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املا ّدة ١
النطاق
 ١-١يجري التحكيم وفق هذه القواعد («القواعد») وتعديالتها
التي ّمتت قبل البدء ب�إجراءات التحكيم �إذا اتّفق الأطراف
كتاب ًة على �إحالة ما قد ين�ش�أ بينهم من نزاع �إىل التحكيم
مبوجب قواعد حتكيم غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
(«الغرفة»)� ،أو � ،BCDRأو � ، BCDR-AAAأو �إذا اتّفقوا
على التحكيم �أمام غرفة البحرين لت�سوية املنازعات� ،أو
� ،BCDRأو  BCDR-AAAمن دون حتديد قواعد مع ّينة.
يتم تعديله من
تت�ض ّمن القواعد جدول الر�سوم الذي قد ّ
قبل الغرفة من ح ٍني �إىل �آخر.
 ٢-١الغرفة هي التي تُدير دعاوى التحكيم املقامة لديها.
 ٣-١حتكم هذه القواعد �إجراءات التحكيم ،و�إن ُوجد � ّأي تعار�ض 
بني �أحد �أحكام هذه القواعد و�أحكام القانون الواجب
التي ال يكن للأطراف االتّفاق على
التطبيق على التحكيم
ُ
خمالفتها ،ت�سري عندئذ �أحكام القانون الواجب التطبيق.

املا ّدة ٢
طلب التحكيم
 ١-٢الطرف الذي يريد بدء دعوى حتكيم مبوجب هذه القواعد
فرد كان
«مت َِكم» و�إن كانوا �أكرث من ٍ
(�إن كان فردًا فهو ُ ْ
«مت َِك ًما») عليه �أن ُيقدّم �إىل الغرفة ويف الوقت
ك ّل منهم ُ ْ
«م َت َكم
نف�سه جلميع �أطراف التحكيم (�إن كان فردًا فهو ُ ْ
«م َت َك ًما
�ضدّه» و�إن كانوا �أكرث من ٍ
فرد كان ك ّل منهم ُ ْ
�ضدّه») طل ًبا ّ
خط ًّيا بالتحكيم («طلب التحكيم»).
 ٢-٢يجب �أن يت�ض ّمن طلب التحكيم �أو يكون م�صحو ًبا مبا ي�أتي:
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�أ .اال�سم وعنوان الربيد وعنوان الربيد الإلكرتوين
 حمتكم وملم ّثله القانوين� ،إن ُوجد،
ورقم الهاتف لك ّل ِ
وا�سم وعنوان الربيد وبالقدر امل�ستطاع عنوان الربيد
الإلكرتوين ورقم الهاتف لك ّل طرف �آخر من �أطراف
التحكيم وملم ّثله القانوين ،و
ب� .صورة من اتّفاق التحكيم املتوافق مع �أحكام املادّة (-١
«( )١اتّفاق التحكيم») ،و
ج� .صورة من � ّأي عقد مرتبط بالنزاع �أو يكون النزاع
نا�ش ًئا عنه ،و
د .مذ ّكرة ّ
تلخ�ص طبيعة ووقائع النزاع ،و
هـ .مذ ّكرة ّ
تلخ�ص الطلبات والقيمة التقدير ّية ل ّأي مطالبة
مال ّية ،و
ن�ص اتّفاق التحكيم �أو � ّأي اتّفاق �آخر مكتوب على
و� .إذا ّ
يتم ذكر اال�سم
ت�سمية املح َّكمني من قبل الأطرافّ ،
ً
كامل وعنوان الربيد وعنوان الربيد الإلكرتوين ،و�إن
معلوما رقم الهاتف ،للمح َّكم امل�س ّمى من قبل
كان
ً
املحتكم ،و
ِ
ز .مذ ّكرة تتع ّلق ب� ّأي اقرتاح �أو اتّفاق بني الأطراف
بخ�صو�ص ت�شكيل هيئة التحكيم ومكان التحكيم
والقانون الواجب التطبيق على مو�ضوع النزاع ولغة �أو
لغات التحكيم ،و
ح .ر�سم القيد املن�صو�ص عليه يف جدول الر�سوم («ر�سم
القيد») ،و
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ط .الت�أكيد �أنّ �صو ًرا من الطلب وك ّل مرفقاته قد ّمت
يتم �إر�سالها �إىل �أطراف التحكيم كا ّفة ،مع
�إر�سالها �أو ّ
يتم تقدميه �إ ّما مع
ما ُيثبت الإر�سال بوا�سطة م�ستند ّ
الطلب �أو بعد ذلك يف �أقرب وقت ممكن.
 ٣-٢من املمكن ،ولي�س من ال�ضروري ،تقدمي طلب التحكيم �إىل
الغرفة �إلكرتون ًّيا من خالل النموذج املوجود على املوقع
الإلكرتوين للغرفة www.bcdr-aaa.org
� ٤-٢إذا ّمت تقدمي طلب التحكيم بطريقة غري �إلكرتون ّية وت�ض ّمن
الطلب تعيني حم َّكم فرد �سواء حدّد اتّفاق التحكيم ذلك
املحتكم ،يجب تقدمي الطلب ومرفقاته كا ّفة
�أو اقرتحه
ِ
من ن�سختني �إىل الغرفة .و�إذا ت�ض ّمن الطلب تعيني هيئة
حتكيم من ثالثة حم َّكمني �سواء حدّد اتّفاق التحكيم ذلك
املحتكم ،يقدّم طلب التحكيم ومرفقاته كا ّفة من
�أو اقرتحه ِ
املحتكم
�أربع ن�سخ �إىل الغرفة .وللغرفة يف � ّأي وقت توجيه
ِ
�إىل تقدمي ن�سخ �إ�ضاف ّية.

املا ّدة ٣
تاريخ بدء التحكيم
متى ما اعتربت الغرفة ،وفق ظاهر احلال� ،أنّ اتّفاق حتكيم
مبوجب املادّة ( )١-١موجود ،يكون تاريخ بدء التحكيم هو
التاريخ الذي ّمت فيه ت�س ّلم الغرفة طلب التحكيم ور�سم قيد
التحكيم .وعلى الغرفة �إخطار جميع الأطراف بذلك كتابة.

املا ّدة ٤
ال ّر ّد على طلب التحكيم

يوما من بعد تاريخ بدء
ُ ١-٤يقدّم املحت َكم �ضدّه خالل ً 30
التحكيم �إىل الغرفة ،ويف الوقت نف�سه �إىل جميع �أطراف
التحكيم ،ردًّا ّ
خط ًّيا على طلب التحكيم («ال ّر ّد على طلب
التحكيم»).
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 ٢-٤يجب �أن يت�ض ّمن ال ّر ّد على طلب التحكيم �أو يكون م�صحو ًبا
مبا ي�أتي:
�أ .اال�سم وعنوان الربيد وعنوان الربيد الإلكرتوين ورقم
الهاتف لك ّل حمت َكم �ضدّه وملم ّثله القانوين (�إن ُوجد) ،و
ب .الت�سليم �أو عدم الت�سليم ك ّل ًّيا �أو جزئ ًّيا باالدّعاءات
املحتكم يف طلب التحكيم ،و
املقدّمة من ِ
ج .مذ ّكرة ت ّ
ُلخ�ص الظروف التي تُ�ش ّكل �أ�سا�س � ّأي ادّعاء
بالتقابل يقدّمه املحت َكم �ضدّه والطلبات والقيمة
التقدير ّية ل ّأي مطالبة مال ّية متقابلة ،و
ن�ص اتّفاق التحكيم �أو � ّأي اتّفاق �آخر مكتوب على
د� .إذا ّ
يتم ذكر اال�سم
ت�سمية املح َّكمني من قبل الأطرافّ ،
ً
كامل وعنوان الربيد وعنوان الربيد الإلكرتوين ،و�إن
معلوما رقم الهاتف ،للمح َّكم امل�س ّمى من قبل
كان
ً
املحت َكم �ضدّه ،و
املحتكم يف طلب
هـّ � .أي ر ّد للمحت َكم �ضدّه على ما �أورده
ِ
التحكيم بخ�صو�ص ت�شكيل هيئة التحكيم ومكان
التحكيم والقانون الواجب التطبيق على مو�ضوع النزاع
ولغة �أو لغات التحكيم ،و
و .الت�أكيد �أنّ �صو ًرا من الر ّد على طلب التحكيم وك ّل
يتم �إر�سالها �إىل �أطراف
مرفقاته قد ّمت �إر�سالها �أو ّ
التحكيم كا ّفة ،مع ما ُيثبت الإر�سال بوا�سطة م�ستند
يتم تقدميه �إ ّما مع الرد على الطلب �أو بعد ذلك يف
ّ
�أقرب وقت ممكن.
 ٣-٤من املمكن ،ولي�س  من ال�ضروري ،تقدمي الر ّد على طلب
التحكيم �إىل الغرفة �إلكرتون ًّيا من خالل النموذج املوجود
على املوقع الإلكرتوين للغرفة www.bcdr-aaa.org
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� ٤-٤إذا ّمت تقدمي الر ّد على طلب التحكيم بطريقة غري �إلكرتون ّية
وت�ض ّمن الر ّد تعيني حم َّكم فرد �سواء حدّد اتّفاق التحكيم
ذلك �أو اقرتحه املحت َكم �ضدّه ،يجب تقدمي الر ّد ومرفقاته
كا ّفة من ن�سختني �إىل الغرفة .و�إذا ت�ض ّمن الر ّد تعيني هيئة
حتكيم من ثالثة حم َّكمني �سواء حدّد اتّفاق التحكيم ذلك
�أو اقرتحه املحت َكم �ضدّهُ ،يقدّم الر ّد ومرفقاته كا ّفة من
�أربع ن�سخ للغرفة .وللغرفة يف � ّأي وقت توجيه املحت َكم �ضدّه
�إىل تقدمي ن�سخ �إ�ضاف ّية.
 ٥-٤يجوز للغرفة متديد �أجل تقدمي الر ّد املن�صو�ص عليه يف
هذه املادّة �إن ر�أت التمديد م َّرب ًرا.
� ٦-٤إنّ عدم تقدمي املحت َكم �ضدّه ردًّا ال  يوقف ال�سري يف
�إجراءات التحكيم.

املا ّدة ٥
ر�سم �إدارة التحكيم
 ١-٥يف �أقرب وقت ممكن بعد تقدمي ال ّر ّد على طلب التحكيم،
�أو� ،إذا مل ُيق َّدم ر ّد على طلب التحكيم ،بعد انق�ضاء ُمدّة
تقدمي ال ّردّ ،تقوم الغرفة بتوجيه الأطراف املعن ّية �إىل دفع
ر�سم �إدارة التحكيم املن�صو�ص عليه يف جدول الر�سوم
(«ر�سم �إدارة التحكيم») الذي يجب دفعه من قبل الطرف
�أو الأطراف املطلوب منهم دفعه يف موعد �أق�صاه نهاية
ُ
التي تدّدها الغرفة.
املُدّة
تتم زيادة ر�سم �إدارة التحكيم مبا يالئم زيادة قيمة
٢-٥
ّ
املطالبة املال ّية يف الدعوى �أو الدعوى املتقابلة يف � ّأي وقت
خالل التحكيم .ويف هذه احلالة ،تكون قيمة تلك الزيادة
ُوجه
م�شمولة �ضمن �سلفة على ح�ساب م�صاريف التحكيم ت ّ
بها الغرفة مبوجب �أحكام املادّة (.)١-٣٠

8

 ٣-٥تقوم الغرفة ،بنا ًء على تقديرها املنفرد ،بتوجيه الأطراف
�إىل دفع ر�سم �إدارة التحكيم بال ِّن َ�سب التي تراها منا�سبة
�آخذ ًة بعني االعتبار ظروف النزاع كا ّف ًة.
يتم دفع ر�سم �إدارة التحكيم يف موعده وبالكامل،
 ٤-٥يف حال مل ّ
يجوز للغرفة وقف �أو �إنهاء �إجراءات التحكيم.

املا ّدة ٦
املعجلة
الإجراءات ّ

 ١-٦تُط ّبق �أحكام هذه املادّة حتى لو تعار�ضت مع � ّأي مادّة �أخرى
من هذه القواعد:
�أ� .إذا مل يتّفق الأطراف كتاب ًة على خالف ذلك ،وكانت
هناك قيمة مال ّية حمدّدة يف التحكيم للطلب ول ّأي طلب
متقابل وكانت القيمة الك ّل ّية املتنازع عليها ال تتجاوز
مبلغ مليون دوالر �أمريكي� ،أو
ب� .إذا اتّفق الأطراف كتاب ًة على تطبيق هذه املادّة ّ
بغ�ض
النظر عن قيمة الدعوى �أو الدعوى املتقابلة.
املحتكم طلب حتكيم متواف ًقا مع �أحكام املادّة ()٢
ُ ٢-٦يقدّم
ِ
با�ستثناء �أ ّنه ُي�ستعا�ض عن �أحكام املادّتني (-٢-٢د) و(-٢
ُف�صل طلباته واملبالغ املُطالب
-٢هـ) بتقدمي الئحة دعوى ت ّ
بها مع الوقائع والأ�س�س القانون ّية التي تدعم �أح ّق ّيته بتلك
الطلبات مرف ًقا بها جميع امل�ستندات ّ
ال�ضرور ّية لطلبه.
 ٣-٦من املمكن ،ولي�س من ال�ضروري ،تقدمي طلب التحكيم �إىل
الغرفة �إلكرتون ًّيا من خالل النموذج املوجود على املوقع
الإلكرتوين للغرفة www.bcdr-aaa.org
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ً
متقابل ُت�ؤدّي قيمته
� ٤-٦إذا مل ُيقدّم املحت َكم �ضدّه ادّعا ًء
�إىل زيادة القيمة الك ّل ّية املتنازع عليها فوق مبلغ مليون
دوالر �أمريكيُ ،يقدّم املحت َكم �ضدّه ردًّا على طلب التحكيم
متواف ًقا مع �أحكام املادّة ( )٤با�ستثناء �أ ّنه ُي�ستعا�ض عن
ُمتط ّلب الت�سليم �أو عدم الت�سليم الوارد يف املادّة (-٢-٤
ب) وعن ُمتط ّلب تقدمي املذ ّكرة املن�صو�ص عليها يف املادّة
(-٢-٤ج) بتقدمي ر ّد على طلب التحكيم يت�ض ّمن مذ ّكرة
دفاع والئحة دعوى متقابلة (�إن ُوجدت) مر ِف ًقا �إ ّياهما
بجميع امل�ستندات ّ
ال�ضرور ّية لدفاعه ودعواه املتقابلة.
 ٥-٦من املمكن ،ولي�س  من ال�ضروري ،تقدمي الر ّد على طلب
التحكيم �إىل الغرفة �إلكرتون ًّيا من خالل النموذج املوجود
على املوقع الإلكرتوين للغرفة www.bcdr-aaa.org
ً
متقابل ُت�ؤدّي قيمته �إىل
� ٦-٦إذا قدّم املحت َكم �ضدّه ادّعا ًء
زيادة القيمة الك ّل ّية املتنازع عليها فوق مبلغ مليون دوالر
�أمريكي ومل يتّفق الأطراف ّ
خط ًّيا على انطباق هذه املادّة
ب�صرف النظر عن قيمة � ّأي ادّعاء �أو ادّعاء متقابل ،فعندئذٍ
ال تنطبق على التحكيم �أحكام املواد (    )٤-٦و()٧-٦
�إىل ( )١٣-٦ويقدّم املحت َكم �ضدّه ال ّر ّد على طلب التحكيم
مبوجب �أحكام املادّة (.)٤
 ٧-٦بعد تقدمي االدّعاء واالدّعاء املتقابل الأ ّول ّيني� ،إذا قام
طرف بتعديل قيمة ادّعائه �أو ادّعائه املتقابل بحيث زادت
القيمة الك ّل ّية املتنازع عليها على مبلغ مليون دوالر �أمريكي،
ت�ستم ّر �إدارة الق�ض ّية مبوجب �أحكام هذه املادّة ،ما مل يتّفق
الأطراف على خالف ذلك� ،أو �إذا ق ّررت الغرفة �أو هيئة
التحكيم خالف ذلك.
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 ٨-٦تكون هيئة التحكيم م�ش ّكلة من حم َّكم فرد حتى �إن ُوجد
اتّفاق خمالف بني الأطراف.
تتم ت�سمية حم َّكم من قبل الأطراف م ًعا ب�شكل ّ
خط ّي،
 ٩-٦ما مل ّ
تقوم الغرفة بتعيني حم َّكم يف �أ�سرع وقت ممكن بعد ت�س ّلم
الر ّد على طلب التحكيم.
 ١٠-٦يجب على الغرفة �أن تُر�سل بدون �إبطاء �إىل الأطراف كا ّفة
�إ�شعا ًرا ّ
خط ًّيا بتعيني هيئة التحكيم.
التحكيم كما ترى منا�س ًبا تب ًعا
 ١١-٦تُدير هيئ ُة التحكيم
َ
املعجلة
لطبيعة وظروف ك ّل نزاع وب�شكل يراعي الطبيعة ّ
يتعي على الأطراف
للإجراءات ،ولها �أن تق ّرر ما �إذا كان ّ
تقدمي املزيد من املذ ّكرات ّ
اخلط ّية ،و�إذا ما ق ّررت ذلك فلها
حتديد اجلدول الزمني لتقدميها ،كما لها �أن تق ّرر ما �إذا
كان التحكيم �س ُي َ
نظر باال�ستناد فقط �إىل الأوراق املقدّمة
من الأطراف وبدون مرافعة �شفو ّية.
 ١٢-٦ما مل يتّفق الأطراف �أو تق ّرر الغرفة خالف ذلك ،تقوم هيئة
يوما
التحكيم ب�إ�صدار احلكم النهائي يف ُمدّة ال تتعدّى ً ٣٠
من بعد �إقفال باب املرافعات.
 ١٣-٦فيما يتع ّلق بحكم التحكيم ال�صادر يف هذه الإجراءات
يوما املذكورة يف املادّة ()٣٧
املعجلة ،تُخت�صر ُمدد الـ ً ٣٠
ّ
يوما.
لتف�سري �أو ت�صحيح حكم التحكيم �إىل ً ١٥

املا ّدة ٧
املرا�سالت ّ
اخلط ّية واملُدد

ّ
طرف (مبا ي�شمل مم ّثله
اخلط ّية من � ّأي
 ١-٧املرا�سالت
ٍ
القانوين) �أو من هيئة التحكيم �أو من الغرفة ،املر�سلة ل ّأي �أو
ك ّل من املذكورين �أعالهُ ،يكن ت�سليمها �شخ�ص ًّيا �أو بوا�سطة
امل�سجل
�شركات التو�صيل ال�سريع �أو من خالل خدمة الربيد ّ
�أو الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو � ّأي طريقة �إلكرتون ّية
�أخرى تو ّفر ما يفيد �أنّ املرا�سلة ّ
اخلط ّية قد ّمت �إر�سالها.
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 ٢-٧يبد�أ احت�ساب � ّأي ُمدّة زمن ّية مبوجب هذه القواعد من اليوم
التايل لت�س ّلم املرا�سلة ّ
اخلط ّية من قبل املُر�سل �إليه .و�إذا
�صادفت نهاية تلك املُدّة يوم عطلة ر�سم ّية �أو يوم تعطيل
يف موطن املُر�سل �إليه ،متت ّد نهاية املُدّة �إىل �أ ّول يوم عمل
يتم احت�ساب �أ ّيام العطل الر�سم ّية و�أ ّيام التعطيل
يليهاّ .
التي تقع �ضمن فرتة �سريان املُدّة الزمن ّية من �ضمن املُدّة
نف�سها.
 ٣-٧تُعترب املرا�سلة ّ
اخلط ّية قد التزمت � ّأي موعد زمني �إذا ّمت
�إر�سالها ،وف ًقا لأحكام هذه املادّة ،قبل �أو يف يوم انتهاء
املوعد الزمني.
 ٤-٧ما مل ت�أمر هيئة التحكيم بخالف ذلك ،تكون � ّأي مرا�سلة
ّ
خط ّية بحكم املت�س َّلمة من طرف �إذا ّمت اي�صالها �إىل
العنوان املو ّفر من هذا الطرف ،ويف حال عدم توفري عنوان
حمدّد� ،إذا ّمت �إي�صالها على �آخر عنوان معروف للطرف
املُر�سل �إليه.
 ٥-٧عند تعيني هيئة التحكيم يجوز للأطراف ،مبن يف ذلك
مم ّثليهم القانون ّيني ،خماطبتها ّ
خط ًّيا مع �إر�سال ن�سخ يف
الوقت نف�سه �إىل باقي الأطراف و�إىل الغرفة.

املا ّدة ٨
عدد املح َّكمني وجن�س ّياتهم

 ١-٨يجب �أن ت�ش ّكل هيئة التحكيم من حم َّكم فرد �أو ثالثة
حم َّكمني .ويف حال مل يتّفق الأطراف كتاب ًة على عدد
املح َّكمني ،ف�إنّ هيئة التحكيم تُ�ش َّكل من حم َّكم فرد ،ما مل
تق ّرر الغرفة وفق تقديرها املنفرد ت�شكيل هيئة حتكيم من
ثالثة حم َّكمني �آخذ ًة بعني االعتبار جميع الظروف املحيطة
بالنزاع.
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خمتلفة ،ال يكن ل�شخ�ص
� ٢-٨إذا كان الأطراف من جن�س ّيات
ُ
نتم �إىل جن�س ّية � ّأي طرف �أن ُي َّعي كمح َّكم فرد �أو كرئي�س 
ُم ٍ
هيئة حتكيم� ،إال �إذا اتّفق جميع الأطراف كتاب ًة على ذلك �أو
ـ يف حال عدم وجود اتّفاق مكتوب كهذا ـ �إذا ق ّررت الغرفة
ذلك �آخذ ًة بعني االعتبار جميع الظروف املحيطة بالنزاع.

املا ّدة ٩
تعيني املح َّكمني
 ١-٩يف حال ا�ستوجب تعيني حم َّكم فرد ،يجوز للأطراف االتّفاق
�سو ًّيا على ت�سمية املح َّكم ّ
خط ًّيا لتقوم الغرفة بتعيينه.
� ٢-٩إذا مل يتّفق الأطراف على ت�سمية املح َّكم الفرد خالل ١٥
يوما من بعد تقدمي الر ّد على طلب التحكيم� ،أو خالل ١٥
ً
يوما من بعد انتهاء ُمدّة تقدمي الر ّد على طلب التحكيم:
ً
�أ .يجب على الغرفة ويف �أ�سرع وقت ممكن �أن تر�سل لك ّل
طرف يف �آن م ًعا قائم ًة متطابق ًة حتتوي على ثالثة
�أ�سماء على الأقل ملح َّكمني ترى الغرفة مالءمتهم
للتعيني ،و
يوما من بعد ت�س ّلم
ب .يجب على ك ّل طرف خالل ً ١٥
القائمة� ،أن يعيدها �إىل الغرفة بعد �شطب اال�سم/
الأ�سماء املعرت�ض عليه/عليها وترقيم الأ�سماء املتب ّقية
ح�سب الأف�ضل ّية ،و
يوما املذكورة يف املادّة (٢-٩
ج .بعد انتهاء ُمدّة الـ ً ١٥
(ب)) ،يجب على الغرفة ويف �أ�سرع وقت ممكن تعيني
حم َّكم فرد وف ًقا لرتتيب املح َّكمني يف القوائم املُعادة
للغرفة من ك ّل طرف ،و
يوما املذكورة
د� .إذا مل يلتزم � ّأي من الأطراف ُمبدّة الـ ً ١٥
يف املادّة (( ٢-٩ب)) لإعادة القائمة للغرفة ،اعتُربت
جميع �أ�سماء املح َّكمني الواردة بالقائمة الأ�صل ّية
مقبول ًة من ذلك الطرف.
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 ٣-٩يف حال تع ّذر تعيني املح َّكم الفرد ل ّأي �سبب كان وف ًقا للآل ّية
الواردة يف املادّة (� )٢ -٩أو يف حال ق ّررت الغرفة� ،آخذ ًة
بعني االعتبار ك ّل الظروف املحيطة بالنزاع� ،أنّ تلك الآل ّية
غري مالئمة ،وجب على الغرفة ويف �أ�سرع وقت ممكن تعيني
حم َّكم فرد من اختيارها.
املحتكم
 ٤-٩يف حال ا�سـتوجب تعيني ثالثة حم َّكمني ،ومل يلتزم
ِ
بت�سـمية حم َّكم مبوجـب املـادّة ((٢-٢و))� ،أو مل يلتزم
املحت َكم �ضدّه بت�سمية حم َّكم مبوجب املادّة ((٢-٤د))،
وجب على الغرفة اختيار حم َّكم �أو حم َّكمني نيابة عن
الطرف �أو الأطراف التي مل ت َُ�س ِّم حم َّك ًما.
 ٥-٩مع مراعاة �أحكام املادّة ( ،)٦-٩يجوز للأطراف االتّفاق
كتاب ًة على �آل ّية ت�سمية رئي�س  هيئة التحكيم ،وي�ستوجب
االلتزام بتلك الآل ّية.
� ٦-٩إذا مل يتّفق الأطراف على �آل ّية ت�سمية رئي�س هيئة التحكيم
�أو تع ّذرت ،ل ّأي �سبب ،ت�سمية رئي�س الهيئة مبوجب الآل ّية
املتّفق عليها ،وجب اختيار رئي�س الهيئة مبوجب �آل ّية القوائم
الواردة يف املادّة (ّ � ،)٢ -٩إل يف حال ق ّررت الغرفة� ،آخذ ًة
بعني االعتبار ك ّل الظروف املحيطة بالنزاع� ،أنّ تلك الآل ّية
غري مالئمة ،فتقوم الغرفة حينها باختيار رئي�س  هيئة
التحكيم  .
ّ
يتم فيها اختيار املح َّكمني
٧-٩
بغ�ض النظر عن الطريقة التي ّ
الثالثة ،ف�إ ّنه يجب على الغرفة ويف �أ�سرع وقت ممكن تعيني
هيئة التحكيم.
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 ٨-٩يف حال كان النزاع �س ُيحال �إىل ثالثة حم َّكمني ،واتّفق
الأطراف كتاب ًة على �أنّ ك ّل طرف �سي�س ّمي حم َّك ًما وكان
من حمتكم �أو حمت َكم �ضدّه ،وجب على ك ّل
هناك �أكرث
ِ
كانوا حمتكمني �أو حمت َكم
الأطراف املتعدّدة� ،سواء
ِ
�ضدّهم ،االتّفاق م ًعا على ت�سمية حم َّكم من قبلهم .و�إذا
تع ّذر ذلك ،وجب على الغرفة تعيني هيئة التحكيم من دون
الرجوع �إىل � ّأي ا�سم ُم�س ّمى من � ّأي طرف.
 ٩-٩يجب على الغرفة عند تعيني حم َّك ٍم الأخذ يف االعتبار
طبيعة النزاع ،القانون الواجب التطبيق ،مكان التحكيم،
لغة التحكيم ،جن�س ّيات الأطراف وجن�س ّية املح َّكم املحتمل،
مدى توافر الوقت لدى املح َّكم املحتمل للنظر يف التحكيم،
� ّأي عالقة للمح َّكم املحتمل بالأطراف وباملح َّكمني الآخرين،
اخلا�صة بالنزاع.
وك ّل الظروف الأخرى
ّ
 ١٠-٩يجب على الغرفة �أن تُر�سل بدون �إبطاء �إىل الأطراف كا ّف ًة
�إ�شعا ًرا ّ
خط ًّيا بتعيني هيئة التحكيم.

املا ّدة ١٠
حيدة املح َّكمني وا�ستقالل ّيتهم

 ١-١٠يجب على جميع املح َّكمني �أن يكونوا با�ستمرار و�أن يحافظوا
دائ ًما على حيدتهم وا�ستقالل ّيتهم عن الأطراف ،وال يجوز
للمح َّكم �أن يتب ّنى دور املُدافع عن � ٍّأي من الأطراف.
 ٢-١٠ال يجوز ل ّأي طرف �أو ل ٍ ّأي يدّعي الت�ص ّرف نيابة عن � ّأي
طرف التوا�صل ب�شكل منفرد مع املح َّكم املُ ّ
ر�شح للتحكيم
ب�ش�أن النزاع � ّإل �إذا كان الهدف من ذلك �إعالمه بالطبيعة
العا ّمة للنزاع ومناق�شة مدى توافر الوقت لديه للم�شاركة يف
مما �أذا كان هناك � ّأي تعار�ض يف
هيئة التحكيم والتح ّقق ّ
امل�صالح �أو ،ومع اتّفاق جميع الأطراف كتاب ًة ،مناق�شة مدى
مالءمة ّ
مر�شحني لت�سميتهم لرئا�سة هيئة التحكيم يف حال
كان على الأطراف �أو املح َّكمني امل�س ّمني امل�شاركة يف ذلك
االختيار.
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٣-١٠

٤-١٠

٥-١٠

٦-١٠

٧-١٠

بعد تعيني هيئة التحكيم ال يجوز ل ّأي طرف �أو ل ٍّأي يدّعي
الت�ص ّرف نيابة عن � ّأي طرف التوا�صل ب�شكل منفرد مع
هيئة التحكيم �أو مع � ّأي ع�ضو من �أع�ضائها.
قبل قبول التعيني ،يجب على املح َّكم ان يو ّفر للغرفة �سري ًة
ذات ّي ًة ،وعليه توقيع �إقرار احليدة واال�ستقالل ّية الذي
يف�صح فيه املح َّكم للغرفة عن � ّأي ظروف قد تثري �شكو ًكا
ربر ًة يف حيدته �أو ا�ستقالل ّيته ،وعليه ت�أكيد توافر الوقت
م ّ
لديه للم�شاركة يف هيئة التحكيم ب�شكل منتظم.
على الغرفة �إ ّما �أن تو ّفر للأطراف وقبل تعيني هيئة
التحكيم �إقرار احليدة واال�ستقالل ّية اخلا�ص بك ّل حم َّكم
مع �إخطارهم باملُدّة الزمن ّية املحدّدة لإبداء تعليقهم على
ك ّل �إقرار ،و�إ ّما �أن ت�ستم ّر ،بح�سب تقديرها ،يف �إجراءات
التعيني ومن ّثم تُو ّفر الإقرارات للأطراف عند �إ�شعارهم
بتعيني هيئة التحكيم ،من دون الإخالل بحقّ  � ّأي طرف يف
ر ّد املح َّكم وف ًقا للمادّة (.)١١
يف حال طر�أت ظروف يف � ّأي مرحلة من مراحل التحكيم
ربرة يف حيدة �أو ا�ستقالل ّية املح َّكم ،وجب
قد تُثري �شكو ًكا م ّ
على املح َّكم ومن دون �إبطاء الإف�صاح عن تلك الظروف
للأطراف ول ٍّأي من �أع�ضاء هيئة التحكيم الآخرين وللغرفة   .
ف�صح
�إنّ  �إف�صاح املح َّكم ال يعني اعتقاده �أنّ املعلومات املُ َ
ربر ًة يف حيدته �أو ا�ستقالل ّيته.
عنها تثري يف الواقع �شكو ًكا م ّ

املا ّدة ١١
ر ّد املح َّكم

ُ ١-١١يكن ل ّأي طرف طلب ر ّد � ّأي حم َّكم �إذا توافرت ظروف تثري
ربر ًة ب�ش�أن حيدة �أو ا�ستقالل ّية املح َّكم املطلوب ردّه،
�شكو ًكا م ّ
على �أ ّنه بعد تعيني هيئة التحكيم ال يجوز ل ّأي طرف طلب ر ّد
حم َّكم قام بت�سميته �أو �شارك يف ت�سميته � ّإل �إذا كان طلب
الر ّد مبن ًّيا على �أ�سباب مل تكن معلومة لديه قبل تعيني هيئة
التحكيم.
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 ٢-١١يجب على الطرف الراغب يف ردّ حم َّكم �أن ُيقدّم �إىل
الغرفة و�إىل جميع الأطراف الأخرى و�إىل هيئة التحكيم
طل ًبا مكتو ًبا بر ّد املح َّكمُ ،م�ص ّر ًحا فيه بالوقائع والظروف
يوما من بعد تاريخ
التي بنى عليها طلب الر ّد خالل ً ١٥
علمه بالوقائع والظروف امل�شار �إليها .ويكون عدم تقدمي
يوما
طرف طلب ردّ حم َّكم خالل الوقت املحدّد ُمبدّة الـ ً ١٥
هذه ً
تنازل عن ح ّقه يف طلب الردّ  .
 ٣-١١يجب على الغرفة �إلغاء تعيني املح َّكم الذي ّمت تقدمي طلب
تنحى املح َّكم �أو اتّفق جميع الأطراف كتاب ًة
لردّه يف حال ّ
�صحة طلب
على ردّه .وال تعني � ّأي من احلالتني املوافقة على ّ
ر ّد املح َّكم  .
 ٤-١١يف حال مل يتّفق جميع الأطراف على طلب الر ّد خالل
يتنح
ً ١٥
يوما من بعد تاريخ ت�س ّلم طلب ر ّد املح َّكم �أو مل ّ
املح َّكم املطلوب ردّه ،وجب على الغرفة �أن تف�صل يف طلب
الردّ ،بعد �أن تطلب ،يف حال ارت�أت ذلك �ضرور ًّيا ومنا�س ًبا،
معلومات �إ�ضاف ّية عن طلب الر ّد من املح َّكم املطلوب
ردّه ومن الأطراف ومن � ّأي ع�ضو �آخر من �أع�ضاء هيئة
التحكيم.
 ٥-١١يكون قرار الغرفة مكتو ًبا ونهائ ًّيا ومع ّل ًل ،ويجب تبليغه
للمح َّكم املطلوب ردّه وللأطراف ول ّأي ع�ضو �آخر من
�أع�ضاء هيئة التحكيم  .
 ٦-١١يف حال ّمت �إلغاء تعيني املح َّكم نتيجة لطلب الردّ ،وجب على
الغرفة حتديد ما �إذا كانت هناك ر�سوم و�أتعاب يرتتّب
دفعها �إىل املح َّكم مقابل خدماته.
 ٧-١١تُعترب م�صاريف طلب الر ّد جز ًءا من م�صاريف التحكيم
لأغرا�ض املادّة (.)٣٦

17

املا ّدة ١٢
ا�ستبدال املح َّكم

ويتم ا�ستبداله يف احلاالت
 ١-١٢تُبطل الغرفة تعيني املح َّكم ّ
التالية:
�أ .ا�ستقالة املح َّكم ّ
خط ًّيا وقبول الغرفة ا�ستقالته� ،أو
ب .عزل املح َّكم بعد قبول طلب الردّ� ،أو
ج .تقدمي جميع الأطراف طل ًبا ّ
خط ًّيا ومع ّل ًل �إىل الغرفة
لإبطال تعيني املح َّكم� ،أو
د .قيام حم َّك َمني �إثنني يف هيئة حتكيم ثالث ّية ب�إعالم
الغرفة وف ًقا للمادّة ( )٥-١٥بقرارهما عدم اال�ستمرار
يف التحكيم من دون م�شاركة الع�ضو الثالث من هيئة
التحكيم ،و�ضرورة ا�ستبدال املح َّكم الغائب� ،أو
هـ� .إذا ق ّررت الغرفة ومببادرتها �أنّ املح َّكم مل يعد
ي�ستطيع �أداء املهام امل�سندة �إليه� ،أو ال يت�ص ّرف بحيدة
وا�ستقالل ّية جتاه �أحد الأطراف� ،أو �أ ّنه ال  ُي�شارك يف
التحكيم طب ًقا ملهام هيئة التحكيم املن�صو�ص عليها يف
املادّتني ( )١-١٦و(.)٢-١٦
 ٢-١٢يجب على الغرفة عند النظر يف ا�ستبدال حم َّكم طب ًقا
للمادّة ((١-١٢هـ)) ان تدعو ًّ
كل من املح َّكم املطلوب
ا�ستبداله والأطراف و� ّأي ع�ضو �آخر من �أع�ضاء هيئة
التحكيم لتقدمي �آرائهم كتاب ًة وذلك خالل ُمدّة زمن ّية
ُ
معقولة تدّدها الغرفة.
 ٣-١٢حني ي�ستوجب ا�ستبدال حم َّكم وف ًقا للمادّة (� ،)١- ١٢أو
يف حال وفاة املح َّكم ،للغرفة اخليار يف �أن تتّبع ،من دون �أن
تكون ملزمة بذلك� ،إجراءات الت�سمية الأ�صل ّية.
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 ٤-١٢عند تعيني املح َّكم البديل ،تُ�ستكمل الإجراءات من املرحلة
التي تو ّقف فيها املح َّكم املُ�ستبدل عن �أداء مهامهّ � ،إل �إذا
ارت�أت هيئة التحكيم غري ذلك بعد �إعطاء الأطراف فر�صة
معقولة لتقدمي تعليقاتهم.

املا ّدة ١٣
�أمني �س ّر هيئة التحكيم
� ١-١٣إذا رغبت هيئة التحكيم ،يف � ّأي وقت �أثناء �سري التحكيم،
إداري ،وجب عليها تزويد الغرفة ،مع
يف تعيني �أمني �س ّر � ّ
ن�سخة للأطراف ،مبا يلي:
�أ .اال�سم والعنوان الربيدي وعنوان الربيد الإلكرتوين
ورقم الهاتف لل�شخ�ص املُقرتح تعيينه ،و
ب .بيان ّ
خط ّي خمت�صر عن م�ؤهّ الت ال�شخ�ص املُقرتح
تعيينه ووظيفته ،و
ج .بدل �أتعاب ال�ساعة املُقرتح لل�شخ�ص املُقرتح تعيينه ،و
د .بيان خمت�صر عن املهام املُقرتح �أن يقوم بها �أمني
ال�س ّر التي ال  يجوز �أن تتعار�ض  مع تلك التي تقوم
بها الغرفة �ضمن �إدارتها للتحكيم وف ًقا للقواعد ،وال 
ً
� ُ
تخويل ملمار�سة �صالح ّيات هيئة التحكيم يف
أن ت ّثل
اتّخاذ القرارات.
 ٢-١٣يقوم �أمني ال�س ّر ب�أداء عمله دائ ًما بنا ًء على تعليمات وحتت
�إ�شراف هيئة التحكيم التي تكون م�س�ؤولة عن ت�ص ّرفاته
املتع ّلقة بالتحكيم.
يتم تعيني �أمني ال�س ّر فقط بعد موافقة كتاب ّية من قبل
ّ ٣-١٣
الغرفة وجميع الأطراف ،وفقط بعد توقيعه �إقرار احليدة
ف�صحا للأطراف ولأع�ضاء هيئة التحكيم
واال�ستقالل ّية ُم ً
ربر ًة يف حيدته �أو
وللغرفة عن � ّأي ظروف قد تثري �شكو ًكا م ّ
ا�ستقالل ّيته.
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� ٤-١٣إذا طر�أت يف � ّأي وقت بعد تعيني �أمني ال�س ّر ظروف قد تثري
ربر ًة يف حيدته �أو ا�ستقالل ّيته ،وجب عليه الإف�صاح
�شكو ًكا م ّ
عن تلك الظروف من دون �إبطاء للأطراف ولأع�ضاء هيئة
التحكيم وللغرفة.
 ٥-١٣يجوز طلب ر ّد �أمني ال�س ّر �إذا ُوجدت ظروف قد تثري �شكو ًكا
ربر ًة يف حيدته �أو ا�ستقالل ّيته وحينها تنطبق �أحكام املادّة
م ّ
( )١١على ذلك الطلب.

املا ّدة ١٤
تدابري احلماية الطارئة
 ١-١٤يجوز ل ّأي طرف عند تقدمي طلب التحكيم �أو بعد تقدميه،
ولكن قبل تعيني هيئة التحكيم� ،أن ُيقدّم طل ًبا مكتو ًبا �إىل
الغرفة ويف الوقت نف�سه ن�سخة عنه �إىل باقي الأطراف
لتعيني حم َّكم للأمور الطارئة لإ�صدار تدابري ذات طبيعة
طارئة .ويجب �أن ي�شتمل هذا الطلب على نوع التدابري
املطلوبة ،و�أ�سباب كونها طارئة وال�سند القانوين لأح ّق ّية
ويتم تقدمي الطلب وف ًقا ل ّأي من
الطرف يف املطالبة بهاّ .
الو�سائل املذكورة يف املادّة ( ،)١-٧ويجب �أن يت�ض ّمن
ت�صريحا يفيد �أنه ّمت �إخطار ك ّل الأطراف الأخرى
الطلب
ً
بتقدمي الطلب.
 ٢-١٤يجب �أن يرتافق طلب كهذا مع �سداد ر�سم املح ّكم الطارئ
املن�صو�ص عليه يف جدول الر�سوم و� ّإل اعتُرب الطلب ك�أنه مل
يتم ت�س ّلمه.
ّ
 ٣-١٤مع مراعاة �أحكام املواد ( )٣و( )١-١٤و( ،)٢-١٤يجب
على الغرفة تعيني حم َّكم الأمور الطارئة لنظر الطلب خالل
يومي عمل من بعد ت�س ّلم طلب التدابري الطارئة �أو يف �أ�سرع
وقت ممكن بعد ذلك.
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 ٤-١٤على حم َّكم الأمور الطارئة املتو ّقع تعيينه �أن ُيف�صح للغرفة
ربر ًة يف
قبل قبول التعيني عن � ّأي ظروف قد تثري �شكو ًكا م ّ
حيدته �أو ا�ستقالل ّيته .ويف حال الإف�صاح عن � ّأي ظروف من
ذلك النوع ،على الغرفة عدم اال�ستمرار يف �إجراءات تعيينه
بل تعيني حم َّكم �آخر ال  توجد لديه � ّأي ظروف ي�ستوجب
الإف�صاح عنها  .وعلى الرغم مما جاء �أعاله� ،إذا تقدّم
�أحد الأطراف بطلب ردّ حم َّكم الأمور الطارئة ،ي�ستوجب
عليه تقدمي ذلك الطلب كتاب ًة خالل يومي عمل من بعد
�إخطار الغرفة للأطراف بتعيني حم َّكم الأمور الطارئة.
البت يف ذلك الطلب و�إخطار الأطراف
وعلى الغرفة ّ
بقرارها ّ
خط ًّيا خالل يومي عمل �إ�ضاف ّيني �أو يف �أ�سرع وقت
ممكن بعد ذلك.
 ٥-١٤ملح َّكم الأمور الطارئة ال�سري يف الإجراءات الطارئة
بالطريقة التي يراها منا�سبة مع طبيعة وظروف الطلب.
ويجب عليه يف �أ�سرع وقت ممكن ويف ك ّل الأحوال خالل
يومي عمل من بعد تعيينه التوا�صل مع الأطراف كتاب ًة
ً
للبت يف الطلبات الطارئة.
ليقدّم �إليهم
جدول زمن ًّيا ّ
ويجب �أن يت�ض ّمن هذا اجلدول فر�صة معقولة ل�سماع جميع
الأطراف بخ�صو�ص الطلب ،ويجوز �أن ي�سمح اجلدول
بجل�سة �شفه ّية ح�ضور ًّيا �أو عن طريق التوا�صل عرب الهاتف
�أو عرب الفيديو و�أن ي�سمح بتقدمي مذ ّكرات ّ
خط ّية.
 ٦-١٤يكون ملح َّكم الأمور الطارئة ُ�سلطات هيئة التحكيم نف�سها
والبت
مبوجب املادّة ( ،)٢٧مبا يف ذلك حتديد اخت�صا�صه ّ
يف � ّأي نزاع ين�ش�أ بخ�صو�ص نطاق تطبيق هذه املادّة (.)١٤
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ال�سلطة يف �أن ُي�صدر على �شكل �أمر
 ٧-١٤ملح َّكم الأمور الطارئة ُ
�أو حكم � ّأي تدابري مرحل ّية �أو حت ّفظ ّية يراها �ضرور ّية ،مبا
يف ذلك منع الت�صرف �أو � ّأي تدبري من �ش�أنه حماية احلقوق
العين ّية �أو املحافظة عليها .ويكون � ّأي �أمر �أو حكم من هذا
القبيل مع ّل ًل ويكون له �آثار �أمر �أو حكم التدبري املرحلي
ملز ًما
نف�سه ال�صادر مبوجب �أحكام املادّة ( ،)٢٦ويكون ِ
جلميع الأطراف عند �صدوره .ويتع ّهد جميع الأطراف
بالتق ّيد ب� ّأي حكم �أو �أمر مرحل ّيني بدون �إبطاء.
يبت حم َّكم الأمور الطارئة يف الطلب الطارئ يف �أ�سرع وقت
ّ ٨-١٤
يوما من بعد تعيينهّ � ،إل
ممكن ،ويف ك ّل الأحوال خالل ً ١٥
�إذا اتّفق جميع الأطراف كتاب ًة على متديد تلك املُدّة �أو �إذا
وافقت الغرفة على التمديد بنا ًء على طلب ّ
خط ّي و ُم�س َّبب
من حم َّكم الأمور الطارئة.
ً
م�شروطا
 ٩-١٤يجوز لأمر �أو حكم حم َّكم الأمور الطارئة �أن يكون
بتقدمي كفالة منا�سبة من طالب التدابري الطارئة.
يتم �إيداع الأمر �أو احلكم املُ َو َّقع من قبل حم َّكم الأمور
ّ ١٠-١٤
الطارئة لدى الغرفة التي بدورها تُب ّلغ جميع الأطراف به
يف �أ�سرع وقت ممكن.
ال �سلطة ملح َّكم الأمور الطارئة للت�ص ّرف بهذه ال�صفة بعد
ُ ١١-١٤
تعيني هيئة التحكيم.
� ١٢-١٤إنّ قيام طرف بالطلب �إىل حمكمة �أو جهة ق�ضائ ّية �أخرى
�إ�صدار تدابري مرحل ّية ال  ُيعترب غري متوافق مع �أحكام هذه
املادّة (� )١٤أو مع اتّفاق التحكيم �أو ً
تنازل عن احلقّ يف
التحكيم.
املبدئي للم�صاريف
ُ ١٣-١٤يق ّرر حم َّكم الأمور الطارئة التوزيع
ّ
املرتبطة ب� ّأي طلب للتدابري الطارئة .ويكون قراره هذا
النهائي
ل�سلطة هيئة التحكيم يف حتديد التوزيع
خا�ض ًعا ُ
ّ
لتلك امل�صاريف يف حكم تُ�صدره.
22

 ١٤-١٤لهيئة التحكيم عند تعيينها تثبيت �أو �إعادة النظر �أو تعديل
�أو �إبطال � ّأي حكم مرحلي �أو �أمر يتع ّلق بتدابري طارئة
�صادرة عن حم َّكم الأمور الطارئة.
 ١٥-١٤ال  يجور ملح َّكم الأمور الطارئة �أن يكون ع�ض ًوا يف هيئة
التحكيم ما مل يتّفق جميع الأطراف كتاب ًة على خالف
ذلك.
 ١٦-١٤من املمكن ،ولي�س من ال�ضروري ،تقدمي طلب تعيني حم َّكم
الأمور الطارئة �إىل الغرفة �إلكرتون ًّيا من خالل النموذج
املوجود على املوقع الإلكرتوين للغرفة www.bcdr-aaa.org

املا ّدة ١٥
�صالح ّية الأغلب ّية ال�ستكمال الإجراءات

� ١-١٥إذا تغ ّيب حم َّكم بدون �سبب وجيه �أو رف�ض  امل�شاركة يف
التحكيم ،فللمح َّك َم ْي املتب ّق َيني اال�ستمرار يف التحكيم،
مبا يف ذلك �إ�صدار الأحكام على الرغم من تع ّذر م�شاركة
املح َّكم الغائب ،على �أن يكون �سبب قرار اال�ستمرار يف
التحكيم يف غياب �أحد املح َّكمني مذكو ًرا يف � ّأي حكم
ُي�صدره باقي املح َّكمني  .
 ٢-١٥عند تقرير جواز ال�سري يف التحكيم من دون م�شاركة �أحد
املح َّكمني ،على املح َّك َمني امل�شار َكني يف التحكيم الأخذ بعني
االعتبار املرحلة التي و�صل �إليها التحكيم ،و�سبب عدم
م�شاركة املح َّكم يف التحكيم �إن ّمت �إبدا�ؤه ،والت�أثري املحتمل
يف االعرتاف وتنفيذ � ّأي حكم �صادر عن املح َّك َم ْي املتب ّق َيني،
و� ّأي م�سائل �أخرى تُعترب منا�سبة لظروف الق�ض ّية.
 ٣-١٥يف حال ق ّرر باقي املح َّكمني امل�شاركني يف التحكيم ال�سري
يف التحكيم بدون املح َّكم الغائب ،فعليهم �إر�سال خطاب
مكتوب ومع ّلل بذلك �إىل الغرفة و�إىل الأطراف كا ّفة و�إىل
املح َّكم الغائب.
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 ٤-١٥ال  يجوز لباقي املح َّكمني امل�شاركني يف التحكيم ال�سري
يف التحكيم بدون املح َّكم الغائب بدون موافقة الغرفة
ّ
اخلط ّية .ويف حال عدم توافر هذه املوافقة ،تُعلن الغرفة
ويتم تعيني حم َّكم بديل وف ًقا
مكان املح َّكم الغائب �شاغ ًراّ ،
لأحكام املادّة (.)١٢
 ٥-١٥يف � ّأي وقت ق ّرر باقي املح َّكمني عدم ال�سري يف التحكيم
بدون املح َّكم الغائب ،عليهم �إر�سال خطاب مكتوب �إىل
الغرفة و�إىل جميع الأطراف بذلك .وتقوم الغرفة ب�إعالن
ويتم تعيني حم َّكم بديل وف ًقا
مكان املح َّكم الغائب �شاغ ًرا ّ
لأحكام املادّة (.)١٢

املا ّدة ١٦
�إدارة التحكيم
 ١-١٦لهيئة التحكيم �إدارة التحكيم ب� ّأي طريقة تراها منا�سبة
�ضمن �ضوابط هذه القواعد ،مبا يف ذلك اتّخاذ القرارات
يف م�سائل �أ ّول ّية وف�صل التحكيم �إىل �أكرث من جزء� ،شرط
عامل الأطراف بعدالة و ُي َ
عطى ك ّل طرف الفر�صة ل�سماع
�أن ُي َ
�أقواله وعر�ض ق�ض ّيته.
 ٢-١٦على هيئة التحكيم �إدارة التحكيم ب�شكل ُي�س ّرع الف�صل يف
النزاع ،متفادي ًة � ّأي ت�أخري �أو م�صاريف غري �ضرور ّيني.
 ٣-١٦يجب على هيئة التحكيم بعد تعيينها وبدون �إبطاء عقد
اجتماع �أ ّويل مع الأطراف ح�ضور ًّيا �أو عن طريق التوا�صل
عرب الفيديو �أو عرب الهاتف بغر�ض تنظيم وجدولة واالتّفاق
على �إجراءات ال�سري يف التحكيم مبا يف ذلك حتديد املُدد
لتقدمي � ّأي مذ ّكرات من الأطراف .وللهيئة وللأطراف،
عند حتديد الإجراءات للق�ض ّية ،الأخذ بعني االعتبار كيف
ُي ِكن ا�ستعمال و�سائل التكنولوجيا ،مبا يف ذلك االتّ�صاالت
الإلكرتون ّية ،جلعل الإجراءات �أكرث فعال ّي ًة واقت�صادًا.
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 ٤-١٦يجب على الأطراف بذل ك ّل جهدٍ لتفادي � ّأي �إبطاء وتكلفة
غري �ضرور ّيني يف التحكيم.
 ٥-١٦يجوز لهيئة التحكيم توزيع امل�صاريف ،وا�ستخال�ص
القرائن ب�شكل �سلبي �ضد �أحد الأطراف ،واتّخاذ � ّأي
خطوات �إ�ضاف ّية قد تكون �ضرور ّية حلماية فعال ّية ونزاهة
التحكيم.

املا ّدة ١٧
املذ ّكرات ّ
اخلط ّية الإ�ضاف ّية

 ١-١٧يف حال عدم وجود اتّفاق ّ
خط ّي خمالف بني الأطراف
�أو عدم وجود تعليمات مغايرة من هيئة التحكيم �أو عدم
تطبيق �أحكام املادّة ( ،)٦تقوم الأطراف بتقدمي املذ ّكرات
ّ
اخلط ّية الإ�ضاف ّية التالية بح�سب املُدد املحدّدة يف هذه
املادّة.
املحتكم من الغرفة الإ�شعار
يوما من بعد ت�س ّلم
ِ
 ٢-١٧خالل ً ٣٠
ّ
املحتكم:
اخلط ّي بتعيني هيئة التحكيم ،يجب على ِ
�أ� .أن ُيقدّم �إىل جميع الأطراف الآخرين و�إىل هيئة
يبي فيها
التحكيم ،مع ن�سخة للغرفة ،الئحة دعوى ّ
بالتف�صيل طلباته وقيمة � ّأي مطالبة مال ّية مع الوقائع
والأ�س�س القانون ّية التي تُظهر �أح ّق ّيته بتلك الطلبات،
مر ِف ًقا بالالئحة جميع امل�ستندات ال�ضرور ّية الدّعائه� ،أو
ب� .أن ُيخطر جميع الأطراف الآخرين وهيئة التحكيم
كتاب ًة ،مع ن�سخة للغرفة ،ب�أن طلب التحكيم يقوم مقام
الئحة دعواه.
املحتكم �أو من
يوما من بعد ت�س ّلم الئحة دعوى
ِ
 ٣-١٧خالل ً ٣٠
املحتكم بالإخطار ب�أنّ طلب التحكيم يقوم مقام
بعد قيام
ِ
الئحة الدعوى ،يجب على املحت َكم �ضدّه:
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�أ� .أن ُيقدّم �إىل جميع الأطراف الآخرين و�إىل هيئة
التحكيم ،مع ن�سخة للغرفة ،مذ ّكرة دفاع ودعوى
متقابلة (�إن ُوجدت) ،مب ِّي ًنا بالتف�صيل دفوعه على
الئحة الدعوى ،ومب ِّي ًنا يف حال وجود ادّعاء متقابل
طلباته وقيمة � ّأي مطالبة مال ّية� ،إ�ضاف ًة �إىل بيان الوقائع
والأ�س�س  القانون ّية لدفاعه ولأح ّق ّيته يف الطلبات يف
دعواه املتقابلة ،مر ِف ًقا يف كلتا احلالتني جميع امل�ستندات
ال�ضرور ّية لك ّل من دفوعه و� ّأي ادّعاء متقابل� ،أو
ب� .أن ُيخطر جميع الأطراف الآخرين وهيئة التحكيم
كتاب ًة ،مع ن�سخة للغرفة ،ب�أن الر ّد على طلب التحكيم
يقوم مقام مذ ّكرة دفاعه ودعواه املتقابلة (�إن ُوجدت).
املحتكم ملذ ّكرة دفاع املحت َكم
يوما من بعد ت�س ّلم
ِ
 ٤-١٧خالل ً ٣٠
�ضدّه ولدعواه املتقابلة (�إن ُوجدت) �أو من بعد ت�س ّلمه
للإخطار الذي ُيفيد �أنّ ر ّد املحت َكم �ضدّه على طلب التحكيم
يقوم مقام مذ ّكرة دفاع املحت َكم �ضدّه ودعواه املتقابلة (�إن
املحتكم �أن ُيقدّم �إىل جميع الأطراف
ُوجدت) ،يجب على
ِ
الآخرين و�إىل هيئة التحكيم ،مع ن�سخة للغرفة ،مذ ّكرة
جواب على مذ ّكرة دفاع املحت َكم �ضدّه وكذلك مذ ّكرة دفاع
�ض ّد دعوى املحت َكم �ضدّه املتقابلة (�إن ُوجدت) مر ِف ًقا بهما
جميع امل�ستندات ال�ضرور ّية جلوابه ولدفاعه.
يوما من بعد ت�س ّلم املحت َكم �ضدّه ملذ ّكرة جواب
 ٥-١٧خالل ً ٣٠
املحتكم �ض ّد دعوى املحت َكم �ضدّه
املحتكم ومذ ّكرة دفاع
ِ
ِ
املتقابلة (�إن ُوجدت) ،يجب على املحت َكم �ضدّه �أن ُيقدّم
�إىل جميع الأطراف الآخرين و�إىل هيئة التحكيم ،مع ن�سخة
املحتكم ،و�إن كانت
للغرفة ،مذ ّكرة ر ّد على مذ ّكرة جواب
ِ
املحتكم يف
هناك دعوى متقابلة مذ ّكرة جواب على دفوع
ِ
الدعوى املتقابلة (�إن ُوجدت) مرف ًقا بهما جميع امل�ستندات
ال�ضرور ّية لردّه وجلوابه.
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املحتكم مذ ّكرة ر ّد املحت َكم
يوما من بعد ت�س ّلم
ِ
 ٦-١٧خالل ً ٣٠
املحتكم يف
�ضدّه ومذ ّكرة جواب املحت َكم �ضدّه على دفوع
ِ
املحتكم �أن ُيقدّم
الدعوى املتقابلة (�إن ُوجدت) ،يجب على ِ
�إىل جميع الأطراف الآخرين و�إىل هيئة التحكيم ،مع ن�سخة
للغرفة ،مذ ّكرة ر ّد على مذ ّكرة اجلواب على الدفوع يف
الدعوى املتقابلة (�إن ُوجدت) مرف ًقا بها جميع امل�ستندات
ال�ضرور ّية لردّه.
املحتكم
� ٧-١٧إذا مل ُيقدّم املحت َكم �ضدّه مذ ّكرة دفاع �أو مل ُيقدّم ِ
مذ ّكرة دفاع �ض ّد الدعوى املتقابلة �أو �إذا مل يقدّم � ّأي
طرف ق�ض ّيته بالطريقة املن�صو�ص عليها يف هذه املادّة �أو
بالطريقة املغايرة التي حدّدتها هيئة التحكيم ،جاز للهيئة
اال�ستمرار يف التحكيم مبا يف ذلك �إ�صدار � ّأي حكم �أو
�أحكام.

املا ّدة ١٨
�إجراءات الف�صل ب�شكل خمت�صر
 ١-١٨لهيئة التحكيم ُ�سلطة الف�صل ب�شكل خمت�صر يف � ّأي م�س�ألة
قانون ّية �أو واقع ّية يراها ُمقدِّ م الطلب �أ ّنها م�ؤ ّثرة يف نتيجة
التحكيم ،بنا ًء على طلب ّ
خط ّي ُمقدّم من �أحد الأطراف
�إىل الهيئة ،واملُر�سلة ن�سخة منه يف الوقت نف�سه جلميع
الأطراف الآخرين وللغرفة.
 ٢-١٨يجب �أن ُي ّبي الطلب امل�س�ألة �أو امل�سائل التي يزعم �أ ّنها
�صاحلة للف�صل فيها بطريقة خمت�صرة ،مع حتديد الأ�س�س 
التي بني عليها هذا الزعم.
 ٣-١٨يجب على هيئة التحكيم �إعطاء جميع الأطراف الآخرين
فر�صة معقولة للر ّد على طلب الف�صل بطريقة خمت�صرة،
كما يجب عليها قبول �أو رف�ض هذا الطلب يف �أ�سرع وقت
ممكن بعد ذلك.
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� ٤-١٨إذا ّمت قبول طلب الف�صل ب�صورة خمت�صرة ،تُعلم هيئة
التحكيم الأطراف ب� ّأي خطوات �إجرائ ّية تراها منا�سبة
للف�صل فيه ،من خالل �أمر �أو حكم تُ�صدره يف �أ�سرع وقت
ممكن بعد ا�ستكمال �آخر اخلطوات الإجرائ ّية التي طلبتها.

املا ّدة ١٩
مكان التحكيم

 ١-١٩يجوز للأطراف االتّفاق كتاب ًة على مكان التحكيم .ويف
حال عدم اتّفاقهم ،يجوز للغرفة ابتدا ًء وقبل تعيني هيئة
التحكيم حتديد مكان التحكيم .ويكون قرار الغرفة هذا
ل�سلطة هيئة التحكيم ،بعد تعيينها ،يف حتديد
خا�ض ًعا ُ
مكان التحكيم ب�شكل نهائي.
 ٢-١٩القانون الواجب التطبيق على التحكيم هو قانون مكان
التحكيم � ّإل �إذا اتّفق الأطراف كتاب ًة ،ب�شكل �صحيح ،على
خالف ذلك.
 ٣-١٩يجوز لهيئة التحكيم �أن تلتقي يف � ّأي مكان تراه منا�س ًبا ل ّأي
غر�ض مبا يف ذلك عقد اجلل�سات �أو االجتماعات �أو �سماع
ّ
ال�شهود �أو معاينة الأ�صول �أو امل�ستندات �أو املداولة .ويف
حال اجتمعت هيئة التحكيم يف غري مكان التحكيمُ ،يعترب
التحكيم ك�أ ّنه قد ّمت يف مكان التحكيم و� ّأي حكم ك�أنه �صدر
يف مكان التحكيم   .

املا ّدة ٢٠
لغة التحكيم

 ١-٢٠تكون لغة �أو لغات التحكيم هي ال ّلغة �أو ال ّلغات التي �صيغ بها
اتّفاق التحكيم �أو ال ّلغة الغالبة عليهّ � ،إل �إذا اتّفق الأطراف
كتاب ًة على خالف ذلك .ويكون اتّفاق الأطراف هذا خا�ض ًعا
ملراجعة هيئة التحكيم عند تعيينها.
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 ٢-٢٠لهيئة التحكيم �أن ت�أمر ب�أن تكون � ّأي وثائق ُقدّمت ب ُلغة غري
لغة التحكيم ُمرفقة برتجمة للغة (لغات) التحكيم .وللهيئة
حتديد الإجراءات الالزمة لتلك الرتجمات.

املا ّدة ٢١
متثيل الأطراف

 ١-٢١يجوز ل ّأي طرف �أن ُ َي ّثل يف التحكيم من قبل � ّأي مم ّثل
يتم �إر�سال �إخطار كتابي للغرفة وجلميع
قانوين ،على �أن ّ
الأطراف الآخرين ولهيئة التحكيم (عند تعيينها) باال�سم
الكامل والعنوان الربيدي وعنوان الربيد الإلكرتوين ورقم
هاتف ذلك املم ّثل القانوين ،على � ّأل تكون هناك �إ�ضافة
على التمثيل القانوين ل ّأي طرف بعد تعيني هيئة التحكيم
من دون موافقة هيئة التحكيم ّ
اخلط ّية املُ�سبقة.
 ٢-٢١يجوز لهيئة التحكيم رف�ض الإ�ضافة على التمثيل القانوين
ل ّأي طرف �إذا اتّ�ضح بعد الإف�صاح املنا�سب �أن هناك عالقة
بني املم ّثل القانوين املقرتح �إ�ضافته و� ّأي ع�ضو من �أع�ضاء
هيئة التحكيم من �ش�أنها خلق تعار�ض يف امل�صالح ي�ؤدّي �إىل
تعري�ض ت�شكيل الهيئة �أو نزاهة �إجراءات التحكيم للخطر  .
 ٣-٢١يجوز يف � ّأي وقت للغرفة ،ولهيئة التحكيم بعد تعيينها،
طلب �إثبات ّ
خط ّي ب�صالح ّية متثيل � ّأي مم ّثل قانوين ّمتت
ت�سميته.
 ٤-٢١يجب على ك ّل طرف �أن يطلب �إىل مم ّثليه القانون ّيني
املوافقة على عدم القيام مبا يلي:
�أ .االتّ�صال ب� ّأي ع�ضو من �أع�ضاء هيئة التحكيم ب�شكل
منفرد� ،أو
ب .الإدالء ب�شكل متع ّمد �أمام هيئة التحكيم بت�صريح
كاذب� ،أو
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ج .ت�سليم هيئة التحكيم ،عن علم� ،شهادة كاذبة لأحد
ّ
ال�شهود� ،أو ت�شجيع �أو م�ساعدة � ّأي �شاهد على الإدالء
ب�شهادة زور� ،أو
عي ذلك
د .منع �أو �إخفاء � ّأي وثيقة تع ّهد الطرف الذي ّ
املم ّثل القانوين ب�إبرازها �أو كانت هيئة التحكيم قد
�أمرت ب�إبرازها� ،أو
هـ .الت�ص ّرف بطريقة على الأرجح �أو الق�صد منها �أن تعوق
�أو تع ّر�ض نزاهة �إجراءات التحكيم للخطر �أو تُ�س ّبب
ً
تعطيل �أو تكلفة غري �ضرور ّيني.
� ٥-٢١إذا ق ّررت هيئة التحكيم ،بعد �إعطاء الأطراف فر�صة
معقولة للتعبري عن وجهات نظرهم� ،أنّ املم ّثل القانوين ل ّأي
طرف قد خالف �أ ًّيا من القواعد املن�صو�ص عليها يف املادّة
( ،)٤- ٢١لها �أن تقوم مبا يلي:
توجه ً
توبيخا مكتو ًبا �إىل املم ّثل القانوين يت�ض ّمن
�أ� .أن ّ
�إنذاره بخ�صو�ص �سلوكه امل�ستقبلي يف التحكيم ،و
تتو�صل �إىل ما تراه منا�س ًبا من ا�ستنتاجات تتع ّلق
ب� .أن ّ
بوزن الب ّينة واملذ ّكرات التي ا�ستند �إليها املم ّثل
القانوين ،و
ج� .أن ت�أخذ بعني االعتبار � ّأي �أثر يجب �أن يرتتّب على
ت�ص ّرفات املم ّثل القانوين عند توزيع م�صاريف
التحكيم ،مبا يف ذلك امل�صاريف القانون ّية لك ّل طرف ،و   
د� .أن تتّخذ � ّأي �إجراءات �أخرى تعتربها هيئة التحكيم
منا�سب ًة للحفاظ على عدالة ونزاهة التحكيم.
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 ٦-٢١عند تقرير تطبيق � ّأي من التدابري املن�صو�ص عليها يف
املادّة ( ،)٥-٢١على هيئة التحكيم الأخذ بعني االعتبار
طبيعة وج ّد ّية املخالفة والأثر املُحتمل للعقوبة على حقوق
الأطراف وعلى قابل ّية تنفيذ � ّأي حكم حتكيمي ،بالإ�ضافة
�إىل � ّأي م�سائل �أخرى تراها الهيئة منا�سبة بح�سب ظروف
الق�ض ّية.
� ٧-٢١أحكام هذه املادّة ال حت ّل حم ّل � ّأي قوانني �أو قواعد مهن ّية �أو
ت�أديب ّية واجبة التطبيق.

املا ّدة ٢٢
اجلل�سات ّ
وال�شهود
 ١-٢٢على هيئة التحكيم وقبل ُمدّة معقولة تبليغ الأطراف بتاريخ
ووقت ومكان � ّأي جل�سة �شفه ّية.
يوما على الأقل من موعد اجلل�سة ،على ك ّل طرف
 ٢-٢٢قبل ً ١٥
�أن ُيز ّود هيئة التحكيم وباقي الأطراف با�سم وعنوان � ّأي
�شاهد يعتزم الطرف تقدميه ،ومو�ضوع �شهادته ،وال ّلغة
التي �س ُيديل ب�شهادته بها.
ُ ٣-٢٢تدّد هيئة التحكيم طريقة ا�ستجواب ّ
ال�شهود ُوتدّد
الأ�شخا�ص الذين �سيح�ضرون ا�ستجوابهم.
ُوجه هيئة التحكيم
 ٤-٢٢ما مل يتّفق الأطراف على غري ذلك �أو ت ّ
�إىل غري ذلك ،يجوز �أن تكون �شهادة ّ
ال�شهود مكتوب ًة ومو ّقع ًة
منهم.
ُ
الذي تدّده هيئة التحكيمُ ،يع ِل ُم ك ّل طرف
 ٥-٢٢تب ًعا للجدول
الهيئة والأطراف الأخرى ب�أ�سماء � ّأي �شهود قدّموا �شهادة
ّ
خط ّية يرغب هذا الطرف يف ا�ستجوابهم.

31

 ٦-٢٢لهيئة التحكيم الطلب �إىل � ّأي �شاهد املثول يف جل�سة .ويف
حال مل يح�ضر �شاهد طلبته الهيئة ،بدون عذر مقبول يف
ر�أي الهيئة ،يحقّ لها �صرف النظر عن � ّأي �شهادة ّ
خط ّية
قدّمها هذا ال�شاهد.
توجه طريقة ا�ستجواب ّ
ال�شهود ح�ضور ًّيا
 ٧-٢٢لهيئة التحكيم �أن ّ
�أو بالتوا�صل عرب الهاتف �أو عرب الفيديو.
 ٨-٢٢لهيئة التحكيم حتديد ترتيب طرق الإثبات وا�ستبعاد � ّأي
�شهادة �أو � ّأي ب ّينة غري منتجة يف الإثبات ،وتوجيه الأطراف
�إىل تركيز عرو�ضهم يف الأمور التي ت�ؤدّي �إىل الف�صل يف
الق�ض ّية جزئ ًّيا �أو ك ّل ًّيا.
 ٩-٢٢جل�سات هيئة التحكيم لي�ست علن ّية � ّإل �إذا خالف ذلك
ن�ص القانون املط ّبق.
اتّفاق الأطراف �أو ْ
� ١٠-٢٢إذا تخ ّلف طرف ّمت تبليغه �أ�صول ًّيا مبوعد اجلل�سة بح�سب
املادّة ( )١-٢٢عن ح�ضور جل�سة وبدون عذر مقبول يف
ر�أي الهيئة ،فللهيئة امل�ضي باجلل�سة بالرغم من غياب ذلك
الطرف    .

املا ّدة ٢٣
تبادل املعلومات
 ١-٢٣يجب على هيئة التحكيم �إدارة تبادل املعلومات بني
الأطراف بطريقة ف ّعالة زمن ًّيا واقت�صاد ًّيا .ولهيئة التحكيم
يف � ّأي وقت �أثناء �سري الإجراءات �أن ت�أمر الأطراف بتقدمي
وثائق �أو مربزات �أو � ّأي ب ّينة �أخرى تراها �ضرور ّية �أو
منا�سبة.
 ٢-٢٣يجوز للأطراف تزويد هيئة التحكيم ب�آرائهم ب�ش�أن
امل�ستوى املنا�سب لتبادل املعلومات ،ولكن لهيئة التحكيم
ال�سلطة النهائ ّية يف هذا ال�ش�أن.
ُّ
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ُ ٣-٢٣تدّد هيئة التحكيم بح�سب جدول زمني تبادل الأطراف
ل ّأي م�ستندات يرغب � ّأي طرف يف االعتماد عليها ولكن مل
يتم تبادلها بح�سب �أحكام املواد ( )٢و( )٤و( )٦و(.)١٧
ّ
 ٤-٢٣لهيئة التحكيم بنا ًء على طلب ّ
خط ّي �أن تطلب �إىل طرف
�أن يو ّفر لباقي الأطراف وثائق حتت يد ذلك الطرف غري
متوافرة للطرف الذي ي�سعى �إىل احل�صول عليها ،على �أن
يكون هناك اعتقاد معقول بوجود تلك الوثائق و�أ ّنها ذات
عالقة بنتيجة التحكيم ومه ّمة لهذه النتيجة .ويجب �أن
و�صف لوثائق
حتتوي طلبات احل�صول على الوثائق على ٍ
بعينها �أو لفئ ٍة من الوثائق مع �شرح لعالقة و�أه ّم ّية هذه
الوثائق لنتيجة التحكيم  .
 ٥-٢٣يجوز لهيئة التحكيم �أن ت�شرتط �أن يكون � ّأي تبادل ملعلومات
ُيدّعى �أ ّنها تُعترب �أ�سرا ًرا جتار ّية �أو ف ّن ّية ،خا�ض ًعا لتدابري
منا�سبة حلماية هذه ال�س ّر ّية.
� ٦-٢٣إذا كانت امل�ستندات املطلوب تبادلها حمفوظة ب�شكل
�إلكرتوين ،يجوز للطرف الذي بحوزته هذه امل�ستندات
�إتاحتها بال�شكل الأكرث مالءمة واقت�صاد ّية (مبا يف ذلك
الن�سخ الورق ّية) ،ما مل تق ّرر هيئة التحكيم ،بنا ًء على
طلب ّ
خط ّي� ،ضرورة �إتاحة هذه امل�ستندات ب�شكل خمتلف.
طلبات احل�صول على الوثائق املحفوظة �إلكرتون ًّيا تكون
ُمدّدة ب�شكل دقيق و ُم�صاغة بطريقة جتعل البحث عنها
اقت�صاد ًّيا من حيث الوقت والكلفة.
 ٧-٢٣لهيئة التحكيم بنا ًء على طلب ّ
خط ّي �أن تطلب �إىل �أحد
الأطراف ،بعد �إعالمه بفرتة معقولة ،ال�سماح مبعاينة
الأماكن �أو الأ�شياء ذات العالقة.
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 ٨-٢٣عند الف�صل يف � ّأي نزاع يتع ّلق بتبادل املعلومات قبل موعد
جل�سة ،يجب على هيئة التحكيم �أن تطلب �إىل الطرف الذي
ربر الوقت والكلفة
قدّم طل ًبا للح�صول على املعلومة� ،أن ي ّ
الناجمني عن طلبه .ويجوز للهيئة جعل املوافقة على هذا
الطلب م�شروط ًة بدفع ُم َقدِّ م الطلب جز ًءا من كلفة �إبراز
املعلومات املطلوبة �أو ك ّل الكلفة .ويجوز لهيئة التحكيم
� ً
أي�ضا �أن تُو ّزع م�صاريف توفري املعلومات بني الأطراف �إ ّما
ب�أمر مرحلي و�إ ّما بحكم.
 ٩-٢٣الوثائق �أو املعلومات املقدّمة من طرف �إىل هيئة التحكيم
يجب كذلك �أن ُي َقدِّ م هذا الطرف ن�سخ ًة منها يف الوقت
نف�سه �إىل جميع الأطراف و�إىل الغرفة ،ما مل تُعلمه الغرفة
بعدم �ضرورة تقدمي ن�سخة �إليها.
 ١٠-٢٣تُق ّرر هيئة التحكيم مدى قبول و�إنتاج ّية و�أه ّم ّية � ّأي ب ّينة
وق ّوتها الثبوت ّية.
 ١١-٢٣يف حالة عدم التزام طرف ب�أمر لتبادل املعلومات ،لهيئة
ُف�سر ذلك كقرينة �ض ّد هذا الطرف ،ولها
التحكيم �أن ت ّ
�أن ت�أخذ عدم االلتزام بعني االعتبار عند توزيعها ُكلف
التحكيم.

املا ّدة ٢٤
ّ
احلق يف �س ّر ّية املعلومات

يجب على هيئة التحكيم �أن ت�أخذ بعني االعتبار مبادئ �ضمان
ال�س ّر ّية الناجمة عن العالقات املهن ّية ،مثل تلك املتع ّلقة ب�س ّر ّية
املرا�سالت بني املحامي ومو ّكله .و�إذا كان الأطراف �أو وكال�ؤهم
�أو وثائقهم خا�ضعني لقواعد �ضمانات �س ّر ّية خمتلفة ،فعلى الهيئة
�أن ت�سعى قدر الإمكان �إىل �أن تط ّبق القاعدة نف�سها على جميع
الأطراف ،مع �إعطاء الأف�ضل ّية يف التطبيق للقاعدة التي تُو ّفر �أعلى
م�ستوى من احلماية.
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املا ّدة ٢٥
اخلرباء املع ّينون من ِق َبل هيئة التحكيم

ُعي
 ١-٢٥يجوز لهيئة التحكيم ،بعد الت�شاور مع الأطراف� ،أن ت ّ
ًّ
م�ستقل واحدً ا �أو �أكرث لتقدمي تقرير كتابي �إليها
خب ًريا
ُ
م�سائل تدّدها الهيئة وتُعلم الهيئة بها الأطراف.
ب�ش�أن

ُ ٢-٢٥يقدّم الأطراف �إىل ذلك اخلبري � ّأي معلومات ذات عالقة
يطلبها ،ويو ّفرون له ما قد يطلب فح�صه من وثائق �أو
ب�ضائع ذات عالقة .و� ّأي خالف بني طرف واخلبري ب�ش�أن
مدى �إنتاج ّية املعلومات �أو الب�ضائع املطلوب توفريهاُ ،يحال
�إىل هيئة التحكيم للف�صل فيه.
 ٣-٢٥تُر�سل هيئة التحكيم �إىل الأطراف كا ّف ًة ن�سخ ًة من تقرير
اخلبري عند ت�س ّلمها �إ ّياه ،و ُت ِتيح لهم الفر�صة لإبداء �آرائهم
فيه ّ
خط ًّيا .ويحقّ ل ّأي طرف �أن يفح�ص � ّأي وثيقة ا�ستند
�إليها اخلبري يف تقريره.
 ٤-٢٥مع مراعاة �أحكام املادّة ( ،)٢٢وبنا ًء على طلب � ّأي طرف،
على هيئة التحكيم �أن تُعطي الأطراف فر�صة ا�ستجواب
اخلبري خالل جل�سة .ويجوز للأطراف خالل تلك اجلل�سة
تقدمي خرباء لل�شهادة ب�ش�أن امل�سائل املتنازع عليها يف
�شهادة اخلبري.

املا ّدة ٢٦
التدابري املرحل ّية التح ّفظ ّية

 ١-٢٦بنا ًء على طلب ّ
خط ّي من � ّأي طرف ،يكون لهيئة التحكيم
ُ�سلطة �إ�صدار �أمر �أو حكم باتّخاذ � ّأي تدابري مرحل ّية
�أو حت ّفظ ّية تراها �ضرور ّية ،مبا يف ذلك منع الت�ص ّرف
والتدابري التي من �ش�أنها حماية احلقوق العين ّية �أو
املحافظة عليها .ويجب �أن يكون � ّأي �أمر �أو حكم من هذا
القبيل مع ّل ًل.
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ُ ٢-٢٦يكن �أن يكون الأمر �أو احلكم ال�صادر مبقت�ضى �أحكام
ً
م�شروطا على توفري كفالة بالكلف املرتتّبة على
هذه املادّة
الطلب من مقدّم الطلب .وتكون الكفالة وف ًقا لل�شروط
ُ
اللذين تدّدهما هيئة التحكيم.
وال�شكل
 ٣-٢٦لهيئة التحكيم بنا ًء على قرارها اخلا�ص توزيع التكاليف
املتع ّلقة بالطلبات املرحل ّية من خالل � ّأي �أمر �أو حكم.
 ٤-٢٦يجوز تقدمي طلب تدابري احلماية الطارئة وف ًقا للمادّة
( )١٤قبل تعيني هيئة التحكيم.
� ٥-٢٦إنّ قيام طرف بالطلب �إىل حمكمة �أو جهة ق�ضائ ّية �أخرى
�إ�صدار تدابري مرحل ّية ال  ُيعترب غري متوافق مع �أحكام هذه
املادّة (� ،)٢٦أو مع اتّفاق التحكيم �أو ً
تنازل عن احلقّ يف
التحكيم.

املا ّدة ٢٧
اخت�صا�ص هيئة التحكيم
 ١-٢٧تكون لهيئة التحكيم ُ�سلطة حتديد اخت�صا�صها ،وي�شمل
ذلك � ّأي اعرتا�ضات ب�ش�أن وجود اتّفاق التحكيم �أو نطاقه
�صحته �أو �إمكان ّية الف�صل يف ك ّل االدّعاءات واالدّعاءات
�أو ّ
املتقابلة املُقدّمة يف التحكيم من خالل حتكيم واحد.
�صحة
 ٢-٢٧تكون لهيئة التحكيم ُ�سلطة الف�صل ب�ش�أن وجود �أو ّ
عقد يكون �شرط التحكيم جز ًءا منه .ويجب التعامل مع
�شرط التحكيم هذا كاتّفاق م�ستقل عن بنود العقد الأخرى.
وال  ي�ؤدّي قرار هيئة التحكيم ببطالن العقد �إىل بطالن
�شرط التحكيم فقط على �أ�سا�س �أنّ العقد نف�سه باطل.
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 ٣-٢٧يجب الدفع بعدم اخت�صا�ص هيئة التحكيم يف موعد �أق�صاه
انتهاء املهلة املحدّدة لتقدمي مذ ّكرة الدفاع يف حال كان
أ�صلي ،ويف موعد �أق�صاه انتهاء املهلة
الدفع يتع ّلق بطلب � ّ
املحدّدة لتقدمي مذ ّكرة الدفاع يف الدعوى املتقابلة يف حال
كان الدفع يتع ّلق بطلب ادّعاء متقابل .لهيئة التحكيم ُ�سلطة
متديد هذه املهل ،ولها �أن تف�صل يف � ّأي اعرتا�ض مبوجب
النهائي.
متهيدي �أو كجزءٍ من احلكم
هذه املادّة ب�شكل
ّ
ّ
 ٤-٢٧مع مراعاة �أحكام املادّة ( ،)٣ال  حتول امل�سائل املُثارة
بخ�صو�ص اخت�صا�ص هيئة التحكيم قبل تعيينها دون
متابعة الغرفة لإجراءات �إدارة التحكيم .ويجب � ُ
أن تال
تلك امل�سائل �إىل هيئة التحكيم عند تعيينها التّخاذ القرار
ب�ش�أنها.

املا ّدة ٢٨
الإدخال �إىل التحكيم
 ١-٢٨يف � ّأي وقت بعد �إ�شعار الغرفة جلميع الأطراف ببدء
التحكيم وف ًقا للمادّة ( ،)٣وقبل تعيني هيئة التحكيم ،على
الطرف الذي يرغب يف �إدخال طرف �إ�ضايف �إىل التحكيم
�أن ُيقدّم �إىل الغرفة ،ويف الوقت نف�سه �إىل ك ّل باقي �أطراف
التحكيم و�إىل الطرف الإ�ضايف املطلوب �إدخاله ،طل ًبا
ّ
خط ًّيا للتحكيم �ض ّد الطرف الإ�ضايف («طلب الإدخال»).
ً
م�شتمل على جميع البنود التي
ويكون طلب الإدخال
ي�ستوجب توافرها يف طلب التحكيم بح�سب املادّة ()٢-٢
�أو تكون مرفقة به.
ُ ٢-٢٨يقدّم الطرف الإ�ضايف املطلوب �إدخاله ردًّا على طلب
الإدخال («الر ّد على طلب الإدخال») ،ويكون املوعد
الزمني و�شكل وحمتويات الر ّد بح�سب ُمتط ّلبات الر ّد على
طلب التحكيم املن�صو�ص عليها يف املادّة (.)٤
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 ٣-٢٨تقوم الغرفة ب�إدخال الطرف الإ�ضايف للتحكيم اجلاري
يتم �إدخال � ّأي طرف �إ�ضايف مبوجب �أحكام املادّة
على � ّأل ّ
( )١-٢٨ما مل تقتنع الغرفة وفق ظاهر احلال ب�أنّ اتّفاق ّية
حتكيم متطابقة مع �أحكام املادّة (ُ )١-١يكن وجودها بني
جميع الأطراف مبا فيها الطرف الإ�ضايف.
 ٤-٢٨يف � ّأي وقت رغب �أحد الأطراف يف �إدخال طرف �إ�ضايف �إىل
التحكيم بعد تعيني هيئة التحكيم ،وجب عليه اتّباع �أحكام
املادّة (� ،)١- ٢٨شريطة دائ ًما:
�أ� .أ ّنه ال يجوز �إدخال الطرف الإ�ضايف بعد تعيني هيئة
التحكيم ما مل يتّفق جميع �أطراف التحكيم والطرف
الإ�ضايف على ذلك كتاب ًة ،بالإ�ضافة �إىل اتّفاقهم على
تنازل الطرف الإ�ضايف عن � ّأي حقّ كان ُيكن �أن يكون
له يف اال�شرتاك يف اختيار هيئة التحكيم فيما لو ّمت
�إدخاله قبل تعيني هيئة التحكيم ،و
يتعي على هيئة التحكيم بعد م�شاورة الأطراف �أن
ب� .أ ّنه ّ
تق ّرر بقرارها املنفرد ما �إذا كان ينبغي �إدخال الطرف
الإ�ضايف� ،آخذ ًة بعني االعتبار املرحلة التي و�صل �إليها
التحكيم ،وما �إذا كان الإدخال �سيخدم م�صالح
العدالة والفعال ّية ،و� ّأي م�سائل �أخرى تعتربها الهيئة
منا�سبة تب ًعا لظروف الق�ض ّية ،و
ج� .أ ّنه يف حال وافقت هيئة التحكيم على الإدخال وجب
عليها حتديد توقيت و�شكل وحمتويات � ّأي ر ّد على طلب
الإدخال �إىل التحكيم.
� ٥-٢٨إذا �أُدخل الطرف الإ�ضايف �إىل التحكيم يكون طر ًفا يف
�أغرا�ض التحكيم كا ّف ًة.
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 ٦-٢٨من املمكن ،ولي�س من ال�ضروري ،تقدمي طلب الإدخال �إىل
التحكيم والر ّد على طلب الإدخال �إىل التحكيم �إىل الغرفة
�إلكرتون ًّيا من خالل النموذج املوجود على املوقع الإلكرتوين
للغرفة www.bcdr-aaa.org

املا ّدة ٢٩
ال�ض ّم �إىل التحكيم

 ١-٢٩يف حال بد�أت �إجراءات دعويي حتكيم �أو �أكرث خا�ضعة لهذه
القواعد مبوجب اتّفاق التحكيم ذاته وبني ذات الأطراف،
�ضم
جاز للغرفة وفق تقديرها وبعد م�شاورة الأطراف ّ
ق�ضايا التحكيم املتعدّدة يف حتكيم واحد يخ�ضع لهذه
القواعد� ،شريطة � ّأل يكون قد ّمت تعيني هيئة حتكيم يف � ّأي
�سيتم �ض ّمها.
من دعاوى التحكيم التي ّ

 ٢-٢٩يكون لهيئة التحكيم بعد تعيينها وبنا ًء على طلب � ّأي طرف
�ضم يف دعوى حتكيم
وبعد م�شاورة جميع الأطراف ُ�سلطة ّ
واحدة �إجراءات دعويي حتكيم �أو �أكرث بد�أتا �أو بد�أت وفق
هذه القواعد� ،شريطة � ّأل يكون قد ّمت تعيني � ّأي هيئة حتكيم
يف الدعوى �أو الدعاوى التحكيم ّية الأخرى �أو يف حال ّمت
التعيني �أن تكون هيئة التحكيم يف الدعاوى كا ّفة هي ذاتها
التي ّمت تعيينها يف الدعوى التحكيمية التي بد�أت �أ ّو ًال،
و� ً
أي�ضا:
�أ� .أن يكون جميع �أطراف دعاوى التحكيم املطلوب �ض ّمها
ال�ضم� ،أو
قد اتّفقوا كتاب ًة على ّ
ب� .أن تكون جميع االدّعاءات واالدّعاءات املتقابلة يف
دعاوى التحكيم املتعدّدة مرفوع ًة مبوجب اتّفاق ّية
حتكيم واحدة� ،أو
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ج� .إذا كانت االدّعاءات واالدّعاءات املتقابلة يف دعاوى
التحكيم مرفوع ًة مبوجب �أكرث من اتّفاق ّية حتكيم� ،أن
تكون دعاوى التحكيم املتعدّدة تتع ّلق بذات الأطراف،
و�أن تكون النزاعات يف دعاوى التحكيم املتعدّدة نا�شئ َة
من ذات العالقة القانون ّية ،و�أن تق ّرر هيئة التحكيم �أنّ
اتّفاق ّيات التحكيم متوافقة مع بع�ضها ً
بع�ضا.
�ضم �إىل التحكيم دعويي حتكيم �أو �أكرث ،يجب
 ٣-٢٩عند تقرير ّ
على هيئة التحكيم الأخذ بعني االعتبار املرحلة التي و�صلت
�إليها دعاوى التحكيم املتعدّدة ،وما �إذا كان �ض ّمها �سيخدم
م�صالح العدالة والفعال ّية ،و� ّأي م�سائل �أخرى تعتربها
الهيئة منا�سبة تب ًعا لظروف الق�ض ّية.
ُ�ضم جميع الدعاوى التحكيم ّية �إىل الدعوى التحكيم ّية
 ٤-٢٩ت ّ
التي بد�أت �أ ّو ًل ،ما مل يتّفق جميع الأطراف ّ
خط ًّيا على
خالف ذلك �أو تُق ّرر هيئة التحكيم خالف ذلك.

املا ّدة ٣٠
ال�سلف النقد ّية للم�صاريف
ُّ

 ١-٣٠تقوم الغرفة بدون ت�أخري ،بعد �إخطار الأطراف بتعيني
هيئة التحكيم وف ًقا للمادّة ( ،)١٠-٩ومن وقت �إىل �آخر
بعد ذلك و�أثناء �سري �إجراءات التحكيم ،بتوجيه الأطراف
ك�سلف نقد ّية على ح�ساب تكاليف
�إىل دفع مبالغ منا�سبة ٍ
التحكيم ،وذلك ً
ف�ضل عن �أتعاب الأطراف القانون ّية
وم�صاريفهم الأخرى.
وجهته الغرفة
� ٢-٣٠إذا مل يدفع �أحد الأطراف كامل املبالغ التي ّ
�إىل دفعها يف وقتها ،تقوم الغرفة ب�إبالغ الأطراف بذلك كي
يتم ّكن واحد �أو �أكرث من الأطراف من �سداد املبالغ املطلوبة.
ويف حال عدم ال�سداد ،لهيئة التحكيم بعد ا�ست�شارة الغرفة
�أن ت�أمر ب�إيقاف �إجراءات التحكيم �أو �إنهائها.
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 ٣-٣٠عدم �سداد �أحد الأطراف للدّفعات النقد ّية املتع ّلقة بادّعاء
�أو بادّعاء متقابل قد تعتربه هيئة التحكيم مبثابة �سحب
لذلك االدّعاء �أو االدّعاء املتقابل.
 ٤-٣٠بعد �صدور حكم التحكيم النهائي ،تقدّم الغرفة �إىل
الأطراف كا ّف ًة ك�شف ح�ساب باملبالغ امل�صروفة ،وعليها
�إعادة � ّأي ر�صيد مل ُي�صرف للأطراف بالن�سب نف�سها التي
ّمت بها دفع تلك املبالغ النقد ّية.

املا ّدة ٣١
�أتعاب ونفقات املح َّكمني

 ١-٣١تكون �أتعاب ونفقات املح َّكمني متوافق ًة مع جدول الر�سوم.
وتكون معقولة من حيث القيمة مع الأخذ بعني االعتبار
الوقت الذي ا�ستغرقه املح َّكمون وحجم الق�ض ّية وتعقيدها
و� ّأي ظروف �أخرى ذات �صلة.

 ٢-٣١على الغرفة ،ويف �أ�سرع وقت ممكن بعد بدء �إجراءات
التحكيمُ � ،
أن تدّد بدل الأتعاب اليومي �أو بدل �أتعاب
ال�ساعة املنا�سب متا�ش ًيا مع جدول الر�سوم ،وذلك بالت�شاور
مع املح َّكمني.
 ٣-٣١تف�صل الغرفة يف � ّأي نزاع يتع ّلق ب�أتعاب ونفقات هيئة
التحكيم.

املا ّدة ٣٢
القانون الواجب التطبيق
 ١-٣٢على هيئة التحكيم �أن تُط ّبق على مو�ضوع النزاع القانون
املتّفق عليه من قبل الأطراف .ويف حال عدم اتّفاق
الأطراف ،تُط ّبق الهيئة القانون الواجب التطبيق بح�سب
قواعد تنازع القوانني التي تراها الهيئة منا�سبة.
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 ٢-٣٢يف دعاوى التحكيم املتع ّلقة بتنفيذ العقود ،يجب على هيئة
التحكيم �أن تف�صل يف النزاع وف ًقا لبنود العقد نف�سها �آخذ ًة
بعني االعتبار الأعراف التجار ّية ال�سارية التي تنطبق على
العقد.
 ٣-٣٢ال تف�صل هيئة التحكيم يف النزاع ُمبقت�ضى �أعراف العدالة
والإن�صاف � ّإل �إذا اتّفق الأطراف كا ّف ًة كتاب ًة على ذلك.

املا ّدة ٣٣
�إقفال باب املرافعات

 ١-٣٣بعد انتهاء تقدمي �آخر املذ ّكرات املكتوبة و�آخر املرافعات
ال�شفه ّية بح�سب اجلدول الزمني للإجراءات املو�ضوع من
ِقبل هيئة التحكيم ،على الهيئة �أن ت�س�أل الأطراف ع ّما
مما يريدون تقدميه .ويف حال الر ّد
�إذا كان لديهم املزيد ّ
بالنفي� ،أو �إذا اقتنعت الهيئة ب�أنّ ّ
ملف الق�ض ّية مكتمل،
تُعلن الهيئة �إقفال باب املرافعات با�ستثناء �إ�صدار احلكم
النهائي.

 ٢-٣٣لهيئة التحكيم �أن تُق ّرر ،مببادرة منها �أو �إذا طلب �أحد
الأطراف ّ
خط ًّيا ذلك� ،إعادة فتح باب املرافعات يف � ّأي وقت
قبل �صدور احلكم النهائي  .

املا ّدة ٣٤
حكم التحكيم والأوامر والقرارات
 ١-٣٤بالإ�ضافة �إىل �إ�صدار حكم نهائي ،يجوز لهيئة التحكيم
قرارات مرحل ّية �أو م�ؤ ّقتة �أو
أحكاما �أو �أوامر �أو
ٍ
�أن تُ�صدر � ً
جزئ ّية.
 ٢-٣٤يف حال ُ�ش ّكلت هيئة حتكيم من �أكرث من حم َّكم فرد ،ف�إنها
تُ�صدر � ّأي حكم �أو �أمر �أو قرار بالإجماع� ،أو �إذا تع ّذر ذلك،
فب�أغلب ّية املح َّكمني.
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 ٣-٣٤يجوز لرئي�س هيئة التحكيم منفردًا� ،إذا خ ّوله الأطراف �أو
هيئة التحكيم ذلك� ،أن ُي�صدر الأوامر �أو القرارات حول
امل�سائل الإجرائ ّية ،مبا يف ذلك تبادل املعلومات ،وتكون
�أوامر �أو قرارات رئي�س الهيئة تلك خا�ضعة ملراجعة هيئة
التحكيم.

املا ّدة ٣٥
ُمدّة �إ�صدار حكم التحكيم و�شكله و�أثره
 ١-٣٥يجب على هيئة التحكيم �أن تقوم بالتداول و�إ�صدار حكمها
النهائي ب�أ�سرع وقت ممكن بعد �إقفال باب املرافعات .وما
مل يتّفق الأطراف على خالف ذلك �أو تُق ّرر الغرفة خالف
ذلك ،يجب على هيئة التحكيم �إ�صدار احلكم النهائي يف
يوما من بعد تاريخ �إقفال باب
ُمدّة زمن ّية �أق�صاها ً ٦٠
املرافعات.
 ٢-٣٥تكون الأحكام ال�صادرة عن هيئة التحكيم ّ
خط ّية ومع ّللة ما
مل يتّفق الأطراف على عدم تعليل الأحكام.
 ٣-٣٥يكون املبلغ يف � ّأي حكم بعملة �أو عمالت العقد مو�ضوع
النزاع � ّإل �إذا اعتربت هيئة التحكيم �أنّ عملة �أخرى �ستكون
�أكرث مالءمة.
 ٤-٣٥يكون � ّأي حكم مو ّق ًعا من هيئة التحكيم و ُيذكر فيه تاريخ
�إ�صداره ومكان التحكيم وف ًقا للمادّة ( .)١٩يف حال وجود
�أكرث من حم َّكم فرد ومل يو ّقع �أحد �أع�ضاء الهيئة احلكم،
يجب �أن يت�ض ّمن احلكم بيان ب�سبب عدم التوقيع.
 ٥-٣٥تكون الأحكام نهائ ّية وملزمة على الأطراف الذين ي�ستوجب
عليهم تنفيذ احلكم بدون ت�أخري .وما مل يكونوا قد اتّفقوا
كتاب ًة على خالف ذلك ،ف�إنّ الأطراف كا ّف ًة تتنازل نهائ ًّيا
عن ح ّقها يف � ّأي �شكل من �أ�شكال اال�ستئناف �أو �إعادة النظر
�أو اللجوء �إىل � ّأي حمكمة �أو ُ�سلطة ق�ضائ ّية �أخرى بالقدر
امل�سموح به قانو ًنا لتنازل كهذا.
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 ٦-٣٥حتتفظ هيئة التحكيم ،لك ّل من �أع�ضائها ،بن�سخة �أ�صل ّية
مو ّقعة من احلكم ،وتُ�س ّلم للغرفة ً
ن�سخا �أ�صل ّي ًة مو ّقعة من
احلكم بعدد الأطراف ،كما تُ�س ّلم ن�سخة واحدة �أ�صل ّية
مو ّقعة من احلكم للغرفةّ .
وتتول الغرفة تبليغ الأطراف
باحلكم يف �أ�سرع وقت ممكن.
يتم قيد �أو ت�سجيل
� ٧-٣٥إذا تط ّلب القانون الواجب التطبيق �أن ّ
حكم التحكيم ،فيجب على هيئة التحكيم �أن تبذل �أف�ضل
م�ساعيها لإمتام ذلك املُتط ّلب .ويقع على عاتق الأطراف
م�س�ؤول ّية �إعالم هيئة التحكيم بوجود مطالب كهذه �أو � ّأي
مطالب �إجرائ ّية �أخرى يفر�ضها مكان التحكيم فيما يتع ّلق
ب� ّأي حكم.

املا ّدة ٣٦
م�صاريف التحكيم

ُ ١-٣٦تدّد هيئة التحكيم م�صاريف التحكيم يف حكمها النهائي
�أو �إذا ارت�أت ذلك منا�س ًبا يف � ّأي �أمر �أو حكم �آخر .وللهيئة
توزيع تلك امل�صاريف بني الأطراف� ،إذا ق ّررت �أنّ التوزيع
معقول� ،آخذ ًة بعني االعتبار ظروف الق�ض ّية و� ّأي �أمر
من�صو�ص عليه يف هذه القواعد ُيكن �أن ي�ؤ ّثر يف توزيع
كهذا.
ُ ٢-٣٦يكن �أن ت�شمل تلك امل�صاريف:
�أ� .أتعاب املح َّكمني وم�صاريفهم وم�صاريف � ّأي �أمني �س ّر
لهيئة التحكيم ،و
ب .تكاليف � ّأي م�ساعدة طلبتها هيئة التحكيم مبا يف ذلك
�أتعاب اخلرباء ،و
ج� .أتعاب الغرفة وم�صاريفها ،و
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د .الأتعاب القانون ّية املعقولة وغريها من النفقات التي
كابدتها الأطراف ،و
هـّ � .أي تكاليف تتع ّلق ب�إجراء طارئ �أو مرحلي �صدر وف ًقا
للمادتني (� )١٤أو ( ،)٢٦و
وّ � .أي نفقات ناجمة عن تطبيق املادّة ( ،)٥-٢١و
زّ � .أي نفقات مرتبط ٍة بتبادل املعلومات وف ًقا للمادّة
( ،)٢٣و
�ضم
حّ � .أي نفقات مرتبط ٍة بطلب �إدخال �إىل التحكيم �أو ّ
�إىل التحكيم وف ًقا للمادتني (� )٢٨أو (.)٢٩

املا ّدة ٣٧
تف�سري حكم التحكيم �أو ت�صحيحه

يوما من بعد تاريخ ت�س ّلم حكم التحكيمُ ،يكن
 ١-٣٧خالل ً ٣٠
ل ّأي طرف بعد �إبالغ جميع الأطراف الأخرى والغرفة �أن
يطلب من هيئة التحكيم تف�سري حكم التحكيم �أو ت�صحيح
� ّأي �أخطاء ما ّد ّية �أو مطبع ّية �أو ح�ساب ّية يف احلكم �أو �إ�صدار
حكم حتكيم �إ�ضايف بالن�سبة �إىل االدّعاءات الأ�صل ّية �أو
االدّعاءات املتقابلة التي ّمت عر�ضها يف �سياق التحكيم ولكن
�أغفلها حكم التحكيم.

رب ًرا ،بعد
� ٢-٣٧إذا وافقت هيئة التحكيم على اعتبار طلب كهذا م ّ
الأخذ بعني االعتبار مطالب الأطراف ،فعليها اال�ستجابة
يوما من بعد ت�س ّلم �آخر مذ ّكرات الأطراف
للطلب خالل ً ٣٠
بخ�صو�ص طلب التف�سري �أو الت�صحيح �أو احلكم الإ�ضايف
املطلوب .ويجب �أن يكون � ّأي تف�سري �أو ت�صحيح �أو حكم
�إ�ضايف ت�صدره الهيئة مكتو ًبا ومع ّل ًل ،و ُيع ُّد جز ًءا ال يتج ّز�أ
من احلكم.
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يوما
 ٣-٣٧لهيئة التحكيم �أن تُبادر من تلقاء نف�سها ،وخالل ً ٣٠
من بعد تاريخ �صدور حكم التحكيم� ،إىل ت�صحيح � ّأي
�أخطاء ما ّد ّية �أو مطبع ّية �أو ح�ساب ّية �أو �إ�صدار حكم حتكيم
�إ�ضايف بالن�سبة �إىل ادّعاءات ّمت عر�ضها يف �سياق التحكيم
ولكن �أغفلها حكم التحكيم.
 ٤-٣٧تكون الأطراف م�س�ؤولة عن ك ّل التكاليف املتع ّلقة بطلب
تف�سري �أو ت�صحيح �أو �إ�صدار حكم حتكيم �إ�ضايف ،ولهيئة
التحكيم توزيع تلك امل�صاريف.

املا ّدة ٣٨
الت�سوية والأ�سباب الأخرى لإنهاء التحكيم
تو�صل الأطراف �إىل ت�سوية النزاع قبل �صدور حكم
� ١-٣٨إذا ّ
نهائي ،فعلى هيئة التحكيم �إنهاء التحكيم .و�إذا طلب
جميع الأطراف منها ،فلها �أن تُد ّون الت�سوية يف �صيغة حكم
مبني على ال�شروط املتّفق عليها ،مع الإ�شارة �إىل �أن
حتكيم ّ
احلكم قد �صدر باالتّفاق .والهيئة غري ُملزمة بتعليل حكم
كهذا.
� ٢-٣٨إذا �أ�صبح اال�ستمرار يف �إجراءات التحكيم غري �ضروري
ً
م�ستحيل ل ّأي �سبب �آخر ،وجب على هيئة التحكيم �إبالغ
�أو
الأطراف بن ّيتها �إنهاء التحكيم .ومن ّثم تُ�صدر الهيئة
بعد ذلك �أم ًرا ب�إنهاء التحكيم ،ما مل يقدّم �أحد الأطراف
ربرة لالعرتا�ض.
�أ�سبا ًبا م ّ
 ٣-٣٨يف حال �إنهاء �إجراءات التحكيم ل ّأي �سبب قبل �صدور حكم
نهائي يبقى الأطراف متكافلني ومت�ضامنني مب�صاريف
التحكيم املن�صو�ص عليها يف املواد (�( )٢-٣٦أ)( ،ب)،
(ج)( ،هـ)( ،و)( ،ز) و(ح) حلني �سداد تلك امل�صاريف
بالكامل.
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املا ّدة ٣٩
التنازل عن ّ
حق االعرتا�ض

�إذا علم � ّأي طرف بعدم االلتزام ب� ّأي من �أحكام �أو ُمتط ّلبات هذه
القواعد �أو اتّفاق التحكيم ،وا�ستم ّر يف التحكيم من دون �إبداء
اعرتا�ضه ّ
خط ًّيا بدون ت�أخري للغرفة (قبل تعيني هيئة التحكيم)
�أو لهيئة التحكيم (بعد تعيينها) كان ذلك ً
تنازل منه عن ح ّقه يف
االعرتا�ض.

املا ّدة ٤٠
ال�س ّر ّية

 ١-٤٠ال  يجوز ل ّأي طرف �أو � ّأي حم َّكم �أو � ّأي حم َّكم للأمور
الطارئة �أو � ّأي خبري لهيئة التحكيم �أو � ّأي �أمني �س ّر لهيئة
التحكيم �أو للغرفة (مبا ي�شمل مديريها ّ
وموظفيها) �إف�شاء
� ّأي معلومات �س ّر ّية �أف�صح عنها الأطراف �أو ّ
ال�شهود �أثناء
جمريات التحكيم .وما مل يتّفق الأطراف كتاب ًة على خالف
ذلك �أو ما مل يتط ّلبه القانون الواجب التطبيق ،على �أع�ضاء
هيئة التحكيم و� ّأي حم َّكم للأمور الطارئة و� ّأي خبري لهيئة
التحكيم و� ّأي �أمني �س ّر لهيئة التحكيم والغرفة (مبا ي�شمل
مديريها ّ
وموظفيها) املحافظة على �س ّر ّية جميع امل�سائل
املتع ّلقة بالتحكيم �أو بحكم التحكيم.
ُ ٢-٤٠يكن ن�شر حكم التحكيم للعموم ،فقط بعد موافقة جميع
الأطراف �أو باملقدار الذي يفر�ضه القانونّ � .إل �أ ّنه �إذا
�أ�صبحت الأحكام �أو الأوامر �أو القرارات علن ّية يف �سياق
تنفيذ حكم التحكيم �أو ل�سبب �آخرُ ،يكن للغرفة ن�شرها �أو
�إتاحتها للعموم .وكذلك يجوز للغرفة ،ما مل يتّفق الأطراف
ّ
خط ًّيا على خالف ذلك ،ن�شر �أحكام �أو �أوامر �أو قرارات
يتم حتريرها حلذف �أ�سماء الأطراف
خمتارة بعد �أن ّ
والتّفا�صيل الدا ّلة الأخرى.
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 ٣-٤٠ما مل يتّفق الأطراف ّ
خط ًّيا على خالف ذلك ،لهيئة
التحكيم �أن تُ�صدر �أوامر تتع ّلق ب�س ّر ّية �إجراءات التحكيم �أو
� ّأي م�سائل �أخرى تتّ�صل بالتحكيم ،ولها �أن تتّخذ �إجراءات
حلماية الأ�سرار التجار ّية واملعلومات ال�س ّر ّية.

املا ّدة ٤١
حتديد امل�س�ؤول ّية

 ١-٤١ال يكون � ّأي من �أع�ضاء هيئة التحكيم وال � ّأي �أمني �س ّر للهيئة
وال � ّأي حم َّكم للأمور الطارئة وال � ّأي خبري لهيئة التحكيم
وال الغرفة (مبا ي�شمل مديريها وموظفيها) م�س�ؤولني جتاه
� ّأي طرف عن � ّأي عمل �أو امتناع عن عمل يتع ّلق ب� ّأي حتكيم
جرى مبوجب هذه القواعدّ � ،إل �إذا �أثبت ذلك الطرف �أنّ
العمل �أو االمتناع عنه كان نتيجة خط�أ متع ّمد ومق�صود
�أو باملقدار الذي يكون فيه حتديد امل�س�ؤول ّية هذا حمظو ًرا
مبوجب � ّأي قانون واجب التطبيق.
 ٢-٤١ال يكون � ّأي من �أع�ضاء هيئة التحكيم وال � ّأي �أمني �س ّر للهيئة
وال � ّأي حم َّكم للأمور الطارئة وال � ّأي خبري لهيئة التحكيم
وال الغرفة (مبا ي�شمل مديريها وموظفيها) حتت � ّأي التزام
طرف
قانوين للإدالء ب� ّأي بيان ب�ش�أن التحكيم .وال يحقّ ل ّأي ٍ
ك�شهود يف
أطراف �أو
ٍ
طلب مثول � ّأي من ه�ؤالء الأ�شخا�ص ك� ٍ
� ّأي �إجراءات ق�ضائ ّية �أو غريها تتع ّلق بالتحكيم.
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امللحق  - ١جدول الر�سوم النافذ اعتبا ًرا من ١
�أكتوبر ٢٠١٧م
.١

ُيعترب جدول الر�سوم هذا جز ًءا من قواعد التحكيم
اخلا�صة بغرفة البحرين لت�سوية املنازعات
(«القواعد»)
ّ
ويتم العمل به يف ك ّل حتكيم تديره الغرفة،
(«الغرفة») ّ
وكان الأطراف قد اتّفقوا فيه كتاب ًة على ّ
ف�ض � ّأي نزاع
بينهم عن طريق التحكيم وف ًقا لقواعد غرفة البحرين
لت�سوية املنازعات� ،أو � ،BCDRأو � ،BCDR-AAAأو اتّفقوا
على التحكيم �أمام غرفة البحرين لت�سوية املنازعات� ،أو
� ،BCDRأو  BCDR-AAAمن دون حتديد قواعد مع ّينة.

.٢

وقت �إىل
للغرفة تعديل هذا اجلدول ب�شكل منف�صل من ٍ
�آخر.

.٣

تتم
ك ّل الر�سوم مذكورة بالدوالر الأمريكي ،ولكن يجوز �أن ّ
املطالبة بقيمتها ب� ّأي عملة �أخرى قابلة للتحويل .ويجب دفع
الر�سوم بالعملة املُطالب بها نف�سها.

الر�سوم الإدار ّية

.٤

الر�سوم الإدار ّية للغرفة ت�شتمل على ما يلي:

�أ .ر�سم قيد التحكيم غري القابل لال�سرتداد والبالغ
 ٣,٠٠٠دوالر �أمريكي.
ب .ر�سم �إدارة التحكيم ُوتت�سب قيمته بح�سب قيمة
مبي يف اجلدول
املطالبات واملطالبات املتقابلة كما هو ّ
�أدناه.
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قيمة المطالبة في رسم إدارة التحكيم
الدعوى أو الدعوى مح َّكم فرد
المتقابلة

رسم إدارة التحكيم
ثالثة مح َّكمين

حتى   ٧٥,٠٠٠دوالر أميركي

 ٤,٠٠٠دوالر أميركي

 ٦,٠٠٠دوالر أميركي

 ٧٥,٠٠١دوالر أميركي

 ٥,٠٠٠دوالر أميركي

 ٧,٠٠٠دوالر أميركي

إلى
 ١٥٠,٠٠٠دوالر أميركي
 ١٥٠,٠٠١دوالر أميركي

 ٦,٠٠٠دوالر أميركي

 ٨,٠٠٠دوالر أميركي

إلى
 ٣٠٠,٠٠٠دوالر أميركي
 ٣٠٠,٠٠١دوالر أميركي

 ٨,٠٠٠دوالر أميركي

 ١٠,٠٠٠دوالر أميركي

إلى
 ٥٠٠,٠٠٠دوالر أميركي
 ٥٠٠,٠٠١دوالر أميركي

 ١٢,٠٠٠دوالر أميركي

 ١٤,٠٠٠دوالر أميركي

إلى
 ١,٠٠٠,٠٠٠دوالر أميركي
 ١,٠٠٠,٠٠١دوالر أميركي  ١٧,٠٠٠دوالر أميركي
إلى

 ١٩,٠٠٠دوالر أميركي

 ٥,٠٠٠,٠٠١دوالر أميركي  ٢٣,٠٠٠دوالر أميركي
إلى

 ٢٥,٠٠٠دوالر أميركي

أكثر من  ١٠,٠٠٠,٠٠٠دوالر  ٢٣,٠٠٠دوالر أميركي إضافة
إلى  ٪٠,١٥على المبلغ الذي
أميركي
يجاوز  ١٠,٠٠٠,٠٠٠دوالر
أميركي وبسقف ال يجاوز مبلغ
 ١٠٠,٠٠٠دوالر أميركي

 ٢٥,٠٠٠دوالر أميركي إضافة
إلى  ٪٠,١٥على المبلغ الذي
يجاوز  ١٠,٠٠٠,٠٠٠دوالر
أميركي وبسقف ال يجاوز مبلغ
 ١٠٠,٠٠٠دوالر أميركي

 ٥,٠٠٠,٠٠٠دوالر أميركي

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠دوالر أميركي

المطالبات غير المالية

 ٨,٠٠٠دوالر أميركي

 ١٠,٠٠٠دوالر أميركي

ر�سم قيد التحكيم
.٥

وف ًقا للمادّتني (()٢-٢ح) و( )٣من القواعد ،يجب �أن
املحتكم بت�سديد كامل ر�سم قيد التحكيم غري القابل
يقوم
ِ
لال�سرتداد عند تقدمي طلب التحكيم لدى الغرفة.

ر�سم �إدارة التحكيم
.٦
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وف ًقا للمادّة ( )٥من القواعد ،تقوم الغرفة يف �أقرب وقت
ممكن بعد تقدمي ال ّر ّد على طلب التحكيم� ،أو� ،إذا مل يقدّم
الردّ ،بعد انتهاء ُمدّة تقدمي ال ّردّ ،بتوجيه الأطراف �إىل
دفع ر�سم �إدارة التحكيم املح�سوب بنا ًء على قيمة مطالبات
املحتكم وبنا ًء على قيمة مطالبات املحت َكم �ضدّه املتقابلة (�إن
ِ
ُوجدت)� ،أو ،بح�سب احلال ،بنا ًء على قيمة الر�سم املق ّرر
للمطالبات غري املال ّية يف الدعوى �أو الدعوى املتقابلة.

.٧

عندّما تكون قيمة املطالبة املال ّية غري معلومة عند تقدمي
طلب التحكيم �أو عند تقدمي الر ّد على طلب التحكيم ،على
الطرف املُطا ِلب تقدير قيمة املطالبة املال ّية ،و� ّإل ُي�ستوفى
ر�سم �إدارة التحكيم على �أ�سا�س �أنّ املطالبات يف الدعوى
غري مال ّية.

.٨

تتم زيادة ر�سم �إدارة التحكيم مبا يالئم زيادة قيمة
ّ
املطالبة املال ّية يف الدعوى �أو الدعوى املتقابلة يف � ّأي وقت
خالل التحكيم .ويف هذه احلالة ،تكون قيمة تلك الزيادة
ُوجه
م�شمولة �ضمن �سلفة على ح�ساب م�صاريف التحكيم ت ّ
بها الغرفة مبوجب �أحكام املادّة ( )١-٣٠من القواعد.

.٩

تقوم الغرفة ،بنا ًء على تقديرها املنفرد ،بتوجيه الأطراف
�إىل دفع ر�سم �إدارة التحكيم بال ِّن�سب التي تراها منا�سبة
�آخذ ًة بعني االعتبار ظروف النزاع كا ّف ًة.

.١٠

يتم دفع ر�سم �إدارة التحكيم من قبل الطرف �أو الأطراف
ّ
الذين ّمت توجيههم �إىل دفعه مبا ال  يتجاوز مهلة الدفع
يتم دفع ر�سم �إدارة
املحدّدة من الغرفة .ويف حال مل ّ
التحكيم يف موعده وبالكامل ،يجوز للغرفة وقف �أو �إنهاء
�إجراءات التحكيم.

.١١

بالإ�ضافة �إىل ر�سم �إدارة التحكيم ،ت�سرتجع الغرفة من
ال�سلف املدفوعة من قبل الأطراف ك ّل امل�صاريف املتع ّلقة
ُّ
ب�إدارة التحكيم التي كابدتها مبا ي�شمل ،ولكن لي�س على �سبيل
احل�صر ،خدمات الهاتف والربيد و�شركات التو�صيل ال�سريع.

.١٢

يف حال �إنهاء �إجراءات التحكيم ل ّأي �سبب كان قبل حتديد
موعد جل�سة التحكيم الأوىل ،يجوز للغرفة بنا ًء على تقديرها
املنفرد� ،إعادة ن�سبة من ر�سم �إدارة التحكيم للطرف �أو
الأطراف التي دفعته بعد الأخذ يف االعتبار الوقت الذي
�صرفته الغرفة لإدارة التحكيم والنفقات التي كابدتها الغرفة
حتى وقت �إنهاء التحكيم.
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�أتعاب وم�صاريف املح َّكم
.١٣

بالت�شاور مع هيئة التحكيم ،تقوم الغرفة بتحديد بدل
يتم احت�سابه لكل الوقت الذي قد
�أتعاب ال�ساعة الذي �سوف ّ
ت�ستغرقه الهيئة يف التحكيم يف غري �أيام اجلل�سات .وتقوم
الغرفة بتحديد البدل اليومي للهيئة عن �أ ّيام اجلل�سات.
وعلى الغرفة �إخطار الأطراف بدون ت�أخري بقيمة البدالت
�سيتم تطبيقها.
التي ّ

.١٤

يكون احل ّد الأعلى لبدل �أتعاب ال�ساعة  ٥٠٠دوالر �أمريكي،
ويكون احل ّد الأعلى للبدل اليومي  ٤,٠٠٠دوالر �أمريكي،
� ّإل يف الأحوال اال�ستثنا ّئية التي تُق ّرر فيها الغرفة وبعد
الت�شاور مع هيئة التحكيم �أنّ ً
بدل �أعلى يكون �أكرث مالءم ًة
�آخذ ًة بعني االعتبار ك ّل ظروف الق�ض ّية وبعد موافقة جميع
الأطراف ّ
خط ًّيا على البدل الأعلى.

.١٥

يف حال ّمت �إلغاء �أو ت�أجيل جل�سة قبل �أق ّل من �أربعة �أ�سابيع
من موعد انعقادها� ،أو يف � ّأي وقت خالل انعقادها ،يجوز
لهيئة التحكيم بعد موافقة الغرفة �أن تطلب دفع  ٪٥٠من
قيمة البدل اليومي عن الأ ّيام التي كانت قد ُحجزت للجل�سة
يتم ا�ستعمالها.
ولكن مل ّ

.١٦

للمح َّكمني �أن يطالبوا مب�صاريفهم املعقولة التي حت ّملوها
يف �سياق التحكيم والتي يجب �أن تكون قيمتها معقولة ،مع
الأخذ يف االعتبار ك ّل ظروف الق�ض ّية .وتدفع الغرفة تلك
امل�صاريف �إىل املح َّكمني بعد تقدميهم و�صوالت ثبوت ّية.

.١٧

مع عدم الإخالل بالبند (� )٢٧أدناه ،تَدفع الغرفة �إىل
املح َّكمني �أتعابهم وم�صاريفهم ،بعد تقدمي املح َّكمني
ال�سلف املدفوعة من الأطراف.
و�صوالت ثبوت ّية ،وذلك من ُّ
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ر�سم املح َّكم الطارئ
.١٨

يجب �أن يرتافق طلب تعيني املح َّكم الطارئ مع �سداد ر�سم
املح َّكم الطارئ وقدره  ٣٥,٠٠٠دوالر �أمريكي ،و� ّإل اعتُرب
يتم ت�س ّلمه.
الطلب ك�أ ّنه مل ّ

.١٩

ر�سم املح َّكم الطارئ يتك ّون من:
�أ .ر�سم الغرفة  ١٠,٠٠٠دوالر �أمريكي ،و
ب� .أتعاب املح َّكم الطارئ  ٢٥,٠٠٠دوالر �أمريكي

.٢٠

ال يكون � ّأي جزء من ر�سم الغرفة اخلا�ص باملح َّكم الطارئ
ً
قابل لال�سرتداد.

.٢١

�إذا وافقت الغرفة على طلب تعيني املح َّكم الطارئ ،ال 
ُي�سرتجع � ّأي جزء من �أتعاب املح َّكم الطارئ� .أ ّما �إذا
فيتم ر ّد �أتعاب املح َّكم الطارئ
رف�ضت الغرفة الطلبّ ،
للطرف الذي دفعه.

ال�سلف النقد ّية للم�صاريف
ُّ

.٢٢

وف ًقا للمادّة ( )١-٣٠من القواعد ،تقوم الغرفة بدون
ت�أخري بعد �إخطار الأطراف بتعيني هيئة التحكيم وف ًقا
للمادّة ( )١٠-٩من القواعد ،ومن وقت �إىل �آخر بعد ذلك
و�أثناء �سري �إجراءات التحكيم ،بتوجيه الأطراف �إىل دفع
لف نقد ّية على ح�ساب تكاليف التحكيم
ك�س ٍ
مبالغ منا�سبة ُ
كما هو من�صو�ص عليه يف املادّة ( )٢-٣٦من القواعد،
وذلك ف�ض ًال عن �أتعاب الأطراف القانون ّية وم�صاريفهم
الأخرى.

.٢٣

وجهته الغرفة
�إذا مل يدفع �أحد الأطراف كامل املبالغ التي ّ
�إىل دفعها يف وقتها ،تقوم الغرفة ب�إبالغ الأطراف بذلك كي
يتم ّكن واحد �أو �أكرث من الأطراف من �سداد املبالغ املطلوبة.
ويف حال عدم ال�سداد ،لهيئة التحكيم بعد ا�ست�شارة الغرفة
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�أن ت�أمر ب�إيقاف �إجراءات التحكيم �أو �إنهائها.
.٢٤

عدم �سداد �أحد الأطراف للدفعات النقد ّية املتع ّلقة بادّعاء
�أو بادّعاء متقابل قد تعتربه هيئة التحكيم مبثابة �سحب
لذلك االدّعاء �أو االدّعاء املتقابل.

.٢٥

بعد �صدور حكم التحكيم النهائي ،تقدّم الغرفة �إىل
الأطراف كا ّفة ك�شف ح�ساب باملبالغ امل�صروفة ،وعليها
�إعادة � ّأي ر�صيد مل ُي�صرف للأطراف بالن�سب نف�سها التي
ّمت بها دفع تلك املبالغ النقد ّية.

قاعات اجلل�سات واخلدمات امل�سانِدة
.٢٦

ّ
اجلدول ال تغطي تكاليف
الر�سوم املن�صو�ص عليها يف هذا
ت�أجري قاعات اجلل�سات �أو � ّأي من اخلدمات امل�سا ِندة
الأخرى ،على �سبيل املثال ولي�س احل�صر �أمانة ال�س ّر لهيئة
التحكيم ،تدوين حما�ضر اجلل�سات وحتريرها ،الرتجمة،
الت�صوير وخدمة تقدمي الطعام.

االلتزام بالت�ضامن والتكافل
.٢٧

�أطراف التحكيم مت�ضامنون ومتكافلون جتاه الغرفة وهيئة
التحكيم مب�صاريف التحكيم ،كما هو وارد يف املادّة (-٣٦
 )٢من القواعد ،حلني �سداد تلك امل�صاريف بالكامل،
وذلك بخالف م�صاريف الأطراف القانون ّية وم�صاريفهم
الأخرى.

النزاعات
.٢٨
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� ّأي نزاع متع ّلق بالر�سوم الإدار ّية �أو ر�سم املح َّكم الطارئ
�أو �أتعاب وم�صاريف هيئة التحكيم �أو �أتعاب � ّأي �أمني �س ّر
لهيئة التحكيم ُيف�صل فيه من ِقبل الغرفة.

امللحق  - ٢بند التحكيم النموذجي
� ّأي نزاع ين�ش�أ من هذا العقد �أو بخ�صو�صه ،مبا يف ذلك � ّأي ت�سا�ؤل
البت فيه ب�شكل نهائي عن
يتم ّ
ب�صحته �أو ب�إنهائهّ ،
يتع ّلق بانعقاده �أو ّ
اخلا�صة بغرفة البحرين
طريق التحكيم مبوجب قواعد التحكيم
ّ
لت�سوية املنازعات.
تتك ّون هيئة التحكيم من (حمكم فرد �أو ثالثة حم َّكمني).
يكون مكان التحكيم هو (املدينة والدولة).
تكون لغة التحكيم هي (اللغة).

مالحظات
ُيكن للأطراف � ً
أي�ضا �أن يحدّدوا يف بند التحكيم القانون الذي
يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على مو�ضوع النزاع.
ُرحب الغرفة مبناق�شة � ّأي نقاط متع ّلقة ب�صياغة بند التحكيم ،مبا
ت ّ
يف ذلك � ّأي �أحكام لت�سمية املح َّكمني.
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