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:إحدى مبادرات                                         و                          

تسهيل ممارسة األعمال❖

تشجيع االستثمار الوطني واألجنبي❖

التحكيم املؤسس ي
وطـنرؤيـــة

توطين صناعة التحكيم املؤسس ي في اململكة



ضمن (توطين صناعة التحكيم املؤسس ي في اململكة)ماذا يعني كون 

مشاريع                         ؟

التأكد من كونه أولوية للوطن البد من تحقيقها➢

ضمانة تكامل جميع الجهات الحكومية وغيرها في تحقيق املشروع➢

االستفادة من موارد الرؤية في املتابعة والتنسيق واإلشراف➢

التمكين التنظيمي واللوجستي➢

التحكيم املؤسس ي
وطـنرؤيـــة



ن اململكة صناعة التحكيم املؤسس ي ِّ
 
:توط

جاريةلإلسهام في بناء الثقة في املنظومة العدلية والت

ن لتطوير القدرات والكفاءات الوطنية من املحكمين واملحامي

ء لتوفير بديل وطني يجنب الدولة مخاطر اللجو
إلى مراكز تسوية منازعات االستثمار األجنبي

اكمللحد من تدفق القضايا إلى املح

ليلصرف تكاليف تسوية املنازعات في السوق املح

اململكةلتخفيض تكاليف تسوية منازعات األعمال في

وليةلرفع ترتيب اململكة في التقارير واملؤشرات الد

التحكيم املؤسس ي
وطـنرؤيـــة



تعاون ..ثقة ..تعرُّف

مشروع إحالة دعاوى 
الوساطة من املحاكم 
التجارية إلى املركز

إدراج شرط التحكيم النموذجي 
تحت إدارة املركز في العقود 

االسترشادية للوزارة

أخرى 

التحكيم املؤسس ي
وطـنرؤيـــة
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عية البنية التشريجاهزية املركز

د إلى قانون األونسيترال ال: املحور األول  نموذجينظام التحكيم السعودي مستنِّ
م2012نظام التحكيم السعودي 

خيارات أوسع لألطراف
ق القانون واجب التطبي

قواعد مؤسسية

يممكان ولغة التحك

املحكمون 

دعم القضاء للتحكيم
تعيين املحكمين

لة التدابير املستعج

اءدعوة  الشهود أو الخبر 

يةاإلنابة القضائ

قوة نظامية ألحكام 
التحكيم

افحكم غير قابل لالستئن

دعاوى البطالن محصورة 
وفي إطار زمني محدد

يةتنفيذ األحكام الوطنية واألجنب
عودينظام التنفيذ َيُعد أحكام التحكيم الس

سندات تنفيذية

م1958اململكة عضو في اتفاقية نيويورك

نقلة نوعية
ملتنفيذ أحكام التحكي

م2012نظام التنفيذ السعودي

االنتقال من ديوان املظالم إلى محاكم تنفيذ متخصصة

إجراءات سهلة وسريعة وفاعلة في التنفيذ

يةأحكام التحكيم املذيلة بأمر التنفيذ سندات تنفيذ

نهامنح صالحيات عالية لقضاء التنفيذ م
رهااملنع من السفر وتجميد الحسابات وغي

:املحور الثاني



مية البنية التنظي جاهزية املركز

لىأعوفقواألدلةواملعاييرالقواعدإصدار❖
يةالدولاملؤسساتأعرق وبشراكةاملعايير

(AAA-ICDR).



جاهزية املركز
الخصوصية

ةالترجمة الفوري

قاعات اجتماعات
جانبية

حفظ الوثائق

تقنية اجتماع
هاتفي ومرئي

ة البنية التحتي

.مرافق وتقنية بأحدث املواصفات❖



مكاتب املحاماة 

واالستشارات الدولية

القطاع الخاص

املحامون واملهتمون 

املحليون 

املنظمات والجهات 

الدولية

عالقات فاعلة

ات شراكات وتعاون مع أبرز املنظمات والجه❖
.الحكومية والخاصة، محلًيا ودولًيا

جاهزية املركز



جاهزية املركز
زةاستقطاب كفاءات متمي  

موظفينمنالكوادرأفضلتوظيف❖
منةمتميز بياناتقاعدةوبناءومستشارين

.دوليينمحكمين



وليالتواصل والتمثيل الدجاهزية املركز

كيةالواليات املتحدة االمري دةاململكة املتححدةاإلمارات العربية املت



إحصائياتجاهزية املركز

لت لدى املركز منذ تأسي سه قضايا ُسّجِّ

13
أسبوع هي متوسط مدة نظر الدعوى لدى املركز

AAA-ICDRبينما متوسط مدة نظر القضايا لدى 

.هو من                                            

25

ضمن الجنسيات املتعددة ألطراف القضايا مابين أطراف 
سعودية وأجنبية

وفرنسا-بريطانيا -أمريكا-أملانيا

سنة-أشهر 6
44%

القضايا 
املصرفية

44%
القضايا 
اإلنشائية

11%
قضايا 

السوق املالية

ةالقضايا اإلنشائي
38%

قضايا السوق 
المالية

8%

ةالقضايا المصرفي
30%

قضايا التوريدات
8%

المنازعات العقدية
16%

تصنيف القضايا املسجلة لدى املركز



ةشهادات مستقلجاهزية املركز

مشرق مستقبل
تقدمبريعتالرائعةالتحكيميةقواعدهوإطالقالسعوديالتجاري التحكيممركزإنشاء"

اقتصادفييةاألجنبواالستثماراتاألعمالقطاعثقةيعزز أناملتوقعومنجًداكبيرإيجابي
 بالفعلرأينالقد.اململكة

ً
منمزيدسلكون سيأنهمونؤمناملركز،قواعدبتبنيتقومأطرافا

ينبغيالتيو وموثوقةقويةتجاريةنزاعاتفضوسيلةهوالتحكيمبأننحواالعترافالتحول 
".وتبنيهابهااالعترافيتمأن

مكتب كاليد آند كو للمحاماة
2017يناير 

داململكة،فيالحاليالتحكيميالنظام" بواسطةُوجِّ
َل والتحكيمنظام كمِّ

ُ
لتحكيملالسعوديباملركزوأ

السابقالنظامعنتحسنشكبدون هوالتجاري 
حيسمالتحكيمنظام.بهمرحبتغييرهوولذلك

إجراءاتباملتعلقةالنواحيبعضإدارةبحريةلألطراف
قواعدالأوالتحكيمهيئةاختيارقواعدالتحكيم،مثل

منرأكبقدرموفرًة التحكيم،إجراءاتعلاملنطبقة
يفاملحاكمتدخلعدمتقريًبامعواملرونة،الثقة

ميزةدميقالتجاري للتحكيمالسعودياملركز.اململكة
الجهاتانيعنيهذالذلك،.املحلياملؤسس يالتحكيم
لكة،املمداخلنزاعاتهاتسوي سوفوالتياألجنبية
ةبواسطنزاعاتهاتسويةفرصةعلىتحصلسوف
 بالغرضويفيعصري،نظام

ً
كانامعكسعلىكامال

".املاض يفييجري 
حاماةمكتب شيرمان و ستيرلينغ للم

2017يناير 



دليل عمليات تسوية

ية املنازعات االلكترون

(املرحلة األولى)

قواعد اإلجراءات 

كيماملستعجلة في التح

ل خدمة التعيين من قب

املركز السعودي 

للتحكيم التجاري 

إدارة املركز لقضايا 

تحكيم حر

مشاريع قادمةجاهزية املركز

تطوير وإطالق حزمة من 
املنتجات النوعية في 

مجال التحكيم
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القضاءوجه املقارنةالتحكيم

األصل عالنية الجلسات مما يتعارض مع السرية السرية والخصوصيةدرجة عالية حيث إن الجلسات بين األطراف وهيئة التحكيم فقط

حدد من املحكمة تقلل السرعة واملرونةسرعة اإلجراءات ومرونتهاإجراءات سريعة ومرنة مبنية على اتفاق األطراف
ُ
إجراءات ومواعيد ت

خيارات خارجة عن رغبة األطراف، مثل خبرة القاض ي أو مكان انعقاد جلسات االستماعخيارات األطرافتحكيمحرية مبنية على رغبة األطراف، كاختيار القانون املنطبق ومكان ولغة ال

أحكام تقبل االستئناف تؤثر سلًبا على سرعة فصل املنازعةاألحكامأحكام نهائية وملزمة غير قابلة لالستئناف 

بين الدول صعوبة في تنفيذ األحكام في الدول األجنبية نظًرا التفاقيات املعاملة باملثلتنفيذ األحكام1958أحكام قابلة للتنفيذ في جميع الدول املوقعة على اتفاقية نيويورك 

ملاذا املركز ؟



ملاذا املركز ؟

يالتحكيم املؤسس وجه املقارنةالتحكيم الحر

ضمان الحياد

تعيين املحكمين

التبليغ

أتعاب املحكمين وإعادة التقدير

مراجعة األحكام

قوعد إجرائية

خدمات تقنية

مين
َّ
وجود قوائم محك

توقع التكاليف 



ملاذا املركز ؟

بشكل عام ➢

القواعد➢

التنفيذ➢

مي➢
ّ
نقائمة املحك



بشكل عام 
ملاذا املركز ؟

ةالجاهزية البشرية والتقني قواعد السلوك األخالقي 
للمحكمين واألطراف 

واملوظفين

ةاستيعاب املمارسات املحلي الشريعة والنظام العام



القواعد

تشكيل هيئة التحكيم 
وإفصاحات املحكمين

إدخل األطراف اإلضافية التدابير املستعجلة واملؤقتة 
والتحفظية

اإلبالغ وحساب املدد

قواعد معتمدة لضبط العملية اإلجرائية 

ملاذا املركز ؟

مراجعة أحكام التحكيم
تعيين ورد واستبدال 

املحكمين
أتعاب املحكمين اإلفصاح والحياد



كةالتنفيذ في اململ

عدم اختصاص محاكم 

ةاململكة بنظر املنازع

:أن الخصوم 

فوا بالحضور -
ّ
ل
ُ
ك

 صحيًحا-
ً

لوا تمثيال
ّ
ُمث

نوا من الدفاع عن أنفسهم-
ّ
ُمك

عدم تعارضه مع حكم أو أمر 

جهة صدر في املوضوع نفسه من

ةقضائية مختصة في اململك
عدم مخالفة النظام العام في

أحكام الشريعة )اململكة 

(اإلسالمية

نهائية الحكم

لاملعاملة باملث

ملاذا املركز ؟
حكم تحكيم أجنبي

يذوجوب إثبات عدة حاالت قبل التنف

حكم تحكيم وطني

إجراءات محددة ومرنة

التنفيذ مباشرة
( يوم60)بعد مض ي 

ندون الطعن بالبطال 

نهائي وملزم 
غير قابل 
لالستئناف 



مي املركز
 
قائمة محك ملاذا املركز ؟

م
َّ
محك

176
سعودي73

أجنبي  103 محكم ضمن قائمة محكمي 16

املركز  يحملون جنسيتين

23
جنسية

تخص ص

11
لــغـــة

15

English

العربية

Español
Italiano Português

Nederlands

русский

Ελληνικά
한국어

ִעבִרית

日本語

-ميةاملصرفية اإلسال -الطاقة-النفط والغاز
وتقنية االتصاالت-امللكية الفكرية-اإلنشاءات

األوراق -العقارية-االستثمار-املعلومات
-االندماج واالستحواذ-سوق املال-املالية

-الحتكاراملنافسة وا-التأمين-البنية التحتية
املسؤولية التقصيرية



مي املركز
 
قائمة محك ملاذا املركز ؟

مي قطاع الطاقة
 
 Arif Hyder Aliمحك

(Dechert LLP) Washington DC.
Judith Gill 

( Allen & Overy) Singapore.

Kevin O'Gorman
(Norton Rose) Houston. Philip Kimbrough 

(Kimbrough & Associés) Paris.

Dr. Saud Al-Ammari
Al-Khobar



مي املركز
 
قائمة محك ملاذا املركز ؟

مي قطاع التعدين
 
Michael Moserمحك

(20 Essex Street) Hong Kong.

David Haigh 
(Burnet Duckworth & Palmer LLP) Calgary.

Laurence Shore
(BonelliErede) Milan.

Patricia Galloway 

( Galloway Arbitration) US-Washington

Dr. Ziad Al-Sudairy

Riyadh



مي املركز
 
قائمة محك ملاذا املركز ؟

مي قطاع اإلنشاء
 
محك

Albert Bates 
( Pepper Hamilton LLP) Pittsburgh.

Adrian Bastianelli 
( Peckar & Abramson) Washington DC.

Douglas Jones 
Sydney.

Peter Aeberli
(3PB Barristers ) London.



مي املركز
 
قائمة محك ملاذا املركز ؟

مي قطاع 
 
محك

البنية التحتية

Lucy Reed 
(Freshfields) Singapore.

Donald Martson
(Marston |International ADR) Toronto. 

Marc Blessing 
(Bär & Karrer) Zurich.

Melida Hodgson
(Folly Hoag LLP) Washington DC.
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صياغة شروط بدائل تسوية املنازعات



أهمية شروط تسوية املنازعات

.تنظيم أي نزاع مستقبلي محتمل ونتائجة•

.تنظيم مستقبل األعمال بين األطراف املتعاقدين•

.عنصر رئيس ي في إنفاذ العقود•

ا•
ً
.سن النيةمرحلة مابعد ح-إن لم تتم صياغة شرط تسوية املنازعات بشكل جيد، فإنه من الصعب إصالحه الحق

.الشرط الباثيولجي، ينتج عنه التأخير، واملصاريف والنتائج غير املرضية•

(.شرط منتصف الليل)في املمارسة؛ يطلق على شرط تسوية املنازعات في آخر العقد •



خيارات شروط تسوية املنازعات

شرط أحادي أم متعدد املراحل ؟•

متزامن أم متتابع ؟•

تحكيم حر، مؤسس ي  أم هجين ؟•

في حال كونه تحكيم مؤسس ي، ماهي املؤسسة وماهي القواعد ؟•

نطاق املنازعة تعاقدية أم غير تعاقدية ؟ •



شرط نموذجي أم صياغة من الصفر؟

:الشرط النموذجي•
مختصر•

متكامل مع قواعد التحكيم باإلحالة•

:البدء من الصفر•
ار يجب أن يتم أخذ جميع النواحي اإلجرائية بعين االعتب•

بيققد تؤدي إلى شرط تسوية منازعات رديء ال يمكن التط•



كيف تساعد الوساطة
األفراد، والشركات 

ومحاميهم
في المملكة العربية السعودية 

جيمس ماكفرسون،•
خبير دولي في بدائل تسوية المنازعات

مستشار خاص،•

المركز السعودي للتحكيم التجاري •



مزايا الوساطة

لى التفكير ينبغي على المستشار القانوني تشجيع األفراد، عند وجود نزاعات فيما بينهم، ع
.بشكل جدي في اللجوء إلى الوساطة كطريق لتسوية خالفاتهم

.   ولكن من الضروري أن نوضح لهم ما الذي تقدمه عملية الوساطة

فبالرغم من أن الوساطة ال يمكن أن تضمن لهم نتائج محددة، 
.يدرك المحامون أنه ثمة مزايا ملحوظة بوجه عام توفرها لهم الوساطة



؟"الوساطة"ما هي 

:  التعريف التقليدي للوساطة

. الوساطة هي حوار يسهله شخص محايد وموثوق به

:  التعريف األبسط

التفاوض الميسَّر 



من هو وما الذي يسعى إليه؟-الوسيط 

.يشمل دور الوسيط مجموعة واسع من األفراد، والمهن، والمنظور الثقافي•

:ابحث عن شخص•
حاصل على تدريب عملي في مجال الوساطة* 

كوسيطلديه خبرة *  
(  يتهبذل العناية الواجبة، ومراجع يمكن الرجوع إليها لتزك)لديه سمعة جديرة بالثقة *  
.لكعلى سبيل المثال الصيرفة والتعدين، وما إلى ذ-لديه خلفية موضوعية مثالية *  



طةمفتاح تحقيق النجاح في الوسا

:التأكد مسبقًا من فهم جميع األفراد لعملية الوساطة، وبعد ذلك يجب•

الذين لديهم معرفة ذات صلة-إشراك األفراد المناسبين< أ

لديهم صالحية إلجراء التسوية -

ما الذي يمكن توقعه-:يعرف األطراف< ب

كيفية إعداد -

المعلومات-إعداد < ج

األفراد من الناحية الفكرية والعاطفية-

األفراد لالستماع -

األفراد ليكون مبتكرين  -



التكلفة•

السرعة  •

الرضا•

االمتثال•

االكتمال •

التحكم•

التمكين •

العالقات•

قابلية التطبيق•

نتائج أفضل•

المرونة•

مزايا الوساطة



والسرعةالتكلفة 

: انخفاض التكلفة•
.  تعد الوساطة أقل تكلفة من التحكيم أو التقاضي

:  تسوية سريعة•
اف يمكن أن تستغرق إجراءات المحاكم عدة أشهر، وربما عدة سنوات، في حالة استئن

.    القضية
عندما يرغب األطراف في المضي قدًما ومواصلة أعمالهم وحياتهم، ربما تكون 

.  الوساطة هي الوسيلة المرغوب فيها للحصول على نتائج أسرع



الرضا واالمتثال

:  الوصول إلى نتائج مرضية للطرفين•

مساعدة بوجه عام يكون األطراف أكثًرا رضا عن الحلول التي تم التوصل إليها معًا ب

ي يفرضها ، مقارنة بالحلول الت(مثالً وسيط)طرف ثالث دوره تيسير عملية التفاوض 

(  مثل القاضي أو الُمحّكم)عليهم طرف ثالث يكون هو متخذ القرار 

: زيادة معدل االمتثال•

ن طريق بوجه عام من المرجح  أن يمتثل األطراف الذين توصلوا إلى اتفاق فيما بينهم ع

طراف الوساطة للشروط التي توصلوا إليها ويمثلون لهذا االتفاق أكثر من امتثال األ

المعلوم فعلى سبيل المثال، من.  الذين فرض عليهم طرف ثالث وهو متخذ القرار حالً 

م أن أطراف  التقاضي دائًما ما يمتنعوا عن االمتثال لألحكام التي تصدر من محاك

.    التنفيذ



االكتمال والتفصيل

اتفاقات شاملة ومخصصة حسب الطلب •
لمسائل تمتاز التسويات التي يتم الوصول إليها عبر الوساطة بالقدرة على معالجة ا

.  القانونية والخارجة عن اإلطار القضائي
نب النفسية فغالبا ما تشمل االتفاقات التي تتم عبر الوساطة المسائل اإلجرائية والجوا

.  التي تخرج عن النطاق المالئم أو المرغوب به في المحكمة
.  همويستطيع األطراف صياغة التسوية وفق ما يلبي احتياجاتهم ويالئم أوضاع



التحكم والتمكين

ن يتمتع األطراف الذي:  درجة أكبر من التحكم بالنتائج والقدرة على التنبؤ بها•
لتوصل إليها يتفاوضون بشأن تسوياتهم بدرجة أكبر من التحكم في النتائج التي يتم ا

.  لتسوية نزاعاتهم
نها في التسوية وتكون المكاسب والخسائر أكثر قابلية للتنبؤ في التسوية عبر الوساطة م

.  عبر التحكيم أو القضاء

:   التمكين الشخصي•
قوة مقارنة عادة ما يشعر األفراد الذين يتفاوضون بشأن تسوياتهم بمستوى أعلى من ال

.   بمن يلجأ إلى وكالء، مثل المحامين، لتمثيلهم
لشخصية ويمكن أن توفر المفاوضات التي تتم خالل الوساطة منصة للتعرف على قوة ا

.  والتأثير وممارستهما



العالقات والتنفيذ

المحافظة على العالقة المستمرة •

:  أو إنهاء العالقة بطريقة أكثر ودية

.  عادة ما تحدث منازعات كثيرة في سياق عالقات سوف تستمر على مدار سنوات في المستقبل

ة العمل على كما أن التسوية التي تتم عبر الوساطة التي تلبي مصالح جميع األطراف غالبا ما تحمي عالق

. ًرانحو ال يمكن تحقيقه في إجراءات اتخاذ قرار يكون فيها أحد الطرفين رابًحا والطرف اآلخر خاس

. ويمكن أن تجعل الوساطة عملية إنهاء العالقة تتم بطريقة أكثر ودية

:  الوصول لقرارات عملية وقابلة للتطبيق•

.  تنفيذيستطيع األطراف الذين يسوون خالفاتهم عبر الوساطة معالجة التفاصيل الدقيقة لضمان ال

نسبة لطريقة ويمكن أن تشمل االتفاقات التي تتم عبر التفاوض والوساطة إجراءات معدة حسب الطلب بال

.  تنفيذ القرارات

. وذه الحقيقة تعزز احتمالية امتثال األطراف لبنود التسوية



النتائج األفضل والمرونة

حد االتفاقات التي تكون أفضل من مجرد حلول وسط بسيطة أو نتائج يكون فيها أ•

:  الطرفين رابًحا والطرف اآلخر خاسًرا

نها إن المفاوضات القائمة على المصلحة والتي تتم عبر الوساطة يمكن أن ينتج ع

رد حلول تسويات مرضية بدرجة أكبر لجميع األطراف مقارنة بالقرارات التي تعطي مج

.  وسط

:  قرارات تدوم عبر الزمن•

زاع في غالبا ما تبقى التسويات التي تتم عبر الوساطة عبر الزمن، وفي حال وقوع ن

في وقت الحق، من المرجح أن يستفيد األطراف من المنصة التعاونية لحل المشكالت

.تسوية خالفاتهم بدالً من مواصلة نهج الخصومة والتقاضي



املحور السادس

ملحة تاريخية1.

التحكيم املؤسس ي، رؤية وطن2.

جاهزية املركز3.

ملاذا املركز ؟4.

صياغة شروط بدائل تسوية املنازعات5.

ماذا بعد ؟6.



ماذا بعد ؟

تجاري املركز السعودي للتحكيم الإدراج شرط التحكيم بإدارة 
وفق قواعده في العقود التجارية 

وأبه،تتعلقأوالعقدهذاعنتنشأمطالبةأوخالفأومنازعةأي“
ويديرهاالتحكيمطريقعنتسّوى بطالنه،أوإنهائهأوبهاإلخاللعن

”لديهالتحكيمقواعدوفقالتجاري للتحكيمالسعودياملركز



ماذا بعد ؟

ضمانة التوافق مع الشريعة؛✓

مين ذوي خبرة وتخصص؛✓
ّ
اختيار محك

سرعة وفاعلية وجودة املخرجات؛✓

إمكانية التنفيذ العالية؛✓







شكًرا لكم


