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قواعد التحكيم
املاّدة ١

النطاق
يجري	التحكيم	وفق	هذه	القواعد	)»القواعد«(	وتعديالتها	 	1-1
التي	مّتت	قبل	البدء	باإجراءات	التحكيم	اإذا	اّتفق	الأطراف	
كتابًة	على	اإحالة	ما	قد	ين�ساأ	بينهم	من	نزاع	اإىل	التحكيم	
املنازعات	 لت�سوية	 البحرين	 غرفة	 حتكيم	 قواعد	 مبوجب	
اّتفقوا	 اإذا	 اأو	 	،BCDR-AAA اأو	 	،BCDR اأو	 )»الغرفة«(،	
اأو	 املنازعات،	 لت�سوية	 البحرين	 غرفة	 اأمام	 التحكيم	 على	
معّينة.	 قواعد	 دون	حتديد	 من	 	BCDR-AAA اأو	 	،BCDR

من	 تعديله	 يتّم	 قد	 الذي	 الر�سوم	 جدول	 القواعد	 تت�سّمن	
قبل	الغرفة	من	حنٍي	اإىل	اآخر.

الغرفة	هي	التي	ُتدير	دعاوى	التحكيم	املقامة	لديها. 	2-1

حتكم	هذه	القواعد	اإجراءات	التحكيم،	واإن	ُوجد	اأّي	تعار�ص	 	3-1
الواجب	 القانون	 واأحكام	 القواعد	 هذه	 اأحكام	 اأحد	 بني	
التطبيق	على	التحكيم	التي	ل	ُيكن	لالأطراف	الّتفاق	على	
خمالفتها،	ت�سري	عندئذ	اأحكام	القانون	الواجب	التطبيق.

املاّدة ٢
طلب التحكيم

الطرف	الذي	يريد	بدء	دعوى	حتكيم	مبوجب	هذه	القواعد	 	1-2
َتِكم«	واإن	كانوا	اأكرث	من	فرٍد	كان	كّل	 )اإن	كان	فرًدا	فهو	»ُمْ
َتِكًما«(	عليه	اأن	ُيقّدم	اإىل	الغرفة	ويف	الوقت	نف�سه	 منهم	»ُمْ
َتَكم	�سّده«	 جلميع	اأطراف	التحكيم	)اإن	كان	فرًدا	فهو	»ُمْ
َتَكًما	�سّده«(	طلًبا	 واإن	كانوا	اأكرث	من	فرٍد	كان	كّل	منهم	»ُمْ

كتابيًّا	بالتحكيم	)»طلب	التحكيم«(.

يجب	اأن	يت�سّمن	طلب	التحكيم	اأو	يكون	م�سحوًبا	مبا	ياأتي: 	2-2
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الإلكرتوين	 الربيد	 وعنوان	 الربيد	 وعنوان	 ال�سم	 اأ.	
ُوجد،	 اإن	 القانوين،	 وملمّثله	 لكّل	متِكم	 الهاتف	 ورقم	
وا�سم	وعنوان	الربيد	وبالقدر	امل�ستطاع	عنوان	الربيد	
اأطراف	 اآخر	من	 لكّل	طرف	 الهاتف	 ورقم	 الإلكرتوين	

التحكيم	وملمّثله	القانوين،	و

�سورة	من	اّتفاق	التحكيم	املتوافق	مع	اأحكام	املاّدة	)1- ب.	
1(	)»اّتفاق	التحكيم«(،	و

النزاع	 يكون	 اأو	 بالنزاع	 مرتبط	 عقد	 اأّي	 من	 �سورة	 ج.	
نا�سًئا	عنه،	و

مذّكرة	تلّخ�ص	طبيعة	ووقائع	النزاع،	و د.	

مذّكرة	تلّخ�ص	الطلبات	والقيمة	التقديرّية	لأّي	مطالبة	 هـ.	
مالّية،	و

اإذا	ن�ّص	اّتفاق	التحكيم	اأو	اأّي	اّتفاق	اآخر	مكتوب	على	 و.	
ال�سم	 ذكر	 يتّم	 الأطراف،	 قبل	 من	 مني	 املحكَّ ت�سمية	
واإن	 الإلكرتوين،	 الربيد	 الربيد	وعنوان	 كاماًل	وعنوان	
قبل	 من	 امل�سّمى	 م	 للمحكَّ الهاتف،	 رقم	 معلوًما	 كان	

املحتِكم،	و

الأطراف	 بني	 اّتفاق	 اأو	 اقرتاح	 باأّي	 تتعّلق	 مذّكرة	 ز.	
التحكيم	 ومكان	 التحكيم	 هيئة	 ت�سكيل	 بخ�سو�ص	
والقانون	الواجب	التطبيق	على	مو�سوع	النزاع	ولغة	اأو	

لغات	التحكيم،	و

ر�سم	القيد	املن�سو�ص	عليه	يف	جدول	الر�سوم	)»ر�سم	 ح.	
القيد«(،	و



6

مّت	 قد	 مرفقاته	 وكّل	 الطلب	 من	 �سوًرا	 اأّن	 التاأكيد	 ط.	
اإر�سالها	اأو	يتّم	اإر�سالها	اإىل	اأطراف	التحكيم	كاّفة،	مع	
اإّما	مع	 يتّم	تقديه	 بوا�سطة	م�ستند	 الإر�سال	 ُيثبت	 ما	

الطلب	اأو	بعد	ذلك	يف	اأقرب	وقت	ممكن.

من	املمكن،	ولي�ص	من	ال�سروري،	تقدمي	طلب	التحكيم	اإىل	 	3-2
املوقع	 على	 املوجود	 النموذج	 خالل	 من	 اإلكرتونيًّا	 الغرفة	

www.bcdr-aaa.org	للغرفة	الإلكرتوين

اإذا	مّت	تقدمي	طلب	التحكيم	بطريقة	غري	اإلكرتونّية	وت�سّمن	 	٤-2
ذلك	 التحكيم	 اّتفاق	 حّدد	 �سواء	 فرد	 م	 تعيني	مكَّ الطلب	
كاّفة	 ومرفقاته	 الطلب	 تقدمي	 يجب	 املحتِكم،	 اقرتحه	 اأو	
هيئة	 تعيني	 الطلب	 ت�سّمن	 واإذا	 الغرفة.	 اإىل	 ن�سختني	 من	
مني	�سواء	حّدد	اّتفاق	التحكيم	ذلك	 حتكيم	من	ثالثة	مكَّ
اأو	اقرتحه	املحتِكم،	يقّدم	طلب	التحكيم	ومرفقاته	كاّفة	من	
اأربع	ن�سخ	اإىل	الغرفة.	وللغرفة	يف	اأّي	وقت	توجيه	املحتِكم	

اإىل	تقدمي	ن�سخ	اإ�سافّية.

املاّدة ٣
تاريخ بدء التحكيم

متى	ما	اعتربت	الغرفة،	وفق	ظاهر	احلال،	اأّن	اّتفاق	حتكيم	 	
مبوجب	املاّدة	)1-1(	موجود،	يكون	تاريخ	بدء	التحكيم	هو	
التاريخ	الذي	مّت	فيه	ت�سّلم	الغرفة	طلب	التحكيم	ور�سم	قيد	
التحكيم.	وعلى	الغرفة	اإخطار	جميع	الأطراف	بذلك	كتابة.

املاّدة ٤
الّرّد على طلب التحكيم

بدء	 تاريخ	 بعد	 من	 يوًما	 	30 خالل	 �سّده	 املحتَكم	 ُيقّدم	 	1-٤
اأطراف	 اإىل	جميع	 نف�سه	 الوقت	 الغرفة،	ويف	 اإىل	 التحكيم	
ا	كتابيًّا	على	طلب	التحكيم	)»الّرّد	على	طلب	 التحكيم،	ردًّ

التحكيم«(.
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يجب	اأن	يت�سّمن	الّرّد	على	طلب	التحكيم	اأو	يكون	م�سحوًبا	 	2-٤
مبا	ياأتي:

ال�سم	وعنوان	الربيد	وعنوان	الربيد	الإلكرتوين	ورقم	 اأ.	
الهاتف	لكّل	متَكم	�سّده	وملمّثله	القانوين	)اإن	ُوجد(،	و

بالّدعاءات	 جزئيًّا	 اأو	 ا	 كّليًّ الت�سليم	 عدم	 اأو	 الت�سليم	 ب.	
املقّدمة	من	املحتِكم	يف	طلب	التحكيم،	و

اّدعاء	 اأّي	 اأ�سا�ص	 ُت�سّكل	 التي	 الظروف	 ُتلّخ�ص	 مذّكرة	 ج.	
والقيمة	 والطلبات	 �سّده	 املحتَكم	 يقّدمه	 بالتقابل	

التقديرّية	لأّي	مطالبة	مالّية	متقابلة،	و

اإذا	ن�ّص	اّتفاق	التحكيم	اأو	اأّي	اّتفاق	اآخر	مكتوب	على	 د.	
ال�سم	 ذكر	 يتّم	 الأطراف،	 قبل	 من	 مني	 املحكَّ ت�سمية	
واإن	 الإلكرتوين،	 الربيد	 الربيد	وعنوان	 كاماًل	وعنوان	
قبل	 من	 امل�سّمى	 م	 للمحكَّ الهاتف،	 رقم	 معلوًما	 كان	

املحتَكم	�سّده،	و

املحتِكم	يف	طلب	 اأورده	 ما	 للمحتَكم	�سّده	على	 رّد	 اأّي	 هـ.	
ومكان	 التحكيم	 هيئة	 ت�سكيل	 بخ�سو�ص	 التحكيم	
التحكيم	والقانون	الواجب	التطبيق	على	مو�سوع	النزاع	

ولغة	اأو	لغات	التحكيم،	و

وكّل	 التحكيم	 طلب	 على	 الرّد	 من	 �سوًرا	 اأّن	 التاأكيد	 و.	
اأطراف	 اإىل	 اإر�سالها	 يتّم	 اأو	 اإر�سالها	 مّت	 قد	 مرفقاته	
م�ستند	 بوا�سطة	 الإر�سال	 ُيثبت	 ما	 مع	 كاّفة،	 التحكيم	
يف	 ذلك	 بعد	 اأو	 الطلب	 على	 الرد	 مع	 اإّما	 تقديه	 يتّم	

اأقرب	وقت	ممكن.

طلب	 على	 الرّد	 تقدمي	 ال�سروري،	 من	 ولي�ص	 املمكن،	 من	 	3-٤
اإلكرتونيًّا	من	خالل	النموذج	املوجود	 التحكيم	اإىل	الغرفة	

www.bcdr-aaa.org	للغرفة	الإلكرتوين	املوقع	على
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اإذا	مّت	تقدمي	الرّد	على	طلب	التحكيم	بطريقة	غري	اإلكرتونّية	 	٤-٤
م	فرد	�سواء	حّدد	اّتفاق	التحكيم	 وت�سّمن	الرّد	تعيني	مكَّ
ذلك	اأو	اقرتحه	املحتَكم	�سّده،	يجب	تقدمي	الرّد	ومرفقاته	
كاّفة	من	ن�سختني	اإىل	الغرفة.	واإذا	ت�سّمن	الرّد	تعيني	هيئة	
مني	�سواء	حّدد	اّتفاق	التحكيم	ذلك	 حتكيم	من	ثالثة	مكَّ
من	 كاّفة	 ومرفقاته	 الرّد	 ُيقّدم	 �سّده،	 املحتَكم	 اقرتحه	 اأو	
اأربع	ن�سخ	للغرفة.	وللغرفة	يف	اأّي	وقت	توجيه	املحتَكم	�سّده	

اإىل	تقدمي	ن�سخ	اإ�سافّية.

يف	 عليه	 املن�سو�ص	 الرّد	 تقدمي	 اأجل	 متديد	 للغرفة	 يجوز	 	5-٤
ًرا. هذه	املاّدة	اإن	راأت	التمديد	مربَّ

يف	 ال�سري	 يوقف	 ل	 ا	 ردًّ �سّده	 املحتَكم	 تقدمي	 عدم	 اإّن	 	٤-٦
اإجراءات	التحكيم.

املاّدة ٥
ر�سم اإدارة التحكيم

يف	اأقرب	وقت	ممكن	بعد	تقدمي	الّرّد	على	طلب	التحكيم،	 	1-5
ُمّدة	 م	رّد	على	طلب	التحكيم،	بعد	انق�ساء	 ُيقدَّ اإذا	مل	 اأو،	
تقدمي	الّرّد،	تقوم	الغرفة	بتوجيه	الأطراف	املعنّية	اإىل	دفع	
الر�سوم	 جدول	 يف	 عليه	 املن�سو�ص	 التحكيم	 اإدارة	 ر�سم	
)»ر�سم	اإدارة	التحكيم«(	والذي	يجب	دفعه	من	قبل	الطرف	
نهاية	 اأق�ساه	 موعد	 يف	 دفعه	 منهم	 املطلوب	 الأطراف	 اأو	

املُّدة	التي	حُتّددها	الغرفة.

قيمة	 زيادة	 يالئم	 مبا	 التحكيم	 اإدارة	 ر�سم	 زيادة	 تتّم	 	2-5
املطالبة	املالّية	يف	الدعوى	اأو	الدعوى	املتقابلة	يف	اأّي	وقت	
الزيادة	 التحكيم.	ويف	هذه	احلالة،	تكون	قيمة	تلك	 خالل	
ه	بها	 ُتوجِّ التحكيم	 ُكلف	 �سلفة	على	ح�ساب	 م�سمولة	�سمن	

الغرفة	مبوجب	اأحكام	املاّدة	)1-30(.	
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تقوم	الغرفة،	بناًء	على	تقديرها	املنفرد،	بتوجيه	الأطراف	 	3-5
تراها	منا�سبة	 التي	 �َسب	 بالنِّ التحكيم	 اإدارة	 اإىل	دفع	ر�سم	

اآخذًة	بعني	العتبار	ظروف	النزاع	كاّفًة.

يف	حال	مل	يتّم	دفع	ر�سم	اإدارة	التحكيم	يف	موعده	وبالكامل،	 	٤-5
يجوز	للغرفة	وقف	اأو	اإنهاء	اإجراءات	التحكيم.

املاّدة ٦
الإجراءات املعّجلة

ُتطّبق	اأحكام	هذه	املاّدة	حتى	لو	تعار�ست	مع	اأّي	ماّدة	اأخرى	 	1-٦
من	هذه	القواعد:

اإذا	مل	يّتفق	الأطراف	كتابًة	على	خالف	ذلك،	وكانت	 اأ.	
هناك	قيمة	مالّية	مّددة	يف	التحكيم	للطلب	ولأّي	طلب	
تتجاوز	 ل	 عليها	 املتنازع	 الكّلّية	 القيمة	 وكانت	 متقابل	

مبلغ	مليون	دولر	اأمريكي،	اأو

اإذا	اّتفق	الأطراف	كتابًة	على	تطبيق	هذه	املاّدة	بغ�ّص	 ب.	
النظر	عن	قيمة	الدعوى	اأو	الدعوى	املتقابلة.

املاّدة	)2(	 اأحكام	 املحتِكم	طلب	حتكيم	متوافًقا	مع	 ُيقّدم	 	2-٦
با�ستثناء	اأّنه	ُي�ستعا�ص	عن	اأحكام	املاّدتني	)2-2-د(	و)2-
ل	طلباته	واملبالغ	املُطالب	 2-هـ(	بتقدمي	لئحة	دعوى	ُتف�سّ
بها	مع	الوقائع	والأ�س�ص	القانونّية	التي	تدعم	اأحّقّيته	بتلك	

رورّية	لطلبه. الطلبات	مرفًقا	بها	جميع	امل�ستندات	ال�سّ

من	املمكن،	ولي�ص	من	ال�سروري،	تقدمي	طلب	التحكيم	اإىل	 	3-٦
املوقع	 على	 املوجود	 النموذج	 خالل	 من	 اإلكرتونيًّا	 الغرفة	

www.bcdr-aaa.org	للغرفة	الإلكرتوين
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اإذا	مل	ُيقّدم	املحتَكم	�سّده	اّدعاًء	متقاباًل	ُتوؤّدي	قيمته	اإىل	 	٦-٤
دولر	 مليون	 مبلغ	 على	 عليها	 املتنازع	 الكّلّية	 القيمة	 زيادة	
التحكيم	 طلب	 على	 ا	 ردًّ �سّده	 املحتَكم	 ُيقّدم	 اأمريكي،	
ُي�ستعا�ص	عن	 اأّنه	 با�ستثناء	 املاّدة	)٤(	 اأحكام	 مع	 متوافًقا	
-2-٤( املاّدة	 الوارد	يف	 الت�سليم	 عدم	 اأو	 الت�سليم	 ُمتطّلب	
ب(	وعن	ُمتطّلب	تقدمي	املذّكرة	املن�سو�ص	عليها	يف	املاّدة	
مذّكرة	 التحكيم	 طلب	 على	 الرّد	 يت�سّمن	 باأن	 )٤-2-ج(	
دفاع	ولئحة	دعوى	متقابلة	)اإن	ُوجدت(	مرفًقا	بهما	جميع	
رورّية	لدفاع	املحتَكم	�سّده	ودعواه	املتقابلة. امل�ستندات	ال�سّ

طلب	 على	 الرّد	 تقدمي	 ال�سروري،	 من	 ولي�ص	 املمكن،	 من	 	5-٦
اإلكرتونيًّا	من	خالل	النموذج	املوجود	 التحكيم	اإىل	الغرفة	

www.bcdr-aaa.org	للغرفة	الإلكرتوين	املوقع	على

اإىل	 قيمته	 ُتوؤّدي	 متقاباًل	 اّدعاًء	 �سّده	 املحتَكم	 قّدم	 اإذا	 	٦-٦
دولر	 مليون	 مبلغ	 على	 عليها	 املتنازع	 الكّلّية	 القيمة	 زيادة	
اأمريكي	ومل	يّتفق	الأطراف	كتابيًّا	على	انطباق	هذه	املاّدة	
ب�سرف	النظر	عن	قيمة	اأّي	اّدعاء	اأو	اّدعاء	متقابل،	فعندئٍذ	
ل	تنطبق	على	التحكيم	اأحكام	املواد	)٦-٤(	و)٦-7(	اإىل	
التحكيم	 طلب	 على	 الّرّد	 �سّده	 املحتَكم	 ويقّدم	 	)13-٦(

مبوجب	اأحكام	املاّدة	)٤(.

قام	 اإذا	 الأّولّيني،	 املتقابل	 والّدعاء	 الّدعاء	 تقدمي	 بعد	 	7-٦
طرف	بتعديل	قيمة	اّدعائه	اأو	اّدعائه	املتقابل	بحيث	زادت	
القيمة	الكّلّية	املتنازع	عليها	على	مبلغ	مليون	دولر	اأمريكي،	
ت�ستمّر	اإدارة	الق�سّية	مبوجب	اأحكام	هذه	املاّدة،	ما	مل	يّتفق	
هيئة	 اأو	 الغرفة	 قّررت	 اإذا	 اأو	 الأطراف	على	خالف	ذلك،	

التحكيم	خالف	ذلك.

ُوجد	 اإن	 حتى	 فرد	 م	 من	مكَّ م�سّكلة	 التحكيم	 هيئة	 تكون	 	٦-٨
اّتفاق	خمالف	بني	الأطراف.
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م	من	قبل	الأطراف	مًعا	ب�سكل	كتابيّ،	 ما	مل	تتّم	ت�سمية	مكَّ 	٦-٩
م	يف	اأ�سرع	وقت	ممكن	بعد	ت�سّلم	 تقوم	الغرفة	بتعيني	مكَّ

الرّد	على	طلب	التحكيم.

الأطراف	 اإىل	 اإبطاء	 دون	 من	 ُتر�سل	 اأن	 الغرفة	 على	 يجب	 	10-٦
كاّفة	اإ�سعاًرا	كتابيًّا	بتعيني	هيئة	التحكيم.	

تبًعا	 منا�سًبا	 ترى	 كما	 التحكيَم	 التحكيِم	 هيئُة	 ُتدير	 	11-٦
املعّجلة	 الطبيعة	 يراعي	 وب�سكل	 نزاع	 كّل	 وظروف	 لطبيعة	
لالإجراءات،	ولها	اأن	تقّرر	ما	اإذا	كان	يتعنّي	على	الأطراف	
تقدمي	املزيد	من	املذّكرات	الكتابّية،	واإذا	ما	قّررت	ذلك	فلها	
حتديد	اجلدول	الزمني	لتقديها،	كما	لها	اأن	تقّرر	ما	اإذا	
املقّدمة	 الأوراق	 اإىل	 فقط	 بال�ستناد	 �سُينَظر	 التحكيم	 كان	

من	الأطراف	ومن	دون	مرافعة	�سفوّية.	

ما	مل	يّتفق	الأطراف	اأو	تقّرر	الغرفة	خالف	ذلك،	تقوم	هيئة	 	12-٦
التحكيم	باإ�سدار	احلكم	النهائي	يف	ُمّدة	ل	تتعّدى	30	يوًما	

من	بعد	اإقفال	باب	املرافعات.

الإجراءات	 هذه	 يف	 ال�سادر	 التحكيم	 بحكم	 يتعّلق	 فيما	 	13-٦
املعّجلة،	ُتخت�سر	ُمدد	الـ	30	يوًما	املذكورة	يف	املاّدة	)37(	

لتف�سري	اأو	ت�سحيح	حكم	التحكيم	اإىل	15	يوًما.
املاّدة ٧

املرا�سالت الكتابّية واملُدد
ممّثله	 ي�سمل	 )مبا	 طرٍف	 اأّي	 من	 الكتابّية	 املرا�سالت	 	1-7
	اأو	 القانوين(	اأو	من	هيئة	التحكيم	اأو	من	الغرفة،	املر�سلة	لأيٍّ
ا	اأو	بوا�سطة	 كّل	من	املذكورين	اأعاله،	ُيكن	ت�سليمها	�سخ�سيًّ
�سركات	التو�سيل	ال�سريع	اأو	من	خالل	خدمة	الربيد	امل�سّجل	
اإلكرتونّية	 طريقة	 اأّي	 اأو	 الفاك�ص	 اأو	 الإلكرتوين	 الربيد	 اأو	
اأخرى	توّفر	ما	يفيد	اأّن	املرا�سلة	الكتابّية	قد	مّت	اإر�سالها.	
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يبداأ	احت�ساب	اأّي	ُمّدة	زمنّية	مبوجب	هذه	القواعد	من	اليوم	 	2-7
واإذا	 اإليه.	 املُر�سل	 الكتابّية	من	قبل	 املرا�سلة	 لت�سّلم	 التايل	
تعطيل	 يوم	 اأو	 ر�سمّية	 عطلة	 يوم	 املُّدة	 تلك	 نهاية	 �سادفت	
اأّول	يوم	عمل	 اإليه،	متتّد	نهاية	املُّدة	اإىل	 يف	موطن	املُر�سل	
التعطيل	 واأّيام	 الر�سمّية	 العطل	 اأّيام	 احت�ساب	 يتّم	 يليها.	
التي	تقع	�سمن	فرتة	�سريان	املُّدة	الزمنّية	من	�سمن	املُّدة	

نف�سها.	

اأّي	موعد	زمني	اإذا	مّت	 ُتعترب	املرا�سلة	الكتابّية	قد	التزمت	 	3-7
انتهاء	 يوم	 يف	 اأو	 قبل	 املاّدة،	 هذه	 لأحكام	 وفًقا	 اإر�سالها،	

املوعد	الزمني.

ما	مل	تاأمر	هيئة	التحكيم	بخالف	ذلك،	تكون	اأّي	مرا�سلة	 	٤-7
اإىل	 اإي�سالها	 مّت	 اإذا	 طرف	 من	 املت�سلَّمة	 بحكم	 كتابّية	
العنوان	املوّفر	من	هذا	الطرف،	ويف	حال	عدم	توفري	عنوان	
للطرف	 معروف	 عنوان	 اآخر	 على	 اإي�سالها	 مّت	 اإذا	 مّدد،	

املُر�سل	اإليه.

ذلك	 يف	 مبن	 لالأطراف،	 يجوز	 التحكيم	 هيئة	 تعيني	 عند	 	5-7
ن�سخ	يف	 اإر�سال	 كتابيًّا	مع	 القانونّيني،	خماطبتها	 ممّثليهم	

الوقت	نف�سه	اإىل	باقي	الأطراف	واإىل	الغرفة.

املاّدة ٨
عدد املحكَّمني وجن�سّياتهم

ثالثة	 اأو	 فرد	 م	 مكَّ من	 التحكيم	 هيئة	 ت�سّكل	 اأن	 يجب	 	1-٨
عدد	 على	 كتابًة	 الأطراف	 يّتفق	 مل	 حال	 ويف	 مني.	 مكَّ
م	فرد،	ما	مل	 ل	من	مكَّ مني،	فاإّن	هيئة	التحكيم	ُت�سكَّ املحكَّ
تقّرر	الغرفة	وفق	تقديرها	املنفرد	ت�سكيل	هيئة	حتكيم	من	
مني	اآخذًة	بعني	العتبار	جميع	الظروف	املحيطة	 ثالثة	مكَّ

بالنزاع.	
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اإذا	كان	الأطراف	من	جن�سّيات	خمتلفة،	ل	ُيكن	ل�سخ�ص	 	2-٨
م	فرد	اأو	كرئي�ص	 	كمحكَّ ُمنتٍم	اإىل	جن�سّية	اأّي	طرف	اأن	ُيعنيَّ
هيئة	حتكيم،	اإّل	اإذا	اّتفق	جميع	الأطراف	كتابًة	على	ذلك	اأو	
ــ	يف	حال	عدم	وجود	اّتفاق	مكتوب	كهذا	ــ	اإذا	قّررت	الغرفة	
ذلك	اآخذًة	بعني	العتبار	جميع	الظروف	املحيطة	بالنزاع.	

املاّدة ٩
تعيني املحكَّمني

م	فرد،	يجوز	لالأطراف	الّتفاق	 يف	حال	ا�ستوجب	تعيني	مكَّ 	1-٩
م	كتابيًّا	لتقوم	الغرفة	بتعيينه. �سويًّا	على	ت�سمية	املحكَّ

م	الفرد	خالل	15	 اإذا	مل	يّتفق	الأطراف	على	ت�سمية	املحكَّ 	2-٩
يوًما	من	بعد	تقدمي	الرّد	على	طلب	التحكيم،	اأو	خالل	15	
يوًما	من	بعد	انتهاء	ُمّدة	تقدمي	الرّد	على	طلب	التحكيم:

يجب	على	الغرفة	ويف	اأ�سرع	وقت	ممكن	اأن	ُتر�سل	لكّل	 اأ.	
ثالثة	 على	 حتتوي	 متطابقًة	 قائمًة	 مًعا	 اآن	 يف	 طرف	
مالءمتهم	 الغرفة	 ترى	 مني	 ملحكَّ الأقل	 على	 اأ�سماء	

للتعيني،	و

ت�سّلم	 بعد	 من	 يوًما	 	15 خالل	 طرف	 كّل	 على	 يجب	 	 ب.	
ال�سم/ �سطب	 بعد	 الغرفة	 اإىل	 يعيدها	 اأن	 القائمة،	
الأ�سماء	املعرت�ص	عليه/عليها	وترقيم	الأ�سماء	املتبّقية	

ح�سب	الأف�سلّية،	و

	2-٩( املاّدة	 يف	 املذكورة	 يوًما	 	15 الـ	 ُمّدة	 انتهاء	 بعد	 	ج.	
)ب((،	يجب	على	الغرفة	ويف	اأ�سرع	وقت	ممكن	تعيني	
املُعادة	 القوائم	 مني	يف	 املحكَّ لرتتيب	 وفًقا	 فرد	 م	 مكَّ

للغرفة	من	كّل	طرف،	و
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اإذا	مل	يلتزم	اأّي	من	الأطراف	مُبّدة	الـ	15	يوًما	املذكورة	 د.	
يف	املاّدة	)٩-2	)ب((	لإعادة	القائمة	للغرفة،	اعُتربت	
الأ�سلّية	 بالقائمة	 الواردة	 مني	 املحكَّ اأ�سماء	 جميع	

مقبولًة	من	ذلك	الطرف.

م	الفرد	لأّي	�سبب	كان	وفًقا	لالآلّية	 يف	حال	تعّذر	تعيني	املحكَّ 	3-٩
الواردة	يف	املاّدة	)٩-	2(	اأو	يف	حال	قّررت	الغرفة،	اآخذًة	
بعني	العتبار	كّل	الظروف	املحيطة	بالنزاع،	اأّن	تلك	الآلّية	
غري	مالئمة،	وجب	على	الغرفة	ويف	اأ�سرع	وقت	ممكن	تعيني	

م	فرد	من	اختيارها.	 مكَّ

مني،	ومل	يلتزم	املحتِكم	 يف	حال	ا�سـتوجب	تعيني	ثالثة	مكَّ 	٩-٤
يلتزم	 مل	 اأو	 )2-2)و((،	 املـاّدة	 مبوجـب	 م	 مكَّ بت�سـمية	
)٤-2)د((،	 املاّدة	 مبوجب	 م	 بت�سمية	مكَّ �سّده	 املحتَكم	
عن	 نيابة	 مني	 مكَّ اأو	 م	 مكَّ اختيار	 الغرفة	 على	 وجب	

ًما. 	مكَّ الطرف	اأو	الأطراف	التي	مل	ُت�َسمِّ

مع	مراعاة	اأحكام	املاّدة	)٩-٦(،	يجوز	لالأطراف	الّتفاق	 	5-٩
وي�ستوجب	 التحكيم،	 هيئة	 رئي�ص	 ت�سمية	 اآلّية	 على	 كتابًة	

اللتزام	بتلك	الآلّية.

اإذا	مل	يّتفق	الأطراف	على	اآلّية	ت�سمية	رئي�ص	هيئة	التحكيم	 	٩-٦
الآلّية	 الهيئة	مبوجب	 رئي�ص	 ت�سمية	 �سبب،	 لأّي	 تعّذرت،	 اأو	
املّتفق	عليها،	وجب	اختيار	رئي�ص	الهيئة	مبوجب	اآلّية	القوائم	
الواردة	يف	املاّدة	)٩-	2(،	اإّل	يف	حال	قّررت	الغرفة،	اآخذًة	
بعني	العتبار	كّل	الظروف	املحيطة	بالنزاع،	اأّن	تلك	الآلّية	
هيئة	 رئي�ص	 باختيار	 حينها	 الغرفة	 فتقوم	 مالئمة،	 غري	

التحكيم.		

مني	 املحكَّ يتّم	فيها	اختيار	 التي	 الطريقة	 النظر	عن	 بغ�ّص	 	7-٩
الثالثة،	فاإّنه	يجب	على	الغرفة	ويف	اأ�سرع	وقت	ممكن	تعيني	

هيئة	التحكيم.
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واّتفق	 مني،	 مكَّ ثالثة	 اإىل	 �سُيحال	 النزاع	 كان	 حال	 يف	 	٩-٨
وكان	 ًما	 مكَّ �سي�سّمي	 طرف	 كّل	 اأّن	 على	 كتابًة	 الأطراف	
كّل	 على	 وجب	 �سّده،	 متَكم	 اأو	 متِكم	 من	 اأكرث	 هناك	
متَكم	 اأو	 متِكمني	 كانوا	 �سواء	 املتعّددة،	 الأطراف	
واإذا	 قبلهم.	 من	 م	 ت�سمية	مكَّ على	 مًعا	 الّتفاق	 �سّدهم،	
تعّذر	ذلك،	وجب	على	الغرفة	تعيني	هيئة	التحكيم	من	دون	

الرجوع	اإىل	اأّي	ا�سم	ُم�سّمى	من	اأّي	طرف.	

العتبار	 يف	 الأخذ	 ٍم	 مكَّ تعيني	 عند	 الغرفة	 على	 يجب	 	٩-٩
التحكيم،	 مكان	 التطبيق،	 الواجب	 القانون	 النزاع،	 طبيعة	
م	املحتمل،	 لغة	التحكيم،	جن�سّيات	الأطراف	وجن�سّية	املحكَّ
م	املحتمل	للنظر	يف	التحكيم،	 مدى	توافر	الوقت	لدى	املحكَّ
مني	الآخرين،	 م	املحتمل	بالأطراف	وباملحكَّ اأّي	عالقة	للمحكَّ

ة	بالنزاع. وكّل	الظروف	الأخرى	اخلا�سّ

الأطراف	 اإىل	 اإبطاء	 دون	 ُتر�سل	من	 اأن	 الغرفة	 على	 يجب	 	10-٩
كاّفًة	اإ�سعاًرا	كتابيًّا	بتعيني	هيئة	التحكيم.	

املاّدة ١٠
حيدة املحكَّمني وا�ستقاللّيتهم 

مني	اأن	يكونوا	با�ستمرار	واأن	يحافظوا	 يجب	على	جميع	املحكَّ 	1-10
دائًما	على	حيدتهم	وا�ستقاللّيتهم	عن	الأطراف،	ول	يجوز	

	من	الأطراف. م	اأن	يتبّنى	دور	املُدافع	عن	اأيٍّ للمحكَّ

اأّي	 عن	 نيابة	 الت�سّرف	 يّدعي	 	 لأيٍّ اأو	 طرف	 لأّي	 يجوز	 ل	 	2-10
للتحكيم	 املُر�ّسح	 م	 املحكَّ مع	 منفرد	 ب�سكل	 التوا�سل	 طرف	
ب�ساأن	النزاع	اإّل	اإذا	كان	الهدف	من	ذلك	اإعالمه	بالطبيعة	
العاّمة	للنزاع	ومناق�سة	مدى	توافر	الوقت	لديه	للم�ساركة	يف	
هيئة	التحكيم	والتحّقق	مّما	اأذا	كان	هناك	اأّي	تعار�ص	يف	
امل�سالح	اأو،	ومع	اّتفاق	جميع	الأطراف	كتابًة،	مناق�سة	مدى	
مالءمة	مر�ّسحني	لت�سميتهم	لرئا�سة	هيئة	التحكيم	يف	حال	
مني	امل�سّمني	امل�ساركة	يف	ذلك	 اأو	املحكَّ كان	على	الأطراف	

الختيار.
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	يّدعي	 اأو	لأيٍّ التحكيم	ل	يجوز	لأّي	طرف	 بعد	تعيني	هيئة	 	3-10
مع	 منفرد	 ب�سكل	 التوا�سل	 طرف	 اأّي	 عن	 نيابة	 الت�سّرف	

هيئة	التحكيم	اأو	مع	اأّي	ع�سو	من	اأع�سائها.
م	ان	يوّفر	للغرفة	�سريًة	 قبل	قبول	التعيني،	يجب	على	املحكَّ 	٤-10
الذي	 وال�ستقاللّية	 احليدة	 اإقرار	 توقيع	 وعليه	 ذاتّيًة،	
اأّي	ظروف	قد	تثري	�سكوًكا	 للغرفة	عن	 م	 يف�سح	فيه	املحكَّ
مرّبرًة	يف	حيدته	اأو	ا�ستقاللّيته،	وعليه	تاأكيد	توافر	الوقت	

لديه	للم�ساركة	يف	هيئة	التحكيم	ب�سكل	منتظم.
هيئة	 تعيني	 وقبل	 لالأطراف	 توّفر	 اأن	 اإّما	 الغرفة	 على	 	5-10
م	 مكَّ بكّل	 اخلا�ص	 وال�ستقاللّية	 احليدة	 اإقرار	 التحكيم	
اإخطارهم	باملُّدة	الزمنّية	املحّددة	لإبداء	تعليقهم	على	 مع	
اإجراءات	 اأن	ت�ستمّر،	بح�سب	تقديرها،	يف	 اإقرار،	واإّما	 كّل	
اإ�سعارهم	 الإقرارات	لالأطراف	عند	 ُتوّفر	 ثّم	 التعيني	ومن	
بتعيني	هيئة	التحكيم،	من	دون	الإخالل	بحّق	اأّي	طرف	يف	

م	وفًقا	للماّدة	)11(. رّد	املحكَّ
اأّي	مرحلة	من	مراحل	التحكيم	 يف	حال	طراأت	ظروف	يف	 	٦-10
م،	وجب	 قد	ُتثري	�سكوًكا	مرّبرة	يف	حيدة	اأو	ا�ستقاللّية	املحكَّ
الظروف	 تلك	 عن	 الإف�ساح	 اإبطاء	 دون	 ومن	 م	 املحكَّ على	
	من	اأع�ساء	هيئة	التحكيم	الآخرين	وللغرفة.			 لالأطراف	ولأيٍّ
ح	 املُف�سَ املعلومات	 اأّن	 اعتقاده	 يعني	 ل	 م	 املحكَّ اإف�ساح	 اإّن	 	7-10
عنها	تثري	يف	الواقع	�سكوًكا	مرّبرًة	يف	حيدته	اأو	ا�ستقاللّيته.

املاّدة ١١
م رّد املحكَّ

م	اإذا	توافرت	ظروف	تثري	 ُيكن	لأّي	طرف	طلب	رّد	اأّي	مكَّ 	1-11
م	املطلوب	رّده،	 �سكوًكا	مرّبرًة	ب�ساأن	حيدة	اأو	ا�ستقاللّية	املحكَّ
على	اأّنه	بعد	تعيني	هيئة	التحكيم	ل	يجوز	لأّي	طرف	طلب	رّد	
اإذا	كان	طلب	 اإّل	 اأو	�سارك	يف	ت�سميته	 م	قام	بت�سميته	 مكَّ
الرّد	مبنيًّا	على	اأ�سباب	مل	تكن	معلومة	لديه	قبل	تعيني	هيئة	

التحكيم.
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اإىل	 ُيقّدم	 اأن	 م	 مكَّ رّد	 يف	 الراغب	 الطرف	 على	 يجب	 	2-11
التحكيم	 هيئة	 واإىل	 الأخرى	 الأطراف	 جميع	 واإىل	 الغرفة	
م،	ُم�سّرًحا	فيه	بالوقائع	والظروف	 طلًبا	مكتوًبا	برّد	املحكَّ
تاريخ	 بعد	 من	 يوًما	 	15 خالل	 الرّد	 طلب	 عليها	 بنى	 التي	
تقدمي	 عدم	 ويكون	 اإليها.	 امل�سار	 والظروف	 بالوقائع	 علمه	
م	خالل	الوقت	املحّدد	مُبّدة	الـ	15	يوًما	 طرف	طلب	رّد	مكَّ

هذه	تنازًل	عن	حّقه	يف	طلب	الرّد.		

م	الذي	مّت	تقدمي	طلب	 يجب	على	الغرفة	اإلغاء	تعيني	املحكَّ 	3-11
كتابًة	 الأطراف	 اّتفق	جميع	 اأو	 م	 املحكَّ تنّحى	 لرّده	يف	حال	
على	رّده.	ول	تعني	اأّي	من	احلالتني	املوافقة	على	�سّحة	طلب	

م.		 رّد	املحكَّ

خالل	 الرّد	 طلب	 على	 الأطراف	 جميع	 يّتفق	 مل	 حال	 يف	 	٤-11
يتنّح	 مل	 اأو	 م	 املحكَّ رّد	 طلب	 ت�سّلم	 تاريخ	 بعد	 من	 يوًما	 	15
م	املطلوب	رّده،	وجب	على	الغرفة	اأن	تف�سل	يف	طلب	 املحكَّ
الرّد،	بعد	اأن	تطلب،	يف	حال	ارتاأت	ذلك	�سروريًّا	ومنا�سًبا،	
املطلوب	 م	 املحكَّ من	 الرّد	 طلب	 عن	 اإ�سافّية	 معلومات	
هيئة	 اأع�ساء	 من	 اآخر	 ع�سو	 اأّي	 ومن	 الأطراف	 ومن	 رّده	

التحكيم.

تبليغه	 ويجب	 ومعّلاًل،	 ونهائيًّا	 مكتوًبا	 الغرفة	 قرار	 يكون	 	5-11
من	 اآخر	 ع�سو	 ولأّي	 ولالأطراف	 رّده	 املطلوب	 م	 للمحكَّ

اأع�ساء	هيئة	التحكيم.		

م	نتيجة	لطلب	الرّد،	وجب	على	 يف	حال	مّت	اإلغاء	تعيني	املحكَّ 	٦-11
يرتّتب	 ونفقات	 اأتعاب	 هناك	 كانت	 اإذا	 ما	 حتديد	 الغرفة	

م	مقابل	خدماته. دفعها	اإىل	املحكَّ

لأغرا�ص	 التحكيم	 ُكلف	 من	 جزًءا	 الرّد	 طلب	 ُكلف	 ُتعترب	 	7-11
املاّدة	)3٦(.
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املاّدة ١٢
م ا�ستبدال املحكَّ

احلالت	 يف	 ا�ستبداله	 ويتّم	 م	 املحكَّ تعيني	 الغرفة	 ُتبطل	 	1-12
التالية:	

م	كتابيًّا	وقبول	الغرفة	ا�ستقالته،	اأو ا�ستقالة	املحكَّ اأ.	

م	بعد	قبول	طلب	الرّد،	اأو عزل	املحكَّ ب.	

الغرفة	 اإىل	 تقدمي	جميع	الأطراف	طلًبا	كتابيًّا	ومعّلاًل	 ج.	
م،	اأو لإبطال	تعيني	املحكَّ

باإعالم	 ثالثّية	 حتكيم	 هيئة	 يف	 اإثنني	 َمني	 مكَّ قيام	 د.	
الغرفة	وفًقا	للماّدة	)15-5(	بقرارهما	عدم	ال�ستمرار	
الثالث	من	هيئة	 الع�سو	 التحكيم	من	دون	م�ساركة	 يف	

م	الغائب،	اأو التحكيم،	و�سرورة	ا�ستبدال	املحكَّ

يعد	 مل	 م	 املحكَّ اأّن	 ومببادرتها	 الغرفة	 قّررت	 اإذا	 هـ.	
ي�ستطيع	اأداء	املهام	امل�سندة	اإليه،	اأو	ل	يت�سّرف	بحيدة	
ُي�سارك	يف	 ل	 اأّنه	 اأو	 الأطراف،	 اأحد	 وا�ستقاللّية	جتاه	
التحكيم	طبًقا	ملهام	هيئة	التحكيم	املن�سو�ص	عليها	يف	

املاّدتني	)1٦-1(	و)2-1٦(.

طبًقا	 م	 مكَّ ا�ستبدال	 يف	 النظر	 عند	 الغرفة	 على	 يجب	 	2-12
املطلوب	 م	 املحكَّ من	 	 كالًّ تدعو	 ان	 )12-1)هـ((	 للماّدة	
هيئة	 اأع�ساء	 من	 اآخر	 ع�سو	 واأّي	 والأطراف	 ا�ستبداله	
زمنّية	 ُمّدة	 خالل	 وذلك	 كتابًة	 اآرائهم	 لتقدمي	 التحكيم	

معقولة	حُتّددها	الغرفة.

اأو	 للماّدة	)12	-1(،	 وفًقا	 م	 ا�ستبدال	مكَّ ي�ستوجب	 حني	 	3-12
م،	للغرفة	اخليار	يف	اأن	تّتبع،	من	دون	اأن	 يف	حال	وفاة	املحكَّ

تكون	ملزمة	بذلك،	اإجراءات	الت�سمية	الأ�سلّية.
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م	البديل،	ُت�ستكمل	الإجراءات	من	املرحلة	 عند	تعيني	املحكَّ 	٤-12
اإذا	 اإّل	 اأداء	مهامه،	 م	املُ�ستبدل	عن	 التي	توّقف	فيها	املحكَّ
ارتاأت	هيئة	التحكيم	غري	ذلك	بعد	اإعطاء	الأطراف	فر�سة	

معقولة	لتقدمي	تعليقاتهم.
املاّدة ١٣

اأمني �سّر هيئة التحكيم
اإذا	رغبت	هيئة	التحكيم،	يف	اأّي	وقت	اأثناء	�سري	التحكيم،	 	1-13
مع	 الغرفة،	 تزويد	 عليها	 وجب	 اإدارّي،	 �سّر	 اأمني	 تعيني	 يف	

ن�سخة	لالأطراف،	مبا	يلي:

الإلكرتوين	 الربيد	 وعنوان	 الربيدي	 والعنوان	 ال�سم	 اأ.	
ورقم	الهاتف	لل�سخ�ص	املُقرتح	تعيينه،	و

املُقرتح	 ال�سخ�ص	 موؤّهالت	 عن	 خمت�سر	 	 كتابيّ بيان	 ب.	
تعيينه	ووظيفته،	و

بدل	اأتعاب	ال�ساعة	املُقرتح	لل�سخ�ص	املُقرتح	تعيينه،	و	 ج.	

اأمني	 بها	 يقوم	 اأن	 املُقرتح	 املهام	 عن	 خمت�سر	 بيان	 د.	
تقوم	 التي	 تلك	 مع	 تتعار�ص	 اأن	 يجوز	 ل	 التي	 ال�سّر	
ول	 للقواعد،	 وفًقا	 للتحكيم	 اإدارتها	 �سمن	 الغرفة	 بها	
اأن	مُتّثل	تخوياًل	ملمار�سة	�سالحّيات	هيئة	التحكيم	يف	

اّتخاذ	القرارات.

يقوم	اأمني	ال�سّر	باأداء	عمله	دائًما	بناًء	على	تعليمات	وحتت	 	2-13
ت�سّرفاته	 عن	 م�سوؤولة	 تكون	 التي	 التحكيم	 هيئة	 اإ�سراف	

املتعّلقة	بالتحكيم.

قبل	 من	 كتابّية	 موافقة	 بعد	 فقط	 ال�سّر	 اأمني	 تعيني	 يتّم	 	3-13
اإقرار	احليدة	 الغرفة	وجميع	الأطراف،	وفقط	بعد	توقيعه	
التحكيم	 هيئة	 ولأع�ساء	 لالأطراف	 ُمف�سًحا	 وال�ستقاللّية	
وللغرفة	عن	اأّي	ظروف	قد	ُتثري	�سكوًكا	مرّبرًة	يف	حيدته	اأو	

ا�ستقاللّيته.
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اإذا	طراأت	يف	اأّي	وقت	بعد	تعيني	اأمني	ال�سّر	ظروف	قد	تثري	 	٤-13
�سكوًكا	مرّبرًة	يف	حيدته	اأو	ا�ستقاللّيته،	وجب	عليه	الإف�ساح	
عن	تلك	الظروف	من	دون	اإبطاء	لالأطراف	ولأع�ساء	هيئة	

التحكيم	وللغرفة.

يجوز	طلب	رّد	اأمني	ال�سّر	اإذا	ُوجدت	ظروف	قد	تثري	�سكوًكا	 	5-13
مرّبرًة	يف	حيدته	اأو	ا�ستقاللّيته	وحينها	تنطبق	اأحكام	املاّدة	

)11(	على	ذلك	الطلب.

املاّدة ١٤
تدابري احلماية الطارئة

يجوز	لأّي	طرف	عند	تقدمي	طلب	التحكيم	اأو	بعد	تقديه،	 	1-1٤
اإىل	 ُيقّدم	طلًبا	مكتوًبا	 اأن	 ولكن	قبل	تعيني	هيئة	التحكيم،	
الأطراف	 باقي	 اإىل	 عنه	 ن�سخة	 نف�سه	 الوقت	 ويف	 الغرفة	
الطارئة	لإ�سدار	تدابري	ذات	طبيعة	 م	لالأمور	 لتعيني	مكَّ
التدابري	 نوع	 على	 الطلب	 هذا	 ي�ستمل	 اأن	 ويجب	 طارئة.	
لأحّقّية	 القانوين	 وال�سند	 طارئة	 كونها	 واأ�سباب	 املطلوبة،	
الطرف	يف	املطالبة	بها.	ويتّم	تقدمي	الطلب	وفًقا	لأّي	من	
يت�سّمن	 اأن	 ويجب	 	،)1-7( املاّدة	 يف	 املذكورة	 الو�سائل	
الطلب	ت�سريًحا	يفيد	اأنه	مّت	اإخطار	كّل	الأطراف	الأخرى	

بتقدمي	الطلب.

يجب	اأن	يرتافق	طلب	كهذا	مع	�سداد	ر�سم	املحّكم	الطارئ	 	2-1٤
املن�سو�ص	عليه	يف	جدول	الر�سوم	واإّل	اعُترب	الطلب	كاأّنه	مل	

يتّم	ت�سّلمه.

اأحكام	املواد	)3(	و)1٤-1(	و)1٤-2(،	يجب	 مع	مراعاة	 	3-1٤
م	الأمور	الطارئة	لنظر	الطلب	خالل	 على	الغرفة	تعيني	مكَّ
يومي	عمل	من	بعد	ت�سّلم	طلب	التدابري	الطارئة	اأو	يف	اأ�سرع	

وقت	ممكن	بعد	ذلك.
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م	الأمور	الطارئة	املتوّقع	تعيينه	اأن	ُيف�سح	للغرفة	 على	مكَّ 	٤-1٤
قبل	قبول	التعيني	عن	اأّي	ظروف	قد	تثري	�سكوًكا	مرّبرًة	يف	
حيدته	اأو	ا�ستقاللّيته.	ويف	حال	الإف�ساح	عن	اأّي	ظروف	من	
ذلك	النوع،	على	الغرفة	عدم	ال�ستمرار	يف	اإجراءات	تعيينه	
ي�ستوجب	 ظروف	 اأّي	 لديه	 توجد	 ل	 اآخر	 م	 مكَّ تعيني	 بل	
تقّدم	 اإذا	 اأعاله،	 جاء	 الرغم	مما	 وعلى	 	 عنها.	 الإف�ساح	
ي�ستوجب	 الطارئة،	 الأمور	 م	 رّد	مكَّ الأطراف	بطلب	 اأحد	
بعد	 من	 عمل	 يومي	 خالل	 كتابًة	 الطلب	 ذلك	 تقدمي	 عليه	
الطارئة.	 الأمور	 م	 مكَّ بتعيني	 لالأطراف	 الغرفة	 اإخطار	
الأطراف	 واإخطار	 الطلب	 ذلك	 يف	 البّت	 الغرفة	 وعلى	
بقرارها	كتابيًّا	خالل	يومي	عمل	اإ�سافّيني	اأو	يف	اأ�سرع	وقت	

ممكن	بعد	ذلك.

الطارئة	 الإجراءات	 يف	 ال�سري	 الطارئة	 الأمور	 م	 ملحكَّ 	5-1٤
الطلب.	 وظروف	 مع	طبيعة	 منا�سبة	 يراها	 التي	 بالطريقة	
خالل	 الأحوال	 كّل	 ويف	 وقت	ممكن	 اأ�سرع	 يف	 عليه	 ويجب	
كتابًة	 الأطراف	 مع	 التوا�سل	 تعيينه	 بعد	 من	 عمل	 يومي	
الطارئة.	 الطلبات	 يف	 للبّت	 ا	 زمنيًّ جدوًل	 اإليهم	 ليقّدم	
ويجب	اأن	يت�سّمن	هذا	اجلدول	فر�سة	معقولة	ل�سماع	جميع	
اجلدول	 ي�سمح	 اأن	 ويجوز	 الطلب،	 بخ�سو�ص	 الأطراف	
ا	اأو	عن	طريق	التوا�سل	عرب	الهاتف	 بجل�سة	�سفهّية	ح�سوريًّ

اأو	عرب	الفيديو	واأن	ي�سمح	بتقدمي	مذّكرات	كتابّية.

م	الأمور	الطارئة	�ُسلطات	هيئة	التحكيم	نف�سها	 يكون	ملحكَّ 	٦-1٤
مبوجب	املاّدة	)27(،	مبا	يف	ذلك	حتديد	اخت�سا�سه	والبّت	
يف	اأّي	نزاع	ين�ساأ	بخ�سو�ص	نطاق	تطبيق	هذه	املاّدة	)1٤(.
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م	الأمور	الطارئة	ال�ُسلطة	يف	اأن	ُي�سدر	على	�سكل	اأمر	 ملحكَّ 	7-1٤
اأو	حكم	اأّي	تدابري	مرحلّية	اأو	حتّفظّية	يراها	�سرورّية،	مبا	
يف	ذلك	منع	الت�سرف	اأو	اأّي	تدبري	من	�ساأنه	حماية	احلقوق	
العينّية	اأو	املحافظة	عليها.	ويكون	اأّي	اأمر	اأو	حكم	من	هذا	
املرحلي	 التدبري	 حكم	 اأو	 اأمر	 اآثار	 له	 ويكون	 معّلاًل	 القبيل	
ملِزًما	 ويكون	 	،)2٦( املاّدة	 اأحكام	 ال�سادر	مبوجب	 نف�سه	
الأطراف	 جميع	 ويتعّهد	 �سدوره.	 عند	 الأطراف	 جلميع	

بالتقّيد	باأّي	اأمر	اأو	حكم	مرحلّيني	من	دون	اإبطاء.

م	الأمور	الطارئة	يف	الطلب	الطارئ	يف	اأ�سرع	وقت	 يبّت	مكَّ 	٨-1٤
ممكن،	ويف	كّل	الأحوال	خالل	15	يوًما	من	بعد	تعيينه،	اإّل	
اإذا	اّتفق	جميع	الأطراف	كتابًة	على	متديد	تلك	املُّدة	اأو	اإذا	
وافقت	الغرفة	على	التمديد	بناًء	على	طلب	كتابّي	وُم�سبَّب	

م	الأمور	الطارئة. من	مكَّ

م	الأمور	الطارئة	اأن	يكون	م�سروًطا	 يجوز	لأمر	اأو	حكم	مكَّ 	٩-1٤
بتقدمي	كفالة	منا�سبة	من	طالب	التدابري	الطارئة.

الأمور	 م	 مكَّ قبل	 من	 ع	 املَُوقَّ احلكم	 اأو	 الأمر	 اإيداع	 يتّم	 	10-1٤
به	 الأطراف	 ُتبّلغ	جميع	 التي	بدورها	 الغرفة	 الطارئة	لدى	

يف	اأ�سرع	وقت	ممكن.

م	الأمور	الطارئة	للت�سّرف	بهذه	ال�سفة	بعد	 ل	�ُسلطة	ملحكَّ 	11-1٤
تعيني	هيئة	التحكيم.

اإّن	قيام	طرف	بالطلب	اإىل	مكمة	اأو	جهة	ق�سائّية	اأخرى	 	12-1٤
اإ�سدار	تدابري	مرحلّية	ل	ُيعترب	غري	متوافق	مع	اأحكام	هذه	
يف	 احلّق	 عن	 تنازًل	 اأو	 التحكيم	 اّتفاق	 مع	 اأو	 	)1٤( املاّدة	

التحكيم.

م	الأمور	الطارئة	التوزيع	املبدئّي	للُكلف	املرتبطة	 ُيقّرر	مكَّ 	13-1٤
خا�سًعا	 هذا	 قراره	 ويكون	 الطارئة.	 للتدابري	 طلب	 باأّي	
لتلك	 النهائّي	 التوزيع	 حتديد	 يف	 التحكيم	 هيئة	 ل�ُسلطة	

الُكلف	يف	حكم	ُت�سدره.



23

لهيئة	التحكيم	عند	تعيينها	تثبيت	اأو	اإعادة	النظر	اأو	تعديل	 	1٤-1٤
اأو	اإبطال	اأّي	حكم	اأو	اأمر	مرحلّيني	يتعّلقان	بتدابري	طارئة	

م	الأمور	الطارئة. �سادرة	عن	مكَّ

هيئة	 يف	 ع�سًوا	 يكون	 اأن	 الطارئة	 الأمور	 م	 ملحكَّ يجور	 ل	 	15-1٤
خالف	 على	 كتابًة	 الأطراف	 جميع	 يّتفق	 مل	 ما	 التحكيم	

ذلك.

م	 من	املمكن،	ولي�ص	من	ال�سروري،	تقدمي	طلب	تعيني	مكَّ 	1٦-1٤
النموذج	 خالل	 من	 اإلكرتونيًّا	 الغرفة	 اإىل	 الطارئة	 الأمور	
www.bcdr-aaa.org	للغرفة	الإلكرتوين	املوقع	على	املوجود

املاّدة ١٥
�سالحّية الأغلبّية ل�ستكمال الإجراءات

امل�ساركة	 رف�ص	 اأو	 وجيه	 �سبب	 دون	 من	 م	 مكَّ تغّيب	 اإذا	 	1-15
َمني	املتبّقَيني	ال�ستمرار	يف	التحكيم،	 يف	التحكيم،	فللمحكَّ
مبا	يف	ذلك	اإ�سدار	الأحكام	على	الرغم	من	تعّذر	م�ساركة	
يف	 ال�ستمرار	 قرار	 �سبب	 يكون	 اأن	 على	 الغائب،	 م	 املحكَّ
حكم	 اأّي	 يف	 مذكوًرا	 مني	 املحكَّ اأحد	 غياب	 يف	 التحكيم	

مني.		 ُي�سدره	باقي	املحكَّ

عند	تقرير	جواز	ال�سري	يف	التحكيم	من	دون	م�ساركة	اأحد	 	2-15
َمني	امل�سارَكني	يف	التحكيم	الأخذ	بعني	 مني،	على	املحكَّ املحكَّ
عدم	 و�سبب	 التحكيم،	 اإليها	 و�سل	 التي	 املرحلة	 العتبار	
م	يف	التحكيم	اإن	مّت	اإبداوؤه،	والتاأثري	املحتمل	 م�ساركة	املحكَّ
َمني	املتبّقَيني،	 يف	العرتاف	وتنفيذ	اأّي	حكم	�سادر	عن	املحكَّ

واأّي	م�سائل	اأخرى	ُتعترب	منا�سبة	لظروف	الق�سّية.

ال�سري	 التحكيم	 امل�ساركني	يف	 مني	 املحكَّ باقي	 قّرر	 يف	حال	 	3-15
م	الغائب،	فعليهم	اإر�سال	خطاب	 يف	التحكيم	من	دون	املحكَّ
مكتوب	ومعّلل	بذلك	اإىل	الغرفة	واإىل	الأطراف	كاّفة	واإىل	

م	الغائب. املحكَّ



24

يف	 ال�سري	 التحكيم	 يف	 امل�ساركني	 مني	 املحكَّ لباقي	 يجوز	 ل	 	٤-15
الغرفة	 موافقة	 دون	 من	 الغائب	 م	 املحكَّ دون	 من	 التحكيم	
الغرفة	 ُتعلن	 املوافقة،	 هذه	 توافر	 عدم	 حال	 ويف	 الكتابّيّة.	
م	بديل	وفًقا	 م	الغائب	�ساغًرا،	ويتّم	تعيني	مكَّ مكان	املحكَّ

لأحكام	املاّدة	)12(.

التحكيم	 يف	 ال�سري	 عدم	 مني	 املحكَّ باقي	 قّرر	 وقت	 اأّي	 يف	 	5-15
م	الغائب،	عليهم	اإر�سال	خطاب	مكتوب	اإىل	 من	دون	املحكَّ
الغرفة	واإىل	جميع	الأطراف	بذلك.	وتقوم	الغرفة	باإعالن	
م	بديل	وفًقا	 م	الغائب	�ساغًرا	ويتّم	تعيني	مكَّ مكان	املحكَّ

لأحكام	املاّدة	)12(.

املاّدة ١٦
اإدارة التحكيم

منا�سبة	 تراها	 طريقة	 باأّي	 التحكيم	 اإدارة	 التحكيم	 لهيئة	 	1-1٦
�سمن	�سوابط	هذه	القواعد،	مبا	يف	ذلك	اّتخاذ	القرارات	
يف	م�سائل	اأّولّية	وف�سل	التحكيم	اإىل	اأكرث	من	جزء،	�سرط	
اأن	ُيعاَمل	الأطراف	بعدالة	وُيعَطى	كّل	طرف	الفر�سة	ل�سماع	

اأقواله	وعر�ص	ق�سّيته.

على	هيئة	التحكيم	اإدارة	التحكيم	ب�سكل	ُي�سّرع	الف�سل	يف	 	2-1٦
النزاع،	متفاديًة	اأّي	تاأخري	اأو	نفقات	غري	�سرورّيني.

يجب	على	هيئة	التحكيم	بعد	تعيينها	ومن	دون	اإبطاء	عقد	 	3-1٦
ا	اأو	عن	طريق	التوا�سل	 اجتماع	اأّويل	مع	الأطراف	ح�سوريًّ
عرب	الفيديو	اأو	عرب	الهاتف	بغر�ص	تنظيم	وجدولة	والّتفاق	
على	اإجراءات	ال�سري	يف	التحكيم	مبا	يف	ذلك	حتديد	املُدد	
ولالأطراف،	 وللهيئة	 الأطراف.	 من	 مذّكرات	 اأّي	 لتقدمي	
عند	حتديد	الإجراءات	للق�سّية،	الأخذ	بعني	العتبار	كيف	
ُيِكن	ا�ستعمال	و�سائل	التكنولوجيا،	مبا	يف	ذلك	الّت�سالت	

الإلكرتونّية،	جلعل	الإجراءات	اأكرث	فعالّيًة	واقت�ساًدا.
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يجب	على	الأطراف	بذل	كّل	جهٍد	لتفادي	اأّي	اإبطاء	وتكلفة	 	٤-1٦
غري	�سرورّيني	يف	التحكيم.	

القرائن	 وا�ستخال�ص	 الُكلف،	 توزيع	 التحكيم	 لهيئة	 يجوز	 	5-1٦
خطوات	 اأّي	 واّتخاذ	 الأطراف،	 اأحد	 �سد	 �سلبي	 ب�سكل	
ونزاهة	 فعالّية	 حلماية	 �سرورّية	 تكون	 قد	 اإ�سافّية	

التحكيم.

املاّدة ١٧
املذّكرات الكتابّيّة الإ�سافّية

الأطراف	 بني	 خمالف	 	 كتابّيّ اّتفاق	 وجود	 عدم	 حال	 يف	 	1-17
اأو	عدم	 التحكيم	 هيئة	 مغايرة	من	 تعليمات	 وجود	 اأو	عدم	
تطبيق	اأحكام	املاّدة	)٦(،	تقوم	الأطراف	بتقدمي	املذّكرات	
هذه	 يف	 املحّددة	 املُدد	 بح�سب	 التالية	 الإ�سافّية	 الكتابّيّة	

املاّدة.

خالل	30	يوًما	من	بعد	ت�سّلم	املحتِكم	من	الغرفة	الإ�سعار	 	2-17
	بتعيني	هيئة	التحكيم،	يجب	على	املحتِكم: الكتابّيّ

هيئة	 واإىل	 الآخرين	 الأطراف	 جميع	 اإىل	 ُيقّدم	 اأن	 اأ.	
فيها	 يبنّي	 دعوى	 لئحة	 للغرفة،	 ن�سخة	 مع	 التحكيم،	
الوقائع	 مالّية	مع	 اأّي	مطالبة	 وقيمة	 بالتف�سيل	طلباته	
الطلبات،	 بتلك	 اأحّقّيته	 ُتظهر	 التي	 القانونّية	 والأ�س�ص	
مرِفًقا	بالالئحة	جميع	امل�ستندات	ال�سرورّية	لّدعائه،	اأو

التحكيم	 وهيئة	 الآخرين	 الأطراف	 جميع	 ُيخطر	 اأن	 ب.	
كتابًة،	مع	ن�سخة	للغرفة،	باأن	طلب	التحكيم	يقوم	مقام	

لئحة	دعواه.

اأو	من	 خالل	30	يوًما	من	بعد	ت�سّلم	لئحة	دعوى	املحتِكم	 	3-17
بعد	قيام	املحتِكم	بالإخطار	باأّن	طلب	التحكيم	يقوم	مقام	

لئحة	الدعوى،	يجب	على	املحتَكم	�سّده:
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هيئة	 واإىل	 الآخرين	 الأطراف	 جميع	 اإىل	 ُيقّدم	 اأن	 اأ.	
ودعوى	 دفاع	 مذّكرة	 للغرفة،	 ن�سخة	 مع	 التحكيم،	
على	 دفوعه	 بالتف�سيل	 ًنا	 مبيِّ ُوجدت(،	 )اإن	 متقابلة	
متقابل	 اّدعاء	 وجود	 حال	 يف	 ًنا	 ومبيِّ الدعوى،	 لئحة	
طلباته	وقيمة	اأّي	مطالبة	مالّية،	اإ�سافًة	اإىل	بيان	الوقائع	
يف	 الطلبات	 يف	 ولأحّقّيته	 لدفاعه	 القانونّية	 والأ�س�ص	
دعواه	املتقابلة،	مرِفًقا	يف	كلتا	احلالتني	جميع	امل�ستندات	

ال�سرورّية	لكّل	من	دفوعه	واأّي	اّدعاء	متقابل،	اأو

التحكيم	 وهيئة	 الآخرين	 الأطراف	 جميع	 ُيخطر	 اأن	 ب.	
كتابًة،	مع	ن�سخة	للغرفة،	باأن	الرّد	على	طلب	التحكيم	
يقوم	مقام	مذّكرة	دفاعه	ودعواه	املتقابلة	)اإن	ُوجدت(.

خالل	30	يوًما	من	بعد	ت�سّلم	املحتِكم	ملذّكرة	دفاع	املحتَكم	 	٤-17
ت�سّلمه	 بعد	 من	 اأو	 ُوجدت(	 )اإن	 املتقابلة	 ولدعواه	 �سّده	
لالإخطار	الذي	ُيفيد	اأّن	رّد	املحتَكم	�سّده	على	طلب	التحكيم	
يقوم	مقام	مذّكرة	دفاع	املحتَكم	�سّده	ودعواه	املتقابلة	)اإن	
ُوجدت(،	يجب	على	املحتِكم	اأن	ُيقّدم	اإىل	جميع	الأطراف	
مذّكرة	 للغرفة،	 ن�سخة	 مع	 التحكيم،	 هيئة	 واإىل	 الآخرين	
جواب	على	مذّكرة	دفاع	املحتَكم	�سّده	وكذلك	مذّكرة	دفاع	
�سّد	دعوى	املحتَكم	�سّده	املتقابلة	)اإن	ُوجدت(	مرِفًقا	بهما	

جميع	امل�ستندات	ال�سرورّية	جلوابه	ولدفاعه.

ملذّكرة	جواب	 �سّده	 املحتَكم	 ت�سّلم	 بعد	 من	 يوًما	 خالل	30	 	5-17
�سّده	 املحتَكم	 دعوى	 �سّد	 املحتِكم	 دفاع	 ومذّكرة	 املحتِكم	
ُيقّدم	 اأن	 �سّده	 املحتَكم	 على	 يجب	 ُوجدت(،	 )اإن	 املتقابلة	
اإىل	جميع	الأطراف	الآخرين	واإىل	هيئة	التحكيم،	مع	ن�سخة	
كانت	 واإن	 املحتِكم،	 جواب	 مذّكرة	 على	 رّد	 مذّكرة	 للغرفة،	
يف	 املحتِكم	 دفوع	 على	 جواب	 مذّكرة	 متقابلة	 دعوى	 هناك	
الدعوى	املتقابلة	)اإن	ُوجدت(	مرفًقا	بهما	جميع	امل�ستندات	

ال�سرورّية	لرّده	وجلوابه.
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املحتَكم	 رّد	 مذّكرة	 املحتِكم	 ت�سّلم	 بعد	 يوًما	من	 	30 خالل	 	٦-17
املحتِكم	يف	 دفوع	 املحتَكم	�سّده	على	 ومذّكرة	جواب	 �سّده	
الدعوى	املتقابلة	)اإن	ُوجدت(،	يجب	على	املحتِكم	اأن	ُيقّدم	
اإىل	جميع	الأطراف	الآخرين	واإىل	هيئة	التحكيم،	مع	ن�سخة	
يف	 الدفوع	 على	 اجلواب	 مذّكرة	 على	 رّد	 مذّكرة	 للغرفة،	
الدعوى	املتقابلة	)اإن	ُوجدت(	مرفًقا	بها	جميع	امل�ستندات	

ال�سرورّية	لرّده.

اإذا	مل	ُيقّدم	املحتَكم	�سّده	مذّكرة	دفاع	اأو	مل	ُيقّدم	املحتِكم	 	7-17
اأّي	 يقّدم	 مل	 اإذا	 اأو	 املتقابلة	 الدعوى	 �سّد	 دفاع	 مذّكرة	
طرف	ق�سّيته	بالطريقة	املن�سو�ص	عليها	يف	هذه	املاّدة	اأو	
بالطريقة	املغايرة	التي	حّددتها	هيئة	التحكيم،	جاز	للهيئة	
اأو	 حكم	 اأّي	 اإ�سدار	 ذلك	 يف	 مبا	 التحكيم	 يف	 ال�ستمرار	

اأحكام.

املاّدة ١٨
اإجراءات الف�سل ب�سكل خمت�سر

لهيئة	التحكيم	�ُسلطة	الف�سل	ب�سكل	خمت�سر	يف	اأّي	م�ساألة	 	1-1٨
م	الطلب	اأّنها	موؤّثرة	يف	نتيجة	 قانونّية	اأو	واقعّية	يراها	ُمقدِّ
الأطراف	 اأحد	 من	 ُمقّدم	 	 كتابّيّ طلب	 على	 بناًء	 التحكيم،	
جلميع	 نف�سه	 الوقت	 يف	 منه	 ن�سخة	 واملُر�سلة	 الهيئة،	 اإىل	

الأطراف	الآخرين	وللغرفة.

اأّنها	 يزعم	 التي	 امل�سائل	 اأو	 امل�ساألة	 الطلب	 ُيبنّي	 اأن	 يجب	 	2-1٨
�ساحلة	للف�سل	فيها	بطريقة	خمت�سرة،	مع	حتديد	الأ�س�ص	

التي	بني	عليها	هذا	الزعم.

الآخرين	 الأطراف	 اإعطاء	جميع	 التحكيم	 يجب	على	هيئة	 	3-1٨
فر�سة	معقولة	للرّد	على	طلب	الف�سل	بطريقة	خمت�سرة،	
اأ�سرع	وقت	 الطلب	يف	 اأو	رف�ص	هذا	 كما	يجب	عليها	قبول	

ممكن	بعد	ذلك.
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هيئة	 ُتعلم	 ب�سورة	خمت�سرة،	 الف�سل	 طلب	 قبول	 مّت	 اإذا	 	٤-1٨
منا�سبة	 تراها	 اإجرائّية	 خطوات	 باأّي	 الأطراف	 التحكيم	
للف�سل	فيه،	من	خالل	اأمر	اأو	حكم	ُت�سدره	يف	اأ�سرع	وقت	
ممكن	بعد	ا�ستكمال	اآخر	اخلطوات	الإجرائّية	التي	طلبتها.

املاّدة ١٩
مكان التحكيم

ويف	 التحكيم.	 مكان	 على	 كتابًة	 الّتفاق	 لالأطراف	 يجوز	 	1-1٩
هيئة	 تعيني	 وقبل	 ابتداًء	 للغرفة	 يجوز	 اّتفاقهم،	 حال	عدم	
هذا	 الغرفة	 قرار	 ويكون	 التحكيم.	 مكان	 التحكيم	حتديد	
حتديد	 يف	 تعيينها،	 بعد	 التحكيم،	 هيئة	 ل�ُسلطة	 خا�سًعا	

مكان	التحكيم	ب�سكل	نهائي.

مكان	 قانون	 هو	 التحكيم	 على	 التطبيق	 الواجب	 القانون	 	2-1٩
التحكيم	اإّل	اإذا	اّتفق	الأطراف	كتابًة،	ب�سكل	�سحيح،	على	

خالف	ذلك.

يجوز	لهيئة	التحكيم	اأن	تلتقي	يف	اأّي	مكان	تراه	منا�سًبا	لأّي	 	3-1٩
غر�ص	مبا	يف	ذلك	عقد	اجلل�سات	اأو	الجتماعات	اأو	�سماع	
ويف	 املداولة.	 اأو	 امل�ستندات	 اأو	 الأ�سول	 معاينة	 اأو	 ال�ّسهود	
حال	اجتمعت	هيئة	التحكيم	يف	غري	مكان	التحكيم،	ُيعترب	
التحكيم	كاأّنه	قد	مّت	يف	مكان	التحكيم	واأّي	حكم	كاأنه	�سدر	

يف	مكان	التحكيم.			

املاّدة ٢٠
لغة التحكيم

تكون	لغة	اأو	لغات	التحكيم	هي	الّلغة	اأو	الّلغات	التي	�سيغ	بها	 	1-20
اّتفاق	التحكيم	اأو	الّلغة	الغالبة	عليه،	اإّل	اإذا	اّتفق	الأطراف	
كتابًة	على	خالف	ذلك.	ويكون	اّتفاق	الأطراف	هذا	خا�سًعا	

ملراجعة	هيئة	التحكيم	عند	تعيينها.	
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لهيئة	التحكيم	اأن	تاأمر	باأن	تكون	اأّي	وثائق	ُقّدمت	بُلغة	غري	 	2-20
لغة	التحكيم	ُمرفقة	برتجمة	للغة	)لغات(	التحكيم.	وللهيئة	

حتديد	الإجراءات	الالزمة	لتلك	الرتجمات.

املاّدة ٢١
متثيل الأطراف

ممّثل	 اأّي	 قبل	 من	 التحكيم	 يف	 ّثل	 ُيَ اأن	 طرف	 لأّي	 يجوز	 	1-21
للغرفة	وجلميع	 كتابي	 اإخطار	 اإر�سال	 يتّم	 اأن	 قانوين،	على	
الأطراف	الآخرين	ولهيئة	التحكيم	)عند	تعيينها(	بال�سم	
الكامل	والعنوان	الربيدي	وعنوان	الربيد	الإلكرتوين	ورقم	
اإ�سافة	 هناك	 تكون	 اأّل	 على	 القانوين،	 املمّثل	 ذلك	 هاتف	
التمثيل	القانوين	لأّي	طرف	بعد	تعيني	هيئة	التحكيم	 على	

من	دون	موافقة	هيئة	التحكيم	الكتابّيّة	املُ�سبقة.

يجوز	لهيئة	التحكيم	رف�ص	الإ�سافة	على	التمثيل	القانوين	 	2-21
لأّي	طرف	اإذا	اّت�سح	بعد	الإف�ساح	املنا�سب	اأن	هناك	عالقة	
بني	املمّثل	القانوين	املقرتح	اإ�سافته	واأّي	ع�سو	من	اأع�ساء	
هيئة	التحكيم	من	�ساأنها	خلق	تعار�ص	يف	امل�سالح	يوؤّدي	اإىل	
تعري�ص	ت�سكيل	الهيئة	اأو	نزاهة	اإجراءات	التحكيم	للخطر.		

تعيينها،	 بعد	 التحكيم	 ولهيئة	 للغرفة،	 وقت	 اأّي	 يف	 يجوز	 	3-21
اأّي	ممّثل	قانوين	مّتت	 	ب�سالحّية	متثيل	 اإثبات	كتابّيّ طلب	

ت�سميته.

القانونّيني	 ممّثليه	 اإىل	 يطلب	 اأن	 طرف	 كّل	 على	 يجب	 	٤-21
املوافقة	على	عدم	القيام	مبا	يلي:	

ب�سكل	 التحكيم	 هيئة	 اأع�ساء	 من	 ع�سو	 باأّي	 الّت�سال	 اأ.	
منفرد،	اأو

بت�سريح	 التحكيم	 هيئة	 اأمام	 متعّمد	 ب�سكل	 الإدلء	 ب.	
كاذب،	اأو
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لأحد	 كاذبة	 �سهادة	 علم،	 عن	 التحكيم،	 هيئة	 ت�سليم	 ج.	
اأّي	�ساهد	على	الإدلء	 اأو	م�ساعدة	 اأو	ت�سجيع	 ال�ّسهود،	

ب�سهادة	زور،	اأو

اأّي	وثيقة	تعّهد	الطرف	الذي	عنّي	ذلك	 اإخفاء	 اأو	 منع	 	د.	
قد	 التحكيم	 هيئة	 كانت	 اأو	 باإبرازها	 القانوين	 املمّثل	

اأمرت	باإبرازها،	اأو

الت�سّرف	بطريقة	على	الأرجح	اأو	الق�سد	منها	اأن	تعوق	 هـ.	
ُت�سّبب	 اأو	 للخطر	 التحكيم	 اإجراءات	 نزاهة	 تعّر�ص	 اأو	

تعطياًل	اأو	تكلفة	غري	�سرورّيني.

فر�سة	 الأطراف	 اإعطاء	 بعد	 التحكيم،	 هيئة	 قّررت	 اإذا	 	5-21
معقولة	للتعبري	عن	وجهات	نظرهم،	اأّن	املمّثل	القانوين	لأّي	
طرف	قد	خالف	اأيًّا	من	القواعد	املن�سو�ص	عليها	يف	املاّدة	

)21	-٤(،	لها	اأن	تقوم	مبا	يلي:	

يت�سّمن	 القانوين	 املمّثل	 اإىل	 مكتوًبا	 توبيًخا	 توّجه	 اأن	 اأ.	
اإنذاره	بخ�سو�ص	�سلوكه	امل�ستقبلي	يف	التحكيم،	و

تتعّلق	 ا�ستنتاجات	 من	 منا�سًبا	 تراه	 ما	 اإىل	 ل	 تتو�سّ اأن	 ب.	
املمّثل	 اإليها	 ا�ستند	 التي	 واملذّكرات	 البّينة	 بوزن	

القانوين،	و

على	 يرتّتب	 اأن	 يجب	 اأثر	 اأّي	 العتبار	 بعني	 تاأخذ	 اأن	 	ج.	
ت�سّرفات	املمّثل	القانوين	عند	توزيع	ُكلف	التحكيم،	مبا	

يف	ذلك	امل�ساريف	القانونّية	لكّل	طرف،	و			

التحكيم	 هيئة	 تعتربها	 اأخرى	 اإجراءات	 اأّي	 تّتخذ	 اأن	 	د.	
منا�سبًة	للحفاظ	على	عدالة	ونزاهة	التحكيم.
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يف	 عليها	 املن�سو�ص	 التدابري	 من	 اأّي	 تطبيق	 تقرير	 عند	 	٦-21
العتبار	 بعني	 الأخذ	 التحكيم	 هيئة	 على	 	،)5-21( املاّدة	
للعقوبة	على	حقوق	 املُحتمل	 والأثر	 املخالفة	 وجّدّية	 طبيعة	
بالإ�سافة	 اأّي	حكم	حتكيمي،	 تنفيذ	 قابلّية	 الأطراف	وعلى	
اإىل	اأّي	م�سائل	اأخرى	تراها	الهيئة	منا�سبة	بح�سب	ظروف	

الق�سّية.	

اأحكام	هذه	املاّدة	ل	حتّل	مّل	اأّي	قوانني	اأو	قواعد	مهنّية	اأو	 	7-21
تاأديبّية	واجبة	التطبيق.	

املاّدة ٢٢
اجلل�سات وال�ّسهود

على	هيئة	التحكيم	وقبل	ُمّدة	معقولة	تبليغ	الأطراف	بتاريخ	 	1-22
ووقت	ومكان	اأّي	جل�سة	�سفهّية.	

قبل	15	يوًما	على	الأقل	من	موعد	اجلل�سة،	على	كّل	طرف	 	2-22
اأّي	 وعنوان	 با�سم	 الأطراف	 وباقي	 التحكيم	 هيئة	 ُيزّود	 اأن	
والّلغة	 �سهادته،	 ومو�سوع	 تقديه،	 الطرف	 يعتزم	 �ساهد	

التي	�سُيديل	ب�سهادته	بها.

وحُتّدد	 ال�ّسهود	 ا�ستجواب	 طريقة	 التحكيم	 هيئة	 حُتّدد	 	3-22
الأ�سخا�ص	الذين	�سيح�سرون	ا�ستجوابهم.

ما	مل	يّتفق	الأطراف	على	غري	ذلك	اأو	ُتوّجه	هيئة	التحكيم	 	٤-22
اإىل	غري	ذلك،	يجوز	اأن	تكون	�سهادة	ال�ّسهود	مكتوبًة	وموّقعًة	

منهم.

كّل	طرف	 ُيعِلُم	 التحكيم،	 هيئة	 حُتّدده	 الذي	 للجدول	 تبًعا	 	5-22
اأّي	�سهود	قّدموا	�سهادة	 الهيئة	والأطراف	الأخرى	باأ�سماء	

كتابّيّة	يرغب	هذا	الطرف	يف	ا�ستجوابهم.
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اأّي	�ساهد	املثول	يف	جل�سة.	ويف	 اإىل	 لهيئة	التحكيم	الطلب	 	٦-22
الهيئة،	من	دون	عذر	مقبول	 حال	مل	يح�سر	�ساهد	طلبته	
يف	راأي	الهيئة،	يحّق	لها	�سرف	النظر	عن	اأّي	�سهادة	كتابّيّة	

قّدمها	هذا	ال�ساهد.

ا	 لهيئة	التحكيم	اأن	توّجه	طريقة	ا�ستجواب	ال�ّسهود	ح�سوريًّ 	7-22
اأو	بالتوا�سل	عرب	الهاتف	اأو	عرب	الفيديو.

اأّي	 وا�ستبعاد	 الإثبات	 طرق	 ترتيب	 حتديد	 التحكيم	 لهيئة	 	٨-22
�سهادة	اأو	اأّي	بّينة	غري	منتجة	يف	الإثبات،	وتوجيه	الأطراف	
الف�سل	يف	 اإىل	 توؤّدي	 التي	 الأمور	 اإىل	تركيز	عرو�سهم	يف	

ا	اأو	كّليًّا. الق�سّية	جزئيًّ

ذلك	 خالف	 اإذا	 اإّل	 علنّية	 لي�ست	 التحكيم	 هيئة	 جل�سات	 	٩-22
اّتفاق	الأطراف	اأو	ن�ْص	القانون	املطّبق.

اأ�سوليًّا	مبوعد	اجلل�سة	بح�سب	 اإذا	تخّلف	طرف	مّت	تبليغه	 	10-22
املاّدة	)22-1(	عن	ح�سور	جل�سة	ومن	دون	عذر	مقبول	يف	
راأي	الهيئة،	فللهيئة	امل�سي	باجلل�سة	بالرغم	من	غياب	ذلك	

الطرف.				

املاّدة ٢٣
تبادل املعلومات

بني	 املعلومات	 تبادل	 اإدارة	 التحكيم	 هيئة	 على	 يجب	 	1-23
الأطراف	بطريقة	فّعالة	زمنيًّا	واقت�ساديًّا.	ولهيئة	التحكيم	
يف	اأّي	وقت	اأثناء	�سري	الإجراءات	اأن	تاأمر	الأطراف	بتقدمي	
اأو	 �سرورّية	 تراها	 اأخرى	 بّينة	 اأّي	 اأو	 مربزات	 اأو	 وثائق	

منا�سبة.	

ب�ساأن	 باآرائهم	 التحكيم	 هيئة	 تزويد	 لالأطراف	 يجوز	 	2-23
التحكيم	 لهيئة	 ولكن	 املعلومات،	 لتبادل	 املنا�سب	 امل�ستوى	

لطة	النهائّية	يف	هذا	ال�ساأن.	 ال�سُّ
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الأطراف	 تبادل	 التحكيم	بح�سب	جدول	زمني	 حُتّدد	هيئة	 	3-23
لأّي	م�ستندات	يرغب	اأّي	طرف	يف	العتماد	عليها	ولكن	مل	
يتّم	تبادلها	بح�سب	اأحكام	املواد	)2(	و)٤(	و)٦(	و)17(.	

اإىل	طرف	 تطلب	 اأن	 	 كتابّيّ بناًء	على	طلب	 التحكيم	 لهيئة	 	٤-23
اأن	يوّفر	لباقي	الأطراف	وثائق	حتت	يد	ذلك	الطرف	غري	
متوافرة	للطرف	الذي	ي�سعى	اإىل	احل�سول	عليها،	على	اأن	
واأّنها	ذات	 الوثائق	 تلك	 بوجود	 اعتقاد	معقول	 يكون	هناك	
اأن	 ويجب	 النتيجة.	 لهذه	 ومهّمة	 التحكيم	 بنتيجة	 عالقة	
لوثائق	 و�سٍف	 على	 الوثائق	 على	 احل�سول	 طلبات	 حتتوي	
هذه	 واأهّمّية	 لعالقة	 �سرح	 مع	 الوثائق	 من	 لفئٍة	 اأو	 بعينها	

الوثائق	لنتيجة	التحكيم.		

يجوز	لهيئة	التحكيم	اأن	ت�سرتط	اأن	يكون	اأّي	تبادل	ملعلومات	 	5-23
لتدابري	 فّنّية،	خا�سًعا	 اأو	 اأ�سراًرا	جتارّية	 ُتعترب	 اأّنها	 ُيّدعى	

منا�سبة	حلماية	هذه	ال�سّرّية.

ب�سكل	 مفوظة	 تبادلها	 املطلوب	 امل�ستندات	 كانت	 اإذا	 	٦-23
امل�ستندات	 هذه	 بحوزته	 الذي	 للطرف	 يجوز	 اإلكرتوين،	
ذلك	 )مبا	يف	 واقت�سادّية	 مالءمة	 الأكرث	 بال�سكل	 اإتاحتها	
على	 بناًء	 التحكيم،	 هيئة	 تقّرر	 مل	 ما	 الورقّية(،	 الن�سخ	
،	�سرورة	اإتاحة	هذه	امل�ستندات	ب�سكل	خمتلف.	 طلب	كتابّيّ
تكون	 اإلكرتونيًّا	 املحفوظة	 الوثائق	 على	 احل�سول	 طلبات	
البحث	عنها	 ُمّددة	ب�سكل	دقيق	وُم�ساغة	بطريقة	جتعل	

اقت�ساديًّا	من	حيث	الوقت	والكلفة.

اأحد	 اإىل	 تطلب	 اأن	 	 كتابّيّ طلب	 على	 بناًء	 التحكيم	 لهيئة	 	7-23
مبعاينة	 ال�سماح	 معقولة،	 بفرتة	 اإعالمه	 بعد	 الأطراف،	

الأماكن	اأو	الأ�سياء	ذات	العالقة.	
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عند	الف�سل	يف	اأّي	نزاع	يتعّلق	بتبادل	املعلومات	قبل	موعد	 	٨-23
جل�سة،	يجب	على	هيئة	التحكيم	اأن	تطلب	اإىل	الطرف	الذي	
والكلفة	 الوقت	 يرّبر	 اأن	 املعلومة،	 للح�سول	على	 قّدم	طلًبا	
املوافقة	على	هذا	 للهيئة	جعل	 الناجمني	عن	طلبه.	ويجوز	
اإبراز	 الطلب	جزًءا	من	كلفة	 م	 ُمَقدِّ الطلب	م�سروطًة	بدفع	
التحكيم	 لهيئة	 ويجوز	 الكلفة.	 كّل	 اأو	 املطلوبة	 املعلومات	
ا	اأن	ُتوّزع	ُكلفة	توفري	املعلومات	بني	الأطراف	اإّما	باأمر	 اأي�سً

مرحلي	واإّما	بحكم.

الوثائق	اأو	املعلومات	املقّدمة	من	طرف	اإىل	هيئة	التحكيم	 	٩-23
الوقت	 يف	 منها	 ن�سخًة	 الطرف	 هذا	 م	 ُيَقدِّ اأن	 كذلك	 يجب	
نف�سه	اإىل	جميع	الأطراف	واإىل	الغرفة،	ما	مل	ُتعلمه	الغرفة	

بعدم	�سرورة	تقدمي	ن�سخة	اإليها.

بّينة	 اأّي	 واأهّمّية	 واإنتاجّية	 قبول	 مدى	 التحكيم	 هيئة	 ُتقّرر	 	10-23
وقّوتها	الثبوتّية.

لهيئة	 املعلومات،	 لتبادل	 باأمر	 طرف	 التزام	 عدم	 حال	 يف	 	11-23
ولها	 الطرف،	 هذا	 �سّد	 كقرينة	 ذلك	 ُتف�ّسر	 اأن	 التحكيم	
ُكلف	 توزيعها	 عند	 العتبار	 بعني	 اللتزام	 عدم	 تاأخذ	 اأن	

التحكيم.

املاّدة ٢٤
احلّق يف �سّرّية املعلومات 

�سمان	 مبادئ	 العتبار	 بعني	 تاأخذ	 اأن	 التحكيم	 هيئة	 على	 يجب	
ب�سّرّية	 املتعّلقة	 تلك	 مثل	 املهنّية،	 العالقات	 عن	 الناجمة	 ال�سّرّية	
وكالوؤهم	 اأو	 الأطراف	 كان	 واإذا	 وموّكله.	 املحامي	 بني	 املرا�سالت	
الهيئة	 اأو	وثائقهم	خا�سعني	لقواعد	�سمانات	�سّرّية	خمتلفة،	فعلى	
جميع	 على	 نف�سها	 القاعدة	 تطّبق	 اأن	 اإىل	 الإمكان	 قدر	 ت�سعى	 اأن	
الأطراف،	مع	اإعطاء	الأف�سلّية	يف	التطبيق	للقاعدة	التي	ُتوّفر	اأعلى	

م�ستوى	من	احلماية.
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املاّدة ٢٥
اخلرباء املعّينون من ِقَبل هيئة التحكيم

ُتعنّي	 اأن	 الأطراف،	 مع	 الت�ساور	 بعد	 التحكيم،	 لهيئة	 يجوز	 	1-25
اإليها	 كتابي	 تقرير	 لتقدمي	 اأكرث	 اأو	 واحًدا	 	 م�ستقالًّ خبرًيا	
ب�ساأن	م�سائل	حُتّددها	الهيئة	وُتعلم	الهيئة	بها	الأطراف.

ُيقّدم	الأطراف	اإىل	ذلك	اخلبري	اأّي	معلومات	ذات	عالقة	 	2-25
اأو	 وثائق	 من	 فح�سه	 يطلب	 قد	 ما	 له	 ويوّفرون	 يطلبها،	
ب�سائع	ذات	عالقة.	واأّي	خالف	بني	طرف	واخلبري	ب�ساأن	
مدى	اإنتاجّية	املعلومات	اأو	الب�سائع	املطلوب	توفريها،	ُيحال	

اإىل	هيئة	التحكيم	للف�سل	فيه.

اإىل	الأطراف	كاّفًة	ن�سخًة	من	تقرير	 ُتر�سل	هيئة	التحكيم	 	3-25
اخلبري	عند	ت�سّلمها	اإّياه،	وُتِتيح	لهم	الفر�سة	لإبداء	اآرائهم	
ا�ستند	 وثيقة	 اأّي	 يفح�ص	 اأن	 لأّي	طرف	 ويحّق	 كتابّيًّا.	 فيه	

اإليها	اخلبري	يف	تقريره.

مع	مراعاة	اأحكام	املاّدة	)22(،	وبناًء	على	طلب	اأّي	طرف،	 	٤-25
ا�ستجواب	 فر�سة	 الأطراف	 ُتعطي	 اأن	 التحكيم	 هيئة	 على	
اخلبري	خالل	جل�سة.	ويجوز	لالأطراف	خالل	تلك	اجلل�سة	
يف	 عليها	 املتنازع	 امل�سائل	 ب�ساأن	 لل�سهادة	 خرباء	 تقدمي	

�سهادة	اخلبري.

املاّدة ٢٦
التدابري املرحلّية التحّفظّية

التحكيم	 لهيئة	 يكون	 اأّي	طرف،	 	من	 كتابّيّ بناًء	على	طلب	 	1-2٦
مرحلّية	 تدابري	 اأّي	 باّتخاذ	 حكم	 اأو	 اأمر	 اإ�سدار	 �ُسلطة	
الت�سّرف	 منع	 ذلك	 يف	 مبا	 �سرورّية،	 تراها	 حتّفظّية	 اأو	
اأو	 العينّية	 احلقوق	 حماية	 �ساأنها	 من	 التي	 والتدابري	
اأو	حكم	من	هذا	 اأمر	 اأّي	 اأن	يكون	 املحافظة	عليها.	ويجب	

القبيل	معّلاًل.
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اأحكام	 مبقت�سى	 ال�سادر	 احلكم	 اأو	 الأمر	 يكون	 اأن	 ُيكن	 	2-2٦
هذه	املاّدة	م�سروًطا	على	توفري	كفالة	بالكلف	املرتّتبة	على	
لل�سروط	 وفًقا	 الكفالة	 وتكون	 الطلب.	 مقّدم	 من	 الطلب	

وال�سكل	اللذين	حُتّددهما	هيئة	التحكيم.

املتعّلقة	 الُكلف	 توزيع	 تقديرها	 على	 بناًء	 التحكيم	 لهيئة	 	3-2٦
بالطلبات	املرحلّية	يف	الأمر	اأو	احلكم	نف�سه.

للماّدة	 وفًقا	 الطارئة	 احلماية	 تدابري	 طلب	 تقدمي	 يجوز	 	٤-2٦
)1٤(	قبل	تعيني	هيئة	التحكيم.

اإّن	قيام	طرف	بالطلب	اإىل	مكمة	اأو	جهة	ق�سائّية	اأخرى	 	5-2٦
اإ�سدار	تدابري	مرحلّية	ل	ُيعترب	غري	متوافق	مع	اأحكام	هذه	
تنازًل	عن	احلّق	يف	 اأو	 التحكيم	 اّتفاق	 اأو	مع	 املاّدة	)2٦(،	

التحكيم.

املاّدة ٢٧
اخت�سا�ص هيئة التحكيم

وي�سمل	 اخت�سا�سها،	 حتديد	 �ُسلطة	 التحكيم	 لهيئة	 تكون	 	1-27
اأو	نطاقه	 اّتفاق	التحكيم	 اأّي	اعرتا�سات	ب�ساأن	وجود	 ذلك	
اأو	�سّحته	اأو	اإمكانّية	الف�سل	يف	كّل	الّدعاءات	والّدعاءات	

املتقابلة	املُقّدمة	يف	التحكيم	من	خالل	حتكيم	واحد.

�سّحة	 اأو	 وجود	 ب�ساأن	 الف�سل	 �ُسلطة	 التحكيم	 لهيئة	 تكون	 	2-27
مع	 التعامل	 ويجب	 منه.	 جزًءا	 التحكيم	 �سرط	 يكون	 عقد	
�سرط	التحكيم	هذا	كاّتفاق	م�ستقل	عن	بنود	العقد	الأخرى.	
بطالن	 اإىل	 العقد	 ببطالن	 التحكيم	 هيئة	 قرار	 يوؤّدي	 ول	
�سرط	التحكيم	فقط	على	اأ�سا�ص	اأّن	العقد	نف�سه	باطل.	
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يجب	الدفع	بعدم	اخت�سا�ص	هيئة	التحكيم	يف	موعد	اأق�ساه	 	3-27
كان	 حال	 يف	 الدفاع	 مذّكرة	 لتقدمي	 املحّددة	 املهلة	 انتهاء	
املهلة	 انتهاء	 اأق�ساه	 موعد	 ويف	 اأ�سلّي،	 بطلب	 يتعّلق	 الدفع	
املحّددة	لتقدمي	مذّكرة	الدفاع	يف	الدعوى	املتقابلة	يف	حال	
كان	الدفع	يتعّلق	بطلب	اّدعاء	متقابل.	لهيئة	التحكيم	�ُسلطة	
اأّي	اعرتا�ص	مبوجب	 اأن	تف�سل	يف	 متديد	هذه	املهل،	ولها	

هذه	املاّدة	ب�سكل	متهيدّي	اأو	كجزٍء	من	احلكم	النهائّي.

املُثارة	 امل�سائل	 حتول	 ل	 	،)3( املاّدة	 اأحكام	 مراعاة	 مع	 	٤-27
دون	 تعيينها	 قبل	 التحكيم	 هيئة	 اخت�سا�ص	 بخ�سو�ص	
حُتال	 اأن	 ويجب	 التحكيم.	 اإدارة	 لإجراءات	 الغرفة	 متابعة	
تلك	امل�سائل	اإىل	هيئة	التحكيم	عند	تعيينها	لّتخاذ	القرار	

ب�ساأنها.

املاّدة ٢٨
الإدخال اإىل التحكيم 

ببدء	 الأطراف	 جلميع	 الغرفة	 اإ�سعار	 بعد	 وقت	 اأّي	 يف	 	1-2٨
التحكيم	وفًقا	للماّدة	)3(،	وقبل	تعيني	هيئة	التحكيم،	على	
الطرف	الذي	يرغب	يف	اإدخال	طرف	اإ�سايف	اإىل	التحكيم	
اأطراف	 اإىل	جميع	 نف�سه	 الوقت	 الغرفة،	ويف	 اإىل	 ُيقّدم	 اأن	
طلًبا	 اإدخاله،	 املطلوب	 الإ�سايف	 الطرف	 واإىل	 التحكيم	
الإدخال«(.	 الإ�سايف	)»طلب	 الطرف	 للتحكيم	�سّد	 كتابيًّا	
التي	 املتطّلبات	 جميع	 على	 م�ستماًل	 الإدخال	 طلب	 ويكون	
ي�ستوجب	توافرها	يف	طلب	التحكيم	بح�سب	املاّدة	)2-2(	

اأو	تكون	مرفقة	به.	

طلب	 على	 ا	 ردًّ اإدخاله	 املطلوب	 الإ�سايف	 الطرف	 ُيقّدم	 	2-2٨
املوعد	 ويكون	 الإدخال«(،	 طلب	 على	 )»الرّد	 الإدخال	
الزمني	و�سكل	ومتويات	الرّد	بح�سب	ُمتطّلبات	الرّد	على	

طلب	التحكيم	املن�سو�ص	عليها	يف	املاّدة	)٤(.
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اجلاري	 للتحكيم	 الإ�سايف	 الطرف	 باإدخال	 الغرفة	 تقوم	 	3-2٨
على	اأّل	يتّم	اإدخال	اأّي	طرف	اإ�سايف	مبوجب	اأحكام	املاّدة	
)2٨-1(	ما	مل	تقتنع	الغرفة	وفق	ظاهر	احلال	باأّن	اّتفاقّية	
حتكيم	متطابقة	مع	اأحكام	املاّدة	)1-1(	ُيكن	وجودها	بني	

جميع	الأطراف	مبا	فيها	الطرف	الإ�سايف.	

يف	اأّي	وقت	رغب	اأحد	الأطراف	يف	اإدخال	طرف	اإ�سايف	اإىل	 	٤-2٨
التحكيم	بعد	تعيني	هيئة	التحكيم،	وجب	عليه	اّتباع	اأحكام	

املاّدة	)2٨	-1(،	�سريطة	دائًما:

هيئة	 تعيني	 بعد	 الإ�سايف	 الطرف	 اإدخال	 يجوز	 ل	 اأّنه	 اأ.	
التحكيم	والطرف	 اأطراف	 يّتفق	جميع	 التحكيم	ما	مل	
الإ�سايف	على	ذلك	كتابًة،	بالإ�سافة	اإىل	اّتفاقهم	على	
تنازل	الطرف	الإ�سايف	عن	اأّي	حّق	كان	ُيكن	اأن	يكون	
مّت	 لو	 فيما	 التحكيم	 هيئة	 اختيار	 يف	 ال�سرتاك	 يف	 له	

اإدخاله	قبل	تعيني	هيئة	التحكيم،	و	

اأّنه	يتعنّي	على	هيئة	التحكيم	بعد	م�ساورة	الأطراف	اأن	 ب.	
ينبغي	 كان	 اإذا	 ما	 املنفرد،	 تقديرها	 على	 بناًء	 تقّرر،	
املرحلة	 العتبار	 بعني	 اآخذًة	 الإ�سايف،	 الطرف	 اإدخال	
التي	و�سل	اإليها	التحكيم،	وما	اإذا	كان	الإدخال	�سيخدم	
م�سالح	العدالة	والفعالّية،	واأّي	م�سائل	اأخرى	تعتربها	

الهيئة	منا�سبة	تبًعا	لظروف	الق�سّية،	و

الإدخال	وجب	 التحكيم	على	 وافقت	هيئة	 اأّنه	يف	حال	 ج.	
عليها	حتديد	توقيت	و�سكل	ومتويات	اأّي	رّد	على	طلب	

الإدخال	اإىل	التحكيم.

يف	 طرًفا	 يكون	 التحكيم	 اإىل	 الإ�سايف	 الطرف	 اأُدخل	 اإذا	 	5-2٨
اأغرا�ص	التحكيم	كاّفًة.
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من	املمكن،	ولي�ص	من	ال�سروري،	تقدمي	طلب	الإدخال	اإىل	 	٦-2٨
التحكيم	والرّد	على	طلب	الإدخال	اإىل	التحكيم	اإىل	الغرفة	
اإلكرتونيًّا	من	خالل	النموذج	املوجود	على	املوقع	الإلكرتوين	

	www.bcdr-aaa.org	للغرفة

املاّدة ٢٩
ال�سّم اإىل التحكيم

يف	حال	بداأت	اإجراءات	دعويي	حتكيم	اأو	اأكرث	خا�سعة	لهذه	 	1-2٩
القواعد	مبوجب	اّتفاق	التحكيم	ذاته	وبني	ذات	الأطراف،	
�سّم	 الأطراف	 م�ساورة	 وبعد	 تقديرها	 وفق	 للغرفة	 جاز	
لهذه	 يخ�سع	 واحد	 حتكيم	 يف	 املتعّددة	 التحكيم	 ق�سايا	
القواعد،	�سريطة	اأّل	يكون	قد	مّت	تعيني	هيئة	حتكيم	يف	اأّي	

من	دعاوى	التحكيم	التي	�سيتّم	�سّمها.

يكون	لهيئة	التحكيم	بعد	تعيينها	وبناًء	على	طلب	اأّي	طرف	 	2-2٩
وبعد	م�ساورة	جميع	الأطراف	�ُسلطة	�سّم	يف	دعوى	حتكيم	
واحدة	اإجراءات	دعويي	حتكيم	اأو	اأكرث	بداأتا	اأو	بداأت	وفق	
هذه	القواعد،	�سريطة	اأّل	يكون	قد	مّت	تعيني	اأّي	هيئة	حتكيم	
مّت	 حال	 يف	 اأو	 الأخرى	 التحكيمّية	 الدعاوى	 اأو	 الدعوى	 يف	
التعيني	اأن	تكون	هيئة	التحكيم	يف	الدعاوى	كاّفة	هي	ذاتها	
اأّوًل،	 بداأت	 التي	 التحكيمّية	 الدعوى	 يف	 تعيينها	 مّت	 التي	

ا: واأي�سً

اأن	يكون	جميع	اأطراف	دعاوى	التحكيم	املطلوب	�سّمها	 اأ.	
قد	اّتفقوا	كتابًة	على	ال�سّم،	اأو

يف	 املتقابلة	 والّدعاءات	 الّدعاءات	 جميع	 تكون	 اأن	 ب.	
اّتفاقّية	 مبوجب	 مرفوعًة	 املتعّددة	 التحكيم	 دعاوى	

حتكيم	واحدة،	اأو
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دعاوى	 يف	 املتقابلة	 والّدعاءات	 الّدعاءات	 كانت	 اإذا	 ج.	
التحكيم	مرفوعًة	مبوجب	اأكرث	من	اّتفاقّية	حتكيم،	اأن	
تكون	دعاوى	التحكيم	املتعّددة	تتعّلق	بذات	الأطراف،	
واأن	تكون	النزاعات	يف	دعاوى	التحكيم	املتعّددة	نا�سئَة	
من	ذات	العالقة	القانونّية،	واأن	تقّرر	هيئة	التحكيم	اأّن	

ا. اّتفاقّيات	التحكيم	متوافقة	مع	بع�سها	بع�سً

عند	تقرير	�سّم	اإىل	التحكيم	دعويي	حتكيم	اأو	اأكرث،	يجب	 	3-2٩
على	هيئة	التحكيم	الأخذ	بعني	العتبار	املرحلة	التي	و�سلت	
اإليها	دعاوى	التحكيم	املتعّددة،	وما	اإذا	كان	�سّمها	�سيخدم	
تعتربها	 اأخرى	 م�سائل	 واأّي	 والفعالّية،	 العدالة	 م�سالح	

الهيئة	منا�سبة	تبًعا	لظروف	الق�سّية.

التحكيمّية	 الدعوى	 اإىل	 التحكيمّية	 الدعاوى	 جميع	 ُت�سّم	 	٤-2٩
على	 كتابيًّا	 الأطراف	 جميع	 يّتفق	 مل	 ما	 اأّوًل،	 بداأت	 التي	

خالف	ذلك	اأو	ُتقّرر	هيئة	التحكيم	خالف	ذلك.

املاّدة ٣٠
لف النقدّية للُكلف ال�سُّ

تقوم	الغرفة	من	دون	تاأخري،	بعد	اإخطار	الأطراف	بتعيني	 	1-30
اآخر	 اإىل	 وقت	 ومن	 	،)10-٩( للماّدة	 وفًقا	 التحكيم	 هيئة	
بعد	ذلك	واأثناء	�سري	اإجراءات	التحكيم،	بتوجيه	الأطراف	
ُكلف	 ح�ساب	 على	 نقدّية	 ك�ُسلٍف	 منا�سبة	 مبالغ	 دفع	 اإىل	
القانونّية	 الأطراف	 م�ساريف	 عن	 ف�ساًل	 وذلك	 التحكيم،	

وم�ساريفهم	الأخرى.	

اإذا	مل	يدفع	اأحد	الأطراف	كامل	املبالغ	التي	وّجهته	الغرفة	 	2-30
اإىل	دفعها	يف	وقتها،	تقوم	الغرفة	باإبالغ	الأطراف	بذلك	كي	
يتمّكن	واحد	اأو	اأكرث	من	الأطراف	من	�سداد	املبالغ	املطلوبة.	
ويف	حال	عدم	ال�سداد،	لهيئة	التحكيم	بعد	ا�ست�سارة	الغرفة	

اأن	تاأمر	باإيقاف	اإجراءات	التحكيم	اأو	اإنهائها.
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عدم	�سداد	اأحد	الأطراف	للّدفعات	النقدّية	املتعّلقة	باّدعاء	 	3-30
�سحب	 مبثابة	 التحكيم	 هيئة	 تعتربه	 قد	 متقابل	 باّدعاء	 اأو	

لذلك	الّدعاء	اأو	الّدعاء	املتقابل.

اإىل	 الغرفة	 تقّدم	 النهائي،	 التحكيم	 حكم	 �سدور	 بعد	 	٤-30
وعليها	 امل�سروفة،	 باملبالغ	 ح�ساب	 ك�سف	 كاّفًة	 الأطراف	
اإعادة	اأّي	ر�سيد	مل	ُي�سرف	لالأطراف	بالن�سب	نف�سها	التي	

مّت	بها	دفع	تلك	املبالغ	النقدّية.

املاّدة ٣١
اأتعاب ونفقات املحكَّمني 

مني	متوافقًة	مع	جدول	الر�سوم.	 تكون	اأتعاب	ونفقات	املحكَّ 	1-31
العتبار	 بعني	 الأخذ	 مع	 القيمة	 حيث	 من	 معقولة	 وتكون	
الق�سّية	وتعقيدها	 مون	وحجم	 ا�ستغرقه	املحكَّ الذي	 الوقت	

واأّي	ظروف	اأخرى	ذات	�سلة.

اإجراءات	 بدء	 بعد	 ممكن	 وقت	 اأ�سرع	 ويف	 الغرفة،	 على	 	2-31
اأتعاب	 بدل	 اأو	 اليومي	 الأتعاب	 بدل	 حُتّدد	 اأن	 التحكيم،	
ال�ساعة	املنا�سب	متا�سًيا	مع	جدول	الر�سوم،	وذلك	بالت�ساور	

مني. مع	املحكَّ

هيئة	 ونفقات	 باأتعاب	 يتعّلق	 نزاع	 اأّي	 يف	 الغرفة	 تف�سل	 	3-31
التحكيم.

املاّدة ٣٢
القانون الواجب التطبيق

القانون	 النزاع	 مو�سوع	 على	 ُتطّبق	 اأن	 التحكيم	 هيئة	 على	 	1-32
اّتفاق	 عدم	 حال	 ويف	 الأطراف.	 قبل	 من	 عليه	 املّتفق	
بح�سب	 التطبيق	 الواجب	 القانون	 الهيئة	 ُتطّبق	 الأطراف،	

قواعد	تنازع	القوانني	التي	تراها	الهيئة	منا�سبة.
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يف	دعاوى	التحكيم	املتعّلقة	بتنفيذ	العقود،	يجب	على	هيئة	 	2-32
التحكيم	اأن	تف�سل	يف	النزاع	وفًقا	لبنود	العقد	نف�سها	اآخذًة	
بعني	العتبار	الأعراف	التجارّية	ال�سارية	التي	تنطبق	على	

العقد.

ل	تف�سل	هيئة	التحكيم	يف	النزاع	مُبقت�سى	اأعراف	العدالة	 	3-32
والإن�ساف	اإّل	اإذا	اّتفق	الأطراف	كاّفًة	كتابًة	على	ذلك.	

املاّدة ٣٣
اإقفال باب املرافعات 

املرافعات	 واآخر	 املكتوبة	 املذّكرات	 اآخر	 تقدمي	 انتهاء	 بعد	 	1-33
ال�سفهّية	بح�سب	اجلدول	الزمني	لالإجراءات	املو�سوع	من	
عّما	 الأطراف	 ت�ساأل	 اأن	 الهيئة	 على	 التحكيم،	 هيئة	 ِقبل	
اإذا	كان	لديهم	املزيد	مّما	يريدون	تقديه.	ويف	حال	الرّد	
مكتمل،	 الق�سّية	 ملّف	 باأّن	 الهيئة	 اقتنعت	 اإذا	 اأو	 بالنفي،	
اإ�سدار	احلكم	 اإقفال	باب	املرافعات	با�ستثناء	 ُتعلن	الهيئة	

النهائي.

لهيئة	التحكيم،	وفق	تقديرها،	اأن	ُتقّرر،	مببادرة	منها	اأو	اإذا	 	2-33
طلب	اأحد	الأطراف	كتابيًّا	ذلك،	اإعادة	فتح	باب	املرافعات	

يف	اأّي	وقت	قبل	�سدور	احلكم	النهائي.		

املاّدة ٣٤
حكم التحكيم والأوامر والقرارات

التحكيم	 لهيئة	 يجوز	 نهائي،	 حكم	 اإ�سدار	 اإىل	 بالإ�سافة	 	1-3٤
اأن	ُت�سدر	اأحكاًما	اأو	اأوامر	اأو	قراراٍت	مرحلّية	اأو	موؤّقتة	اأو	

جزئّية.

م	فرد،	فاإنها	 يف	حال	�ُسّكلت	هيئة	حتكيم	من	اأكرث	من	مكَّ 	2-3٤
ُت�سدر	اأّي	حكم	اأو	اأمر	اأو	قرار	بالإجماع،	اأو	اإذا	تعّذر	ذلك،	

مني. فباأغلبّية	املحكَّ
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يجوز	لرئي�ص	هيئة	التحكيم	منفرًدا،	اإذا	خّوله	الأطراف	اأو	 	3-3٤
القرارات	حول	 اأو	 الأوامر	 ُي�سدر	 اأن	 ذلك،	 التحكيم	 هيئة	
وتكون	 املعلومات،	 تبادل	 ذلك	 يف	 مبا	 الإجرائّية،	 امل�سائل	
تلك	خا�سعة	ملراجعة	هيئة	 الهيئة	 رئي�ص	 قرارات	 اأو	 اأوامر	

التحكيم.
املاّدة ٣٥

ُمّدة اإ�سدار حكم التحكيم و�سكله واأثره
يجب	على	هيئة	التحكيم	اأن	تقوم	بالتداول	واإ�سدار	حكمها	 	1-35
النهائي	باأ�سرع	وقت	ممكن	بعد	اإقفال	باب	املرافعات.	وما	
مل	يّتفق	الأطراف	على	خالف	ذلك	اأو	ُتقّرر	الغرفة	خالف	
النهائي	يف	 اإ�سدار	احلكم	 التحكيم	 ذلك،	يجب	على	هيئة	
باب	 اإقفال	 تاريخ	 بعد	 من	 يوًما	 	٦0 اأق�ساها	 زمنّية	 ُمّدة	

املرافعات.	

تكون	الأحكام	ال�سادرة	عن	هيئة	التحكيم	كتابّية	ومعّللة	ما	 	2-35
مل	يّتفق	الأطراف	على	عدم	تعليل	الأحكام.

مو�سوع	 العقد	 عمالت	 اأو	 بعملة	 حكم	 اأّي	 يف	 املبلغ	 يكون	 	3-35
اأكرث	 اأخرى	 اأّن	عملة	 اإذا	اعتربت	هيئة	التحكيم	 اإّل	 النزاع	

مالءمة.

تاريخ	 فيه	 وُيذكر	 التحكيم	 هيئة	 موّقًعا	من	 اأّي	حكم	 يكون	 	٤-35
اإ�سداره	ومكان	التحكيم	وفًقا	للماّدة	)1٩(.	يف	حال	وجود	
م	فرد	ومل	يوّقع	اأحد	اأع�ساء	الهيئة	احلكم،	 اأكرث	من	مكَّ

يجب	اأن	يت�سّمن	احلكم	بيان	ب�سبب	عدم	التوقيع.

تكون	الأحكام	نهائّية	وملزمة	على	الأطراف	الذين	ي�ستوجب	 	5-35
عليهم	تنفيذ	احلكم	من	دون	تاأخري.	وما	مل	يكونوا	قد	اّتفقوا	
كتابًة	على	خالف	ذلك،	فاإّن	الأطراف	كاّفًة	تتنازل	نهائيًّا	
عن	حّقها	يف	اأّي	�سكل	من	اأ�سكال	ال�ستئناف	اأو	اإعادة	النظر	
بالقدر	 اأخرى	 �ُسلطة	ق�سائّية	 اأو	 اأّي	مكمة	 اإىل	 اللجوء	 اأو	

امل�سموح	به	قانوًنا	لتنازل	كهذا.
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اأ�سلّية	 بن�سخة	 اأع�سائها،	 من	 لكّل	 التحكيم،	 هيئة	 حتتفظ	 	٦-35
اأ�سلّيًة	موّقعة	من	 ن�سًخا	 للغرفة	 وُت�سّلم	 موّقعة	من	احلكم،	
اأ�سلّية	 واحدة	 ن�سخة	 ُت�سّلم	 كما	 الأطراف،	 بعدد	 احلكم	
الأطراف	 تبليغ	 الغرفة	 وتتوىّل	 للغرفة.	 احلكم	 من	 موّقعة	

باحلكم	يف	اأ�سرع	وقت	ممكن.

اإذا	تطّلب	القانون	الواجب	التطبيق	اأن	يتّم	قيد	اأو	ت�سجيل	 	7-35
اأف�سل	 اأن	تبذل	 التحكيم	 التحكيم،	فيجب	على	هيئة	 حكم	
الأطراف	 عاتق	 على	 ويقع	 املُتطّلب.	 ذلك	 لإمتام	 م�ساعيها	
اأّي	 اأو	 التحكيم	بوجود	مطالب	كهذه	 اإعالم	هيئة	 م�سوؤولّية	
مطالب	اإجرائّية	اأخرى	يفر�سها	مكان	التحكيم	فيما	يتعّلق	

باأّي	حكم.

املاّدة ٣٦
ُكلف التحكيم

حُتّدد	هيئة	التحكيم	ُكلف	التحكيم	يف	حكمها	النهائي	اأو	اإذا	 	1-3٦
ارتاأت	ذلك	منا�سًبا	يف	اأّي	اأمر	اأو	حكم	اآخر.	وللهيئة	توزيع	
معقول،	 التوزيع	 اأّن	 قّررت	 اإذا	 الأطراف،	 بني	 الُكلف	 تلك	
من�سو�ص	 اأمر	 واأّي	 الق�سّية	 ظروف	 العتبار	 بعني	 اآخذًة	

عليه	يف	هذه	القواعد	ُيكن	اأن	يوؤّثر	يف	توزيع	كهذا.

ُيكن	اأن	ت�سمل	تلك	الُكلف: 	2-3٦

اأمني	�سّر	لهيئة	 اأّي	 مني	ونفقاتهم	ونفقات	 اأتعاب	املحكَّ اأ.	
التحكيم،	و

ذلك	 يف	 مبا	 التحكيم	 هيئة	 طلبتها	 م�ساعدة	 اأّي	 ُكلف	 ب.	
اأتعاب	اخلرباء،	و

ر�سوم	الغرفة	ونفقاتها،	و ج.	

التي	 الُكلف	 من	 وغريها	 املعقولة	 القانونّية	 الأتعاب	 	د.	
كابدتها	الأطراف،	و



45

وفًقا	 �سدر	 مرحلي	 اأو	 طارئ	 باإجراء	 تتعّلق	 ُكلٍف	 اأّي	 هـ.	
للماّدة	)1٤(	اأو	املاّدة	)2٦(،	و

اأّي	ُكلٍف	ناجمٍة	عن	تطبيق	املاّدة	)21-5(،	و و.	

اأّي	ُكلٍف	مرتبطٍة	بتبادل	املعلومات	وفًقا	للماّدة	)23(،	و ز.	

اأّي	ُكلٍف	مرتبطٍة	بطلب	اإدخال	اإىل	التحكيم	اأو	�سّم	اإىل	 ح.	
التحكيم	وفًقا	للماّدة	)2٨(	اأو	املاّدة	)2٩(.

املاّدة ٣٧
تف�سري حكم التحكيم اأو ت�سحيحه

التحكيم،	ُيكن	 ت�سّلم	حكم	 تاريخ	 بعد	 يوًما	من	 خالل	30	 	1-37
اأن	 والغرفة	 الأخرى	 الأطراف	 اإبالغ	جميع	 بعد	 لأّي	طرف	
يطلب	من	هيئة	التحكيم	تف�سري	حكم	التحكيم	اأو	ت�سحيح	
اأّي	اأخطاء	ماّدّية	اأو	مطبعّية	اأو	ح�سابّية	يف	احلكم	اأو	اإ�سدار	
اأو	 الأ�سلّية	 الّدعاءات	 اإىل	 بالن�سبة	 اإ�سايف	 حتكيم	 حكم	
الّدعاءات	املتقابلة	التي	مّت	عر�سها	يف	�سياق	التحكيم	ولكن	

اأغفلها	حكم	التحكيم.	

اإذا	وافقت	هيئة	التحكيم	على	اعتبار	طلب	كهذا	مرّبًرا،	بعد	 	2-37
ال�ستجابة	 فعليها	 الأطراف،	 مطالب	 العتبار	 بعني	 الأخذ	
للطلب	خالل	30	يوًما	من	بعد	ت�سّلم	اآخر	مذّكرات	الأطراف	
الإ�سايف	 اأو	احلكم	 الت�سحيح	 اأو	 التف�سري	 بخ�سو�ص	طلب	
حكم	 اأو	 ت�سحيح	 اأو	 تف�سري	 اأّي	 يكون	 اأن	 ويجب	 املطلوب.	
	جزًءا	ل	يتجّزاأ	 اإ�سايف	ت�سدره	الهيئة	مكتوًبا	ومعّلاًل،	وُيعدُّ

من	احلكم.

لهيئة	التحكيم	اأن	ُتبادر	من	تلقاء	نف�سها،	وخالل	30	يوًما	 	3-37
اأّي	 ت�سحيح	 اإىل	 التحكيم،	 حكم	 �سدور	 تاريخ	 بعد	 من	
اأخطاء	ماّدّية	اأو	مطبعّية	اأو	ح�سابّية	اأو	اإ�سدار	حكم	حتكيم	
اإ�سايف	بالن�سبة	اإىل	اّدعاءات	مّت	عر�سها	يف	�سياق	التحكيم	

ولكن	اأغفلها	حكم	التحكيم.
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تكون	الأطراف	م�سوؤولة	عن	كّل	الُكلف	املتعّلقة	بطلب	تف�سري	 	٤-37
اأو	ت�سحيح	اأو	اإ�سدار	حكم	حتكيم	اإ�سايف،	ولهيئة	التحكيم	

توزيع	تلك	الُكلف.

املاّدة ٣٨
الت�سوية والأ�سباب الأخرى لإنهاء التحكيم 

حكم	 �سدور	 قبل	 النزاع	 ت�سوية	 اإىل	 الأطراف	 ل	 تو�سّ اإذا	 	1-3٨
طلب	 واإذا	 التحكيم.	 اإنهاء	 التحكيم	 هيئة	 فعلى	 نهائي،	
جميع	الأطراف	منها،	فلها	اأن	ُتدّون	الت�سوية	يف	�سيغة	حكم	
حتكيم	مبنّي	على	ال�سروط	املّتفق	عليها،	مع	الإ�سارة	اإىل	اأن	
احلكم	قد	�سدر	بالّتفاق.	والهيئة	غري	ُملزمة	بتعليل	حكم	

كهذا.

اإذا	اأ�سبح	ال�ستمرار	يف	التحكيم	غري	�سروري	اأو	م�ستحياًل	 	2-3٨
الأطراف	 اإبالغ	 التحكيم	 هيئة	 على	 وجب	 اآخر،	 �سبب	 لأّي	
بنّيتها	اإنهاء	التحكيم.	ومن	ثّم	ُت�سدر	الهيئة	بعد	ذلك	اأمًرا	
اأ�سباًبا	مرّبرة	 اأحد	الأطراف	 باإنهاء	التحكيم،	ما	مل	يقّدم	

لالعرتا�ص.

التحكيم	لأّي	�سبب	قبل	�سدور	حكم	نهائي	 اإنهاء	 يف	حال	 	3-3٨
التحكيم	 بُكلف	 ومت�سامنني	 متكافلني	 الأطراف	 يبقى	
و)ج(	 و)ب(	 )اأ(	 	)2-3٦( املواد	 يف	 عليها	 املن�سو�ص	
و)هـ(	و)و(	و)ز(	و)ح(	حلني	�سداد	تلك	الُكلف	بالكامل.

املاّدة ٣٩
التنازل عن حّق العرتا�ص

ُمتطّلبات	هذه	 اأو	 اأحكام	 باأّي	من	 اأّي	طرف	بعدم	اللتزام	 اإذا	علم	
اإبداء	 دون	 من	 التحكيم	 يف	 وا�ستمّر	 التحكيم،	 اّتفاق	 اأو	 القواعد	
اعرتا�سه	كتابيًّا	من	دون	تاأخري	للغرفة	)قبل	تعيني	هيئة	التحكيم(	
اأو	لهيئة	التحكيم	)بعد	تعيينها(	كان	ذلك	تنازًل	منه	عن	حّقه	يف	

العرتا�ص.
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املاّدة ٤٠
ال�سّرّية

لالأمور	 م	 مكَّ اأّي	 اأو	 م	 مكَّ اأّي	 اأو	 طرف	 لأّي	 يجوز	 ل	 	1-٤0
لهيئة	 �سّر	 اأمني	 اأّي	 اأو	 التحكيم	 لهيئة	 اأّي	خبري	 اأو	 الطارئة	
التحكيم	اأو	للغرفة	)مبا	ي�سمل	مديريها	وموّظفيها(	اإف�ساء	
اأّي	معلومات	�سّرّية	اأف�سح	عنها	الأطراف	اأو	ال�ّسهود	اأثناء	
جمريات	التحكيم.	وما	مل	يّتفق	الأطراف	كتابًة	على	خالف	
ذلك	اأو	ما	مل	يتطّلب	القانون	الواجب	التطبيق	خالف	ذلك،	
م	لالأمور	الطارئة	واأّي	 على	اأع�ساء	هيئة	التحكيم	واأّي	مكَّ
خبري	لهيئة	التحكيم	واأّي	اأمني	�سّر	لهيئة	التحكيم	والغرفة	
�سّرّية	 على	 املحافظة	 وموّظفيها(	 مديريها	 ي�سمل	 )مبا	

جميع	امل�سائل	املتعّلقة	بالتحكيم	اأو	بحكم	التحكيم.

ُيكن	ن�سر	حكم	التحكيم	للعموم،	فقط	بعد	موافقة	جميع	 	2-٤0
اإذا	 اأّنه	 اإّل	 القانون.	 يفر�سه	 الذي	 باملقدار	 اأو	 الأطراف	
�سياق	 يف	 علنّية	 القرارات	 اأو	 الأوامر	 اأو	 الأحكام	 اأ�سبحت	
تنفيذ	حكم	التحكيم	اأو	ل�سبب	اآخر،	ُيكن	للغرفة	ن�سرها	اأو	
اإتاحتها	للعموم.	وكذلك	يجوز	للغرفة،	ما	مل	يّتفق	الأطراف	
قرارات	 اأو	 اأوامر	 اأو	 اأحكام	 ن�سر	 كتابيًّا	على	خالف	ذلك،	
الأطراف	 اأ�سماء	 حلذف	 حتريرها	 يتّم	 اأن	 بعد	 خمتارة	

والّتفا�سيل	الداّلة	الأخرى.

لهيئة	 ذلك،	 خالف	 على	 كتابيًّا	 الأطراف	 يّتفق	 مل	 ما	 	3-٤0
التحكيم	اأن	ُت�سدر	اأوامر	تتعّلق	ب�سّرّية	اإجراءات	التحكيم	اأو	
اأّي	م�سائل	اأخرى	تّت�سل	بالتحكيم،	ولها	اأن	تّتخذ	اإجراءات	

حلماية	الأ�سرار	التجارّية	واملعلومات	ال�سّرّية.
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املاّدة ٤١
حتديد امل�سوؤولّية

ل	يكون	اأّي	من	اأع�ساء	هيئة	التحكيم	ول	اأّي	اأمني	�سّر	للهيئة	 	1-٤1
اأّي	خبري	لهيئة	التحكيم	 م	لالأمور	الطارئة	ول	 اأّي	مكَّ ول	
ول	الغرفة	)مبا	ي�سمل	مديريها	وموظفيها(	م�سوؤولني	جتاه	
اأّي	طرف	عن	اأّي	عمل	اأو	امتناع	عن	عمل	يتعّلق	باأّي	حتكيم	
جرى	مبوجب	هذه	القواعد،	اإّل	اإذا	اأثبت	ذلك	الطرف	اأّن	
ومق�سود	 متعّمد	 خطاأ	 نتيجة	 كان	 عنه	 المتناع	 اأو	 العمل	
اأو	باملقدار	الذي	يكون	فيه	حتديد	امل�سوؤولّية	هذا	مظوًرا	

مبوجب	اأّي	قانون	واجب	التطبيق.

ل	يكون	اأّي	من	اأع�ساء	هيئة	التحكيم	ول	اأّي	اأمني	�سّر	للهيئة	 	2-٤1
اأّي	خبري	لهيئة	التحكيم	 م	لالأمور	الطارئة	ول	 اأّي	مكَّ ول	
ول	الغرفة	)مبا	ي�سمل	مديريها	وموظفيها(	حتت	اأّي	التزام	
قانوين	لالإدلء	باأّي	بيان	ب�ساأن	التحكيم.	ول	يحّق	لأّي	طرٍف	
طلب	مثول	اأّي	من	هوؤلء	الأ�سخا�ص	كاأطراٍف	اأو	ك�سهوٍد	يف	

اأّي	اإجراءات	ق�سائّية	اأو	غريها	تتعّلق	بالتحكيم.



49

امللحق ١ - جدول الر�سوم النافذ اعتباًرا من ١ 
اأكتوبر ٢٠١٧م

التحكيم	 قواعد	 من	 جزًءا	 هذا	 الر�سوم	 جدول	 ُيعترب	 	1
املنازعات	 لت�سوية	 البحرين	 بغرفة	 ة	 اخلا�سّ )»القواعد«(	
الغرفة،	 تديره	 حتكيم	 كّل	 يف	 به	 العمل	 ويتّم	 )»الغرفة«(	
نزاع	 اأّي	 ف�ّص	 على	 كتابًة	 فيه	 اّتفقوا	 قد	 الأطراف	 وكان	
البحرين	 غرفة	 لقواعد	 وفًقا	 التحكيم	 طريق	 عن	 بينهم	
لت�سوية	املنازعات،	اأو	BCDR،	اأو	BCDR-AAA،	اأو	اّتفقوا	
اأو	 املنازعات،	 لت�سوية	 البحرين	 غرفة	 اأمام	 التحكيم	 على	
BCDR،	اأو	BCDR-AAA	من	دون	حتديد	قواعد	معّينة.

اإىل	 وقٍت	 من	 منف�سل	 ب�سكل	 اجلدول	 هذا	 تعديل	 للغرفة	 	2
اآخر.

كّل	الر�سوم	مذكورة	بالدولر	الأمريكي،	ولكن	يجوز	اأن	تتّم	 	3
املطالبة	بقيمتها	باأّي	عملة	اأخرى	قابلة	للتحويل.	ويجب	دفع	

الر�سوم	بالعملة	التي	مّتت	املطالبة	بها.

الر�سوم الإدارّية
الر�سوم	الإدارّية	للغرفة	ت�ستمل	على	ما	يلي: 	٤

والبالغ	 لال�سرتداد	 القابل	 غري	 التحكيم	 قيد	 ر�سم	 اأ.	
3,000	دولر	اأمريكي،	و

قيمة	 بح�سب	 قيمته	 وحُتت�سب	 التحكيم	 اإدارة	 ر�سم	 ب.	
املطالبات	واملطالبات	املتقابلة	كما	هو	مبنّي	يف	اجلدول	

اأدناه.
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في	 المطالبة	 قيمة	
الدعوى	 أو	 الدعوى	

المتقابلة

رسم	إدارة	التحكيم
م	فرد محكَّ

رسم	إدارة	التحكيم
مين ثالثة	محكَّ

6,000	دوالر	أميركي4,000	دوالر	أميركيحتى	75,000		دوالر	أميركي

75,001	دوالر	أميركي
إلى

150,000	دوالر	أميركي

7,000	دوالر	أميركي5,000	دوالر	أميركي

150,001	دوالر	أميركي
إلى

300,000	دوالر	أميركي

8,000	دوالر	أميركي6,000	دوالر	أميركي

300,001	دوالر	أميركي
إلى

500,000	دوالر	أميركي

10,000	دوالر	أميركي8,000	دوالر	أميركي

500,001	دوالر	أميركي
إلى

1,000,000	دوالر	أميركي

14,000	دوالر	أميركي12,000	دوالر	أميركي

أميركي	 دوالر	 	1,000,001
إلى

5,000,000	دوالر	أميركي

19,000	دوالر	أميركي17,000	دوالر	أميركي

أميركي	 دوالر	 	5,000,001
إلى

10,000,000	دوالر	أميركي

25,000	دوالر	أميركي23,000	دوالر	أميركي

دوالر	 	10,000,000 من	 أكثر	
أميركي

إضافة	 أميركي	 دوالر	 	23,000
الذي	 المبلغ	 على	 	٪0,15 إلى	
دوالر	 	10,000,000 يجاوز	
مبلغ	 يجاوز	 ال	 وبسقف	 أميركي	

100,000	دوالر	أميركي

إضافة	 أميركي	 دوالر	 	25,000
الذي	 المبلغ	 على	 	٪0,15 إلى	
دوالر	 	10,000,000 يجاوز	
مبلغ	 يجاوز	 ال	 وبسقف	 أميركي	

100,000	دوالر	أميركي
10,000	دوالر	أميركي8,000	دوالر	أميركيالمطالبات	غير	المالية

ر�سم قيد التحكيم
اأن	 يجب	 القواعد،	 من	 و)3(	 )2-2()ح(	 للماّدتني	 وفًقا	 	5
يقوم	املحتِكم	بت�سديد	كامل	ر�سم	قيد	التحكيم	غري	القابل	

لال�سرتداد	عند	تقدمي	طلب	التحكيم	لدى	الغرفة.

ر�سم اإدارة التحكيم
اأقرب	وقت	 الغرفة	يف	 القواعد،	تقوم	 للماّدة	)5(	من	 وفًقا	 	٦
ممكن	بعد	تقدمي	الّرّد	على	طلب	التحكيم،	اأو،	اإذا	مل	يقّدم	
اإىل	 الأطراف	 بتوجيه	 الّرّد،	 تقدمي	 ُمّدة	 انتهاء	 بعد	 الرّد،	
دفع	ر�سم	اإدارة	التحكيم	املح�سوب	بناًء	على	قيمة	مطالبات	
املحتِكم	وبناًء	على	قيمة	مطالبات	املحتَكم	�سّده	املتقابلة	)اإن	
املقّرر	 الر�سم	 قيمة	 على	 بناًء	 احلال،	 بح�سب	 اأو،	 ُوجدت(،	

للمطالبات	غري	املالّية	يف	الدعوى	اأو	الدعوى	املتقابلة.	
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املالّية	غري	معلومة	عند	تقدمي	 عنّدما	تكون	قيمة	املطالبة	 	7
طلب	التحكيم	اأو	عند	تقدمي	الرّد	على	طلب	التحكيم،	على	
الطرف	املُطاِلب	تقدير	قيمة	املطالبة	املالّية،	واإّل	ُي�ستوفى	
اأّن	املطالبات	يف	الدعوى	 اأ�سا�ص	 اإدارة	التحكيم	على	 ر�سم	

غري	مالّية.

قيمة	 زيادة	 يالئم	 مبا	 التحكيم	 اإدارة	 ر�سم	 زيادة	 تتّم	 	٨
املطالبة	املالّية	يف	الدعوى	اأو	الدعوى	املتقابلة	يف	اأّي	وقت	
الزيادة	 التحكيم.	ويف	هذه	احلالة،	تكون	قيمة	تلك	 خالل	
ُتوّجه	بها	 التحكيم	 ُكلف	 �سلفة	على	ح�ساب	 م�سمولة	�سمن	

الغرفة	مبوجب	اأحكام	املاّدة	)30-1(	من	القواعد.

تقوم	الغرفة،	بناًء	على	تقديرها	املنفرد،	بتوجيه	الأطراف	 	٩
تراها	منا�سبة	 التي	 �سب	 بالنِّ التحكيم	 اإدارة	 اإىل	دفع	ر�سم	

اآخذًة	بعني	العتبار	ظروف	النزاع	كاّفًة.

يتّم	دفع	ر�سم	اإدارة	التحكيم	من	قبل	الطرف	اأو	الأطراف	 	10
الدفع	 مهلة	 يتجاوز	 ل	 مبا	 دفعه	 اإىل	 توجيههم	 مّت	 الذين	
اإدارة	 ر�سم	 دفع	 يتّم	 مل	 حال	 ويف	 الغرفة.	 من	 املحّددة	
اإنهاء	 اأو	 وقف	 للغرفة	 يجوز	 وبالكامل،	 موعده	 التحكيم	يف	

اإجراءات	التحكيم.

من	 الغرفة	 ت�سرتجع	 التحكيم،	 اإدارة	 ر�سم	 اإىل	 بالإ�سافة	 	11
املتعّلقة	 النفقات	 كّل	 الأطراف	 قبل	 من	 املدفوعة	 لف	 ال�سُّ
باإدارة	التحكيم	التي	كابدتها	مبا	ي�سمل،	ولكن	لي�ص	على	�سبيل	
احل�سر،	خدمات	الهاتف	والربيد	و�سركات	التو�سيل	ال�سريع.

يف	حال	اإنهاء	اإجراءات	التحكيم	لأّي	�سبب	كان	قبل	حتديد	 	12
موعد	جل�سة	التحكيم	الأوىل،	يجوز	للغرفة	بناًء	على	تقديرها	
اأو	 للطرف	 التحكيم	 اإدارة	 ر�سم	 من	 ن�سبة	 اإعادة	 املنفرد،	
الذي	 الوقت	 العتبار	 يف	 الأخذ	 بعد	 دفعته	 التي	 الأطراف	
�سرفته	الغرفة	لإدارة	التحكيم	والنفقات	التي	كابدتها	الغرفة	

حتى	وقت	اإنهاء	التحكيم.
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اأتعاب ونفقات املحكَّم
بدل	 بتحديد	 الغرفة	 تقوم	 التحكيم،	 هيئة	 مع	 بالت�ساور	 	13
الذي	 الوقت	 لكل	 احت�سابه	 يتّم	 �سوف	 الذي	 ال�ساعة	 اأتعاب	
اجلل�سات.	 اأيام	 غري	 يف	 التحكيم	 يف	 الهيئة	 ت�ستغرقه	 قد	
اأّيام	 عن	 للهيئة	 اليومي	 البدل	 بتحديد	 الغرفة	 وتقوم	
تاأخري	 دون	 من	 الأطراف	 اإخطار	 الغرفة	 وعلى	 اجلل�سات.	

بقيمة	البدلت	التي	�سيتّم	تطبيقها.

يكون	احلّد	الأعلى	لبدل	اأتعاب	ال�ساعة	500	دولر	اأمريكي،	 	1٤
اأمريكي،	 دولر	 	٤,000 اليومي	 للبدل	 الأعلى	 احلّد	 ويكون	
وبعد	 الغرفة	 فيها	 ُتقّرر	 التي	 ال�ستثناّئية	 الأحوال	 يف	 اإّل	
الت�ساور	مع	هيئة	التحكيم	اأّن	بدًل	اأعلى	يكون	اأكرث	مالءمًة	
اآخذًة	بعني	العتبار	كّل	ظروف	الق�سّية	وبعد	موافقة	جميع	

الأطراف	كتابيًّا	على	البدل	الأعلى.

يف	حال	مّت	اإلغاء	اأو	تاأجيل	جل�سة	قبل	اأقّل	من	اأربعة	اأ�سابيع	 	15
من	موعد	انعقادها،	اأو	يف	اأّي	وقت	خالل	انعقادها،	يجوز	
اأن	تطلب	دفع	50٪	من	 لهيئة	التحكيم	بعد	موافقة	الغرفة	
قيمة	البدل	اليومي	عن	الأّيام	التي	كانت	قد	ُحجزت	للجل�سة	

ولكن	مل	يتّم	ا�ستعمالها.

التي	حتّملوها	يف	 املعقولة	 اأن	يطالبوا	بنفقاتهم	 مني	 للمحكَّ 	1٦
مع	 معقولة،	 قيمتها	 تكون	 اأن	 يجب	 والتي	 التحكيم	 �سياق	
الغرفة	تلك	 الق�سّية.	وتدفع	 الأخذ	يف	العتبار	كّل	ظروف	

مني	بعد	تقديهم	و�سولت	ثبوتّية. النفقات	اإىل	املحكَّ

اإىل	 الغرفة	 َتدفع	 اأدناه،	 	)27( بالبند	 الإخالل	 عدم	 مع	 	17
مني	و�سولت	 مني	اأتعابهم	ونفقاتهم،	بعد	تقدمي	املحكَّ املحكَّ

لف	املدفوعة	من	الأطراف. ثبوتّية،	وذلك	من	ال�سُّ
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م الطارئ ر�سم املحكَّ
م	الطارئ	مع	�سداد	ر�سم	 يجب	اأن	يرتافق	طلب	تعيني	املحكَّ 	1٨
اعُترب	 واإّل	 اأمريكي،	 الطارئ	وقدره	35,000	دولر	 م	 املحكَّ

الطلب	كاأّنه	مل	يتّم	ت�سّلمه.

م	الطارئ	يتكّون	من: ر�سم	املحكَّ 	1٩

ر�سم	الغرفة	10,000	دولر	اأمريكي،	و اأ.	

م	الطارئ	25,000	دولر	اأمريكي اأتعاب	املحكَّ ب.	

م	الطارئ	 ل	يكون	اأّي	جزء	من	ر�سم	الغرفة	اخلا�ص	باملحكَّ 	20
قاباًل	لال�سرتداد.

ل	 الطارئ،	 م	 املحكَّ تعيني	 طلب	 على	 الغرفة	 وافقت	 اإذا	 	21
اإذا	 اأّما	 الطارئ.	 م	 املحكَّ اأتعاب	 من	 جزء	 اأّي	 ُي�سرتجع	
الطارئ	 م	 املحكَّ اأتعاب	 رّد	 فيتّم	 الطلب،	 الغرفة	 رف�ست	

للطرف	الذي	دفعه.

لف النقدّية للُكلف ال�سُّ
دون	 من	 الغرفة	 تقوم	 القواعد،	 من	 للماّدة	)1-30(	 وفًقا	 	22
وفًقا	 التحكيم	 هيئة	 بتعيني	 الأطراف	 اإخطار	 بعد	 تاأخري	
للماّدة	)٩-10(	من	القواعد،	ومن	وقت	اإىل	اآخر	بعد	ذلك	
اإىل	دفع	 اإجراءات	التحكيم،	بتوجيه	الأطراف	 واأثناء	�سري	
مبالغ	منا�سبة	ك�ُسلٍف	نقدّية	على	ح�ساب	ُكلف	التحكيم	كما	
هو	من�سو�ص	عليه	يف	املاّدة	)3٦-2(	من	القواعد،	وذلك	
وم�ساريفهم	 القانونّية	 الأطراف	 م�ساريف	 عن	 ف�ساًل	

الأخرى.	
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اإذا	مل	يدفع	اأحد	الأطراف	كامل	املبالغ	التي	وّجهته	الغرفة	 	23
اإىل	دفعها	يف	وقتها،	تقوم	الغرفة	باإبالغ	الأطراف	بذلك	كي	
يتمّكن	واحد	اأو	اأكرث	من	الأطراف	من	�سداد	املبالغ	املطلوبة.	
ويف	حال	عدم	ال�سداد،	لهيئة	التحكيم	بعد	ا�ست�سارة	الغرفة	

اأن	تاأمر	باإيقاف	اإجراءات	التحكيم	اأو	اإنهائها.

عدم	�سداد	اأحد	الأطراف	للدفعات	النقدّية	املتعّلقة	باّدعاء	 	2٤
�سحب	 مبثابة	 التحكيم	 هيئة	 تعتربه	 قد	 متقابل	 باّدعاء	 اأو	

لذلك	الّدعاء	اأو	الّدعاء	املتقابل.

اإىل	 الغرفة	 تقّدم	 النهائي،	 التحكيم	 حكم	 �سدور	 بعد	 	25
وعليها	 امل�سروفة،	 باملبالغ	 ح�ساب	 ك�سف	 كاّفة	 الأطراف	
اإعادة	اأّي	ر�سيد	مل	ُي�سرف	لالأطراف	بالن�سب	نف�سها	التي	

مّت	بها	دفع	تلك	املبالغ	النقدّية.

قاعات اجلل�سات واخلدمات امل�ساِندة
ُكلف	 تغّطي	 ل	 اجلدول	 هذا	 يف	 عليها	 املن�سو�ص	 الر�سوم	 	2٦
تاأجري	قاعات	اجلل�سات	اأو	ُكلف	اأّي	من	اخلدمات	امل�ساِندة	
الأخرى،	على	�سبيل	املثال	ولي�ص	احل�سر	اأمانة	ال�سّر	لهيئة	
التحكيم،	تدوين	ما�سر	اجلل�سات	وحتريرها،	الرتجمة،	

الت�سوير	وخدمة	تقدمي	الطعام.

اللتزام بالت�سامن والتكافل
اأطراف	التحكيم	مت�سامنون	ومتكافلون	جتاه	الغرفة	وهيئة	 	27
من	 	)2-3٦( املاّدة	 يف	 الواردة	 التحكيم	 بُكلف	 التحكيم	
بخالف	 وذلك	 بالكامل،	 الُكلف	 تلك	 �سداد	 القواعد	حلني	

م�ساريف	الأطراف	القانونّية	وم�ساريفهم	الأخرى.

النزاعات
م	الطارئ	اأو	 اأّي	نزاع	متعّلق	بالر�سوم	الإدارّية	اأو	ر�سم	املحكَّ 	2٨
اأمني	�سّر	لهيئة	 اأّي	 اأتعاب	 اأو	 اأتعاب	ونفقات	هيئة	التحكيم	

التحكيم	ُيف�سل	فيه	من	ِقبل	الغرفة.
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امللحق ٢ - بند التحكيم النموذجي
اأّي	نزاع	ين�ساأ	من	هذا	العقد	اأو	بخ�سو�سه،	مبا	يف	ذلك	اأّي	م�ساألة	
تتعّلق	بانعقاده	اأو	ب�سّحته	اأو	باإنهائه،	يتّم	البّت	فيه	ب�سكل	نهائي	عن	
البحرين	 بغرفة	 ة	 اخلا�سّ التحكيم	 قواعد	 مبوجب	 التحكيم	 طريق	

لت�سوية	املنازعات.

مني(. تتكّون	هيئة	التحكيم	من	)مكم	فرد	اأو	ثالثة	مكَّ

يكون	مكان	التحكيم	هو	)املدينة	والدولة(.

تكون	لغة	التحكيم	هي	)اللغة(.

مالحظات
الذي	 القانون	 التحكيم	 بند	 يف	 يحّددوا	 اأن	 ا	 اأي�سً لالأطراف	 ُيكن	

يجب	على	هيئة	التحكيم	تطبيقه	على	مو�سوع	النزاع.

ُترّحب	الغرفة	مبناق�سة	اأّي	نقاط	متعّلقة	ب�سياغة	بند	التحكيم،	مبا	
مني. يف	ذلك	اأّي	اأحكام	لت�سمية	املحكَّ
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