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قواعد الو�ساطة
املاّدة ١

النطاق
م��ع مراع��اة امل��اّدة )1-3(، جت��ري الو�س��اطة وف��ق ه��ذه   1-1
القواع��د )»قواع��د الو�س��اطة«( وتعديالته��ا الت��ي تك��ون ق��د 
مّت��ت قب��ل الب��دء باإج��راءات الو�س��اطة اإذا اّتف��ق الأط��راف 
كتاب��ًة )قب��ل اأو بع��د ن�س��وء الن��زاع( عل��ى اإحال��ة م��ا ق��د ين�س��اأ 
بينه��م م��ن ن��زاع اإىل الو�س��اطة مبوج��ب قواع��د الو�س��اطة 
 BCDR لغرف��ة البحري��ن لت�س��وية املنازع��ات )»الغرف��ة«(اأو
اأو BCDR-AAA اأو اإذا اّتفق��وا عل��ى الو�س��اطة اأم��ام غرف��ة 
 BCDR-AAA اأو BCDR البحري��ن لت�س��وية املنازع��ات اأو
م��ن دون حتدي��د قواع��د معّين��ة. تت�سّم��ن قواع��د الو�س��اطة 
ج��دول ر�س��وم الو�س��اطة ال��ذي ق��د يت��ّم تعديل��ه عل��ى حدة من 

قب��ل الغرف��ة م��ن ح��نٍي اإىل اآخ��ر.

الغرفة هي التي تقوم باإدارة طلبات الو�ساطة املقّدمة لديها.  2-1

ُيعت��ر اأّي اّتف��اق و�س��اطة وفًق��ا للم��اّدة )1-1( باط��اًل اإذا   3-1
كان مو�س��وع الن��زاع غ��ر قاب��ل للت�س��وية بالو�س��اطة مبقت�سى 

القان��ون الواج��ب التطبي��ق.
املاّدة 2

البدء يف الو�ساطة
يف ح��ال وج��ود اّتف��اق لت�س��وية الن��زاع ع��ن طري��ق الو�س��اطة   1-2
مبوج��ب قواع��د الو�س��اطة وقي��ام جمي��ع الأط��راف بالب��دء 
الغرف��ة  اإىل  الأط��راف  ُيق��ّدم  مًع��ا،  الو�س��اطة  باإج��راءات 
��ا للو�س��اطة )»طل��ب الو�س��اطة«( يت�سّم��ن اأو يكون  طلًب��ا كتابيًّ

م�سحوًب��ا مب��ا ياأت��ي:
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�سورة من اّتفاق الو�ساطة بني الأطراف؛ و اأ. 

الإلك��روين  الري��د  وعن��وان  الري��د  وعن��وان  ال�س��م  ب. 
ورقم الهاتف لكّل طرف يف الو�س��اطة وملمّثله القانوين، 

اإن ُوج��د؛ و

مذّك��رة اأو اأك��ر ُتلّخ���ص طبيع��ة وظ��روف الن��زاع وقيم��ة  ج. 
اأّي مطالب��ة مالّي��ة؛ و

اإّم��ا ال�س��م وعن��وان الري��د وعن��وان الري��د الإلكروين،  د. 
واإذا كان معروًف��ا رق��م هات��ف الو�س��يط ال��ذي �س��ّماه 
الأطراف، اأو مذّكرة باأّي �سفات حمّددة يرى الأطراف 
وجوب تواجدها لدى الو�س��يط اإذا مل يكن الأطراف قد 

اّتفق��وا عل��ى ت�س��مية و�س��يط ؛ و

الر�س��وم  ج��دول  يف  علي��ه  املن�سو���ص  القي��د  ر�س��م  ه�. 
القي��د«(. )»ر�س��م 

يف ح��ال وج��ود اّتف��اق لت�س��وية الن��زاع ع��ن طري��ق الو�س��اطة   2-2
مبوج��ب قواع��د الو�س��اطة وقي��ام اأح��د اأو بع���ص الأط��راف 
بالب��دء يف اإج��راءات الو�س��اطة، ُيق��ّدم الط��رف اأو الأط��راف 
الراغب��ون يف ب��دء الو�س��اطة اإىل الغرف��ة، ويف الوق��ت نف�س��ه 
و�س��اطة  الو�س��اطة، طل��ب  الآخري��ن يف  الأط��راف  جلمي��ع 

مطاب��ق لأح��كام امل��اّدة )2-1(، با�س��تثناء اأّن��ه:

ُتق��راأ امل��اّدة )2-1( )ب( عل��ى اأّنه��ا تن�ّص على تفا�سيل  اأ. 
��ة بالط��رف اأو الأط��راف الراغب��ني يف  الّت�س��ال اخلا�سّ
��ة ب��كّل طرف  ب��دء الو�س��اطة وتفا�سي��ل الّت�س��ال اخلا�سّ
اآخ��ر وممّثل��ه القان��وين كم��ا ه��و مع��روف للط��رف اأو 

الأط��راف الراغب��ني يف ب��دء الو�س��اطة؛ و
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ُتق��راأ امل��اّدة )2-1( )د( عل��ى اأّنها ُت�س��ر اإىل اأّي ت�س��مية  ب. 
اأو بيان �سفات يقّدمه الطرف اأو الأطراف الراغبون يف 

بدء الو�ساطة وحدهم.

طري��ق  ع��ن  الن��زاع  لت�س��وية  اّتف��اق  وج��ود  ع��دم  ح��ال  يف   3-2
اأو  الط��رف  ُيق��ّدم  الو�س��اطة،  قواع��د  مبوج��ب  الو�س��اطة 
ويف  الغرف��ة،  اإىل  الو�س��اطة  ب��دء  يف  الراغب��ون  الأط��راف 
الوقت نف�سه اإىل جميع الأطراف الآخرين الذين يرغبون يف 
اإ�س��راكهم يف الو�س��اطة، طل��ب و�س��اطة مطاب��ق لأح��كام املاّدة 
)2-2(، م��ع طل��ب كتاب��ي �سري��ح ب��اأن ُي�س��ر كّل ط��رف اآخ��ر 
للط��رف اأو لالأط��راف الراغب��ني يف ب��دء الو�س��اطة وللغرف��ة، 
��ا، يف غ�س��ون واح��د وع�س��رين يوًم��ا م��ن ا�س��تالم طل��ب  كتابيًّ
الو�س��اطة، م��ا اإذا كان يواف��ق اأم ل يواف��ق عل��ى ت�س��وية الن��زاع 

ع��ن طري��ق الو�س��اطة.
املاّدة 3

تاريخ بدء الو�ساطة
عن��د انطب��اق امل��اّدة )2-1( اأو )2-2(، ُتعت��ر الو�س��اطة   1-3
اأّنه��ا ق��د ب��داأت يف التاري��خ ال��ذي ت�س��ّلمت في��ه الغرف��ة طل��ب 

الو�س��اطة ور�س��م القي��د.

ب�س��رط  الو�س��اطة،  ُتعت��ر   ،)3-2( امل��اّدة  انطب��اق  عن��د   2-3
ا�س��تالم الغرف��ة لر�س��م القي��د، اأّنه��ا ق��د ب��داأت يف التاري��خ 
ال��ذي تتبّل��غ فيه الغرفة مبوافقة جميع الأطراف على ت�س��وية 
النزاع عن طريق الو�ساطة. ويف حال عدم تبّلغ الغرفة بتلك 
املوافق��ة خ��الل الواح��د والع�س��رين يوًم��ا املن�سو�ص عليها يف 

امل��اّدة )2-3(، ُتعت��ر الو�س��اطة اأنه��ا مل تب��داأ.
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املاّدة 4
تعيني و�سيط

و)3-2(،  )ب(  و)2-2(  )د(   )1-2( امل��واد  لأغرا���ص   1-4
��ا عل��ى اآلّي��ة ت�س��مية الو�س��يط،  يج��وز لالأط��راف الّتف��اق كتابيًّ
اأو يف ح��ال ع��دم وج��ود هكذا اّتفاق، يجوز اقراح اأّي �سفات 

حم��ّددة يعت��ر كل ط��رف وج��وب تواجده��ا ل��دى الو�س��يط.

يج��وز للغرف��ة وحده��ا اأن ُتع��نّي الو�س��يط ويج��ب اأن تق��وم   2-4
بذل��ك يف اأق��رب وق��ت ممك��ن بع��د ب��دء اإج��راءات الو�س��اطة، 
م��ع الأخ��ذ بع��ني العتب��ار اأّي ت�س��مية اأو اقراح��ات يقّدمه��ا 

الأط��راف.

يج��ب عل��ى الغرف��ة اأن ُتر�س��ل م��ن دون اإبط��اء اإىل الأط��راف   3-4
��ا بتعي��ني الو�س��يط. كاّف��ة اإ�س��عاًرا كتابيًّ

قب��ل قب��ول التعي��ني، يج��ب عل��ى الو�س��يط الإف�س��اح للغرف��ة   4-4
عن اأّي ظروف قد ُتثر �سكوًكا ُمّررًة يف حيدته اأو ا�ستقالله. 
ويف ح��ال الك�س��ف ع��ن اأّي ظ��روف ُيك��ن اأن تعتره��ا الغرف��ة 
كافي��ة ل�س��تبعاد الو�س��يط، ل يت��ّم تعي��ني ذل��ك الو�س��يط. اأّم��ا 
يف ح��ال مل تعت��ر الغرف��ة مثل تلك الظروف كافية ل�س��تبعاد 
الو�س��يط، تق��وم الغرف��ة م��ن دون اإبط��اء باإخط��ار الأط��راف 
��ا ع��ن ذل��ك الإف�س��اح. وعل��ى الأط��راف اإب��الغ الغرف��ة  كتابيًّ
��ا يف غ�س��ون �س��بعة اأّي��ام بع��د تبّلغه��م بالإف�س��اح م��ا اإذا  كتابيًّ
كان��وا يوافق��ون اأو ل يوافق��ون عل��ى تعي��ني الو�س��يط ِبغ���صّ 

النظ��ر ع��ن الظ��روف الت��ي مّت الك�س��ف عنه��ا يف الإف�س��اح.
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يف ح��ال ط��راأت ظ��روف يف اأّي مرحل��ة م��ن مراح��ل الو�س��اطة   5-4
ق��د ُتث��ر �س��كوًكا ُم��ّررة يف حي��دة وا�س��تقاللّية الو�س��يط، 
وج��ب عل��ى الو�س��يط الإف�س��اح ع��ن تلك الظ��روف لالأطراف 
وللغرف��ة م��ن دون اإبط��اء. ويف ح��ال اعت��رت الغرف��ة، بع��د 
اإعط��اء الأط��راف فر�س��ة معقول��ة ل��الإدلء باآرائه��م، اأّن ه��ذه 
الظ��روف كافي��ة ل�س��تبعاد الو�س��يط، تق��وم الغرف��ة باإبط��ال 

تعي��ني الو�س��يط.

اإذا ا�س��ُتبِعد الو�س��يط ال��ذي �س��ّماه الأط��راف م��ن التعي��ني   6-4
وفًق��ا للم��اّدة )4-4(، اأو يف ح��ال مّت اإبط��ال تعي��ني الو�س��يط 
وفًق��ا للم��اّدة )4-5(، يج��وز لالأط��راف مًع��ا ت�س��مية و�س��يط 

بدي��ل يف غ�س��ون �س��بعة اأّي��ام بع��د:

املُ�س��ّمى  الو�س��يط  با�س��تبعاد  الغرف��ة  ق��رار  تبّلغه��م  اأ. 
اأو )4-4((؛  )امل��اّدة 

التعي��ني يف  ُيوافق��ون عل��ى  باأّنه��م ل  للغرف��ة  تبليغه��م  ب. 
اأو )امل��اّدة )4-4((؛  الإف�س��اح  �س��وء 

تبّلغه��م ق��رار الغرف��ة باإبط��ال تعي��ني الو�س��يط )امل��اّدة  ج. 
.))5-4(

اإذا اأخف��ق الأط��راف يف املوافق��ة عل��ى تعي��ني و�س��يط بع��د   7-4
اإعالمه��م باإف�ساح��ه وفًقا للماّدة )4-4( اأو بت�س��مية و�س��يط 
بدي��ل وفًق��ا للم��اّدة )4-6(، تق��وم الغرف��ة بنف�س��ها باختي��ار 

و�س��يط بدي��ل وتعيين��ه.
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املاّدة 5
ا�ستبدال و�سيط

بالإ�ساف��ة اإىل حال��ة اإبط��ال التعي��ني املن�سو���ص عليه��ا يف   1-5
املاّدة )4-5(، ُتبطل الغرفة تعيني الو�س��يط ويتّم ا�س��تبداله 

يف احل��الت التالي��ة:

ا�ستقالة الو�سيط كتابيًّا وقبول الغرفة ا�ستقالته؛ اأو اأ. 

��ا اإىل الغرفة لإبطال  تق��دمي جمي��ع الأط��راف طلًب��ا كتابيًّ ب. 
تعيني الو�سيط؛ اأو

اإذا ق��ّررت الغرف��ة ومبب��ادرة منه��ا اأّن الو�س��يط مل يع��د  ج. 
ي�ستطيع اأداء املهام املُ�سندة اإليه، اأو ل يت�سّرف بحيدة 
وا�س��تقاللّية جت��اه اأح��د الأط��راف، اأو اأّن��ه ل ُي�س��ارك يف 

الو�س��اطة بح�س��ب قواعد الو�ساطة.

ح��ني ي�س��توجب ا�س��تبدال و�س��يط وفًق��ا للم��اّدة )4-5( اأو   2-5
امل��اّدة )5-1(، اأو يف ح��ال وف��اة الو�س��يط، للغرف��ة اخليار يف 
اأن تّتبع، من دون اأن تكون ملزمًة بذلك، اإجراءات الت�س��مية 

الأ�سلّي��ة، اإن ُوج��دت.
املاّدة 6

اإدارة الو�ساطة
للو�س��يط اإدارة الو�س��اطة ب��اأّي طريق��ة يراه��ا منا�س��بة، ويف   1-6
امل��كان ال��ذي ي��راه منا�س��ًبا، م��ع مراع��اة رغب��ات الأط��راف، 

��ل اإىل ت�س��وية طوعّي��ة. به��دف تي�س��ر التو�سّ

اأو  يج��وز للو�س��يط التوا�س��ل م��ع الأط��راف ب�س��كل ف��ردي   2-6
��ا اأو ع��ر الهات��ف اأو الفيدي��و اأو  ا اأو كتابيًّ جماع��ي، �س��خ�سيًّ

ب��اأّي و�س��يلة اأخ��رى يّتف��ق عليه��ا م��ع الأط��راف.
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يج��وز لالأط��راف الّتف��اق عل��ى كيفّي��ة اإي�س��ال اآرائه��م اإىل   3-6
الو�س��يط وب��اأّي �س��كل. وم��ع ذل��ك، يج��وز للو�س��يط اأن يطل��ب 
تب��ادل املذّك��رات ب�س��اأن امل�س��ائل حم��ّل الن��زاع، مب��ا يف ذل��ك 
تاري��خ املفاو�س��ات ب��ني الأط��راف. وتك��ون تل��ك املذّك��رات 
م�سحوبة باأّي وثائق مّتت الإ�س��ارة اإليها يف تلك املذّكرات. 
وُيك��ن لأّي ط��رف يرغ��ب يف الحتف��اظ ب�س��ّرّية املعلوم��ات 
مرا�س��الت  �سم��ن  الو�س��يط  اإىل  ُير�س��لها  اأن  اخلّطّي��ة 

منف�سل��ة.

يق��وم كل ط��رف باإخط��ار الو�س��يط و�س��ائر اأطراف الو�س��اطة   4-6
��ا باأ�س��ماء كّل م��ن �سي�س��اركون يف اأّي جل�س��ة يعقده��ا  كتابيًّ
الو�س��يط. وت�س��مل تلك الأ�س��ماء ا�سم املمّثل الذي خّوله ذلك 

الط��رف اإب��رام ت�س��وية للن��زاع نياب��ًة عن��ه.

املاّدة 7
اخل�سو�سّية وال�سّرّية

��ة و�س��ّرّية. ل ُي�س��ارك يف  تك��ون اإج��راءات الو�س��اطة خا�سّ  1-7
اجلل�س��ات التي يعقدها الو�س��يط �س��وى الو�سيط والأ�سخا�ص 
املذكوري��ن يف امل��اّدة )6-4( والأ�س��خا�ص املحّددي��ن من قبل 

الو�س��يط بع��د موافق��ة الأط��راف.

جلل�س��ات  ر�س��مي  حم�س��ر  اأو  تدوي��ن  اأّي  هن��اك  يك��ون  ل   2-7
الو�س��يط. يعقده��ا  الت��ي  الو�س��اطة 

��ا عل��ى خ��الف ذل��ك اأو م��ا مل  م��ا مل يّتف��ق الأط��راف كتابيًّ  3-7
التطبي��ق: الواج��ب  القان��ون  يتطّلب��ه 
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تك��ون املعلوم��ات الت��ي ُيف�س��ح عنه��ا الأط��راف اأثن��اء  اأ. 
��ا، �س��ّرّية ول  ا اأو كتابيًّ ُمري��ات الو�س��اطة، �س��واء �س��فويًّ
يج��وز قبوله��ا اأو طلبه��ا �سم��ن اأّي اج��راءات حتكيمّي��ة اأو 

ق�سائّي��ة اأو اأّي اإج��راءات اأُخ��رى؛ و

يك��ون اأّي اتف��اق ت�س��وية �س��ّرّي اإّل اإذا ل��زم الإف�س��اح عنه  ب. 
حلماي��ة ح��ّق قانوين اأو للمطالبة به؛ و

اأو  حتكيمّي��ة  اإج��راءات  اأّي  يف  لالأط��راف،  يج��وز  ل  ج. 
ق�سائّي��ة اأو اأّي اإج��راءات اأخ��رى، العتم��اد عل��ى الآراء 
الت��ي مّت الإع��راب عنه��ا اأو املقرح��ات الت��ي مّت تقديه��ا 
م��ن اأح��د الط��راف اأو الو�س��يط فيم��ا يتعّل��ق ب��اأّي ت�س��وية 
حُمتمل��ة للن��زاع اأو العت��داد بها، كما ل يجوز لالأطراف 
العتم��اد عل��ى اأّي اإق��رارات م��ن اأّي ط��رف يف �س��ياق 

ُمري��ات الو�س��اطة اأو العت��داد به��ا.
املاّدة 8

ر�سم اإدارة الو�ساطة 
يف اأق��رب وق��ت ممك��ن بع��د تاري��خ ب��دء اإج��راءات الو�س��اطة   1-8
وفًق��ا للم��اّدة )3(، تق��وم الغرف��ة بتوجي��ه الأط��راف املعنّي��ني 
اإىل دف��ع ر�س��م اإدارة الو�س��اطة املن�سو���ص علي��ه يف ج��دول 
الر�س��وم )»ر�س��م اإدارة الو�س��اطة«( وال��ذي يج��ب دفع��ه م��ن 
قب��ل الط��رف اأو الأط��راف الذي��ن مّت توجيهه��م اإىل دفع��ه يف 

موع��د اأق�س��اه نهاي��ة املُ��ّدة الت��ي حُتّدده��ا الغرف��ة.

موع��ده  يف  الو�س��اطة  اإدارة  ر�س��م  دف��ع  يت��ّم  مل  ح��ال  يف   2-8
وبالكام��ل، تق��وم الغرف��ة باإب��الغ الطراف بذل��ك لكي يتمّكن 
واح��د اأو اأك��ر م��ن الط��راف من �س��داد املبال��غ املطلوبة. ويف 
ح��ال ع��دم ال�س��داد، يج��وز للغرف��ة وق��ف اأو اإنه��اء اإج��راءات 

الو�س��اطة.
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املاّدة 9
اأتعاب ونفقات الو�سيط

تق��وم الغرف��ة م��ن دون اإبط��اء، بع��د اإخط��ار الأط��راف بتعيني   1-9
الو�س��يط وفًق��ا للم��اّدة )4-3(، بتوجي��ه الأط��راف اإىل دف��ع 
�ُس��لفة نقدّي��ة عل��ى ح�س��اب اأتع��اب ونفق��ات الو�س��يط وفًق��ا 

جل��دول الر�س��وم.

وّجهت��ه  الت��ي  املبال��غ  كام��ل  الط��راف  اأح��د  يدف��ع  اإذا مل   2-9
الغرف��ة اإىل دفعه��ا يف وقته��ا، تق��وم الغرف��ة باإب��الغ الأطراف 
بذل��ك لك��ي يتمّك��ن واح��د اأو اأك��ر م��ن الأط��راف م��ن �س��داد 
املبالغ املطلوبة. ول تبداأ اإجراءات الو�ساطة حّتى �سداد تلك 

املبال��غ املطلوب��ة.

عن��د اختت��ام اإج��راءات الو�س��اطة وفًق��ا لأّي م��ن الظ��روف   3-9
املن�سو���ص عليه��ا يف امل��اّدة )10(، ُتق��ّدم الغرف��ة ك�س��ف 
كاّف��ة.  الأط��راف  اإىل  الو�س��يط  ونفق��ات  باأتع��اب  ح�س��اب 
ويف ح��ال زادت املبال��غ املدفوع��ة �س��لًفا ع��ن اأتع��اب ونفق��ات 
الو�س��يط عن��د اختت��ام اإج��راءات الو�س��اطة، تق��وم الغرف��ة 
باإع��ادة اأّي ر�سي��د مل ُي�س��رف لالأط��راف بالن�س��ب نف�س��ها 
الت��ي مّت به��ا دف��ع تل��ك املبال��غ النقدّي��ة اأو ب��اأّي ن�س��بة اأخ��رى 
يكون الأطراف قد اّتفقوا عليها. واإذا زادت اأتعاب الو�سيط 
��لفة املدفوعة، يتّم اإ�س��دار فاتورة بالر�سيد  ونفقات��ه عن ال�سُّ
امل�س��تحّق اإىل الأط��راف. وتك��ون الفات��ورة م�س��تحّقة ال�س��داد 
ف��وًرا م��ن كل ط��رف بح�س��ب الن�س��ب التي يك��ون الأطراف قد 
اّتفق��وا عليه��ا ُم�س��بًقا، اأو بغي��اب هك��ذا اّتف��اق، يك��ون ر�سي��د 
ا بح�س���ص مت�س��اوية م��ن كل الأط��راف. الفات��ورة م�س��تحقًّ
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اأط��راف الو�س��اطة مت�سامن��ون ومتكافل��ون جت��اه الو�س��يط   4-9
ب�س��اأن اأتعاب��ه ونفقات��ه حل��ني �س��داد تل��ك الأتع��اب والنفق��ات 

بالكام��ل.
املاّدة ١0

اختتام الو�ساطة
ُتختتم اإجراءات الو�ساطة:

بتوقي��ع كاّف��ة الأط��راف فيم��ا بينه��م اّتفاًق��ا يك��ون ُملزًم��ا  اأ. 
له��م جميًع��ا ُيح��ّدد �س��روط ت�س��وية الن��زاع؛ اأو

��ا ب��اأّن اأّي جه��ود اأخ��رى للو�س��اطة  باإع��الن الو�س��يط كتابيًّ ب. 
لن ُت�س��اهم، يف راأي الو�س��يط، يف ت�س��وية النزاع؛ اأو

��ا ب��اأّن اإجراءات الو�س��اطة  باإع��الن الأط��راف كاّف��ة كتابيًّ ج. 
ق��د اخُتتمت؛ اأو

عن��د انته��اء اأّي م��ّدة زمنّي��ة كان الأط��راف كاّف��ة ق��د  د. 
اّتفق��وا عليه��ا للو�س��ول اإىل ت�س��وية الن��زاع ع��ن طري��ق 
الو�س��اطة م��ن دون اأن ُيواف��ق الأطراف كاّفة على متديد 

تل��ك امل��ّدة الزمنّي��ة.
املاّدة ١١

اإجراءات اأخرى
ل مَتن��ع اإج��راءات الو�س��اطة م��ن ب��دء اأو موا�سل��ة اإج��راءات   1-11
حتكيمّي��ة اأو ق�سائّي��ة تتعّل��ق بالن��زاع ال��ذي يج��ري التو�ّس��ط 
لت�س��ويته مبوج��ب قواع��د الو�س��اطة، م��ا مل يّتف��ق الأط��راف 

��ا عل��ى غ��ر ذل��ك. كتابيًّ
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اأّي  يف  �س��اهًدا  اأو  وكي��اًل  يك��ون  اأن  للو�س��يط  ُيك��ن  ل   2-11
اإج��راءات حتكيمّي��ة اأو ق�سائّي��ة متعّلق��ة بالن��زاع الذي يجري 
التو�ّس��ط لت�س��ويته مبوجب قواعد الو�ساطة، �سواء بداأت تلك 

الإج��راءات قب��ل اأو خ��الل اأو بع��د اإج��راءات الو�س��اطة.

ل ُيكن للو�س��يط اأن يكون حمّكًما يف اأّي اإجراءات حتكيمّية   3-11
متعّلقة بالنزاع الذي يجري التو�ّسط لت�سويته مبوجب قواعد 

الو�ساطة، ما مل يّتفق الأطراف كتابيًّا على جواز ذلك.
املاّدة ١2

حتديد امل�سوؤولّية
ل يك��ون الو�س��يط ول الغرف��ة )مب��ا ي�س��مل مديريه��ا وموّظفيه��ا( 
م�س��وؤولني جت��اه اأّي ط��رف ع��ن اأّي عم��ل اأو امتن��اع ع��ن عم��ل يتعّل��ق 
ب��اأّي اإج��راءات و�س��اطة جت��ري مبوج��ب قواع��د الو�س��اطة ه��ذه، اإّل 
اإذا اأثب��ت ذل��ك الط��رف اأّن العم��ل اأو المتن��اع عن��ه كان نتيج��ة 
حتدي��د  في��ه  يك��ون  ال��ذي  باملق��دار  اأو  ومق�س��ود  متعّم��د  خط��اأ 

امل�سوؤولّية هذا حمظوًرا مبوجب اأّي قانون واجب التطبيق. 
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املُلح��ق ١ - ج��دول الر�س��وم الناف��ذ اعتب��اًرا م��ن ١ 
يولي��و 20١9م

ُيعت��ر ج��دول الر�س��وم ه��ذا ج��زًءا م��ن قواع��د الو�س��اطة   1
��ة بغرف��ة البحري��ن لت�س��وية  )»قواع��د الو�س��اطة«( اخلا�سّ
املنازع��ات )»الغرف��ة«( ويت��ّم العم��ل ب��ه يف كل و�س��اطة تق��وم 
الغرف��ة باإدارته��ا، وكان الأط��راف ق��د اّتفق��وا فيه��ا كتاب��ًة 
عل��ى ف���ّص اأّي ن��زاع بينه��م عن طريق الو�س��اطة وفًقا لقواعد 
 ،BCDR الو�س��اطة يف غرفة البحرين لت�س��وية املنازعات، اأو
اأم��ام غرف��ة  الو�س��اطة  اّتفق��وا عل��ى  اأو   ،BCDR-AAA اأو 
 BCDR-AAA اأو ،BCDR البحري��ن لت�س��وية املنازع��ات، اأو

معّين��ة. قواع��د  دون حتدي��د  م��ن 

للغرف��ة تعدي��ل ج��دول ر�س��وم الو�س��اطة ب�س��كل منف�س��ل م��ن   2
وق��ت لآخ��ر.

كّل الر�س��وم مذك��ورة بال��دولر الأمرك��ي، ولك��ن يج��وز ان   3
تتّم املُطالبة بقيمتها باأّي عملة اأخرى قابلة للتحويل. ويجب 

دف��ع الر�س��وم بالعمل��ة نف�س��ها الت��ي مت��ّت املُطالب��ة به��ا.  
الر�سوم الإدارّية

الر�سوم الإدارّية للغرفة ت�ستمل على ما يلي:  4

ر�س��م قي��د الو�س��اطة غ��ر القاب��ل لال�س��رداد والبال��غ  اأ. 
و اأمرك��ي،  دولر   500

ر�س��م اإدارة الو�س��اطة حُت��ّدده الغرف��ة عل��ى اأّل يتج��اوز  ب. 
اأمرك��ي. دولر   5,000
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ر�سم قيد الو�ساطة
يت��ّم  الو�س��اطة،  قواع��د  م��ن  )ه���(   )1-2( للم��اّدة  وفًق��ا   5
ت�سديد كامل ر�سم قيد الو�ساطة غر القابل لال�سرداد من 
جانب الطرف اأو الأطراف الراغبني يف بدء الو�ساطة، عند 

تق��دمي طل��ب الو�س��اطة ل��دى الغرف��ة.

اإذا رغ��ب طرف��ان اأو اأك��ر يف ب��دء الو�س��اطة، يت��ّم دف��ع ر�س��م   6
قيد الو�ساطة من قبلهم بح�س�ص مت�ساوية اأو بن�سب اأخرى 

��ا. بح�س��ب م��ا ق��د يكون��وا ق��د اّتفق��وا علي��ه كتابيًّ

ر�سم اإدارة الو�ساطة
وفًق��ا للم��اّدة )8( م��ن قواع��د الو�س��اطة، تق��وم الغرف��ة يف اأق��رب   7
وقت ممكن بعد تاريخ بدء الو�ساطة وفًقا للماّدة )3( من قواعد 

الو�س��اطة بتوجي��ه الأط��راف اإىل دف��ع ر�س��م اإدارة الو�س��اطة.

بتوجي��ه  املنف��رد،  تقديره��ا  عل��ى  بن��اًء  الغرف��ة،  تق��وم   8
�س��ب الت��ي  الأط��راف اإىل دف��ع ر�س��م اإدارة الو�س��اطة بالنِّ
اآخ��ذًة بع��ني العتب��ار رغب��ات الأط��راف  تراه��ا منا�س��بة 

كاّف��ًة. الن��زاع  وظ��روف 

اأو  الط��رف  قب��ل  م��ن  الو�س��اطة  اإدارة  ر�س��م  دف��ع  يت��ّم   9
الأط��راف الذي��ن مّت توجيهه��م اإىل دفع��ه يف موع��د اأق�س��اه 
نهاية املُّدة التي حُتّددها الغرفة. ويف حال مل يتّم دفع ر�سم 
اإدارة الو�س��اطة يف موع��ده وبالكام��ل، تق��وم الغرف��ة باإب��الغ 
الأط��راف بذل��ك لك��ي يتمّكن واحد اأو اأكر من الأطراف من 
�س��داد املبالغ املطلوبة. ويف حال عدم ال�س��داد، يجوز للغرفة 

وق��ف اأو اإنه��اء اإج��راءات الو�س��اطة.
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يف ح��ال اخُتتم��ت الو�س��اطة لأّي �س��بب كان قب��ل حتدي��د   10
موعد اجلل�س��ة الأوىل للو�س��يط مع الأطراف، يجوز للغرفة 
بن��اًء عل��ى تقديره��ا املنف��رد، اإع��ادة ن�س��بة م��ن ر�س��م اإدارة 
الو�س��اطة للط��رف اأو الأط��راف الذي��ن دفع��وه بع��د الأخ��ذ 
يف العتب��ار الوق��ت ال��ذي �سرفت��ه الغرف��ة لإدارة الو�س��اطة 
اختت��ام  وق��ت  حت��ى  الغرف��ة  كابدته��ا  الت��ي  والنفق��ات 

الو�س��اطة.

ُيغّط��ي ر�س��م اإدارة الو�س��اطة فق��ط م��ا تتقا�س��اه الغرف��ة   11
خدم��ات  اأّي  تكلف��ة  يغّط��ي  ول  للو�س��اطة  اإدارته��ا  لق��اء 
اإ�سافّي��ة متعّلق��ة بالو�س��اطة تقّدمه��ا الغرف��ة، كتوفر قاعات 
الجتماعات والطعام وتاأمني امكانّية التوا�سل عر الفيديو 
وت�سوي��ر امل�س��تندات والت��ي يت��ّم حت�سي��ل كلفته��ا ب�س��كل 

منف�س��ل م��ن قب��ل الغرف��ة.
اأتعاب ونفقات الو�سيط

بالت�س��اور م��ع الو�س��يط، تق��وم الغرف��ة بتحدي��د ب��دل اأتع��اب   12
الو�س��يط عن ال�س��اعة الذي �س��وف يتّم احت�س��ابه لكّل الوقت 
اأّي جان��ب م��ن جوان��ب  الو�س��يط يف  ي�س��تغرقه  ق��د  ال��ذي 
الو�س��اطة، مب��ا يف ذل��ك املرا�س��الت والق��راءة واجلل�س��ات. 
وعليه��ا اإخط��ار الأط��راف م��ن دون اإبط��اء بقيم��ة ب��دل اأتعاب 

ال�س��اعة ال��ذي �س��يتّم تطبيق��ه.

يك��ون احل��ّد الأق�س��ى لب��دل اأتع��اب الو�س��يط ع��ن ال�س��اعة   13
500 دولر اأمركي. ومع ذلك، يجوز يف الأحوال ال�س��تثنائية 
اأن تق��ّرر الغرف��ة وبع��د الت�س��اور م��ع الو�س��يط اأّن ب��دًل اأعل��ى 
لأتع��اب ال�س��اعة يك��ون اأك��ر مالئم��ًة اآخ��ذًة بع��ني العتب��ار كّل 
��ا عل��ى  ظ��روف الن��زاع وبع��د موافق��ة جمي��ع الأط��راف كتابيًّ

الب��دل الأعل��ى. 
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يجوز للو�سيط، بعد موافقة الغرفة، اأن يطلب دفع:  14

50٪ م��ن ب��دل اأتعاب��ه ع��ن ال�س��اعات الت��ي كان��ت ق��د  اأ. 
ُحجزت جلل�سة ولكن مل يتّم ا�ستعمالها يف حال مّت اإلغاء 
اأو تاأجي��ل اجلل�س��ة قب��ل اأق��ّل من اأربعة اأ�س��ابيع من موعد 

انعقاده��ا؛ اأو

100٪ م��ن ب��دل اأتعاب��ه ع��ن ال�س��اعات الت��ي كان��ت ق��د  ب. 
ُحجزت جلل�سة ولكن مل يتّم ا�ستعمالها يف حال مّت اإلغاء 

اأو تاأجي��ل اجلل�س��ة يف اأي وق��ت خ��الل انعقاده��ا.

للو�س��يط اأن ُيطال��ب بنفقات��ه املعقول��ة الت��ي حتّملها يف �س��ياق   15
الو�س��اطة والت��ي يج��ب اأن تك��ون قيمتها معقولة، مع الأخذ يف 

العتب��ار كّل ظ��روف الن��زاع.

الغرف��ة  تدف��ع  اأدن��اه،   )20( بالبن��د  الخ��الل  ع��دم  م��ع   16
للو�س��يط اأتعاب��ه ونفقات��ه، بع��د اأن ُيق��ّدم الو�س��يط و�س��ولت 

الأط��راف. م��ن  املدفوع��ة  ��لف  ال�سُّ م��ن  وذل��ك  ثبوتّي��ة، 

لف النقدّية للُكلف  ال�سُّ
وفًق��ا للم��اّدة )9-1( م��ن قواع��د الو�س��اطة، تق��وم الغرف��ة   17
م��ن دون اإبط��اء، بع��د اإخطار الأطراف بتعيني الو�س��يط وفًقا 
للم��اّدة )4-3( م��ن القواع��د، بتوجي��ه الأط��راف اإىل دف��ع 

�ُس��لف نقدّي��ة عل��ى ح�س��اب اأتع��اب ونفق��ات الو�س��يط.

وّجهت��ه  الت��ي  املبال��غ  كام��ل  الط��راف  اأح��د  يدف��ع  اإذا مل   18
الغرف��ة اإىل دفعه��ا يف وقته��ا، تق��وم الغرف��ة باإب��الغ الأطراف 
بذل��ك لك��ي يتمّك��ن واح��د اأو اأك��ر م��ن الط��راف م��ن �س��داد 
املبالغ املطلوبة. ول تبداأ اإجراءات الو�ساطة حّتى �سداد تلك 

املبال��غ املطلوب��ة.
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الغرف��ة ك�س��ف  ُتق��ّدم  الو�س��اطة،  اإج��راءات  اختت��ام  عن��د   19
كاّف��ة.  الأط��راف  اإىل  الو�س��يط  ونفق��ات  باأتع��اب  ح�س��اب 
ويف ح��ال زادت املبال��غ املدفوع��ة �س��لًفا ع��ن اأتع��اب ونفق��ات 
الو�س��يط عن��د اختت��ام اإج��راءات الو�س��اطة، تق��وم الغرف��ة 
�س��ب نف�س��ها  باإع��ادة اأّي ر�سي��د مل ُي�س��رف لالأط��راف بالنِّ
الت��ي مّت به��ا دف��ع تل��ك املبال��غ النقدّي��ة اأو ب��اأّي ن�س��بة اأخ��رى 
يكون الأطراف قد اّتفقوا عليها. واإذا زادت اأتعاب الو�سيط 
��لفة املدفوعة، يتّم اإ�س��دار فاتورة بالر�سيد  ونفقات��ه عن ال�سُّ
امل�س��تحّق اإىل الأط��راف. وتك��ون الفات��ورة م�س��تحّقة ال�س��داد 
�س��ب التي يك��ون الأطراف قد  ف��وًرا م��ن كل ط��رف بح�س��ب النِّ
اّتفق��وا عليه��ا ُم�س��بًقا، اأو بغي��اب هك��ذا اّتف��اق، يك��ون ر�سي��د 
ا بح�س���ص مت�س��اوية م��ن كّل الط��راف. الفات��ورة م�س��تحقًّ

اأط��راف الو�س��اطة مت�سامن��ون ومتكافل��ون جت��اه الو�س��يط   20
ب�س��اأن اأتعاب��ه ونفقات��ه حل��ني �س��داد تل��ك الأتع��اب والنفق��ات 

بالكام��ل.
النزاعات

ونفق��ات  اأتع��اب  اأو  الإدارّي��ة  بالر�س��وم  متعّل��ق  ن��زاع  اأّي   21
الو�س��يط ُيف�س��ل في��ه م��ن ِقَب��ل الغرف��ة. 
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امللحق 2 - بنود منوذجّية
الو�ساطة

»اأّي ن��زاع ين�س��اأ م��ن ه��ذا العق��د اأو بخ�سو�س��ه تت��ّم اإحالت��ه للو�س��اطة 
ة بغرفة البحرين لت�س��وية املنازعات  مبوجب قواعد الو�س��اطة اخلا�سّ

والت��ي ُتعتر ج��زًءا من هذا العقد«.

الو�ساطة التي يتبعها التحكيم اإذا لزم الأمر
»اأّي ن��زاع ين�س��اأ م��ن ه��ذا العق��د اأو بخ�سو�س��ه، مب��ا يف ذل��ك اأّي 
م�س��األة تتعّل��ق بانعق��اده اأو ب�سّحت��ه اأو باإنهائ��ه، تت��ّم اإحالت��ه للو�س��اطة 
ة بغرفة البحرين لت�س��وية املنازعات  مبوجب قواعد الو�س��اطة اخلا�سّ
)ُي�س��ار اإليه��ا فيم��ا بع��د ب�»الغرفة«(. اإذا بق��ي النزاع من دون حٍلّ بعد 
]30[ يوًم��ا م��ن تق��دمي طل��ب الو�س��اطة اإىل الغرف��ة، اأو بع��د ف��رة 
اأق�سر اأو اأطول من ذلك ح�سبما قد يّتفق الأطراف كتابيًّا، يتّم البّت 
يف الن��زاع ب�س��كل نهائ��ي عن طري��ق التحكيم مبوج��ب قواعد التحكيم 

��ة بالغرف��ة والت��ي ُتعت��ر جزًءا من ه��ذا العقد«. اخلا�سّ
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