موجز العدد
04

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
ـوال إلــى حلــول تســوية المنازعــات ،فــإن
التمويــل إلــى التشــغيل وصـ ً
جاذبيــة الثقــة تبقــى هــي “الشــمال” الراســخ الــذي تســتقر عنــده بوصلــة
المــال واألعمــال.

ً
خبيرا من خمس قارات
14
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في ظل التطورات النوعية التي يعيشــها التحكيم التجاري في المملكة
العربية الســعودية والمنطقة ،كشــف المركز الســعودي للتحكيم التجاري
عــن تأســيس لجنــة استشــارية تضــم نخبــة رفيعــة المســتوى مــن أبــرز
المحكَّميــن الدولييــن المعروفيــن مــن جميــع أنحــاء العالم.
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عفاكـــي :خمـــس ســـنوات
البروفيســـور َّ
صنعـــت الثقـــة الدوليـــة فـــي التحكيـــم
الســـعودي
عبر من خالله المملكة عن ترحيبها باالستثمارات الخارجية
“إنه إنجاز هام تُ ِّ
المباشــرة فــي ضــوء رؤيــة  .”2030بهــذه العبــارة تحــدث البروفيســور
عفاكــي ،المحكــم الدولــي وأســتاذ القانــون الدولــي فــي
الدكتــور جــورج َّ
جامعــة باريــس ،واصفـ ًـا 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.

3

أعضــاء اللجنة االستشــارية*
أ .أليك إيمرسون

01

03

محكم ووسيط مستقل ،إدارة بدائل تسوية
المنازعات لإلستشارات
مقيم في دبي

02

مدير مؤسس بمكتب كريماديس وشركاؤة
للمحاماة
مقيم في مدريد

04

محامي ومحكم مستقل في غرف
محاكم إيسكس في لندن
مقيم في سنغافورة

06

أ .برناردو م .كريماديس

أ .توبي الندو

05

أ .إيرين ميلر رانكين

شريك ،فريشفيلد براكهاوس ديرنجر
مقيمة في دبي

أ .بين كاولين

محامي وشريك في شركة كاليد أند كو
مقيم في الرياض

أ .تيموثي مارتين

مدير عام ،غرف نورثمبرالند
مقيم في كالجاري

أ .ريتشارد نيمارك

07

09

11

13

*بحسب الترتيب الهجائي

أ.د .جورج عفاكي
محكم مستقل
مقيم في باريس

أ .شيان باو

محكّم ووسيط مستقل ،غرف التحكيم
مقيم في هونغ كونغ

أ.د .فرانكو فيراري

أستاذ قانون  ،كلية الحقوق بجامعة نيويورك
مقيم في نيويورك

أ .مايكل باتشيت جويس

محامي ومحكم مستقل ،غرف إلي بيليس
مقيم في لندن

08

10

مدير ،نيمارك لتسوية المنازعات (النائب السابق
لرئيس المركز الدولي لتسوية المنازعات بجمعية
التحكيم األمريكية)
مقيم في نيويورك

فضيلة الشيخ القاضي د .عبدالعزيز الناصر

القاضي في محكمة االستئناف
مقيم في الرياض

د .فهد أبو حيمد

12

14

شريك إداري ،شركة أبوحيمد وآل الشيخ
والحقباني ،بالشراكة مع كليفورد شانس
مقيم في الرياض

د .مصطفى عبدالغفار

قاضي في محكمة استئناف القاهرة
مقيم في القاهرة
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عفاكــي يحكــي عن خمس ســنوات
البروفيســور َّ
صنعــت الثقــة الدولية في التحكيم الســعودي

عفاكي :إن الســعودية تخطو خطوات نوعية في تمكين بيئة األعمال واالســتثمار لديها.
قال دّ .

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

عفاكــي ،المحكــم الدولــي وأســتاذ القانــون
بهــذه العبــارة تحــدث البروفيســور الدكتــور جــورج َّ
الدولــي فــي جامعــة باريــس ،واصفـ ًـا 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.

عفاكي ،الذي ُع ِّين مؤخرا عضوا في اللجنة االستشارية للمركز السعودي للتحكيم
الدكتور َّ

التجاري ( ،)SCCAقال إن المركز يطمح إلى تَ َب ُّوؤ أعلى المراتب في التحكيم المؤسسي،
باســتقطاب خبــراء مــن خمــس قــارات حــول العالم ،للعمل يــدا بيد مع قيادة المركــز من أجل

التطوير المستمر لقواعده وممارساته ..إلى تفاصيل الحوار.
12

أص ــدرت الحكوم ــة الس ــعودية مؤخ ــرا جمل ــة
م ــن التش ــريعات والق ــرارات التنفيذي ــة لدع ــم
بدائـــل تســـوية المنازعـــات ،كيـــف تقـــرؤون
هـــذه التشـــريعات ،وكيـــف تستشـــرفون
آثاره ــا عل ــى صناع ــة التحكي ــم التج ــاري ف ــي
المملكـــة؟
إن إصـــدار نظـــام التحكيـــم فـــي 1433ه بحـــد ذاتـــه
عبـــر مـــن خاللـــه المملكـــة عـــن ترحيبهـــا
إنجـــاز هـــام تُ ِّ
باالســـتثمارات الخارجيـــة المباشـــرة فـــي ضـــوء رؤيـــة
 2030ودعمهـــا لضمـــان حـــق المتقاضيـــن باختيـــار
س ــلك خ ــاص حي ــادي لح ــل نزاعاته ــم بق ــرار تحكيم ــي
نهائـــي وملـــزم.
ويمكننـــي أن أشـــهد بخبرتـــي الشـــخصية بالتحكيـــم
فـــي المملكـــة ،قبـــل وبعـــد إصـــدار النظـــام ،عـــن
التغيــر اإليجابــي الــذي نتــج عنــه ســواء فــي اإلجــراءات
التحكيميــة أم فــي التنفيــذ أمــام القضــاء .ومــن شــأن
التشــريعات والقــرارات الصــادرة مؤخــرا إكمــال مســيرة
َّ
اســـتهلها نظـــام التحكيـــم وتفصيـــل
االنفتـــاح التـــي
العدي ــد م ــن المس ــائل ال ــواردة ف ــي النظ ــام.

التشـــريعات األخيـــرة إكمـــال
لمســيرة االنفتــاح علــى بدائــل
تســـوية المنازعـــات التـــي
اســـتهلها نظـــام التحكيـــم
شرع علـــى دأبـــه فـــي اتخـــاذ هـــذه
وأهنِّ ـــئ هنـــا
الــــم ِّ
ُ
المبـــادرات بنـــاء علـــى اقتراحـــات الجهـــات المختصـــة
فــي القطاعيــن العــام والخــاص نظــرا إلــى االحتياجــات
المالحظــة فــي واقــع التعامــل ،وأقتــرح تعميــم ونشــر

هـــذه التشـــريعات والقـــرارات عـــن طريـــق المحاضـــرات
والمنش ــورات والمواق ــع اإللكتروني ــة المختص ــة ،إلع ــام
األط ــراف المعني ــة به ــا عل ــى الصعي ــد المحل ــي والدول ــي
س ــعيا إل ــى ت ــوازن الف ــرص.
ه ــذا إذا علمن ــا أن أغل ــب المحكمي ــن الدوليي ــن والمحامي ــن
المختصيـــن مـــا زالـــوا علـــى اعتقادهـــم بأنـــه ال يجـــوز
للجه ــات الحكومي ــة ف ــي المملك ــة االتف ــاق عل ــى التحكي ــم
إال بعـــد موافقـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء طبقـــا للمـــادة
العاشـــرة مـــن نظـــام التحكيـــم.
ومـــا أحـــاول أن أقولـــه هنـــا :ال بـــد مـــن االنتقـــال مـــن
المبــادئ النظريــة إلــى التعامــل الواقعــي إلثبــات حقيقــة
التـــزام الســـلطات والقضـــاء والقطـــاع العـــام باالنفتـــاح
علـــى التحكيـــم فـــي العقـــود المناســـبة.

ف ــي ع ــام  2018تحدثت ــم ع ــن مفه ــوم (الس ــيف
والـــدرع) فـــي وصـــف العالقـــة بيـــن التحكيـــم
التجـــاري والجهـــاز القضائـــي ،وتطرقتـــم إلـــى
بعـــض المقترحـــات لتطويـــر العالقـــة بيـــن
التحكي ــم والقض ــاء .م ــا ه ــو تقييمك ــم للعالق ــة
بيـــن القضـــاء وصناعـــة التحكيـــم المؤسســـي
فـــي المملكـــة؟ ومـــدى تطورهـــا فـــي هـــذا
المجـــال؟
ـهدت خ ــال الس ــنوات الخم ــس الماضي ــة تغي ــرا جذري ــا
ُ
شـ
فــي موقــف القضــاء الســعودي مــن التحكيــم ،مــن نظــرة
يدعــي إمكانيــة العمــل
ارتيــاب تجــاه هــذا المنافــس الــذي ّ
دون رقابـــة حكوميـــة ،إلـــى أن أصبـــح رديفـــا لسياســـة
الدولـــة يوفـــر لألطـــراف الخيـــار األمثـــل لحـــل نزاعاتهـــم،
وأصبـــح القاضـــي الرديـــف األقـــوى للمحكـــم ،مقدمـــا
لـــه عنـــد الطلـــب ســـند ســـلطته لضمـــان نفـــاذ إجـــراءات
التحكيـــم بأمثـــل الظـــروف وقتـــا وكلفـــة.
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هـــذه الثقـــة بيـــن القضـــاء والتحكيـــم ال غنـــى عنهـــا
لجع ــل دول ــة م ــا مكان ــا آمن ــا للتحكي ــم ،يج ــذب األط ــراف
والمحكمي ــن محلي ــا وإقليمي ــا ودولي ــا ،واثقي ــن بس ــند
تد ّخلـــه.
القضـــاء دون أن َيهابـــوا َ

الثقـــة بيـــن القضـــاء والتحكيـــم
ال غن ــى عنه ــا لجع ــل دول ــة م ــا
مكانـــا آمنـــا للتحكيـــم يجـــذب
األطـــراف والمحكميـــن محليـــا
ً
ً
ودوليـــا
وإقليميـــا

كمـــا إن العامـــل األهـــم فـــي هـــذا االنفتـــاح يعـــود
إل ــى المرك ــز الس ــعودي للتحكي ــم التج ــاري ،فق ــد دأب ــت
قيـــادة المركـــز علـــى دعـــوة القضـــاة للحـــوار حـــول
ماهيــة وواقــع التحكيــم بشــفافية مثاليــة ودون تحريــم
أي ســـؤال أو إحـــراج أي شـــخص ،ومـــا زالـــت حلقـــات
الح ــوار ه ــذه ف ــي ذهن ــي كمث ــال عل ــى الج ــدال البن ــاء
مهم ــا كان ــت خلفي ــة المح ــاور أو لغت ــه أو عم ــره ،والح ــق
أن ــي أعجب ــت بع ــدد القض ــاة الس ــعوديين المش ــاركين
مـــن جيـــل الشـــباب ،حيـــن أقـــارن متوســـط عمرهـــم
بزمالئه ــم الفرنس ــيين (ف ــوق  45عام ــا) والبريطانيي ــن
(فـــوق  65عامـــا).
البنّ ـــاء بـــذات
أقتـــرح أن يتـــم تعميـــم هـــذا الحـــوار َ
الـــدأب علـــى قضـــاة المـــدن والمحافظـــات األخـــرى،
فمحكمـــة اســـتئناف الريـــاض ،رغـــم خبرتهـــا العميقـــة
فـــي التحكيـــم ،ال تســـتأثر بالواليـــة نظامـــا ،كمـــا مـــن
المهـــم توفيـــر ذات ســـبل الحـــوار والتمريـــن للقضـــاة
المختصيـــن فـــي المحافظـــات ،لضمـــان المســـتوى
األمث ــل ف ــي الق ــرارات القضائي ــة المتعلق ــة بالتحكي ــم
فـــي شـــتى ربـــوع المملكـــة.
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ت ــم مؤخ ــرا ترش ــيح س ــعادتكم لعضوي ــة اللجن ــة
االستشـــارية للمركـــز الســـعودي للتحكيـــم
التج ــاري إل ــى جان ــب  13عض ــوا م ــن الخب ــراء م ــن
مختل ــف أنح ــاء العال ــم .م ــا ه ــو تقييمك ــم له ــذه
الخطـــوة ،وكيـــف تســـاهم هـــذه اللجنـــة فـــي
ترســـيخ مكانـــة المركـــز وطنيـــا ودوليـــا؟
ق ــرار المرك ــز بإنش ــاء اللجن ــة االستش ــارية وترش ــيح نخب ــة
م ــن أب ــرز الخب ــراء العالميي ــن إل ــى عضويته ــا دلي ــل عل ــى
ـــوؤ أعلـــى المراتـــب فـــي مجـــال
طمـــوح المركـــز إلـــى تَ َب ُّ
التحكيـــم المؤسســـي.
إن اســتقطاب الخبــراء مــن خمــس قــارات وفســح الفرصــة
له ــم للعم ــل ي ــدا بي ــد م ــع قي ــادة المرك ــز لدع ــم مس ــيرته
بخبرتهـــم العالميـــة ال يمكـــن أن ينتـــج عنـــه إال التطـــور
اإليجابـــي فـــي قواعـــد وممارســـات المركـــز ،وينعكـــس
مباشــرة علــى نوعيــة خدماتــه إلــى األطــراف والمحكميــن.

اللجنـــة االستشـــارية ســـتدعم
تطويــر قواعــد المركــز وممارســاته
لتنـــال ثقـــة المتقاضيـــن بجـــودة
قواعـــده وتميـــز خدماتـــه
المنافســـة بيـــن مؤسســـات التحكيـــم العالميـــة ال حـــدود
لهـــا ،والمملكـــة لـــم تَ ِحـــد عـــن إمـــكان اللجـــوء إلـــى أي
مؤسســـة تحكيـــم فـــي العالـــم ،وهـــذه الثقـــة ُيثنَ ـــى
عليهــا ،واللجنــة االستشــارية ســتدعم قيــادة المركــز لتنــال
وتمي ــز خدمات ــه،
ثق ــة المتقاضي ــن بج ــودة قواع ــد المرك ــز
ّ
وأتطلــع قدمــا إلــى المشــاركة بــدأب فــي مشــاريع العمــل
الت ــي س ــتطرحها إدارة المرك ــز عل ــى اللجن ــة االستش ــارية.

الحـــظ المشـــاركون فـــي المؤتمـــر الدولـــي
للمركـــز الســـعودي للتحكيـــم التجـــاري ظهـــور
عفاكــي ضمــن أبرز المشــاركين
اســم الدكتــور َّ
الدولييـــن فـــي المؤتمـــر بنســـختيه األولـــى
والثانيـــة .مـــن واقـــع مشـــاهداتكم :كيـــف
تصف ــون ه ــذا الح ــدث الدول ــي ال ــذي انعق ــد
للع ــام الثان ــي عل ــى التوال ــي؟
الواقــع يتحــدث بنفســه .ال أذكــر مؤتمــرا بيــن المئــات
جمـــع بهـــذا
التـــي شـــاركت بهـــا فـــي شـــتى البلـــدان َ
الشـــكل المثالـــي بيـــن المســـتوى العلمـــي ودقـــة
التنظيـــم الناجـــح إلـــى أصغـــر الدقائـــق.
معبريــن
فكلمــة الســادة الــوزراء فــي افتتــاح المؤتمــر،
ِّ

مؤتمــر المركــز تميــز عــن غيــره فــي
الجمـــع بيـــن المســـتوى العلمـــي
ودق ــة التنظي ــم الناج ــح
فيهــا عــن دعــم أعلــى المســتويات فــي الحكومــة النفتــاح
المملكـــة علـــى التحكيـــم وثقتهـــم بالمركـــز الســـعودي
للتحكي ــم التج ــاري ،وم ــا واكبه ــا م ــن الع ــدد غي ــر المس ــبوق
مـــن الحضـــور مـــن شـــتى البلـــدان ،ونوعيـــة المداخـــات
والحـــوار علـــى كافـــة المســـتويات؛ كل هـــذه العوامـــل
جعل ــت م ــن المؤتم ــر س ــابقة يحت ــذى ب ــه.
هنيئـــا لرعـــاة ومنظمـــي المؤتمريـــن علـــى نجاحيهمـــا،
وأتطلـــع قدمـــا إلـــى المؤتمـــر الثالـــث – بـــإذن اللـــه – وال
أشـــك أنـــه سيســـير علـــى خطـــا ســـابقيه علمـــا ونجاحـــا.

عفاكي
البروفيسور جورج َّ
•محكم معتمد على الئحة محكمي المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة باالستثمار ()ICSID
•عضو محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية ()ICC
• ُس ِّمي مؤخرا مستشارا للتجارة الدولية للدولة الفرنسية بمرسوم من رئيس الوزراء الفرنسي
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