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December  2019 ديســمبر 
الســنة األولــى - العــدد الثانــي 

حيــن نتحــدث عــن المؤتمــر الدولــي للتحكيــم التجــاري فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، فنحن نتحــدث عــن إرادة حكومية 
نافــذة، وعــن اهتمــام دولــي رفيــع المســتوى، وعــن واقــع 

وطنــي يخطــط للتغييــر، ويصنــع مراحلــه، ويتفاعــل معــه.

تتجلــى اإلرادة الحكوميــة فــي المســتوى الرفيــع مــن رعايــات 
الحكومــي  التصويــت  وفــي  المعالــي،  أصحــاب  وحضــور 
الداعــم للتحكيــم كمــا عبــر عنــه معالــي وزيــر الماليــة، والــذي 
نقــل اللجــوء إلــى التحكيــم مــن حالــة االســتثناء، وجعلــه حقــًا 
مــن حقــوق الجهــات الحكوميــة، كمــا نــص علــى ذلــك نظــام 

ــد. ــة الجدي المنافســات الحكومي

ويتجلى االهتمام الدولي في الحشــد النخبوي من األســماء 
يــكادون  ال  الذيــن  والمتحدثيــن  المشــاركين  مــن  الالمعــة 
يجتمعــون فــي مــكان واحــد إال مــرات قليلــة علــى مســتوى 
ــرت عنهــم بوضــوح اللجنــة االستشــارية  ــن عب ــم، والذي العال
للمركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري، والتــي تــم اإلعــالن عنهــا 

مؤخــرًا.

ويتجلى التفاعل الوطني في مئات المشاركين من مختلف 
القطاعــات القانونيــة وقطاعــات األعمــال، كمــا ينعكــس هــذا 
التفاعــل فــي اإلقبــال الكبيــر الــذي حظــي بــه برنامــج الزمالــة 
وبرنامج المنافســات الطالبية، والبرامج األخرى التي ســجلت 

حضــورًا نوعيــًا ضمــن الفعاليــات المصاحبــة للمؤتمر.

وعامــًا بعــد عــام، يبــرز المؤتمــر الدولــي للتحكيــم التجــاري، 
ليكــون المظلــة الرســمية الداعمــة، والوجهــة الدوليــة الجاذبــة، 
والعالمــة الوطنيــة الفارقــة لصناعــة التحكيــم فــي المملكــة 

ــة الســعودية والمنطقــة. العربي
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موجز العدد

المعيار الذهبي لصناعة التحكيم
ـــز  ـــي للمرك ـــي الثان ـــن اجتمعـــوا تحـــت ســـقف المؤتمـــر الدول ـــن الذي ـــن الدوليي ـــن عشـــرات المتحدثي مـــن بي
الســـعودي للتحكيـــم التجـــاري، جـــاءت الكلمـــة الرئيســـية للمؤتمـــر لتكـــون بوصلـــة عمليـــة تحـــدث فيهـــا ســـعادة 
األســـتاذ توبـــي النـــدو عـــن األســـس القانونيـــة لصناعـــة التحكيـــم التجـــاري الدولـــي، والمرتكـــزات التـــي ال بـــد 

أن تتوافـــر عليهـــا أيـــة ممارســـة ناشـــئة فـــي هـــذه الصناعـــة.
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ـــاري.. موعـــد  ـــم التج ـــز الســـعودي للتحكي ـــي للمرك المؤتمـــر الدول
ـــم مـــع العال

بعـــد النجـــاح االســـتثنائي الـــذي حققتـــه النســـخة الثانيـــة مـــن المؤتمـــر الدولـــي للمركـــز الســـعودي للتحكيـــم 
ـــة  ـــات مـــن النخب ـــدة المئ ـــر موعـــدا ســـنويا “محجـــوزا” فـــي أجن ـــح المنتصـــف مـــن شـــهر أكتوب التجـــاري، أصب
فـــي صناعـــة التحكيـــم التجـــاري، وتصاعـــدت أهميـــة الريـــاض علـــى خريطـــة العواصـــم الجاذبـــة لمؤسســـات 

التحكيـــم العريقـــة.
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اتفاقيـــة تدريـــب لتعزيـــز المواءمـــة بيـــن الجهـــاز القضائـــي وبدائـــل 
تســـوية المنازعـــات 

لـــة فـــي مركـــز التدريـــب العدلـــي  أبـــرم المركـــز الســـعودي للتحكيـــم التجـــاري اتفاقيـــة تعـــاون مـــع وزارة العـــدل ممثَّ
التابـــع لهـــا، بهـــدف تفعيـــل التعـــاون االســـتراتيجي والتنفيـــذي بيـــن الطرفيـــن، وتوفيـــر تدريـــب نوعـــي يســـتمر 
علـــى المـــدى الطويـــل وينَصـــبُّ علـــى الجوانـــب العمليـــة ذات العالقـــة بإجـــراءات التحكيـــم وتكاملـــه مـــع 

القضـــاء.

14
ـــة  ـــم الطالبي ـــي للمشـــاركين فـــي منافســـة التحكي ـــج تدريب برنام

إلثـــراء مراحـــل المنافســـة
َنّظـــم المركـــز الســـعودي للتحكيـــم التجـــاري )SCCA( برنامجـــا تدريبيـــا للمشـــاركين فـــي منافســـة التحكيـــم 
التجـــاري الطالبيـــة )SCCA Arabic Moot(، شـــارك فيـــه نخبـــة مـــن الخبـــراء الدولييـــن، إلثـــراء مراحـــل 
ـــة. ـــه الجامعي ـــالل رحلت ـــب خ ـــا الطال ـــي يتالقه ـــة الت ـــي للدراســـة األكاديمي ـــد العمل ـــز الُبْع المنافســـة وتعزي

فتح باب االنضمام إلى الدفعة الثانية من زمالة التحكيم
ـــح  ـــم التجـــاري، افتت ـــة فـــي التحكي ـــة الدولي ـــال الواســـع علـــى الدفعـــة األولـــى مـــن الزمال فـــي أعقـــاب اإلقب
المركـــز الســـعودي للتحكيـــم التجـــاري )SCCA( بـــاب االنضمـــام إلـــى الدفعـــة الثانيـــة مـــن البرنامـــج التأهيلـــي 
ــي  ــي البريطانـ ــع الملكـ ــع المجمـ ــراكة مـ ــز بالشـ ــه المركـ ــذي ينظمـ ــعودية الـ ــي السـ ــه فـ ــن نوعـ األول مـ

.)CIArb( ميـــن المعتمديـــن للمحكَّ
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الســنة األولــى - العــدد الثانــي 
December  2019 ديســمبر 
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المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري

موعٌد مع العاَلم
بعــد النجــاح االســتثنائي الــذي حققتــه النســخة الثانيــة مــن المؤتمــر الدولــي للمركــز 
الســعودي للتحكيــم التجــاري )SCCA19(، أصبــح المنتصــف مــن شــهر أكتوبــر موعــدًا 
ــم التجــاري،  ــة فــي صناعــة التحكي ــات مــن النخب ــدة المئ ســنويًا “محجــوزًا” فــي أجن
وتصاعــدت أهميــة الريــاض علــى خريطــة العواصــم التــي بــدأت تســتقطب اهتمــام 

المؤسســات التحكيميــة الدوليــة العريقــة مــن شــتى أقطــار العالــم.

معالي وزير العدل ومعالي وزير المالية يتوسطان المنصة في الجلسة األولى من مؤتمر المركز.
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تكتمـــل الصـــورة حيـــن يلتقـــي مئـــات الخبـــراء وصنـــاع القـــرار 
والمهتميـــن بصناعـــة التحكيـــم فـــي المملكـــة العربيـــة 
مجموعـــة  دول  بيـــن  مكانهـــا  تحتـــل  التـــي  الســـعودية 
العشـــرين، وتـــزداد الصـــورة وضوحـــًا حيـــن يكـــون علـــى رأس 
هـــذا الحضـــور رفيـــع المســـتوى: أصحـــاب الســـمو األمـــراء، 
وأصحـــاب المعالـــي الـــوزراء، وممثلـــي المنظمـــات الدوليـــة 
ــراء الدولييـــن الذيـــن  ــرز وأصحـــاب الســـعادة مـــن الخبـ األبـ
تصحبهـــم أعـــالم أكثـــر مـــن 30 دولـــة تأتـــي فـــي مقدمتهـــا 
التحكيـــم  “عواصـــم  بصفتهـــا  اشـــتهرت  التـــي  الـــدول 

الدوليـــة” علـــى مـــدى عقـــود مـــن الزمـــن.

SCCA19
للتحكيـــم  الســـعودي  للمركـــز  الدولـــي  المؤتمـــر  ُيَعـــد 
التجـــاري – الـــذي اختتـــم المركـــز نســـخته الثانيـــة مؤخـــرًا 
– واحـــدًا مـــن أدوات الشـــراكة والتعـــاون الدولـــي بيـــن 
ـــة بصناعـــة التحكيـــم التجـــاري  ـــز والمؤسســـات المعني المرك
حـــول العالـــم، لتطويـــر هـــذه الصناعـــة وتمكيـــن أسســـها 
المهنيـــة وقواعدهـــا التنظيميـــة، وإبـــراز المكانـــة الدوليـــة 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي هـــذا الصـــدد، والتقـــدم 
المتحقـــق فـــي دعمهـــا لبدائـــل تســـوية المنازعـــات وترســـيخ 
ممارســـاتها المؤسســـية فـــي قطـــاع األعمـــال وبيئـــة 

االســـتثمار المحلـــي.

ثمانـــي  فـــي  المؤتمـــر  مـــن  الثانيـــة  النســـخة  وجـــاءت 
ـــن بالحـــوار  ـــن حافَلْي جلســـات شـــهدها الحضـــور خـــالل يوَمْي
والنقـــاش وتبـــادل األفـــكار والخبـــرات مـــع نخبـــة مـــن صانعـــي 
ــارين  ــن والمستشـ ــن الدولييـ ــن التجارييـ ميـ ــرار والمَحكَّ القـ
القانونييـــن، وانتهـــى المؤتمـــر إلـــى تقديـــم مجموعـــة 
ـــل  ـــي مـــن شـــأنها ترســـيخ أســـس بدائ ـــات الت ـــن التوصي م

ــددة. ــاتها المتعـ ــع ممارسـ ــات وتنويـ ــوية المنازعـ تسـ

وتأتـــي هـــذه الفعاليـــة الســـنوية بتنظيـــم مـــن المركـــز 
ـــة  ـــة الوطني ـــاري )SCCA(، األيقون ـــم التج الســـعودي للتحكي
لصناعـــة التحكيـــم المؤسســـي فـــي المملكـــة، وشـــراكة 

الدوليـــة  الـــذراع  المنازعـــات  الدولـــي لتســـوية  المركـــز  مـــع 
لجمعيـــة التحكيـــم األمريكيـــة )ICDR-AAA(؛ ســـعيا مـــن المركـــز 
الســـعودي إلـــى اســـتقطاب أفضـــل الشـــراكات الدوليـــة إلـــى 
ـــده بأفضـــل  ـــة، وَرْف ـــم المؤسســـي فـــي المملك قطـــاع التحكي

المعاييـــر والممارســـات المتبعـــة فـــي هـــذا المجـــال.

التوصيات
أعـــادت توصيـــات المؤتمـــر التأكيـــد علـــى ضـــرورة االرتقـــاء 
ــراءات  ــودة اإلجـ ــث جـ ــن حيـ ــي مـ ــم المؤسسـ ــة التحكيـ بصناعـ
والمخرجـــات وتقويـــة المؤسســـات العاملـــة فـــي القطـــاع، 
ودعـــم التنـــوع فـــي ممارســـات التحكيـــم وزيـــادة آفـــاق مشـــاركة 

ــة التحكيـــم. ــر صناعـ ــات فـــي تطويـ مختلـــف الفئـ

ودعـــا المؤتمـــر إلـــى االســـتجابة للمتطلبـــات الخاصـــة ببعـــض 
قطاعـــات األعمـــال اعتمـــادا علـــى المرونـــة اإلجرائيـــة التـــي 
تتمتـــع بهـــا صناعـــة التحكيـــم، بمـــا فـــي ذلـــك تَبنـــي قواعـــد 
تتفـــق مـــع قطاعـــات الصناعـــة الماليـــة اإلســـالمية والمنازعـــات 
المتعلقـــة بحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة وباســـتخدام التكنولوجيـــا.

كمـــا أكـــد علـــى ضـــرورة تعزيـــز اللجـــوء إلـــى التحكيـــم مـــن خـــالل 
ــن  ــاون بيـ ــر التعـ ــة، وتطويـ ــة واإلداريـ ــه التنظيميـ ــر بيئتـ تطويـ
المؤسســـات اإلقليميـــة والدوليـــة بمـــا يعـــزز االرتقـــاء بالتحكيـــم 
المؤسســـي، واإلفـــادة مـــن التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي تطويـــر 
خدمـــات التحكيـــم بمـــا يدعـــم فعاليـــة اإلجـــراءات وخفـــض 

التكاليـــف.
احتـــرام  إلـــى ضـــرورة  المؤتمـــر أيضـــا  وأشـــارت توصيـــات 
ـــن ضمـــان  ـــة بي ـــزاع والموازن ـــن أطـــراف الن ـــة بي ـــات العدال موجب
ـــر فـــي ســـرعتها  ـــن التأثي ـــم وبي عـــدم اســـتغالل إجـــراءات التحكي
ومرونتهـــا، وتطويـــر قـــدرات العامليـــن فـــي صناعـــة التحكيـــم 
بمـــا يكفـــل تعـــاون األطـــراف ذات العالقـــة علـــى االرتقـــاء 

ــة. بالصناعـ

التحكيم: إرادة دولة
فـــي تعليقـــه علـــى اختتـــام أعمـــال المؤتمـــر الدولـــي الثانـــي 
للتحكيـــم التجـــاري )SCCA19(، قـــال ســـعادة األســـتاذ ياســـين بـــن 
خالـــد خيـــاط، رئيـــس مجلـــس إدارة المركـــز الســـعودي للتحكيـــم 
التجـــاري، إن دعـــم المملكـــة العربيـــة الســـعودية لبيئـــة بدائـــل 
ــًا علـــى مختلـــف المســـتويات  ــر جليـ تســـوية المنازعـــات يظهـ
علـــى  يظهـــر  كمـــا  والتنفيذيـــة،  والقضائيـــة  التشـــريعية 
المســـتوى الدولـــي بالمبـــادرات والمشـــاركات الفاعلـــة، والتـــي 
كان مـــن آخرهـــا الحضـــور المتميـــز فـــي اجتماعـــات ومناقشـــات 

ــم  ــة التحكيـ ــة لصناعـ ــم المملكـ دعـ
تشـــريعي وقضائـــي وتنفيـــذي، 
على المســـتوى الوطنـــي والدولّي
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ـــون التجـــاري فـــي األمـــم المتحـــدة )أونســـيترال(  ـــة القان لجن
ـــة األمـــم المتحـــدة بشـــأن اتفاقـــات  ـــى اتفاقي ـــع عل والتوقي
التســـوية الناتجـــة مـــن الوســـاطة فـــي أغســـطس الماضـــي 

إلـــى جانـــب 46 دولـــة.

إرادتهـــا  بفعـــل  المملكـــة  أن  خيـــاط،  األســـتاذ  وأضـــاف 
العازمـــة علـــى ترســـيخ أســـس صناعـــة التحكيـــم التجـــاري؛ 
ـــة  ـــل أصبحـــت بيئ ـــة وجاهـــزة، ب ـــة صديق ـــرد بيئ ـــد مج ـــم تع ل
داعمـــة وجاذبـــة للتحكيـــم، بمـــا يتناغـــم مـــع تحقيـــق أهـــداف 
برنامـــج التنميـــة الشـــاملة الـــذي تعيشـــه المملكـــة فـــي ظـــل 
قيـــادة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد 
ــي  ــمو الملكـ ــب السـ ــن صاحـ ــده األميـ ــي عهـ ــز وولـ العزيـ

األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز.

عقود في أعوام
“اســـتطاعت صناعـــة التحكيـــم فـــي المملكـــة اختـــزال عقـــود 

طويلـــة خـــالل أعـــوام قليلـــة”.

ـــز  جـــاء هـــذا التعليـــق علـــى لســـان الرئيـــس التنفيـــذي للمرك
ــن  ــن حسـ ــد بـ ــور حامـ ــاري، الدكتـ ــم التجـ ــعودي للتحكيـ السـ
ميـــرة، الـــذي أكـــد موضحـــًا: لقـــد ســـار المركـــز علـــى وْقـــع 
هـــذه المســـيرة وحظـــَي بعـــد ثـــالث ســـنوات مـــن عملـــه 
بإشـــادات محايـــدة أدلـــت بهـــا مجموعـــة مـــن مكاتـــب المحامـــاة 
ـــة  ـــة المتخصصـــة، وبثقـــة عالي ـــة، والصحافـــة العالمي الدولي

أظهرتهـــا قطاعـــات األعمـــال مـــن خـــالل إدراج الشـــركات الكبـــرى 
الوطنيـــة والدوليـــة لشـــرط التحكيـــم النموذجـــي للمركـــز فـــي 

عقودهـــا.

ــز  ــتمر فـــي المركـ ــر المسـ ــرة: إن التطويـ وأضـــاف الدكتـــور ميـ
هـــو “أســـلوب عمـــل دائـــم” وليـــس مجـــرد مبـــادرات مؤقتـــة، 
الســـعودي  المركـــز  تأســـيس  مـــن  ســـنوات  ثـــالث  فبعـــد 
للتحكيـــم التجـــاري، وبعـــد إطـــالق وتشـــغيل حزمـــة مـــن الخدمـــات 
المتخصصـــة – التـــي تعـــد األحـــدث عالميـــًا فـــي صناعـــة التحكيـــم 
– تـــّوج المركـــز جهـــوده بإنشـــاء لجنـــة استشـــارية دوليـــة تضـــم 
14 اســـما مـــن نخبـــة المحكميـــن الدولييـــن حـــول العالـــم، لتكـــون 
هـــذه اللجنـــة الداعـــم الفنـــي، والمستشـــار الخبيـــر لتطويـــر كافـــة 
أعمـــال المركـــز علـــى مســـتوى اإلجـــراءات والقواعـــد والخدمـــات 

الحاليـــة والمســـتقبلية.

ـــر المســـتمر فـــي المركـــز  التطوي
الســـعودي هـــو “أســـلوب عمـــل 
ــادرات  ــرد مبـ ــم” وليـــس مجـ دائـ

ـــة مؤقت

يجتمع على منصة المؤتمر الدولي للمركز السعودي مئات الخبراء وصّناع القرار الستعراض آخر 
التطورات في صناعة التحكيم
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وفـــي هـــذا الســـياق، وبعـــد موافقـــة كريمـــة ودعـــٍم مـــن 
مـــن وزيـــر العـــدل الســـعودي معالـــي الشـــيخ الدكتـــور وليـــد 
بـــن محمـــد الصمعانـــي أبـــرم المركـــز الســـعودي للتحكيـــم 
لـــة  التجـــاري )SCCA( اتفاقيـــة تعـــاون مـــع وزارة العـــدل ممثَّ
فـــي مركـــز التدريـــب العدلـــي التابـــع لهـــا، بهـــدف تفعيـــل 
التعـــاون االســـتراتيجي والتنفيـــذي بيـــن الطرفيـــن، وتوفيـــر 
تدريـــب نوعـــي يســـتمر علـــى المـــدى الطويـــل وينَصـــبُّ 
علـــى الجوانـــب العمليـــة ذات العالقـــة بإجـــراءات التحكيـــم 

وتكاملـــه مـــع القضـــاء.

جـــاء توقيـــع هـــذه االتفاقيـــة علـــى هامـــش المؤتمـــر الدولـــي 
 )SCCA19( الثانـــي للمركـــز الســـعودي للتحكيـــم التجـــاري
ــم  ــعودي للتحكيـ ــز السـ ــن المركـ ــة عـ ــة نيابـ ــع االتفاقيـ ـ ووقَّ
التجـــاري الدكتـــور حامـــد بـــن حســـن ميـــرة، الرئيـــس التنفيـــذي 
للمركـــز، ومـــن طـــرف مركـــز التدريـــب العدلـــي المهنـــدس 
ياســـر بـــن محمـــد الســـديس، المديـــر العـــام المكلـــف للمركـــز.

تدريب متخصص ...
وتتضّمـــن االتفاقيـــة إعـــداد حقائـــب تدريبيـــة فـــي التحكيـــم، 
هـــة إلـــى المشـــمولين باختصـــاص مركـــز التدريـــب  مَوجَّ
ـــاب عـــدل وأعـــوان  العدلـــي مـــن قضـــاة وأعضـــاء نيابـــة وُكتَّ
القضـــاء والمحاميـــن، علـــى أن تشـــتمل الحقيبـــة بيـــان األطـــر 
النظاميـــة المحليـــة والمقارنـــات الدوليـــة المتعلقـــة بالتحكيـــم 
ونقـــل أفضـــل الممارســـات الدوليـــة فـــي هـــذا الســـياق، 
وبيـــان أوجـــه االختـــالف بيـــن التحكيـــم الحـــر والتحكيـــم 
للتحكيـــم  جاذبـــة  بيئـــة  بنـــاء  ومقومـــات  المؤسســـي، 
مـــع اســـتعراض عـــدد مـــن حـــاالت الدراســـة، وأفضـــل 

الممارســـات فـــي إدارة دعـــاوى التحكيـــم مـــن قبـــل هيئـــات 
التحكيـــم ومؤسســـات التحكيـــم، كمـــا يشـــمل التعـــاون إعـــداد 
وتقديـــم الدليـــل اإلرشـــادي إلجـــراءات التحكيـــم الخـــاص بأصحـــاب 

ــاة. ــة القضـ الفضيلـ

... وتعاون مستمر
وتأتـــي هـــذه االتفاقيـــة امتـــدادا لسلســـلة مـــن ورش العمـــل 
ــاري  ــم التجـ ــعودي للتحكيـ ــز السـ ــا المركـ ــبق أن نظمهـ التـــي سـ
)SCCA( بالتعـــاون مـــع وزارة العـــدل، وشـــارك فيهـــا نخبـــة مـــن 
الخبـــراء الدولييـــن المتخصصيـــن فـــي صناعـــة التحكيـــم التجـــاري، 
ـــول  ـــة القضـــاة ح ـــاب الفضيل ـــف واســـع مـــن أصح وحضرهـــا طي

ـــة.  المملك

ــرر أن تســـتمر هـــذه الـــورش خـــالل عـــام 2020 وأن  ومـــن المقـ
يقـــوم مركـــز التدريـــب العدلـــي فـــي وزارة العـــدل بتقديـــم 12 
برنامجـــا تدريبيـــا يحضرهـــا أكثـــر مـــن 300 قاضـــٍي حـــول المملكـــة.

ومـــن شـــأن إبـــرام اتفاقيـــة التعـــاون بيـــن المركَزْيـــن دعـــم صناعـــة 
ــداف  ــق أهـ ــة، وتحقيـ ــي المملكـ ــات فـ ــوية المنازعـ ــل تسـ بدائـ
رؤيـــة المملكـــة 2030، المتعلقـــة بتيســـير ممارســـة األعمـــال، 
وتســـهيل الوصـــول إلـــى العدالـــة، وتوفيـــر بيئـــة آمنـــة مشـــجعة 
لالســـتثمار، وتعزيـــز الثقـــة فـــي إنفـــاذ العقـــود، والحـــد مـــن تدفـــق 
الدعـــاوى إلـــى المحاكـــم، ورفـــع مســـتوى الخدمـــات العدليـــة 

ـــز المؤسســـي.  والتمي

اتفاقية للتطوير المهني النوعي بين مركز التحكيم ووزارة العدل
للقضاة، وأعضاء النيابة، وكتاب العدل

التــي  النوعيــة  القفــزات  مــع  بالتزامــن 
تعيشــها صناعة بدائل تســوية المنازعات 
في المملكة العربية الســعودية، تشــهد 
المرافــق العدليــة مســارًا تطويريــًا صاعدًا 
ــز المواءمــة بيــن الجهــاز القضائــي  لتعزي
مــن جهــة وبدائــل تســوية المنازعــات مــن 

جهــة أخــرى.

الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، والمدير العام 
المكلف لمركز التدريب العدلي يوقعان اتفاقية التعاون .
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مـــن أهـــم مالمـــح التطـــور التشـــريعي فـــي المملكـــة التشـــريعات الحاكمـــة والداعمـــة 
للتحكيـــم بوجـــود القاعـــدة النظاميـــة وهـــي نظـــام التحكيـــم، إضافـــة إلـــى وجـــود مراكـــز 
مؤسســـية تخـــدم التحكيـــم ســـواء كان فـــي المجـــال التجـــاري أو غيـــره، ونجـــد تجربـــة المركـــز 

ـــدة ـــة رائ ـــاري تجرب ـــم التج الســـعودي للتحكي

معالي د. وليد الصمعاني 
وزير العدل

ـــة االســـتثناء،  ـــم مـــن حال ـــى التحكي ـــد نقـــل اللجـــوء إل ـــة الجدي نظـــام المنافســـات الحكومي
وجعلـــه حقـــًا مـــن حقـــوق الجهـــات الحكوميـــة، وهـــذا فيـــه تصويـــت واضـــح مـــن الحكومـــة 
ـــز  ـــدى المرك ـــا ل ـــدرك أن عـــدد القضاي ـــم التجـــاري، ونحـــن ن ـــة التحكي ـــة دفـــع عجل علـــى أهمي
ـــة مـــن التأســـيس، ألن دورة حصـــول  ـــن يأخـــذ الزخـــم الحقيقـــي إال بعـــد ســـنوات طويل ل

ـــة بطبيعتهـــا ـــا مـــن بعـــد إدراج شـــرط التحكيـــم هـــي دورة طويل القضاي

معالي أ. محمد الجدعان 
وزير المالية

عنـــد نشـــوء أي نـــزاع فـــي القطـــاع المالـــي يحـــرص األطـــراف علـــى الســـرعة والتخصـــص، 
ميـــن متخصصيـــن، ويكـــون الحكـــم أقـــرب للتوفيـــق بينهـــم  لذلـــك يتـــم تعييـــن مَحكَّ

ويحظـــى بثقتهـــم وهـــذا يـــدل علـــى فعاليـــة التحكيـــم فـــي القطـــاع المصرفـــي

سعادة د. فهد الدوسري
وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

يقـــوم المركـــز الســـعودي للتحكيـــم التجـــاري بـــدور محفـــز لبيئـــة االســـتثمار مـــن خـــالل دعـــم 
بيئـــة التحكيـــم، إضافـــة إلـــى نشـــره لثقافـــة التحكيـــم وتطويـــره وهـــو دور جديـــر بالدعـــم

سعادة د. نبيل المنصور
المستشار القانوني العام لشركة أرامكو السعودية

شهادات واقتباسات
من المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي للتحكيم التجاري

37 متحدثــا وطنيــًا ودوليــًا 
ــوزراء بينهــم عــدد مــن ال
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ـــت  ـــا أو أحال ـــم، أبرمته ـــا بالتحكي ـــة فـــي إطـــار عنايته ـــوق 200 اتفاقي ـــا يف ـــة بم ـــت المملك اعتن
ـــة تصـــدر نظامـــا خاصـــا  ـــة عربي إليهـــا أو نصـــت علـــى بعـــض اإلجـــراءات فيهـــا، وهـــي أول دول

بالتحكيـــم

فضيلة الشيخ د. عبدالعزيز الناصر
القاضي في محكمة االستئناف

ـــع  نـــرى بعـــض االتجاهـــات الواعـــدة للغايـــة وتشـــكيل ممارســـات راســـخة تتماشـــى مـــع مـــا ُيتوقَّ
مـــن بيئـــة داعمـــة للتحكيـــم، ومـــا زلنـــا نشـــارك بشـــكل نِشـــط مـــع القضـــاء لننطلـــق بشـــكل 

ـــة لجعـــل التحكيـــم قصـــة نجـــاح ـــع الجهـــود المبذول كامـــل فـــي جمي

أ. كريستيان ألبرتي
رئيس إدارة تسوية المنازعات في المركز السعودي للتحكيم التجاري

جئنـــا إلـــى المملكـــة وبدأنـــا بالتعـــاون مـــع المركـــز الســـعودي للتحكيـــم التجـــاري استشـــعارا منـــا 
بأهميـــة التدريـــب والتطويـــر وأثـــره فـــي ممارســـة التحكيـــم

سعادة أ. أنتوني أبراهام
CIArb المدير العام في المجمع الملكي البريطاني للمحكَّمين

ـــم هـــو القاضـــي  ال بـــد أن يوضـــع فـــي الحســـبان حيـــال التحكيـــم أن الحكـــم هـــو العـــدل والمحكَّ
لـــذا البـــد مـــن االلتـــزام بالمبـــادئ واإلجـــراءات األساســـية خـــالل التحكيـــم

سعادة د. فيليب لوبوالنجيه
شريك مؤسس في مكتب لوبولونجيه وشركاه للمحاماة بباريس

ـــى  ـــة إل ـــر حاج ـــا أكث ـــة اإلســـالمية يجعله ـــي الســـريع فـــي المؤسســـات المالي التصـــرف المال
ـــم لالســـتفادة مـــن عامـــل الســـرعة التحكي

 سعادة أ. عبد العزيز الدحيم
وكيل وزارة التجارة واالستثمار المساعد لألنظمة واللوائح

فـــي نظـــام التحكيـــم الســـعودي ُمِنحـــت هيئـــة التحكيـــم اختيـــار إجـــراءات التحكيـــم التـــي تراهـــا، 
ـــل هـــذه المـــواد بهـــذه القـــوة وهـــذه  ع، وقلمـــا نجـــد مث ـــُمشرِّ وهـــذا يعـــد مصـــدر ثقـــة مـــن الـ

ـــدى دول أخـــرى فـــي المنطقـــة الثقـــة ل

سعادة البروفيسور جورج عفاكي
محكم دولي وأستاذ في جامعة باريس

جـــاء دعـــم التحكيـــم فـــي المملكـــة بخطـــوات متتاليـــة مـــن خـــالل عـــدة أنظمـــة وقـــرارات تاريخيـــة 
جعلـــت للمملكـــة موضعـــا مرموقـــا علـــى الخارطـــة الدوليـــة فـــي عالـــم التحكيـــم

أ. جيمس مكفيرسون
المستشار الخاص في المركز السعودي للتحكيم التجاري
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تكمـــن أهميـــة جاهزيـــة المحكـــم فـــي 
قوانيـــن  مـــع  التعامـــل  علـــى  قدرتـــه 
التحكيـــم المحليـــة واألجنبيـــة وتطبيقهـــا، 

وهـــذا مـــا يكســـبه الخبـــرة

سعادة د. نايلة عبيد
شريك مؤسس في مكتب عبيد للمحاماة

لقـــد ُبِذلـــت جهـــود مشـــكورة للتأكيـــد علـــى 
ميـــن، وينبغـــي  مـــكان المـــرأة بيـــن المحكَّ
أن تدعـــم هـــذه الجهـــود ألنـــه تنـــوع يَحّســـن 

بيئـــة التحكيـــم ويعـــزز جـــودة نتائجـــه

سعادة أ. شيان باو
محكم مستقل ووسيط معتمد لدى مركز التسوية الفعالة للمنازعات

ــا  ــة بقضايـ ــيبرانية المتعلقـ ــات السـ الهجمـ
التحكيـــم محـــدودة حتـــى اآلن، ومـــع ذلـــك 
ســـرية  تختـــرق  ألنهـــا  مجابهتهـــا  يجـــب 
المعلومـــات وتقـــوض الثقـــة بالتحكيـــم

سعادة أ. سامي طنوس
شريك في مكتب فريشفيلدز للمحاماة

المغـــزى مـــن التحكيـــم المرونـــة فـــي اإلجـــراءات 
إلـــى  ونحتـــاج  المســـتويات،  جميـــع  علـــى 
امتـــالك خبـــراء فـــي التحكيـــم وفـــي نفـــس 
الوقـــت أن يكونـــوا ملميـــن بتفاصيـــل منازعـــات 

ــالمية ــة اإلسـ ــة الماليـ الصناعـ

سعادة د. بالل خان
شريك والرئيس الدولي للتمويل اإلسالمي في مؤسسة ماكارثي ديننج

مـــن  كبيـــرا  جهـــدا  اآلن  حتـــى  نـــَر  لـــم 
المهندســـين لبحـــث أبعـــاد التعويضـــات فـــي 
ـــك أن  مجـــال منازعـــات اإلنشـــاءات وســـبب ذل
مـــن يتولـــون تلـــك القضايـــا هـــم غالبـــا مـــن 

القانـــون المتخصصيـــن فـــي 

سعادة م.د. نبيل عباس
محكَّم دولي ورئيس مكتب نبيل عباس لالستشارات الهندسية

ســـلطة  لهـــا  التحكيـــم  هيئـــات  كانـــت  إذا 
ــض،  ــر التعويـ ــي تقديـ ــعة فـ ــة واسـ تقديريـ
فهـــذا يجعـــل مـــن المفتـــرض أن تكـــون قـــادرة 
علـــى اســـتيعاب طبيعـــة األضـــرار الماديـــة 

والمعنويـــة

سعادة د. محمد عبد الرؤوف
شريك ورئيس مجموعة التحكيم في مكتب عبد الرؤوف للمحاماة

الجماعيـة  للدعـاوى  االقتصـادي  المنطـق 
ينطبـق علـى التحكيـم، وهذا يقلـص الكلفة 
عيـن  الُمدَّ علـى  تقسـيمها  يمكـن  التـي 
 بـدال مـن تفـرد جهـة واحـدة بتحمـل تكاليفـه

سعادة األستاذ مارتن فاالسيك
شريك بمكتب نورتون روز فولبرايت للمحاماة بكندا

ســـرية قضايـــا التحكيـــم مهمـــة للشـــركات 
ويتحقـــق هـــذا باســـتخدام التقنيـــة فـــي 
اللجـــوء  يجعـــل  مـــا  التحكيـــم  قضايـــا 

ــال ــاع األعمـ ــا لقطـ ــم جاذبـ للتحكيـ

سعادة أ. سيدرك شاو
محامي ومحكم بمؤسسة شاو لتسوية المنازعات

ميـــن ال بـــد  كمـــا نســـعى إلـــى اســـتقالل المحكَّ
ـــاد التقنيـــات الجديـــدة، ويمكـــن  مـــن ضمـــان حي
التحقـــق مـــن ذلـــك بالتجربـــة فـــإن نجـــح فســـيكون 

لذلـــك أعظـــم األثـــر فـــي تحقيـــق العدالـــة

سعادة د.توماس كالي
محامي ومحكم بمؤسسة كالي للتحكيم

لقـــد أصبـــح التحكيـــم أكثـــر تعقيـــدا لتعلقـــه 
بأمـــوال بالغـــة القيمـــة مـــا دفـــع مراكـــز 
التحكيـــم الدوليـــة إلـــى تطويـــر خبـــراء فـــي 

مجـــال تقديـــر التعويضـــات

سعادة أ. صوفي الم
شريك والرئيس المشارك للتحكيم الدولي بمكتب الثام وواتكنس للمحاماة

ــع  ــن وضـ ــود مـ ــد عقـ ــان الوقـــت بعـ ــد حـ لقـ
لبحـــث  واإلجـــراءات  واألنظمـــة  القوانيـــن 
ســـبل تحســـين بيئـــة التحكيـــم وتطويـــر آلياتـــه 

لتعزيـــز اللجـــوء إليـــه

سعادة أ. تيموثي كولفين
مستشار قانوني متخصص في القانون التجاري وقانون الشركات

الشـــريعة  فـــي  الماليـــة  التشـــريعات 
اإلســـالمية خلقـــت فرصـــة ذهبيـــة للســـعي 
فـــي إدمـــاج بعـــض المفاهيـــم الشـــرعية فـــي 
القانـــون الموضوعـــي وتطبيـــق ذلـــك عمليـــا

سعادة د. وليد حجازي
الشريك والمدير لمكتب حجازي للمحاماة
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المعيــار الذهبي لصناعة 
لتحكيم ا

تنـــاول األســـتاذ النـــدو هـــذه المرتكـــزات علـــى أســـاس التوافـــق 
الدولـــي الـــذي اســـتقرت عليـــه صناعـــة التحكيـــم، والـــذي 
يســـتند فـــي مجملـــه إلـــى ثـــالث وثائـــق أساســـية تعـــد المعيـــار 
الذهبـــي لتنظيـــم هـــذه الصناعـــة حـــول العالـــم. هـــذه الوثائـــق 
هـــي: اتفاقيـــة االعتـــراف بقـــرارات التحكيـــم األجنبيـــة وتنفيذها، 
الشـــهيرة بــــ )اتفاقيـــة نيويـــورك( والصـــادرة فـــي عـــام 1958م، 
ـــي  ـــاري الدول ـــم التج ـــي للتحكي ـــون األونســـيترال النموذج وقان
الصـــادر فـــي 1985م، وقواعـــد األونســـيترال للتحكيـــم الصـــادرة 

فـــي 1976م.

وعنـــد ذكـــر التوافـــق الدولـــي حـــول القواعـــد الناظمـــة لصناعـــة 
التحكيـــم، ال بـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى مســـتويين اثنيـــن مـــن 
ــد  ــق بالقواعـ ــا يتعلـ ــة: األول منهمـ ــذه الصناعـ ــتويات هـ مسـ
الهيكليـــة األساســـية لصناعـــة التحكيـــم، والتـــي تقـــوم علـــى مـــا 

تقدمـــه اتفاقيـــة نيويـــورك وقانـــون األونســـيترال النموذجـــي، 
اللـــذان يقدمـــان إطـــار العمـــل أليـــة ممارســـة حقيقيـــة وال 
يمكـــن أن تتأســـس ممارســـة ناجحـــة فـــي صناعـــة التحكيـــم دون 

التوافـــق مـــع مقتضياتهمـــا.

ـــي  ـــة الت ـــدو- فهـــو الكيفي ـــي -بحســـب الن ـــا المســـتوى الثان أم
يجـــري بهـــا التحكيـــم، فعنـــد النظـــر إلـــى الممارســـة الدوليـــة 
المتبعـــة فـــي هـــذا الصـــدد سنكتشـــف أن عمليـــة التحكيـــم 
تجـــري مـــن خـــالل النمـــوذج اإلنغلوأمريكـــي، القائـــم علـــى نظـــام 

ـــا عـــن نظـــام التمحيـــص. ـــف كليًّ المغارمـــة المختل

فنظـــام المغارمـــة يضـــع هيئـــة التحكيـــم فـــي موضـــع مختلـــف عمـــا 
هـــي عليـــه فـــي نظـــام التمحيـــص، والنمـــوذج اإلنغلوأمريكـــي فيـــه 
َحـــلٌّ لكثيـــر مـــن المعضـــالت التـــي تواجـــه بيئـــات التحكيـــم المحليـــة 
القائمـــة علـــى نظـــام التمحيـــص، والتـــي ال تقـــوم علـــى أســـاس 
المســـاواة واالســـتماع العـــادل إلـــى أطـــراف النـــزاع، وال يتصـــرف 

فيهـــا المحكـــم علـــى أســـاس محايـــد.

ويقـــول النـــدو إنـــه مـــن خـــالل هـــذا النمـــوذج، تتصـــرف هيئـــة 
التحكيـــم علـــى أســـاس محايـــد وتنـــأى بنفســـها عـــن جميـــع األطـــراف، 
وتتلقـــى حيثيـــات القضيـــة مـــن المستشـــار القانونـــي لـــكل طـــرف 
عبـــر المرافعـــة الكتابيـــة ثـــم الشـــفاهية، وهـــو مـــا يختلـــف جذريـــا عـــن 
نمـــوذج التحكيـــم القائـــم علـــى نظـــام التمحيـــص، حيـــث تعمـــل هيئـــة 
التحكيـــم علـــى نحـــو اســـتباقي وتبـــادر بطـــرح التســـاؤالت وتشـــكل 

مراحـــل التحكيـــم بنفســـها.

نمـــوذج »المغارمـــة« الـــذي تنـــأى فيـــه هيئـــة 
ــن  ــة مـ ــر عدالـ ــراف، أكثـ ــن األطـ ــم عـ التحكيـ
نمـــوذج »التمحيـــص« الـــذي تعمـــل فيـــه 
اســـتباقيا وتشـــكل مراحل التحكيم بنفســـها

الخبير الدولي توبي الندو

محامي ومحكم مستقل في غرف محاكم إيسكس في لندن	 
َيْمُثل كمستشار أمام المحكمة اإلنجليزية ومحكمة سنغافورة 	 

وفي عمليات التحكيم الدولي على مستوى العالم
حاصل على جائزة Legal 500 لـ “المحامي رفيع المستوى في 	 

التحكيم الدولي للعام” في 2017

مــن بيــن عشــرات المتحدثيــن الدولييــن الذيــن اجتمعــوا تحت ســقف المؤتمــر الدولــي الثاني للمركز 
الســعودي للتحكيــم التجــاري، جــاءت الكلمــة الرئيســية للمؤتمــر لتكــون بوصلــة عمليــة تحــدث فيهــا 
ســعادة األســتاذ توبــي النــدو، أحــد أبــرز رمــوز صناعــة التحكيــم التجــاري علــى مســتوى العالــم، عــن 
األســس القانونيــة لصناعــة التحكيــم التجــاري الدولــي، والمرتكــزات التــي ال بــد أن تتوافــر عليهــا أيــة 

ممارســة ناشــئة فــي هــذه الصناعــة.
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فــي أعقــاب اإلقبــال الواســع علــى الدفعــة األولــى مــن 
 )SCCA( البرنامــج، أعلن المركز الســعودي للتحكيــم التجــاري
عــن فتــح بــاب االنضمــام إلــى الدفعــة الثانيــة مــن الزمالــة 
الدولية في التحكيم التجاري، البرنامج التأهيلي األول من 
نوعه في المملكة العربية السعودية الذي ينظمه المركز 
ميــن  بالشــراكة مــع المجمــع الملكــي البريطانــي للمحكَّ

.)CIArb( المعتمديــن

وانطلق التسجيل في الدفعة الثانية من »زمالة التحكيم« 
اعتبارا من يوم السبت )30 نوفمبر 2019م يوافقه 3 ربيع 
الثاني 1441هـ(، فيما سُتعَقد البرامج التدريبية في مدن 
الرياض وجدة والدمام للمســارين العربي واإلنجليزي بدءا 
من منتصف شهر يناير 2020، وسيتوقف التسجيل عند 

امتالء المقاعد المتاحة.

وتأتــي هــذه الخطــوة بعــد اإلقبــال النوعــي علــى الدفعــة 
األولى من البرنامج وامتالء مقاعدها في وقت قياســي 
ومشــاركة رمــوز وقامــات مهنيــة رفيعــة ذات صلــة ببيئــة 

التحكيــم التجــاري فــي المملكة. 

وشــهدت الدفعــة األولــى مــن »زمالــة التحكيــم« انضمــام 
150 مشــاركا مــن ســت مــدن فــي المملكــة إضافــة إلــى 
مشــاركين مــن  عــدة دول خارج المملكــة. وإلى جانب التنوع 

ــن  ــا بي ــا مهني الجغرافــي للمشــاركين، شــهدت الدفعــة تنوع
المشاركين، من مستشارين قانونيين وشرعيين ومسؤولين 
فــي إدارات العقــود وإدارات المشــاريع فــي كبــرى الشــركات 

فــي المملكــة .

وُيَعــد برنامــج الزمالــة الدوليــة فــي التحكيــم التجــاري واحــدا مــن 
أدوات التأهيــل المعرفــي والمهاري في التحكيــم، الذي يقدم 
باللغتين اإلنجليزية والعربية بمستوياته الثالث للمرة األولى 
ــة  ــن مجتازيــه مــن إحــراز عضوي ــم، ويَمّك علــى مســتوى العال
ميــن واالنضمــام إلــى  المجمــع الملكــي البريطانــي للمحكَّ

النخبــة مــن المحكميــن الدوليين. 

وتتنوع درجة عضوية المجمع البريطاني إلى منتسب وعضو 
وزميــل، طبقا للمســتوى المجتــاز من برنامــج الزمالة، وتحظى 
هــذه العضويــة بالقبــول فــي أكثر مــن 130 دولة حــول العالم.

ويتألــف برنامــج الزمالــة الــذي أطلقــه المركــز عبــر الموقــع 

إقبال نوعي على مقاعد البرنامج
زمالة التحكيم تستقطب النخبة

صورة جماعية لقيادات المركز والمجمع الملكي البريطاني للمحكمين في حفل تدشين الزمالة من لندن

حامـــل الزمالـــة ينضـــم إلـــى شـــبكة مـــن 
ميـــن الدولييـــن تضـــم 16 ألـــف  المَحكَّ

ـــة عضـــوا فـــي 130 دول
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ثالثــة  مــن   )www.SCCA.CIArb.org( اإللكترونــي 
مستويات، تبدأ من قانون وممارسات وإجراءات التحكيم 
الدولــي، ثــم قانــون االلتزامــات، وأخيــرا األدلــة واتخــاذ 
القــرار وكتابــة األحــكام التحكيميــة؛ تســتند جميعهــا إلــى 
األنظمــة واللوائــح الدوليــة المتَبعــة فــي صناعــة التحكيــم 
المؤسســي، علــى رأســها القانــون النموذجــي وقواعــد 
التحكيــم للجنــة األمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي 
اإلقليميــة  التحكيــم  وقوانيــن  وأنظمــة  )أونســيترال(، 

والوطنيــة.

 )SCCA( وينفذ البرنامج المركز السعودي للتحكيم التجاري
بوصفــه األيقونــة الوطنيــة لصناعة التحكيم المؤسســي 
فــي المملكــة، بشــراكة متميــزة مــع المجمــع البريطانــي 
للمحكميــن المعتمديــن )CIArb( الــذي أرســى قواعــد 
البرنامــج انطالقــا مــن خبرتــه العريقــة فــي تطويــر خدمــات 
بدائــل تســوية المنازعــات دوليــا علــى مــدار أكثــر مــن 100 

عــام.

وتتــراوح مــدة المســتوى التعليمــي الواحــد من ثالثــة إلى 
خمســة أشــهر، وتعتمد أساســا على ذاتية المشــارك في 
التلقــي واالكتســاب، وتحــت اإلشــراف المباشــر مــن خبراء 
ــر منصــة  ــراء المجمــع الملكــي البريطانــي عب المركــز وخب

التعلم اإللكترونــي للبرنامج.

وينتهــي المســتوى التعليمــي باختبــار لتقييــم الحصيلــة 
المعرفية للمشــاركين، ويؤهل المشــارك للحصول على 
درجــة مــن درجــات عضويــة المجمــع البريطانــي، انتهــاًء 
بالمســتوى الثالث الذي يترشــح مجتازه إلى اكتساب زمالة 
المجمــع وانضمامــه إلــى قائمــة النخبــة مــن المحكميــن 

الدولييــن فــي مختلــف أنحــاء العالــم.

من جولة التدريب األولى لزمالة التحكيم في 
مدينة جدة.
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39 فريقا من 24 جامعة في 18 مدينة 
تشارك في منافسات التحكيم الطالبية

 )SCCA( وقــد أطلــق المركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري
بالشــراكة مــع برنامــج تطويــر القانــون التجــاري فــي وزارة 
التجــارة األمريكيــة )CLDP(  منافســة التحكيــم التجــاري 
الطالبيــة باللغــة العربيــة األولــى مــن نوعهــا بهــذا الحجم 

ــة القانــون فــي جامعــة  فــي العالــم، وقــد اســتضافت كلي
األميــر ســلطان بمدينــة الريــاض حفــل إطــالق البرنامــج الذي 
حضرتــه وتحدثــت فيــه نائبــة الســفير األمريكي فــي الرياض 
الســيدة مارتينا ســترونغ، باإلضافة إلى اســتضافة فعاليات 

 )SCCA( ضمــن فعاليــات مؤتمــره الدولي الثاني، َنّظم المركز الســعودي للتحكيــم التجــاري
برنامجا تدريبيا نوعيا للطالب والطالبات المشاركين في منافسة التحكيم التجاري الطالبية 
)SCCA Arabic Moot(، شــارك فيــه نخبــة مــن الخبــراء الدولييــن، إلثــراء مراحــل المنافســة 

وتعزيــز الُبْعــد العملــي للدراســة األكاديمية التي يتالقها الطالــب خالل رحلته الجامعية.

صـــورة مـــن حضـــور البرنامج التدريبي لمنافســـة التحكيـــم الطالبية في مدينة الرياض.
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البرنامــج التدريبــي الخــاص الــذي امتــد ليوميــن كامليــن 
مــه نخبــة مــن أســاتذة القانــون وخبــراء التحكيــم  وقدَّ
الدولــي، علــى رأســهم البروفيســور جــورج عفاكــي مــن 
باريــس، والدكتــور أحمــد أورفلــي مــن تونــس، والدكتــور 
كمــا  مصــر،  مــن  الغفــار  عبــد  مصطفــى  القاضــي 
ــة مــن الشــباب الســعوديين  ــب نخب شــارك فــي التدري
والســعوديات المشــاركين ســابقا في منافسة التحكيم 

.)Willem C. Vis Moot( التجــاري الدوليــة

وحملــت جلســات البرنامــج التدريبــي عــدة جــوالت مــن 
ــَرق المشــاركة، دارت  التفاعــل والنقــاش مــع طــالب الِف
علــى أســاس تحليــل قضيــة المنافســة وتسلســلها 
الرئيســية،  مرتكزاتهــا  علــى  الضــوء  وإلقــاء  الزمنــي، 

والمصــادر القانونيــة التــي تســتند إليهــا. 

كمــا حملــت جلســات البرنامــج تعريفــا بقواعــد التحكيــم 
لــدى المركــز الســعودي للتحكيــم التجاري ونظــام التحكيم 
وطالبــات  طــالب  لربــط  المملكــة،  فــي  الســعودي 
الشــريعة والقانــون واألنظمــة بواقــع بيئــة التحكيــم 
الدوليــة،  الممارســات  بأفضــل  وربطهــا  الســعودية 
إضافــة إلــى جلســات للتدريــب علــى تطويــر الدفــوع 
والحجــج واســتراتيجيات البحــث الالزمــة في هــذا الصدد.

ومــن المنتظــر أن تمــر النســخة األولــى مــن المنافســة 
عبــر مراحــل زمنيــة متعــددة، تشــمل تســليم مذكــرة 
المدعــي ومذكــرة المدعــى عليــه، وأســبوع المرافعــات 
الشــفهية، ثــم إعــالن نتائــج المنافســة فــي أواخــر شــهر 

مــارس 2020.

صناعة  المستقبل

 )SCCA Arabic Moot( منافســة التحكيــم التجاري الطالبيــة
ــى مــن نوعهــا علــى مســتوى  ــادرات األول واحــدة مــن المب
المملكــة العربيــة الســعودية، أطلقهــا المركــز الســعودي 
للتحكيــم التجــاري بهــدف االســتثمار فــي مســتقبل صناعــة 
التحكيــم التجــاري فــي المملكــة، وتنفيذهــا عبــر سلســلة من 
مذكــرات التفاهــم مــع مجموعــة مــن الجامعــات الســعودية، 

لتفعيــل التعــاون األكاديمــي بيــن الطرفيــن وتمكيــن طلبــة 
كليــات الشــريعة والقانــون واألنظمــة مــن خــوض تجــارب 

افتراضيــة فــي التحكيــم التجــاري.

ــة شــهر  ــة التســجيل حتــى إغالقــه بنهاي ــداء مرحل ــذ ابت ومن
التجــاري  التحكيــم  منافســة  لقَيــت  الماضــي،  ســبتمبر 
الطالبيــة إقبــاال واســعا مــن الجامعــات الســعودية حــول 
ــزز  ــل المنافســة ويع ــري مراح ــة مــن المنتظــر أن يث المملك
الُبْعــد العملــي للدراســة األكاديميــة التــي يتلقاهــا الطالــب 
لة فــي  خــالل رحلتــه الجامعيــة، وقــد بلــغ عــدد الِفــَرق المســجَّ
المنافســة 39 فريقــا مــن 24 جامعــة فــي 18 مدينــة حــول 
ــة التدريــس  المملكــة، يشــرف عليهــم 68 مــن أعضــاء هيئ

ــف الجامعــات. فــي مختل

الطالبيـــة مبـــادرة  التحكيـــم  منافســـة 
نوعيـــة تســـاهم فـــي صناعـــة مســـتقبل 
العربيـــة  بالمملكـــة  التجـــاري  التحكيـــم 

الســـعودية والعالـــم العربـــي
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