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Research Problem: Most of the contemporary of disputes are financial. This requires that judi-

cial bodies should pay prompt attention to resolve such disputes. Also, it requires
that arbitration must be facilitated. The present research seeks to address the fol-
lowing questions: What is arbitration on financial disputes and what are its injunc-
tions and requisites?

Research Importance:The importance of the present research stems from the importance of

the present subject itself. It deals with a subject of contemporary importance that
has permeated all over the Kingdom of Saudi Arabia. It gains its momentum in the
context of emerging economic developments as well as the predominant pre-occu-
pations of the judicial bodies on the subject.

Research Objectives: The present study seeks to cherish following objectives:

1. Identification on the intent underlying arbitration and its characteristics and rationales both
in jurisprudence and Saudi law;

2. Identification on conditions and injunctions related o financial arbitration both  in jurispru-
dence and Saudi law;
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3. Identification on financial disputes liable for arbitration both in jurisprudence and Saudi
law;

4. Identification on the role of arbitration related to disputes in financial markets in general
and Saudi financial market in particular; and

5. Presentation of some practical applications on financial arbitration issues.

Research Questions: The present study addresses following questions:

1. What is arbitration and what is its characteristics and rationales in jurisprudence and Saudi
law?

2. What are the conditions related to financial arbitration in jurisprudence and  Saudi law?

3. What are the financial disputes liable for arbitration in jurisprudence and Saudi law?

4. What is the role of arbitration and disputes of financial markets in general and Saudi
financial market in particular?

5. What are the practical applications of arbitration on financial disputes commensurate to
Saudi law in particular?

Research Methodology: The present researcher has used descriptive methodology. In present-

ing it findings, he has used comparative – analytical and deductive techniques as
well. He relied mostly on recorded sources. The latter are pooled from books, re-
search works and academic theses.

Main Results: The present thesis offers following salient findings:

1. There is dire need to produce specialized works ___ studies, theses and  researches ___ on
the broad question of arbitration and its various facets.

2. Awareness to the public should be given in general and to companies and institutions in
particular on the role of arbitration as important medium to resolve some disputes.

3. All the contractees should be exhorted to insert arbitration clause in their contracts in
situation of any possible conflict.

4. Paramount importance should be assigned to issue special arbitration law on disputes of
Saudi financial market.
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 التحكيم في المنازعات المالية في الفقه والنظام السعودي

  اإلهداء

أهدي هذا الجهد المتواضع إلى والدي ووالدتي 

حفظهما اهللا ورعاهما، اللذان آان لهما الفضل بعد اهللا 

  .سبحانه وتعالى في بناء ما وصلت إليه

إلى زوجتي رعاها اهللا التي ساندتني طيلة 

  .مسيرتي العلمية

إلى أبنائي الذين ضحوا بكثير من أوقاتهم في 
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الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا 

  ...محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد 
فأشكر اهللا شكرًا يليق بعظم جالله أن َمّن على باحث هذه الرسالة بإتمامها فقد 

 خاللها بأصحاب الفضل والخبرة آان ثمرة لجهود آبيرة ُبذلت استعان الباحث
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  .في جامعة نايف العربية" الماجستير"لتكرمه بالموافقة في مواصلة دراساتي العليا 

ومهما صغت من عبارات الشكر والثناء فإنها ستبقى قاصرة عن إيفاء ولو 
فوزي الحبيب مدير إدارة المتابعة والتنفيذ في / ير من الحق لسعادة األستاذجزء يس

هيئة السوق المالية الذي آانت له اليد البيضاء في تذليل وتيسير آافة الصعوبات في 
  .طريق الدراسة واعداد الرسالة

زيد بن سعد الغنام األستاذ في آلية الشريعة بجامعة اإلمام / آما أشكر الدآتور
 بن سعود على ما أسداه لي من أراء سديدة ونصائح ثمينة في آل جزئية من محمد

جزئياته، وحرصه الكبير على أن تكون هذه الدراسة متفقة مع أصول البحث العلمي 
  .الصحيح وقائمة على أسس فقهية ثابتة ونظامية راسخة

والشكر لمن غمرني بفضله ومنحني جل اهتمامه طيلة فترة دراستي سعادة 
  .عادل قباني مدير إدارة التحقيق واالدعاء في هيئة السوق المالية/ ستاذ األ

وأخيرًا آل الشكر لمن أسدى إلي نصيحة أو إرشادا أو دعم من قريب أو بعيد 
  .فلهم مني الدعاء بأن يجعل اهللا ذلك في موازين أعمالهم

  :ولهم أتمثل قول الشاعر 
   صوت لقصرت في شكري        لسان له  ولو أن لي في آل منبت شعرة
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  الفصل التمهيدي
  ــةـــــــل للدراســـــــالمدخ

 
W 

٠אאאWالمبحث األول 
٠אאאWالمبحث الثاني 
KאאWالمبحث الثالث 
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  مبحث األولال
 ــةـــــــي للدراســـــار المنهجـــــاإلطـ
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  المبحث األول
  ــةـــــــي للدراســـــار المنهجـــــاإلطـ

 
  : مشكلـة الدراسـة : أوال 

 א  א  א א  
אאאאאאאאא

 א   א 
אא،אאKא

،אאאאאא
אאא،אאא

א،אא،א
אאאאא،א

אאאFא
אEא א     אא    ،

אאאאאא
     א   א   

א  א א   א   א 
    א  א א    
 א א  א  א     א

אאאאW 
 ما هي شروطه وأحكامه؟ وما هي المنازعات المالية القابلة للتحكيم؟  وما التحكيم في المنازعات المالية؟

  وما هي تطبيقاته النظامية؟ 
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  هي تطبيقاته النظامية؟ 

  : تســاؤالت الدراســة : ثانيا  

١ J אאא؟אא 

٢ J אאאFאLאL
אEאאא؟K 

٣ J ؟אאאאאאK 

٤ J אאאאאא
 א؟

٥ J אאאאא
א؟ 

  : اســة أهــداف الدر: ثالثا 

١ J א       ،א א
אK 

٢ Jא א  א  א א א 
אK 

٣ JאאאאאאK 
٤ J  א  א א  א אא 

אK 
٥ JאאK 

  : أهمية الدراســة  : رابعًا

  א א א   א  א א 
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אאאאאאאא
 א       
 א אאאא
אאאאא

אאאאאאא
،אא
א  א   ،א א א אא  

אK 
א א   א    א א

אאאאאאאא
א Kא  א

K 
  : منهج الدراسـة : خامسـا 

 א א אא   א אא 
א א،אאאאאK

    א א א א  א
٠ א     א  א

،אאאK
אאאK 

  :حدود الدراسة: سادسًا 

א  א א  א אא   א 
    ،   א א 
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א  א א א א א 
   א א١٤٠٥ א      ،

אאאאאאאא
אK 

  : مصطلحـات البحث  : سابعًا

  :التحكيم

א  א:      F١EK 
 א א :  א F٢EK 

  : في القانون 

אאאא
אאאאא،

אאאאאא
F٣EK 

 א   א   א א
K 

 :شروط التحكيم

א  א    אא  א א  
   א     אF٤EK 

                                                           

F1EאאW٢L٩١אKאא١٣٩٩K 
F2Eאאא٥אL٤٢٧אאK 
F3EWKאאאאW١٥א١٩٧٤אK 
F4EאKאאאאW٤٨אאK 
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  :مشارطة التحكيم

אאאF١EK 
  :القضاء لغة

W 
١K אאאאW®*4© |Ó s%uρy7•/ u‘ωr&(#ÿρ ß‰ ç7÷ès?

HωÎ)çν$−ƒÎ)〈F٢EK 

٢K אאאW®z©ÅÓ è%ãøΒ F{ $#“Ï%©!$#ÏµŠÏùÈβ$u‹ÏGø tGó¡ n@〈F٣EK 

٣K אאW®…çν t“ x. uθsù4© y›θãΒ4© |Ós) sùÏµ ø‹n=tã〈F٤EK 
  :في االصطالح

אאאאאF٥EK 
  :الصلح في اللغة

א،אא
      K א ، א א 

אF٦EK 
  :  في االصطالح

                                                           

F1Eאאאא،١٥K 
F2EאאF٢٣KE 
F3EF٤١KE 
F4EאF١٥KE 
F5EאWאא،٦אL٤٥٣אא١٣٨٠K 
F6Eאא،אא،אאK١٤٠٠א 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אאא?אאא
אאא ،א

אאF١EK 
  :المنازعة

א،א، אWF٢E? W K?
 א WF٣E?א Wא  ،א א  א W A

אא@،
אWאK? 

  : المالية

א،אWאאW
אאKF٤E 

אW?אאאאא
،אאאאא

א?F٥EK 
 
& & & 

                                                           

F1E،אאאא٢L١٧٧K١٣٥٢אK 
F2EאאW٧٠٧ 
F3Eא ١٤L١٠٧ 
F4EאW٣٩٦ J٣٩٧ 
F5Eא٢אL١٧ 
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  المبحث الثاني
الدراســات السـابقـة



  

  
-١٥- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 

  المبحث الثاني

 الدراســات السـابقـة

  :الدراسة األولى

 א :  א   א אK 

    א  א א  א 
א    א  ١٤٠٤  . 

 :ملخص عن الرسالة

א       א   א א 
  א     א א א 

،  ،  ، א ،א 
 א .א א    א   

   א א    א א    
.   א א א  א   

   ،א    א     
אא אא  א . 

א א  א א  א .K
א א א א  א א א  . 

א א א   אא א א 

          א. 
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  : نتائج البحث

١K אאאK 

٢K אאאK 

٣K אאאאאK 

٤K אאאאK 

 אא   אא   א
 א  א א   א א

  ، א א      א א  
 א א  א     א אא

K 
   :التحكيم في الفقه اإلسالمي :ةلثانيالدراسة ا

 א     L  אא  
   א  א   א   א

א١٤٠٩ 
  :ملخص عن الرسالة

א،אאא
אKאאאאא

א،אאאאאאא
א،אאאא،אא

אאאאאK 
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  :نتائج البحث

١K אאאאK 

٢K אאאאאK 

٣K K 

 אא   אא   א
 א א    א  א א
 אא   א א      א

אאאאK 
  :الثالثةالدراسة 

 א  א  אא  א א א 
 /  א     א  א 
א   ١٤١٤  

  :ملخص عن الرسالة

  אא         ،
،א  א   א א  א 

א،K 
  א   ،א 

א א  א אא.א א  
  א  א אאKא א  

 א א  אא א. 
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  :نتائج البحث

אאK 
 אא   אא   א

א א    א  א א 
 אא   א א      א

אאאאאאאK 

  :الرابعةالدراسة 

  :  التحكيم في النظام السعودي على ضوء الفقه اإلسالمي

 א אאK 

    א א א 
١٤٢٥K 

  :ملخص عن الرسالة

אאאא
אאאא،

אאאKאא
אאא،אא

אאאאאאאאא
אאאKאאא

א      א K אא א
א     א   K אא

אאאK 
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  :نتائج البحث

١K אאאאאאK 

٢K אאK 

٣K אאאK 

٤K אאאאאאאאK 

 אא   אא   א
 א א א    א א

אא   א א     א 
א  א   א א  א א 

אK 
 

& & & 
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  المبحث الثالث
  تنظيم فصول الدراســـة
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  المبحث الثالث

 تنظيم فصول الدراســـة

אאא
אאאאW 

  الفصل األول

 التعريف بالتحكيم، ومشروعيته

  .تعريف التحكيم :المبحث األول

אאWאאK 
אאWאאK 
אאWאאK 

  .تمييز التحكيم عن غيره من المهام :المبحث الثاني

אאWאא 
אאWאאK 
אאWאאK 

  .مشروعيته: المبحث الثالث

  الفصل الثاني

 لتحكيم املايلشروط ا

  .الشروط المتعلقة بأطراف التحكيم في الفقه والنظام السعودي: المبحث األول

אאWאאאאאK 
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אאWאאאאאאK 
  .فقه والنظام السعوديالشروط المتعلقة بالمحكم المالي في ال: المبحث الثاني

אאWאאאK 
אאWאאאאK 

  .الشروط المتعلقة بالُحكم التحكيمي في الفقه والنظام السعودي: المبحث الثالث

אאWאאאאK 
KאאאאאWאא 

  الفصل الثالث

املنازعات املالية القابلة للتحكيم يف الفقه 

 .والنظام السعودي

  .المنازعات المالية القابلة للتحكيم في الفقه: المبحث األول

אאWאאK 
אאWאאK 
אאWאאK 
אאאWאאK 

אאWאאK 
אאWאאK 

  . في النظام السعوديالمنازعات المالية القابلة للتحكيم: المبحث الثاني 

  الفصل الرابع

 التحكيم ومنازعات السوق املالية
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  .حقيقة السوق المالية في اإلسالم ونشأتها: المبحث األول

אאWאאאK 
אאWאאאK 
אאWאאאK 

  .م آوسيلة لفض منازعات األسواق الماليةالتحكي: المبحث الثالث

אאWאאאK 
אאWאאאאK 
אאWאאאאאK 

  الفصل الخامس

 اجلانب التطبيقي

  K  : ث األولالمبح

: المبحث الثاني K 
Kא  : المبحث الثالث 

  الخاتمة 

• אK 
• אK 

 
 אאאאאא

א 
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  األول الفصل

 ومشروعيته بالتحكيم، التعريف
  

  .تعريف التحكيم :المبحث األول

אאWאאK 
אאWאאK 
אאWאאK 
  .تمييز التحكيم عن غيره من المهام : الثانيالمبحث

אאWאא 
אאWאאK 
אאWאאK 

.مشروعية التحكيم :المبحث الثاني
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 
 
 
 
 

  المبحث األول
 تعريــف التحكيـــم

 
المطلب األول:אאK 
المطلب الثاني:אאK 
المطلب الثاني:אאK 
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  المطلب األول

 ــــةم يف اللغــتعريف التحكي

א،אאFE،
א،אא

אF١E W?،אאאאאא
،؛אאא،אאW

אא ، K W،   א ، א 
אא،אK 

  א א F٢E?W א     
א  א   ؛ א   Kא  W

،אאאW،אאא
 Wאא–א K

،א،     
אאK? 

אאF٣E?WאW،אW،
אWK? 

                                                           

F1EאW٢٧٧K 
F2Eא٢L٢٧٠ J٢٧١K 
F3EאאW١٠١١K 
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  المطلب الثاني

 الحــم يف االصطــالتحكي

אאאאאK 
אF١EW?א?K 

 א ? W    א ?
 א  א א F٢E ? Wא W 

   א    א א  
אאK? 
אWWK

אאא،א
אאF٣E?W
 ?،  א      א  

אאא F٤EK 
 א  W     

אאא،F٥E?Wא
،

?K 
                                                           

F1Eאאא٤L٢٤،אאא٣L٢٠٧K 
F2Eא١L٥٠K 
F3Eאא٥אL٤٧٣K 
F4Eא١١L١٢١א٤L٣٧٨K 
F5Eא١٤אL٩٢K 
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אאW 
א א F١EW?     

?K 
אאF٢EW?אא

 א  ،א א   א  א  א
  ،   ،    ، א 

אK? 
אF٣EW?אאאאא

אא
   א אא  א   אא  

אא? KאאF٤Eא Wאא
?אא؛אאW 

١. אאאאא
אK 

٢.  א  Wא א Wא  א Kא אW
אאא،אאK 

٣. אWאאאאK? 

 

                                                           

F1Eא١אL٥٥٥K 
F2EאאאאאאW٢٣K 
F3EאאאאאW٢٣K 
F4EאאאאאW٢٣K 
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אאאW 
 א ،א א  א א  

FאW١،٤EאF١EK 
א،אאא

א،K 
אאאאא

 אאא אא 
אא،אאא

،אאאK 
 

& & & 

                                                           

F1Eאאא٢אL٣٦٣K 



  

  
-٣٠- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  

  المطلب الثالث

 ارـــف املختـالتعري

  א       
א،א?Wאא

אK? 
אW 

 »א« א  א  ،א  
 ،   אא   א א  א ،א 

K 
W»א«אא،אא

،،،،،K 
»«אאאK 

»«
אאאK 

»«אאא
،א  א    אא »א «

אאאאא
K 
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  المبحث الثاني
 متييز التحكيم عن غريه من املهام

 
אאWאא 

אאWאאK 
אאWאאK 
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  ب األولالمطل

 متييز التحكيم عن القضاء

אWאאאאאF١E،
א،אאאF٢EKא

אאאא
אאW 

W،אא
א א ? W א     א  

K؛אא
    א   ،א אא   

אא،אא
?F٣EK 

W  ،א      א 
  ،    ،א  א  א

אF٤E،אF٥E?Wאא

                                                           

F1Eאאאאאא٢L٣٥٣K 
F2Eא٣L١٠٦K 
F3E א א ١אL٥٥٥א א א  א    ،

 אW٨٢א   א  ،٤L٦٩٧א  א ،
אW٣٦א،٢L١٧٣אא،٤L٦٠ 

F4Eאא٢L١٧٣ J١٧٤אאא،٧L٢٦אא،
אא٣L١٢٠ 

F5Eאא٤L٥٩K 
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،א،א
אאא؛א

K?אאאאא،אא 
Wאאאאא

  א א  א   א  
אאא،؛אאא

F١EK 
אWאאאא

אאא
אא،
א،אא ،א

،F٢EK 
 W א        

אKאF٣EW?
  אא  א     א א  

אאWאאא
       א א ،א  

אWאא
אK? 

 W  א א    א  
                                                           

F1EWאא٤L٥٩٧FאW١٨٠٠EK 
F2EWא١٦אL٣٢٥א،٤L٣٧٩א،אא٣אL١٢٠K 
F3Eא٤L٣٧٩K 
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אאאF١Eא
    אא   א     ،

F٢EK 
 

& & & 

                                                           

F1Eא٣אL١٢٠אאא،٧L٢٧א،W١٧٤K 
F2Eאא٤L٦٩٥אא،٤L٦٠K 
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  المطلب الثاني

 لحـم عن الصــز التحكيــمتيي

אא،אאאאאW

אא  F١E،א א   F٢ EW?   

אאאK?אא

אא

אא،W 

Wאא

אאא

אאא،א

אאאאF٣E،

א א

،אK 

Wאאאאאא

א ،  א ، א א   

  אא אא  א אא  א  
                                                           

F1E١אL١٧٦K 
F2Eאא١אL٥٥٤K 
F3E  ٤אL٣١ א  ،٣L٥L١٦٢٢ J١٦٢٣ א ،١٣L١٢٩ J١٣٠،

אאא١L٥٥٥K 
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  אא  א، א 

    א א ،א  א א א

א،،אאאא

אאאאF١EK 

 W   א  אא  אא  א 
       ،א Kא  א  

 אא  אא א  א  א
   ،א K  ،א     

F٢EKאאאאא 
אWא א     אא   K

א א  א  א   אא  א
אאאאKא

  ، א א  ،א   אא
אאא

אK 
א   ،א  ،א א   א

אא،אא
אאאא،،א
،אא،K

        א א   K
                                                           

F1Eאאאאאא١L٢٥K 
F2EאאאאאאW٥٥K 
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אאF١EK 
 

& & & 
 

                                                           

F1EאאאאאאW٥٦אאאא،
אאאאאW٤١٩K 
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  المطلب الثالث

 متييز التحكيم عن اخلربة

א א א  אא     א
א،א א

،،אF١Eא،
،א  א  ،א   א    
א،אא

א אא KKK،א
אאאאאF٢EK

א    א  א א   א א
אאאF٣EK 

 א    א     א
،אאאאאא

  ، א   א     א
F٤EK 

 
 

                                                           

F1EאאאאאאW٥٧ 
F2Eא  א א   א  א א  א א

אW٤١٩ J٤٢٠K 
F3EאאאאאאW٥٨K 
F4EאאK 
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אאאאW 
WאאW 

،   א א     אא א א 
אאא،א
א،א،א

א،אאF١EK 

WאאW 

 ،    א ،א
 א ،  א   ،א א

א     ،        א
   K א  אא

אאאאא
F٢EK 

WאאW 

     א א   א א  
א ، אא 
،אאאאאא
،   

                                                           

F1EאאאאאאW٥٩K 
F2EאאK 
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،אאא אאאא
אF١EK 

 

& & & 
  

                                                           

F1EאאאאאאW٦٠K 
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  المبحث الثالث
 مـــة التحكيــمشروعي
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  المبحث الثالث

 مـــة التحكيــمشروعي

אאאאW 
אאW،אא

אא،אF١E،אF٢Eאא،F٣Eא،F٤EK 
א אW  ،א     א   

F٥EK 
אאWאא،אF٦EK 

  :األدلـــة

א א א א א      ،
א،א،אK 

אאאW 
 W  W®÷βÎ) uρóΟçFø Åzs−$s) Ï©$uΚ ÍκÈ]÷ t/(#θèWyèö/ $$sù$Vϑs3ymô⎯ ÏiΒ⎯Ï&Î# ÷δ r&$Vϑs3ymuρô⎯ ÏiΒ

                                                           

F1E٦אL١٦L٧٩ א، א ٩L٨٣ א  ،١L٣٢א   ،
א٤L٥٧K 

F2Eא٥L٢٢٦א،٢L٢٤٨א،١L٥٠K 
F3EWא٥אL٤٧٣אא،١٦L٣٢٥א،١١L١٢١،

٤אL٣٧٨K 
F4E١٤אL٩٢ ،٢אL٢٠٣ א ،٢٨L٣٢٤ א א ،٢٨L٣٢٤،

א٣L١٣٠٦א،٩٣٢٠٦K 
F5Eא٤L٣٧٩א،٨L٢٤٢K 
F6Eא١١L١٢١،א٤L٣٧٩א،٨L٢٤٢K 
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!$yγÎ=÷δ r&βÎ)!#y‰ƒÌãƒ$[s≈ n=ô¹Î)È,Ïjùuθãƒª!$#!$yϑåκs] øŠt/3¨βÎ)©!$#tβ% x.$̧ϑŠÎ=tã# ZÎ7yz∩⊂∈∪〈F١EK 
אW 

אאאא،א
א،אא
، אאאאא

א،אאאא
K 

א–א  J ?Wא א ،
אאאא

אF٢EK 
א  W Wא   א א א א

אF٣EK 
א  ?W א   א א   

אאאאאאא،א
אאא?F٤EK 

אF٥E?Wאא
 א א  

                                                           

F1EאF٣٥KE 
F2Eא٦אL٢٩٧K 
F3EאאאאFאE٢L٨٥ J٨٦K 
F4Eאא٤L٦٩٥FאW١٨٤١EK 
F5Eא١L٢١٢K 
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אK? 
 WW®βÎ* sùx8ρ â™!$y_Νä3÷n$$sùöΝ æηuΖ ÷ t/÷ρ r&óÚ Íôã r&öΝåκ÷] tã(βÎ) uρóÚ Ì÷èè?óΟßγ÷Ψ tã

⎯ n=sùx8ρ •ÛØo„$\↔ ø‹x©(÷βÎ) uρ|M ôϑs3ymΝ ä3÷n$$sùΝæηuΖ ÷ t/ÅÝ ó¡ É)ø9 $$Î/4¨βÎ)©!$#=Ïtä†t⎦⎫ÏÜÅ¡ ø) ßϑø9 $#〈F١EK 
אWא×אא

 אא  א   ،  א   
אאאאא

א  K א  א   ،א   א
אאאאאאא

K 
WW®$pκš‰ r'̄≈ tƒt⎦⎪ Ï%©!$#(#θãΨtΒ# u™Ÿω(#θè=çGø) s?y‰ øŠ¢Á9$#öΝçFΡ r& uρ×Πããm4⎯ tΒuρ…ã&s# tFs%Ν ä3Ζ ÏΒ

#Y‰ ÏdϑyètG•ΒÖ™!# t“ yfsùã≅ ÷WÏiΒ$tΒŸ≅tFs%z⎯ ÏΒÉΟyè̈Ζ9 $#ãΝä3øts†⎯Ïµ Î/# uρsŒ5Αô‰ tãöΝä3Ψ ÏiΒ〈F٢EK 
אWאאאא

אא א  אא אא א
א،אא

אאאF٣EK 
אאW 

WאWא×
א،א×W»א

א،א،א؟«Wאאא
                                                           

F1EאF٤٢KE 
F2EאF٩٥KE 
F3Eא٨אL١٩٩K 
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א،א،× W» 
 אא،  ؟« K W א     W»
؟«KW،W»«F١EK 

אWאאאא
،אא

،،אא،א
،אאK 

W،אאא  
Wא،×

    א    ،W» ،  א
« K W»  א « K W ، 

،אW»אKWא«F٢EK 
אאאFWWאא×א

×אEF٣EK 
א  W א    א  אא  ×

                                                           

F1Eאאא،אא،W٤٩٥٥،W
  אFאE،אאW אא

 אW٥٣٨٧ א  ،א  א ، Jא  J W  FW
א٢L٥٦٨KE 

F2Eאא،א×אא
א  ، W٤١٢١ ،א  ،א א ، 

،אא אא
אW٦٤L١٧٦٨K 

F3Eא٦L١٢L٩٩K 
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א،אK 

א Wא ،א א ×א
  א    ×   א  א

،א،אאא×F١EK 

W    J א  J  W א ×W
»אאאא אא

אאאאא
אK   א אא

א؟א
אאאא«F٢EK 

אWא×א
אא،אאאF٣EK 

אW      W א  × א ،
אא،אKKK

W»א،א،א
א ،א ،א 
  א ،  א  א    ،  

                                                           

F1EWא٦L١٢L٩٩אא،١٢L١١٠ J
١١١K 

F2E  ،א   א ٥٤ א  ،٣٤٧٢،  ،
א،אאא،א٢١L١٧٢١K 

F3EWא١٣L١١٣א،٦L٦٣٥K 
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א ،אא
א،«F١EK 

אWא×،אאאא
א×  א  ،       

אאK 
אW 

אF٢Eא Jψ J
،F٣E،

،אאאא
א،F٤EK

אW،אא
א،אאא؛א

אF٥EK 
אWאאא،

                                                           

F1E،   א  אא א   ،א א 
א  ، אא W٣L١٧٣١،א  ،

א،אW٢٣٤١٨K 
F2EWא٧L٢١L٦٠א،٤L٩٣K 
F3E ،א א      ،א  ،  א א

١٠٥٦١אK 
F4EWא٤L٣٧٨א،٨L٢٤٢K 
F5Eא٤L٣٧٩א،٨L٢٤٢K 
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אF١EK 
אא J א J א א  א  

אא،؛אאא،א
אאאאא

אא،אאאK 
 

& & & 

                                                           

F1Eא١١L١٢١،א٤L٣٧٩א،٨L٢٤٢ 
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  الفصل الثاني

 شروط التحكيم املالــي

  

  .الشروط المتعلقة بأطراف التحكيم في الفقه والنظام السعودي: المبحث األول

אאWאאאאאK 

אאWאאאאא 

אK 

  .الشروط المتعلقة بالمحكم في الفقه والنظام السعودي: المبحث الثاني

אאWאאאK 

אאWאאאאK 

  .قة بالُحكم التحكيمي في الفقه والنظام السعوديالشروط المتعل: المبحث الثالث

אאWאאאאK 

אאWאאאא
אK 
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  المبحث األول

الشروط املتعلقة بأطراف التحكيم يف 
 الفقه

 والنظام السعودي
 

אאW אאאאאK 
אאWא א אא  א

אK 
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  المبحث األول

يف الفقه  املتعلقة بأطراف التحكيم الشروط

  السعوديوالنظام

W 
א  א א ،א     א

،א א א ،אא   אא א  א
    א   ،א   

Fא א E   א א   ،
אF١E  ، אא א א  א א ،

FEFאאEא،
F٢EK 

 א א   א  א  אא
،،،א

אא،אאW 

                                                           

F1EאW١٧٦K 
F2Eא٤L٣٧٩K 
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  لمطلب األولا

 ملتعلقة بأطراف التحكيم يف الفقهاالشروط 

 א א– א  J   א 
אFאאEW 

אאWאW 
 א   אFא  E א، ، ،

אF١E،אF٢E،אא،
، א א  א       
،א،אאאאא
  א  א ،    ،    

אK 
 ،    א א א  
   ،    א  א   

אא  Kאא א
א ،      ،  ، 

א،F٣E،אא
 א א    ، א א  א א

אF٤EK 

                                                           

F1E אא ٧אL٢٤א  ،٨L١٢٦ א   ،٤L٦٩٦ א א ،
٣אL٢٠٧K 

F2E٤L٢٩٨א،٥L٣٣٩K 
F3Eאא٧אL٢٤א،٨L١٢٦א،٤L٦٩٦K 
F4EאאאW٣٦K 
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אאאאא،F١E،
אF٢Eא،אאא؛

 א א K     ، א 
אK 

א؛،
אאF٣E،אא

  ،א،אאF٤EK
אא،א

،،WF٥EK 
אאWאאאאW 

،אאא
،א אא  

א א F٦Eא ،אF٧E ،א   א F٨E،
אF٩E،אאאא،אא

                                                           

F1Eאא٧אL٢٤אאא،٣L٢٠٧K 
F2EאL٤٠٧K 
F3Eאא٣אL٢٠٧א،٨L١٢٦א،א٣L٣٩٧K 
F4Eא٨L١٢٦K 
F5Eאא٧אL٢٤א،٨L١٢٦א،٤L٦٩٦K 
F6Eאאא٣L٢٠٧K 
F7Eא٢L٣٨٠K 
F8Eא١L٦٢،٦٣K 
F9Eא١٤אL٩٢K 
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،אאF١Eא،
،،

אאאF٢EK 
 

& & & 

                                                           

F1Eאאא٤L٢٩٨K 
F2Eא١٦אL٣٢٥א،٢L٣٨٠K 
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  المطلب الثاني

 النظام  املتعلقة بأطراف التحكيم يفالشروط

 السعودي

אאאאאW 
אאWאW 

  א   א א  ? W א  
אא?F١EK 

   א א  א א ? א  
،א،אאא
אא،א،אא

א?F٢EK 
  אאאא

א–א J،א،א،
     ،א א  ،א    א
     ،       

؛K 
אא،

אאאאF١١٤E،

                                                           

F1Eאאא٢אL٣٦٣K 
F2Eאאא٢אL٣٦٨K 
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٤L١١L١٣٧٤F١E?W،א     א   
 א     א א     

אא،אא
   א   א א א  א ، 
אא،אא

،אאא
א،א 

אא?F٢EK 
אאWאאW 

،אא،אא
א،אא

אאאא?Wאא
אא،א

?F٣EKאאאK 
 

& & & 

                                                           

F1EאאאאW٦٨K 
F2Eאאא،א٦٨K 
F3Eאאא٢אL٣٦٣K 
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  المبحث الثاني
 الشروط املتعلقة باحملكم املايل يف الفقه

 والنظام السعودي

 
אאWאאאK 

אאWאאאאK 
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  المطلب األول

  املتعلقة باحلكم يف الفقهالشروط

אא–א Jאא
،אאאאא،W 

אאW 
אWאאאאא

א  א  ،א   W?   
אא?F١E،א?WWאא

אאWא?F٢EK 

 א ،א  א   א  א א 
אאK 

אאW 
   א  ؛א    ، 

א   א ،א   א Wא F٣E،

אF٤E،אF٥E،אF٦EKאא

                                                           

F1Eא٣L٤١٤K 
F2Eאא٩L٣٢٠٧K 
F3Eא٤L١٩٣א،Wאא٧אL٢٤אא،٣L٣٧٩K 
F4Eא١L٥٠K 
F5Eא١١L١٢٢א،Wאא١٠L١٥٦אא،١٦L٣٢٥،

א٢L٣٨٠K 
F6Eאא٩L٤٩א،W١٤אL٩٢א،٢٨L٣٢٤K 
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אF١EK 
א  F٢EW א א  ?   

אאאאK? 
אF٣EW?אאאK? 

אאF٤E?WאW
א? 

אאF٥EWאא
K? 

א א  Jא  א   J
،א،א،אאא א

אא،א W،א،א،א،א،א
 ، ،אאא א א

F٦E،،אאK 
WאאW 

א،אאאאאאאW
،א،א?Wא،א

                                                           

F1Eא٥L٣٣٩K 
F2Eא٩L٨٣K 
F3E א ١١L١٢٢ א ، Wא א ،١٠L١٥٦א א  ،

١٦L٣٢٥א،٢L٣٨٠א،٥L٤٧٣K 
F4Eא١L٥٠K 
F5Eאא٩L٤٩א،W١٤אL٩٢א،٢٨L٣٢٤KK 
F6Eאא٤אL٢٤אW٢٥K 
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א א  א א  ،א     ?F١E،

אא  ،א ،א Wא א ،א F٢E   ،
א ،א ،א ،א ،א א  א 

א،א،אאא
א،אאאF٣EK 

אW 
 Jאא،אF٤E؛

א W®⎯ s9uρŸ≅yèøg s†ª!$#t⎦⎪ ÌÏ≈ s3ù=Ï9’n? tãt⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σçR ùQ$#〈F٥E  
אK 

 J אא ،
 א  א ، א   ، 

א،F٦EK 
 J א ،  

                                                           

F1Eא١L٢١K 
F2Eא W א א٩L٨١ ،אא א٦L٢٨١ א א ،٦L٨٧א ،

٢אL٣٤٤א،١L٢١אאא،W٢٩٩אא،٢L٣٥٥،
א٤L٢١١ J٢١٢א،Zא٢L٢٠٧א،١L٣٦٧،
א٦L٨٦،א٣L٤١٢אאא،٢L٣٥٦אא،٢L٢٠٣،

אא٢٤٧K 
F3Eא١L٢١אא،٢L٣٤٤א،٤L١٧K 
F4Eא١٠אL١٤٣K 
F5EאF١٤١KE 
F6Eא١L٢١א،٩L٣١٩٥K 
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،אאאF١E،
،אאאא

אF٢EK 

 Jא   א ،א ،א  ،אא  
،אא،א א

 א ، א  א ، א  א   
F٣Eא  א، K

אאאK 

Wאא،W 

F١EאW 

א א אאא אא
W 

אאWא،א،אא
אאKאאF٤Eא،F٥Eא،

א  א F٦Eא   א  א  א   ،
אאאאא،אK 

                                                           

F1E٦אL٨٦ J٨٧אא،٨L٦٥K 
F2Eאא٨L٦٥K 
F3Eאא٦L١٢١א،٦L٨٧K 
F4Eאא٩L٨٢K 
F5Eאא٦L١١٨אאא،W٢٩٩K 
F6Eאא٨L٦٥K 



  

  
-٦٢- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אW 
אאאאאW 

 F E    Jτ Jא  א   א  
WאKאאאK 

Wא א  ،  א     W 
 Jτ Jא،אא

אאF١EK 
FEא،אאא

אK 
Wא א     א א

   ،א  אא א     
אK 

FEאאא
א  א  א F٢E، א   א

K 
Wאאא

K 
אאW 

א א       ،א 
א،א،א א K؛

אW 

                                                           

F1Eאא٣L٤٨٢K 
F2Eאא٢L٣٤٤K 
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אF١E،אF٢E،אF٣EK 
אW 

Wאאאאא 
 F E W®ãΑ%y Ì̀h9 $#šχθãΒ≡ §θs%’n? tãÏ™ !$|¡ ÏiΨ9$#$yϑÎ/Ÿ≅Òsùª!$#óΟßγŸÒ÷èt/4’n? tã

<Ù÷èt/〈F٤E،א،אאK
א   ،א   א א  אא

אF٥EK 
FE א –× J W»א  א   «F٦E،

אF٧EW?  א     אא ? א 
       א  א  א

אאא،אאא
אאאF٨EW?אא

×אאאא
אK? 

                                                           

F1Eא١L٢١אא،٢L٢٤٤אא،٦L٨٧K 
F2Eא٤L٢١١ J٢١٢،אא٢L٢٠٧א،W٣٦٧K 
F3E א٦L٨٦ א  ،٣L٤١٢ אאא ،٢L٣٥٦א  א،

٢L٢٠٣،א١אL٢٤٧K 
F4EאF٣٤KE 
F5Eא١٦אL١٥٧K 
F6E،אא١٨W Jא،W٧٠٩٩K 
F7Eא٢٠L٨٩K 
F8Eאא٤אL٢٧٣K 
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FEאא 
אאא،א،אאK 

FEאאאאW 
א  ،א  א אא  א 

אאאאK؛א
אF١EK 
אא Jאא Jאאאאא

א،אא
א،אאאא

אK 
F٢EאF٢EW 

،א   אאא אא
אW 

אאW 
    ، א   א 

א א ، F٣Eא F٤Eאא  ، Jא  JW
                                                           

F1E٦אL٨٦K 
F2Eאא א א   א  א  א  א

אאאאFKא٤L٢١٢E 
F3Eא٤L٢١٢אא،٢L٢٠٧א،W٣٦٧،א

١٦אL١٥٩،٣٢٥א،٤L٣٢٢K 
F4E ٦אL٨٦א  ،٣Lא٤١٢א  ،א٢L٣٥٦ א  א ،٢L٢٠٣،

אא١L٢٤٧K 
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א א א F١Eא   א  ، F٢E  ،
א F٣E K Jאא  J

אK 
  א    ،א ،א   

אF٤E?Wאאא
؛א

אK? 
אאאF٥E?Wאא

אא
אאא

א،אאאא
אאאאאK? 

אאאאאW 
אאW 

W®!$̄ΡÎ)!$uΖ ø9 t“Ρ r&y7ø‹s9 Î)|=≈ tGÅ3ø9 $#Èd, ysø9 $$Î/zΝä3óstGÏ9t⎦÷⎫ t/Ä¨$̈Ζ9$#!$oÿ Ï3y71u‘ r&ª!$#〈F٦EK 

                                                           

F1E٢٨אL٣٠١K 
F2Eא    ٣אL١٥٠٠ א ،١٠L١٦ א א ،٨L٦٧ ،

٤אL١١٥K 
F3Eאא٣L١٠٧א،W٢٢٥K 
F4Eאא٢L٢٠٧א،W٣٦٧K 
F5Eא    ٣אL١٥٠٠ א ، Wא א א 

٤L١١٥K 
F6EאF١٠٥KE 
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W®Λ äl ÷n$$sùt⎦ ÷⎫ t/Ä¨$̈Ζ9$#Èd, ptø: $$Î/ŸωuρÆìÎ7®Ks?3“ uθyγø9 $#y7̄=ÅÒãŠsù⎯ tãÈ≅‹ Î6y™«!$#〈F١EK 
 W®βÎ* sù÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s?’Îû&™ó© x«çνρ–Šãsù’n<Î)«!$#ÉΑθ ß™§9 $# uρβÎ)÷Λ ä⎢Ψ ä.tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è?«!$$Î/

ÏΘ öθu‹ø9 $#uρÌÅz Fψ $#4y7Ï9≡ sŒ× öyzß⎯ |¡ ômr& uρ¸ξƒÍρ ù's?〈F٢EK 
אWאאא  JΙ J 

 Jε J،אא
אא،אאאF٣EK 

W אא א  א 
אאK 

אאW Jε JWW،אW»
«א Jε J،W»«،،

א   Jε J» א    א  א Jε J
א«F٤EK 

אWאאאאאא،
                                                           

F1EF٢٦KE 
F2EאF٥٩KE 
F3Eא٣אL١٥٠٠K 
F4Eא،א،אאאא W٣٥٩٢،

א،א  ،א،א W١٣٢٧،
،א،אW٢٢٤١١ K

א،אאא
،אW،א

א      ،FW א א٤L١٨٢E ، אא 
אF٦L٨٨ J٨٩WEאא،א
K 
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א Jε JאאאK؟ 
Wאאאאא

אאאK 
אאW Jε J»אאאאא

«F١EK 

אא?אWאאא
،א

אKKK
אאא?F٢EK 

אא?W     א     א
אא،،א

א?F٣EK 

WאאאK 
אאW 

א،אא
אא ، Kא א א F٤Eא   ،

                                                           

F1E ،Fא א   ،א  א  א 
א،אW٧٣٥٢،א،،

א،א W١٥L١٧١٦E،אא
Kא 

F2Eא١٠אL١٣٤K 
F3Eא٣אL١٥٠١K 
F4Eא٤L١٧٦،אא٩L٨١אאא،٦L٢٨١K 
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 א ،א   F١E א א  א J
א–F٢EK 
א?Wא،אאא

א?F٣EK 
 א Jא  JF٤E?Wא א א   

     ، א ،    ،א
،א א  ،אא 

אא Jε JFWאאאא
אא   א א E  א   ،

א،אאאאאא
אאא

אאאK? 
אאא  Wא   Jε J  א   

א   K Jτ J Wא Jε J
אWאא
W»א،،אא

א،א
א«،WF٥EK 

                                                           

F1Eא٤L١٧٦،אא٩L٨١אאא،٦L٢٨١K 
F2Eא٢٨L٢٥٨K 
F3Eאא٣L١٠٧אאא،٩L٨٣K 
F4Eאא٣L١٠٧אאא،٩L٨٣K 
F5Eא ، א ،א  ، א W٣٥٨٢،
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אW Jאא Jאא،אא
Wאא Jא JF١EW?א،

א?،אא Jא J
،א،א،אא،

אאאK 
אא،Kא

،א
א؛אאאא W»א

،א ،א
א«F٢EF٣EK 

F٣Eאא Wאאאאאאא
W 

                                                                                                                                                                       

، א      ،א  W٦٩٠،
،א،אW٣١٦،א،א

א א، א א،א WZ١٩٩٤١،
א،א،א،א W٤٦٥٧،א

א،،א،،אW
،אאW٥٠٦٥، א، א،א ،

א،אW٢٣١٠،،אא؛
 Jτ JאאאW?Wא،

    א        א  FK 
א٤אL٦١KE 

F1E٢٨אL٣٠٣K 
F2E،א،אWא،אW٧٠٢٣K 
F3Eאא٣L١٠٧K 
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אאW 
،אאאא

،א،אאא
،אK 

،אאאW
  א  א ،     א  

אא،Kא
א F١E ، ،  א   K  Wא 

אא،אF٢E،W
F٣EK 

אWאא،אא
אאאא،א،א

אאאאאF٤EK 
אאW 

،א א  א  א    אא 
،،א

،א 

،אKאW

                                                           

F1Eאא٩L٨٢،א٤L١٧٥אא،٣L١٠٦K 
F2Eאא٢L٣٤٤K 
F3Eא١L٢١אא،٨L٦٥K 
F4Eאא٣L١٠٦K 
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אF١Eא،F٢EאF٣Eא،F٤EאF٥EK 

 א    א– א  Jא ? W
א  א ،  ،א   ،א  ،

،אא،א?F٦EK 

אאW 
FEאW®ãΝä3øts†⎯Ïµ Î/# uρ sŒ5Α ô‰ tãöΝ ä3Ψ ÏiΒ〈F٧EK 

אWאאא،א
א  א   אא ،א      

אK 
FEW®$pκš‰ r'̄≈ tƒt⎦⎪Ï%©!$#(# þθãΖ tΒ#u™βÎ)óΟä. u™!% y`7, Å™$sù:* t6t⊥ Î/(#þθãΨ ¨ t6tGsùβr&(#θç7ŠÅÁè?$JΒ öθs%

7's#≈ yγpg ¿2(#θßsÎ6óÁçGsù4’n? tã$tΒóΟçFù=yèsùt⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ〈F٨EK 

אWא JΙ J،א

                                                           

F1EאW٢٢٦א،٤L١٧٥K 
F2EאאאW٢٩٩،א١L٢١א،١٠L١٦אא،٨L٦٥،

א٤L١١٥K 
F3Eא٦אL٨٧אא،٨L٦٥K 
F4Eא١٦אL١٥٨אא،١٠L١٤٤א،٤L٢١١א،٢L٢٠٧K 
F5Eא٦L٨٦א ،٣L٤١٢אאא،٢L٣٥٦ א א،٢L٢٠٣،

אא٢٤٧א،٩L٣١٩٤K 
F6Eא١٠אL١٤٤K 
F7EאF٩٥KE 
F8EאאF٦KE 
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א،אF١Eא،
K 

FEW®(#ρß‰ Íκô−r& uρô“uρ sŒ5Αô‰ tãóΟä3Ζ ÏiΒ(#θßϑŠÏ%r& uρnο y‰≈ yγ¤±9 $#¬!〈F٢EK 
FEW®(#ρß‰Îηô± tFó™$# uρÈ⎦ø⎪ y‰‹Íκy−⎯ ÏΒöΝà6 Ï9%y Í̀h‘(βÎ* sùöΝ ©9$tΡθ ä3tƒÈ⎦÷⎫ n=ã_u‘×≅ ã_tsù

Èβ$s? r& z ö∆$#uρ⎯£ϑÏΒtβöθ|Êös?z⎯ÏΒÏ™!# y‰pκ’¶9$#〈F٣EK 
אW،

א،
אא،F٤EK 

FEאאא،א،
אF٥EK 

 F E אא א،אא אא  
אF٦EK 

FE،אאאא
  א א א  ، א 

F٧EK 
אא–אא  Jאא א א א א

                                                           

F1Eא٩L٣١٩٤K 
F2EאF٢KE 
F3EאF٢٨٢KE 
F4Eאא٨L٦٥K 
F5Eא١٦אL١٥٨K 
F6E١٠אL١٦K 
F7Eאא٨L٦٥K 
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אא  א  ،א  א  א
           ،אא

   ، אאא א 
Kאאאאא 

F٤EאאW 
אאא،אאW

אאאF١EK אאאא
K 

F٥EאאאW 
אא،א א   

،אא
אאF٢EK

אאא אא
א  א  א  F٣E Kא  ،

אK 

F٦EאאW 
א אא     אF٤E،

                                                           

F1Eאא٩L٨٢אאא،٦L٢٨٠ J٢٨١K 
F2EאW٣٦٧א،٤L٢١٢א،٢L٢٠٧K 
F3Eאא٤אL١١٥K 
F4Eא١٦אL١٦٠K 
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KאאF١EKא 
F٧EאW 

אאאא
אא א   א

אF٢EK 

 א א א   א א אא  א
K 

אאW 

אWאW 
אאאאאאא

Wא،אאא
א  א ، א

אאא،
אK 

אאאW 

א אWא א  א   אא א 
א א אא

  א   ،א  W®÷βÎ) uρóΟçFø Åzs−$s)Ï©$uΚ ÍκÈ]÷ t/(#θèWyèö/ $$sù

$Vϑs3ymô⎯ ÏiΒ⎯Ï&Î# ÷δ r&$Vϑs3ymuρô⎯ ÏiΒ!$yγÎ=÷δ r&βÎ)!#y‰ƒÌãƒ$[s≈ n=ô¹Î)È,Ïjùuθãƒª!$#!$yϑåκs] øŠt/3¨βÎ)©!$#tβ% x.$̧ϑŠÎ=tã

                                                           

F1Eא١٤אL١٢K 
F2Eא٢L١٧٣א،٤L٦٩٦K 
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#ZÎ7yz〈F١EKאWWאאאF٢Eא،K 
א אW א    א   

א،א،א
אF٣EK 

א،א،אא
א ،א א  א   א  

אאא  א אK
אאאא

KאאF٤E?Wא
א  א    א  K? א 

אF٥EW? א  א  
 א  ،א  א     

אK? 

אWאאאW 
אא،אאא

אא، K
אא،

                                                           

F1EאF٣٥KE 
F2EאאאאFאE٢L٨٥ J٨٦K 
F3EWאאא٦אL٤٠٦ J٤٠٧K 
F4Eאא٢L٨٦ J٨٨K 
F5Eאא٧אL٢٥K 
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אF١EK 
אאא؛א

א Jא Jאאאא
אאא،F٢EK 

 
& & & 

                                                           

F1EאW١١אאאאא٢L٣٦٤K 
F2Eא١٦אL٣٢٥א،٢L٣٨٠K 
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  المطلب الثاني

  املتعلقة باحلكم يف النظام السعوديالشروط

אאאL٤٦
١٢L٧L١٤٠٣FL٤WE 

?،א א ، א א
אאאא?F١EK 

א،W 
אאWאאW 

אאאאא
אאא،،،،،

 א   א
،،אאאא،،א

אא،א
א   א   א   ، א

אF٢EK 
אאאאאאא

א א  א      א  א
אא א؛    א  א

א،אאא

                                                           

F1Eאאא٢אL٣٦٢K 
F2EאאאW١٩ J٢٠K 



  

  
-٧٨- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אאאאא
אאK 

אאWאאF١EW 
א א   א א אא 

  א א אא? W      
א

א?F٢EK 
אא
אF٣EK 

אאWאאW 
،אאאאאא

אאF٤E?Wאא
א،א

אאאK? 
אאאWאאאאW 

،אאאאאא
א  א   א، א א א   א  א

؛،א א ،א  

                                                           

F1EאF٤Eאאאאא٢L٣٦٣K 
F2Eאאא٢אL٣٦٩K 
F3EאאאW٢٠K 
F4EאאאW٢١ J٢٢K 
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    ،אא  א  א  א 
אאאאא،

אאF١EK 
אאאאא

אאאאאאK 
 

& & & 
 

                                                           

F1E،אאאW٢٢ J٢٣K 
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  المبحث الثالث
الشروط املتعلقة باُحلكم التحكيمي يف 

 الفقه
 والنظام السعودي

 
אאW  א  א א

אK 
אאW  א  א א

אאK 
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  المطلب األول

 كيمي يف الفقهكم التح املتعلقة باُحلالشروط

א א  א א، ،  
W 

אאWאW 
،א א 
،،אא،

   א  א  ،א    
،،،א،א،א

KאאW 

אאW 
א،

KאאWאF١EאF٢Eא،F٣E،
א–א JאאF٤EK 

א אאא
    א  א        א

،אאאא

                                                           

F1Eא٣אL١٢٠א،٧L٣١٧א،אא،٨L١٢٦K 
F2Eא١٦אL٣٢٥אא،١٠L١٥٦א،٤L٣٨٧K 
F3E٦אL٨٩אא،١٤L٩٢א،٣L٤١٤K 
F4Eא١٠אL١٥٦K 
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אF١EK 
אאW 

،א،א ،  א א    
 א ،א ،א ،א  ،א   ،א

אWאאא،אאא،אא،אא
א،אKאאF٢EK 

אא Jא JאאK 
אאWאW 

אאאאא،
א  א  ،א א  א    א
אא،א،אא

W 
אאW 

   א  ،   א  K א
אF٣Eא،F٤Eאא،F٥E،אF٦EK 

                                                           

F1Eאא٤L٦١K 
F2Eא١L٥٠،٥١K 
F3Eא٣אL١٢٠א،٧L٣١٧K 
F4Eא٣אL١٥١٠א،٤L١٥٢٤א،١L٥٠K 
F5Eא٥אL٤٧٣אא،١٠L١٥٧א،١١L١٢٢א،

٤L٣٧٩،א١L١٤٦א،٨L٢٤٣K 
F6Eא٦L٨٩ א  א ،١٤L٩٣א   ،٩L٥٠א ،

٩L٣٢٠٦K 
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אאW 
אאWא ،אא

א   א  א   
אF١EK 

אאWאאאא
א؛אאאF٢EK 

אאWאאא
אאאאF٣EK 

אאW 
אאא K ،F٤Eא

F٥EK 
 א  א   ،     

אKאא،אאאאאF٦EK 
W؛אא

אK 
אא Jא Jא א 

                                                           

F1Eא٣אL١٢٠،א٤L٣٧٩K 
F2Eא٧L٣١٧K 
F3E٦אL٨٩K 
F4Eא٦אL١١٤K 
F5E א ٥אL٤٧٣א  ،٤L٣٧٩א א ،١٦L٣٢٥א ،

١٠אL١٥٧א،١L١٤٦K 
F6Eא١٠אL١٥٧א،٤L٣٧٩K 
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    ،  ؛   
אאK 

אאWאאW 
א   א א      

אאא،אאא
،אאאאא

אא،אW 
אאW 

אא،F١Eא،F٢Eא،F٣EF٤EK 
אאW 

אאWא،אא
א،א،אא

F٥EK 
                                                           

F1E א א ٩L٨٣ א   א  ،٢L١٧٤   ،
٤אL٦٣K 

F2Eא א ١٦L٣٢٥ א  ،٢L٣٨٠ א  ،٤L٣٨٧ ،
١١אL١٢١K 

F3Eא٩L٥٠אאא،٢٨L٣٢٤K 
F4Eא ، א   א א   א ،א  

،אאא،אאW
א   א     FK W א٣אL١٢٠ ،

٧אL٣١٨ א א ،١٦L٣٢٦ א  ،٩L٣٢٠٦א   ،
٩L٤٩ J٥٠א،٦L٩٠אא،٢٨L٣٢٦ J٣٢٧KE 

F5EWאא٢L١٧٤K 
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א אW  ،   א  
،אF١EK 

אאWאא،
F٢EK 

אאאWאא،אאא
،F٣EK 

א אW א א ، א
F٤EK؛א 

אאW 

אא،א
א   ،א   ، ،   

،א،،א
     א ، א

F٥EK 
  אא W ،א  א  א

F٦EK 
                                                           

F1Eא١٤אL٩٣א،٧L٣١٨K 
F2Eא٣אL١٢٠א،٧L٣١٨K 
F3Eאא٨אL١٢٧א،٧L٣١٨K 
F4Eא٧L٣١٨K 
F5Eא،א٤אL١٣٦א،١L٥٠K 
F6Eא٤אL١٣٦K 
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W   א    ،  
אK אא  J א J    א א

אאK 
אאאW،אW 

א א،  א
א،א؛אא
      א  ،א      
،،אא

אא،W 

אאW 
؛  ، א

אא، א
 ؛    ،  א א  ،F١Eא

אF٢EK 
א   א  ،،אא   א  

אF٣EK 
אאW 

،א؛
                                                           

F1E א٣אL١٢١ א  א א  ،٨L١٢٩ א  ،٧L٢٢٠ ،
٢אL١٧٤K 

F2Eא١١L١٢٢א،٤L٣٧٩K 
F3Eא٢L١٧٤K 
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אאKאאF١E،אF٢EK 
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F1Eא٢L٣٨٦K 
F2Eא١٤אL٩١ J٩٢K 
F3Eאא٧אL٢٤K 
F4Eא٣אL٣٩٧א،W٢٥א،٤L٦٩٦K 
F5Eא٧L٣٢٠אא،١٠L١٥٧K 
F6Eא٧L٣٢١א،٤L٦٩٩K 
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F1E א٣אL١٢١ א ،٨L١٢٩א،٧L٢٢٠א ، ٤L٦٩٩א،
١٠אL١٥٦אאא،٤L٢٩٠א،١٠L٢٠אא،٢L٧٤ 

F2Eא٢L١٧٤א،٧L٣١٩אאא،٨L١٢٨א،
W٢٥K 

F3Eא١L٥٠K 
F4Eא٤L٦٩٧K 
F5Eאא٤L٦٩٦ J٦٩٧K 
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F1Eא٤L٦٩٨K 
F2E א٧L٣١٩א  א،٤L٦٤א،

א٤L٦٩٧אא،٣L١٥١٠K 
F3Eא   ، א  ،א   ،א W٤٥٧٤א  ،W

א،FאW٤٦٠EK 
F4Eא٣אL١٢٠א،٤L١٩٣אא،٤L٦٩٧K 
F5Eא٢L١٧٣אאא،٧L٢K 
F6EאאW٥٠٠א،٨L٣٤٤אא،٦L١٣٦K 
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F1Eאאא١٠L١١٩א،٨L٢٤٣אאא،٤L٢٩٠K 
F2Eא١٤אL٣١אא،٢٨L٤٢٤א،٢٨L٤٢٤ J٤٢٥K 
F3Eאאא،אא،אW٢٦٨٠K 
F4Eא١٤אL٣١K 
F5EאF٧٧KE 
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F1Eאא١٤L٣٣K 
F2EאאK 
F3Eא٨L٢٤٣K 
F4Eא١٤אL٣١אא،٢٨L٤٢٤א،٢٨L٤٢٤ J٤٢٥K 
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F1Eא١٤אL٣١K 
F2EאאK 
F3EאאW٢١٧K 
F4E،אאW١٥K 



  

  
-٩٣- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  א אאא אא 
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F3EWא٨L٢٤٠ J٢٤١K 
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F1Eא٢L١٧٤א،٧L٣١٧K 
F2Eא١٤אL٩٣K 
F3EאאK 
F4Eא٣אL١٥١٠א،٤L١٥٣٤K 
F5Eא٤L٣٧٩אא،١٦L٣٢٧א،١L١٤K 
F6Eא١٤אL٩٣K 
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אW 
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אאF٢EK 
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& & & 

                                                           

F1Eא،א،א×،אא
אW١٣٥٢،WאK 

F2Eא٣אL١٥١٠K 



  

  
-٩٦- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  المطلب الثاني

 املتعلقة باحلكم التحكيمي يف النظام الشروط

 السعودي
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WאאW 
אאאאL٤٦
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F1Eאאא٢אL٣٦٣K 
F2Eא٢אL٣٦٨K 
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אא
א،אאא
  אא   אא  א א א

F١EKא 
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F1Eאאא٢אL٣٦٤K 
F2Eא٢אL٣٦٤٢L٣٦٥K 
F3Eא٢אL٣٧٦K 
F4Eא٢אL٣٦٥K 
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F1EאאאאF٢L٣٦٥KE 
F2E א ١٩ ،٢٠ ،٢١ א  א א  א 

٢אL٣٦٥K 
F3Eא٢L١٧٤א،٧L٣١٧K 
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  الفصل الثالث
املنازعات املالية القابلة للتحكيم يف 

 الفقه
 والنظام السعودي

  

  .قهالمنازعات المالية القابلة للتحكيم في الف: المبحث األول

אאW אאK 
אאW אאK 
אאW אאK 
אאאW אאK 

אאWאאK 
אאWאאK 

.المنازعات المالية القابلة للتحكيم في النظام السعودي: المبحث الثاني  
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F1EאאW٧٠٧K 
F2EאW٣٩٦ J٣٩٧K 
F3Eא٢אL١٧KK 
F4Eא٢L١٣٨٢K 
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  المبحث األول
املنازعات املالية القابلة للتحكيم 

  يف الفقه
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  المبحث األول

 املنازعات املالية القابلة للتحكيم يف الفقه
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F1Eא١٦אL٣٢٥ 
F2E א٧L٣١٨אאא،٧L٣١٨ 
F3Eא١L٥٠ 
F4Eאאא٧L٢٦،אא٤L٦٣ 
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F1Eא١٦אL٣٢٥K 
F2E א٣אL٣٩٧K 
F3Eא١L٥٠K 
F4Eאא١٦L٣٢٦אא،١٠L١٥٦K 
F5Eא٥L٣٢٠٦א،٦L٩٠K 
F6E א٦L٩٠אא،٢٨L٣٢٦K 
F7E אא٤L٦٧K 
F8Eא١אL٩٣K 
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  المطلب األول

 د البيعــة عقــالتحكيم يف منازع
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F1Eא١L٥٥٦K 
F2Eא٦L٥K 
F3E١אL٦٨K 
F4EאאW١٦٧K 
F5Eאא٢L٣ J٤K 
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F1E א٦אL٧K 
F2EFאאW١٤٨EK 



  

  
-١٠٨- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  المطلب الثاني

 ة حق الشفعةــم يف منازعـالتحكي
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F1Eא٣L٤٩ 
F2EאאאW٦٧ 



  

  
-١١١- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  المطلب الثالث

 م يف منازعة عقد الدينـالتحكي
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F2Eא٧L٢٢١K 
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א  ،א  אא א אW١٣١٨،   W א
K 

F2   Eא،א א אא،
א،אאW٣٨L٢٦٩٩אא،،א

،א W٤٩٤٦א  א  ،، א    
א،אW١٤٢٥K 

F3EאאאאאאW١١٢٩٢K 
F4E א٦אL٤٢٩K 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אK 
 

& & & 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  المطلب الرابع

 التحكيم يف منازعة عقد الكتابة

אW،אF١EWאW
אאאFאEאFאEא،

،אF٢EאאWאWא
،אאא،W؛

א،KF٣E 

אWאW?אאא
א"F٤Eא،WF٥E?א

אK?אWF٦E??،
אWF٧E?אK?אאWF٨E

?אK? 

 

 
                                                           

F1Eא٤אL١١K 
F2Eא٥L١٧K 
F3Eא١٢L٢٤K 
F4EWא٥L١٤٩א،א٢L٢٣٩K 
F5E אאא٢אL١٥٠K 
F6E Wא١٠אL٥٣١K 
F7E Wאא١L١٦٥א،٧L٤٤٦K 
F8E  א١٤אL٤٤١K 



  

  
-١١٥- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אW 
אאא،אאKF١E

،אאF٢Eא،א،W 

א  א W®t⎦⎪ Ï%©!$# uρtβθ äótGö6tƒ|=≈ tGÅ3ø9 $#$£ϑÏΒôMs3n=tΒöΝä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr&

öΝ èδθç7Ï?% s3sù÷βÎ)öΝçGôϑÎ=tæöΝÍκÏù#Z öyz(Νèδθ è?#u™ uρ⎯ÏiΒÉΑ$̈Β«!$#ü“Ï%©!$#öΝä38 s?# u™〈F٣EK 
،אא،×W»

אאא
«F٤EK 

אWאאF٥EK 
אאW 

אא،א
،F٦Eא،אF٧E

                                                           

F1E א١٤אL٤٤٢ 
F2Eא٨L٤٦٥K 
F3EאF٣٣KE 
F4Eאא،Wא،אW٢٤٤٨،،

א،אW١٦٠٨٣،אא،
א،،אW٢١٤١٠K 

F5E א١٤אL٤٤٢K 
F6E א٣L٨L٧٦K 
F7E אא٥L٤١٨K 



  

  
-١١٦- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

،אF١E،
אא،
،אאאאא،א

،אאא،،א
אK 

 
& & & 

                                                           

F1E א٨L٤٦٨K 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  المطلب الخامس

 التحكيم يف  منازعة دعوى الكفالة

אK 
א אWאW?אאא

אK?F١E 
אאWאאא

KF٢EאאF٣E?Wא
א،אK?אא

אאאא،אא
אאא،אאאא

KF٤E 
אWאאW 

אאW®(#θä9$s%ß‰ É)ø tΡtí# uθß¹Å7 Î=yϑø9 $#⎯yϑÏ9 uρu™ !% y`⎯Ïµ Î/ã≅÷Η ¿q

9Ïèt/O$tΡ r& uρ⎯Ïµ Î/ÒΟŠ Ïã y—∩∠⊄∪〈F٥EWK 
אWא×W»א«F٦EK 

                                                           

F1EאאW٩٢٩K 
F2EאW٣٨٢K 
F3E אאW٢١٤K 
F4E אאאW١٩٢K 
F5E F٧٢KE 
F6  E א א  ،  א  ،א    ،א W٣٥٦٥

אא،אא،א،W١٢٦٥،
WK 



  

  
-١١٨- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אאW 
א،،א

،אאאא،אא
،א،אא،
،،אא
א،א؛אא

אאא،א
א،אאא،
،אא،א
אאא،

F١EK 
 

& & & 

                                                           

F1Eאא٤L٦٧ J٦٨ 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  المطلب السادس

 ق النفقةــة حــالتحكيم يف منازع

אW،،אא،אאW
אא،F١EאWF٢Eא

אW®Èe≅à6 Ï9 uρ7π ¨Β é&×Αθ ß™§‘(#sŒÎ* sùu™!$y_óΟßγä9θß™ u‘z© ÅÓè%ΟßγoΨ ÷ t/ÅÝó¡ É) ø9$$Î/öΝ èδ uρ

Ÿωtβθ ßϑn=ôàãƒ∩⊆∠∪〈F٣E א א    אא  Wא،
א،K 

אאWאWאאא
?F٤Eאא،WאאK 

אW?א،אאא
אK?F٥E 

אא?W،
אK?F٦E 

אW?،א،،،
אK?F٧E 

                                                           

F1EאאW٥٠٦K 
F2Eא١٤L٢٤٢ J٢٤٣K 
F3EF٤٧KE 
F4Eא٥L٢٧٧K 
F5Eאאא٢אL٢٣א،٤L١٨٣K 
F6Eאא٢L٣٤٥K 
F7Eאאאאא٣L٢٧٧K 



  

  
-١٢٠- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אאW،א،א،א
،אK 

אW 
א،אאאאW 

אא®£⎯ èδθ ãΖÅ3ó™ r&ô⎯ ÏΒß]ø‹ymΟçGΨ s3y™〈W
؛אאא

אאK 
  W®’n? tã uρÏŠθä9 öθpR ùQ$#…ã&s!£⎯ ßγè%ø— Í‘£⎯åκèEuθó¡ Ï. uρÅ∃ρ ã÷èpR ùQ$$Î/4Ÿωß#̄=s3è?ë§ø tΡωÎ)

$yγyèó™ ãρ〈F١EK 
W®÷, ÏΨã‹Ï9ρ èŒ7π yèy™⎯ÏiΒ⎯Ïµ ÏFyèy™(⎯ tΒ uρu‘ Ï‰ è%Ïµ ø‹n=tã…çµè%ø—Í‘÷,ÏΨ ã‹ù=sù!$£ϑÏΒçµ9s?# u™

ª!$#4Ÿωß#Ïk=s3ãƒª!$#$²¡ ø tΡωÎ)!$tΒ$yγ8 s?# u™〈F٢EK 
W®£⎯çλm;uρã≅÷WÏΒ“Ï%©!$#£⎯ Íκön=tãÅ∃ρá ÷èpR ùQ$$Î/4ÉΑ$y_Ìh=Ï9 uρ£⎯ Íκön=tã×π y_u‘ yŠ3ª!$# uρî“ƒÍ• tã

îΛ⎧ Å3ym〈F٣EWאאK 
אא×FWאאא

אא
אאאא

א،
אא

                                                           

F1EאF٢٣٣KE 
F2EאF٧KE 
F3EאF٢٢٨KE 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

WEKF١E 
אאאאW]£⎯ çλm;uρ

ã≅ ÷WÏΒ“ Ï%©!$#£⎯ Íκön=tãÅ∃ρ á ÷èpR ùQ $$Î/[אא،K 
א×؟אא×W»

،،א،אא،א
א«F٢EK 

א×אW»،
«F٣E،،אא
K 

אWאאאKF٤E 
אWאא

אא،
א
F٥EK 

                                                           

F1Eא،א،×א،W١٤٧L١٢١٨K 
F2E א،אא،א،אW١٨٥٠א،

 א  ،א   ،א  ،W٤١٧٥א  ،،
א،א،אW٢٧٦٤،אא،

א،אא،אאW١٤٥٠٣K 
F3E א،،א،W٧L١٧١٤،א،

א،א،אW٤٢٥٥K 
F4Eאא٥L١٠٥K 
F5Eאא٥L١٠٥K 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אW 

 א  אא
א،א

،א
،א

אא؛W®£⎯èδθ ãΖÅ3ó™ r&ô⎯ÏΒß]ø‹ymΟçGΨ s3y™⎯ÏiΒöΝä.Ï‰÷ ã̀ρŸω uρ

£⎯èδρ •‘!$ ŸÒ è?(#θ à)ÍhŠŸÒ çG Ï9£⎯Íκö n= tã4β Î)uρ£⎯ä.ÏM≈s9'ρ é&9≅÷Η xq(#θ à)ÏΡr'sù£⎯Íκö n= tã4©®L ymz⎯÷è ŸÒtƒ£⎯ßγ n= ÷Η xq〈F١FE٢EK 
אW 

א  ،א  א   ،א    
W®’n? tã uρÏŠθä9öθpR ùQ $#…ã&s!£⎯ ßγè%ø—Í‘£⎯ åκèEuθó¡ Ï. uρÅ∃ρã÷èpR ùQ $$Î/4Ÿωß#̄=s3è?ë§ø tΡωÎ)$yγyèó™ ãρ〈F٣EK

א–א–WF٤E?אאאא
KKKאאאא?K 

 Jτ Jא×،א
W،×W»«،W،×W

»«،W،×W»«،W
،×W»«،W،W× :»

«F٥EK 

                                                           

F1EאF٦KE 
F2Eאא٤L٦٢٠ J٦٢٤אא،٥L٨١ J٨٣K 
F3E  אF٢٣٣KE 
F4Eא٤L١١١FKE 
F5E،א،א،אאW٣٣٣٧א،

א،א،אא،אW١٥٤٦٩K 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אאאאW®*4© |Ó s%uρy7•/ u‘ωr&(#ÿρ ß‰ ç7÷ès?

HωÎ)çν$−ƒÎ)È⎦ø⎪ t$Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ$·Ζ≈ |¡ ômÎ)〈F١E،W®$yϑßγö6Ïm$ |¹ uρ’Îû$u‹÷Ρ ‘‰9 $#$]ùρ ã÷ètΒ〈F٢E
   א א،א Wא 

K Jא Jא×W» 
،א«F٣EK 

אאW 
،אא،אאאאא

אא،א،אאאא،א
אאאאאאא
א؛אאא،

אאאאK 
 

& & & 

                                                           

F1EאאF٢٣KE 
F2E  F١٥KE 
F3Eא  ،  אא    ،א ،א 

W١٣٥٨א،ZFאE א،אא،אW
٤٤٤٩ ،א  ،א  א  ،אא  ، א 

W٢١٣٧ א  ،א  ،א  ، א  ،W٤٢٥٩א ،
،WאK 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  

  

  

  

  

  
  بحث الثانيالم

 املنازعات املالية القابلة للتحكيم
  يف النظام السعودي
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  المبحث الثاني

املنازعات املالية القابلة للتحكيم يف النظام 

 السعودي

אF٢Eא?אא
אא?F١Eאא،א

F١E?אאאא
אאאK?F٢E 

،אאא
אאאא،אאא

אאאאא
א،א،א،אK

אאK 
א،אאא

אW 
Wאאא

אאאKF٣E 
Wא،אא

אאא،
،אK 

                                                           

F1Eאאאא٢L٣٦٣K 
F2EאאK 
F3EאאאאW٤٦K 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

Wאאאאאא
،אW،א،אאא،אא

،،אאא،א
،אא،א

אKF١E 
אWאא،אא

אאKF٢E 
W؛،אאא

אK?F٣E 
אאאאא

،א،א،א
אאאאKF٤E 

،אא
،א،א،אאא
אאאאא،א

אאאאא
אKF٥E 

                                                           

F1E א א    א W١٥ J١٦א א  א ،
אW٤٧K 

F2EאאאW١٥ J١٦K 
F3EאאאאW٤٨K 
F4EאאאW١٥ J١٦K 
F5EWאאאאW٤٧K 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

،אאא
אאא؛אאאא
،אאאא،אאא

א،אא،אא J
א JאK 

אאא
K 

אW 
אאW 

א،אא
Kא،אא

אF١EK 

אW 
אאא?אאא

אאא،א
אאF٢EK 

אW 
אאאK 

 א  W  W®Ÿξsùyy$ oΨ ã_!$yϑÍκön=tæβr&$ysÎ=óÁãƒ$yϑæηuΖ ÷ t/$[sù=ß¹4

                                                           

F1Eאא،אא،אאK١٤٠٠אK 
F2Eא،אאא٢L١٧٧K١٣٥٢אK 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

ßxù=Á9 $#uρ× öyz〈F١Eאא،KF٢E 
אא×א،

 Jε Jא×אF٣EK 

א×W»אא
א«F٤EK 

אWא Jא J،F٥E
א Jא Jא?Wא Jτ J

א Jτ Jא
?אאאא،

א Jτ Jאא Jאא J
?F٦EK 

אאאW 
אאאא
א،אא

                                                           

F1EאF١٢٨KE 
F2E ٧אL٢٠L١٥٤K 
F3Eא  ،א  א   ،א א  ، W

٩٠L١٧٨٣ 
F4Eאאא،אא

  א  ،אW١٣٥٢ ،א  ،א  ، א  ،
אW٢٣٥٣،WאZK 

F5Eא٣L١٦٢٢K 
F6E ٧אL٢٠L١٥٤K 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

KF١EאאWF٢Eאאא
א،،،אא

א،אK 
אאאאW

אא،א،אF٣EK 
אא،אא،א

،אא،F٤EK 
א،،אאאF٥EK

אאWא،א،אF٦E،،אאא
،א،א،אאF٧EK 

،אא
،،א،א

F٨EK 
אאאא،

،אאWא،אW 
                                                           

F1E Wאא٧אL٢٥٥אאאא،W١٠٩K 
F2E א٧אL٢٤K 
F3EאאאאW٢١٩،א١L١٠٨K 
F4E  א١L١٠٨אאאא،W٢٢٠K 
F5E א ١L١٠٨א ،א  א   א W٢٢٠،

אא٧L٤٨٢K 
F6E א٧אL٨K 
F7E٧אL٢٠L١٨٢،٧L٢١L٤٣K 
F8Eאא٧L٤٨٢K 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אאWאא،אא
אKF١E 

؛אאאא
،א،א

א،،אKF٢E 

אאWא،אKא
،אF٣E،אF٤E ،אF٥E؛אF٦E אW®ô⎯ yϑsù

u’Å∀ ãã…ã&s!ô⎯ ÏΒÏµŠÅz r&Ö™ ó© x«7í$t6Ïo? $$sùÅ∃ρ ã÷èyϑø9 $$Î/í™ !# yŠr& uρÏµ ø‹s9 Î)9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/3y7 Ï9≡ sŒ×#‹ Ï øƒrB⎯ ÏiΒöΝ ä3În/ §‘

×π yϑômu‘ uρ〈F٧EאF٨E?Wאא?א،
אאאK 

× W»،،א
«F٩EK 

 א،אאKF١٠E 

،אאאאא
                                                           

F1E א٤L٦٣K 
F2E אא٧L٤٨٢K 
F3E א٢L٤٩א،٦L١٥٤K 
F4E א٢L٦٩K 
F5E א٧אL٢٤K 
F6E אא٧L٤٨٣٧L٤٩٨אאא،٧L٢٥٥א،٧L٢١L١١K 
F7EאW١٧٨K 
F8E ١L٢١٦K 
F9Eא،אא،א،אאW١٦٤٧٢K 
F10E ٧אL٢١L١١K 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

א،א
א،אאאאKF١E 


אא،א

אאא
KF٢E 

אאWאאאKא
אF٣EאKF٤E 

אWא،אאאאא
،אאKF٥Eא

אK 

אאאאא،א
א؛אא

K،אאאאאא
אאאKא

אאאאאאאא،
אאאK 

אאא
                                                           

F1E אא٧L٤٨٣K 
F2E٧אL٣٠ K 
F3E א٤L٦٣K 
F4E א١L٤٩K 
F5E א٤L٦٣K 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אאאא
אאKאא

אאאאאא
אא 

אאאאאאא
אאאאאאא

אאאאא

אאא
אאאאאא
אא

Kאאאאאא
אאאאאא

אK 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 
  

  

  

  الفصل الرابع

 التحكيم ومنازعات السوق املالية

 
  .حقيقة السوق المالية في اإلسالم، ونشأتها: المبحث األول 

אאWאאאK 
אאWאאאK 
אאWאאאK 

  .التحكيم آوسيلة لفض منازعات األسواق المالية: المبحث الثاني

אאWאאאK 
אאWאאאאK 
אאWאאאאאK 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  

  

  

  
  المبحث األول

 حقيقة السوق املالية يف اإلسالم، ونشأهتا
 

אאWאאאK 
אאWאאאK 
אאWאאאK 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  المبحث األول

 أهتاحقيقة السوق املالية، ونش

  :تمهيد 

،אאאאא
א
אאאא،א

אאאא
K 

אאאא
אאא،אאאC

،אאאאאא
אאK 

 
& & & 
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 
  المطلب األول

 السوق املالية يف اإلسالم وضوابطها

א،אאא
אאא،אא

אאאא
אאא،

אאK 
،אאא

אא،אאא
،אאאאאא
אאאאאאאא

אאK 
אאאW 
אWאאאאW 

אאאאאא
אא،אא

אאאא،א
אאאאא
אאאאא

א×W»א«)١(Kא
                                                           

F1E،א،אאאW١٦٠٩،Z
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 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אאאאאW 
  : العدل واالعتدال في الربح -الصفة األولى

אאא
אא،אאא

،،אאאאא
א،
א،אא

אא)١(
אאא×W»א«)٢(K 

  : الوفاء بالعقد والعهد - الصفة الثانية

אאאאאא
  א א،א

א   Kאא  אא
א אאא،אא
،אאא

W®(#θèù÷ρ r& uρÏ‰ ôγyèÎ/«!$## sŒÎ)óΟ›?‰ yγ≈ tãŸωuρ(#θàÒà)Ζs?z⎯≈ yϑ÷ƒF{ $#y‰ ÷èt/$yδÏ‰‹Å2 öθs?ô‰ s%uρÞΟçFù=yè y_
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אאאאא
אKE 

אW 
 אא   א  אא  א א 
אאא،אאא
אאא

אKאאאאאא
   א  ،  א   אא   א

אאאאאאK 
WאאאW 



  

  
-١٩٩- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

א  א א א אא  א א 
אF٧ E F١٤١٩ E F Wא א אא

אKE 
אW 

אאאאאאאאא
אאא،אאאא

אאאאאאאא
אK 

WאאאאאW 
א אא א אא  א א א  

  אF٦ E ١٤١٢  F W   א א
EKKKFאKE 

אW 
 אא אאאאא
א       א    א

אאאאאאאאאאאא
אאאאאאאאK 

 
& & & 



  

  
-٢٠٠- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المالحــــــــــق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
-٢٠١- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  )١(ملحق رقم 

   م٢٠٠٠ة لسنـــ) ٤(م قــرار رقــــ

 شئة عن تداول األوراق المالية والسعبشأن نظام التحكيم في المنازعات النا

 ...رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع 

 א א   א  F٤ E ٢٠٠٠  
אאאאא. 

  א א F١١ E ١٩٩٢א אאא 
. 

אאאF١٩٣L١٨E٢٠٠٠א
א. 

אאאאאאא. 
אאאא١٨L١٢L٢٠٠٠K 

א א א א א  א א  
אאאא. 

 تعريفـــــــات

 )١(ة المــــاد

אאאאא
א: 

א : אאF٤E٢٠٠٠אא 
אאא. 

אW אאאא. 



  

  
-٢٠٢- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

א : אאאא. 

א:  אא. 

אW אאאאאאא. 

א  :אאאא. 

אWאאאאאא. 

אW אאאאא. 

א : אאאא. 

 

 أحكـــــام عامـــــــة  :الفصل األول 

  )٢(دة ــاالمــ

אאאאא
א،  אא אאא

אאא. 
  אא א  אא א  א 

אאאאא. 

  )٣(ة المــــاد

 א
 א         א א 

אאא. 

 )٤(ة المــــاد

   א א    אא אא 



  

  
-٢٠٣- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

     ،  א  
   א א  א 

א    א א  א א  
א. 

אאאאא
אאא،

אא. 

 )٥(ة المــــاد

 א  א א  אא א א  א א
אאאאא،אאא
א א א   ، א      

אאאאא،א
אא،. 

 

 طلب التحكيم :الفصل الثاني 

 )٦(ة المــــاد

  א א   א   א  
א אא        א 

אא. 

     א אא     
אאא. 

 



  

  
-٢٠٤- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 )٧(ة المــــاد

א
אאאא،אא

אא. 

 )٨(ة المــــاد

אאאאF٤E،אא
 א     F٤ E   . 

 א      א  א אא א
אאא. 

 )٩(ة المــــاد

      א   אא   
אאאאאאא

.  
 

 لجنة التحكيم  :الفصل الثالث

 تشكيل اللجنة  :أوًال 

  )١٠(دة المــــا

אאא
א،אאאא

אאא– אא– א
אאאא. 



  

  
-٢٠٥- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 )١١(ة المــــاد

  א  –     – 
 ، א א   א  א  א

אא
א א  א       

. 

אאא אא 
א. 

אאאא
. 

 )١٢(دة المــــا

 אאאאא
א  א א א א     

אאאאאאא. 

 אאאא
F١٥E،אא

 א  א א . אא   א    
 א אא  א אא    א  

א. 

 א- אאאא– א
א. 

 



  

  
-٢٠٦- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 )١٣(ة المــــاد

F١٥Eאא 
אא،אאא

אא. 

 )١٤(ة المــــاد

 ،אאאא– 

אא– אאאאאאא
אא. 

 )١٥(ة المــــاد

 אאאאאא
אאאא. 

 אאאF١٠Eאא. 
 

  :اختصاصـــــات اللجنـــــة :ثانيًا 

  )١٦(ة المــــاد

 א  א  א א  א  א 
אא،

. 

 )١٧(دة المــــا

 א  אא  א א
א. אאא



  

  
-٢٠٧- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

– אאא– אא
א. 

      א   א א א א 
א. 

 )١٨(دة المــــا

  א א   א א       
אאא. 

 אאאאא
א א  א   א   

אא. 

 )١٩(ة المــــاد

אאאאאא
אאאאא،אאאא

אא. 

 )٢٠(دة المــــا 

א   –   – 
     ، אא   א   

א. 
 
 

 



  

  
-٢٠٨- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 سير إجراءات التحكيم : الفصل الرابع

 )٢١(ة مــــادال

   א  א   אא  א 
אא،א
א  א ، אאא א 

אאאא
  אא א        אא 

אא. 

 )٢٢(ة المــــاد

אאאאאא
אאאאאאאא،

אא. 

 )٢٣(ة المــــاد

א  אא   אא   א 
א. 

 )٢٤(ة المــــاد

،אאאאא
א   א  א 

אאאאאאא. 

 )٢٥(ة المــــاد

    ، א אא  א  א א



  

  
-٢٠٩- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אא א
א. 

 א א         
אאא. 

אאאאא
אא. 

א   א  אא 
א. 

  )٢٦(ة المــــاد

אא   א    א    
 א אאא   ، א

 א א .   א     ،  
אאאא. 

 )٢٧(ة المــاد

 אאאאא
אאאאא. 

 )٢٨(ة دالمــا

 אאאאא א 
،

אאא. 
 



  

  
-٢١٠- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 )٢٩(ة المــاد

 א      א  א  א
אF٨Eא،אא

אאאאא،
אא. 

 )٣٠(ة المــاد

      א      
 .   א   א א אא  

אאאאאאא. 

 )٣١(ة المــاد

 אאא
،אאאא

אאאא.  

  )٣٢(ة المــاد

 א– אא– אא
אא،אא

 א א .   
אאאאא. 

 )٣٣(ة المــاد

         אאא  אא 
אאאא. 



  

  
-٢١١- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 )٣٤(ة المــاد

 א     א אאא    
אאא. 

 )٣٥(ة المــاد

 אאאא
א

אאאאא. 

 )٣٦(ة المــاد

 אאאאאאא
F١٠٣ J١٠٥ E א א  F١١ E ١٩٩٢  א

 א א     ،  א אאא
אא. 

 )٣٧(ة المــاد

 אאF٣٥EF٣٦Eאא א
אאאאאאא

אאא. 
 

 إصدار قرار التحكيم : الفصل الخامس 

 )٣٨(ة المــاد

 אאאאאאא אאא
،אאאאאא



  

  
-٢١٢- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

F٦٠E אאאאא
 א. א א    א  א    

. 

  אא   אאF١١  E ١٩٩٢
אאאא. 

 )٣٩(ة المــاد

  ،   א א א אאא 
אאאאאאא. 

 )٤٠(ة المــاد

 א א    א   א א 
         אא 

אאאאאא
א،א. 

      א   אא   
א. 

 )٤١(ة المــاد

 א  א  א אא   אא  
א   א  אאא  א   ، א
אאאאא،

אאא. 
 



  

  
-٢١٣- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 )٤٢(ة المــاد

 א א    אא      
א      א אא    ،א

F٤١Eאא. 

 )٤٣(ة المــاد

 אא،אאאא
  א   א א  א  

אF٤٠Eאא. 
 

 إنهاء إجراءات التحكيم  :الفصل السادس

 )٤٤(ة المــاد

     א א  א אא 
אאאא: 

- א אאאא
אא. 

- אאאאא. 

- אאאאאאא
. 

 )٤٥(ة المــاد

 אאF١٥E 
 אא       א    א א



  

  
-٢١٤- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

،
א אא אא  

אא. 

אאאא 
F١٥Eאאאאא

אאאאאא، F٣٠E 
א. 

 )٤٦(ة المــاد

 א   א א         
F٤٥Eאא F١٥Eאא. 

  א   א א    א  
אאאא. 

 

 عن في قرار التحكيمالط : الفصل السابع

  )٤٧(ة المــاد

אאאאא. א
אאאאאאאא: 

١K אא  א     א   
،א  א א

א.  

٢K אאאאא.،



  

  
-٢١٥- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אאאאאאא
אאא،א

אא. 

٣K אאאאאאאאא.  
٤K אאאא. 

 )٤٨(ة المــاد

אאאאF٣٠E
 .אאא

 )٤٩(ة المــاد

  אא– אא – 
אאאאאאא

א. 

 )٥٠(ة المــاد

  אאאא
אאאאא. 

 

 مصاريف التحكيم :الفصل الثامن 

 )٥١(ة المــاد

 אא  א
  ،  א א  ، א  א  א 

אאאא אא
אא. 



  

  
-٢١٦- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 )٥٢(دة المــا

 א  א  א  
אאאאאאא. 

אאאאא. 

 )٥٣(دة المــا

 אא
אאאאאF٥٢E אא א

 .אא

 )٥٤(ة المــاد

   א א  א  א א 
אאא. 

 )٥٥(ة المــاد

 אאאאאא. 



  

  
-٢١٧- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  )٢(ملحق رقم 

   :تعليمات حل المنازعات

אF٢٤LL٧Eאאא
٢٠٠٤ 
אF١WE 

 א  F     א  ٢٠٠٤E
אא١L٩L٢٠٠٤K 

אF٢WE 
      א א א אא

אW 
א : .  

אא : אא.  

אא : אא.  

א : א.  

א : אא.  

א : אא. 

אF٣WE 
 Jאאאאא 

אאאW 
١K   א א א א

      א   א א



  

  
-٢١٨- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 אאא
א.  

٢K       אא   א א א
       א  א 

. 
 Jאאאאאא

  אאאא אא 
אא אא. 

  Jא אא   א  א אא 
 א.   

אF٤WE 
  J،א  א א  

אאא،א: 
١K אאאא.  

٢K  אא    א  א א א
א א.  

٣K אאאא.  

٤K    א א א א א   
א.  

٥K אאאF٦E
א.  

٦K אא. 



  

  
-٢١٩- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 JאאאאFE،א 

א    א א  א א  א
א א. 

אF٥WE 
 JאאF٥E 

א   א   א  ،  
א: 

١K אא.  

٢K אאאאא.  

٣K אאאא.  

٤K אאא. 
  J      א     א 

،א אאאאא
א. 

  Jא  א   א א א   א  
א . 

 Jאא،אא
F٥) א. 
אF٦WE 

  Jאאאאא  ،א
    ،  א    א ،א  



  

  
-٢٢٠- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  אF٧ E،א   א     
 אאאא. 

 Jאא،אא
 ،א،א

   א   אא    ،
א،אא אא

      א א א ،א א
אאאאאא 

אא،אא،אא
 אאא. 

 JאאאאFE
 אאא،א. 

 Jאאא. 
  Jאא

 א א ،אא
א אאא،א

אא. 
 J،אא

 אאאא. 
 Jאא.  

אF٧WE 
 Jאאאא،א א

אאא. 



  

  
-٢٢١- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

  J  א א    א  
אא      ،א  א אא

 א         ،
 א ، אא

אא. 
אF٨WE 

 Jאאאאאאאא 
אאK 

 Jאא،אא
א     ،     א 

אאא אא. 
אF٩WE 

  Jאא א א    א  
א א. 

–אאאאא
. 

 –    ،א    א  
א אאא. 

–אאא. 
  Jא  א     א  א  

א אאא. 
 



  

  
-٢٢٢- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אF١٠WE 
   אא   א  א  
      א    א  א

אK 
אF١١WE 

  א א       א  
אאאאא
אאאאא

אאאא א א א אא
אאאאKא

אאאאאאאK 
אF١٢WE 

א   א   א   א  ،א
אאאאK 

אF١٣WE 
  J ،א   א   אאא  

א א   אא
אא א. 

 Jאאאאאאא. 
אF١٤WE 

–אאאאאF٢٠E 
א. 



  

  
-٢٢٣- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 JאאאאאFEא 

אF٢٠E.  

אF١٥WE 
–،אא،אא

אאא،אא. 
–אא. 
–אאאאאא. 
–אאא. 

  J    א א א   
אא א. 

 Jאאא. 
אF١٦WE 
–אא 

אאא. 
–אאאאא

אא אא. 
 Jאאאאאא 

אF١٧WE 
 –  א      א א  

א. 
–אאאא 



  

  
-٢٢٤- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

–אאאא
אא אא

. 
 J אאא

א אא. 
אF١٨WE 

 א א  אא א   א א  
אאא،אאא
 א א          א  

אK 
אF١٩WE 

   א  אא א  Lא אא 
٢٠٠٠K 

 
& & & 



  

  
-٢٢٥- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 

 

 

 

 

 

 اخلاتـمـــــة

 



  

  
-٢٢٦- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 

 ةـــــاخلامت

אאא،אאK> 
אאאאאא

אאאאאא
אW 
WאW 

W،אאאאא
אאאא

אW?אא
אK? 

Wא،אא
א،אאאאאK 

Wאאא
א،א،א،א

אK 
אWאWWא،אW

אאW 
אאWאאW 

אאWאאאאWא
אאאK 



  

  
-٢٢٧- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אאWאאא
א،אאאאא

אאK 
אא،אא

אאא،א
אאWאא،

،אא
אאאאאא

אאאא،אאא،
א،،א،
א،אאאא

K 
Wאאאא

אאאK 
Wאאאאאא

אאK 
W،אאאאא

א
אKאאאא

אאא 

Wאאא––،א
אאאK 



  

  
-٢٢٨- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

Wאאאאאא
אאL٣٠٢L٦L١٤٢٤אא

אאאאK 

אWאאאאא
אא،אאא

אא،אאאא
،אאאאאאאא

אK 

אWאאאאאאא
אאאאאאאא

אאאא
אK 

אWאאא
אאא،אאאא

אF،א،א،אאKE 

אWאאאא
אאא،אאאא

אF،אאEK 

אאWאאאא
אאאא



  

  
-٢٢٩- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אKאאאF
אאאאEK 

אWאאאאאא
אאאK 

  :التوصيات  –ثانيًا 

١ J אאאאאאאא
אאא

K 

٢ J אאא
א،אא

אא،א
אאא
אאאאא

אאאK 

٣ J אא
אאא
،אאאאאא

אאא،אאK 

٤ J אאאאא
אא،א
אאאאא
אאאאאאא



  

  
-٢٣٠- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אאאאאא
אאKאא

אאאאאא
אאא

K 

אאK 
 

& & & 



  

  
-٢٣١- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 

 

 

 

 

 

  فهرس المصادر والمراجع



  

  
-٢٣٢- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 

 فهرس املصادر واملراجع

 JאW 

١.  ،א  א א א ، א   
א JK 

א،א،א .٢ א 
١٤٠٠א J١٩٨٠K 

٣.      א   א  א
אFW٦٧١ E،א א   א  א 

אא،א١٤٢٧ J٢٠٠٦K 

٤.   א  א א א א א א
 ،א אא     א  

K 

٥. אאאK 

 JאW 
١K א،אאאא

 ،א א W אאא א  ،א
א،١٣٨٤–١٩٦٤K 

٢K  ،א ،א F٢٠٩ J
٢٧٩E، Kא،אא

אאK 



  

  
-٢٣٣- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

٣K אא،א،F٢٠٩ J
٢٧٣E، Kא،אא

אאK 

٤K ،אאWא
א א ،א W א א  J א  J١٤١٤ J

١٩٩٤،WאK 

٥K  א  א      א   F٢٠٩ J
٢٧٣E، Kא،אא

אאK 

٦K  ،א א   א  ،א  F٢٠٢ J
٢٧٥E، Kא،אא

אאK 

٧K א FאE    א   ،
אF٢١٥ J٣٠٣E    ، K،אא   

אאאK 

٨K  ،א א   ،    W א
אאא،אא،K 

٩K אאאא،א J
אאאK 

١٠K ،אאאא
K،אא،אא

אא،١٤١٩ J١٩٩٨K 



  

  
-٢٣٤- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

١١K ،אא
 ،א א W، ،א  ،א 

،א١٤١٤א–١٩٩٣K 

١٢K א א   א  א   
אF٣٠٦ J٣٦١E، K،אא

 ، א א  ،א    ١٤١٩א J
١٩٩٨K 

١٣K  א       ،א   
א،אאא،א،א

١٤٢٤א J٢٠٠٣K 

١٤K א،אאאW،א
،אא،،א١٤١٢א J١٩٩١K 

١٥K  ،א א  אא א       
،אאאאא Kאאא،

א،א،אWא،١٤٠٥ J١٩٨٥K 

١٦K א،אא
 א F٦٧٢ J٨٥٥Eא     ،

אא،١٣٩٢א J١٩٧٢K 

١٧K א،אא
אF٧٧٣ J٨٥٢ Eא א ،א א א١٣٢١ J

٢٠٠٠K 

١٨K אא،א



  

  
-٢٣٥- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

Kאא،אאא،א١٩٩٢K 

١٩K אאאא،
 א א א        F٤٠٣ J

٤٩٤Eאא،אא،١٣٣٢K 

٢٠K  ،א  א   אא א
،אא،אאא،
אא،١٤١١ J١٩٩٠K 

٢١K   אF١٦٤ J٢٤١E  ، K 
א א  ،א    א ،אא 

،١٤٢٢ J٢٠٠٢K 

٢٢K ،،אאא
אאא،،،אא،١٤٠٤ J

١٩٨٤K 

٢٣K  ،אאא ،א
אא ،אא ، א א–
١٣٨١ J١٩٦١K 

٢٤K אאא،א،Wא
،אא،،אא،١٤٠٣אK 

٢٥K  ،אא  אא א     א
،אWא،אא١٣٥٧K 

٢٦K אאא،
אא،א،١٩٧٣K 

 



  

  
-٢٣٦- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 JאאW 

١K א،אאא،אאאא
אא،אK 

٢K     א   אא   א א
אא_٥٨٧אE، K

،אאא،١٤٢٦D J٢٠٠٥K 

٣K אאאא
אאא،א J 

٤K אאאF٥٣٩Eאא
 א א א ، ، א א١٤٠٥  J

١٩٨٥K 

٥K א  א  א א   א  
א،אאא،١٣٩٥א J١٩٧٥K 

٦K א   ،א אא       
 אFא W٣٧٣E אא  ، Wא 

אא،،אאא،١٤٢٦ J٢٠٠٥K 

٧K  א  ،  א   א 
אא،אא،١٤٢٣א J٢٠٠٣K 

٨K          א   א א
  ، א א א   א

،אאא،אאאאא
١٤٢٣ J٢٠٠٣K 



  

  
-٢٣٧- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

٩K   א א  א  א ،א  א
 א א ،א א א  ١٤٢٣א J

٢٠٠٣K 

١٠K א ،א א 
 א א אF W٤٩٩E، W K،א א 

אא،،א–،אא،١٤٠٤ J
١٩٨٤K 

١١K  א ،אא    א  א  א 
אאאLאאאK 

١٢K א  א  א א  א  א  
אאF٩٣٠–١٠١٤Eאא

אא،אאא١٤١٨ J١٩٩٧K 

١٣K אאאא،אאאא
אאא،،א١٤٠٦ J١٩٨٦K 

١٤K  א  ،א א     
F٤٨٣אEאא،

،אא،אאא،١٤٢٢ J٢٠٠٢K 

١٥K אFW٢٦١Eאא،
א א א   א   א  

FW٥٣٦E،Wאאא،א Jא
١٣٩٨ J١٩٧٨K 

١٦K    א ،א א L א א 



  

  
-٢٣٨- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

Lא،אWאא،
١٤٠١ J١٩٨١K 

١٧K אאא،א
אאאא،אאK 

١٨K   א  א  ،א א  א 
אאאאF٤٢٨E،

א W   א ، א א א ،
١٤١٨א J١٩٩٧K 

١٩K א  ، א    א א א
،،١٣٨٤ J١٩٦٥K 

٢٠K א ،אא   א
א אא    א    ،

אא،אא١٣٩٣ J١٩٧٣K 

٢١K ،אאאאFW٧٤٧E،
 א   א א  ،א  א  

א،،אאא١٤١٨ J١٩٩٧K 

٢٢K אאא،אאאא
א אא א    FW٥٩٣Eא א ،

אא،١٤١٠א J١٩٩٠K 

א JאאW 
١K אאא،א

،אאא،K 



  

  
-٢٣٩- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

٢K ،אאאא
אא،א،אא،١٣٩٨K 

٣K א،אאא
  א   א  א א א א  א
،א،אא

،،אאא١٤٢٣ J٢٠٠٣K 

٤K אאאאאאא
FW٣٧٨EאLאא،א

אא،١٤٠٨א J١٩٨٧K 

٥K א،אאאאא
א،א،אא،אא

،١٣٧٤א J١٩٥٥K 

٦K א  א א  א   א 
،א א א ،א   א  א

אאK 

٧K   א  ،אא    א  א
אאא،،אא،١٩٩٤K 

٨K א ،א א א ،א  א  
אא،אK 

٩K אאאאאFW
٤٢٢ E، א א  ،   א א 

א١٤٢א J٢٠٠٠K 



  

  
-٢٤٠- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

١٠K א   אא אא    ،אא   
،،אא،אאא١٤١٥K 

١١K א      א  א אא
אF٦٩٣ J٧٤١Eאאא، J١٩٨٢K 

١٢K  ،א    אא    א  
אאא،א J Jאא،١٤٠٧K 

١٣K     ،א  א א א א 
 אF٨٤٠ Eא א א Wא  א

אא،،א،א١٣٦٦
 J١٩٤٧K 

١٤K   ،    א א    א 
אאאא،

אא،א١٣٣٢אK 

١٥K אאאא
،אא،אא،אא

١٤١٩ J١٩٩٩K 

١٦K אK،אא،،
١٤٠٩ J١٩٨٩K 

١٧K א،אא
א  א א א    ،

 ،א א ،א  א ،א  ١٤٢٣א–
٢٠٠٣K 



  

  
-٢٤١- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

 JאאW 
١K א  א   א     א ،

א א א،א אא
א، 

٢K א א      א  א 
אFW٤٥٠E א  ،א   ،–א

١٣٩٢ J١٩٧٢K 

٣K א  אאא
 א     ،א  א

אא،١٣٧٠ J١٩٥١K 

٤K אא،אא
אא،אאK 

٥K   א  א  א א א 
  א א  א א   א 

א،אאאאא
אאאאK 

٦K    א  א א    א א
  ، א  W  א א    

 ،א Wא ،א
א א، אא א،א١٤١٤ J

١٩٩٤K 

٧K ،אאאאא،אאא



  

  
-٢٤٢- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אא،K 

٨K אאא،
אאאאא

   א א   ، א א א
א١٤١٢א J١٩٩٢K 

٩K    א  א א  ، א 
אאאאK 

١٠K א  ،א א   ،א א א
K 

١١K    א  א   א 
אF٨٢٥ J٩٢٥Eא،אאא

אאK 

١٢K אא،א א
 אFא א   E    א  

א،א١٣٧٤ J١٩٥٥K 

١٣K  ،א א   א  ،אא  
Lא א ، א אא ، א א ،א 

١٤١٧ J١٩٩٦K 

١٤K א،אא
אא،אWאא–אא،K 

١٥K אאאא
א  א א א א א   



  

  
-٢٤٣- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

אF١٠٠٤ E א א    
א–אא١٣٨٦ J

١٩٦٧K 

 JאאW 

١K א  א  א  ،א א א  
،אאאא،א١٤٢٦א  J

٢٠٠٥K 

٢K       ،א א  א  א
 אF٨٧٥ J٩٣٩ E א ، W  א   

אא،אא،א١٤١٨א J١٩٩٧K 

٣K ،אא،אאא
אא،אא JאK 

٤K ،אאאאאאא
אא،א א

 א  א ١٤٢٦א  J٢٠٠٥א  א ،
אאK 

٥K   א א  א א  א  א 
אF١٠٣٣אE،אאא،

אאK 

٦K א      א     א  א
אF٥٤١ J٦٢٠E ، Lא  א  א 

א א אא א   ، א 



  

  
-٢٤٤- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

א١٤١٨א J١٩٩٧K 

٧K   א  א  ،א   א 
 א ،א   א  ،א   

،א١٤٢٣א J٢٠٠٣K 

٨K א،אאאא
 ،א  אא  W    א 

אא،אאאK 

٩K  א  א     א   א
אF٩٥٠ J٦٥٢E،אא،١٣٦٩ J١٩٥٠K 

١٠K אאאא
אאאאF٨٩٨ J٩٧٢Eא،W

Lאא،אא١٤١٦ J١٩٩٦K 

١١K ،א א،א Wא א א
 אא א א  א  א  ١٤١٩א J

١٩٩٩ ،א א ،١٤٢٦ J٢٠٠٥ א  א ،
אאאK 

١٢K אFאאאEא،אא
א،אאאאא

،א١٤٢٦ J٢٠٠٥K 

١٣K  א א א    א  אא 
אF٩٧٢ E،א א   א  א 

אא،א١٤٢٧ J٢٠٠٦K 



  

  
-٢٤٥- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

١٤K   א   אא א     א
 ،א א   א  א  ،א

،אא،١٤٢٨א J٢٠٠٧K 

١٥K ،א א ، ،א א א ، א ،א 
١٤٠٧K 

 JאW 

١K ،אאWאא
א א ،א א       W א א J

 J١٩٧٣،WאK 

٢K ،אאא،אאאא
אא،אאK 

–אאאW 

١K ،א،אאאKא
א،אא Jא Jאא،١٤٠٢K 

٢K ،א א   א  ،א א  א 
،אא،א١٤١٥ J١٩٩٤K 

٣K      א  א א א א
א٨٤٠אאא،،א،١٣٦٦ J

١٩٤٧K 

٤K ،       א  א א  א
א١٤٢٠אK 



  

  
-٢٤٦- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

٥K אאא،אאא
 א א ،א      ١٩٩٨א،

אאא١٩٩٨K 

٦K    ،א אא א א  א
אא،אאא،אK 

٧K א    א  א א  א 
،אא،١٤٢٠K 

٨K א א א א אאא
אאא،،אא

א١٤١٩ J١٩٩٩K 

٩K      ،א א  א אא א
 ،א W، ،א א א ،א א 

א١٤٠٥אK 

١٠K ،א א ، א א ،א   א 
١٤٢٠ J١٩٩٩K 

١١K  א א  א א  ،א א
א  א א ،א א   ،١٤٢٢ J

٢٠٠٢K 

١٢K א א ،   א א    
אא،،١٤٢١ J٢٠٠١K 

١٣K  ،א    ،  א Wא
אא،א،١٤٠٧א J١٩٨٧K 



  

  
-٢٤٧- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

١٤K א  א  א  אFא א 
אEאא،،١٣٠٠ J١٩٣٦K 

١٥K אא א،א،אאא
אא،١٤١٥ J١٩٩٥K 

١٦K     ،א א  א אW
א א ،א א    א א

١٧L١٤١٨ J١٩٩٧K 

١٧K ،א   א ،א א  א א 
،אאא،א١٩٦٩אK 

١٨K ،א    א א    א
،אא،אאא١٤٠٤ J١٩٨٤K 

١٩K ،אאאאאK،
א،א،אא،١٤٢٦K 

٢٠K א،אא،אאאאא
،אא،אא،١٤١٤אK 

٢١K ،،א،،אאא
١٤٠٩אא،K 

٢٢K א  א،   ،א א  
،אא،א،אא١٤٢٠K 

٢٣K  ،א   ،א  א א
،אא،א،١٤٢٤אK 



  

  
-٢٤٨- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

٢٤K ،אא،אא،אאאאא
א،١٩٩٨K 

٢٥K ،א  ،א אא   א  א
،،א١٩٩٧אK 

٢٦K ،א א ،א א ،א א א א
אK 

٢٧K ،א  א ،א א ،א א א א
،١٩٩٤אK 

٢٨K ،א،אא،אא١٤٢٤K 

WאאאW 
١ J אאאאאFL٣٠E

١٤٢٤K 

٢ J אאאאאאאF٤E٢٠٠٠K 

٣ J אאא١٩٨٧K 

٤ J אאא١٩٩٩K 

٥ J אאאK 

٦ J אא٢٠٠٤אK 

٧ J אאאאF٨٠L٩٨KE 

א JאאW 
١K א،אאאאא

  ،א    Kא ،א אא   



  

  
-٢٤٩- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

א،،אא،١٤٠٦K 
٢K  ،א W ،א      Wא

א،אאא،،א،א١٤٠٥K 

٣K ،אאW،אאW
K،،،אא،אאא،אאא

،א١٤١٠אK 

٤K ،אאאאא
 א Wא אא  א ،א א  

אא،١٤٢٤ J٢٠٠٣K 

٥K  א א      ،א F٦٣٠ J
٧١١Eאאאאאא،،א،

א،١٤١٩ J١٩٩٩K 

٦K אאאאאא
אאFאL٧٧٠Eא،K 

٧K א ،  א  א  ،א  
אא،אא،١٤٠٨ J١٩٨٨K 

٨K אא،אא،
،א١٣٨٠ J١٩٦٠K 

٩K א  א،אא 
 ٣٩٥ ، Wא  א א ،  א 

א،א א ،W١٤١٥ J١٩٩٤א א ،W
١٤١٨ J١٩٩٨K 



  

  
-٢٥٠- 

 ة في الفقه والنظام السعوديالتحكيم في المنازعات المالي

١٠K ،א א،א،א א
،א١٤١٢א J١٩٩٢K 
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