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السعودية المملكة العربية نفيذ أحكام المحكمين فيت  
 

 إشكاليات محتملة في مرحلة تنفيذ أحكام التحكيم االجنبي :

 الخاص       ة م1958المملكة إلى اتفاقية نيويورك  هـ              ان        م 1414عام في         

كامباالعتراف  ها، بأح يذ ية وتنف يذ لذا التحكيم األجنب كاماأل هذه فإن تنف كة  ح في الممل

 (1) وبص  دور قانون التنفيذ في المملكة  .حكام تلك االتفاقيةأل - من حيث المبدأ -يخ     

اعتبار أحكام المحكمين الصادرة في  علىمت مناً في المادة التاسعة منه النص صراحة 
سندا  التنفيذية، سعودية هي الجهة الوحيدة  بلد أجنبي من ال صبح  محاكم التنفيذ ال فقد أ

المختص       ة بتنفيذ الحكم التحكيمي س       وام كان وانياً أم اجنبياً على أن يتم تذييلها بأمر 
 التنفيذ أوالً.

وبهذا فإنه يلزم لو        قرار هيتة التحكيم )الحكم التحكيمي( مو        التنفيذ ف بد       

لمحكمة االس  تتناف المختص  ة أن تقرر عدم توافر أب س  بس من أس  باس البا ن في هذا 

الحكم مثل مخالفته ألحكام الش       ريعة اأس        مية أو النلام العام في المملكة، وعدم 

عار         ة الحكم التحكيمي ألب ية  م ها وال تة ل مة أو هي نة أو محك حكم أو قرار من لج

( يوماً التي حددها القانون 60الفص  ل في مو   ون النزان في المملكة أو انق   ام مدة )

 كميعاد لرف  دعوى البا ن.

ي من ش     أنه حكم التحكيمالإيجاد وتحديد جهة ق      اتية معنية بتنفيذ وبنام عليه، فإن      

التحكيمية، بعد أن لل ديوان الملالم ردحاً نتاج العملية حفل جهد ومصاريف وو تعزيز

صاص في تنفيذ أحكام التحكيم االجنبية على األرا ي  صاحس االخت اوي ً من الزمان 

الس       عودية ما واكس ذلك من تدخ   أد  إلى الحكم ببا ن الكثير من أحكام التحكيم 

 .األجنبية دون مقت ى سوى النفور الشخصي من تلك األحكام

كما يحسس للتحول التشريعي في المملكة أنه في حال ما إذا كان الحكم التحكيمي         
األجنبي أو الواني يت من أب مخالفة ألحكام الشريعة اأس مية أو النلام العام في المملكة 
فإن عدم التنفيذ ال يشمل كل الحكم وإنما يقتصر على الجزم المخالف فحسس، بينما التابيق 

لي في السابق يجرب على عدم تنفيذ الحكم التحكيمي بأكمله إذا كان يت من أب جزتية العم
 .(2) يسيره مخالفة للنلام العام
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الحكم  من اإلشكاليات المحتملة للتحكيم الذي يتم خارج المملكة ويرغب من صدر

قة على لصالحه أو من كان له مصلحة في تنفيذه داخل المملكة أن يفاجأ برفض المصاد

 الحكم ألسباب متعددة أبرزها ما يلي:

 إذا كان أحد أعضاء هيئة التحكيم غير مسلم:  -1

الستتناف اعودب لم يشترا ديانة محددة في المحكم، فإن محكمة رغم أن قانون التحكيم الس    

ين بغير المختصة قد ترفض منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الذب يشارك فيه محّكم يد

أنه " ال  اأس م على اعتبار أن التحكيم نون من أنوان الق ام، والق ام والية والقاعدة

ة تحكيم التي فإنه ال يمكن أن يتولى غير المسلم عملي والية لغير المسلم على المسلم" وبهذا

نفيذه تيكون من شأنها إلزام مسلم بالتزاما  محددة. وبهذا يكون حكم التحكيم المالوس 

 في المملكة مخالفا للنلام العام فيها.  

كم التحكيم ولعل المشكلة تبدوا أكثر تعقيداً إذا كان المحكم الذب شارك في إصدار ح        

ّم ث ومن‘مسلما، ولكنه يعتنق واحداً من تلك المذاهس التي يرى البعض كفر أصحابها 

 يتعذر تفعيل أو تنفيذ حكم أصدر أو شارك في إصداره.

 إذا كان أحد أعضاء هيئة التحكيم أنثى: -2

من المتفق عليه أن الابيعة القانونية للتحكيم تعتبره بمثابة الق ام وأن المحكم قاض    

يشترا فيه ما يشترا في القا ي. ومن المتفق عليه أي اً أن الق ام عبارة عن " والية 

" فهل يجوز أن تشارك المرأة في عملية تحكيم في  وم ما صح عن قوله صلى هللا عليه 

. ورغم أن قانون التحكيم السعودب لم يشترا (1)م ولوا أمرهم امرأة "وسلم " لن يفلح قو

 الق ام،فإن محكمة االستتناف قد ترى أن التحكيم شكل من أشكال  المحكم،" الذكورة" في 

والق ام والية وال يجوز أن يكون للمرأة والية على الرجل وبهذا فإنها ال يمكن أن تتولى 

  العام.الحكم التحكيمي لمخالفته للنلام عملية التحكيم . فتقرر با ن 

 

 

                                                           
 (126/  8( ، 4225رواه البخارب في الفتن والمغازب ، حديث رقم )  (1)
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 إذا كان محل النزاع غير جائز شرعاً:  -3

ير غإذا كان محل النزان الذب صدر بشأنه حكما تحكيما خارج المملكة غير مشرون أو    

عن  جاتز وفقا ألحكام الشريعة اأس مية فإنه من المرجح أن تعزف محكمة االستتناف

لنزان المصادقة عليه لمخالفته للنلام العام وذلك كأن يكون النشاا االستثمارب محل ا

 ة مثل الغنام والسجاتر واآلال  الموسيقية ونحو ذلك .يرتبا بأعمال غير جاتز

الفنانين" "وكان  المحكمة العامة قد حكم  قبل سنوا  باستعادة مبلغ مالي من أحد           

لمبلغ وتسليمه كان قد تسلمه أحيام حفل زفاف ولم يقم بالتنفيذ فصدر الحكم بإلزامه بإعادة ا

ر إلى بي  المال وعدم إعادته لصاحبه نلراً ألنه مال خبيث. وفي حكم حديث )اكتوب

ف   المحكمة اأدارية بالرياض دعوى مقدمة من إحدى الشركا  الفنية م( ر2017

ها خمسة تاالس فيها بإلغام قرار صادر من لجنة الفصل في مخالفا  نلام المنافسة بتغريم

ى " م يين لاير لمخالفتها النلام بشأن شروا حقوق " البوم غناتي " مسجل باسم احد

الموسيقى وى واألمر المتنازن عليه وهو " الغنام والفنانا  " مبررة ذلك بأن مو ون الدع

وى غير " محرم شرعاً بفتوى صادرة من اللجنة الداتمة لإلفتام وأن قبول النلر في الدع

أنها جاتز شرعا وأن قبول نلرها أو الحكم ألحدهما يعني ا فام الشرعية على عمله . و

لى لك يعني عدم معاقبتها علو قبل  نلر الدعوى وحكم  لصالح الشركة المدعية فإن ذ

رعية . مخالفتها الشرعية والنلامية وفي ذلك مفسدة ومساعدة على انتشار المخالفا  الش

م تم عزل قا يين رفض احدهما اصدار الحكم في ق ية ذا  2020وفي أواخر عام 

صلة بدخان " المعسل" ، واآلخر قرر عدم الفصل في ق ية محلها " صالون ح قة" 

ى . إال أن اللحى وذلك استناداً إلى فتاوى سابقة تحرم تناول المعسل وحلق اللحيقوم بحلق 

 المجلس األعلى للق ام اصدر قراراً يق ي بعزلهما من الق ام.

التحكيمي لمخالفته أحكام الش       ريعة  ببا ن الحكمومن المس       اتل التي يحكم فيها           

فواتد ربوية أو تعويض عن اال   رار  علىاش  تماله اأس   مية والنلام العام في المملكة 

في  الداترة“بقوله وقد س       بق لديوان الملالم وأن برر مثل ذلك  الفات .األدبية أو الربح 

س      بيل اي       ا  وجهة نلرها حول ذلك تفيد أنها تقف على أدلة وبراهين مس      تمدة من 

أن الربح الفات  إجمان أو فتاوى صادرة من المجمعا  الفقهية أو هيتة كبار العلمام تبين 

والتعويض عن ال      رر األدبي أو المعنوب مخالف للش     ريعة اأس      مية ألن مثل هذا 
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في م        مون قول  ه تع  الى " وال ت  أكلوا أموالكم بينكم  –وهللا أعلم  –التعويض ي  دخ  ل 

 .  (1)بالباال "

 

 

 االحتكام إلى قانون دولة أخرى : -4

ة اجنبية واتفقا على االحتكام الى قانون دول إذا كان ارفا الخصومة التحكيمية سعوديان   

أساس  ببا نه على الحكم بل تحكمفإن محاكم االستتناف ترفض تماما المصادقة على هذا 

ان عدم جواز احتكام المسلم إلى قوانين غير المسلمين. أما إن كان أحد ااراف النز

كم ما لم تنفيذية على الحوالارف اآلخر اجنبيا فيمكن اسباغ الصيغة ال سعوديا،التحكيمي 

 يكن مخالفا للنلام العام .

 قضية عملية بشأن عضوية المرأة في هيئة تحكيم:

هـ( صادق ديوان الملالم السعودب على تعيين امرأة ُمحكمة 1437م )2016في عام 

في نزان تحكيمي في المملكة العربية السعودية. وبهذا يكون للمرأة الحق في أن تكون محكمة 

في أب نزان تحكيمي يتم اختيارها فيه سوام بصفتها محكمة معينة أم بصفتها محكمة ثالثة 

على إثر صدور قرار الداترة  سعودية وذلكم سوام كان  سعودية أم غير ورتيسة لهيتة التحكي

ق لعام /3022الق ية رقم  الشرقية في اأدارية بالمناقةالتجارية االولى بمحكمة االستتناف 

من / ......  د / شركة بكين المحدودة الصينية بشأن  هـ المقامة3/8/1437، تاريخ 1436

ج كمحكمة معينة من قبل الشركة الصينية  ش.ة المحامية تشكيل هيتة تحكيم ت من  تسمي

)المحتكم  دها( حاسمة بذلك الجدل الذب نشأ بسبس اختيار احد ارفي النزان "امرأة " 

 . (1)كمحكمة معينة من جانبها

وقد اكتف  المحكمة بالمصادقة على تشكيل هيتة التحكيم المت من وجود امرأة  من     

قدم على تسبيس حكمها رغم أن محكمة االستتناف ملزمة بالتسبيس أع ام الهيتة دون أن ت

وفقاً للنلام ، على أنها ت فياً للغا القاتم بشأن هذه المسألة اكتف  بقولها " وبنام على ما تقدم 

                                                           
 . (10د/ف//20الملالم رقم )ديوان قرار  (1)

ه الق ية حينما وق  الواق  أن أول اختيار وق  على محامية سعودية للعمل كمحكمة في ق ية تجارية كان قد وق  قبل نحو عام من قيام هذ (1)

دة الفعل التي ثر راختيار احد االاراف في خصومة تحكيمية على المحامية "جيهان قربان" التي عدل  الحقا عن قبول هذه المهمة على إ
 واكب  هذا االختيار آنذاك .
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، وإذ تبين اتفاق األاراف على اختيار الهيتة التحكيمية المشكلة من ..... ، وذلك لنلر هذه 

حسس نلام التحكيم ، وبنام على ما تقت يه المادتان الرابعة عشر  الق ية والفصل فيها

 24/5/1433وتاريخ  34والخامسة عشر من نلام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 هـ ، فإن الداترة تذهس إلى اثبا  ذلك والعمل بموجبه ،وتق ي بانتهام هذه الدعوى " .  

م مرده اآلرام المتعار ة بشأن تعيين المرأة ولعل عزوف المحكمة عن تسبيس الحك    

كمحكمة على اعتبار أن التحكيم يعتبر "ق ام " والق ام والية فهل من الممكن منح المرأة 

 مثل هذه الوالية ؟ اأجابة على هذا السؤال يتجاذبها تياران احدهما مؤيد واآلخر معارض 

أما المؤيد منهما فيعزو ذلك إلى مبررا  ساقها وكيل الشركة المحتكم  دها تأسيسا على      

أن ع قة الخصوم بالمحكمين هي ع قة تعاقدية بما يعني " اخت ف والية التحكيم عن والية 

الق ام وذلك لكون والية الق ام والية عامة يستمدها القا ي من ولي األمر ، أما المحكم 

سلاان اأرادة  –ستمد واليته الخاصة المحدودة بنزان معين من اتفاق ارفي التحكيم فهو ي

على ذلك ، ومن ثم ، فإن الع قة التي تربا الخصوم بالمحكمين هي ع قة تعاقدية من  –

ع قا  القانون الخاص ، تتم بإيجاس يصدر عن الخصوم )بتعيين المحكمين ( وقبول لهذا 

كمين ، وغني عن البيان ، أنه نتيجة لهذا االخت ف الجوهرب بين التعيين بصدر عن المح

والية الق ام العامة المستمدة من ولي األمر ، ووالية التحكيم الخاصة المستمدة من الخصوم 

، فإن حكم المحكمين ال ينفذ إال إذا أمر قا ي التنفيذ المختص بتنفيذه ، وذلك وفق المادة 

ً بما سبق ، ال يكون 13/8/1433: تاريخ  53/( من نلام التنفيذ رقم م14) هـ . وارتبااا

صلى  –صحيحاً القول بأن المرأة ال تصلح لتولي مهمة التحكيم ، استناداً إلى قول الرسول 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " لكون هذا الحديث يتعلق بالوالية العامة "  –هللا عليه وسلم 

تحكيم الخاصة ، وذلك لما سبق اي احه آنفاً من وجود اخت ف )الخ فة( ، وال يتعلق بوالية ال

بين التحكيم والق ام ، بصدد ابيعة ومصدر والية ك  منهما. وهذا اخت ف جوهرب لدرجة 

ال يصلح معه قياس التحكيم على الق ام وال يتوس  في هذا . وفي  وم ما تقدم ، تتأكد حقيقة 

 ن الناحية الشرعية ." أن تولي المرأة مهمة التحكيم جاتزة م

ثم انتقل وكيل المحتكم  دها في معرض تمسكه بمبدأ جواز تعيين المرأة كمحكمة إلى       

محور آخر مفاده أن نلام التحكيم السعودب الحالي ال يمن  المرأة  أن تكون محكمة إذ أنه " 

دة الرابعة ال يشترا أن يكون المحكم من جنس معين والدليل على ذلك ، ثاب  بنص الما

عشرة من نلام التحكيم المتعلقة بالشروا الواجس توافرها في المحكم ... ويكشف االستقرام 
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الصحيح لم مون هذا النص عن حقيقة أن نلام التحكيم ، لم يشترا أن يكون المحكم من 

جنس معين ، بل اشترا أن يكون كامل األهلية ، والمقصود اهلية األدام ، وتعني قدرة 

لى مباشرة أعماله النلامية بنفسه ، وتكمن أهليه األدام في التمييز ، أب قدرة الشخص ع

الشخص على إبرام التصرفا  لحساس نفسه ، وتبدأ هذه المرحلة ببلوغ الشخص سن الرشد 

ً بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، وعندها يكون  " وهي ثماني عشرة سنة هجرية " متمتعا

وهو أمر كون جمي  تصرفاته صحيحة وحسن السير والسلوك الشخص كامل أهليه االدام فت

مهمة المحكم المتمثلة في قيامه بالفصل بين أاراف النزان ، وهي قرينة مفترض  بديهي تقت يه

وجودها في المحكم حتى يثب  العكس  ... وفي  وم هذا النص يستوب أن يكون المحكم رج ً  أو 

امرأة ، فالنص جام عاماً ، والعام يبقى على عمومه ، ولو أراد المنلم أن يكون رج ً ، لنص على 

 ة  " . ذلك صراح

وفي مواجهة هذا التوجه برز التوجه المعارض الذب يعتبر أنه ليس من حق المرأة أن تكون     

 محكماً مؤسساً رأيه على : 

إن اختيار المدعى عليها محكمها أن يكون امرأة مرفوض من موكلي خاصة ، وأنه قد عرض  -1"

من ارفه ، إال أنهم رف وا جميعاً ق يته على عدد من المحكمين الختيار أب منهم ليكون المحكم 

مواجهة محكم امرأة لمخالفة ذلك للشرن ، ويكون هناك مجال للاعن في توليها التحكيم مما قد يؤدب 

 إلى إاالة أمد النزان . 

إن المحكم هو قاض ، وقد أجم  جمهور العلمام من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث  -2

ة منصس الق ام ، واستدلوا على ذلك بأمور عدة منها : عدم تكليفها بهذه بعدم جواز تولية المرأ
الواليا  في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وعهد الخلفام الراشدين ومن بعدهم ، ومنها أي اً قوله 
تعالى : " الرجال قوامون على النسام بما ف ل هللا بع هم على بعض وبما انفقوا من أموالهم " 

أن هللا سبحانه وتعالى منعها من والية األسرة وهي أصغر الواليا  ، فمن باس أولى حيث قالوا 
منعها من تولي ما هو أكبر منها ، كما ذكر ابن قدامه )رحمه هللا( في المغني ث ثة شروا : أحدها 

يام ، الكمال ، وهو نوعان ، كمال األحكام ، وكمال الخلقة ، أما كمال األحكام فيعتبر في أربعة أش
، أن يكون بالغاً عاق ً  حراً ذكراً وفي رده على رأب الحنفية بجواز تولية المرأة الق ام في األموال 
" ولنا ، قول النبي صلى هللا عليه وسلم : " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ، وألن القا ي يح ر 

لفانة ، والمرأة  ناقصة العقل محافل الخصوم والرجال ، ويحتاج فيه إلى كمال الرأب وتمام العقل وا
، قليلة الرأب ، ليس  أه ً للح ور في محافل الرجال ، والتقبل شهادتها ، ولو كان معها ألف 
امرأة مثلها ، ما لم يكن معهن رجل ، قد نبه هللا تعالى على   لهن ونسيانهن بقوله تعالى " أن 

العلمى ، وال لتولية البلدان ، ولهذا لم ت ل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى" والتصلح لإلمامة 
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يوّلِّ النبي صلى هللا عليه وسلم وال أحد من خلفاته ، وال من بعدهم ، امرأة ق ام وال والية بلد ، 
 فيما بلغنا ، ولو جاز ذلك لم يخل منه جمي  الزمان غالباً " . 

واز تولي المرأة ورغم أن هذا الحكم قد صدر خلواً من التسبيس إال أنه قد أرسى مبدأ ج
مهمة التحكيم من الناحية الشرعية رغم استمرار الجدل الفقهي بهذا الشأن. وقد كان حريا بالداترة 

أن تعمد إلى تسبيس تبنيها لهذه اأجازة بحيث  –االما أن المسألة محل جدل فقهي  –مصدرة الحكم 
 تمثل مبدأ ق اتيا يتم العمل به في كافة األحكام المشابهة . 

قام  محكمة االستتناف بتعيين امرأة محكماً  -وحسماً لهذا الجدل –م2020ي أواخر عام وف

 ثالثاً في إحدى هيتا  التحكيم .
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