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مستخلص البحث
يمثل املركز اإلسلامي الدويل للمصاحلة والتحكيم (املركز) لبنة أساس�ية يف البنية التحتية

للصناعة املالية اإلسالمية بإعتباره مؤسسة دولية مستقلة غري ربحية إىل جانب مؤسسات البنية
التحتية األخرى.

 -1إطار التأسيس :
أصب�ح للصريفة اإلسلامية كيان مس�تقل له سمات وخصائص ختتل�ف يف مضموهنا عن

الصريف�ة التقليدية  .وقد تعاظم هذا الدور ك ًام وكيف ًا منذ بداية األلفية الثالثة .ولكن بالرغم من

كثرة عددها وقوة وزهنا املايل تندرج املؤسسات املالية اإلسالمية حتت أنظمة قانونية قد وضعت

أساس�ا لتنظي�م أعامل البن�وك التقليدية ومل يرتجم تعاظم دور املؤسس�ات املالية اإلسلامية من

ناحية الكيف إىل صيغ وآليات تعكس خصوصية املنهج املتبع يف التعامل .ونتيجة هلذا االختالف

الفكري بني صناعة الصريفة اإلسالمية والصريفة التقليدية ظهرت احلاجة ألن يكون للصناعة
املالية اإلسلامية مؤسس�ات ٍ
بنية حتتية تنظم نش�اطها بحيث يصبح له كيان مس�تقل ومتكامل.
وتأس�يس املركز يندرج يف إطار س�د الفراغ يف جمال فض النزاعات يف فقه املعامالت املالية بناء

عىل أحكام الرشيعة اإلسالمية وبالرسعة واملهنية املطلوبتني.

 -2التخصص يف األهداف :
هيدف املركز باألساس لتنظيم الفصل يف النزاعات املالية والتجارية التي تنشأ بني املؤسسات

املالية والتجارية ،أو بينها وبني عمالئها ،أو بينها وبني الغري وذلك بصيغتي املصاحلة والتحكيم
بام ال خيالف أحكام الرشيعة اإلسلامية ،كام يقدم املركز عدة خدمات قانونية ورشعية مس�اندة
للصناعة املالية اإلسلامية منها تقديم اإلستش�ارات القانونية ،ويتم تفعيل دور املركز بصيغتي

الشرط واملش�ارطة التي يضعه�ا املركز بني أي�دي اإلدارات القانونية يف هذه املؤسس�ات املالية
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اإلسلامية م�ن أج�ل إدراجها يف العقود التي تربم أو بوثائق مس�تقلة ،كام يض�ع املركز عىل ذمة

املحتكمين قائمة من املحكمني واخلبراء امللمني بأحكام الرشيعة اإلسلامية والقانون املقارن

وذوي الس�معة احلس�نة والنزاهة ويس�هم املركز يف الرفع من مس�توى الثقافة التحكيمية وذلك

بالس�هر عىل إعداد ال�دورات التدريبية والتواصل م�ع اإلدارات القانونية يف املؤسس�ات املالية
اإلسالمية.

 -3املرونة يف اإلجراءات :
يظه�ر املرك�ز مرون�ة كبيرة يف جمال ف�ض النزاع�ات بالتحكيم حي�ث نصت امل�ادة  3من

النظ�ام األس�ايس وامل�ادة  6من الئحة إجراءات املرك�ز عىل إمكانية اختيار م�كان التحكيم من

قبل األطراف ،أما بش�أن لغة التحكيم فيمكن اختيارها عىل نحو يتس�م باملرونة فاألصل أن يتم
التحكي�م باللغ�ة العربية وقد يتفق األطراف أو تقرر هيئ�ة التحكيم لغة أخرى متى رأت لذلك
رضورة تستوجبها ظروف اخلصومة التحكيمية .ويف كل األحوال جيب أن يصدر احلكم باللغة

العربية وذلك لألمهية التي يوليها املركز يف صياغة حكم التحكيم الذي قد حيوي يف طياته بعض

املصطلحات الفقهية التي خيشى من ترمجتها تغيري املقصود منها أو سوء فهمها عند التنفيذ.

وح�ول مدة إصدار احلكم فقد حرص املركز عىل أن ال تتجاوز مدة التحكيم  6أش�هر من

ي�وم إحال�ة ملف القضي�ة إىل اهليئة ،وتظهر املرون�ة أيض ًا يف تعيني املحكمين باإلضافة إىل مجلة
املزايا التي يوفرها املركز للمحتكمني.

وت�م إدراج بند التحكيم اخلاص باملركز يف عقود العديد من املؤسس�ات املالية اإلسلامية

باإلضاف�ة إىل ع�دة فعالي�ات وملتقي�ات تكميلي�ة لعم�ل املرك�ز ومس�اندة للصناع�ة املالي�ة

اإلسالمية.

كام يعكف املركز حالي ًا عىل إعداد خطط مس�تقبلية كالربامج املزمع تنفيذها يف جمال تأهيل
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املحكمني يف جمال فض النزاعات املالية اإلسلامية عرب برنامج تدريبي عايل املس�توى باإلضافة

إىل عدة ملتقيات وفعاليات التي تصب يف حتقيق أهدافه.

وت�م تعزي�ز وظيفة املركز يف أداء مهمته بصدور املعيار الرشع�ي رقم  31الصادر عن هيئة

املحاس�بة واملراجع�ة للمؤسس�ات املالية اإلسلامية والذي يعتبر املرجع العلم�ي واإلجرائي
للتحكيم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

كام خيلص البحث إىل حث اجلهات ذات الصلة إىل اإلس�تفادة من املركز وباخلدمات التي

يقدمها خدمة للصناعة املالية اإلسالمية وإحياء فقه املعامالت.
***
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مقدمـــة عامـــة
إن وج�ود خالف حول تفسير أو تنفيذ بند من بنود العقود يعد أم�ر ًا طبيعي ًا يف املعامالت

املالية .وال يعني ذلك بالرضورة تعبري ًا عن سوء نية من أي طرف يف العقد ألن صياغة البند قد

حتتمل أكثر من وجه ،وأكثر من تفسري .ومن هذا املنطلق قد تساعد الصيغ الدقيقة لبنود العقود

عىل التقليل من اخلالفات ولكنها ال تلغيها.

وإذا كان م�ن الوجيه أن إجازة عقود املؤسس�ات املالية اإلسلامية م�ن قبل هيئات الرقابة

الرشعية  تشكل ضامنة لصحتها من الناحية الرشعية ،فهذا ال يمنع كذلك من نشوب اخلالف

يف قراءة وتفسير ما أجيز يف ش�كل فتوى وما نفذ يف الواقع .وبالتايل ال حتول اإلجازة الرشعية
املسبقة للعقود دون إمكانية رصد املحكمة أو هيئة التحكيم خللل يف تطبيق العقود املجازة أو يف

بعض رشوطها .فالوقائع أوسع من النصوص.

وآليات فض النزاعات يف املعامالت املالية متعددة منها ما يتم عرب القضاء وهو األصل ،ومنها ما

يتم خارج إطار القضاء .والتحكيم من الصيغ التي تتم خارج القضاء شأهنا شأن الصلح والتوفيق



وإن كان التحكيم يأخذ من احلكم القضائي الصفة احلكمية للقرار الصادر عن املحكم كام سنرى.

عرف البند الثاين من معيار الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم ( )1املتعلق بتعيني هيئة الرقابة الرشعية
 ّ
وتكوينه�ا وتقريره�ا عىل أهنا « جهاز مس�تقل من الفقهاء املتخصصني يف فق�ه املعامالت ،وجيوز أن يكون
أحد األعضاء من غري الفقهاء عىل أن يكون من املتخصصني يف جمال املؤسس�ات املالية اإلسالمية وله إملام
بفقه املعامالت .ويعهد هليئة الرقابة الرشعية توجيه نش�اطات املؤسس�ة ومراقبتها واإلرشاف عليها للتأكد
من التزامها بأحكام ومبادىء الرشيعة اإلسالمية ،وتكون فتاواها وقر ارهتا ملزمة للمؤسسة ».
 ال يوجد بني الصلح والتوفيق فوارق جوهرية من حيث اهلدف والنتيجة .ففي كلتا احلالتني يسعى املوفق
واملصال�ح للوصو ل إىل حل الن�زاع دون اللجوء للقضاء أو التحكيم .ومع ذلك يمكن القول بأن هناك
فرقا يكمن يف كيفية إدارة العملية الصلحية والتوفيق .ففي التوفيق يسعى املوفق إىل التوصل حلل مرض
للطرفين بإرادهتما وبتفاوضهام .أما يف الصلح فاملصالح هو الذي يقترح احلل .فاملوفق يدفع للتفاوض
للوصول إىل احلل ،أما املصالح وإن كان ال يستبعد حث الطرفني عىل التفاوض إال أنه يسعى إلجياد حل
وعرضه عىل األطراف .فاملصالح له دور أنشط من املوفق.
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ولع�ل م�ن أهم املظاه�ر القانونية املع�ارصة ظاهرة االنفت�اح عىل التحكيم واتس�اع آفاقه.

فق�د عم االعتراف بالتحكيم يف كاف�ة املجتمعات عىل اختلاف نظمها القانوني�ة ،وأوضاعها
االقتصادية .فقد اتس�ع نطاق وجمال التحكيم ليش�مل جماالت كانت باألمس القريب ال تدخل

حتت طائلة التحكيم تارة باسم السيادة وتارة باسم النظام العام .ومن أمثلة ذلك املنازعات التي

تكون فيها الدولة أو أحد األشخاص املعنوية العامة طرفا.

ما هو دور املركز اإلسالمي الدويل للمصاحلة والتحكيم كتحكيم مؤسيس متخصص؟

وما هي الوظائف التي يؤدهيا للتحكيم عموما وللمؤسس�ات املالية اإلسالمية خصوصا؟
وم�ا هو القان�ون الذي يطبقه لف�ض النزاعات املعروض�ة عليه؟ وما ه�ي حجية األحكام

الصادرة عنه ؟

وقبل اخلوض يف املس�ائل املذكورة وغريها من املس�ائل بالتفصيل س�نحاول يف مبحث

متهي�دي يك�ون بمثاب�ة التعريف بالتحكي�م كآلية لف�ض النزاع�ات وذلك بالتط�رق ملفهوم

التحكيم ،وأنواعه ،ومزاياه حتت عنوان أساسيات التحكيم ،ثم يف جزء أول سوف نتطرق إىل

مربر وجود مركز حتكيم دويل متخصص يف فض النزاعات بني املؤسسات املالية اإلسالمية.

ويف جزء ثان سوف نتطرق إىل إجـــراءات وآليــات نشــاط املركـــز .ويف جزء ثالث أهم
التحديات التي تواجه املركز اإلسلامي الدويل للمصاحلة والتحكيم ،واحللول والتوصيات

املقرتحة لتجاوزها .وأخري ًا سوف نختم البحث ببعض التوصيات واحللول.
***

 اتس�ع نط�اق التحكيم يف بعض القوانني ليش�مل بعض اجلوانب اجلزائي�ة كاملخالفات واجلنح التي ال هتز
أركان املجتمع.
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مبــحث متهيدي
أساسيات التحكيم
مفهوم التحكيم:

التحكي�م طريق�ة خاص�ة لفض النزاعات م�ن قبل هيئة حتكيم يس�ند إليها أط�راف النزاع

مهمة البت فيها بموجب اتفاقية حتكيم دون اللجوء إىل القضاء النظامي .ويكون التحكيم هبذا

املفهوم صيغة هتدف إىل إجياد حل ملزم لنزاع بني طرفني أو أكثر عن طريق حمكم واحد أو أكثر
يس�تمدون س�لطتهم من اتفاق خاص بني أطراف النزاع ويتخذون قرارهم عىل أساس االتفاق

املذكور دون أن يكونوا معينني من قبل اجلهاز القضائي الرسمي يف الدولة ألداء هذه املهمة.

عرف جممع الفقه اإلسلامي الدويل بجدة يف قراره رقم  )9/8(91التحكيم كالتايل:
وقد ّ

«التحكيم اتفاق طريف خصومة معينة ،عىل تولية من يفصل يف منازعة بينهام ،بحكم ملزم ،يطبق


وعرفه املعيار
الرشيعة .وهو مرشوع س�واء أكان بني األفراد أم يف جم�ال املنازعات الدولية» ّ .

الرشعي رقم ( )31الصادر عن هيئةاملحاس�بة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية عىل أنه:
«اتف�اق طرفين أو أكثر عىل تولي�ة من يفصل يف منازع�ة بينهم بحكم مل�زم» (الفقرة  1/2من
امل�ادة الثانية) وهو نف�س املفهوم تقريبا الذي تبناه جممع الفقه اإلسلامي الدويل بجدة يف قراره

املذكور.

ويف القانون الوضعي نجد صنفني من التعريف :تعريف اصطالحي مبارش ،وتعريف غري

مب�ارش يق�وم عىل ذكر بعض الشروط .من التعريفات املب�ارشة ما نصت عليه املجلة التونس�ية
للتحكي�م بامل�ادة األوىل منها « :التحكيم هو طريقة خاصة لفص�ل بعض أصناف النزاعات من

 لإلطالع عىل البحوث التي قدمت للمجمع بش�أن املوضوع ،يرجع إىل جملة املجمع العدد التاس�ع جزء 4
صفحة . 5
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قبل هيئة حتكيم يسند إليها األطراف مهمة البت فيها بموجب اتفاقية حتكيم» .ومن التعريفات

غير املب�ارشة يمك�ن ذكر املادة  203فق�رة أوىل من قان�ون اإلجراءات املدني�ة بدولة اإلمارات
العربية املتحدة التي نصت عىل أنه «جيوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشرتطوا يف العقد األسايس
أو باتفاق الحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع يف تنفيذ عقد معني عىل حمكم أو أكثر كام جيوز

عرف نظام التحكيم يف
االتفاق عىل التحكيم يف نزاع معني برشوط خاصة» .ويف نفس الس�ياق ّ
اململكة العربية السعودية (املرسوم امللكي رقم م 46/وتاريخ 1403/7/12هـ) يف املادة األوىل

التحكي�م م�ا ييل« :جيوز االتفاق على التحكيم يف نزاع معني قائم ،كام جيوز االتفاق مس�بق ًا عىل
التحكيم يف أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معني» .ومل تتضمن الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم

يف اململكة العربية السعودية (قرار جملس الوزراء رقم /2021/7م يف 1405/9/8هـ) تعريفا

مبارشا للتحكيم.

ومهام تعددت املفاهيم ،فإهنا تتفق كلها يف خصائص التحكيم التالية:
 -يس�تند التحكي�م إىل إرادة أطراف النزاع فهم الذي�ن خيتارون هذه الصيغة لفض نزاعهم

دون أن تفرض عليهم.

 -حرية أطراف النزاع يف اختيار املحكم أو هيئة التحكيم املخولة للبت يف النزاع ،واختيار

مكان التحكيم ،والقواعد الواجبة التطبيق عىل سري إجراءات التحكيم وغريها.

 -التحكيم يفرتض نزاعا يقطع فيه املحكم أو هيئة التحكيم اخلصومة بصدور حكم ملزم

وواجب التنفيذ.

 -التحكيم أوله اتفاق ،ووسطه إجراء ،وآخره حكم.
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الفرق بني التحكيم والقضاء:

التحكي�م كالقضاء يقطع اخلصومة بصدور حكم ملزم وواجب التنفيذ إذ ال خيتلف حكم

املحكمني عن حكم القضاء من ناحية حجيته وآثاره .فله نفوذ األمر املقيض به بالنسبة ملوضوع
الن�زاع ال�ذي بت في�ه .كام أن حك�م املحكمني كحكم القايض يكفل س�ائر الضامن�ات املتعلقة
بحق�وق الدفاع ،وسلامة اإلجراءات األساس�ية ،وقواعد النظام العام .لك�ن خيتلف التحكيم

عن القضاء يف عدة جماالت نذكر منها:

 من الناحية التارخيية التحكيم أقدم من القضاء .فقد عرف التحكيم يف اجلاهلية. -الق�ايض تع ّين�ه الدول�ة ،أم�ا املحك�م فيتم اختي�اره من قبل أط�راف الن�زاع ،أو من قبل

مؤسسات التحكيم عندما يكون التحكيم مؤسسيا.

 -اإلجراءات أمام املحاكم (االختصاص املكاين ،واملوضوعي ،والقانون الواجب التطبيق)

حتكمها القوانني .أما يف التحكيم فألطراف النزاع حرية اختيار مكان التحكيم والقواعد الواجبة
التطبيق ،وحتديد زمن صدور احلكم وغريها.

 -خيضع احلكم الصادر عن القضاء النظامي إىل تعدد درجات التقايض من استئناف ومتييز

ومراجع�ة .أما حك�م املحكمني (وخاصة يف التحكي�م الدويل) فهو هنائ�ي وال يقبل الطعن إال
بطريقة طعن اس�تثنائية واحدة هي الطعن اإلبطال .وبن�اء عليه تكون وظيفة التحكيم أيرس من

حيث كس�ب الوقت ،ولكنها يف نفس الوقت أشد خطورة من القضاء ألن طرق الطعن العادية
فيها حمدودة.

 -التحكيم ال يس�تغني ع�ن القضاء ألن األمر حيتاج إىل تدخل القضاء كمس�اند للتحكيم

س�واء عند سير التحكي�م فيام خيرج ع�ن والية املحكمين ،أو عند التنفيذ اجلبري بعد صدور
حك�م املحكمين .مع اإلش�ارة ب�أن األمر خيتل�ف بني التحكي�م التج�اري ال�دويل والتحكيم
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التج�اري الداخيل أو املحيل .ففي التحكي�م التجاري الدويل وهو الذي هيمنا يكاد ينحرص دور
القض�اء يف االعتراف بحكم املحكمني إذا ما رفض املحكوم عليه االس�تجابة حلكم املحكمني

عن طواعية.

 -يف التحكيم يتم دفع أتعاب املحكمني وبقية املصاريف األخرى من قبل أطراف النزاع.

أما يف القضاء ،فإن راتب القايض تتحمله الدولة ،وال يتحمل املتقايض إال جزءا من املصاريف
اإلدارية للتقايض خيتلف مبلغها من دولة ألخرى .مع العلم بأن مصاريف التقايض قد ارتفعت
يف الس�نوات األخرية إىل درجة التس�اؤل هل مازال القضاء من املرافق العامة التي تسهر الدولة

عىل محايتها.

 -الق�ايض غير مقي�د بأج�ل معني إلص�دار حكم�ه (إال يف ح�االت ما يع�رف بالقضاء

املس�تعجل) .أم�ا املحك�م فيمك�ن تقييده بأجل إلص�دار احلكم وه�ذا األص�ل .وإذا ما جتاوز
التاريخ املحدد له من قبل أطراف النزاع إلصدار احلكم فقد يكون حكمه عرضة للبطالن .وقد

ترتتب عىل ذلك مسئولية مدنية يتحملها املحكم.

 -للق�ايض حق إبطال حكم املحكمني عند توف�ر رشوط اإلبطال .أما املحكم فال جيوز له

بأي حال من األحوال إبطال حكم القضاء.

ويمكن تلخيص العالقة بني التحكيم والقضاء كالتـايل:
 -تدخل القضاء يف التحكيم يكون يف ش�كل مؤازرة ومساندة إلنجاز الوظيفة التحكيمية

و يتم ذلك قبل صدور احلكم و طلب تنفيذه

 -تدخل القضاء يف جمال التحكيم يف شكل مراقبة ألعامل التحكيم ويتم ذلك يف مرحلة ما

بعد صدور احلكم و طلب تنفيذه حيث تنتهي والية املحكم بالفصل يف النزاع.
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 -يكون التدخل يف أضيق احلدود عندما يكون التحكيم دوليا ومؤسس�يا كام هو الش�أن يف

التحكيم يف املركز اإلسالمي الدويل للمصاحلة والتحكيم موضوع هذا البحث.
التحكيم املؤسسي/املنظم والتحكيم احلر (.)ad hoc

التحكي�م احلر هو التحكيم ال�ذي يلجأ فيه أطراف اخلصوم�ة إىل اختيار حمكم أو حمكمني

بكام�ل حريتهم ليتولوا البت يف النزاع .ويس�تند اختي�ار املحكمني يف هذا الصنف من التحكيم

عىل املعرفة الش�خصية للمحكم .أما التحكيم املؤسسي ،فهو حتكيم أمام هيئات ومراكز حتكيم
دائم�ة .وم�ع تنام�ي دور التج�ارة الدولية واتس�اع نطاق املنازع�ات وتعقيده�ا ،انحرص نطاق

التحكي�م احل�ر ليتم االحتكام أمام هيئ�ات ومراكز حتكيم دائمة .ومراكز التحكيم املؤسسي ال
تتوىل التحكيم بنفس�ها ،وإنام تقترص مهمتها عىل هتيئة التحكيم ألطراف النزاع وتيسريه ،وذلك
بمس�اعدهتم عىل اختيار حمكميهم بفضل القوائ�م التي تعدها تلك املراكز ،وإعداد املكان الذي

جتتمع فيه هيئة التحكيم .ومن أس�باب تفضي�ل هذا النوع من التحكيم عىل التحكيم احلر نذكر
ما ييل:

 -يوف�ر التحكيم املؤسسي للخصوم عديد ًا من الضامنات وذلك بما لدهيا من أجهزة فنية

وطاقات برشية قادرة عىل متابعة ملف التحكيم يف كل أطواره.

 -ش�فافية تعيين املحكمين حيث إن املرك�ز إذا ما كل�ف بذلك خيتار املحكمين بناء عىل

كفاءهتم مع األخذ بعني االعتبار طبيعة النزاع املعروض.

 -حف�ظ امللفات التي تم عىل أساس�ها فض النزاع بأرش�يف املركز لعدة س�نوات ،وذلك

هبدف متكني أطراف النزاع من استرجاع مؤيداهتم أو مراجعة األحكام التي صدرت بش�أهنا،
أو احلص�ول عىل نس�خ من تقارير اخلرباء .وه�ذه اخلدمات ال يوفره�ا التحكيم احلر ألن مهمة

املحكمني يف هذا الصنف من التحكيم تنتهي بصدور احلكم.
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 -ق�د يضط�ر املحكمون إصدار ق�رارات وقتية أو متهيدية حس�ب طبيعة الن�زاع وطلبات

األطراف .ويتعني تضمني هذه األحكام املؤقتة ألهنا قد تكون عرضة للطعن أو توقيف تنفيذها.
ومثل هذه اخلدمات يوفرها التحكيم املؤسسي بيسر ألنه يتمتع كام ذكرنا بإدارة متكاملة جتعله

كفي ً
ال بضامن مثل هذه احلقوق.

 -التحكيم املؤسسي يس�هم يف مساعدة أطراف النزاع قبل عرض النزاع عىل املركز وذلك

بوض�ع الشروط النموذجية لبن�د التحكيم عىل ذمة األط�راف قصد إدراجه�ا ضمن عقودهم

لتفادي وجود رشوط حتكيم مبهمة عادة ما تكون عرضة للبطالن.

 -يف التحكي�م املؤسسي يت�م تف�ادي ع�وارض التعطيل أو املس�ائل اجلانبية الت�ي تطرأ يف

التحكي�م احل�ر يف بدايته .ومن أمثلة ذلك رفض أحد أطراف الن�زاع تعيني حمكمه ،أو طلب رد
املحك�م ،أو تقاعس أحد املحكمني يف أداء مهمته ،أو انس�حاب املحكم قبل صدور احلكم.
فإن مثل هذه الطلبات واحلاالت يتم النظر فيها طبق نظام املركز .أما يف التحكيم احلر فيتم تعليق

اإلجراءات إىل غاية احلسم يف املوضوع من قبل القضاء .وبناء عليه يكون التحكيم املؤسيس يف

وضع أكثر ضامنا لتشكيل هيئة التحكيم ،ويكفل استمرارية التحكيم.

 -يف التحكي�م املؤسسي ال يط�رح موضوع مق�ر التحكيم فمقر مؤسس�ة التحكيم هو من

حي�ث املب�دأ مقر التحكي�م .أما يف التحكيم احلر فلا يعرف مكان التحكي�م ،وهو مصدر نزاع
واسع بسبب الضغوط التي قد متارس بسبب اختيار املكان.

 يف التحكيم احلر كثريا ما يقع انسحاب أحد املحكمني عقب خالف بينه وبني زمالئه املحكمني اآلخرين .
ويقع أحيانا بمجرد رغبة املحكم يف عرقلة اإلجراءات عندما يشعر بضعف مركز اخلصم الذي اختاره.

ومثل هذه العوارض هلا معاجلة يف التحكيم املؤسيس كام ذكرنا.
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مزايا التحكيم:

للتحكي�م عىل إطالق�ه مزايا ينفرد هبا مقارن�ة بالقضاء ،ولكن التحكي�م املتخصص الذي

ينتهجه املركز اإلسالمي الدويل للمصاحلة والتحكيم له مزايا إضافية وجبت اإلشارة إليها.

(أ) مزايا التحكيم مطلق ًا:
 -الرسعة يف حسم النزاع وذلك لعدة أسباب منها تفرغ املحكمني من ناحية وعدم تقيدهم

باإلجراءات الش�كلية (املعتمدة عادة من قبل القضاء) التي هتدر أحيانا أصل احلق وحتول دون

تأمين�ه .كما أن اس�تبعاد طرق الطعن املعهودة يف القضاء من ش�أنه أن يش�كل عنرصا إضافيا يف

الرسعة.

 -وج�ود حمكمين ضالعني يف جمال النزاع املعروض عليهم إذ ال يقع اللجوء إىل اخلرباء إال

نادرا ،إضافة إىل معرفتهم للقوانني واألعراف التجارية .وكثريا ما يتم اختيار املحكمني بناء عىل
انتامئهم للقطاع يصنف فيه النزاع .ويف التحكيم الدويل يمكن اختيار املحكمني بناء عىل متكنهم

من اللغة التي أعدت هبا العقود والوثائق موضوع النزاع.

 -الرسية املطلقة يف فض النزاع ألن جلسات املحكمني غري علنية .وتربز قيمة هذه الرسية

جلي�ة يف التحكي�م الدويل حيث يفضل أحيانا عدم رفع القضية إىل املحاكم النظامية حفاظا عىل

أرسار املعاملة.

 -اس�تعداد أط�راف الن�زاع قبول حك�م املحكمني ع�ن طواعية ألن هن�اك اطمئنان حلكم

املحكمين وتعه�د معن�وي مس�بق بتنفي�ذ احلكم بناء على أن التحكي�م عدال�ة تصاحلية .فجل
الق�رارات الصادرة عن هيئات التحكيم تنف�ذ طواعية دون جلوء األطراف إىل املحاكم النظامية

للمصادقة عىل قرارات التحكيم.
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(ب) مزايا التحكيم بالنسبة للمؤسسات املالية التي حتتكم لنظم ولوائح املركز اإلسالمي

الدويل للمصاحلة والتحكيم.

إضاف�ة إىل املزاي�ا املذك�ورة أعلاه إن احت�كام املؤسس�ات املالي�ة اإلسلامية أم�ام مركز

متتخصص له مزايا نوعية :

 -مطابقة قرارات هيئة التحكيم ألحكام الرشيعة اإلسالمية وذلك بصدور أحكام مطابقة

للرشيعة اإلسالمية من متخصصني يف املعامالت املالية اإلسالمية بشقيها الفني والرشعي .فبعد
أكثر من ثالثني س�نة من ممارس�ة الصناعة املالية اإلسلامية عموما والعمل املرصيف اإلسلامي

املنظ�م خصوصا ،وبعد صدور مئات الفتاوى يف جماالت ش�تى من فق�ه املعامالت ،توفرت يف

نفس الوقت طاقات متمرس�ة يف اس�تيعاب خصوصي�ات القضايا املرصفي�ة املعارصة واقرتاح

احللول الرشعية املناسبة هلا.

 -قط�ع الطريق عىل املامطلني :األصل ان تكون املؤسس�ات املالية اإلسلامية أحرص من

غريها من املؤسسات املالية عىل اختيار التحكيم كصيغة لفض النزاعات ألن الرضر عليها أكرب
من املؤسسات التقليدية .فاملؤسسات املالية اإلسالمية التي حيرم عليها تقايض غرامات التأخري
تعويضا عن فرص االستثامر التي ضاعت بسبب التأخري حتتاج إىل صدور حكم يف وقت وجيز

السترجاع حقوقها .وهذه الوظيفة يؤدهيا مركز التحكيم .أما املؤسس�ات املالية التقليدية التي

تتقاىض غرامات تأخري فرسعة البت يف القضايا ليست هلا أمهية بنفس الدرجة ،ألن يف غرامات
التأخري بالنسبة للمؤسسات املالية التقليدية تعويض ًا ولو جزئي ًا.

 -مدى قدرة املحاكم عىل معاجلة املس�ائل املستجدة يف جمال املعامالت املالية :أثبتت بعض

املحاك�م الت�ي نظ�رت يف قضايا ختص املعامالت املالية اإلسلامية عدم قدرهت�ا عىل فهم طبيعة
وأبع�اد املعاملات املالية اإلسلامية .ونعني هنا املحاك�م الربيطانية التي تعرض عليها س�نويا
نس�بة كبرية من القضايا (بحكم النص يف عقود متويل بعض املؤسس�ات املالية اإلسلامية عىل
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اختصاص تلك املحاكم) يف مسائل ختص مدى تطابق معاملة مرصفية معينة مع أحكام الرشيعة

اإلسلامية .وم�ن أمثلة ذلك مبادرة إحدى املحاكم الربيطاني�ة إىل «تعيني خبريين إلبداء الرأي
حول الصيغة القانونية لعقد املرابحة والرشوط االبتدائية التي جيب أن تتوفر فيه».

 -وتعليقا عىل تعيني خرباء لإلدالء برأهيم يف مسألة فقهية/قانونية ،نرى أن جلوء التحكيم

إىل اخلبرة أمر اس�تثنائي ويف مس�ائل فنية ال يدركه�ا إال أهل االختصاص الدقي�ق ألن مقياس
اختي�ار املحكمين يش�مل خربهتم العلمي�ة والعملية .أم�ا أن يتم تعيين خبري يف مس�ألة فقهية

ص�درت بش�أهنا فتاوى منذ بداية ثامنينات القرن امل�ايض ،فهو اختيار غري موفق ألن فيه مضيعة

للوقت من ناحية وكلفة إضافية غري مربرة.

 -اإلمل�ام باجلوان�ب الرشعي�ة للمعاملة موضوع الن�زاع :إن اإلملام باجلوان�ب الرشعية من

املس�ائل التي جيب توفرها يف املحكم الذي ينظر يف قضايا هلا عالقة بفقه املعامالت من املس�ائل

املهمة .وقد الحظنا يف بعض األحكام الصادرة عن املحاكم الربيطانية التي نظرت يف قضايا هلا
عالقة بالصناعة املالية اإلسالمية سوء فهم ألحكام فقه املعامالت الشىء الذي أدى يف كثري من

األحي�ان إىل احلكم بصحة املعاملة (من الناحية القانونية) رغم بطالهنا من الناحية الرشعية ،أو
إعادة تكييفها (لتس�تجيب لقوالب القانون الوضعي الربيطاين) بالرغم من صحتها من الناحية

الرشعية.

 -التقي�د املطلق بالرشوط :تقيد املحكمني املطلق بتطبيق أحكام الرشيعة كام هو منصوص

عليه يف بند التحكيم ،وكام هو منصوص عليه يف لوائح مركز التحكيم (يف التحكيم املؤسسي)
ألن املحكم يس�تمد نفوذه م�ن اتفاق التحكيم .أما املحاكم فحتى م�ع وجود النص عىل تطبيق
أح�كام الرشيع�ة فقد ال تتقيد هبذا البن�د .ومن أمثلة ذلك ما ذهبت إلي�ه املحاكم الربيطانية من

اس�تبعاد تطبيق مبادىء الرشيعة اإلسلامية ،بل طبقت قوانني دولة مقر البنك الذي مل تتضمن
جملته التجارية ما ينظم املنتجات املالية اإلسالمية .وكانت النتيجة تطبيق القانون الوضعي سواء

كان قانون دولة مقر البند أو القانون الربيطاين.
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 -ع�دم تأث�ر املحك�م باملحي�ط القانوين :املحكم ال س�لطان علي�ه وال خلفية ل�ه إال التقيد

باتفاقية التحكيم خوف ًا من تعرض حكمه للبطالن .أما املحاكم فهي عادة ما تكون حريصة عىل
ع�دم التناق�ض يف إصدار أحكامها .وم�ن أمثلة ذلك إذا كان القانون يأخ�ذ بمبدأ الفائدة أخذا
وعط�اء ،فلا يتوقع أن يلتزم الق�ايض برشط تطبيق أحكام الرشيعة املنص�وص عليها يف العقد.
وهذا ما يفرس االجتهاد أحيان ًا يف اس�تبعاد أحكام الرشيعة وذلك باالس�تناد إىل إعادة التكييف

حتى تنصهر يف منظومة القانون الوضعي ،أو االحتجاج بالعرف ،أو بالنظام العام.

 -التحكي�م عنصر تقدي�م الرشيعة عىل غريها م�ن القوانني :التحكيم باب واس�ع لتطبيق

أحكام الرشيعة اإلسلامية ألن احلرية التي يوفرها التحكيم يف اختيار القانون الواجب التطبيق

على الن�زاع جتعل تقديم تطبيق الرشيعة عىل غريها من النظ�م القانونية أمرا واقعيا إذا ما أرادت
أطراف النزاع ذلك.

 -االسرتشاد بالسوابق القضائية لتحسني صياغة املعامالت :وجود مركز حتكيم متخصص

يف فض النزاعات التي ختص املؤسس�ات املالية اإلسلامية تطبيقا ألحكام الرشيعة ،سيسهم يف

إجياد رصيد من الس�وابق القضائية يف جمال فقه املعامالت ،تس�تفيد منه اإلدارات القانونية عند
صياغة العقود أو عند صياغة هيكلة املنتج اجلديد بام يضمن تفادي مواطن الضعف واهلشاشة.
فإصدار األحكام يف فقه املعامالت قد يساعد عىل مراجعة بعض الرشوط لتستجيب للضوابط

الرشعية.

 -التأثري عىل التصنيف :وجود نزاعات عالقة أمام املحاكم لفرتة طويلة دون البت فيها يؤثر

س�لبا عىل برنامج املؤسسات املالية اإلسالمية يف استقطاب موارد إضافية عن طريق الصكوك.
فالب�ت يف املعامل�ة يف فترة وجيزة يؤدي إىل غلق مل�ف النزاع بصفة هنائية ،ويعطي للمؤسس�ة

املالية اإلسالمية آفاقا أوسع مما لو كانت مكبلة بحجم كبري من النزاعات العالقة أمام املحاكم.

 -التحكيم وجه من أوجه العدالة الصلحية :يف املؤسس�ات املالية اإلسلامية ال جيب
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أن تكون اخلصومة قطيعة بني املؤسستني املتنازعتني ،وإنام خالف عابر يتم طيه بعد صدور

احلكم ،ليستأنف التعامل إن مل يكن قد استأنف من قبل .وهذا املناخ يوفره التحكيم برسعته
ورسيت�ه وثقة أطراف الن�زاع يف املحكمني ويف املركز الذي يدي�ر التحكيم .أما التقايض بام

حيمل�ه م�ن إجراءات (نرش القضاي�ا يف أروقة املحاكم ،وربام اس�تغالهلا من قبل الصحف)
فخشية القطيعة وارد.

***
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اجلــــزء األول
مربر وجود مركز حتكيم دولي متخصص يف فض النزاعات
يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية
يمثل املركز اإلسلامي الدويل للمصاحلة والتحكيم لبنة أساسية يف البنية التحتية للصناعة

املالية اإلسلامية بإعتباره مؤسس�ة دولية مستقلة متخصصة غري ربحية إىل جانب مؤسسات
البنية التحتية األخرى.

 1/1إطار التأسيس :
أصب�ح للصريفة اإلسلامية كيان مس�تقل له سمات وخصائص ختتل�ف يف مضموهنا عن

الصريف�ة التقليدية  .وقد تعاظم هذا الدور ك ًام وكيف ًا منذ بداية األلفية الثالثة .ولكن بالرغم من

كثرة عددها وقوة وزهنا املايل تعمل املؤسسات املالية اإلسالمية حتت أنظمة قانونية قد وضعت

أساس�ا لتنظي�م أعامل البن�وك التقليدية ومل يرتجم تعاظم دور املؤسس�ات املالية اإلسلامية من
ناحي�ة الكي�ف إىل صي�غ وآلي�ات قانونية تعك�س خصوصية املنه�ج املتبع يف التعام�ل .ونتيجة

هل�ذا االختلاف الفكري بني صناع�ة الصريفة اإلسلامية والصريفة التقليدي�ة ظهرت احلاجة
 يمكن أن نقترص عىل ذكر أهم مؤسسات البنية التحتية للصناعة املالية اإلسالمية:
 -1هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ومقرها البحرين.
 -2جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ومقره ماليزيا.

 -3املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ومقره البحرين.
 -4الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف ومقرها البحرين.
 -5مركز السيولة ومقره البحرين.

 -6السوق املالية اإلسالمية ومقرها ماليزيا.
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ألن يكون للصناعة املالية اإلسلامية مؤسس�ات ٍ
بنية حتتية تنظم نش�اطها بحيث يصبح له كيان
مس�تقل ومتكامل .وتأس�يس املركز اإلسلامي ال�دويل للمصاحلة والتحكيم ومق�ره إمارة ديب

يندرج ضمن إطار س�د الف�راغ يف جمال فض النزاعات يف فقه املعاملات املالية بناء عىل أحكام

الرشيعة اإلسالمية وبالرسعة واملهنية املطلوبتني.

وللتأك�د من جدوى تأس�يس املركز عه�د ملكتب خربة دويل إعداد دراس�ة علمية للنظر يف

م�دى احلاجة إىل مركز متخص�ص يف فض النزاعات يف الصناعة املالية اإلسلامية وفق أحكام

الرشيعة اإلسلامية .وخلصت الدراس�ة التي أعدها مكتب اخلربة املتخصص إىل أن هناك من
األسباب املوضوعية ما يدعو إىل تأسيس املركز .ومن أهم دوافع إنشاء املركز ضبطت الدراسة

العنارص التالية:

 -لصناع�ة اخلدم�ات املالي�ة اإلسلامية خصائ�ص م�ن حي�ث الضواب�ط و املامرس�ة و

املصطلح�ات متيزها عن الصناعة املالية التقليدية .ومثل هذا االختالف حيتاج إىل آليات نش�اط
خمتلفةيف األهداف واآلليات بام فيها كيفية فض النزاعات.

 تطور حجم الصناعة املرصفية اإلسالمية يف السنوات األخرية بشكل ملحوظ. تطور وتعقيد املعامالت املالية عموم ًا واإلسالمية خصوص ًا . غياب خرباء يف الصناعة املرصفية اإلسالمية داخل األنظمة القانونية السائدة.يضاف إىل ذلك العنارص التالية:
 -املكانة املتميزة للصلح والتحكيم يف جمال املعامالت املالية عموم ًا واإلسالمية خصوص ًا

مع مرشوعية الصلح والتحكيم بالنص القرآين والسنة النبوية واإلمجاع.
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 -رغبة املتعاملني يف التجارة الدولية يف التحكيم حلس�م خالفاهتم .فال يكاد خيلو عقد من

عقود التجارة الدولية من رشط اللجوء إىل التحكيم.

 -بروز احلاجة إلجياد آلية لفض النزاعات عىل أس�اس الرشيعة اإلسلامية ،وذلك بسبب

تعاظم دور املؤسسات املالية اإلسالمية عددا (يقدر عدد املؤسسات املالية اإلسالمية من بنوك،
ورشكات تأمين ،ورشكات تأجير ،وصناديق اس�تثامرية بأربعامئة تقريبا ح�ول العامل) ونوعية
(تدي�ر هذه املؤسس�ات مئ�ات الباليني م�ن ال�دوالرات) ،برزت احلاج�ة إىل إجي�اد آلية لفض

النزاعات عىل أساس الرشيعة اإلسالمية.

 -تن�وع املنتج�ات املالية اإلسلامية وتش�عبها جعل م�ن الرضوري األخذ بعين االعتبار

خصائ�ص ه�ذه املنتجات وذل�ك باإلمل�ام باجلوان�ب الرشعية والفني�ة ،وإال تعطل�ت مصالح

املؤسسات املالية املذكورة.

 -قب�ول االحت�كام إىل قواع�د الرشيعة عىل نطاق واس�ع حيث أصبح االحت�كام للرشيعة

اإلسالمية من قبل عديد من اجلهات أمر ًا واقع ًا سواء من خالل الدراسات القانونية واألكاديمية

الت�ي ترى يف الرشيع�ة منهج ًا عادالً لفض النزاعات أو من قناعة رجال األعامل بمرونة وعدالة
وإنص�اف قواع�د الرشيع�ة اإلسلامية ،وذلك لق�درة الرشيعة على حتقيق الت�وازن يف احلقوق
والواجب�ات وتش�بثها بمبدأ العدل واإلنصاف كأم�ر ثابت وهو مبتغى كل اجله�ات العاملة يف

احلقل املايل.

 -غياب مركز حتكيم جتاري دويل متخصص يف املنطقة العربية واإلسالمية :باستثناء املركز

اإلسلامي للتحكيم التجاري بالقاهرة الذي تأسس س�نة  1991فإن العمل يف املراكز الدولية
واإلقليمية األخرى يقوم عىل تطبيق القوانني الوضعية التي اختارها أطراف النزاع.

 -ظه�ور مركز حتكي�م دويل متخصص يف املعامالت املالية اإلسلامية سيس�هم يف تعميق

مفاهيم التحكيم املهنية يف ذلك القطاع وحشد الطاقات املادية والعلمية لصالح القطاع.
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 -حرص املؤسس�ات املالية اإلسلامية من خالل التوصيات واملقرتحات الستكامل البنية

التحتي�ة للصناعة املالية اإلسلامية بجهاز قانوين دويل لفض النزاع�ات وذلك ملعاضدة القطاع
املايل اإلسالمي يف هذا اجلانب.

 -إحياء ونرش مبادىء الفقه اإلسلامي يف جمال املعامالت ألن األحكام التي ستصدر عن

املرك�ز س�وف تتجاوز البت يف الن�زاع بني اخلصوم لتصب�ح مرجعا هليئات حتكي�م أخرى حملية

وإقليمية ودولية .وعموما ستكون أحكام املحكمني مرجعا فقهيا للبحوث األكاديمية.

 2/1التخصص يف األهداف :
هيدف املركز باألساس لتنظيم الفصل يف النزاعات املالية والتجارية التي تنشأ بني املؤسسات

املالية والتجارية ،أو بينها وبني عمالئها ،أو بينها وبني الغري وذلك بصيغتي املصاحلة والتحكيم

بام ال خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية ،كام يقدم املركز عدة خدمات قانونية ورشعية مساندة
للصناعة املالية اإلسلامية منها تقديم االستش�ارات القانونية ،ويتم تفعيل دور املركز بصيغتي

الشرط واملش�ارطة التي يضعه�ا املركز بني أي�دي اإلدارات القانونية يف هذه املؤسس�ات املالية
اإلسلامية من أجل إدراجها يف العقود التي تربم أو بوثائق مس�تقلة ،كام يضع املركز عىل ذمة

 انظ�ر امل�ادة الثانية من النظام األس�ايس للمركز والتي نصت عىل ما ييل« :خيتص املركز اإلسلامي الدويل
للمصاحل�ة والتحكي�م (املرك�ز) بتنظيم ورعاي�ة الفصل يف كافة النزاع�ات املالية أو التجارية التي تنش�أ
بين املؤسس�ات املالي�ة أو التجارية الت�ي ختتار تطبيق الرشيعة اإلسلامية يف فض النزاع�ات أو بني هذه
املؤسسات وعمالئها أو بلينها وبني الغري عن طريق املصاحلة أو التحكيم كام هو مبني هبذا النظام»
 فيما يلي صيغة الشرط التحكيمي املعتمدة لدى املركز« :إذا نش�أ خالف بني الطرفين (األطراف) حول
تفسير أو تطبيق ه�ذه االتفاقية (العقد) حيال النزاع إىل هيئة حتكيم تفص�ل يف النزاع بحكم ملزم وهنائي
طبق�ا للقواع�د واإلج�راءات املنصوص عليه�ا يف نظام املركز اإلسلامي الدويل للمصاحل�ة والتحكيم
بديب» .أما صيغة املش�ارطة فهي كالتايل« :نش�ب بني الطرفني خالف/نزاع بش�أن (يذكر بإجياز مضمون
اخللاف وطبيعته) .وتس�وية هل�ذا النزاع ،يواف�ق الطرفان بموجب ه�ذا الرشط عىل أن حي�ال النزاع إىل
التحكي�م للبت فيه بش�كل مل�زم وهنائي طبق�ا لقواعد وإجراءات املركز اإلسلامي ال�دويل للمصاحلة
والتحكيم بديب»
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املحتكمين قائمة من املحكمني واخلبراء امللمني بأحكام الرشيعة اإلسلامية والقانون املقارن

وذوي الس�معة احلس�نة والنزاهة ويس�هم املركز يف الرفع من مس�توى الثقافة التحكيمية وذلك

بالس�هر عىل إعداد ال�دورات التدريبية والتواصل م�ع اإلدارات القانونية يف املؤسس�ات املالية
اإلسالمية.

***
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اجلــــزء الثاني
إجراءات وآليات نشاط املركـز
ينظ�ر آللي�ات النش�اط داخل املركز على أهنا امل�ؤرش لنجاع�ة التحكيم .ويف ه�ذا اإلطار

حيرص املركز عىل اإلدارة الفعالة يف التحكيم من الناحية اإلجرائية .كام حيرص املركز من ناحية
املوضوع عىل القانون الواجب التطبيق الذي وإن عهد يف اختياره ألطراف النزاع إال أنه ال جيب

أن خيال�ف أح�كام الرشيعة اإلسلامية .وقد توخى املرك�ز قدر ًا كبري ًا من املرونة لتيسير عملية
التحكي�م دون أن تنقلب تلك املرونة إىل مصدر مماطلة .كام أن االطمئنان عىل سلامة األحكام
الصادرة عن هيئات التحكيم داخل املركز قد حظيت بعناية ،حيث تم تش�كيل هيئة استش�ارية

للنظر يف مدى تطابق األحكام الصادرة عن هيئات التحكيم املش�كلة وفق أنظمة ولوائح املركز

مع مبادىء وأصول أحكام الرشيعة اإلسلامية دون أن تش�كل هذه اهليئة درجة تقايض ألن

حكم التحكيم هنائي.

 1/2حرص املركز عىل إإلدارة الفعالة يف التحكيم:
عىل املركز اإلسلامي الدويل للمصاحلة والتحكيم بصفته مؤسسة حتكيم دولية متخصصة

احل�رص على صدور أحكام س�ليمة من الناحي�ة اإلجرائية واملوضوعية حتى تك�ون مقبولة يف
حميط الصناعة املالية اإلسالمية وبعيدة عن الطعن فيها بالبطالن .ومن هذه اإلجراءات:
 إدارة التحكيم باقتدار وبحياد من قبل خرباء وخمتصني. انظر املادة  37من الئحة إجراءات التحكيم واملصاحلة باملركز التي نصت عىل ما ييل« :جيوز هليئة التحكيم
أن ترف�ع مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه إىل اهليئة الرشعية الت�ي يعتمدها املركز وللهيئة الرشعية أن

تدخ�ل تعديالت ش�كلية عىل احلكم .وهلا أيضا أن تلف�ت انتباه هيئة التحكيم إىل مس�ائل موضوعية هلا
عالقة بالرشيعة اإلسالمية دون املساس بام هليئة التحكيم من حرية يف صياغة احلكم.
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 احرتام رسية اإلجراءات. -عدم قبول تنظيم التحكيم بناء عىل طرف واحد يف النزاع .أما إذا كانت اتفاقية التحكيم

تتضمن بعض الغموض يف تعيني جهة التحكيم ،فإن ذلك من اختصاص هيئة التحكيم.

 -نشر التعديالت التي جيرهيا املركز عىل لوائح ونظم التحكيم حتى يكون املتنازعون عىل

بينة من التعديالت.

 -احل�رص على ص�دور أحكام تتوف�ر فيها مقوم�ات األحكام الس�ليمة م�ن حيث حرية

الدف�اع ،والتعلي�ل ،وعدم خمالفة أح�كام الرشيعة اإلسلامية ،وما جيب الن�ص عليه يف احلكم
كذكر املصاريف مع حتديد الطرف امللزم بدفعها أو نسب توزيعها بني األطراف.

 2/2القانون الذي جيب عىل املحكمني تطبيقه عىل موضوع النزاع:
إن املؤسس�ات املالي�ة اإلسلامية وإن كان�ت مرجعيته�ا األساس�ية ه�ي أح�كام الرشيعة

اإلسلامية إال أهن�ا ختض�ع يف نف�س الوق�ت لضواب�ط أخ�رى فهي بذلك تنش�ط حت�ت «تعدد
األنظمة» ،ونقصد بذلك:

 -القوانني والنظم الس�ارية يف البلدان التي تنشط فيها (نظم املصارف ،ورشكات التأمني،

ورشكات التأجري ،ورشكات التمويل ،والصناديق وغريها).
 -رقابة اهليئات الرشعية التي تتبعها.

 -املعايري واملبادىء اإلرش�ادية التي تصدرها مؤسس�ات البنية التحتي�ة (املعايري الرشعية

الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة ،وجملس اخلدمات املالية اإلسالمية).

 -املعايري الدولية التي تنظم كفاية رأس املال وخماطر اإلدارة ،والتدقيق وغريها.
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وعن�د احلديث عن القانون الواجب التطبيق ال بد م�ن األخذ بعني االعتبار تعدد األنظمة

املذك�ورة آنف� ًا .ويف جمال التحكيم ألطراف النزاع كامل احلرية يف حتديد القانون الذي جيب عىل

املحكمني تطبيقه عىل موضوع النزاع .ويف حالة عدم حتديد األطراف للقانون الواجب التطبيق

-س�واء يف العقد أو يف مش�ارطة التحكيم -يطبق املحكمون القانون الذي يرونه مناس�با ،سواء

كان قان�ون مكان إب�رام العقد ،أو قانون م�كان تنفيذه ،وذلك مع مراع�اة رشط العقد وقواعد
وأع�راف التج�ارة الدولي�ة وطبيعة الن�زاع .وقد أصدر جممع الفقه اإلسلامي ال�دويل قرارا يف

موضوع التحكيم وضع فيه األس�س العامة للتحكيم .كام أصدرت هيئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية معيار ًا يف هذا الشأن أشري إليه يف مقدمة هذا البحث.

وعمل ً
ا بما ج�اء بامل�ادة  11من النظ�ام األس�ايس للمركز «جيب على املحكمين االلتزام

بالقانون الذي اختاره أطراف النزاع .ويف حالة عدم حتديد القانون واجب التطبيق يف مش�ارطة
أو رشط التحكي�م فإن�ه يتعني عىل هيئة التحكيم اختيار القان�ون واجب التطبيق األكثر التصاقا
بالعق�د حمل النزاع مسرتش�دة بمكان انعقاد العقد ومكان تنفيذه وجنس�ية املتعاقدين وموطنهام
والقانون واجب التطبيق .ويف مجيع األحوال يتوجب عىل هيئة التحكيم اس�تبعاد األحكام التي

تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية يف القانون واجب التطبيق .وهليئة التحكيم أن ختتار من
املذاه�ب اإلسلامية وآراء املجامع الفقهي�ة واجتهادات هيئات الرقابة الرشعية يف املؤسس�ات

املالية اإلسالمية ما تراه مناسبا ملوضوع النزاع».

ولكن نشاط املؤسسات املالية اإلسالمية يف حميط قانوين تطبق فيه أحكام الرشيعة كام تطبق

في�ه القوانين الوضعية ،أو تطب�ق فيه أحكام القان�ون الوضعي مع قبول جزئ�ي بتطبيق أحكام
الرشيعة اإلسلامية ،وتعامل املؤسسات املالية اإلسالمية مع املؤسسات التقليدية التي تتمسك
عادة بتطبيق القانون الوضعي يف معامالهتا ،جعل من املناسب النظر يف احللول املمكنة للتعاون
بني مؤسس�ات هلا مرجعيات قانونية خمتلفة ،خاصة وأن التمويالت الكربى حتتاج إىل متويالت

 قرار رقم  )9/8(91الذي سبق ذكره.
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مشرتكة (التمويل املرصيف املجمع) .وقد تكون املؤسسة املالية اإلسالمية التي تربطها معامالت
مع مؤسس�ة تقليدية يف موقف تفاويض ال يمكنها من فرض قانوهنا ليحكم املعاملة كأن تكون
نس�بة مس�امهة البنك التقليدي يف متويل مرصيف مشرتك أكرب من نس�بة البنك اإلسالمي الشىء

الذي جعل بعض املؤسس�ات املالية اإلسلامية تقبل بتحكيم القانون الوضعي منطلقة تارة من

أن جل القوانني الوضعية يف العاملني العريب واإلسالمي مستمدة من أحكام الرشيعة اإلسالمية
وليس�ت هناك خمالفة مبدئية ورصحية بني الرشيعة وقانون املعامالت ،وتارة تقبل باألمر الواقع

لعدم ضياع فرصة التمويل ولو وجدت شبهة يف ذلك.

وال خيف�ى ما ملعرفة القان�ون الواجب التطبيق من أمهية خاص�ة يف املعامالت الدولية التي

حتتمل تطبيق أكثر من قانون .فإذا حصل خالف يف املعامالت الدولية سواء عرض عىل القضاء
أو التحكيم فال بد من معرفة القانون الواجب التطبيق .وتعد هذه املعرفة مسألة أولية تسبق كل

حل للنزاعات ،بل إن التسوية الودية نفسها ال ختلو من السعي ملعرفة القانون الواجب التطبيق

وذلك لتقدير حجم ونوعية التنازالت التي يعتزم كل طرف القيام هبا.

كما أن بعض املؤسس�ات اإلسلامية ذهب�ت يف نفس االجتاه م�ع افتراض أن يف القوانني

الوضعي�ة م�ا ق�د خيالف أح�كام الرشيعة اإلسلامية فتحوطت بذك�ر صيغة تنص على تطبيق

القانون الوضعي «بام ال خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية».

وق�د اثبتت التجربة أن مثل هذه الصي�غ وخاصة التوفيقية منها  -التي تبدو وكأهنا أعطت

لكل مدرس�ة فكرية حظها من التفعيل -كانت س�ببا مبارشا يف ترضر بعض املؤسس�ات املالية

اإلسلامية مل�ا ح�ان وقت تفعي�ل الصيغة وع�رض األمر عىل القض�اء للبت يف الن�زاع ،وذلك
بتفسير س�لبي لتلك الصيغ كانت نتيجته التقليل من شأن أحكام الرشيعة اإلسالمية إن مل يكن

االس�تبعاد الكيل وهو أمر مل تتوقعه املؤسس�ات التي نصت عىل مث�ل تلك الرشوط والتي رأت

فيها خمرجا يقوم عىل عدم استبعاد القانون الوضعي وعدم اغفال أحكام الرشيعة اإلسالمية.

مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

29

د .عبد الستار اخلويلدي

ومع بدء نش�اط املركز اإلسالمي الدويل للمصاحلة والتحكيم الذي أسسته الصناعة املالية

اإلسالمية نفسها ليكون مرجعها يف جمال فض النزاعات ،فقد طرأ عىل موضوع القانون الواجب
التطبيق املطروح عنرص ًا جديد ًا قد يعطي للموضوع أبعادا أخرى يتعني دراستها.

 3/2املـرونــة يف اإلجـــراءات :
من نقاط قوة املركز يف هذا اجلانب أن نظام التحكيم يف املركز ال يتأثر بقانون وطني معني.

فاإلج�راءات القانونية التي يرعاها املركز بالرغم من وجود مقر املركز بديب ،يمكن أن جترى يف
أي مكان بالعامل .واملرونة قد تكون برصيح نصوص النظام األسايس ولوائح املركز ،وقد تكون

عن طريق اإلصغاء حلاجة الصناعة املالية اإلسلامية واالس�تجابة خلصوصياهتا باقرتاح حلول
خاصة ،وقد تكون باختاذ جمموعة من اإلجراءات لتفادي املامطلة.
 1/3/2املرونة بمقتىض النصوص:
يظه�ر املرك�ز مرون�ة كبيرة يف جمال ف�ض النزاع�ات بالتحكيم حي�ث نصت امل�ادة  3من

النظ�ام األس�ايس وامل�ادة  6من الئحة إجراءات املرك�ز عىل إمكانية اختيار م�كان التحكيم من
قب�ل األط�راف .أما بش�أن لغة التحكي�م فيمكن اختيارها عىل نحو يتس�م باملرون�ة فاألصل أن
يت�م التحكي�م باللغ�ة العربية وقد يتف�ق األطراف أو تق�رر هيئة التحكيم لغة أخ�رى متى رأت

لذلك رضورة تس�توجبها ظروف ومالبس�ات اخلصومة التحكيمية .ويف كل األحوال جيب
أن يصدر احلكم باللغة العربية وذلك لألمهية التي يوليها املركز يف صياغة حكم التحكيم الذي

نصت املادة الس�ابعة من الئحة إجراءات التحكيم واملصاحلة عىل ما ييل« :جيرى التحكيم باللغة العربية،
 َّ
أوأي لغة أخرى يتم االتفاق عليها أو تقررها اللجنة ،وجيوز للهيئة أن تقرر االستامع إىل أقوال األطراف
والش�هود واخلرباء الناطقني بغري اللغة العربية باالس�تعانة بمرتجم معتمد بعد أدائه اليمني أمام اهليئة كام

جيوز للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراءات مرافعة بلغة أجنبية عىل ان ترفق هبا ترمجة عربية
ويف مجيع األحوال يصدر احلكم باللغة العربية ».
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ق�د حيت�وي يف طياته بعض املصطلحات الفقهية التي خيش�ى من ترمجتها تغيير املقصود منها أو
سوء فهمها عند التنفيذ.

وح�ول مدة إصدار احلكم فقد حرص املركز عىل أن ال تتجاوز مدة التحكيم  6أش�هر من

يوم إحالة ملف القضية إىل اهليئة مع إمكانية متديد مدة التحكيم لفرتة ال تتجاوز ستة أشهر عىل
أن يكون الطلب مسبب ًا  ،وتظهر املرونة أيض ًا يف تعيني املحكمني باإلضافة إىل مجلة املزايا التي

يوفرها املركز للمحتكمني.

وت�م إدراج بند التحكيم اخلاص باملركز يف عقود العديد من املؤسس�ات املالية اإلسلامية

باإلضاف�ة إىل ع�دة فعالي�ات وملتقي�ات تكميلي�ة لعم�ل املرك�ز ومس�اندة للصناع�ة املالي�ة

اإلسالمية.

كام يعكف املركز حالي ًا عىل إعداد خطط مس�تقبلية كالربامج املزمع تنفيذها يف جمال تأهيل

املحكمين يف جمال ف�ض النزاعات املالية اإلسلامية بالتع�اون مع املعهد اإلسلامي للبحوث
والتدري�ب التابع للبنك اإلسلامي للتنمية وذلك عرب برنامج تدريبي عايل املس�توى جيمع بني
البعدين القانوين والرشعي باإلضافة إىل عدة ملتقيات وفعاليات التي تصب يف حتقيق أهدافه.

وت�م تعزي�ز وظيفة املركز يف أداء مهمته بصدور املعيار الرشع�ي رقم  31الصادر عن هيئة

املحاس�بة واملراجع�ة للمؤسس�ات املالية اإلسلامية والذي يعتبر املرجع العلم�ي واإلجرائي
للتحكيم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

 انظ�ر م�ا ورد باملادتين  30و 31من الئحة إج�راءات التحكيم واملصاحلة .بالنس�بة للامدة  30فقد نصت
عىل أنه «يصدر حكم اهليئة باألغلبية .ويف مجيع األحوال يصدر احلكم خالل مدة أقصاها ستة أشهر من

ي�وم وتاري�خ إحالة ملف القضية إىل اهليئ�ة ،ما مل يتفق األطراف عىل مدة أخ�رى لصدور احلكم ويتعهد
األط�راف بتنفيذ احلكم فورا» .أما بالنس�بة للامدة  31فقد نص�ت عىل أنه «جيوز للجنة املوافقة عىل طلب

اهليئة متديد مدة التحكيم لفرتة ال تتجاوز س�تة أش�هر عىل أن يكون الطلب مسببا وأن يقدم قبل شهر من
انتهاء املدة األصلية».
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 2/3/2املرونة باالس�تجابة للحاالت اخلاص�ة :اقرتاح صيغة لفض النزاعات ذات املبالغ

الصغرية:

م�ن خالل اتص�ال املركز باملؤسس�ات املالية اإلسلامية عرب العامل ونظ�را الختالف البيئة

القانوني�ة م�ن دولة ألخرى طلب�ت بعض املؤسس�ات املالية م�ن املركز أن يت�م التفكري بصيغة
حتكيمي�ة مناس�بة للتفريق بني املنازعات الصغيرة املحلية والتي ترى فيها تلك املؤسس�ات بأن

القضاء أنس�ب حللها واملنازع�ات األخرى التي ترى تلك املؤسس�ات إخضاعها لبند التحكيم
من خالل املركز اإلسالمي الدويل للمصاحلة والتحكيم ،وبعد الدراسة والتدقيق خلص املركز

إىل صياغة جتمع بني التحكيم والقضاء وهي كالتايل:

«إذا نش�أ خالف بني البنك والعميل حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية  -العقد  -حيال

الن�زاع إىل هيئ�ة حتكي�م تفص�ل يف النزاع بحك�م هنائي و ملزم طبق� ًا لقواعد وإج�راءات املركز
اإلسالمي الدويل للمصاحلة والتحكيم بديب.

وحي�ق للبنك دون العميل اللجوء إىل القضاء البحرين�ي بالرغم من وجود رشط التحكيم

أعلاه ،على أن يبقى اللجوء اىل طلب املصاحل�ة من خالل املركز متاح� ًا للطرفني متى توافقت
إرادتامه�ا عىل ذلك .وعىل طالب الصل�ح أن خيطر الطرف اآلخر برغبته باملصاحلة عىل أنه إذا مل

يرد الطرف اآلخر يف غضون أسبوع يعد ذلك رفضا ضمنيا للمصاحلة.

وعلى البنك إخطار املركز بكتاب مضمون الوصول يفيد اللجوء للقضاء قبل أس�بوع من

الب�دء يف إج�راءات التق�ايض إذ يعد إحال�ة موضوع النزاع للقض�اء بمثابة التن�ازل النهائي عن
صيغة التحكيم يف موضوع هذا النزاع».

مع العلم بأن عقود البنك املعنية بإدراج هذه الصيغة التحكيمية اخلاصة جيب أن ال تتجاوز

قيمتها مبلغا معينا كأن يكون مخس�ون ألف دوالرا أمريكيا .ولتفعيل هذا الرشط اخلاص ينبغي
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على البن�ك اعتامد تصني�ف لعقوده وذلك باس�تخدام الصيغ�ة العامة لشرط التحكيم يف باقي

العقود والصيغة اخلاصة يف العقود صغرية احلجم ،حيث يمكن للبنك اللجوء للقضاء النظامي
دون التحكي�م يف املنازعات البس�يطة مع عمالئه أوغريهم كام جين�ب البنك مماطلة املدين إذا ما

ق�رر اللجوء للقضاء وإطالة أمد التقايض .واملركز دائم اإلصغاء للخصائص التي تثريها بعض
املؤسسات املالية للنظر يف كيفية التفاعل معها بام خيدم املؤسسات املالية املعنية دون خمالفة لنظم

ولوائح املركز.

 3/3/2التعامل مع مسألة حتكيم غري املسلم:
ط�رح على إدارة املرك�ز يف أكثر من مناس�بة مس�ألة موق�ف املركز من حتكيم غري املس�لم.

ونعتق�د يف هذا الس�ياق ب�أن املعامالت املالية اإلسلامية هي ثقافة وليس�ت نصوصا فقط .فال

يمكن أن نطلب من املحكم عىل سبيل املثال تطبيق بنود عقد اإلجارة والتأمينات التي حتيط به،

والعالقة بني املضارب ورب املال ،وعقود املش�اركات إذا كان ال يملك دراية واس�عة بالقواعد
الكلية كقاعدة الغنم بالغرم .ومقولة أن العقد رشيعة األطراف  -وهي قاعدة راسخة وتشرتك
امل�دارس القانوني�ة يف الثن�اء عليها -ال يمكن أن تش�كل لوحدها مفتاحا لتفسير كل املس�ائل

القانونية والرشعية التي تطرحها املعاملة .وال بد أن يعزز ويفرس العقد بقواعد أخرى مساندة.
وبناء عليه ،عىل املحكم املسلم أن تكون له ذهنية أوسع من قانون بلده أو املدرسة القانونية التي

نش�أ فيها .كام يتعني عىل املحكم غري املس�لم ان يستجيب هلذه الرشوط .فاستبعاده من التحكيم

يف املعامالت املالية اإلسلامية إذا تم ليس بس�بب دينه ،وإنام بس�بب ما حيمله من ثقافة قانونية
تعترب الفائدة جزءا أساسيا يف املعامالت املالية (مقابل إجارة العملة) ،وترى يف غرامات التأخري
معاملة عادلة ملا فات الدائن من كسب دون النظر يف عرس املدين.

هذا وجتدر اإلش�ارة بأنه بعد ظهور جهات حتكيم إسلامية متخصصة يف املعامالت املالية

اإلسلامية ،أصبحت مس�ألة إحالة النزاع إىل جهات حتكيم غري إسلامية غري مربرة .وجلهات
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التحكيم اإلسلامية أن تس�تقطب الكفاءات حس�ب ضلوعها ومهارهتا يف جمال فقه املعامالت
دون أن يكون الدين حاجزا يف ولوج هذا املجاالت.

 4/2آليات احلد من املامطلة :
إن الكثير م�ن اإلج�راءات التي تن�ص عليها القوانين يف املجال القضائ�ي أو يف غريه من

املج�االت ،كثريا ما يتم س�وء اس�تخدامها حتى من الذي�ن جاءت تلك القوانين واإلجراءات

حلاميتهم ،لتتحول من صيغ وآليات إجيابية غرضها بلوغ أقىص درجات العدالة كحامية احلقوق
واحلريات إىل حيل غايتها هدر احلقوق واملراوغة.

ومل يشذ التحكيم الذي يتسم يف األصل بالرسعة يف فض املنازعات عن هذه القاعدة .فمن

خالل قراءة القوانني املنظمة للتحكيم نجد أن تلك القوانني قد اختذت جمموعة من اإلجراءات

يفه�م منه�ا التصدي وقط�ع الطريق عىل مماطلة أح�د أطراف النزاع وهذا متوق�ع ألن التحكيم

كالقضاء النظامي قد ال يقبل كل أطراف النزاع مبدأ املثول أمام العدالة أصال أو حتى مماطلة
أحد املحكمني وهذه مماطلة مستغربة ،لكنها غري مستبعدة متاما.

وقد حرص املركز عىل مس�ألة ردع املامطلني مع الس�عي للحفاظ عىل التوفيق بني القواعد

اإلجرائي�ة الكبرى التي حتك�م اإلجراءات القضائية عموما ،وبني سير إج�راءات التحكيم يف

ظ�روف مناس�بة ،وكذلك التوفيق بني اس�تقاللية التحكيم كعدالة اتفاقي�ة وبني رضورة تدخل

القضاء عند احلاجة.

 انظ�ر مقالن�ا ح�ول «التعليق عىل معي�ار التحكيم رق�م ( »)31املق�دم يف املؤمتر الدويل ال�ذي نظمته كلية
القان�ون بجامعة اإلمارات حت�ت عنوان التحكيم التجاري الدويل -أهم احلل�ول البديلة حلل املنازعات

االقتصادية .أبوظبي  23-21أبريل 2008

 املامطل�ة يف التحكيم مس�تهجنة وتنم عن غي�اب املنطق عند أحد أطراف الن�زاع ألن اللجوء إىل التحكيم
يقوم عىل اتفاق بحيث ال جيرب طرف النزاع عىل قبول التحكيم ِإال بموافقته .وهذا بخالف القضاء الذي
يتم قرس ًا .
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 1/4/2احلد من املامطلة التي سببها اطراف النزاع:
أثب�ت الواقع أنه ليس غريبا أن يس�عى أحد أط�راف النزاع إىل تعطيل إج�راءات التحكيم

بش�تى الوس�ائل وذلك س�واء لعدم اقتناعه بالتحكيم بالرغ�م من موافقته الكتابي�ة عليه ،أو
لتأجيل صدور احلكم املتوقع صدوره ضده ،وبالتايل كسب الوقت .ومن اإلجراءات التي عادة
ما يتوخاها هذا الصنف من املحتكمني والتي أصبح تقليدية :الطعن يف اختصاص هيئة التحكيم

من حيث النظر يف القضية ،ورد املحكمني وذلك بالطعن يف حيادهم واستقالليتهم ونزاهتهم.
(أ) الطعن يف اختصاص هيئة التحكيم :قيام التحكيم عىل االتفاق وتعيني حمكمني للفصل

يف النزاع (كام يفعل القضاة بالرغم من أهنم ليسوا قضاة) ،جيعل من اليسري الطعن يف اختصاص

هيئ�ة التحكي�م ،وذلك باللج�وء إىل القضاء للطع�ن يف اختصاص هيئة التحكيم الش�ىء الذي
يستغرق وقتا وجهدا وماال مما يضعف املؤسسة التحكيمية برمتها عالوة عىل احلط من معنويات
الطرف اآلخر بكسب الوقت.

ورد ًا على ه�ذا اهلاجس ،أرس�ى القانون قاعدة أساس�ية وهي «اختص�اص هيئة التحكيم

يف حتدي�د اختصاصه�ا» .وهذه القاعدة تبنتها املادة  19من الئح�ة إجراءاتا التحكيم واملصاحلة

باملرك�ز حي�ث نص�ت عىل ما يلي« :ختتص هيئ�ة التحكي�م بالفص�ل يف املوض�وع املتعلق بعدم
اختصاصه�ا ،ويش�مل ذل�ك الدف�وع املبنية عىل عىل ع�دم وجود اتف�اق حتكي�م أو بطالن هذا

االتفاق .»...ومضمون هذه القاعدة أن الدعوى بعدم اختصاص هيئة التحكيم من اختصاص
اهليئ�ة نفس�ها بحيث ال يع�رض البت يف موض�وع االختصاص عن�د املنازعة في�ه إال أمام هيئة

التحكي�م قب�ل غريها من اهليئ�ات .ونتيجة لذلك إذا ع�رض املوضوع عىل املحكم�ة قبل إبداء

هيئ�ة التحكي�م نظرها فيه ،فعىل املحكمة أن تعلن عدم اختصاصه�ا حتى اصدار هيئة التحكيم
 هذا يدل عىل عنارص النزاع تسري يف اجتاه يرى أحد األطراف أن هذا االجتاه ال خيدمه.

 ه�ذا وجتدر اإلش�ارة بأن اللج�وء إىل املحاكم النظامية ال خيلو من الطعن بع�دم اختصاص تلك املحاكم،
ولكن عىل نطاق حمدود مقارنة بالتحكيم.
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قراره�ا يف املوض�وع .ومن املزايا العملية هلذه القاع�دة أهنا متنع أحد أطراف النزاع من تأخري أو

قط�ع سير إجراءات التحكيم دون وج�ه حق .ولكن هذا ال يعني أن نتيج�ة نظر هيئة التحكيم
يف اختصاصه�ا تفرض حتام عىل املحاكم وال ختض�ع للطعن .فمن حق أطراف النزاع الطعن يف
اختصاص هيئة التحكيم بصيغة طلب ابطال حكم املحكمني .ولوال هذه القاعدة األساسية يف

التحكي�م لفتح الباب على مرصاعيه ملن يرغب يف املامطلة للطع�ن يف اختصاص هيئة التحكيم
أم�ام القضاء وتعطي�ل املؤسس�ة التحكيمية برمتها .ولكن ه�ذه القاعدة ليس�ت حمل امجاع بني
القوانين .فهناك قوانني تس�مح بوجود القاعدة من حيث املب�دأ ،لكن ال متنع أطراف النزاع من
اللجوء إىل القضاء للنزاع يف اختصاص هيئة التحكيم.

(ب) رد املحكمين :حي�ق ألطراف الن�زاع رد املحكمين إذا توفرت الشروط املنصوص

عليه�ا يف املج�ال من حياد ونزاه�ة ،أو قد ينص عليه�ا أطراف النزاع .ومث�ل هذا احلرص عىل

تطابق رشوط املحكم مع املطلوب اتفاق ًا أو قانون ًا أمر مرشوع يف حد ذاته ،ولكن يكمن املأخذ
يف استغالل احلامية القانونية من قبل أطراف النزاع تعسف ًا .فقد يلجأ أحد اطراف النزاع إىل الرد
بغاي�ة تأخري الب�ت يف القضية أو حتى ش�ل التحكيم .ويبذل املحتكم أقىص جهده ليعدد س�بل

التق�ايض امام املحاكم .فعادة ما يقايض يف الرد أمام حمكمة مؤسس�ة التحكيم ألهنا مل تس�تجب
لطلب�ه ،أو أم�ام حمكم�ة الطرف الذي عين املحكم .ولك�ن املحاكم يف جمملها مل تس�تجب هلذا
الطل�ب ألن الق�رار الذي اختذته هيئ�ة التحكيم بتعيني املحكم أو رف�ض رد املحكم ليس حكام

قابل ً
ا للطع�ن ،ولكنه جمرد إدارة العدالة .وس�محت املحاكم يف القانون املق�ارن بأن يتم الطعن
عند طلب التصديق عىل احلكم أو الطعن باالبطال بعد صدور احلكم .وقد أخذت نظم ولوائح
املرك�ز بمب�دأ احلق يف رد املحكمني من قب�ل أطراف النزاع ،ولك�ن دون أن يفيض هذا احلق إىل

تعطيل التحكيم .فقد نصت املادة  17من الئحة إجراءات التحكيم واملصاحلة يف فقرهتا األوىل
عىل حالة طلب أحد الطرفني رد املحكم وموافقة الطرف اآلخر عىل طلب الرد أو تنحي املحكم
نصت يف فقرهت�ا الثانية عىل عدم موافقة
من تلقاء نفس�ه .وهذه أبس�ط وأيرس االفرتاضات .كام َّ
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الطرف اآلخر عىل الرد وعىل عدم تنحي املحكم ،عندها تتدخل اللجنة التنفيذية للمركز للنظر

يف الرد وتصدر قرارها يف مدة ال تتجاوز أسبوع ًا من تاريخ استالم طلب الرد .كام نصت الفقرة
الثالثة عىل قبول الرد ،عندها يعني املركز حمكام جديدا وفقا لالئحته ،ويتم تبليغ قرار التعيني فور

صدوره لكل من املحكم الذي تقرر رده وللطرفني.

 2/4/2احلد من املامطلة التي سببها أحد أعضاء هيئة التحكيم:
يب�دو أن ه�ذا الصن�ف من املامطلة أكث�ر غرابة من مماطل�ة أحد أطراف الن�زاع ألن وظيفة

املحكم كوظيفة القايض هي أداء العدالة يف أسمى معانيها ويف أنسب وأيرس الظروف .ولسائل

أن يس�ال كيف يس�عى املحكم وهو بمثابة القايض يف افشال التحكيم.كام أنه من الناحية الزمنية
تب�دو مماطلة املحكمني أحدث من مماطلة أط�را ف النزاع .فقد يترصف املحكم كوكيل للطرف

الذي عينه أو كمس�اعد له حلفظ حقوقهن ناس�ي ًا أو متناسي ًا أنه قاض مستقل عن أطراف النزاع

بام يف ذلك الطرف الذي عينه.

وم�ن خلال قراءة الواقع نجد أن األس�باب متعددة ،لكنها ت�كاد تنحرص يف ثالث صيغ:

رفض املحكم املس�امهة يف إجراءات التحكيم ،واس�تقالة املحكم واحلكم عىل وشك الصدور،

ورف�ض املس�امهة يف املداول�ة ،ورفض التوقي�ع عىل احلكم .م�ع العلم أن تبن�ي املحكم إحدى
الترصف�ات املذكورة قد ال تكون غايتها مماطلة وإنام هناك أس�باب مرشوعة قد تؤدي إىل ابطال

احلكم برمته.

(أ) رفض املحكم اإلس�هام يف إجراءات التحكيم بعد تش�كيل هيئة التحكيم :قد يبدو من

الوهل�ة األوىل أن مث�ل ه�ذا التصرف منطقي ،بل ومس�تحب ألن املحكم قد يرى يف ش�خصه
بعض عنارص عدم احلياد واالس�تقاللية .ولكن عليه أن يثري مثل هذه املآخذ يف وقت متقدم من

بداي�ة اإلج�راءات بل وقبل الرشوع يف النظر يف القضي�ة .ومثل هذه احلاالت عاجلتها املواد 14

و 17وغريها من الئحة إجراءات التحكيم واملصاحلة .
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(ب) اس�تقالة املحكم واحلكم عىل وشك الصدور :يتعني التوضيح منذ البداية أن املحكم

ال يس�تطيع االس�تقالة دون عذر رشعي ألن قبوله ملهمة التحكيم تعد بمثابة التعهد بامتامها عىل

أفض�ل وج�ه .وقد نص�ت جل القوانني رصاحة عىل ه�ذا املبدأ  .ولكن مهما يكن من أمر ال

يمكن جرب املحكم عىل البقاء يف اللجنة إذا مل يرغب يف ذلك .وعليه أن يتحمل املسئولية املدنية.
ويبقى الس�ؤال قائ ًام حول تعويضه .ولكن إذا متت تس�مية املحكم باالس�م يف وثيقة التحكيم،
ف�إن األم�ر يكون عسيرا يف تعويضه إىل درجة أن بع�ض القوانني تعترب أن اتفاقي�ة التحكيم قد
اصبح�ت غير نافذة .وقد غطت الئحة إجراءات التحكيم واملصاحلة باملركز هذه الثغرة وذلك

بمنح اللجنة التنفيذية واألمني العام صالحيات للتحرك إلنقاذ عملية التحكيم وهي يف مرحلة

متقدمة.

(ج) رف�ض املس�امهة يف املداول�ة :دخ�ول املحك�م يف التداول واالشتراك يف اخت�اذ القرار

مس�ألة أساس�ية يف التحكيم ،وذلك بحكم الطبيعة التعاقدية للتحكيم .وينبغي عدم اخللط بني
رفض املس�امهة يف املداولة ورفض التوقيع عىل احلكم موضوع الفقرة (د) أدناه كام س�يايت بيانه.
ومن الناحية املبدئية يعترب رفض املحكم املس�امهة يف املداولة بمثابة التخيل عن املهمة .ويف هذه
املرحلة املتقدمة من صدور احلكم يصعب تعيني حمكم بعوض املحكم املتخيل .ويطرح السؤال

ه�ل عىل املحكم املعوض سماع أطراف النزاع من جديد م�ع ما يرتتب عىل ذلك من تأخري عىل
افرتاض امكانية سماع اطراف ،أم يميض قدما يف املداولة مس�تندا عىل ما تم من جهد وحتريات

س�ابقة لتعيين�ه .ولكن ما املقص�ود بالتداول أو املفوض�ة؟ يرى فقه القضاء أن�ه ال توجد صيغة
معين�ة للتداول ،ولكن يكفي أن يتم متكني املحك�م من إبداء مالحظاته حول مرشوع احلكم



ولكن تطور صيغ التداول كإجراء املفاوضة بالتمرير ،أو اإلجابة عىل االستجوابات التي يعدها
 انظ�ر عىل س�بيل املثال امل�ادة  1462من جملة املرافع�ات املدنية املرصية اجلديدة الت�ي نصت عىل أنه «عىل
املحكم أن يواصل تنفيذ مهمته حتى هنايتها» .وكذلك الشان بالنسبة للقانون البلجيكي الذي نص عىل

أن «املحكم الذي قبل هننته ال جيوز له التخيل عنها ،إال إذا أذن له رئيس املحكمة وبطلب منه».

 حمكمة التمييز الفرنسية .الغرفة الثانية  .1981/1/28جملة التحكيم  1982ص .427
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رئيس اللجنة ،أو عرض مرشوع احلكم عىل األعضاء إلبداء الراي بشانه ،أو حتديد تاريخ معني

إلبداء مالحظاته ،أو اعتبار السكوت تصويت ًا سلبي ًا  ..إلخ .كل هذه الصيغ املتطورة تقلص من

س�لبيات عدم املس�امهة يف التفاوض واملداولة .ويف كل احلاالت فإن املحكم الذي عرض عليه
املرشوع أو طلب منه إبداء مالحظاته حول نقطة معينة يعترب قد ساهم يف التفاوض.

(د) رفض التوقيع عىل احلكم :اصل يف هذا املوضوع أن احلكم يوقع عليه اغلب املحكمني

إال إذا ن�ص اط�راف النزاع على خالف ذلك .هذا وتن�ص بعض القوانني على رضورة النص
الرصيح يف احلكم عىل تعذر احلصول عىل توقيع املحكم .كام أن القانون النموذجي لألمم املتحدة

ين�ص عىل رضورة ذكر اس�باب رفض املحكم التوقيع عىل احلك�م .مثل هذا التوضيح له امهيته
عند طلب إبطال احلكم وخاصة يف األنظمة التي ال تقبل بتدوين اآلراء املخالفة .وهناك بعض

القوانني قد حسمت األمر لتفادي أية مماطلة وذلك بإعطاء دور للرئيس .فقد نصت املادة 189

فق�رة  2من القانون الس�ويرسي بأنه يف غياب اتفاق خمال�ف للطرفني فإن توقيع الرئيس لوحده

يكون كافيا .وأكدت املادة  32من الئحة إجراءات التحكيم واملصاحلة باملركز عىل وجود تعليل
احلكم وأن يتضمن ذكر أسامء املحكمني وتوقيعاهتم ،ولكنه مل يتطرق إىل رفض التوقيع .ونرى

أن معاجلة املوضوع تكمن يف معرفة سبب الرفض فإذا كان سبب الرفض وجيها كان عىل رئيس
هيئة التحكيم أخذ ذلك بعني االعتبار واالستجابة ملطلب رافض التوقيع ،وإذا رأى رئيس هيئة

التحكيم عدم وجود وجاهة يف رفض التوقيع فعليه أن ال يعطل عملية التحكيم بس�بب رفض

توقيع احلكم من قبل أحد أعضاء اهليئة.

 5/2االطمئن�ان عىل سلامة احلكم من الناحية الشر عية واإلجرائية :اهليئة االستش�ارية
املكلف�ة بالنظ�ر يف مدى تطابق أح�كام املحكمني مع مبادىء الرشيعة اإلسلامية وأصول

األحكام:

أح�كام املحكمني وخاصة منها تلك الت�ي تتعلق بالتحكيم الدويل غري قابلة ألي وجه من
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أوج�ه الطع�ن ،إال الطعن باإلبطال وهي حالة اس�تثنائية وال تتضمن النظ�ر يف مضمون احلكم
ب�ل تقترص عىل النظر يف اجلوانب الش�كليةِ .علم ًا بأن أحكام املحاك�م النظامية يمكن أن تكون

عرضة للطعن باالستئناف وبالتمييز وال يمكن أن تكون عرضة لإلبطال.

وحرص� ًا م�ن مراك�ز التحكيم على تفادي إبط�ال أح�كام املحكمني وهي ع�ادة ما تكون

ألس�باب إجرائية كما ذكر (احرتام حقوق الدفاع ،واملس�اواة بني اخلص�وم ،وصدور احلكم يف

اآلجال ،ودعوة األطراف حس�ب الصيغ القانونية ،وتطابق األس�باب مع منطوق احلكم) فقد

ت�م إجياد صيغة وقائية يف ش�كل تدقيق مس�بق حلكم املحكم قبل توقيعه م�ن قبل هيئة التحكيم
واإلعلان عن�ه ،وذلك لضامن تنفيذه عند احلاجة ولتفادي حصول أخطاء إجرائية جوهرية من

شأهنا هتديد حكم املحكمني.

وحتقيق� ًا لذلك اختذت جل مراكز التحكيم إجراءات يف هذا الش�أن نذكر منها عىل س�بيل

املثال املحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس.

ويشترك املركزاإلسلامي الدويل للمصاحل�ة والتحكي�م (املركز) مع املراك�ز األخرى يف

احل�رص على صدور أح�كام تتوفر فيه�ا املتطلبات اإلجرائي�ة يف املج�ال .وإىل جانب احلرص
املشرتك مع املراكز األخرى (مراعاة ضوابط اإلجراءات) ،يضاف إىل ذلك احلرص عىل تفادي

صدور أحكام خمالفة لقاعدة رشعية أساس�ية جممع عليها الش�ىء الذي يؤدي ال س�مح اهلل إىل
اإلساءة إىل سمعة املركز واملحكمني عىل السواء ،وقد يفتح جماال للمساومة عند تنفيذ احلكم.

وحرص ًا من املركز عىل تغطية مثل هذه الثغرات ،فقد نصت املادة  37من الئحة إجراءات

التحكي�م واملصاحلة عىل تكوي�ن جهاز ينظر يف مرشوع حكم التحكيم قبل توقيعه من قبل هيئة

التحكيم.

ونظ�ر ًا للمكان�ة املحورية للرشيعة اإلسلامية يف الغرض من تأس�يس املركز حيث إن كل

األح�كام الص�ادرة عن هيئات التحكي�م باملركز جيب أن تكون مطابقة ألحكام الرشيعة س�واء
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ذك�رت املرجعي�ة الرشعي�ة برصيح العب�ارة كقانون واج�ب التطبيق أو أشير إىل قانون واجب
التطبيق .وبناء عليه يبدو من الطبيعي أن تنصب املراجعة عىل التأكد من مطابقة احلكم ألحكام

الرشيع�ة عموما وللمذهب املعني إذا تم حتدي�د مذهب بذاته .كام يؤخذ بعني االعتبار اجلوانب
اإلجرائية املعتادة .ويف هذا الصدد نصت املادة  37من الئحة إجراءت التحكيم واملصاحلة عىل

أن�ه« :جي�وز هليئة التحكي�م أن ترفع مرشوع حك�م التحكيم قبل توقيعه إىل اهليئ�ة الرشعية التي
يعتمده�ا املرك�ز وللهيئة الرشعية أن تدخل تعديالت ش�كلية عىل احلكم ،وهل�ا أيضا أن تلفت

انتباه هيئة التحكيم إىل مس�ائل موضوعية هلا عالقة بالرشيعة اإلسلامية دون املس�اس بام هليئة
التحكيم من حرية يف صياغة احلكم » .وتوصية اللجنة الرشعية بإدخال التعديالت عىل احلكم
ال خيرج عن أحد االفرتاضات الثالثة التالية:

 -إب�داء مالحظ�ات بش�أن صياغ�ة احلك�م بحيث يك�ون جمال تدخ�ل اللجن�ة يف املجال

التحريري.

 -إب�داء مالحظات بش�أن التعليل كأن تكون النتيجة التي توص�ل إليها املحكمون مقبولة

لكن التعليل غري موفق.

 -إب�داء مالحظات قانونية إجرائية بش�أن الوثائق التي تم االطلاع عليها ،ومدى احرتام

مبدأ حرية الدفاع ،وغريها.

(أ) الصيغة اجلوازية لعرض احلكم عىل اهليئة الرشعية االستشارية:
مقارنة بام ورد بنظام املحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة التجاريةبباريس التي تفرض

ع�رض مرشوع احلكم عىل املحكمة الدولية للتحكيم قبل التوقيع عليه ،تنص الئحة إجراءات

التحكيم باملركزيف املادة  37عىل تقدير هيئة التحكيم نفسها حول مدى احلاجة لعرض املوضوع

على اللجنة الرشعية .واختيار الصيغة اجلوازي�ة يعفي هيئة التحكيم وكذلك املركز من اللجوء
اآليل للجن�ة الرشعي�ة يف مس�ائل قد ال حتت�اج الرجوع إىل تل�ك اللجنة ،إما لوض�وح احلل ،أو
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للجان�ب الفن�ي للنزاع .والرج�وع بصفة آلية للجن�ة الرشعية قد ال تقبله هيئة التحكيم نفس�ها

خاصة إذا كانت مكونة من مرجعيات فقهية معروفة وهو األصل يف اختيار املحكمني يف املركز.
كما أن الرج�وع إىل اللجنة الرشعية بصفة آلية قد يفهم منه وكأن هذه اللجنة تش�كل طريقة من
ط�رق التقايض كاالس�تئناف أو التمييز .فبالرغم من الس�لطة املعنوية التي ق�د تتمتع هبا اللجنة

الرشعية فليس�ت هلا أية وصاية عىل هيئة التحكيم التي اختارها أطراف النزاع أو فوضوا املركز
باختيارها .ولكن اهلدف من وجود اللجنة الرشعية هو ضامن نجاعة احلكم عند التنفيذ.
(ب) اجلهة املختصة:
نظر ًا للدمج بني اجلوانب اإلجرائية والرشعية يف مضمون املراجعة ،يتعني أن تضم اللجنة

يف عضويتها عىل األقل اختصاصني اثنني ومها :االختصاص اإلجرائي واالختصاص الرشعي.
وبما أن عمل اللجنة س�وف يقترص على إبداء املالحظات دون إلزام هيئ�ة التحكيم بذلك ،فال
يب�دو من الرضوري أن تضم اللجنة ثالثة أعض�اء كام هو معتاد ،ولكن يكتفى بعضوين :عضو
متخصص يف فقه املعامالت املالية ،وعضو متخصص يف املسائل اإلجرائية.

م�ن الناحية العملي�ة حيرركل عضو مالحظ�ات كتابية تبلغ إىل هيئ�ة التحكيم .وتظل

هليئة التحكيم حرية االس�تفادة من امللحوظات حس�بام تراه مناس�با ،وال يتعني عليها إبداء

أسباب إلغفاهلا.

***

مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

42

املركز اإلسالمي الدولي للمصاحلة والتحكيم بدبـي رؤية شرعية معاصرة

اجلـزء الثالث
أهم التحديات اليت تواجه املركز اإلسالمي الدولي للمصاحلة
والتحكيم ،واحللول والتوصيات املقرتحة لتجاوزها
بالرغم من اإلنجازات التي حققها املركز بعد س�نتني من بداية نش�اطه الفعيل ،إال أنه عىل

ضوء التواصل املستمر مع حميط الصناعة املالية اإلسالمية ،وعىل ضوء نتائج اإلستبان الذي أعد

ملعرف�ة رأي الصناعة يف جمال التحكي�م ،رصد املركز عدة حتديات وجب النظر فيها بموضوعية
وإجياد احللول املناسبة هلا.

 1/3التحديات التي تواجه املركز:
(أ) صيغة رشط التحكيم (وهو الرشط الذي يدرج يف العقد قبل نشوب النزاع):
الس�ند القانوين الذي ستعرض بمقتضاه القضايا عىل املركز حالي ًا أو عىل املدى القصري لن

يكون أساسا رشط التحكيم الذي نصت عليه بعض املؤسسات املالية يف عقودها منذ بداية سنة
2007م ،ألن الصعوب�ات الت�ي تنتج عن تنفي�ذ العقود املرصفية املتضمن�ة رشط التحكيم ،لن
تبرز يف بداي�ة التعاقد .وبالت�ايل فإن رشط التحكيم ال يف ّعل يف الغال�ب إال بعد فرتة من الزمن.
وبن�اء عليه فإن رشط التحكيم الذي أدرج يف عقود املؤسس�ات املالية عىل امتداد س�نة ونصف

السنة مل يلجأ إليه بسبب حداثة النص عىل الرشط كام ذكر.

(ب) صيغة مش�ارطة التحكيم (وهو االتفاق عىل التحكيم بعد نش�وب النزاع ألن العقد مل

يتضمن رشطا بسبب عدم وجود املركز قبل سنة :)2007

تس�توجب مشارطة التحكيم قبول الطرفني لصيغة التحكيم يف وقت دخل فيه الطرفان يف

نزاع وكثري ًا ما تنعدم الثقة بني الطرفني .فعادة ما يتمسك الطرفان باجلهة املختصة يف العقد وهي
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عادة جهة قضائية .واللجوء للتحكيم عن طريق املركز يف هذه املرحلة ،يستوجب جهدا من قبل
اإلدارات القانوني�ة وإدارات حتصي�ل الديون يف املؤسس�ات املالية اإلسلامية إلقناع عمالئهم

باللجوء للتحكيم.

(ج) تأثري العرف القضائي يف جمال فض النزاعات:
يالحظ يف املؤسس�ات املالية اإلسلامية متس�ك اإلدارات العليا يف هذه املؤسسات بصيغة

فض النزاعات عن طريق القضاء س�واء لوجود رشط االختصاص القضائي أو إلعتقادهم بأن

القض�اء ه�و الصيغ�ة الطبيعية لفض النزاعات وم�ا دوهنا حيتاج إىل نظر .وق�د الحظنا أن هناك

الكثير من املؤسس�ات املالية قد أبدت اس�تعدادها لعرض قضاياها على املركز ،لكنها ترتدد يف
أن تك�ون هي األوىل يف عرض القضية عىل املركز .وهذا اس�توجب كرس اجلمود باحلصول عىل
القضية األوىل ،عندها رفع اجلمود.

(د) تفعيل توصيات اللجان الرشعية:
ع�دم تقي�د بع�ض اإلدارات ومنه�ا اإلدارات القانوني�ة يف املؤسس�ات املالي�ة اإلسلامية

بتوصي�ات اللجان الرشعية فيام خيص إحالة القضايا عىل املركز ،مل يكن عامال إجيابيا يف توس�يع
دائرة اختصاص املركز يف جمال التحكيم .ولعل السبب يعود إىل أن اإلدارة القانونية تعترب نفسها

ه�ي املؤهلة قب�ل غريها للنظر يف كل ما يتعلق بفض النزاع�ات .ورغم وجاهة مثل هذا الرأي،

فإن اختيار التحكيم بدل القضاء يف املؤسسات املالية اإلسالمية جيب أن يكون قرارا اسرتاتيجيا
من أعىل هرم املؤسسة وال يرتك لتقدير إدارة معينة ولو كانت اإلدارة القانونية ،ألن طريقة فض
الن�زاع هلا عالقة وثيقة بسلامة املؤسس�ة املالية .فكس�ب القضية يف فرتة قصيرة وتنفيذ احلكم

الصادر لصالح املؤسسة يوفر هلا سيولة إضافية يمكن توظيفها.
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 2/3احللول والتوصيات:
ويف مواجه�ة هذه العقبات إعتم�دت إدارة املركز بعض احللول منها ما هو مفعل ومنها ما

هو بصدد التفعيل ،والتوصيات من شأهنا أن تسهم يف إزالة هذه العقبات.
(أ) تنويع صيغ التواصل مع الصناعة:

إىل جانب الصيغ التقليدية التي اعتمدها املركز يف التعريف بمزايا التحكيم وأمهيته بالنسبة

للمؤسس�ات املالية اإلسلامية ،وذلك بتكثيف الزيارات امليداني�ة ،واالتصاالت مع اإلدارات
املعنية ،ومزيد التش�اور مع اإلدارات القانونية يف الصناعة املالية اإلسالمية عىل غرار «االجتامع
التشاوري األول ملمثيل اإلدارات القانونية باملؤسسات املالية اإلسالمية» الذي عقد بمقر املركز

بتاريخ  14أبريل  2008والذي مكّن املركز من التعرف عن قرب عن اإلشكاالت القانونية يف
الصناع�ة املالية اإلسلامية عموم ًا ويف التحكيم خصوص ًا  .كما أن التوقيع عىل مذكرات تفاهم

م�ع بعض املؤسس�ات املتحول�ة حديثا للصناع�ة املالية اإلسلامية ،أو املؤسس�ة حديث ًا يضمن

للمركز تواص ً
ال سلس ًا مع تلك املؤسسات .ويف نفس االجتاه يسعى املركز لرتسيخ التواصل مع
الصناعة املالية اإلسلامية وذلك بإحداث ملتقى س�نوي جيمع القانونيني العاملني يف الصناعة

املالية اإلسلامية وهم أساس� ًا القانونيون يف اإلدارات القانونية يف املؤسس�ات املالية اإلسالمية
واملحامون ،واخلرباء املختصون يف هندسة الصناعة املالية اإلسالمية يف شقها القانوين.
(ب) حماولة اخرتاق جمال فض النزاعات عرب الصلح:
يس�عى املركز الدخول يف جمال فض النزعات عرب منفذ الصلح متهيدا لفض النزاعات

بصيغ�ة التحكي�م .والصل�ح كام هو معلوم إجراء بس�يط وال يكون ع�ادة مصدر حتفظ من

أطراف النزاع.
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(ج) التواصل الدائم مع اجلهات الرشعية:

عمد املركز دوم ًا عىل التواصل مع اللجان الرشعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية من أجل

تفعيل ومتابعة توصياهتا لإلدارات العليا يف تلك املؤسس�ات وحثها عىل اللجوء للمركز لفض

النزاعات ،خاصة ملا تبني أن بعض التوصيات مل تف ّعل.

(د) الدعوة لتفعيل دور املؤسسات التي تؤطر العالقة بني املركز واملحتكمني:
م�ن خلال الدراس�ات التي أجراه�ا املركز ح�ول مراكز التحكي�م املحلي�ة واإلقليمية

والدولي�ة ،اتض�ح أن مراك�ز التحكي�م عبر الع�امل تعاضدها غ�رف التج�ارة والصناعة ،أو

منظمات دولية حيث تق�وم هذه الغرف واملنظامت بتوجيه منتس�بيها للتحاك�م والتعامل مع
مرك�ز التحكي�م الذي أسس�ته .وهذا ما س�عى إلي�ه املركز بدع�وة رئيس الغرفة اإلسلامية

للتج�ارة والصناعة حلث أعضاء الغرفة لالس�تفادة من خدمات املركز وفض النزاعات طبق
نظ�م ولوائح املركز .والدور املطلوب من مؤسس�ات البنية التحتي�ة األخرى العاملة يف جمال

الصناع�ة املالية اإلسلامية وعىل رأس�ها املجلس العام للبنوك واملؤسس�ات املالية إسلامية

بصفته املظلة القانونية للصناعة املالية اإلسالمية دعوة ممثيل أعضاء اجلمعية العمومية احلضور

حلث املؤسسات التي يمثلوهنا إىل االحتكام للمركز يف املنازعات التي تكون تلك املؤسسات

طرف ًا فيها.

***
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املراجــــــع
 /1املراجــع القانونية:
 1/1د .مصطف�ى حممد اجلامل ود .عكاش�ة حمم�د عبد العال «التحكيم يف العالق�ات اخلاصة الدولية
والداخلية» .الطبعة األوىل  .1998منشورات دار احللبي احلقوقية .بريوت – لبنان .1998

 2/1د .حمسن شفيق «التحكيم التجاري الدويل (دراسة مقارنة يف قانون التجارة الدولية) .دار النهضة
العربية.

 3/1عزة رشاد قطورة «التحكيم يف ضوء الرشيعة اإلسالمية»1416 -1415 .هـ.
 4/1د .أمحد حداد «دعوة لتفضيل مؤسسة املصاحلة» .جملة التحكيم العريب .العدد الرابع ص 113
 5/1د .أمح�د عب�د احلميد سلامة «قان�ون التحكيم التجاري ال�دويل» .دار النهضة الع�ر بية .الطبعة
األوىل 2004م .

 6/1د .فتح�ي وايل «قان�ون التحكي�م يف النظري�ة والتطبي�ق» .دار النهض�ة العربي�ة .الطبع�ة األوىل
2007م.

 7/1د .أمح�د رشف الدي�ن «دراس�ات يف التحكيم يف منازعات العقود الدولي�ة» .دار النهضة العربية
1993م.

 8/1د .عيل بركات «خصومة التحكيم يف القانون املرصي والقانون املقارن» .رسالة .حقوق القاهرة.
 1996م .

 9/1د .عزمي عبد الفتاح «نظام الطعن يف حكم التحكيم :التحكيم بني الترشيعات العربية واملواثيق
الدولية دراسات ووثائق» – ج  1إصدار احتاد املحامني العرب.

 10/1أب�و زيد رضوان «األس�س العامة يف التحكيم التجاري ال�دويل» .دار الفكر العريب .دار الفكر
العريب بالقاهرة.

 11/1د .نجيب اجلبيل «التحكيم يف القانون اليمني» .رسالة دكتوراه .جامعة اإلسكندرية1996 .م.
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 /2املراجــع الفقهية:
 -جملة األحكام العدلية :املواد  1841إىل . 1851

 قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  )9/8(91بشأن «مبدأ التحكيم يف الفقه اإلسالمي» .الدورةالتاسعة .أبوظبي  6ذي القعدة 1415هـ املوافق  6نيسان/أبريل 1995م.

 املوسوعة الفقهية الكويتية .مصطلح «حتكيم». د .قحط�ان ال�دوري «عق�د التحكيم يف الفقه اإلسلامي والقان�ون الوضعي» .ط .اخلل�ود .بغداد1405هـ .

 د .عبد اهلل حممد عبد اهلل «مبدأ التحكيم يف الفقه اإلسلامي والقانون» .جملة جممع الفقه اإلسلاميالدويل .العدد التاسع .اجلزء الرابع.

 حممد مصطفى شلبي «نظام املعامالت يف الفقه اإلسالمي» .الطبعة األوىل1956 .م . د .عبد الستار اخلويلدي «التعليق عىل معيار التحكيم رقم  .»31بحث قدم يف املؤمتر العلمي السنويالسادس عرش الذي نظمته جامعة اإلمارات .املجلد الثالث .ص . 1192-1153

 /3املراجـــع الترشيعية:
 قان�ون التحكي�م بدول�ة اإلمارات العربي�ة املتح�دة .امل�واد 203 :إىل  218من قان�ون اإلجراءاتاملدنية.

 مرشوع قانون التحكيم لدولة اإلمارات العربية املتحدة والذي سيصدر قريبا. جملة التحكيم التونسية الصادرة بمقتىض القانون رقم  42لسنة  1993املؤرخ يف  26أبريل 1993 القان�ون النموذج�ي للتحكيم التجاري ال�دويل للجنة األمم املتحدة للقان�ون التجاري الدويل لعام.1985

 القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدويل .أعد من قبل جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدويل UNICITRALقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  35/35بتاريخ .2002/11/19
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 نظ�ام التحكي�م يف اململكة العربية الس�عودية الصادر بمقتىض املرس�وم امللكي رق�م م 46/وتاريخ1403/7/12هـ.

***
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The task of the Centre was strengthened by issuing the Sharia Standard

No 31 issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic
Financial Institutions, which is considered as an academic and procedural
reference of the arbitration in the Islamic financial Industry field.
The study induces the concerned departments to take advantage of
the Centre and the services provided by it with the aim of serving the Islamic
Financial Industry and to enliven the transactions based on the Islamic
Jurisprudence.

***
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article 6 of the procedures of the Centre the disputing parties are free to
choose the venue and the language of the arbitration. Basically the language
of the arbitral award should be in Arabic language and at the same time
the parties may agree or the Arbitration Panel can decide to choose other
language whenever the need arises concerned with the arbitration dispute.
In all cases the issuance of the award should be in Arabic considering the
importance which is given by the Centre in formulating the arbitration award
which contains some jurisprudential terminologies which may be wrongly
understood or may be subjected to the changing of meanings at the time of
the enforcement in case it is translated.
And regarding the period in which the ruling should be issued, the Centre
has fixed the period which shall not exceed 6 months after the referring of the
issue to the Arbitration Panel and the flexibility regarding the appointment of
the arbitrators also are the other prerogatives that are being provided by the
Centre to the litigants.
The Centre has succeeded in incorporating the Arbitration Clause
concerned with the Centre in many of the agreements of the Islamic financial
Institutions with addition to many activities and holding meetings and
providing support to the Islamic Financial Industry.
And also the Centre is keenly concentrated on the future programs
such as the conducting of high level training programs for the arbitrators in
the field of settling the Islamic Financial disputes, with addition to holding
meetings and conducting activities that shall help it fulfill its objectives.
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be an independent and perfect entity. The establishment of the Centre was
aimed at filling the gap in the field of settling the disputes arising in the
financial jurisprudent transactions sphere basing on the Islamic Sharia laws
with perfect professionalism and speedy process.
2) The objectives:
The Centre aims at settling the disputes arising in the commercial
and financial spheres between the financial and commercial institutions or
between them and their clients or between them and others by resorting into
the formulas of Arbitration and Reconciliation without violating the Islamic
Sharia laws and also the Centre provides many legal and Sharia services to
support the Islamic Financial Industry such as the providing of the legal and
Sharia consultations. And the Centre proposes these institutions to incorporate
the formulas of Arbitration Clause and the Arbitration Agreement in the
contracts that are being concluded and the Centre puts at the disposal of the
litigants the list of the arbitrators and the experts who are acquainted with the
Islamic Sharia laws and with the other laws , who keep high level morality
and good reputation and are impartial and the Centre is striving to uplift the
culture of the Arbitration by conducting training courses and communicating
with the legal departments in the Islamic Financial institutions.
3 ) Flexibility of the procedures :
The Centre keeps a flexibility in the field of settling the disputes
through the arbitration, and according to the article 3 of the Chart and the
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International Islamic Centre for Reconciliation and
Arbitration (Dubai)
A contemporary Sharia view point to settle the disputes in
the Islamic Financial Industry
The Centre is considered as one of the foundation stone of the
infrastructure of the Islamic Financial Industry as it is an independent
international non profit institution which was established like the other
infrastructure institutions.
1) Establishment:
The Islamic Banking has become an independent entity having its
own prerogatives which are different from the concept of the traditional
banking system. This role has been increased in quantity and quality from
the beginning of the 21st century. Even though, nowadays the numbers of
the Islamic financial Institutions have increased and spread its influence
they are compelled to follow the rules and regulations defined basically to
organize the activities of the conventional banks and the increasing role of
the Islamic Financial Institutions with respect to the quality and the quantity
was not translated to the formulas and mechanisms that reflect the peculiarity
of the method that is being followed in the transaction field. This ideological
difference between the Islamic Financial Industry and the conventional
financial system persuaded the Islamic Financial Institutions to think to have
its own infrastructure institutions that can organize its activities which shall
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