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 التي ّمتت املطالبة بها.

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 ،و
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 بها
م�شمولة �ضمن �سلفة على ح�ساب ُكلف التحكيم ت ّ
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 النفقات 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 ونفقات املح َّكم
١٣

بالت�شاور مع هيئة التحكيم ،تقوم الغرفة بتحديد بدل
يتم احت�سابه لكل الوقت الذي
�أتعاب ال�ساعة الذي �سوف ّ
قد 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 من دون ت�أخري
�سيتم تطبيقها.
بقيمة البدالت 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 كتاب ًّ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 بنفقاتهم 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
النفقات �إىل املح َّكمني بعد تقدميهم و�صوالت ثبوت ّية.

١٧

مع عدم الإخالل بالبند (� )٢٧أدناه ،تَدفع الغرفة �إىل
املح َّكمني �أتعابهم ونفقاتهم ،بعد تقدمي املح َّكمني و�صوالت
ال�سلف املدفوعة من الأطراف.
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 لل ُكلف
ُّ

٢٢

وف ًقا للمادّة ( )١-٣٠من القواعد ،تقوم الغرفة من دون
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 ُكلف التحكيم كما
ك�س ٍ
مبالغ منا�سبة ُ
هو من�صو�ص عليه يف املادّة ( )٢-٣٦من القواعد ،وذلك
ف�ض ًال عن م�صاريف الأطراف القانون ّية وم�صاريفهم
الأخرى.
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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
�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

الر�سوم املن�صو�ص عليها يف هذا اجلدول ال  ّ
تغطي ُكلف
ت�أجري قاعات اجلل�سات �أو ُكلف � ّ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 ب ُكلف التحكيم الواردة يف املادّة ( )٢-٣٦من
القواعد حلني �سداد تلك ال ُكلف 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 ونفقات هيئة التحكيم �أو �أتعاب � ّأي �أمني �س ّر لهيئة
التحكيم ُيف�صل فيه من ِقبل الغرفة.

