
تسجيل المشاركين

تالوة آيات من القرآن الكريم
االفتتاح والترحيب

1. األستاذ ياسين الخياط - رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري

2. الدكتور حامد ميرة - الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري

3. الدكتور نبيل المنصور - المستشار القانوني العام لشركة أرامكو السعودية 
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اليوم األول ـ 14 أكتوبر 2019

جلسة حوارية تناقش تطورات التحكيم المؤسسي في المملكة العربية السعودية، وكيفية مساهمة التحكيم في تهيئة بيئة 
استثمارية جاذبة بما يدعم تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. 

مدير الجلسة:
الدكتور حامد ميرة 

الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم 
التجاري

09:00 صباحًاصباحًا08:00

09:25 صباحًاصباحًا09:00

10:25 الجلسة األولى: التحكيم مكون حيوي من رؤية المملكة العربية السعودية 2030صباحًاصباحًا09:25

المتحدثون: 
معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني - وزير العدل   .１

معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي - وزير التجارة واالستثمار   .２
معالي األستاذ محمد الجدعان - وزير المالية  .３

معالي الدكتور  أحمد عبد الكريم الخليفي - محافظ مؤسسة النقد العربي   .４
السعودي (ساما)   

األستاذة آنا جوبن برت - أمين عام لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولي   .５
        (األونيسترال) 

جدول أعمال المؤتمر

المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي للتحكيم التجاري
تطور التحكيم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:

”الواقع والطموح“

الر�اض هيلتون،  فندق 
السعودية العر�ية  اململكة 
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نظرة عامة على أحدث المستجدات فيما يتصل بالخدمات التي يقدمها المركز السعودي للتحكيم التجاري، وكذلك المستجدات 
المتصلة باألنظمة السعودية والمبادئ القضائية المتصلة بالتحكيم. 

األستاذ كريستيان ألبيرتي
 رئيس إدارة تسوية المنازعات بالمركز السعودي للتحكيم التجاري 

مدير الجلسة:
الدكتور مصطفى عبد الغفار 

مستشار خاص للمركز السعودي للتحكيم التجاري

11:10  أحدث مستجدات المركز السعودي للتحكيم التجاري وتطورات السوق صباحًاصباحًا10:50

أحد أعالم التحكيم والمحللين ورواد تطوير الفكر األستاذ توبي الندو يقدم أحدث مداخالته التي يتناول فيها تقييًما واضًحا للممارسات 
المتصلة بالتحكيم التجاري ومنازعات المستثمرين والدول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وما يرتبط بذلك من تطلعات 

ومقارنته بالتطورات والمعالجات العالمية الحديثة. 

المتحدث:

 األستاذ توبي الندو
محامي ومحكم مستقل في غرف محاكم إيسكس بلندن

12:10 الجلسة الثانية: التحكيم الدولي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:ظهرًاصباحًا11:10
قراءة نقدية فاحصة – ورقة عمل رئيسية        

استراحة للصالة والقهوة

اليوم األول ـ 14 أكتوبر 2019

12:30 ظهرًاظهرًا12:10

تكريم الجهات الداعمة والمساندة ورعاة المؤتمر  10:40 صباحًاصباحًا10:25

االفتتاح الرسمي للمعرض المصاحب للمؤتمر واستراحة قهوة 10:50 صباحًاصباحًا10:40

جدول أعمال المؤتمر

المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي للتحكيم التجاري
تطور التحكيم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:

”الواقع والطموح“

الر�اض هيلتون،  فندق 
السعودية العر�ية  اململكة 

هـ  1441 صفر   16  -  15
2019م أكتو�ر   15  -  14
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مدير الجلسة:
األستاذ جيمس مكفيرسون 

مستشار خاص للمركز السعودي للتحكيم 
التجاري

المتحدثون: 
الدكتورة نايلة قمير عبيد - شريك مؤسس، مكتب عبيد للمحاماة  .１

دور التحكيم الدولي في مقاربة المعالجات المختلفة للشريعة اإلسالمية والقانون العام والقانون 
المدني 

األستاذ أحمد األورفلي - محامي ومحكم، مكتب األورفلي للمحاماة   .２
هل للتنوع في التحكيم الدولي دور في تحسين جودة وشرعية إجراءات التحكيم؟ 

الدكتورة داليا حسين - نائب مدير مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي  .３
مؤسسات التحكيم: التنوع وشرعية التحكيم الدولي

األستاذة شيان باو - محكم مستقل، ووسيط معتمد لدى مركز التسوية الفعالة للمنازعات  .４
دور المساواة بين الجنسين في نظام التحكيم في منازعات االستثمار

كثيًرا ما كان ينظر إلى الممارسة في مجال التحكيم الدولي على أنها قاصرة على الرجال وذوي الخبرة والمنتمين إلى أصول غربية، بشكل 
التحكيم ويرفع من مستوى  االنطباع بشرعية وعدالة ممارسة  يعزز  أن  التنوع من شأنه  أن  إال  الممارسة،  يستبعد اآلخرين من مجال 
الفعالية؛ لما يتضمنه من تحسين في جودة اإلجراءات والمخرجات وييسر تقبل مفاهيم جديدة وأساليب إدارة أكثر حيوية. ُيضاف إلى 
المبنية على الشريعة  القانونية وتبني الجسور بين األنظمة  الثقافات  التي تحتوي االختالفات بين  التحكيم الدولي  ذلك أن منظومة 

اإلسالمية أو القانون المدني أو القانون العام ستكون في وضع أفضل لخدمة احتياجات عمالئها وإدارة المنازعات العابرة للحدود. 
ستناقش هذه الجلسة الممارسات القائمة المتصلة بالتنوع الثقافي والنوعي وغيره من مصادر التنوع، وتناقش السوق الواعدة لشباب 

المحكمين والمحكمات والمنتمين لجماعات ثقافية وعرقية، وتأثير هذه التطورات على اإلجراءات. 

02:00 الجلسة الثالثة: التنوع في مجال التحكيم الدولي ـ نحو معالجة أكثر شموًال مساًءظهرًا12:30

اليوم األول ـ 14 أكتوبر 2019

استراحة غداء 03:00 مساًءمساًء02:00

جدول أعمال المؤتمر

المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي للتحكيم التجاري
تطور التحكيم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:

”الواقع والطموح“

الر�اض هيلتون،  فندق 
السعودية العر�ية  اململكة 
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مدير الجلسة:
األستاذ كريستيان ألبيرتي 

رئيس إدارة تسوية المنازعات بالمركز السعودي 
للتحكيم التجاري

المتحدثون:
 

األستاذة أنك سانتينس - شريك في مجموعة التحكيم الدولي بمكتب وايت أند كاس   .１
للمحاماة 

استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز إدارة خصومة التحكيم بفاعلية

البروفيسور توماس كالي - محامي ومحكم بمؤسسة كالي للتحكيم  .２ 
التحكيم اإللكتروني

األستاذ سيدريك شاو - محامي ومحكم بمؤسسة شاو لتسوية المنازعات   .３
التحكيم في المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية

األستاذ سامي طنوس - شريك في مكتب فريشفلدز للمحاماة   .４
األمن اإللكتروني في التحكيم الدولي

كان لالستخدام المتنامي للتقنيات الحديثة تأثيراته على مختلف مناحي النشاط البشري واألعمال خالل العقدين األخيرين. وقد شهد 
التحكيم وبدائل تسوية المنازعات استخداًما أكبر للتقنية في مجاالت متعددة بدًءا من الطبيعة الموضوعية للدعاوى، ومروًرا بطرق 
عرض األدلة وتقديم المستندات، إلى تبني إجراءات لإلدارة اإللكترونية الشاملة لدعاوى الوساطة والتحكيم. كما أن الذكاء االصطناعي 
من  النوعية  هذه  مع  تتناسب  خاصة  قواعد  لتبني  الحاجة  حول  التساؤل  تثير  الحديثة  المبتكرات  من  وغيرها  الكتل  سلسلة  وتقنية 

المنازعات. 
التحكيم  إدارة خصومات  على  الحديثة  التقنيات  بتأثير  يتصل  فيما  التقنية  التطورات  أحدث  آفاق  استشراف  إلى  الجلسة  هذه  تهدف 
والخدمات المؤسسية ذات الصلة، وكيفية تعظيم أثرها اإليجابي على اإلجراءات، والتقليل من المخاطر التي قد تصاحب استخدامها 

وتجنب المبتكرات الهدامة.

04:30 الجلسة الرابعة:  تأثير التطور التقني على صناعة التحكيم مساًءمساًء03:00

اليوم األول ـ 14 أكتوبر 2019

جدول أعمال المؤتمر

المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي للتحكيم التجاري
تطور التحكيم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:

”الواقع والطموح“

الر�اض هيلتون،  فندق 
السعودية العر�ية  اململكة 
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مدير الجلسة:
األستاذ عبد العزيز الدحيم

وكيل وزارة التجارة المساعد لألنظمة واللوائح

المتحدثون:
 

الدكتور عبد الستار الخويلدي - محكم دولي ومستشار قانوني وشرعي   .１
أهم سمات المعيار رقم 32 من المعايير الشرعية

الدكتور وليد حجازي - الشريك والمدير لمكتب حجازي للمحاماة   .２
تطبيق أحكام القانون الموضوعي دون اإلخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية

الشيخ بالل خان - شريك والرئيس الدولي للتمويل اإلسالمي في مؤسسة ماكارثي ديننج  .３ 
اللجوء للخبرة في المنازعات المتعلقة بالمعامالت المالية اإلسالمية

الدكتور يوسف الياقوت - أستاذ قانون المرافعات والتحكيم بجامعة الكويت      .４
الحاجة لتبني قواعد تحكيم مؤسسية خاصة بالصناعة المالية اإلسالمية 

شهد العقدان األخيران نمًوا ملحوًظا للمؤسسات المالية اإلسالمية حتى خارج أقاليم الدول اإلسالمية، كما اتجهت المؤسسات المالية 
اإلسالمية في السنوات األخيرة إلى التحكيم كآلية موثوقة لتسوية المنازعات المتعلقة بهذه الصناعة، وتتطلب المساحة الواسعة من 

التنوع واالبتكار في المنتجات المالية اإلسالمية أن تلبي إجراءات التحكيم الطبيعة الخاصة لها. 
 سوف تناقش هذه الجلسة الممارسات القائمة المتصلة بالتحكيم في المنازعات المالية اإلسالمية من الناحية اإلجرائية أو القانون 

الموضوعي المطبق، كما ستبحث أيًضا عن مدى الحاجة لتبني قواعد تحكيم خاصة بالصناعة المالية اإلسالمية. 

10:30 الجلسة الخامسة:  التحكيم والصناعة المالية اإلسالميةصباحًاصباحًا09:00

اليوم الثاني ـ 15 أكتوبر 2019

جدول أعمال المؤتمر

المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي للتحكيم التجاري
تطور التحكيم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:

”الواقع والطموح“

الر�اض هيلتون،  فندق 
السعودية العر�ية  اململكة 
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استراحة للصالة والقهوة 12:30 ظهرًاظهرًا12:00

مدير الجلسة:
الدكتور محمد عبد الرؤوف

محكم ومحامي، شريك ورئيس مجموعة 
التحكيم بمكتب عبد الرؤوف للمحاماة 

المتحدثون: 
األستاذة صوفي الم - شريك والرئيس المشارك للتحكيم الدولي بمكتب الثام وواتكنس   .１

للمحاماة
أفضل الممارسات المتعلقة بالدليل المستمد من الخبرة في مجال تقدير التعويضات

األستاذ كريج مايلز - شريك، قسم التحكيم والمنازعات القضائية بمكتب كينج وسبالدينج   .２
للمحاماة

تأثير تقدير التعويض على اإلجراءات ـ التجزئة الثنائية والثالثية لإلجراءات

الدكتور م.  نبيل عباس - محكم ورئيس مكتب نبيل عباس لالستشارات الهندسية  .３
األبعاد المتعددة للتعويضات في مجال منازعات اإلنشاءات

األستاذ بيورن جيل - محكم مستقل   .４
تطبيق التعويضات العقابية في التحكيم

تحتل مسألة تعويض األضرار في التحكيم الدولي أهمية بارزة ولها تأثيرها على اإلجراءات، إال أنها كثيًرا ما تثير صعوبات عملية تتعلق 
باستيعابها واإلحاطة بها؛ ولذلك كثيًرا ما تلجأ هيئات التحكيم الدولي بغية الوصول إلى حكمها النهائي وتقدير التعويض إلى التعويل 
على شهادة الخبرة لإلحاطة بالجوانب الفنية المعقدة وفهم التأصيل المفضي إلى التقديرات الحسابية التي تخلص لها تقارير الخبرة، 
وسوف تناقش هذه الجلسة أفضل الممارسات المتعلقة بتقدير التعويض في التحكيم الدولي، وتأثير ذلك على اإلجراءات؛ سواء اتصل 

األمر بتقديم المستندات أو استجواب الشهود أو تجزئة اإلجراءات. 

12:00 الجلسة السادسة:  تعويض األضرار في التحكيم الدوليظهرًاصباحًا10:30

اليوم الثاني ـ 15 أكتوبر 2019

جدول أعمال المؤتمر

المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي للتحكيم التجاري
تطور التحكيم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:

”الواقع والطموح“

الر�اض هيلتون،  فندق 
السعودية العر�ية  اململكة 
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استراحة غداء 03:00 مساًءمساًء02:00

مدير الجلسة:
األستاذ تيموثي كولفن 

مستشار، متخصص بالقانون التجاري وقانون 
الشركات، شركة أرامكو

المتحدثون: 
القاضي الدكتور عبد العزيز الناصر - قاضي في محكمة االستئناف  .１

دور التحكيم في جعل المملكة العربية السعودية مقًرا آمًنا للتحكيم

األستاذ برناردو كريماديس - مدير مؤسس بمكتب كريماديس وشركاه للمحاماة   .２
دور تمويل الغير في زيادة اللجوء للتحكيم الدولي

األستاذ مارتن فاالسيك - شريك بمكتب نورتون روز فولبرايت للمحاماة بكندا   .３
دور الدعاوى وإجراءات التحكيم الجماعية في تعزيز اللجوء للتحكيم الدولي

األستاذ أنتوني أبراهام - المدير العام بالمجمع الملكي البريطاني للمحكمين   .４
دور مؤسسات التحكيم في إدارة إجراءات تحكيم فعالة ومنخفضة التكاليف 

قد ُينظر للتحكيم في بعض األحيان باعتباره خيارًا مستبعدًا بسبب تكلفته، وقد اتجهت بعض األحكام القضائية الحديثة إلى أن شرط 
التحكيم ال يمكن العمل به في بعض أنواع العقود التي ال يستطيع األطراف فيها تحمل تكاليف التحكيم. 

ومنخفضة  فعالة  بطريقة  للتحكيم  اللجوء  على  والمتوسطة  الصغيرة  األعمال  لمساعدة  متنوعة  وتقنيات  مبادرات  استحدثت  ولقد 
التكاليف؛ مثل تبني اإلجراءات المعجلة، ومن جهة أخرى فإن التوجه نحو تبني قواعد خاصة ببعض قطاعات األعمال قد يعزز من فرص 
لجوئها للتحكيم. وسوف تناقش هذه الجلسة عدًدا من التقنيات والمعالجات التي تهدف لجعل التحكيم أكثر فعالية وأقل كلفة؛ بما 

في ذلك الدعاوى الجماعية، وقواعد التحكيم الخاصة، وتمويل الغير. 

02:00 الجلسة السابعة:  تعزيز اللجوء للتحكيم الدوليمساًءظهرًا12:30
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مالحظات ختامية
ختام المؤتمر

05:00 مساًءمساًء04:30

جدول أعمال المؤتمر

المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي للتحكيم التجاري
تطور التحكيم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:

”الواقع والطموح“

الر�اض هيلتون،  فندق 
السعودية العر�ية  اململكة 

هـ  1441 صفر   16  -  15
2019م أكتو�ر   15  -  14

يدير المناظرة:
البروفيسور جورج عفاكي

محكم مستقل ومحامي وأستاذ قانون بجامعة 
باريس 2 

المتحدثون: 

األستاذ. سيدريك شاو   .1
محامي ومحكم بمؤسسة شاو لتسوية المنازعات 

البروفيسور فيليب لوبوالنجيه  .2
شريك مؤسس في مكتب لوبوالنجيه وشركاه للمحاماة  

فعالية اإلجراءات وتنفيذ األحكام، المرونة والعدالة، هل تعد هذه المفاهيم متنافرة ال يمكن الجمع بينها؟ 
التخوف  البالغ لدى المحكمين والمحامين، وتهدف لبحث كيفية معالجة  تعالج هذه المناظرة واحًدا من الموضوعات ذات االهتمام 

المرضي من متطلبات صحة اإلجراءات باتجاه تبني نظام للتحكيم الدولي أكثر فعالية واتساًقا وعدالة. 

04:30 الجلسة الثامنة :  "اإلجراءات الواجبة في التحكيم الدولي؛ سيف أم درع؟ " "مناظرة" مساًءمساًء03:00
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