اإدارة  يف  املوؤ�س�سي  الن�سباط  حتقق  التي  والإجراءات  واملعايري 

وواجبات  م�سوؤوليات  حتديد  خالل  من  وذلك  والعاملية،  املهنية  والأ�ساليب  للمعايري 

اأطراف املعادلة يف ال�سوق املالية، بهدف حماية حقوق اأ�سحاب امل�سالح فيها. 
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وال�سوؤال الذي يثار يف هذا املجال هو، هل احلوكمة يف هذا الإطار القانوين ت�سمن 

تطبيق املعايري ال�رشعية فيما يخ�س اأ�سهم و�سندات ال�رشكات الإ�سالمية؟ 

فيها  جند  ل  املال،  اأ�سواق  بتنظيم  املتعلقة  القوانني  اأحكام  ا�ستعرا�س  خالل  من 

ن�سو�سًا جتيب على هذا الت�ساوؤل، فهي تتحدث عن حوكمة ال�سوق املالية مبا ي�سمن 

تطبيق املعايري القانونية فقط دون ذكر للمعايري ال�رشعية.

هذا البحث ياأتي كمحاولة لإثارة اأهمية حوكمة ال�سوق املالية يف اإطاره الإ�سالمي  

مبا ي�سمن حتقيق املعايري ال�رشعية، وذلك من خالل تبني التحكيم التجاري كو�سيلة 

لت�سوية املنازعات التي قد تن�ساأ بني اأطراف املعادلة يف ال�سوق املالية فيما يخ�س تطبيق 

املعايري  مراعاة  اأن  علمنا  ما  اإذا  املو�سوع  هذا  اإثارة  اأهمية  وتزداد  ال�رشعية.  املعايري 

ال�رشعية من �ساأنها التقليل من خماطر ال�ستثمار املايل يف ال�سوق.

اإ�سكالية البحث واأهميته:

تظهر اأهمية التحكيم التجاري يف حوكمة �سوق املال من خالل �سمان تطبيق املعايري 

ال�رشعية يف جمال �سوق املال من جانبني، اجلانب الأول: يرتبط مب�سكلة البحث وهي عدم 

�سورتان،  امل�سكلة  ولهذه  التقا�سي.  عند  ال�رشعية  املعايري  تطبيق  ا�ستمرارية  �سمان 

ال�سورة الأوىل نتيجة لغياب املنظومة الت�رشيعية التي حتكم ال�سوق املالية الإ�سالمية 

كليًا اأو جزئيًا، فاإنها بالتايل تتم يف اإطار العالقات التعاقدية )تداول الأوراق املالية(، الأمر 

وهنا  التعاقدية،  اللتزامات  هذه  تنفيذ  يف  خالف  اإىل  احلالت  من  كثري  يف  ينتهي  الذي 

يحال اخلالف اإىل الق�ساء ب�سفته �ساحب الولية العامة يف نظر املنازعات، وقد جرت 

التطبيقات الق�سائية على عدم تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية كقانون؛ نظًرا لعدم تقنينها 

على �سكل قانون و�سعي اأوًل، وتعلل اأي�سًا ذلك لكرثة الآراء الفقهية يف امل�ساألة الواحدة، 

مما ي�سعب ترجيح راأي يحظى بالإجماع، وعند تطبيق القانون الو�سعي على النزاع 

يف جمال ال�سوق املالية يعني تطبيق املعايري التي يوفرها هذا القانون الو�سعي والتي 

الإ�سالمية.  املالية  الأ�سواق  جمال  يف  تنطبق  التي  ال�رشعية  املعايري  عن  متامًا  تختلف 

اإنكار العدالة، فاإن القا�سي ملزم قانونًا بالف�سل بالنزاع حتى يف غياب  ولتجنب جرم 
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الن�س القانوين املعني يف مو�سوع النزاع )ال�سوق املالية الإ�سالمي(، الأمر الذي يدفع 

بالقا�سي اإىل اإعادة تكييف النزاع املعرو�س اأمامه مبا يتفق مع القانون الو�سعي، فيلجاأ 

مثاًل اإىل اإعادة تكييف ال�سكوك على اأنها اأ�سهم اأو �سندات.

تطبيق  ا�ستمرارية  �سمان  عدم  وهو  باحل�سبان،  يكن  مل  ما  يقع  لذلك  ونتيجة 

اأطراف هذه  املعايري ال�رشعية على الأ�سواق املالية الإ�سالمية عند وقوع اخلالف بني 

التنفيذ وت�سوية اخلالفات،  التعاقد مت هدمه عند  العمليات. وبالتايل، ما مت بناوؤه عند 

فال يعقل اأن يلجاأ الأفراد واملوؤ�س�سات اإىل الأ�سواق املالية الإ�سالمية، ثم بعد ذلك عند 

اخلالف تطبق املعايري غري ال�رشعية على تعامالتهم.

اأما عن ال�سورة الثانية للم�سكلة: فاإنها تتمثل يف حال افرتا�س وجود ت�رشيع داخلي 

لالأ�سواق املالية الإ�سالمية، هنا يطبق القا�سي املعايري ال�رشعية على النزاع وي�سدر 

ال�سادرة  الأحكام  تنفيذ  يف  يتمثل  احلالة  هذه  يف  فالتحدي  املعايري،  لهذه  وفقا  احلكم 

الأول: غياب  ذلك لأمرين،  يتعذر  الدولة، حيث  ال�رشعية خارج حدود  للمعايري  وفقًا 

التفاقيات الدولية يف جمال تنفيذ الأحكام الق�سائية من جهة، ومن جهة ثانية رف�س 

الدول الأخرى تنفيذ الأحكام الق�سائية ال�سادرة وفقا لل�رشيعة الإ�سالمية بحجة اأنها 

خمالفة للنظام الق�سائي الداخلي الذي مل يتنب بعد القانون الإ�سالمي.

اأما عن اجلانب الثاين: فهو يتمثل بحل لهذه امل�سكلة يف �سورتها الأوىل مبا يتفق مع 

طبيعتها، فاإذا كان اأ�سا�س امل�سكلة هو غياب املنظومة الت�رشيعية كلًيا اأو جزئيًا يف جمال 

الأ�سواق املالية الإ�سالمية، ومع ا�ستمرار غياب مثل هذه املنظومة الت�رشيعية، فاإنه لبد 

اأعاله  اإيجاد حل يتفق مع طبيعة الأ�سواق املالية الإ�سالمية املعا�رشة، فقد ذكرنا  من 

باأنها تقوم على اأ�سا�س العالقات التعاقدية بني الأطراف، بالتايل ميكن اإ�سافة �رشوط 

ميكن من خاللها ت�سوية املنازعات النا�سئة عن هذه العالقات وفقا للمعايري ال�رشعية 

مبا يتفق مع النظام القانوين احلايل.

�سدرت  املنازعات، وقد  لت�سوية  التحكيم كو�سيلة  القانوين احلايل  النظام  ويوفر 

جمال  يف  الدولية  التفاقيات  اإىل  بالإ�سافة  هذا  العامل،  دول  اأغلب  يف  للتحكيم   قوانني 
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اأمر  تركت  اأنها  جند  والتفاقيات،  الت�رشيعات  هذه  ا�ستعرا�س  خالل  ومن  التحكيم، 

فاإنه  وعليه  الأطراف،  واختيار  لإرادة  املنازعات  لت�سوية  كو�سيلة  التحكيم  اختيار 

باإمكان املتعاملني يف جمال الأ�سواق املالية الإ�سالمية اإ�سافة �رشط التحكيم يف عقودهم 

التي من خاللها يتم  تنفيذ مثل هذه التعامالت. 

الإ�سالمية  ال�رشيعة  اختيار  حق  للخ�سوم  املعا�رشة  التحكيم  قوانني  تركت  وقد 

باعتبارها القانون الأن�سب ملنازعاتهم القت�سادية الإ�سالمية، كما ميلك اخل�سوم حق 

الإ�سالمية.  ال�رشيعة  واأحكام  التحكيم �ساحبة اخلربة والدراية مببادئ  اختيار هيئة 

فاإذا ما مت مثل هذا الختيار، تلتزم هيئة التحكيم بتطبيق املعايري ال�رشعية التي اتفق 

التحكيم  قوانني  وفرت  فقد  ذلك  من  اأكرث  بل  منازعاتهم،  لت�سوية  اخل�سوم  عليها 

�سمانات  للخ�سوم باحرتام هيئات التحكيم للقانون الإ�سالمي اإذا ما مت اختياره من 

عليه  املتفق  للقانون  خالفًا  ال�سادر  التحكيم  حكم  بطالن  طلب  حق  خالل  من  قبلهم 

)ال�رشيعة الإ�سالمية( من جهة، ومن جهة اأخرى طلب عدم تنفيذ حكم التحكيم ال�سادر 

خالفًا للقانون املتفق عليه )ال�رشيعة الإ�سالمية( يف حال ما كان بطالن حكم التحكيم 

غري ممكن اأو مت جتاوزه لأي �سبب. 

اأما عن حل امل�سكلة يف �سورتها الثانية، فاإنه يتمثل بوجود و�سائل قانونية داخلية 

داخل  الإ�سالمية  ال�رشيعة  لأحكام  وفقًا  ال�سادر  التحكيم  حكم  تنفيذ  ت�سمن  ودولية 

الدولة التي �سدر فيها حكم التحكيم اأو خارجها.

على  ت�ساعد  التي  التحكيمية  القواعد  من  وغريها  امل�سائل  هذه  يعالج  البحث  هذا 

�سمان ا�ستمرارية تطبيق املعايري ال�رشعية يف جمال الأ�سواق املالية الإ�سالمية.

منهجية البحث وهيكليته:

نعتمد من خالل الكتابة يف هذا املو�سوع على املنهج التحليلي واملقارن بغية تقدمي 

الالزمة  املقرتحات  وتقدمي  البحث  يتناولها  التي  للم�سائل  �سليمة  قانونية  معاجلة 

لالأخذ بها. 



التحكيم التجاري يف حوكمة سوق املال من خالل ضمان تطبيق املعايري الشرعية

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - مايو 3182016

الأول  املبحث  ففي  مباحث،  ثالثة  اإىل  البحث  ف�سنق�سم  البحث،  هيكلة  ب�ساأن  اأما 

نتكلم عن اأهمية التحكيم التجاري يف �سمان تطبيق املعايري ال�رشعية على ال�سوق املالية 

على ال�سعيد الوطني )دول اخلليج العربي منوذًجا(، ويف املبحث الثاين نتكلم عن دور 

التحكيم التجاري يف �سمان تطبيق املعايري ال�رشعية على ال�سعيد الدويل، ويف املبحث 

الثالث نتناول �سمانات التحكيم التجاري يف تطبيق املعايري ال�رشعية، وينتهي البحث 

بخامتة تت�سمن جوهر ما نتو�سل اإليه من نتائج وتو�سيات.
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املبحث الأول

اأهمية التحكيم التجاري يف �سمان تطبيق املعايري ال�رشعية

 على ال�سوق املالية على ال�سعيد الوطني

)دول اخلليج العربي منوذجًا(

نتحدث يف هذا املبحث عن تعريف التحكيم واأهميته لل�سوق املالية يف دول اخلليج 

العربي، وعن القوانني والنظم الوطنية للتحكيم، والقواعد التحكيمية ومراكز التحكيم 

هذه  و�سنتناول  خا�س،  ب�سكل  الإ�سالمية  التحكيم  ومراكز  عام  ب�سكل  التجاري 

املوا�سيع يف ثالثة مطالب على التوايل:

املطلب الأول

تعريف التحكيم واأهميته لل�سوق املالية 

يف دول اخلليج العربي

ُعرف التحكيم منذ الع�سور القدمية وحتى نهاية القرن الع�رشين على اأنه و�سيلة 

لت�سوية املنازعات بني اخل�سوم، اإل اأنه يف القرن احلادي والع�رشين اأ�سبح ُيعرف على 

التحكيم  حتول  فقد  اخل�سوم،  بني  التجارية  املنازعات  ت�سوية  جمال  يف  ا�ستثمار  اأنه 

التجاري من جمرد و�سيلة لف�س النزاع اإىل ا�ستثمار يف هذا املجال، الأمر الذي ترتب عليه 

الالزمة  القانونية  البيئة  توفري  على  واحلر�س  به  جميعًا  العربي  اخلليج  دول  اهتمام 

لحت�سان التحكيم التجاري على اأر�سها، فاأ�سحى التحكيم يف هذا الع�رش مظهرًا من 

هذه  تنبَّهت  فقد  القانوين،  نظامها  تقدم  على  ودلياًل  ورقيها،  الدول  ح�سارة  مظاهر 

الدول اإىل اأهمية ال�ستثمار يف قطاع التحكيم التجاري من خالل اإن�ساء العديد من مراكز 

التحكيم والن�سمام اإىل التفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية يف جمال التحكيم، كما 
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تطويرها  على  والعمل  احلديثة  التحكيمية  القواعد  و�سع  على  الدول  هذه  حر�ست 

.
)1(

با�ستمرار، بحيث تكون اأداة جذب لأطراف النزاع من كل حدب و�سوب

ومن مظاهر التحكيم التجاري احلديث الهتمام باملنازعات اخلا�سة بالقت�ساد 

الإ�سالمي، وذلك نظرًا لتغلل هذا القت�ساد يف معظم مناحي احلياة التجارية واملدنية، 

مبا  الدول  بني  احلدود  عرب  تطبيقه  ليمتد  الواحدة  الدولة  حدود  تطبيقه  جتاوز  كما 

من  غريه  ي�ساهي  يكاد  الإ�سالمي  القت�ساد  اأ�سبح  بحيث  العلمانية،  الدول  فيها 

ملتطلبات  وا�ستجابة  فيه،  املتدفقة  الأموال  وحجم  قوته  يف  العلماين  القت�ساد  �سور 

القت�ساد الإ�سالمي، اهتمت دول اخلليج العربي وغريها من الدول الإ�سالمية وغري 

الإ�سالمية بفتح باب التحكيم التجاري اأمامه من خالل جواز التحكيم مبختلف �سور 

املنازعات النا�سئة عنه، مبا فيها تلك املرتبطة ب�سوق املال، وقد ذهبت بع�س الدول اإىل 

بالقت�ساد  املتعلقة  املنازعات  لت�سوية  اإ�سالمية  حتكيم  مراكز  باإن�ساء  ذلك،  من  اأبعد 

.
)2(

الإ�سالمي

)1( انظر يف معنى واأهمية التحكيم التجاري: �سفيق حم�سن، التحكيم التجاري الدويل، درا�سة يف قانون التجارة الدولية، 

�س1و2.   )1974-1973( القاهرة  القاهرة،  جامعة  اخلا�س،  القانون  يف  العليا  الدرا�سات  دبلوم  لطلبة  مذكرات 

القاهرة،1975،  باخلرطوم،  القاهرة  جامعة  مطبوعات  الدولية،  التجارة  قانون  يف  درا�سة  ثروت،  حبيب،  د. 

�س12-7.  ،1986 ج1،  الدويل،  التجاري  التحكيم  من�سة  اإ�سماعيل،  الدين  حمي  الدين،  د.علم  �س106-105. 

بعدها.  وما  �س7  م�رش،2006،  القانونية،  الكتب  دار  مقارنه(،  )درا�سة  الدويل  التجاري  امل�رشي،التحكيم  ح�سن 

�سامية را�سد، التحكيم يف العالقات الدولية اخلا�سة، من�ساأة املعارف، الإ�سكندرية، 1973. مراد مواجده، التحكيم 

يف منازعات املتعاملني يف �سوق راأ�س املال الوطني الأردين، جملة ال�رشيعة والقانون، جامعة الإمارات، عدد64 ل�سنة 

�س29-26.  ،2015

M Mashkour ‘Building a Friendly Environment for International Arbitration 
in Iran’ (2000) 17(2) Journal of International Arbitration  79, 79. VC Cram ‘The 
United Nations Economic Commission for Europe and the 1961 Convention 
on International Commercial Arbitration’ (2000) 17(6) Journal of International 
Arbitration 137, 137-153. Daradkeh,L.(2013).Commercial Arbitration Under 
Investment Treaties and Contracts: Its Importance and Danger in the Arab 
World.” Arab Law Quarterly”.27:393-413.
ال�سكوك:  تطبيقات  يف  والفنية  والقانونية  ال�رشعية  اجلوانب  ندوة  ال�سكوك،  اإخفاقات  اخلويلدي،  ال�ستار  عبد   )2(

الإ�سكالت واحللول، العني،24-25 اأكتوبر/2011. اأحمد �سادق الق�سريي، التحكيم املوؤ�س�سي الإ�سالمي، ملتقى 

تاريخ   517=6http://af-iw.org/portal/default.aspx?id-1التحكيم الأول يف العامل الإ�سالمي، �س

دخول املوقع 2014/12.
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املطلب الثاين

القانون)النظام( الوطني للتحكيم يف دول اخلليج العربي 

ودوره يف �سمان تطبيق املعايري ال�رشعية

لتنظيم  تدخل  قد  اخلليج  دول  يف  الوطني  امل�رشع  اأن  جند  الوطني،  ال�سعيد  على 

التحكيم يف �سكل قانون اأو نظام م�ستقل اأطلق عليه ا�سم قانون اأو نظام التحكيم، كما 

. اأما يف دول 
)3(

، وعمان
)2(

، ويف مملكة البحرين
)1(

هو احلال يف اململكة العربية ال�سعودية

التحكيم يف ن�سو�س قانونية  املتحدة فقد مت تنظيم  العربية  الكويت وقطر والإمارات 

اخلا�سة  النظم  اأو  القوانني  هذه   .
)4(

املدنية الإجراءات  قانون  وهو  اآخر  قانون  �سمن 

بالتحكيم تنظم كافة القواعد اخلا�سة بالتحكيم، �سواء اأكان التحكيم داخلًيا اأم دولًيا، 

جتارًيا اأو مدنًيا اأو اإ�سالميا، وتت�سم هذه القوانني بات�ساع نطاقها، حيث ت�سمل التحكيم 

بني اأ�سخا�س القانون العام واخلا�س، وعلى كل حتكيم يجري يف دول اخلليج العربي 

�سواء تعلق النزاع بعالقات عقدية اأو غري عقدية، اإ�سافة اإىل ذلك، نظمت هذه القوانني 

ا�ستمرارية  �سمان  يف  دورًا  الوطنية  التحكيم  قوانني  وتلعب   .
)5(

التحكيم اأحكام  تنفيذ 

تطبيق املعايري ال�رشعية على ال�سوق املالية من خالل تنظيمها للقانون الواجب التطبيق 

على النزاع واإجراءات التحكيم وحكم التحكيم وتنفيذه، وهو ما �سنعر�سه باإيجاز يف 

الفروع الثالثة التالية:

)1( نظام التحكيم ال�سعودي ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/34( بتاريخ 24-5-1433ه.

)2( قانون التحكيم التجاري الدويل البحريني رقم )9(ل�سنة 1994.

)3( قانون التحكيم العماين رقم )47(ل�سنة 1997.

)4( املواد) 203-218( من قانون الإجراءات املدنية الحتادي الإماراتي رقم 11 ل�سنة 1992. واملواد )190-210( من 

قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري رقم )13( ل�سنة 1990. واملواد )173-188( من قانون املرافعات املدنية 

والتجارية الكويتي رقم )38( ل�سنة 1980. بالإ�سافة اإىل قانون التحكيم الق�سائي الكويتي رقم )11(ل�سنة 1995.

)5( الباب ال�سابع من نظام التحكيم ال�سعودي،املواد 235 و 236 من ذات القانون.



التحكيم التجاري يف حوكمة سوق املال من خالل ضمان تطبيق املعايري الشرعية

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - مايو 3222016

الفرع الأول

القانون الواجب التطبيق على النزاع 

يف قوانني  التحكيم اخلليجية

ت�سرتط قوانني التحكيم يف دول اخلليج على هيئة التحكيم اأن تطبق على مو�سوع 

ُيف�سحون  ما  عادة  النزاع  فاأطراف  النزاع،  اأطراف  عليه  اتفق  الذي  القانون  النزاع 

مو�سوع  على  التطبيق  الواجبة  القواعد  اأو  القانون  حتديد  يف  اإرادتهم  عن  �رشاحة 

يكون  كاأن  النزاع،  مو�سوع  بالعقد  عالقة  له  قانون  على  التفاق  يقع  وقد  النزاع، 

اختاره  الذي  القانون  يكون  وقد  التنفيذ،  مكان  قانون  اأو  العقد  انعقاد  مكان  قانون 

الأطراف ل عالقة له بالعقد حر�سًا منهم على اختيار قانون حمايد اأو قانون متطور 

النزاع لأي قانون واإمنا لقواعد  اإخ�ساع  الأطراف على عدم  . وقد يتفق 
)1(

اأحكامه يف 

وقد   .
)2(

احلر بالتحكيم  يعرف  ما  وهو  التجاري  التعامل  يف  ال�سائدة  والعادة  العرف 

اأو  البائع  قانون  يكون  كاأن  التطبيق،  الواجب  القانون  النزاع  مو�سوع  العقد  يحدد 

. وي�ستطيع اأطراف النزاع التفاق على اأن يتم الف�سل بالنزاع وفقًا 
)3(

قانون امل�سرتي

قوانني  يف  ذلك  مينع  ما  وجود  لعدم  بقانون،  التقيد  دون  والإن�ساف  العدالة  لقواعد 

.
)4(

التحكيم حمل الدرا�سة

)1( مراد مواجده، التحكيم يف منازعات املتعاملني يف �سوق راأ�س املال الوطني الأردين، جملة ال�رشيعة والقانون، جامعة 

مواجده،  مراد   .399-333 �س  ال�سابق،  املرجع  امل�رشي،  ح�سن  2015،�س45-32.  ل�سنة  عدد64  الإمارات، 

التحكيم يف عقود الدولة ذات الطابع الدويل، دار الثقافة، عمان، 2010.

)2( حممود ال�سيد عمر التحيوى، التحكيم احلر والتحكيم املقيد، من�ساأة املعارف، الإ�سكندرية، 2002، �س 7 وما بعدها. 

اإبراهيم حممد اأحمد دريج، اإجراءات التحكيم، ملتقى التحكيم يف العامل الإ�سالمي، �س 3.

البحريني، واملادة)200( من قانون  التحكيم  )28( من قانون  ال�سعودي، واملادة  التحكيم  الباب اخلام�س من نظام   )3(

الإجراءات املدنية والتجارية القطري، الباب اخلام�س من قانون التحكيم العماين، ون�س املادة)212\2( من قانون 

الإجراءات املدنية الإماراتي.

)4(  املادة)182( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية الكويتي، والباب اخلام�س من نظام التحكيم ال�سعودي، واملادة 

)28( من قانون التحكيم البحريني، واملادة )39( من قانون التحكيم العماين، واملادة)198( من قانون الإجراءات 

املدنية والتجارية القطري واملادة) 212\2( من باب التحكيم يف القانون الإماراتي.



د. اليف حممد درادكه

323ملحق خاص بأبحاث املؤتمر السنوي الثالث - الحوكمة والتنظيم القانوني ألسواق املال - العدد )1( - الجزء األول

وُيفهم من هذه احلرية يف اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع اأن اأطراف 

تداول  منازعات  يف  بالنزاع  للف�سل  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اختيار  حق  ميلكون  النزاع 

الأوراق املالية يف ال�سوق املالية، كما هو وا�سح من ن�سو�س قوانني التحكيم ال�سابق 

التطبيق على  القانون الواجب  النزاع على اختيار  اأطراف  اإليها، فاإذا مل يتفق  الإ�سارة 

مو�سوع النزاع، يثور الت�ساوؤل الآتي: هل ت�ستطيع هيئة التحكيم يف مثل هذه احلالة 

القانون هو  اأن يكون هذا  النزاع؟ ت�ستطيع ذلك، وي�سرتط  اأن تختار قانون مو�سوع 

الأكرث ات�ساًل بالنزاع، فعلى هيئة التحكيم اأن ت�سرت�سد بعدة موؤ�رشات لتحديد القانون 

،عليها  املالية  بال�سوق  النزاع م�سدره عالقات مرتبطة  كان  اإذا  فمثاًل  للنزاع،  الأقرب 

تطبيق قواعد ال�رشيعة الإ�سالمية الأن�سب لهذا النزاع.

 ويف هذا ال�سياق، يجوز لهيئة التحكيم تطبيق قانون و�سعي يف حال تعذر عليها 

تطبيق اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية، وب�رشط اأن يكون هذا القانون الو�سعي متوافقًا مع 

اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية، وهو ما اأكده املعيار ال�رشعي رقم )32( بخ�سو�س التحكيم 

.
)1(

ال�سادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )اليويف(

الفرع الثاين

اإجراءات التحكيم يف قوانني التحكيم اخلليجية

اإىل  التحكيم  هيئة  ت�سكيل  يف  احلق  العربي  اخلليج  دول  يف  التحكيم  قوانني  اأعطت 

املحكمني  اختيار  النزاع  اأطراف  ميلك  حيث  املحكمة،  اإىل  ثم   ومن  اأوًل  النزاع  اأطراف 

مبوجب اتفاق يتم اإبرامه فيما بينهم، فاإذا مل يتفق اأطراف النزاع على اختيار املحكمني 

املحكمة  وممار�سة   .
)2(

بالنزاع اأ�ساًل  املخت�سة  املحكمة  حق  من  ال�سلطة  هذه  ت�سبح 

)1( املادة )4/9( من املعيار ال�رشعي رقم )32( ال�سادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )اليويف(. 

املال  املتعاملني يف �سوق راأ�س  التحكيم يف منازعات  املال: مراد مواجده،  التحكيم ملنازعات �سوق  اإجراءات  )2( انظر: يف 

الوطني الأردين، جملة ال�رشيعة والقانون، جامعة الإمارات، عدد64 ل�سنة 2015، �س54-46.
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اختيار  النزاع من  اأطراف  اأولهما: عدم متكن  املحكمني مقرون ب�رشطني،  حلق تعيني 

 .
)1(

املحكمني، وثانيهما: اأن يطلب اأحد اأطراف النزاع من املحكمة تعيني املحكمني

وتختلف اآلية اختيار املحكمني باختالف ال�سلطة املخت�سة باختيارهم، فاإذا كان 

منا�سبًا  يرونه  الذي  الأ�سلوب  اإتباع  فلهم  احلق،  هذا  ميار�س  من  هم  النزاع  اأطراف 

يف  طرف  كل  ي�ستطيع  فمثال   ،
)2(

الدرا�سة حمل  التحكيم  قوانني  من  ُيفهم  كما  لهم 

النزاع اختيار حمكم واحد خبري بالقانون الإ�سالمي، ومن ثم يقوم املحكمان اللذان 

اأو  اأو املرجح  اختارهما اأطراف النزاع باختيار حمكم ثالث يطلق عليه ا�سم الفي�سل 

الرئي�س، ولهم اأن  يتفقوا على جهة معينة، اأو �سخ�ٍس ما لتعيني املحكمني بدًل منهم، 

كاأن تكون جهة �رشعية  التعيني«،  »�سلطة  ا�سم  ال�سخ�س  اأو  ويطلق على هذه اجلهة 

خمت�سة بالقانون الإ�سالمي، ولهم اأن يتفقوا على تاريخ اختيار املحكمني مبا ينا�سب 

واأحكام  يتفق  مبا  املحكمني  لختيار  اأكرث  اأو  اآخر  اأ�سلوبًا  يتبعوا  اأن  ولهم  ظروفهم، 

.
)3(

ال�رشيعة الإ�سالمية

فاإذا ف�سل اأطراف النزاع يف اختيار حمكميهم اأو امتنع واحد اأو اأكرث من املحكمني 

مبا�رشته  من  مانع  قام  اأو  برده  حكم  اأو  عزل  اأو  اعتزل  اأو  العمل  عن  عليهم  املتفق 

للتحكيم، ومل يكن هناك اتفاق يف هذا ال�ساأن بني اخل�سوم، عينت املحكمة -املخت�سة 

القوانني على املحكمة  النزاع-  املحكمني يف هذه احلالة، وت�سرتط هذه  اأ�ساًل بنظر 

عند تعيني املحكمني اأن يكون بناء على طلب اأحد اخل�سوم، واأن تلتزم بال�رشوط التي 

واملواد  ال�سعودي،  التحكيم  نظام  من  الثالث  والباب  الكويتي،  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من  املادة)182(   )1(

قانون  من  واملادة)195(  العماين  التحكيم  قانون  من   )17( واملادة  البحريني،  التحكيم  قانون  من   )10،11(

الإماراتي. املدنية  الإجراءات  قانون  من  الإجراءات املدنية والتجارية القطري، واملادة )204( 

واملواد  ال�سعودي،  التحكيم  نظام  من  الثالث  والباب  الكويتي،  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من  املادة)175(   )2(

العماين، واملواد)193،195( من قانون  التحكيم  البحريني، واملادة )17( من قانون  التحكيم  )10،11( من قانون 

الإجراءات املدنية والتجارية القطري، واملادتني )203،204( من قانون الإجراءات املدنية الإماراتي، واملادة)4/8( 

من املعيار ال�رشعي رقم )32( ال�سادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )اليويف(.

 ،2006 عمان،  الثقافة،  دار  الثاين،  الإ�سدار  ط1،  التجاري،  التحكيم  �سامي،  فوزي  انظر:  التحكيم  اإجراءات  يف   )3(

�س151. ح�سن امل�رشي،املرجع ال�سابق،�س179 وما بعدها. اإبراهيم حممد اأحمد دريج، اإجراءات التحكيم، ملتقى 

.517=http://af-iw.org/portal/default.aspx?id،التحكيم يف العام الإ�سالمي
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 .
)1(

اتفق عليها اخل�سوم يف املحكم، كاأن يكون �سخ�سًا خبريًا بالقانون الإ�سالمي

التحكيم  اختيار حمكم غري م�سلم، ويف  التي تواجه ت�سكيل هيئة  التحديات  ومن 

هذا ال�سياق جند اأن املعيار ال�رشعي رقم )32( ال�سادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة 

للموؤ�س�سات املالية ال�سالمية)اليويف( قد اأ�سار اإىل جواز اختيار حمكم غري م�سلم عند 

اأن ي�سدر حكمه مبا يتفق واأحكام  ، وب�رشط 
)2(

احلاجة وللتو�سل ملا هو جائز �رشعا

 .
)3(

ال�رشيعة الإ�سالمية

اأما بالن�سبة لإجراءات التحكيم، فقد يتفق اأطراف النزاع على اختيار قانون معني 

ليطبق على اإجراءات التحكيم، وقد يتفق اأطراف النزاع على قواعد متفرقة ماأخوذة من 

بع�س القواعد الدولية يف جمال التحكيم التجاري، وقد يتفق اأطراف النزاع على اأن يتم 

، فلهم 
)4(

التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم لإحدى املوؤ�س�سات اأو ملركز من مراكز التحكيم

مطلق احلرية يف اختيار اإجراءات التحكيم مبا يتفق واأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية.

 وت�سري قوانني التحكيم اخلليجية اإىل حرية اخل�سوم باختيار الإجراءات الواجبة 

، فهذه القوانني ل متنع من التفاق على اإجراءات تتفق واأحكام 
)5(

التطبيق على التحكيم

ال�سادر  رقم)32(  ال�رشعي  املعيار  ن�س  مع  يتفق  الأمر  وهذا  الإ�سالمية.  ال�رشيعة 

 .
)6(

ال�سادرعن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )اليويف(

نظام التحكيم ال�سعودي، واملادة  من  الثالث  والباب  الكويتي،  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من  )1( املادة)175( 

الإجراءات  قانون  من  واملادة)195(  العماين،  التحكيم  قانون  من  )11( من قانون التحكيم البحريني، املادة )17( 

املدنية والتجارية القطري واملادة )204( من باب التحكيم الإماراتي،

)2( املادة )8( من املعيار ال�رشعي رقم )32( ال�سادرعن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )اليويف(.

الإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  ال�سادرعن   )32( رقم  ال�رشعي  املعيار  من   )1/11( املادة   )3(

)اليويف(.

)4( ح�سن امل�رشي، املرجع ال�سابق، �س 454 وما بعدها.

)5( الباب الرابع من نظام التحكيم ال�سعودي، واملادة )19( من قانون التحكيم البحريني، املادة )25( من قانون التحكيم 

العماين، واملادة)198( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية القطري، واملادة)212( من قانون الإجراءات املدنية 

الإماراتي، واملادة)182( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية الكويتي.

الإ�سالمية  املالية  ال�سادرعن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات  املعيار ال�رشعي رقم )32(   املادة )3/10( من   )6(

)اليويف(
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كما تعطي قوانني التحكيم اخلليجية احلق للخ�سوم يف حرية الإثبات، كما اأعطت 

هذا احلق اأي�سًا املعايري ال�رشعية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات 

 .
)1(

املالية الإ�سالمية )اليويف(

الفرع الثالث

حكم التحكيم وتنفيذه يف قوانني التحكيم اخلليجية

لبياناتهم  النزاع  اأطراف  تقدمي  عند  اأنه  اإىل   
)2(

اخلليجية التحكيم  قوانني  ت�سري 

من  م�سكلة  التحكيم  هيئة  كانت  فاإذا  بها،  للحكم  جاهزة  الدعوى  تكون  ومرافعاتهم 

هيئة  كانت  اإذا  اأما  املحاكمة،  اختتام  يعلن  اأن  بعد  احلكم  اإ�سدار  يتوىل  واحد  حمكم 

من  يكون  التحكيم  حكم  اإ�سدار  فاإن  اأكرث،  اأو  حمكمني  ثالثة  من  مكونه  التحكيم 

بالطريقة  التحكيم  اأع�ساء هيئة  املداولة بني  اأع�سائها، وتتم  املداولة بني  اإجراء  خالل 

تتم  اأن  العام، فيجوز مثاًل  النظام  اأن حترتم يف ذلك قواعد  التي يرونها منا�سبة على 

باملرا�سلة اأو بالهاتف اأو غريها من و�سائل الت�سال احلديثة، ول ي�سرتط اأن ي�سرتك 

جميع اأع�ساء هيئة التحكيم باملداولة يف جمل�س واحد، فيجوز اأن تكون املداولة ب�سكل 

مبا�رش بني اأع�ساء هيئة التحكيم، ويجوز اأن تتم ب�سكل غري مبا�رش، كاأن يتوىل الرئي�س 

اإعداد م�سودة حكم التحكيم، ومن ثم اإر�ساله اإىل اأع�ساء هيئة التحكيم يف بلدان اإقامتهم 

. وت�ستمر املداولة اإىل اأن يتم التفاق على 
)3(

لإقرار امل�سودة اأو لقرتاح تعديالت عليها

عليها  اتفق  التي  بالأغلبية  اأو  املحكمني،  باأغلبية  اأو  بالإجماع،  النهائية  احلكم  �سيغة 

اإذا  اإل  التحكيم  حكم  ت�سبيب  الغالب-  -يف  القوانني  هذه  ت�سرتط  كما   النزاع،  اأطراف 

املالية الإ�سالمية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  ال�سادرعن   )32( ال�رشعي  املعيار  من  )1( املادة )1،2،4/10( 

)اليويف(.

)2( املادة)183( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية الكويتي، والباب اخلام�س من نظام التحكيم ال�سعودي، واملادة 

الإجراءات  العماين، واملادة)202( من قانون  التحكيم  )40( من قانون  املادة  البحريني،  التحكيم  )31( من قانون 

املدنية والتجارية القطري، واملادة )5/212( من قانون الإجراءات املدنية الإماراتي.

)3( انظر ب�ساأن حكم التحكيم يف منازعات �سوق املال: مراد مواجده، التحكيم يف منازعات املتعاملني يف �سوق راأ�س املال 

الوطني الأردين، جملة ال�رشيعة والقانون،جامعة الإمارات، عدد64 ل�سنة 2015، �س77-54.
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املخت�سة  املحكمة  من  عليه  امل�سادقة  ت�سرتط  اأنها  اإل   ،
)1(

ذلك خالف  اخل�سوم  طلب  

.
)2(

لغايات تنفيذه

وبهذا ال�سدد توجب هذه القوانني األ يكون حكم التحكيم خمالفًا لتفاق اخل�سوم 

واإل كان احلكم باطاًل، فاإذا اتفق اخل�سوم على تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية، كان على 

 .
)3(

هيئة التحكيم اأن جتعل من حكم التحكيم متفًقا وال�رشيعة الإ�سالمية

واأما عن تنفيذ حكم التحكيم، فهي املرحلة الأخرية يف التحكيم، فهي متثل الثمرة 

حقوقه  على  له  املحكوم  يح�سل  خاللها  من  والتي  التحكيمية،  العملية  من  املرجوة 

اأن يكون وديًا من قبل املحكوم عليه، فيقوم  اإما  املتنازع عليها. وتنفيذ حكم التحكيم 

التحكيم  تنفيذ حكم  تبليغه احلكم، وقد يكون  التحكيم مبجرد  بتنفيذ م�سمون حكم 

التنفيذية على حكم  ال�سيغة  الذي ي�سفي  الق�ساء  جربًا على املحكوم عليه من خالل 

 .
)4(

التحكيم، وبعدها ينفذ بذات الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الق�سائية

واملق�سود بالتنفيذ - يف هذا البحث- هو التنفيذ اجلربي، هذا النوع من التنفيذ يتم 

اإذا كان  من خالل القواعد التنفيذية التي و�سعها امل�رشع الوطني، وهي تختلف فيما 

التنفيذ يتعلق بحكم حتكيم وطني اأو بحكم حتكيم اأجنبي، ويالحظ اأن القواعد القانونية 

)1( املادة)72( من نظام التحكيم ال�سعودي ت�سرتط ت�سبيب حكم التحكيم، واملادة)200( من قانون الإجراءات املدنية 

احلكم  ت�سبيب  طلب  تركت  البحريني  التحكيم  قانون  من   )31( واملادة  الت�سبيب،  ت�سرتط  القطري  والتجارية 

العماين تركت طلب ت�سبيب احلكم للخ�سوم، واملادة)183( من قانون  التحكيم  املادة )43( من قانون  للخ�سوم، 

الإجراءات املدنية والتجارية الكويتي ت�سرتط الت�سبيب.

)2( البالب ال�سابع من نظام التحكيم ال�سعودي، والف�سل الثامن من قانون التحكيم البحريني، واملادة)204( من قانون 

واملواد  الكويتي،  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من  واملادة)185(  القطري،  والتجارية  املدنية  الإجراءات 

للموؤ�س�سات املالية  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  )32(ال�سادرعن  رقم  ال�رشعي  املعيار  من   )2/13()3/12()6/11(

الإ�سالمية )اليويف(.

)3( املادة)186( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية الكويتي، والباب ال�ساد�س من نظام التحكيم ال�سعودي، واملادة 

العماين، واملادة)207( من قانون الإجراءات  التحكيم  البحريني، واملادة )53( من قانون  التحكيم  )34( من قانون 

املدنية والتجارية القطري، واملادة) 216( من قانون الإجراءات املدنية الإماراتي.

ح�سن،  علي  البحور  طرح  بعدها.  وما   454 ال�سابق،  املرجع  امل�رشي،  ح�سن  انظر:  التحكيم  حكم  تنفيذ  يف   )4(

خري،  حممد  عادل   .2006 الإ�سكندرية،  اجلامعية،  املطبوعات  دار  التحكيم،  حلكم  الدويل  الق�سائي  الخت�سا�س 

حجية ونفاذ اأحكام املحكمني واإ�سكالتها حمليًا ودوليًا، دار النه�سة العربية، القاهرة، 1995.
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اأنها تت�سمن  اأحكام التحكيم ت�سرتك يف ثالث حقائق، وهي:  اخلليجية املتعلقة بتنفيذ 

�رشوطًا يجب اأن تتوفر يف حكم التحكيم املطلوب تنفيذه، واأنها تت�سمن جمموعة من 

موانع للتنفيذ حتول دون تنفيذ حكم التحكيم اإذا حتقق اأحدها، واأنها جتعل تنفيذ حكم 

التحكيم من خالل طلب ي�سمى بطلب التنفيذ، والذي يقدم اإىل املحكمة املخت�سة مرفقًا 

. ويف هذا الإطار، ل يجوز تنفيذ حكم التحكيم 
)1(

معه جمموعة من الأوراق وامل�ستندات

اإذا كان خمالفًا لتفاق اخل�سوم، فاإذا اتفق اخل�سوم على تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية، 

وكان حكم التحكيم فيه ما يخالف ال�رشيعة الإ�سالمية، يكون مانع التنفيذ قد حتقق، 

وعلى املحكمة املخت�سة بالتنفيذ  المتناع عن تنفيذه، بناء على طلب اأحد اخل�سوم اأو 

.
)2(

من تلقاء نف�سها

املطلب الثالث

مراكز التحكيم التجارية ومراكز التحكيم الإ�سالمية

لت�سجيع ال�ستثمار يف دول اخلليج العربي يف جمال التحكيم ،فقد متَّ اإن�ساء مراكز 

هذه  عمل  لتنظيم  حتكيمية  قواعد  و�سع  متَّ  كما  املنازعات،  ت�سوية  اأجل  من  للتحكيم 

اأو مراكز حتكيم  اأن تكون مراكز حتكيم جتارية  اإما  املراكز  التحكيمية. وهذه  املراكز 

و�سوف  املالية،  ال�سوق  جمال  يف  ال�رشعية  املعايري  تطبيق  ي�سمن  وكالهما  اإ�سالمية، 

نتناولها يف الفرعني التاليني:

ال�سعودي،  التحكيم  ال�سابع من نظام  الكويتي، والباب  املدنية والتجارية  املواد)184-188( من قانون الإجراءات   )1(

قانون  من  والف�سل الثامن من قانون التحكيم البحريني، واملادة )56( من قانون التحكيم العماين، واملادة)215( 

هيئة  ال�سادرعن   )32( رقم  ال�رشعي  املعيار  من   )2/13()3/12()6/11  ( واملواد  الإماراتي،  املدنية  الإجراءات 

املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )اليويف( اللجوء اإىل املحكمة النظامية لتنفيذ حكم التحكيم.

)2( املادة )55( من نظام التحكيم ال�سعودي، واملادة )36( من قانون التحكيم البحريني، واملادة )58( من قانون التحكيم 

قانون  من  و236  و235   215 واملواد  القطري،  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من  واملادة)204(  العماين، 

)6/11 الإجراءات املدنية الإماراتي، واملواد )184-188( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية الكويتي، واملواد ) 

الإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  )32(ال�سادرعن  رقم  ال�رشعي  املعيار  من   )2/13()3/12(

)اليويف(.
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الفرع الأول

مراكز التحكيم التجارية

ت�سعى الدول اإىل ا�ست�سافة مكان التحكيم على اإقليمها، ولتحقيق هذه الغاية ل بد 

من وجود مراكز حتكيمية تتمتع ب�سمعة دولية من اأجل ت�سجيع اخل�سوم على اللجوء 

اإليها للف�سل يف منازعاتهم، ولبد اأي�سا من وجود قواعد حتكيمية ت�سبط وتنظم عمل 

هذه املراكز التحكيمية، وجتدر الإ�سارة اإىل اأن هذه املراكز التحكيمية اأ�سبحت منت�رشة 

ب�سكل ل ميكن ح�رشها �سمن قائمة يف هذه الدرا�سة، اإل اأن اأهم هذه املراكز على �سبيل 

املثال ل احل�رش تتمثل يف  حمكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية يف باري�س، وحمكمة 

الإقليمي  واملركز  كوالملبور،  يف  للتحكيم  الإقليمي  واملركز  لندن،  يف  الدويل  التحكيم 

للتحكيم التجاري الدويل يف القاهرة.

التحكيم  مركز  مثل  التحكيم  مراكز  من  العديد  توجد  العربي،  اخلليج  دول  ويف 

التجاري لدول جمل�س التعاون اخلليجي ومقره البحرين، واملركز ال�سعودي للتحكيم 

التجاري،ومركز قطر الدويل للتوفيق والتحكيم، ومركز البحرين للتحكيم التجاري، 

ومركز  الدويل،  للتحكيم  دبي  ومركز  التجاري،  والتحكيم  للتوفيق  اأبوظبي  ومركز 

التجاري،  والتحكيم  للتوفيق  عجمان  ومركز  الدويل،  التجاري  للتحكيم  ال�سارقة 

ومركز راأ�س اخليمة للتوفيق والتحكيم التجاري، ومركز الفجرية للتوفيق والتحكيم 

التجاري. واإىل جانب التحكيم املوؤ�س�سي، يوجد هناك التحكيم الفردي، وكذلك التحكيم 

الأوراق  �سوق  هيئة  مثل  العامة  املوؤ�س�سات  ت�سعها  حتكيمية  لقواعد  وفقًا  يتم  الذي 

املالية، والغرف التجارية، وكذلك املوؤ�س�سات خا�سة.

اإليها، تقوم بو�سع  اللجوء  التحكيمية على �سهولة  املراكز  ومن باب حر�س هذه 

�رشط حتكيم منوذجي خا�س بها، بحيث يقوم اخل�سوم بت�سمينه يف عقودهم، وعند 

النموذجي  ال�رشط  اإىل  ا�ستنادًا  املراكز  هذه  اإىل  اإحالتها  اأمر  ي�سهل  املنازعة  ح�سول 

للتحكيم. و�سوف نقف على دور القواعد التحكيمية لهذه املراكز التحكيمية يف �سمان 
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تطبيق املعايري ال�رشعية يف جمال الأ�سواق املالية من خالل عدة مناذج من هذه املراكز 

يف البنود التالية:

يف  ودوره  اخلليجي  التعاون  جمل�س  لدول  التجاري  التحكيم  مركز  الأول:  البند 

�سمان تطبيق املعايري ال�رشعية

اإرادة  حترتم  املركز  هذا  قواعد  اأن  نالحظ  املركز،  نظام  ا�ستعرا�س  خالل  من 

اأن يكون هذا القانون هو  اخل�سوم يف اختيار القانون الواجب التطبيق، ول متنع من 

القانون الإ�سالمي، كما اأنها ت�سمح للخ�سوم بالتفاق على اإجراءات التحكيم، وت�سكيل 

هيئة التحيكم، بحيث ميكن ت�سكيل هيئة التحكيم من حمكمني خرباء يف اأحكام ال�رشعية 

الإ�سالمية.

البند الثاين: مركز اأبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ودوره يف �سمان تطبيق 

املعايري ال�رشعية

ف�������ي  الراغبي����ن  اخل�سوم  التجاري  والتحكيم  للتوفيق  اأبوظبي  مركز  يو�سي   

النموذجي  التحكيم  �رشط  واتفاقاتهم  عقودهم  ي�سمنوا  اأن  التحكيم،  اإل�������ى  اللج����وء 

العقد  هذا  اإنهاء  اأو  تف�سري  اأو  تنفيذ  عن  ين�ساأ  نزاع  اأي   ( الآتي:  النحو  على  للمركز 

لقواعد  وفقًا  التحكيم،  طريق  عن  نهائيًا  فيه   الف�سل  يتم  �سورة  باأية  به  عالقة  له  اأو 

التحكيم لدى مركز اأبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري(، فقد يكون هذا العقد متعلقًا 

بالقت�ساد الإ�سالمي اأو غري الإ�سالمي، فن�سو�س الالئحة الإجرائية للمركز ت�سمح 

للخ�سوم يف عقود تداول الأوراق املالية اإحالة نزعاتهم اإىل املركز، كما تعطي اخل�سوم 

احلق يف اختيار حمكمني موؤهلني عمليًا على فهم وتطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية يف جمال 

الأ�سواق املالية، فلهم احلق بو�سع �رشوط خا�سة باملحكم من حيث املوؤهالت واخلربة 

 .
)1(

يف جمال ال�رشيعة الإ�سالمية

كما تعطي الالئحة التحكيمية ملركز اأبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري اخل�سوم 

ي�ستطيع  احلالة  هذه  ففي  نزاعهم،  طبيعة  ينا�سب  الذي  القانون  اختيار  يف  احلق 

)1( املادتان 8 و9 من الالئحة الإجرائية ملركز اأبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.
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اخل�سوم اختيار ال�رشيعة الإ�سالمية كقانون للف�سل بالنزاع، فت�سري املادة )16( من 

الطرفان  يتفق عليها  التي  القواعد  التحكيم  اإىل تطبيق هيئة  للمركز  الإجرائية  الالئحة 

التطبيق  واجبة  القانونية  القواعد  على  الطرفان  يتفق  مل  واإذا  النزاع،   مو�سوع  على 

اأنه اأكرث  على مو�سوع النزاع طبقت الهيئة القواعد املو�سوعية يف القانون الذي ترى 

ويف  للنزاع،  الأن�سب  هي  الإ�سالمية  ال�رشيعة  تكون  احلالة  هذه  ويف  بالنزاع،  ات�ساًل 

جميع الأحوال تف�سل الهيئة يف النزاع وفقًا ل�رشوط العقد ومبراعاة الأعراف التجارية 

املعمول بها ذات ال�سلة والتي تتفق واأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية كما ُيفهم من الالئحة 

الإجرائية للمركز.

البند الثالث: مركز دبي للتحكيم الدويل ودوره يف �سمان تطبيق املعايري ال�رشعية

من  ال�رشعية  املعايري  تطبيق  �سمان  يف  دوره  الدويل  للتحكيم  دبي  مركز  ميار�س 

خالل توفري املناخ القانوين الالزم لذلك، فالنظام الأ�سا�سي للمركز وقواعده الإجرائية 

مت اإعدادهما من اأجل ا�ستقطاب املنازعات التجارية بكل اأنواعها، مبا فيها تلك النا�سئة 

للتحكيم  الفكرة يقرتح مركز دبي  املالية، وجت�سيدًا لهذه  الأوراق  عن معامالت تدول 

التجاري  والتحكيم  التوفيق  نظام  مبوجب  نزاعاتهم  ت�سوية  يف  الراغبني  على  الدويل 

اأو  انعقاد  عن  ين�ساأ  نزاع  »كل  عقودهم:  يف  التايل  ال�رشط  ي�سمنوا  اأن  باملركز،  اخلا�س 

تنفيذ اأو تف�سري اأو اإلغاء اأو ف�سخ اأو �سحة اأو بطالن هذا العقد، اأو يتفرع عنه اأو يرتبط به 

باأي وجه من الوجوه، يتم ف�سله بالتحكيم وفقًا لقواعد واإجراءات التحكيم لدى مركز 

دبي للتحكيم الدويل، بوا�سطة )حمكم منفرد اأو اأكرث( يتم تعيينهم وفقًا لتلك القواعد«.

امل�سكلة خمت�سة يف مو�سوع  التحكيم  اأن تكون هيئة  املركز حري�س على  اأن  كما 

وطبيعة  يتنا�سب  مبا  اأع�سائها  اختيار  حق  ممار�سة  اخل�سوم  تويل  خالل  من  النزاع 

حق  املالية  الأوراق  تداول  منازعات  يف  ميلكون  اخل�سوم   اأن  هذا  من  وُيفهم  النزاع، 

 .
)1(

اختيار حمكمني لديهم العلم واخلربة الالزمة  يف هذا املجال من النزاع

)1( املادة)6/9( من قواعد حتكيم مركز دبي لتحكيم ل�سنة 2007  تن�س على اأن: ) يعني جميع املحكمني من قبل املركز، 

على اأن ياأخذ بعني العتبار الطريقة التي اتفق عليها الأطراف كتابة لإجراء التعيني(. كما تق�سي الفقرة العا�رشة من 

ذات املادة  على اأنه: )عند تعيني الهيئة، ياأخذ املركز يف اعتباره طبيعة العقد وطبيعة وظروف النزاع ...(
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الذي  للقانون  وفقًا  النزاع  ف�سل  على  التجاري  للتحكيم  دبي  مركز  يحر�س  كما 

اختاره اخل�سوم، والذي يتفق مع طبيعة النزاع، فمن خالل قواعد املركز التحكيمية 

الو�سعي   القانون  وا�ستبعاد  الإ�سالمية  ال�رشيعة  ومبادئ  اأحكام  اإىل  الحتكام  ميكن 

للف�سل يف منازعات تداول الأوراق املالية، فاملادة)33( من القواعد التحكيمية للمركز 

تن�س على حق اخل�سوم يف تطبيق القانون الذي يرونه منا�سبًا لنزاعهم، ويف حال عدم 

مو�سوع  اإىل  الأقرب  القانون  تطبيق  املركز  يتوىل  القانون،  هذا  على  اخل�سوم  اتفاق 

.
)1(

النزاع، مع مراعاة ظروف التعاقد والأعراف ال�سائدة يف مو�سوع النزاع

الفرع الثاين

مراكز التحكيم الإ�سالمية

�سور  خمتلف  يف  املعا�رشة  وحتولته  الإ�سالمي  القت�ساد  لأهمية  نظرًا 

اإ�سالمية  حتكيم  مراكز  باإن�ساء  والإ�سالمية  العربية  الدول  بع�س  اهتمت  القت�ساد، 

للبت يف منازعات القت�ساد الإ�سالمي مبا فيها منازعات تداول الأوراق املالية، وجاء 

قرارات  ف�ي  ج�اء  كما  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اأحكام  مع  يتفق  مبا  املراكز  هذه  اإن�ساء 

(1) Article(33)
Rules of Law Applicable to the Merits 
(33.1 The Tribunal shall decide the dispute in accordance with the law(s) or rules 

of law chosen by the parties as applicable to the merits of their dispute. If and 
to the extent that the Tribunal determines that the parties have made no such 
choice, the Tribunal shall apply the law(s) or rules of law which it considers to be 
most appropriate. 

33.2 Any designation of the law of a given State shall be construed, unless otherwise 
expressed, as directly referring to the substantive law of that State and not to its 
conflict of laws rules. 

33.3 In all cases, the Tribunal shall decide the dispute having due regard to the terms 
of any relevant contract and taking into account applicable trade usages. 

33.4 The Tribunal shall assume the powers of an amiable compositeur or decide ex 
aequo et bono only if the parties have expressly agreed in writing to give it such 
powers.) 
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اإن�ساء  مت  -مثاًل-  العربية  الإمارات  دولة  ويف  املختلفة،  الإ�سالمية  الفقهية  املجامع 

املركز الإ�سالمي الدويل للم�ساحلة والتحكيم يف اإمارة دبي، وذلك من اأجل تلبية حاجة 

الإ�سالمية،  ال�رشيعة  اأحكام  الإ�سالمي لف�س نزاعاتهم وفق  القائمني على القت�ساد 

املوؤ�س�سات  لي�ساعد  والتحكيم  امل�ساحلة  خدمات  على  وي�رشف  املركز  »ينظم  حيث 

وي�سعى  اأنواعها،  مبختلف  النزاعات  عن  الناجتة  ال�سعوبات  كل  جتاوز  على  املالية 

املركز اإىل اأن ت�ستجيب الأحكام ال�سادرة حتت رعايته واإ�رشافه لل�رشوط الأ�سا�سية 

ل�سدور الأحكام، حتى يتم ت�سهيل تنفيذ احلكم اإذا ما طلب ذلك من القا�سي الوطني. 

ويقدم املركز قائم���ة م�ن املحكمني واخلرباء م�ن داخل العال���م الإ�سالمي وم�ن خارجه 

م�سهود له�م بالنزاهة والكف��اءة املهنية، ويوف�ر املركز ا�ست�سارات عن التحكيم ع��مومًا 

والتحكيم الإ�سالمي خ���سو�سًا.وينظم املركز دورات تدريبية يف جم����ال تخ�س�سه؛ 

على  املركز  ويعمل  النزاعات،  ف�س  يف  البديلة  التحكي�م وال�سيغ  ثقافة  لن�س����ر  وذلك 

اإ�سدار ن�رشات متعددة املوا�سيع يف اإط��ار عمل��ه وب�سكل دوري تر�سل اإىل املوؤ�س�سات 

 .
)1(

املالية الإ�سالمية«

اإل اأنه توجد هناك بع�س التحديات العملية التي تواجه املراكز التحكيمية الإ�سالمية، 

والتي حتتاج اإىل ت�سدي لها من قبل املجامع الفقهية الإ�سالمية، وتتمثل هذه التحديات 

اإىل هذه املراكز الإ�سالمية، وكذلك  باإمكانية ال�سماح  للخ�سوم غري امل�سلمني باللجوء 

ا�سرتاط اأن تكون اخل�سومة ذات طابع اإ�سالمي جلواز التحكيم بها يف ظل هذه املراكز، 

اأهم  الإ�سالمية، ومن  املراكز  اأن يكون حمكمًا يف  امل�سلم يف  ال�سماح لغري  ومدى جواز 

التحديات التي تواجه املراكز الإ�سالمية، هو اخللفية ال�رشعية للمحكمني يف هذه املراكز، 

على   )forum shopping(حيث قد يح�سل ما ي�سمى بالت�سوق ما بني هذه املراكز

هذه  عن  �سادرة  متباينة  حتكيم  اأحكام  فنجد  فيها،  للمحكم  الديني  املذهب  اأ�سا�س 

املراكز وتتعلق بنف�س املو�سوع.

http://www.iicra.com/ar/misc_pages/.اخلدمات عنوان  حتت  الإلكرتوين  املركز  موقع  عن  نقاًل   )1(

detail/d52aa4866c
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املبحث الثاين

دور التحكيم التجاري يف �سمان تطبيق

املعايري ال�رشعية على ال�سعيد الدويل

ال�رشعية  املعايري  تطبيق  �سمان  يف  الدويل  التجاري  التحكيم  دور  معاجلة  اإن 

النطاق الإقليمي والدويل، ميكن ا�ستخال�سه من العديد من التفاقيات الإقليمية  على 

التجاري  للتحكيم  الأوروبية  التفاقية  الأوروبي، جند مثاًل  ال�سعيد  والدولية، فعلى 

ل�سنة  مو�سكو  اتفاقية  توجد  ال�سرتاكية،  الدول  ال�سعيد  وعلى   ،1961 ل�سنة  الدويل 

1972، اأما على ال�سعيد العربي، جند العديد من التفاقيات العربية يف جمال التحكيم، 
ل�سمان  العربية  املوؤ�س�سة  اتفاقية  مثل  فيها  طرفًا  العربي  اخلليج  دول  تعد  والتي 

امل�سيفة  الدول  بني  ال�ستثمار  منازعات  ت�سوية  واتفاقية   ،1971 ل�سنة  ال�ستثمار 

1974، والتفاقية  لال�ستثمارات العربية وبني مواطني الدول العربية الأخرى ل�سنة 

واتفاقية   ،1980 ل�سنة  العربية  الدول  يف  العربية  الأموال  روؤو�س  ل�ستثمار  املوحدة 

عمان العربية للتحكيم التجاري ل�سنة 1987، ومبوجب هذه التفاقية، مت اإن�ساء املركز 

الأحكام  تنفيذ  واتفاقية   ،
)1(

املغربية اململكة  عا�سمة  الرباط  ومقره  للتحكيم،  العربي 

واتفاقية   ،1983 ل�سنة  الق�سائي  للتعاون  العربية  الريا�س  واتفاقية   ،1952 ل�سنة 

.
)2(

ت�سوية منازعات ال�ستثمار العربية ل�سنة 2001 

اأما على النطاق الدويل، توجد هناك اتفاقية نيويورك ل�سنة 1958 اخلا�سة باعرتاف 

وتنفيذ اأحكام التحكيم  الأجنبية، واأ�سبحت التفاقية من تاريخ امل�سادقة عليها  جزءًا 

من النظام القانوين للدول الأع�ساء فيها ب�ساأن التحكيم التجاري الدويل، وتوجد اأي�سًا 

الدول  ومواطني  الدول  بني  بال�ستثمارات  املتعلقة  املنازعات  لت�سوية  وا�سنطن  اتفاقية 

الأخرى لعام 1965، كما اأولت جلنة القانون التجاري الدويل التابعة لالأمم املتحدة اأهمية 

)1( املادتان)4 و 12( من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري ل�سنة 1987.

)2( حداد حمزة، التفاقات العربية للتحكيم التجاري، املوؤمتر الثالث للتحكيم العرب الأوروبي، )1989(. 
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قواعد  با�سم  عرفت  للتحكيم   قواعد  بو�سع  فقامت  الدويل،  التجاري  للتحكيم  خا�سة 

 .1985 ل�سنة  للتحكيم  النموذجي  القانون  اأي�سًا  1976، كما و�سع  ل�سنة  اليون�سرتال 

املعايري  تطبيق  �سمان  يف  الدويل  التجاري  للتحكيم  الدور  هذا  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

اأ�سحت  التي  الدولية  التحكيم   الداخلية ملراكز  القواعد  ا�ستخال�سه من  ال�رشعية ميكن 

موجودة يف كل البلدان، ومن اأهم هذه املراكز على �سبيل املثال ل احل�رش  حمكمة التحكيم 

الإقليمي  واملركز  لندن،  يف  الدويل  التحكيم  وحمكمة  باري�س،  يف  الدولية  التجارة  لغرفة 

للتحكيم يف كوالملبور، واملركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدويل يف القاهرة. 

الإ�سالمية  ال�رشيعة  اعتبار  مدى  ما  هو:  املو�سوع  هذا  يف  اجلوهري  وال�سوؤال 

كقانون يف التحكيم التجاري الدويل يف  نظر هذه التفاقيات والقواعد التحكيمية؟ وهو 

ما �سوف نتناوله باإيجاز يف الفقرة التالية: 

اعرتاف التحكيم التجاري الدويل بال�رشيعة الإ�سالمية كقانون

كقانون  الإ�سالمية  ال�رشيعة  تطبيق  يرف�س  �سابقًا  الدويل  التجاري  التحكيم  كان 

اأن   1958 �سنة  رف�س  املحكمني  اأحد  اأن  يذكر  اخل�سو�س،  وبهذا  املنازعات،  لت�سوية 

حاًل  يت�سمن  ل  باعتباره  الإ�سالمية  ال�رشيعة  من  امل�ستمد  ال�سعودي  القانون  يطبق 

واأن   ، تغريَّ قد  الإ�سالمية  لل�رشيعة  املعادي  املوقف  هذا  اأن  اإل   .
)1(

املعرو�س للنزاع 

الدويل.  التجاري  التحكيم  الإ�سالمية كقانون يف  ال�رشيعة  التوجه احلايل  يقبل تطبيق 

املنازعة  حل�سم  يطبق  كقانون  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اعتبار  مو�سوع  مناق�سة  مت  فقد 

الإ�سالمية  ال�رشيعة  اأهمية  يوؤكد  احلديث   الجتاه  وكان  التحكيم،  على  املعرو�سة 

كقانون حل�سم املنازعات يف التحكيم التجاري الدويل، وباأنه ل يوجد ما مينع من اللجوء 

النظر عن  الدويل بغ�س  التجاري  التحكيم  التطبيق يف  اإليها واختيارها كقانون واجب 

.
)2(

مكان اإجراء التحكيم

)1( نقال عن اأبو زيد ر�سوان، الأ�س�س العامة للتحكيم التجاري، القاهرة، 1981، �س146.

(2) Alan Redfern and Martin Hunter with Nigel Blackaby and CnstantinePartasides, 
Law and Practice of International Commercial Arbitration, London, Sweet and 
Maxwell, 2003, p110-112.
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املبحث الثالث

�سمانات التحكيم التجاري

يف تطبيـق املعــايـيـر ال�سـرعـيـة

من  �سواها  دون  الإ�سالمية  ال�رشيعة  واأحكام  مبادئ  تطبيق  على  التفاق  اأ�سبح 

اأ�سبح  ا�ستبعاد تطبيقها  واأن  التجاري،  التحكيم  اأمًرا ممكنًا يف  الو�سعية  الت�رشيعات 

التحكيمية  والقواعد  القوانني  التي توفرها  القانونية  ال�سمانات  اأمرًا مرفو�سًا يف ظل 

حكم  اإبطال  طلب  حق  اخل�سوم  باإعطاء  ال�سمانات  هذه  وتتمثل  والدولية،  الوطنية 

التحكيم من خالل دعوى البطالن، وكذلك  احلق يف طلب رف�س العرتاف به وتنفيذه 

يف  الإ�سالمي  القانون  تطبيق  ب�ساأن  اخل�سوم  اتفاق  التحكيم  هيئة  حترتم  مل  حال  يف 

منازعاتهم التحكيمية. و�سوف نتناول كل �سمانة مبوجب مطلب م�ستقل.

املطلب الأول

بطالن حكم التحكيم املخالف للقانون الإ�سالمي

)دعوى بطالن حكم التحكيم(

اإذا كانت القواعد التحكيمية تعطي اخل�سوم احلق يف اختيار اأع�ساء هيئة التحكيم 

اخل�سوم  تعطي  كما  الإ�سالمية،  ال�رشيعة  واأحكام  مببادئ  واملعرفة  اخلربة  اأهل  من 

احلق يف اختيار القانون الإ�سالمي للتطبيق على النزاع، واتباع الإجراءات التحكيمية 

خاللها  من  ي�سمن  اآلية  وجود  ي�ستدعي  الأمر  فاإن   ،
)1(

اخل�سوم بني  عليها  املتفق 

اخل�سوم حقهم يف مثل هذا الختيار، وقد وفرت القواعد التحكيمية مثل هذا ال�سمان 

يحرتم  مل  حال  يف  البطالن  بدعوى  التحكيم  بحكم  بالطعن  احلق  اخل�سوم  باإعطاء 

)1( انظر يف تف�سيل دعوى بطالن حكم التحكيم يف منازعات �سوق املال: مراد مواجده، التحكيم يف منازعات املتعاملني يف 

�سوق راأ�س املال الوطني الأردين، جملة ال�رشيعة والقانون، جامعة الإمارات، عدد 64 ل�سنة 2015، �س77-70.
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، وهذا ما تق�سي به  
)1(

حقهم يف طريقة ت�سكيل هيئة التحكيم واختيار الواجب التطبيق

 .
)2(

ت�رشيعات التحكيم اخلليجية

املطلب الثاين

عدم تنفيذ حكم التحكيم املخالف للقانون الإ�سالمي

تنفيذ  رف�س  املخت�سة  املحكمة  من  الطلب  امل�سلحة  �ساحب  اخل�سم  ميلك  اأي�سًا 

التحكيم �سالحياتها و�سلطاتها كتطبيق قانون  التحكيم يف حال جتاوزت هيئة  حكم 

كما   ،
)4(

الإ�سالمي القانون  هو  والذي   ،
)3(

اخل�سوم عليه  اتفق  الذي  القانون  غري  اآخر 

ميلك اخل�سم �ساحب امل�سلحة ذات احلق يف حال جاء ت�سكيل هيئة التحكيم ب�سورة 

 .
)5(

خمالفة لتفاق اخل�سوم

)1( ح�سن امل�رشي، املرجع ال�سابق، 454 وما بعدها. طرح البحور علي ح�سن، املرجع ال�سابق. عادل حممد خري، املرجع 

ال�سابق.

)2( مثال املادة ) 216( من قانون الإجراءات املدنية الإماراتي، والباب ال�ساد�س من نظام التحكيم ال�سعودي، واملادة )34( 

من قانون التحكيم البحريني، واملادة )53( من قانون التحكيم العماين، واملادة )207( من قانون الإجراءات املدنية 

والتجارية القطري.

(3) DD Pietro and M Platte Enforcement of International Arbitration Awards: The 
New York Convention of 1958 (1stedn Cameron London 2001) 159-162.

انظر يف تف�سيل هذا املو�سوع:مراد مواجده، التحكيم يف منازعات املتعاملني يف �سوق راأ�س املال الوطني الأردين، 

جملة ال�رشيعة والقانون، جامعة الإمارات، عدد64 ل�سنة 2015، �س77-75.

)55( من  الأجنبية. واملادة  التحكيم  اأحكام  1958 اخلا�سة باعرتاف وتنفيذ  ل�سنة  اتفاقية نيويورك  )5( من  املادة   )4(

العماين،  التحكيم  قانون  من   )58( واملادة  البحريني،  التحكيم  قانون  من   )36( واملادة  ال�سعودي،  التحكيم  نظام 

الإجراءات  قانون  من  و236  و235   215 واملواد  القطري،  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من  واملادة)204( 

املدنية الإماراتي.

(5) AJVDBerg The New York Arbitration Convention of 1958 Towards a Uniform Judicial 
Interpretation (Kluwer Law and Taxation Publishers Deventer 1981) 25-26. AJVD 
‘The New YorkConvention: Summary of Court Decisions’ in M Blessing (ed) The New 
York Convention of 1958(ASA Special Series No 9 Swiss Arbitration Association 
Zurich 1996) 53-54. DD Pietro and M Platte Enforcement of International 
Arbitration Awards: The New York Convention of 1958 (1stedn Cameron London 
2001) 322-331. A Redfern and others Law and Practice of International Commercial 
Arbitration (4rdedn Sweet & Maxwell London 2004)  535-537.=
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اخلامتة:

ت�ستمل اخلامتة على جمموعة من النتائج والتو�سيات نتناولها يف البندين التاليني:

اأوًل - النتائج:

اإن حوكمة ال�سوق املالية يف اإطاره الإ�سالمي ل�سمان تطبيق املعايري ال�رشعية من 

�ساأنها اأن حتقق عدة نتائج تتمثل يف الآتي:

الأوراق . 1 تداول  منازعات  يف  الإ�سالمية  ال�رشيعة  تطبيق  ميلك  ل  القا�سي  اإن 

بتطبيق  ملزم  فالقا�سي  الو�سعي،  القانون  معنى  يحمل  ل  باعتباره  املالية 

تطبيق  ي�ستطيع  املحكم  اأن  حني  يف  الت�رشيعية،  ال�سلطة  عن  ال�سادر  القانون 

ال�رشيعة الإ�سالمية.

التحكيم . 2 هيئة  اأع�ساء  ت�سكيل  يف  احلق  اخل�سوم  التحكيمية  القواعد  تعطي 

اأ�سحاب خربة ومعرفة  اختيار حمكمني  فيملكون  النزاع،  يتفق وطبيعة  مبا 

بالقانون الإ�سالمي، كما تعطي هذه القواعد اخل�سوم احلق يف اختيار القانون 

الواجب التطبيق على نزاعهم والذي هو القانون الإ�سالمي يف منازعات تداول 

الأوراق املالية.

هيئة . 3 اختيار  يف  حقهم  باحرتام  للخ�سوم  �سمانات  التحكيمية  القواعد  ر  توفِّ

من  املالية  الأوراق  تداول  منازعات  على  التطبيق  الواجب  والقانون  التحكيم 

خالل دعوى بطالن حكم التحكيم، وطلب عدم تنفيذ حكم التحكيم ال�سادر 

ب�سكل خمالف لتفاق اخل�سوم.

=املادة )5( من اتفاقية نيويورك ل�سنة 1958اخلا�سة باعرتاف وتنفيذ اأحكام التحكيم الأجنبية.

ح�سن امل�رشي، املرجع ال�سابق، �س 454 وما بعدها. طرح البحور علي ح�سن، الخت�سا�س الق�سائي الدويل حلكم 

التحكيم، دار املطبوعات اجلامعية، الإ�سكندرية، 2006. عادل حممد خري، حجية ونفاذ اأحكام املحكمني واإ�سكالتها 

حمليًا ودوليًا، دار النه�سة العربية، القاهرة، 1995.
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ثانيًا - التو�سيات

املعايري  تطبيق  ل�سمان  املالية  ال�سوق  حوكمة  يف  التجاري  التحكيم  دور  لتعزيز 

ال�رشعية يو�سي البحث مبا يلي:

و�سع . 1 على  الر�سمية  اجلهات  من  وغريها  الإ�سالمية  الفقهية  املجامع  حث 

اإ�سالمي موحد يف جمال معامالت تداول الأوراق املالية، حتى ي�سهل  قانون 

التطبيق على  القا�سي تطبيقه، وعلى اخل�سوم اختياره كقانون واجب  على 

نزاعاتهم حال ما اختاروا التحكيم كو�سيلة لف�س النزاع فيما بينهم.

تويل . 2 اأجل  من  املالية  الأوراق  هيئة  لدى  ال�رشعية  الرقابة  لهيئة  وحدة  اإن�ساء 

لل�سوابط  وفقًا  الإ�سالمي  القت�ساد  بقطاع  اخلا�س  املال  �سوق  حوكمة 

واملعايري ال�رشعية.

اإعداد جيل من املحكمني واخلرباء موؤهلني بالعلم ال�رشعي والقانوين يجمعون . 3

بني اجلوانب ال�رشعية والقانونية والإجرائية يف جمال الأوراق املالية، والعمل 

دينية.  ومرجعية  ثقة  ذات  جهة  من  معتمدة  قوائم  �سمن  ت�سنيفهم  على 

حلل  ب�سهولة  املوؤهلني  املحكمني  اختيار  اخل�سوم  على  ي�سهل  احلالة  وبهذه 

منازعاتهم.

منازعات . 4 لت�سوية  املتخ�س�سة  الإ�سالمية  التحكيم  مراكز  من  املزيد  اإن�ساء 

خا�س  منوذجي  حتكيمي  �رشط  �سياغة  على  والعمل  الإ�سالمي،  القت�ساد 

بهذه املراكز حتى ي�سهل على اخل�سوم اللجوء اإليها لت�سوية منازعاتهم.
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املراجع:

اأوًل - املراجع العربية:

اإبراهيم حممد اأحمد دريج، اإجراءات التحكيم، ملتقى التحكيم يف العام الإ�سالمي، . 1

517=http://af-iw.org/portal/default.aspx?id )1981(

اأبو زيد، ر�سوان، الأ�س�س العامة للتحكيم التجاري، القاهرة، ))1981.. 2

اأحمد �سادق الق�سريي، التحكيم املوؤ�س�سي الإ�سالمي، ملتقى التحكيم الأول يف العامل . 3

 517=6http://af-iw.org/portal/default.aspx?id=،الإ�سالمي

تاريخ دخول املوقع 2014/12.

القاهرة . 4 جامعة  مطبوعات  الدولية،  التجارة  قانون  يف  درا�سة  ثروت،  حبيب 

باخلرطوم، القاهرة، )1975(.

حداد، حمزة، التفاقات العربية للتحكيم التجاري، املوؤمتر الثالث للتحكيم العرب . 5

الأوروبي،)1989(.

القانونية، . 6 الكتب  دار  الدويل)درا�سة مقارنه(،  التجاري  التحكيم  امل�رشي،  ح�سن 

م�رش، )2006(

�سامية را�سد، التحكيم يف العالقات الدولية اخلا�سة، من�ساأة املعارف، الإ�سكندرية، )1973(. 7

الدولية، . 8 التجارة  قانون  يف  درا�سة  الدويل،  التجاري  التحكيم  حم�سن،  �سفيق، 

القاهرة،  جامعة  اخلا�س،  القانون  يف  العليا  الدرا�سات  دبلوم  لطلبة  مذكرات 

القاهرة، )1974-1973(

دار . 9 التحكيم،  حلكم  الدويل  الق�سائي  الخت�سا�س  ح�سن،  علي  البحور  طرح 

املطبوعات اجلامعية، الإ�سكندرية، )2006(

دار . 10 ودوليًا،  حمليًا  واإ�سكالتها  املحكمني  اأحكام  ونفاذ  خري،حجية  حممد  عادل 

النه�سة العربية، القاهرة، )1995(.



د. اليف حممد درادكه

341ملحق خاص بأبحاث املؤتمر السنوي الثالث - الحوكمة والتنظيم القانوني ألسواق املال - العدد )1( - الجزء األول

والقانونية . 11 ال�رشعية  اجلوانب  ندوة  ال�سكوك،  اإخفاقات  اخلويلدي،  ال�ستار  عبد 

والفنية يف تطبيقات ال�سكوك الإ�سكالت واحلول، العني،24-25 اأكتوبر/2011.

علم الدين حمي الدين اإ�سماعيل، من�سة التحكيم التجاري الدويل،  ج1، )1986(. 12

املدنية والتجارية والوطنية والدولية، دار . 13 املواد  التحكيم يف  اإ�سماعيل،  عمر نبيل 

اجلامعة اجلديدة، )2005(

عمان، . 14 الثقافة،  دار  الثاين،  الإ�سدار  ط1،  التجاري،  التحكيم  �سامي،  فوزي 

.)2006(

املعارف، . 15 من�ساأة  املقيد،  والتحكيم  احلر  التحكيم  التحيوى،  عمر  ال�سيد  حممود 

الإ�سكندرية، )2002(

مراد مواجده:. 16

 )اأ( التحكيم يف عقود الدولة ذات الطابع الدويل، دار الثقافة، عمان، )2010(

جملة  الأردين،  الوطني  املال  راأ�س  �سوق  يف  املتعاملني  منازعات  يف  التحكيم  )ب( 

ال�رشيعة والقانون، جامعة الإمارات، عدد 64 ل�سنة 2015.  
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ثانياً - المراجع االجنبية :

Books

-  Alan Redfern, Martin Hunter, Nigel Blackaby, CnstantinePartasides, 
Law and Practice of International Commercial Arbitration..Sweet 
and Maxwell. London.(2003).

- AJVDBerg.The New York Arbitration Convention of 1958 Towards 
a Uniform Judicial Interpretation (Kluwer Law and Taxation 
Publishers Deventer .(1981).

- AJVD, ‘The New YorkConvention: Summary of Court Decisions’ in M 
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