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أواًل: 
الئحة قواعد إجراءات 

التحكيم للمركز



الفصل األول | أحكام تمهيدية

مادة )1( الالئحة 
تســمى هــذه الالئحــة بالئحــة قواعــد إجــراءات التحكيــم لمركــز غرفــة 
الشــرقية للتحكيــم ، وتتــم اجــراءات التحكيــم لــدى المركــز وفقــًا للمبــادئ 

ــواردة بهــذه الالئحــة.  واألحــكام ال

مادة )2( نطاق التطبيق
1.  تطبــق أحــكام هــذه الالئحــة علــى كافــة المعامــالت والمنازعــات فــي 
جميــع المجــاالت والتــي يجــوز فيهــا التحكيــم والتــي تحــال إلــى مركــز 
غرفــة الشــرقية للتحكيــم باتفــاق مســبق بيــن أطــراف النــزاع أو بطلــب 

مــن أحدهــم وموافقــة اآلخــر علــى ذلــك.
2.  كمــا تطبــق أحــكام هــذه الالئحــة إذا اتفــق األطــراف كتابــة علــى إحالــة 
نزاعاتهــم الحاليــة و/أو المســتقبلية إلــى التحكيــم لــدى المركــز وفقــًا 
ألحــكام هــذه الالئحــة، ويعتبــر ذلــك اتفاقــا علــى إخضــاع التحكيــم 
للقواعــد  أو  التحكيــم،  إجــراءات  بــدء  تاريــخ  فــي  الســارية  للقواعــد 
المعدلــة التــي يتــم إقرارهــا الحقــا، وذلــك مالــم يتفــق األطــراف علــى 

غيــر ذلــك.
3.  لألطــراف االتفــاق علــى التحكيــم لــدى المركــز وفقــا أليــة قواعــد 
اجــراءات  والئحــة  نظــام  يكــون  الحالــة  هــذه  وفــي  أخــرى،  إجرائيــة 

الشــأن. هــذا  فــي  المركــز مكمــاًل التفاقاتهــم 
أي  تعــارض  حــال  وفــي  التحكيــم،  إجــراءات  القواعــد  هــذه  4.  تنظــم 
منهــا مــع حكــم فــي القانــون المنطبــق علــى التحكيــم ممــا ال يجــوز 
ــك  ــذ تكــون لذل ــة عندئ ــه، فــإن الغلب ــى مخالفت لألطــراف االتفــاق عل

الحكــم.

مادة )3( تمثيل األطراف وإثبات الصفة التمثيلية
يختــار األطــراف فــي أي مرحلــة مــن ينــوب عنهــم مــن المحاميــن أو مــن 
غيرهــم، ويتــم تحديــد أســماء هــؤالء وعناوينهــم ووســائل االتصــال بهــم 
ويخطــر المركــز والطــرف اآلخــر كتابــة بذلــك. كمــا يجــوز للمركــز ولهيئــة 
التحكيــم فــي أي وقــت طلــب مــا يثبــت صفــة ممثلــي أي مــن األطــراف. 

مادة )4( اإلخطارات والمراسالت والمهل الزمنية
1. توجه المراسالت من المركز وإليه باسم المدير االداري للمركز.

والمراســالت  اإلخطــارات  مــن  نســخًا  المركــز  إلــى  األطــراف  2.  يقــدم 
عــدد  بحســب  بهــا  الملحقــة  والمســتندات  المذكــرات  و  المكتوبــة 

والمركــز. والمحكميــن  األطــراف 
جميــع  تتــم  الهيئــة  بتشــكيل  األطــراف  بإخطــار  المركــز  قيــام  3.  بعــد 
المراســالت بيــن الهيئــة واألطــراف بصــورة مباشــرة، مــع إرســال نســخ 

منهــا فــي ذات الوقــت إلــى المركــز. 
4.  ترســل اإلخطــارات والمراســالت والمذكــرات والمســتندات المرفقــة 
بهــا إلــى المــراد إخطــاره أو مــن يمثلــه علــى العنــوان المقــدم منــه، 
وعلــى  اإلرســال،  يفيــد  كتابيــًا  دليــاًل  توفــر  وســيلة  بأيــة  وتســلم 
ســبيل المثــال ال الحصــر البريــد المســجل أو البريــد الخــاص أو البريــد 
االلكترونــي أو الفاكــس أو التلكــس أو الرســائل النصيــة علــى الهاتــف 

أو أي وســيلة أخــرى. 
والمســتندات  المذكــرات  و  المراســالت  أو  باإلخطــار  التبليــغ  5.  يعتبــر 
الملحقــة بهــا منتجــا ألثــاره بالتســليم إلــى المــراد إخطــاره شــخصيًا 
أينمــا وجــد أو إلــى مــن يمثلــه فــي العنــوان المقــدم منــه، وإذا تعــذر 
التوصــل إلــى هــذا العنــوان فيتــم التبليــغ فــي محــل إقامتــه المعتــاد 
أو محــل عملــه أو عنوانــه البريــدي، وفــي حــال تعــذر التوصــل إلــى أي 
مــن هــذه العناويــن بعــد إجــراء التقصــي الــالزم، فتســلم فــي آخــر محــل 
إقامــة أو عمــل أو عنــوان معــروف للمــراد إخطــاره ويكــون ذلــك بأيــة 

وســيلة توفــر دليــاًل كتابيــًا يفيــد اإلرســال. 
6.  يبــدأ احتســاب ســريان المواعيــد والمــدد المقــررة وفقــا لهــذه الالئحــة 
اعتبــارًا مــن اليــوم التالــي لليــوم الــذي يعتبــر فيــه اإلخطــار أو المراســلة 
قــد تــم وفقــا ألحــكام الفقــرة )4( و )5( الســابقة لهــذه المــادة، وإذا 
يــوم عطلــة  المراســلة  أو  اإلخطــار  فيــه  تــم  الــذي  التاريــخ  صــادف 
رســمية أو عطلــة عمــل فــي مقــر أو مــكان عمــل المرســل إليــه فيبــدأ 
احتســاب المــدة اعتبــارا مــن أول يــوم عمــل رســمي يليــه، وتحســب 
أيــام العطــالت الرســمية أو عطلــة العمــل ضمــن المــدة أيامــًا عاديــة، 
ــة  ــة رســمية أو عطل ــوم عطل ــام المــدة ي ــوم مــن أي أمــا إذا كان آخــر ي
عمــل فــي مقــر أو مــكان عمــل المرســل إليــه فتنتهــي المــدة المقــررة 

بانتهــاء أول يــوم عمــل رســمي يلــي هــذا اليــوم. 

4لوائح مركز غرفة الشرقية للتحكيم



الفصل الثاني | بدء إجراءات التحكيم

مادة )5( طلب التحكيم
التحكيــم طبقــًا للقواعــد،  إلــى  اللجــوء  يرغــب  الــذي  الطــرف  1.  يلتــزم 
بتقديــم طلــب التحكيــم إلــى المركــز مرفقــًا بــه صــور مــن المســتندات 
واألوراق المؤيــدة لــه بعــدد النســخ المشــار إليهــا فــي الفقــرة )2( مــن 

المــادة )4(.
2.  يعتبر تاريخ قيد الطلب لدى المركز هو تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

3. يجب أن يتضمن طلب التحكيم ما يلي:

أ.  طلب إحالة النزاع إلى التحكيم وفقًا لقواعد المركز.    
وأرقــام  وعنوانــه  النــزاع  فــي  طــرف  كل  وصفــة  ب.  اســم   
الهاتــف والفاكــس الخاصــة بــه وعنــوان بريــده االلكترونــي 
يمثلــه.  وبمــن  بــه  الخاصــة  األخــرى  االتصــال  وعناويــن 
الطلــب  إليــه  يســتند  الــذي  التحكيــم  اتفــاق  إلــى  ج.   إشــارة   
للتحكيــم. النــزاع  خضــوع  ظاهــره  مــن  يبيــن  والــذي 
د.  إشــارة إلــى العالقــة القانونيــة التــي نشــأ عنهــا النــزاع أو   

بهــا. عالقــة  لــه  الــذي 
هـ.   وصفــًا ملخصــًا للنــزاع وطبيعتــه وظروفــه واألســباب التــي   

لنشــوئه. أدت 
أو  والمبلــغ  المحتكــم  مــن  المقدمــة  الطلبــات  و.  تحديــد   

بهــا. المطالــب  المبالــغ 
المحكميــن  بعــدد  تتعلــق  اقتراحــات  و/أو  مالحظــات  ز.   أي   
وطريقــة اختيارهــم، وإذا كان اتفــاق التحكيــم ينــص علــى أن 
يقــوم األطــراف بتســمية المحكميــن، فيجــب تســميتهم مــع 
ذكــر عناوينهــم وكافــة تفاصيــل وســائل االتصــال بهــم بمــا 
فيهــا رقــم الهاتــف والفاكــس والبريــد االلكترونــي وصنــدوق 

البريــد.
ح.   أي مالحظــات و/أو اقتراحــات عــن مكـــان ولغــة التحكيــم   

التطبيــق. الواجبــة  القانونيــة  والقواعــد 
ت.   أي مراســالت ذات صلــة بالنــزاع أو بالطلــب المقــدم أو   
أي معلومــات أخــرى يــرى المحتكــم أنهــا تســاعد فــي نظــر 

فعالــة.   بصــورة  فيــه  والفصــل  النــزاع 
مذكــرة  علــى  أيضــا  التحكيــم  طلــب  يشــتمل  أن  ي.  ويجــوز   

 . ى عــو لد ا

4.  يجــب أن يكــون طلــب التحكيــم مصحوبــًا برســوم التســجيل المقــررة 
مــن أجــل تقييــد الطلــب لــدى المركــز، وفــي حــال عــدم ســداد رســوم 
بحــق  اإلخــالل  عــدم  مــع  المركــز،  لــدى  الطلــب  يحفــظ  التســجيل 

المحتكــم فــي تقديــم طلــب جديــد.
5.  عنــد اســتكمال الطلــب، يتولــى المركــز إخطــار المحتكــم ضــده بصــورة 
مــن الطلــب ومــن كل مــا يقدمــه المحتكــم مــن أوراق ومســتندات 

للــرد عليــه.

مادة )6( الرد على الطلب- الطلب المقابل
تاريــخ  مــن  يومــًا  عشــر  خمســة   )15( خــالل  ضــده  المحتكــم  1.  علــى 
النســخ  ردًا بعــدد  التحكيــم، أن يقــدم و/أو يرســل  اســتالمه طلــب 

  .)4( المــادة  مــن   )2( الفقــرة  فــي  إليــه  المشــار 
يجب أن يتضمن الرد على ما يلي:  

وأرقــام  بالكامــل وصفتــه وعنوانــه  المحتكــم ضــده  أ.   اســم   
الهاتــف والفاكــس الخاصــة بــه وعنــوان بريــده االلكترونــي 
يمثلــه. وبمــن  بــه  الخاصــة  األخــرى  االتصــال  وعناويــن 

ب.  تعقيبــه األولــي علــى طبيعــة النــزاع وظروفــه ومالبســاته   
نشــوئه. إلــى  أدت  التــي  واألســباب 

ج.  رده األولي على طلبات المحتكم.  
د.  أي اعتــــــراض على صحــــــــة اتفـــــــاق التحكيـــــــــم أو إمكانيـــــــة   

 . ه تنفيــذ
هـ.  أي مــــــــالحظات و/أو اقتراحــات تتعلــق بعــدد المحكميــن   
وطريقــة اختيارهــم، وإذا كان اتفــاق التحكيــم ينــص علــى 
أن يقــوم األطــراف بتســمية المحكميــن، فيجــب تســميتهم 
مــع ذكــر عناوينهــم وكافــة تفاصيــل وســائل االتصــال بهــم 
االلكترونــي  والبريــد  والفاكــس  الهاتــف  رقــم  فيهــا  بمــا 

البريــد. وصنــدوق 
والقواعــد  التحكيــم  ولغــة  مــكان  بشــأن  مالحظــات  و.   أي   

التطبيــق. الواجبــة  القانونيــة 
وأي  الطلــب  أو  بالنــزاع  صلــة  ذات  مراســالت  ز.   نســخًا ألي   
معلومــات أخــرى يــرى المحتكــم ضــده أنهــا تســاعد بصــورة 

فيــه. والفصــل  النــزاع  نظــر  فــي  فعالــة 

ــل أو ناشــئ عــن ذات العقــد  2.  إذا كان للمحتكــم ضــده أي طلــب مقاب
أو المســتند الــذي نشــأ عنــه النــزاع أو يتعلــق بــه، فعليــه تقديمهــا مــع 
الــرد بعــدد النســخ المشــار إليــه فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )4(، وأن 
يســدد رســوم التســجيل المقــررة والمعمــول بهــا فــي تاريــخ تقديمهــا، 
وإذا تخلــف المحتكــم ضــده عــن ســداد هــذه الرســوم يحفــظ الطلــب 
لــدى المركــز، مــع عــدم اإلخــالل بحــق المحتكــم ضــده فــي تقديــم 

طلــب جديــد فــي أي وقــت الحــق وفقــًا لهــذه القواعــد.
3.  يجــب أن يتضمــن الطلــب المقابــل باإلضافــة إلــى مــا ورد فــي الفقــرة 

)1( مــن هــذه المــادة علــى مــا يلــي:

ــي  ــه وظروفــه واألســباب الت ــزاع وطبيعت أ.  وصفــًا ملخصــًا للن  
لنشــوئه.  أدت 

المبلــغ  تحديــد  المســتطاع  وبقــدر  بالطلبــات  أوليــًا  ب.  بيانــًا   
الــذي يطالــب بــه والقيمــة الماليــة التقديريــة ألي طلبــات 

أخــرى.
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4.  يحتفــظ المركــز بحقــه فــي عــدم قبــول أي دعــوى مقابلــة إذا مــا كانــت 
مقدمــه مــع الــرد وفقــًا للفقــرة )2( مــن هــذه المــادة.

5.  يجــوز للمركــز، بنــاًء علــى طلــب المحتكــم ضــده أن يمنحــه مــدة إضافيــة 
ال تتجــاوز )14( أربعــة عشــر يومــًا، لتقديــم الــرد و/أو أي طلــب مقابــل 

)إن وجــدت(. 
6.  بعــد اســتالم المركــز للطلــب المقابــل بالعــدد الكافــي مــن النســخ 
وســداد المحتكــم ضــده لرســوم التســجيل المقــررة، يرســل المركــز 
نســخة منهــا إلــى المحتكــم وأي طــرف آخــر )إن وجــد( للــرد عليهــا 
خــالل )15( خمســة عشــر يومــًا مــن اســتالمها. ويجــوز للمركــز بنــاًء 
علــى طلــب المحتكــم، أن يمنحــه مــدة إضافيــة ال تتجــاوز )14( أربعــة 
عشــر يومــًا، لتقديــم الــرد علــى الطلــب المقابــل قبــل إحالــة الملــف 

إلــى الهيئــة. 
ــار المترتبــة علــى طلــب التحكيــم  7.  يكــون للدعــوى المقابلــة نفــس اآلث
الــواردة فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )5( بشــأن تاريــخ بــدء إجــراءات 

التحكيــم. 
8.  ال يحيل المركز الملف إلى الهيئة إال بعد ســداد الرســوم والمصاريف 

المقررة وفقًا لالئحة األتعاب والرســوم. 

مادة )7( أثر اتفاق التحكيم
1.  يعتبــر شــرط  التحكيــم اتفاقــًا مســتقاًل عــن شــروط العقــد األخــرى مــا 
لــم يتفــق األطــراف علــى خــالف ذلــك، فــإذا كان هــذا الشــرط صحيحــًا 
فــي ذاتــه فــال يترتــب علــى بطــالن العقــد أو فســخه أو إنهائــه أي أثــر 
علــى شــرط التحكيــم الــذي يتضمنــه وتظــل الهيئــة مختصــة بالفصــل 

فــي طلبــات األطــراف حتــى فــي حــال انعــدام العقــد أو بطالنــه. 
أو صحــة  وجــود  بشــأن  أكثــر  أو  اعتراضــًا  األطــراف  مــن  أي  أثــار  2.  إذا 
دفعــًا  يعــد  ممــا  تطبيقــه  نطــاق  أو  مضمونــه  أو  التحكيــم  اتفــاق 
بعــد اختصــاص التحكيــم، فيجــوز للمركــز بعــد فحــص ظاهــر األوراق 
أن يقــرر إمــا االســتمرار فــي اإلجــراءات لحيــن تشــكيل الهيئــة التــي 
تتولــى بنفســها الفصــل فــي الدفــوع بعــدم اختصاصهــا، وإمــا عــدم 
الســير فــي التحكيــم وإخطــار األطــراف بذلــك ويمكنهــم فــي هــذه 
الحالــة اللجــوء إلــى المحكمــة المختصــة للفصــل فــي مــدى اختصــاص 

التحكيــم.
 

المادة )8( اإلدخال والتدخل
ــًا  ــة وفقـ ــاوى التحكيميـ ــي الدعـ ــال فـ ــات تدخــل وإدخـ ــم طلبـ ــوز تقديـ يجـ

لهـــذه القواعـــد فـــي الحـــاالت التاليـــة:
1. إذا اتفــق جميــع األطــراف علــى ذلــك بمــن فيهم المتدخــل والمطلوب 

إدخاله. 
2.  إذا كان المتدخـل أو المطلـوب إدخالـه طرفـًا فـي ذات اتفـاق التحكيـم 
أو اتفـــاق تحكيـــم آخـــر متوافقـــًا معـــه وكان التدخـــل أو اإلدخـــال ناشـئًا 

عـــن ذات العالقة القانونيـــة التـــي نشـــأ عنهـــا النـزاع أو يتعلق بهـا.

3.  علـــى الطــــرف الــــذي يرغـــب فـــي إدخـــال طـرف إلـــى التحكيـم )الطرف 
المدخل(، أن يقدم طلـب إدخـال إلـى المركـز، إمـا مـع طلـب التحكيـم، 
أو الحقـــًا ضمــن المهلـــة الزمنيـــة التــي يحددهـــا المركـــز، ويعتبـــر تاريـــخ 
ــبة  ــم بالنسـ ــدء التحكيـ ــخ بـ ــو تاريـ ــال هـ ــب اإلدخـ ــز لطلـ ــتالم المركـ اسـ
للطـــرف المدخل وال يقبـــل طلـــب اإلدخال بعـــد تعييـــن الهيئـــة، مـــا لم 
يقدم مبـــررًا مقبـــواًل أو أن يتفـــق جميـــع األطـــراف بمـن فيهـم الطرف 

المدخل علـــى غيـــر ذلـــك. 
4.  علـــى الطـــرف الـــذي يرغـــب فـي التدخل كطـرف متدخل فـي التحكيـم 
)الطرف المتدخل(، أن يقدم طلـــب تدخل إلـــى المركـــز، ضمن المهلـــة 
الزمنيـــة التـــي يحددهــا المركـــز، ويعتبـــر تاريـــخ اســتالم المركـــز لطلـــب 
التدخل هـــو تاريـــخ بـــدء التحكيـــم بالنســـبة للطـــرف المتدخل، وال يقبل 
طلـــب التدخل بعـــد تعيين الهيئة، مـــا لم يقدم مبـــررًا مقبـــواًل للهيئـــة 
أو أن يتفـــق جميـــع األطـــراف بمـــن فيهـــم الطـــرف المتدخـل علـى غيـر 

ذلـك. 
5.  تخضـع طلبـات التدخل واإلدخال إلـى أحـكام المـواد السـابقة، ويكـون 
لهـــا نفـــس اآلثــار المترتبـــة علـــى طلـــب التحكيـــم والـــواردة الفقــرة )2( 

من المـــادة )5(، ويجـــب أن تتضمـــن مـــا يلـي:

أ.  رقــــــــم دعـــــــوى التحكيــــــــم القائمــــــة المطلـــــــوب اإلدخـــــال   
فيهــا. والتدخــــل 

وبيانـــات  العناويـــن  وكافـــة  والصفـــة،  الكامـــل،  ب.  االســـم   
والبريـــد  والفاكـــس،  الهاتـــف،  فيهـــا  بمـــا  االتصـــال، 
االلكترونـــي، لكافـــة األطـــراف وممثليهـــم بمـــن فيهـــم 

المتدخــل.  الطـــرف  أو  المدخــل  الطـــرف 
ج.  كافة البيانات والمتطلبات المحددة في هذه القواعد.  

6.  تخضـع طلبـات اإلدخال والتدخـل ألحـكام المـادة )5( والمادة )6( مع 
مراعـاة التعديـل الالزم بحسـب األحـوال.

 
المادة )9( الدعاوى والمطالبات بين أطراف متعددة

1.  يجــوز ألي طــرف التقــدم بمطالبــات ضــد أي طــرف آخــر فــي التحكيــم 
متعدد األطراف، وتخضـــع هـــذه المطالبـــات لهـــذه القواعـــد علـــى أنه 
ال تقبل أي مطالبـــات جديـــدة بعد توقيـــع وثيقـــة التحكيـــم مـــن دون 

إذن الهيئـة. 
2.  ال يحيل المركـز إلـى الهيئـة أي مطالبـات لـم تسـتوف كافـة الشـروط 

المطلوبة وفقًا لهـــذه القواعـــد. 
3.  بعـــد إحالـــة الملـــف للهيئـــة تكـــون هـــي المختصـــة بتحديـــد شـــروط 

وإجـــراءات تقديـــم المطالبـــات وقبولهـــا وفقـــًا لهـــذه القواعـــد. 
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المادة )10( األطراف المتعددة
ــر  ــن أكثـ ــئة عـ ــد أو ناشـ ــن عقـ ــر مـ ــة بأكثـ ــات مرتبطـ ــم مطالبـ ــوز تقديـ يجـ
مـــن عقـــد فـــي دعـــوى تحكيميـــة واحـــدة ســـواء كانـــت هـــذه المطالبـــات 

ــًا لهـــذه القواعـــد.  مســـتندة إلـــى اتفـــاق تحكيـــم واحـــد أو أكثـــر وفقـ

المادة )11( ضم دعوى التحكيم
1.  يجــوز للمركــز بنــاًء علــى طلــب أي طــرف ضــم دعوتيــن تحكيميتيــن أو 

أكثــر فــي دعــوى تحكيميــة واحــدة وذلــك:

أ .  إذا اتفق األطراف على الضم، أو،  
ب .  إذا كانــت كل المطالبــات فــي دعــاوى التحكيــم مســتندة   

أو، التحكيــم،  اتفــاق  ذات  إلــى 
تحكيــم،  اتفــاق  مــن  أكثــر  إلــى  المطالبــات  اســتندت  ت .  إذا   
العالقــة  ذات  عــن  ناشــئة  التحكيميــة  الدعــاوى  وكانــت 
اتفاقــات  أن  المركــز  ووجــد  بهــا  تتعّلــق  أو  القانونيــة 
بينهــا. فيمــا  التوفيــق  يمكــن  أو  متالئمــة  تلــك  التحكيــم 

2.  عنـــد النظـــر فـــي ضـــم الدعـــاوى التحكيميـــة يجوز للمركز أن يأخذ بعين 
ــبيل  ــى سـ ــك، علـ ــي ذلـ ــا فـ ــة، بمـ ــا ذات صلـ ــروف يراهـ ــار أي ظـ االعتب
المثـــال، مـــا إذا كان قـــد تـــم تعييـــن محكـم أو محكميـن مختلفيـن فـي 
الدعـــاوى المختلفـــة التـــي ينظـــر فـي ضمها، وُتصـدر قرارهـا وفقـًا لمـا 
ــًا، وإذا قــرر المركــز الضـــم،  ــًا ويكــون قرارهــا نهائيـ ــًا ومجديـ ــراه ممكنـ تـ
فيتـــم ضـــم الدعـــاوى التـــي تقـــرر ضمهـــا، إلـــى الدعوى التـي تم قيدها 

أواًل مـــا لـــم يتفـــق كافـــة األطراف علـــى غيـــر ذلـــك.

المادة )12( أحكام عامة
ــأداء  ــع األطــراف، وبـ ــاه جميـ ــاد واالســتقاللية تجـ ــة بالحيـ ــزم الهيئـ 1.  تلتـ

مهامهـــا وفقـــًا لهـــذه القواعـــد.
ــر الوقـــت الكافـــي  ــرار بتوفيـ ــع إقـ ــا، بتوقيـ ــة قبـــل تعيينهـ ــزم الهيئـ 2.  تلتـ
لنظـــر النـــزاع والفصـــل فيـــه وبقبولهـــا واســـتعدادها لمهمـــة الفصـــل 
فـــي النـــزاع بيـــن األطراف تحكيمـــًا، و حيادهـــا واستقاللها، كمـــا تلتـــزم 
بـــأن ُتفصــح للمركــز كتابــة، عــن أيــة وقائــع و ظــروف مــن شــأنها أن ُتثيــر 
شــكوكًا معقولــة فــي حيادهــا، ويقــوم المركــز بإبــالغ األطــراف بهـــذه 

المعلومـــات كتابـــة وُتحـــدد لهـــم مهلـــة إلبــداء مالحظاتهــم.
3.  تلتـــزم الهيئـــة فـــورًا باإلفصاح وإبالغ المركز واألطراف كتابـــة، عـــن أيـة 
وقائـــع أو ظـــروف مماثلـــة لتلـــك والمشـــار إليهـــا فـــي الفقرة )2( من 

هذه المادة والتـــي قـــد تطـــرأ أثناء التحكيـــم.
4.  يكـــون قـــرار المركز بتعييـــن الهيئـــة أو ردهـــا أو اســـتبدالها أو تنحيهـــا أو 
عـــدم صالحيتهــا أو عــدم مالئمتهــا نهائيــًا و للمركــز إعــالن األســباب 

التــي اســتندت إليهـــا فـــي قرارهـــا بنــاًء علـــى طلـــب أحـــد األطــراف.

المادة )13( تشكيل هيئة التحكيم
1.  إذا لـــم يتفـــق األطــراف علـــى عـــدد المحكميـــن يعيــن المركــز محكمـــًا 
منفردًا، مـــا لـــم تـــرى أن الفصـــل فـــي الّنـزاع يســـتوجب تعييـن أكثـر مـن 
ــر  ــرر المركــز نظـ ــال قـ ــرًا ، وفـــي حـ محكـــم علـــى أن يكـــون عددهـــم وتـ
النـــزاع مـــن قبـــل ثالثــة محّكميـــن يعيـــن المركــز رئيـــس الهيئـــة ويلتـــزم 
كل طـــرف بتســـمية محّكمـــًا خالل 15 يومًا من استالمه إخطـــارًا بقـرار 
المركز وإذا لـــم يُقدم أحـــد األطراف بتســـمية المحكـــم، يقـــوم المركز 

بتعيينـه.
2.  إذا اتفـــق األطراف علـــى الفصـــل فـــي النزاع بواســـطة محكم منفرد، 
فعليهــم االتفــاق علـــى تســـميته خــالل 15 يومـــًا مـــن تاريـــخ اســتالم 
الّمدعـى عليـه طلـب التحكيـم المقـدم مـن الّمدعـي أو خالل المهلـة 
اإلضافيــة التـــي قـــد يمنحهـــا المركـــز، وإذا لـــم يتفـــق األطــراف علـــى 

تســـميته خــالل تلـــك المهلـــة يقـــوم المركــز بتعيينـــه.
3.  إذا اتفـــق األطراف علـــى الفصـــل فـــي النزاع بواسـطة ثالثة محكمين، 
فعلــى المدعــي تســـمية محكمـــًا فـــي الطلـــب وعلـــى المدعـــى عليـــه 
تســـمية محكمـــًا فـــي الـــرد، وإذا لـــم يقـم أي مـــن الطرفيـن بالتسـمية، 
يتـــم تعييـــن المحكـــم مـــن قبل المركز. وإذا كان األطراف قـــد اتفقـــوا 
علـى تعييـن رئيـس الهيئـة أو أي إجـراء لتعييـن رئيـس الهيئـة فـإن هـذا 
االتفاق يعتبـــر تســـمية، وتخضـــع فـــي هـــذه الحالـــة للتعييـــن مـــن قبـــل 
ــة أو  ــمية رئيـــس الهيئـ ــى تسـ ــق األطــراف علـ ــم يتفـ ــا إذا لـ المركــز، أمـ
إذا لـــم يــؤد اإلجــراء المتفــق عليــه بيــن األطــراف إلــى تســـميته خــالل 
15يومــًا مــن تاريــخ تعييــن المحكميــن اآلخريــن )أو أي مهلــة أخــرى 
متفــق عليهــا بينهــم أو يحددهــا لهــم المركــز( يقــوم المركــز بتعيينــه.
4.  إذا كان أطـراف اتفـاق التحكيـم أكثـر مـن اثنيـن ونـّص اتفـاق التحكيـم 
علـــى أن يكـــون الفصـــل فـــي النـــزاع بواســـطة محكـــم منفـــرد فعليهـم 
مجتمعيـــن أن يتفقـــوا علـــى تســـميته خــالل 30 يومـــًا مـــن تاريـــخ بـــدء 
إجـراءات التحكيـم ليتـم تعيينـه مـن قبـل المركز، وإذا لم يتفقوا خالل 
هــذه المهلــة )أو أي مهلــة أخــرى متفــق عليهــا بينهــم أو يحددهـــا 

لهـــم المركـــز( يتولـــى المركز تعيينـــه.
5.  إذا كان أطـراف التحكيـم أكثـر مـن اثنيـن ونـّص اتفـاق التحكيـم علـى أن 
يكـــون الفصـــل فـــي النـــزاع بوسـاطة ثالثة محكميـــن، فعلـى المدعيـن 
مجتمعيـن تسـمية محكـم وعلـى المدعـى عليهـم مجتمعيـن تسـمية 
محكـــم، وإذا لـــم تتـــم تســـمية المحكـــم خــالل 30 يومـــًا )أو خــالل أي 
مهلـة أخـرى متفـق عليهـا بيـن األطراف أو يحددهـا لهـم المركـز( مـن 
تاريـــخ بـــدء إجـــراءات التحكيـــم، يقـــوم المركــز بالتعييـــن، علـــى أّنـــه فـــي 
جميـــع األحــوال يتولـــى المركــز تعييـــن المحكـــم الثالـــث الـــذي يتولـــى 

رئاسـة الهيئـة.
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المادة )14( تسمية وتعيين المحكمين
1.  يعيــــن جميــــع المحكميــــن مــــن قبــــل المركــز علــــى أن تأخــــذ بعيــــن 
االعتبــار الطريقــــة التــــي اتفــــق عليهــــا األطــراف كتابــــة إلجــراء التحكيــــم.
ــن  ــميته مـ ــت تسـ ــم تمـ ــن أي محكـ ــن تعييـ ــع عـ ــوز للمركــز أن يمتنـ 2.  يجـ
قبـل أي طـرف، أو بـأي طريقـة أخـرى، إذا رأت بـأن المحكـم المسـمى 
يفتقـــر إلـــى االســتقاللية والحيــاد أو غيـــر مالئــم، وفـــي هـــذه الحالـــة 
يطلـب المركز مـن األطراف تسـمية جديـدة خالل 15 يومـًا مـن تاريـخ 
تســـلم قـــرار المركــز، وإذا لـــم تتــم التســـمية خــالل هــذه المهلــة أو لـــم 

يقبـــل المركز بالمحكـــم البديـــل يقـــوم المركز بتعييـــن المحكـــم.

المادة )15( رد المحكمين
1.  يقـــدم طلـــب الـــرد إلـــى المركز بموجـــب مذكـــرة كتابيـــة يذكـــر  ويحـــدد 

فيهـــا الوقائــــع واألســباب التي يســــتند إليهــــا طالــــب الــــرد.
2.  ال يقبـــل طلـــب الـــرد إال إذا قـــدم خــالل 15 يومـــًا مـــن تاريـــخ اســتالم 
اإلخطار بالتعييـن أو خالل 5 أيـام مـن تاريـخ ِعلـم الطـرف الـذي تقـدم 
بطلـب الـرد بالوقائـع واألسباب التـي يسـتند إليهـا فـي طلبـه إذا كان 

هـــذا التاريـــخ الحقـــًا علـى تســـلم هـذا اإلخطار.
3.  يرســــل المركــز طلــــب الــــرد للهيئــــة ولألطــراف إلبــداء مالحظاتهــم 

ــام. ــة خــالل 10 أيــ ــه كتابــ عليــ
4.  يرســــل المركــز مالحظــات الهيئــــة واألطــراف علــــى طلــــب الــــرد إلــــى 
كافــــة األطــراف اآلخريــن ويصـــدر  قــراره النهائـــي المســـبب بشـــأن 

ــًا مــــن تاريــــخ اســتالمه. ــرد خــالل 21 يومـ طلـــب الـ

المادة )16( استبدال المحكمين
1.  فــــي حالــــة وفــــاة المحكــــم أو اســــتقالته أو إذا قــــام لديــــه أي ســــبب 
يمنعــــه مــــن أداء مهمتـــه خــالل ســـير إجـــراءات التحكيـــم أو فــي حــال 
غيابــه دون إبــداء األســباب ألكثــر مــن جلســة، فيتـــم اســـتبداله وفقـــًا 
المحكميــــن  وتعييــــن  وتســــمية  التحكيــــم  هيئـــة  تشـــكيل  ألحــكام 

الــــواردة فــــي هــــذه القواعــــد.
2.  إذا رفـــض المحكـــم أو أخـــل بمهامـــه وفقـــًا لهـــذه القواعـــد أو إذا لـــم 
ــتبداله  ــم اسـ ــررة فيتـ ــة المقـ ــدد الزمنيـ ــذه المهــام خــالل المـ ــم بهـ يُقـ
التحكيـــم وتســـمية  وفقـــًا ألحــكام رد المحكميـــن وتشـــكيل هيئـــة 

ــد. ــذه القواعـ ــن فـــي هـ ــن المحكميـ وتعييـ
3.  للمركز  إلغـــاء تعييـــن المحكـــم وإقالتـــه مـــن مهامـــه إذا رفـــض أو أخـــل 
بمهامـــه وفقــــًا لهــــذه القواعــــد أو إذا لــــم يُقـــم بهــــذه المهــــام خالل 
المــدد الزمنيــة المقــررة أو إذا خالـف اتفـاق التحكيـم بشـكل متعمـد 
أو خالـــف هـــذه القواعـــد، أو عندمـــا ال يتصـــرف بشـــكل حيـــادي أو 
مســـتقل بيـــن األطراف أو إذا لـــم يباشـــر إجـــراءات التحكيـــم أو يســـتمر 

بهـــا أو ال يســـعى إلـــى تفـــادي أي تأخيـــر أو مصاريـــف غيـــر مبـــررة.

4.  عنــــد اســــتبدال المحكــــم، يجــــوز للمركــز إجــــراء التعييــــن مــــن دون 
التقيــــد بإجــــراءات التعييــــن الــــواردة فــــي هــذه القواعــد إذا رأت ذلــك 
مناســبًا، وتقــرر الهيئــة بعــد إعــادة تشــكيلها ودعــوة األطراف ألبداء 
مالحظاتهم، مــــدى وجــــوب إعــــادة اإلجراءات الســــابق اتخاذهــا قبــل 

إعــــادة التشــــكيل وإلــــى أي مــدى.
5.  عنـــد قيـــام أي ســـبب مـــن أســـباب اســـتبدال المحكميـــن وفقـــًا لهـــذه 
المـــادة، تتوقـــف كافــــة المهــــل والمــــدد الزمنيــــة الّمقــــررة فــــي أي 
قانــــون واجــــب التطبيــــق وتلــك المنصـوص عليهـا فـي هـذه القواعـد 
وتلـك المتفـق عليهـا بيـن األطراف أو التـي يمنحهــا أو يقررهــا المركــز 
أو الهيئــــة، وال تســــتأنف تلــــك المهــــل والمــــدد الزمنيــــة ســــريانها إال 

بعــــد اســــتكمال تشــــكيل الهيئــــة ومباشــــرتها لمهامهــا.

المادة )17( إحالة الملف إلى هيئة التحكيم
يرســـل المركز  الملـــف إلـــى الهيئـــة بعـــد تعيينهـــا، شـــرط أن يكـــون قـد تـم 
تســـديد كافـــة رســـوم وأتعـــاب التحكيـــم ومصاريفـــه المقـــررة فــي الئحــة 

الرســوم واألتعــاب. 

المادة )18( مكان التحكيم
1.  لألطــراف االتفــاق  كتابـــة علـــى مـــكان التحكيـــم، وفــي حالــة عـــدم 
اتفاقهــم يكــون مــكان التحكيـــم فـــي مركــز غرفــة الشــرقية للتحكيــم 
ــع  ــى جميـ ــد االطــالع علـ ــر بعـ ــبًا آخـ ــًا مناسـ ــة مكانـ ــم تقــرر الهيئـ ــا لـ مـ
الظـــروف ومنـــح جميـــع األطراف الفرصـــة إلبداء رأيهـــم ومقترحاتهـــم 

كتابـة.
2.  للهيئـــة بعـــد التشـــاور مـــع جميـــع األطراف ووفقـــًا لمـــا تـــراه مناســـبًا، 
عقـــد الجلســـات واالجتماعات، بمـــا فـــي ذلـــك جلســـة إدارة الدعـــوى، 
فـــي أي مـــكان و بـــأي وســـيلة مــن وســـائل االتصــال كالهاتـــف أو 
المكالمـات المرئيـة )الفيديـو كونفرنـس( كمـا لهـا أن تتـداول فـي أي 

مـــكان تختـــاره.

المادة )19( لغة التحكيم
1.  تكـــون لغـــة التحكيـــم هـــي لغـــة اتفـاق التحكيـم مـا لـم يتفـق األطراف 

علـــى خالف ذلــك.
2.  إذا كان اتفــاق التحكيــم مكتوبــًا بأكثــر مــن لغــة، ُتقــرر الهيئــة أي مــن 

تلــك الّلغــات ســـتكون لغـــة التحكيـــم.
3.  إذا كان اتفـــــاق التحكيـــــم مكتوبـــــًا بأكثـــــر مـــــن لغـــــة أو إذا قـــــدم أي 
طـــــرف مراســالت بُلغـــة أخـــرى غيـــر لغـــة اتفـــاق التحكيـــم، فيقـــوم 
المركز بتحديـــد لغـــة الطلـــب والمراسالت ويطلـــب مـــن ذلـــك الطـرف 
ترجمتهـــا إلـــى اللغـــة التـــي قام المركز بتحديدهـــا لحيــــن إحالــة الملــف 

إلــــى الهيئــة.
4.  للهيئــــة بعــــد اســــتكمال تشــــكيلها صالحية تقريــــر لغــــة التحكيــم بعــد 
أخذهــــا جميــــع العوامـــــل والظـــــروف ذات الصلـــــة بعيـــــن االعتبار بمـــا 

فـــــي ذلـــــك لغـــة العقـــد.
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المادة )20( القواعد واجبة التطبيق على اإلجراءات
تخضـــع اإلجــراءات أمـــام الهيئـــة لهـــذه القواعـــد وفـــي حـــال خلـــو النـــص 
ُتطبـــق القواعـــد التـــي يتفـــق عليهـــا األطراف أو التـي تقررهـا الهيئـة فـي 

حالـــة عـــدم اتفاقهـم.

المادة )21( القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع
ــة  ــة واجبــ ــد القانونيــ ــى القواعــ ــة االتفــاق علــ ــع األطــراف بحريــ 1.  يتمتــ
التطبيــــق علــــى موضـــوع النـــزاع، وفـــي حالـــة عـــدم اتفاقهـــم، تطبـــق 
الهيئـــة القواعـــد القانونيـــة التـــي تراهــــا مالئمة، وتأخــــذ بعيــــن االعتبار 

أحــــكام العقــــد واألعــراف التجاريــــة ذات الصلــــة.
العــدل  لقواعــد  وفقــًا  بالصلــح  الهيئــة  تفويــض  لألطــراف  2.  يجــوز 

واإلنصــاف.

المادة )22( سير إجراءات التحكيم
1.  تبـــــذل الهيئـــــة واألطراف قصـــــارى جهودهم ليســـير التحكيم بشـــكل 
ســـــريع وفعــال وبتكلفـــــة معقولـــــة علـــــى أن ُتراعـــــى قيمـــــة النـــــزاع 

ومـــــدى صعوبتـــــه وتعقيـــده.
2.  يجـــــوز للهيئـــــة، أخـــــذ التدابيـــــر اإلجرائية التـــي تراهـــا مناســـبة لضمـــان 
ــريطة  ــع األطــراف، شـــ ــاور مـــ ــد التشـــ ــوى بعـــ ــة للدعـــ اإلدارة الفعالـــ

عـــــدم تعارضهـــــا مــع أي اتفـــــاق مبــرم بينهــم .
3.  يجـــوز للهيئـــة، بنـــاء على طلـــب أي من األطراف، إصدار أوامر بشـــأن 
ــم  ــة بالتحكي ــائل أخــرى متصل ــة مســـ ــم أو أيـــ ــرية إجــراءات التحكيـــ ســـ
ويجــوز لهــا اتخــاذ تدابيــر لحمايــة أســـــرار المهنــة والمعلومــات الســـــرية.
4.  فـــــي جميـــــع األحــوال، يجـــــب أن تتصــرف الهيئـــــة بحياديــة واســتقالل 

وأن تضمــن إتاحــة فرصـــــة معقولـــــة لــكل طـــــرف لعـــــرض دعــواه.
الهيئــة  تصدرهــا  التــي  اإلجرائيــة  األوامــر  بكافــة  األطــراف  5.  يلتــزم 

بهــا. ويمتثلــون 

المادة )23( وثيقة التحكيم
1.  علـــــى الهيئـــــة فــور اســتالمها الملــف مــن المركـــــز ، إعــداد وثيقــة 
التحكيــم اســـــتنادًا إلــى المراســالت المقدمـــــة مـــــن األطــراف ويجـــــب 
ــلطة  ــزاع وصالحيــة وســـ ــة التحكيـــــم موضــوع النـــ أن  تتضمـــــن وثيقـــ

ــة أو تحّفظيــة. ــر مؤّقتـــ ــاذ أي تدابيـــ ــة فــي اتخـــ الهيئـــ
2.  يوّقـــع األطــراف والهيئـــــة علــى وثيقــة التحكيـــــم وإذا رفــض أحدهـــــم 
التوقيــع فــال يؤثــر ذلـــــك علـــــى صحتهـــــا و نفاذهـــــا وتســـــتمر الهيئــة 

بنظـــــر الدعــوى.
3.  ال يجـــوز ألي طـــرف التقدم بـــأي مطالبات جديـــدة تخرج عن حـــدود 
وثيقــة التحكيــم بعـــــد توقيعهـــــا، إال إذا أذنـــــت لــه الهيئــة بذلـــــك، 
وعلى الهيئة في هـــــذه الحالة أن تأخذ بعيـــــن االعتبار طبيعـــــة هـــــذه 
المطالبـــــات الجديـــــدة والمرحلـــــة التــي بلغتهـــــا الدعــوى والعوامـــــل 

والظـــــروف األخــرى ذات الصلــة.

المادة )24( إدارة الدعوى والجدول الزمني لإلجراءات
1.  تعقـــــد الهيئـــــة خــالل 21 يومـــــًا مـــــن تاريـــــخ اســتالمها الملـــــف مـــــن 
المركــز، جلســـــة إلدارة الدعـــــوى والتشـــــاور مـــــع األطــراف بشـــــأن 

التدابيـــــر اإلجرائيــة وتحديـــــد الجـــــدول الزمنـــــي لإلجــراءات.
2.  علـــى الهيئـــة إعـــداد الجـــدول الزمنـــي لإلجراءات في نفس الجلســـة 
أو خــالل 7 أيــام مـــــن تاريـــــخ انعقادهـــــا، وتقــوم بإبــالغ هــذا الجـــــدول 

الزمنــي وأي تعديـــــالت تطــرأ عليــه إلـــــى المركــز وجميـــــع األطــراف.
3.  للهيئـــــة أن تعقــد جلســـــات أخــرى إلدارة الدعــوى بغــرض التشـــــاور مع 
األطراف واتخاذ تدابيـــــر إجرائيـــــة أخـــــرى أو تعديـــــل الجـــــدول الزمنـــــي 

لإلجــراءات وذلــك لضمـــــان اإلدارة الفعالـــــة للدعــوى.
4.  للهيئـــــة عقـــــد جلســـــات إدارة الدعـــــوى بـــــأي وســـــيلة مـــــن وســـــائل 
االتصــال كالهاتــف أو المكالمـــــات المرئيـــــة )الفيديـــــو كونفرنـــــس( 
ولهـــــا أن تطلـــــب من األطراف تقديم مقترحاتهـــــم كتابـــــة بخصـــــوص 
إدارة الدعــوى بتاريــخ ســـــابق علــى انعقــاد الجلســـــة كمــا لهـــــا أن 

ــع ممثليهــم. ــم مـــ ــن األطــراف حضورهـــ تطلـــــب مـــ

المادة )25( إجراءات اإلثبات
1.  مـــن دون اإلخالل بأحـــكام المـــادة 21 من هـــذه القواعـــد، لألطراف 
ــا  ــات يرونهـــ ــراءات إثبـــ ــد وإجـــ ــى أي قواعـــ ــة علـــ ــة االتفــاق كتابـــ حريـــ

مناســـبة.
2.  تســـــتمع الهيئـــــة لألطراف بنـــــاًء علـــــى طلـــــب أحدهـــــم أو من تلقـــــاء 
نفســـــها على أن يكـــــون االستماع بحضورهـــــم جميعًا، ويجوز للهيئـــــة 
أن تقرر االستماع إلى األطراف فـــــي حـــــال غيـــــاب أحدهـــــم شـــــريطة 

أن يكــون قـــــد تـــــم إعالنــه بشـــــكل صحيــح.
ــخص آخــر  ــراء وأي شـــ ــهود والخب ــماع الشـــ ــة أن تقــرر ســـ ــوز للهيئ 3.  يجـــ
بحضـــــور األطــراف أو فـــــي غيابهـــــم شـــــريطة أن يكـــــون قـــــد تـــــم 

إعالنهــم بشـــــكل صحيــح.
بنــاء علــى طلـــــب أي مــن  أو  تلقــاء نفســـــها  مـــــن  للهيئـــــة،  4.  يجـــــوز 
األطــراف، أن تعيــن خبيــرًا أو أكثــر علــى أن ُتتيــح لألطــراف الفرصــة للــرد 
أو االســتجواب أو مناقشـــــة الخبيــر أو الخبــراء فــي إحــدى جلســـــات 

التحكيــم.
5.  للهيئـــــة تقديـــــر وتقييم أي أدّلـــــة إثبـــــات يقدمهـــــا األطراف وتحديـــــد 
الوقـــــت  تحديـــــد  ولهـــــا  بالدعـــــوى،  ارتباطهـــــا  أو  قبولهـــــا  مـــــدى 

والصيغــة والطريقـــــة التــي بهــا يتـــــم تقديــم هـــــذه األدلــة.
ــة  ــتنادًا إلــى المراســالت المقدمـــ ــة الفصــل فــي الدعــوى اســـ 6.  للهيئـــ
من األطراف فقط دون عقـــــد جلســـــات إال إذا طلـــــب أحـــــد األطراف 

ذلــك.
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المادة )26( الجلسات
1.  إذا قـــــررت الهيئـــــة عقـــــد جلســـــة فعليهـــــا أن ُتخطــر األطــراف بمــكان 

وزمـــــان انعقادهــا خــالل مـــــدة معقولــة.
2.  إذا تخّلـــــف أي مـــــن األطراف عـــــن الحضـــــور بـــدون عـــذر مقبـــول رغم 

إعالنه بشـــكل صحيـــح يحـــق للهيئـــة عقـــد الجلســـة.
3.  يكـــــون للهيئـــــة ســـــلطة إدارة الجلســـــات ويحــق لجميـــــع األطــراف 
حضورهـــــا وال يقبــل حضـــــور أي شـــــخص غيـــــر ذي صفـــــة أو غيـــــر ذي 

ــة واألطــراف. ــة الهيئـــ ــة بالدعـــــوى إال بموافقـــ صلـــ
4.  يمثـــــل األطــراف إمـــــا شـــــخصيًا أو بواســـــطة ممثليـــــن مفوضيـــــن 

بمستشـــــارين. االســتعانة  يمكنهـــــم  كمــا  قانونــي  بشـــــكل 

المادة )27( الشهود
1.  علـــــى الطـــــرف الـــــذي يرغـــــب فــي تقديـــــم شـــــهود أن يــزود الهيئــة 
شـــــهادتهم  وموضــوع  وعناوينهــم  بهويتهـــــم  اآلخريــن  واألطــراف 
ــك خــالل  ــوى وذلـــ ــراد إثباتهــا ومــدى ارتباطهــا بالدعـــ ــع المـــ والوقائ

ــبًا. ــراه مناســـ ــًا لمــا ت ــا الهيئــة وفقـــ ــي ُتحددهـــ المهلــة التـــ
باقــي  حضــور  وبغيــر  انفـــــراد  علــى  شـــــهادته  شـــــاهد  كل  2.  يــؤدي 
الشـــهود، وللهيئة تقدير مـــدى لـــزوم أي شـــهادة، ولهـــا بنـــاء علـــى 
ذلك أن ُتقـــــرر عدم ســـــماعها تجنبـــــًا لتكرار البينـــــة أو عـــــدم ارتباطهـــــا 

بالدعــوى.
3.  يجـــوز لـــكل طـــرف أن يســـتجوب أي شـــاهد يقـــدم شـــهادة  شـــفهية 
علـــى أن يكون ذلـــك تحـــت إشـــراف الهيئـــة ويجـــوز للهيئة أن تقـــوم 

بطرح األسئلة فـــي أي مرحلة مـــن مراحل اســـتجواب الشـــهود.
4.  يجـــــوز ألي طـــــرف أن يقــدم شـــــهادة شـــــهوده كتابــة وذلـــــك بنــاء 
على اختيـــــاره أو بناء علـــــى قـــــرار مـــــن الهيئة، ويجوز للهيئـــــة في كلتا 
ــهود  ــة حضــور الشـــ ــهادة المكتوبـــ ــول الشـــ ــترط لقب ــن أن تشـــ الحالتي

ــهادتهم شــفاهه. لــإلدالء بشـــ
ــاء علــى طلـــــب  أي مــن األطــراف  5.  للهيئـــــة مـــــن تلقــاء نفســـــها أو بنـــ
االســتماع  يكـــــون  أن  ويمكـــــن  شـــــاهد  ألي  االســتماع  تطلــب  أن 
بـــــأي وســـــيلة مــن وســـــائل االتصــاالت بمــا فيهــا المكالمــات المرئيــة 
)الفيديــو كونفرنــس( شـــــرط أن ُتمّكــن وســـــائل االتصــال هــذه الهيئـــــة 

مـــــن التحّقــق مــن هويــة الشـــــهود.
ذلـــــك  تطّلبـــــت  إذا  اليميـــــن  أداء  الشـــــهود  مـــــن  الهيئـــــة  6.  تطلـــــب 
أداء  ويكـــــون  التطبيـــــق،  واجـــــب  القانـــــون  فـــــي  اآلمــرة  القواعـــــد 
اليميـــــن أمـــــام الهيئـــــة إذا كانـــــت شـــــهادتهم شـــــفهية أو مشـــفوعة 

باليميـــــن إذا كانـــــت خطيـــــة.
7.  علـــــى كل طـــــرف القيـــــام بكافـــــة التحضيـــــرات والترتيبـــــات العمليـــــة 

لتقديـــــم شـــــهوده ويتحمـــــل كافـــــة مصاريفهـــــا.

أحــكام  مشــروعات  وتقديــم  المرافعــة  بــاب  غلــق   )28( المــادة 
لتحكيــم ا

1.  فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن، بعد عقـــد آخر جلســـة متعلقة بالمســـائل 
التي ســـيفصل فيهـــا حكـــم التحكيـــم، أو بعـــد تقديـــم آخـــر مذكـــرات 
مســـموح بهـــا بخصـــوص تلـــك المســـائل أيهمـــا يأتـــي الحقـــًا تقـــوم 

الهيئة:
أ .  بإعــالن غلــق بــاب المرافعــة الخــاص بالمســائل التــي ســيتم   

بالحكــم، فيهــا  الفصــل 
فيــه  تتوقــع  الــذي  بالتاريــخ  المركــز واألطــراف  ب .  وبإخطــار   

حكمهــا. إصــدار 
2.  ال يجـــوز بعـــد غلـــق بـــاب المرافعـــة تقديـــم أي مراسالت بخصـــوص 
المســـائل التي ســـيفصل فيهـــا حكـــم التحكيـــم إال إذا طلبـــت هيئـــة 

التحكيـــم ذلـــك أو ســـمحت بـــه.

المادة )29( التدابير التحفظية والمؤقتة
التطبيــق،  الواجــب  القانــون  فــي  اآلمــرة  القواعــد  مراعـــــاة  1.  مـــــع 
ــاء علـــــى طلـــــب أي مــن األطــراف،  ــها أو بنـــ للهيئــة، مــن تلقــاء نفســـ
ــة أو  ــر مؤقتـــ ــراه ضروريــًا مــن تدابيـــ ــن األطــراف بمــا تـــ أن تأمــر أي مـــ
تحفظيــة تتعلـــــق بموضــوع النــزاع، كاألمــر بإيـــــداع البضائــع لــدى الغيــر 
أو بيـــــع القابـــــل للتلـــــف منهـــــا وإيـــــداع الثمـــــن لـــــدى المركـــــز علـــــى 
ذمـــــة النـــــزاع، ويجــوز للهيئـــــة أن تطلـــــب مقابـــــل ذلــك تقديــم ضمــان 

مناســـــب.
2. تصدر الهيئة هذه التدابير في صورة حكم تحكيم وقتي.

مختصــة  جهـــــة قضائيـــــة  إلــى  بطلـــــب  األطــراف  أحـــــد  تقـــــدم  3.  إذا 
التخــاذ تدابيـــــر مؤقتــة أو تحفظيـــــة أو لتقديـــــم ضمانـــــات للدعـــــوى 
أو للدعـــــوى المتقابلـــــة أو لتنفيـــــذ أي مـــــن التدابيـــــر أو األوامر التـــــي 
ــع اتفــاق التحكيـــــم  ــة، فــال يعــد ذلـــــك تعارضــًا مـــ صـــــدرت عــن الهيئـــ
أو تنــازاًل عنـــــه، وعلــى الطـــــرف الــذي يقــدم هــذا الطلــب أو يســـــعى 
للحصــول علـــــى هـــــذه التدابيـــــر أن يقـــــوم دون أي تأخيـــــر بإخطـــــار 
المركـــــز والهيئــة بذلـــــك الطلــب والتدابيـــــر التـــــي اتخذتهـــــا الجهـــــة 

القضائيـــــة المختصــة.

المادة )30( المحكم الطارئ
أو  أو تحفظيـــــة  تدابيـــــر مؤقتـــــة  إلـــــى  يحتـــــاج  1.  يجـــــوز ألي طـــــرف 
مســـــتعجلة وال يمكـــــن معهـــــا انتظـــــار تشـــــكيل الهيئـــــة، أن يتقـــــدم 
بطلـــــب التخاذ مثل هـــــذه التدابيـــــر، ويقبل هـــــذا الطلـــب إذا تســـلمه 
المركز قبل إرســـــال الملف للهيئة بغض النظـــــر عما إذا كان الطـــــرف 
الـــــذي تقـــــدم بالطلـــــب كان قـــــد قـــــدم طلـــــب التحكيــم مـــــن عدمــه.
2.  يعيـــن المركـــز محكمـــًا طارئـــًا التخاذ التدابيـــر المطلوبـــة فـــي الفقـــرة 
الســـــابقة في أســـــرع وقـــــت ممكـــــن بعـــــد استالم الطلـــــب وســـــداد 

الرســـــوم المقـــــررة المشــار إليهــا فــي الئحــة األتعاب والرســوم.  
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3.  يصـــدر المحكـــم الطـــارئ حكمـــًا خالل 15 يومـــًا مـــن تاريـــخ استالمه 
الملـــــف كحـــــد أقصـــــى، ويجـــــوز لـــــه أن يأمـــــر مقـــــدم الطلـــــب بإيـــداع 

أي ضمان يـــــراه مناســـــبًا لـــــدى المركز.
4.  علـــــى مقـــــدم طلـــــب المحكــم الطـــــارئ أن يقــدم طلـــــب تحكيــم 
فــي النـــــزاع الموضوعــي خـــــالل 10أيـــــام مـــــن تاريـــــخ إصـــــدار الحكـــــم 

الطـــــارئ، وإال اعتبـــــر الحكـــــم الطـــــارئ كأن لــم يكــن.
5.  ال يلـــــزم الحكـــــم الصــادر مـــــن المحكــم الطـــــارئ الهيئــة المختصــة 
بنظـــــر الموضــوع فيمــا يتعلـــــق بأيــة مســـــألة أو موضـــــوع أو منازعــة 
يقررهـــــا هــذا الحكــم، ويجـــــوز للهيئــة إلغائــه أو تعديلـــــه أو تعديـــــل أي 

مطالبـــــات تنشـــــأ عـــــن أو تتعلـــــق بااللتــزام أو عـــــدم االلتــزام بــه.
6. ال تنطبق أحكام المحكم الطارئ إذا:

أ .  اتفـــــــق األطـــــراف كتابـــــــة على استثنـــــــاء تطبيـــــــق أحكـــــــام   
الطــارئ. المحكــم 

يســـــبق  آخــر  إجــراء  إلــى  اللجــوء  علــى  األطــراف  ب .  اتفـــــق   
التحكيم يوفـــــر إمكانية اتخاذ تدابيـــــر تحفظيـــــة أو مؤقتـــة 

المختصــة. المحكمـــــة  فيهــا  بمـــــا  مماثــل  إجـــــراء  أو 

المادة )31( مدة إصدار حكم التحكيم النهائي
يجـــــب أن ُتصـــــدر الهيئـــــة حكـــــم التحكيـــــم النهائــي خــالل 6 أشـــــهر مـــــن 
تاريــخ اســتالم الملــف مـــــن المركــز ويجـــــوز للمركــز تمديدهــا لمـــــرة أو 
ألكثــر ألي مـــــدة زمنيــة تراهـــــا مناســـــبة بنـــــاء علــى طلــب مســـــبب مـــــن 
ــًا لمــا يــراه  الهيئــة، كمـــــا يجــوز للمركــز التمديــد مـــــن تلقــاء نفســـــه وفقـــ

مناســـــبًا.

المادة )32( إصدار حكم التحكيم
حكـــــم  يصــدر  محكــم،  مـــــن  أكثــر  مــن  مكونـــــة  الهيئـــــة  كانـــــت  1.  إذا 
التحكيـــــم باألغلبيــة، وإذا لـــــم تتوفـــــر األغلبيــة يصـــــدر الحكــم رئيـــــس 

الهيئـــــة وحــده.
2. يجب أن يذكر حكم التحكيم األسباب التي استند إليها.

3.  يعتبــر حكــم التحكيــم قــد صــدر فــي مــكان التحكيــم وفــي التاريــخ 
فيــه. المــدون 

المادة )33( حكم التحكيم باالتفاق
ــال الملــف إلــى الهيئــة يتــم  ــوية بعــد إرســـ إذا توصــل األطــراف إلــى تســـ
إثبــات التســـــوية فــي شــكل حكـــــم تحكيــم صــادر باتفــاق األطــراف بنـــــاء 

ــة. علــى طلــب مــن األطــراف توافــق عليــه الهيئ

المادة )34( إخطار حكم التحكيم وإيداعه ونفاذة
1.  تـــــودع الهيئـــــة لـــــدى المركــز نســـــخ أصليــة مـــــن الحكــم بعـــــدد كاف 
لألطــراف والمركــز ، و يقـــــوم المركــز بتســـــليم كل طــرف نســـــخته 
شـــــرط أن يكــون األطــراف أو أحدهــم قــد ســـــدد مصاريـــــف التحكيـــــم 

كاملــة.

2.  يمكـــــن ألي مـــــن األطــراف، فـــــي أي وقــت، طلــب نســـــخة إضافيـــــة 
مــن حكـــــم التحكيــم مصـــــدق عليهـــــا مـــــن المركــز.

3.  يكـــــون حكـــــم التحكيــم الصــادر وفقــًا لهــذه القواعــد ملزمـــــًا لألطــراف 
قابــاًل  يكـــــون   تأخيـــــر، وال  مـــــن دون  بتنفيـــــذه  األطــراف  ويتعهــد 

ــكل مــن األشــكال. ــأي شـــ للطعــن ب
                                                                      

المادة )35( تصحيح وتفسير حكم التحكيم، إحالة أحكام التحكيم
1.  يجـــوز للهيئـــة مـــن تلقـــاء نفســـها أن تصحـــح أي خطـــأ كتابـي أو إمالئي 
أو حسابي أو مطبعـي أو أيـة أخطـاء ذات طبيعـة مماثلـة وردت فـي 
حكـــم التحكيــم شـــريطة عــرض هـــذا التصحيـــح علـــى المركـــز العتمــاده 

خالل 30 يومـــًا مـــن تاريـــخ ذلـــك الحكـم.
2.  يجـــوز ألي طـــرف أن يطلـــب تصحيـــح أي مـــن األخطــاء المشـــار إليهـــا 
فـــي الفقــرة )1( مـــن هـــذه المـــادة أو طلـــب تفســـير حكـــم التحكيـــم، 
علـــى أن ّيقـــدم الطلـــب إلـــى المركز خالل 15 يومـــًا مـــن تاريـــخ استالم 

حكـــم التحكيـم.
3.  يحيـــل المركــز الطلـــب إلـــى الهيئـــة التـــي تصـــدر قرارهــا خــالل 15 يــوم 
مــن تاريــخ اســتالمها للطلـــب بعـــد أن تمنـــح األطــراف األخــرى الفرصـــة 

إلبــداء مالحظاتهــم عليـــه.
4.  يصـدر تصحيـح أو تفسـير حكـم التحكيـم فـي شـكل قـرار ملحـق بحكـم 

التحكيـم ويعـد جـزءًا منـه.

المادة )36( القرار المتعلق بمصاريف التحكيم
ــه اإلداريــة  ــز ونفقاتـــ ــوم المركـــ ــم مــن رســـ ــف التحكيـــ 1.  تتكــون مصاريـــ
وأتعـــــاب المحكميـــــن ومصاريفهـــــم، كمــا قــد يكــون هنــاك مصاريــف 
تدخـــــل ضمن مصاريـــــف التحكيم كأتعاب ومصاريـــــف الخبراء وأتعاب 
المحاميـــــن وغيرهـــــا مـــــن المصاريـــــف التـــــي يتكبدهـــــا األطراف فـــــي 

التحكيــم.
2.  تحـــــدد أتعـــــاب المحكـــــم أو المحكميـــــن مـــــن قبـــــل المركز بين الحـــــد 
األعلــى والحـــــد األدنــى مـــــن الئحــة األتعــاب والرســوم مـــــع مراعـــــاة 

ظـــــروف كل دعـــــوى.
والرســوم  األتعــاب  لالئحــة  االداريــة وفقــًا  رســومه  المركــز  3.  يحـــــدد 

بالمركــز.  الخاصــة 
التحكيــم ومــن  بقــرار مســـــبب مصاريـــــف  النهائــي  الحكـــــم  4.  يحـــــدد 
يتحملهـــــا مــن األطــراف أو النســـــبة التـــــي يتحملهـــــا كل طـــــرف مــن 

تلـــــك المصاريــف.
5.  يجـــــوز للهيئـــــة عنـــــد اتخاذهـــــا أي قـــــرار يتعلـــــق بمصاريــف التحكيـــــم 
ومـــــن يتحملها من األطراف، أن تأخـــــذ بعيـــــن االعتبار الظـــــروف التي 
تعتبرهـــــا ذات صلة، بمـــــا في ذلك مـــــدى تعـــــاون وقيـــــام كل طـــــرف 

بالســـــير فـــــي التحكيـــم بطريقـــة ســـــريعة وفعالـــة واقتصاديـــة.
ــاء التحكيــم قبـــــل  ــات أو إنهـــ ــة الطلبـــ ــازل عـــــن كافـــ ــة التنـــ 6.  فـــــي حالـــ
المركــز  رســـــومه ونفقاتـــــه  يحـــــدد  صــدور حكـــــم تحكيــم نهائـــــي، 
اإلدارية وأتعـــــاب الهيئـــــة ومصاريفهـــــم ويكـــــون للهيئـــــة تحديـــــد أي 

ــرى. مصاريـــــف أخـــ
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المادة )37( تعديل المدد الزمنية
ــددة  ــة المحـــ ــدد الزمني ــر المـــ ــى تقصيـــ ــوز لألطــراف االتفــاق علـــ 1.  يجـــ
في هـــــذه القواعد وال يســـــري العمـــــل بهـــــذا االتفاق إذا ُأبـــــرم بعـــــد 

تشـــــكيل الهيئـــــة إال بموافقتهـــــا.
2.  يجـــــوز للمركــز، مــن تلقــاء نفســـــه، تمديــد أي مـــــدة زمنية تـــــم تعديلها 
وفقًا للفقرة )1( مـــن هـــذه المـــادة   إذا رأت ذلـــك ضروريـــًا لتمكيـــن 

الهيئة مـــــن القيام بمهمتهـــــا وفقـــــًا للقواعد.

المادة )38( االعتراض
إذا كان ألي طـــــرف أي اعتـــــراض ناشـــــئ عـــــن تطبيـــــق أحـــــكام هـــــذه 
القواعـــــد أو أي قواعــد أخـــــرى واجبـــــة التطبيـــــق علـــــى اإلجــراءات أو 
يتعلـــــق بـــــأي توجيـــــه صــادر مـــــن الهيئـــــة أو بــأي شـــــروط واردة فـــــي 
اتفـــــاق التحكيـــــم بخصوص تشـــــكيل الهيئة، فعليـــــه تقديمه فـــــورًا وإال 

ّعــد متنــازال عنــه.

المادة )39( تحديد المسؤولية
ال يســـأل المركـــز وال أي مـــن موظفيـــه وال الهيئـــة أو أي مـــن أعضائهـــا 
وال أي شـــخص معيـــن من قبلهـــا تجاه أي مـــن األطراف عن أي فعـــل 

أو امتنـــاع عـــن فعـــل متعلـــق بالتحكيم.
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ثانيًا: 
الئحة قواعد إجراءات 

التوفيق للمركز



الفصل األول | أحكام تمهيدية

مادة )1( التعريفات
1.  ألغــراض تطبيــق هــذه القواعــد ، يقصــد بالكلمــات التاليــة المعانــي 

الموضحــة بجانــب كل منهــا: 

التوفيــق: أي عمليــة – ســواء أشــير إليهــا بلفــظ التوفيــق أو الوســاطة 
أو أي لفــظ أخــر لــه نفــس المدلــول – يطلــب فيهــا األطــراف مــن المركــز، 

مســاعدتهم فــي التوصــل إلــى تســوية وديــة للنــزاع . 
الموفــق: يكــون الموفــق الشــخص المختــص )المستشــار القانونــي فــي 
المركــز( و/أو شــخص واحــد أو هيئــة مشــكلة مــن موفقيــن أو أكثــر يتــم 

اختيارهــم مــن قائمــة الموفقيــن بالمركــز. 
األطراف: أطراف النزاع سواًء كانا اثنين أو أكثر . 
القواعد: قواعد التوفيق المطبقة في المركز. 

المركز: مركز غرفة الشرقية للتحكيم. 

2.  أينمــا كان ذلــك مناســبا فــي هــذه القواعــد، تشــمل الكلمــات بصيغــة 
المفــرد صيغــة الجمــع كمــا تشــمل الكلمــات التــي بصيغــة المذكــر 

ــح .  ــث ، والعكــس صحي صيغــة المؤن

مادة )2( الالئحة
تســمى هــذه الالئحــة بالئحــة قواعــد إجــراءات التوفيــق لمركــز غرفــة 
الشــرقية للتحكيــم ، وتتــم اجــراءات التوفيــق لــدى المركــز وفقــًا للمبــادئ 

واألحــكام الــواردة بهــذه الالئحــة. 

مادة )3( نطاق التطبيق
ــة مــا ينشــأ بينهــم مــن منازعــات  ــة علــى إحال 1.  إذا اتفــق األطــراف كتاب
بشــأن عالقــة قانونيــة معينــة، عقديــة كانــت أو غيــر عقديــة، إلــى 
التوفيــق وفقــًا لقواعــد التوفيــق بمركــز غرفــة الشــرقية للتحكيــم ، 
تحســم هــذه المنازعــات عندئــذ وفقــًا لهــا، مــع مراعــاة أيــة تعديــالت 

قــد يتفــق عليهــا األطــراف. 
2.  إذا اتفــق األطــراف علــى فــض منازعاتهــم عــن طريــق التوفيــق وفقــًا 
لهــذه القواعــد، فيعتبــر أنهــم قــد أخضعــوا هــذه المنازعــات لتلــك 
القواعــد الســارية عنــد بــدء إجــراءات التوفيــق ، مــا لــم يتــم االتفــاق 

علــى غيــر ذلــك.
3.  تســري هــذه القواعــد علــى التوفيــق مــا لــم يوجــد تعــارض بيــن قاعــدة 
فيهــا وبيــن نــص مــن نصــوص القانــون واجــب التطبيــق علــى التوفيــق 
الغلبــة  تكــون  إذ  علــى مخالفتــه،  االتفــاق  لألطــراف  يجــوز  ممــا ال 

عندئــذ لهــذا النــص.
4.  تســري هــذه القواعــد علــى التوفيــق للمنازعــات التجاريــة التــي تــرد 

غرفــة الشــرقية ويتــم إحالتهــا للمركــز . 

الفصل الثاني | إجراءات التوفيق

مادة )4( تقديم طلب التوفيق
4.1  يــودع الطــرف الــذي يعتــزم البــدء فــي إجــراءات التوفيــق طلبــًا بذلــك 

لــدى المركــز يحــدد فيــه بإيجــاز و بحســب األحــوال، مــا يلــي: 

ــن  ــرم بي ــوارد فــي العقــد المب أ.  نســخة مــن شــرط التوفيــق ال  
الطرفيــن أو مــن اتفــاق المشــارطة علــى التوفيــق المبــرم 

وجــد(.  )إن  األطــراف  بيــن  الحًقــا 
ب.  اســم كل طــرف وعنوانــه أســماء جميــع األطــراف ومــن   
والبريــد  هواتفهــم  هاتفــه  وأرقــام  وعناوينهــم  يمثلهــم 

ونــي. اإللكتر
ج.  بيــان موجــز لطبيعــة النــزاع و/أو حجــم التعويــض المطلوب.   
واالثباتــات. والمســتندات  والمطالــب  للوقائــع  ملخــص 

4.2  يقــوم المركــز بإرســاله إلــى الطــرف األخــر خــالل أســبوع مــن تقديــم 
الطلــب. 

4.3  تبــدأ إجــراءات التوفيــق فــي اليــوم الــذي يتســلم فيــه المركــز طلــب 
التوفيــق بكامــل مســتنداته. 

4.4  إذا لــم يتلــق المركــز ردًا خــالل أســبوعين مــن تاريــخ إرســال الدعــوة أو 
خــالل أيــة مــدة أخــرى محــددة فيهــا، أو إذا أعلــن الطــرف األخــر رفــض 

الدعــوة، لــن تكــون هنــاك إجــراءات للتوفيــق. 

مادة )5( عدد الموفقين
5.1  يجــوز باتفــاق األطــراف أن يكــون هنــاك موفــق واحــد أو موفقــان أو 
أكثــر، وعندمــا يكــون هنــاك أكثــر مــن موفــق واحــد وجــب عليهــم أن 

يعملــوا مجتمعيــن.
5.2  فــي حــال وجــود هيئــة مشــكلة مــن موفقيــن أو أكثــر يتــم اختيارهــم 

مــن قائمــة الموفقيــن بالمركــز.

المادة )6( تعيين الموفقين
6.1  فــي إجــراءات التوفيــق بواســطة موفــق واحــد، يجــب علــى األطــراف 

الســعي لالتفــاق علــى اســم موفــق واحــد. 
6.2  فــي إجــراءات التوفيــق بواســطة موفقيــن اثنيــن، يقــوم كل طــرف 

بتعييــن موفــق واحــد.
6.3  فــي إجــراءات التوفيــق بواســطة ثالثــة موفقيــن، يقــوم كل طــرف 
بتعييــن موفــق واحــد، ويتعيــن علــى األطــراف الســعي لالتفــاق 

علــى اســم الموفــق الثالــث.
بترشــيح  يتعلــق  فيمــا  المركــز  مســاعدة  طلــب  لألطــراف  6.4  يجــوز 
أشــخاص مالئميــن للقيــام بمهمــة التوفيــق، كمــا يجــوز لهــم االتفاق 
علــى قيــام المركــز مباشــرة بتعييــن موفــق واحــد أو أكثــر ، وفــي 
جميــع األحــوال يجــب مراعــاة االعتبــارات التــي تضمــن تعييــن موفــق 

مســتقل ومحايــد.
)المستشــار  المركــز  مديــر  تعييــن  علــى  االتفــاق  لألطــراف  6.5  يجــوز 

التوفيــق.  بمهمــة  للقيــام  بالمركــز(  القانونــي 
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المادة )7( الحياد واالستقالل
7.1  يجــب علــى مــن يرشــح ليكــون موفقــًا أن يفصــح عــن أيــة ظــروف 
قــد يكــون مــن شــأنها إثــارة شــكوك لهــا مــا يبررهــا حــول حيدتــه أو 

اســتقالله.
7.2  يجــب علــى الموفــق منــذ تعيينــه وطــوال إجراءات التوفيــق اإلفصاح 
دون تأخيــر عــن مثــل هــذه الظــروف ويفســر أي شــك فيمــا يتعلــق 
بمــدى وجــوب اإلفصــاح عــن واقعــة أو ظــرف أو عالقــة فــي صالــح 

وجــوب اإلفصــاح.
7.3  ال تتــم إجــراءات تعييــن الموفــق إال بقبولــه للمهمــة ويجــب علــى 
خــالل  للمركــز  يقــدم  أن  التوفيــق  مهمــة  قبولــه  حــال  الموفــق، 
أســبوع مــن تاريــخ إخطــاره بالترشــيح إقــرارًا مكتوبــًا يؤكــد بموجبــه 

واســتقالله. حيدتــه 

المادة )8( النيابة والمساعدة
يجــوز أن يختــار كل طــرف شــخصًا أو أكثــر للنيابــة عنــه أو لمســاعدته، 
ويجــب إرســال أســماء وعناويــن هــؤالء األشــخاص إلــى المركــز، كمــا يجــب 
أن يحــدد مــا إذا كان هــذا االختيــار هــو لغــرض النيابــة أو المســاعدة، وفــي 
ــة شــخص عــن أحــد األطــراف، يجــوز للموفــق ، فــي أي وقــت،  حــال نياب
مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب الطــرف األخــر، أن يطلــب تقديــم مــا 

يثبــت الســلطة الممنوحــة لمــن ينــوب عــن أي مــن األطــراف.

المادة )9( تقديم المذكرات إلى الموفق/ هيئة التوفيق
ــه  ــه ، مــن كل طــرف أن يقــدم إلي 9.1  يطلــب الموفــق بعــد تمــام تعيين
ــزاع ونقــاط الخــالف. مذكــرة  كتابيــة موجــزة يعــرض فيهــا طبيعــة الن
يقــدم  أن  بعــد  فيمــا  طــرف  كل  مــن  يطلــب  أن  للموفــق  9.2  يجــوز 
إليــه مذكــرة كتابيــة أخــرى ، يبيــن فيهــا موقفــه وكذلــك الوقائــع 
واألســباب التــي يســتند إليهــا ، مشــفوعة بــأي مســتندات وأدلــة 

أخــرى يراهــا ذلــك الطــرف مناســبة . 
ــب  ــق ، يجــوز للموفــق أن يطل ــة مــن إجــراءات التوفي ــة مرحل 9.3  فــي أي
ــة. ــراه مناســبا مــن معلومــات إضافي ــه مــا ي مــن األطــراف أن تقــدم إلي

المادة )10( سير إجراءات التوفيق
يراهــا  التــي  بالطريقــة  التوفيــق  إجــراءات  تســيير  للموفــق  10.1  يجــوز 
مناســبة مــع مراعــاة الظــروف المحيطــة لموضــوع النــزاع ورغبــات 

األطــراف والحاجــة إلــى تســوية ســريعة للنــزاع.
الموضوعيــة  بمبــادئ  الموفــق  يسترشــد  األحــوال،  جميــع  10.2  فــي 
المســاواة  قــدم  علــى  األطــراف  يعامــل  والعــدل،  واألنصــاف 

النــزاع. لعــرض  ومتكافئــة  كاملــة  فرصــة  طــرف  لــكل  ويهيــئ 
10.3  يجــوز للموفــق فــي أي مرحلــة مــن مراحــل التوفيــق، أن يتقــدم 

بمقترحــات لتســوية النــزاع.

المادة )11( التعاون واالتصاالت بين هيئة التوفيق واألطراف
لحضــور  واالمتثــال  نيــة  بحســن  الموفــق  مــع  الطرفــان  11.1  يتعــاون 

األدلــة. وتوفيــق  االجتماعــات 
11.2  يجــوز للموفــق دعــوة األطــراف إلــى االجتمــاع بــه، أو أن يتصــل بهم 
ــن  ــه أن يجتمــع أو يتصــل بهــم مجتمعي ــة ويجــوز ل شــفاعة أو كتاب

أو منفرديــن.
11.3  مــا لــم يتفــق األطــراف مــع هيئــة التوفيــق علــى مــكان االجتمــاع، 
المــكان  تحديــد  األطــراف،  مــع  التشــاور  بعــد  الموفــق،  يتولــى 
مراعيــًا بذلــك الظــروف المحيطــة بإجــراءات التوفيــق. كمــا يجــوز 
بـــأي  للموفــق عقــد الجلســات واالجتماعــات فـــي أي مـــكان و 
وســـيلة مــن وســـائل االتصــال كالهاتـــف أو المكالمـــات المرئيـــة 

)الفيديـــو كونفرنـــس(. 

المادة )12( اإلفصاح عن المعلومات
12.1  عندمــا يتلقــى الموفــق مــن أحــد األطــراف معلومــات بشــأن النــزاع، 
يقــوم باإلفصــاح عــن مضمــون تلــك المعلومــات إلــى الطــرف األخــر 

لكــي تتــاح لــه فرصــة تقديــم مــا يــراه مناســبا مــن إيضــاح.
12.3  عندمــا يتلقــى الموفــق مــن أحــد األطــراف معلومــات بشــأن النــزاع 
بــأن يحافــظ علــى ســريتها، ال يقــوم الموفــق  مــع شــرط خــاص 

باإلفصــاح بتلــك المعلومــات إلــى الطــرف األخــر.

المادة )13( مدة التوفيق
يتوجــب علــى الموفــق أن يبــذل قصــارى جهــوده للتوصــل لتســوية النــزاع 
خــالل المــدة المتفــق عليهــا، وفــي حالــة عــدم تحديــد مــدة معينــة، 
يقــوم الموفــق بمهمتــه خــالل مــدة أقصاهــا ثالثــة أشــهر مــا لــم يوافــق 

األطــراف علــى تمديــد المــدة.

المادة )14( اللجوء إلى اإلجراءات التحكيمية أو القضائية
أيــة  فــي  التوفيــق،  إجــراءات  أثنــاء  الشــروع،  بعــدم  األطــراف  يتعهــد 
موضوعــًا  يكــون  بنــزاع  يتعلــق  فيمــا  قضائيــة  أو  تحكيميــة  إجــراءات 
ــراه أحــد األطــراف الزمــا للحفــاظ  إلجــراءات التوفيــق، إال بالقــدر الــذي ي

حقوقــه. علــى 

المادة )15( إنهاء/انتهاء إجراءات التوفيق
إنهــاء و/أو انتهــاء إجــراءات التوفيــق يتحقــق فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة 

حســب األحــوال:
1. في حال توقيع األطراف على اتفاق للتسوية.

2.  فــي حــال إصــدار الموفــق، بعــد التشــاور مــع جميــع األطــراف، تصريحــًا 
كتابيــًا يبيــن أنــه ال يوجــد مــا يســوغ للقيــام بمزيــد مــن جهــود التوفيــق.
ــًا موجهــا إلــى المركــز  3.  فــي حــال إصــدار جميــع األطــراف تصريحــًا كتابي

والموفــق يفيــد بإنهــاء إجــراءات التوفيــق.
4.  ففــي حــال إصــدار أحــد األطــراف تصريحــًا كتابيــًا موجهــا إلــى المركــز 
، هيئــة التوفيــق واألطــراف األخــرى يفيــد بإنهــاء إجــراءات التوفيــق.
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المادة )16( اتفاق التسوية
1.  عندمــا يظهــر للموفــق أنــه توجــد عناصــر تســوية يمكــن أن يقبلهــا 
الممكنــة  التســوية  شــروط  بصياغــة  يقــوم  األخــرى،  األطــراف 
ويقدمهــا إلــى األطــراف إلبــداء مالحظاتهــم عليهــا، ويجــوز للموفــق 
بعــد اســتالمه مالحظــات األطــراف أن يعيــد صياغــة شــروط التســوية 

علــى ضــوء تلــك المالحظــات.
الموفــق  يقــوم  النــزاع،  لتســوية  اتفــاق  إلــى  األطــراف  توصــل  2.  إذا 
بصياغــة اتفــاق التســوية، أو يســاعد األطــراف علــى صياغتــه إذا طلــب 

منــه ذلــك.
ويصبــح  النــزاع  األطــراف  ينهــي  التســوية،  اتفــاق  علــى  3.  بالتوقيــع 

النفــاذ. وواجــب  ملزمــًا  االتفــاق 

الفصل الثالث | أحكام ختامية

المادة )16( السرية
يجــب علــى األطــراف والموفــق المحافظــة علــى ســرية جميــع األمــور 
اتفــاق  أيضــًا  الســرية  هــذه  وتشــمل  التوفيــق،  بإجــراءات  المتعلقــة 
التطبيــق  عنــه ضروريــًا ألغــراض  اإلفصــاح  يكــون  إال عندمــا  التســوية، 

واالنفــاذ. 

المادة )17( اإلعفاء من المسئولية
ال تكــون علــى الموفــق أو المركــز أو موظفــوه أيــة مســئولية تجــاه أي 
شــخص عــن أي فعــل أو امتنــاع يتعلــق بالتوفيــق، وذلــك فيمــا عــدا حالــة 

الخطــأ العمــدي.

المادة )18( مقبولية األدلة في اإلجراءات التحكيمية أو القضائية
ال يجــوز ألي طــرف فــي النــزاع االعتمــاد علــى أي ممــا يلــي أو تقديمــه 
كدليــل أو اإلدالء بشــهادة أو إعطــاء دليــل بشــأنه فــي إجــراءات تحكيميــة 

أو قضائيــة أو إجــراءات مماثلــة : 
إجــراءات  فــي  للمشــاركة  األطــراف  أحــد  مــن  الموجهــة  1.  الدعــوة 

لتوفيــق. ا
2.  اآلراء أو االقتراحــات التــي أبداهــا أحــد األطــراف بشــأن تســوية ممكنــة 

للنزاع.
3. اإلقرارات التي قدمها أحد األطراف أثناء إجراءات التوفيق.

4.  االقتراحات المقدمة من الموفق و/أو هيئة التوفيق.
5.  كــون أحــد األطــراف قــد أبــدى رغبتــه فــي قبــول اقتــراح تســوية مقــدم 

مــن الموفق.
6. أية وثيقة أعدت ألغراض إجراءات التوفيق.

المادة )19( قيام الموفق بدور المحكم
ال يجــوز للموفــق القيــام بــدور محكــم فــي نــزاع خضــع إلجــراءات التوفيــق 
أو فــي نــزاع آخــر كان قــد نشــأ عــن العقــد ذاتــه أو عــن العالقــة القانونيــة 
ذاتهــا أو عــن أي عقــد أو عالقــة قانونيــة ذات صلــة بــه، مــا لــم يتفــق 

األطــراف علــى خــالف ذلــك.

المادة )20( مصروفات التوفيق
1.  يجــوز للمركــز وفــق ســلطته التقديريــة وحســب مــا يــراه مناســبًا، أن 

ــرض فــي أي وقــت مــا يلــي: يحــّدد ويّف

أ .  رســوم تســجيل للمركــز مقابــل طلبــات التوفيــق، علــى أن   
الطلــب.  إيــداع  عنــد  تســدد 

ب .  أتعــاب الموفــق و/أو رســوم مقــّدرة للمركــز و/أو رســوم   
بيــن  بحصــص متســاوية  تســدد  أن  علــى  للمركــز،  إداريــة 
ــخ انعقــاد أول جلســة  األطــراف فــي موعــد ال يتجــاوز تاري

توفيــق.

2.  يجــوز للمركــز عنــد تحديــد مصروفــات التوفيــق أن يســتعين بالئحــة 
الرســوم واألتعــاب المعتمــدة لــدى مركــز غرفــة الشــرقية للتحكيــم.
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ثالثًا: 
الئحة العضوية للمركز



الفصل األول | تعاريف وأحكام تمهيدية 

مادة )1( التعريفات
ألغــراض تطبيــق أحــكام هــذه الالئحــة، يكــون للعبــارات والكلمــات التاليــة 

المعانــي المبنيــة إزاء كل منهــا مــا لــم يقتــض ســياق النــص معنــى آخــر.

النظام: النظام األساسي لمركز غرفة الشرقية للتحكيم.
المركز: مركز غرفة الشرقية للتحكيم.

المتقــدم: الشــخص الطبيعــي الــذي يطلــب قيــد اســمه فــي قائمــة 
أســماء المحكميــن أو قائمــة أســماء الخبــراء أو قائمــة أســماء المترجمين.

المحكم: المقيد في قائمة أسماء المحكمين المعتمدين.
الخبير: المقيد في قائمة أسماء الخبراء المعتمدين.

المترجم: المقيد في قائمة أسماء المترجمين المعتمدين. 
قائمــة المحكميــن والموفقيــن: قائمة تحتوي على أســماء المحكمين 

المعتمدين تشــمل أســماءهم وعناوينهم وتخصصاتهم المهنية.
قائمــة الخبــراء: قائمــة تحتــوي علــى أســماء الخبــراء المعتمديــن تشــمل 

أســماءهم وعناوينهــم و تخصصاتهــم فــي فــروع الخبــرة المهنيــة.
قائمــة المترجميــن: قائمــة تحتــوي علــى أســماء المترجميــن المعتمدين 

تشــمل أســماءهم وعناوينهــم و تخصصاتهــم فــي الترجمة.

المادة )2( الالئحة 
تسمى هذه الالئحة بالئحة العضوية لمركز غرفة الشرقية للتحكيم.

المادة )3( نطاق سريان الالئحة
علــى  للحصــول  جديــد  طلــب  كل  علــى  الالئحــة  هــذه  أحــكام  تســري 
أو خبيــر أو مترجــم، كمــا تســري علــى كل  عضويــة محكــم أو موفــق 
المحكميــن المقيديــن فــي قائمــة أســماء المحكميــن، وعلــى الخبــراء 
المقيديــن فــي قائمــة أســماء الخبــراء، وعلــى المترجميــن المقيديــن فــي 

المعتمديــن. المترجميــن  قائمــة 

الفصل الثاني | االجراءات التنظيمية

المادة )4(
تنظــم قائمــة بأســماء المحكميــن وقائمــة بأســماء الموفقيــن وقائمــة 
الجنســيات  كافــة  مــن  المترجميــن  بأســماء  وقائمــة  الخبــراء  بأســماء 
وفقــًا  إعدادهمــا  ويتــم  والمهــن،  التخصصــات  وفــروع  والمســتويات 

التجاريــة.  المنازعــات  فــض  ومتطلبــات  لمقتضيــات 

المادة )5(
للمتقــدم أن يطلــب قيــد اســمه ســواء فــي قائمــة أســماء المحكميــن 
أو قائمــة أســماء الموفقيــن أو قائمــة أســماء الخبــراء أو قائمــة أســماء 
المترجميــن، بمــلء طلــب القيــد المعــد خصيصــًا لذلــك، ويرفــق بــه نســخ 

مــن الشــهادات واألوراق المطلوبــة.

المادة )6(
جميــع  توافــر  مــن  التأكــد  وبعــد  المركــز،  إلــى  القيــد  طلــب  يســّلم 
المســتندات الالزمــة لصحــة القيــد، يؤشــر علــى المعاملــة وتحــال إلــى 

الطلــب. برفــض  أو  مبدئيــًا  وقبولهــا  لمراجعتهــا  المركــز  مديــر 
المادة )7(

يتــم اعتمــاد المركــز قيــد أســماء المحكميــن وأســماء الموفقيــن وأســماء 
الخبــراء وأســماء المترجميــن خــالل أســبوعين عمــل مــن اكتمــال اســتالم 
وضــرورة  بالموافقــة  المتقــدم  إخطــار  ويتــم  المطلوبــة،  المســتندات 

ــة، أو برفــض طلبــه . إتمــام ســداد رســوم العضوي

المادة )8(
المعتمــد  المترجــم  أو  الخبيــر  أو  الموفــق  أو  للمحكــم  المركــز  يســّلم 
شــهادة قيــد وهويــة باســمه، يبيــن فيهــا نــوع ورقــم وتاريــخ بــدء وانتهــاء 
العضويــة، فــرع التخصــص المهنــي، وأي بيانــات أخــرى ، ويجــوز للمركــز 

اســتبدالها بشــهادة قيــد الكترونيــة.  
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الفصل الثالث | العضوية وشروطها

مادة )11( فئات العضوية للمحكمين
تّقسم عضوية المحكمين والموفقين إلى فئتين:

الفئة األولى: )عضوية المحكم/ الموفق الممارس(:
مجــال  فــي  العمليــة  والخبــرة  الواســع  االطــالع  ذو  للمتقــدم  تمنــح 
قضيــة  فــي  الحــر  و/أو  المؤسســي  التحكيــم  باشــر  والــذي  التحكيــم، 
تحكيميــة علــى األقــل، باإلضافــة إلــى توافــر الشــروط )1، 2، 3، 5، 7، 8( 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة )12( مــن هــذه الالئحــة.
الفئة الثانية: )عضوية المحكم/ الموفق المعتمد(:

تمنــح للمتقــدم الــذي تتوافــر فيــه جميــع الشــروط المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة )12( مــن هــذه الالئحــة باســتثناء شــرط الخبــرة الــوارد فــي الفقــرة 

)7( مــن هــذه الالئحــة.

مادة )12( شروط عضوية المحكمين/الموفقين وطريقة التقديم
يشترط في من يتقدم للقيد في قائمة المحكمين ما يلي :

1. أن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعا ونظامًا.
2. أال يكون سبق الحكم عليه بعقوبة ماسة بالشرف واألمانة. 

العمــل  واألنظمــة  القوانيــن  بمقتضــى  عليــه  محظــورًا  يكــون  3.  أال 
. كمحكــم

المحكمين/والموفقيــن  وإعــداد  تأهيــل  برنامــج  دورات  يكمــل  4.  أن 
التابــع للمركــز، و/أو  أن يكــون حاصــل علــى دورات وبرامــج مــن قبــل 

جهــات معتمــدة فــي التحكيــم والتوفيــق.
بعــدم  يقــر  وأن  النزاهــة،  درجــات  بأعلــى  المتقــدم  يتمتــع  أن  5.  يجــب 
وجــود أي ســوابق جزائيــة، وعــدم إدانتــه تأديبيــًا مــن قبــل أي محكمــة 

أو لجنــة تأديبيــة.
الخبــرة  أو  األعمــال  مجــال  فــي  األقــل  علــى  ســنوات  ثــالث  6.  خبــرة 
المهنيــة فــي المجــال القضائــي أو القانونــي أو مجــاالت أخــرى تشــمل 
الهندســة والتشــييد والطاقــة والمحاســبة وغيرهــا مــن التخصصــات.
أو  محكمــًا  العمــل  خــالل  مــن  التوفيقيــة  و/أو  التحكيميــة  7.  الخبــرة 
موفقــًا أو ممثــاًل ألحــد األطــراف أو أميــن ســر فــي دعــاوى تحكيميــة، 

ويفضــل تقديــم عــدد مــن أحــكام التحكيــم أو اتفاقيــات التوفيــق.
8.  المؤهــالت العلميــة، والرخــص المهنيــة ذات الصلــة بمجــاالت خبــرة 

المتقــدم.

مادة )13(
يشــترط لتســجيل المتقــدم فــي عضويــة المحكم/الموفــق الممــارس، 
تقديــم مــا يثبــت مشــاركته كمحكــم /كموفــق فــي قضيــة تحكيميــة أو 

قضيــة توفيــق علــى األقــل.

مادة )14(
مــع عــدم اإلخــالل بالشــروط الواجــب توافرهــا فــي المتقــدم لعضويــة 
المحكم/الموفــق المعتمــد، يجــوز للمركــز إعفــاء المتقــدم مــن بعــض أو 
كل دورات برنامــج تأهيــل المحكميــن/ الموفقيــن، بنــاء علــى مــا يبــرزه 
المتقــدم مــن إثباتــات تســتدعي النظــر فــي إمكانيــة إعفــاءه، أو بنــاء علــى 

شــهاداته العلميــة أو خبرتــه العمليــة المكتســبة.

مادة )15( شروط عضوية الخبراء
بجميــع  الخبــراء  فــي عضويــة قائمــة  للقيــد  يتقــدم  مــن  فــي  يشــترط 

فروعــه توافــر مــا يلــي :
1. أن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعا ونظامًا.

2.  أن يكــون حائــزًا علــى شــهادة جامعيــة أو شــهادة عاليــة معتــرف بهــا 
تتفــق مــع نــوع الخبــرة التــي يطلــب اإلدراج فيهــا.

ــة موضــوع  ــة المهن ــه القوانيــن لمزاول 3.  أن يكــون مســتوفيًا لمــا تتطلب
الخبــرة.

4. أال يكون سبق الحكم عليه بعقوبة ماسة بالشرف واألمانة.
5. خبرة ثالث سنوات على األقل في مجال الخبرة المهنية.

مادة )16( شروط عضوية المترجمين
يشــترط فــي مــن يتقــدم للقيــد فــي عضويــة قائمــة المترجميــن توافــر 

مــا يلــي :
1. أن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعا ونظامًا.

2.  أن يكــون حائــزًا علــى شــهادة جامعيــة أو شــهادة عاليــة معتــرف بهــا 
تتفــق مــع طبيعــة العضويــة التــي يطلــب اإلدراج فيهــا.

ــة موضــوع  ــة المهن ــه القوانيــن لمزاول 3.  أن يكــون مســتوفيًا لمــا تتطلب
الخبــرة.

4. أال يكون سبق الحكم عليه بعقوبة ماسة بالشرف واألمانة.
5. خبرة ثالث سنوات على األقل في مجال الترجمة.

مادة )17( طريقة التقديم
تقــدم طلبــات العضويــة مــن خــالل مــلء نمــوذج طلــب االنضمــام علــى 
موقــع المركــز، ويجــب أن ُيرفــق مــع طلبــات االنضمــام للعضويــة مــا 

يأتــي:
1. ما يفيد اجتياز دورات وبرامج معتمدة في التحكيم والتوفيق.

الخبــرة  مفصــل  بشــكل  توضــح  التــي  للمتقــدم  الذاتيــة  2.  الســيرة 
والتعليــم والتدريــب، ويفضــل إرســال نســخة باللغــة العربيــة واللغــة 
اإلنجليزيــة، وأي شــهادات علميــة أو شــهادات خبــرة يرغــب المتقــدم 

فــي إرفاقهــا.
3.  فــي حــال اســتيفاء المتقــدم لشــروط االنضمــام للقائمــة ُيخطر لســداد 
المقابــل المالــي للعضويــة بنــاًء علــى مــا جــاء فــي المــادة )18( مــن 
الخــاص بمركــز  البنكــي  الحســاب  إلــى  بنكيــة  الالئحــة بحوالــة  هــذه 

ــم.  غرفــة الشــرقية للتحكيـــ
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الفصل الرابع | الرسوم والمزايا

مادة )18(
يكــون رســم العضويــة الســنوي غيــر شــامل لضريبــة القيمــة المضافــة 
فــي قائمــة المحكميــن أو قائمــة الخبــراء أو قائمــة المترجميــن علــى 

النحــو التالــي: 
قائمة المحكمين/ والموفقين: 1200ريال سعودي سنويًا. 

قائمة الخبراء: 1200ريال سعودي سنويًا. 
قائمة المترجمين: 1000ريال سعودي سنويًا. 

مادة )19(
يدفــع العضــو فــي قائمــة المحكمين/الموفقيــن أو قائمــة الخبــراء أو 
قائمــة المترجميــن رســم مقــداره 100 ريــال عــن كل إفــادة أو شــهادة 

بــدل فاقــد أو بــدل تالــف للعضويــة.

مادة )20( مزايا العضوية
يقوم المركز قدر اإلمكان بتقديم المزايا واإلجراءات التالية:

1.  عــرض أســماء قائمــة المحكميــن و أســماء قائمــة الخبــراء وأســماء 
قائمــة المترجميــن علــى الموقــع اإللكترونــي للمركــز.

2.  إمكانيــة التعييــن كمحكــم فــي أحــد النزاعــات، خاصــة فــي حــال كان 
التعييــن مــن اختصــاص المركــز مــع مراعــاة الــدور وموضــوع النــزاع.

ــراء و قائمــة  3.  إطــالع األطــراف علــى قائمــة المحكميــن و قائمــة الخب
ــراء أو مترجميــن منهــا. ــار محكميــن أو خب المترجميــن الختي

عنــد  المترجميــن  قائمــة  و  الخبــراء  بقائمــة  التحكيــم  هيئــة  4.  تزويــد 
الطلــب.

الشــرقية  غرفــة  مركــز  والئحــة  نظــام  مــن  بنســخة  العضــو  5.  تزويــد 
. للتحكيــم

6.  الحصــول علــى رســم مخفــض عنــد االشــتراك في نشــاطات وفعاليات 
المركز.

7.  األولوية في تقديم أوراق العمل في مؤتمرات وملتقيات المركز.
8. األولوية في نشر األبحاث والمقاالت القانونية.

الفصل الخامس | أحكام عامة

مادة )21(
يجــب االلتــزام بمعاييــر الســلوك األخالقــي لمحكمــي وموفقــي مركــز 
غرفــة الشــرقية للتحكيــم ، وااللتــزام بتخصيــص قــدر كاف مــن الوقــت 
والجهــد فــي حــال عيــن محكمــًا فــي أحــد الدعــاوى التــي يديرهــا المركــز.

المادة )22(
تنتهــي العضويــة بانتهــاء مدتهــا، وعلــى المحكــم والموفــق أو الخبيــر 
أو المترجــم الراغــب فــي تجديــد عضويتــه تســديد رســم العضويــة عــن 

المــدة الجديــدة.

المادة )23(
تعّلــق عضويــة المحكــم والموفــق أو الخبيــر أو المترجــم الــذي يتأخــر 
عــن ســداد رســم تجديــد العضويــة لمــدة تزيــد عــن ثالثــة أشــهر ميالديــة، 
وعنــد ســداده لرســم التجديــد تخصــم مــدة التعليــق مــن مــدة العضويــة.

المادة )24(
تجّمــد عضويــة المحكــم والموفــق أو الخبيــر أو المترجــم إذا مضــت ســنة 

ميالديــة علــى مــدة تعليــق عضويتــه .

المادة )25(
ــه ســداد كل  ــه فــي إعــادة تفعيلهــا، فعلي إذا رغــب مــن ُجمــدت عضويت
علــى  للحصــول  مــن جديــد  التقــدم  أو  العضويــة  تجميــد  مــدة  رســوم 
الرســم  وســداد  الخبــراء،  أو  والموفقيــن  المحكميــن  قائمــة  عضويــة 

المقــرر، ويمنــح فــي هــذه الحالــة رقــم قيــد جديــد .

المادة )26(
يجــوز للمركــز إســقاط العضويــة عــن أي عضــو مــن قائمــة المحكميــن 
والموفقيــن أو الخبــراء أو المترجميــن، إذا ثبــت بمــا ال يدعــوا للشــك 
إســاءته العلنيــة للمركــز أو صــدر بحقــه حكــم بعقوبــة ماســة بالشــرف 
واألمانــة أو أي حــاالت أخــرى يراهــا المركــز تســتدعي إســقاط عضويتــه.

المادة )27(
يجــوز قيــد عضــو مجلــس إدارة الغرفــة ضمــن قائمــة أســماء المحكميــن 
المترجميــن،  أســماء  قائمــة  أو  الخبــراء  أســماء  قائمــة  أو  والموفقيــن 

طالمــا توفــرت فيــه االشــتراطات المطلوبــة . 
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رابعًا: 
الئحة األتعاب والرسوم 

للمركز



المادة )1( أتعاب هيئة التحكيم
1.1  تحــدد األتعــاب المذكــورة بيــن الحديــن األدنــى واألعلــى بمعرفــة 
المركــز بحســب ظــروف كل دعــوى، كمــا هــو موضــح فــي جــدول 

أتعــاب هيئــة التحكيــم أدنــاه. 
1.2  تحســب أتعــاب المحكــم/ المحكميــن علــى أســاس قيمــة المبلــغ 
المتنــازع عليــه، كمــا هــو موضــح فــي جــدول أتعــاب هيئــة التحكيــم 

ــاه.  أدن
ــة  ــن ثالث ــة محكمي ــم المشــكلة مــن ثالث ــة التحكي 1.3  تكــون أتعــاب هيئ

أضعــاف المحكــم الواحــد.
1.4  إذا تعــذر تحديــد قيمــة المبلــغ المتنــازع عليــه بشــكل مؤكــد، يتولــى 
المركــز تحديــد أتعــاب هيئــة التحكيــم، كمــا هــو موضــح فــي جــدول 

أتعــاب هيئــة التحكيــم أدنــاه.
1.5  يقتصــر حــق المحكــم فــي الحصــول علــى األتعــاب المحــددة وفقــًا 
مطلعــًا  المحكــم  ويعتبــر  أدنــاه،  التحكيــم  هيئــة  أتعــاب  لجــدول 

التحكيــم. بقبولــه مهمــة  المحــددة  األتعــاب  علــى  وموافقــًا 

1.6  فــي حــال وفــاة المحكــم بعــد إجــراءات التحكيــم وقبــل صــدور الحكــم 
النهائــي، يتولــى المركــز تحديــد أتعابــه بالتشــاور مــع باقــي أعضــاء 

هيئــة التحكيــم.
1.7  يتم سداد أتعاب هيئة التحكيم فور إصدار حكم التحكيم النهائي. 

1.8  باإلضافــة إلــى أتعــاب هيئــة التحكيــم، يحــدد المركــز مبلغــًا لتغطيــة 
التحكيــم، ونفقــات  نفقــات ســفر هيئــة  مثــل  األخــرى  المصاريــف 
تقاريــر الخبــراء أو أي نفقــات أخــرى. ويجــب أن يــودع األطــراف لــدى 
المركــز إجمالــي األتعــاب والمصاريــف قبــل إحالــة ملــف المنازعــة 

إلــى الهيئــة و/أو حيــن يتطلــب ذلــك.
1.9 ال يتقاضى المحكم الذي يتم عزله أو يتم رده أية أتعاب.

1.10  ال يجــوز للمحكــم االتفــاق بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر مــع أطراف 
الدعــوى أو مــن ينــوب عنهــم بشــأن أتعابــه أو بشــأن مصاريــف 
التحكيــم. كذلــك ال يجــوز للمحكــم قبــول هدايــا أو مزايــا بطريــق 
مباشــر أو غيــر مباشــر مــن أطــراف التحكيــم أو ممــن ينــوب عنهــم 

ســواء قبــل بــدء إجــراءات التحكيــم أو أثنائهــا أو بعــد انتهائهــا.

المبلغ المتنازع عليه
أتعاب هيئة التحكيم

الحد األقصىالحد األدنى

40,000المحكم الطارئ

%7 من المبلغ المتنازع عليه4,500أي مبلغ إلى حد 100,000

25,000 + %5 المبلغ الزائد عن 10,000100,001 + %2 المبلغ الزائد عن 100,001100,001 – 300,000

20,000 + %5 المبلغ الزائد عن 6,000300,001 + %1 المبلغ الزائد عن 300,001300,001 – 700,000

42,000 + %2.5 المبلغ الزائد عن 18,000700,001 + %0.8 المبلغ الزائد عن 700,001700,001 – 1,000,0000

55,00 + %4 المبلغ الزائد عن 20,000700,001 + %0.3 المبلغ الزائد عن 1,000,0011,000,001 – 2,500,000

110,000 + %2.5  المبلغ الزائد عن 22,5002,500,001 + %0.45 المبلغ الزائد عن 2,500,0012,500,001 – 5,000,000

182,000 + %1.8 المبلغ الزائد عن 35,0005,000,001 + %0.3 المبلغ الزائد عن 5,000,0015,000,001 – 10,000,000

170,000 + %2 المبلغ الزائد عن 30,00010,000,001 + %0.5 المبلغ الزائد عن 10,000,00110,000,001 – 30,000,000

50,000,000 – 30,000,00130,000,001z 190,000 + %1.5 المبلغ الزائد عن 22,50030,000,001 + %0.45 المبلغ الزائد عن

250,000 + %0.5 المبلغ الزائد عن 90,00050,000,001 + %0.3 المبلغ الزائد عن 50,000,00150,000,001 – 80,000,000

480,000 + %0.4 المبلغ الزائد عن 170,000080,000,001 + %0.3 المبلغ الزائد عن 80,000,00180,000,001 – 100,000,000

550,000 + %0.3 المبلغ الزائد عن 200,000100,000,001 + %0.2 المبلغ الزائد عن 100,000,001100,000,001 – 150,000,000

1,100,000 + %0.12 المبلغ الزائد عن 250,000150,000,001 + %0.1 المبلغ الزائد عن 150,000,001150,000,001 – 200,000,000

1,395,000 + %0.11 المبلغ الزائد عن 285,000200,000,001 + %0.09 المبلغ الزائد عن 200,000,001200,000,001 – 250,000,000

1,450,000 + %0.02 المبلغ الزائد عن 320,000250,000,001 + %0.01 المبلغ الزائد عن 250,000,001250,000,001 وأكثر

أتعاب هيئة التحكيم )غير شامل لضريبة القيمة المضافة(
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المادة )2( رسوم المركز
2.1  يتقاضــى المركــز رســوم نظيــر مــا يقدمــه مــن خدمــات لألطــراف، كما 
هــو موضــح فــي جــدول )أ( الرســوم المقــدرة القيمــة للمركــز، وهــذا 

الرســم غيــر قابــل لالســترداد.
2.2  يســدد األطــراف الرســوم المقــدرة القيمــة للمركــز قبــل بــدئ إحالــة 

ملــف المنازعــة إلــى هيئــة التحكيــم وبــدء إجــراءات التحكيــم. 
2.3  يجــوز للمركــز فــي حــاالت اســتثنائية عــدم التقيــد بالمبالــغ المحــددة 

فــي جــدول )أ( الرســوم المقــدرة القيمــة للمركــز.

المادة )3(
يحــدد المركــز مبلــغ الرســم لطلــب فتــح دعــوى تحكيــم غيــر مســترد كمــا 
هــو مــدرج فــي جــدول )ب( أعــاله ووفقــًا لقيمــة الدعــوى المعروضــة 
أمامهــا. و يســدد طالــب التحكيــم “المدعــي” رســوم طلــب التحكيــم عنــد 
إيــداع الطلــب.  و فــي حــال لــم يســدد رســوم طلــب التحكيــم عنــد تقديــم 

الطلــب، ال يقــوم المركــز بتســجيل الدعــوى أو الطلــب.

المادة )4(
يعامــل طلــب اإلدخــال أو التدخــل كطلــب التحكيــم وتســري عليهــا كافــة 

اإلجــراءات والرســوم الخاضعــة بالدعــوى التحكيميــة.

المادة )5(
يحــدد مبلــغ تأميــن المحكــم الطــارئ مــن قبــل المركــز ووفقــًا لقواعــد 

المركــز.

المادة )6(
6.1  فــي حــال الطلــب مــن المركــز اختيــار محكــم خــارج قائمــة المحكميــن 
المعتمديــن للمركــز، يســتوفي المركــز رســوم هــذا الطلــب وفقــًا 

للجــدول )ب(.
6.2  فــي حــال اختيــار محكــم خــارج قائمــة المحكميــن المعتمديــن للمركــز 
مــن قبــل أحــد أو كل األطــراف يتــم عــرض اســم المحكــم علــى المركــز 
وفــي حــال الموافقــة يســتوفي المركــز رســوم وفقــًا للجــدول )ب(. 

المادة )7(
يســتوفي المركــز رســم رد المحكــم وفقــًا للجــدول )ب( . ففــي حــال 
قبــول طلــب الــرد يتــم اســترجاع المبلــغ، ويعتبــر المبلــغ غيــر مســترد فــي 

ــول الطلــب. حــال عــدم قب

المادة )8( أمين السر
ــه مــن قائمــة  يقــوم المركــز بتعييــن أميــن الســر الــذي يتــم االســتعانة ب

ــدى المركــز.  ــن ل ــاء الســر المقيدي أمن

المادة )9( الخبراء والمترجمون
يقــوم المحكمــون بتحديــد أتعــاب الخبــراء والمترجميــن وفقــًا للمهمــة 

المــوكل لهــم .

المادة )10( المركز
يســتوفي المركــز مــن األتعــاب المقــررة للخبــراء والمترجميــن مــا نســبته 

.10%

الحد األدنىالمبلغ المتنازع عليه

10.000المحكم الطارئ

2.000أي مبلغ إلى حد 100,000

300,000 – 100,0014.000

700,000 – 300,0017.500

1,000,000 – 700,00110.000

2,500,000 – 1,000,00112.500

5,000,000 – 2,500,00120.000

10,000,000 – 5,000,00130.000

30,000,000 – 10,000,00132.000

50,000,001 – 30,000,00140.000

80,000,000 – 50,000,00142.000

80,000,00150.000 وأكثر

مبلغ الرسومنوع الرسوم

5,000 ريال غير مستردطلب فتح دعوى تحكيم

5 رياالت للورقةطلب نسخة طبق األصل للحكم

100 ريالطلب إفادة / شهادة

10,000طلب رد المحكم

طلب اختيار محكم خارج قائمة المحكمين المعتمدين لدى 
المركز أو الموافقة على محكم خارج قائمة المحكمين 

المعتمدين لدى المركز
500 ريال

10,000 غير مستردةطلب تحكيم غير خاضع لنظام وقواعد المركز

طلب استخدام األماكن المخصصة لالجتماعات بالمركز )بدون 
500تقديم خدمات أعمال السكرتارية( لمدة ساعتين

300 ريالأي طلب غير وارد في الجدول

الجدول )أ( : الرسوم المقدرة القيمة للمركز 
)غير شامل لضريبة القيمة المضافة(

الجدول )ب( : رسوم إدارية على الطلبات 
)غير شامل لضريبة القيمة المضافة(
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المادة )11( أحكام عامة
الــواردة فــي هــذه الالئحــة  11.1  يقصــد بعبــارة “األتعــاب والرســوم” 
ونفقــات  المحكميــن  وأتعــاب  اإلداري  والرســم  المركــز  رســوم 
انتقــال وإقامــة المحكميــن والشــهود وأتعــاب الخبــراء والمترجمين 

وغيرهــا مــن النفقــات األخــرى.
11.2  يقــوم المركــز بتحديــد وتقديــر الرســم اإلداري و الرســوم المقــدرة 
وأتعــاب المحكميــن وأي نفقــات أخــرى بصــورة مؤقتــة. ثــم يحــدد 
مقــدار المبلــغ الواجــب ســداده مــن قبــل أطــراف النــزاع، وذلــك 

قبــل البــدء فــي إجــراءات التحكيــم. 
11.3  يطلــب المركــز مــن طرفــي النــزاع دفــع المبالــغ المقــررة بالتســاوي 
فيمــا بينهمــا. فــإذا لــم يقــم أحدهمــا بدفــع نصيبــه مــن المبالــغ 
المقــررة خــالل المهلــة المحــددة، عندئــذ يقــوم مديــر المركــز بإبــالغ 
الطــرف اآلخــر ليدفــع المبلــغ المقــرر، فــإذا لــم يدفعهــا جــاز وقــف 

إجــراءات التحكيــم أو إنهاؤهــا.
11.4  يجــوز للمركــز، فــي أي وقــت أثنــاء ســير إجــراءات التحكيــم، أن يطلب 
مــن أطــراف النــزاع إيــداع مبالــغ تكميليــة علــى حســاب نفقــات 
التحكيــم المقــدرة بصــورة مؤقتــة إذا تطلــب ذلــك. ويعتمــد مبــدأ 
الدفــع بالتســاوي بيــن أطــراف النــزاع بالنســبة لجميــع المبالــغ التــي 
يحددهــا المركــز، فــإذا امتنــع أحدهــم عــن الســداد يقــوم المركــز 
بإبــالغ باقــي األطــراف ليســددوا نصيــب الطــرف الممتنــع، فــإذا لــم 
يدفعــوا جــاز للمركــز أو للهيئــة وقــف إجــراءات التحكيــم أو إنهائهــا.
11.5  يجــب أن يتــم إيــداع المبالــغ التــي يحددهــا المركــز خــالل 7 أيــام مــن 

تاريــخ طلــب التحكيــم. 
وتحّصــل  األصلــي  الطلــب  معاملــة  المقابلــة  الطلبــات  11.6  تعامــل 
التحكيــم  وأتعــاب  المركــز  رســوم  لجــدول  الرســوم عليهــا وفقــًا 
وهــذا الرســم غيــر قابــل لالســترداد. ويقــوم المركــز بتحديــد مبلــغ 
إضافــي يدفــع مــن قبــل الطــرف الــذي قــدم هــذه الطلبــات دون 

المســاس بمبــدأ تســديد هــذه المبلــغ بالتســاوي.
ــزاع محــددًا، يحــدد المركــز الرســوم وأتعــاب  ــغ الن ــم يكــن مبل 11.7  إذا ل

ــة. ــى ضــوء حجــم القضي ــن عل المحكمي
مصاريــف  حســاب  علــى  المدفوعــة  المبالــغ  جميــع  إيــداع  11.8  يتــم 
التحكيــم و رســومه و أتعابــه فــي خزانــة المركــز وفقــًا ألنظمــة 
المركــز الماليــة، وتبقــى فيهــا لحيــن صــدور حكــم المحكميــن )قــرار 

النهائــي. التحكيــم( 

11.9  تقــوم هيئــة التحكيــم بتحديــد الطــرف الــذي يتحمــل المصاريــف 
واألتعــاب كليــًا أو جزئيــًا.

كشــف  بإعــداد  المركــز  يقــوم  التحكيــم  حكــم  صــدور  11.10  بعــد 
إلــى  ويقدمــه  بالنــزاع  المتعلقــة  والمصروفــات  باإليداعــات 
الطرفيــن إلجــراء تســوية نهائيــة بــرد الزائــد مــن المبالــغ المودعــة 

المصروفــات.  مــن  المتبقــي  تحصيــل  أو 
11.11  يســتلم المحكــم أتعابــه المودعــة لــدى المركــز بعــد إصــدار حكــم 

التحكيــم النهائــي موقعــًا مــن المحكميــن.
11.12  فــي حــال طــرأت ظــروف اســتثنائية خارجــة عــن إرادة المحكــم 
تعجــزه عــن االســتمرار فــي أداء واجباتــه، أو فــي حــال وفاتــه، 
بعــد قبولــه التعييــن وقبــل صــدور حكــم التحكيــم النهائــي، يقــوم 
المركــز، بالتشــاور مــع باقــي المحكميــن، لتحديــد أتعــاب ذلــك 
المحكــم، آخــًذا فــي االعتبــار مــا قــام بــه مــن عمــل وغيــر ذلــك مــن 
الظــروف، وأن يكــون مبنــي علــى جــدول رســوم المركــز وأتعــاب 

التحكيــم. 
ــم طلــب  ــة بعــد تقدي ــام األطــراف بالتســوية الودي ــة قي 11.13  فــي حال
التحكيــم وقبــل البــدء فــي إجــراءات التحكيــم يتقاضــى المركــز 
الرســوم المقــدرة لقــاء مــا قدمــه مــن خدمــات لألطــراف بنســبة 

ال تتعــدى %1 مــن قيمــة النــزاع. 
11.14  إذا طلــب األطــراف مــن هيئــة التحكيــم وقــف وإنهــاء إجــراءات 
التحكيــم بعــد البــدء فيهــا، أو إذا انتهــى التحكيــم ألي ســبب آخــر 
قبــل صــدور حكــم تحكيــم نهائــي، يقــّدر المركــز واقــع المرحلــة 
التــي وصلــت إليهــا إجــراءات التحكيــم و يحــّدد النســبة المئويــة 
أن  ولــه  المقــررة،  األتعــاب  مــن  التحكيــم  لهيئــة  المســتحقة 

يســتأنس بتقديــر رئيــس هيئــة التحكيــم أو مــن يــراه مناســبًا.
11.15  إذا طلــب األطــراف مــن هيئــة التحكيــم إثبــات مــا اتفقــا عليــه مــن 
صلــح أو تســوية وأصــدرت الهيئــة حكمــًا نهائيــًا بذلــك، يتحمــل 

األطــراف جميــع الرســوم واألتعــاب المقــررة.
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خامسًا: 
الشروط النموذجية للمركز



شرط التوفيق النموذجي للمركز
يوصــي مركــز غرفــة الشــرقية للتحكيــم األطــراف الراغبيــن فــي اللجــوء 
التوفيــق  شــرط  واتفاقياتهــم  عقودهــم  يضمنــوا  أن  التوفيــق  إلــى 

التالــي: النموذجــي 
ــذ أو تفســير أو فســخ أو إنهــاء أو إلغــاء  ــزاع ينشــأ عــن تنفي “ كل أو أي ن
أو بطــالن هــذا العقــد أو يتفــرع عنــه أو لــه عالقــة بــه بأيــة صــورة يتــم 
الفصــل فيــه عــن طريــق التوفيــق وفقــًا للنظــام األساســي و الئحــة 

قواعــد إجــراءات التوفيــق لمركــز غرفــة الشــرقية للتحكيــم “.

شرط التحكيم النموذجي للمركز
يوصــي مركــز غرفــة الشــرقية للتحكيــم األطــراف الراغبيــن فــي اللجــوء 
التحكيــم  شــرط  واتفاقياتهــم  عقودهــم  يضمنــوا  أن  التحكيــم  إلــى 

التالــي: النموذجــي 
“كل أو أي نــزاع ينشــأ عــن تنفيــذ أو تفســير أو فســخ أو إنهــاء أو إلغــاء 
أو بطــالن هــذا العقــد أو يتفــرع عنــه أو لــه عالقــة بــه بأيــة صــورة يتــم 
للنظــام األساســي و  التحكيــم وفقــًا  نهائيــا عــن طريــق  الفصــل فيــه 

الئحــة قواعــد إجــراءات التحكيــم لمركــز غرفــة الشــرقية للتحكيــم“. 

شرط التوفيق و التحكيم النموذجي للمركز
يوصــي مركــز غرفــة الشــرقية للتحكيــم األطــراف الراغبيــن فــي اللجــوء 
إلــى التوفيــق وفــي حــال تعــّذر حســم النــزاع اللجــوء إلــى التحكيــم أن 
يضمنــوا عقودهــم واتفاقياتهــم شــرط التوفيــق والتحكيــم النموذجــي 

التالــي:
ــذ أو تفســير أو فســخ أو إنهــاء أو إلغــاء  ــزاع ينشــأ عــن تنفي “ كل أو أي ن
أو بطــالن هــذا العقــد أو يتفــرع عنــه أو لــه عالقــة بــه بأيــة صــورة يتــم 
الفصــل فيــه وديــًا عــن طريــق التوفيــق وفقــًا للنظــام األساســي و الئحــة 

قواعــد إجــراءات التوفيــق لمركــز غرفــة الشــرقية للتحكيــم.
وإذا لــم يحســم النــزاع بالتوفيــق خــالل مــدة ثالثــة أشــهر ، يحــال إلــى 
التحكيــم وفقــًا للنظــام األساســي و الئحــة قواعــد إجــراءات التحكيــم 

لمركــز غرفــة الشــرقية للتحكيــم “.
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