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 املؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي للتحكيم التجاري 

اقع والطموح –تطور التحكيم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا   الو

 الرياض، اململكة العربية السعودية

 2019أكتوبر  14-15

 

 

 أحدث مستجدات املركز السعودي للتحكيم التجاري وتطورات السوق 

 كريستيان بي. ألبرت رئيس إدارة تسوية املنازعات باملركز السعودي للتحكيم التجاري 

 

 

 

 أصحاب املعالي،

 الضيوف الكرام،

 السيدات والسادة،

 

إنه ملن دواعي سرررروري أن أربك بكم  رة أ ري نيابة عن املركز السرررعودي للتحكيم التجاري. ولكد ئرررارل رئيس  جلس إدار نا 

أن أقدم لكم ملحة فنية أكبر عن الخد ات والتطورات الجديدة اآلن  بال عل  عكم رؤيتنا وإنجازا نا. وأريد ورئيسرررررررررررررنا التن ي ي 

 باملركز، يلي ذلك عرض بعض  طورات السوق املختارة فيما يتعلق بالتحكيم في اململكة.

 

 آخر مستجدات املركز. 1

 

 الخدمات الجديدة  1.1

 

، قواعررد ارملراعات امل جلررة، أطلكنررا العررام املررااررررررررررررررم  قواعررد إملراعات  حكم التررداب ر املسررررررررررررررت جلررةفيمررا يتعلق بمررد ررا نررا، فكررد 

 . ، ه ه الخد ات أصبحت  تابة في الوقت الراهنوبرو وكول املركز السعودي للتحكيم التجاري ردارة املنازعات إلكترونًيا

 

بأثر . قضرررررررررايا التحكيم الحرويسرررررررررعدنا ه ا العام أن نكدم لكم بعض الخد ات ارضرررررررررافية للكضرررررررررايا ال   يديرها املركز وك لك 

 . د ات ا تيار وتعي ن املحكم ن الجديدة باملركز: فوري، أصرربب بك نان ارطراف اآلن الوصررول إلن املنتجات ارضررافية التالية

وسررررررررأ ناول ه ه الخد ات بالطرم، و ن ثم أطل  السررررررررادة الحضررررررررور   ر التطورات بول  نت  .باملركزالجديدة  اللجنة اردارية

 إدارة املنازعات إلكترونًيا، وال ي  م ارعالن عنه العام املاام .
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 خدمات اختيار وتعيين املحكمين  1.1.1

 

 :ثالثة  نتجات  م زةاسمحو لي بالترك ز علن  املحكم ن و د ات التعي ن، بالنسبة لخد ات ا تيار

 

 سلطة التعيين 1.1.1.1

 

ا لطرق  سررررررررررررررردودةارطراف يصرررررررررررررررل  عنررد  حرراولررة اع  رراق علن  حكم. وفي بررال عرردم اع  رراق، ينون  لجررأهم الوبيررد هو  غررالبررً

 .
ً
إضرررافة  املحكمة. بينما يمكنهم اآلن الحضرررور إلن املركز للحصرررول علن الخد ة املحدودة املتم لة في تعي ن  حكم أو أكرر إداريا

 محكمة الدائمةلِقبل ار  ن العام ل طلك  نالفي بال  وفًكا له ا سرريسررتطي  التعي ناملركز السررعودي للتحكيم التجاري  أن إلن

 املحكمة.، أو عند صدور أ ر  ن للتحكيم وفًكا لكواعد ارونسترال

 

أيام.  7رد املحكم في غضون ل باتطلأي  كديم  أي يدعو املركز ارطراف إلنس ،إفصام كديم  و في بال ،تع ن املحكموبمجرد  

ثم  ،أيررررام 7في غضررررررررررررررون  إلن  كررررديم تعليكرررره علن طلررررك الرد املركز الطرف اآل ردعو يررررسرررررررررررررر ،املحكمرد ل وملود طلررررك في بررررالو

 املركزفررركن فررركن  رررد رررة املركز  نتإ  هنرررا. وإذا قرررام املركز بعزل املحكم،  ،في برررال  م  رررأكيرررد تع ن املحكم. قراره املركزيصرررررررررررررررردر 

  سيمتار
ً
(. 1.330ريال سعودي ) 5.000خد ة  يتم تعيينه. و بلغ الرسوم اردارية له ه العنه لبديال

ً
 دوعر أ ريني  كريبا

 

 خدمة القائمة فقط 2.1.1.1

 

 علن أسرررررررررررررررا  امل هالت والخبرات  15أو  10، 5يمكن لألطراف اآلن اع  رراق علن أن يكرردم املركز قررائمررة  ضررررررررررررررم 
ً
  ب را

ً
 رشررررررررررررررحررا

و طبق هررر ه الخرررد رررة علن ا تيرررار  حكم فرد، ثالثرررة  حكم ن، أو رئيس هي رررة التحكيم. كمرررا أن هررر ه الخررد ررة  وعوا رررل أ ري.

 ارطراف ال    حتا  إلن أسررررررررررررررماع 
ً
. و نتإ   د ة املركز بعد  كديم الكائمة.  ن قبلهم يع ناملحكم ال ي لتع ن تسرررررررررررررراعد أيضررررررررررررررا

 4.000أسررررررررماع، و 5دوعر أ ريني( للكائمة ال    ضررررررررم  800)بوالي  ريال سررررررررعودي 3.000و بلغ الرسرررررررروم اردارية له ه الخد ة  

دوعر( للكائمة ال    1.330ريال سررررررررعودي )بوالي  5.000أسررررررررماع، و 10دوعر( للكائمة ال    ضررررررررم  1.065ريال سررررررررعودي )بوالي 

. و بلغ نسبة الخصم  15 ضم 
ً
 علن الكوائم ارضافية. %50اسما

 

 والتعيينخدمة القائمة  3.1.1.1

 

، عزل التعي ن، الإعرادة  -رد املحكم   كرديم طلرك برال لمركز، وفيل ضرررررررررررررريل هر ه الخرد رة إلن املنت  السرررررررررررررررابق سررررررررررررررلطرة التعي ن 

رسرروم ه ه الخد ة  ي ن س رسرروم . سرريدعو املركز الطرف اآل ر لتكديم تعليكه، ثم يصرردر املركز قراره واسررتبدال املحكم نأ

 قدرها  د ة الكائمة امل كورة أعاله بارضافة إلن 
ً
 دوعر( لنل  حكم يتم تعيينه. 800ريال سعودي )بوالي  3.000رسو ا
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  حويررل أي  ن املنتجررات املرر كورة أعاله   ررد ررات ا تيررار وتعي ن املحكم ن: ارولن علن  البظت ن أ  ر  ن 
ً
يجوز لألطراف دائمررا

 أملرينررا  حسررررررررررررررينررات كب رة علن  تطلبرراتال ررانيررة  ن أملررل ارعررداد لتكررديم هرر ه الخررد ررات  لن قضرررررررررررررريررة يررديرهررا املركز بررالنررا ررل.إ

 لضمان وملود قائمة  حكم ن باملركز ذوي ملودة. اعنضمام إلن قائمة  حكم  املركز،

 

 اللجنة اإلدارية للمركز السعودي للتحكيم التجاري  2.1.1

 

 أن أقدم لكم اللجنة اردارية الجديدة باملركز.  تيب اللجنة اآلن لألطراف ليس في الكضرررررررررررايا ال   يديرها املركز 
ً
يسرررررررررررعدني أيضرررررررررررا

 في 
ً
  بت قضايا التحكيم الحرفحسك، ولكن أيضا

ً
 عاليا

ً
، إ نانية الوصول إلن سلطة ا ماذ قرار  ب رة و حايدة و  هلة  أهيال

ي الوقرررت املنررراسررررررررررررررررك وبطريكرررة فعرررالرررة  ن بيرررح التنل رررة. ولعرررل ارهم  ن ذلرررك أ هرررا  حم  الحيررراديررة في الطلرررك املعروض عل هرررا ف

 واعتساق واعستمرارية في عملية ا ماذ الكرار في املركز.

 

عررردد املحكم ن و نررران التحكيم. و ترررألل اللجنرررة  ن ، ويكتصررررررررررررررر نطررراق سررررررررررررررلطرررة اللجنرررة علن الكرارات ال    تعلق برد املحكم 

قدر لجلك لتن ي ي ن رفيعي املستوي الحالي ن والسابك ن املنتسب ن للمركز فضال عن  براع  ارملي ن  حايدين  جموعة  ن ا

م  ت ن الخبرة في  جال بدائل تسررروية املنازعات وإدارة الكضرررايا. و تنون اللجنة  ن  مسرررة أعضررراع بحد أدن . وسررروف يسررر كب ر

في أي طلك يتم  كديمه علن أسررررررا  أسرررررربوعي. ويجوز طلك املتماعات ثالثة أعضرررررراع  من يحق لهم التصررررررويت املسررررررألة ويبتون 

استثنائية في بال الحاملة إلن ذلك. ويجك أن تستند ملمي  الكرارات إلن إفادات ارطراف فكط وسيتم ا ماذها بناًع علن أغلبية 

بالنسرربة  ي للتحكيم التجاري.السررعود وه ه الخد ة  جانية للكضررايا ال   يديرها املركز ارصرروات. ولن  صرردر أسررباب  كتوبة.

(. 2.660ريال سعودي ) 10.000،  بلغ الرسوم اردارية لكضايا التحكيم الحر
ً
 دوعر  كريبا

 

 ODRبوابة وبروتوكول املركز السعودي للتحكيم التجاري إلدارة املنازعات إلكترونًيا   3.1.1

 

ل قواعرررد التحكيم بررراملركز، يمكن لألطراف اآلن تسررررررررررررررويرررة  نرررازعرررا هم  ، الررر ي يكمرررا
ً
بموملرررك برو وكول إدارة املنرررازعرررات إلكترونيرررا

 برراسررررررررررررررتمرردام بوابررة إدارة املنررازعررات إلكترونيرر
ً
، إذا لم يتجرراوز املبلغ ارملمررالي بررالنررا ررل إلكترونيررا

ً
 للرردعرراوي والرردعرراوي املضرررررررررررررررادةا

ن  أيرام لتكرديم رده. 10دوعر(. وبمجرد  كرديم املطرالبرة، ينون أ رام املردعن عليره  53.300ريرال سررررررررررررررعودي )بوالي  200.000 يع ا

 في غضرررررررررون 
ً
  سرررررررررببا

ً
 يصررررررررردر قرارا

ً
 فردا

ً
  حكما

ً
  ن تعيينه. ويجك أع ي 30املركز إداريا

ً
سرررررررررتند الكرار سررررررررروي إلن املسرررررررررتندات يو ا

 .الظروف اعستثنائيةإع في الكتابية املكد ة  ن ارطراف. 

 

الخاصة بنا في بال  ا إذا كان هنال باملة  SCCA ODRبالنا ل في بوابة  Cisco Webexبالنسبة للتحدي ات ، قمنا اآلن بد   

ا نظام  الخاص بنا للسرررررررررمام اآلن بك مام ملمي  ملوانك ارملراعات عبر ارنترنت دون  ODRلجلسرررررررررات اسرررررررررتماا . لكد طورنا أيضرررررررررً

  ل   مت إضررافة العديد  ن التحسررينات في التصررميم واملحتوي  بريد إلكتروني.ئل الرسررالكتابة أو  يةالها  الحاملة لال صرراعت 

اآلن  ODR Portalوكرررر لررررك ب ن املحكم وارطراف. ت طي  املركز السررررررررررررررعودي للتحكيم التجرررراري ارطراف و املحررررادثررررة ب ن    زة 

. أ  ًرا، عزل املحكم إن وملد عينة ،   ل تعي ن  حكم ن بديل ن بعد  إملراعاتالظروف اعسررررررررررررررتثنائية ال   قد  حتا  إلن  كرار 

 في  ربلة تسجيل الد ول. عن طريق الجوال ل طلك ر ز التحكقأض نا بعض التداب ر ار نية   
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(. وبارضررررافة إلن ذلك،  266ريال سررررعودي ) 1.000للمركز  الدعاوي والدعاوي املضررررادةو بلغ رسرررروم  كديم  
ً
دوعر أ ريني  كريبا

( لت طية 3.725ريال سررررررررررررررعودي )بوالي  14.000يتع ن علن املدعي إيداا دفعة  كد ة قدرها 
ً
الرسرررررررررررررروم اردارية للمركز  دوعرا

 ريال سعودي(. 10.000ريال سعودي( وأتعاب و صروفات املحكم ) 4.000)

 

 التطورات الجديدة 2.1

 

، و نا بنا و وسررررررر  فريق العمل، التنظيم الجديد للمركزبال عل  ن رئيس  جلس إدار نا / رئيسرررررررنا التن ي ي عن سرررررررمعتم لكد 

 ملدة. دينة اعقتصادية و الجديدة في  دينة امللك عبد هللا 

 

 اللجنة االستشارية الجديدة للقواعد املركز السعودي للتحكيم التجاري  1.2.1

 

، ونحن علن ثكة  ن أننا سررررنواصررررل بناع سررررمعتنا كم سررررسررررة 
ً
أريد اآلن أن أركز بكيجاز علن نكطة بارزة أ ري أفمر بها شررررخصرررريا

 رفضررل املمارسررات واملعاي ر الدولية. فلكد أن ررأنا لجنة اسررت ررارية ملديدة للكواعد  كدم إرئررادات ب ررأن 
ً
 حكيمية تعمل وفكا

و البق املركز. كما سرررررررينار بها  راقبة اع جاهات الدولية والت ررررررراور    املركز بول أي  نكيحات  جري علن قواعد وإملراعات 

  ن 
ً
البرررارزين  دوليالرررتحكيم  ن  براع ال 13إضررررررررررررررررافرررة  رررد رررات ملرررديررردة أو  راملعرررة الخرررد رررات الحررراليرررة. و تنون اللجنرررة بررراليرررا

 ك اربجدي (:)بسك التر ي أسماع الخبراع ال ين انضمو إلن اللجنةويسرنا أن نعلن  واملتنوع ن

 

الرئيس السررررررررابق لتسرررررررروية ،  سررررررررت ررررررررار  اص، املركز السررررررررعودي للتحكيم التجاري )ر الدكتور/ مصطططططططال عادال اا •

 .(زاملنازعات باملرك

 (.، بالتعاون    كلي ورد ت انس)ئريك إداري، ئركة أبوبيمد و ل ال يخ والحكباني،  ديمالدكتور/ فهد أبوح •

  ستكل، ع اكي( حكم ) جورج عااكي /البروفيسور  •

م ووسيط  ستكل، غرف التحكيم، أ  ن عام سابق ملركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي( شيان باو  /السيدة  •
ا
 ) حك

 ) حا ي وئريك في ئركة كاليد أند كو( بن كاولينج /السيد  •

 ) دير   سس بمكتك كريماديس وئركاؤه للمحا اة( برناردو م. كريماديس سانز باستور  / السيد •

 ) حكم ووسيط  ستكل، إدارة بدائل تسوية املنازعات لإلست ارات( أليك إيمرسون السيد/  •

 )أستاذ قانون ، كلية الحكوق بجا عة نيويورل( فرانكو فيراري  /البروفيسور  •

 ) حكم  ستكل( تيموثي مارتن /السيد  •

 )ئريك، فري  يلد براكهاو  ديرنجر( السيدة/ إرين ميلر رانكين •

)امل سرررررررررررررس، نيمارل لتسررررررررررررروية املنازعات )النائك السرررررررررررررابق لرئيس املركز الدولي لتسررررررررررررروية  نيماركالسططططططططططيد/ ريتشططططططططططارد  •

 املنازعات بجمعية التحكيم ار ريكية(

 ) حا ي و حكم  ستكل في غرف  حاكم إيسكس في لندن( السيد/ توبي النداو  •
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 ) حا ي و حكم  ستكل، غرف إلي بيليس( السيد/ مايكل باتشيت جويس •

 

 بالينرامل  
ً
  الل فيالجديدة كواعد عملها في  راملعة ال اللجنة اعست اريةأن  بائر نأ ل باملركز، و الخاص  ملدول ارتعاب ا

 املكبلة.الكليلة ارسابي  

 

  "YSCCA" منتدى املركز السعودي للتحكيم التجاري الدولي للشااب 2.2.1

 

 "YSCCA"بدائل تسرررررررررروية املنازعات ار ري. وببالتحكيم   ناملهتمنحن بصرررررررررردد إطالق  نصررررررررررة ئرررررررررربنات ملديدة لجيل ال ررررررررررباب 

 عا  40 مصررررررصررررررة للمحكم ن واملمارسرررررر ن ال ررررررباب والطالب وغ رهم  ن املهتم ن بالتحكيم  من يكل أعمارهم عن 
ً
. سررررررتكدم ا

"YSCCA"  برا    مصرررررررررررررصرررررررررررررة   ل امل  مرات وورح العمل وغ رها  ن أئرررررررررررررنال اربدا  املختل ة. وسرررررررررررررتتيب"YSCCA" أيضررررررررررررر 
ً
 ا

 رعضرررررررررراقها فرصررررررررررة  كابلة أقرا هم و بادل ارفنار  عهم، كما  تيب لهم أيضرررررررررر
ً
اعملتماا    ك  ر  ن كبار املحكم ن واملمارسرررررررررر ن  ا

د فترة قص رة بتعي ن اللجنة التومل هية، وال   ستضم  جموعة  تنوعة واركاديمي ن لالست ادة  ن  بر هم. وسيكوم املركز بع

 ن املمارسررررررررر ن الدولي ن ال رررررررررباب، املدعو  ن بلجنة اسرررررررررت رررررررررارية عاملية. و ي  دعو ة  ن املركز، ولكنها بمالف ذلك سرررررررررتدير 

 .ال الك في  ستكل ب نل أعمالها

 

 أو  مارسررر
ً
 إذا كنت  حكما

ً
 ئررراب ا

ً
زيارة يتوق إلن وضررر  بصرررمته، ف ر ن قانون التحكيم أو طالك في كلية  و ريد الد ول إلن سررروق  ا

 املوق  ارلكتروني للمركز بيح سنكوم بن ر  زيد  ن املعلو ات في اريام وارسابي  الكاد ة. 

 

 تطورات السوق . 2

يجدر ، وسرررررررروابق قضررررررررائية ذات صررررررررلة بالتحكيم فيما يتعلق بالتحكيم التطورات ار  رة في اململكةالتطورات   ن يوملد العديد

 .ارئارة لها

 

 آخر التطورات 1.2

 

،  برز ثالثررة أبرردا  سرررررررررررررربق أن ذكرهررا رئيس  جلس إدار نررا ورئيسررررررررررررررنررا التن يرر ي أو أي  نهمررا: 2019فيمررا يتعلق بتطورات عررام 

اململوكررة للرردولررة ال    رغررك في اللجوع إلن التحكيم، ونظررام املنررافسرررررررررررررررات املرسرررررررررررررروم امللني الصرررررررررررررررادر في ينرراير ب رررررررررررررررأن الكيررانررات 

 وامل تريات الحنو ية الجديد، ونظام اع تياز التجاري الجديد، الل ان يسمحان اآلن بالتحكيم.
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 2019( لعام 28004املرسوم امللكي رقم ) 1.1.2

 

 لتصرررربب  كر ، بدأت اململكة في ئررررق طريكها التنظيم علن الجانك 
ً
 بدي  ا

ً
 و رغوب ا

ً
فيه للتحكيم املحلي وك لك التحكيم الدولي  ا

نظام ك لك ، وال ي صرررررررررررريغ علن غرار قانون ارونسرررررررررررريترال النموذ ي و 2012   اسررررررررررررتحدا  نظام التحكيم السررررررررررررعودي لسررررررررررررنة 

 . 2013التن ي  السعودي لسنة 

 

نظام التحكيم السررررررعودي (  ن 2)10املادة  هرررررررررررررررررررر في22/05/1440الصررررررادر في  2019( لعام 28004رقم ) ويعزز املرسرررررروم امللني 

، وال    نص ب ررررررررررررررنل أسرررررررررررررراحررررررررررررررم  علن أنه ع يجوز للجهات الحنو ية اع  اق علن التحكيم إع بعد  وافكة رئيس 2012لسررررررررررررررنة 

 جلس الوزراع. ويتناول املرسررروم امللني ب رررنل  اص الجهات الحنو ية وال رررركات اململوكة للدولة ال    تعا ل     سرررت مرين 

 وملوبأثار بماسنا وسعاد نا هو أنه بمجرد  وافكة ارطراف علن التحكيم، فكن املرسوم امللني يكتضم  أملانك. ولكن أكرر  ا 

أو أي  ركز  حكيم  أن ُيدار  حت إئررررررررررررررراف املركز السررررررررررررررعودي للتحكيم التجاري و  أن ينون  كر التحكيم في اململكةالعمل علن 

  ر ص له ب نل سليم.

 

ا للجهات الحنو ية بعد  وافكة ارطراف، إضررررررررافة إلن ذلك عكس املرسرررررررروم امللني با تصررررررررار، فكن التحكيم كان وسرررررررريظل  يارً 

 اآلن ال ررررررررنول السررررررررابكة  جاه التحكيم وعزز التزام اململكة بكعداد بي ة  ناسرررررررربة لالسررررررررت مار للمسررررررررت مرين ارملانك ال ين 
ً
كلية

 رررة، وفي الواق  ئررررررررررررررهرررد املركز زيرررادة كب رة في يرغبون في التعررراون التجررراري    الجهرررات الحنو يرررة أو الكيرررانرررات اململوكرررة للحنو 

اعهتمام بمد ا ه  ن قبل عمالكة السرررررررررررررروق املحلي ن والدولي ن وك لك ال ررررررررررررررركات الصرررررررررررررر  رة عبر نطاق واسرررررررررررررر   ن قطاعات 

 الصناعة.

 

 نظام املنافسات واملشتريات الحكومية الجديد 2.1.2

 

املنافسررررررات وامل ررررررتريات الحنو ية الجديد ال ي سرررررريتم  طبيكه علن ، أقر  جلس وزراع السررررررعودي نظام 2019أغسررررررطس  1في 

 ملمي  امل ررررررررررررررروعررات الحنو يررة السررررررررررررررعوديررة برردع
ً
. وفي ب ن أننررا سرررررررررررررريتع ن علينررا انتظررار أن  كرردر الالئحررة 2019نوفمبر  29 ن  ا

  أث ر ه ا النظام الجديد، فبوسرررررررررعنا بال عل أن نكول إنه  طور إيجابي لسررررررررروق البنية
ً
التحتية السرررررررررعودي، رنه  التن ي ية كلية

 سي دي إلن  زيد  ن ال  افية والكدرة علن التنب  والك اعة في عمليات املنافسات ال    ن  ها السلطات الحنو ية.

 

ولكن اركرر أهميررة لنررا هنررا اليوم، هو أن الكيررانررات الحنو يررة قررد  وافق اآلن علن التحكيم في عكودهررا، ب رررررررررررررررر  وافكررة وزير  

. ولم يتم  نب ه ا الخيار بموملك الكانون الكديم وأدي إلن رف  دعاوي قضررررررررررررررائية. واآلن، يمكن لألطراف تعي ن املالية علن ذلك

  حكم ن  براع قادرين علن فهم النزاعات ارن ائية اركرر تعكيد
ً
 ،  ما ي دي إلن ت جيل تسوية النزاا.ا
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 نظام االمتياز التجاري الجديد 3.1.2

 

 ال ي يضرررررررررررررر  إطار أقر  جلس الوزراع يوم ال الثاع املااررررررررررررررم  نظام اع تياز التجاري الجديد 
ً
 للعالقة ب ن  ا

ً
صررررررررررررررابك بق نظا يا

صابك بق اع تياز وفق أسس تعزز  بدأ ال  افية والوضوم. يحدد النظام الحكوق واعلتزا ات، وواملك  واملست يد اع تياز

 لتزا ات املتعلكة ب رص اع تياز. وهو أيضررررررررررررررفي الك ررررررررررررررل عن أهم املخاطر والحكوق واع
ً
ينظم ئرررررررررررررررور التجديد أو ار هاع أو  ا

 التنازل عن ا  اقية اع تياز.

 

أنه " يجوز اع  اق علن تسررررررررروية املنازعات ال    ن رررررررررأ عن ا  اقية اع تياز أو  طبيق  نص علن  25و جدر ارئرررررررررارة إلن أن املادة 

 ، ه ا   ال   ر علن التزام اململكة  جاه بدائل تسوية املنازعات.طة والتوفيق" النظام بوسائل بديلة كالتحكيم والوسا

 

 علن نطاق واسرررر  التنظيمية  مهد ه ه التطورات 
ً
ظهر نية اململكة في ملعل التحكيم  كبوع

ُ
الطريق لبي ة  ناسرررربة لالسررررت مار و 

 كأبد بدائل تسوية املنازعات.

 

 السوابق القضائية2.2

 

 ذات ارهمية.، سأتعرض بكيجاز إلن بعض قرارات املحاكم الدقائق ار  رةفي ه ه 

 

 تمكين املرأة من العمل كمحكمة 1.2.2

 

 وفك
ً
ع ي رررررررررررررتمل علن أي عبارات أو كلمات  من  املرأة  ن العمل  2012للمعاي ر الدولية، فكن نظام التحكيم السرررررررررررررعودي لعام  ا

وكل  ا تسررررررررررررررتلز ه املادة  ،كُمحكمة.  وفي الحكيكة، فهو ع ينص علن أي  تطلبات  تعلكة بنوا أو ملنس املحكم ن علن ارطالق

 علن . 3، أن ينون بسررررن السرررر رة والسررررلول. 2 أن ينون كا ل ارهلية، .1:  هو أنه ي ررررترر في املحكم  ا يلي 14
ً
أن ينون باصررررال

ارقل علن ئرررررهادة ملا عية في العلوم ال ررررررعية أو النظا ية. وإذا كانت هي ة التحكيم  نونة  ن أكرر  ن  حكم فيكت    وافر 

 ه ا ال رر في رئيسها.

 حكمة اعستئناف اردارية بالد ام  راملعة و أكيد ت كيل هي ة ض علن عر عند ا  2016لكن ار ر لم يتم ا تباره ب ى  ايو 

وفي ه ه الكضررررررررررررررية، ل ت أبد ارطراف انتباه املحكمة إلن أن   ن النظام،  15 حكيم باسررررررررررررررتمدام صررررررررررررررالبيا ها بموملك املادة 

مة
ا
حكمة في  ، الطرف اآل ر قد ا تار ُ حك

م
 ئررررعية تعي ن و   ذلك، لم ت ررركك امل

ُ
مة، وأقرت وأكدت هي ة التحكيم كنل امل

ا
حك

  هائي وليس  اضعبمجرد وملود رئيس لها؛ وهو قرار 
ً
 للطعن. ا

 لو
ً
ي الحكيكة، لسررررررررنا علن ، فلمحاكم ار ري، إع أنه  طوة إيجابية لل اية للتحكيم في اململكةفي ب ن أن ه ا الكرار ليس  لز ا

 .ا الكرارعلم بأي قرارات أبد   تعارض    ه 
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 بموجب نظام التحكيم السعودي لسنة  2.2.2
ً
 ليست مطلقة   2012فترة االثني عشر شهرا

 

هي ة التحكيم إصرررررردار الحكم املنإ  للخصررررررو ة كلها  أنه علن علن 2012 ن نظام التحكيم السررررررعودي لسررررررنة  40املادة نصررررررت 

  ن  اريخ  الل امليعاد ال ي ا  ق عليه طرفا التحكيم، فكن لم يكن هنال ا  اق وملك أن يصدر ال
ً
حكم  الل اثن  ع ر ئهرا

بدع إملراعات التحكيم، وإذا لم يصدر بكم التحكيم  الل امليعاد امل ار إليه في ال كرة السابكة، ملاز ري  ن طرفي التحكيم 

 بتحديد  دة إضافية، أو بك هاع إملراعات التحكيم
ً
 .أن يطلك  ن املحكمة املختصة أن  صدر أ را

 

 حكمة اعسرتئناف باملنطكة ال ررقية في الد ام ه ه املسرألة عند ا طلك املدعي  ن املحكمة أثناع  حكيم قائم أن  عرض أ ام

  صررررررردر قرار 
ً
 . وقد ذكر املدعي أن  دة اعثن  ع رررررررر ئرررررررهر )قضرررررررية  حكيم بر(بك هاع التحكيم  ا

ً
،  رت دون إصررررررردار قرار  حكيم ا

 رأ ر في دف  أتعراب هو  ن أن املردعي  وتعي ن  ب ر فن ،  وملرك عل هرا وبنراًع علن طلرك املحكمرة، أو ررررررررررررررحرت هي رة التحكيم أنره 

، رفضررررررررررررت املحكمة في النهاية طلك املدعي بك هاع التحكيم، ووملدت أنه كانت هنال باملة لتعي ن 2018أكتوبر  16وفي ، الخب ر

 كن  مط رررة في الترررأ  ر. ولكن اركرر أهميرررة، أ هرررا وملررردت أن اربنرررام املتعلكرررة ب ترة   رررل هررر ا الخب ر وأن هي رررة التحكيم لم 

 هر[ 1439ق لعام /1109ق و/901التحكيم  ي فكط لت جيل وتسري  تسوية املنازعات. ]الكضية رقم 

 

 ا بعررت املحكمررة ن جرر
ً
 عمليرر ا

ً
ا  ا هي ررة التحكيم السررررررررررررررلطررة ، وبررالتررالي  نحررت 40في   سرررررررررررررر ر ال ترة املنصرررررررررررررروص عل هررا في املررادة دقيكررً

 التكديرية النا لة ردارة الكضرررية. وفي الحكيكة، ليسرررت كل قضرررية قابلة للتسررروية في غضرررون اثن  ع رررر ئرررهر 
ً
، بيح إن ال ترة ا

، وأعتكد أن ه ا الز نية املسررت رقة في الكضررية تعتمد ب ررنل كب ر علن وجمها وتعكيدها، وتعاون أطرافها، كما في ه ه الحالة

 لتنون أسرررررررررررررراسرررررررررررررر 40باملادة صرررررررررررررريً ا  ن املحكمة بيح لم  ر ق التومله كان ب
ً
 ملديد ا

ً
 رل اع قرارات التحكيم ا

ً
كما أن ،  حتمال

 عن طريق  أ  رنصوص النظام كان له أثر ملانب  إيجابي يتم ل في أنه ع يمكن ري طرف إساعة استمدام  40  س رها للمادة 

 ا  اق التحكيم.املحاكم علن إ هاع التحكيم، وبالتالي  جنك واملبها في ابترام  حاولة إملبار ثم  ارملراعات

 40عد امل سررررررررسررررررررية، فمن امل ررررررررنول فيه إن كانت ال ترة املنصرررررررروص عل ها في املادة  البظة أ  رة،  ن  الل اع  اق علن الكوا

علن  هما  اقفي بالت سررررتنطبق أم ع. فعلن سرررربيل امل ال، ت ررررتمل قواعد املركز علن أطر ز نية  اصررررة بها يت ق عل ها ارطراف 

 .التحكيم بموملبها

 

 م2013م التنايذ السعودي أشهرفقط تحت نظا 3أول تنايذ لقرار تحكيم أجنبي في  3.2.2

 

 ليون دوعر أ ريني صررررردر في  18.5، ن  ت  حكمة التن ي  بالرياض قرار  حكيم ل رفة التجارة الدولية بكيمة 2016في يونيو 

التن ي  السررررررررررررررعودي نظام لندن ضررررررررررررررد  زود  د ة نكل بيانات سررررررررررررررعودي. وكان ه ا هو أول  ن ي  ُي كر لكرار  حكيم بموملك 

 ع يزال ملديدكان وال ي  2013لسررررنة 
ً
كأبد أهم التطورات في  جال التحكيم في ال رررررق قد كان له ا الكرار أثر إيجابي و وقد ، ا

 اروسط في السنوات ار  رة.
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 األطراف حرية االتااق على مؤسسات وإجراءات التحكيم لدى 4.2.2

 

ينص بكمت املحكمة بصرررررررررررررررف النظر عن الدعوي ال   طلك املدعي ف ها إبطال الحكم رنه  2013 حكمة في الرياض في يناير 

 علن أن يتم إملراع التحكيم وفك
ً
 لكواعد غرفة التجارة الدولية وليس وفك ا

ً
لنظام التحكيم السررررررررعودي، علن الرغم  ن تسررررررررمية  ا

رران الحرررال كررر لرررك، فررركن ملمي  أبنرررام النظرررام اململكرررة العربيرررة السررررررررررررررعوديرررة علن أ هرررا  كر التحكيم. وادعن املررردعي أنررره بي مررر ا كر

 السعودي إلزا ية، ويجك علن هي ة التحكيم  طبيكها.

 

 ن نظام التحكيم السررعودي، وانتهت  25قبلت املحكمة طلك املدعن عليه ورفضررت الكضررية. وقد اسررتندت في قرارها إلن املادة 

ة التحكيم ويحق لهما ا تيار قواعد أي  ركز  حكيم أو بدائل إلن أنه يجوز للطرف ن اع  اق علن ارملراع ال ي سرررررررررررتعتمده هي 

 (32328746)قضية رقم  تسوية  نازعات في اململكة أو  ارملها، ئريطة أع يمال ا  بادئ ال ريعة.

 

 2018أغسررررررررررررررطس  6ملرراع  أبررد أبررد  الكرارات ال   كررت هرر ه النتيجررة  ن بيررح املبرردأ  ن  حكمررة اسررررررررررررررتئنرراف الررد ررام في  

 هر(. 1439/ف لعام  499)الكضية رقم 

 

 لدى هيئة التحكيم السلطة التقديرية في إدارة اإلجراءات وإثاات الوقائع 5.2.2

 

 ن نظام التحكيم السررررررررررررررعودي علن أنه يمكن إبطال قرار  حكيم إذا لم  راا هي ة التحكيم ال رررررررررررررررور الواملك  50 نص املادة 

رت فيه. 
ا
ر في  ضرررررررررررمونه، أو اسرررررررررررتند الحكم علن إملراعات  حكيم باطلة أث

ا
في ه ه الكضرررررررررررية قررت  وافرها في الحكم علن نحو أث

ع رأت املحكمة أن ه ا الكرار في بد ذا ه  رابل عبكة أن الكضية ع  تطلك  برة، هي ة التحكيم تعي ن  ب ر ولكنها قررت في 

  نل أساسي
ً
 الحكم. ربطال ا

 

رأت أن هي ة التحكيم لديها السرررررررررلطة التكديرية   (4151/1/1436)قضرررررررررية رقم  2015 حكمة اعسرررررررررتئناف بالرياض في إبريل  

 بررت في الكضرررررررررررررريررة بنرراًع علن إفررادات ارطراف فكط انتهرراكرر ع يم ررل ال ، وانرره لتكرير كي يررة  ن يرر  ارملراعات
ً
لإلملراعات الكررانونيررة  ا

ذكرت املحكمة أن نطاق وا تصاصات  همة الخب ر املع ن  ن قبل هي ة  ، والواملبة ال   قد   دي إلن الطعن في قرار التحكيم

في املحاكمة وفق ارملراعات الكانونية  التحكيم يندرملان ضررررررررررررررمن السررررررررررررررلطة التكديرية لهي ة التحكيم وع ينتهنان بق ارطراف

 الواملبة.

 

 ليس للمحكمة اختصاص إعادة النظر في موضوع الدعوى  6.2.2

 

إلن أ ها ليس لديها ا تصرراص إعادة    لصررت  حكمة اعسررتئناف اردارية بالرياض (3389/1434)قضررية رقم  2014في فبراير 

 أو ررررحت املحكمة أيضرررر، التحكيمالنظر في  وضرررروا الكضررررية ال   فصررررلت ف ها هي ة 
ً
 ن نظام التحكيم  50أنه بناًع علن املادة  ا

 لإلبطررال أو إذا لم  راا هي ررة التحكيم ارملراعات 
ً
 وقررابال

ً
ران ا  رراق التحكيم عغيررا السررررررررررررررعودي، ع يمكن إبطررال الحكم إع إذا كر
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 وقررت أ ور أالكانونية الواملبة واملتطلبات ارملرائية؛ 
ً
 لتحكيم أو أ ور  ار  نطاق ا  اق ا ا

ً
  نتهك النظام العام. ا

 

ملاع أبد أبد  الكرارات ال   كررت ه ه النتيجة  ن بيح ،  م  أييد نتائ  املحكمة في العديد  ن الكرارات الكضررائية ار ري  

 1439ف لسرررنة /499)الكضرررية رقم  2018أغسرررطس  6املبدأ  ن ن س الكضرررية ال   بكمت ف ها  حكمة اسرررتئناف الد ام في 

 .هر(

 

 . الختام3

 

 لالهتمام بالتحكيم في اململكة في عام 
ً
 هائال

ً
الجديدة  التنظيمية. وقد  هدت العديد  ن الجهود 2019في الختام ، ئرررررهدنا ز ما

ا أن  حاكم التن ي   املاضرررية  12في ارئرررهر الررررررررررررررررر  الطريق ملزيد  ن الكبول للتحكيم كبديل للتكاارررم  أ ام املحكمة. نالبي أيضرررً

 ن  273ارملنبية ،  كارنة بررررررررررررررررررررررر  والكرارت طلك إن اذ لألبنام  243 بوالي   لكتقد ( 2019إلن أغسرررررررررطس  2018) ن سررررررررربتمبر 

 .2018ب ى أغسطس  2017سبتمبر 

 

وعلن الرغم  ن أن الكرارات املررر كورة أعاله ليسرررررررررررررررررت  لز رررة للمحررراكم ار ري ، فررركننرررا نري بعض اع جررراهرررات الواعررردة لل رررايرررة 

كما أننا  ا زلنا ن ررررررارل ب ررررررنل ن ررررررط    الكضرررررراع  يتوق   ن بي ة داعمة للتحكيموت رررررركيل  مارسررررررات رامررررررخة  تما ررررررمى     ا 

 .2030لجعل التحكيم قصة نجام واملساهمة بدورنا في رؤية اململكة لننطلق ب نل كا ل في ملمي  الجهود املب ولة 

 

 ئكرا علن بسن انتباهكم.
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Your Excellencies, 
Distinguished Guests, 
Ladies and Gentlemen, 
 
It is my distinct pleasure to, again, welcome you on behalf of the SCCA. Our Chairman and our CEO have 
already shared with you our vision and achievements. I want to now give you a more technical snapshot 
of the SCCA’s new services and developments, followed by a few selected market observations with 
regard to arbitrating in the Kingdom. 
 
1.  SCCA UPDATES 
 
1.1.  New Services 
 
As for our services, last year we had announced, among other things, the launch of our Emergency 
Procedure Rules, our Expedited Procedure Rules and our Online Dispute Resolution Protocol. These have 
come to life in the meantime.  
 
This year we are very excited to bring to you a few more services for SCCA-administered as well as ad hoc 
cases. With immediate effect, parties have now access to the following two additional SCCA products: our 
new Arbitrator Selection and Appointment Services, and our new SCCA Administrative Committee. I will 
address these in turn, and then also update you on a few ODR Platform enhancements we have made 
since last year’s announcement of the ODR Protocol. 
 
1.1.1.  Arbitrator Selection and Appointment Services  
 
As for our new Arbitrator Selection and Appointment Services I will focus on 3 distinct products: 
 
1.1.1.1.  Appointing Authority 
 
Parties run frequently into impasses when trying to agree on an arbitrator. In case of disagreement, their 
only recourse is the court. They can now come to the SCCA for the limited service of having one or more 
arbitrators administratively appointed. In addition, the SCCA can act in such capacity if designated by the 
Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration pursuant to the UNCITRAL Arbitration Rules, or 
by court order. 
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Once appointed and in case of a disclosure, the SCCA invites the parties to submit any challenges within 
7 days. In case of a challenge, the SCCA invites comments from the other party within 7 days and then 
makes a determination. If the arbitrator is reaffirmed, the SCCA service ends here. If the SCCA removes 
the arbitrator, the SCCA will choose a substitute to be appointed. The administrative fee for this service is 
SAR 5,000 (approx. USD 1,330). 
 
1.1.1.2.  List-Only Service 
 
The parties can now agree to have the SCCA provide a list of 5, 10 or 15 expert candidates based on 
qualifications, expertise and other factors. This service applies for the selection of a sole arbitrator, three 
arbitrators or the presiding arbitrator. This service also helps single parties in need for names to identify 
their party-appointed arbitrator. The SCCA service ends after the submission of the list. The administrative 
fee for this service is SAR 3,000 (approx. USD 800) for a list of 5 names, SAR 4,000 (approx. USD 1,065) for 
a list of 10 names, and SAR 5,000 (approx. USD 1,330) for a list of 15 names. Additional lists are discounted 
at 50%. 
 
1.1.1.3.  List-and-Appointment Service 
 
This service adds to the previous product the SCCA’s authority to appoint, and – in case of a challenge – 
reaffirm or remove and substitute arbitrators. In case of a disclosure and subsequent challenge, the SCCA 
invites comments from the other party and then makes a determination. The administrative fee for this 
service mirrors the above price list for List-Only services. In addition, the SCCA charges SAR 3,000 (approx. 
USD 800) for each arbitrator to be appointed. 
 
Two final annotations to these Arbitrator Selection and Appointment Services: First, parties may always 
convert any of the above products into a fully administered SCCA case. Second, in preparation for these 
services, we have made significant enhancements to the eligibility requirements for application to the 
SCCA Roster to ensure access to high-quality arbitrators. 
 
1.1.2.  SCCA Administrative Committee 
 
I am also very excited to introduce you to our new SCCA Administrative Committee. The Committee gives 
now parties in SCCA-administered but also ad hoc cases access to a neutral and highly qualified expert 
decision-making authority that determines requests brought before it in a timely and cost-effective 
manner. It also serves the purpose of safeguarding neutrality, consistency and continuity in the SCCA’s 
decision-making process.  
 
The Committee’s scope of authority is limited to determinations pertaining to arbitrator challenges, 
number of arbitrator disputes and place of arbitration disputes. The Committee is comprised of a group 
of current and former high-level SCCA executives as well as external neutral experts who bring an 
extensive amount of ADR and case administration experience to the table. The Committee consists of a 
minimum of five members. Three voting members will hear and decide any requests brought before it on 
a weekly basis. Extraordinary meetings may be requested if and when the need may arise. All decisions 
shall be based solely on party submissions and will be decided by a majority vote. No written reasons will 
be issued. For SCCA-administered cases, this service is free of charge. For ad hoc cases, the administrative 
fee is SAR 10,000 (approx. USD 2,660). 
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1.1.3.  Online Dispute Resolution Protocol and ODR Portal 
 
Under the Online Dispute Resolution Protocol, modifying the SCCA Arbitration Rules, parties can resolve 
disputes completely online using our SCCA ODR Portal, if the aggregate amount of their claims and 
counterclaims does not exceed SAR 200,000 (approx. USD 53,300). Once a claim has been filed, the 
respondent has 10 days to file its response. The SCCA administratively appoints a sole arbitrator who shall 
render a reasoned award within 30 days of his/her appointment. The decision shall be based solely on the 
parties’ written submissions save exceptional circumstances. 
 
As for updates, we have now fully integrated Cisco Webex into our SCCA ODR Portal in case a hearing may 
be necessary. We have also further enhanced our ODR Platform to now allow all aspects of the process to 
be completed online without ever picking up the phone or writing an email. In particular, we have added 
further design and content enhancements such as a chat box function between the parties and the SCCA 
as well as between the Arbitrator and the parties. The ODR Portal now also covers exceptional 
circumstances where certain steps may need to be repeated, such as the appointment of substitute 
arbitrators after a successful challenge. Finally, we have added certain security measures such as the 
request for a verification code sent as SMS to your phone at the login stage. 
 
The SCCA filing fee for claims and counterclaims is SAR 1,000 (approx. USD 266). In addition, the claimant 
shall advance a deposit of SAR 14,000 (approx. USD 3,725) to cover the SCCA’s administrative fee 
(SAR 4,000) and the Arbitrator’s fees and expenses (SAR 10,000). 
 
1.2.  NEW DEVELOPMENTS 
 
You have already heard from our Chairman/CEO about the new SCCA Statutes, our team expansion, and 
our new offices in King Abdullah Economic City and Jeddah. 
 
1.2.1.  New SCCA Rules Advisory Committee 
 
I want to now briefly focus on another highlight I am personally very proud of, and we trust will further 
build our reputation as an arbitral institution operating under international best practices and standards. 
We have established a new Rules Advisory Committee that will provide guidance on any revisions of our 
existing rules, procedures and appendixes. It will also monitor international trends and consult with the 
SCCA on adding new or revising existing services. The committee consists of 13 prominent and diverse 
international arbitration experts. We are pleased to announce that the following individuals have joined 
the Committee (in alphabetical order): 
 

• Dr. Mostafa Abdel Ghaffar (Special Counsel, SCCA; former Head of ADR of SCCA) 

• Dr. Fahad Abuhimed (Managing Partner, Abuhimed Alsheikh Alhagbani, in co-operation with 
Clifford Chance) 

• Prof. Georges Affaki (Independent Arbitrator, AFFAKI) 

• Ms. Chiann Bao (Independent Arbitrator and Mediator, Arbitration Chambers; former Secretary 
General of HKIAC) 

• Mr. Ben Cowling (Partner, Clyde & Co) 

• Mr. Bernardo M. Cremades Sanz-Pastor (Founding Partner, Cremades y Asociados) 

• Mr. Alec Emmerson (Independent Arbitrator and Mediator, ADR Management Consultancies) 

• Prof. Franco Ferrari (Professor of Law, New York University School of Law) 
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• Mr. Timothy Martin (Independent Arbitrator) 

• Ms. Erin Miller Rankin (Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP) 

• Mr. Richard Naimark (Principal, NaimarkDisputeResolution; former Senior Vice President of 
AAA-ICDR) 

• Mr. Toby Landau QC (Counsel and Independent Arbitrator, Essex Court Chambers) 

• Mr. Michael Patchett-Joyce (Counsel and Independent Arbitrator, Ely Place Chambers) 
 
We are currently reviewing our fee structure so that we hope to put our new SCCA Rules Advisory 
Committee to good use in the coming weeks. 
 
1.2.2.  Young SCCA 
 
We are also in the process of launching a new networking platform for the younger generation interested 
in arbitration and other forms of ADR. Young SCCA (“YSCCA”) is dedicated to young arbitrators, 
practitioners, students, and others interested in arbitration under the age of 40. YSCCA will offer 
dedicated programs such as conferences, workshops and other forms of events. YSCCA will provide 
members the opportunity to meet and exchange ideas with their peers, but also to mingle with more 
senior arbitrators, practitioners and academics to benefit from their experience. SCCA will shortly appoint 
the steering committee, which will include a diverse group of young international practitioners, backed 
up by a global advisory committee. It is powered by SCCA, but will otherwise run its business mostly 
independently. 
 
If you are a young arbitrator or practitioner who wants to break into the arbitration market or a law school 
student eager to get more exposure to arbitration, please visit our website shortly as we will roll out more 
information in the days and weeks to come. We may also take the liberty to reach out to you about this 
exciting new group shortly via email. 
 
2.  MARKET OBSERVATIONS 
 
There have been some recent developments in the Kingdom and cases related to arbitration that are of 
interest. 
 
2.1.  Recent Developments 
 
In terms of 2019 developments, three events stand out that have been previously mentioned by our 
Chairman and CEO: The Royal Decree issued in January addressing government bodies wishing to 
arbitrate, the new Government Tender and Procurement Law, and the new Franchise Law, both now 
allowing for arbitration. 
 
2.1.1.  The 2019 Royal Decree (No. 28004) 
 
On the legislative side, Saudi Arabia has already set sail to become a modern and sought-after seat for 
domestic as well as international arbitration with the introduction of the 2012 Saudi Arbitration Law, 
which is broadly modelled after the UNCITRAL Model Law, and the 2013 Saudi Enforcement Law.  
 
Royal Decree No. 28004, dated 15 January 2019, reinforces Article 10(2) of the 2012 Saudi Arbitration 
Law, which essentially states that government bodies can agree to arbitrate their disputes, subject to 
approval by the Prime Minister. Notably, the Royal Decree specifically addresses government agencies 
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and state-owned companies doing business with foreign investors. But the breaking news was that once 
parties have agreed to arbitration, the Royal Decree requires that it must be seated in Saudi Arabia and 
administered under the auspice of the SCCA or another properly licensed arbitration center.  
 
In sum, Arbitration is and remains optional for government bodies and, in any event, is subject to party-
agreement. Further, the Royal Decree demonstrates that the Kingdom has now fully reversed the previous 
skepticism towards arbitration and solidified its commitment to create an investment-friendly 
environment for foreign investors. In fact, since its circulation, the SCCA has seen a substantial increase in 
interest in its services by domestic and international market giants as well as small companies across a 
wide range of industry sectors doing business with the local government. 
 
2.1.2.  New Government Tender and Procurement Law 
 
On 1 August 2019, Saudi Arabia’s Cabinet has approved a new Government Tenders & Procurement Law 
that will apply to all Saudi government projects starting 29 November 2019. And while we will have to 
wait for the Implementing Regulations to fully appreciate the impact of this new law, we can already say 
that it is a positive development for the Saudi infrastructure market, as it will lead to greater transparency, 
predictability and efficiency in the tendering process carried out by the government authorities.  
 
But most importantly for us here today, government entities can now agree to arbitration in their 
contracts, provided that approval has been granted by the Minister of Finance. This option was not given 
under the old law and was perceived as a sticking point. Now, parties can appoint expert arbitrators that 
understand even the most complex construction disputes, leading to a more expedited resolution of the 
dispute. 
 
2.1.3.  New Franchise Law 
 
Last Tuesday, the Cabinet has approved the new Franchise Law establishing a regulatory framework for 
the relationship between franchisor and franchisee on a basis that promotes the principle of transparency 
and clarity. The law lays out the rights and obligations, the franchisor’s duty to disclose the most important 
risks, rights and obligations relevant to the franchise opportunities. It also regulates the terms of renewal, 
termination or assignment of the franchise agreement.  
 
Most notably, Article 25 provides that the parties may now agree to settle their disputes by alternative 
methods such as arbitration and mediation; so again, another example of the Kingdom’s commitment 
towards ADR. 
 
These legislative developments pave the ground for an investment-friendly environment and exhibit the 
Kingdom’s intention to make arbitration widely acceptable as a means of alternative dispute resolution. 
  



- 16 - 

 

2.2.  Case Law 
 
In my final minutes, I will briefly touch upon a few court decisions that are of interest, starting with the 
question of who is allowed to hear and decide the case. 
 
2.2.1.  Female practitioners can sit as Arbitrators 
 
In line with international standards, the 2012 Saudi Arbitration Law does not contain any language that 
prohibits a woman from serving as an arbitrator. In fact, it does not stipulate any gender requirements for 
arbitrators at all. All that Article 14 requires is that an arbitrator must (1) be legally competent, (2) be of 
good conduct and behavior, and (3) hold a degree in Islamic or legal studies. In case of 3 arbitrators it will 
suffice if the chair meets this last condition. 
 
But the waters had not been tested until May 2016 when the Administrative Court of Appeal in Dammam 
had to review and confirm the formation of an arbitral tribunal using its powers under Article 15. In that 
case, one party brought to the court’s attention that the other party had selected a female arbitrator. 
However, the court did not question the legitimacy of appointing a female arbitrator, and went on to 
approve and confirm the arbitral tribunal as a whole once also the chair was found; a decision that is final 
and not subject to appeal.  
 
While this decision is not binding on other courts, this is a very positive step for arbitration in the Kingdom. 
In fact, we are not aware of any more recent decisions contradicting this finding. 
 
2.2.2.  The 12-month period under the 2012 Saudi Arbitration Law is not absolute in nature 
 
Article 40 of the 2012 Saudi Arbitration Law provides that unless the parties agree to a timeframe for the 
arbitration, the award shall be issued within 12 months from the date of commencement. Otherwise, 
either side may request the competent court to issue an order terminating the arbitration proceeding. 
 
The Court of Appeal in Dammam had to deal with this very question when the Plaintiff during a pending 
arbitration requested the Court to order the termination of the ad hoc arbitration. The Plaintiff argued 
that 12 months had passed without an arbitral award having been issued. Upon request by the Court, the 
Arbitral Tribunal explained that a technical expert had to be appointed, and that it was the Plaintiff who 
had delayed the payment of its share of expert fees. On 16 October 2018, the Court eventually denied 
Plaintiff’s motion to terminate, finding that there was a need to appoint such expert and that the Arbitral 
Tribunal was not at fault for the delay. But most importantly, it found that the provisions relating to the 
period of arbitration are just to expedite the resolution of disputes. [Case number 901/ق and 1109/ق 
1439H]. 
 
The Court took a pragmatic approach in interpreting the Article 40 period, thereby giving the Arbitral 
Tribunal complete discretion in managing the case. This approach is sensible as it does not elevate Article 
40 to a potentially new ground that can jeopardize awards. Its interpretation of Article 40 has also the 
positive side effect that a party cannot abuse the process by creating a delay and then later file a motion 
to terminate the arbitration, thereby avoiding its duty to honor the parties’ agreement to arbitrate. 
 
On a final note, by agreeing to Institutional Rules it is questionable whether the Article 40 period may 
even apply. By way of example, the SCCA Rules come with their own set of time frames to which the 
parties agree by reference in their arbitration agreement. 
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2.2.3.  First enforcement of a foreign award in only 3 months under the 2013 Saudi Enforcement Law 
 
In June of 2016, the Enforcement Court in Riyadh enforced an US$18.5 million ICC Award rendered in 
London against a Saudi Arabian data communications service provider. This was the first reported award 
enforcement pursuant to the then new 2013 Saudi Enforcement Law.  
 
Once transferred from the Grievance Board to the newly established Enforcement Court under the 2013 
Saudi Enforcement Law, the latter issued its enforcement order in only 3 months. Given its positive 
implications, this decision has been praised as one of the most significant developments in arbitration in 
the Middle East in recent years. 
 
2.2.4.  The parties are at liberty to agree to Arbitral Procedures and Institutions 
 
The Court in Riyadh dismissed a case in January of 2013 in which the Plaintiff alleged that the arbitration 
clause was null and void. The clause provided for the arbitration to be conducted according to the ICC 
Rules and not in conformity with Saudi Arbitration Law, despite naming Saudi Arabia as the seat. The 
Plaintiff contended that where this is the case, all provisions of the Saudi law are mandatory and must be 
applied by the Arbitral Tribunal. In turn, the Respondent requested the dismissal of the case in court for 
lack of jurisdiction due to the arbitration clause.  
 
The Court accepted Respondent’s motion basing its decision on Article 25 of the 2012 Saudi Arbitration 
Law. It concluded that the parties may agree on the procedure to be adopted by the Arbitral Tribunal, and 
that they are entitled to select the rules of any ADR or arbitration center in Saudi Arabia or abroad, 
provided they do not violate Shari’a principles. [Case No. 32328746].  
 
One of the most recent decisions echoing this finding in principle came from the Court of Appeal in 
Dammam on 6 August 2018. [Case No. 499/Q of 1439H]. 
 
2.2.5.  The Arbitral Tribunal has discretion in conducting the proceedings and establishing the facts 
 
Article 50(g) of the 2012 Saudi Arbitration Law provides that an award can be set aside if the tribunal fails 
to observe the conditions required for the award in a manner affecting its substance, or if the award is 
based on void arbitration proceedings that affect it. The fact that an arbitral tribunal decides to appoint 
an expert but later determines that such expertise is not required, does not in itself constitute a ground 
for setting aside an award. 
 
Against that backdrop, the Court of Appeal in Riyadh, in April of 2015, held that the Arbitral Tribunal had 
the discretion to decide how to conduct the proceedings, and that deciding the case based solely on 
parties’ submissions does not constitute a violation of due process. It also stated that the scope of the 
mission of the expert appointed by the Arbitral Tribunal falls within its discretion. [Case No. 4151/1/1436]. 
 
2.2.6.  The Court has no jurisdiction to reexamine the merits 
 
In February of 2014, the Administrative Court of Appeal in Riyadh concluded that it has no jurisdiction to 
re-examine the substance of the case decided by the Arbitral Tribunal in the underlying arbitration. The 
Plaintiffs in that case challenged the awards in court on the ground that they were manifestly ill-founded 
and that evidence submitted to the Arbitral Tribunal was insufficient to establish the case.  
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In denying the motion, the Court clarified that, based on Article 50 of the 2012 Saudi Arbitration Law, the 
award can only be set aside if the arbitration agreement is null and void, or where the Arbitral Tribunal 
did not respect due process and procedural requirements, decided matters beyond the scope of the 
arbitration agreement, or violated public policy. [Case No. 3389/1434]. 
 
The court’s findings have been upheld in various other judicial decisions. One of the most recent decisions 
echoing this finding in principle came again from the same case decided by the Court of Appeal in 
Dammam on 6 August 2018 (Case No. 499/Q of 1439H). 
 
3.  CONCLUSION 
 
In closing, we have seen a tremendous momentum of interest in arbitration in the Kingdom in 2019. Many 
new legislative efforts have paved the ground for more acceptance of arbitration as an alternative to court 
litigation. We also note that the Enforcement Courts remained busy in the last 12 months (September 
2018 through August 2019) having received 243 enforcement applications for foreign judgments and 
awards, compared to 273 from September 2017 through August 2018. 
 
And while the above decisions are not binding on other courts, we see some very promising trends and 
the forming of established practices in line with what one would expect to see from an arbitration-friendly 
jurisdiction. We also remain actively engaged with the judiciary to come full circle on all efforts to make 
arbitration a success story and contribute our part to the Kingdom’s Vision 2030. 
 
Thank you for your kind attention. 
 
 

*** 

 


