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مقـــدمـــــة
• مت ت�أ�سي�س مركز قطر الدويل للتوفيق والتحكيم عام  2006بقرار
من جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة قطر حر�ص ًا على �إيجاد �آلية
�سريعة وفعالة حل�سم املنازعات التي تقع بني ال�شركات القطرية فيما
بينها �أو مع مثيالتها من ال�شركات الأجنبية.
• ي�سعى املركز �إىل �إتباع �أحدث االجتاهات يف تنظيم �إجراءات التوفيق
والتحكيم من خالل تبنى القواعد النموذجية التي �أعدتها جلنة الأمم
املتحدة للقانون التجاري الدويل (اليون�سرتال) بعد مراجعتها الأخرية
عام .2010
• يقع مقر املركز داخل غرفة جتارة و�صناعة قطر وقد �أعد للمتعاملني
ال�شروط النموذجية للتوفيق والتحكيم والتي يو�صى ب�إدراجها يف
العقود �سواء الوطنية �أو الدولية ،كما يحتفظ املركز بقوائم للموفقني
واملحكمني واخلرباء الدوليني تت�ضمن �شخ�صيات بارزة من جميع �أنحاء
العامل يف تخ�ص�صات متنوعة للإختيار من بينهم.
• يحر�ص املركز على تنظيم الربامج التدريبية وور�ش العمل املتخ�ص�صة
لإعداد املحكمني الدوليني وت�شجيع �إ�ستخدام الو�سائل البديلة حل�سم
املنازعات.
• ح�صل املركز على ع�ضوية الإحتاد الدوىل ملراكز التحكيم امل�ؤ�س�سي
(.)IFCAI
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ال�شــروط النمــوذجـيــة
�شرط التوفيق النموذجي
كل نزاع ين�ش�أ عن هذا العقد يحل وديا بطريق التوفيق (بوا�سطة ....يذكر
عدد املوفقني) وفق ًا للأحكام الواردة يف قواعد مركز قطر الدويل للتوفيق
والتحكيم بغرفة جتارة و�صناعة قطر.
�شرط التحكيم النموذجي
كل نزاع يتعلق ب�إنعقاد �أو تنفيذ �أو تف�سري �أو �إلغاء �أو ف�سخ �أو بطالن هذا
العقد �أو يتفرع عنه �أو يرتبط به ب�أي وجه من الوجوه يحال �إىل التحكيم
(بوا�سطة ....يذكر عدد املحكمني) وفق ًا للأحكام الواردة يف قواعد مركز
قطر الدويل للتوفيق والتحكيم بغرفة جتارة و�صناعة قطر.
�شرط التوفيق والتحكيم النموذجي
كل نزاع يتعلق ب�إنعقاد �أو تنفيذ �أو تف�سري �أو �إلغاء �أو ف�سخ �أو بطالن هذا
العقد �أو يتفرع عنه �أو يرتبط به ب�أي وجه من الوجوه يحل وديا بطريق
التوفيق وفق ًا للأحكام الواردة يف قواعد مركز قطر الدويل للتوفيق
والتحكيم بغرفة جتارة و�صناعة قطر.
و�إذا مل يح�سم النزاع بالتوفيق خالل مدة ثالثة �أ�شهر ،يحال �إىل التحكيم
(بوا�سطة  ....يذكر عدد املحكمني) وفق ًا للأحكام املذكورة.
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الف�صــل الأول� :أحـكـــام متهـيـديــة
املـادة ()1
تعـريفــات
 1-1لأغرا�ض تطبيق هذه القواعد ،يق�صد بالكلمات التالية املعاين
املو�ضحة بجانب كل منها:
�أ -التوفيق� :أي عملية � -سواء �أ�شري �إليها بلفظ التوفيق �أو الو�ساطة
�أو �أي لفظ �أخر له نف�س املدلول  -يطلب فيها الأطراف من
�شخ�ص �أخر �أو من �أ�شخا�ص �أخرين ،م�ساعدتهم يف التو�صل
�إىل ت�سوية ودية للنزاع.
ب -املوفق :موفق واحد �أو هيئة م�شكلة من موفقني �أو �أكرث.
ت -الأطراف� :أطراف النزاع �سوا ًء كانا اثنني �أو �أكرث.
ث -القواعد :قواعد التوفيق املطبقة يف املركز.
ج -جمل�س الأمناء :جمل�س الأمناء املعني من جمل�س �إدارة الغرفة
ح -اللجنة :جلنة التوفيق والتحكيم
خ -املركز :مركز قطر الدويل للتوفيق والتحكيم.
�	2-1أينما كان ذلك منا�سبا فى هذة القواعد ،ت�شمل الكلمات ب�صيغة
املفرد �صيغة اجلمع كما ت�شمل الكلمات التى ب�صيغة املذكر �صيغة
امل�ؤنث ،والعك�س �صحيح.
املادة ()2
نطـاق التطبيق
� 1-2إذا اتفق الأطراف كتابة على �إحالة ما ين�ش�أ بينهم من منازعات
ب�ش�أن عالقة قانونية معينة ،عقدية كانت �أو غري عقدية� ،إىل
التوفيق وفق ًا لقواعد التوفيق مبركز قطر الدويل للتوفيق
والتحكيم ،حت�سم هذه املنازعات عندئذ وفق ًا لها ،مع مراعاة �أية
تعديالت قد يتفق عليها الأطراف.
�	2-2إذا اتفق الأطراف على ف�ض منازعاتهم عن طريق التوفيق وفق ًا
لهذه القواعد ،فيعترب �أنهم قد �أخ�ضعوا هذة املنازعات لتلك
القواعد ال�سارية عند بدء �إجراءات التوفيق ،ما مل يتم االتفاق
على غري ذلك.
 3-2ت�سري هذه القواعد على التوفيق ما مل يوجد تعار�ض بني قاعدة
فيها وبني ن�ص من ن�صو�ص القانون واجب التطبيق على التوفيق
مما ال يجوز للأطراف االتفاق على خمالفته� ،إذ تكون الغلبة
عندئذ لهذا الن�ص.
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املادة ()3
تقدمي طلب التوفيق
1-3

يودع الطرف الذي يعتزم البدء يف �إجراءات التوفيق طلب ًا بذلك
لدى املركز يحدد فيه ب�إيجاز مو�ضوع النزاع ويقوم املركز ب�إر�ساله
�إىل الطرف الأخر خالل �أ�سبوع من تقدمي الطلب.

 2-3تبد�أ �إجراءات التوفيق يف اليوم الذى يت�سلم فيه املركز القبول
الكتابي للطرف الأخر امل�شاركة يف �إجراءات التوفيق.
�	3-3إذا مل يتلق املركز رد ًا خالل �أ�سبوعني من تاريخ �إر�سال الدعوة
�أو خالل �أية مدة �أخرى حمددة فيها� ،أو �إذا �أعلن الطرف الأخر
رف�ض الدعوة ،لن تكون هناك �إجراءات للتوفيق.
املادة ()4
عدد املوفقني
يتوىل التوفيق موفق واحد ما مل يتفق الأطراف على �أن يكون هناك موفقان
�أو �أكرث ،وعندما يكون هناك �أكرث من موفق واحد وجب عليهم �أن يعملوا
جمتمعني.
املادة ()5
تعيني املوفقني
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1-5

يف �إجراءات التوفيق بوا�سطة موفق واحد ،يجب على الأطراف
ال�سعي لالتفاق على �إ�سم موفق واحد.

2-5

يف �إجراءات التوفيق بوا�سطة موفقني �إثنني ،يقوم كل طرف بتعيني
موفق واحد.

3-5

يف �إجراءات التوفيق بوا�سطة ثالثة موفقني ،يقوم كل طرف بتعيني
موفق واحد ،ويتعني على الأطراف ال�سعي لالتفاق على �إ�سم املوفق
الثالث.

4-5

يجوز للأطراف طلب م�ساعدة املركز فيما يتعلق برت�شيح ا�شخا�ص
مالئمني للقيام مبهمة التوفيق ،كما يجوز لهم االتفاق على قيام
املركز مبا�شرة بتعيني موفق واحد �أو �أكرث ،ويف جميع الأحوال
يجب مراعاة االعتبارات التي ت�ضمن تعيني موفق م�ستقل وحمايد.

املادة ()6
احلياد واال�ستقالل
1-6

يجب على من ير�شح ليكون موفق ًا �أن يف�صح عن �أية ظروف
قد يكون من �ش�أنها �إثارة �شكوك لها ما يربرها حول حيدته �أو
ا�ستقالله.

2-6

يجب على املوفق منذ تعيينه وطوال �إجراءات التوفيق الإف�صاح
دون ت�أخري عن مثل هذه الظروف ويف�سر �أي �شك فيما يتعلق مبدى
وجوب الإف�صاح عن واقعة �أو ظرف �أو عالقة يف �صالح وجوب
الإف�صاح.

	3-6ال تتم �إجراءات تعيني املوفق �إال بقبوله للمهمة ويجب على املوفق،
حال قبوله مهمة التوفيق� ،أن يقدم للمركز خالل �أ�سبوع من تاريخ
�إخطاره بالرت�شيح �إقرار ًا مكتوب ًا ي�ؤكد مبوجبه حيدته وا�ستقالله.
املادة ()7
النيابة وامل�ساعدة
يجوز �أن يختار كل طرف �شخ�ص ًا �أو �أكرث للنيابة عنه �أو مل�ساعدته ،ويجب
�إر�سال �أ�سماء وعناوين ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إىل املركز ،كما يجب �أن يحدد
ما �إذا كان هذا االختيار هو لغر�ض النيابة �أو امل�ساعدة ،ويف حالة نيابة
�شخ�ص عن �أحد الأطراف ،يجوز للموفق ،يف �أي وقت ،من تلقاء نف�سه �أو
بناء على طلب الطرف الأخر� ،أن يطلب تقدمي ما يثبت ال�سلطة املمنوحة
ملن ينوب عن �أي من الأطراف.
الف�صــل الـثـانـي� :إجـــراءات التـوفيــق
املادة ()8
تقدمي املذكرات �إىل هيئة التوفيق
1-8

يطلب املوفق بعد متام تعيينه ،من كل طرف �أن يقدم �إليه مذكرة
كتابية موجزة يعر�ض فيها طبيعة النزاع ونقاط اخلالف.

2-8

يجوز للموفق �أن يطلب من كل طرف فيما بعد �أن يقدم �إليه
مذكرة كتابية �أخرى ،يبني فيها موقفه وكذلك الوقائع والأ�سباب
التي ي�ستند �إليها ،م�شفوعة ب�أي م�ستندات و�أدلة �أخرى يراها ذلك
الطرف منا�سبة.
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3-8

يف �أية مرحلة من �إجراءات التوفيق ،يجوز للموفق �أن يطلب من
الأطراف �أن تقدم �إليه ما تراه منا�سب ًا من معلومات �إ�ضافية.

املادة ()9
�سري �إجراءات التوفيق
1-9

يجوز للموفق ت�سيري �إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها
منا�سبة مع مراعاة الظروف املحيطة ملو�ضوع النزاع ورغبات
الأطراف واحلاجة �إىل ت�سوية �سريعة للنزاع.

2-9

يف جميع الأحوال ،ي�سرت�شد املوفق مببادئ املو�ضوعية واالن�صاف
والعدل ،يعامل الأطراف على قدم امل�ساواة ويهيئ لكل طرف
فر�صة كاملة ومتكافئة لعر�ض النزاع.

3-9

يجــوز للموفــق يف �أي مرحل ــة من مراح ــل التوفيق� ،أن يتق ــدم
مبقرتحات لت�سوية النزاع.

املادة ()10
التعاون واالت�صاالت بني هيئة التوفيق والأطراف
 1-10يتع ــاون الطرف ــان مع املوف ــق بح�س ــن ن ــية واالمتث ــال حل ــ�ضور
االجتمــاعــات وتوفــري الأدل ــة.
 2-10يجوز للموفق دعوة الأطراف �إىل االجتماع به� ،أو �أن يت�صل بهم
�شفاهة �أو كتابة ،ويجوز له �أن يجتمع �أو يت�صل بهم جمتمعني �أو
منفردين.
 3-10ما مل يتفق الأطراف مع هيئة التوفيق على مكان االجتماع  ،يتوىل
املوفق ،بعد الت�شاور مع الأطراف ،حتديد املكان مراعيا بذلك
الظروف املحيطة ب�إجراءات التوفيق.
املادة ()11
الإف�صاح عن املعلومات
 1-11عندما يتلقى املوفق من �أحد الأطراف معلومات ب�ش�أن النزاع،
يقوم بالإف�صاح عن م�ضمون تلك املعلومات �إىل الطرف الأخر
لكي تتاح له فر�صة تقدمي ما تراه منا�سبا من �إي�ضاح.
 2-11عندما يتلقى املوفق من �أحد الأطراف معلومات ب�ش�أن النزاع مع
�شرط خا�ص ب�أن يحافظ على �سريتها ،ال يقوم املوفق بالإف�صاح
بتلك املعلومات �إىل الطرف الأخر.
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املادة ()12
مدة التوفيق
يتوجب على املوفق �أن يبذل ق�صارى جهوده للتو�صل لت�سوية النزاع خالل
املدة املتفق عليها .وفى حالة عدم حتديد مدة معينة ،يقوم املوفق مبهمته
خالل مدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر ما مل يوافق الأطراف على متديد املدة.
املادة ()13
اللجوء �إىل الإجراءات التحكيمية �أو الق�ضائية
يتعهد الأطراف بعدم ال�شروع� ،أثناء �إجراءات التوفيق ،فى �أية �إجراءات
حتكيمية �أو ق�ضائية فيما يتعلق بنزاع يكون مو�ضوعا لإجراءات التوفيق� ،إال
بالقدر الذى يراه �أحد الأطراف الزما للحفاظ على حقوقه.
املادة ()14
�إنهاء �إجراءات التوفيق
تنتهي �إجراءات التوفيق يف �أي من احلاالت الآتية:
 -1يف حال توقيع الأطراف على اتفاق للت�سوية.
 -2يف حال �إ�صدار املوفق ،بعد الت�شاور مع جميع الأطراف ،ت�صريحا كتابيا
يبني �أنه ال يوجد ما ي�سوغ القيام مبزيد من جهود التوفيق.
 -3يف حال �إ�صدار جميع الأطراف ت�صريحا كتابيا موجها �إىل املركز
واملوفق يفيد ب�إنهاء �إجراءات التوفيق.
 -4ففي حال �إ�صدار �أحد الأطراف ت�صريحا كتابيا موجها �إىل املركز،
هيئة التوفيق والأطراف الأخرى يفيد ب�إنهاء �إجراءات التوفيق.
املادة ()15
اتفاق الت�سوية
 1-15عندما يظهر للموفق �أنه توجد عنا�صر ت�سوية ميكن �أن يقبلها
الأطراف الأخرى ،يقوم ب�صياغة �شروط الت�سوية املمكنة ويقدمها
�إىل الأطراف لإبداء مالحظاتهم عليها ،ويجوز للموفق بعد
ا�ستالمه مالحظات الأطراف �أن يعيد �صياغة �شروط الت�سوية
على �ضوء تلك املالحظات.
�	2-15إذا تو�صل الأطراف �إىل اتفاق لت�سوية النزاع ،يقوم املوفق ب�صياغة
اتفاق الت�سوية� ،أو ي�ساعد الأطراف على �صياغته �إذا طلب منه
ذلك.
 3-15بالتوقيع على �إتفاق الت�سوية ،ينهي الأطراف النزاع وي�صبح
الإتفاق ملزما وواجب النفاذ.
13
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الف�صــل الـثـالــث� :أحكـــام ختــاميــة
املادة ()16
الـ�ســـريـــة
يجب على الأطراف واملوفق املحافظة على �سرية جميع الأمور املتعلقة
ب�إجراءات التوفيق ،وت�شمل هذة ال�سرية �أي�ضا اتفاق الت�سوية� ،إال عندما
يكون الإف�صاح عنه �ضروريا لأغرا�ض التطبيق واالنفاذ.
املادة ()17
الإعـفاء من امل�سئوليـة
ال تكون على املوفق �أو املركز �أو موظفوه �أو �أع�ضاء جلنة التوفيق والتحكيم
�أو �أع�ضاء جمل�س الأمناء �أية م�سئولية جتاه �أي �شخ�ص عن �أي فعل �أو
امتناع يتعلق بالتوفيق ،وذلك فيما عدا حالة اخلط�أ العمدي.
املادة ()18
مقبولية الأدلة يف الإجراءات التحكيمية �أو الق�ضائية
ال يجوز لأي طرف يف النزاع الإعتماد على �أي مما يلي �أو تقدميه كدليل �أو
الإدالء ب�شهادة �أو �إعطاء دليل ب�ش�أنه يف �إجراءات حتكيمية �أو ق�ضائية �أو
�إجراءات مماثلة::
( )1الدعوة املوجهة من �أحد الأطراف للم�شاركة يف �إجراءات التوفيق.
( )2الآراء �أو االقرتاحات التي �أبداها �أحد الأطراف ب�ش�أن ت�سوية ممكنة
للنزاع.
( )3الإقرارات التي قدمها �أحد الأطراف �أثناء �إجراءات التوفيق.
( )4االقرتاحات املقدمة من هيئة التوفيق.
( )5كون �أحد الأطراف قد �أبدى رغبته يف قبول اقرتاح ت�سوية مقدم من
املوفق.
(� )6أية وثيقة �أعدت لأغرا�ض �إجراءات التوفيق.
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املادة ()19
قيام املوفق بدور املحكم
ال يجوز للموفق القيام بدور حمكم يف نزاع خ�ضع لإجراءات التوفيق �أو يف
نزاع �أخر كان قد ن�ش�أ عن العقد ذاته �أو عن العالقة القانونية ذاتها �أو عن
�أي عقد �أو عالقة قانونية ذات �صلة به ،ما مل يتفق الأطراف على خالف
ذلك.
املادة ()20
م�صروفات التوفيق
ي�شتمل م�صطلح «م�صروفات التوفيق» على ما يلي:
 -1ر�سم ت�سجيل ال يرد مقداره 1000ريال قطري يدفعه كل طرف عند
تقدمي طلب التوفيق �أو قبول الدعوة.
 -2امل�صاريف الإدارية مبا ي�ساوي ربع ر�سوم الإدارية املبينة فى اجلدول
( )1من قواعد التحكيم.
� -3أتعاب املوفق مبا ي�ساوي ثلث �أتعاب املحكم الفرد وفقا للجدول ( )2من
قواعد التحكيم.
 -4نفقات ال�سفر املعقولة و�أية نفقات �أخرى تتكبدها هيئة التوفيق على �أن
ت�سدد بح�ص�ص مت�ساوية بني الأطراف يف موعد ال يتجاوز تاريخ �إنعقاد
�أول جل�سة توفيق.
 -5يتم �سداد امل�صاريف الإدارية و�أتعاب املوفق و�أية م�صروفات �أخرى
منا�صفة بني الأطراف يف موعد ال يتجاوز تاريخ �إنعقاد �أول جل�سة
توفيق.
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الف�صــل الأول� :أحكـــام متهـــيــديـــة
املـادة ()1
تعريفات
 1-1لأغرا�ض تطبيق هذه القواعد ،يق�صد بالكلمات التالية املعاين
املو�ضحة بجانب كل منها:
�أ -هيئة التحكيم  :هيئة وترية العدد م�شكلة من حمكم واحد
�أو �أكرث.
ب -الأطراف � :أطراف النزاع من مدعى ومدعى عليه �سوا ًء كانا
اثنني �أو �أكرث.
ج -جمل�س الأمناء  :جمل�س الأمناء املعني من قبل جمل�س �إدارة
الغرفة
د -اللجنة :جلنة التوفيق والتحكيم املعينة من قبل جمل�س �إدارة
الغرفة
هـ -املركز :مركز قطر الدويل للتوفيق والتحكيم.
و -املدير :املدير التنفيذي للمركز املعني من جمل�س الأمناء
ز -القوائم :قوائم املحكمني واملوفقني واخلرباء التي يحتفظ
بها املركز.
ً
�	2-1أينما كان ذلك منا�سبا يف هذة القواعد ،ت�شمل الكلمات ب�صيغة
املفرد �صيغة اجلمع كما ت�شمل الكلمات التي ب�صيغة املذكر �صيغة
امل�ؤنث ،والعك�س �صحيح.
املادة ()2
نطـاق التطبيق
1-2

�إذا اتَّفقَ ال ُ
أطراف كتابة على �إحالة ما ين�ش�أ بينهم من منازعات
ب�ش�أن عالقة قانونية معينة ،عقدية كانت �أو غري عقدية� ،إىل
التحكيم وفق ًا لقواعد حتكيم مركز قطر الدويل للتوفيق والتحكيم،
حت�سم هذة املنازعات عندئذ وفق ًا لهذة القواعد ،مع مراعاة �أية
تعديالت قد َيتَّفق عليها الأطراف.

2-2

�إذا �أتفق الأطراف على ف�ض منازعاتهم عن طريق التحكيم �أمام
غرفة جتارة و�صناعة قطر �أو مركز قطر الدويل للتوفيق والتحكيم
�أو وفق ًا لهذة القواعد ،فيعترب �أنهم قد �أخ�ضعوا هذة املنازعات
لتلك القواعد ال�سارية عند بدء �إجراءات التحكيم ،ويكون حتكيما
بال�صلح �أو وفقا ملبادئ العدالة والإن�صاف تراعى فيه هيئة
التحكيم تطبيق القواعد املتعلقة بالنظام العام يف دولة قطر ويكون
حكمها غري قابل للإ�ستئناف.
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3-2

4-2

ت�سري هذة القواعد على التحكيم مامل يوجد تعار�ض بني �أحد
موادها وبني ن�ص من ن�صو�ص القانون واجب التطبيق على
التحكيم مما ال يجوز للأطراف الإتفاق على خمالفته� ،إذ تكون
الغلبة عندئذ لهذا الن�ص.
يعترب االتفاق على التحكيم �إتفاق ًا م�ستق ًال عن العقد مو�ضوع
النزاع .ف�إذا �أبطل العقد �أو انق�ضى لأي �سبب يبقى اتفاق التحكيم
نافذ ًا وتخت�ص هيئة التحكيم بالف�صل يف الدفوع املتعلقة بعدم
اخت�صا�صها ،وي�شمل ذلك الدفوع املبنية على عدم وجود اتفاق
حتكيم �أو بطالن هذا االتفاق �أو انق�ضائه �أو عدم �شموله مو�ضوع
النزاع.

املادة ()3
املرا�سالت وح�ساب املواعيد
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1-3

يتم تبادل وت�سليم جميع الإخطارات والبيانات واملذكرات
وامل�ستندات �أو �أية مرا�سالت �أخرى بني كل من املركز والأطراف
�أو ممثليهم واملحكمني �إما �شخ�صيا بالت�سليم باليد �أو يف َمق ِّر عمل
املر�سل �إليه �أو ِّ
حمل �إقامته املعتاد �أو بالربيد امل�سجل على عنوانه
َ
الربيدي .و�إذا تعذر الت�سليم ب�أي من تلك الو�سائل بعد بذل جهود
معقولة ،يعترب �أن الت�سليم قد مت �إذا �أر�سل بالربيد امل�سجل �إىل
مقر عمل معروف �أو حمل الإقامة املعتاد �أو العنوان
عنوان �آخر ِ
الربيدي للمر�سل �إليه .ويف جميع الأحوال ،يعترب �أن الإ�ستالم قد
مت يف نف�س يوم ت�سليم املر�سل �إليه.

2-3

يجوز بعد ت�شكيل هيئة التحكيم �أن يتم االتفاق مع الأطراف �أو
ممثليهم على ا�ستخدام و�سائل الإت�صال الإلكرتونية ،مثل الربيد
الإلكرتوين �أو الفاك�س يف ت�سليم الإخطارات والبيانات واملذكرات
وامل�ستندات �أو �أية مرا�سالت �أخرى �إىل عناوين حمددة �أو م�صرح
بها ويف جميع الأحوال ،يعترب �أن الإ�ستالم قد مت يف نف�س يوم
للمر�سل �إليه.
الو�صول �إىل العنوان الإلكرتوين َ

3-3

يبد�أ �سريان �أي ميعاد مبقت�ضى هذه القواعد من اليوم التايل
لتاريخ اال�ستالم .و�إذا كان اليوم الأخري من هذا امليعاد �أجازة
ر�سمية �أو عطلة عمل يف حمل �إقامة �أو مقر عمل املر�سل �إليه ،امتد
هذا امليعاد �إىل �أول يوم عمل يلي �إنتهاء العطلة ،وتدخل يف ح�ساب
امليعاد �أيام الأجازات الر�سمية �أو عطالت العمل التي تقع خالله.

املادة ()4
�إخطار التحكيم
4-1

يودع الطــرف ،الذي يعتزم البدء يف �إجراءات التحكيم ( ُيطلق
عليه فيما يلي «املدعي») لدى املركز �إخطار ًا بالتحكيم ويقوم
املركز ب�إر�ساله �إىل الطرف �أو الأطراف الأخرى ( ُيطلق عليه �أو
عليهم فيما يلي «املدعي عليه»).

4-2

ما مل يتفق الأطراف على غري ذلك ،تعترب �إجراءات التحكيم قد
بد�أت من تاريخ ا�ستالم املدعي عليه لإخطار التحكيم.

4-3

يجب �أن ي�شتمل �إخطار التحكيم على ما يلي:
�أ -طلب �إحالة النزاع �إىل التحكيم.
ب� -أ�سماء الأطراف وبيانات االت�صال بهم.
ج -حتديد اتفاق التحكيم الذي يتم اال�ستناد �إليه.
د -بيــان العقــد �أو الأداة القانونيــة التي ن�ش ـ�أ عنهــا �أو تعلـق بهــا
النزاع� ،أو تقدمي و�صف موجز للعالقة ذات ال�صلة يف حالة
عدم وجود العقد �أو الأداة القانونية.
هـ -و�صــف موجز للدعوى وبيان ًا بقيمتها �إن وجد.
و -الطلبات.
ز -اقتــراح ب�ش ـ�أن عــدد املحكمــني ولغــة التحكيــم ومكانه� ،إذا مل
ي�سبق للأطراف االتفاق على ذلك.
يجوز �أن ي�شتمل �إخطار التحكيم �أي�ض ًا على ما يلي:
 -1اقتـراح ب�ش ـ�أن تعيني حمكــم فــرد على النحــو امل�شــار �إليــه يف
الفقرة  2من املادة .9
� -2إخطـ ــار ب�ش ـ�أن تعــيني املحك ــم امل�ش ــار �إليــه يف امل ــادة � 10أو
املادة .11

4-4

4-5

يف حالة عدم ا�ستيفاء �إخطار التحكيم جلميع البيانات الواردة يف
الفقرة  3من هذه املادة ،يجوز للمركز �أن يطالب املدعى با�ستيفاء
تلك البيانات خالل فرتة �سبعة �أيام من تاريخ تقدمي الإخطار.

	4-6ال يحول �أي خالف يتعلق مبدى كفاية �إخطار التحكيم دون ت�شكيل
هيئة التحكيم ،ويتم الف�صل يف هذا اخلالف نهائي ًا بوا�سطة هيئة
التحكيم.
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املادة ()5
الرد على اخطار التحكيم
1-5

2-5

3-5

يودع املدعى عليه رد ًا على �إخطار التحكيم لدى املركز خالل 30
يوم ًا من تاريخ ا�ستالم �إخطار التحكيم ،ويقوم املركز ب�إر�ساله �إىل
الطرف الأخر .ويجب �أن ي�شتمل الرد على �إخطار التحكيم على ما
يلي:
وبيانات االت�صال باملدعى عليه.
 -1ا�سم
ِ
رد على املعلومات الواردة يف �إخطار التحكيم ،وفق ًا للبنود من
(ج) �إىل (ز) من الفقرة  3من املادة .4
يجوز �أن ي�شتمل الر ُّد على �إخطار التحكيم �أي�ض ًا على ما يلي:
�أَّ � -أي دفع بعدم اخت�صا�ص هيئة التحكيم املزمع ت�شكيلها طبق ًا
للقواعد.
ب -اقتــراح ب�ش�أن تعيني حم َّكـم فـرد عـلى النحـو امل�شـار �إليه يف
الفقرة  2من املادة .9
ح� -إخطـ ــار ب�ش ـ�أن تعيــني املح َّكــم امل�شــار �إليــه يف امل ــادة � 10أو
املادة .11
د -و�صــف موجــز للطلبــات املقابلــة �أو الطلبــات املتعلقــة باحلق
الذي يتم التم�سك به بق�صد الدفع باملقا�صة� ،إن وجدت ،على
�أن يت�ض ّمن ذلك ،بح�سب الأحوال ،بيان ًا بقيمتها ومبا يطلب
احلكم به.
ً
ُ
هـ� -إخطــار بالتحكيــم وفق ـا للمــادة � 3إذا ما �أقــام املد ََّعــى عليــه
دعوى على طرف �آخر يف اتفاق التحكيم غري املُد َِّعي.
يف حالة عدم ا�ستيفاء الرد على �إخطار التحكيم جلميع البيانات
الواردة يف الفقرة  1من هذه املادة ،يجوز للمركز �أن يطالب
املدعى عليه با�ستيفاء تلك البيانات خالل فرتة � 7أيام من تاريخ
تقدمي الرد.

	4-5ال يحول �أي خالف يتعلق بعدم �إر�سال املدعى عليه الرد على
�إخطار التحكيم� ،أو بعدم كفاية هذا الرد �أو الت�أخر يف �إر�ساله،
دون ت�شكيل هيئة التحكيم ،ويتم الف�صل يف هذا اخلالف نهائي ًا
بوا�سطة هيئة التحكيم.
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املادة ()6
النيابة وامل�ساعدة
ُر�س ُل
يجوز �أن يختار ِ
كل طرف �شخ�ص ًا �أو �أكرث للنيابة عنه �أو مل�ساعدته .وت َ
�أ�سما ُء وعناوين ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إىل املركز ،كما يجب �أن حتدد هذه
الر�سالة ما �إذا كان هذا االختيار هو لغر�ض النيابة �أو امل�ساعدة .ويف حالة
نيابة �شخ�ص عن �أحد الأطراف ،وجب عليه �إح�ضار وتقدمي �سند الوكالة
القانونية اخلا�صة كما يجوز لهيئة التحكيم ،يف �أيِّ وقت ،من تلقاء نف�سها �أو
املمنوحة
بنا ًء على طلب �أيٍّ من الأطراف� ،أن تطلب تقد َمي ما ُيث ِبتُ ال�سلطة
َ
ملن ينوب عن �أي من الأطراف ،وذلك وفق ًا ملا حتدده هيئة التحكيم.
املادة ()7
قرار عدم امل�ضي يف �إجراءات التحكيم
يجوز ملدير املركز �أن يقرر عدم امل�ضي يف �إجراءات التحكيم �إذا تبني له
من ظاهر الأوراق عدم اخت�صا�ص املركز بنظر النزاع.
الف�صــل الـثـانـي :ت�شكيــل هيئــة التحكيــم
املادة ()8
حتديد عدد املحكمني
�	1-8إذا مل يتفق الأطراف م�سبق ًا على عدد املحكمني ،ومل يتفقوا خالل
 30يوم ًا من تاريخ ا�ستالم ُاملد ََّعى عليه �إخطار التحكيم على �أن
يعهد بالتحكيم ملح َّك ٌم واحد فقط ،وجب تعيني ثالثة حمكمني.
2-8

ومع ذلك� ،إذا انق�ضت املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1دون �أن
ترد الأطراف الأخرى على اقرتاح �أحد الأطراف بتعيني حمكم
فرد ومل يتمكن الطرف �أو الأطراف املعنية من تعيني حمكم ثان
وفق ًا للمادة � 10أو املادة  ،11يجوز للجنة ،بناء على طلب �أحد
الأطراف� ،أن يعني حمكم ًا فرد ًا طبق ًا للإجراءات املن�صو�ص
عليها يف الفقرة  3من املادة � 9إذا ر�أت ذلك منا�سب ًا يف �ضوء
ظروف الق�ضية.
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املادة ()9
تعيني املحكم الفرد
�	1-9إذا مل يتم ت�شكيل هيئة التحكيم خالل املدة املتفق عليها بني
الأطراف� ،أو خالل  30يوم ًا من تاريخ ا�ستالم املركز طلب التعيني
من �أحد الأطراف ،يف حالة عدم اتفاقهم على مدة ،يتم التعيني
وفق ًا للمواد من � 9إىل  11من هذه القواعد.
 2-9يف حالة اتفاق الأطراف على تعيني حمكم فرد وانق�ضاء  30يوم ًا
من تاريخ ت�سلُّم جميع الأطراف الأخرى اقرتاح ًا بتعيني حم َّكم
فرد دون �أن يتو�صل الأطراف �إىل اتفاق عليه ،تتوىل اللجنة تعي َني
املح َّكم الفرد بنا ًء على طلب �أحد الأطراف.
 3-9تعني اللجنة املُح َّك َم الفرد يف �أ�سرع وقت ممكن .ويتم هذا التعيني
وفق ًا للإجراءات التالية ،وذلك ما مل يتفق الأطراف على ا�ستبعاد
هذه الإجراءات� ،أو ترى اللجنة مبا لها من �سلطة تقديرية �أن
�إتباعها غري منا�سب للق�ضية:
�أ -ير�سل املركـز �إىل كل طــرف ن�سخ ـ ًة مطابقة لقائمة تت�ض ّمن
ثالثة �أ�سماء على الأقل.
ب -يعيد كل طرف القائمة �إىل املركز خـالل  15يوم ًا من تاريخ
ت�سليمها له بعد �شطب اال�سم �أو الأ�سماء التي يعرت�ض عليها
وترقيم الأ�سماء املتبقية يف القائمة ح�سب الرتتيب الذي يف�ضله.
ج -بعـد �إنق�ضاء املدة املذكورة يف الفقرة ال�سابقة ،تعني اللجنة
املُح َّك َم الفرد من بني الأ�سماء التي اعتمدها الأطراف يف
القوائم التي �أعيدت �إليه ،مع مراعاة ترتيب الأف�ضلية الذي
�أو�ضحه الأطراف.
د� -إذا ت َّ
َعذ َر ل�سبب ما تعي ُني املح َّكم الفرد باتباع هذه الإجراءات،
جاز للجنة �أن متار�س �سلطتها التقدير َية يف تعيينه.
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4-9

تراعي اللجنة ،وهي ب�صدد تعيني املحكم الفرد ،الإعتبارات التي
ت�ضمن �أن يكون املحكم الذى تعينه م�ستقال وحمايدا ،ويف�ضل �أن
يكون هذا املحكم من جن�سية غري جن�سية �أحد �أطراف النزاع ،يف
حالة اختالف جن�سياتهم.

5-9

ويف جميع الأحوال ،يجوز للجنة �أن ترف�ض تعيني �أي حمكم يف
حالة عدم ا�ستيفاء هذا املحكم لل�شروط القانونية �أو الإتفاقية �أو
يف حالة عدم �إلتزامه يف ال�سابق بواجباته طبق ًا لهذه القواعد �أو
لأي �أ�سباب �أخرى وفق ًا لتقديرها.

املادة ()10
تعيني هيئة التحكيم
ني ثالثة حم َّكمني ،يعني كل طرف محُ َّكم ًا ،ويعني
 1-10عندما يراد تعي ُ
املح َّكمان ُاملع َّينان على هذا النحو املُح َّك َم الثالث ،وهو الذي يت ّوىل
رئا�سة هيئة التحكيم ويراعى بقدر الإمكان �أن ت�شمل الهيئة على
حمكم واحد على الأقل ذي تخ�ص�ص قانوين.
�	2-10إذا قام �أحد الأطراف ب�إخطار الطرف الآخر بتعيني حمكم
ومل يقم هذا الطرف الأخـري ،خــالل  30يومـ ًا من تاريـخ ت�سلُّمه
الإخطـار ،ب�إبالغ الطرف الأول باملح َّكم الذي عينه ،تتوىل اللجنة
تعيني املحكم الثاين بناء على طلب الطرف الأول.
�	3-10إذا انق�ضـى  30يوم ًا من تاريـخ تعيني املح َّكـم الثانـي دون �أن
يتفق املح َّكمان على تعيني املح َّكم الرئي�س ،تتوىل اللجنة تعيني
هذا املح َّكم ب�إتباع ذات الإجراءات التي يعني بها املحكم الفرد
مبقت�ضى املادة .9
 4-10ويف جميع الأحوال ،يجوز للجنة �أن ترف�ض تعيني �أي حمكم يف
حالة عدم ا�ستيفاء هذا املحكم لل�شروط القانونية �أو الإتفاقية �أو
يف حالة عدم �إلتزامه يف ال�سابق بواجباته طبق ًا لهذه القواعد او
لأى �أ�سباب �أخرى وفقا لتقديرها.
املادة ()11
التحكيم متعدد الأطراف
ني ثالثة حم َّكمني
 1-11لأغرا�ض الفقرة  1من املـادة  ،10عندما ُيرا ُد تعي ُ
عند تع ـدُّد الأطــراف املدعيــة �أو املدعــى عليهــا يقــوم الأطــراف
املتعدِّ دون جمتمعني� ،سواء كانوا مدعني �أو مدعى عليهم ،بتعيني
حم ّك ـَم ،وذلك ما مل يتفــق جميــع الأطــراف على و�سيــلة �أخــرى
لتعيني املحكمــني.
�	2-11إذا اتَّفق الأطراف على �أن تُ�ش َّكل هيئ ُة التحكيم من عدد من
املح َّكمني لي�س واحد ًا �أو ثالثة ،يتم تعيني املحكمني وفق ًا للطريقة
التي �أتفق عليها الأطراف.
 3-11يف حال عدم التو�صل لت�شكيل هيئة التحكيم وفق ًا لهذه املادة ،تتوىل
اللجنة ،بنا ًء على طلب �أحد الأطراف ،ت�شكيل هيئ ِة التحكيم ويجوز
لها يف هذه احلالة �إلغاء � َّأي تعيني �سابق و�أن تعني �أو تعيد تعيني
جميع املح َّكمني ،و�أن تعني �أحدهم ليكون رئي�س ًا لهيئة التحكيم.
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املادة ()12
حياد وا�ستقالل املحكم
 1-12يجب على من ير�شح ليكون حمكم ًا �أن يف�صح عن �أية ظروف قد
يكون من �ش�أنها �إثارة �أية �شكوك من �ش�أنها الت�أثري على حيدته
�أو ا�ستقالله .ويجب على املحكم منذ تعيينه وطوال �إجراءات
التحكيم الإف�صاح دون ت�أخري عن مثل هذه الظروف ويف�سر �أي
�شك فيما يتعلق مبدى وجوب الإف�صاح عن واقعة �أو ظرف �أو
عالقة يف �صالح وجوب الإف�صاح.
	2-12ال تتم �إجراءات تعيني املحكم �إال بقبوله للمهمة .ويجب على
املحكم ،حال قبوله مهمة التحكيم� ،أن يقدم خالل �أ�سبوع من
تاريخ �إخطاره بالرت�شيح �إقرار ًا مكتوب ًا ي�ؤكد مبوجبه حيدته
وا�ستقالله.
 3-12على املحكم جتنب �إجراء �إت�صاالت منفردة مع �أي من الأطراف
ب�ش�أن التحكيم ،ويف حالة حدوث ذلك يتعني على املحكم �إبالغ
باقي الأطراف واملحكمني مب�ضمون ما مت من �إت�صاالت ومربراتها.
 4-12على املحكم �أن يتجنب �أي ت�صرف �أو �سلوك يكون من �ش�أنه �إعاقة
املداولة �أو تعطيل الف�صل يف النزاع.
املادة ()13
عزل املحكم
يف حالة عدم قيام �أحد املحكمني مبهمته �أو يف حالة وجود ا�ستحالة قانونية
�أو فعلية حتول دون القيام بها� ،أو يف حالة تعمده تعطيل البدء �أو ال�سري يف
�إجراءات التحكيم ،يجوز عزل هذا املحكم بناء على طلب �أحد الأطراف
ومبوجب قرار نهائي �صادر من اللجنة  ،وذلك بعد �إتاحة الفر�صة لهذا
املحكم والطرف �أو الأطراف الأخرى لإبداء وجهات نظرهم يف هذا ال�ش�أن
�إذا �أمكن ذلك.
املادة ()14
رد املحكــــم
 1-14يجوز رد �أيِّ حم َّكم �إذا ُوجدت ظروف تثري �شكوك ًا لها ما ُي ِّرب ُرها
ب�ش�أن حيدته �أو ا�ستقالله منذ بداية التحكيم وكذلك فى �أثناء
الإجراءات.
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	2-14ال يجوز لأيِّ طرف �أن يرد املح َّكم الذي عينه �إال لأ�سباب مل يتبينها
�إال بعد �أن مت تعيني هذا املحكم.
 3-14على الطرف الذي يعتزم رد حمكم �أن يودع لدى املركز �إخطار ًا
بطلب الرد خالل  15يوم ًا من تاريخ �إخطاره بتعيني هذا املحكم
�أو خالل  15يوم ًا من تاريخ علمه بالظروف املربرة للرد ،على �أن
يت�ضمن الإخطار �أ�سباب الرد وكذلك �ضمان مايل حتدده اللجنة
يعاد �إليه يف حالة قبول الرد.
 4-14يخطر املركز جميع الأطراف واملح َّكم املطلوب رده وباقي
املحكمني بطلب الرد.
 5-14عندما يطلب �أحد الأطراف رد حم َّكم ،يجوز جلمي ِع الأطراف
املوافقة على عزله ،كما يجوز للمحكم بعد تقدمي طلب رده التنحي
التنحي �إقرار ًا
عن نظر الدعوى ،وال تُعترب هذه املواف ُقة �أو هذا ّ
�ضمني ًا ب�صحة الأ�سباب التي ي�ستند �إليها الرد.
�	6-14إذا انق�ضى  15يوم ًا من تاريخ الإخطار بطلب الرد دون �أن يوافق
جميع الأطراف على عزل املحكم املطلوب رده و دون �أن يتنحى
هذا الأخري عن نظر الدعوى ،جاز لطالب الرد الإ�ستمرار يف
�إجراءات الرد .ويف هذه احلالة ،يتم الف�صل نهائي ًا يف طلب الرد
خالل  30يوما مبوجب قرار نهائي �صادر من اللجنة.
املادة ()15
�إ�ستبدال املحكم
�إذا اقت�ضى الأمر �إ�ستبدال �أحد املح َّكمني �أثناء �سري �إجراءات التحكيم،
ُيعينَّ ُ محُ َّك ٌم بديل ب�إتباع الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املواد من � 9إىل 12
والتي كانت واجبة التطبيق فى تعيني املحكم اجلاري �إ�ستبداله .ويتبع هذا
الإجراء حتى و�إن مل يتمكن �أح ُد الأطراف� ،أثناء عملية تعيني املحكم املراد
�إ�ستبداله ،من ممار�سة حقه يف التعيني �أو الإ�شرتاك يف التعيني .ويكون
للجنة �سلطة تقديرية يف حتديد �أتعاب هذا املحكم على �ضوء التقرير
املقدم من رئي�س هيئة التحكيم.
املادة ()16
�إعادة �سماع املرافعات يف حالة �إ�ستبدال حمكم
يف حالة �إ�ستبدال �أحد املحكمني ،يجب �أن تعقد جل�سة مرافعة �شفهية
واحدة على الأقل يف ح�ضور املحكم البديل.
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املادة ()17
الإعفاء من امل�سئولية
ال يكون املركز �أو موظفوه �أو �أع�ضاء جلنة التوفيق والتحكيم �أو �أع�ضاء
جمل�س الأمناء �أو املحكمون �أو �أي �شخ�ص تعينه هيئة التحكيم م�سئولني
جتاه �أي �شخ�ص عن �أي فعل �أو �إمتناع يتعلق بالتحكيم ،وذلك فيما عدا
حالة اخلط�أ العمدي.
الف�صــل الـثـالــث � :إجــــراءات التحكيــم
املادة ()18
�سري الإجراءات
َ
الزمني امل�ؤقت
اجلدول
 1-18ت�ضع هيئ ُة التحكيم بعد متام ت�شكيلها
َّ
لإجراءات للتحكيم .ويجوز لهيئة التحكيم يف �أيِّ وقت ،بعد دعوة
ُق�صر �أية مدة زمنية تن�ص
الأطراف لإبداء �آرائهم� ،أن تمُ دِّ د �أو ت ِّ
عليها القواع ُد �أو يتَّفقُ عليها الأطراف.
التحكيم
َ
 2-18مع مراعاة هذه القواعد ،يجو ُز لهيئة التحكيم �أن تُ�سيرِّ َ
عام َل ال ُ
أطراف
على النحو الذي تراه منا�سب ًا� ،شريط َة �أن ُي َ
ُتاح ِّ
لكل طرف ،يف مرحلة منا�سبة من
على قدم امل�ساواة و�أن ت َ
الإجراءاتُ ،فر�ص ٌة متكافئة وكاملة لعر�ض دعواه وت�سيرِّ هيئ ُة
إجراءات على نحو ُ
يكفل ال َ
إن�صاف يف ت�سوية املنازعات
التحكيم ال
ِ
بني الأطراف.
 3-18تعقد هيئة التحكيم ،جل�سة �أو �أكرث للمرافعات ال�شفهية وكذلك
ل�سماع �شهادة ال�شهود ،واخلرباء ،و يحق لها �أن تقرر ما �إذا كان
من الأوفق عقد جل�سات املرافعة واال�ستماع �أو ال�سري يف الإجراءات
على �أ�سا�س تبادل املذكرات وغريها من امل�ستندات.
 4-18تقدم جميع الإخطارات �أو املذكرات �أو �أية مرا�سالت �أخرى من
�أحد الأطراف وكذلك امل�ستندات املرفقة بها من عدد من الن�سخ
ي�ساوي العدد الكافى لتكون هناك ن�سخة لكل حمكم ون�سخة لكل
طرف من الأطراف الأخرى ون�سخة للمركز.
 5-18ما مل ت�سمح هيئة التحكيم بخالف ذلك ،يتم �إيداع جميع
املرا�سالت املوجهة من �أحد الأطراف �إىل هيئة التحكيم لدى
املركز ،ليقوم ب�إخطار هيئة التحكيم والطرف الأخر بها ،كما
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يتم �إيداع جميع املرا�سالت املوجهة من هيئة التحكيم �إىل �أحد
الأطراف لدى املركز ليقوم ب�إخطار الطرف الأخر بها.
 6-18لهيئة التحكيم ،بناء على طلب �أي طرف� ،أن ت�أذن ب�إدخال �شخ�ص
�أو �أكرث من الغري كطرف يف التحكيم� ،إذا كان هذا ال�شخ�ص طرف ًا
يف اتفاق التحكيم ،وذلك ما مل جتد هيئة التحكيم ،بعد منح جميع
الأطراف ،مبن فيهم ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املراد �إدخالهم،
فر�صة ل�سماع �أقوالهم� ،أنه ال ميكن الإذن بالإدخال على �أ�سا�س
�أنه يلحق �أ�ضرار ًا ب�أي من ه�ؤالء الأطراف .ولهيئة التحكيم �أن
ت�صدر حكم ًا واحد ًا �أو عدة �أحكام حتكيم ب�ش�أن جميع الأطراف
امل�شاركني على هذا النحو يف التحكيم.
 7-18متار�س هيئة التحكيم ،يف �إطار ا�ستخدامها ل�سلطتها التقديرية،
�إجراءات التحكيم على نحو فعال مبا يكفل جتنب الت�أخري
والنفقات غري ال�ضرورية التي من �ش�أنها �أن تزيد من م�صاريف
التحكيم دون مربر.
 8-18يجب على هيئة التحكيم �أن تبذل ق�صارى جهدها يف �إ�صدار حكم
التحكيم النهائي خالل �ستة �شهور من تاريخ �إ�ستالم ملف الدعوى
ما مل يتفق الأطراف على مدة �أطول.
املادة ()19
مكان التحكيم
�	1-19إذا مل يتفق الأطراف م�سبق ًا على مكان التحكيم ،يكون املكان هو
مركز قطر الدويل للتوفيق والتحكيم مع مراعاة ظروف الق�ضية
و ُيعترب حكم التحكيم �صادر ًا يف مكان التحكيم.
 2-19لهيئة التحكيم �أن جتتمع للمداولة يف �أي مكان تراه منا�سب ًا ،ولها
�أن جتتمع �أي�ض ًا يف �أي مكان تراه منا�سب ًا لأي غر�ض �آخر ،مبا يف
ذلك جل�سات املرافعة ،ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك.
املادة ()20
لغة التحكيم
�	1-20إذا مل يتفق الأطراف م�سبق ًا على لغة التحكيم ،تتوىل هيئة
التحكيم بعد ت�شكيلها مبا�شرة حتديد اللغة �أو اللغات التي
ت�ستخدم يف الإجراءات.
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 2-20لهيئة التحكيم �أن ت�أمر يف �أثناء الإجراءات ب�أن ترفق بامل�ستندات
املقدمة بلغتها الأ�صلية مع بيان الدعوى �أو بيان الدفاع ،و�أية وثائق
�أو م�ستندات تكميلية مقدمة بلغتها الأ�صلية ،ترجمة �إىل اللغة �أو
اللغات التي �أتفق عليها الأطراف �أو حددتها هيئة التحكيم.
املادة ()21
بيان الدعوى
 1-21يودع املدعي خالل املدة التي حتددها هيئة التحكيم بيان ًا مكتوب ًا
بدعواه ،وللمدعي �أن يعترب �إخطاره بالتحكيم املن�صو�ص عليه يف
املادة  4مبثابة بيان الدعوى� ،شريطة �أن ي�ستويف �إخطار التحكيم
�أي�ض ًا ما تتطلبه الفقرات � 3إىل  5من هذه املادة.
 2-21يجب �أن ي�شتمل بيان الدعوى على البيانات الأتية:
�أ� -أ�سماء الأطراف وبيانات االت�صال بهم.
ب -ن�سخة من العقد �أو �أية �أداة قانونية �أخرى ن�ش�أ ب�سببها النزاع
ت -ن�سخة من �إتفاق التحكيم
ث -بيان الوقائع امل�ؤيدة للدعوى.
ج -امل�سائل مو�ضوع النزاع.
ح -الطلبات
خ -الأ�س�س القانونية �أو احلجج امل�ؤيدة للدعوى.
 3-21يجب ،كلما كان ذلك ممكن ًا� ،أن يت�ضمن بيان الدعوى �أو �أن ي�شري
�إىل كل امل�ستندات و�أدلة الإثبات الأخرى التي يعتمد عليها املدعي.
املادة ()22
بيان الدفاع
 1-22يودع ُاملدعي عليه خالل املدة التي حتددها هيئة التحكيم بيان ًا
مكتوب ًا بدفاعه ،وللمدعي �أن يعترب ر َّد ُه على �إخطار التحكيم
املن�صو�ص عليه يف املادة  5مبثابة بيان دفاعه� ،شريطة �أن ي�ستويف
الر ُّد على �إخطار التحكيم �أي�ض ًا ما تتطلبه الفقرة  2من هذه املادة.
 2-22يجب �أن يت�ضمن بيان الدفاع رد ًا على ما جاء ببيان الدعوى ب�ش�أن
امل�سائل املذكورة يف البنود من (ب) �إىل (ه) من الفقرة  2من
املادة .21
 3-22يجب ،كلما كان ذلك ممكن ًا� ،أن يت�ضمن بيان الدفاع �أو �أن ي�شري �إىل
كل امل�ستندات و�أدلة الإثبات الأخرى التي يعتمد عليها املدعي عليه.
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ُ 4-22يقدم املُدعي عليه يف بيان دفاعه� ،أو يف مرحلة الحقة من �إجراءات
التحكيم� ،إذا ر�أت هيئة التحكيم �أن الظروف تربر هذا الت�أخري،
طلبات مقابلة ،وله �أن يتم�سك بحق له جتاه املدعى بق�صد الدفع
باملقا�صة� ،شريطة �أن تكون هيئة التحكيم خمت�صة بذلك.
 5-22ت�سري �أحكام الفقرة  2من املادة  21على الطلبات املقابلة
والدعوى امل�شار �إليها يف الفقرة ( 2ه) من املادة  5واحلق الذي
يتم التم�سك به بق�صد الدفع باملقا�صة.
املادة ()23
تعديل بيان الدعوى �أو بيان الدفاع
طرف �أثناء �إجراءات التحكيم تعديل طلباته �أو دفاعه �أو الطلبات
يجوز لأيِّ ٍ
املقابلة �أو الطلب املتعلق بحق يتم التم�سك به بق�صد الدفع باملقا�صة� ،إال
�إذا ر�أت هيئ ُة التحكيم �أنه من غري املنا�سب �إجازة هذا التعديل لت�أخر وقت
تقدميه �أو ملا قد ين�ش�أ عنه من �ضرر للطرف الأخر �أو لأية ظروف �أخرى.
ومع ذلك ،ال يجوز تعديل الطلبات �أو الدفاع �أو الطلبات املقابلة� ،أو الطلب
املتعلق بحق يتم التم�سك به بق�صد الدفع باملقا�صة على نحو يكون من �ش�أنه
�إخراج الطلب �أو الدفاع بعد تعديله عن نطاق اخت�صا�ص هيئة التحكيم.
املادة ()24
الدفوع بعدم �إخت�صا�ص هيئة التحكيم
 1-24تف�صل هيئة التحكيم يف الدفوع املتعلقة بعدم �إخت�صا�صها مبا يف
ذلك الدفوع املبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم �أو بطالنه،
ولهذا الغر�ض ،يعامل �شرط التحكيم الذي يكون جزء ًا من عقد
بو�صفه اتفاق ًا م�ستق ًال عن �شروط العقد الأخرى .و�أي قرار ي�صدر
من هيئة التحكيم ببطالن العقد ال يرتتب عليه تلقائيا بطالن
�شرط التحكيم.
 2-24يقدم الدفع بعدم اخت�صا�ص هيئة التحكيم يف ميعاد ال يتجاوز
تقدمي بيان الدفاع �أو يف ميعاد ال يتجاوز تقدمي الرد على الطلبات
املقابلة �أو احلق الذي يتم التم�سك به بق�صد الدفع باملقا�صة،
وال يرتتب على قيام �أحد الأطراف بتعيني حمكم �أو اال�شرتاك
يف تعيينه �سقوط حقه يف تقدمي هذا الدفع .ويقدم الدفع بتجاوز
هيئة التحكيم لنطاق �سلطتها مبجرد �أن تطرح خالل �إجراءات
التحكيم امل�س�ألة التي يدعى ب�أنها تتجاوز نطاق �سلطة هيئة
التحكيم .ولهيئة التحكيم يف كلتا احلالتني قبول الدفع املقدم بعد
هذه املواعيد �إذا ر�أت �أن الت�أخري له ما يربره.
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 3-24لهيئة التحكيم �أن تف�ضل يف �أي دفع من الدفوع امل�شار �إليها يف
الفقرة � 2إما قبل الف�صل يف املو�ضوع �أو �ضمن حكمها يف املو�ضوع.
ولهيئة التحكيم اال�ستمرار يف �إجراءات التحكيم و�أن تُ�صدر حكم ًا
بالرغم من وجود �أي اعرتا�ض على اخت�صا�صها معرو�ض �أمام
الق�ضاء.
املادة ()25
البيانات املكتوبة الأخرى
تُق ِّر ُر هيئ ُة التحكيم املذكرات والبيانات املكتوبة الأخرى ،بجانب بيان
الدعوى وبيان الدفاع ،التي يتعني على الأطراف تقدميها �أو يجوز لهم
تقدميها ،وحتدد مواعيد تقدمي هذه البيانات.
املادة ()26
املـواعـيـــد
يجب �أال تتجاوز املواعيد التي حتددها هيئة التحكيم لتقدمي البيانات
املكتوبة (مبا فى ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع)  30يوم ًا .ومع ذلك،
لهيئة التحكيم �أن تطيل املدة �إذا ر�أت مربرا لذلك.
املادة ()27
التدابري امل�ؤقتة والتحفظية
 1-27يجوز �أن يطلب كل طرف من هيئة التحكيم �أن ت�أمر ب�إتخاذ تدابري
م�ؤقتة �أو حتفظية .كما يجوز � -سواء قبل متام ت�شكيل الهيئة �أو
بعدها � -أن يتقدم �إىل املحكمة املخت�صة لإتخاذ تلك التدابري وال
يعترب الطلب الذي يقدمه �أحد الأطراف �إىل املحكمة نزو ًال عن
�إتفاق التحكيم وال ي�ؤثر على �سلطة هيئة التحكيم يف ذلك ال�ش�أن.
كما يتعني على الطرف الذى يطلب �إتخاذ مثل هذة التدابري �أن
يخطر املركز وهيئة التحكيم بذلك فور ًا.
 2-27التدبري امل�ؤقت �أو التحفظي هو �أي تدبري وقتي ت�أمر مبوجبه هيئة
التحكيم �أحد الأطراف ،يف �أي وقت ي�سبق �إ�صدار حكم التحكيم
املنهي للخ�صومة ،مبا يلي على �سبيل املثال ال احل�صر:
�أ� -إبقـاء �أو �إعادة الو�ضع �إىل ما هو عليــه� ،إىل حـني الف�صل يف
النزاع.
ب -اتخــاذ �إجــراء مينع حــدوث �ضــرر حال �أو و�شيك �أو م�سـا�س
بعملية التحكيم ذاتها� ،أو االمتناع عن اتخاذ �إجراء يحتمل �أن
ي�سبب هذا ال�ضرر �أو امل�سا�س.
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ج -توفري و�سيلة حلفظ الأ�صول التي ميكن التنفيذ عليها مبوجب
حكم التحكيم الذى �سي�صدر الحقا.
د -املحافظة على الأدلة التي قد تكون وثيقة ال�صلة وجوهرية يف
الف�صل يف النزاع.
 3-27يقدم طالب التدبري امل�ؤقت ،طبق ًا للبنود من (�أ) �إىل (ج) من
الفقرة � ،2إىل هيئة التحكيم ما يقنعها مبا يلي:
ـدم �إ�صدار التدبيــر يرجــح �أن يحدث �ضرر ًا ال ميكن
�أ� -أن عـ َ
تداركه ،ولو بطريق التعوي�ض و�أن هذا ال�ضرر يفوق بكثري
ال�ضرر الذي يحتمل �أن يلحق بالطرف امل�ستهدف بذلك
التدبري �إذا ما �صدر.
ب� -أن هناك احتما ًال معقو ًال �أن يحكم يف مو�ضوع النزاع ل�صالح
الطرف طالب التدبري امل�ؤقت ،وال ي�ؤثر القرار املتعلق بهذا
االحتمال على ما تتمتع به هيئة التحكيم من �سلطة تقديرية
يف �إ�صدار �أي حكم الحق.
 4-27فيما يتعلــق بطلــب ا�ست�صــدار �أمــر باتخـاذ تدبري م�ؤقت مبقت�ضى
الفق ــرة ( 2د) ،ال ت�س ــري املقت�ضيــات الـ ــواردة يف الفق ــرة �( 3أ)
و (ب) �إال بقدر ما تراه هيئة التحكيم منا�سب ًا.
 5-27لهيئة التحكيم �أن تعدل �أو توقف �أو تنهي �أي �أمر باتخاذ تدبري
م�ؤقت كانت قد �أ�صدرته ،وذلك بناء على طلب �أي طرف .ويجوز
لهيئة التحكيم �أن تقرر ذلك من تلقاء نف�سها يف ظروف ا�ستثنائية
ومبوجب �إخطار م�سبق للأطراف.
 6-27لهيئة التحكيم �أن تطلب من الطرف طالب التدبري امل�ؤقت �أن
يقدم �ضمان ًا منا�سب ًا ب�ش�أن هذا التدبري
 7-27لهيئة التحكيم �أن تطلب من �أي طرف �أن يف�صح على وجه ال�سرعة
عن �أي تغيري جوهري يف الظروف التي مت طلب �أو �صدر خاللها
الأمر باتخاذ التدبري امل�ؤقت.
 8-27يجوز اعتبار الطرف طالب التدبري امل�ؤقت م�سئوال جتاه �أي طرف
عن �أية م�صاريف �أو �إ�ضرار ي�سببها هذا التدبري يف حالة ما �إذا
قررت هيئة التحكيم الحق ًا �أن التدبري ،يف الظروف ال�سائدة عند
�إ�صداره ،ما كان ينبغي الأمر باتخاذه ،ولهيئة التحكيم بناء على
طلب �أي طرف �أن تُ�صدر حكم ًا بالتعوي�ض عن هذه امل�صاريف
والأ�ضرار يف �أي وقت �أثناء الإجراءات.
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املادة ()28
ال�شهود والأدلة
 1-28يقع على عاتق كل طرف ِعبء �إثبات الوقائع التي ي�ستند �إليها يف
دفاع ِه.
ت�أييد دعوا ُه �أو ِ
 2-28يجو ُز لأيِّ �شخ�ص ،حتى و�إن كان طرف ًا يف التحكيم �أو تربطه
�صلة ما ب�أحد الأطراف� ،أن يكون من ال�شهود مبن فيهم ال�شهود
اخلرباء ،الذين يقدّمهم الأطراف للإدالء ب�شهادة �أمام هيئة
التحكيم يف �أيِّ م�س�ألة تتَّ�صل بالوقائع �أو باخلربة الفنية يف �إطار
احلدود التي ي�سمح بها القانون واجب التطبيق على امل�سائل ذات
ال�صلة .ويجو ُز ب�صفة �إ�ستثنائية �أن ت�سمح هيئة التحكيم لل�شهود،
مبن فيهم ال�شهود اخلرباء� ،أن يدلوا ب�أقوالهم ،مكتوب ًة وموقعة
منهم.
 3-28لهيئة التحكيم �أن تطلب من الأطراف يف �أي وقت �أثناء �إجراءات
التحكيم �أن يقدموا خالل املدة التي حتددها وثائق �أو م�ستندات
�أو � َّأي �أدلة �أخرى.
 4-28هيئة التحكيم هي التي تقرر مدى قبول الأدلة املقدمة ومدى وجود
�صلة بينها وبني مو�ضوع الدعوى و�أهمية ووزن الدليل املقدم.
املادة ()29
جل�سات التحكيم
 1-29يف حالة املرافعة ال�شفهية ،تخطر هيئة التحكيم الأطراف ،قبل
جل�سة املرافعة مبدة  15يوم ًا على الأقل ،بتاريخ و�ساعة ومكان
�إنعقادها.
 2-29يجوز اال�ستماع ومناق�شة ال�شهود مبن فيهم ال�شهود اخلرباء ،وفق ًا
لل�شروط والطريقة التي حتددها هيئة التحكيم.
 3-29تكون جل�سات املرافعة ال�شفهية مغلقة ،مامل يتفق الأطراف على
غري ذلك ،ولهيئة التحكيم �أن تطلب من �أي �شاهد �أو �أي عدد من
ال�شهود ،اخلروج من قاعة اجلل�سات �أثناء �إدالء �شهود �أخرين
ب�شهادتهم.
 4-29يجوز لهيئة التحكيم �أن ت�أمر مبناق�شة ال�شهود بوا�سطة و�سائل
االت�صال احلديثة التى تت�ضمن و�سائل �سمعية وب�صرية معا دون
ح�ضورهم �شخ�صي ًا يف جل�سة املرافعة.
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املادة ()30
اخلرباء املعينون من قبل هيئة التحكيم
 1-30لهيئة التحكيم ،بعد الت�شاور مع الأطراف ،تعيني خبري م�ستقل �أو
�أكرث لتقدمي تقرير كتابي �إليها ب�ش�أن م�سائل معينة كما حتدد �أتعاب.
وتر�سل هيئة التحكيم للأطراف �صورة من بيان مهمة اخلبري.
ُ 2-30يقدم اخلبري ،قبل قبول تعيينه ،على هيئة التحكيم و�إىل الأطراف
بيان ًا مب�ؤهالته و�إقرار ًا بحيدته وا�ستقالله .ويبلغ الأطراف
هيئة التحكيم خالل املهلة التي حتددها هيئة التحكيم مبا قد
يكون لديهم من اعرتا�ضات على م�ؤهالت اخلبري �أو حيدته �أو
ا�ستقالله وتبادر هيئة التحكيم بالبت يف مدى قبول �أي من هذه
االعرتا�ضات .وبعد تعيني اخلبري ال يجوز لأي طرف �أن يعرت�ض
على م�ؤهالته �أو حيدته �أو ا�ستقالله �إال �إذا كان االعرتا�ض قائم ًا
على �أ�سباب علم بها ذلك الطرف بعد �أن مت التعيني ،وتبادر هيئة
التحكيم �إىل حتديد ما �ستتخذه من �إجراءات �إن لزم ذلك.
 3-30يقدم الأطراف �إىل اخلبري و�إىل هيئة التحكيم والأطراف الأخرى
�أية معلومات مت�صلة بالنزاع ،ويقدمون له ما قد يطلب فح�صه �أو
معاينته من وثائق �أو ب�ضائع ذات �صلة .و ُيحال �أي خالف بني �أحد
الأطراف وذلك اخلبري ب�ش�أن مدى �صلة املعلومات �أو الوثائق �أو
الب�ضائع املطلوب تقدميها بالنزاع �إىل هيئة التحكيم للف�صل فيه.
 4-30تر�سل هيئة التحكيم �إىل الأطراف ُن�سخة من تقرير اخلبري فور
ت�سلمها �إياه ،وتتيح لهم الفر�صة لإبداء ر�أيهم يف التقرير كتابة.
ولكل طرف احلق يف فح�ص �أي وثيقة ا�ستند �إليها اخلبري.
 5-30يجوز بعد ت�سليم التقرير ،وبنا ًء على طلب �أي طرف� ،سماع �أقوال
اخلبري يف جل�سة تُتاح للأطراف فر�صة ح�ضورها وا�ستجواب
اخلبري .ويجوز لأي طرف �أن يقدم يف هذه اجلل�سة خرباء ليدلوا
ب�شهادتهم ب�ش�أن نقاط اخلالف .وت�سري على تلك الإجراءات
�أحكام املادة .28
املادة ()31
الإخفــــاق
 1-31يرتتب اجلزاء الوارد يف البندين (�أ) و (ب) �إذا انق�ضت املدة
املحددة يف هذه القواعد �أو التي حددتها هيئة التحكيم ،دون �إبداء
عذر كاف ،يف �أي من احلالتني التاليتني:
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�أ� -إذا �أخفق املُدعي يف تقدمي بيان دعواه� ،أ�صدرت هيئة التحكيم
�أمر ًا ب�إنهاء �إجراءات التحكيم ،ما مل تكن هناك م�سائل
متبقية قد ت�ستدعى الف�صل فيها متى ر�أت هيئة التحكيم ذلك
منا�سب ًا .و فى حالة �إعادة تقدمي الدعوى من جديد ،حت�صل
الر�سوم املقررة للت�سجيل مرة �أخرى.
ب� -إذا �أخفق املُدعي عليه يف تقدمي الرد على �إخطار التحكيم
�أو بيان دفاعه� ،أمرت هيئة التحكيم با�ستمرار �إجراءات
التحكيم ،دون اعتبار �إخفاق املدعي عليه يف حد ذاته �إقرار ُا
منه بادعاءات املدعي .وت�سري �أحكام هذا الفقرة �أي�ضا على
�إخفاق املدعي يف تقدمي دفاعه رد ًا على الطلبات املقابلة �أو
الطلب املتعلق بحق يتم التم�سك به بق�صد الدفع باملقا�صة.
�	2-31إذا دُعي �أحد الأطراف على وجه �صحيح وفق ًا لهذه القواعد �إىل
ح�ضور �إحدى جل�سات املرافعة وتخلف عن احل�ضور دون �إبداء
عذر كاف ،جاز لهيئة التحكيم اال�ستمرار يف �إجراءات التحكيم.
�	3-31إذا دعت هيئة التحكيم �أحد الأطراف على وجه �صحيح �إىل تقدمي
م�ستندات �أو وثائق �أو �أدلة �أخرى و�أخفق يف تقدميها خالل املدة
املحددة لذلك دون �إبداء عذر كاف ،جاز لهيئة التحكيم �إ�صدار
حكم التحكيم بناء على االدلة املتاحة �أمامها.
�	4-31إذا �صدر �أمر لأحد الأطراف بتقدمي م�ستندات معينة ،و�أخفق يف
تقدمي �أي منها دون �إبداء عذر كاف ،ت�ستخل�ص هيئة التحكيم من
ذلك اال�ستنتاجات الالزمة.
املادة ()32
قفل باب املرافعة
 1-32لهيئة التحكيم �أن ت�ستف�سر من الأطراف عما �إذا كانت لديهم �أدلة
�أخرى لتقدميها �أو �شهود �أخرون لديهم �أقوال �أخرى للأدالء بها،
ف�إذا كان اجلواب بالنقي يكون لهيئة التحكيم قفل باب املرافعة.
 2-32لهيئة التحكيم �أن تقرر ،من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب �أحد
الأطراف� ،إعادة فتح باب املرافعة يف �أي وقت قبل �صدور حكم
التحكيم �إذا ر�أت �ضرورة ذلك نظر ًا لوجود ظروف ا�ستثنائية.
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املادة ()33
النزول عن حق االعرتا�ض
�إذا مل يبادر �أي طرف باالعرتا�ض على �أي خمالفة لهذه القواعد �أو لأي
�شرط يف اتفاق التحكيم ،يعترب ذلك نزو ًال منه عن حقه يف االعرتا�ض،
وذلك مامل يقدم هذا الطرف ما يثبت �أن عدم قيامه باالعرتا�ض كان له
ما يربره يف ظل الظروف القائمة.
الف�صــل الـــرابــــع :حــكـــــم التحكيــــم
املادة ()34
الأحكام والقرارات
 1-34يف حالة وجود �أكرث من حمكم واحد ،ي�صدر �أي حكم �أو �أي قرار
�آخر من هيئة التحكيم ب�أغلبية املحكمني.
 2-34فيما يتعلق مب�سائل الإجراءات ،يجوز �أن ي�صدر القرار من رئي�س
هيئة التحكيم وحده �إذا مل تتوافر الأغلبية �أو �إذا �أجازت له هيئة
التحكيم ذلك.
 3-34حكم التحكيم ال�صادر من الهيئة طبقا لهذة القواعد يكون نهائيا
وملزما للأطراف وال يقبل الطعن فيه ب�أى طريق من طرق الطعن
ماعدا الطعن بالبطالن.
املادة ()35
�شكل حكم التحكيم و�أثره
1-35
2-35
3-35
4-35

5-35

لهيئة التحكيم �أن ت�صدر �أحكام ًا م�ستقلة ب�ش�أن م�سائل خمتلفة يف
�أوقات خمتلفة.
ت�صدر جميع �أحكام التحكيم كتابة وم�سببة ،وتكون نهائية وملزمة
للأطراف .ويجب على الأطراف تنفيذها دون ت�أخري.
يتحقق مدير املركز من توافر الأركان ال�شكلية للحكم قبل �صدوره
ويكون ممهورا من املركز دون ترتيب �أدنى م�سئولية عليه.
يوقع املحكمون احلكم ،ويجب �أن ي�شتمل على مكان وتاريخ �صدوره
و�صورة من اتفاق التحكيم وملخ�ص �أقوال اخل�صوم وم�ستنداتهم.
ويف حالة وجود �أكرث من حمكم واحد ومل يوقع �أحدهم يجب �أن
يبني احلكم �سبب عدم التوقيع.
تر�سل �إىل كل طرف ن�سخة �أ�صلية من حكم التحكيم موقع ًا عليها
من املحكمني
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املادة ()36
القانـون واجــب التطبيق على مو�ضــوع النــزاع
 1-36مع مراعاة املادة  ،2.2تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي
يتفق الأطراف على تطبيقها على مو�ضوع النزاع ،ف�إذا مل يتفق
الأطراف على هذه القواعد ،طبقت هيئة التحكيم القانون الأوثق
�صلة بالنزاع.
 2-36ويف جميع الأحوال ،تف�صل هيئة التحكيم يف النزاع وفق ًا ل�شروط
العقد ومبراعاة الأعراف التجارية ال�سارية على املعاملة.
املادة ()37
الت�سوية الودية وغريها من �أ�سباب �إنهاء �إجراءات التحكيم
�	1-37إذا اتفق جميع الأطراف ،قبل �صدور حكم التحكيم ،على ت�سوية
تنهى النزاع ،كان على هيئة التحكيم �إما �أن ت�صدر �أمرا ب�إنهاء
�إجراءات التحكيم� ،أو �أن تُ�سجل الت�سوية ،بناء على طلب الأطراف
وموافقــتهــا على هذا الطلب ،يف �صــورة ح ـكــم حتكــيم ب�شــروط
متفق عليها .وت�سري عليه الأحكام الواردة يف الفقرتني  2و  3من
املادة .35
�	2-37إذا حــدث قبل �صدور حكــم التحكــيم �أن �أ�صبــح اال�ستــمرار يف
�إجراءات التحكيم عدمي اجلدوى �أو م�ستحي ًال لأي �سبب غري
ما ذكر يف الفقرة  ،1وجب �أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف
و�أمانة املركز بعزمها على �إ�صدار قرار ب�إنهاء االجراءات .ولهيئة
التحكيم �سلطة �إ�صدار مثل هذا القرار مامل تكن هناك م�سائل
متبقية قد ت�ستدعي الف�صل فيها متى ر�أت ذلك منا�سب ًا.
 3-37تُر�سل هيئة التحكيم �إىل كل طرف ن�سخة �أ�صلية موقع ًا عليها من
املحكمني من الأمر ب�إنهاء �إجراءات التحكيم �أو من حكم التحكيم
ب�شروط متفق عليها.
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املادة ()38
تف�سري حكم التحكيم
 1-38يجوز لكل طرف �أن يطلب من هيئة التحكيم تف�سري حكم التحكيم
خالل  30يوم ًا من تاريخ ا�ستالمه حكم التحكيم وب�شرط �إخطار
الطرف �أو الأطراف الأخرى واملركز بهذا الطلب.
 2-38يف حالة �إذا ما ر�أت هيئة التحكيم �أن طلب التف�سري له ما يربره،
ت�صدر حكم التف�سري كتابة خالل  30يوم ًا من تاريخ انق�ضاء ميعاد
التعليق على طلب التف�سري ،ويعترب حكم التف�سري جزء ًا من حكم
التحكيم وت�سري عليه �أحكام الفقرات من � 2إىل  5من املادة .35
املادة ()39
ت�صحيح اخلط�أ املادي يف حكم التحكيم
 1-39يجوز لكل طرف �أن يطلب من هيئة التحكيم ،خالل  30يوم ًا من
تاريخ ت�سلمه حكم التحكيم ،وب�شرط �إخطار الطرف �أو الأطراف
الأخرى واملركز بهذا الطلب ،ت�صحيح ما يكون قد وقع يف احلكم
من �أخطاء ح�سابية �أو كتابية �أو مطبعية �أو �أي �أخطاء �أخرى
مماثلة .واذا ر�أت هيئة التحكيم �أن طلب ت�صحيح احلكم له ما
يربره� ،أجرت الت�صحيح خالل  30يوم ًا من تاريخ ت�سلم الطلب.
 2-39يجوز لهيئة التحكيم �أن جتري هذا الت�صحيح من تلقاء نف�سها
خالل  30يوم ًا من تاريخ �إر�سال حكم التحكيم.
 3-39يتم الت�صحيح كتابة ،ويعترب قرار الت�صحيح جزء ًا من حكم
التحكيم وت�سري عليها �أحكام الفقرات من � 2إىل  5من املادة .35
املادة ()40
حكم التحكيم الإ�ضايف
 1-40يجوز لكل طرف �أن يطلب من هيئة التحكيم خالل  30يوم ًا من
ا�ست ُالمه الأم َر ب�إنهاء الإجراءات �أو حكم التحكيم ،وب�شرط
تاريخ ّ
�إخطار الطرف الأخر واملركز بهذا الطلب� ،أن ت�صدر حكم حتكيم
�أو حكم حتكيم �إ�ضايف ب�ش�أن ما مت تقدميه من طلبات خالل
�إجراءات التحكيم ومل تف�صل فيها هيئة التحكيم.
�	2-40إذا ر�أت هيئة التحكيم �أن طلب �إ�صدار حكم حتكيم �أو حكم
حتكيم �إ�ضايف له ما يربره ،ت�صدر حكمها �أو تكمله خالل  45يوم ًا
من تاريخ ا�ستالم الطلب ،ولهيئة التحكيم عند ال�ضرورة �أن تطيل
املدة التي يجب �أن ي�صدر هذا احلكم خاللها.
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 3-40يف حالة �إ�صدار حكم التحكيم �أو حكم التحكيم الإ�ضايف ،ت�سري
�أحكام الفقرات من � 2إىل  5من املادة .35
املادة ()41
ال�سرية
 1-41ما مل يتفق الأطراف �صراحة وكتابة على غري ذلك ،يتعهد
الأطراف باملحافظة على �سرية جميع �أحكام التحكيم والقرارات
وكذلك جميع امل�ستندات املقدمة من الأطراف �أثناء �إجراءات
التحكيم ،وذلك ما مل تكن تدخل يف العلم العام وب�إ�ستثناء ويف
حدود ما قد يكون متطلب ًا من �أحد الأطراف مبوجب واجب قانوين
حلماية �أو متابعة �أو تنفيذ �أو الطعن على حكم التحكيم مبقت�ضى
�إجراءات قانونية �أمام �سلطة ق�ضائية ،وي�سري هذا التعهد �أي�ض ًا
على املحكمني واخلرباء املعينني من قبل هيئة التحكيم وعلى �أمانة
�سر هيئة التحكيم واملركز.
 2-41تكون مداوالت هيئة التحكيم �سرية با�ستثناء ويف حدود ما قد
يكون مطلوب ًا الإف�صاح عنه مبوجب قرار من �سلطة ق�ضائية.
 3-41يتعهد املركز بعدم ن�شر �أي قرار �أو حكم حتكيم �أو جزء منه مبا
يك�شف عن �شخ�صية �أي من الأطراف بدون املوافقة الكتابية
امل�سبقة من جميع الأطراف.
املادة ()42
ا�سرتداد امل�ستندات والتخل�ص منها
 1-42يجب على من �أودع ا�صو ًال للم�ستندات �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا لإدارة
املركز ال�سرتدادها خالل �سنة واحدة من تاريخ �صدور حكم
التحكيم .وال يكون املركز م�سئو ًال عن �أي من هذه امل�ستندات بعد
انتهاء املدة املذكورة.
 2-42يحق للمركز التخل�ص من جميع �صور امل�ستندات املقدمة من
الأطراف �أو املحكمني �أو اخلرباء ،بعد مهلة �سنة واحدة تبد�أ من
تاريخ �إر�سال حكم التحكيم �إىل الأطراف.
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املادة ()43
تعريف امل�صاريف
 1-43حتدد هيئة التحكيم توزيع م�صاريف التحكيم يف حكم التحكيم
املنهي للخ�صومة ويف �أي قرار �آخر �إذا ر�أت ذلك منا�سب ًا.
 2-43ي�شتمل م�صطلح «امل�صاريف «على ما يلي :
 -1ر�سم ت�سجيل على النحو املحدد طبق ًا للجدول رقم  1امللحق
بهذة القواعد.
 -2امل�صاريـف الإدارية على النحــو املحـدد طبق ـ ًا للجــدول رقم 1
امللحق بهذة القواعد.
ً
� -3أتعاب هيئة التحكيم على النحو املحدد طبقا للجدول رقم 2
امللحق بهذة القواعد.
 -4نفقات ال�سفر املعقولة و�أية نفقات �أخرى يتكبدها املحكمون.
 -5امل�صــاريــف املعقـ ــولة للخب ــرة ولأي مــ�ساعــدة (�أمــانــة �ســر
اجلل�ســات ،ترجمـة ،وما �إىل ذلك) تطلبهـا هيئــة التحكيـم.
 -6نفقات ال�سفر املعقولة و�أية نفقات �أخرى لل�شهود يف حدود ما
توافق عليه هيئة التحكيم.
 -7امل�صاريف القانونية وغريها مما يتكبده الأطراف فيما يتعلق
بالتحكيم يف حدود املبالغ التي ترى هيئة التحكيم �أنها معقولة.
� -8أتعاب �أو نفقات ل�سلطة التعيني يف حالة عدم اختيار املركز
ليكون �سلطة التعيني.
 3-43ال يجوز لهيئة التحكيم تقا�ضي �أية �أتعاب �إ�ضافية نظري قيامها
بتف�سري حكم التحكيم �أو ت�صحيحه �أو �إ�صدار حكم حتكيم �إ�ضايف
وفق ًا لأحكام املواد من � 38إىل  ،40وذلك مع عدم الإخالل بحق هيئة
التحكيم يف املطالبة مب�صاريفها امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة.
 4-43يف حالة �إتفاق الأطراف يف دعاوى التحكيم غري امل�ؤ�س�سي على �أن
يقدم املركز امل�ساعدة الفنية والإدارية يف هذه الدعاوى ،تطبق
املواد املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صل ،وذلك ما مل يتفق الأطراف
على حتديد خمتلف لأتعاب هيئة التحكيم �أو على �سريان قواعد
�أخرى يف هذا ال�ش�أن.
 5-43يف حالة �صدور �أمر من هيئة التحكيم ب�إنهاء �إجراءات التحكيم
قبل �صدور حكم التحكيم النهائي وفق ًا للمادة  36من هذه
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القواعد ،تتوىل اللجنة حتديد م�صاريف التحكيم ب�شكل نهائي
وذلك يف �ضوء توقيت �إنهاء الإجراءات بوا�سطة هيئة التحكيم وما
�أجنزته من �أعمال و�أية ظروف �أخرى ذات �صلة.
 6-43ي�سدد الأطراف امل�صاريف �إىل مقر املركز �إما نقد ًا �أو ب�شيك
مقبول الدفع �أو بتحويل م�صريف ب�إ�سم املركز وبدون م�صاريف
عليه ،مع مراعاة ذكر رقم الدعوى.
	7-43ال يتم �إحالة ملف الدعوى �إىل هيئة التحكيم �إال بعد �سداد الر�سم
وامل�صروفات والأتعاب.
املادة ()44
ر�سم الت�سجيل
 1-44ي�سدد املدعى ر�سم ت�سجيل مقداره  5000ريال قطري عند �إيداع
�إخطار التحكيم لدى املركز .وي�سدد املدعى عليه ذات الر�سم عند
�إيداع طلب مقابل لدى املركز.
�	2-44إذا مل ي�سدد ر�سم الت�سجيل عند تقدمي �إخطار التحكيم �أو الطلب
املقابل ،ال يقوم املركز بت�سجيل الدعوى �أو الطلب.
 3-44يكون ر�سم الت�سجيل غري قابل للرد.
املادة ()45
امل�صروفات الإدارية
 1-45يقدر املركز امل�صروفات الإدارية على �أ�سا�س قيمة النزاع وفق ًا
للجدول رقم ( )1املرفق بهذة القواعد.
 2-45تقدر قيمة النزاع على �أ�سا�س �إجمايل قيمة جميع الطلبات والطلبات
املقابلة واحلقوق التي يتم التم�سك بها بق�صد الدفع باملقا�صة.
�	3-45إذا تعذر حتديد قيمة النزاع ب�شكل م�ؤكد ،تتوىل اللجنة حتديد
امل�صروفات الإدارية مع مراعاة كافة الظروف ذات ال�صلة.
املادة ()46
�أتعاب هيئة التحكيم
 1-46تقدر �أتعاب هيئة التحكيم على �أ�سا�س قيمة النزاع وفق ًا للجدول
رقم ( )2املرفق بهذه القواعد.
 2-46تقدر قيمة النزاع على �أ�سا�س �إجمايل قيمة جميع الطلبات والطلبات
املقابلة واحلقوق التي يتم التم�سك بها بق�صد الدفع باملقا�صة.
40

�	3-46إذا تعذر حتديد قيمة النزاع ب�شكل م�ؤكد ،تتوىل اللجنة حتديد
�أتعاب هيئة التحكيم مع مراعاة كافة الظروف ذات ال�صلة.
 4-46يوزع �إجمايل �أتعاب هيئة التحكيم بني �أع�ضاء هيئة التحكيم
بالن�سب الآتية  % 40لرئي�س هيئة التحكم و  % 30لكل ع�ضو ،وذلك
مامل يتفق �أع�ضاء هيئة التحكيم على خالف ذلك.
 5-46يقت�صر حق املحكم يف احل�صول على الأتعاب املحددة وفق ًا
للجدول رقم ( )2املرفق بهذه القواعد ،والتي يعترب املحكم
موافق ًا عليها مبجرد قبوله مهمة التحكيم.
 6-46يعترب تقدير �أتعاب املحكم وفق ًا للحدود الواردة باجلدول رقم
( )2املرفق بهذه القواعد نهائي ًا وغري قابل لإعادة النظر.
 7-46يتم �سداد الأتعاب �إىل هيئة التحكيم فور �إ�صدار حكم التحكيم
النهائي وتوقيعه من املحكمني.
 8-46يف حالة وجود �أية ظروف قهرية خارجة عن �إرادة املحكم �أو فى
حالة وفاته بعد قبوله املهمة وقبل �صدور حكم التحكيم ،يتوىل
باقى �أع�ضاء هيئة التحكيم �أو اللجنة بح�سب الأحوال حتديد
�أتعابه مبراعاة ما �أجنزه من �أعمال و�أية ظروف �أخرى ذات �صلة.
	9-46ال يتقا�ضى املحكم الذي مت عزله طبق ًا للمادة � 13أو تقرر رده
طبق ًا للمادة � 14أية �أتعاب ما مل ترى اللجنة خالف ذلك.
	10-46ال يجوز للمحكم االتفاق بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر مع �أطراف
الدعوى �أو من ينوب عنهم ب�ش�أن �أتعابه �أو ب�ش�أن م�صاريف
التحكيم .كذلك ال يجوز للمحكم قبول هدايا �أو مزايا بطريق
مبا�شر �أو غري مبا�شر من �أى من �أطراف التحكيم �أو ممن ينوب
عنهم �سواء قبل بدء �إجراءات التحكيم �أو �أثنائها �أو بعد �إنتهائها.
 11-46يجوز للمركز يف حاالت ا�ستثنائية وبعد موافقة جلنة التوفيق
والتحكيم حتديد �أتعاب هيئة التحكيم مببالغ تزيد عن املبالغ
املقررة وفق ًا للجدول رقم ( )2املرفق بهذه القواعد وعلى �أال
تتجاوز هذه الزيادة ن�سبة .٪25
 12-46بالإ�ضافة �إىل امل�صاريف الإدارية و�أتعاب هيئة التحكيم ،يحدد
املركز مبلغ ًا لتغطية نفقات ال�سفر �أو �أية نفقات �أخرى م�شار �إليها
يف البنود(د) ( ،ه) ( ،و) ( ،ح) من الفقرة  2من املادة .43
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املادة ()47
توزيع م�صروفات التحكيم
 1-47يتحمل م�صروفات التحكيم من حيث املبد�أ الطرف خا�سر
الدعوى ،ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم �أن توزعها بني الأطراف
�إذا ما ر�أت ذلك معقو ًال يف �ضوء ظروف الدعوى.
 2-47تقرر هي ُئة التحكيم يف حكم التحكيم املنهي للخ�صومة� ،أو يف
ني على
�أيِّ قرار �آخر �إذا ر�أت �أن ذلك منا�سب ًا ،املبلغ الذي قد يتع ُّ
�أحد الأطراف �أن ي�سدده �إىل الطرف الأخرنتيج ًة لقرار توزيع
امل�صروفات.
املادة ()48
�إيداع م�صروفات التحكيم
 1-48يودع الأطراف لدى املركز ر�سم الت�سجيل وامل�صاريف االدارية
و�أتعاب هيئة التحكيم املقررة قبل بدء �إجراءات التحكيم ،ويتم
�سداد امل�صاريف والنفقات املقررة ،غري ر�سم الت�سجيل ،بالت�ساوي
فيما بني املدعي واملدعي عليه ،ما مل يتفق الأطراف �أو تقرر هيئة
التحكيم خالف ذلك.
�	2-48إذا مل يت ــم �إيــداع كامــل امل�صــاريف االدارية و�أتع ــاب املحك ــمني
املطلوبة خالل  15يوم ًا من تاريخ تقديــم الطلب ،يبلــغ املركز
الأطراف بذلك ليقوم �أحدهم �أو �أكرث ب�سداد املبالغ املطلوبة ،ف�إذا
مل يتم ال�سداد ،جاز للمركز �أن يوقف �أو ينهى �إجراءات التحكيم
�إذا مل تكن هيئة التحكيم قد مت ت�شكيلها� ،أو �إذا مل تكن قد بد�أت
بعد يف �إجراءات التحكيم ،وله �أن يطلب من هيئة التحكيم �أن
توقف �أو تنهي �إجراءات التحكيم.
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قيمــة النــــزاع

جــدول رقــم ( :)1ر�ســـوم الت�سجيــل وامل�صــروفــات الإداريــة (بالريــال القطــري)

حتى مبلغ  500٫000ر.ق

من � 500.001إىل 1.000.000

من � 1.000.001إىل 2.500.000

من � 2.500.001إىل 5.000.000

من � 5.000.001إىل 10.000.000

من � 10.000.001إىل 20.000.000

من � 20.000.001إىل 30.000.000

من � 30.000.001إىل 40.000.000

من � 40.000.001إىل 50.000.000

من  50.000.001ف�أكرث

ر�ســـوم الت�سجيـــل

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

امل�صـروفــات الإداريــة
( %)1من قيمة النزاع  5.000( ,احلد الأدنى )
( %)1من قيمة النزاع
( %)1من قيمة النزاع
( %)1من قيمة النزاع
( %)1من قيمة النزاع
( %)٫75من قيمة النزاع
( %)٫75من قيمة النزاع
( %)٫75من قيمة النزاع
( %)٫75من قيمة النزاع
احلد الأق�صى 375.000
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حمكـــم فـــرد

15.000

 %)3( + 15.000من املبلغ الزائد عن 500.000

 %)2.5( + 30.000من املبلغ الزائد عن 1.000.000

 %)2( + 67.500من املبلغ الزائد عن 2.500.000

 %)1.25( + 117.500من املبلغ الزائد عن 5.000.000

 %)0.4( + 180.000من املبلغ الزائد عن 10.000.000

 %)0.2( + 220.000من املبلغ الزائد عن 20.000.000

 %)0.15( + 240.000من املبلغ الزائد عن 30.000.000

 %)0.125( + 40.000.000من املبلغ الزائد عن
255.000

267.500

قيمــة النــــزاع

حتى مبلغ 500.000

من � 500.001إىل 1.000.000

من � 1.000.001إىل 2.500.000

من � 2.500.001إىل 5.000.000

من � 5.000.001إىل 10.000.000

من � 10.000.001إىل 20.000.000

من � 20.000.001إىل 30.000.000

من � 30.000.001إىل 40.000.000

من � 40.000.001إىل 50.000.000

من  50.000.001ف�أكرث

جــدول رقــم (� :)2أتعــــاب املحكمـــني (بالريال القطري) (بالريــال القطــري)
هيئــة م�شكلــة من ثالثــة حمكمــني
( %)6من قيمة النزاع  ) 30.000( ،بحد �أق�صى
 %)5( + 30.000من املبلغ الزائد عن 500.000
 %)5( + 55.000من املبلغ الزائد عن 1.000.000
 %)2( + 115.00من املبلغ الزائد عن 2.500.0000
 %)1.5( + 165.000من املبلغ الزائد عن 5.000.000
 %)0.8( + 240.000من املبلغ الزائد عن 10.000.000
 %)0.4( + 320.000من املبلغ الزائد عن 20.000.000
 %)0.2( + 360.000من املبلغ الزائد عن 30.000.000
 %)0.1( + 380.000من املبلغ الزائد عن 40.000.000
585.000

ر�س ــوم الت�سجيــل وامل�صــروفــات الإداريــة � -أتعـ ــاب املحكم ــني

مـرك ــز قـطــر الـدولــي للتــوفـيـ ــق والتحكيـ ــم

غ ــرفـ ــة جتـ ــارة و�صنـاعـ ــة ق ـ ـط ـ ــر
تليفون 44559185-44559148-44559111 :فاك�س44661697-44661693-44661728 :
الربيد الإلكرتوين arbitration@qcci.org :املوقع على الإنرتنتwww.qcci.org :
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