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موجز العدد

قوة الثقة!
مهما تعددت مؤشــرات االســتثمار وتباينت، فإنها تبقى مرتبطة بالقوة 
التــي تبعــث علــى االطمئنــان عنــد اتخــاذ القــرار.. القــوة التــي ال تخطئهــا 
بصيرة رجال األعمال وصناع االقتصاد في شــتى أنحاء العالم.. اســمها: 
قــوة الثقــة!  وحيثمــا اســتدارت مراحــل االســتثمارات، مــن التأســيس إلى 
ــول تســوية المنازعــات، فــإن  ــى التشــغيل وصــواًل إلــى حل التمويــل إل
جاذبيــة الثقــة تبقــى هــي “الشــمال” الراســخ الــذي تســتقر عنــده بوصلــة 

المــال واألعمــال.
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ســـنوات  خمـــس  اكـــي:  عفَّ البروفيســـور 
التحكيـــم  فـــي  الدوليـــة  الثقـــة  صنعـــت 

الســـعودي

ر من خالله المملكة عن ترحيبها باالستثمارات الخارجية  “إنه إنجاز هام ُتعبِّ
المباشــرة فــي ضــوء رؤيــة 2030”. بهــذه العبــارة تحــدث البروفيســور 
اكــي، المحكــم الدولــي وأســتاذ القانــون الدولــي فــي  الدكتــور جــورج عفَّ
جامعــة باريــس، واصفــًا الخطــوات النوعيــة التــي اتخذتهــا المملكــة نحــو 
تمكين بيئة األعمال واالستثمار المحلية بسلسلة التشريعات والقرارات 
التــي تصدرهــا دعمــا لصناعــة بدائــل تســوية المنازعــات، داعيــا فــي هــذا 
الصــدد إلــى مواصلــة نهــج تعزيــز الثقــة بيــن القضــاء والتحكيــم لضمــان 

المســتوى األمثــل فــي القــرارات القضائيــة المتعلقــة بالتحكيــم.
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10 14 خبيرًا من خمس قارات
في ظل التطورات النوعية التي يعيشــها التحكيم التجاري في المملكة 
العربية الســعودية والمنطقة، كشــف المركز الســعودي للتحكيم التجاري 
ــرز  ــة رفيعــة المســتوى مــن أب ــة استشــارية تضــم نخب عــن تأســيس لجن

ميــن الدولييــن المعروفيــن مــن جميــع أنحــاء العالم. المحكَّ
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أعضــاء اللجنة االستشــارية*

د. مصطفى عبدالغفار
قاضي في محكمة استئناف القاهرة

مقيم في القاهرة
14

د. فهد أبو حيمد
شريك إداري، شركة أبوحيمد وآل الشيخ 
والحقباني، بالشراكة مع كليفورد شانس

مقيم في الرياض
12

أ. مايكل باتشيت جويس
محامي ومحكم مستقل، غرف إلي بيليس

مقيم في لندن
13

أ. أليك إيمرسون
محكم ووسيط مستقل، إدارة بدائل تسوية 

المنازعات لإلستشارات
مقيم في دبي

01

أ. ريتشارد نيمارك
مدير، نيمارك لتسوية المنازعات )النائب السابق 
لرئيس المركز الدولي لتسوية المنازعات بجمعية 

التحكيم األمريكية(
مقيم في نيويورك

08

أ. شيان باو
محّكم ووسيط مستقل، غرف التحكيم

مقيم في هونغ كونغ
09

أ. إيرين ميلر رانكين
شريك، فريشفيلد براكهاوس ديرنجر

مقيمة في دبي
02

أ.د. فرانكو فيراري
أستاذ قانون ، كلية الحقوق بجامعة نيويورك

مقيم في نيويورك
11

أ. بين كاولين
محامي وشريك في شركة كاليد أند كو

مقيم في الرياض
04

أ. برناردو م. كريماديس
مدير مؤسس بمكتب كريماديس وشركاؤة 

للمحاماة 
مقيم في مدريد

03

أ.د. جورج عفاكي
محكم مستقل

مقيم في باريس
07

فضيلة الشيخ القاضي د. عبدالعزيز الناصر
القاضي في محكمة االستئناف

مقيم في الرياض
10

أ. توبي الندو
محامي ومحكم مستقل في غرف 

محاكم إيسكس في لندن
مقيم في سنغافورة

05
أ. تيموثي مارتين

مدير عام، غرف نورثمبرالند
مقيم في كالجاري

06

*بحسب الترتيب الهجائي
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January  2020 يــر  ينا
الثالــث  العــدد   - الثانيــة  الســنة 

ــر مــن خاللــه المملكــة عــن ترحيبهــا باالســتثمارات الخارجيــة  “إنــه إنجــاز هــام ُتعبِّ
المباشــرة فــي ضــوء رؤيــة 2030”.

اكــي، المحكــم الدولــي وأســتاذ القانــون  بهــذه العبــارة تحــدث البروفيســور الدكتــور جــورج عفَّ
الدولــي فــي جامعــة باريــس، واصفــًا الخطــوات النوعيــة التي اتخذتها المملكة نحو تمكين 
بيئــة األعمــال واالســتثمار المحليــة بسلســلة التشــريعات والقــرارات التــي تصدرهــا دعمــا 
لصناعة بدائل تسوية المنازعات، داعيا في هذا الصدد إلى مواصلة نهج تعزيز الثقة بين 
القضــاء والتحكيــم لضمــان المســتوى األمثل في القــرارات القضائية المتعلقة بالتحكيم.

ن مؤخرا عضوا في اللجنة االستشارية للمركز السعودي للتحكيم  اكي، الذي ُعيِّ الدكتور عفَّ
ؤ أعلى المراتب في التحكيم المؤسسي،  التجاري )SCCA(، قال إن المركز يطمح إلى َتَبوُّ
باســتقطاب خبــراء مــن خمــس قــارات حــول العالم، للعمل يــدا بيد مع قيادة المركــز من أجل 

التطوير المستمر لقواعده وممارساته.. إلى تفاصيل الحوار.

اكــي يحكــي عن خمس ســنوات  البروفيســور عفَّ
صنعــت الثقــة الدولية في التحكيم الســعودي

قال د. عّفاكي: إن الســـعودية تخطو خطوات نوعية في تمكين بيئة األعمال واالســـتثمار لديها.
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أصـــدرت الحكومـــة الســـعودية مؤخـــرا جملـــة 
مـــن التشـــريعات والقـــرارات التنفيذيـــة لدعـــم 
بدائـــل تســـوية المنازعـــات، كيـــف تقـــرؤون 
تستشـــرفون  وكيـــف  التشـــريعات،  هـــذه 
آثارهـــا علـــى صناعـــة التحكيـــم التجـــاري فـــي 

المملكـــة؟

إن إصـــدار نظـــام التحكيـــم فـــي 1433ه بحـــد ذاتـــه 
ـــر مـــن خاللـــه المملكـــة عـــن ترحيبهـــا  إنجـــاز هـــام ُتعبِّ
ــة  ــرة فـــي ضـــوء رؤيـ ــة المباشـ ــتثمارات الخارجيـ باالسـ
باختيـــار  المتقاضيـــن  حـــق  لضمـــان  ودعمهـــا   2030
ســـلك خـــاص حيـــادي لحـــل نزاعاتهـــم بقـــرار تحكيمـــي 

نهائـــي وملـــزم.

ويمكننـــي أن أشـــهد بخبرتـــي الشـــخصية بالتحكيـــم 
فـــي المملكـــة، قبـــل وبعـــد إصـــدار النظـــام، عـــن 
التغيـــر اإليجابـــي الـــذي نتـــج عنـــه ســـواء فـــي اإلجـــراءات 
التحكيميـــة أم فـــي التنفيـــذ أمـــام القضـــاء. ومـــن شـــأن 
التشـــريعات والقـــرارات الصـــادرة مؤخـــرا إكمـــال مســـيرة 
ها نظـــام التحكيـــم وتفصيـــل  االنفتـــاح التـــي اســـتهلَّ

العديـــد مـــن المســـائل الـــواردة فـــي النظـــام.

ــذه  ــاذ هـ ــه فـــي اتخـ ع علـــى دأبـ ــُمشرِّ ــا الــ ـــئ هنـ وأهنِّ
ــات المختصـــة  ــات الجهـ المبـــادرات بنـــاء علـــى اقتراحـ
فـــي القطاعيـــن العـــام والخـــاص نظـــرا إلـــى االحتياجـــات 
المالحظـــة فـــي واقـــع التعامـــل، وأقتـــرح تعميـــم ونشـــر 

هـــذه التشـــريعات والقـــرارات عـــن طريـــق المحاضـــرات 
والمنشـــورات والمواقـــع اإللكترونيـــة المختصـــة، إلعـــالم 
األطـــراف المعنيـــة بهـــا علـــى الصعيـــد المحلـــي والدولـــي 

ســـعيا إلـــى تـــوازن الفـــرص.

هـــذا إذا علمنـــا أن أغلـــب المحكميـــن الدولييـــن والمحاميـــن 
يجـــوز  بأنـــه ال  اعتقادهـــم  علـــى  زالـــوا  مـــا  المختصيـــن 
ـــة فـــي المملكـــة االتفـــاق علـــى التحكيـــم  للجهـــات الحكومي
ــادة  ــا للمـ ــوزراء طبقـ ــس الـ ــس مجلـ ــة رئيـ ــد موافقـ إال بعـ

العاشـــرة مـــن نظـــام التحكيـــم.

ومـــا أحـــاول أن أقولـــه هنـــا: ال بـــد مـــن االنتقـــال مـــن 
المبـــادئ النظريـــة إلـــى التعامـــل الواقعـــي إلثبـــات حقيقـــة 
التـــزام الســـلطات والقضـــاء والقطـــاع العـــام باالنفتـــاح 

ــبة. ــود المناسـ ــي العقـ ــم فـ ــى التحكيـ علـ

فـــي عـــام 2018 تحدثتـــم عـــن مفهـــوم )الســـيف 
والـــدرع( فـــي وصـــف العالقـــة بيـــن التحكيـــم 
التجـــاري والجهـــاز القضائـــي، وتطرقتـــم إلـــى 
بيـــن  العالقـــة  لتطويـــر  المقترحـــات  بعـــض 
ـــة  ـــم للعالق ـــا هـــو تقييمك ـــم والقضـــاء. م التحكي
بيـــن القضـــاء وصناعـــة التحكيـــم المؤسســـي 
المملكـــة؟ ومـــدى تطورهـــا فـــي هـــذا  فـــي 

المجـــال؟

ـــا  ـــرا جذري ـــة تغي شـــهدُت خـــالل الســـنوات الخمـــس الماضي
فـــي موقـــف القضـــاء الســـعودي مـــن التحكيـــم، مـــن نظـــرة 
ارتيـــاب تجـــاه هـــذا المنافـــس الـــذي يّدعـــي إمكانيـــة العمـــل 
إلـــى أن أصبـــح رديفـــا لسياســـة  دون رقابـــة حكوميـــة، 
ــم،  ــل نزاعاتهـ ــل لحـ ــار األمثـ ــراف الخيـ ــر لألطـ ــة يوفـ الدولـ
الرديـــف األقـــوى للمحكـــم، مقدمـــا  وأصبـــح القاضـــي 
ــراءات  ــاذ إجـ ــان نفـ ــلطته لضمـ ــند سـ ــب سـ ــد الطلـ ــه عنـ لـ

التحكيـــم بأمثـــل الظـــروف وقتـــا وكلفـــة.

إكمـــال  األخيـــرة  التشـــريعات 
لمســـيرة االنفتـــاح علـــى بدائـــل 
التـــي  المنازعـــات  تســـوية 

اســـتهلها نظـــام التحكيـــم
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January  2020 يــر  ينا
الثالــث  العــدد   - الثانيــة  الســنة 

هـــذه الثقـــة بيـــن القضـــاء والتحكيـــم ال غنـــى عنهـــا 
لجعـــل دولـــة مـــا مكانـــا آمنـــا للتحكيـــم، يجـــذب األطـــراف 
والمحكميـــن محليـــا وإقليميـــا ودوليـــا، واثقيـــن بســـند 

القضـــاء دون أن َيهابـــوا تَدّخلـــه.

كمـــا إن العامـــل األهـــم فـــي هـــذا االنفتـــاح يعـــود 
إلـــى المركـــز الســـعودي للتحكيـــم التجـــاري، فقـــد دأبـــت 
حـــول  للحـــوار  القضـــاة  دعـــوة  علـــى  المركـــز  قيـــادة 
ماهيـــة وواقـــع التحكيـــم بشـــفافية مثاليـــة ودون تحريـــم 
أي ســـؤال أو إحـــراج أي شـــخص، ومـــا زالـــت حلقـــات 
الحـــوار هـــذه فـــي ذهنـــي كمثـــال علـــى الجـــدال البنـــاء 
مهمـــا كانـــت خلفيـــة المحـــاور أو لغتـــه أو عمـــره، والحـــق 
أنـــي أعجبـــت بعـــدد القضـــاة الســـعوديين المشـــاركين 
مـــن جيـــل الشـــباب، حيـــن أقـــارن متوســـط عمرهـــم 
ـــن  بزمالئهـــم الفرنســـيين )فـــوق 45 عامـــا( والبريطانيي

ــا(. )فـــوق 65 عامـ

بـــذات  الَبّنـــاء  الحـــوار  هـــذا  تعميـــم  يتـــم  أن  أقتـــرح 
الـــدأب علـــى قضـــاة المـــدن والمحافظـــات األخـــرى، 
ــة  ــا العميقـ ــم خبرتهـ ــتئناف الريـــاض، رغـ ــة اسـ فمحكمـ
فـــي التحكيـــم، ال تســـتأثر بالواليـــة نظامـــا، كمـــا مـــن 
ــاة  المهـــم توفيـــر ذات ســـبل الحـــوار والتمريـــن للقضـ
المختصيـــن فـــي المحافظـــات، لضمـــان المســـتوى 
ـــم  ـــة بالتحكي ـــة المتعلق ـــرارات القضائي ـــل فـــي الق األمث

ــة. ــوع المملكـ ــتى ربـ ــي شـ فـ

تـــم مؤخـــرا ترشـــيح ســـعادتكم لعضويـــة اللجنـــة 
للتحكيـــم  الســـعودي  للمركـــز  االستشـــارية 
التجـــاري إلـــى جانـــب 13 عضـــوا مـــن الخبـــراء مـــن 
ـــم لهـــذه  ـــا هـــو تقييمك ـــم. م ـــاء العال ـــف أنح مختل
الخطـــوة، وكيـــف تســـاهم هـــذه اللجنـــة فـــي 

ــا؟ ــا ودوليـ ــز وطنيـ ــة المركـ ــيخ مكانـ ترسـ

قـــرار المركـــز بإنشـــاء اللجنـــة االستشـــارية وترشـــيح نخبـــة 
مـــن أبـــرز الخبـــراء العالمييـــن إلـــى عضويتهـــا دليـــل علـــى 
ــال  ــي مجـ ــب فـ ــى المراتـ ؤ أعلـ ــوُّ ــى َتَبـ ــز إلـ ــوح المركـ طمـ

التحكيـــم المؤسســـي.

إن اســـتقطاب الخبـــراء مـــن خمـــس قـــارات وفســـح الفرصـــة 
لهـــم للعمـــل يـــدا بيـــد مـــع قيـــادة المركـــز لدعـــم مســـيرته 
بخبرتهـــم العالميـــة ال يمكـــن أن ينتـــج عنـــه إال التطـــور 
اإليجابـــي فـــي قواعـــد وممارســـات المركـــز، وينعكـــس 
مباشـــرة علـــى نوعيـــة خدماتـــه إلـــى األطـــراف والمحكميـــن.

المنافســـة بيـــن مؤسســـات التحكيـــم العالميـــة ال حـــدود 
لهـــا، والمملكـــة لـــم َتِحـــد عـــن إمـــكان اللجـــوء إلـــى أي 
ُيثَنـــى  الثقـــة  وهـــذه  العالـــم،  فـــي  تحكيـــم  مؤسســـة 
عليهـــا، واللجنـــة االستشـــارية ســـتدعم قيـــادة المركـــز لتنـــال 
ثقـــة المتقاضيـــن بجـــودة قواعـــد المركـــز وتمّيـــز خدماتـــه، 
وأتطلـــع قدمـــا إلـــى المشـــاركة بـــدأب فـــي مشـــاريع العمـــل 
ـــة االستشـــارية. ـــى اللجن ـــز عل ـــي ســـتطرحها إدارة المرك الت

ــم  ــاء والتحكيـ ــن القضـ ــة بيـ الثقـ
ال غنـــى عنهـــا لجعـــل دولـــة مـــا 
يجـــذب  للتحكيـــم  آمنـــا  مكانـــا 
محليـــا  والمحكميـــن  األطـــراف 

وإقليميـــًا ودوليـــًا

ســـتدعم  االستشـــارية  اللجنـــة 
تطويـــر قواعـــد المركـــز وممارســـاته 
لتنـــال ثقـــة المتقاضيـــن بجـــودة 

قواعـــده وتميـــز خدماتـــه 
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ــي  ــر الدولـ ــي المؤتمـ ــاركون فـ ــظ المشـ الحـ
للمركـــز الســـعودي للتحكيـــم التجـــاري ظهـــور 
اكـــي ضمـــن أبرز المشـــاركين  اســـم الدكتـــور عفَّ
الدولييـــن فـــي المؤتمـــر بنســـختيه األولـــى 
والثانيـــة. مـــن واقـــع مشـــاهداتكم: كيـــف 
ـــذي انعقـــد  ـــي ال ـــدث الدول تصفـــون هـــذا الح

للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي؟

الواقـــع يتحـــدث بنفســـه. ال أذكـــر مؤتمـــرا بيـــن المئـــات 
ــا فـــي شـــتى البلـــدان جَمـــع بهـــذا  ــاركت بهـ التـــي شـ
الشـــكل المثالـــي بيـــن المســـتوى العلمـــي ودقـــة 

التنظيـــم الناجـــح إلـــى أصغـــر الدقائـــق.

ريـــن  فكلمـــة الســـادة الـــوزراء فـــي افتتـــاح المؤتمـــر، معبِّ

فيهـــا عـــن دعـــم أعلـــى المســـتويات فـــي الحكومـــة النفتـــاح 
التحكيـــم وثقتهـــم بالمركـــز الســـعودي  المملكـــة علـــى 
للتحكيـــم التجـــاري، ومـــا واكبهـــا مـــن العـــدد غيـــر المســـبوق 
ــة المداخـــالت  ــدان، ونوعيـ ــتى البلـ ــور مـــن شـ مـــن الحضـ
والحـــوار علـــى كافـــة المســـتويات؛ كل هـــذه العوامـــل 

جعلـــت مـــن المؤتمـــر ســـابقة يحتـــذى بـــه. 

هنيئـــا لرعـــاة ومنظمـــي المؤتمريـــن علـــى نجاحيهمـــا، 
وأتطلـــع قدمـــا إلـــى المؤتمـــر الثالـــث – بـــإذن اللـــه – وال 
ــا. ــا ونجاحـ ــابقيه علمـ ــا سـ ــى خطـ ــير علـ ــه سيسـ ــك أنـ أشـ

مؤتمـــر المركـــز تميـــز عـــن غيـــره فـــي 
ــتوى العلمـــي  ــع بيـــن المسـ الجمـ

ودقـــة التنظيـــم الناجـــح

اكي البروفيسور جورج عفَّ
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