تقريــر إطالعي
تســوية نزاعــات الشــركات العائليــة يف جملــس التعاون
اخلليجي:
احلفــاظ على وحــدة العائلة

إخالء املسؤولية
مــا بالنســبة إىل متلقيهــا وال يجــوز نســخها أو توزيعهــا أو إعــادة إنتاجهــا كلهــا أو جــزء منهــا ،وال متريرهــا
ت ُعــد هــذه الوثيقــة خاصــة ورسيــة وشــخصية متا ً
إىل أي طــرف خارجــي أو اســتخدامها ألي غــرض آخــر دون ترصيــح كتــايب رصيــح مــن مجلــس الــركات العائليــة الخليجيــة (’.)‘FBCG
وال يتحمــل مجلــس الــركات العائليــة الخليجيــة املســؤولية عــن أي أخطــاء أو حــذف أو عــن النتائــج التــي تــم التوصــل إليها من اســتخدام هــذه املعلومات.
وتتوفــر جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة ”كــا هــي“ ،دون أي ضــان الكتاملهــا أو دقتهــا أو توقيتهــا أو النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا
مــن اســتخدام هــذه املعلومــات .إىل جانــب أن املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة ليــس املقصــود منهــا أن تكــون مصــد ًرا للمشــورة املهنيــة فيــا
يتعلــق باملــواد املقدمــة وال تشــكل املعلومــات والوثائــق (إحداهــا أو كلتاهــا) مشــورة اســتثامرية.

 .1امللخــص التنفيــذي
أهــداف التقرير
يكمــن الســبب املنطقــي وراء إعــداد هذا التقرير يف فهــم آليات تســوية النزاعات املتوفرة للــركات العائلية يف
دول مجلــس التعــاون الخليجــي (’ )‘GCCوتقييمهــا .وتتمثل األهداف يف فهم ثالثة أســئلة أساســية:

ما آليات تســوية النزاعات،
بخــاف التقايض ،املتوفرة
لتلبيــة احتياجات الرشكات
العائلية؟

هــل آليات تســوية النزاعات هذه
قابلــة للتطبيــق وفعالة يف
ضــوء اعتبارات الــركات العائلية؟

مــا اآلثار املرتتبة
عىل النتائــج والتوصيات
بالنســبة إىل أصحــاب املصلحة
يف الــركات العائلية ،مبن
يف ذلــك أصحاب الرشكات
العائلية واملستشــارون وصانعو
السياسات؟

يركــز التقريــر عىل التقايض والشــكلني الســائدين لبدائل تســوية النزاعات :الوســاطة والتحكيم .وتتكــون منهجية
البحــث مــن البحــوث األوليــة والثانوية ،مبا يف ذلــك املقابالت مع الخرباء وأصحــاب املصلحة يف جميع أنحــاء املنطقة
ومراجعــات أفضــل املامرســات الدوليــة .وبنا ًء عىل املقابــات والنتائج الرئيســية ،يقرتح هذا التقرير عددًا مــن التوصيات
جمعــت توصيات هذا التقرير ملســاعدة الجامهري الثالثة املســتهدفني :الــركات العائلية
املوجــزة أدنــاه .وقد ُ
واملتخصصــن القانونيــن والهيئــات الحكوميــة .وعــى حد علــم املؤلفني ،ت ُعد هذه الدراســة األوىل من نوعها :مل
يتــم ســابقًا إعــداد تقارير محددة عن حلول تســوية النزاعــات للــركات العائلية يف دول مجلس التعــاون الخليجي.

النتائــج الرئيســية
ما عىل ما ييل:
أجمــع أصحــاب املصلحــة يف مختلف االختصاصــات القضائية إجام ً
عــا عا ً
•النزاعــات التجاريــة العائليــة هي شــكل من أشــكال النزاعات يختلف عــن (ولكن مع عنارص مــن) التقايض العائيل
والتقــايض التجــاري والتفــاوض التجاري ،ولكن يف ظل وجــود عالقات شــخصية وعائلية مكثفــة يف صميمها؛
•ال يُعــد الشــكل االفرتايض لتســوية النزاعــات ،التقايض ،خيــا ًرا مثال ًيا يف معظم النزاعــات العائلية،
•توفــر األشــكال البديلــة لتســوية النزاعات بشــكل عام ،وخاصة الوســاطة والتحكيم ،أطر عمــل أفضل للرشكات
العائليــة املشــركة يف النزاعــات ،عــى ســبيل املثال فهي توفر قــد ًرا أكرب من املرونة يف عملية التســوية
واختيــار املحكّم أو الوســيط واملزيد مــن الخصوصية والرسية،

ا مللخص
التنفيــذي
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•ال يُعــد العــرض الحــايل لبدائل تســوية النزاعــات مالمئًا .ال تفرق املحاكــم ومراكز الوســاطة والتحكيم بني نزاعات
الــركات العائليــة وغريها من النزاعــات التجارية،
•ميكــن لألطــراف التــي لهــا مصلحة يف النجــاح يف حل نزاعات الــركات العائلية ،مبا يف ذلك الــركات العائلية
واملتخصصــون القانونيــون والهيئــات الحكوميــة ،اتخاذ عدد من الخطوات لتحســن عرض تســوية النزاعــات العائلية
يف دول مجلــس التعــاون الخليجي.
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توصيــات للمتخصصــن القانونيــن (مبــن يف ذلــك القضــاة ومؤسســات تســوية النزاعات):

ملخــص التوصيات
توصيــات للشــركات العائليــة:

اختيار وتصميم دســتور
مناســب للرشكة العائلية

اختيــار آلية قوية لتســوية
النزاعــات من البداية

 .1اختيــار وتصميــم دســتور مناســب للشــركة العائليــة
وجــود اتفاقيــة واحــدة تحــدد الحقــوق القانونية األساســية وتعمل عىل توافق العائلة ســوف تقلل من احتامل نشــوب
نزاع يف املســتقبل.
ويجــب أن يشــمل الدســتور العالقات األساســية مثل الهيكل املؤســي للــركات العائلية (عىل ســبيل املثال،
مؤسســة ائتامنيــة أو مؤسســة مصالــح خاصــة أو رشكة لها أســهم خاصة أو أســهم مدرجة لالكتتــاب العام) .ويخصص
الدســتور الحقــوق الشــخصية ألصــول مثــل الفوائد يف املمتلكات املوقوفة أو األســهم ،ويجــب أن ينص عىل نظام
الحكــم األســايس مثــل آلية خــروج أصحاب األســهم والتقييم وتعيني املديريــن التنفيذيــن ومجلس اإلدارة (أحدهام أو
كليهــا) وإقالتهم.
مــا قانونيًــا نظـ ًرا ألن الوثيقة غــر امللزمة ،مثل مذكــرة التفاهم ،لن تضمــن حقيقة وجود
ويجــب أن يكــون الدســتور ملز ً
عالقــات قانونيــة بــن أفــراد العائلــة .يجب عىل العائــات أيضً ا التفكري يف دمج قواعد الســلوك يف دســاتريها لتوفري
مبــادئ توجيهيــة للســلوك املقبــول وغــر املقبول الذي قد يقلل فرصة نشــوب نزاع.

تطويــر قواعد خاصــة للنزاعات
العائليــة ،مبا يف ذلك
ضامنــات الخصوصية والرسية

النظر يف فــرض بدائل إلزامية
لتســوية النزاعات عند وقوع
نزاعات الــركات العائلية

تدريب وتعيني مامرســن
متخصصــن للعمــل عىل نزاعات
الــركات العائلية

 .1تدريــب وتعيــن ممارســن متخصصــن للعمــل علــى نزاعــات الشــركات العائلية
مــن االهتاممــات املشــركة ،خاصـ ً
ة بــن املتخصصني الذين تم إجــراء مقابالت معهم ضمــن عملية صياغة هــذا التقرير،
مــن تتجه للحصول عىل املســاعدة يف أوقات النــزاع .وال تتوفر بالرضورة
إىل
ـرف
أن الــركات العائليــة غال ًبــا ال تعـ
َ
لــدى مكاتــب املحامــاة الدوليــة واملحامني من ســلطات قضائية غــر عربية القــدرات الثقافية و/أو اللغوية للتوســط
يف نزاعــات الــركات العائليــة املعقــدة .ال ميكــن التواصل دامئًا بســهولة مع ذوي املكانة املرموقــة من الكبار
يف املجتمــع املحــي والذيــن قــد يكونون محــل ثقة لدى جميع أطــراف النزاع؛ وبالتايل فــإن االعتامد عىل ’الكالم
الشــفهي‘ ليس حـاً مثال ًيا.
يــوىص بأن تقوم مؤسســات تســوية النزاعــات والحكومــات واملتخصصون القانونيــون يف مجلس التعــاون الخليجي
بتصميــم التدريــب املناســب وتقدميــه وإنشــاء قامئة من العاملــن املعتمدين وذوي الخــرة والعاملني املوىص
بهــم والشــخصيات املجتمعيــة الذيــن قــد تتعامل معهم األطــراف للحصول عىل خدمات تســوية النزاعــات ،بصفتهم
وســيطني ومحكمني (أحدهــا أو كليهام).
ينبغــي أن يخضــع القضــاة ،عــى وجــه الخصوص ،لتدريــب خاص للوســاطة بالنظر إىل معارفهــم ومهاراتهم يف حل
النزاعات.

 .2اختيــار آليــة قويــة لتســوية النزاعات مــن البداية
ال ترغــب أي رشكــة عائليــة يف أن ينتهــي بهــا املطاف يف الوقــوع يف نزاع ،ولكن إذا حدث ذلك ،فإن اختيار مســار
لتســوية النزاعــات يعنــي أنــه يجــب أن يكون لــدى جميع األطراف رؤية واضحــة وثقة يف طريق التســوية .وال يضيف
الخــاف بشــأن العمليــات املناســبة لتســوية النزاعات ســوى املزيد مــن النفقات ويثري اإلحبــاط وميكن أن يكون يف
قــا إلنهاء النزاع.
النهايــة عائ ً
قــد تتضمــن اآلليــة القويــة بن ًد ا لتســوية النزاعــات بالتدريج والذي يُلزم أفــراد العائلة بالتوســط يف الحالة األوىل،
قــا لقواعد مؤسســة تحكيم قامئة ومقعد مناســب يف مقر
والتــي إذا فشــلت ،فســيؤدي التحكيــم الرسي وف ً
التحكيــم إىل إصــدار قــرار ميكــن تنفيذه يف الســلطات القضائيــة املختصة بالرشكة أو الــركات العائلية.
وعــاوة عــى ذلــك ،يجــب عىل العائــات مراجعة آلية تســوية النزاعات املختارة بشــكل دوري للتأكــد من أنها ال زالت
صالحــة فيــا يتعلــق بأهــداف الــركات العائلية ودينامياتهــا .قد ال تكون إحدى اآلليات املدرجة يف دســتور متت
صياغتــه عندمــا عملــت الرشكــة يف اختصــاص قضايئ واحد فقط وعــاش أفراد العائلة أو أصحاب األســهم يف أماكن
محليــة هــي اآلليــة األفضــل عنــد تقدم الرشكة لتصبــح متعددة االختصاصــات وتغطي اآلن العديد مــن القطاعات ،يف
حــن يعيش أفــراد العائلة حول العامل.
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وعندمــا تصبــح النزاعــات مكتملــة األركان ،يجــب عىل أطراف النــزاع التفكري بعناية عنــد اختيار املحكّم والوســيط (أحدهام
أو كليهــا) بنــا ًء عــى عوامل تشــمل املهارات الشــخصية والخربات القانونيــة والتجارية واملعرفــة الثقافية.

 .2النظــر يف فــرض بدائــل إلزاميــة لتســوية النزاعــات عنــد وقــوع نزاعات جتاريــة عائلية
قــد يقــود نقــص املعرفــة والتثقيــف األطراف يف العديد من الســلطات القضائيــة يف مجلس التعــاون الخليجي إىل
بــدء التقــايض يف املحاكــم املحليــة عندمــا ال يحتاجون بالــرورة إىل ذلك (يف الواقع ،يف العديد من الســلطات
القضائيــة ،إذا مل يتــم االتفــاق رصاحـ ً
ة عــى آلية بديلة ،يكــون التقايض العمليــة االفرتاضية لتســوية النزاعات) .يؤدي
التقــايض إىل وقــوع خطــر التنــازع عل ًنــا ونقل النزاعات عرب وســائل اإلعالم؛ إىل جانب أنــه يضع إدارة النزاع يف أيدي
القــايض والــذي قــد يكون مقيـ ًد ا بالقواعد اإلجرائيــة للمحكمة وعبء العمــل الثقيل .وقد يؤدي حســن املعرفة
جبون عىل االعتــاد عىل موافقة
بالخيــارات املتاحــة إىل إبعــاد األطــراف عــن املحكمة ،ولكن يف كثري مــن األحيان ،يُ َ
جميع األطــراف املتنازعة.
ة إىل الوســاطة يف بداية األمر كرشط مســبق
وقــد يُلــزم حكــم عمليــة الوســاطة اإللزامي األطراف باالنتقال مبارش ً
للحــث عــى اتبــاع إجــراءات املحكمة الرســمية .قــد يؤدي هذا الحكم إىل حــل املزيد من النزاعــات يف مرحلة مبكرة
بطريقــة غــر مكلفــة أو أقــل رض ًرا عىل الــركات العائلية ،ويف نهايــة املطاف عىل العائلة نفســها .يجــب أيضً ا النظر
يف عمليــات الوســاطة اإللزاميــة حيــث يجب أن تســتمر عمليات الوســاطة ملــدة ال تقل عن يوم واحد مــا مل يتم التوصل
إىل تســوية ،وحيــث يجــب عــى األطراف الحضور شــخصيًا دون تفويــض غريهم للحضــور نياب ً
ة عنهم .وميكــن أيضً ا اعتبار
حكــم التحكيــم اإللزامــي خيا ًرا بديالً للتقايض إذا فشــلت الوســاطة يف إنهاء النزاع.
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 .3تطويــر قواعــد خاصــة للنزاعــات العائليــة ،مبــا يف ذلــك ضمانــات اخلصوصية والســرية
يف الوضع املثايل ،قد ترغب مختلف السلطات القضائية يف إنشاء “مؤسسات مخصصة حرصيًا لحل النزاعات العائلية“ من
النوع املصمم لغرض محدد ،حسب توصية أحد الخرباء القانونيني من البحرين .ومع ذلك ،ميكن اعتامد عمليات املؤسسات
الحالية لتلبية احتياجات الرشكات العائلية إىل أن يتم إنشاء هذه املؤسسات.
ويجب وضع قواعد إجرائية خاصة للنزاعات العائلية يف املحاكم عىل سبيل املثال ،مبا يف ذلك العمليات الرسيعة املسار
والقدرة عىل التكتم عىل اإلجراءات املتاحة للعامة بشكل عام .وميكن االستغناء عن اإلجراءات الشكلية األخرى مثل عمليات
االكتشاف واإلفصاح الوثائقية الكاملة .ميكن تطوير قوانني املحكمة أو قوانني املؤسسات التحكيمية للسامح بعزل عنارص
النزاع املتعلقة بالعائلة عن تلك الخاصة بالنزاع التجاري األوسع نطاقًا ،أو ضم أفراد آخرين من العائلة يف النزاع إذا كان
التنظيم العادل لإلجراءات يتطلب تلك الخطوة .ال ترغب العائالت يف الكشف عن أمورها العائلية الخاصة عىل املأل.

ومع ذلك ،يف كثري من األحيان ال تكون هناك ضامنات حول خصوصية اإلجراءات .تضم الكثري من محاكم مجلس التعاون
الخليجي جلسات استامع مفتوحة وقضايا قامئة ،ولكنها ال تنرش األحكام عىل نطاق واسع وال تذكر أسامء األطراف املتنازعة
عند نرش تلك األحكام عالنية .تُرص محاكم القانون العام يف اإلمارات العربية املتحدة وقطر عىل التمسك بقرينة مؤيدة
لعقد جلسات االستامع العلنية وإتاحة الكثري من وثائق املحكمة مجانًا ،ولكن يحق لألطراف طلب الحصول عىل أوامر بفرض
الخصوصية لتقييد الحضور يف جلسة االستامع وختم الوثائق بالشمع األحمر ملنع وصولها إىل نطاق العامة .يوىص بأن
يتعاون متخصصو القانون لوضع وسائل ضامن فيام يتعلق بالوساطة والتحكيم والتقايض بهدف تحسني خصوصية اإلجراءات،
رمبا من خالل وضع قرينة مؤيدة للخصوصية.

يجــب أن تكــون العائــات ومستشــاروها أيضً ــا عىل قدر أكرب مــن الثقافة والوعي فيــا يتعلق بخيارات تســوية النزاع.
ســيحدث هــذا جزئيًــا بصــورة طبيعيــة عندما يصبــح مستشــاروهم القانونيون أكرث دراية ،إال أنه ال ينبغــي أن يكون هناك
مــا مينــع اإلدارات التجاريــة اإلقليميــة واملحلية مــن تقديم معلومات للــركات واملحامني وغريهم من املستشــارين
والخرباء.

 .3فهــم الــدور الصحيــح للتقاضــي يف نزاعــات الشــركات العائليــة
يتمثــل الــدور النهــايئ للتقــايض يف املســاعدة عىل تســوية النزاع .هذا قد يعنــي ،كجزء متأصل مــن عملية التقايض،
وقــف النزاعــات مؤقتًــا من أجل الســاح بإجراء عملية الوســاطة (مبا يف ذلك الوســاطة امل ُدارة بواســطة املحكمة) ،أو
تحويــل النــزاع إىل مســار آخــر ،مثــل التحكيم .بوجه عام ،تتمثــل امليزة الرئيســية يف التقايض يف موثوقيــة العملية؛
وهنــاك ميــزة أخــرى أال وهــي تنفيذ أي حكم يصــدر من املحكمة .ومع ذلــك ،مل يعد التقايض يتفــرد مبزايا فريدة.
يــوىص بــأن تستكشــف الهيئــات الحكومية كيفية تعديــل القوانني والهياكل املؤسســية لتوجيــه نزاعات الرشكات
حا .ت ُعد الوســاطة اإلجبارية أحد الخيارات .ومــن األمثلة عىل ذلك يف
العائليــة إىل مســارات مختلفــة ،ورمبــا ،أكــر نجا ً
مملكــة البحريــن يف قانــون العهــد املالية (املــادة  67بعنوان املحكمــة املختصة  ،الفقرة  )1حيث يشــر رصاحة إىل
غرفــة البحريــن لتســوية املنازعــات ( )BCDRباعتبارهــا املحكمــة املختصة “للحكم يف جميع املســائل الناشــئة عن هذا
قــا ألحكام املرســوم الترشيعي املذكور والئحتــه التنفيذية “.
القانــون وف ً

 .4جمــع إحصائيــات مفيــدة متعلقــة بنزاعــات الشــركات العائليــة ونشــرها

توصيــات للهيئــات احلكوميــة:

االســتثامر يف التطور
التكنلوجــي مبا يســهل العمل
يف حل النزاعات

مســائل الوســاطة العائليــة الحساســة .باألخــص ،يوىص بأن يكون القضاة “متمرســن” وذلك من خــال تدريب مخصص،
رشا إجباريًا ســابقًا للتقايض يف االعتبار.
خاصــة مــع وضع التوصية بأن تكون الوســاطة مــؤ ً

ومــن أجــل تطويــر فهــم أعمق لنزاعات الــركات العائلية واألســباب الكامنة وراءها ،يوىص بأن تضــع الحكومات
مقاييــس مفيــدة مســتمدة من مصــادر مثل املحاكم والهيئات التنظيمية ومؤسســات تســوية النزاعات والدراســات
االســتقصائية التــي تشــمل الرشكات العائلية واملامرســن .ميكــن لإلحصائيات الدقيقة كشــف االتجاهــات الحقيقية ،عىل
عا عائل ًيا عىل حصة يف األســهم.
ســبيل املثــال ،قــد يكــون النزاع امل ُصنــف باعتباره “تجاريًــا” يف الواقع نزا ً
جمــع إحصائيات مفيدة
متعلقــة بنزاعات الرشكات
العائليــة ونرشها

فهم الــدور الصحيح
للتقــايض يف نزاعات
الــركات العائلية

نرش الوعــي والتثقيف
ببدائل تســوية النزاعات
يف املجتمع

األخذ بعــن األعتبار الحاجة
إىل ســن قوانني جديــدة لتلبية
االحتياجــات الخاصة بنزاعات
الــركات العائلية

 .1التفكــر يف احلاجــة إىل ســن قوانــن جديــدة لتلبيــة االحتياجــات اخلاصــة بنزاعــات الشــركات العائليــة

 .5االســتثمار يف التطــور التكنلوجــي مبــا يســهل العمــل يف حــل النزاعــات
اعتــاد الجيــل الجديــد مــن قــادة الرشكات العائليــة الوصول بســهولة إىل كميات هائلة مــن البيانات .ال تختلــف عملية
را ،ونحن نويص بأن تقــود الهيئــات الحكومية ،مبا يف ذلك أنظمة املحاكم ،املســار
تســوية النزاعــات عــن ذلــك كثـ ً
الــذي يســتهدف العثــور عــى اســتخدامات جديــدة للتكنولوجيا ،مثل عقد املؤمترات عرب الفيديو لجلســات االســتامع أو
االجتامعــات ،واإلنتــاج اإللكــروين للوثائق وإنشــاء عقود “ذكية” أو ذاتيــة التنفيذ ،حيــث تحدد تكنولوجيــا املعلومات
مــا إذا كانــت رشوط العقــد قــد نُفــذت أم ال .هذه الخيارات متاحــة بالفعل يف محاكــم القانون العام مثل محاكم ســوق
أبوظبــي العاملي ومركــز ديب املايل العاملي.

مل يــدع معظــم أصحــاب املصلحة بشــكل خاص إىل ســن قوانني جديــدة لنزاعات الرشكات العائليــة .ومع ذلك ،ففي
ســلطات قضائيــة مثــل البحريــن ،يــرى العاملون يف مجال القانون أنــه قد تكون هناك حاجة إىل ســن قوانني جديدة،
ما لتســوية
ويف دولــة الكويــت ،تــم بالفعل صياغــة قوانني منوذجية تغطــي الدســاتري العائلية ،والتي تضع أحكا ً
النزاعــات العائليــة .يــوىص ،عــى وجــه الخصوص ،بأن تنظر الســلطات القضائيــة فيام إذا كان من املمكن تقديم أشــكال
جديــدة من األدوات القانونيــة ،مثل االئتامنات.
ملزمة قانونًا ،عىل ســبيل املثال من
ميكــن أن تفكــر الحكومــات يف تنفيــذ إطــار عمل قانوين يجعل دســاتري العائلــة ُ
خــال توفــر قرينــة قانونيــة مؤيدة لتلك الوثائــق امل ُلزمة للموقعــن عليها إلمدادهــم باليقني الالزم .إال أن هذه
دليل
ً
القرينــة ســتظل تســمح بإصــدار إعالنات نوايا غري ملزمة واردة يف ،عىل ســبيل املثــال ،مذكرات التفاهــم ،بوصفها
عــى أن األطراف ال تنوي إنشــاء حقوق قابلــة للمقاضاة.

 .2نشــر الوعــي والتثقيــف ببدائــل تســوية النزاعات
تســتهدف هــذه التوصيــة يف املقــام األول واضعي اللوائح يف املجــال القانوين والســلطة القضائية ،ولكنهــا تنطبق
أيضً ــا عــى الهيئات املســؤولة عــن الرشكات العائليــة مثل اإلدارات اإلقليمية املســؤولة عن التنميــة االقتصادية
والــوزارات الوطنيــة .يــويص هذا التقريــر بتوفري قدر كبري مــن التوعية والتثقيــف للعاملني يف مجــال القانون الذين
ســيتخصصون يف أفضــل املامرســات الدوليــة فيــا يتعلق بإدارة بدائل تســوية النزاعات .وهــذا يتضمن “املعرفة
الجوهريــة “ بالحقائــق مثــل قواعد التحكيم ومبادئ املحاســبة ،و”املهارات الشــخصية األساســية” مثــل التعامل مع

8

9

حملــات إقليمية
يف البداية ،يُســلط هذا التقرير الضوء عىل مجموعة من الجهود املســتمرة لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز
النظام البيئي لتســوية النزاعات بني الرشكات العائلية .فيام ييل ملحات للتطورات الحالية يف الســلطات القضائية الســت
يف دول مجلــس التعاون الخليجي.
يف حــن أن هنــاك اختالفــات فيام بني الواليات القضائية ،فإن االنطباع العام للمســتجيبني هو أنه عىل الرغم من وجود
وعــي متزايــد بأهميــة الرشكات العائلية لالقتصادات املحلية واملنطقــة بأكملها ،فمن املعرتف به أن هناك حاجة إىل
وجود عمليات أفضل لتســوية النزاعات.
وهنــاك تحــول هيــكيل ملحوظ يف أمناط الرشكات العائلية يف جميع أنحــاء دول مجلس التعاون الخليجي حيث ميرر
الجيــل األول مــن مؤســي الرشكات وأبنائهم النزاعات إىل الجيــل التايل .ينضم هؤالء املديرون واملالكون الجدد يف
وقــت تتزامــن فيه التغريات االقتصادية يف دول مجلس التعــاون الخليجي مع ظهور تقنيات جديدة.
وتُشــكل هذه العوامل بطبيعتها توجه الجيل القادم تجاه تســوية النزاعات وتؤثر فيها.
يتزامن هذا مع اتجاهني مؤسســيني رئيســيني يف مجال تسوية النزاعات.
أوالً ،هنــاك ارتفــاع يف عــدد املحاكم التجارية الدولية املرتكزة يف املناطــق الحرة التي تطبق القانون العام .وهذا
يشــمل محاكم مركز ديب املايل العاملي ( )DIFCوســوق أبوظبي العاملي ( )ADGMومركز قطر للامل (( ،QFCوالتي
انعكاســا للرشكات العاملية (عىل ســبيل املثال ،بواســطة العمل باللغة اإلنجليزية) وجذب
تم تأسيســها لتكون أكرث
ً
املســتثمرين .وتعتــر هــذه املحاكم ذات اتصال دويل أكرب من املحاكم املحليــة لدول مجلس التعاون الخليجي .وال
متلــك محاكــم القانــون العام رشوطًا صارمة للتعامل باملثل عند إنفاذ األحكام األجنبية عىل ســبيل املثال ،عند املقارنة
باملحاكــم املحليــة .ثانيًــا ،كان هناك ارتفاع يف عدد مراكز التحكيم يف دول مجلــس التعاون الخليجي .وتُعد عامن ،اعتبا ًرا
مــن وقــت إعداد هــذا التقرير ،الدولة األحدث (واألخرية) بني دول مجلس التعاون الخليجي التــي متلك مركز تحكيم محليًا
قامئًــا عىل القواعد اإلجرائيــة الخاصة به ،ومن املقرر افتتاحه قريبًا.

البحرين
ال يوجــد يف الوقــت الراهــن هيئــة أو جهــة خمصصــة حصر يًــا لنزاعــات الشــركات العائليــة ،لكــن غرفــة البحرين لتســوية
النزاعــات ميكــن أن حتــدد النزاعــات املتعلقــة بالشــركات العائليــة إذا كان النــزاع يدخــل ضمــن اختصاصهــا.

الكويت
يف حــن أنــه ال يوجــد جهــة متخصصــة لتســوية النزاعــات التجاريــة العائليــة يف الكويــت  ،فقــد اتخــذ مركــز الكويت
للتحكيــم التجــاري ( )KCCAخطــوات لتوفــر اهتمــام خــاص حلــل النزاعــات التجاريــة يف الشــركات العائلية .ويشــمل
ذلــك تشــجيع إدراج بنــد للتحكيــم يف دســاتري األســرة حلمايــة الســرية و تســوية النــزاع وتقدمي املشــورة واخلدمات
القانونيــة اجملانيــة .باإلضافــة إىل ذلــك  ،يخطــط املركــز الســتضافة ورش العمــل والنــدوات التــي يقودهــا اخلرباء
مــن أجــل رفــع مســتوى الوعــي بدائل تســوية النزاعات بــن الشــركات العائلية.

قطر
متتلــك قطــر مركــزي حتكيــم بارزيــن أحدهمــا يف منطقتهــا املاليــة واآلخــر يف املنطقــة الســاحلية يف الدوحــة .لكل
أحكاما حمددة لتســوية
مركــز قواعــد وســاطة وال تصــدر أي مــن جمموعــة القواعــد هــذه وال قواعــد التحكيــم
ً
نزاعــات الشــركات العائلية.

عمان

اإلمــارات العربيــة املتحدة
يعمــل كل مــن مركــز التســوية الوديــة للنزاعــات التابــع حملاكــم دبــي وغرفة جتــارة وصناعة دبــي ومركز دبي
للتحكيــم الــدويل علــى وضــع خمطــط إلحالــة النزاعــات إىل حماكــم دبي لتســويتها عن طريــق األســاليب البديلة
لتســوية النزاعــات يف حماولــة لتخفيــف عــبء العمــل عــن احملاكــم وتســوية النزاعــات بطريقة أكرث كفاءة وســرية.
يف حماكــم مركــز دبــي املــايل العاملــي ،قــد يُطلــب مــن األطراف املتنازعة احلضور إىل جلســة وســاطة يرتأســها
ـاض لتســوية النزاعــات ،مبــا يف ذلــك األطراف يف نزاعــات الشــركات العائلية.
قـ ٍ

تُعــد عمــان حديثــة عهــد يف تســوية النزاعــات ذات الطابــع املؤسســي خــارج نطــاق نظام احملاكم .تشــكلت مؤسســة
ً
حديثــا بعــد ســن التشــريعات الوطنيــة .إال أنــه مل تتــم مناقشــة أي قضيــة بعــد .ميكن
التحكيــم الوحيــدة يف البــاد
لألطــراف اختيــار تســوية نزاعاتهــا عــن طريــق هيئــة املصاحلــة والوســاطة ا ملُشــكلة بقرار وزيــر العدل .يرتأس
الهيئــة قــاض عــاد ًة وتتألــف مــن إمــا فرديــن أو ثالثــة أفراد ليســوا قضــاة ولكنهم شــخصيات بــارزة تتمتع باالحرتام
واخلــرة التقنيــة والقضائيــة ذات الصلــة .يُعــد قــرار الهيئــة قابـاً لإلنفــاذ يف احملاكــم العمانية.

ويف أبوظبــي ،تعمــل حماكــم ســوق أبوظبــي العاملــي علــى توفــر خدمات حتكيــم خمصصــة للشــركات العائلية،
حيــث تقــدم منصــة ســرية لتســوية النزاعــات مبــا يتوافــق مع الشــريعة اإلســامية عنــد احلاجة .وســيمكن الوصول
إىل اخلدمــات بغــض النظــر عمــا إذا كانــت األطــراف موجــودة يف ســوق أبوظبي العاملــي أم يف مكان آخر.

اململكــة العربيــة الســعودية
حتــدث بعــض أكــر التغيــرات ســرعة يف اخليــارات القانونيــة يف منطقتنــا يف اململكــة العربيــة الســعودية .وتســعى
وزارة التجــارة و االســتثمار يف اململكــة العربيــة الســعودية إىل وضــع معايــر مرتفعــة حلوكمــة الشــركات العائليــة،
فيمــا يتعلــق بنشــر املبــادئ التوجيهيــة النموذجيــة غــر امللزمــة بخصــوص الدســاتري العائليــة .ويُعــد املركز
الوطنــي للمنشــئآت العائليــة الــذي مت إطالقــه مؤخـ ًرا مؤسســة غــر ربحيــة تلبــي احتياجــات الشــركات العائليــة على
وجــه اخلصــوص ،ومــن املتوقــع أن يلعــب دورًا أكرب يف تســوية نزاعــات الشــركات العائلية.
ـدا حللــول بدائــل تســوية النزاعــات التجارية بواســطة
يف الســنوات األخــرة ،شــهدت اململكــة اسـ
ـتخداما متزايـ ً
ً
الشــركات التــي تديرهــا العائــات باإلضافــة إىل آليــة النزاعــات التجاريــة اإلقليميــة التقليديــة .منــذ عــام  ،2016كان
املركــز الســعودي للتحكيــم الــدويل ( ،)SCCAمؤسســة حتكيميــة مســتقلة غــر ربحيــة ذات نطــاق عاملــي ،يقدم
ً
وفقــا للقواعــد القياســية الدوليــة للتحكيم والوســاطة
جمموعــة كاملــة مــن خدمــات بدائــل تســوية النزاعــات
اخلاصــة بــه واآلليــات البديلــة األخرى لتســوية النزاع.

10

11

 .8املراجع
جملــس الشــركات العائليــة اخلليجيــة
تخطيــط التعاقــب الوظيفــي للــركات العائليــة يف مجلس التعــاون الخليجي :املســتقبل اآلن (أبريل )2015

شــركة ديلويت
العالقــات التــي تربطنــا – إدارة نزاعات الرشكــة العائلية (ربيع عام )2016
عــر جديــد للرشكات العائلية يف الرشق األوســط  -إدارة التغيــر والتوقعات ()2017

وحــدة االســتخبارات االقتصادية
بدافــع التأثري :جيل جديد يســعى إىل تــرك بصمته ()2016

شــركة ماكنزي
الــركات العائليــة يف مجلــس التعــاون الخليجي – الرحلة إىل اســتدامة طويلة األجل ()2015

شــركة بي دبليو ســي ()PWC
مبــادئ تقييــم وإســراتيجيات خروج أصحاب األســهم من الرشكــة العائلية (لعام )2019
اســتبيان للــركات العائليــة يف العامل عــام  - 2018تأثري القيم
اســتبيان للــركات العائليــة يف الــرق األوســط عام  - 2016عدم إخراج النزاع خــارج نطاق العائلة :الــركات العائلية
يف الرشق األوسط
عامــل العائلــة :إضفــاء الطابع املهنــي عىل الرشكة العائلية يف الرشق األوســط (لعام )2015
فهــم الديناميكيــة العائليــة والنزاعــات العائلية (عام )2014
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امللحق أ :القائمة املرجعية
تحــدد هــذه القامئــة الجوانب األساســية يف إدارة النزاعات ألصحاب الــركات العائليــة للتفكري فيها ومناقشــاتها
وتنفيذهــا .وتســلط الضوء عىل األنشــطة األساســية ملنع نشــوب النزاعــات وحلها من ِ
قبل الــركات العائلية.
ربا مــن العائلة ،مع اتبــاع نهج مرحيل لتحليــل مختلف
تتطلــب عمليــة تنفيــذ القامئــة املرجعيــة هذه وقتًا وطاقة وص ً
املســائل ومعالجتها.
ميكــن أن تســاعد هــذه العمليــة يف خفــض مخاطر النزاعات وزيادة فــرص منو الرشكات العائلية يف ظل االســتقرار
واألمن.

متت معالجتها يف
رشكتنا العائلية
(نعم/ال)

إذا متت معالجتها ،فام هي مرحلة االضطالع مبعالجة مسائل
محددة
التخطيط

حوكمة الرشكات العائلية

التنفيذ

آلية وسياسة تسوية النزاعات
يتم تضمني آليات وسياسات تسوية النزاعات يف الدستور
أو االتفاق الذي يحدد وسائل وعملية تسوية النزاع بني أفراد
العائلة

اإللزام
ت ُلزم آلية تسوية النزاعات جميع األطراف التي قد تنخرط يف
نزاع حول حصتها يف الرشكة (مثل :جميع أفراد العائلة)

االختصاص القضايئ
تحدد آلية تسوية النزاعات االختصاص القضايئ الذي ستخضع
له النزاعات

التحديث

اإلطار الزمني
ما يف
تتضمن آلية وسياسة تسوية النزاعات إطا ًرا زمنيًا صار ً
كل مرحلة يتم إكاملها ،للسامح لألطراف باالنتقال إىل املرحلة
التالية من مراحل حل النزاع إذا مل يتم االلتزام باألطر الزمنية

التواصل العائيل
تتيح عائلتنا التواصل املفتوح والنقاش الب ّناء بني أفراد العائلة
(بطريقة منظمة أو منسقة)

الوساطة

اتفاقيات العائلة (الدستور أو امليثاق)
إن الرشكات العائلية لديها دستور أو اتفاق أسايس آخر يحدد
بوضوح السياسات واإلجراءات لتنظيم املسائل ذات األهمية
بني العائلة والرشكة يف املجاالت التالية:
•تعيني أفراد العائلة يف الرشكة واملكافآت
•خروج أصحاب األسهم من الرشكات العائلية وطريقة
التقييم
•مدونة السلوك العائيل
• دليل تعارض املصالح

تلزم سياسة تسوية النزاعات أفراد العائلة باملشاركة يف
الوساطة
يتم االتفاق عىل الجوانب العملية التالية للوساطة يف آليات
وسياسات تسوية النزاعات:

اإلنفاذ
قابل لإلنفاذ من الناحية القانونية
ً
ت ُعد االتفاقية أو الدستور
عرب األجيال
حوكمة امللكية والرشكات
تتميز الرشكات العائلية بوجود هيكل قانوين متسق مع
املبادئ التالية:
•هيكل املجموعة القابضة للرشكات
• فصل ملكية الرشكات القابضة عن ملكية العائلة
•فصل األصول الشخصية عن املجموعة القابضة للرشكات
• خطة التعاقب املهنية واملرشحون لألجيال القادمة
•التخلص من الكيانات غري محدودة املسؤولية والكيانات
غري النشطة

.

1لغة الوساطة

.

2املكان

.

3اختيار الوسيط (مبا يف ذلك
معايري األهلية وعملية االختيار)

ملزمة وقابلة
ت ُعد التسويات التي تتم من خالل الوساطة ُ
لإلنفاذ
التحكيم
يف حالة فشل الوساطة ،تلزم آلية تسوية النزاعات اللجوء
إىل التحكيم كخطوة تالية رضورية

آلية تسوية النزاعات

ما من خالل املبادئ التالية:
يكون التحكيم ملز ً

إدارة الخالفات
لدى العائلة طريقة ملعالجة الخالفات قبل أن تتحول إىل
نزاعات (عىل سبيل املثال ،اتباع توجيهات ذوي املكانة
املرموقة من الكبار يف املجتمع والذين قد يكونون محل
ثقة ،أو مستشا ًرا موثوقًا به ،أو مدرب العائلة ،أو التوجه إىل
مساحة آمنة للتواصل املفتوح)

.

1القواعد املؤسسية الحاكمة مثل الغرفة التجارية
الدولية أو محكمة لندن للتحكيم الدويل

.

2مقر التحكيم

يتم االتفاق عىل الجوانب العملية التالية للتحكيم يف آليات
وسياسات تسوية النزاعات:
.
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1مكان انعقاد التحكيم
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.

امللحق ب :الهيئات البديلة لتسوية النزاعات يف
جملس التعاون اخلليجي

2اللغة

3 .اختيار املحكمني (مبا يف ذلك معايري األهلية
وعملية االختيار)
.

4عدد املحكمني

.

5مؤهالت املحكمني

.

6القانون الذي يحكم رشط التحكيم

.

7ميكن إنفاذ أي قرارات تحكيم يتم إصدارها

وفقًا لشهر سبتمرب من عام 2019
اسم املؤسسة

نقطــة االتصــال يف نزاعات الــركات العائليــة (إذا كانت متاحــة) ،وتفاصيل العنوان
واملوقع اإللكرتوين

البحرين
جهــة االتصال :نســيب ج .زيادة وأحمد حســن

التقايض

غرفــة البحرين لتســوية
النزاعات ()BCDR-AAA

يف حالة التقايض ،تحديد االختصاص األنسب لنظر جميع
النزاعات املتعلقة بالدستور

تجعل اتفاقية أو ميثاق العائلة جميع النزاعات خاضعة
لالختصاص القضايئ الحرصي للمحاكم األكرث مالءمة

مركــز التحكيــم التجاري
ملجلــس التعاون
ا لخليجي

بعد اختيار املحاكم املناسبة ،ميكن لألطراف اختيار مسار أو
عملية لتسوية النزاعات (مثل محكمة املطالبات الصغرية أو
املحكمة االبتدائية)

العنــوان :الجنــاح ( 301الطابــق الثالــث) ،بــارك بالزا ،مبنــى  ،247الطريق  ،1704ص .ب
 ،20006املنطقــة الدبلوماســية  ،317املنامــة ،مملكــة البحريــن
الهاتــف00973 17 511 311 :
الربيد اإللكرتوينinfo@bcdr-aaa.org :
املوقع اإللكرتوينwww.bcdr-aaa.org :
العنــوان :املبنــى  ،274الطريــق  ،3903التجمــع الســكني  .939الرفــاع  /الحجيات،
مملكــة البحريــن .ص.ب 28929
الهاتف00973 17278010 :
الربيد اإللكرتوينarbitrators@gcccac.org :
املوقع اإللكرتوينwww.gcccac.org/en :

اململكة العربية السعودية

تدعم املحاكم امل ُختارة اختيار الدستور للقانون الحاكم

املركز الســعودي
للتحكيــم التجاري
()SCCA

قابل لإلنفاذ
ً
يكون أي حكم أو أمر يصدر عن املحكمة املختارة

جهــة االتصال :كريســتيان ألربيت ومســعد الخرب
العنــوان :الطابــق الثامــن ،مبنــى مجلــس الغرف الســعودية 7982 ،طريــق امللك فهد
الفرعــي ،املؤمتــرات ،الرياض  ،4183-12711اململكــة العربية الســعودية
الهاتف00966 920003625 :
الربيد اإللكرتوينinfo@sadr.org :
املوقع اإللكرتوينwww.sadr.org :

الكويت

هل تتضمن اتفاقية العائلة الحالية وأحكام تسوية النزاعات
التابعة لها مدخالت وتنسيقات من الجيل القادم من أفراد
العائلة؟

مركــز الكويــت للتحكيم
التجاري ()KCAC

غرفــة الكويت
للوســاطة والتحكيم
الدويل ()KMIAC
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جهــة االتصــال :د /أنس التورة
العنــوان :املنطقــة التجاريــة رقم  ،9شــارع الشــهداء ،مدينة الكويــت ،الكويت .ص.ب
 ،775الصفــاة ،13008 ،الكويت.
الهاتــف 00965 180 5580 :داخــي 555 586 /
الربيد اإللكرتوينkcci@kcci.org.kw :
املوقع اإللكرتوينwww.kuwaitchamber.org.kw/echamber/website/index.jsp :
العنــوان :مبنــى القار ،شــارع الســور ،شــارع الخليــج ،مقابل أبراج الكويــت ،مدينة
الكويــت ،الكويت.
الهاتف00965 22409527 :
الربيد اإللكرتوينkmiac.website@gmail.com :
املوقع اإللكرتوينwww.kmiac.net :
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عامن
مركــز عــان للتحكيم
التجاري ()OCAC

جهــة االتصــال :نصحة عبد اللــه آل وهيبي
العنــوان :قيد اإلنشــاء حال ًيا.
الهاتــف00968 247 637 :
الربيد اإللكرتوينnasha@chamberoman.com :

قطر
مركــز قطر الدويل
للتوفيــق والتحكيــم
()QICCA

محكمــة قطــر الدولية
ومركز تســوية النزاعات
()QICDC

جهــة االتصال :ميناس خشــتادوريان
العنــوان :ص.ب  ،302الدوحــة ،قطر
الهاتف00974 44555804 :
الربيد اإللكرتوينconferences@qicca.org :
املوقع اإللكرتوينwww.qicca.org :
العنــوان :محكمــة قطر الدولية ومركز تســوية النزاعات ،مركز قطر للامل برج  ،2شــارع عمر
املختــار ،الخليــج الغريب ،ص.ب  ،13667الدوحة ،قطر
الهاتــف00974 4496 8225 :
الربيد اإللكرتوينinfo@qidrc.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.qidrc.com.qa :

اإلمارات العربية املتحدة

مركــز أبوظبــي للتوفيق
والتحكيــم التجاري
()ADCCAC

مركــز تحكيم ســوق أبو
ظبــي العاملي

الوســاطة امللحقة
باملحكمة  -ســوق أبو
ظبــي العاملي

مركز التســوية الودية
للنزاعــات التابــع ملحاكم
ديب

مركــز ديب للتحكيم
الدويل ()DIAC

جهة االتصال :عائشــة قســوم
العنــوان :مبنــى غرفــة أبــو ظبي ،شــارع الكورنيش ،أبــو ظبي ،ص.ب  ،662اإلمارات
العربيــة املتحدة
الهاتف00971 26317599 :
الربيد اإللكرتوينadccac@adcci.gov.ae :
املوقع اإللكرتوينwww.adccac.ae :
جهــة االتصال :لينــدا فيتز أالن
العنــوان :مركــز تحكيم أســواق أبــو ظبي العامليــة ،الطابق  ،20بــرج املقام ،ميدان
ســوق أبــو ظبــي العاملي ،جزيــرة املارية ،أبو ظبــي ،اإلمارات العربيــة املتحدة
الهاتــف00971 2333 8601 :
الربيد اإللكرتوينenquiry@adgmac.com :
املوقع اإللكرتوينwww.adgmac.com : :
العنــوان :مبنــى هيئــات ســوق أبوظبــي العاملية ،ميدان ســوق أبوظبــي العاملي ،
جزيــرة املاريــه  ،أبو ظبــي  ،اإلمارات العربيــة املتحدة.

مركــز التحكيم املشــرك
ملركز ديب املايل
العاملــي ومحكمة
لنــدن للتحكيــم الدويل
()DIFC-LCIA

تيســر الوساطة من
إحــدى محاكم مركز
ديب املــايل العاملي
(مبوجــب الفقرة  27من
قواعــد محاكم مركز
ديب املــايل العاملي)

مركــز الشــارقة للتحكيم
التجاري الدويل
( تحكيم )

مركــز رأس الخيمة
للتوفيــق والتحكيــم
التجــاري (رأس الخيمة)

املركز اإلسالمي
الــدويل للصلح
والتحكيــم ()IICRA

الهاتــف897600 333 2 971 :
الربيــد اإللكرتوين:

enquiry@adgmcourts.com

جهــة االتصال :ســلطان نصيب
العنــوان :مركــز التســوية الوديــة للنزاعــات ،الطابــق األول ،وايف مول ،أم هرير ،2
ديب ،اإلمــارات العربيــة املتحدة
الهاتف00971 43347777 :
الربيد اإللكرتوينinfo@dc.gov.ae :
املوقع اإللكرتوينwww.dc.gov.ae/PublicServices :

غرفة تجــارة وصناعة
أم القيويــن  -مركز
التوفيــق والتحكيم

الهاتــف00971 4 202 8343 :
الربيد اإللكرتوينarbitrationcentre@dubaichamber.com :
املوقع اإللكرتوينwww.diac.ae :
جهــة االتصال :روبرت ســتيفن
العنــوان :الفتــان كارنــي هاوس بــرج  2الطابق  8مركز ديب املــايل العاملي ديب
اإلمــارات العربيــة املتحــدة صندوق بريد 506870
الهاتــف5400 364 4 00971 :
الربيد اإللكرتوينinfo@difc-lcia.org :
املوقع اإللكرتوينwww.difc-lcia.org :
جهــة االتصال :آمنــة العويس
العنــوان :محاكــم مركــز ديب املــايل العاملــي ،الطابق األريض ،املبنى  ،4حــي البوابة،
ص.ب  ،211724ديب ،اإلمــارات العربيــة املتحدة
الهاتــف00971 4 427 3333 :
الربيد اإللكرتوينenquiries@difccourts.ae :
املوقع اإللكرتوينwww.difccourts.ae :
جهــة االتصال :حمــدة البلويش
العنــوان :ص .ب ،1174 :الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة املتحدة
الهاتــف00 971 6 5304111 :
الربيد اإللكرتوينinfo@tahkeem.ae :
املوقع اإللكرتوينwww.tahkeem.ae :
جهــة االتصال :إبراهيــم محمد عيل
العنــوان :غرفــة رأس الخيمــة للتجــارة والصناعــة ،طريــق الجــزة ،رأس الخيمة ،اإلمارات
العربيــة املتحدة
الهاتف00971 72070238 :
الربيد اإللكرتوينibrahem@rakchamber.ae :
املوقع اإللكرتوينwww.rakchamber.ae/rakrcac :
جهــة االتصال :رامي ســليامن
العنــوان ،107 :مبنــى الشــارع التجــاري ،طريق بور ســعيد ،ديرة ،ص .ب ،182222 :ديب،
اإلمارات العربيــة املتحدة
الهاتف00971 42949292 :
الربيد اإللكرتوينinfo@iicra.com :
املوقع اإللكرتوينwww.iicra.com :
جهــة االتصال :ســلطان حميــد عبد الله
العنــوان :غرفــة تجــارة وصناعة أم القيوين ،شــارع الشــيخ أحمد بن راشــد املعال ،أم
القيويــن ،اإلمارات العربيــة املتحدة
الهاتــف00 971 6 7651111 :
الربيد اإللكرتوينinfo@uaqchamber.ae :
املوقع اإللكرتوين uaqchamber-002-site7.btempurl.com/who-we-are/concilia� :
/tion-and-arbitration-center
العنــوان :غرفــة تجــارة عجامن ،ص .ب  ،662عجــان ،اإلمارات العربيــة املتحدة

مركــز التحكيــم لغرفة
تجارة عجامن
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جهــة االتصال :عبــد العزيز أنور
العنــوان :طريــق بنــي ياس ،ديــرة ،ص .ب ،1457 :ديب ،اإلمارات العربيــة املتحدة

الهاتــف00971 800 70 :
الربيد اإللكرتوينinfo@ajmanchamber.ae :
املوقع اإللكرتوينwww.ajmanchamber.ae/en/AribitrationCenter/Pages/ :
What-is-Arbitration.aspx
19

ملحق ج :دليل الوسطاء الدوليني

ا لتفا صيل

الواليات املتحدة األمريكية

وفقًا لشهر مايو من عام ٢٠٢٠
اميي ويرتز CEPA ،
ا لتفا صيل

خوان لويس فالكون
ألياجا

رشيك ،رشكة  Garriguesللمحاماة

محامي تعاوين معتمد  ،وسيط  ،مدافع عن حلول سلمية للقضايا املعقدة
ومحام سابق مامرس مع خربة  25سنة

إسبانيا
آن إي إيفانكو

+34 976 46 89 46 | juan.luis.falcon@garrigues.com
عضو يف مجموعات مامرسة الرشكات العائلية وعمليات االندماج واالستحواذ
يف  Garriguesو مساهم منتظم يف كريس األعامل العائلية يف Universidad
de Zaragoza

وسيط يف غرفة املجلس وغرفة املحكمة للنزاعات املعقدة  ،مع تدريب مكثف
من خالل املعهد الدويل ملنع النزاعات وحلها وتم إدراجها ضمن قامئة “100
امرأة قوية” يف غرب نيويورك
براد هونوروف J.D ،

وسيط أعامل العائلةIn Place of Strife ،

معرتف به من قبل  Chambers and Legal 500كوسيط رائد ومحامي ومدافع
عن الوساطة ومؤلف العديد من األبحاث عن الرشكات العائلية

كان الوسيط ألكرث من أربعة آالف قضية يف األعامل العائلية .لديه خربة خاصة
يف التوسط يف النزاعات املتعددة األطراف املشحونة للغاية واملعقدة
د.ديفيد النسيك

وسيطIn Place of Strife ،

مستشار أول ،املجموعة االستشارية لألعامل العائلية
+1 847 340 6645 | lansky@thefbcg.com

+44 333 060 7930 | info@mediate.co.uk
معرتف بها يف  Legal 500 Hall of Fameنسخة  2020للتميز كوسيط يتمتع
بخربة واسعة يف مجال املحاماة واملحاماة التجارية يف التوسط يف النزاعات
ذات املحتوى عايل العاطفية

طبيب نفيس إكلينييك ومعالج عائيل من خالل التدريب  ،يساعد عىل تسهيل
منو األرس  ،وإصالح العالقات الصعبة  ،وتحويل املؤسسات الراكدة أو املتعرثة
إىل منظامت مزدهرة.
دوغالس ستون

وسيطIn Place of Strife ،

املؤسس ،رشكة  Triadلألستشارات
stone@diffcon.com

+44 333 060 7930 | info@mediate.co.uk
ما  ،متخصصة يف الحاالت العاطفية شديدة التعقيد  ،محامٍ سابق
خربة  20عا ً
يف املدينة  ،معرتف بها من قبل  Legal 500و  ، Chambers and Partnersمؤلف
كتاب“ “�How to Beat Bedlam in the Boardroom and Boredom in the Bed
”room
مارك جاكسون
ستوبس

مدير ،مجموعة الوساطة
+1 617 277 9232 | bhonoroff@themediationgroup.org

+44 333 060 7930 | info@mediate.co.uk

جني غان

عضو ،والرئيس السابق والرشيك اإلداريHurwitz & Fine ,P.C ،
+1 716 849 8900 | aee@hurwitzfine.com

اململكة املتحدة

بيفريل آن روجرز

مستشار ،مجموعة استشارات األعامل العائلية
+1 440 695 0941 | wirtz@thefbcg.com

ا لوسيط

أندرو هيلدبراند

ا لوسيط

وسيط  ،محارض يف كلية الحقوق بجامعة هارفارد  ،مؤلف مشارك لكتب متعددة
مبا يف ذلك أكرث الكتب مبيعا يف نيويورك تاميز  ،مارس سابقا قانون املعامالت
املرصفية واملعامالت التنظيمية يف رشكات يف بوسطن ونيويورك
إدنا سوسامن

محكم ووسيط مستقل
+1 212 213 2173 | esussman@sussmanadr.com

وسيطIn Place of Strife ،
+44 333 060 7930 | info@mediate.co.uk
معرتف به كواحد من أكرث الوسطاء خربة يف اململكة املتحدة  ،أجرى أكرث من
 1400وساطة و باحث قانوين ومدير غري تنفيذي للعديد من الرشكات العقارية
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ما من الخربة  ،مامرس بدائل حل النزاعات و مقيم يف كلية الحقوق
أكرث من  15عا ً
بجامعة فوردهام  ،تم نرش الكثري عنه عىل نطاق واسع ومعرتف به يف العديد
من التصنيفات مبا يف ذلك  ، Chambers Globalرشيك السابق يف
.White & Case
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ا لتفا صيل

ا لوسيط

سكوت فريدمان

رئيس ورشيكLippes Mathias Wexler Friedman LLP ،
+1 716 853 5100 (x1231) | sfriedman@lippes.com
املحامي املامرس واملستثمر النشط يف مجال رأس املال اإلستشاري
واملستشار التجاري لرواد األعامل والرشكات العائلية  ،عند الرضورة  ،يساعد يف
حل النزاعات وإدارة النزاعات  ،قام بتأليف العديد من الكتب.
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نبذة عن جملس الشركات العائلية اخلليجية
Published by
Family Business Council – Gulf
March 2020

مجلس الرشكات العائلية هو منظمة خاصة غري ربحية تقوم عىل املشاركة
فيها بالعضوية وتهدف إىل تسهيل استمرارية الرشكات العائلية يف دول
مجلس التعاون الخليجي عرب األجيال عن طريق تعزيز حوكمة الرشكات العائلية
وقادة الجيل التايل .ونسعى من خالل التعلم من األقران والتعليم وبحوث
الرشكات العائلية التي تحركها التأثريات والفعاليات وإقامة الشبكات إىل
تحديد املسائل التي تنفرد بها هذه املنطقة ومعالجتها .ويتوىل إدارة
املجلس مجلس إدارة ميثل الرشكات العائلية الرائدة يف دول مجلس التعاون
الخليجي ،ويقوم هذا املجلس بتوجيه املنظمة وبنائها .يشارك مجلس إدارة
مجلس الرشكات العائلية الخليجية وجهة نظر مشرتكة مفادها أن استمرارية
الرشكات العائلية ورخاءها أمر حيوي ،ليس فقط تركة عائالتهم ولكن أيضً ا
من أجل االستدامة االقتصادية للمنطقة .مجلس الرشكات العائلية الخليجية
هو عضو يف منظمة عاملية هي شبكة الرشكات العائلية الدولية ()FBN
التي متثل الرشكات العائلية الرائدة يف جميع أنحاء العامل .يتوفر املزيد من
املعلومات عىل www.fbc-gulf.org

نبذة عن شبكة الشركات العائلية الدولية

نبذة عنا

شبكة الرشكات العائلية الدولية هي املنظمة الرائدة عامل ًيا للعائالت التجارية
«التي تديرها عائالت ألجل العائالت عرب األجيال» .تأسست شبكة الرشكات
العائلية الدولية عام  1989ويقع مقرها الرئييس يف لوزان ،وهي عبارة عن
اتحاد من الرابطات األعضاء يف  65دولة .تُعد شبكة الرشكات العائلية الدولية
عا نابضً ا بالحيوية حيث تضم  4000عائلة تجارية و 16000فرد من بينهم 6400
مجتم ً
فرد من الجيل القادم ،وذلك من خالل  750نشاطًا وفعالية يتم تنظيمها سنويًا.
ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات حول  FBNعىلwww.fbn-i.org
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تم إعداد هذا التقرير باستخدام منهجية تعاونية للتحقق  ،أي من خالل جمع آراء الخرباء القانونيني واملهنيني الذين
عملوا كمساهمني يف املحتوى والتحقق من هذه اآلراء .يود مجلس الرشكات العائلية الخليجية أن يعرب عن تقديره
لجميع املساهمني الذين شاركوا يف إعداد التقرير ،ومن بينهم:
رشكة التميمي ومشاركوه ،التي تم تكليفها للمساعدة يف كتابة التقرير .ونود أن نعرب عن تقديرنا ،عىل وجه الخصوص،
ملساهامت السادة عصام التميمي ،وأحمد برصاوي ،وفتون حجار ،وريتشارد كاتلينج ،وريتا جاب الله ،وحسني املطرود،
ونوال عبد الهادي ،وبيرت سميث.

اجلهات احلكومية

السيد /أحمد عيل الحوسني ،وزارة االقتصاد يف اإلمارات العربية املتحدة
سعادة القايض /عيل شامس املدحاين ،محاكم مركز ديب املايل العاملي ،اإلمارات العربية املتحدة
السيدة /آمنة سلطان العويس ،محاكم مركز ديب املايل العاملي ،اإلمارات العربية املتحدة
السيد /خالد مبرشي ،شؤون الحوكمة والترشيع ،دائرة التنمية االقتصادية يف ديب ،اإلمارات العربية املتحدة
السيد /خليل حداد ،غرفة تجارة وصناعة ديب ،اإلمارات العربية املتحدة
السيدة /ليندا فيتز أالن ،محاكم سوق أبو ظبي العاملي ،أسواق أبو ظبي العاملية ،اإلمارات العربية املتحدة
سعادة القايض /محمد مبارك السبويس  ،كبري قضاة محكمة ديب التجارية  ،ومركز التسوية الودية للمنازعات التجارية ،
محاكم ديب  ،اإلمارات العربية املتحدة
السيدة /نادين غالييني ،غرفة تجارة وصناعة ديب ،اإلمارات العربية املتحدة
السيد /طالل العجالن ،املركز الوطني للمنشآت العائلية ،اململكة العربية السعودية
السيد /مايكل برين  ،محاكم مركز ديب املايل العاملي  ،اإلمارات العربية املتحدة

شكر وتقدير

اخلرباء القانونيون

السيد /عبد الرحمن جمعة ،والسيد /أحمد رصجية ،وأعضاء آخرون يف هادف ورشكاه
السيد /إلياس صايغ ،والسيد /سانتياغو لوسريو ،صناعات الغانم
د /حسن عيل ريض ،رشكة حسن ريض ورشكاه
السيد /خالد خان ،رشكة الزبري ذ.م.م
السيد /نيكوالس هوالندرز دي أوديران ،النسبريج-جريسك ورشكاه
د /سامر عمرو ،الغرير لالستثامر ذ.م.م.
د /زيد مهايني ،مجموعة سدكو القابضة

املراكز البديلة لتسوية النزاعات

السيد /أحمد حسني ،غرفة البحرين لتسوية النزاعات
السيد /أحمد نجم عبد الله النجم ،مركز التحكيم التجاري ملجلس التعاون الخليجي
السيد /أنس التورة ،مركز الكويت للتحكيم التجاري
السيد /كريستيان ب .ألربيت ،املركز السعودي للتحكيم التجاري
السيد /ديفيد راسلAM QC, Outer Temple Chambers ،
السيد /مساعد الخرب ،املركز السعودي للتحكيم التجاري
السيد /روبرت ستيفن ،مركز ديب املايل العاملي ومحكمة لندن للتحكيم الدويل («)»LCIA
كام نتقدم بخالص الشكر اىل أعضاء آخرين من رشكة التميمي و مشاركوه ملا قدموه من دعم ألعداد التقرير وهم كريم
بسيسو ،وسيوبهان فاريل ،ورشيا سانجيف.
و نشكر ريم خالد و مريم حساين عىل دعمهام يف جمع البيانات ومراجعة الوثائق كجزء من برنامج التدريب الداخيل
ملجلس الرشكات العائلية الخليجية.
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