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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



53

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.


