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The Rt. Hon Lord Thomas 
of Cwmgiedd

President of the Qatar International Court

Cases, Judgments and 
Arbitration and Mediation 
Services

The QICDRC has come a long way in the last 
ten years. When it was fi rst established, the 
Court and Tribunal each had a very small 
caseload. 

From 2012 onwards, the Court began to hear 
a much more diverse range of cases relating 
to matters such as (i) banking and fi nance, 
(ii) debt recovery, (iii) employment, (iv) 
insolvency, and (v) insurance and reinsurance, 
to name but a few. The Tribunal, which 
exercises a specialist regulatory jurisdiction, 
has heard statutory appeals from decisions 
of the Companies Registration Offi ce, 
Employment Standards Offi ce, QFC Authority 
and QFC Regulatory Authority. 

The QICDRC publishes 
its judgments on its 
website and through 
LexisNexis.

The QICDRC publishes its judgments on its 
website and through LexisNexis. It has 
recently introduced a standard neutral 
citation system so that its judgments on 
matters of worldwide commercial interest 
can readily be cited in other commercial and 
business courts.

In 2017, the jurisdiction of the Court was 
signifi cantly expanded as a result of the 
enactment of Law No. 2/2017 issuing the 
Arbitration Law in Civil and Commercial 
Matters. Pursuant to that law, where the 
Court is elected as the “Competent Court”, it 
has the jurisdiction to perform various 
supportive and supervisory roles relating to 
arbitrations seated in the State of Qatar. 

The QICDRC has also broadened its range of 
dispute resolution services. In March 2020, 
the QICDRC Mediation Rules were launched, 
affording willing parties the opportunity to 
resolve their disputes amicably, without the 
need to resort to arbitration or litigation. 

Access to Justice Through 
its Technology

Since its inception, 
the Court has been 
well-equipped to deal 
with cases remotely.

Technology has always been an important 
component of the services offered by the 
QICDRC. Since its inception, the Court 
has been well-equipped to deal with 
cases remotely. It is only as a result of the 
COVID-19 pandemic, however, that the 
ability to operate in this way has come into 
its own. 

Whist the adverse consequences of COVID
-19 have been felt around the world, access 
to justice at the Court has been maintained 
as a result of the ability of parties, lawyers, 
judges and court staff to participate in 
proceedings virtually using the Court’s 
“eCourt” system. 

Support for Access to 
Justice and the Community

To support access to justice further in these 
diffi cult times, in June 2020 the QICDRC 
launched its Pro Bono Service, which 
supports those who cannot afford to pay for 
a lawyer, by providing them with access to a 
volunteer lawyer who will provide free legal 
advice and/or representation. 

The QICDRC continues to support the 
community—both local and international—
through a variety of other means, including 
through the strong relationships it has with 
academic institutions such as Qatar 
University and Hamad bin Khalifa University. 
Assisting with the professional development 
of students and young professionals is 
something the QICDRC considers to be of 
paramount importance. 

Message from the President
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The QICDRC’s International 
Role

On an international level, the QICDRC has, 
throughout the years, participated in various 
international legal events, such as those 
organised by the International Bar 
Association. It is also a founding member of 
the Standing International Forum of 
Commercial Courts (SIFoCC) which was 
formed in 2017 with a view to bringing 
together the world’s commercial courts. 
To date, SIFoCC has convened in London 
and in New York and is due to meet 
in Singapore in 2021. Resources which the 
QICDRC has contributed to include a 
Multilateral Memorandum on Enforcement 
and a Memorandum on ways of working 
in light of COVID-19. 

The QICDRC will 
continue to adapt and 
evolve to meet these 
challenges with a view 
to offering Court-users 
the best service it can 
provide. 

The Future

2020 will undoubtedly be remembered as a 
challenging year for all. Those challenges will 
likely continue for the foreseeable future. The 
QICDRC will continue to adapt and evolve to 
meet these challenges with a view to offe-
ring Court-users the best service it can 
provide. In so doing it will continue to foster 
the growth of international trade and 
commerce and the strengthening of the 
economy of Qatar. 

BIOGRAPHY
THE RT. HON LORD THOMAS OF CWMGIEDD  has been President of the Qatar International 
Court since 2018. He was called to the Bar of England and Wales in 1969, becoming a 
Queen’s Counsel in 1984. In 1996, he was appointed a High Court Judge and was assigned to 
the Queen’s Bench Division, serving on the Commercial Court. In 2003, he became a Lord 
Justice of Appeal and was appointed to the Privy Council. He served as the Senior Presiding 
Judge from 2003 to 2006. In 2008, he was appointed Vice President of the Queen’s Bench 
Division and Deputy Head of Criminal Justice. In 2011, he became President of the Queen’s 
Bench Division. In 2013, he succeeded Igor Judge as Lord Chief Justice of England and Wales. 
He retired from that post in 2017 prior to taking up the present position in Qatar. 
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Faisal Rashid Al-Sahouti
Chief Executive Offi cer

Introduction 

In 2009, the QFC Law established two judicial 
bodies—the Civil and Commercial Court and 
the Regulatory Tribunal, which, since 2012, 
have been collectively known as the Qatar 
International Court and Dispute Resolution 
Centre. The establishment of the Court and 
Tribunal formed a key part of the legal and 
judicial framework of the QFC, ensuring that 
those individuals and corporate bodies 
seeking to do business in the QFC had 
recourse to an independent, impartial and 
expert judiciary, applying international best 
practices when resolving disputes. Over the 
past decade, the QICDRC has built a 
successful legacy as a specialist international 
court at the heart of Qatar’s evolving 
business environment. We have proudly 
accompanied and facilitated Qatar’s swift 
expansion into a unique fi nancial hub in the 
region. 

Milestones

The workload and range 
of cases before both 
bodies has increased 
year on year with, lately, 
a signifi cant emphasis 
on banking and fi nance. 

The success of the QICDRC lies in its judiciary 
and administration. The Court has had the 
great fortune of being led by three former 
Lord Chief Justices of England and Wales—
Lord Woolf, Lord Phillips and, as its current 
President, Lord Thomas. Each has been 
supported by distinguished judicial fi gures 
from around the world. In 2020, the Court 
and Tribunal have the most diverse represen-
tation to date with judges from Qatar, 
Kuwait, England and Wales, Scotland, Cyprus, 
South Africa, India, Singapore, Hong Kong, 
New Zealand, and the United States of 
America. The workload and range of cases 
before both bodies has increased year on 
year with, lately, a signifi cant emphasis on 

banking and fi nance. The jurisprudence of 
the Court and Tribunal has grown and, 
unsurprisingly, judgments are the subject of 
citation and academic comment both at 
home and abroad.  

While historically, the focus of the QICDRC 
has very much been on litigation and the 
resolution of regulatory appeals, in recent 
years Qatar has worked to improve its 
arbitration environment so as to ensure it 
meets international expectations. In 2017, 
the government issued a new arbitration law, 
based on the United Nations Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL), which 
allows parties who seat their arbitrations in 
Qatar to elect the Court as the “Competent 
Court” of the arbitration, fulfi lling various 
supportive and supervisory functions as 
required. 

In addition, the QFC environment continues 
to grow. The QICDRC now services over 1000 
QFC-registered fi rms in the country, ready to 
resolve disputes between them and those 
they do business with. 

In addition to its judicial work, the QICDRC 
has played a key role in developing the legal 
and judicial sector though its involvement 
with events, both in Qatar and abroad. The 
most important of these has been the Qatar 
Law Forum which, to date, has convened 
on three occasions—2009, 2012 and 2017—
bringing together international leaders in 
law to discuss and debate important issues 
concerning the rule of law. The most recent 
of these focussed on Goal 16 of the United 
Nations Sustainable Development Goals: 
Peace, Justice and Strong Institutions. 
Key fi gures discussed topics relating to 
combatting terrorism, displaced persons, 
modern slavery, fi nancial inclusion, and 
access to justice, all with aim of furthering 
the UN’s goals. 

In 2019, we achieved Associate Membership 
of the International Consortium for Court 
Excellence (ICCE) having adopted the 
International Framework for Court Excellence 
(IFCE). The foundation of the IFCE is the clear 
statement of the fundamental values courts 
must adhere to if they are to achieve 
excellence. This is captured through the 
recognition and implementation of the 
following key values: (i) Equality before the 

Message from the CEO
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law, (ii) Fairness, (iii) Impartiality, (iv) 
Independence of decision-making, (v) 
Competence, (vi) Integrity, (vii) Transparency, 
(viii) Accessibility, (ix) Timeliness, and (x) 
Certainty, all of which the QICDRC takes 
seriously in the performance of its duties. 

Technology

Since its establishment, 
the QICDRC has invested 
in state-of-the-art case 
management software to 
help litigants, lawyers, 
staff, and the judiciary.

The importance of technology in improving 
access to justice and ensuring that disputes 
are resolved quickly and inexpensively is 
worthy of mention. Since its establishment, 
the QICDRC has invested in state-of-the-art 
case management software to help litigants, 
lawyers, staff, and the judiciary. In 2018, we 
launched an innovative electronic case 
management system (eCourt) to facilitate 
the full range of tasks associated with 
litigation—from fi ling case papers, to 
corresponding with the Court, and accessing 
judgments and orders. More recently, we 
have integrated eCourt with our virtual 
hearing capabilities and live-streaming 
services which has been of critical impor-
tance in ensuring uninterrupted operations 
during the Covid-19 pandemic. 

Indeed, in April this year we held our fi rst fully 
online hearing with all participants appearing 
from different locations across various 
different countries. It is likely that such 
advances in technology will have a lasting 
impact in the way litigation is conducted, long 
after the pandemic has ceased. 

Partnerships

The QICDRC has signed key cooperation and 
partnership agreements with national, 
regional and international organisations, 
including the International Centre for 
Settlement of Investment Disputes (ICSID), 
LexisNexis, Wolters Kluwer, the Chartered 
Institute of Arbitrators (CIArb), the Ministry 
of Public Health (MOPH), Qatar University, 
and Hamad Bin Khalifa University’s (HBKU) 
College of Law, all with the aim of in some 
way enhancing legal education, develop-
ment, training, and knowledge sharing.

We are a founding member of the Standing 
International Forum of Commercial Courts 

(SIFoCC) which was established in 2017 as a 
forum to bring together the world’s commer-
cial courts. In addition to participating in 
high level meetings in London and New York, 
we have contributed to two important 
resources, namely a Multilateral 
Memorandum on the Enforcement of 
Commercial Judgments for Money and, more 
recently, a Memorandum on Delivering 
Justice during the Covid-19 Pandemic 
and the Future use of Technology. Both 
documents illustrate the importance of 
commercial courts working together to share 
best practices and improve services. 

2020 and Beyond

We have been met with 
unprecedented challenges 
this year, which tested 
our resilience, digital 
capabilities and 
adaptability. 

We have been met with unprecedented 
challenges this year, which tested our 
resilience, digital capabilities and adaptabi-
lity. I am proud of our team for meeting 
these challenging times with an unwavering 
dedication to the delivery of justice, guided 
by the Court’s core values of Justice, 
Teamwork, Innovation, Integrity, and Service 
Excellence.

We took swift action in introducing our new 
Pro Bono Service to offer legal advice, 
assistance, and representation free of charge 
to individuals with limited fi nancial means, 
whose legal issues fall within the jurisdiction 
of the Court or Tribunal. We also ensured 
that cases were not disrupted or delayed by 
moving all hearings online. 

We are looking forward 
to expanding 
our jurisdiction

We are looking forward to expanding our 
jurisdiction, a growth trajectory that we 
want to continue to pursue in the coming 
years.

As always, we continue to serve our commu-
nity and we look forward to a promising 
future. 
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BIOGRAPHY
FAISAL BIN RASHID AL SAHOUTI has been the CEO of the QICDRC since April 2014. He is also 
a member of the Court’s Advisory Board. He is responsible for the administrative, fi nancial 
and legal affairs of Court under the supervision of the President of the QICDRC. 

During Mr. Al Sahouti’s tenure, the QICDRC has witnessed remarkable growth, as he has led 
the administrative development of the Court, particularly advancing the QICDRC electronic 
services provided to litigants and lawyers. 

In addition, Mr. Al Sahouti has contributed extensively to the development of human 
resources at the QICDRC by employing talented and highly qualifi ed Qataris to work at the 
QICDRC registry and other administrative departments of the Court

In 2017, Mr. Al Sahouti chaired the executive council responsible for organizing the Qatar 
Law Forum (QLF), which is considered one of the most important regional and international 
conferences promoting importance of the rule of law.

In 2019, the Council of Ministers appointed Mr. Al Sahouti as a member of the Grievances 
Committee of the Qatar Financial Markets Authority pursuant to Council Ministers Decision 
No. 22/2019.

As of 2019, Mr. Al-Sahouti is a member of Alumni Council in Qatar University and a member 
in the fi nance committee in the Council.

Mr. Al Sahouti joined the Qatar International Court in 2011, where he worked as an assistant 
to judges in preparing case fi les and worked in the court registry.

Mr. Al Sahouti holds a bachelor’s degree in law from Qatar University, and a master’s degree 
in Commercial Law from the University of Nottingham (UK). In addition, Mr. Al Sahouti is a 
certifi ed international arbitrator and a judicial mediator accredited by the CEDR Institute in 
London. He has acted as an arbitrator in a number of arbitration cases in the State of Qatar.

Mr. Al Sahouti is currently a member the advisory board of LexisNexis Journal in the Middle 
East and North Africa (MENA) region and is the author of numerous articles in international 
journals. 
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Dr. Hassan Al-Sayed  
Judge, Qatar International Court

Director, Social and Economic Survey 
Research Institute (SESRI)

Professor in Public Law, College of Law 
- Qatar University 

Professor in Public Law, College of Law 

I was contacted by Att. Malek Dahlan, special advisor to then-
President of the QFC Court, Lord Woolf of Barnes and an old friend of 
mine—a distinguished, ambitious, tactful and refi ned Saudi jurist 
owner of a law fi rm in London. Att. Dahlan expressed Lord Woolf’s 
desire to offer me the position of judge at the QFC Court. He assured 
me that the position would not take up much of my time and that it 
would not require daily attendance or work on my part. Moreover, he 
added, such position would not distract me from my main duties as 
professor at Qatar University’s College of Law, as the cases of the 
Court are distributed among its judges according to a particular 
system that takes into account their part-time schedules. Being in 
such a position would also allow me to meet international judges 
from the United Kingdom, Australia, France and other countries, 
some of whom preside over the high councils of the judiciary or the 
supreme courts in their own countries, and it would be a chance for 
me to gain new experience, especially given that the Court follows 
the best international practices in litigation.

Att. Malek also revealed that the QFC Court’s board had since day one 
considered including a number of distinguished Qatari jurists to its 
panel of judges and that my name had come up since the very 
beginning. However, such offer had been put off as they were aware 
of my academic administration functions as Dean of the College of 
Law at Qatar University, but now that I was no longer the college 
dean and I had re-assumed my duties as professor there, my name 
had come up again and Lord Woolf wanted me to consider the offer 
and was eager to have me on board.

That was in Spring 2010, so I asked Att. Malek to give me some time 
to think it through. And indeed, I considered his offer and asked 
friends for advice and God for guidance, after which I called Att. 
Malek and told him that I accepted the offer.

During one of his visits to Qatar, Lord Woolf invited me over for tea 
and I was pleased to meet a fi gure that had served in the judiciary for 
over three decades and that was previously Presiding Judge of the 
Privy Council and Lord Chief Justice of England and Wales. Although 
it was my fi rst meeting with him, he was so welcoming and did not 

just talk about court matters but also brought up different topics in 
the most spontaneous manner.

The procedures of my appointment at the QFC Court took some time 
until a cabinet decision was issued to this effect in December 2010. 
I took the oath before the Court. The inaugural ceremony for the seat 
of the Court was held under the high patronage of HE Sheikh Hamad 
bin Jasim bin Jaber Al Thani, Prime Minister and Minister of Foreign 
Affairs, and I attended the ceremony dressed in my judicial robe. 
When Sheikh Hamad passed alongside Lord Woolf in front of us 
judges, Lord Woolf introduced me to His Excellency and Sheikh 
Hamad’s look was one fi lled with pride.

The President of the Court was aware 
that my academic experience did not 
include any previous court work and 
that I needed some preparation.

The President of the Court was aware that my academic experience 
did not include any previous court work and that I needed some 
preparation. As such, he decided to send me to the United Kingdom 
for one week on an organised intensive schedule to visit some courts, 
attend a number of hearings and meet judges and lawyers there. 
Upon my return, Lord Woolf decided to assign me to the bench of the 
Court alongside other judges hearing a given case. I made it a point 
to take note of all the procedures I was unfamiliar with, especially 
after I perused the rules of procedure of the Court and realised that 
the practical application of these rules would clarify any unclear 
notions.

One of the persons I will always remember at the QICDRC is 
Mr. Michael Mckenzie, the Registrar-General to the Court. 
Mr. Mckenzie was a dignifi ed man who had spent over four decades 
managing England’s highest courts and who was appointed Queen’s 
Counsel in 1991 in recognition of his experience and work. I remember 
once I was invited to dinner along with a group of the Court’s 
judges at a restaurant at the Four Seasons Hotel. There, I found 
Mr. Mckenzie waiting for me at the entrance of the hotel and he 
politely accompanied me to the restaurant. During dinner, I excused 
myself to leave early due to another commitment, so he insisted on 
accompanying me back outside despite my insistence that he 
remained seated.  

As a Qatari jurist, I am no stranger to domestic Qatari courts. I have 
practised law and attended dozens of hearings and I was Vice-
President of the Qatari Bar Association. That said, my experience with 
the QFC was different. The cases that are heard before the QICDRC 

A Page from the Diary 
of Judge Hassan Al-Sayed 

ARTICLE 1
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Concerning the case fi le, it is noteworthy that all the documents are 
arranged by the date of their receipt from the disputing parties and 
that they are all numbered and placed within a single comprehensive 
fi le. Each of the parties to the case is handed a copy of the fi le. The 
judge also keeps a copy of the whole fi le and at the time of the 
pleading or when a party invokes a document, he or she may ask 
them about the fi le page number containing such document.

Last but not least, I would like to point out that the case management 
is not limited to the organisation of the stages of the proceedings 
and the cooperation on submitting the appropriate evidence to the 
Court, but that such a process also entails encouraging the disputing 
parties to resort to alternative means of resolving their dispute and 
ensuring that they reach a settlement early on.

As a member of the QICDRC, I have gained a wealth of experience 
which has added much to my knowledge.

are organised by case management, which entails determining the 
different stages of the proceedings. An action can be settled by 
relying on the documents brought before the Court as it may be 
adjudicated—and this is often the case—during a court hearing with 
the parties being physically present in the courtroom. Moreover, 
certain litigants and judges may attend the hearing virtually by direct 
remote participation via videoconferencing, which I myself have also 
experienced.

In the cases where I have been part 
of the bench, the relevant documents, 
arguments and evidence are sent to 
us electronically and we are given 
some time to peruse them, deliberate 
on them, and make initial observations 
among us judges electronically.

In the cases where I have been part of the bench, the relevant 
documents, arguments and evidence are sent to us electronically and 
we are given some time to peruse them, deliberate on them, and 
make initial observations among us judges electronically. The 
statement of claim form that the plaintiff fi lls out electronically 
provides an accurate clarifi cation of the nature of the dispute 
between the parties, the merits and the facts of the claim, the legal 
ground of the case, the claims of the plaintiff and a statement of 
truth whereby the whole content of the claim form is true. The 
statement of claim form is clear so as to avoid any unnecessary 
repetitions or information, and the plaintiff may enclose therewith a 
docket of supporting documents. The respondent is given the chance 
to respond to these claims and to deposit its responses electronically. 
The pleadings are also exchanged electronically prior to the hearing. 

BIOGRAPHY

DR. HASSAN AL SAYED  has been a judge of the Qatar Internatio-
nal Court since 2010. Dr. Al Sayed is a Professor of Law at Qatar 
University's College of Law and the Director of Social and Economic 
Survey Research Institute (SESRI). 
Dr. Al Sayed was Dean of the College of Law from 2007-2010, 
having received his doctorate in Law in 2003 from the University of 
East Anglia. As Dean of the College of Law, he played an important 
role in the separation of the College of Law from the College of 
Sharia (Islamic Studies) and developed a new independent legal 
curriculum which incorporated English language at the College. 
Dr. Al Sayed previously practised as a lawyer in Qatar specialising in 
constitutional law, administrative disputes, and State contracts, and 
was formerly the Vice President of the Qatari Bar Association. He 
has been appointed to numerous committees, including the Bar 
Admissions Committee and the International Centre for Dialogue 
between Religions. 
Dr. Al Sayed has contributed to a weekly column in the renowned 
Qatar Al-Sharq newspaper and has published articles and opinions 
in various peer-reviewed journals.

ARTICLE 1
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ARTICLE 2

Dr. Thani Bin Ali Al Thani  
Founder

Thani Bin Ali Al Thani Law Firm

QFC Law No. 7/2005 (the “QFC Law”) is one of the most important 
pieces of national legislation related to investment and economic 
development. The State has ensured that the QFC Law keeps 
pace with the best economic legislation to accelerate economic 
development and promote foreign investment. 

The QFC Law brings many benefi ts and incentives for foreign 
investors who establish their businesses in the Qatar Financial Centre. 
The QFC Law also contains appropriate mechanisms for the 
settlement of investment disputes in the Qatar Financial Centre in 
order to instil confi dence and a sense of security in the hearts of 
investors.

From this point of view, the establishment of the Civil and Commercial 
Court of the Qatar Financial Centre, which is also offi cially known as 
the "Qatar International Court" under the provisions of the QFC Law 
and its amendments, comes as a qualitative addition to the national 
judiciary in the State of Qatar. The judiciary specialises in enhancing 
investor confi dence in the investment environment of the Qatar 
Financial Centre. 

The State has also ensured that the 
Court’s judicial cadre are international 
judges who are known for their integrity 
and independence, and who also have 
experience, competence and distinction 
in dealing with investment, economic 
and fi nancial issues.

The State has also ensured that the Court’s judicial cadre are interna-
tional judges who are known for their integrity and independence, 
and who also have experience, competence and distinction in dealing 
with investment, economic and fi nancial issues. The judicial 
backgrounds of the QIC judges vary—some of them came from 
the civil law school of legal thought and some came from the 
Anglo-Saxon school of thought, which has led to maximising the 
benefi t of the judges’ experiences in dealing with disputes related to 
fi nancial activities and investment.

The Qatar International Court is competent to consider and settle 
civil and commercial disputes between companies registered in the 
Qatar Financial Centre and other companies operating in the State of 
Qatar. The Court’s procedures are simplifi ed and fl exible, as when 
establishing them, consideration was given to procedures familiar to 
foreign investors and those who are primarily concerned with 
its rulings. The measures were thus somewhat infl uenced by the 
Anglo-Saxon approach, an approach known to foreign investors.

The extension of the Qatar International Court’s jurisdiction under 
Law No. 2/2017 Promulgating the Arbitration Law (the “Arbitration 
Law”), to include overseeing arbitration processes that take place in 
the country has had an important role in enhancing the environment 
for settling disputes by alternative methods. Arbitration is one of 
the most important means of resolving disputes by alternative 
methods. Under the Arbitration Law, litigants may choose the 
Qatar International Court as the competent court to oversee the 
arbitration, implement its decisions, and hear appeals.

Over the last ten years, the Qatar 
International Court has played an 
important role in developing judicial 
and legal thought in the country, 
and consolidating the concept of 
the Rule of Law. 

Over the last ten years, the Qatar International Court has played 
an important role in developing judicial and legal thought in the 
country, and consolidating the concept of the Rule of Law. The 

Thoughts on the Qatar 
International Court 
on the 10th Anniversary 
of its Founding



12 FEATURES

LEXIS NEXIS / 2020  QICDRC 10TH ANNIVERSARY

ARTICLE 2

Court’s establishment also had a great impact on strengthening 
the investment environment in the Qatar Financial Centre, as it 
established many important principles and judicial rules in 
investment and labour disputes in the QFC.  Today, the Qatar 
International Court has become one of the most important edifi ces 
of justice in the State of Qatar owing to its constructive role in 
developing the judicial system in the country.

Finally, I can only express my sincere thanks and gratitude to the 
President of the Court and all its judges and all the court's employees, 
who have allowed the Qatar International Court occupy the best 
position on the international commercial judiciary map. I wish 
everyone more progress and success under the leadership of 
H.H. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar, 
may God protect him.

BIOGRAPHY

DR. THANI BIN ALI AL THANI  is founder of Thani Bin Ali Al Thani 
Law Firm. He advises several leading Qatari and international 
companies.
Dr. Al Thani is a member of the Court of Arbitration at the ICC 
International Chamber of Commerce in Paris representing the State 
of Qatar. He is a Board Member for International relations at the 
Qatar International Center for Conciliation and Arbitration and of 
the Gulf Cooperation Countries Council Center for Commercial 
Arbitration. He is also Chairman of the Commission for the Social 
Responsibility of Companies in Qatar–Dar Al Sharq. 
Dr. Al Thani has published extensively in the various branches 
of law and has participated as speaker in a large number of 
conferences, workshops, seminars.
Dr. Al Thani holds a Ph.D in Commercial Law from Cairo University.
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Khawar Qureshi QC   
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After the establishment of the Qatar Financial Centre in 2005, the 
Qatar International Court (formerly the Civil and Commercial Court) 
and Dispute Resolution Centre (QICDRC) (comprising the Qatar 
International Court and the Regulatory Tribunal of the Qatar Financial 
Centre (QFC), was set up by Qatar Financial Centre Law No. 7/2005 (as 
amended by Law No. 2/2009 (Amending Certain Provisions of the 
Qatar Financial Centre)). 

The Court, with effect from 24 May 2009, has jurisdiction over civil 
and commercial disputes arising: 

(1) from transactions, contracts, arrangements or incidences 
taking place in or from the QFC between the entities established 
therein; 
(2) between QFC authorities or institutions and the entities 
established therein; 
(3) between entities established in the QFC and contractors 
therewith and employees thereof, unless the parties agree 
otherwise; and 
(4) from transactions, contracts or arrangements taking place 
between entities established within the QFC and residents of 
the State, or entities established in the State but outside the 
QFC, unless the parties agree otherwise.   

The Court is complemented by the Regulatory Tribunal of the Qatar 
Financial Centre which has jurisdiction to hear appeals raised by 
individuals and corporate bodies against decisions of the QFC 
Authority, the Regulatory Authority, and other QFC institutions.

The Judges of the Court and the Regulatory Tribunal are drawn from 
the highest level of civil and common law legal systems throughout 
the world, including Qatar, England and Wales, Kuwait, South Africa, 
Singapore, New Zealand, Scotland, and Cyprus. To date, the Court has 
been presided over by three former Lord Chief Justices of England and 

Wales–the fi rst President, The Right Honourable The Lord Woolf CH Kt 
PC FBA FMedSci; his successor, The Right Honourable The Lord Phillips 
of Worth Matravers KG PC (who was also the former President of the 
Supreme Court of the United Kingdom); and the current incumbent, 
The Right Honourable The Lord Thomas of Cwmgiedd Kt PC. 

Silver Leaf, as to be expected in the fi rst 
case heard by the Court, considered 
a number of novel issues, both related 
to jurisdiction and insolvency. 

The fi rst case to be heard by the Court (Sir Peter Gibson, Barbara 
Dohmann QC and The Hon. Ronald Sackville AO QC sitting) was that 
of the Qatar Financial Centre Authority v. Silver Leaf Capital Partners
LLC (QFC Case No. 001/2009), in which judgment was handed down 
in 1 June 2009. I appeared for the Doha directors of Silver Leaf, 
having opened McNair Chambers LLC, the fi rst ever Barristers’ 
Chambers outside England and Wales, in the QFC in 2008. Silver Leaf, 
as to be expected in the fi rst case heard by the Court, considered a 
number of novel issues, both related to jurisdiction and insolvency. 

Since the decision in Qatar Financial Centre Authority v. Silver Leaf 
Capital Partners LLC, over 75 judgments have been issued by the 
Court (and a further 9 by the Regulatory Tribunal) in a wide range 
of cases, dealing with matters such as banking and fi nance law, 
employment and labour matters, and freezing orders. I have been 
privileged to appear before both the Court and the Regulatory 
Tribunal in a number of cases, both in my capacity as counsel to one 
of the parties and Advocate to the Court.  

Most recently, I was appointed as amicus curiae by the Court in the 
highly signifi cant case of Qatar Financial Centre Regulatory Authority 
v. First Abu Dhabi Bank PJSC (QFC Case No. 11/2019). The case raises 
complex and novel issues concerning service of process, the approach 
of regulatory authorities to regulated institutions in the context of 
investigations and the scope for review of decisions of the regulator 
by the Court. 

In addition to its judicial caseload, the QICDRC has also made great 
strides since its inception in forging links with the international legal 
community (including partnerships with the International Centre for 
Settlement of Investment Disputes, and the Chartered Institute of 

The Qatar International 
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Arbitrators, and participation in the Standing International Forum of 
Commercial Courts (which was the brainchild of Lord Thomas of 
Cwmgiedd, now President of the Court) and its contribution to legal 
education, through its relationships with universities including Qatar 
University and Hamad Bin Khalifa University, and the hosting and 
sponsorship of high quality legal seminars and training. 

The potential of the QICDRC is vast, 
given its signifi cant strengths and 
advantages–not only the calibre of 
its esteemed and experienced Judges, 
but also the quality of its team.

The potential of the QICDRC is vast, given its signifi cant strengths 
and advantages–not only the calibre of its esteemed and experienced 
Judges, but also the quality of its team including Chief Executive 
Offi cer Faisal Rashid Al-Sahouti, Registrar Christopher Grout, and 
their highly capable staff; and the world class facilities available.  

BIOGRAPHY

KHAWAR QURESHI QC  specialises in commercial litigation, 
international arbitration and international law. He was an "A" Panel 
UK Treasury Counsel from 1999-2006 and took Silk in 2006. He is 
consistently identifi ed as a leader in his fi elds of practice and has 
undertaken arbitrations and litigation for and against commercial 
and State parties from more than 70 States, including most of the 
GCC jurisdictions. In addition to his practice from Serle Court 
London, in 2008 he established McNair Chambers, the fi rst ever 
Barristers' chambers outside the United Kingdom, in the Qatar 
Financial Centre.
Professor Qureshi was appointed a Deputy High Court Judge (civil) 
in 2013, a Bencher of Middle Temple in 2014 and was Chairman of 
TheCityUK Legal Services Group from 2010 to 2015. His three Legal 
Handbooks on PIL before the English Courts, Investment Treaty 
Claims and Confl ict of Interest in International Arbitration were 
published by Wildys UK in March 2016.

Indeed, Qatar can be justly proud of its achievements in establishing 
the QFC and the QICDRC. Over the past decade, the speed of develop-
ment in Qatar has led to the creation of world class infrastructure. 
The opportunities for Qatar to become a leading international dispute 
resolution centre are immense. It is hoped that they will be realised 
in the coming decade.  
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The mainstay of the economy of any country is investment, and this 
is the reason that countries compete to increase the volume of their 
investments. Countries are racing to create a suitable environment 
for investment by instilling security and stability and by providing 
necessary guarantees that preserve investors’ rights and establish 
investor confi dence and increase investment.

The State of Qatar, under its wise leaders, has been a pioneer among 
the countries achieving economic growth through investment in all 
industries.

All countries are competing to achieve an economic renaissance in 
order to expand the rights granted to investors, especially foreign 
investors, from overcoming obstacles to facilitating procedures 
as well as the issuance of licences. We, as legal experts, believe that 
this expansion in granting rights to investors should depend on 
guarantees that maintain a balance between the rights granted to 
investors and the investors’ duties towards the State and the market.

Qatar has been able to achieve 
a perfect balance between the rights 
and duties of investors through 
legislation that accurately specifi es the 
rights granted to investors as well as 
their duties.

In other words, any legislation issued by the State to grant additional 
rights to investors should be accompanied by provisions that specify 
investors’ duties towards the State and ascertain the investors’ 
seriousness. Such legislation should also include guarantees that 

protect and preserve the rights of investors. Qatar has been able to 
achieve a perfect balance between the rights and duties of investors 
through legislation that accurately specifi es the rights granted to 
investors as well as their duties.

Qatar has, in the past years, achieved a great legislative revival, specif-
ically in terms of legislation to attract investment, and particularly 
following the remarkable developments achieved by Qatar in all fi elds. 
Legislation was developed granting the investors further rights and 
privileges.

In conjunction with this legislation issued by the State of Qatar, it 
was necessary to establish an entity that would contribute to 
advancing development and investment. In 2005, the Qatar 
International Court and Dispute Resolution Centre (QICDRC) was 
established within Qatar Financial Centre (QFC) by virtue of the Law 
no. 7/2005 and its amendments.

Since its establishment, the QICDRC 
has been committed to achieving 
the highest international standards 
for the provision of judicial services 
to global companies.

Since its establishment, the QICDRC has been committed to achieving 
the highest international standards for the provision of judicial 
services to global companies, in order to attract investors, particularly 
foreign investors, by facilitating litigation and accelerating the 
settlement of disputes that may arise between companies established 
in QFC. Minister of Economy and Finance Decision No. 1/2011 on the 
Procedural Regulations and Rules for the Civil and Commercial 
Procedure before the Civil and Commercial Court of the QFC 
determined the jurisdiction of Qatar International Court in article 9 as 
follows:

“1. Civil and commercial disputes arising from transactions, 
contracts, arrangements or accidents that take place in the 
QFC or through entities incorporated therein; 
2. Civil and commercial disputes arising between the bodies of 
the QFC and entities incorporated therein;
3. Civil and commercial disputes arising between entities 
incorporated in the QFC and contractors or employees thereof, 
unless such parties agree otherwise;

The Role of the Qatar 
International Court 
in Supporting Investment
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4. Civil and commercial disputes arising out of transactions, 
contracts or arrangements made between entities incorporated 
in QFC and expatriates resident within the State but outside the 
QFC, unless such parties agree otherwise.
In compliance and based on basic international principles 
and the best universal practices, the Court shall take into 
consideration the explicit agreement between the parties 
concerning the jurisdiction of the Court. 
Matters falling within the jurisdiction of the Court shall be 
decided by a decision of the Court, which shall be fi nal. 
The Court may decide, as deemed appropriate, that it is not 
competent to consider certain claims, and accordingly refer 
such claims to another Court within the State.”

The Qatar International Court has, since its establishment, always 
abided by the standards set forth in the International Framework for 
Court Excellence in terms of leadership and management, customer 
satisfaction, trust and transparency, litigation procedures, easy 
access to services, resource management, in addition to the policies 
that underpin the Court. The QICDRC has become a member of the 
International Framework for Court Excellence as an associate member 
of the Executive Committee.

It is well known that the Qatar International Court has adopted the 
English common law system in the settlement of the disputes 
presented to it and parties have the right to plead in both Arabic and 
English. The Court consists of a President and 15 judges from ten 
different countries—including Qatari judges—who have integrity, 
competence and professional experience.

The Qatar International Court aims to end disputes in a fair and 
complete manner and seeks to achieve this goal by exercising the 
competencies and capacities granted to it by the QFC Law and the 
rules and procedures specifi ed in the procedural regulations and 
provisions of civil and commercial procedures at the Civil and 
Commercial Court of the QFC. The Qatar International Court is 
committed to settling cases in an effective and quick manner and to 
treat parties to proceedings equally. It deals with each case in a 
manner commensurate with its value and importance.

The QICDRC also includes a Dispute Resolution Centre as it encour-
ages, in some cases, resort to the Centre for the resolution of disputes. 
The Dispute Resolution Centre provides arbitration, mediation and 
other alternative means for the settlement of disputes.

Judgments and orders rendered by 
the Qatar International Court are 
considered as having been rendered 
by a Qatari Court.

Qatari legislation has set the necessary guarantees to render 
judgments and decisions issued by the Qatar International Court 
mandatory. Judgments and orders rendered by the Qatar International 
Court are considered as having been rendered by a Qatari Court. They 
are binding and are be enforced and executed by the Courts in the 
State. All competent authorities and entities at the State must 
execute judgments and decisions issued by the Court and the offi cial 

authorities and State entities must take necessary action and provide 
the necessary cooperation to the Court in a way that guarantees the 
enforcement of its judgments and orders issued by the same.

The Qatar International Court also 
has the power to enforce its own 
judgments, decisions and orders 
and review violations of its judgments 
and decisions.

The Qatar International Court also has the power to enforce its own 
judgments, decisions and orders and review violations of its 
judgments and decisions. It has the power to impose fi nes persons in 
violation or upon those who abstain from executing its orders and 
decisions. It may issue whatever it deems appropriate to execute its 
decisions and orders and may refer any violation of its decision to the 
competent authority. The Court itself may order, at its sole discretion, 
the stay of execution of any judgment, decision or order issued by it 
earlier.

If a judgment or decision rendered by the Court is found to be 
defective, or clear errors are found in the judgment, which would 
lead to serious harm to a party to the dispute, a Court formed of 
three judges may grant leave to appeal to the appellate body at the 
Qatar International Court. If the appeal is rejected, the decision will 
be deemed fi nal.

The fact that the facilitated procedures followed in litigation before 
the Qatar International Court—where attendance before the Court is 
not mandatory, the defence may electronically submit memoranda, 
and parties have the right to select their preferred language in litiga-
tion procedures and select the applicable law—is highly appropriate for 
businesses because it leads to the quick settlement of any dispute 
arising between companies. This has refl ected positively on investment 
in Qatar and has encouraged foreign investors, especially since 
the litigation system before the Qatar International Court exempts 
companies and businesses, due to its special nature, from the necessity 
of being subject to normal litigation procedures.

BIOGRAPHY
MUBARAK BIN ABDULLAH AL-SULAITI  is the Founding Partner 
of Al Sulaiti Law Firm. He acquired a Bachelor of Law from Beirut 
Arab University in 1997 and is currently admitted to the Qatari 
Bar Association as a “Cassation Advocate”. Mr. Al Sulaiti founded 
Al-Sulaiti Law Firm in 2002. Since then, Al-Sulaiti Law Firm has 
become one of the most reputable law fi rms in Qatar and was 
awarded Qatar Law Firm of the Year at the 2018 and 2019 Qatar 
Business Law Forum awards. Mr. Al Sulaiti is a certifi ed arbitrator 
in Qatar.

Mr. Al-Sulaiti enjoys an extensive network in Qatar, in the Gulf 
Region and internationally. He is a member of the Arab Lawyers 
Union, the International Bar Association, the Italian Business Center 
in Qatar, RexSport Association, and was formerly a member of FIFA 
Players' Status Committee. In 2014, he became a member of the 
board of the Qatari Bar Association.
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Law Firm

The Arbitration Law was promulgated in Qatar in 2017 by Law No. 
2/2017 (the “Arbitration Law"). Until then, Articles 190 to 210 of the 
Code of Civil and Commercial Procedure promulgated by Law No. 
13/1990 governed arbitration procedures. 

Since the proclamation of Arbitration Law, Qatar has witnessed a 
boom in arbitration claims between domestic and international 
entities. This may be due to resident companies’ growing preference 
for dispute resolution under the rules of either local or international 
arbitration centres seated in Qatar. As Qatar a leading oil and natural 
gas-producing country, the need for commercial arbitration arises 
naturally. 

There is an accepted principle that disputes arising from commercial 
transactions should be settled early and in a cost-effective manner. 
Moreover, courts may not fi nd it easy to cope with a large volume of 
cases. Therein arises the relevance of arbitration and alternative 
methods of dispute resolution. 

Qatar acceded New York Convention on Recognition and Enforcement 
of Foreign Arbitral Awards (1958) pursuant to Decree No. 29/2003. 
The New York Convention is one of the key instruments in interna-
tional commercial arbitration on the recognition and enforcement of 
foreign arbitral awards, and follows due procedures starting with the 
granting of an exequatur. 

Qatar arbitration follows the United Nations Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL) (the “Model law”). The Model Law 
provides for procedural rules in arbitration and upholds the need for 
integrity and impartiality by valuing mutual consensus. 

The Arbitration Law does not apply to disputes with government 
entities or to disputes arising from administrative contracts. It also 
directs the Civil Court not to accept claims having an arbitration 
agreement between private parties. 

The Arbitration Law defi nes the “Competent Court” as “the Civil and 
Commercial Arbitral Disputes Circuit in the Court of Appeals, or the 
First Instance Circuit of the Civil and Commercial Court of the Qatar 
Financial Centre (QFC)” and “Competent Judge” as “the enforcement 
judge in the First Instance Circuit, or the enforcement judge in the 
Civil and Commercial Court of the QFC, pursuant to the agreement of 
the Parties.” 

Qatar International Center for Conciliation and Arbitration (QICCA) 
and Qatar International Court and Dispute Resolution Centre 
(QICDRC) are major arbitration centres in Qatar. 

The QICDRC was established in 2009. Since its inception, it has show-
cased a fair, transparent and impartial judicial system. It has enhanced 
foreign investment and follows the development objectives of the 
National Vision 2030. It has First Instance and Appellate circuits.

The QICDRC is capable of enforcing its judgments against entities 
that are not registered with the Qatar Financial Centre, which makes 
it a model for other such courts in the region. The QICDRC has judges 
from various countries representing common law and civil law 
jurisdictions, and who are experts in resolving civil and commercial 
disputes.

In 2019, the QICDRC gained Associate 
Membership in the International 
Consortium for Court Excellence (ICCE), 
the world’s leading court quality 
management system. 

In 2019, the QICDRC gained Associate Membership in the International 
Consortium for Court Excellence (ICCE), the world’s leading court 
quality management system. This landmark achievement followed 
the QICDRC’s adoption of the International Framework for Court 
Excellence (IFCE). This is an international standardisation of courts, 
based on performance, which applies the following criteria for 
determining excellence:  

• court leadership and management; 
• court planning and policies; 
• court resources; 
• court proceedings and processes; 
• client needs and satisfaction; 
• affordable and accessible court services; and 
• public trust and confi dence. 

The Role of the QICDRC 
in Arbitration and Foreign 
Investment in Qatar
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The QICDRC has proven its excellence in past years by its consistent 
desire to improve, its commitment to the nation, and its contribution 
to Qatar’s economic development. The Qatar International Court 
launched its new electronic case management system ("e-court") to 
deliver the best-in-class service. 

At the IBA conference held in Seoul last September, the QICDRC 
reaffi rmed that “an integrated legal community anchored in common 
standards of dispute resolution in line with the rule of law is essential 
to economic growth and prosperity.” Through its seminar on “Rise of 
the Commercial courts in Asia & Middle East”, the QICDRC reassured 
attendees its consistent commitment to becoming a global model 
for excellence in implementing digital technologies, promoting 
transparency in litigation, and having the support of up to 16 
international judges who promulgate the Rule of Law. The QICDRC 
makes Qatar a reliable hub for international commerce by achieving 
world class effi ciency in judicial proceedings, in line with the 
country’s goal of economic diversifi cation through attracting foreign 
investment. 

In February 2019, President of the Supreme Court of Justice of 
Paraguay visited the QICDRC to study the Court’s unique legal 
framework and to discuss aspects of mutual cooperation. During the 
visit, he was invited to join the Standing International Forum of 
Commercial Courts, of which Qatar is a member. This is an indication 
that the QICDRC is gaining signifi cance in international commercial 
arbitration and investment and is a model to other national courts. 

To expand its jurisdiction and presence 
in the local economy, the QICDRC signed 
an agreement with Qatar Free Zones 
Authority to cover their entities as well. 

To expand its jurisdiction and presence in the local economy, the 
QICDRC signed an agreement with Qatar Free Zones Authority to 
cover their entities as well. 

BIOGRAPHY

DR. GHADA M. DARWISH KARBON  is Founder and Managing Partner of the Dr. Ghada M. 
Darwish Karbon Law Firm. Dr. Karbon is one of the Youngest Court of Cassation lawyers in 
the State of Qatar. Her law fi rm was awarded Qatar Law Firm of the Year in 2016 at the 
Qatar Business Law Forum Awards organised by LexisNexis.
Dr. Karbon is an active speaker for writer-contributor for newspapers and is a government-
appointed delegate to various conferences, including the Qatar-US Economic Forum 
headed by the Minister of Economy and Commerce, the UK-Qatar Trade and Investment 
Conference, and the Qatar-Germany Business and Investment Forum.
Through her all-encompassing leadership and active involvement in various organisations, 
Dr. Karbon’s involvement in pursuing women’s empowerment remains a strong mantra.
Dr. Karbon was honoured as one of the “Inspiring Women in Qatar” by Medeis Al Khaleej, 
author of Qatar Success Stories, and was one of the chosen participants for the book 
launch on 11 October 2016 in Paris, France.

Dr. Karbon is ranked as a leading individual in The Legal 500 in Dispute Resolution, 
Projects, Real Estate and Construction.

Multinational companies wishing to 
expand their business to Qatar and that 
trust the Common Law system have been 
attracted by the specialised, impartial 
and effi cient nature of the QICDRC

Multinational companies wishing to expand their business to Qatar 
and that trust the Common Law system have been attracted by the 
specialised, impartial and effi cient nature of the QICDRC and have 
begun investing in Qatar. 

Qatar has also signed treaties and conventions, such as the 
Convention on the International Centre for Settlement of Investment 
Disputes between States and Nationals of Other States 1965 (ICSID 
Convention) in 2011, the Riyadh Convention on Judicial Cooperation 
between states of the Arab League in 1983, the Arab Convention on 
Commercial Arbitration in 1987 and the Gulf Convention for the 
Enforcement of Court Judgments, Letters of Rogatory and Judicial 
Notices 1996. 

The very purpose of arbitration is deciding disputes in an effi cient 
and cost-effective manner. International Chamber of Commerce 
(ICC) Rules and Qatar Arbitration Law confi rm this principle. At times 
this principle is found unreachable due to unnecessary interventions 
and delay tactics from the parties, which is detrimental to the 
objectives of its establishment. This practice of delaying shall be 
curtailed as it will destroy the entire process. Since arbitration is 
nothing but consensus between parties, this is doable. 

Qatar is one of the fastest growing economies due to its political 
stability, world class infra structure, stable currency, lowest corporate 
tax rates (10%), low cost of energy etc. which increased direct foreign 
investment fl ows albeit in crisis. 

The QICDRC, within its ten years of growth, has played a signifi cant 
role in this economic development, being a model court in interna-
tional commercial arbitration for the rest of the nations.
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I take great pleasure in congratulating the Qatar International Court 
and Dispute Resolution Centre (QICDRC) on its tenth anniversary. In 
2009, when the QICDRC was established and took its baby steps, such 
a Court seemed a distant dream to many. Ten years later, the Court is 
leading the way in Qatar and the region by providing an effective 
court system of international standards in Qatar and more widely in 
the region. It is my privilege and great honour to congratulate it on 
its decade of extraordinary achievements! 

The QICDRC epitomises Qatar’s 
commitment to the highest international 
standards of the resolution of civil and 
commercial disputes. 

Feeling closely connected with its aims, I witnessed its activities since 
its establishment in 2009 and have carefully followed its growth. 
Since its establishment, the QICDRC has played a key role in the 
development of a fair, impartial and transparent judicial system that 
has increased levels of public trust. The activities of the QICDRC over 
the past ten years have been instrumental in the creation and devel-
opment of a strong and effective international court and dispute 
resolution centre in Qatar. The QICDRC epitomises Qatar’s commit-
ment to the highest international standards of the resolution of civil 
and commercial disputes. It has developed a unique legal model by 
adopting best practices in dispute resolution. It leverages a global 
network of judicial expertise and promotes Qatar as an international 
hub for commercial arbitration. 

Its ability to operate virtually is one of 
its key characteristics, providing access 
to justice without the need for physical 
attendance at hearings and trials. 

The QICDRC provides a modern, specialist, world-class civil and 
commercial court designed to hear cases quickly, economically and in 
front of internationally renowned, independent judges. The Qatar 
International Court brings together some of the most revered 
legal and judicial fi gures from around the world, known for their 
independence, impartiality and professional expertise. Led by the 
President, The Rt. Hon. The Lord Thomas of Cwmgiedd, the judiciary 
of the QICDRC hail from a variety of common and civil law jurisdic-
tions, including Qatar, England, Scotland, Singapore, New Zealand, 
France, Kuwait, Hong Kong, Cyprus and India, bringing with them 
a wealth of unrivalled experience. Applying international best 
practices, the QICDRC prides itself in the expeditious and cost-
effective resolution of cases. Its ability to operate virtually is one 
of its key characteristics, providing access to justice without the 
need for physical attendance at hearings and trials, in particular 
arbitration and mediation.  

The progress of the QICDRC demonstrates 
its dedication to the promotion of safe 
and accessible dispute settlement 
solutions based on the Rule of Law

I have the pleasure of working closely with many of the QICDRC 
members in the past ten years. They are sincere and serious about 
their work and believe in what they are doing. Their high quality of 
work ethic and commitment is highly commendable. The achieve-
ment of the QICDRC in the short span of ten years is itself most 
remarkable. The progress of the QICDRC demonstrates its dedication 
to the promotion of safe and accessible dispute settlement solutions 
based on the Rule of Law, to better service our community today and 
in the future. I am truly impressed by its continuous commitment to 
improve the administration of justice and provide a credible justice 
system. Thus, an international institution, which many—perhaps 

Message on the 10th Anniversary 
of the Formation of the Qatar 
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most—believed could not be established within their lifetime or at 
all has now successfully completed ten years and has truly lived up to 
its vision and mission. I wish it a second decade no less successful 
than its fi rst.

The QICDRC is a testament of how a 
civil society can work together.

I am happy to celebrate this anniversary, one that is not just about 
the QICDRC. The QICDRC is a testament of how a civil society 
can work together, how different people who come from a variety 
of common law and civil law jurisdictions can work collectively 
and play an essential role in the creation and functioning of an 
institution. It is a demonstration of the right and the responsibility 
of civil society to be an agent for positive change to help create a 
more just world for us all. Civilisation and war cannot for much 
longer co-exist; the QICDRC can be an important step towards 
a more just and safer world. The QICDRC is a leader among 
organisations advancing the path towards greater peace and justice 
around the world. 

BIOGRAPHY

SAFWAN MOUBAYDEEN  is Managing Partner of the Doha 
offi ce of Dentons. He has more than 30 years' experience 
practising law. His career includes a period of service at the 
Royal Hashemite Court of the late King Hussein of Jordan. Mr. 
Moubaydeen is one of the most prominent lawyers in Qatar and 
Jordan and has been ranked in the Chambers Global 2017 
listings.

Mr. Moubaydeen has extensive experience advising regulators, 
banks, governments, national and multinational corporations and 
others on various aspects of energy, banking, aviation, techno-
logy, media and telecommunications law and on legal reform 
and regulatory matters.

In addition to his managing partner roles in both Doha and 
Amman, Mr. Moubaydeen also co-heads the Government Sector 
Leadership Team at Dentons and is the Chair of the Middle East 
Regional Management Group at Dentons.
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I extend my warmest congratulations and best wishes to the whole 
team at QICDRC and to its CEO, Mr Faisal Al-Sahouti, its visionary and 
untiring leader, on their 10th anniversary.
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Georgios Dimitropoulos   
Associate Professor of Law

Hamad Bin Khalifa University 
College of Law

International Commercial Courts cover 
a gap that has been caused by 
the “asynchronicity” of international 
and domestic law.

The Qatar International Court & Dispute Resolution Centre (QICDRC) 
belongs to a family of courts that have been identifi ed in the 
literature as “International Commercial Courts.”1 International 
Commercial Courts are in fact domestic courts with an international 
element; they are a novelty of the system of domestic as well as 
international adjudication. International Commercial Courts cover a 
gap that has been caused by the “asynchronicity” of international 
and domestic law: traditional international law addresses the 

1.  See e.g., D. Huiwen Wong, “The Rise of the International Commercial Court: What 
is it and Will it Work?”, (2014) 33 Civil Justice Quarterly 205; Z. Al Abdin Sharar and 
M. Al Khulaifi , “The Courts in Qatar Financial Centre and Dubai International Financial 
Centre: A Comparative Analysis”, (2016) 46 HONG KONG L. J. 529; F. Tiba, “The Emergence 
of Hybrid International Commercial Courts and the Future of Cross Border Commercial 
Dispute Resolution in Asia, (2016-2017) 14 Loy. U. Chi Int’l L. Rev. 31; see also The 
Economist, “Courtly competition: Foreign jurisdictions try to lure legal business from 
London–They face an uphill battle”, https://www.economist.com/fi nance-and-eco-
nomics/2017/08/31/foreign-jurisdictions-try-to-lure-legal-business-from-london; S. 
Menon, “International Commercial Courts: Towards a Transnational System of Dispute 
Resolution”, DIFC Courts Lecture Series 2015, https://www.supremecourt.gov.sg/docs/
default-source/default-document-library/media-room/opening-lecture---difc-lecture-
series-2015.pdf; S. Menon, “Shaping the Future of Dispute Resolution and Improving 
Access to Justice”, Supreme Court of Singapore, 2016, https://www.supremecourt.gov.
sg/Data/Editor/Documents/%5BFinal%5D%20Global%20Pound%20Conference%20
Series%202016%20-%20’Shaping%20the%20Future%20of%20Dispute%20Resolu-
tion%20%20Improving%20Access%20to%20Justice’.pdf.

relationship among sovereign States, while domestic law deals 
primarily with the activity of individuals within the boundaries of 
sovereign States. The cross-border—for that matter “international”—
activity of individuals (and business) is not part of the ordinary 
regulatory ambit of domestic legal orders. Accordingly, courts deal 
mostly with purely domestic cases. International Commercial Courts 
cover this gap for international business.   

There are three main categories of International Commercial Courts:2 

• courts that form part of a Special Economic Zone (SEZ); 
• stand-alone courts that have jurisdiction over “international 
commercial” matters; 
• international chambers within domestic courts. 

The QFC is also one of the rare cases 
of zones that may be characterised as 
“onshore", meaning that QFC-registered 
entities may operate and offer services 
everywhere within the borders of 
the country, not exclusively within 
the geographical borders of the zone.

The QICDRC belongs to the fi rst category. Nevertheless, it has certain 
unique features that give it a special position within the family of 
International Commercial Courts. These special features are the result 
of both the institutional embeddedness of the court in the SEZ of the 
Qatar Financial Centre (QFC), as well as of the institutional structure 
of the court as such. The QICDRC is a court of an “onshore” SEZ. SEZs 
represent one strategy of applying domestic law instead of–or in 
parallel with–international investment law as a way to attract foreign 
investment and provide safeguards to foreign investors.3 In order to 
do so, a “special” jurisdiction is carved out for the application 
of a separate economic regime within the country–hence the term 

2.  See G. Dimitropoulos, International Commercial Courts: Between Globalization and 
Sovereignty Reassertion (on fi le with the author).

3.  According to a defi nition by the World Bank, “SEZs are generally defi ned as geo-
graphically delimited areas administered by a single body, offering certain incentives 
(generally duty-free importing and streamlined customs procedures, for instance) to 
businesses which physically locate within the zone;” FIAS, Special Economic Zone: 
Performance, Lessons Learned, and Implication for Zone Development (World Bank 
2008) 2.

The Uniqueness of the QICDRC 
in the System of International 
Commercial Courts
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Special Economic Zone.4 SEZs are usually fenced-in areas, and 
are traditionally located in or near seaports or airports. The 
number of such zones multiplied in the 1980s, and continues to rise 
exponentially in the 21st century. SEZs may be used for storage, 
re-export and transshipment operations, and/or for manufacturing 
operations. In some parts of the world, special zones are nowadays 
also used for the promotion of foreign investment in services, 
prominently fi nancial services, not only for trade in products. The QFC 
is one example. The QFC is also one of the rare cases of zones that 
may be characterised as "onshore", meaning that QFC-registered 
entities may operate and offer services everywhere within the borders 
of the country, not exclusively within the geographical borders of 
the zone. The QICDRC is thus a court that forms part of an onshore 
SEZ. It is more embedded in the ordinary legal order of the State 
than any other court of at least the fi rst category of International 
Commercial Courts.

This status has led to a greater sensitivity of the QICDRC towards the 
ordinary legal order of the State in many more areas. When it comes 
to enforcement, the QICDRC features an enforcement judge with 
a prominent career in the ordinary courts of the State of Qatar, 
which facilitates the enforcement of QICDRC judgments enforced as 
judgments of the State of Qatar. Moreover, while the default language 
of proceedings of the QICDRC is English, the parties may also choose 
Arabic. The Court’s judgments are made public in English and Arabic 
on the website of the court.5

Another feature that separates it from the other International 
Commercial Courts is organizational. The QICDRC has a First Instance 
Circuit and an Appellate Circuit. The First Instance Circuit has 
jurisdiction over civil and commercial disputes arising between 
parties and having a connection to the QFC. An institutional 

4.  See generally FIAS, note 3; T. Farole and G. Akinci (eds.), Special Economic Zones: 
Progress, Emerging Challenges, and Future Directions (World Bank 2011).

5.  See https://www.qicdrc.com.qa/the-courts/judgments.
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GEORGIOS DIMITROPOULOS  is an Associate Professor of Law at Hamad Bin Khalifa 
University (HBKU) College of Law. He is also a Research Associate at the University College 
London Centre for Law, Economics and Society and the University College London Centre 
for Blockchain Technologies.

Dr. Dimitropoulos studied law at the University of Athens, and holds an LL.M. from Yale 
Law School, as well as an LL.M. and a Ph.D. summa cum laude from the University of 
Heidelberg. Before joining HBKU Law, he was a Senior Research Fellow at the Max Planck 
Institute Luxembourg and a Hauser Research Scholar at New York University (NYU) School 
of Law. He completed an internship at the European Commission’s Directorate General 
Enterprise and Industry. During his Ph.D. studies he worked as a research assistant at the 
Institute for German and European Administrative Law of the University of Heidelberg. He 
has also been admitted as Barrister and Solicitor at the Athens Bar Association.

Dr. Dimitropoulos's research seeks to expand the boundaries of international economic law 
and dispute settlement, both thematically and methodologically. He uses mixed method 
approaches to unpack the complex relationship between international and domestic law. 
His work has appeared in journals such as the Northwestern Journal of International Law & 
Business, the Journal of International Dispute Settlement, the Journal of World Investment 
& Trade, the Law & Practice of International Courts & Tribunals, the Journal of Law & 
Policy, and the Maastricht Journal of European & Comparative Law. His latest co-edited 
book, Regulating Blockchain: Techo-Social and Legal Challenges was published by Oxford 
University Press in 2019.

innovation of the QICDRC is the QFC Regulatory Tribunal.6 The 
Regulatory Tribunal has jurisdiction to hear appeals against decisions 
of the QFC Authority, the Regulatory Authority, and other QFC 
institutions. Its judgments can be appealed before the Appellate 
Circuit.

Requests for academic collaboration are 
always treated as opportunities to allow 
for the academy and the public at large 
to learn about the institution

The QICDRC is a special and unique institution for many more 
reasons, out of which I would like to highlight one in particular. It is 
a court that–while bearing all the features of traditional courts–is at 
the same time a very open institution, both at the institutional level 
and the level of the individuals composing the QICDRC—the President, 
the Judges and the Registrar, the CEO, the Senior Legal Counsel, 
and all the staff. I would especially like to highlight the openness of 
the Court when it comes to academic exchange and research, as 
well as the closeness of the institution to academics and academic 
inquiry. Requests for academic collaboration are always treated as 
opportunities to allow for the academy and the public at large to 
learn about the institution. At the same time, they are treated as 
opportunities for institutional learning. All these features make the 
QICDRC a unique institution in the system of domestic as well as 
international adjudication. 

6.  See QFC Law No. 7/2005, art. 8.
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Matthew Walker   
Partner, K&L Gates LLP, Doha 

Honourary Secretary, CIArb Qatar & QFC

I have been fortunate to have been a user of, and collaborator with, 
the Qatar International Court and Dispute Resolution Centre (QICDRC) 
since my arrival in Qatar in January 2012. During that time, it has 
been a pleasure and privilege to witness how the court—and, in 
particular, the team running the QICDRC—has developed its role and 
deepened its engagement with the business and legal community in 
Qatar.  

When the QICDRC appointed Faisal Rashid Al-Sahouti as its CEO, 
my personal perception was that this represented a landmark 
development for the centre. At a stroke, it was no longer merely an 
international dispute resolution centre; it was making a bold and 
clear statement that it was Qatari as well. The vision of the QICDRC 
and its CEO has been clear since that time—not only to continue 
to strengthen and deepen the centre’s engagement with the 
international dispute resolution community, but also to ensure that 
the QICDRC is seen as an integral part of the judicial machinery in 
Qatar.

Since the CIArb established our branch 
and company within the QFC, the 
QICDRC has continued to be a vocal 
and active supporter of our work.

Faisal and his team have adeptly managed the continued development 
of these two aims. So, for instance, Faisal was an energetic and vocal 
supporter of the Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), who wanted 
to establish a branch in Qatar. As the branch Honourary Secretary of 
the CIArb, I had the great privilege of working with Faisal and our 
President of CIArb Qatar—Ahmad Ali H. Al Ansari, Manager of the 

Technical Department of Ashghal—to get our branch established. The 
QICDRC agreed to be our sponsors, entered into an MOU with the 
CIArb, and even gave us offi ce space on the 11th fl oor of QFC Tower 2, 
so that we now sit with our dispute resolution colleagues in the 
QICDRC. This is, truly, the QICDRC showing exceptional support for all 
dispute resolution in Qatar. Since the CIArb established our branch and 
company within the QFC, the QICDRC has continued to be a vocal and 
active supporter of our work. In particular, the QICDRC has helped us 
develop our outreach to the Qatari community—for example, enabling 
us to broaden our communication on social media, by helping us send 
Tweets in Arabic to potential Qatari and Arabic-speaking members and 
students with an interest in dispute resolution.

Parties are already beginning to choose 
the QIC as the competent court—not 
just in arbitration clauses in contracts, 
but even in live arbitrations

Another signifi cant milestone in which the QICDRC played a 
signifi cant part was its role in helping to shape the drafting of the 
new Civil and Commercial Arbitration Law (Law No. 2/2017). Indeed, 
this new law will, in my view, act as the catalyst for the most inter-
esting and signifi cant growth that the Qatar International Court (QIC) 
may experience in the next ten years of its development. As readers 
may know, the new Civil and Commercial Arbitration Law now 
contains a provision that allows parties to nominate the QIC (or, more 
precisely, the First Instance Circuit of the Civil and Commercial Court 
of the Qatar Financial Centre) as the “competent court” for the 
purposes of overseeing and administering arbitrations seated in 
Qatar. This provision in Article 1 of the Civil and Commercial 
Arbitration Law is the fi rst provision in Qatari Law allowing parties 
without any prior nexus to the QFC to opt into the jurisdiction of the 
QIC. Parties are already beginning to choose the QIC as the compe-
tent court—not just in arbitration clauses in contracts, but even in 
live arbitrations. Two of my current Doha-seated arbitrations now 
have the QFC Court as the competent court—and we expect to see 
the QFC Court develop a substantial case-load and jurisprudence 
with respect to arbitration-related judgments.

That parties are choosing to opt into the QFC Court speaks volumes 
for the quality of the judiciary that the QICDRC has appointed, and 
also for the tremendous effi ciency with which the court—and its 
Registrar, Christopher Grout—runs cases. The Registrar operates an 

The First 10 Years of the 
QICDRC: The Development of an 
International and Qatari Court
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extremely modern and approachable court service, while always 
adopting “best in class” international practice in terms of fi ling of 
claim forms, allocation of judges, fi xing of court dates and enabling 
communication between parties and the court. I have had direct 
experience of this—for instance, on a particular case, the Court 
facilitated the setting up of a regime that mirrored the Part 36 regime 
in England & Wales, allowing parties to make settlement offers on a 
“without prejudice save as to costs” basis. Precisely because the QIC 
and the Registrar enabled that system to be established, the parties 
were able to make “Part 36” offers, enabling the parties to settle their 
dispute amicably well before trial. The whole litigation lasted less 
than 12 months—an enviably fast disposal of a case by any measure.

That the QIC now has its own 
enforcement judge is yet another clear 
example of how the court has grown in 
the last ten years, and which also shows 
it is ready to face the challenges and 
opportunities that the new decade will 
bring, as a vibrant and innovative 
member of the Qatari legal system.

BIOGRAPHY

MATTHEW WALKER  a partner in the Doha and London offi ces of K&L Gates, focuses his 
practice in construction law and dispute resolution. He has acted as advocate and counsel 
in ICC and QICCA arbitrations in Qatar, the UAE, Oman, Saudi Arabia, Turkey, India and 
the United Kingdom, and as co-counsel in cases before the Qatar Court of First Instance. 
He has litigated in the Qatar International Court, including appearing as an advocate before 
the Appellate Division of the Qatar International Court, and has also litigated in the 
Technology & Construction Court and the Court of Appeal in England. He has acted as 
Sole Arbitrator in a QICCA arbitration in which he issued a Final Award, and has been 
appointed to QICCA’s panel of arbitrators. 

Mr. Walker also provides non-contentious construction advice, particularly in the rail 
sector. He has undertaken secondments to Qatar Rail, London Underground and the 
Crossrail Project for a contractor. He has provided tendering advice and contract review 
for the multi-billion dollar civil engineering contracts for the new Doha Metro being built 
by Qatar Rail. He has advised a client in the energy sector on contract drafting and risk 
management for the provision of hydro-electric equipment to overseas clients. He has 
carried out the construction drafting on an implementation agreement for a £326 million 
rail project in London, agreements for lease on a fl agship commercial development in East 
London, and construction contracts (including FIDIC, NEC, JCT, ACE, RIBA and bespoke 
forms) on construction projects of varying size and complexity.

Mr. Walker holds a Bachelor of Laws from Kings College, University of London and is 
admitted for practice in England and Wales.

Of course, there are always cases which cannot be resolved—and 
which therefore have to proceed to trial. I have had the privilege 
of appearing before the Appellate Division of the QFC Court as 
advocate—with the presiding judge being Lord Phillips of Worth 
Matravers, before his retirement as presiding judge of the QIC, 
accompanied by Justice Hassan Al Sayed and Justice Sir William Blair. 
Again, this case showed the superb synthesis that the QICDRC has 
achieved—bringing together some of the most respected legal minds 
from the international community and blending them with leading 
Qatari jurists. That the QIC now has its own enforcement judge is yet 
another clear example of how the court has grown in the last 
ten years, and which also shows it is ready to face the challenges 
and opportunities that the new decade will bring, as a vibrant and 
innovative member of the Qatari legal system.

It has been a privilege to have known, worked with, and witnessed 
the development of the outstanding team at the QICDRC. I wish them 
every success for the next ten years and beyond.

ARTICLE 8
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أحكام 
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 المحكمة اإللكترونية 
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الوساطة

محكمة مدنية وتجارية
ــتوى المس ــة  لمي عا
في دولة قطر
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القضايا عىل القضاة وتحديد مواعيد جلسات املحكمة وإتاحة التواصل ب� األطراف 
املثال، ح� عمدت  الخصائص مبارشًة – عىل سبيل  التمسُت هذه  واملحكمة. وقد 
بـ"الجزء  املعروف  النظام  عكس  نظاٍم  إنشاء  تيس§  إىل  القضايا  إحدى  يف  املحكمة 
٦٣" يف إنجلرتا وويلز، الذي يتيح لألطراف تقديم عروض تسوية بناء عىل مبدأ "عدم 
قلمها  ورئيس  الدوليّة  قطر  إتاحة محكمة  وبفضل  للتكاليف".  بالنسبة  إال  اإلخالل 
هكذا نظام، ¿كَّن األطراف من تقديم عروض باالستناد إىل "الجزء 36"، ما أدَّى بهم 
الدعوى  بوقٍت طويل. فاستمرَّت  املحاكمة  اللّجوء إىل  نزاعهم وديَّا قبل  إىل تسوية 
ة قص§ة للبّت يف قضيّة بكّل املقاييس. تها أقّل من 12 شهرًا – وهي مدَّ القضائيّة برمَّ

كÆ أنَّ محكمة قطر الدوليّة لديها اآلن قايض تنفيذ 
خاّص بها وهو خ§ دليل عىل مدى Çّوها يف السنوات 
العرش األخ§ة، ومدى استعدادها للتصّدي للتحّديات 

والنتهاز الفرص التي ستربز يف العقد القادم كعضٍو 
ناشط وابتكاري يف النظام القانوÌ القطري. 

بالطبع، هناك دوًما قضايا ال Ïكن تسويتها ويجب تاليًا إحالتها إىل املحاكمة. وكان 
يف   – للÆل  قطر  مركز  Òحكمة  االستئناف  دائرة  أمام  كمحاٍم  أمثُل  أن  الرشف  يل 
من  تقاعده  قبل  ماترافرس"،  وورث  أوف  "فيليبس  اللّورد  القايض  ترأسها  جلسات 
منصب رئيس محكمة قطر الدوليّة، إىل جانب القايض حسن السيِّد والقايض الس§ 
محكمة  حققتها  التي  الرائعة  التوليفة  أيًضا  القضيّة  هذه  فأظهرت  بل§.  ويليام 
 Úاألك القانوني�  من  نخبٍة  جمع  خالل  من  املنازعات  تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر 
محكمة  أنَّ   Æك رائدين.  قطري�  قانوني�  إىل  هم  وضمِّ الدويل  املجتمع  يف  وقاًرا 
بها وهو خ§ دليل عىل مدى Çّوها يف  تنفيذ خاّص  لديها اآلن قايض  الدوليّة  قطر 
الفرص  والنتهاز  للتحّديات  للتصّدي  استعدادها  ومدى  األخ§ة،  العرش  السنوات 
القطري.   Ìالقانو النظام  يف  وابتكاري  ناشط  كعضٍو  القادم  العقد  يف  ستربز  التي 

الدوليّة  قطر  محكمة  يف   Üاالستثنا الفريق  إىل  أتعرَّف  أن  يل  رشٌف  إنَّه 
الذي  التطّور  عىل  شاهًدا  وأكون  معه  أتعامل  وأن  املنازعات  تسوية  ومركز 
بعدها. وما  القادمة  العرش  السنوات  يف  التوفيق  كّل  له  وأ¿نى  أحرزه. 

جيتس  أل  أند   á مكتب  من  ولندن  الدوحة  فروع  يف  واكر   رشيك  ماثيو 
عمل  املنازعات.  وتسوية  اإلنشاء  قانون  إىل  مÆرسته  ترتكز  للمحاماة، 
ومركز  الدوليّة  التجارة  غرفة  يف  تحكيم جرت  عمليات  يف  ومستشاٍر  كمحاٍم 
وعÆن  املتحدة  العربيّة  واإلمارات  قطر  يف  والتحكيم  للتوفيق  الدويل  قطر 
عمل  وكذلك  املتحدة،  واململكة  والهند  وتركيا  السعوديّة  العربيّة  واململكة 
يف  رافع  االبتدائيّة.  قطر  محكمة  أمام  مرفوعة  قضايا  يف  معاوٍن  كمحاٍم 
يف  االستئناف  دائرة  أمام  كمحاٍم  مثوله  ذلك  وشمل  الدوليّة،  قطر  محكمة 
ومحكمة  واإلنشاء  التكنولوجيا  محكمة  يف  رافع   Æك الدوليّة،  قطر  محكمة 
يف  جرت  تحكيم  عمليّة  يف  وحيًدا   Æًِّمحك تعيينه  تمَّ  إنجلرتا.  يف  االستئناف 
وكذلك   ،Üالنها الحكم  أصدر  حيث  والتحكيم  للتوفيق  الدويل  قطر  مركز 
والتحكيم. للتوفيق  الدويل  التحكيم يف مركز قطر  تعيينه عضًوا يف هيئة  تمَّ 

 Æيسدي السيد واكر أيًضا استشارات غ§ خصوميّة يف مجال اإلنشاء، وال سي
يف قطاع سكك الحديد. و¿َّت إعارته إىل رشكة سكك الحديد القطريّة "الريل" 
عطاءات  حول  استشارات  م  قدَّ ريل".  "كروس  ومرشوع  لندن  أنفاق  ومرتو 
واستعرض عقوًدا يف ما يتعلَّق بعقود الهندسة املدنيّة البالغة قيمتها مليارات 
وكذلك  "الريل".  ذه  تُنفِّ الذي  الجديد  الدوحة  مرتو  مرشوع  يف  الدوالرات 
العقود  صياغة  حول  الطاقة  قطاع  يف  املوكِّل�  أحد  إىل  االستشارات  أسدى 
قام  الخارج.  إىل عمالء يف  أجهزة كهرومائيّة  بتزويد  املتعلِّقة  املخاطر  وإدارة 
بصياغة الشّق املتعلِّق باإلنشاء يف اتفاقيّة تنفيذ مرشوع سكك حديد يف لندن 
بلغت قيمته 326 مليون جنيه اسرتليني، واتفاقيّات إيجار يف مرشوع تجاري 
للمهندس�  الدويل  االتحاد  ذلك  يف  (Òا  إنشاء  وعقود  لندن،  رئييس يف رشق 
املشرتكة،  العقود  ومحكمة  الجديدة،  الهندسيّة  والعقود  االستشاري�، 
الربيطاني�،  للمعÆري�   ìاملل واملعهد  االستشاري�،  املهندس�  وجمعيّة 
والتعقيد.  الحجم  متفاوتة  إنشاء  ملشاريع  الطلب)  حسب  عقود  عن  فضًال 

السيد واكر حائز عىل إجازة يف القانون من كليّة كينجز لندن، وعىل إجازة 
مÆرسة املحاماة يف إنجلرتا وويلز.

س�ة
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ARTICLE 8

السنوات العرش األوىل من عمر محكمة 
قطر الدولّية ومركز تسوية املنازعات: 
تطوير محكمة ُدولّية الطابع عىل قدر 

هويتها القطرية

كان من حسن طالعي أن تعاملت وتعاونت مع محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية 
املنازعات منذ قدومي إىل دولة قطر يف شهر يناير من العام 2012. وكان من دواعي 
رسوري ورشٌف يل أن أشهد خالل هذه الفرتة كيف طوَّرت املحكمة – وال سيÆ فريقها 
القانونيّة يف قطر. قت مشاركتها يف دوائر األعÆل واألوساط  اإلداري – دورها وعمَّ

الدوليّة ومركز  تنفيذيًا ملحكمة قطر  السحوð رئيًسا  السيد فيصل رشيد  وح� ُع�ِّ 
بالنسبة  بارزًا  تطّوًرا  ¿ثِّل  الخطوة  هذه  أنَّ  الشخيص  رأيي  كان  املنازعات،  تسوية 
للمركز. فمنذ هذه اللحظة، ò يعد مركزًا دوليًا لتسوية املنازعات فحسب، بل أظهر 
املنازعات  الدوليّة ومركز تسوية  أبدت محكمة قطر  القطريّة. وقد  بوضوح هويَّته 
تعزيز وتعميق مشاركة  - ¿ثَّلت يف مواصلة  التنفيذي رؤيا واضحة مذاك  ورئيسها 
املركز يف املجتمع الدويل لتسوية املنازعات، إÇا أيًضا يف الحرص عىل اعتبار محكمة 
القطري.   Üالقضا الجهاز  من  يتجزَّأ  ال  جزًءا  املنازعات  تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر 

ال تنفك محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية املنازعات 
ال والناشط منذ أن أسس املعهد  تزوِّدنا بدعمها الفعَّ
املعتمد للمحكِّم� فرعنا ورشكتنا يف مركز قطر للÆل.

ه فيصل وفريقه برباعة جهود التطوير املستمّر لهذيْن الهدفْ�. فكان فيصل من  وجَّ
أشّد منارصي املعهد املعتمد للمحكِّم� (CIArb) يف مساعيه لتأسيس فرٍع يف دولة 
قطر. وبصفتي أميًنا فخريًا للمعهد، كان يل الرشف أن أعمل مع فيصل ومع رئيس 
املعهد املعتمد للمحكِّم� فرع قطر- السيد أحمد عيل األنصاري، مدير املكتب الفنِّي 
يف "أشغال"- عىل تأسيس الفرع. ووافقت محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية املنازعات 
عىل رعايتنا، فأبرمت مذكَّرة تفاهم مع املعهد املعتمد للمحكِّم� وحتى أنَّها زوَّدتنا 
زمالئنا  مع  لنكون   (2) برج  للÆل  قطر  مركز  الحادي عرش من  الطابق  Òكاتب يف 
املنازعات.  تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر  املنازعات يف محكمة  تسوية  املتخصص� يف 

املنازعات فعًال دعمها  الدوليّة ومركز تسوية  املبادرة، أظهرت محكمة قطر  وبهذه 
االستثناÜ لجهود تسوية املنازعات يف قطر. ال تنفك محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية 
ال والناشط منذ أن أسس املعهد املعتمد للمحكِّم�  الفعَّ املنازعات تزوِّدنا بدعمها 
تواصلنا  تعزيز  بشكٍل خاّص عىل  للÆل. وقد ساعدتنا  فرعنا ورشكتنا يف مركز قطر 
مع املجتمع القطري – مثًال، بتمكيننا من توسيع نطاق تواصلنا عىل وسائل التواصل 
محتمل�  أعضاٍء  إىل  العربيّة  باللّغة  التغريدات  إرسال  وÒساعدتنا عىل  االجتÆعي، 
املنازعات. تسوية  Òجال  مهتم�  طالب  وإىل  العربيّة  باللّغة  وناطق�  قطري�  من 

وقد بدأت األطراف تختار محكمة قطر الدوليّة 
نة يف  كاملحكمة املختصة - يف بنود التحكيم املضمَّ

العقود، إÇا أيًضا يف عمليات التحكيم املبارشة.

كذلك اضطلعت محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية املنازعات بدوٍر بارٍز يف مرحلة 
مهمة أخرى، فساعدت عىل صياغة قانون التحكيم املدÌ والتجاري الجديد (القانون 
األبرز  للنمو  زًا  محفِّ سيكون  الجديد  القانون  هذا  أنَّ  وأعتقد   .(2017/2 رقم 
 Æوك تطّورها.  من  القادم  العقد  يف  الدوليّة  قطر  محكمة  تشهده  قد  الذي  واألهم 
رقم  (القانون  الجديد  والتجاري   Ìاملد التحكيم  قانون  ن  يتضمَّ الكرام،  القرّاء  يعلم 
تحديًدا   Úأك (أو  الدوليّة  قطر  محكمة  بتعي�  لألطراف  يسمح   Æًحك  (2017/2
"املحكمة  للÆل)  قطر  مركز  يف  والتجاريّة  املدنيّة  باملحكمة  االبتدائيّة  الدائرة 
وإدارة  قطر  دولة  يف  تُجرى  التي  التحكيم  عمليات  عىل  اإلرشاف  لغرض  املختصة" 
القانون  يف  األّول  النّص  التحكيم  قانون  من  األوىل  املادة  تعترب  العمليات.  هذه 
يف  الدوليّة  قطر  محكمة  إىل  االحتكام  باختيار  لألطراف  يسمح  الذي  القطري 
قطر  محكمة  تختار  األطراف  بدأت  وقد  للÆل.  قطر  Òركز  مسبق  رابط  أي  غياب 
يف  أيًضا  إÇا  العقود،  يف  نة  املضمَّ التحكيم  بنود  يف   - املختصة  كاملحكمة  الدوليّة 
املختصة  كاملحكمة  للÆل  قطر  مركز  محكمة  فاخت§ت  املبارشة.  التحكيم  عمليات 
مركز  محكمة  تطوِّر  أن  ونتوقَّع  الدوحة-  يف  حاليًا   Æأُجريه تحكيم  عمليتْي  يف 
بالتحكيم. الصلة  ذات  األحكام  واالجتهادات يف  القضايا  كب§ًا من  عدًدا  للÆل  قطر 

نوعيّة  للÆل يش§ بوضوح إىل  االحتكام إىل محكمة مركز قطر  اختيار األطراف  إنَّ 
املنازعات، وكذلك  تسوية  الدوليّة ومركز  قطر  عيَّنته محكمة  الذي   Üالقضا الجهاز 
إىل الكفاءة الهائلة التي تتحىلَّ بها املحكمة – وكذلك رئيس قلمها السيد كريستوفر 
غراوت- يف إدارة القضايا. فرئيس القلم يدير محكمة تتسّم بحداثتها الشديدة وسهولة 
الوصول إليها، مع اعتÆده دوًما أفضل املÆرسات الدوليّة يف إيداع الدعاوى وتوزيع 

رشيك، مكتب "á أند أل جيتس" 
للمحاماة، الدوحة 

أم� فخري، املعهد املعتمد للمحكم�، 
فرع قطر ومركز قطر للÆل

ماثيو واكر

أم� فخري، املعهد املعتمد للمحكم�، أم� فخري، املعهد املعتمد للمحكم�، 
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منها، وليس للتجارة يف املنتجات فحسب. وهذا هو حال مركز قطر للÆل. وكذلك 
Ïثِّل مركز قطر للÆل واحدة من الحاالت النادرة حيث يتّم وصف املنطقة عىل أنَّها 
وتوف§  العمل  للÆل Ïكنها  قطر  مركز  لة يف  املسجَّ الكيانات  أنَّ  يعني  ما  "محليّة"، 
للمنطقة  الجغرافيّة  الحدود  داخل  وليس  البلد  حدود  داخل  كان   Æأين الخدمات 
فحسب. من ثّم، تشكِّل محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية املنازعات جزًءا من منطقة 
ة محليّة. وهي مندمجة يف النظام القانوÌ العادي الصاِدر عن الدولة  اقتصاديّة خاصَّ
أكÚ من أي محكمة أخرى تنتمي أقلّه إىل الفئة األوىل من املحاكم التجاريّة الدوليّة.

تجاه  املنازعات  تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر  محكمة  من حساسيّة  الوضع  هذا  زاد 
يتعلَّق  العديد من املجاالت. ففي ما  الدولة يف  الصاِدر عن  العادي   Ìالقانو النظام 
بإنفاذ األحكام، تحتضن محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية املنازعات قايض تنفيذ 
يتمتع Òس§ة مهنيّة بارزة يف مجال املحاكم العاديّة يف دولة قطر، األمر الذي من شأنه 
املنازعات،  تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر  محكمة  عن  الصاِدرة  األحكام  إنفاذ  تسهيل 
اللّغة  هي  اإلنجليزيّة  أنَّ   Æوفي قطر.  دولة  عن  صاِدرة  كأحكاٍم  إنفاذها  يتّم  التي 
املنازعات،  تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر  محكمة  إجراءات  يف  املُستخَدمة  االفرتاضيّة 
العربيّة بدًال منها. ويتّم نرش األحكام  اللّغة  أيًضا لألطراف أن يختاروا  ولكن، يجوز 
  .5Ìالصاِدرة عن املحكمة باللّغتْ� اإلنجليزيّة والعربيّة عىل موقع املحكمة اإللكرتو

الدوليّة  التجاريّة  املحاكم  من  غ§ها  عن  املحكمة  هذه  تتميَّز  ذلك،  إىل  باإلضافة 
دائرًة  املنازعات  تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر  محكمة  فتضّم  تنظيمها.  ناحية  من 
املدنيّة  املنازعات  يف  بالنظر  االبتدائيّة  الدائرة  تختّص  استئنافيّة.  وأخرى  ابتدائيّة 
محكمة  ُ¿ثِّل  للÆل.  قطر  Òركز  يتعلَّق  ما  يف  األطراف  ب�  تنشأ  التي  والتجاريّة 

https://www.qicdrc.com.qa/the-courts/judgments راجع - 5

بجامعة  القانون  كليّة  يف  للقانون  معاِوٌن  أستاٌذ  د�يرتوبولوس  جورجيوس 
حمد بن خليفة. هو أيًضا باحٌث معاوٌن يف مركز القانون واالقتصاد واملجتمع 
الدكتور  درس  الجامعيّة.  لندن  بكليّة  الكتل  سلسة  تكنولوجيّات  ومركز 
دÏيرتوبولوس القانون يف جامعة أثينا، وهو يحمل درجة ماجست§ يف القانون 
جامعة  من  رشف  مرتبة  مع  دكتوراه  درجة  وكذلك  للحقوق  ييل  كليّة  من 
هايدلربغ. قبل انضÆمه إىل كليّة القانون بجامعة حمد بن خليفة، تبوأ منصب 
كبار الزمالء الباحث� يف معهد ماكس بالنك يف  لوكسمربغ وكان باحثًا يف برنامج 
هاوزر يف كليّة القانون بجامعة نيويورك. أتّم فرتة تدريب لدى املديريّة العامة 
العليا  دراساته  وإبان  األوروبيّة.  للمفوضيّة  التاِبعة  والصناعة  للمؤسسات 
للحصول عىل شهادة دكتوراه، عمل مساعًدا لشؤون البحوث يف معهد القانون 
اإلداري األملاÌ واألورو[ بجامعة هايدلربغ. هو أيًضا عضٌو يف نقابة محامي أثينا.

االقتصادي  القانون  حدود  توسيع  إىل  بحوثه  خالل  من  جورجيوس  يسعى 
الدويل وتسوية املنازعات من الناحية املواضعيّة كÆ املنهجيّة. فهو يعتمد نهًجا 
دة التي تربط القانون الدويل  قا^ًا عىل أساليب مختلطة لتحليل العالقة املعقَّ
بالقانون املحيل. نُِرشَت أعÆله يف مجلة نورثويسرتن للقانون الدويل واألعÆل، 
ومجلة تسوية املنازعات الدوليّة، ومجلة عاò االستثÆر والتجارة، ومجلة قانون 
ماسرتيخت  ومجلة  والسياسات،  القانون  ومجلة  الدوليّة،  املحاكم  ومÆرسة 
يف  شارك  كتاب  أحدث  أما  املجالت.  من  وغ§ها  واملُقاِرن  األورو[  للقانون 
االجتÆعيّة  التكنولوجيّة  التحّديات  الكتل:  سلسلة  تنظيم  بعنوان  تحريره 
والقانونيّة، فتّم نرشه عن طريق دار نرش جامعة أكسفورد يف العام 2019.  
االجتÆعيّة  التكنولوجيّة  التحّديات  الكتل:  سلسلة  تنظيم  بعنوان  تحريره 
والقانونيّة، فتّم نرشه عن طريق دار نرش جامعة أكسفورد يف العام والقانونيّة، فتّم نرشه عن طريق دار نرش جامعة أكسفورد يف العام 2019.  

س�ة

ومركز  الدوليّة  قطر  ملحكمة  املؤسسية  االبتكارات  إحدى  للÆل  قطر  مركز  تنظيم 
الصاِدرة  القرارات  ضّد  مة  املُقدَّ االستئنافات  يف  بالنظر  وتختّص  املنازعات،6  تسوية 
عن هيئة مركز قطر للÆل وهيئة التنظيم وغ§ها من املؤسسات التاِبعة ملركز قطر 
االستئنافيّة. الدائرة  أمام  استئنافها  Ïكن  التنظيم  محكمة  قرارات  أنَّ   Æًعل للÆل 

مة للتعاون األكادÏي تُعالَج دوًما  فالطلبات املُقدَّ
كفرٍص لتمك� األكادÏيّة والجمهور عموًما من 

التعرّف عىل املؤسسة.

ة وفريدة من نوعها  تعترب محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية املنازعات مؤسسة خاصَّ
ة سأسلِّط الضوء عىل أحدها تحديًدا. فهي محكمة تتسّم بجميع خصائص  ألسباٍب عدَّ
املحاكم التقليديّة إÇا تُعتَرب يف الوقت نفسه مؤسسًة مفتوحة إىل حٍد كب§ عىل املستوى 
املؤسيس كÆ عىل مستوى األفراد الذين يؤلِّفونها- أي رئيسها والقضاة ورئيس قلمها 
ورئيسها التنفيذي وكب§ املستشارين القانوني� واملوظَّف� كافًة. وأود أن أُبِرز بشكٍل 
خاّص انفتاح املحكمة من حيث التبادل األكادÏي والبحوث، فضًال عن قرب املؤسسة من 
مة للتعاون األكادÏي تُعالَج دوًما كفرٍص  األكادÏي� والبحث األكادÏي. فالطلبات املُقدَّ
لتمك� األكادÏيّة والجمهور عموًما من التعرّف عىل املؤسسة. ويف الوقت نفسه، هي 
تُعالَج كفرٍص للتعلّم املؤسيس. وكلُّ هذه الخصائص تجعل من محكمة قطر الدوليّة 
ومركز تسوية املنازعات مؤسسة فريدة من نوعها يف نظام املحاكم املحليّة والدوليّة.

راجع قانون مركز قطر للÆل رقم 2005/7، املادة 8. - 6
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الخصائص التي تنفرد بها محكمة قطر 
الدولّية ومركز تسوية املنازعات

يف نظام املحاكم التجاريّة الدولّية

تعمل املحاكم التجاريّة الدوليّة عىل سّد ثغرٍة 
حدثت نتيجة عدم التزامن ب� القانون الدويل 

والقانون املحّيل

تّم  املحاكم  من  عائلة  إىل  املنازعات  تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر  محكمة  تنتمي 
املحاكم  الدوليّة1".  التجاريّة  "املحاكم  خانة  ضمن  القانونيّة  املؤلَّفات  يف  تصنيفها 
التجاريّة الدوليّة هي يف الواقع محاكم محليّة ذات عنرص دويل؛ وهي أحد ابتكارات 
ثغرٍة  سّد  عىل  الدوليّة  التجاريّة  املحاكم  تعمل  والدوليّة.  املحليّة  املحاكم  نظام 
القانون  فيتناول  املحّيل:  والقانون  الدويل  القانون  ب�  التزامن  عدم  نتيجة  حدثت 
الدويل التقليدي العالقة التي تربط الدول ذات السيادة فيÆ يتطرَّق القانون املحيل 
أساًسا إىل نشاط األفراد داخل حدود الدول ذات السيادة. وال تندرج أنشطة األفراد 
التنظيمي  اإلطار  ضمن  الحالة-  هذه  يف  "الدوليّة"   – للحدود  العاِبرة  (وأعÆلهم) 
قضايا  يف  الغالب  يف  املحاكم  تنظر  ثّم،  من  املحليّة.  القانونيّة  لألنظمة  العادي 
محليّة بحتة. فتسّد املحاكم التجاريّة املحليّة هذه الثغرة بالنسبة لألعÆل الدوليّة.

راجع، مثًال، دي هويون وونغ، "ظهور املحكمة التجاريّة الدوليّة: ما هي هذه املحكمة وهل ستُجدي نفًعا؟"، (2014) - 1
33 مجلة "سيفيل جاستس" الربع سنويّة 205؛ ز. العابدين رشار وم. الُخليْفي، "املحاكم يف مركز قطر للÆل ومركز د[ املايل

العاملي: تحليٌل مقارن"، (2016) 46 مجلة هونغ كونغ القانونيّة 529؛ أف تيبا، "ظهور محاكم تجاريّة دوليّة مختلطة
ومستقبل تسوية املنازعات التجاريّة العاِبرة للحدود يف آسيا، (2016-2017) 14 مجلة القانون الدويل الصاِدرة عن جامعة

لويوال شيكاغو 31؛ راجع أيًضا "ذا إيكونومست"، "تنافس املحاكم: الواليات القضائيّة األجنبيّة تحاول استدراج األعÆل
القانونيّة من لندن وتخوض معركة شاقَّة"،

https://www.economist.com/finance-and-economics/2017/08/31/foreign-jurisdictions-
try-to-lure-legal-business-from-london

أس مينون، "املحاكم التجاريّة الدوليّة: التحّول إىل نظام عرب وطني لتسوية املنازعات"، سلسلة محارضات محاكم مركز د[
املايل العاملي للعام 2015،

https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/media-
room/opening-lecture---difc-lecture-series-2015.pdf

أس مينون، "تشكيل مستقبل تسوية املنازعات وتعزيز الوصول إىل العدالة"، املحكمة العليا يف سنغافورة،

التاليّة2:  الثالث  الرئيسيّة  الفئات  ضمن  الدوليّة  التجاريّة  املحاكم  تندرج 

ة؛ • املحاكم التي تشكِّل جزًءا من منطقة اقتصاديّة خاصَّ

لة التي ¿لك االختصاص للنظر يف القضايا "التجاريّة الدوليّة"؛ • املحاكم املستقِّ

• الدوائر الدوليّة ضمن املحاكم املحليّة.

Ïثِّل مركز قطر للÆل واحدة من الحاالت النادرة 
حيث يتّم وصف املنطقة عىل أنَّها "محليّة"، ما يعني 

لة يف مركز قطر للÆل Ïكنها  أنَّ الكيانات املسجَّ
العمل وتوف§ الخدمات أينÆ كان داخل حدود البلد 

وليس داخل الحدود الجغرافيّة للمنطقة فحسب.

تنفرد  إÇا  األوىل،  الفئة  إىل  املنازعات  تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر  محكمة  تنتمي 
ة يف عائلة املحاكم التجاريّة الدوليّة. وهذه الخصائص  بخصائص تسبغ عليها مكانة خاصَّ
ة Òركز قطر للÆل  هي نتاج الرسوخ املؤسيس للمحكمة يف املنطقة االقتصاديّة الخاصَّ
من ناحية والهيكل املؤسيس للمحكمة بحّد ذاتها من ناحية أخرى. فمحكمة قطر 
ة "محليّة".  الدوليّة ومركز تسوية املنازعات هي محكمة تاِبعة ملنطقة اقتصاديّة خاصَّ
ة إحدى اسرتاتيجيات تطبيق القانون املحيل بدًال من  و¿ثِّل املناطق االقتصاديّة الخاصَّ
قانون االستثÆر الدويل أو بالتوازي معه كوسيلة الستقطاب االستثÆر األجنبي وتوف§ 
ة"  ضÆنات للمستثمرين األجانب.3 ولتحقيق ذلك، يتّم تشكيل والية قضائيّة "خاصَّ
املصطلح  استحداث   ðيأ هنا  ومن  البلد،  داخل  مستقِّل  اقتصادي  نظاٍم  لتطبيق 
ة مسيَّجة وتقع  ة".4 وعادًة ما تكون املناطق االقتصاديّة الخاصَّ "منطقة اقتصاديّة خاصَّ
تقليديًا يف املوانئ أو املطارات أو عىل مقربة منها. وقد تضاعف عدد هذه املناطق 
يف -انينات القرن املايض وما زال يرتفع تصاعديًا يف القرن الواحد والعرشين. Ïكن 
ة إلجراء عمليّات الحفظ وإعادة التصدير وإعادة  استخدام املناطق االقتصاديّة الخاصَّ
ة  الشحن و/أو إلجراء عمليّات التصنيع. ويتّم توسيع نطاق استخدام املناطق الخاصَّ
يف بعض أنحاء العاò فتُستخَدم لتعزيز االستثÆر األجنبي يف الخدمات، وال سيÆ املاليّة 

راجع جي. دÏيرتوبولوس، املحاكم التجاريّة الدوليّة: ب� العْوملة وإعادة تأكيد السيادة (يف ملٍف مع املؤلِّف). - 2

ة بوجٍه عام عىل أنَّها مناطق محددة بحسب تعريف وضعه البنك الدويل، "يتّم تعريف املناطق االقتصاديّة الخاصَّ - 3
م حوافز معيَّنة (تشمل عموًما است§اد ُمعفى من الرسوم الجمركيّة وإجراءات جمركيّة جغرافيًا تديرها هيئة واحدة وتُقدِّ

طة مثًال) للرشكات املوجودة فعليًا داخل املنطقة"؛ الدائرة االستشاريّة لشؤون االستثÆرات الخارجيّة، املنطقة االقتصاديّة ُمبسَّ
ة: األداء والدروس املُستقاة واآلثار بالنسبة لتنمية املنطقة (البنك الدويل 2008) 2. الخاصَّ

راجع بوجٍه عام الدائرة االستشاريّة لشؤون االستثÆرات الخارجيّة، املالحظة 3؛ ð فاروله وجي أكينيس (محرران)، - 4
دة والتوّجهات املستقبليّة (البنك الدويل 2011). م املُحَرز والتحّديات املستجِّ ة: التقدَّ املناطق االقتصاديّة الخاصَّ

أستاذ معاون للقانون
كليّة القانون بجامعة حمد بن خليفة

جورجيوس د�يرتوبولوس
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ARTICLE 6

فمحكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية املنازعات 
هي شهادة عىل مدى قدرة املجتمع املدÌ عىل 

العمل مًعا.

يّرسÌ االحتفال بهذه الذكرى التي ال تقترص عىل محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية 
املنازعات. فمحكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية املنازعات هي شهادة عىل مدى قدرة 
ة  ينحدرون من عدِّ مًعا، ومدى قدرة أشخاٍص مختلف�  العمل  املدÌ عىل  املجتمع 
الرومانو- والقانون  (العام)   Ìاألنجلو-ساكسو العام  القانون  تُطبِّق  قضائيّة  واليات 
جرماÌ (املدÌ) عىل العمل بصورة جÆعيّة واالضطالع بدوٍر أسايس يف إنشاء مؤسسة 
من  عنًرصا  ليكون  ومسؤوليته   Ìاملد املجتمع  حّق  تعكس  وهي  أعÆلها.  وتسي§ 
عنارص التغي§ اإليجا[ ويساهم يف إنشاء عاòٍ أكÚ عدًال لنا جميًعا. ال Ïكن للحضارة 
تسوية  الدوليّة ومركز  وبإمكان محكمة قطر  أطول؛  لوقٍت  الحروب  ترتافق مع  أن 
.òاملنازعات أن تشكِّل خطوًة أساسيّة نحو تحقيق املزيد من السالم والعدل حول العا

الدوليّة  قطر  محكمة  فريق  كامل  إىل  األمنيات  وأفضل   Ìالتها بأحّر  م  أتقدَّ
املُتبرصِّ  وقائدها  التنفيذي  رئيسها  إىل  وكذلك  املنازعات  تسوية  ومركز 
لتأسيسها. العارشة  الذكرى  Òناسبة   ،ðالسحو فيْصل  السيد  والدؤوب، 

"دنتونز"  مكتب  يف  الدوحة  ملكتب  اإلداري  الرشيك  هو  املبيض�  صفوان 
مÆرسة  يف  الخربة  من  عاًما  ثالث�  عن  يزيد  ما  Ïلك  للمحاماة.  ورشكاؤه 
القانون، وتشمل مس§ته املهنيّة فرتًة من الخدمة لدى الديوان امللì الهاشمي 
يف عهد العاهل األردÌ الراحل، امللك حسْ�. السيد املبيض� من أبرز املحام� 
يف قطر واألردن وقد ورد اسمه عىل قا^ة "تشامربز جلوبال" للعام 2017.

الجهات  إىل  املشورة  إسداء  يف  واسعة  خربة  املبيض�  السيد  Ïلك   Æك
واملتعددة  الوطنيّة  الرشكات  وكذلك  والحكومات  واملصارف  التنظيميّة 
الطاقة  قانون  جوانب  مختلف  حول  الهيئات  من  وغ§ها  الجنسيّات 
السلكيّة  واالتصاالت  اإلعالم  ووسائل  والتكنولوجيا  والط§ان  واملصارف 
التنظيميّة.  والشؤون   Ìالقانو اإلصالح  عمليّة  وحول  والالسلكيّة 

السيد  يشارك  ن،  َّÆوع الدوحة  من  كلٍّ  يف  إداري  كرشيك  دوره  جانب  وإىل 
اإلدارة  ويرتَّأس مجموعة  الحكومي  للقطاع  القيادة  فريق  رئاسة  املبيض� يف 
للمحاماة. ورشكاؤه  "دنتونز"  مكتب  يف  األوسط  الرشق  ملنطقة  اإلقليميّة 

اإلدارة  ويرتَّأس مجموعة  الحكومي  للقطاع  القيادة  فريق  رئاسة  املبيض� يف 
للمحاماة. ورشكاؤه  "دنتونز"  مكتب  يف  األوسط  الرشق  ملنطقة  للمحاماة.اإلقليميّة  ورشكاؤه  "دنتونز"  مكتب  يف  األوسط  الرشق  ملنطقة  اإلقليميّة 

س�ة
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ARTICLE 6

رسالة ¥ناسبة الذكرى السنويّة 
العارشة لتأسيس محكمة قطر الدولّية 

ومركز تسوية املنازعات

الذكرى  Òناسبة  املنازعات  تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر  محكمة  أهّنئ  أن   Ìيّرس
تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر  محكمة  تأسست  ح�  لتأسيسها.  العارشة  السنويّة 
بعيد   Æًالخطوة حل 2009، بدت هذه  العام  أوىل خطواتها يف  واتخذت  املنازعات 
املنال للكث§ين. وها هي اليوم بعد مرور عرش سنوات عىل تأسيسها تضطلع بدوٍر 
يستند  فّعال   Üقضا نظام  توف§  خالل  من  املنطقة  صعيد  وعىل  قطر  يف  ريادي 
أهنئ  أنَّ  يل  رشٌف  إنَّه  املنطقة.  يف  أوسع  نطاق  وعىل  قطر  يف  دوليّة  معاي§  إىل 
املنازعات عىل عقٍد من اإلنجازات االستثنائيّة! الدوليّة ومركز تسوية  محكمة قطر 

د محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية املنازعات  تجسِّ
التزام دولة قطر بتطبيق أرقى املعاي§ 

الدوليّة املعمول بها يف مجال تسوية املنازعات 
املدنيّة والتجارية.

منذ  املنازعات  تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر  محكمة  أنشطة  عىل  شاهًدا  كنُت  لقد 
تأسيسها يف العام 2009 وتابعُت Çوها بدقَّة نظرًا ملا يربطني بأهدافها من عالقة 
وثيقة. فمنذ تأسيسها ومحكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية املنازعات تضطلع بدوٍر 
اٍف أدَّى إىل تعزيز ثقة الجمهور.  محوري يف تطوير نظاٍم قضاÜ عادٍل وحيادي وشفَّ
العرش  السنوات  يف  املنازعات  تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر  محكمة  ألنشطة  وكان 
األخ§ة دوٌر أساٌيس يف إنشاء وتطوير محكمة دوليّة ومركز لتسوية املنازعات يف قطر 
املنازعات  الدوليّة ومركز تسوية  د محكمة قطر  Æن ÒتانتهÆ وفعاليَّتهÆ. تجسِّ يتسِّ
التزام دولة قطر بتطبيق أرقى املعاي§ الدوليّة املعمول بها يف مجال تسوية املنازعات 

قانوÌ فريٍد من نوعه يقوم عىل  املدنيّة والتجارية. وقد عمدت إىل تطوير Çوذٍج 
اعتÆد أفضل املÆرسات يف مجال تسوية املنازعات. وهي تستفيد من شبكة عامليّة 
التجاري. للتحكيم  دويل  كمركٍز  قطر  دولة  مكانة  وتعزز  القانونيّة  الخربات  من 

وتتمثَّل أبرز خصائصها يف قدرتها عىل العمل افرتاضيًا، 
فتتيح إمكانَّيّة الوصول إىل العدالة بدون الحاجة 

إىل حضور أطراف القضيّة شخصيًا جلسات االستÆع 
واملحاكÆت.

توفِّر محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية املنازعات محكمًة مدنيّة وتجاريّة حديثة 
القضايا بشكٍل رسيع وعىل نحو  للنظر يف  ومتخصصة ذات مستوى عاملي مصممة 
ل� يتمتَّعون بشهرة دوليّة. تضّم محكمة  ال من حيث التكلفة أمام قضاة مستقِّ فعَّ
قطر الدوليّة ومركز تسوية املنازعات بعض الشخصيّات القانونيّة والقضائيّة الدوليّة 
 Üالقضا الجهاز  أما  املهنيّة.  وخرباتها  وحيادها  باستقالليّتها  واملعروفة  وقارًة   Úاألك
ملحكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية املنازعات، فيرتأسه رئيس القضاة اللّورد "توماس 
للقانون  املُطبِّقة  القضائيّة  الواليات  عة من  أوف كومجيد" وينحدر من طائفة متنوِّ
الرومانو-جرماÌ (املدÌ)، نذكر منها قطر  (العام) والقانون   Ìالعام األنجلو-ساكسو
وقربص  كونغ  وهونغ  والكويت  وفرنسا  ونيوزيلندا  وسنغافورة  واسكتلندا  وإنجلرتا 
ومركز  الدوليّة  قطر  محكمة  تُطبِّق  النظ§.  منقطعة  بخربات  تÚيه  التي  والهند، 
رسٍيع  بشكل  القضايا  بتسوية  وتفتخر  الدوليّة  املÆرسات  أفضل  املنازعات  تسوية 
العمل  قدرتها عىل  أبرز خصائصها يف  وتتمثَّل  التكلفة.  ال من حيث  فعَّ نحٍو  وعىل 
افرتاضيًا، فتتيح إمكانَّيّة الوصول إىل العدالة بدون الحاجة إىل حضور أطراف القضيّة 
والوساطة. التحكيم  عمليّات  يف   Æسي وال  واملحاكÆت،  االستÆع  جلسات  شخصيًا 

الدوليّة ومركز تسوية  العديد من أعضاء محكمة قطر  العمل عن كثب مع   Ìيّرس
بعملهم  ومؤمنون  يون  وجدِّ صادقون  فهم  األخ§ة.  العرش  السنوات  يف  املنازعات 
ويتحلّون بأخالقيات عمل تستحق بالغ الثناء. وكذلك، تعترب إنجازات محكمة قطر 
هي  سنوات  عىل عرش  املمتدة  الوجيزة  الفرتة  يف  املنازعات  تسوية  ومركز  الدوليّة 
بحّد ذاتها استثنائيّة. فيثبت التقّدم الذي أحرزته محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية 
املنازعات  لتسوية  املنال  وسهلة  آمنة  حلوٍل  إيجاد  عىل  حرصها  مدى  املنازعات، 
أنا  وغًدا.  اليوم  ملجتمعنا  أفضل  توف§ خدمات  بهدف  القانون  سيادة  إىل  باالستناد 
حًقا معجٌب بالتزامها املستمّر بتحس� عمليّة إقامة العدل وتوف§ نظاٍم قضاÜ ذي 
مصداقيّة. ف%ى مؤسسة دوليّة اعتقد العديد من الناس، إْن ò يكن معظمهم، أنَّها لن 
تبرص النور يف حياتهم أو يف أي وقٍت آخر، تُكِمُل بنجاٍح العرش سنوات وترتقي فعًال 
إىل مستوى رؤيتها ومهمتها. وأ¿نى لها عقًدا ثانيًا ال يقّل نجاًحا عن عقدها األول.

مدير رشيك، مكتب الدوحة 
ن َّÆومكتب ع

مكتب "دنتونز" ورشكاؤه للمحاماة

صفوان املبيض�

مكتب "دنتونز" ورشكاؤه للمحاماة
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• تخطيط املحكمة وسياساتها؛

• موارد املحكمة؛

• إجراءات املحكمة وعمليّاتها؛

• احتياجات ورضا املوكِّل؛

• توف§ خدمات قضائيّة سهلة املنال وبتكلفة معقولة؛

• ثقة الجمهور.

السنوات  يف  ¿يّزها  النزاعات  تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر  محكمة  أثبتت  وقد 
ويف  أدائها  تحس�  يف  املستمرّة   رغبتها  خالل  من  ينعكس  الذي  األخ§ة 
التنميّة  تحقيق  إىل  الرامية  الجهود  يف  إسهامها  يف  وكذلك  األّمة  تجاه  التزامها 
القضايا  إلدارة  جديًدا  نظاًما  الدوليّة  قطر  محكمة  وطرحت  قطر.  يف  االقتصاديّة 
املُتاحة. الخدمات  أفضل  توف§  بهدف  اإللكرتونيّة"  "املحكمة  باسم  اإللكرتونيّة 

خالل مؤ¿ر الرابطة الدوليّة لنقابة املحام� الذي ُعِقد يف ساوول يف سبتمرب املايض، 
 Ìقانو مجتمعٍ  تواجد  الرضوري  "من  أنَّه  التأكيد  الدوليّة  قطر  محكمة  أعادت 
القانون  فكرة سيادة  النزاعات ¿اشيًا مع  لتسوية  معاي§ مشرتكة  راسٍخ يف  متكامٍل 
"ظهور  املُعنْونة  الدراسيّة  الحلقة  وخالل  واالزدهار."  االقتصادي  النمّو  لتحقيق 
الدوليّة  قطر  محكمة  األوسط"، ط"نت  الرشق  ومنطقة  آسيا  يف  التجاريّة  املحاكم 
املُشارِك� بشأن التزامها الثابت بأن تصبح Çوذًجا عامليًا للتميّز بتطبيق التكنولوجيّات 
الرقميّة وتعزيز الشفافيّة يف الدعاوى والحظو بدعم 16 قاضيًا دوليًا يعززون احرتام 
للتجارة  الدوليّة تجعل من دولة قطر مركزًا موثوقًا  القانون. فمحكمة قطر  سيادة 
هدف  مع  ¿اشيًا  القضائيّة  اإلجراءات  يف  للكفاءة  عامليّة  معاي§  باعتÆد  الدوليّة 
األجنبيّة. االستثÆرات  استقطاب  عىل  القائم  االقتصادي  التنويع  يف  املُتمثِّل  البالد 

ويف شهر فرباير من العام 2019، قام رئيس محكمة العدل العليا يف الباراغواي بزيارة 
محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية النزاعات لالطِّالع عىل إطار العمل القانوÌ الذي 
تنفرد به هذه األخ§ة وملناقشة جوانب تعاوٍن متبادٍل ب� املحكمتْ�. وُدعي أثناء زيارته 
إىل االنضÆم إىل املحفل الدويل الدائم للمحاكم التجاريّة الذي يضّم قطر يف عضويته. 
وهذا بحّد ذاته دليٌل عىل أنَّ محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية النزاعات تزداد أهميًة 
يف مجال التحكيم التجاري الدويل واالستثÆر وأنَّها تشكِّل Çوذًجا ملحاكم وطنيّة أخرى.

وقد عمدت محكمة قطر الدوليّة إىل توسيع نطاق 
اختصاصها وحضورها يف االقتصاد املحّيل فأبرمت 

اتفاقيّة مع هيئة املناطق الحرَّة يف قطر تشمل 
كيانات هذه األخ§ة.

وقد عمدت محكمة قطر الدوليّة إىل توسيع نطاق اختصاصها وحضورها يف االقتصاد 
املحّيل فأبرمت اتفاقيّة مع هيئة املناطق الحرَّة يف قطر تشمل كيانات هذه األخ§ة.

والحيادي  املتخصص  بطابعها  الدوليّة  قطر  محكمة  واستقطبت 
توسيع  يف  ترغب  الجنسيات  متعددة  رشكات  من  استثÆرات  ال  والفعَّ
(العام).   Ìاألنجلو-ساكسو القانون  بنظام  وتثق  قطر  يف  أعÆلها  نطاق 

يف  وقَّعت  فقد  واالتفاقيّات.  املعاهدات  من  عدٍد  يف  طرٌف  قطر  دولة  أنَّ   Æك
الدول  ومواطني  الدول  ب�  االستثÆر  نزاعات  تسوية  اتفاقيّة   2011 العام 
 Üالقضا للتعاون  العربيّة  الرياض  اتفاقيّة  وقَّعت  وكذلك   .1965 للعام  األخرى 
تنفيذ  واتفاقية   ،1987 للعام  التجاري  للتحكيم  العربيّة  واالتفاقيّة   ،1983 للعام 
.1996 للعام  التعاون  مجلس  بدول  القضائية  واإلعالنات  واالنابات  األحكام 

بالكفاءة  تتسّم  بطريقة  النزاعات  يف  البّت  هو  التحكيم  من  األسايس  الغرض  إنَّ 
الدوليّة  التجارة  غرفة  قواعد  تكرِّسه  املبدأ  وهذا  التكلفة.  حيث  من  وبالفعاليّة 
ر أحيانًا االمتثال به بسبب التدخالت غ§ الّالزمة  وقانون التحكيم القطري إÇا يتعذَّ
وتكتيكات التأخ§ التي يعتمدها األطراف والتي تّرض بالهدف من إقراره. فيتّم الحّد 
وÒا  تها.  برمَّ العمليّة  تعطيل  شأنها  من  إذ  التأخ§  عىل  القا^ة  املÆرسة  هذه  من 
الحّل. هذا  إىل  اللّجوء  املمكن  فمن  األطراف،  ب�  توافق  سوى  ليس  التحكيم  أنَّ 

يُعتَرب االقتصاد القطري من أرسع االقتصادات Çًوا بفضل استقرار قطر السيايس وبنيتها 
التحتيّة العامليّة املستوى وعملتها املستقرَّة وكذلك تدÌ معدالت الرضائب املفروضة 
العوامل  الطاقة وغ§ها من  املئة) وانخفاض تكلفة  عىل الرشكات (بنسبة عرشة يف 
التي أدَّت إىل زيادة تدفقات االستثÆر األجنبي املبارش عىل الرغم من األزمة القا^ة.

سنواتها  خالل  النزاعات  تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر  محكمة  نهضت 
محكمة  كونها  االقتصاديّة  التنمية  هذه  يف  أسايس  بدوٍر  العرش 
األمم. لسائر  بالنسبة  الدويل  التجاري  التحكيم  مجال  يف  Çوذجيّة 

د. غادة م. درويش كربون هي املؤِسس والرشيك اإلداري ملكتب د. غادة 

محامي  أصغر  من  كربون  الدكتورة  تُعترب  للمحاماة.  كربون  درويش  محمد 

كربون  درويش  محمد  غادة  د.  مكتب  حاز  قطر.  دولة  يف  النقض  محكمة 

خالل   2016 للعام  قطر  يف  محاماة  مكتب  أفضل  جائزة  عىل  للمحاماة 

نكسس. لكسس  رشكة  نظمتها  التي  األعÆل  لقانون  قطر  منتدى  فعاليات 

عيَّنتها  وقد  الصحف،  يف  مساِهمة  ومؤلِّفة  ناشطة  ُمتحِدثة  كربون  الدكتورة 

االقتصادي  املنتدى  منها  نذكر  املؤ¿رات،  مختلف  يف  مندوبًة  الحكومة 

التجارة  ومؤ¿ر  والتجارة،  االقتصاد  وزير  برئاسة   ìاألمري القطري- 

.Ìاألملا القطري-  واالستثÆر  األعÆل  ومنتدى  القطري،   -Ìالربيطا واالستثÆر 

وتشارك  شمويل  قيادي  بدوٍر  كربون  الدكتورة  تضطلع 

املرأة". "¿ك�  بشعار  ُمتسلحًة  املنظÆَّت  مختلف  يف  بنشاط 

كتاب  يف  قطر"   يف  املُلِهÆت  "النساء  كإحدى  كربون  الدكتورة  تكريم  تّم 

للمشاركة يف  اختيارها  وتّم  الخليج"،  "ميديس  تأليف  نجاح قطر من  قصص 

حفل طرح الكتاب الذي نُظِّم بتاريخ 11 أكتوبر 2016 يف باريس، فرنسا.

للقادة   "500 ليجل  "ذا  قا^ة  عىل  كربون  الدكتورة  اسم  ورد   Æك

واإلنشاء. والعقارات  واملشاريع  النزاعات  تسوية  فئات  يف  واإلنشاء.األفراد  والعقارات  واملشاريع  النزاعات  تسوية  فئات  يف  األفراد 

س�ة
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دور محكمة قطر الدولّية ومركز 
تسوية النزاعات يف التحكيم واالستث¬ر 

األجنبي يف قطر

صدر قانون التحكيم القطري يف العام Ò 2017وجب القانون رقم 2017/2 ("قانون 
التحكيم"). وحتى ذلك الح�، كانت إجراءات التحكيم تخضع ألحكام املادة 190 إىل 
املادة 210 من قانون اإلجراءات املدنيّة والتجاريّة الصاِدر Òوجب القانون 1990/13.

ب�  القا^ة  التحكيم  دعاوى  يف  طفرًة  التحكيم  قانون  صدور  منذ  قطر  شهدت 
صفوف  يف  املتزايد  التفضيل  إىل  ذلك  يُعزى  وقد  والدوليّة.  املحليّة  الكيانات 
أو  املحليّة  التحكيم  مراكز  قواعد  بحسب  النزاعات  لتسوية  املُقيمة  الرشكات 
إنتاج  يف  الرائدة  قطر  دولة  ملكانة  ونظرًا  لها.  مقرًا  قطر  من  املُتَِخذة  الدوليّة 
التجاري. التحكيم  إىل  الحاجة  تربز  أن  الطبيعي  فمن  الطبيعي،  والغاز  النفط 

معامالت  من  الناشئة  النزاعات  تسوية  يجب  بأنَّه  به  مسلٌَّم  مبدأ  يسود 
التكلفة.  حيث  من  بالفعاليّة  يتسّم  نحو  وعىل  مبكرة  مرحلة  يف  تجاريّة 
القضايا.  من  كب§ٍ  عدٍد  معالجة  يف  صعوبًة  املحاكم  تجد  قد  كذلك، 
النزاعات. لتسوية  البديلة  والوسائل  التحكيم  أهميّة  تربز  هنا  فمن 

األجنبية  التحكيم  بقرارات  االعرتاف  بشأن  نيويورك  اتفاقية  إىل  قطر  دولة  ت  انضمَّ
2003/29. ويتّم االعتداد بهذه االتفاقيّة  وإنفاذها Ò (1958)وجب املرسوم رقم 
كإحدى الوثائق الرئيسيّة يف مجال التحكيم التجاري الدويل من حيث االعرتاف بقرارات 
تنفيذيّة. صيغة  Òنح  بدًءا  الواجبة  اإلجراءات  واتبَّاع  وإنفاذها  األجنبيّة  التحكيم 

لجنة  وضعته  الذي  النموذجي  القانون  قطر  يف  التحكيم  إجراءات  تتبِّع 
النموذجي  القانون  هذا  ويحّدد  الدويل.  التجاري  للقانون  املتحدة  األمم 
إىل  الحاجة  يؤكِّد   Æك التحكيم  إلجراءات  املُنظِّمة  اإلجرائيّة  القواعد 
املتبادل. اآلراء  توافق  أهمية  تقدير  خالل  من  والحياد  النزاهة  توّخي 

أو  الحكومية  الهيئات  مع  تنشأ  التي  النزاعات  عىل  التحكيم  قانون  ينطبِّق  ال 
املدنيّة  املحكمة  امتناع  عىل  ينّص  وهو  اإلداريّة،  العقود  عن  الناشئة  النزاعات 
ة.  خاصَّ أطراٍف  ب�  تحكيم  اتفاق  إىل  فيها  التوّصل  تّم  التي  الدعاوى  قبول  عن 

 Ìاملد التحكيم  نزاعات  "دائرة  أنَّها  املختصة" عىل  "املحكمة  التحكيم  قانون  يُعرِّف 
والتجاري Òحكمة االستئناف، أو الدائرة االبتدائية باملحكمة املدنيّة والتجاريّة ملركز 
قطر للÆل" ويُعرِّف "القايض املختص" عىل أنَّه "قايض التنفيذ باملحكمة االبتدائيّة، أو 
قايض التنفيذ باملحكمة املدنيّة والتجاريّة ملركز قطر للÆل إذا اتفّق األطراف عىل ذلك".

ويُعتَرب كلٌّ من مركز قطر الدويل للتوفيق والتحكيم ومحكمة قطر الدوليّة مركز 
تحكيٍم رئيسيًا يف قطر.

تمَّ تأسيس محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية النزاعات يف العام 2009 وقد اعتمدت 
منذ إنشائها نظاًما قضائيًا يتسّم بالعدل والشفافيّة والحياد. ساهمت املحكمة يف تعزيز 
االستثÆر األجنبي وهي تصبو إىل تحقيق األهداف اإلÇائيّة لرؤية قطر الوطنيّة 2030. 
تتألَّف محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية النزاعات من دائرة ابتدائيّة وأخرى استئنافيّة. 

الكيانات  بحّق  تصدرها  التي  األحكام  إلنفاذ  السلطة  الدوليّة  قطر  محكمة  ¿لك 
األخرى  للمحاكم  Çوذًجا  منها  يجعل  ما  للÆل،  قطر  مركز  يف  لة  املُسجَّ غ§ 
الواليات  Ïثِّلون  البلدان  مختلف  من  قضاًة  تضّم  وهي  املنطقة.  يف  املÆثلة 
 Ìالرومانو-جرما والقانون  (العام)   Ìاألنجلو-ساكسو للقانون  املُطبِّقة  القضائيّة 
والتجاريّة. املدنيّة  النزاعات  تسوية  مجال  يف  الّالزمة  الخربات  وÏلكون   (Ìاملد)

يف العام 2019، أصبحت محكمة قطر الدوليّة 
ومركز تسوية النزاعات عضًوا منتسبًا يف االتحاد 

 òالدويل لتميّز املحاكم، وهو النظام الرائد يف العا
إلدارة جودة املحاكم

عضًوا  النزاعات  تسوية  ومركز  الدوليّة  قطر  محكمة  أصبحت   ،2019 العام  يف 
إلدارة   òالعا يف  الرائد  النظام  وهو  املحاكم،  لتميّز  الدويل  االتحاد  يف  منتسبًا 
إطار  املحكمة  اعتÆد  عقب  التاريخي  اإلنجاز  هذا  جاء  وقد  املحاكم.  جودة 
صعيٍد  عىل  املحاكم  توحيد  إىل  يهدف  الذي  املحاكم  لتميّز  الدويل  العمل 
التميّز: نواحي  لتحديد  التاليّة  املعاي§  بتطبيق  األداء،  أساس  عىل  دويل، 

• قيادة املحكمة وإدارتها؛

املؤِسس والرشيك اإلداري
مكتب د. غادة محمد درويش كربون 

للمحاماة

د. غادة م. درويش كربون

ARTICLE 5
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ARTICLE 4

9.4 أي مسألة يكون فيها موضوع النزاع من اختصاص املحكمة يجب أن 
يكون ذلك بقرار صادر من املحكمة ويكون قرارها نهائياً. وÏكن للمحكمة 

حسب ما تراه مناسباً أن تقرر عدم اختصاصها أو أن تحيل الدعوى إىل 
محكمة أخرى يف الدولة.

االتحاد  املنصوص عليها يف  باملعاي§  تأسيسها  الدولية منذ  التزام محكمة قطر  ومع 
الدويل لتميز املحاكم والتي تتمثل يف قيادة وإدارة املحكمة، ورضا العمالء، والثقة 
والشفافية، وإجراءات التقايض يف املحكمة، وسهولة الوصول للخدمات، وإدارة موارد 
املحكمة باإلضافة إىل السياسات التي تقوم عليها املحكمة؛ فقد حصلت محكمة قطر 
الدولية عىل عضوية االتحاد الدويل لتميز املحاكم كعضو مشارك يف اللجنة التنفيذية.

اإلنجليزي  العام  القانون  نظام  تتبنى  الدولية  قطر  محكمة  أن  املعلوم  ومن 
باللغت�  املرافعة  يف  الحق  ولألطراف  عليها،  املعروضة  املنازعات  يف  النظر  يف 
دول   10 من  قاضيا  و15  رئيس  من  املحكمة  وتشكل  واالنجليزية،  العربية 
املهنية. والخربة  والكفاءة  بالنزاهة  يتمتعون  قطريون  قضاة  بينهم  من  مختلفة 

وتهدف محكمة قطر الدولية بشكل أسايس إىل إنهاء النزاعات بشكل عادل وناجز، 
وصالحياتها  اختصاصاتها  مÆرسة  طريق  عن  الهدف  هذا  تحقيق  إىل  وتسعى 
باللوائح  املحددة  واإلجراءات  والقواعد  للÆل  قطر  مركز  قانون  من  لها  املمنوحة 
والتجارية  املدنية  املحكمة  لدى  والتجارية  املدنية  للمرافعات  اإلجرائية  واألحكام 
بشكل  الدعاوى  يف  بالفصل  الدولية  قطر  محكمة  التزمت  وقد  للÆل،  قطر  ملركز 
وتتعامل  املساواة،  قدم  الدعوى عىل  أطراف  مع  التعامل  يكون  وأن  فعال ورسيع، 
وأهميتها. قيمتها  مع  يتناسب  الذي  بالشكل  دعوى  كل  مع  الدولية  قطر  محكمة 

كÆ أن محكمة قطر الدولية تضم مركز تسوية 
املنازعات حيث تشجع املحكمة يف بعض الحاالت 

عىل اللجوء إىل املركز لحل النزاع؛

تشجع  حيث  املنازعات  تسوية  مركز  تضم  الدولية  قطر  محكمة  أن   Æك
املركز  يقدم  حيث  النزاع؛  لحل  املركز  إىل  اللجوء  عىل  الحاالت  بعض  يف  املحكمة 
املنازعات. لتسوية  البديلة  الخيارات  من  وغ§ها  والوساطة  التحكيم  خدمة 

األحكام  إللزامية  الكافية  الضÆنات  القطرية  والقوان�  الترشيعات  وضعت  وقد 
الصادرة  واألوامر  فاألحكام  الدولية؛  قطر  محكمة  من  تصدر  التي  والقرارات 
ويكون  قطرية  محكمة  عن  صادرة  وأوامر  أحكام  هي  الدولية  قطر  محكمة  عن 
كل  وتقوم  الدولة،  يف  املحاكم  قبل  من  والتنفيذ  لإلنفاذ  وقابلة  الحجية  لها 
من  الصادر  القرار  أو  الحكم  بتنفيذ  الدولة  يف  املختصة  والجهات  السلطات 
الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  الدولة  يف  الرسمية  والجهات  السلطات  وتلتزم  املحكمة، 
عنها. الصادرة  واألوامر  أحكامها  إنفاذ  يكفل  Òا  للمحكمة  الالزم  التعاون  وتوف§ 

كÆ أن محكمة قطر الدولية تتمتع بسلطة إنفاذ أحكامها وقراراتها وأوامرها الخاصة، 
وكذلك تنظر يف املخالفات ألحكامها وقراراتها؛ حيث يكون لها سلطة فرض غرامات 
تراه  ما  تصدر  أن  ولها  وقراراتها،  أوامرها  تنفيذ  عن  املمتنع�  أو  املخالف�  عىل 

لتنفيذ قراراتها وأوامرها؛ كÆ أن لها إحالة أي مخالفة لقراراتها إىل السلطة  مناسباً 
تقديرها  وبحسب  نفسها  من  تأمر  أن  ذاتها  للمحكمة  أن   Æك املختصة؛  الجهة  أو 
سابق. وقت  يف  أصدرته  قد  تكون  أمر  أو  قرار  أو  أي حكم  تنفيذ  بوقف  تأمر  أن 

وإذا صدر حكم أو قرار من املحكمة، وكان معيباً 
وظهر أن هناك أخطاء واضحة يف الحكم ستؤدي 

إىل وقوع رضر جسيم عىل أحد طريف النزاع؛ فيمكن 
ملحكمة مشكلة من ثالثة قضاة أن تعطي املوافقة 
برفع االستئناف إىل هيئة االستئناف Òحكمة قطر 

الدولية،

أخطاء واضحة  أن هناك  وظهر  معيباً  املحكمة، وكان  قرار من  أو  وإذا صدر حكم 
ملحكمة  فيمكن  النزاع؛  طريف  أحد  عىل  جسيم  رضر  وقوع  إىل  ستؤدي  الحكم  يف 
االستئناف  هيئة  إىل  االستئناف  برفع  املوافقة  تعطي  أن  قضاة  ثالثة  من  مشكلة 
Òحكمة قطر الدولية، ويف حالة صدور قرار برفض االستئناف فإن قرارها يكون نهائياً.

ال  حيث  الدولية  قطر  محكمة  أمام  التقايض  يف  واملتبعة  امليرسة  لإلجراءات  ووفقاً 
إلكرتونياً؛  املذكرات  بتقديم  الدفاع  ويكون  إلزامياً  املحكمة  أمام  الحضور  يكون 
وكذلك  التقايض،  إجراءات  يف  لهم  املناسبة  اللغة  اختيار  لألطراف  يحق  أنه   Æك
االختيار للقانون الواجب التطبيق؛ فإن ذلك يتناسب بشكل كب§ لألعÆل التجارية 
قد  وهذا  الرشكات،  ب�  ينشب  قد  نزاع  أي  يف  الفصل  يف  رسعة  من  تتطلبه  وما 
انعكس بشكل إيجا[ واضح عىل االستثÆر يف قطر وتشجيع املستثمرين األجانب؛ 
واألعÆل  الرشكات  أعفى  قد  الدولية  قطر  محكمة  أمام  التقايض  نظام  أن  حيث 
التجارية Òا لها من طبيعة خاصة من رضورة الخضوع إلجراءات التقايض العادية.

مبارك السليطي رشيك مؤسس لـ "السليطي للمحاماة واالستشارات القانونية". 

نال إجازة يف الحقوق من جامعة ب§وت العربية يف العام 1997 وهو حالياً 

عضو يف نقابة املحام� القطرية كمحام بالتمييز. وقد أّسس "السليطي للمحاماة 

واالستشارات القانونية" يف العام 2002. ومنذ ذلك الح� بات مكتب املحاماة 

أفضل  جائزة  عىل  حاز  وقد  قطر  يف  املرموقة  املحاماة  مكاتب  من  خاصته 

مكتب محاماة يف قطر للعام 2018 و2019 خالل "املنتدى القطري لقانون 

قطر.  يف  معتمد  محّكم  هو  السليطي  األستاذ  أّن  بالذكر  والجدير  األعÆل". 

وقد أنشأ األستاذ السليطي شبكة واسعة يف قطر ومنطقة الخليج وعاملياً. فهو 

عضو يف اتحاد املحام� العرب ورابطة املحام� الدولية واملركز اإليطايل لألعÆل 

يف قطر ورابطة ريكس سبورت، ومن األعضاء السابق� يف "لجنة أوضاع الّالعب� 

2014وشؤونهم يف اتحاد الفيفا". وقد أصبح عام 2014وشؤونهم يف اتحاد الفيفا". وقد أصبح عام 2014 عضواً يف مجلس نقابة املحام�.وشؤونهم يف اتحاد الفيفا". وقد أصبح عام 2014 عضواً يف مجلس نقابة املحام�.

س�ة
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ARTICLE 4

محكمة قطر الدولية ودورها يف 
دعم االستث¬ر

التنافس  ذلك  يربر  ما  وهو  االستثÆر،  هي  دولة  أي  القتصاد  األساسية  الدعامة  إن 
الالزم  املناخ  تهيئة  يف  تتسابق  والدول  بها،  االستثÆرات  حجم  زيادة  يف  الدول  ب� 
لالستثÆر وذلك من خالل تحقيق األمن واالستقرار، وكذلك تقديم الضÆنات الالزمة 
استثÆراته. يف  التوسع  عىل  لتحفيزه  الثقة  وزرع  حقوقه،  عىل  للحفاظ  للمستثمر 

مقدمة  يف  قطر  لجعل  الريادة  الحكيمة  قيادتها  تحت  قطر  لدولة  كان  وقد 
املجاالت. كافة  يف  االستثÆر  خالل  من  اقتصادي  Çو  تحقق  التي  الدول 

وتتنافس جميع الدول يف سبيل تحقيق نهضة اقتصادية فيÆ بينها للتوسع يف الحقوق 
العقبات وتيس§  بداية من تذليل  للمستثمرين خاصة األجانب، وذلك  التي ¿نحها 
اإلجراءات وتسهيل استصدار الرتاخيص، ونحن كقانوني� نرى أنه يجب أن يكون هذا 
التوسع يف منح الحقوق للمستثمرين مرهوناً بالضÆنات التي تحافظ عىل التوازن ب� ما 
يتم منحه للمستثمرين من حقوق وب� ما عليهم من واجبات تجاه الدولة وتجاه السوق.

فيÆ بينهم، وقد استطاعت قطر أن تحقق توازن 
Çوذجي ب� حقوق املستثمرين وواجباتهم من خالل 
الترشيعات القانونية التي تحدد بدقة الحقوق التي 

¿نح للمستثمرين وكذلك تحدد بوضوح واجباتهم.

أن  يجب  للمستثمر  إضافية  حقوق  ملنح  الدولة  تصدرها  ترشيعات  أي  أن  Òعنى 
وتضمن  الدولة،  تجاه  املستثمرين  واجبات  تحدد  التي  بالنصوص  مقرونة  تكون 
تحمي  التي  الضÆنات  عىل  أيضاً  الترشيعات  تلك  تشمل  وأن  املستثمر،  جدية 
تحقق  أن  قطر  استطاعت  وقد  بينهم،   Æفي املستثمرين  حقوق  عىل  وتحافظ 
القانونية  الترشيعات  من خالل  وواجباتهم  املستثمرين  حقوق  ب�  Çوذجي  توازن 
التي تحدد بدقة الحقوق التي ¿نح للمستثمرين وكذلك تحدد بوضوح واجباتهم.

كب§ة  ترشيعية  نهضة  حققت  قد  املاضية  السنوات  تلك  خالل  قطر  إن 
بعد  خاصة  االستثÆر،  جذب  يف  تساعد  التي  الترشيعات  يخص   Æفي تحديداً 

الترشيعات  وضع  فتم  املجاالت؛  كافة  يف  قطر  تحققه  الذي  امللحوظ  التطور 
املزايا. من  املزيد  و¿نحهم  الحقوق  من  املزيد  املستثمرين  تعطي  التي 

الالزم  من  كان  قطر  دولة  أصدرتها  التي  الترشيعات  تلك  مع  وبالتزامن 
2005 عام  ففي  واالستثÆر؛  التنمية  عجلة  دفع  يف  تساهم  هيئة  تأسيس 

منظومة  ضمن  املنازعات  تسوية  ومركز  الدولية  قطر  محكمة  تأسيس  تم 
وتعديالته.  2005 لسنة   7 رقم  القانون  Òوجب  للÆل؛  قطر  مركز 

ومنذ تأسيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية 
املنازعات التزمت بتحقيق أفضل املعاي§ الدولية 

لتقديم خدمات قضائية لألعÆل الرشكات العاملية،

بتحقيق  التزمت  املنازعات  تسوية  ومركز  الدولية  قطر  محكمة  تأسيس  ومنذ 
وذلك  العاملية،  الرشكات  لألعÆل  قضائية  خدمات  لتقديم  الدولية  املعاي§  أفضل 
طريق  عن  وذلك  األجانب  املستثمرين  وخاصة  املستثمرين  جذب  يف  للمساهمة 
املؤسسة  الرشكات  ب�  تنشأ  قد  التي  املنازعات  يف  الفصل  ورسعة  التقايض  تيس§ 
2011 لسنة   1 رقم  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  حدد  وقد  للÆل،  قطر  مركز  يف 

للÆل  قطر  ملركز  والتجارية  املدنية  للمرافعات  اإلجرائية  والقواعد  األنظمة  بشأن 
:ðالتاسع منه حيث حددها يف اآل الباب  الدولية وذلك يف  اختصاص محكمة قطر 

-املنازعات املدنية والتجارية الناشئة عن املعامالت أو العقود أو الرتتيبات أو 
الحوادث التي تقع يف مركز قطر للÆل أو من خالله ب� الكيانات املؤسسة 

فيه؛

-املنازعات املدنية والتجارية الناشئة ب� أجهزة مركز قطر للÆل والكيانات 
األخرى املؤسسة فيه؛

-املنازعات املدنية والتجارية الناشئة ب� الكيانات املؤسسة يف مركز قطر 
للÆل واملتعاقدين معها والعامل� فيها.

-املنازعات املدنية والتجارية الناشئة عن املعامالت أو العقود أو الرتتيبات 
التي تتم ب� الكيانات املؤسسة يف مركز قطر للÆل واملقيم� يف الدولة أو 

الكيانات املؤسسة يف الدولة ولكن خارج مركز قطر للÆل.

-بالتوافق مع املبادئ العاملية األساسية وأفضل املÆرسات العاملية وبناء 
عليها، تأخذ املحكمة باالعتبار االتفاق الرصيح ب� األطراف القايض باختصاص 

املحكمة.

-أي مسألة تتعلق باالختصاص الذي يجب أن تنظره أمامها وفقاً لقانون مركز 
قطر للÆل أو أنظمته.

رشيك مؤسس
السليطي للمحاماة واالستشارات 

القانونية

مبارك بن عبد الله السليطي
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املنازعات  تسوية  ومركز  الدولية  قطر  محكمة  إمكانات  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
عىل  يقترص  ال  وذلك   – لديها  امللحوظة  واملزايا  القوة  ألوجه  نظراً  واسعة 
لديها  العمل  فريق  جودة  أيًضا  إÇّا  الخربة،  وذوي  املحرتم�  قضاتها  كفاءات 
املحكمة  قلم  ورئيس   ،"ðالسحو راشد  "فيصل  التنفيذي،  الرئيس  فيه  Òا 
الطراز. العاملية  منشآتها  إىل  باإلضافة  األكفاء،  واملوظف�  غروت"  "كريستوفر 

ومحكمة  للÆل  قطر  مركز  تأسيس  يف  بإنجازاتها  تفتخر  أن  لقطر  Ïكن  وبالفعل، 
يف  التطّور  رسعة  أّدت  املايض،  العقد  ففي  املنازعات.  تسوية  ومركز  الدولية  قطر 
قطر إىل إنشاء بنى تحتية عاملية املستوى. أمام دولة قطر فرٌص هائلة لتصبح مركزاً 
القادم. العقد  يف  جميعها  تتحقق  أن  ونأمل  الدولية.  املنازعات  تسوية  يف  رئيسياً 

التجارية  القضائية  الدعاوى  يف  متخّصص  مل´)،  (مستشار  قرييش  خوار 

وزارة  لدى  "أ"  الفئة  من  مستشاراً  وكان  الدويل.  والقانون  الدويل  والتحكيم 

الخزانة يف اململكة املتحدة من العام 1999 لغاية 2006 ثّم أصبح مستشاراً 

ملكياً يف العام 2006. ويُعترب أنّه أّدى دوراً ريادياً يف املجاالت العملية وقد 

مارس التحكيم والتقايض مع وضّد أطراف تجارية من أكÚ من 70 دولة Òا 

فيها غالبية الواليات القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي. وباإلضافة إىل 

عمله يف محكمة " Serle Court" يف لندن، عمد يف العام 2008 إىل تأسيس 

مكتب مكن§ محامون تجاريون دوليون McNair Chambers يف مركز قطر 

للÆل، ليكون املكتب األّول للمحام� يف القضاء العايل خارج اململكة املتحدة. 

(املدنية)  العليا  املحكمة  قايض  كنائب  قرييش  الربوفيسور  تعي�  تّم  وقد 

 Temple تامبل"  "ميدل  لدى  مرموق  مرافعة  ومحامي   ،2013 العام  يف 

 " القانونية  الخدمات  مجموعة  ترأّس  وقد   ،2014 العام  يف   Middle

TheCityUK" من 2010 إىل 2015. وقد تّم نرش كتبه اإلرشادية القانونية 

املتعلقة  والدعاوى  اإلنجليزية  املحاكم  أمام  العامة  املصلحة  دعاوى  بشأن 

دار  قبل  من  الدويل  التحكيم  يف  املصالح  وتضارب  االستثÆرية  باملعاهدات 

نرش الكتب القانونية " Wildys UK" يف اململكة املتحدة يف مارس 2016. نرش الكتب القانونية " Wildys UK" يف اململكة املتحدة يف مارس 2016. 

س�ة
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قطر  محكمة  إنشاء  تّم   ،2005 العام  يف  للÆل  قطر  مركز  تأسيس  بعد 
املنازعات  تسوية  ومركز  والتجارية)  املدنية  باملحكمة  سابقاً  (املعروفة  الدولية 
Òوجب  للÆل)  قطر  مركز  تنظيم  ومحكمة  الدولية  قطر  محكمة  (ويشمل 
Òوجب  املعّدلة  (بصيغته  للÆل  قطر  مركز  عن  الصادر   2005/7 رقم  القانون 
للÆل)).  قطر  مركز  أحكام  بعض  تعديل  (بشأن   2009/2 رقم  القانون 

تنظر  والتجارية  املدنية  املحكمة  باتت   ،2009 مايو   24 من  واعتباراً 
يف املنازعات املدنية والتجارية التي تنشأ عن:

تقع  التي  الحوادث  أو  الرتتيبات  أو  العقود  أو  املعامالت   (1
فيه؛ املؤسسة  الكيانات  ب�  خالله  من  أو  للÆل  قطر  مركز  يف 

فيه؛ املؤسسة  األخرى  والكيانات  للÆل  قطر  مركز  مؤسسات  أو  أجهزة  ب�   (2

واملتعاقدين  للÆل  قطر  مركز  يف  تأسيسها  تّم  التي  الكيانات  ب�   (3
ذلك؛ خالف  عىل  األطراف  تتّفق   ò ما  فيها،  والعامل�  معها 

تأسيسها  تّم  التي  الكيانات  ب�  تتم  التي  والرتتيبات  والعقود  املعامالت  عن   (4
يف  تأسيسها  تّم  التي  الكيانات  أو  الدولة،  يف  واملقيم�  للÆل  قطر  مركز  يف 
ذلك.  خالف  عىل  األطراف  تتّفق   ò ما  للÆل،  قطر  مركز  خارج  ولكن  الدولة 

يشمل  التي  للÆل  قطر  مركز  تنظيم  Òحكمة  املحكمة  وتُستكمل 

قرارات  ضّد  والرشكات  األفراد  يقّدمها  التي  الطعون  يف  النظر  اختصاصها 

للمركز.  أخرى  ومؤسسات  التنظيمية  والهيئة  للÆل  قطر  مركز  هيئة 

القانونية  النظم  من  مستوى  أعىل  من  التنظيمية  واملحكمة  املحكمة  قضاة  اختيار  وتّم 

قطر  بينها  من   ،òالعا يف   (Ìاملد)  Ìوالرومانو-جرما (العام)   Ìاألنجلو-ساكسو للقانون 

وإنجلرتا وويلز والكويت وجنوب أفريقيا وسنغافورة ونيوزيالندا واسكتلندا وقربص. وحتى 

الرئيس  وهم   – وويلز  إنكلرتا  ملحاكم  سابق�  رؤساء  ثالثة  املحكمة  يرأس  التاريخ،  هذا 

األول الرايت أونورابل اللّورد وولف (نال وسام رفيق رشف، حاز عىل لقب فارس، عضو يف 

املجلس الخاص املُكرَّم لدى جاللة امللكة، زميل يف األكادÏية الربيطانية، وزميل يف أكادÏية 

العلوم الطبية)، وخلفه الرايت أونورابل اللّورد "فيليبس أوف وورث ماترافرس" (حاز عىل 

لقب فارس، عضو يف املجلس الخاص املُكرَّم لدى جاللة امللكة) (والذي كان الرئيس األسبق 

للمحكمة العليا يف اململكة املتحدة)، وشاغل املنصب حالياً الرايت أونورابل اللّورد "توماس 

أوف كومجيد" (حاز عىل لقب فارس، عضو يف املجلس الخاص املُكرَّم لدى جاللة امللكة). 

وكانت القضية األوىل التي نظرت فيها املحكمة (الس§ "بيرت جيبسون" واملستشارة 
الحائز   ìاملل املستشار  ساكفيل"  "رونالد  واألونورابل  دوهÆن"  "باربرا  امللكية 
ليف  "سيلفر  رشكة  ضّد  للÆل  قطر  مركز  هيئة  قضية  هي  أسرتاليا)  وسام  عىل 
مركز  (قضية   Silver  Leaf  Capital  Partners  LLC ليمتد"  بارت%ز  كابيتال 
يونيو   1 بتاريخ  الشأن  هذا  يف  الحكم  وقد صدر   ،(2009/001 رقم  للÆل  قطر 
أنني  Òا  الدوحة  يف   Silver  Leaf رشكة  ملدراء  كممثل  حرضُت  ولقد   .2009
عام  للÆل  قطر  مركز  يف   Chambers  LLC  McNair املحاماة  مكتب  أّسست 
 Æوك وويلز.  إنجلرتا  خارج  العايل  القضاء  يف  للمحام�  األّول  املكتب  وهو   2008
 Silver  Leaf أخذت رشكة  املحكمة،  فيها  تنظر  التي  األوىل  القضية  يف  متوقعاً  هو 
واإلعسار. القضائية  بالوالية  تتعلّق  التي  الجديدة  املسائل  من  عدداً  االعتبار  بع� 

ومنذ القرار الصادر يف قضية هيئة مركز قطر للÆل ضّد رشكة "سيلفر ليف كابيتال 
 ًÆحك  75 الـ  املحكمة  عن  الصادرة  األحكام  عدد  تجاوز  وقد  ليمتد"،  بارت%ز 
كب§ة  مجموعة  يف  وذلك  التنظيمية)،  املحكمة  عن  صادرة  أحكام   9 إىل  (باإلضافة 
العمل والتوظيف  التي تتعلّق بشؤون قانون املصارف واملالية وشؤون  القضايا  من 
وأوامر التجميد. ولقد ترشّفُت بالحضور أمام كّل من املحكمة واملحكمة التنظيمية 
املحكمة. لدى  ومحامي  األطراف  أحد  مستشار  بصفتي  القضايا  من  عدد  يف 

األهمية  بالغة  قضية  يف  املحكمة  كصديق  املحكمة  عيّنتني  األخ§ة،  اآلونة  ويف 
األول  ظبي  أبو  بنك  ضّد  للÆل  قطر  ملركز  التنظيمية  الهيئة  قضية  وهي 
 .(2019/11 رقم  القضية   – للÆل  قطر  (مركز  عامة)  مساهمة  (رشكة 
الدعوى  صحيفة  تبليغ  بشأن  وجديدة  معّقدة  مسائل  القضية  وأثارت 
التحقيقات  سياق  يف  املنظّمة،  املؤسسات  إزاء  التنظيمية  السلطات  ومقاربة 
املحكمة. قبل  من  التنظيمية  الجهة  عن  الصادرة  القرارات  مراجعة  وإطار 

ومركز  الدولية  قطر  محكمة  قامت  تعالجها،  التي  الكث§ة  القضايا  إىل  وباإلضافة 
تعزيز  خالل  من  وذلك  تأسيسها،  منذ  واسعة  بخطوات  املنازعات  تسوية 
الدويل  املركز  مع  الرشاكات  فيها  (Òا  الدويل   Ìالقانو املجتمع  مع  الروابط 
يف  واملشاركة  للمحّكم�   Ìالقانو واملعهد  االستثÆرية  املنازعات  لتسوية 
أوف  "توماس  اللّورد  فكرة  (وهو  التجارية  للمحاكم  الدائم  الدويل  املنتدى 
عرب   Ìالقانو التعليم  يف  واملساهمة  حالياً)،  املحكمة  يرأس  الذي  كومجيد" 
خليفة،  بن  حمد  وجامعة  قطر  جامعة  فيها  Òا  الجامعات  مع  عالقاتها 
القانون.  مجال  يف  الجودة  عالية  وتدريبية  دراسية  حلقات  ورعاية  واستضافة 

عرش سنوات عىل تأسيس محكمة قطر 
الدولية ومركز تسوية املنازعات

(انطباع شخيص)

رشيك مؤسس
مكتب مكن§ محامون تجاريون دوليون 

(McNair Chambers)

خوار قرييش (مستشار مل´)

مكتب مكن§ محامون تجاريون دوليون 
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ARTICLE 2

س مكتب ثاÌ بن عيل آل ثاÌ للمحاماة،  الدكتور ثا¼ بن عيل آل ثا¼  مؤسِّ
ويسدي االستشارات القانونيّة إىل عدٍد من الرشكات القطريّة والدوليّة الرائدة. 

الدوليّة  التجارة  لغرفة  التاِبعة  التحكيم  محكمة  يف  عضو   Ìثا آل  د. 
للعالقات  اإلدارة  مجلس  عضو  أيًضا  هو  قطر.  دولة  ممثًِّال  بباريس 
مركز  إدارة  مجلس  وعضو  والتحكيم،  للتوفيق  الدويل  قطر  ملركز  الدوليّة 
كذلك  العربيّة.  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  التجاري  التحكيم 
الرشق. دار   - للرشكات  املجتمعيّة  املسؤوليّة  لجنة  رئيس  منصب  يشغل 

القانون،  مجاالت  مختلف  يف  وف§ة  مؤلَّفات   Ìثا آل  د.  أصدر 
والندوات. واللقاءات  املؤ¿رات  من  العديد  يف  ث  كمتحدِّ وشارك 

د. آل ثاÌ حائز عىل درجة دكتوراه يف القانون التجاري من جامعة القاهرة.د. آل ثاÌ حائز عىل درجة دكتوراه يف القانون التجاري من جامعة القاهرة.

س�ة
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الوطنية  الترشيعات  أهم  من   2005 لسنة   7 رقم  للÆل  قطر  مركز  قانون  يعد 
أن  عىل  الدولة  حرصت  ولقد  االقتصادية.  والتنمية  االستثÆر  بعمليتي  املرتبطة 
لالستثÆرات يف سبيل  الجاذبة  االقتصادية  الترشيعات  مواكبا ألفضل  القانون  يكون 
جاء  ولقد  الدولة.  يف  األجنبي  االستثÆر  وتعزيز  االقتصادية،  التنمية  عجلة  دفع 
يف  أعÆلهم  لتأسيس  األجانب  للمستثمرين  والحوافز  املزايا  من  بالعديد  القانون 
منازعات  لتسوية  مناسبة  أليات  استحداث  القانون  يتضمن   Æك للÆل.  قطر  مركز 
االستثÆر يف املركز بحيث تكون قادرة عىل زرع الثقة واألمان يف نفوس املستثمرين. 

 Üكذلك اهتّمت الدولة عىل أن يكون الكادر القضا
للمحكمة من القضاة الدولي� واملشهود لهم 

بالنزاهة واالستقالل، والذين يتمتعون أيضا بالخربة 
والكفاءة والتميز يف التعامل مع القضايا االستثÆرية 

واالقتصادية واملالية.

ومن هذه املنطلق، جاء تأسيس املحكمة املدنية والتجارية ملركز قطر للÆل والتي 
أيضاً Òسمى "محكمة قطر الدولية" Òوجب أحكام قانون مركز قطر  تعرف رسمياً 
للÆل وتعديالته، كÆ تعد إضافة نوعية للقضاء الوطني يف دولة قطر، حيث أدركت 
الدولة أهمية القضاء املتخصص يف تعزيز ثقة املستثمرين يف البيئة االستثÆرية ملركز 
قطر للÆل. كذلك اهتّمت الدولة عىل أن يكون الكادر القضاÜ للمحكمة من القضاة 
الدولي� واملشهود لهم بالنزاهة واالستقالل، والذين يتمتعون أيضا بالخربة والكفاءة 
والتميز يف التعامل مع القضايا االستثÆرية واالقتصادية واملالية. ولقد تنوعت الخلفيات 
القضائية لقضاة املحكمة، فمنهم من جاء من مدرسة الفكر القانوÌ املدÌ، ومنهم 
من جاء من مدرسة الفكر القانون االنجلوسكسوÌ، مÆ أدى إىل تعظيم االستفادة 
واالستثÆر.  املالية  باألنشطة  املرتبطة  املنازعات  مع  التعامل  يف  القضاة  من خربات 

الرشكات  ب�  والتجارية  املدنية  املنازعات  يف  والفصل  بالنظر  املحكمة  وتختص 
وتتميز  قطر.  دولة  يف  العاملة  الرشكات  من  وغ§ها  للÆل  قطر  مركز  يف  املسجلة 
بع�  األخذ  تم  حيث  ومرنة،  مبسطة  بأنها  املحكمة  يف  بها  املعمول  اإلجراءات 

والذين  األجانب  للمستثمرين  ومألوفة  معروفة  تكون  بأن  وضعها  عند  االعتبار 
نوعا  متأثرة  اإلجراءات  جاءت  ولذلك  األوىل.  بالدرجة  بأحكامها  املعني�  هم 
األجانب.   للمستثمرين  املعروف  املنهج  باعتباره   Ìاالنجلوسكسو باملنهج  ما 

 ،2017 لسنة   2 رقم  التحكيم  قانون  Òوجب  املحكمة  اختصاص  ملد  كان  ولقد 
تعزيز  يف   Æمه دوراً  الدولة،  يف  تقع  التي  التحكيم  عمليات  عىل  االرشاف  لتشمل 
الوسائل  التحكيم يعد من أهم  باعتبار أن  البديلة،  بالطرق  املنازعات  بيئية تسوية 
Òوجب  الخصوم  بإمكان  أصبح  وقد  البديلة.  بالطرق  املنازعات  لتسوية  املهمة 
املختصة  املحكمة  لتكون  الدولية  قطر  محكمة  اختيار  من  التحكيم  قانون  أحكام 
بأحكامه.   املتعلقة  الطعون  ونظر  قراراته،  وتنفيذ  التحكيم،  عىل  باإلرشاف 

ولقد لعبت املحكمة يف العرش سنوات األخ§ة دورا 
مهÆ يف تطوير الفكر القضاÜ والقانوÌ يف الدولة، 

وترسيخ مفهوم سيادة القانون،

 Üالقضا الفكر  العرش سنوات األخ§ة دورا مهÆ يف تطوير  ولقد لعبت املحكمة يف 
األثر  أيضا  لتأسيسها  وكان  القانون،  سيادة  مفهوم  وترسيخ  الدولة،  يف   Ìوالقانو
من  العديد  وأرست  حيث  للÆل  قطر  مركز  يف  االستثÆر  بيئة  تعزيز  يف  الكب§ 
يف  العمل  ومنازعات  االستثÆر  منازعات  يف  املهمة  القضائية  والقواعد  املبادئ 
يف  العدالة  رصوح  أهم  من  رصحا  اليوم  املحكمة  وأصبحت  للÆل.  قطر  مركز 
الدولة بشكل عام.  القضائية يف  بناء يف تطوير املنظومة  دولة قطر ملا لها من دور 

ويف النهاية ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان لرئيس املحكمة 
املحكمة  يجعلوا  أن  استطاعوا  والذين  باملحكمة،  العامل�  وجميع  قضاتها  وجميع 
يشار  اليوم  أصبح  حيث  الدويل،  التجاري  القضاء  خارطة  عىل  املواقع  أفضل  تتبوأ 
التجاري  القضاء  مجال  يف  الدولية  العدالة  رصوح  أهم  من  باعتبارها  املحكمة  إىل 
واالستثÆري املتخصص. وأ¿نى للجميع مزيدا من التقدم والنجاح يف ظل قيادة حرضة 
الله ورعاه. البالد املفدى حفظه  ثاÌ أم§  الشيخ ¿يم بن حمد أل  السمو  صاحب 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

إطاللة عىل محكمة قطر الدولية
¥ناسبة الذكرى العرشية لتأسيسها

مؤسس، ثاÌ بن عيل آل ثاÌ للمحاماة 
واالستشارات القانونية والتحكيم

الدكتور ثا¼ بن عيل آل ثا¼

واالستشارات القانونية والتحكيمواالستشارات القانونية والتحكيم
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النزاع والقضاة افرتاضيًا من  املحكمة، وكذلك Ïكن من خالل حضور بعض أطراف 
خالل املشاركة املبارشة عن بعد عن طريق الفيديو، وقد مررت بهذه بالتجربة أيًضا. 

في القضية التي أكون أحد أعضاء هيئة املحكمة التي 
تنظرها، كانت ترسل لنا الوثائق واملستندات والحجج 

واألدلة إلكرتونيًا ويسمح لنا ببعض الوقت لقراءتها 
ثم نتناول األمر بيننا كقضاة

لنا  ترسل  كانت  تنظرها،  التي  املحكمة  هيئة  أعضاء  أحد  أكون  التي  القضية  في 
لقراءتها  الوقت  ببعض  لنا  ويسمح  إلكرتونيًا  واألدلة  والحجج  واملستندات  الوثائق 
إلكرتونيًا. Çوذج  بعضنا  مع  األولية  ونبدي مالحظاتنا  كقضاة  بيننا  األمر  نتناول  ثم 
بكل  فيه  توضح  إلكرتونيًا  بتعبئته  املدعي  يقوم  الذي  االدعاء  أو  الدعوى  صحيفة 
واألساس  إليها،  يسند  التي  والحقائق  والوقائع  األطراف  ب�  الخالف  طبيعة  دقة 
تضمنه  ما  جميع  بأن  واإلفادة  املدعي،  ينشدها  التي  والطلبات  للدعوى،   Ìالقانو
Çوذج الدعوى صحيًحا من خالل إقرار املصداقية. Çوذج صحيفة الدعوى معد بشكل 
بنموذج  يرفق  أن  للمدعي  Ïكن   Æك اللغو،  أو  الالزم  غ§  التكرار  ليتجنب  واضح 
الدعوى حافظة مستندات التي تدعم ادعاءه.  ويتاح للمدعي عليه الرد عىل هذه 
االدعاء وايداع ردوده إلكرتونيًا وهكذا تتم تبادل املذكرات قبل بدء جلسة االستÆع. 

واملستندات  الوثائق  جميع  تجمع  إذ  القضية  ملف  بشأن  جميلة  مالحظة  هناك 
واحد  ملف  يف  جميعها  وترقم  وترتب  النزاع  أطراف  من  وصولها  لتاريخ  وفًقا 
القضاة  لدى  أن   Æك النزاع،  أطراف  كل  لدي  امللف  ذات  من  نسخ  وتكون  شامل، 
Òستند  ما  طرف  واستشهاد  املرافعة  وعند  الشامل،  امللف  من  النسخة  ذات  أيًضا 
أو وثيقة Ïكن للقايض أن يطلب منه رقم الصفحة التي بها هذا املستند يف امللف. 

.2010 العام  منذ  الدوليّة  قطر  محكمة  لدى  قاٍض  السيِّد   الدكتور حسن 

البحوث معهد  ومدير  قطر  بجامعة  القانون  كليّة  يف  قانون  أستاذ  أيًضا  هو 

االجتÆعيّة واالقتصاديّة املسحيّة.

حاز الدكتور السيِّد عىل شهادة دكتوراه يف القانون يف العام 2003 من جامعة 

2007 العامْ�  ب�  القانون  لكليّة  عميًدا  وُع�ِّ  بريطانيا  يف  أنجليا  رشق 

كليِّة  عن  القانون  كليِّة  فصل  يف  هاٍم  بدوٍر  اضطلع  وقد  و2010. 

جديد   Ìقانو منهٍج  وضع  يف  وكذلك  اإلسالمية)  (الدراسات  الرشيعة 

ل أدرج اللغة اإلنجليزية يف الكليِّة. مستقِّ

واملنازعات  الدستوري  القانون  يف  متخصص  كمحاٍم  السيِّد  الدكتور  عمل 

اإلداريّة والعقود الحكوميّة يف قطر وشغل منصب نائب رئيس نقابة املحام� 

القطريِّة. كذلك شارك يف عدٍد من اللّجان منها لجنة القبول يف نقابة املحام� 

واملركز الدويل للحوار ب� األديان.

القطريِّة  الرشق  صحيفة  يف  أسبوعي  عمود  كتابة  يف  السيِّد  الدكتور  ساهم 

األقران. الستعراض  الخاِضعة  املجّالت  مختلف  يف  مقاالت  ونرش  األقران.الشه§ة  الستعراض  الخاِضعة  املجّالت  مختلف  يف  مقاالت  ونرش  الشه§ة 

س�ة

ARTICLE 1

مراحل  تنظيم  عىل  أهميتها  تقتورص  ال  القضية  إدارة  بأن  اب�  أن  أود  وأخ§ًا 
أيًضا  تشجع  أنها  بل  للمحكمة  املناسبة  األدلة  تقديم  يف  والتعاون  القضية  س§ 
مبكر.  حل  إىل  الوصول  وضÆن  البديلة  بالطرق  النزاع  تسوية  عىل  النزاع  أطراف 

عضويتي كقاض يف محكمة قطر الدولية كانت تجربة ثرية جًدا أضافت يل الكث§ جًدا.
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صفحة من مذكرات القايض
 حسن السيد

اتصل [ األستاذ مالك دحالن مستشار سعادة رئيس محكمة مركز قطر للÆل اللورد 
وولف أوف بارنس، وهو صديق تعرفت عليه يف زمن سابق، قانوÌ سعودي متميز، 
طموح لبق، ذو ذوق رفيع وصاحب مكتب محاماة يف لندن. ب� يل رغبة اللورد وولف 
رئيس املحكمة آنذاك يف أن يعرض عيل منصب قايض يف هذه املحكمة، وأن هذا املنصب 
لن يأخذ من وقتي الكث§ وال يستدعي الحضور أو العمل اليومي، ولن يبعدÌ عن عميل 
األسايس كأستاذ يف كلية القانون يف جامعة قطر، فتوزيع القضايا عىل القضاة يف هذه 
املحكمة له نظام مع� يتناسب مع كونهم قضاة غ§ متفرغ�، وأن هذه فرصة تتيح 
يل التعرف عىل قضاة عاملي� من بريطانيا وأسرتاليا وفرنسا وغ§ها من البالد، وبعضهم 
توىل رئاسة املجلس األعىل للقضاء أو املحكمة العليا يف بالده وأنها فرصة يل لكسب 
خربة جديدة ال سيÆ وأن املحكمة ¿ارس أفضل املÆرسات العاملية يف إجراءات التقايض. 

يضم  أن  البدء  منذ  رأى  املحكمة  إدارة  مجلس  أن  أيًضا  مالك  األستاذ  يل  ب� 
تداوله  تم  اسمي  وأن  املتميزين.  القطري�  القانون�  بعض  القضاة  قا^ة  إىل 
القانون  لكلية  كعميد  األكادÏية  باإلدارة  بانشغايل  لعلمهم  لكن  البداية،  منذ 
العÆدة  تركت  وقد  اآلن  أما  السابق،  يف  العرض  هذا  تأجيل  تم  قطر  بجامعة 
وولف  اللورد  أي   - وأنه  للطرح  ثانية  عاد  اسمي  فإن  الكلية  يف  أستاًذا  وعدُت 
املحكمة.  قضاة  لقا^ة  انضÆمي  ويسعده  األمر،  هذا  يف  أفكر  أن  يتمنى   -

كان هذا األمر يف ربيع عام 2010، فطلبت من األستاذ مالك أن Ïنحني بعض الوقت للتفك§ 
يف األمر، وقد فكرت واسترشت بعض األصدقاء واستخرت الله، ثم اتصلت عليه موافًقا. 

فسعدت  معه،  الشاي  لتناول  وولف  اللورد   Ìدعا لقطر  زياراته  إحدى  ويف 
وتوىل  سنة   30 من   Úألك القضاء  يف  عملت  التي  الشخصية  هذه  بلقاء 
سابًقا.  وويلز  إنجلرتا  محاكم  ورئيس  الخاص  امللكة  مجلس  رئيس  منصب 
عىل  يقترص   òو للغاية  مريًحا  كان  أنه  إال  األول  اللقاء  كونه  من  وبالرغم 
تامة.  بعفوية  مختلفة  موضوعات  اللقاء  تناول  بل  املحكمة  عن  الحديث 

بتعييني  الوزراء  مجلس  قرار  صدر  حتى  الوقت  بعض  التعي�  إجراءات  أخذت 
القسم  وأديت   .2010 عام  من  ديسمرب  يف  للÆل  قطر  محكمة  يف  كقاض 
الشيخ  معايل  الحفل  راعي  كان  املحكمة  مقر  افتتاح  حفل  ويف  املحكمة.  أمام 
الخارجية  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس   Ìثا آل  جرب  بن  جاسم  بن  حمد 
وولف  اللورد  برفقته  حمد  الشيح  فمر  القضاة  رداء  مرتديًا  الحفل  يف  وكنت 
اعتزازه.  مبديWا  إيل  حمد  الشيخ  فنظر   ،] فعرف  بينهم  فكنت  القضاة  أمام 

أدرك رئيس املحكمة أنني كأكادÏي ò أعمل يف 
 Xالقضاء سابًقا احتاج بعض التهيئة، وعليه قرر ابتعا

يف زيارة قص§ة لربيطانيا ملدة.

أدرك رئيس املحكمة أنني كأكادÏي ò أعمل يف القضاء سابًقا احتاج بعض التهيئة، وعليه 
قرر ابتعاX يف زيارة قص§ة لربيطانيا ملدة أسبوع وفق جدول مكثف ومنظم لزيارة 
بعض املحاكم وحضور بعض الجلسات وااللتقاء ببعض القضاة واملحام� هناك، وبعد 
عودð قرر اللورد وولف أن أكون مع هيئة املحكمة التي كانت تنظر إحدى القضايا يف 
جلسة استÆع، وكنت أجلس معهم عىل منصة القضاء يف قاعة املحكمة، وهدفت من 
هذه التجربة أن أدون كل يشء غ§ معتاد لدي، السيÆ بعد أن قرأت القواعد اإلجرائية 
للمرافعات أمام املحكمة، فالتطبيق العميل لهذه القواعد خ§ مفرس ملا غمض عليه منها.  

مايكل  السيد  الدولية  انظمت ملحكمة قطر  والتي  أنساها  التي ال  الشخصيات  من 
إدارة  يف  عاًما  أربع�  من   Úأك أمىض  وقور  رجل  للمحكمة،  العام  املسجل  مكنزي 
القضائية يف إنجلرتا وتقديرًا لخربته وعمله ع� مستشاًرا للملكة عام  أعىل املحاكم 
أحد  العشاء يف  كنا مدعوين عىل  املحكمة  قضاة  أنني ومجموعة من  أذكر   .١٩٩١
املطاعم يف فندق الفورسيزنز، فوجدته يف انتظاري أمام مدخل الفندق، وبأدب جم 
مبكرًا  العشاء  من  لالنرصاف  استأذنت  آخر  Òوعد  والرتباطي  املطعم،  إىل  رافقني 
يبقى  أن  أول مرة فرجوته  استقبلني   Æالخروج ك فوجدته يرص عىل مرافقتي عند 
الزمالء.   إىل  ثانية  يعود  ثم  الخارجي  الفندق  باب  إىل  يرافني  أن  إال  رفض  لكنه 

فقد حرضت عرشات  املحلية  القطرية  املحاكم  عن  بعيًدا  لست  قطري   Ìكقانو أنا 
أن  إال  القطري�،  املحام�  جمعية  لرئيس  نائبًا  وكنت  املحاماة  ومارست  الجلسات 
تجربتي مع محكمة قطر للÆل مختلفة. القضايا التي تعقد يف محكمة قطر الدولية يتم 
الرتتيب لها من خالل إدارة القضية تحدد من خاللها املراحل املختلفة لس§ إجراءات 
 Æنظر القضية. البت يف القضية قد يكون من خالل الوثائق املعروضة عىل املحكمة، ك
قد يتم - وهو يف الغالب - من خالل جلسة استÆع بحضور األطراف شخصيًا يف قاعة 

د. حسن السيِّد

وولف  اللورد  برفقته  حمد  الشيح  فمر  القضاة  رداء  مرتديًا  الحفل  يف  وولف وكنت  اللورد  برفقته  حمد  الشيح  فمر  القضاة  رداء  مرتديًا  الحفل  يف  وكنت 
اعتزازه.  مبديWا  إيل  حمد  الشيخ  فنظر   ،] فعرف  بينهم  فكنت  القضاة  أمام 

قاٍض لدى محكمة قطر الدوليّة
مدير معهد البحوث االجتÆعيّة 

واالقتصاديّة املسحيّة
أستاذ قانون عام يف كليّة القانون 

بجامعة قطر

ARTICLE 1
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يشغل السيد فيصل بن راشد السحوÆ منصب الرئيس التنفيذي ملحكمة قطر الدولية منذ أبريل 2014، و 

هو أيضا عضو يف املجلس االستشاري للمحكمة، و يتوىل ترصيف جميع الشؤون اإلدارية واملالية و القانونية 

ملحكمة قطر الدولية و محكمة التنظيم. و قد شهدت املحكمة خالل فرتة توليه الحالية تطورا ملحوظا يف 

الشؤون اإلدارية و التقنية ، السيÆ االرتقاء بخدماتها اإللكرتونية املقدمة للمتقاض� و املحام� ، من خالل 

االرشاف املبارش عىل تطوير نظام إدارة الدعوى باملحكمة ليصبح بشكل إلكرتوÌ بالكامل، كذلك، فقد عمل 

السيد السحوð عىل تنمية و تطوير املوارد البرشية و تعزيز سياسة التوط� يف الوظائف اإلدارية من خالل 

الكتّاب  قلم  إدارة  يف  للعمل  الوطنية  القانونية  الكفاءات  استقطاب  و  القطرية،  الشابة  بالقيادات  رفدها 

الدولية  للعمل يف محكمة قطر   ðالسحو السيد  إلتحق  باملحكمة، و قد  االدارية اآلخرى  ، و كافة االقسام 

املحكمة.  كتّاب  قلم  الدعاوى كÆ عمل يف  ملفات  للقضاة يف تحض§  2011 حيث عمل مساعدا  عام  يف 

يف  للقانون  قطر  منتدى  تنظيم  عن  املسؤول  التنفيذي  املجلس   ðالسحو السيد  ترأّس   ،2017 عام  يف  و 

العام 2017، و الذي يعد من أهم املؤ¿رات اإلقليمية و الدولية لتعزيز و تكريس مفهوم سيادة القانون. 

و يف عام 2019، َعّ�َ مجلس الوزراء السيد السحوð عضوا يف لجنة التظلÆت بهيئة قطر لألسواق املالية

Òوجب قرار املجلس رقم 22 لسنة 2019. 

ومنذ العام 2019، يشغل السحوð عضوية مجلس خريج� جامعة قطر، باإلضافة إىل عضويته يف اللجنة

املالية ضمن املجلس.

و يحمل السيد السحوð شهادة البكالوريوس يف القانون من جامعة قطر ، و شهادة املاجست§ يف القانون 

التجاري من جامعة نوتنجهام يف اململكة املتحدة. و السيد السحوð ُمحكم دويل معتمد ، كÆ أنه وسيط 

قضاÜ معتمد من قبل معهد CEDR يف لندن، و قام بالتحكيم يف عدد من القضايا التحكيمية يف دولة قطر. 

االوسط و شÆل  الرشق  منطقة  LexisNexis يف  العلمي ملجلة  املجلس  السحوð عضوية  السيد  يشغل  و 

إفريقيا. و للسيد السحوð العديد من االسهامات البحثية املنشورة يف عدد من املجّالت الدولية املُحّكمة. إفريقيا. و للسيد السحوð العديد من االسهامات البحثية املنشورة يف عدد من املجّالت الدولية املُحّكمة. إفريقيا. و للسيد السحوð العديد من االسهامات البحثية املنشورة يف عدد من املجّالت الدولية املُحّكمة. 

س�ة

منظومتنا  تطوير  نواصل  سوف  آخرا،  وليس  وأخ§ا 

Òا  قضائية  خدمات  تقديم  خالل  من  القضائية 

يف  متطلع�  الدولية،  املعاي§  أفضل  مع  تتوافق 

ملا  املحكمة  اختصاصات  توسيع  إىل  املستقبل 

موارد  تنويع  يف   2030 قطر  رؤية  ويخدم  يصب 

املنطقة. يف  رائدا  ماليا  مركزا  قطر  وجعل  االقتصاد 
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التكنولوجيا

وقد حرصت محكمة قطر 
الدولية منذ تأسيسها عىل تبني 

أحدث التقنيات املتوفرة والعمل 
عىل كيفية توظيفها لتطوير 
خدماتها القضائية وتسهيل 

الوصول للعدالة لجميع األفراد.

املؤسسات  التكنولوجيا عنرصا هاما يف مختلف  أضحت 

والهيئات Òا يف ذلك القضاء، حيث أصبح من املهم إدخال 

 Æم  Üالقضا العمل  يف  الحديثة  والتقنية  التكنولوجيا 

القضائية وتحس� خدماتها.  العملية  يساهم يف تسهيل 

عىل  تأسيسها  منذ  الدولية  قطر  محكمة  حرصت  وقد 

كيفية  عىل  والعمل  املتوفرة  التقنيات  أحدث  تبني 

الوصول  وتسهيل  القضائية  خدماتها  لتطوير  توظيفها 

للعدالة لجميع األفراد. وقد تكللت تلك املساعي بإطالق 

القضايا  إلدارة   Ìااللكرتو النظام   » اإللكرتونية  املحكمة 

الخاص Òحكمة قطر الدولية، والذي يتيح لألطراف تقديم 

الجلسات  اإلخطارات وحضور  تلقي  متابعتها،  دعواهم، 

لقاعة  شخصيا  للحضور  الحاجة  ودون  بعد  عن  وذلك 

املحكمة. وخالل فرتة انتشار ف§وس كورنا، أظهر النظام 

االلكرتوÌ فاعليته من خالل ضÆن عقد جلسات املحكمة 

وحضور جميع األطراف Òا فيهم القضاة للجلسات عن 

املحكمة عقد جلساتها  مواصلة  الذي ضمن  األمر  بعد، 

يف  استÆع  جلسة  املحكمة  عقدت  وقد  تأخ§.   دون 

ابريل املايض حرض فيها جميع األطراف عن بعد، األمر 

الذي يتيح للمحكمة إمكانية استمرار عقد الجلسات عن 

بعد حتى بعد انقضاء الجائحة إن ارتات املحكمة ذلك.

الرشاكات

 Æإنشاء رشاكات محلية دولية م حرصت املحكمة عىل 

يف  املعرفة  وتبادل  القانونية  البيئة  تعزيز  يف  يساهم 

املجاالت القضائية. وقد وقعت املحكمة اتفاقيات تعاون 

ومذكرات تفاهم مع عدة جهات نذكر منها املركز الدويل 

لتسوية منازعات االستثÆر (ICSID) ولكسيس نكسيس 

ولرتز كلوير واملعهد املعتمد للمحّكم� (CIArb) ووزارة 

القانون  وكليّة  قطر  العامة (MOPH) وجامعة  الصحة 

بهدف  وذلك   ،(HBKU) خليفة  بن  حمد  جامعة  يف 

املعرفة. ومشاركة  والتدريب  والتطور  الثقافة  تعزيز 

الدائم  الدويل  للمنتدى  مؤسس  عضو  املحكمة  تعترب 

2017 العام  يف  تأسيسه  تم  والذي  التجارية  للمحاكم 

مظلة  تحت   òالعا يف  التجارية  املحاكم  لجمع  وذلك 

الذين  األعضاء  ضمن  املحكمة  كانت  وقد  واحدة. 

االحكام  إنفاذ  يف  تختص  مذكرة  إطالق  يف  ساهموا 

مذكرة  |إىل  باإلضافة  املالية  للتعويضات  التجارية 

كورونا  ف§وس  خالل  العدالة  تحقيق  بشأن  أخرى 

أهمية  لتربز  املذكرات  تلك   ðوتأ  .19  – كوفيد 

تطوير  يف  يصب   Æم التجارية  املحاكم  ب�  التعاون 

الخدمات. وتحس�  املÆرسات  يخص  ما  يف  عملها 

عام 2020 وما بعد

 ò واجهنا يف هذه السنة تحديات
يسبق لنا التعامل معها من قبل، 

تحديات تطلبت تذليل جميع 
اإلمكانيات وإظهار مرونة عالية 

يف سبيل تخطيها، األمر الذي 
تطلب تكاتف جميع موظفي 

املحكمة ملواجهة التحديات من 
خالل املرونة والكفاءة العالية 

التي أظهروها يف استخدام 
التقنيات املتوافرة

واجهنا يف هذه السنة تحديات ò يسبق لنا التعامل معها 

من قبل، تحديات تطلبت تذليل جميع اإلمكانيات وإظهار 

مرونة عالية يف سبيل تخطيها، األمر الذي تطلب تكاتف 

خالل  من  التحديات  ملواجهة  املحكمة  موظفي  جميع 

املرونة والكفاءة العالية التي أظهروها والتي ساهمت يف 

مواصلة املحكمة تأدية رسالتها السامية يف إيصال العدالة 

للجميع واملبنية عىل قيم املحكمة املتمثلة يف: العدالة، 

املمتازة. والخدمة  النزاهة  االبتكار،  الجÆعي،  العمل 

دشنت  املحكمة،  تقدمها  التي  للمبادرات  واستكÆال 

القانونية  املساعدة  قواعد  الدولية  قطر  محكمة 

التداعيات  واجهوا  والذي  ماديا  مقتدرين  الغ§  لألفراد 

 – كوفيد  كورونا  ف§وس  انتشار  عن  الناجمة  القانونية 

تندرج  الذين  األشخاص  املبادرة  هذه  وتستهدف   .19
املدنية  للمحكمة   Üالقضا االختصاص  ضمن  نزاعاتهم 

والتجارية ومحكمة التنظيم، حيث تهدف هذه املبادرة 

وصول  وضÆن  املقتدرين  للغ§  املساعدة  لتقديم 

للتهميش.  الفئة  تلك  تعرض  وعدم  للجميع  العدالة 

متطلع� يف املستقبل إىل توسيع 
اختصاصات املحكمة ملا يصب 
ويخدم رؤية قطر 2030 يف 

تنويع موارد االقتصاد وجعل قطر 
مركزا ماليا رائدا يف املنطقة.
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رسالة الرئيس التنفيذي

املقدمة  

الدولية Òوجب  أُنشئت محكمة قطر   2009 العام  يف 

تعديالته ضمن  و   2005 لسنة   ٧ رقم  القانون  أحكام 

العام  ومنذ  للÆل  قطر  ملركز  املنظّم   Ìالقانو اإلطار 

2012 تم إجازة تسمية املحكمة Òحكمة قطر الدولية، 
لسنة   17 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  عىل  بناء  وذلك 

 Ü2012. وقد جاء إنشاء املحكمة لتكون الذراع القضا
ملركز قطر للÆل وذلك من خالل توف§ قضاء متخصص 

املعاي§  أفضل  عىل  مبنية  ورسيعة  ناجعة  حلول  يوفر 

مدار  وعىل  املركز.  يف  الناشئة  النزاعات  لحل  الدولية 

خدماتها  تطوير  عىل  املحكمة  حرصت  املنرصم  العقد 

الذي ساهم يف جعلها محكمة  األمر  املقدمة،  القضائية 

رائدة عىل املستوى الدويل عززت بها بيئة املال واألعÆل 

الوطني  االقتصاد  فيه  يشهد  الذي  الوقت  يف  الدولة  يف 

املنطقة.  يف  فريدا  ماليا  مركزا  جعلها   Æم مضطرد  Çو 

أبرز االنجارات

وتجدر اإلشارة إىل أن حجم 
العمل ونطاق القضايا املعروضة 

أمام كال الهيئتَ�، املحكمة 
املدنية والتجارية ومحكمة 

التنظيم، قد زاد عاًما بعد عام 
باألخص يف النزاعات املالية 

واملرصفية

يكمن نجاح املحكمة يف رؤيتها  املبنية عىل تقديم خدمات 

قضائية مبنية عىل أفضل املعاي§ الدولية وإدارتها ذات 

الخربة القضائية الطويلة، حيث ترأس املحكمة 3 رؤساء 

كلهم شغلوا منصب رئيس محاكم إنجلرتا وويلز، ابتداء 

باللورد وولف، اللورد فيليبس وانتهاء إىل اللورد توماس 

مع  ترأسهم  فرتة  خالل  عملوا  والذين  الحايل،  الرئيس 

كوكبة متنوعة من القضاة أصحاب الخربة يف التخصصات 

 Úأك املحكمة واحدة من  العام. ¿تلك  املدنية والقانون 

قضاة  املحكمة  تضم  حيث  تنوعا،  القضائية  الكوادر 

قربص،  أسكوتلندا،  ويلز،  إنجلرتا،  الكويت،  قطر،  من 

جنوب أفريقيا، الهند، سنغافورة، هونج كونج، نيوزيلندا 

باإلضافة إىل الواليات املتحدة األمريكية. وتجدر اإلشارة 

أمام كال  املعروضة  القضايا  العمل ونطاق  أن حجم  إىل 

التنظيم،   ومحكمة  والتجارية  املدنية  املحكمة  الهيئتَ�، 

املالية  النزاعات  يف  باألخص  عام  بعد  عاًما  زاد  قد 

واملرصفية، حيث أظهرت املحكمة فاعلية عالية يف فض 

تلك النزاعات املنظورة أمامها بشكل رسيع دون أي تأخ§.

حرصت دول قطر يف السن� املاضية عىل تحس� بيئتها 

التحكيمية وذلك من خالل إصدار الترشيعات التي تساهم 

يف تعزيز بيئة التحكيم يف الدولة، وأهمها قانون التحكيم 

الجديد رقم 2 لسنة 2017 واملستمد من قواعد التحكيم 

التي  لألطراف  يسمح  والذي   (UNCITRAL) الدويل 

تختار دول قطر مقرا للتحكيم الخاص بها والذي أعطى 

الدولية "كمحكمة مختصة"  اختيار محكمة قطر  حرية 

التحكيم عمليات  خالل  الرقابية  باألدوار  لالضطالع 

Çوها.  للÆل  قطر  مركز  بيئة  تواصل  ذلك،  عىل  عالوًة 

املنازعات  تسوية  ومركز  الدولية  قطر  محكمة  وتعمل 

حاليًا عىل خدمة أكÚ من 1000 رشكة مسجلة لدى املركز 

الرشكات. تلك  لجميع  القضائية  خدماتها  بذلك  موفرة 

القانونية  التوعية  تعزيز  يف  هاما  دورا  للمحكمة  كان 

وذلك من خالل مشاركتها ودعمها للعديد من االحداث 

ولعل  واملحيل.  الدويل  الصعيد  عىل  سواء  القانونية 

منتدى قطر للقانون يعد أبرز املنتديات التي ساهمت 

من  كوكبة  جمع  خالل  من  وذلك  تنظيمه  يف  املحكمة 

رواد القانون والقضاء حول العاò ملناقشة أهم التحديات 

العدالة.  وصول  ومسار  القانون  سيادة  تواجه  التي 

الهدف  عىل  الثالثة  نسخته  يف  املنتدى  تركيز  وانصب 

املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  اهداف  من   16 ال 

القوية،  واملؤسسات  والعدالة  السالم  عىل:  القا^ة 

املرشدين،  وهي  أساسية  قضايا   5 املنتدى  ناقش  وقد 

الفساد  محاربة  املايل،  واإلدماج  الحديثة،  والعبودية 

الرئيسية.  املنتدى  محاور  العدالة وجعلها  إىل  والوصول 

عىل  الدولية  قطر  محكمة  حصلت   2009 العام  ويف 

مشارك  كعضو  املحاكم  لتميز  الدويل  االتحاد  عضوية 

يهدف  دويل  اتحاد  وهو  لالتحاد،  التنفيذية  اللجنة  يف 

الخدمات  تطوير  خالل  من   Üالقضا العمل  تعزيز  إىل 

القضائية املقدمة واالرتقاء بها من خالل توف§ إرشادات 

قبل  من  تطبيقها  يتم  عامة  واطر  قواعد  ووضع 

املعاي§  تشمل  حيث  القضائية،  واملؤسسات  الهيئات 

7 قواعد يجب عىل املؤسسة القضائية  املنصوص عليها 

االتحاد. عضوية  عىل  للحصول  يؤهلها   Æم تطبيقها 

الرئيس التنفيذي

Æفيصل راشد السحو
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سعادة اللورد جون توماس 

ويلز  و  انجلرتا  يف  العليا  املحكمة  ورئيس  القضائية  السلطة  رئيس  Òنصب  توماس  جون  اللورد  ع� 
بتاريخ  ايرلندا  وشÆل  املتحدة  اململكة  ملكة  الثانية  اليزابيث  امللكة  جاللة  قبل  من   ìمل Òرسوم 
املتحدة. اململكة  يف   Üقضا منصب  أعىل  وهو   ،2017 نوفمرب  يف  تقاعده  حتى   2013 اكتوبر 

وقد بدأ حياته املهنية محاميا يف عام 1969، ويف عام 1971 تقلد منصب مستشار امللكة، ثم شغل 
منصب املسجل القاÜ يف عام 1987

وخالل مس§ته القضائية، فقد تقلد سعادة اللورد توماس عدة مناصب قضائية رفيعة املستوى يف اململكة 
املتحدة، حيث ع� Òنصب قايض باملحكمة العليا يف إنجلرتا و ويلز يف عام 1996. حيث تم تكليفه بتسي§ 
أعÆل دائرة مجلس امللكة واملحكمة التجارية. ويف عام 1998 شغل منصب رئيس دائرة قضاة ويلز و كسرت

منحه  تم  ثم  ومن  لندن،  يف  التجارية  املحكمة  رئيس  منصب  شغل   ،2002 عام  ويف 
رئيس  Òنصب  تعيينه  وتم  اللوردات.  مجلس  يف  دائم  عضو  اآلن  وهو  اللورد  لقب 
ويلز. و  إنجلرتا  يف  القضاة  كب§  منصب  يشغل  اصبح   2003 عام  ويف  االستئناف  محكمة 

ويف عام 2008، أصبح نائب رئيس دائرة مجلس امللكة، ونائب رئيس محكمة الجنايات الكربى حتى عام 2011

إىل   2007 عام  االوروبية يف  الشؤون  املسؤول عن  القايض  فقد شغل منصب  ما سبق،  إىل  باإلضافة 
.2010 2008 اىل عام  القضاÜ االورو[ من عام  أنه قد شغل منصب رئيس املجلس   Æ2011، ك

جون  اللورد  الثانية  اليزابيث  امللكة  جاللة  منحت   2013 عام  ويف 
.Baron  Thomas  Cwmgiedd كومجد  مقاطعة  بارون  منصب  Baron.توماس   Thomas  Cwmgiedd كومجد  مقاطعة  بارون  منصب  توماس 

س�ة
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عىل  قادرين  الغ§  األشخاص  لدعم  وذلك  القانونية 
تحمل نفقات الدعوى. تشمل املساعدة استشارة أحد 
املحام� املتطوع� واملسجل� لدى املحكمة يف خدمة 
القانونية  املشورة  يقدم  والذي  القانونية  املساعدة 
ذلك. االمر  استلزم  ان   Ìالقانو التمثيل  إىل  باإلضافة 

مع  تفاهم  مذكرات  الدولية  قطر  محكمة  وقعت 
وكلية  قطر  جامعة  مثل  أكادÏية  وهيئات  مؤسسات 
القانون بجامعة حمد بن خليفة، حيث تويل املحكمة 
عىل  وتحرص  األكادÏية  باملؤسسات  كب§ا  اهتÆما 
تشمل  والتي  الجهات  تلك  مع  مشرتكة  عالقات  إنشاء 
نرش  للطالب،  املهني  التدريب  مجال  يف  التعاون 
صورية  محاكم  تنظيم  إىل  باإلضافة  القانونية  التوعية 
للطالب.  باالكادÏي  املهني  الجانب  دمج  يف  تساهم 

املشاركات الدولية

تعترب املحكمة عضوا نشطا يف املحافل الدولية، وتحرص 
املحكمة بأن تكون لها مشاركة نوعية وفاعلة يف املحافل 
القانونية والقضائية الكربى، وذلك سعيا منها للتعريف 
يقدمه  الذي  وامليزات  قطر  دولة  يف   Ìالقانو بالنظام 
وتعريفهم  عام،  بشكل  األجانب  املستثمرين  لخدمة 
القضاÜ املعمول به يف املحكمة ورشح ميزاته  بالنظام 
مؤ¿ر  يف  عدة  مشاركات  للمحكمة  خاص.  بشكل 
العام  من  سبتمرب  عقد يف  الذي  آخرها  املحام�  نقابة 
عضو  املحكمة  تعترب   Æك الجنوبية،  كوريا  يف   2019
التجارية  للمحاكم  الدائم  الدويل  املنتدى  يف  مؤسس 
وقد   .2017 عام  يف  انشائه  تم  والذي   (SIFoCC)
باسم  تفاهم   ðمذكر إطالق  يف  املحكمة  ساهمت 
والثانية  االحكام  إنفاذ  حول  األوىل  تختص  املنتدى، 
حول طرق العمل يف ضوء انتشار ف§وس كوفيد -19. 

املستقبل

سنواصل العمل عىل مواصلة 
تحس� خدماتنا وتبني 

التكنولوجيا الحديثة يف شتى 
 Æالخدمات التي نقدمها م

يساهم يف تحس� جودة 
الخدمات وضÆن الوصول 

العدالة للجميع بالرغم من 
التحديات والصعوبات املستقبلية

كان   2020 عام  واجهتنا يف  التي  التحديات  أن  الشك 
لها األثر البالغ يف كيفية عمل الكث§ من املؤسسات يف 
العاÒ òا فيها املحاكم، وقد غ§ت تلك التحديات آليات 

ناجع  كخيار  الحديثة  التكنولوجيا  إىل  واالتجاه  العمل 
ملواصلة تسي§ خدماتها دون تأخ§. من جهتنا، سنواصل 
العمل عىل مواصلة تحس� خدماتنا وتبني التكنولوجيا 
الحديثة يف شتى الخدمات التي نقدمها مÆ يساهم يف 
تحس� جودة الخدمات وضÆن الوصول العدالة للجميع 
بالرغم من التحديات والصعوبات املستقبلية، ملتزم� 
خدمات  بتقديم  وÇوه  القطري  االقتصاد  دعم  بذلك 
املال  بيئة  وتحس�  والتجارية  املدنية  املنازعات  فض 
واألعÆل مÆ يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. 
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رسالة الرئيس

القضايا، واألحكام والتحكيم وخدمات 
الوساطة

كانت العرش سنوات املاضية مليئة بالتحديات واالنجازات 
ملحكمة قطر الدولية، والتي أكملت فيها خطوات مهمة 
ساهمت يف تعزيز من مكانتها كمنظومة قضائية رائدة 
عىل املستوى الدويل واملحيل، وترجمت تلك الخطوات 
يف  املحكمة  اختصاص  توسيع  منها  محاور  عدة  يف 
االسرتاتيجية  رشاكاتها  شبكة  تعزيز  التحكيم،  مجال 
وتنوع  املنظورة  القضايا  عدد  زيادة  واملحلية،  الدولية 
وقضائية.  قانونية  مجاالت  إىل  باإلضافة  النزاعات  تلك 

أمام  املنظورة  القضايا  تنوعت   ،2012 عام  منذ 
املحكمة حيث شملت مسائل تتعلق باألعÆل املرصفية 
باإلضافة  اإلعسار  التوظيف،  الديون،  اسرتداد  واملالية، 
املثال  سبيل  عىل  وذلك  التأم�  وإعادة  التأم�  إىل 
فتختص  التنظيم،  Òحكمة  يتعلق  ما  أما  الحرص.  ال 
قطر  مركز  هيئة  ضد  املقدمة  الطعون  يف  النظر  يف 
الصادرة  القرارات  إىل  باإلضافة  التنظيم،  هيئة  للÆل، 
للÆل.  قطر  مركز  مظلة  تحت  املسجلة  الرشكات  من 

تنرش االحكام الصادرة من 
 Ìاملحكمة عىل موقعها اإللكرتو

باإلضافة إىل نرش ملخصات لتلك 
األحكام عرب موقع ليكسيس 

نيكسيس

موقعها  عىل  املحكمة  من  الصادرة  االحكام  تنرش 
األحكام  لتلك  ملخصات  نرش  إىل  باإلضافة   Ìاإللكرتو
أدخلت  وقد  نيكسيس.  ليكسيس  موقع  عرب 
اقتباس  يف  وحياديًا  موّحًدا  نظاًما  مؤخرًا  املحكمة 
بشأن  بأحكامها  االستشهاد  Ïكن  بحيث  املرجعيات 
بسهولة  العاملية  التجارية  األهمية  ذات  املسائل 
األخرى. التجارية  واملحاكم  األعÆل  محاكم  يف 

املحكمة  اختصاص  نطاق  توسيع  تم   ،2017 عام  يف 
بإصدار   2017 لسنة   2 رقم  القانون  عىل  بناء 
والذي  والتجارية،  املدنية  املواد  يف  التحكيم  قانون 
الدولية  قطر  محكمة  اختيار  حرية  األطراف  أعطى 
يف  املحكمة  تختص  حيث  مختصة"  "كمحكمة 

واإلرشافية  املساندة  األدوار  Òختلف  االضطالع 
قطر. دولة  يف  املنعقدة  التحكيم  بعمليات  املتعلّقة 

قواعد  العام  يف  املحكمة  دشنت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
لألطراف  املحكمة  تتيح  حيث  بها،  الخاصة  الوساطة 
الراغبة الخيار يف حل نزاعاتها وديا من خالل الوساطة 
التقايض. أو  التحكيم  إىل  للجوء  الحاجة  ودون 

الوصول إىل العدالة عرب أنظمتها 
التكنولوجية

منذ تأسيسها، ò تدخر املحكمة 
جهدا يف جلب أحدث ما توصلت 

إليه التكنولوجيا والتقنيات 
الحديثة و إدخالها يف نظامها 

.Üالقضا

عليه  ترتكز  ا  Wهام عنًرصا  التكنولوجيا  كانت  لطاملا 
ومركز  الدولية  قطر  محكمة  تقّدمها  التي  الخدمات 
املحكمة  تدخر   ò تأسيسها،  منذ  املنازعات.  تسوية 
التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  أحدث  جلب  يف  جهدا 
 ،Üالقضا نظامها  يف  إدخالها  و  الحديثة  والتقنيات 
وفاعلية  عالية  كفاءة  التقنيات  تلك  أظهرت  وقد 
والتي   باإلضافة  كورونا  جائحة  خالل  خصوصا 
. بعد  عن  عملياتها  تسي§  من  املحكمة  مكنت 

انتشار  فرضها  التي  التحديات  من  الرغم  وعىل 
جميع  عقد  املحكمة  تابعت  فقد  كورونا،  ف§وس 
يف  مستخدمة  انقطاع  ودون  بعد  عن  جلساتها 
"املحكمة  القضايا  إلدارة   Ìااللكرتو النظام  ذلك 
تسليم  إمكانية  لألطراف  يتيح  والذي  اإللكرتونية" 
استالم  اإلجراءات،  متابعة  بهم،  الخاص  الدعوى  طلب 
عن  الجلسات  جميع  حضور  إىل  باإلضافة  اإلخطارات 
املحكمة.   لقاعة  شخصيا  للحضور  الحاجة  دون  بعد 

دعم الوصول إىل العدالة و املسؤولية 
املجتمعية 

للجميع،  العدالة  وصول  لضÆن  سعيها  يف  مواصلة 
املساعدة  خدمة  الدولية  قطر  محكمة  دشنت 

سعادة اللّورد جون توماس 

رئيس محكمة قطر الدولية
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Essential information you can’t get anywhere else
On top of fully amended and consolidated laws translated from 
Arabic to English by our strategic partner Sader Legal Publi-
shing and regulatory material for more than 50 freezones and 
agencies, Lexis Middle East is the only platform that includes 
translations of all GCC gazette indexes and more than 15,000 
case summaries.

Accomplish tasks faster with know-how from leading local 
practitioners
The new Lexis Middle East platform encompasses a complete 
up-to-date set of practical guidance tools and documents: 
Questions & Answers, Getting the Deal Through, Toolkits, and 
more than 1,300 exclusive Practice Notes from Gulf Legal
Advisor. 
Gulf Legal Advisor makes each discipline accessible through the 
guidance of lawyers who work in that field of law, day in and 
day out. It provides busy practitioners with the what, how, and 
why of the GCC laws that they need to work profitably daily.

Work at maximum efficiency with cutting-edge features
The new powerful search engine comes with numerous inno-
vative features such as Fast track, Drilldown, Case Pathfinder, or 
Dynamic Table of Content, which have been designed for quick 
and easy access to the information you need.

Stay on top of the latest developments
Access magazines like The Oath or The MENA Business Law
Review, regional office law firm newsletters like Al Tamimi 
& Co’s or Clyde & Co’s and daily news updates drawn from 
over 350 local sources.
Receive alerts regarding any new content or content updates 
on the platform via our fully customizable alert module.

Support you can count on
With our GCC-wide team on the ground supported by our 
London and Paris offices, our team is on hand to assist you 
face-to-face or remotely to ensure that you make the best out 
of our solutions.

Unleash your full 
potential with the new 
Lexis Middle East
The Middle East is a vibrant and rewarding business 
hub that legal practitioners can now fully tackle 
with Lexis Middle East’s straightforward access to 
decisive online legal content in English.

350+ Attorney Authors
100+ Contributing Law Firms
1,300+ Practice Notes
550+ Questions &Answers 
15,000+ Case Summaries
14 Gazettes Followed
350+ Legal Sources
34 Books
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