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 املستخلص

متت مناقشتها مؤخراً يف عدد أحد املواضيع اليت ، يعّد متويل التحكيم من طرف ثالث
 .من الدراسات املتعلقة بالتحكيم

، ورغبة كثري من الباحثني يف تعزيز فرص اللجوء للتحكيم، ونظرًا حلداثة الفكرة 
ومن هنا . جاءت الفكرة كأحد املسارات اليت ميكن ألطراف العملية التحكيمية اللجوء إليها

دئ التحكيم على الصمود أمام أية متغريات بدأت النقاشات حول جناعة الفكرة وقدرة مبا
 .أو مشاكل قد تنشأ نتيجة لذلك

جعل فكرة استقاللية ونزاهة ، احلديث حول كشف وجود هذه االتفاقية من عدمه
باإلضافة إىل عدم وضوح مدى تدخل الطرف الثالث يف إجراءات ، احملكمني على احملك

 .م نوعا من املخاطرةالتحكيم مما جعل من فكرة اللجوء لتمويل التحكي
وصلت الدراسة إىل أنه من األسلم للعملية التحكيمية كشف ، من هذه املنطلقات

وبذلك سيكون اإلفصاح معززاً ، وجود طرف ثالث بغض النظر عن طبيعة االتفاقية وحمتواها
وأكدت الدراسة على أن لعقد التمويل أسسا معتربة يف . لنزاهة التحكيم واستقاللية احملكمني

ويف ختام . ميكن االعتماد عليها أثناء النظر إىل مشروعية هذا العقد، الفقه اإلسالمي
ومدى إمكانية دعم وجود ، متت مناقشة نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية، الدراسة

 .هذه الفكرة على املستوى التشريعي والتنظيمي يف اململكة
 .املموِّل، التحكيم، عقد التمويل، ثالثطرف ، متويل التحكيم: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
Third-party funding in arbitration is one of the topics discussed 

recently in a number of arbitration studies. Given the novelty of the idea, 
and the desire of many researchers to enhance the opportunities seeking 
redress by arbitration, the idea came as one of the paths that the parties 
could explore. Hence, this brought about the discussions on the 
effectiveness of the idea and the ability of the principles of arbitration to 
withstand any changes or problems that may arise as a result of this. 

Talking about the disclosure of this agreement or not, puts the idea of 
the independence and impartiality of arbitrators at stake. In addition, the 
lack of clarity of the extent of the third-party interference in the arbitration 
proceedings made the idea of funding in arbitration risky. 

From this point of view, the study concluded that it is safer for the 
arbitration process to reveal the existence of a third party regardless of the 
nature and content of the agreement, thus the disclosure will enhance the 
integrity of the arbitration and the independence of the arbitrators. The study 
stressed that the financing contract has significant foundations in Islamic 
jurisprudence, which can be relied upon while considering the legality of 
this contract. At the end of the study, the law of arbitration in Saudi Arabia 
was discussed, and the possibility of supporting the existence of this idea at 
the legislative and regulatory level in the Kingdom. 

Keywords: 
Arbitration Financing, Third Party, Financing Contract, Arbitration, 

Funder. 
  



 القرني محمد بن فارسد.  و الزير محمد بن عبدالرحمند. وقانونية،  شرعية ثالث، رؤية طرف من التحكيم تمويل

- 358 - 

 مقدمة

من املوضوعات الساخنة ال يعد لوحده  إلجراءات التحكيممتويل الطرف الثالث 
بل هو أيًضا أحد الظواهر القانونية اليت ال تزال خمفية كثريًا حتت ، الدويلالتحكيم املرتبطة ب

ما زال من ، هذا التمويل النقاش الطويل حول مفهومعلى الرغم من و . ستار من السرية
إىل ممارسات دولية هبذا و ، الصعب حتديد هذا املفهوم بسبب االفتقار إىل التنظيم القانوين

 Third-Party Litigation)وهو ما يسمى بـ متويل الطرف الثالث  ألن ونظرًا. (1)اخلصوص

Funding)  (TPF) ، فإن اللوائح ذات الصلة ، الدويلهو نتيجة لتطور جمتمع التحكيم
 .بشكل كامل )قوانني التحكيم الوطنية وقواعد التحكيم( مل تستوعبها بعد

،  مؤخرًايبدو أن منو متويل اجلهات اخلارجية يف عمليات التحكيم الدولية قد تكثف و 
هلذا وميكن  .(2)لنيليت تشمل املموّ كما يشري إىل ذلك ارتفاع عدد احلاالت املعروفة علنًا وا

عدم عندما يوفر لطرف م  ، أن يلعب دورًا مهًما وجديرًا بالثناء يف عملية التحكيمالتمويل 
 فإن، وعلى النقيض من ذلك. من خالل متكينه من الدخول يف التحكيم الوصول إىل العدالة

 .من قبلموجودة كن تخيلق أيًضا اختالالت مل قد إضافة املمولني إىل معادلة التحكيم 
عدًدا من القضايا األخالقية واإلجرائية احملددة يف كل  TPFثري قد ي، الواقعيف ، لذلك

عالقة ك،  املشكالت بعضتشمل  وهذه القضايا. الدويل واالستثماريمن التحكيم التجاري 
قضية و ، وضماهناوختصيص التكاليف ، النزاعلني باألطراف واملستشارين يف إدارة املموّ 

 .منيوأخرياً تضارب املصاحل بني احملكّ ، التمويلالشفافية والكشف عن ترتيبات 
كانت أواًل يف الدعاوى املدنية حيث   فإن البداية كانت TPF وعند النظر يف نشأة

بنتيجة غري وبالتايل كأداة لتقليل أو إزالة املخاطر املرتبطة ، كوسيلة لتمويل التقاضي  متصورة
اتفاقية غري قانونية يقوم فيها أي وكان البعض ينظر هلا ك. (3)حمتملة للتقاضيو  مفّضلة

                                                           

 انظر إىل: (1)
D Horodyski & M Kierska, Third Party Funding in International Arbitration – Legal 
Problems and Global Trends with a Focus on Disclosure Requirement. P. 64 

 انظر إىل: (2)
N Darwazeh & A Leleu, “Disclosure and Security for Costs or How to Address 
Imbalances Created by Third-Party Funding”, Journal of International Arbitration, 
Vol 33 (Issue 2), Kluwer Law International (2016) p. 125 

 انظر إىل: (3)
= 
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هبدف تقاسم املمتلكات املتنازع ، شخص ليس له مصلحة سابقة يف دعوى قضائية بتمويلها
( يف القانون Champertyوهو ما يسمى بــــعقيدة الـــــ)، عليها إذا جنحت الدعوى

 .(1)(Common Lawاإلجنلوسكسوين )
ال ينبغي ألحد أن يكتب ورقة حول وهي أنه ، القانوينيف البحث  مهمةكقاعدة و 

متويل طرف ثالث يف : مثل حديث جداً عند التعامل مع موضوع  فإنه. موضوع سريع التغرّي 
من املمكن ال يزال ف، املفاجئةريات يعرضة للتغوالذي ي عّد من املواضيع اليت هي ، التحكيم

املبادئ  ألن. الكامنة وراء هذه املسألة تركيز التحليل على القضايا النظرية أو حىت الفلسفية
أقل عرضة للتأثر بالتطورات املعيارية أو فإهنا ، ما وإن كانت جمردة إىل حدّ  اليت يستند إليها

تعلقة بتكييف امل القضايا النظرية الرئيسة بعض ستحاول هذه الورقة تفصيلولذا ؛ القضائية
 .متويل التحكيم كما سيتم تبيينه أدناه يف اجلزئية التالية

 :مشكلة الدراسة

يف ظل احلديث عن التحكيم كأحد وسائل فض املنازعات اليت يلجأ إليها التجار 
 أو املنازعة طريف أحد جيد قد. هبدف حتقيق السرعة والسرية واملرونة واحرتام إرادة املتنازعني

. تتمثل يف عدم القدرة على حتمل تكاليف التحكيم صعوبات   التحكيم هيئة أمام الطرفان
فيلجأ إىل البحث عن طرف ثالث ليس له عالقة بالتحكيم حبيث يكون ممّواًل لدعوى 

ويف مقابل ذلك فإن املمّول يقوم بتمويل الدعوى وحتمل كافة تكاليف ، TPFالتحكيم 
ة من رأس مال شركة طرف التحكيم الذي مت مقابل احلصول على حص، وأتعاب التحكيم

 .هذا الطرف نأو أي مقابل عيين أو مادي هبدف ختفيف العبء ع، متويله
على كيفية املوازنة بني املصاحل املتعارضة يف متويل  تركزومن هذا املنطلق فإن الدراسة 

ل دعوى مموّ ومن بني هؤالء ، نظرًا لعدد املتداخلني يف التحكيم من أجل إمتامه، التحكيم
 .التحكيم الذي قد يلعب دوراً رئيساً يف حيادية واستقالل قرار التحكيم وحتديد اجتاه القضية

العالقة بني  طبيعة لذا كان من الالزم بيان طبيعة متويل دعوى التحكيم وحتديد
                                                           

= 
H Black, “Black’s Law Dictionary”, 9th ed, (2009) p. 242.  

 242ص املرجع السابق.  (1)
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 ونظرًا ألن العديد من األنظمة القضائية، وقانونياً  فقهياً وتكييف العقد تكييفًا ، األطراف
فإنه من  ، (1)ودورها يف التحكيم يف االستثمار الدويل TPFالعاملية بدأت يف دراسة تأثري 

دراسة فكرة متويل التحكيم ولو بشكل مقتضب يف اململكة العربية ، املناسب إضافة ملا سبق
 .وهل نظام التحكيم السعودي يناقض هذه الفكرة أو يدعمها، السعودية

 :أسئلة الدراسة

على عدد من األسئلة املهمة املتعلقة بتمويل التحكيم من  اإلجابةتسعى الدراسة إىل 
ولعل هذه الدراسة ، وذلك لقلة األحباث املتعلقة هبذا اجلانب يف املكتبة العربية، طرف ثالث

 :تقدم فائدة علمية حول هذا املوضوع من خالل اإلجابة على األسئلة التالية
 ؟هو اإلطار النظري والقانوين لتمويل التحكيم ما .1
 ؟ما هو التكييف الفقهي لعقد متويل التحكيم .2
هــــل مــــن املمكــــن تبــــين فكــــرة متويــــل التحكــــيم مــــن طــــرف ثالــــث يف نظــــام التحكــــيم  .3

 ؟السعودي

 :أهداف الدراسة

 :تشتمل على ما يلي، هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف
 متويل دعوى التحكيم عقدل حتديد اإلطار العام. 
  ًتكييف عقد التمويل فقهاً ونظاما. 
 تقدمي املقرتحات القانونية الالزمة لتنظيم متويل التحكيم. 

 منهجية الدراسة

وهو املنهج الذي مت اعتماده ، املنهج التحليلي يف البحث باستخدامقامت هذه الدراسة 
الطبيعة القانونية لتمويل وحماولة لبيان ، حمل البحث املرتبطة باملوضوعيان أبرز اجلوانب بللقيام ب

 .وكذلك تكييف عقد التمويل من ناحية فقهية وشرعية، التحكيم من طرف ثالث

                                                           

 انظر إىل:  (1)
F Garcia and K Hough, Third Party Funding in International Investor-State 
Arbitration,look at: https: //www. asil. org/insights/volume/22/issue/16/third-party-
funding-international-investor-state-arbitration 
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واالطالع عليها يف عدد من  كافة املعلومات اليت مت مجعها  وقد اعتمد البحث على حتليل
وألجل ، إمكانية االستفادة منهاتها وفهم أبعادها ومدى لغرض دراس وذلك، املصادر املختلفة

 .وفقاً ملنهجية علمية رصينة ما مت مجعه والوصول إليه للقارئ بعد حتليل متميزة تقدمي نتائج

 الدراسات السابقة

جند أنه يوجد هناك العديد من ، التحكيمتمويل عند النظر يف الدراسات املرتبطة ب
تتعلق بالعديد من اجلوانب اليت هلا ارتباط  واليت، اجلانب هذايف  املتفرقةاألجنبية الدراسات 

واليت متت دراستها من ، وميكن إمجاهلا يف عدد من املواضيع، التحكيمفهم فكرة متويل ب
 ولكن معظم هذه الدراسات مل تتطرق بشكل حبثي عميق، خالل جمموعة من الدراسات

وذلك ، من طرف ثالثللمدى الذي ميكن لألنظمة العاملية تبنيه يف مسألة متويل التحكيم 
بسبب عدم استقرار اآلراء على وجهة نظر حمددة تضمن نزاهة التحكيم وال تؤثر على طبيعة 

مع وجود ختوف ، بسبب رغبتهما يف سرية االتفاقية املربمة بينهما، العالقة بني املموِّل واملموَّل
 من هذه الدراسات إبراز عدد ميكنو . لدى كثري من الباحثني على نزاهة العملية التحكيمية

 :فيما يلي
انتهاك : تدخل طرف ثالث وضمه كحق في التحكيم الدولي، إس آي، سترونق .1

للقوانين  فاندربيلتمجلة  31، لحقوق العقد الفردية أو إجراء مناسب منصف
 .م(1998/ 915الدولية )

ال ينبغي ووصلت إىل أنه ، ناقشت املقالة فكرة وجود طرف ثالث يف التحكيم
فإن احلديث حول  ومع ذلك لكل طرف ثالث بالدخول إىل التحكيم احلايلالسماح 

طرف الثالث للنقاش ما إذا كان لأعطى األحقية ، استقاللية أطراف العملية التحكيمية
ألن احملاكم أدركت منذ فرتة ؟ وإىل أي مدى، حق قابل للنقاش يف املشاركة يف التحكيم

ينبغي تأييده كما يتم ال يعين أن كل اتفاق  طرفطويلة أن احرتام التحكيم الستقالل ال
من الضروري املوازنة فكان ، كما هو احلال يف العديد من جماالت القانون هو مكتوب

 .واإلنصافوحتقيق العدالة بني رغبات الطرفني 
حتديد كيف ميكن للمحاكم وحماكم التحكيم تربير تدخل  قالةحاولت هذه امل

أكدت املقالة  ومع ذلك، احلجج غري مقنعة يف النهاية قد تكون هذهولكن  طرف ثالث
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 الثةالسماح لألطراف الث ينبغي من املهم البدء يف الرتكيز على ما إذا كان على أنه
مبا أن املفاهيم التقليدية ملا ينبغي ، باملشاركة يف عمليات التحكيم الدولية وإىل أي مدى

سرعان ما ، طرفنيذج الكالسيكي ذي الأن يستند إليه التحكيم كما هو احلال يف النمو 
نظرًا ألن هذه املشكلة لن تزداد وأنه . تقوضها واقع املعامالت متعددة األطراف العاملية

مبا يف ذلك احملاكم ، ينبغي على اجملتمع القانوين الدويل، إال يف السنوات القادمة
ملي ملسألة ضم حتديد هنج عادل وع واأن حياول، والسياسيونواملعلقون واملمارسون 

 .طرف ثالث والتدخل يف إجراءات التحكيم
كلية الحقوق بجامعة ،  الحكم على تمويل الطرف الثالث. فيكتوريا، شانون .2

 .م2016، 63. المجلد، واشنطن ولي
 أن وأكدت على، متويل الطرف الثالثملناقشة  وقد جاءت الدراسة يف جمملها

، وناقشت الدراسة. للجدل وديناميكية ومتطورةظاهرة مثرية يعّد متويل الطرف الثالث 
حول ، أو من الذي جيب أن حيصل عليها، ما هي املعلومات اليت جيب احلصول عليها
تزويد القضاة واحملكمني بشروط وأنه ينبغي . متويل الطرف الثالث يف املنازعة التحكيمية
يتمكن حبيث . ثاملرتبطة بتمويل الطرف الثالالكشف وإطار للتعامل مع املشكالت 

القضاة واحملكمون من احلصول على فهم أفضل النتشار وهيكلة وتأثري متويل الطرف 
ستكشف ، الوقتمبرور و . الثالث وآثاره )إن وجدت( على إجراءات تسوية املنازعات

هذه املالحظات عن التأثري املنهجي احلقيقي لتمويل اجلهات اخلارجية واملسامهة يف 
 .قوية ألطراف ثالثةتطوير لوائح متويل 

تمويل الطرف الثالث في التحكيم . ماريا، كيرسكا  ودومينيك ، هوروديسكي .3
المشكالت القانونية واالتجاهات العالمية مع التركيز على متطلبات  -الدولي 
 .م(4/2017)، 19رقم ، بهولندا العلوم االجتماعيةمجلة ، اإلفصاح

ثالث يف التحكيم التجاري واالستثماري  تتناول هذه املقالة مشكلة متويل طرف
 يددحتو ، ل املفهوم األساسي لتمويل الطرف الثالثيحلبت قامت هذه املقالة. الدويل

التغيريات واالبتكارات احلديثة املرتبطة  عرضت عددا منكما ،  جماالت التحدي الرئيسية
هي القضية الرئيسية  واليت، تركز املقالة على متطلبات الشفافية واإلفصاح. هبذا املفهوم

متويل ويرى الباحث هنا أن ، اليت تؤثر على مزيد من التطوير واستخدام ترتيبات التمويل
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يف التحكيم الدويل وسوف يتقدم سيكون عامل البقاء واالستمرارية الطرف الثالث 
الذي يشمل  مبدأ الكشف املنظموجود ولكن بشرط ، تمع التحكيمجمل كبرية  نفعةمب

 .حبيث يضمن نزاهة العملية التحكيمية، ثالثة وجود أطراف
أهنا تركز على ، ويتبني لنا من هذه الدراسات السابقة أن موضوع هذه الدراسة

لكن هذه الدراسة حاولت نقاش ، إطارات خمتلفة حول فكرة متويل الطرف الثالث
ة به بشكل املوضوع يف سياق مناقشته من ناحية إطاره النظري واألبعاد القانونية املرتبط

من ناحية ، وحيث إنه ال توجد أي دراسة سابقة ناقشت هذا املوضوع حلداثته. مباشر
أن تقدم مقاربة بسيطة بني عقد متويل ، فقد آثرت هذه الدراسة، الفقه اإلسالمي

. ألجل تكييفه بالشكل املناسب، الطرف الثالث والعقود املعروفة يف الفقه اإلسالمي
اسة رؤية خمتصرة حول إمكانية طرح فكرة متويل الطرف قدمت الدر ، إضافة لذلك

وقد ناقشت . أسوة ببعض الدول اليت تبنت املفهوم، الثالث يف نظام التحكيم السعودي
 :عدد من املباحث التاليةيف  الدراسة كل ذلك
 .لتمويل إجراءات التحكيم النظرياإلطار : المبحث األول
 .لتمويل الطرف الثالث القانونيالبعد : المبحث الثاني
 .لعقد التمويل الفقهيالتكييف : المبحث الثالث
 .اجلعالة: المطلب األول

 .لغة واصطالحا اجلعالة: الفرع األول
 .الفرق بني اجلعالة واإلجارة: الفرع الثاين

 .شروط اجلعالة: الفرع الثالث
 .واالختالف بني عقد متويل التحكيم وعقد اجلعالة الشبهأوجه : الفرع الرابع

 .وشروطها املضاربة: المطلب الثاني
 .املضاربة لغة واصطالحا: الفرع األول
 .املضاربة وشروطها أركان: الفرع الثاين

 .حكم اختالف املالك واملضارب: الفرع الثالث
 .يف عقد املضاربة الضمان: الفرع الرابع

 .الشبه واالختالف بني عقد متويل التحكيم وعقد املضاربةأوجه : الفرع اخلامس



 القرني محمد بن فارسد.  و الزير محمد بن عبدالرحمند. وقانونية،  شرعية ثالث، رؤية طرف من التحكيم تمويل

- 364 - 

 .املساقاة: المطلب الثالث
 .املساقاة لغة واصطالحا: الفرع األول

 .أوجه الشبه واالختالف بني عقد متويل التحكيم وعقد املساقاة: الثاينالفرع 
 .السعودي ومسألة تمويل التحكيم التحكيمنظام : المبحث الرابع

 .الخاتمة
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 اإلطار النظري لتمويل إجراءات التحكيم: املبحث األول

لذلك فإنه جيب ، مها حجر الزاوية يف التحكيم التجاري الدويل (1)االستقالل والنزاهة
وإال لن ي سمح هلم ، مستقلني عن األطراف ونزيهني جتاه النزاع (2)أن يكون مجيع احملكمني

جيب على مجيع ، العامة هي أنه عند التعيني والقاعدة. جزءًا من عملية التحكيم وابأن يكون
كل األسباب املمكنة اليت قد عن  احملكمني املعنيني إصدار إعالن يفصحون فيه لألطراف 

 .تؤدي إىل الشك يف استقالهلم وحيادهم
وألجل ظهور فكرة متويل الطرف الثالث واخلوف من اهتزاز مبدأ النزاهة يف العملية 

حول موضوع متويل  األجنبية من الدراسات عددمت إنتاج ، اآلونة األخريةيف فإنه ، التحكيمية
ومع ذلك وحىت وقت قريب جًدا لفتت هذه القضية  ( يف التحكيمTPFالطرف الثالث )

املراقبني أو املشرعني يف مجيع أحناء لدى األوساط األكادميية و  يفالقليل من االهتمام نسبيًا 
وصف هذه الظاهرة بإجياز على وميكن  .(3)بتمويل التقاضي ال سيما عند مقارنتها، العامل

إىل ، مطالبة التحكيمدفع( أو )يفتقر أحد األطراف الراغبني يف تقدمي وهي أنه ، النحو التايل
، تغطية املخاطر االقتصادية للخسارة أو يودّ ، األموال الالزمة لتغطية النفقات اإلجرائية

سوف ، ويف حالة الفوز. "( لدعمهFunder)" غريهاأو  وبالتايل يطلب من مؤسسة مالية
ّول الطرف الثالث على مكافأة من التعويضات املمنوحة للطرف الذي قام  حيصل مم 

 .(4)بتمويله
في حني أنه من ف، يف السنوات األخرية متزايدهذه الطريقة أصبحت ممارسة بشكل 

ولكنهم يفتقرون ، باالهتماماملفيد جًدا لألطراف تقدمي دعاوى للتحكيم مبطالبات جديرة 
                                                           

 انظر إىل:  (1)
W W Park, ‘Arbitrator Integrity: The Transient and the Permanent’ (2009) 46 San 
Diego Law Review 629 

 انظر إىل:  (2)
 M Smith, ‘Impartiality of the Party-Appointed Arbitrator’ (1990) 6 Arbitration 
International. 320 

 انظر إىل:  (3)
G Colombo & D Yokomizo, 'A Short Theoretical Assessment on Third Party Funding 
in International Commercial Arbitration' Nagoya University Journal of Law and 
Politics, No. 280 (2018), pp. 109-110.  

 . 110املرجع السابق. ص  (4)
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الذي ، أثار اهتمام القطاع املايلقد يل التحكيم و إال أن مت، إىل املوارد املالية ملتابعة التحكيم
يرى فيه شكاًل جديًدا وغري مستكشف نسبًيا لالستثمار حيث هوامش الربح ميكن أن تكون 

على األقل فيما  -ثالث لذلك فإن الغرض احلقيقي من متويل الطرف ال. (1)مرتفعة للغاية
تنويع املخاطر املالية املرتبطة ، من وجهة نظر املدعي هو –يتعلق بالتحكيم التجاري الدويل 

 .املرتبط بتمويل التحكيم ع العائد على االستثماروبالنسبة للمؤسسة املالية هي توقّ . بالنزاع
إما بشكل مباشر أو )بشكل ، الطرف يف القضية فإن، وعند احلاجة ملثل هذا التمويل

أو  يقرتب من مؤسسة مالية تقدم خدمات متويل التحكيم، وسيطمتكرر( من خالل حمام أو 
املمّول يقوم . ويطلب متويل إجراءات التحكيم، طرف يعتقد أن لديه القدرة على ذلك

، ناحية املاليةمن ال ر احلالة غري مثرية لالهتمامويف حالة عدم اعتبا، بإجراء تقييم أّويل للقضية
، ويف حال كان املمّول مهتًما بتمويل املطالبة )أو املطالبة املضادة(. يرفض تقدمي املساعدة

يقوم املمّول خصوصاً عندما يكون مؤسسة مالية بعدد من اإلجراءات السابقة الختاذ فحينئذ  
ن جمموعة من فيتم تكوين فريق لتقييم القضية م، القرار النهائي بتمويل التحكيم من عدمه

 .نيإما من احملامني أو قضاة متقاعدين أو أساتذة قانون وخرباء مالي، تخصصنيامل
، فرص النجاح تتمثل يف حتديد، يم على جمموعة من النقاط الرئيسيةييقوم هذا التق

، فإذا كانت نتيجة املراجعة والتقييم إجيابية. وكذلك مالءة الطرف املعارض وسهولة التنفيذ
 عندئذ  ت  

 
 موَّلة اتفاقية متويلربم اجلهة امل

حبسب  وقد خيتلف حمتواها اختالفًا كبريًا، موِّلة واجلهة امل
 يف هذه االتفاقية األكثر أمهية البنديكون ، ولكن بطبيعة احلال، األطراف وحبسب كل قضية

ل عادة يف شكو ، يف هذه القضية هو البند الذي مينح اجلهة املمولة عائًدا على استثمارها
البنود األخرى يف هذه االتفاقية بعض البنود املهمة تتضمن . نسبة مئوية من أي مبلغ مسرتد

، سواء فيما يتعلق بإجراءات التحكيم وعقد التمويل نفسه، واجب السرية واملتمثلة يف
،  ات التحكيم أو ما يتعلق هباإجراء ه يفل بالتدخل فياملدى الذي يسمح للمموِّ كذلك و 

وهذا  ، وكذلك احملامني الذين يقومون بالرتافع يف القضية، (2)احملكمني أو املستشارينكتعيني 
                                                           

 انظر إىل:  (1)
D Henriques, ‘Third-Party Funding: A Protected Investment?’ (2017) 30 Spain 
Arbitration Review 101.  

 انظر إىل:  (2)
G Colombo & D Yokomizo, 'A Short Theoretical p. 111.  
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ألن دخوله كطرف ثالث قد يكون الحقا لبدء ، كله مرتبط بزمن دخول املمّول يف التحكيم
 .عملية التحكيم

، يعمل كأداة إلدارة املخاطرهو أن متويل الطرف الثالث قد ، ذلكما هو أكثر من 
يسمح مبوقف أفضل وهذا ، املرتبطة بالتحكيم بني الطرف واملمول تشارك املخاطرمن خالل 

املطالبات ني يبحثون عن املمول ومبا أن. (1)توقعة يف الدعاوى القضائيةمغري  أية أحداثضد 
سيقومون بإجراء العناية الواجبة فإهنم ، القوية اليت توفر إمكانية عالية السرتداد األموال

 هميكن أن يساعد حبيث، القضية بشكل صحيح الدخول يفوالتحليل القانوين لتقييم خطر 
واالستناد إىل أسس جيدة يف الدعوى متكنهم من كسب ، هذا يف صياغة اسرتاتيجيته

 .(2)القضية
انتقادات بمتويل الطرف الثالث أيًضا  حظيفقد ، على الرغم من فائدته بال منازع

ما يتعلق مبسألة االستقالل والنزاهة ، أوالً ؛ وذلك لألسباب التالية بشكل رئيسي، (3)ملحوظة
كشف عن وجود ممولني يتعلق بال يف القضية حمدد للطرف التزامفي حالة عدم وجود أي ف

ميكن ختّيل  قد يكون هناك تضارب غري مقصود أو غري معلوم يف املصاحل، من طرف ثالث
ولكنه ميلك روابط مع املؤسسة ، والنزيه متاًما عن طريف القضية م املستقلّ حالة احملكّ  ذلك يف

جيب أن يكون التحكيم التجاري الدويل ، ثانًيا. أحد أطراف القضيةاملالية اليت تقف وراء 
ومؤسسات التحكيم )يف ، وهيئة التحكيم، وجيب أن يشمل األطراف، (4)خاًصا وسريًا 

خارج ، قد يكون هناك كيان آخر، يف هذه احلالة، ومع ذلك. (ؤسسيحالة التحكيم امل
 .لكنه متورط يف القضية ويعلم مبجرياهتا بشكل تفصيلي، القضية

وهنا جند ، عرب تطبيق أنظمة الدول اليت اختارها األطراف يتم التحكيم الدويل، ثالثًا

                                                           

 انظر إىل:  (1)
C Flake, In Domestic Arbitration: Champerty or Social Utility?,“Dispute Resolution 
Journal” 2015, Vol. 2 (70), pp. 115–117.  

 117صاملرجع السابق.  (2). 
 انظر إىل:  (3) 

K Shahdadpuri, ‘Third-Party Funding in International Arbitration: Regulating the 
Treacherous Trajectory’ (2016) 12 Asian International Arbitration Journal 77 

 املرجع السابق. (4) 
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حيث ، (2)وسنغافورة، (1)مثل هونج كونج مسألة التمويلأن بعض البلدان أكثر انفتاحًا يف 
 وهناك. باختاذ خطوات تشريعية للسماح بتمويل طرف ثالث ألطراف التحكيم تقام اهنإ

تخذ أي تمل  وهناك دول، (3)متويل الطرف الثالث مثل أيرلندا فكرة على متاماً  حتفظت دول
الصورة ينشأ نوعان من املشاكل من هذه وهنا . (4)موقف واضح بشأن املسألة مثل فرنسا

بقضايا القانون الدويل  ىتعلق األخر تبينما ، طبيعة عملية أكثر اتحدامها ذإ، غري املتجانسة
خلل يف إحداث قد يؤدي االختالف يف التنظيم إىل ف، األول نوعبالنسبة لل. اخلاص املعقدة

حيث قد يستفيد أحدمها من أموال الطرف الثالث بينما قد يتم منع ، موقف أطراف النزاع
سيكون من  فإنه، للثاينبالنسبة و . اآلخر من القيام بذلك مبوجب التشريعات الوطنية

وما إذا كان جيب ، نظم هذه املسألةت يتالواجبة التطبيق و  الضروري حتديد القانون )القوانني(
حبيث ميكن النظر . التعامل مع مسألة متويل الطرف الثالث كمسألة إجرائية أو موضوعية

أو موضوعية متعلقة بالقانون الواجب ، إجرائية متعلقة بقواعد التحكيم يف املركزإليها كمسألة 
 .التطبيق يف النزاع املعروض أمام هيئة التحكيم

والقيود املفروضة على ، من القطاعني املايل والقانوين منظم للغاية فإن كالا ، رابعاً 
فإن ، ومع ذلك. لضوابط عاليةيف معظم األنظمة الوطنية ختضع ، مشاركة املؤسسة التمويلية

فهل متويل ، اإلطار القانوين لتمويل الطرف الثالث ال يزال غري منضبط قانونيًا بشكل واضح
وما هي القواعد اليت ؟ الطرف الثالث ميكن اعتباره مثل أي شكل آخر من أشكال اإلقراض

املسيئة )مثل  ولذلك فإن عدم تنظيمه بشكل واضح قد يرتك جمااًل للعمليات؟ تنطبق عليه
والذين أحياناً ، ومن ناحية أخرى قد يعرض املقرضني للعقوبة، (أسعار الفائدة املشاهبة للربا

                                                           

 انظر إىل:  (1)
K Rooney, ‘Recent Legal Developments in Third Party Funding of Arbitration and 
Mediation in Hong Kong’ (2017) 19 Asian Dispute Review 172.  

 انظر إىل:  (2)
M Secomb and others, ‘Third Party Funding for Arbitration: An Opportunity for 
Singapore to Lead the Way in Regulation’ (2016) 18 Asian Dispute Review 182.  

 انظر إىل: (3) 
G Colombo & D Yokomizo, 'A Short Theoretical p. 112.  

 انظر إىل: (4) 
Ordre des Avocats de Paris, ‘Le Financement de l’ARBITRAGE Par LES Tiers 
(“‘Third Party Funding’”), (2017).  
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 .وحبسن نية يسيئون تفسري القانون أو ال يطبقونه بالشكل الصحيح
واحدة من أكثر القضايا املثرية للجدل فيما يتعلق بالعالقة بني متويل الطرف الثالث 

يف هذه . (1)ما إذا كان ينبغي الكشف عن اتفاقية التمويل يالدويل ه والتحكيم التجاري
، أوهلا أنه جيب الكشف عن وجود االتفاقية: اجتاهات رئيسة ةميكن حتديد ثالث، النقطة

واالجتاه ؛ االتفاقيةيتطلب الكشف عن وجود ومضمون  االجتاه الثاين؛ حمتواهاولكن ليس 
 .كل اجتاه من هذه االجتاهات له إجيابياته وسلبياته. الثالث هو ضد أي إفصاح مهما كان

، (2)هو األكثر تفضياًل حالًيا بني العلماء واملمارسني واملؤسسات االتجاه األول
الكشف عن اتفاقية التمويل )واسم أطرافها( وذلك للتحقق من أي تضارب بحبيث يسمح 

واليت ميكن أن تظل مغمورة باملخاطر ، حمتمل يف املصاحل بني احملّكمني واملؤسسة املالية املعنية
، ومع ذلك، وقد ختلق مشاكل خطرية إذا اكتشفت مسألة التمويل أثناء إجراءات التحكيم

فال يزال من الضروري تقييم من سيكون املسؤول عن إعالن هذه ، إذا مت اتباع هذا النهج
 .العالقة

جيب األول هو أنه . مارسةتنعكس بالفعل يف هذه امل واليت، ذا املع ى هناك رأيانهب
. (3)على الطرف الذي أبرم اتفاقية لتمويل التكاليف املتعلقة بالتحكيم الكشف عن الظروف

أو يف ، التحكيمهيئة من  االتفاقية الكشف عن (5)أو اقرتاح (4)املبادرة إما بالطلب والثاين هو
                                                           

 انظر إىل:  (1) 
J Trusz, ‘Full Disclosure: Conflicts of Interest Arising from Third-Party Funding in 
International Commercial Arbitration’ (2013) 101 The Georgetown Law Journal 1649. 
See also W Stone, ‘Third Party Funding in International Arbitration: A Case for 
Mandatory Disclosure’ (2015) 17 Asian Dispute Review 62.  

 املرجع السابق. (2) 
يف التحكيم  بشأن تضارب املصاحل IBAيتم فرض واجب الكشف على الطرف مبوجب إرشادات (3) 

 )أ(.  7الدويل يف املعيار 
احلاالت املدارة مبوجب قواعد التحكيم يف مركز سنغافورة للتحكيم الدويل، تستلزم طلب الكشف عن  (4)

 من القواعد.  5وجود أي عالقة متويل مع ممول خارجي مبوجب القاعدة 
 انظر إىل:  (5)

The CAM-CCBC Administrative Resolution 18/2016, Ref. : Recommendations 
regarding the existence of third-party funding in arbitrations administered by 
CAMCCBC,Article 4: “In order to avoid potential conflicts of interest, CAM-CCBC 
recommends the parties to report the existence of third-party funding to CAM-CCBC 
at the earliest opportunity” (emphasis added).  
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متعلقاً  فقط يكونال الكشف وهذا . ممؤسسة التحكيتقوم بذلك ، املؤسسيحالة التحكيم 
وهذا ، التفاقيةتوى الكامل ليتم اإلفصاح عن احملبل ، التمويلوجود اتفاقية  بالكشف عن

النقد على حقيقة هذا يعتمد و . (1)ويعارضه بشدة القطاع املايل، ال حيظى بشعبية كبرية الرأي
  التمويلاتفاقية وجيعل  املمّول أن الكشف الكامل عن االتفاقية سيؤثر على سرية الطرف

 .أقل جاذبية ككلّ 
يعترب حل عدم الكشف عن وجود اتفاقية التمويل غري مناسب من ِقبل الباحثني 

بصرف النظر عن ، لكنه يف الواقع اخليار األكثر ممارسة حىت اآلن، واملؤسسات على حد سواء
اجلهل بوجود ويعتمد الدعم النظري هلذا احلل على أن ، املزايا العملية الواضحة لألطراف املعنية

 .(2)وهذا من شأنه أن مينع أي تضارب حمتمل يف املصاحل، طرف ثالث مرتبط باإلجراء
إذا كان للمحّكم أي نوع من ف؛ موضع التطبيق العملي هذه احلالة يف وضعوألجل 

كيف ميكن ،  فيهأن هذه املؤسسة متورطة يف نزاع حيكم لم العالقة مع مؤسسة مالية لكنه ال يع
لكن هذا الرأي ، منطقي كما قد يبدو وهذا؟ بأي شكل من األشكال اً أو متأثر  اً متحيز أن يكون 

 لكن، على افرتاض أنه ال توجد اتصاالت جدول أعمال بني األطراف واملمولني واحملكمني قائم
 متويل للتحكيمأكربها هو اكتشاف وجود اتفاق ، هذا اخليار يطرح بالفعل العديد من املشكالت

 .حكم التحكيمأو حىت بعد إصدار ، مرحلة متقدمة يف اإلجراء عندما يكون
، للتحكيمالذي يتم فيه الكشف عن وجود جهة ممولة  والظرف املوقف وعند ختيل 

ومع كون ، ات التحكيمتتحدث عن وجود عالقة مالية أو شخصية مع حمّكم أثناء إجراءو 
ألهنم مل يكونوا على ، تعارضم أن يدعي بشكل شرعي أنه ال يوجد أي جيوز للمحكّ  أنه

رف لن يكون له أي طمن الصعب للغاية ختيل أن ال، ذلكمع لكن و . علم باتفاقية التمويل
يف  يبقى ويظهرو ؛ م جيب أن يكونمع األخذ يف االعتبار حقيقة أن احملكّ ، اإلجراءتأثري على 

 .(3)اً ونزيه مستقالً مجيع إجراءات التحكيم 
                                                           

 انظر إىل:  (1)
C Bogart, “Thirdparty financing of international arbitration”, http: //www. 
burfordcapital. com/blog/ international-arbitration-financing/.  

 املرجع السابق. (2) 
 انظر إىل:  (3)

M Schafler and others, ‘The Appearance of Justice: Independence and Impartiality of 
= 
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اآلراء املتعددة فإن احلل املتعلق باإلفصاح عن وجود االتفاق هو ه وبالنظر هلذ
اإلرشادات املتعلقة "وهذا يتوافق بشكل مباشر مع . األنسب حىت على املستوى النظري

 .(1)واليت مت إعدادها من قبل نقابة احملامني الدولية "التحكيم الدويلتعارض املصاحل يف ب
(International Bar Association) ، وإال فإن املخاطرة تتمثل يف إجبار هيئات التحكيم

 ومن احملتمل أن تكون غري متسقة مع، واملؤسسات على الدخول يف ممارسة غري منتجة
عن اتفاق اإلفصاح ب االلتزامويف هذه احلال فإن ، تطلعات األطراف من اللجوء للتحكيم

قد يكون ، تفاقية التمويلبدون الكشف املناسب عن اوألنه . يبدو أكثر مالءمة التمويل
وسيناقش . (2)احملكم مثقاًل بنشاط غري معقول يتمثل يف البحث عن تعارض مصاحل حمتملة

املبحث القادم بشكل أكثر توسعًا البعد القانوين لتمويل الطرف الثالث يف حماولة لتبيني أبرز 
  . ما مت التوصل إليه يف هذا املوضوع

                                                           
= 

Arbitrators under Indian and Canadian Law’ (2017) 5 Indian Journal of Arbitration 150.  

 إىل:  انظر(1) 
T Nakamura,‘Daisansha Shikin Teikyō to Chūsai Tetsuzuki [Third Party Funding and 
Arbitral Proceedings]’,(2017) 50 Kokushikan Hōgaku 7 

)د(: "على احملكم واجب إجراء حتقيقات معقولة لتحديد أي تضارب  7، املعيار IBAوفًقا إلرشادات  (2) 
أو ظروف قد تؤدي بشكل معقول إىل إثارة الشكوك فيما يتعلق باحلياد أو  يف املصاحل، وأي حقائق

 االستقالل"
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 لتمويل الطرف الثالث البعد القانوني: املبحث الثاني

فقد مت بالفعل اختاذ اخلطوات ، العامليف مجيع أحناء  TPFنظرًا لالعرتاف املتزايد بـ 
 1. 8. املادة جند أن، فعلى سبيل املثال، يف هذا اخلصوص من بعض الدول التنظيمية األوىل

: تنص على أن (CETA) يب وكنداو االتفاقية الشاملة لالقتصاد والتجارة بني االحتاد األور  من
، "متويل الطرف الثالث يعين أي متويل يقدمه شخص طبيعي أو اعتباري ليس طرفًا يف النزاع

تكلفة اإلجراءات  املولكنه يدخل يف اتفاق مع طرف متنازع عليه من أجل متويل جزء أو ك
 .(1)ع"أو مقابل أجر يعتمد على نتيجة النزا ، ا من خالل التربع أو املنحةإمّ 

شراكة التجارة يف اتفاقية الفصل الثاين  من 3القسم ، 2. 1. ادةامل، وباملثل
صفقة التجارة واالستثمار املتفاوض عليها حالًيا وهي ، (TTIP)ي واالستثمار عرب األطلس

"متويل الطرف الثالث" يعين أي : نص على ما يليت، بني الواليات املتحدة واالحتاد األورويب
اعتباري ليس طرفًا يف النزاع ولكنه يدخل يف اتفاق مع طرف متويل يقدمه شخص طبيعي أو 

، تكاليف اإلجراءات مقابل أجر يعتمد على نتيجة النزاع من أجل متويل جزء أو كلّ ، متنازع
 .(2)"أو يف شكل تربع أو منحة
( وجامعة كوين ICCAأنشأ اجمللس الدويل للتحكيم التجاري )، ويف هذا السياق

يف عام  "ويل األطراف الثالثة يف التحكيم الدويلدراسة موضوع "متمعنًيا بماري يف لندن فريًقا 
قدم توصيات يو ، بشكل منهجياملوضوع  هذا الفريق درسيومن املفرتض أن . (3)2014

يتألف . يف التحكيم الدويل TPFقضايا ببشأن اإلجراءات واألخالق والسياسة ذات الصلة 
مبا يف ذلك ممارسي التحكيم ، من ممثلني من مجيع أصحاب املصلحة املعنيني الفريق

 .األكادميينيعدد من احلكومة و  من وممثلني، واملمولني
                                                           

 انظر إىل:  (1)
The Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA), a free-trade agreement 
between Canada and the EU, revisited in 2016, [online] http: //ec. europa. 
eu/trade/policy/ in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/  

 انظر إىل: (2) 
Transatlantic Trade and Investment Partnership, currently negotiated trade and 
investment deal between the US and EU, the information about the process and content 
of the TTIP is available at: http: //ec. europa. eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/.  

 انظر إىل:  (3)
ICCA – International Council for Commercial Arbitration, [online] http: //www. 
arbitration-icca. org/projects/ Third_Party_Funding. html.  
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             يف املؤمتر السنوي الرابع عشر، غرض املناقشةب مسودة تقرير املعينّ  فريق العمل أعدّ 
ITA-ASIL أبريل  12 واشنطن العاصمة يف الذي عقد يفو ، حول متويل الطرف الثالث

واليت بدوهنا ، الشفافية، أوهلا. املشكالت عدد من جيب معاجلة، يف ضوء التقريرو . 2017
، لتعريفوالقضية األخرية هي ا، التكاليفمث مسألة ؛ التحكيمميكن تقويض شرعية عملية 

 .(1)ل الطرف الثالثهو بالضبط مموّ وهذا يتعلق بتحديد من 
من أجل التطوير املنسق للتحكيم ونزاهة  TPFعلى أمهية تنظيم  الدراسةتؤكد هذه 
الرائدة قد أدخلت بالفعل التشريعات ذات  الدولفإن بعض ، الواقعيف و . إجراءات التحكيم

لت هونج كونج وسنغافورة مؤخًرا تشريعاهتما من عدّ ، املثالعلى سبيل . هبذا املوضوع الصلة
وقامت . (2)يف التحكيم واإلجراءات ذات الصلة TPFأجل إنشاء إطار قانوين الستخدام 

احلاالت اليت تنطوي على  مثل، ةيف ظروف حمدودسنغافورة بقبول متويل الطرف الثالث 
 .(3)اإلفالس حاالت يفأو ؛ أطراف ثالثة هلا مصلحة مشروعة يف نتائج التقاضي

تضارب املصاحل يف ب املتعلقة (IBAللـــ)عاجلت املبادئ التوجيهية املنقحة ، ومؤخراً 
وأشارت . (4)ل يف التحكيماملخاوف املتعلقة مبشاركة املموّ ، (2014التحكيم الدويل )أكتوبر 

طبيعي أو  اعتباري صفإن أي شخ، أنه إذا كان أحد الطرفني كيانًا قانونًيا إىل 23يف املعيار 
ميكن اعتبار قرار ، هأو مصلحة اقتصادية مباشرة في، الكيان القانوينهذا على  له تأثري

ل بالنظر إىل حقيقة املموِّ و . حيمل هوية هذا الطرف، التحكيم الواجب إصداره يف التحكيم
على هذا النحو قد يعترب فإنه ، حكم التحكيمقد يكون له مصلحة اقتصادية مباشرة يف وأنه 

                                                           

 املرجع السابق.  (1)
( واليت دخلت حيز 1999مبوجب )الالئحة التنفيذية للقانون املدين لعام  TPFيف سنغافورة، يتم تنظيم  (2)

يناير  11؛ ويف هونغ كونغ، قانون التحكيم والوساطة، والذي مت تعديله يف 2017مارس  1التنفيذ يف 
2017 . 

 انظر إىل:  (3)
The Law Reform Commission of Hong Kong. Third Party Funding for Arbitration. 
https: //www. hkreform. gov. hk/en/docs/tpf_e. pdf 

 انظر إىل:  (4)
K. Moyeed, C. Montgomery, N. Pal, A Guide to the IBA’s Revised Guidelines on 
Conflicts of Interest, Kluwer Arbitration Blog 29. 01. 2015, [online] http: 
//kluwerarbitrationblog. com/2015/01/29/a-guide-to-the-ibas-revised-guidelines-on-
conflicts-of-interest/ 
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 .الطرف الذي مّوله يف منزلة
يتعني على األطراف ، من ذات املبادئ )أ( 7مبوجب املعيار العام ، عالوة على ذلك

 ويرى املعيار أن، معن أي عالقة مع احملكّ ، فرصةيف أقرب و  ممببادرة خاصة منه، الكشف
مل ليشميتّد ، والطرفبني احملكم ، مباشرةمباشرة أو غري ، واجب الكشف عن أي عالقة

العالقات مع األشخاص أو الكيانات اليت هلا مصلحة اقتصادية مباشرة يف قرار التحكيم 
كانت ولذلك  . (1)لتحكيملمثل الكيان الذي يوفر التمويل ، التحكيمالذي يتعني تقدميه يف 

، الشفافيةاخلاصة بتضارب املصاحل مبثابة عالمة فارقة حنو  2014لعام  IBAإرشادات 
 .TPFباعتبارها أول القواعد اليت تتناول مباشرة 

واليت تتطلب من ، ICSIDمن قواعد التحكيم اخلاصة باتفاقية  26 العامةالقاعدة 
م إعالن العالقات املهنية والتجارية وعالقات العمل السابقة واحلالية )إن وجدت( مع احملكّ 

، مستقلكم ح يف إصدار ماحملكّ  مصداقية على ألجل التأكيد، رف آخرطاألطراف وأي 
، IBAكما يف حالة إرشادات ،  ذلكومع . (2)لعن العالقات مع املموّ  فصاحعلى اإل تنص

 .فإن هذا االلتزام يتطلب بطبيعة احلال معرفة ترتيبات التمويل
املذكرة التوجيهية للكشف ، ICCغرفة التجارة الدولية  اعتمدت، 2016يف فرباير 

كجزء من املذكرة املقدمة إىل األطراف وحماكم التحكيم ،  احملكمنيعن النزاعات من قبل 
يع على مج االلتزاممبوجب ، الغرفةبشأن سلوك التحكيم مبوجب قواعد التحكيم الصادرة عن 

ينبغي على احملكمني يف كل و ، ومستقلةلتصرف يف مجيع األوقات بطريقة نزيهة بااحملكمني 
ات مع أي كيان له مصلحة اقتصادية مباشرة يف حالة أن يفكروا يف الكشف عن العالق

 . (3)طرف عن قرار التحكيمأي تزام بتعويض لأو اال، النزاع
                                                           

 انظر إىل:  (1)
IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, adopted by 
resolution of the IBA Council on Thursday 23 October 2014, Explanation to General 
Standard 6(b) and 7(a), pp. 14–15; [online] https: //www. ibanet. 
org/Publications/publications_ IBA_guides_and_free_materials. aspx#collapseOne  

 انظر إىل:  (2)
ICSID, the ICSID Rules, https: //icsid. worldbank. org/en/Documents/III. 
Amendments_Vol_3_AR. pdf 

 انظر إىل:  (3)
The ICC’s Guidance Note on Disclosure and Third-Party Funding: A Step in the Right 
= 
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ال يتطلب إذ . مكتملغري  الغرفةالنهج الذي تتبناه  هذا فإن، على الرغم من أمهيتهو 
عندما ال يكشف الطرف عن وجود و . على األطراف TPFاألمر الكشف اإللزامي عن 

ل واليت قد تعرض لن يكون احملّكم قادرًا على تقييم العالقة احملتملة مع املموّ ، التمويلاتفاقية 
 .نزاهة عملية التحكيم للخطر ابدوره

( يف قواعد التحكيم SIACاملسار الذي سلكه مركز سنغافورة للتحكيم الدويل )
اءات إلدارة والذي يقدم جمموعة من اإلجر ، مؤخرًا كان خمتلفاً االستثمارية اليت صدرت 

يئة هلحيق  أشارت إىل أنه، من هذه القواعد 24 املادة. التحكيم يف االستثمار الدويل
، للرتتيبات اخلاصة بالتحكيم طرف ثالثمن عن وجود متويل  التحكيم أن تطلب اإلفصاح

 الطرف الثالثوما إذا كان ، لتفاصيل مصلحة املموّ ، وعند االقتضاء، وهوية اجلهة املمولة
متنح وهنا  (1). عكسية ناشئة عن خسارة القضيةتكاليف تحمل أي قد تعهد بااللتزام ب

ال يغطي حقيقة ، نطاق واسععلى  إصدار أمر باإلفصاحيف  هيئة التحكيم احلقالقواعد 
TPF  باإلضافة إىل تفاصيل ترتيبات التمويل، بل يشمل أيًضا هوية املمول، فقط. 

لة متارس سيطرة كبرية على سلوك املدعي يف اجلهة املموّ من املفرتض أنه نظرًا ألن 
التحكيم حول جيب أن يكون لقرار ، اإلجراءاتوغالًبا ما توجه مسار ، التحكيمإجراءات 
ال ، ذلكومع . يف حال ح كم على الطرف الذي قام بتمويله تأثري على املمول التكاليف

وهذا يرجع إىل املبدأ  (2). فاملوقيوجد حالًيا أي ممارسة حتكيمية ذات صلة لدعم هذا 
غري أطراف التحكيم ال ميكن أن ميتد تأثريه إىل  وهو أن، األساسي إلجراءات التحكيم

بدفع التكاليف إصدار حكم بهيئة حتكيم قيام إن استحالة لذلك ف. وال يلزم غريهم، النزاع

                                                           
= 

Direction, Kluwer Arbitration Blog 14. 03. 2016; [online] http: 
//kluwerarbitrationblog. com/ 2016/03/14/the-iccs-guidance-note-on-disclosure-and-
third-party-funding-a-step- in-the-right-direction/  

 انظر إىل:  (1)
Investment Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre, 1st 
Edition, 1. 01. 2017.  

 انظر إىل:  (2)
D Horodyski & M Kierska, Third Party Funding in International Arbitration – Legal 
Problems and Global Trends with a Focus on Disclosure Requirement. 73 
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 املّدعي أو نإىل عدم متكّ قد يؤدي يف النهاية مما ، (1)لضد املموِّ  يف حال عدم كسب النزاع
 .ن ميّولهاملعوز وال ممّ  كوم عليهال من احمل، عليه الناجح من اسرتداد التكاليف القانونية عىاملدّ 

واحلاصل أنه يف عدد من قضايا التحكيم تتجه هيئة التحكيم لعدم طلب أي بيانات 
ساوث أمرييكان شركة  يف قضية، فعلى سبيل املثال، حول املموِّل بأي شكل من األشكال

طلب املدعى عليه ، (2)بوليفيادولة ضد  ((South American Silver Limitedسيلفر ملتد 
ل على أساس أنه من الضروري ضمان نزاهة التحكيم وضمان اإلفصاح عن اسم املموِّ 
ما  معرفةكما طلب املدعى عليه شروط اتفاقية التمويل من أجل . استقالل احملكمة ونزاهتها

أي تكاليف وما إذا كان املمول قد تعهد بدفع ، طبيعة عقد التمويل ديدإذا كان قد مت حت
كم هبا للمدعى عليه بأن يكون هناك أساس  UNCITRAL)) ونسيرتاليأمرت حمكمة ال. حي 

جد أسباب لطلب الكشف عن االتفاق املربم مع  تو ال وأنه، لن اسم املموّ علطلب الكشف 
األخري بسبب عدم وجود ظروف استثنائية مطلوبة لطلب  الطلب رفضمت وقد . املمول

. ل مل يكن كافيا لطلبهأوضحت احملكمة أن جمرد وجود املموِّ و . الضمان مقابل التكاليف
نهائية التكاليف ال دفعل سيتوىل )أو ال( مل يكن من املناسب حتديد ما إذا كان املموِّ ، لذلك

 .لصاحل بوليفيا
كم التحكيم يف االستثمار بدأت تؤكد أمهية الكشف عن هوية أن حما  الواقع هو

، ذلكومع . (3)مع التأكيد على شفافية ونزاهة التحكيم وكذلك استقاللية احملكمني، لاملموّ 
يبدو أن هناك إمجاًعا يف جمتمع التحكيم فيما يتعلق بعدم االلتزام باإلفصاح عن شروط 

وخاصة فيما يتعلق بطلبات ، ذلك احلالة تتطلبإال إذا كانت تفاصيل ، التمويلاتفاقية 

                                                           

(، 2017مارس  1الصادرة عن غرفة التجارة الدولية )اعتبارًا من ( من قواعد التحكيم 4) 38املادة  (1)
واليت تنص على أن قرار التحكيم النهائي حيدد تكاليف التحكيم ويقرر أي من الطرفني يتحملها، أو 

 من قواعد األونسيرتال للتحكيم.  42أي نسبة يتحملها الطرفان. وكذلك املادة 
 انظر إىل:  (2)

South American Silver Limited v. Bolivia, UNCITRAL, PCA Case No. 2013-15; 
[online] https: //www. italaw. com/cases/2121.  

 انظر إىل:  (3)
D Horodyski & M Kierska, Third Party Funding in International Arbitration – Legal 
Problems and Global Trends with a Focus on Disclosure Requirement. 77 
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فإن تفاصيل ترتيبات التمويل غري مالئمة وغري ضرورية ، عامبشكل . (1)ضمان التكاليف
مت التأكيد على أن ترتيب التمويل هو اتفاقية ولذلك ، إلثبات تضارب املصاحل احملتمل

 فقط الكاملب أن يكون بجياإلفصاح عنها فإن ومن مث ، النزاعأصل ال عالقة هلا ب، خاصة
 .(2)كحل أخري،  يف ظروف استثنائية

باإلضافة إىل وجود ، وقلة عدد االتفاقيات الدولية فيه، ويف ظل حداثة هذا املوضوع
ومن باب تقدمي حماولة حبثية يف تكييف عقد متويل التحكيم من ، ضعف تشريعي ظاهر

يقدم مقاربة حول أوجه ، القادمفإن املبحث ، طرف ثالث من الناحية الفقهية اإلسالمية
الشبه واالختالف بني عقد متويل التحكيم من طرف ثالث وعدد من العقود يف الفقه 

 .اإلسالمي
  

                                                           

 املرجع السابق.  (1)
 انظر إىل:  (2)

V Sahani, Reshaping Third-Party Funding, “Tulane Law Review” 2017, Vol. 91, No. 3.  
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 التكييف الفقهي لعقد التمويل: املبحث الثالث

 العقود الفقهيةعددا من  ه ميكن القول إن هناكعند النظر إىل عقد متويل التحكيم فإن
وسأبني العالقة بني عقد متويل التحكيم وبني مجلة ، اليت ميكن أن تكون شبيهة بعقد التمويل

 .من العقود يف الفقه اإلسالمي وأوجه الشبه بينه وبينها من خالل عدد من املطالب اآلتية

 :اجلعالة: املطلب األول

ة شبه وصلة قوياجلعالة عقد مايل من العقود املسماة يف الفقه اإلسالمي وهناك أوجه 
سأبني املراد باجلعالة وأوجه الشبه بينها وبني عقد متويل بينه وبني عقد متويل التحكيم و 

 .من خالل مناقشته يف الفروع التالية، التحكم يف هذا املطلب
 :الجعالة لغة واصطالحا: الفرع األول

اْلَكْسر  ؛ واجلِعالة واجَلعالةاجل ْعل واجلِعال واجَلِعيلة واجل عالة  :في اللغةالمقصود بها 
 .(1)الرَّْشوة: بِاْلَفْتحِ ، واجَلعالة. َما َجَعَله  َله  َعَلى َعَمِلهِ : ك ل  َذِلكَ ،  َوالضَّم  

والتزام جعل أو أجر ؛ عطاه اإلنسان على أمر يفعلههي ما ي   :في اصطالح الفقهاءو 
فله كذا من ؛ من فعل كذا: يقولبدون حتديد أمد معني كأن ، معني ملن يقوم بعمل معني

 .(2)كبناء حائط؛  من املال ملن يعمل له عماًل معلوماً  معلوماً  بأن جيعل شيئاً ؛ املال
أو ، ويكون عاجزا عن معرفة مكاهنا، قد يفقد اإلنسان ماله أو دابته أو سيارتهف

يقضي له أو ، فأباح الشرع له أن يبذل شيئا من املال ملن يرد عليه ضالته، البحث عنها
 .(3)حاجته

                                                           

، 3( حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري " لسان العرب ". )ط1)
 . 111/ 11هـ. (  1414، بريوت: دار صادر

اململكة العربية السعودية: دار -، الرياض1( صاحل بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، "امللخص الفقهي". ) ط2)
؛ أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الز َحْيِلّي، "الِفْقه  اإلسالمي  وأدلَّت ه  ". )ط 184/ 2هـ(، 1423العاصمة، 

 . 2922/ 4دمشق: دار الفكر( – ، سوريَّة4
، بيت األفكار الدولية، 1( حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل التوجيري، "موسوعة الفقه اإلسالمي". )ط 3)

 . 544/ 3م(  2009 -هـ  1430
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عماًل بقصة يوسف عليه  (1)وقد أجازها مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة
: ]يوسف  ِّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ّٰٱ: السالم مع إخوته

ومل جيزها ، «من قتل قتياًل فله سلبه»: ويؤيده قوله عليه الصالة والسالم يوم ح نني، [72
فيها من الغرر واخلطر أي اجلهالة واالحتمال بالنسبة للملتزم وبالنسبة للقائم ملا ، (2)احلنفية

 .بالعمل الذي ال يدري ما حيتاجه من جمهود إلجناز العمل
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ّٰٱٱ: قوله تعاىلمن الكتاب دليل جواز ذلك أما 
فدلت اآلية على ، وهذا جعل، ريعن دل على سارق صواع امللك لمل بمل: أي؛ ِِّّ

 .جواز اجلعالة
وغريمها من حديث أيب  (3)وهو يف "الصحيحني"، حديث اللديغ: ودليلها من السنة

، فلدغ سيد ذلك احلي، فأبوا، فاستضافوهم، أهنم نزلوا على حي من أحياء العرب: سعيد
إين واهلل : قال بعضهم؟ هل عند أحد منكم من شيء: فقالوا، فأتوهم، فسعوا له بكل شيء

. فما أنا براق لكم حىت جتعلوا لنا جعالً ؛ واهلل لقد استضفناكم فلم تضيفوناولكن ، ألرقي
فكأمنا ؛ "احلمد هلل رب العاملني": فانطلق ينفث عليه ويقرأ، فصاحلوهم على قطيع من غنم

، فذكروا ذلك له، وقدموا على النيب صلى اهلل عليه وسلم، فأوفوهم جعلهم، نشط من عقال
                                                           

( أبو الوليد حممد بن ألمد بن حممد بن ألمد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد ". بداية اجملتهد 1)
؛ أبو العباس ألمد بن حممد اخللويت، الشهري 2/ 232املقتصد" )القاهرة: دار احلديث( وهناية 

بالصاوي املالكي "بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري ". )دار 
 ؛ مشس الدين، حممد بن ألمد اخلطيب الشربيين الشافعي "مغين احملتاج إىل معرفة4/ 79املعارف( 

؛ أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن ألمد 2/ 429، دار الكتب العلمية( 1معاين ألفاظ املنهاج". )ط
بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي "املغين". 

يم املزروعي، رائد ؛ مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي /اعت ى به: ياسر إبراه5/ 507)مكتبة القاهرة( 
، الكويت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 1يوسف الرومي "غاية املنتهى يف مجع اإلقناع واملنتهى". )ط

 . 2/ 284والدعاية واإلعالن( 
، دار 2عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن ألمد الكاساين "بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع". )ط (2)

 . 6/ 206الكتب العلمية( 
(، 2276أخرجه البخاري يف صحيحه باب ما يعطى يف الرقية على أحياء العرب، حديث رقم)(3) 

 (. 2201(. ومسلم يف السالم باب جواز أخذ األجرة على الرقية بالقرآن واألذكار حديث رقم )3/92)
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 .(1)واجعلوا يل معكم سهما"اقتسموا ، "أصبتم: فقال
 :(2)الفرق بين الجعالة واإلجارة: الفرع الثاني

فجاز ، واجلعالة عقد جائز، فوجب تقدير العمل فيها والعامل، أن اإلجارة عقد الزم 
وحصول ، واجلعالة تشبه اإلجارة يف بذل املال، كالعارية،  أن يكون العمل فيها غري معلوم

 :اإلجارة يف أمور وختتلف اجلعالة عن، املنفعة
 .وال تصح اإلجارة إال مع شخص أو جهة معينة، تصح اجلعالة مع معني وغري معني .1
 .وال تصح اإلجارة إال على عمل معلوم، تصح اجلعالة على عمل معلوم أو جمهول .2
، أمـــا اإلجـــارة فـــال بـــد فيهـــا مـــن إجيـــاب املـــؤجر، ال يشـــرتط يف اجلعالـــة قبـــول العامـــل .3

 .وقبول املستأجر
 .أما اإلجارة فهي عقد الزم ال تفسخ إال برضا الطرفني، اجلعالة عقد جائز غري الزم .4
أمــــا اإلجــــارة فيجــــوز تعجيــــل األجــــرة ، اجلعــــل يســــتحق يف اجلعالــــة بعــــد متــــام العمــــل .5

 .وتأجيلها حسب االتفاق
 .خبالف اإلجارة فال جتوز، ألهنا جتوز على أعمال القرب؛ اجلعالة أوسع من اإلجارة .6
 :الجعالةشروط : الثالثالفرع 

 :يشرتط يف اجلعالة ما يليو ، (3)املتعاقدان والعمل واجلعل
 .للتصرف غري حمجور عليه أن يكون اجلاعل أهالً  .1
 .أن يكون اجلعل معلوماً  .2
 .أو مغصوب، أو مسروق، فال يصح اجلعل خبمر، أن يكون اجلعل حالالً  .3
 .(4)نقل وحنو ذلك أو، أو خياطة، أو بناء، أن تكون املنفعة معلومة كحفر .4

                                                           

 184/ 2( الفوزان، امللخص الفقهي 1)
يمين الشافعي "البيان يف مذهب اإلمام الشافعي". احملقق: ( أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين ال2)

 . 3/544؛ التوجيري، موسوعة الفقه اإلسالمي 7/407، جدة: دار املنهاج( 1قاسم حممد النوري، )ط
( حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهلل املواق املالكي "التاج 3)

 595/ 7، دار الكتب العلمية( 1)ط واإلكليل ملختصر خليل".
 . 544/ 3( التوجيري، موسوعة الفقه اإلسالمي 4)
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 :عقد الجعالةو  التحكيم عقد تمويل أوجه الشبه واالختالف بين: الفرع الرابع
وأقرب  العقود الشرعية إىل عقد متويل التحكيم عقد اجلعالة فإن اجلعالة تشابه عقد 

 :أبرزها عدةمتويل التحكيم إىل حد كبري من أوجه 
  احلــــق يف الرجـــوع علــــى مـــن عينهــــا أن الطـــرف الـــذي عينــــت اجلعالـــة لصــــاحله لـــيس لـــه

وكــذلك احلــال يف عقــد متويــل التحكــيم يف حــال عــدم ، بالنفقــات واألتعــاب الــيت بــذهلا
ل إىل مـا مت االتفـاق علـى متويلـه ال حيـق هلـم أن يطـالبوه بشـيء مـن وصول الطرف املموِّ 
 .النفقات التمويلية

 بـذل الطـرف اجملعـول لـه أن عقد اجلعالة فيه احتمال عدم احلصول علـى اجلعالـة إذ قـد ي
ــــل التحكــــيم ومــــاالً  جهــــداً  ــــى نتيجــــة وكــــذلك احلــــال يف عقــــد متوي  ألن؛ وال حيصــــل عل

الطرف املموِّل قد يتكفل بكافة أتعـاب عقـد التحكـيم وعقـد احملامـاة وال حيقـق النتيجـة 
 .املرجوة من إبرام عقد التمويل

  قــد يكــون ، التحكــيمأن عقــد اجلعالــة مــن طــرف واحــد أو أطــراف وكــذلك عقــد متويــل
 .التمويل فيه لطرف واحد كما قد يكون للطرفني املتنازعني

   جيـــــوز  يف عقـــــد متويـــــل التحكـــــيم حيـــــث وكـــــذلك احلـــــال، شـــــرتط يف اجلعالـــــةجيـــــوز أن ي
 .ويلتزم الطرفان املمول واملمول بالشروط املتفق عليها ما مل تكن حمرمة، هاالشرتاط في

 :وشروطها املضاربة: املطلب الثاني

وهناك بعض أوجه الشبه ، تعترب املضاربة من العقود املالية املسماة يف الفقه اإلسالمي
وسأبني يف هذا ، بينها وبني عقد متويل التحكيم أيضا تساعد على تكييفه شرعا ونظاما

 شبههاملطلب حقيقة املضاربة وأوجه الشبه بينها وبني عقد متويل التحكيم وتكييفه بناء على 
 .ةبعقد املضارب
 :المضاربة لغة واصطالحا: الفرع األول

: يقول اهلل سبحانه، رض وهو السفر للتجارةاملضاربة مأخوذة من الضرب يف األ 
 .(1)[73 :]املزمل ِّ رت يب ىب نب مب زب رب  يئّٰ

                                                           

؛ سيد 18/ 22( حممد بن ألمد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي "املبسوط". )بريوت: دار املعرفة (1)
= 



 القرني محمد بن فارسد.  و الزير محمد بن عبدالرحمند. وقانونية،  شرعية ثالث، رؤية طرف من التحكيم تمويل

- 382 - 

وهي أن يدفع ، (1)دفع مال معلوم ملن يتجر به ببعض رحبه :ومعنى المضاربة شرعاً 
، أو الثلث وحنومها، لآلخر فيتجر به جبزء معلوم مشاع من رحبه كالربع أحد الشريكني ماالً 

وليس على العامل ، وإن خسر املال بعد التصرف جرب من الربح، والباقي لصاحب املال
 .(2)وإن تلف املال بغري تعد وال تفريط مل يضمنه العامل املضارب، شيء

أما ، رآن والسنة واإلمجاع والقياساتفق أئمة املذاهب على جواز املضاربة بأدلة من الق
وأما ، [73: ]املزمل  ِّ رت يب ىب نب مب زب رب  يئ  ّٰٱ: فقوله تعاىل: القرآن

مضاربة  كان إذا دفع ماالً   -رضي اهلل عنه  -العباس بن عبد املطلب »أن : السنة ما روي
فإن ، وال يشرتي به ذات كبد رطب، وأال ينزل وادياً ، شرط على املضارب أال يسلك به حبراً 

روى تو ، «ذلك فاستحسنه -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل  غفبل. فعل ذلك ضمن
يف قصص ، رضي اهلل عنهم، إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام

 .(3)فيكون إمجاعاً ، وال خمالف هلم، مشتهرة
فقد ميلك اإلنسان ، على الناس يف كسب الرزق أباح اهلل عز وجل املضاربة تيسرياً وقد 

. ولكنه ال ميلك املال، وميلك غريه القدرة على االستثمار، وال ميلك القدرة على تنميته، املال
هذا ، وحيصل هلما الربح معاً ، واملضارب ينتفع باملال، املال ينتفع خبربة املضاربفصاحب 

 .(4)وهذا جبهده، مباله

                                                           
= 

 . 202/ 3لبنان: دار الكتاب العريب(  –، بريوت 3سابق "فقه السنة". )ط
 . 128/ 2فقهي ( الفوزان، امللخص ال1)
 . 560/ 3( التوجيري، موسوعة الفقه اإلسالمي 2)
؛ أبو العباس شهاب الدين ألمد بن إدريس بن عبد الرلمن املالكي 18/ 22( السرخسي، املبسوط. 3)

؛ الشافعي أبو عبد اهلل حممد 24/ 6، بريوت: دار الغرب اإلسالمي( 1الشهري بالقرايف "الذخرية". )ط
؛ ابن ضويان، إبراهيم بن حممد بن 113/ 7س  "األم". )بريوت: دار املعرفة ( بن إدريس بن العبا

 . 400/ 1، املكتب اإلسالمي( 7سامل "منار السبيل يف شرح الدليل". احملقق: زهري الشاويش، )ط
 . 560/ 3( التوجيري، موسوعة الفقه اإلسالمي 4)
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 :المضاربة وشروطها أركان: الفرع الثاني
فألفاظ ، بألفاظ تدل عليهما، هو اإلجياب والقبول: املضاربة عند احلنفية ركن عقد

وما يؤدي معاين هذه األلفاظ بأن يقول رب ، هي لفظ املضاربة واملقارضة واملعاملة: اإلجياب
)خذ هذا املال مضاربة على أن ما رزق اهلل عز وجل من ربح فهو بيننا على كذا من : املال

، مقارضة أو معاملة: وكذا إذا قال، غري ذلك من األجزاء املعلومة( نصف أو ربع أو ثلث أو
رزق اهلل من شيء فهو بيننا على كذا( ومل يزد  أو قال )خذ هذا املال واعمل به على أن ما

ال ، والعربة يف العقود ملعانيها، ألنه أتى بلفظ يؤدي مع ى هذا العقد، على هذا فهو جائز
، أو رضيت أو قبلت، أخذت: هي أن يقول العامل املضارب: القبولوألفاظ ، لصور األلفاظ

 .(1)وإذا توافر اإلجياب والقبول انعقد العقد. وحنوها
، عاقدان )مالك وعامل( ومعقود عليه )رأس املال: وأركان املضاربة عند اجلمهور ثالثة

وصيغة  اورحب وعمال ماال: وصيغة )إجياب وقبول( وعدها الشافعية مخسة، والعمل والربح(
 .(2)نيوعاقد

 :يشرتط لصحة املضاربة ما يليو 
 .للتصرف أن يكون كل من رب املال واملضارب أهالً  .1
 .أن يكون رأس املال معلوم املقدار .2
 .حاضرة ال ديناً  أن يكون رأس املال عيناً  .3
 .أن يسلم رأس املال إىل العامل املضارب .4
 .أن يكون الربح لكل منهما معلوم املقدار .5
 .(3)من املال كالربع أو النصف مثالً  مشاعاً  يكون الربح جزءاً  أن .6

                                                           

 . 3927/ 5لزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته ؛ ا6/ 79( الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع 1)
 . 202/ 3؛ سيد سابق، فقه السنة 3927/ 5( الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته 2)
؛ سيد سابق، فقه 3927/ 5؛ الزحيلي، الفقه اإلسالمي 560/ 3التوجيري، موسوعة الفقه اإلسالمي  )3)

 . 400/ 1؛ ابن ضويان، منار السبيل يف شرح الدليل 202/ 3السنة 
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 :حكم اختالف المالك والمضارب: الفرع الثالث
 ومل تكــــن بينــــة فيقبــــل قــــول مــــن يــــدعي ، إذا اختلــــف املالــــك واملضــــارب يف التصــــرفات

 .ألنه الذي يتفق مع عقد املضاربة؛ العموم
 فــالقول ، وأنكــره رب املــال، املضــارب فادعــاه، ومل تكــن بينــة، إن اختلفــا يف تلــف املــال

 .ألنه أمني؛ قول املضارب
 فـالقول قـول ، ومل تكـن بينـة، وأنكره رب املـال، فادعاه املضارب، إن اختلفا يف رد املال

 .وألن املضارب قبض املال لنفع نفسه كاملستعري، ألن األصل عدم الرد؛ رب املال
 ألنه القابض؛ فيقبل قول املضارب، ومل تكن بينة، إن اختلفا يف قدر رأس املال. 
 وإن اختلفـا ، ألنه أمـني؛ فيقبل قول املضارب، ومل تكن بينة، إن اختلفا يف مقدار الربح

 .ألن األصل عدم الربح؛ ومل تكن بينة صدق املضارب مع ميينه، يف أصل الربح
 ومل تكــن بينــة، أو بضــاعة، أو وديعــة، إن اختلفــا يف صــفة رأس املــال هــل هــو مضــاربة ،

 .(1)وهو أعلم بصفة خروجه منه، ألن الشيء املدفوع ملكه؛ فالقول قول رب املال
 :الضمان في عقد المضاربة: الفرع الرابع

ألنه ملك جزءًا من املال ؛ إذا ربح املضارب صار شريكًا فيه بقدر حصته من الربح
فسدت املضاربة بسبب من األسباب  إذاو . فهو له، ألنه مناء ماله، والباقي لرب املال، بعمله

 .ويستحق حينئذ أجر املثل، واملضارب مبنزلة األجري لرب املال، صارت إجارة
كأن فعل ما ليس له فعله أو اشرتى شيئاً ،  إذا خالف املضارب شرط رب املالأما 

. ألنه تعدى يف ملك غريه؛ ويصري املال مضمونًا عليه، صار مبنزلة الغاصب، منع من شرائه
، ألنه نائب عن رب املال يف التصرف؛ إذا تلف املال يف يده من غري تفريط مل يضمنوأما 

 .كالوديع،  فلم يضمن من غري تفريط
واحتسب أواًل من الربح إن كان يف ، إذا ظهرت خسارة كانت على رب املال وحده

صحيح  بطل الشرط والعقد، إن شرط على العامل ضمان رأس املال إن تلفو . (2)املال ربح
يكون تشغيل املال على حساب الربح مع ضمان رأس : عليه وبناءً . عند احلنفية واحلنابلة

                                                           

 . 560/ 3التوجيري، موسوعة الفقه اإلسالمي  )1)
 . 3941/ 5الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته (2) 
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 .(1)املال صحيحاً والشرط باطل
ألنه شرط فيه زيادة غرر يتناىف مع ، تفسد املضاربة حينئذ: وقال املالكية والشافعية

ورحبه كله ، هذا املال فاجتر بهخذ : "وإن قال: لكن قال ابن قدامة يف املضاربة. (2)طبيعة العقد
جيوز أن يضمن العامل مال القراض ـ أي املضاربة : وقال الدردير. (3)كان قرضاً ال قراضاً"،  لك

بأن قال ربه )صاحب ، أي للعامل، ـ لربه لو تلف أو ضاع بال تفريط يف اشرتاط الربح له
 .(4)ن األمانة إىل الذمةوانتقل م، ألنه حينئذ صار قرضاً ؛ اعمل فيه والربح لك: املال(

 :المضاربةوعقد  التحكيم عقد تمويلأوجه الشبه واالختالف بين : الفرع الخامس
 :ميكن إمجاهلا فيما يليو التحكيم توجد بعض أوجه الشبه بني عقد املضاربة وعقد متويل 

ميثلــه ل أو مــن ل فيــه بتقــدمي املــال بينمــا يتــوىل الطــرف املمــوَّ أن عقــد التمويــل يقــوم املمــوِّ  .1
 .العمل الذي هو املضي يف املنازعة املالية واخلصومة فيها أمام اجلهات املختصة

الـــيت يكـــون فيهـــا حفـــظ املـــال والتجـــارة عـــن ، أن للمضـــارب أن يشـــرتط بعـــض الشـــروط .2
وهـذا سـائغ ،  يضارب إال يف صنف معني من أنـواع التجـارةالاخلطر كأن يشرتط عليه أ
 .املموِّل اختيار حمام  معني للرتافع يف القضية كأن يشرتط،  يف عقد متويل التحكيم

مبــا يســبب خســارته ويشــكل ، أن صــاحب رأس مــال املضــاربة لــو تــدخل يف عمــل املضــارب .3
 إن، اعتـــداء علـــى حقوقـــه فإنـــه يتحمـــل األضـــرار الـــيت تســـبب هبـــا وحصـــلت نتيجـــة تدخلـــه

عقـد التمويـل يف حـال قيـام املمـوِّل مبـا  علـىوهذا قد ينطبق  ،تدخله برضا املضارب يكن مل
 .مما سبب خسارة للطرف الذي قام بتمويله، مل يتم النص عليه يف العقد

وأمــــا العامـــــل ، فـــــإن صــــاحب رأس مــــال املضــــاربة خيســـــر مالــــه، أنــــه يف حــــال اخلســــارة .4
مــن  ئاولــيس لصــاحب رأس املــال احلــق يف حتميلــه شــي، املضــارب فيخســر جهــده فقــط

وكـــذلك احلـــال يف عقـــد ، اخلســـارة املاليـــة إذا مل يوجـــد تقصـــري أو اعتـــداء مـــن املضـــارب

                                                           

لبنان: -، بريوت2حممد بن ألمد بن أيب ألمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي "حتفة الفقهاء". )ط(1) 
 . 5/ 25؛ ابن قدامة، املغين3/ 25دار الكتب العلمية( 

 . 2/ 236؛ ابن رشد احلفيد، بداية اجملتهد 2/ 249بلغة السالك ألقرب املسالك اخللويت، (2) 
 . 5/ 144ابن قدامة، املغين (3) 
 . 2/ 249اخللويت، بلغة السالك ألقرب املسالك (4) 
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تم  يـــبشـــيء إذا مل  مـــن مّولـــهل لـــيس لـــه حـــق الرجـــوع علـــى فـــإن املمـــوِّ ، متويـــل املنازعـــات
 .عليهاسب القضية املتنازع ك

 :املساقاة: املطلب الثالث

اإلسالمي وتتالقى مع عقد متويل تعد املساقاة من العقود املسماة املشهورة يف الفقه 
وسأتكلم ، التحكيم يف بعض أوجه الشبه اليت تساعد يف تكييف عقد متويل التحكيم شرعا ونظاما
 .يف هذا املطلب عن عقد املساقاة وأقوم بتكييف عقد متويل التحكيم بناء على شبهه به

 :المساقاة لغة واصطالحا: الفرع األول
جبزء مشاع ، دفع أرض وحب ملن يزرعه فيها ويقوم عليهأو ، دفع أرض ملن يزرعهاهي 

 .(1)والباقي ملالك األرض، منه
فمن الناس من ميلك األرض ، اهلل عز وجل قسم األرزاق والطاقات بني الناسف
أو ، إما لعدم معرفته، ولكنه ال يستطيع سقيها والعناية هبا، أو ميلك األرض واحلب، والشجر
لكنه ال ميلك األرض ، ومن الناس من ميلك القدرة على العمل ،أو لعدم قدرته، النشغاله
، وتنمية للثروة، عمارة لألرض؛ فلمصلحة الطرفني أباح اإلسالم املساقاة واملزارعة، والشجر
 .(2)وال متلك املال والشجر، لأليدي العاملة اليت متلك القدرة على العمل وتشغيالً 

 :عقد المساقاةو  التحكيم عقد تمويل بينأوجه الشبه واالختالف : الفرع الثاني 
 :أوجه الشبه بني عقد التمويل وعقد املساقاة وهي

أن العامــل يف املســاقاة منــه اجلهــد فقــط بينمــا يقــدم صــاحب األشــجار كــل مــا يلــزم مــن  .1
ل يبــذل جهــده يف وكــذلك احلــال يف عقــد متويــل املنازعــات فــإن الطــرف املمــوَّ ، نفقــات

 .ل النفقات الالزمةاجلهات املعنية بينما يقدم املموِّ املنازعة واخلصومة أمام 
أن العامل املساقي يستحق حصة مـن الثمـر مقابـل جهـده وهـي حـق مسـتحق لـه لـيس  .2

تحكـيم مـن حيـث يف عقـد متويـل الوهـذا جيـري ، لصاحب الشجر االمتنـاع عـن إعطائـه
 .حصول املموِّل على حصة مما قد يصدر من قرار التحكيم

                                                           

 139/ 2الفوزان، امللخص الفقهي  (1) 
 587/ 3التوجيري، موسوعة الفقه اإلسالمي (2) 
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وجــود  ــر أو يف حــال اخلســارة فــإن صــاحب الشــجر يتحمــل كامــل أنــه يف حــال عــدم  .3
األضــرار واخلســائر بينمــا خيســر العامــل املضــارب جهــده فقــط ولــيس لــه املطالبــة بقيمــة 

ل الرجـوع علـى فلـيس للطـرف املمـوِّ  تحكـيميف عقـد متويـل ال وهذا كذلك جيري، جهده
 .اليت مت متويلهاالقضية  كسبل بشيء إذا مل يتم  املموَّ 

متويل التحكيمِ إذا كان يشابه عقد اجلعالة فإنه ال ضمان  فإن، اء على ما سبقبن
الطرف الذي عينت ف، ن اجلاعل اليضمن أتعاب اجملعول له كما ذكرنا سابقاً إفيها حيث 

. اجلعالة لصاحله ليس له احلق يف الرجوع على من عينها بالنفقات واألتعاب اليت بذهلا
التحكيم يف حال عدم وصول الطرف املمول إىل ما مت االتفاق وكذلك احلال يف عقد متويل 

 .على متويله ال حيق هلم أن يطالبوه بشيء من النفقات التمويلية
هو أقرب لعقد متويل التحكيم فإن كيفية الضمان فيه ، ن عقد املضاربةإأما إذا قلنا 

ل على شرط املموِّ وبالتايل إذا ، تكون كما بني املضارب واملضارب له كما ذكرنا سابقا
املدعي متلك حصة من الشركة نظري ما قدمه من بذل وعناية يف الدفاع عن املدعي ولمايته 

أما إذا مل يكسب القضية بسبب من األسباب ، من حتمل العبء والضمان فله احلق يف ذلك
يف عقد املضاربة ليس له حق الرجوع على املضارب يف حال اخلسارة أو تلف  املمّولفإن 

، التحكيم من املضارب وكذلك احلال يف عقد متويل إمهالأس املال إذا مل يوجد تقصري أو ر 
ويف حال اخلسارة فإن صاحب رأس مال املضاربة خيسر ماله وأما العامل املضارب فيخسر 

من اخلسارة املالية وكذلك احلال  ئاجهده فقط وليس لصاحب رأس املال احلق يف حتميله شي
لة بشيء إذا مل يتم ل ليس له حق الرجوع على اجلهة املموَّ يف عقد متويل املنازعات فإن املموِّ 

 .اكتساب القضية املتنازع فيها
من الدول اليت تطبق الشريعة اإلسالمية يف أنظمتها ، ولكون اململكة العربية السعودية

وقد راعى هذا املنظم جممل ، م عملية التحكيم بشكل كاملتبنت نظامًا حيك، وقوانينها
  .ولذا فإن املبحث يناقش تغطية هذا النظام ملوضوع البحث، اجلوانب املتعلقة بالتحكيم
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 نظام التحكيم السعودي ومسألة متويل التحكيم: املبحث الرابع

، (16)تطّرق لإلفصاح يف املادة  1433نظام التحكيم السعودي الصادر يف عام 
منذ تعيينه  -وعليه ، " جيب أال يكون للمحكم مصلحة يف النزاع: ونص على أنه، (1)1الفقرة 

لطريف التحكيم بكل الظروف اليت من شأهنا  –كتابة   -أن يصرح  –وطوال إجراءات التحكيم 
إال إذا كان قد سبق له أن أحاطهما ، أن تثري شكوكًا هلا ما يسوغها حول حياده واستقالله

لكنه مرتبط باإلطار العام ، فإن اإلفصاح هنا عام نوعًا ما، " وبالنظر هلذه املادة. مًا هباعل
يف حال وجود ، وهنا ال ميكن اجلزم بنزاهة احملكمني، املتعلق بأطراف التحكيم والعالقة هبما

. أو بعلمها دون معرفة الطرف اآلخر، طرف ثالث ميّول التحكيم دون علم هيئة التحكيم
أو لطرف من أطراف ، أو بعضهم، لكون املمّول مسترتًا وغري معلوم إما للمحكمنيوذلك 
رغم ، من طرف ّما قائمة يةمما جيعل إمكانية التأثري على جمريات العملية التحكيم، التحكيم

 .وجوبية اإلفصاح الكتايب عن أية شكوك قد تظهر طوال جمريات التحكيم
يف املركز السعودي للتحكيم التجاري يف املادة فإن قواعد التحكيم ، ويف ذات السياق

فإنه قد يكون ، ولذلك، ال خترج عن أحكام نظام التحكيم السعودي، (2)املتعلقة باإلفصاح 13
النص على اإلفصاح من أطراف التحكيم عن أي عالقة من ، ول التشريعية املناسبةلمن أحد احل

حىت ، ممّول ألحد أطراف التحكيم أو كالمهامثل وجود ، شأهنا التأثري على جمريات التحكيم
وذلك حيّد من فرص ، يكون إفصاح احملّكمني إفصاحًا كاماًل شاماًل طوال إجراءات التحكيم

بطالن أحكام التحكيم اليت قد تظهر مستقباًل عند معرفة وجود طرف ثالث بعد حكم 
ل من خالل منوذج عن طريق كشف األطراف عن وجود مموّ ، وميكن أن يكون ذلك. التحكيم

 .حول من هلم مصلحة اقتصادية مباشرة من هذا النزاع، للتعهدات يقدمه أطراف النزاع
فإنه ال يوجد أي مادة يف نظام التحكيم تتطرق بشكل مباشر ، باإلضافة إىل ذلك

وما احلاالت اليت ميكن لألطراف التعاقد على ، لتنظيم متويل التحكيم من طرف ثالث

                                                           

 انظر إىل: نظام التحكيم السعودي.  (1)
 https: //www. moj. gov. sa/Documents/Regulations/pdf/33. pdf 

 املركز السعودي للتحكيم التجاري. قواعد التحكيم. انظر إىل:  (2)
https: //drive. google. 
com/file/d/100SsdHDQIAlwWgKCJMmYyvAHyZZ03GZQ/view 
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ولعل املبادرة إىل وضع مثل هذا التنظيم قد يعزز من قناعة املستثمرين برغبة . التمويل فيها
وكذلك ، أمام املستثمرين، اململكة يف تنظيم مثل هذه احلاالت واليت تفتح الباب كثرياً 

، وبعض اجلهات التمويلية يف االستفادة من هذا التنظيم، مكاتب خدمات تسوية املنازعات
 .وال يؤثر على التحكيم، لعات كل طرف مبا خيدم مصاحلهوحتقيق تط، بشكل أو بآخر

واليت هلا عالقة مبوضوع ، ولعل التعديالت اليت ميكن إضافتها يف نظام التحكيم
، البحث تتطلب أن يكون هناك فصل كامل يف نظام التحكيم ي ع ى هبذه اجلزئية وتنظيمها

وحتقق من ،  حتيط باإلفصاح عنهوما هي اجلوانب الكاملة اليت، ومن ميكن له متويل التحكيم
وذلك ، ولعل ذلك يكون يف دراسة مستقبلية، خالله ضمانة كافية لنزاهة العملية التحكيمية

 .عند نضج املمارسات اليت تتعلق بتمويل التحكيم من طرف ثالث
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 اخلامتة

بتقدمي تصور حول فكرة متويل الطرف الثالث يف العملية ، قامت هذه الدراسة
متت ممارستها بشكل مقتضب يف عدد من منازعات ، واليت ت عّد فكرة حديثة، التحكيمية

بشكل دويل على املستوى القانوين والتشريعي  ةضجان غريلكنها ال زالت ، التحكيم دولياً 
ولعل أحد األسباب اليت حتول دون استفادة التحكيم بالكامل من إمكانيات . على األقل

يعود إىل إدراك املخاطر اليت ينطوي عليها وعدم ،  اجملتمع الدويليف متويل الطرف الثالث
 .القدرة على التنبؤ بنتائج احملاكمات

وتقدمي ، هذه الدراسة حاولت إبراز ومناقشة أبرز اآلراء والسجاالت حول هذه الفكرة
مبناقشة ، مع إضفاء صبغة جديدة حوهلا، تصور مؤيد أو معارض أو خمالف ملا هو مطروح

وما هي أبرز أوجه الشبه بني فكرة عقد متويل الطرف ، فكرة التمويل من ناحية الفقه اإلسالمي
 :وميكن إبراز نتائج الدراسة كما يلي. وعدد من العقود يف الفقه اإلسالمي، الثالث
  متويــل التحكــيم نابعــة مــن مبــدأ إعطــاء الفرصــة ألطــراف النــزاع يف الوصــول  فكــرةإن

 .ف خارجيةللعدالة مبساعدة أطرا
 يضـــع قـــرار التحكـــيم علـــى حمـــك ، إن دخـــول الطـــرف الثالـــث يف العمليـــة التحكيميـــة

وعـدم قـدرة ، تشـمل إمكانيـة الطعـن يف نزاهـة احملكمـني، خطري من عدد من النـواحي
دون تــــدخل ، الطــــرف الــــذي مت متويلــــه علــــى الــــتحكم مبجريــــات النــــزاع وفقــــاً ملــــا يــــراه

 .الطرف الثالث يف اإلجراءات
 وهــذه األرضــية ، عقــد التمويــل لــه أرضــية ميكــن تكييفــه عليهــا يف الفقــه اإلســالمي إن

جتعل من هذا العقـد قـابالً ألن يكـون ممارسـاً بشـكل أكثـر يف املسـتقبل وخصوصـاً يف 
 .البلدان اإلسالمية

  عمـــق الشـــريعة اإلســـالمية وقـــدرهتا علـــى التكيـــف مـــع كافـــة املســـتجدات بـــل وتفوقهـــا
يـــــث تســـــتوعب بســـــماحتها وســـــعتها كافـــــة أنـــــواع العقـــــود علـــــى كافـــــة التشـــــريعات ح

والتعامالت اليت ال تفضي إىل الربا وحنوه من احملرمات سواء أكان العقد ممـاثال ألحـد 
 .العقود املسماة أو مزجيا من عقود متعددة

 وحداثــة إنشــاء مركــز التحكــيم ، بــالرغم مــن حداثــة تعــديل نظــام التحكــيم الســعودي
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مل يـــتم ، إال أن فكـــرة متويـــل الطـــرف الثالـــث للتحكـــيم، كـــةالتجـــاري الســـعودي باململ
ولعل مثـل هـذه الدراسـة تسـاهم يف اإلثـراء ، تبنيها يف التشريعات الداخلية يف اململكة

وطرحهــــا مســــتقبالً يف القــــوانني احلاكمــــة علــــى ، ممــــا يعــــزز فهــــم هــــذه الفكــــرة، املعــــريف
 .التحكيم يف اململكة

 :التوصيات
 :عدد من التوصيات التالية خلصت الدراسة إىل

 اليونسيرتالعن طريق منظمة ، وضع آلية متفق عليها دوليًا وتكون غري ملزمة للدول -1
، حبيث تكون بداية أولية لتطبيق فكرة متويل الطرف الثالث يف التحكيم، الدولية

وميكن بعد ذلك دجمها يف التشريعات الوطنية بعد ، وتنقيحها مع الزمن حىت تستقر
 .رهااستقرا

اعتماد عقد منوذجي لتمويل التحكيم من طرف ثالث من قبل مراكز التحكيم  -2
يساعد األطراف املعوزة والراغبة يف متويل للتحكيم من االعتماد ، الدولية والوطنية

ويعزز من وصول مثل هذه األطراف للتحكيم ، حبيث حيفظ حق كل طرف، عليه
 .دون وجود عوائق مادية

وخصوصًا يف اجلانب الفقهي اإلسالمي لفكرة متويل الطرف زيادة عدد الباحثني  -3
متوافقة مع الشريعة ، والتحقق من كون مجيع األبعاد املرتبطة هبا، الثالث للتحكيم

وميكن ذلك عرب عقد عدد من املؤمترات أو النشر يف اجملالت العلمية ، اإلسالمية
هناك ظواهر جديدة خصوصًا أن ، املختلفة املختصة بالدراسات الفقهية البحتة

واآلثار املرتتبة على خسارة ، تتعلق هبذه الفكرة من ناحية طبيعة االلتزامات التعاقدية
 .القضية إىل غري ذلك من األمور

، دراسة اجلهات املعنية ملدى إمكانية إضافة عدد من املواد يف نظام التحكيم والئحته -4
تتعلق بتمويل التحكيم ، لكةوكذلك قواعد التحكيم يف خمتلف مراكز التحكيم باملم

، واختبار جودهتا، حبيث يتم تعزيز مثل هذه املمارسة يف اململكة، من طرف ثالث
 .كأحد فرص تعزيز اللجوء للتحكيم،  حبيث تكون اململكة سباقة يف هذا اجملال
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 املراجعاملصادر و

 المراجع العربية: أوالً 
 العلمية واألبحاث والمقاالت الكتب: 

 "منار السبيل يف شرح الدليل" ه(1353: إبراهيم بن حممد بن سامل )املتوىف، ابن ضويان
 .(املكتب اإلسالمي، )الطبعة السابعة زهري الشاويش: احملقق
أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن ألمد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث ، ابن قدامة

 (مكتبة القاهرة، )بدون طبعة" املغين" هـ(620: الدمشقي احلنبلي)املتوىف
مجال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى ، أبو الفضل، حممد بن مكرم بن على، ابن منظور

 .(هـ1414 ردار صاد: بريوت، الطبعة الثالثة") لسان العرب" هـ(711: )املتوىف
البيان يف "( هـ558: أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي )املتوىف

دار : جدة، )الطبعة األوىل، قاسم حممد النوري: احملقق" مذهب اإلمام الشافعي
 .(املنهاج
: حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري)املتوىف، املواق املالكي أبو عبد اهلل
 .(دار الكتب العلمية، )الطبعة األوىل. "التاج واإلكليل ملختصر خليل" هـ(897

 ."التحكيم ومستجداته يف ضوء الفقه اإلسالمي" شبكة األلوكة، د حممد جرب. أ، األلفي
بيت ، الطبعة األوىل) "موسوعة الفقه اإلسالمي"حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل ، التوجيري

 .(م2009 -هـ  1430، األفكار الدولية
مجع اإلقناع غاية املنتهى يف "، هـ( 1033: مرعي بن يوسف الكرمي )املتوىف، احلنبلي

، الطبعة األوىل) رائد يوسف الرومي؛ ياسر إبراهيم املزروعي: اعت ى به "واملنتهى
 .(مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية واإلعالن: لكويتا
بلغة السالك ألقرب املسالك " هـ(1241: )املتوىف أبو العباس ألمد بن حممد، اخللويت

 .(دار املعارف، " )بدون طبعةري املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغ
د القرة " املبادئ العامة للتحكيم يف الفقه اإلسالمي" )حبث منشور يف ندوة . أ، داغي 

 .ه(ـ1422ديب عام ، التحكيم يف الشريعة اإلسالمية
 "عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي"قحطان عبدالرلمن . د، الذروي
 .(اجلمهورية العراقية  –وزارة األوقاف والشؤون الدينية ، ه1405الطبعة األوىل )
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الشَّامل لألدّلة الشَّرعيَّة واآلراء -الِفْقه  اإلسالمي  وأدلَّت ه  "َوْهَبة بن مصطفى  د. أ، الز َحْيِليّ 
، )الطبعة الرابعة "املذهبيَّة وأهّم النَّظريَّات الفقهيَّة وحتقيق األحاديث النَّبويَّة وخترجيها

 .(دار الفكر: دمشق –سوريَّة 
 –بريوت ، دار الكتاب العريب، الطبعة الثالثة) "فقه السنة" هـ(1420: سيد )املتوىف، سابق

 .(لبنان
دار " )املبسوط"، هـ(483: حممد بن ألمد بن أيب سهل مشس األئمة )املتوىف، السرخسي

 .(بريوت –املعرفة 
حتفة "هـ( 540حنو : بكر عالء الدين )املتوىفأبو ، حممد بن ألمد بن أيب ألمد، السمرقندي
 (لبنان دار الكتب العلمية –الطبعة الثانية بريوت ). "الفقهاء

أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن ، الشافعي
 –املعرفة دار ، )بدون طبعة "األم" هـ(204: عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف

 .هـ (1410، بريوت
 د حممد نور "دراسة وحبث قانوين حول مبدأ النسبية يف أداة التحكيم". أ، شحاته
مغين احملتاج إىل  " هـ(977: حممد بن ألمد اخلطيب الشافعي )املتوىف، مشس الدين، الشربيين

 .(دار الكتب العلمية، " ) الطبعة األوىلمعرفة معاين ألفاظ املنهاج
 .فاطمة "عقد التحكيم يف الشريعة والقانون" )املكتب اإلسالمي(. د ،العوا

اململكة  -الرياض، )الطبعة األوىل " امللخص الفقهي " صاحل بن فوزان بن عبد اهلل، الفوزان
 .( ه1423 دار العاصمة: العربية السعودية

: شهري )املتوىفأبو العباس شهاب الدين ألمد بن إدريس بن عبد الرلمن املالكي ال، القرايف
 .(دار الغرب اإلسالمي: بريوت، )الطبعة األوىل "الذخرية" هـ(684

أبو الوليد حممد بن ألمد بن حممد بن ألمد بن رشد الشهري بابن رشد احلفيد ، القرطيب
 (دار احلديث: القاهرة، بدون طبعة" )بداية اجملتهد وهناية املقتصد" هـ(595: )املتوىف

بدائع "هـ( 587: أبو بكر بن مسعود بن ألمد احلنفي )املتوىف، عالء الدين، الكاساين
 .(دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية" )الصنائع يف ترتيب الشرائع
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