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517 التحكيم

 الرحيمبسم اهللا الرمحن 
 .احلمد هللا, والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

 
 التقديم

هيدف هذا املعيار إىل بيان املراد بالتحكيم ورشوطه وجماله وصفات املحكمني وصك التحكيم وقـراره,    
 . 1)املؤسسات/ املؤسسة (املؤسسات املالية اإلسالمية تطبيقاته لد حكيم وتنفيذه, وتوطرق ال

 
 واهللا املوفق ,,,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ً اختصارا عن املؤسسات املالية اإلسالمية"املؤسسات/ املؤسسة "استخدمت كلمة  1
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 نص املعيار
 

 نطاق املعيار      − 1
بني املؤسسات, أو بينها تتم  التي واألنشطة والعالقاتيتناول هذا املعيار التحكيم يف املعامالت املالية 

 .بلد آخرم يف سواء كانوا يف بلد املؤسسة أ,  أو موظفيها أو أطراف أخروبني عمالئها, 
 

 تعريف التحكيم     − 2
 .  عىل تولية من يفصل يف منازعة بينهم بحكم ملزمني أو أكثرفاتفاق طر: التحكيم   2/1
طبق فيه أحكام ومبادئ تالذي وهو ) التحكيم اإلسالمي(هو املقصود يف هذا املعيار التحكيم   2/2

 .الرشيعة اإلسالمية
 

 هافوطرلتحكيم صور اللجوء إىل ا     − 3
ًا أن يصار إليه باتفاق حني نشوء النزاع, وإما أن يكون تنفيذا التفاق سابق عىل اشرتاط  التحكيم إم3/1

 . قانوين االتفاق عىل التحكيم بإلزاموقد يصار إىل, اءاللجوء إىل القضًبدال من املصري إىل التحكيم 
قييد الرجوع يف االتفاقيات التي ال يمكن تعىل وجوب الرجوع إىل التحكيم اإلسالمي  جيب النص 3/2

  .اإلسالمية فيها للقوانني بعدم التعارض مع الرشيعة 
 . التحكيم مها املتنازعان طالبا التحكيم, وقد يكونان أكثر من اثننيافطر 3/3
 

 مرشوعية التحكيم     − 4
  . شخص اعتباري وشخص طبيعيبني , أم  طبيعيني أم اعتبارينيني صشخالتحكيم مرشوع, سواء تم بني 

 
 ة التحكيمصف     − 5

 :التحكيم الزم يف احلاالت التالية   5/1
 .إذا نص يف العقد عىل اشرتاط التحكيم − أ

 .إذا اتفقا عىل التحكيم بعد نشوء نزاع وتعهدا بعدم الرجوع عنه−ب
ن  أما إذا كا.م أن يعزل نفسه بعد قبولهَّ, فيجوز للمحكبغري أجر املحكمغري الزم يف حق  التحكيم 5/2

نفسه وترتب عىل ذلك رضر فعيل فإنه َّاملحكم أجر فهو الزم للمحكم فإن عزل التحكيم ب
 .) إجارة األشخاصبشأن ) 34( الرشعي رقم عيار املوينظر (.يتحمل مقدار الرضر
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 أركان عقد التحكيم      − 6

 . بني طالبي التحكيم واملحكم) بولتبادل اإلجياب والق( ركن التحكيم الصيغة 6/1
 :حة التحكيم ما يأيت  يشرتط لص6/2

 .قيام نزاع بني طرفني أو أكثر حول حق مرشوع    − أ
 . وتراضيهام عىل قبول حكم املحكم اتفاق طريف النزاع عىل التحكيم,−ب
 . ملهمة التحكيم   قبول املحكم−ج

 
 )ًفيه التحكيم رشعا ما جيري(جمال التحكيم        − 7

 .فيهحقه   الطرفني ترك من لكل واحد جيوز التحكيم يف كل ما يصلح 7/1
 :أيتوال جيوز التحكيم فيام ي 7/2

 .دود مثل احل,كل ما هو حق هللا تعاىل 7/2/1
  .ستلزم احلكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغري املحتكمنيي ما 7/2/2

 . باطل وال ينفذُإذا قىض املحكم فيام ال جيوز فيه التحكيم فحكمه 7/3
 

  تعيينهصفات املحكم و       − 8
 . أن تتوافر فيه أهلية األداء الكاملة يشرتط يف املحكم 8/1
دعت احلاجة املتعينة إىل اختيار حمكم غري مسلم فيجوز ذلك , وإذا ًاألصل أن يكون املحكم مسلام 8/2

 11/1 مع مراعاة البند .ًللتوصل ملا هو جائز رشعا
ًفرديا, فإن مل يكن كذلك فيعني أطراف النزاع أو  واألوىل أن يكون العدد ,أكثرجيوز حتكيم واحد أو  8/3

 .اآلراءاوي ستًيكون رأيه مرجحا عند ورئيسا هليئة التحكيم,   املحكمنيكمون أحدتاملح
 طرفنيعينني عن اللمحكمني املل من أطراف النزاع, كام جيوز  جيوز تعيني حمكم واحد عن كل طرف8/4

ًحمكام فيصالّأن يعينا   .ا النزاع بذلك إذا أذن هلام طرفً
ًلنزاع حمكام عنه تنفيذا لرشط التحكيم يف العقد حيق للطرف اآلخر الرجوع  ايفطرإذا مل يعني أحد  8/5 ً

 الختيار حمكم عن الطرف املمتنع إن مل يكن يف رشط التحكيم نص لطريقة تعيني املحكم للقضاء 
 .اآلخر
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 للتحكيم , ألن الرضا به مرتبط بشخصه ,  يستخلف غريه إال بإذن من اختارهأن ال جيوز للمحكم 8/6
 فيه رشوط تشكيلها ى , وكان تعيني أعضائها مراعميةيحتك أو جلنة التحكيم ملؤسسةإال إذا كان 

 .املعلنة
 بالنص عىل وأ املال,أو أرباب املوكل, برضا املوافقة عىل التحكيم إال املضارب  أوال حيق للوكيل  8/7

ًوال يكون طرفا يف التحكيم عن املؤسسة  ,وط حسابات االستثامررشمثل  ةذلك يف رشوط املضارب
 .ًذات الشخصية االعتبارية إال من يمثلها رسميا

 
  التحكيم مستند     − 9

عقد (ويسمى  النزاع وموافقة املحكم عىل مهمة التحكيم يفعن موافقة طر التحكيم مستندينشأ 9/1
 ).اتفاق التحكيم(أو ) التحكيم

  وجممل موضوع النزاع, واألجل النزاع واملحكمطريفعىل أسامء  التحكيم مستندتمل  جيب أن يش9/2
 . إن وجدت املحدد للتحكيم, وأتعاب املحكم

 بإخضاع النزاعات التي تتولد عنهام للتحكيم, فإذا اتفاقية عقد أو يفطر رشط التحكيم هو التزام 9/3
 .به عن االتفاق عند نشوء النزاع  ىيكتفأدرج يف أي اتفاقية أو عقد رشط التحكيم فإنه 

 جيب عىل املحكم تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية وإذا قيد املحكم بقانون معني فيجب عليه عدم 9/4
 .خمالفة أحكام الرشيعة

 , مثل إنجاز ام رشط مرشوع يتعلق به غرض صحيح هل التحكيم تقييد التحكيم بأييف حيق لطر9/5
 , أو  اإلسالميةًا ملذهب معني أو قانون معني ال خيالف الرشيعةاحلكم يف زمن معني , أووفق

 .وال يلزم املحكم برأي اخلرباءاستشارة خرباء يتم تعيينهم باالسم أو الصفة 
 النزاع يفال بموافقة طرإ ًاعترب املحكم معزوالدون صدوره  إذا انتهى األجل املحدد إلصدار احلكم 9/6

كمني, ت التحكيم من مجيع املحمستند توقيع اكتاملاملدة تاريخ  ويعترب لبدء ,عىل متديد األجل
 .مجيعهموالنتهائها توقيع قرار التحكيم من 

 .ًكتابيامستند احلكم  يف املؤسسات توثيق ينبغيً شفويا, و التحكيمًيصح رشعا عقد 9/7
 .اإلشهادالتحكيم , ولكن األوىل مستند ال يشرتط اإلشهاد عىل املوافقة عىل التحكيم يف  9/8
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 :طرق احلكم , واإلجراءات واإلثبات يف التحكيم  −10
, )الشهادة( بجميع طرق احلكم املقبولة يف القضاء, مثل اإلقرار, والبينة األخذ  حيق للمحكم10/1

وإذا رد املحكم الشهادة مل .  الشخيص النكول, وال حيق له احلكم  بعلمهبوالتحليف, واحلكم 
 .القضاء يف القضاء وإنام يمتنع قبوهلا إذا ردت يف أويم آخر يمتنع قبوهلا يف حتك

 طلب الوثائق واملستندات وكل ما يتعلق بموضوع النزاع أو صور عنها بعد مقارنتها  حيق للمحكم10/2
كام حيق له طلب إفادات شفوية أو مكتوبة .  فيها عليها إلبداء رأهيامنيفرطالبأصوهلا مع إطالع 

 . احلاجةعندمن الشهود والرجوع إىل اخلرباء  النزاع أو يفمن طر
 التقيد القضاء , كام ال يلزم املحكميق األصول اإلجرائية املطلوبة يف  ال يطلب يف التحكيم تطب10/3

 .بالقوانني ما مل تكن من النظام العام
 دليل آخر أي  االستناد إىلًملنصوص عليها قانونا, بل حيق له عىل قواعد اإلثبات ا ال يقترص املحكم10/4

 . قبوله مع أحكام الرشيعة ال يتناىف
 تساوت األصوات يرجح الطرف الذي فيه وإذا ,يصدر قرار التحكيم باإلمجاع, أو باألغلبية 10/5

كان يف مستند التحكيم أو لوائح اجلهة املحكمة ما ينظم ذلك عىل وجه آخر فيلتزم ذا  وإ,الرئيس
 .به

 
 إصدار قرار التحكيم  – 11

 .اتفاق احلكم مع أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية يشرتط لصحة قرار التحكيم 11/1
أن يتضمن قرار التحكيم النهائي الفصل يف مجيع نقاط النزاع وحتديد حقوق أطرافه عىل ينبغي  11/2

حكيم ال يكون معاجلة بعض جوانب النزاع فإن التعىل  املحكماقترص إذا  و.أساس العدل
 باستكامل القرار بقرار وهلم مطالبة املحكم. جوع للقضاء النزاع عن الريفئه طرًتاما لعدم إغنا

 .حتكيم إضايف للفصل يف النقاط التي مل يعاجلها القرار األصيل 
, إال  رجة عنه ليست من صالحيات املحكمال جيوز جتاوز موضوع النزاع, وتعترب القضايا اخلا 11/3

 . النزاع عىل إحلاقها بموضوع التحكيمافإذا وافق طر
 تفسري لقرار التحكيم, وكذلك إصدار النزاع, يف, بناء عىل تقديره أو بطلب طر  جيوز للمحكم11/4

 .األخطاء املادية التي وقعت فيه تصحيح
 جتزئة إصدار القرار بإصدار قرارات متهيدية أو جزئية أو حتديد املسئولية دون حيق للمحكم 11/5

 . التعويضتقدير
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 ًوليس رشطا إال إذا كان) التسبيب(و القانوين لقرار التحكيم  بيان املستند الرشعي  األوىل 11/6
  .القانون يشرتط ذلك 

أو أكثرهم بعد ددين املحكمني إن كانوا متعم ضصل إصدار قرار التحكيم يف جملس ياأل  11/7
الفيصل أو رئيس هيئة التحكيم أو إعداده من املحكم عد دعوهتم, ويمكن إصداره بالتمرير ب

املحكمني إلقراره رشيطة حتقق اإلمجاع يف باقي أحد املحكمني بتكليف منهم وإرساله إىل 
 .حالة التمرير

بمن فيهم املعارضون مع إثبات يف حال تعددهم املحكمني يصدر قرار التحكيم بتوقيع مجيع  11/8
مع بيان سبب عدم توقيع ملحكمني احتفظهم أو معارضتهم, ويمكن توقيعه من أكثرية 

 .ًاآلخرين, رشيطة صدور القرار بمعرفتهم مجيعا من خالل حمرض جلسة إصدار القرار
 النزاع وهوياهتم وعناوينهم واإلشارة إىل يفأسامء طرنص احلكم ويشتمل قرار التحكيم عىل  11/9

نزاع  الطريفالتحكيم وتارخيه, وملخص موضوع النزاع وملخص ادعاءات مستند 
 إن كانوا  وأسامء املحكمني,ومستنداهتا, وأسامء الشهود واخلرباء املستعان هبم إن وجدوا

 النزاع إن طريف ومكان إصدار القرار, وتارخيه, وتواقيع املحكمني, وكذلك توقيع ,نمتعددي
 التحكيم اإلعفاء من بياهنا ومل يوجد اشرتاط مستند وأسباب القرار إال إذا تضمن ,أمكن
 .ينقانو

 ان كان األوىل إصداره بحضورمهإ النزاع وطريف ال يشرتط إصدار قرار التحكيم يف مواجهة 11/10
 .الختصار إجراءات  التبليغ 

وصية للجهات القضائية واجلهات الرسمية املختصة لتنفيذ تاألوىل تذييل القرار بالطلب أو ال 11/11
  . قرار التحكيم بجميع الوسائل النظامية املتبعة

ً تلقائيا ما مل يتم نقضه ملخالفته  النزاع بقرار التحكيم, وهو ملزم هلامطريف ال يشرتط رضا 11/12
 .العامأحكام الرشيعة اإلسالمية أو النظام 

 .أو بالتسوية االتفاقيةبضوابطه الرشعية الصلح  جيوز أن يصدر قرار التحكيم ب11/13
 

  ونفاذه ,إبالغ قرار التحكيم  − 12
 التحكيم أو متطلب مستند النزاع بقرار التحكيم بالطرق املعتادة, ما مل حيدد طريف إبالغ ينبغي 12/1

  . مع التوقيع عليهقانوين طريقة معينة لإلبالغ, ويتم إبالغهام

 به, لكن  عىل رضائهامأو النزاع قرار التحكيم طريفشهاد عىل إبالغ اإللنفاذ التحكيم  ال يشرتط 12/2
 .ب املنازعةشهاد لتجناألوىل اإل
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التسجيل الرسمي لقرار التحكيم أو إيداعه يف املحكمة املختصة, لنفاذ التحكيم  ال يشرتط 12/3
جراء ذلك إذا كان إعطاء الصفة التنفيذية له قانونا يتطلب التسجيل أو اإليداع مع إواألوىل 

 مراعاة املواعيد املحددة لذلك
  .عند االختالفمدة ب حتديد اللغة املعتيجفكتب قرار التحكيم بأكثر من لغة إذا  12/4

 النزاع, مع احتفاظ كل واحد من طريف من طرفتسليم نسخة موقعة من القرار لكل نبغي ي 12/5
 .بنسخة موقعة إذا كانوا متعددين املحكمني 

  
 نقضه, أو )الصيغة التنفيذية للحكم( تنفيذ احلكم  − 13

األمر رفع حيق لآلخر طواعية, فان أبى أحد املحتكمني كمني تاألصل أن يتم تنفيذ احلكم من املح 13/1
 .وعليه ال يصار إىل التحكيم إذا كان ال يمكن تنفيذه القضاء لتنفيذه إىل 

 اإلسالمية إلعطاء الصفة التنفيذية لقرار التي ال تلتزم باألحكامجيوز الرجوع إىل املحاكم  13/2
 . الرشعيالتحكيم

 حينئذ إلغاؤه أو تعديله بمقتىض ه فيه فلأخطأبأنه  مه إال إذا رصح عن حك الرجوعليس للمحكم  13/3
 .الرشيعة وما حيقق العدل

  
 املحكم وأجور التحكيم,مرصوفات   −14

) أتعاب(احلصول عىل أجرة  للتحكيم ًخمصصا ًا عامًا أو موظفًان متطوعحيق للمحكم إذا مل يك 14/1
نسبتها يف رشوط التحكيم املؤسيس أو يتفق عن مهمة التحكيم يتم اإلعالن عن مقدارها أو 

 . التحكيممستندعليها يف 
الخ أو ..فات طباعة  أو الشهود أو اخلرباء أو مرصوانت هناك مرصوفات انتقال املحكم إذا ك14/2

فيجب النص يف القرار عىل الطرف الذي يتحملها, مع مراعاة أن ) أتعاب (أجور للمحكم
طرف يتحملها بمفرده, واملرصوفات املشرتكة تقسم عىل املرصوفات الناشئة عن طلب أي 

هذا ما مل  ,أطراف النزاع ما مل يثبت سوء النية أو التسبب الضار فيها من أحدهم فيتم حتميلها له
 .يتم االتفاق عىل حتميل املرصوفات واألتعاب ألحد الطرفني أو للمحكوم عليه

 
 تاريخ إصدار املعيار  − 15
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 اعتامد املعيار
 

هـ 1428 شعبان 30 – 26املنعقد يف ) 19( يف اجتامعه التحكيمعتمد املجلس الرشعي مسودة مرشوع معيار ا
 . اململكة العربية السعودية–مكة املكرمة م ب2007 )سبتمرب(أيلول  12−8املوافق 

 



525 التحكيم

 )أ ( ملحق 

 نبذة تارخيية عن إعداد املعيار
م إصدار معيار رشعي عن 2006آب ) أغسطس (6فق هـ املوا1427 رجب 12قرر املجلس الرشعي بتاريخ  

 .التحكيم
 

 شعبان 21املنعقد يوم اخلميس ) 2(ورقم ) 1(ويف اجتامع اللجنة املشرتكة املكونة من جلنة املعايري الرشعية رقم 
ناقشت اللجنة الدراسة, وطلبت من املستشار م بمملكة البحرين 2006) سبتمرب( أيلول 14هـ  املوافق 1427
 كام تم مناقشة مرشوع .ل التعديالت الالزمة يف ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظاتإدخا

ًمعيار التحكيم والذي كان جاهزا يف نفس اجللسة, وأدخلت التعديالت الالزمة عليه يف ضوء ما تم من 
 .مناقشات

 
 ي ذ1هـ إىل 1427 شوال 26 مة يف الفرتة مناملنعقد يف مكة املكر) 17(ناقش املجلس الرشعي يف اجتامعه رقم  

التعديالت م, 2006 )نوفمرب(ترشين الثاين  23م إىل 2006 )نوفمرب(ترشين الثاين  18هـ املوافق 1427القعدة 
, وأدخل التعديالت التي رآها ) 2(ورقم ) 1(اللجنة املشرتكة املكونة من جلنة املعايري الرشعية رقم التي اقرتحتها 

 .مناسبة
 

) مارس(آذار  8هـ املوافق 1428صفر  18جلسة استامع يف مملكة البحرين بتاريخ مانة العامة عقدت األ
ً, وحرضها ما يزيد عن ثالثني مشاركا يمثلون البنوك املركزية, واملؤسسات, ومكاتب املحاسبة, وفقهاء م2007

تم االستامع إىل املالحظات التي طرحت الرشيعة , وأساتذة اجلامعات , وغريهم من املعنيني هبذا املجال, وقد 
 .باإلجابة عن املالحظات, والتعليق عليها) 2(و) 1(خالل اجللسة, وقام أعضاء جلنتي املعايري الرشعية رقم 

 
  رمضان1 − شعبان26املنعقد يف مكة املكرمة يف الفرتة من) 19(ناقش املجلس الرشعي يف اجتامعه رقم  

التعديالت التي اقرتحها املشاركون يف جلسة االستامع,  م,2007 )سبتمرب(أيلول  12− 8هـ املوافق 1428
  .واعتمد فيه املعيار,وأدخل التعديالت التي رآها مناسبة
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 )ب(ملحق 
 مستند األحكام الرشعية

 
  .اخلاصة فيه يف التحكيم معنى الوكالة عن األطراف , بالرغم من معنى الوالية * 

 
ً توثيقه كتابيا, ألن القضاء ال – وال سيام يف املؤسسات–ًفويا, ولكن األوىل ًصح رشعا عقد التحكيم شي* 

ًيعرتف به إال مكتوبا وموقعا من املحكمني وأطراف النزاع  ً . 
 

, ويغتفر عند احلاجة ختلف بعض ًرشعا ومنها احلياديشرتط يف املحكمني بحسب األصل رشوط القضاء  *
 . ن حكم غري املسلم بام ال خيالف الرشيعة, مثل رشط اإلسالم, عىل أن يكورشوطه
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 )ج(ملحق 
 تعريفاتال

 
  الصلح

يمنع اختاذه إذا كان أحد أطراف النزاع . أطراف النزاعألحد ًطلب التنازل عن بعض ما يراه املحكمون حقا 
التحكيم مستند يح يف واألوىل أن يستند إصدار قرار الصلح إىل النص الرص. ًوكيال إال بتفويض خاص بذلك

 .بصالحية املحكمني للحكم بالصلح
 

 التسوية االتفاقية
 عىل نحو يقبلونه ويطلبون من املحكمني − خارج مهمة التحكيم−  اتفاق أطراف النزاع عىل تسوية النزاعهي و

 خمالفة للنظام إصدار قرار بتلك التسوية, وعىل املحكمني إجابة طلبهم ما مل تكن التسوية عىل وجه غري مرشوع أو
 .العام

 
  التحكيممستند

 .عند نشوبه للتحكيمباملصري هو الوثيقة التي يوقعها طرفا النزاع 
 

 تحكيماتفاق ال
 .إىل التحكيم عند نشوبهباملصري  زاع,هو ا لرشط أو العقد السابق لنشوب الن

 
 األخطاء املادية

  . التصحيح وجه  املستندات عىلًما وقع سهوا يف األسامء أو األرقام, إذا دلت القرينة أو
 

 التحكيم املؤسيس
 .ملحكمزاع, وحينئذ ال يشرتط تعيني شخص اهو اختيار مؤسسة تضم مؤهلني للتحكيم, للفصل يف الن
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