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 يزكش دثٍ نهتحكُى انذونٍ لىاعذ انتحكُى نذي

2007 

الخاص بالمصادقة على قواعد التحكٌم  2007لسنة 11بموجب المرسوم رقم " قواعد التحكٌم لدى مركز دبً للتحكٌم الدولً" صدرت 

هـ، جٌث بدأ العمل بهذه القواعد بتارٌخ 1428ربٌع الثانً  19الموافق  2007ماٌو 6الدولً، وذلك بموافقة سمو حاكم دبً فً 

.م2007ماٌو 7هـ الموافق  1428خر ربٌع اآل 20-( 41)السنة -(321)لرسمٌة رقم من تارٌخ نشرها فً الجرٌدة ا 7/5/2007  

 

لسنة ( 2)وبصدور هذه القواعد ألؽى العمل بنظام التوفٌق والتحكٌم التجاري لؽرفة تجارة وصناعة دبً الصادر بموجب المرسوم رقم

وفٌق والتحكٌم التجاري التابع لؽرفة تجارة وصناعة دبً، ، وهو النظام الذي كان ٌطبق على إجراءات التحكٌم من قبل مركز الت1994

حٌث أستمر العمل بتلك القواعد بعد إنشاء مركز دبً للتحكٌم الدولً الذي حل محل مركز التوفٌق والتحكٌم التجاري، إذ أنشئ المركز 

من النظام االساسً على أن ٌطبق ( ب)26وقد نصت المادة  2004لسنة ( 10)ألساسً للمركز رقم مستقالً بموجب النظام الٌكون 

على التحكٌم الذي ٌجري قبل صدور قواعد  1994لسنة ( 2)المركز نظام التوفٌق والتحكٌم التجاري لؽرفة تجارة وصناعة دبً رقم

لى التحكٌم لدى وبهذا تسرى أحكام هذه القواعد على كافة النزاعات التً تحال إ." من النظام األساسً ( أ)فقرة ( 4)المركز وفقاً للمادة 

.المركز بعد تارٌخ نشر القواعد الجدٌدة فً الجرٌدة الرسمٌة  

 

تتوفر القواعد الجدٌدة باللؽتٌن العربةي و اإلنجلٌزٌة، حٌث تمت صٌاؼة المسودة األولى للقواعد التً صادق علٌها مجلس أمناء المركز 

ث روعٌت الدقة فً التوفٌق بٌن صٌؽة القواعد باللؽتٌن لتصدر باللؽة القواعد إلى اللؽة العربٌة حٌباللؽة اإلتجلٌزٌة ثم تمت ترجمة 

.2007لسنة ( 11)العربٌة بموجب المرسوم رقم   

 

نموزجي تحكيم شرط  

 

 ٌقترح مركز دبً للتحكٌم الدولً على الراؼبٌن فً تسوٌة نزاعاتهم وفقاً لقواعد التحكٌم لدى مركز دبً للتحكٌم الدولً أن ٌضمنوا الشرط

: التالً فً عقودهم   

بأي وجه من كل نزاع ٌنشأ عن انعقاد أو تنفٌذ أو تفسٌر أو إلؽاء أو فسخ أو صحة أو بطالن هذا العقد أو ٌتفرغ عنه أو ٌرتبط به " 

ٌتم تعٌٌنهم ( محكم منفرد أو أكثر ) الوجوه ٌتم فصله بالتحكٌم وفقأ لقواعد و إجراءات التحكٌم لدى مركز دبً للتحكٌم الدولً، بواسطة 

."وفقاَ لتلك القواعد  
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  مستقل تحكيم اتفاق

 

اؾ على حله بالتحكٌم، ٌجوز لهم مع ذلك إحالته وفً األحوال التً ٌوجد فٌها نزاع حالً قائم بٌن االأطراؾ ولم ٌسبق أن اتفق األطر

: الصٌؽة التالٌة للتحكٌم وذلك باتفاق جدٌد مستقل، ونقترح أن ٌتضمن   

على حل النزاع المتعلق بـــ ( تحدٌد أسماء األطراؾ وصفاتهم بالنسبة لموضوع العقد وأنهم مخولون بالتوقٌع فً ذلك ) أتفق األطراؾ "

عن طرٌق التحكٌم وذلكوفقاُ لقواعد وإجراءات التحكٌم لدى مركز دبً للتحكٌم ( النزاع والتعاقد تحدٌداً دقٌقاً  ٌرجى تحدٌد موضوع.... ) 

." ٌتم تعٌٌنهم وفقاُ لتلك القواعد( محكم منفرد أو أكثر ) الدولً، بواسطة   

 ليةكما وينصح األطراف بأن يحددوا في شرط التحكيم النموذجي أو في اتفاقهم المسائل التا: 

 .أو تفوٌض المركز بتحدٌد عدد المحكمٌنواختٌارهم( هٌئة تحكٌم)أو ( محكم منفرد)تحدٌد عدد المحكمٌن    (1
 (.الدولً للتحكٌم دبً مركز موقع فً) التحكٌم إجراءات ومكان( دبً) التحكٌم مكان تحدٌد   (2

 (.اإلنجلٌزٌة أو العربٌة اللؽة) المثال سبٌل على التحكٌم، لؽة تحدٌد 3) 

 

 :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على عنوان المركز
 (14 الدور) –دبً وصناعة تجارة مبنىؽرفة

 المتحدة العربٌة اإلمارات– دبً 1457:ب.ص 
 2028343 4 971+:هاتؾ

   2028668 4 971+:فاكس  
 arbitrationcentre@dubaichamber.com : على اإللكترونً البرٌد خالل من أو

 www.diac.ae :اإللكترونً المركز موقع زٌارة ٌرجى كما
 

  
 

 رلى انًبدح  تًهُذَخ أحكبو 

 1        رؼش٣لبد

 2     اُزطج٤ن ٗطبم

 3                   أُشاعالد اُخط٤خ ٝأَُٜ اُض٤٘ٓخ اإلخطبساد أٝ

                    إجزاءاد انتحكُى ثذء 

 4                اُزؾ٤ٌْ هِت 

 5  اُذػٟٞ أُزوبثِخ –اُطِت  اُشد ػ٠ِ

 6                   ارلبه٤خ اُزؾ٤ٌْ ٝاالخزقبؿ ثزؾذ٣ذ ٝعٞدٛب ٝفؾزٜب ٤ُخاعزوال 

 7              األهشاف رٔض٤َ 

                         انهُئخ  

 8                أُؾ٤ٌٖٔ ػذد 

 9                   ا٤ُٜئخ رؼ٤٤ٖ 

 10                     أُؾ٤ٌٖٔ ع٘غ٤بد 
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 11                        األهشاف رؼذد

 12             أُغزؼغَ اُزؾ٤ٌَ

 13         أُؾٌْ إُـبء رؼ٤٤ٖ

 14                أُؾ٤ٌٖٔ اعزجذاٍ

 15                                العزٌٔبٍ اإلعشاءاد فالؽ٤خ األؿِج٤خ

 16                     ثبُزؼ٤٤ٖ االخزقبؿ

             اإلجزاءاد

 17                  ػبٓخ أؽٌبّ

 18                     ا٤ُٜئخ ٗوَ أُِق إ٠ُ

 19                               اُض٤٘ٓخ رؼذ٣َ أَُٜ

 20                  اُزؾ٤ٌْ ٌٓبٕ

 21                   اُِـخ

 22                  اُز٤ٜٔذ١ االعزٔبع

 23                        اُذػٟٞ ٓزًشح

 24                    اُذكبع ٓزًشح

 25                       اإلمبك٤خ أُزًشاد اٌُزبث٤خ

 26                         ٓزًشح اُذكبع ٝرؼذ٣َ ٓزًشح اُذػٟٞ أٝ أُطبُجبد اُغذ٣ذح

 27                       ٝاُج٤٘بد ػتء اإلصجبد

 28                   اُغٔبع ِغبدع

 29                     اُؾٜٞد

 30                     ا٤ُٜئخهجَ  اُخجشاء أُؼ٤ٕ٘ٞ ٖٓ

 31                        ٝاُزؾلظ٤خ اُزذاث٤ش أُؤهزخ

 32                         ثبإلعشاءاد اإلخالٍ

 33                       اُٞاعجخ اُزطج٤ن ػ٠ِ ٓٞمٞع اُ٘ضاع اُوٞاػذ اُوب٤ٗٞٗخ

 34                       اإلعشاءاد اٗزٜبء

 35                                اُز٘بصٍ

    لزاراد انتحكُى                                                            

 36                           ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ أُِٜخ اُض٤٘ٓخ إلفذاس

 37                        اُزؾ٤ٌْ ؽٌْ

 38                                اُؾٌْ اإلمبك٢ – اُزقؾ٤ؼ –اُزلغ٤ش 

                                               يتُىعخ حكبوأ 

 39                             اإلٜٗبء األخشٟ اُزغ٣ٞخ أٝ أعجبة

 40                                                                أُغؤ٤ُٝخ
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 41                                                                                                        اُغّش٣خ

 42                                                                        اُزؾ٤ٌْ رؼذ٣َ ِٓؾن رٌب٤ُق

 43                                                                 ػبٓخ هبػذح

      انتحكُى  يهحك تكبنُف 

 1 سعْ اُزغغ٤َ

 2 رٌب٤ُق اُزؾ٤ٌْ

 3 رؾذ٣ذ أرؼبة ا٤ُٜئخ

 4 هشاس رٌب٤ُق اُزؾ٤ٌْ

 5 عذٍٝ اُشعّٞ ٝاألرؼبة

 سعّٞ إخز٤بس ٓؾ٤ٌٖٔ أٝ ُِلقَ ك٢ اإلػزشاك

ك٢ إعشاءاد رؾ٤ٌْ الرخنغ ُوٞاػذ أُشًضػ٠ِ رؼ٤٤ٖ ٓؾٌْ   
6 

 

                               عذٍٝ اُشعّٞ ٝاألرؼبة ُٔشًض دث٢ ُِزؾ٤ٌْ اُذ٢ُٝ 

 

 تًهُذَخ أحكبو

 (1) انًبدح

 تعزَفبد

 :رُي ٝاُؼجبساد اُزب٤ُخ أُؼب٢ٗ أُج٤٘خ هش٣ٖ ًَ ٜٓ٘ب ٓب ُْ ٣ذٍ ع٤بم اُ٘ـ ػ٠ِ خالف ٌُِِٔبد٣ٌٕٞ    .1

 .ٓشًض دث٢ ُِزؾ٤ٌْ اُذ٢ُٝ": أُشًض" -

- "هٞاػذ اُزؾ٤ٌْ ُذٟ أُشًض": اُوٞاػذ. 

ٝرٌٕٞ ارلبه٤خ . ٣٘ؾأ ث٤ٜ٘ٔب إ٠ُ اُزؾ٤ٌْإلؽبُخ اُ٘ضاع اُز١ ٗؾأ أٝ هذ  االرلبه٤خ اُخط٤خ اُز٢ ٣جشٜٓب األهشاف": ارلبه٤خ اُزؾ٤ٌْ" -

 .ؽٌَ ؽشه رؾ٤ٌْ أٝ ٓؾبسهخ رؾ٤ٌْ ٓغزوِخ اُزؾ٤ٌْ ك٢

 .اُطشف هبُت اُزؾ٤ٌْ": أُذػ٢" -

 .ك٢ هِت اُزؾ٤ٌْ اُطشف أُطِٞة اُزؾ٤ٌْ مذٙ، ٝكوبً ُٔب ٛٞ ٓؾذد": أُذػ٠ ػ٤ِٚ" -

 .ع٤ٔغ أُؾ٤ٌٖٔ ػ٘ذ رؼ٤٤ٖ أًضش ٖٓ ٓؾٌْ اً أ٤ٛٝئخ اُزؾ٤ٌْ، ٝرؾَٔ ك٢ ٓؼ٘بٛب ٓؾٌٔبً ٓ٘لشد": ا٤ُٜئخ" - 

 .اُِغ٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ُِٔشًض": اُِغ٘خ اُز٘ل٤ز٣خ" -

 .ٓذ٣ش أُشًض": أُذ٣ش" -

 .اُزؾ٤ٌْ أُِؾوخ ثٜزٙ اُوٞاػذ األؽٌبّ اُخبفخ ثزؾذ٣ذ سعّٞ ٝرٌب٤ُق": ِٓؾن رٌب٤ُق اُزؾ٤ٌْ" -

  

 )2)انًبدح 

 انتطجُك َطبق

أُشًض، ٣ؼزجش رُي ارلبهبً ػ٠ِ  األهشاف ًزبثخ ػ٠ِ إؽبُخ ٗضاػبرْٜ اُؾب٤ُخ أٝ أُغزوج٤ِخ إ٠ُ اُزؾ٤ٌْ ٝكوبً ُوٞاػذ را ارلنإ.1 

إعشاءاد اُزؾ٤ٌْ أٝ اُوٞاػذ أُؼذُخ اُز٢ ٣زْ إهشاسٛب ك٤ٔب ثؼذ، ٝرُي ٓب  اُغبس٣خ ك٢ ربس٣خ ثذء" اُوٞاػذ"إخنبع اُزؾ٤ٌْ ُٜزٙ 

 .ث٤ٜ٘ٔب اُوٞاػذ اُغبس٣خ ثزبس٣خ ارلبه٤خ اُزؾ٤ٌْ أُجشٓخاألهشاف ػ٠ِ إرجبع  ُْ ٣زلن

أػالٙ، ٝػ٘ذ  (1)كوشح ( 2)أُشًض اُز٢ رؼذ ٌِٓٔخ أل١ ارلبم خط٢ ٣زنٖٔ ٓب أؽ٤ش إ٤ُٚ ك٢ أُبدح  ٣خنغ اُزؾ٤ٌْ ُوٞاػذ .2 
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٣ٌٖٔ ُألهشاف االرلبم اُزؾ٤ٌْ، ٝاُز٢ ال  رؼبسك أ١ ٖٓ ٛزٙ اُوٞاػذ ٓغ أ١ ٗـ ٖٓ ٗقٞؿ اُوبٕٗٞ اُٞاعت اُزطج٤ن ػ٠ِ

 .اُ٘ـ ػ٠ِ ٓب ٣خبُلٜب، ك٤غش١ رُي

  

 )3)انًبدح  

 انشيُُخ اإلخطبراد أو انًزاسالد انخطُخ وانًهم

 أ١ هشف أٝ ٓؾٌْ إ٠ُ أُشًض ثبعْ أُذ٣ش رٞعٚ ع٤ٔغ أُشاعالد أُشعِخ ٖٓ .1 

٣ؼبدٍ  أُشًض، كؼ٤ِٚ إٔ ٣ضٝد أُشًض ثؼذد ٖٓ اُ٘غخإخطبس أٝ ٓغز٘ذ أٝ أ١ ٓشاعِخ أخشٟ إ٠ُ  إرا هبّ أ١ هشف ثئسعبٍ .2  

 .إ٠ُ ؽ٤ٖ رؾ٤ٌَ ا٤ُٜئخ ٓب ٣ٌل٢ ُزض٣ٝذ ًَ ٓؾٌْ ٝاُطشف ا٥خش أٝ األهشاف األخشٟ ٝأُشًض ث٘غخخ ٝرُي

ٍ إسعب األهشاف ثزؾ٤ٌَ ا٤ُٜئخ، رزْ ع٤ٔغ أُشاعالد ث٤ٖ ا٤ُٜئخ ٝاألهشاف ثقٞسح ٓجبؽشح، ٓغ ثؼذ ه٤بّ أُشًض ثئخطبس .3  

 .ٗغخ ٜٓ٘ب ثزاد اُٞهذ إ٠ُ أُشًض

ثٜب إ٠ُ ػ٘ب٣ٖٝ  اُوٞاػذ، رٞعٚ ع٤ٔغ اإلخطبساد ٝأُزًشاد ٝأُشاعالد األخشٟ ٝع٤ٔغ أُغز٘ذاد أُشكوخ ُـب٣بد ٛزٙ .4

ًً إرا رْ. األهشاف أُوذٓخ ٖٓ هجِْٜ إ٠ُ أُشًض ك٢ ٓؾَ إهبٓزٚ اُزغ٤ِْ إ٠ُ أُشعَ إ٤ُٚ ثبُزاد أٝ إ٠ُ ٓٔضِٚ  ٣ٝؼزجش اُزج٤ِؾ ربٓبً

اُالصّ، كزغِْ  أٝ ػ٘ٞاٗٚ اُجش٣ذ١، أٝ ك٢ ؽبٍ ػذّ اُزٞفَ إ٠ُ أ١ ٖٓ ٛزٙ اُؼ٘ب٣ٖٝ ثؼذ إعشاء اُزوق٢ أُؼزبد أٝ ٌٓبٕ ػِٔٚ

 .رج٤ِـٚ إ٠ُ آخش ػ٘ٞإ أٝ ٌٓبٕ إهبٓخ أٝ ٌٓبٕ ػَٔ ٓؼشٝف ُِٔطِٞة

ثبُلبًظ  ذ أُغغَ أٝ خذٓخ اُجش٣ذ اُخبؿ أٝ رشعَأُشاعالد خط٤خ ٝإٔ رغِْ ثٞاعطخ اُجش٣ ٣غت إٔ رٌٕٞ اإلخطبساد أٝ .5

 إصجبربً خط٤بً ثبإلسعبٍ أٝ اُزٌِظ أٝ اُجشم أٝ اُجش٣ذ اإلٌُزش٢ٗٝ أٝ أ١ ٝع٤ِخ ارقبٍ أخشٟ رضٝد

ؽبُخ االرقبالد  اإلخطبس أٝ أ١ ٓشاعِخ أخشٟ ػ٠ِ أٜٗب هذ رٔذ ك٢ ا٤ُّٞ اُز١ رْ اعزالٜٓب ك٤ٚ، أٝ ك٢ ٣ؼزجش .6

اُغبثوخ، ٝرُي إرا رْ اعزالٜٓب أٝ إسعبُٜب هجَ اُغبدعخ ٓغبًء ك٢  ٤ٌخ، ك٢ ا٤ُّٞ اُز١ رْ إسعبُٜب ك٤ٚ ٝكوبً ُِلوشحٝاُالعِ/اُغ٤ٌِخ

 .اُزب٢ُ ك٤ٚ أُشاعِخ، ٝثخالف رُي ٣ؼذ االعزالّ هذ رْ ك٢ ا٤ُّٞ اُجِذ اُز١ اعزِٔذ

ٝإرا . ٓشاعِخ أخشٟ ٤ُِّٞ اُز١ رْ ك٤ٚ اعزالّ اإلخطبس أٝ أ٣خ اُوٞاػذ، رجذأ أُذح ٖٓ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ُـب٣بد ؽغبة أُذد ٝكوبً ُٜزٙ .7

ٌٓبٕ ػَٔ أُشعَ إ٤ُٚ، كئٕ أُذح رٔزذ ؽز٠ أٍٝ ٣ّٞ  فبدف آخش ٣ّٞ ُزِي أُذح ػطِخ سع٤ٔخ أٝ ٣ّٞ ػطِخ ػَٔ ك٢ ٓوش أٝ

 .بؽغبثٜ اُشع٤ٔخ أٝ ػطَ اُؼَٔ اُز٢ روغ أص٘بء رِي أُذح كزذخَ ك٢ أٓب أ٣بّ اُؼطالد. ػَٔ رب٢ُ

 ٗغخخ ٖٓ ًَ أٓش أٝ ؽٌْ أٝ هشاس آخش روّٞ ثئفذاسٙ ػ٠ِ ا٤ُٜئخ إٔ رشعَ إ٠ُ أُشًض .8

 

 

 انتحكُى ثذء إجزاءاد 

 )4)انًبدح 

 طهت انتحكُى

 :٣زنٖٔ ٓب ٢ِ٣ ("اُطِت)"ثذء اُزؾ٤ٌْ ٝكوبً ُوٞاػذ أُشًض، كؼ٤ِٚ إٔ ٣شعَ إ٠ُ أُشًض هِجبً خط٤بً  إرا سؿت أ١ هشف ك٢ .1 

 .أُشًض هِت إؽبُخ اُ٘ضاع إ٠ُ اُزؾ٤ٌْ ٝكوًب ُوٞاػذ .أ

ثبٌُبَٓ، ٝفلزٚ، ٝاُؼ٘ب٣ٖٝ ثٔب ك٢ رُي سهْ  االعْ اٌُبَٓ، ٝفلخ، ٝػ٘ب٣ٖٝ ًَ هشف ٖٓ أهشاف اُزؾ٤ٌْ ٝٓٔضَ أُذػ٢ .ة

 .ٝٓشاعغ االرقبٍ األخشٟ اُٜبرق ٝاُلبًظ ٝػ٘ٞإ اُجش٣ذ اإلٌُزش٢ٗٝ

فٞسح ٖٓ أُغز٘ذاد اُزؼبهذ٣خ اُز٢ رنٔ٘ذ ارلبه٤خ اُزؾ٤ٌْ أٝ اُز٢  فٞسح ٖٓ ارلبه٤خ اُزؾ٤ٌْ اُز٢ ٣غز٘ذ إ٤ُٜب أُذػ٢ ٓغ .ط

 .اُزؾ٤ٌْ أص٤ش ثؾأٜٗب

 .دػٞاٙ ْٝفلبً ِٓخقبً ُطج٤ؼخ اُ٘ضاع ٝاُظشٝف اُز٢ أدد إ٠ُ روذ٣ .د

 .اُز١ ٣ذػ٢ ثٚ ث٤بٗبً أ٤ُٝبً ٣ٞمؼ ٓطبُجخ أُذػ٢ ًٔب ٣ٞمؼ ثوذس أُغزطبع أُجِؾ .ٛـ

ًبٗذ ارلبه٤خ اُزؾ٤ٌْ  ، ٝإرا(12) ،(11) ،(10) ،(9) ،(8) ُِٔٞاد ع٤ٔغ اُزلبف٤َ اُخبفخ ثؼذد أُؾ٤ٌٖٔ ٝاخز٤بسْٛ ٝكوبً  .ٝ

ٖٓ هجَ أُذػ٢ ٝػ٘ٞاٗٚ ٝسهْ ٛبرلٚ ٝسهْ كبًغٚ ٝػ٘ٞاٗٚ  أُشؽؼ ر٘ـ ػ٠ِ إٔ ٣وّٞ األهشاف ثزغ٤ٔخ أُؾ٤ٌٖٔ، اعْ أُؾٌْ

 .ٓؼشٝكبً  اُجش٣ذ١ إٕ ًبٕ

 :٣زنٖٔ اُطِت ٓب ٢ِ٣ ًٔب ٣ٌٖٔ إٔ .2 

 .23) أُؾبس إ٤ُٜب ك٢ أُبدح" ٓزًشح اُذػٟٞ" . أ

 .اهزشاػ ٌٓبٕ ُٝـخ اُزؾ٤ٌْ .ة

http://www.diac.ae/idias/rules/Arb.Rules%202007/2Commencing%20the%20Arbitration/
http://www.diac.ae/idias/rules/Arb.Rules%202007/2Commencing%20the%20Arbitration/
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 .اُوب٤ٗٞٗخ اُٞاعجخ اُزطج٤ن أ٣خ إؽبسح إ٠ُ اُوٞاػذ .ط

 (2) كوشح (3) أُشكوخ ثٚ إ٠ُ أُشًض ٓغ ػذد اُ٘غخ أُطِٞة ٝكوبً ُِٔبدح َ اُطِت ٓغ ًبكخ أُغز٘ذاد٣شع .3

اُغبس١ ثزبس٣خ روذ٣ْ " رٌب٤ُق اُزؾ٤ٌْ ِٓؾن"ثبُزضآٖ ٓغ اُطِت، ػ٠ِ أُذػ٢ إٔ ٣وّٞ ثذكغ سعْ اُزغغ٤َ أُطِٞة ك٢ .4 

 .ثبالُزضاّ ثٜزا اُؾشهأُذػ٢  ٣ٝؼزجش اُطِت الؿ٤بً ك٢ ؽبُخ إخلبم. اُطِت

 .ػ٤ِٚ أُشًض ٗغخخ ٖٓ اُطِت ٝأُغز٘ذاد أُشكوخ ثٚ إ٠ُ أُذػ٠ ٣شعَ.5 

ٝدكغ سعْ اُزغغ٤َ،  (2) كوشح (3) ربس٣خ اعزالّ أُشًض ُِطِت ٓغ فٞس أُغز٘ذاد ٝكوبً ُٔب ٛٞ ٓطِٞة ك٢ أُبدح ٣ؼزجش.6 

 .ثذء إعشاءاد اُزؾ٤ٌْ ػ٠ِ أٗٚ ربس٣خ

  

 )5)انًبدح 

 انًتمبثهخ انذعىي –زد عهً انطهت ان

ػ٠ِ إٔ ٣زنٖٔ ٓب "( اُشد") ٣ٞٓبً ٖٓ اعزالٓٚ اُطِت، ػ٠ِ أُذػ٠ ػ٤ِٚ إٔ ٣شعَ إ٠ُ أُشًض سدٙ ػ٠ِ اُطِت خالٍ صالص٤ٖ.1 

٢ِ٣: 

األخشٟ  ٝأسهبّ اُٜبرق ٝاُلبًظ ٝػ٘ٞإ اُجش٣ذ اإلٌُزش٢ٗٝ ٝػ٘ب٣ٖٝ االرقبٍ اعْ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ثبٌُبَٓ، ٝفلزٚ، ٝػ٘ٞإ . أ

 .ٝثٖٔ ٣ٔضِٚ اُخبفخ ثٚ

 .دػٞاٙ ػشمبً ٓجذئ٤بً ُطج٤ؼخ اُ٘ضاع ٝاُظشٝف اُز٢ أدد إ٠ُ روذ٣ْ .ة

 .سدٙ أُجذئ٢ ػ٠ِ ٓطبُجخ أُذػ٢ .ط

 .اُزؾ٤ٌْ أٝ إٌٓب٤ٗخ ر٘ل٤زٛب أ١ اػزشاك ػ٠ِ فؾخ ارلبه٤خ .د

، ٝإرا ًبٗذ ارلبه٤خ (9) ٝ (8) ٌبّ أُبدر٤ُٖٔب ٣وزشؽٚ أُذػ٢ ٝألؽ أ١ ٓالؽظبد ؽٍٞ ػذد أُؾ٤ٌٖٔ ٝاخز٤بسْٛ ٝكوبً  .ٛـ

األهشاف، كبعْ أُؾٌْ أُشؽؼ ٖٓ هجَ أُذػ٠ ػ٤ِٚ، ٝػ٘ٞاٗٚ، ٝأسهبّ اُٜبرق  اُزؾ٤ٌْ ر٘ـ ػ٠ِ رغ٤ٔخ أُؾ٤ٌٖٔ ٖٓ هجَ

 .ٝػ٘ٞاٗٚ اُجش٣ذ١ إٕ ًبٕ ٓؼشٝكبً  ٝاُلبًظ،

 ن ُٝـخ اُزؾ٤ٌْاُوب٤ٗٞٗخ اُٞاعجخ اُزطج٤ أ١ ٓالؽظبد ؽٍٞ ٌٓبٕ اُزؾ٤ٌْ ٝاُوٞاػذ .ٝ

، ك٤غٞص إٔ ٣ُشكَن ٓغ اُشد ػ٠ِ هِت اُزؾ٤ٌْ (أ/2) كوشح (4) ٓغ هِت اُزؾ٤ٌْ ٝكوبً ُِٔبدح" ٓزًشح اُذػٟٞ" إرا أٝدع أُذػ٢.2 

 .(24) أُؾبس إ٤ُٜب ك٢ أُبدح "ٓزًشح اُذكبع"

ػ٤ِٚ ٝعٞة  األهشاف أٝ ٝعذ أُذػ٠ع٤ٔغ أُغز٘ذاد أُشكوخ إ٠ُ أُشًض ك٢ صالس ٗغخ، ٝإرا ارلن  ٣شعَ اُشد ؽبٓالً .3 

 .رؼ٤٤ٖ صالصخ ٓؾ٤ٌٖٔ، ٣زْ إسعبٍ خٔظ ٗغخ

اإلعشاءاد، ثؼذ  إٔ ٣وذّ دػٟٞ ٓزوبثِخ ٗؾأد ػٖ راد اُؼوذ ٝرُي إٓب ٓغ سدٙ أٝ ك٢ ٝهذ الؽن خالٍ ٣غٞص ُِٔذػ٠ ػ٤ِٚ.4 

 :٣وذّ ٓٞاكوخ ا٤ُٜئخ إرا ٝعذد إٔ اُزأخ٤ش ًبٕ ٓجشساً، ٝػ٤ِٚ إٔ

ًً ُطج٤ؼخ اُ٘ضاع ٝاُظشٝف اُز٢ أدد إ٠ُ روذ٣ْ اُذػٟٞٝفلبً ِٓخ . أ  .أُزوبثِخ قبً

 .٣ذػ٢ ثٚ ثبُزوبثَ ث٤بٗبً أ٤ُٝبً ٣ٞمؼ ٓطبُجزٚ ًٔب ٣ٞمؼ هذس أُغزطبع أُجِؾ اُز١ . ة

اُغبس١ " اُزؾ٤ٌْ ِٓؾن رٌب٤ُق"ػ٤ِٚ دػٟٞ ٓزوبثِخ ٓغ سدٙ، كؼ٤ِٚ إٔ ٣وّٞ ثذكغ سعْ اُزغغ٤َ أُطِٞة ك٢  إرا هذّ أُذػ٠ .5

رؼزجش اُذػٟٞ أُزوبثِخ الؿ٤ٚ، ٓغ ٓشاػبح إٔ رُي ال ٣ؤد١  ٝك٢ ؽبُخ إخلبم أُذػ٠ ػ٤ِٚ ك٢ االُزضاّ ثزُي،. ثزبس٣خ روذ٣ْ سدٙ

 ك٢ روذ٣ْ راد اُذػٟٞ ثزبس٣خ الؽن ك٢ هِت آخش ُإلعؾبف ثؾن أُذػ٠ ػ٤ِٚ

اُزؾ٤ٌْ رذػٞ ُو٤بّ  ٝإرا ًبٗذ ارلبه٤خ. ٝكوبً ُِوٞاػذ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ك٢ إسعبٍ اُشد ٖٓ اُؾشٝع ك٢ اُزؾ٤ٌْ ٣ٔ٘غ إخلبم ال .6

ٓؾٌْ خالٍ أُذح أُؾذدح، أٝ ػذّ اُو٤بّ ثزُي، ٣ؼذ ر٘بصالً ال  األهشاف ثزشؽ٤ؼ أُؾ٤ٌٖٔ، كئٕ اإلخلبم ك٢ إسعبٍ سد أٝ رشؽ٤ؼ

 .ػٖ رشؽ٤ؼ ٓؾٌْ سعؼخ ك٤ٚ ُزُي اُطشف

ٓزوبثِخ، ػ٠ِ إٔ ٣ؾز١ٞ  إل٣ذاع اُشد ٝأ١ دػٟٞ( أسثؼخ ػؾش ٣ٞٓبً )أهقبٙ  ٣ٔ٘ؼ أُذػ٠ ػ٤ِٚ رٔذ٣ذاً ص٤٘ٓبً  ٣غٞص ُِٔذ٣ش إٔ .7

ٝاخز٤بسْٛ، ٝػ٠ِ رغ٤ٔخ أُؾٌْ إرا ًبٕ رُي ٓطِٞثبً ٝكوبً  هِت اُزٔذ٣ذ ػ٠ِ ٓالؽظبد أُذػ٠ ػ٤ِٚ ثؾإٔ ػذد أُؾ٤ٌٖٔ

 .٤ٖ ا٤ُٜئخ ٝكوبً ُٜزٙ اُوٞاػذثبعزٌٔبٍ إعشاءاد رؼ٤ ٝإرا أخَ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ثزُي، ٣وّٞ أُشًض .(9) ٝ (8) ُِٔبدر٤ٖ

ػ٠ِ أ١  ُِٝٔذػ٢ كشفخ روذ٣ْ ٓب ُذ٣ٚ ٖٓ ٓالؽظبد. أُذػ٢ ثشد أُذػ٠ ػ٤ِٚ ٝثأ١ دػٟٞ ٓزوبثِخ ٣وّٞ أُشًض ثئؽؼبس .8

 .اػزشاك أٝ اُزٔبط ٣وذٓٚ أُذػ٠ ػ٤ِٚ

  

 )6)انًبدح 

  واالختصبص ثتحذَذ وجىدهب وصحتهب استمالنُخ اتفبلُخ انتحكُى

أٝ ؿ٤ش ٗبكز ثغجت ثطالٕ أٝ  ارلبم اُزؾ٤ٌْ اُز١ ٣ؼذ أٝ ٖٓ أُلزشك إٔ ٣ٌٕٞ عضأً ٖٓ ارلبه٤خ ثبهال أٝ ؿ٤ش ٓٞعٞد ال ٣ؼزجش .1 
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 .رُي ارلبم اُزؾ٤ٌْ ٓغزوالً ثزارٚ ٓب ُْ ٣زلن األهشاف ػ٠ِ خالف ٝثزُي ٣ؼزجش. ػذّ اعزٌٔبٍ ٝعٞد أٝ ػذّ ٗلبر االرلبه٤خ

هبث٤ِزٚ ُِزطج٤ن، ك٤غٞص  كؼبً أٝ أًضش ؽٍٞ ٝعٞد أٝ فؾخ ارلبم اُزؾ٤ٌْ أٝ ؽٍٞ ٗطبم رطج٤وٚ أٝاألهشاف د إرا هذّ أ١ ٖٓ .2

اُز٢ ث٢٘ ػ٤ِٜب االػزشاك أٝ ثئٌٓب٤ٗخ هجُٞٚ، ٝرُي إرا اهز٘ؼذ  ُِغ٘خ اُز٘ل٤ز٣خ إٔ روشس اُجذء ثبُزؾ٤ٌْ، دٕٝ إعؾبف ثبألعظ

أٓب إرا ُْ . هجَ ا٤ُٜئخ خ، كئٕ أ١ هشاس ٣زؼِن ثبخزقبؿ رِي ا٤ُٜئخ ٣زخز ٖٓٝك٢ ٓضَ ٛزٙ اُؾبُ. ٝكوبً ُِوٞاػذ ثٞعٞد ارلبه٤خ رؾ٤ٌْ

ٝك٢ ٓضَ ٛزٙ اُؾبُخ، ٣ؾزلع ًَ هشف . ثؼذّ إٌٓب٤ٗخ االعزٔشاس ك٢ اُزؾ٤ٌْ روز٘غ اُِغ٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ثزُي اُذكغ، ك٤زْ رج٤ِؾ األهشاف

 .ِٓضّ ، ارلبم رؾ٤ٌْاُِغٞء إ٠ُ أ١ ٓؾٌٔخ راد اخزقبؿ ُزؾذ٣ذ ٝعٞد، أٝ ػذّ ٝعٞد ثؾوٚ ك٢

اُذػٟٞ  اخزقبؿ ا٤ُٜئخ ٣غت روذ٣ٔٚ خالٍ ِٜٓخ ال رزغبٝص ِٜٓخ روذ٣ْ ٓزًشح اُذكبع، أٝ ك٢ ؽبُخ أ١ دكغ ؽٍٞ ػذّ .3 

 .أُزوبثِخ أُزوبثِخ، ك٤غت روذ٣ْ اُطِت ك٢ ٓٞػذ ال ٣زغبٝص روذ٣ْ اُشد ػ٠ِ اُذػٟٞ

رقذس هشاسٛب  ٣ٝغٞص ٤ُِٜئخ إٔ رؾشع ك٢ اُزؾ٤ٌْ ٝإٔ. ثبخزقبفٜب ًٔغأُخ أ٤ُٝخا٤ُٜئخ ثأ١ دكغ ٣زؼِن  ٝثؾٌَ ػبّ، رلقَ .4

 .اُٜ٘بئ٢ ثؾإٔ ٓضَ ٛزا اُذكغ ك٢ ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ

  

 )7)انًبدح 

 األطزاف تًثُم

ػ٠ِ إٔ ٣ؾَٔ  األهشاف ثٞاعطخ أؽخبؿ ٖٓ اخز٤بسْٛ، ٝرُي دٕٝ اػزجبس ُغ٘غ٤زْٜ أٝ ٓؤٛالرْٜ ا٤ُٜ٘ٔخ، ٣غٞص رٔض٤َ .1 

ٝٓشاعغ االرقبٍ األخشٟ اُخبفخ ثبُٔٔض٤ِٖ ٝكوبً ُٔب  أٝ اُشد ػ٘ب٣ٖٝ ٝسهْ ٛبرق ٝكبًظ ٝػ٘ٞإ اُجش٣ذ اإلٌُزش٢ٗٝ/اُطِت ٝ

 .أػالٙ (5) ٝ (4) رزطِجٚ أُبدربٕ

 .ثقٞسح ػبعِخ ٣شاػ٢ إٔ ُذٟ ٓٔضِٚ اُٞهذ اٌُبك٢ ُِو٤بّ ثٜٔبٓٚ ٝرُي ؽز٠ ٣زغ٠٘ اُجذء ك٢ اُزؾ٤ٌْ ػ٠ِ ًَ هشف إٔ .2

 .رؾذدٙ ا٤ُٜئخ ٓٔض٤ِٚ ٝكوبً ُِؾٌَ اُز١/أ١ ٝهذ إٔ رطِت ٖٓ أ١ هشف ٓب ٣ضجذ اُغِطخ أُٔ٘ٞؽخ ُٔٔضِٚ ٣غٞص ٤ُِٜئخ ك٢ .3 

     

 

 الهيئة

 )8)انًبدح 

 عذد انًحكًٍُ

إٔ  ك٤غت ٝإرا ًبٕ اُؼذد أُزلن ػ٤ِٚ أًضش ٖٓ ٝاؽذ،. أُؾ٤ٌٖٔ ٝكوبً ُٔب ٣زلن ػ٤ِٚ األهشاف رزؾٌَ ا٤ُٜئخ ٖٓ ػذد ٖٓ .1

 .٣ٌٕٞ ٝرشاً 

ٝكوبً  ػذد أُؾ٤ٌٖٔ، رزؾٌَ ا٤ُٜئخ ٖٓ ٓؾٌْ ٓ٘لشد، ٝرُي ثبعزض٘بء ؽبُخ ٓب إرا ٝعذ أُشًض، إرا ُْ ٣زلن األهشاف ػ٠ِ .2

 .اُظشٝف اُخبفخ ثبُ٘ضاع ُزوذ٣شٙ، ثإٔ اُزؾ٤ٌَ أُ٘بعت ٤ُِٜئخ ٛٞ ٖٓ صالصخ أػنبء، ٝرُي ك٢ مٞء ًبكخ

 

 )9)انًبدح 

 تعٍُُ انهُئخ

األهشاف، ٝػ٤ِْٜ إٔ  إلعشاء اُزؾ٤ٌْ ٝكوبً ُٜزٙ اُوٞاػذ إٔ ٣ٌٞٗٞا، ٣ٝجوٞا، ٓؾب٣ذ٣ٖ ٝٓغزو٤ِٖ ػٖ ػ٠ِ أُؾ٤ٌٖٔ أُؼ٤٘٤ٖ .1

 .اُزؾ٤ٌْ ال ٣زقشكٞا ًٔؾب٤ٖٓ ػٖ أ١ هشف ٖٓ أهشاف

٤ُز٠ُٞ  رغ٤ٔخ ٓؾٌْ ػ٠ِ إٔ ٣وّٞ ًَ هشف ثزؼ٤٤ٖ ٓؾٌْ، ٣لغش ٛزا االرلبم ػ٠ِ أٗٚ ارلبم ػ٠ِ إرا ٗقذ ارلبه٤خ اُزؾ٤ٌْ .2

 .أُشًض رؼ٤٤٘ٚ ٝكوبً ُٜزٙ اُوٞاػذ

٣غٞص  ٣وّٞ أُذػ٢ ثزغ٤ٔخ ٓؾٌْ ُْٝ ٣وْ ثزُي ك٢ هِت اُزؾ٤ٌْ أٝ خالٍ أ١ ٓذح ص٤٘ٓخ ٓؾذدح، إرا ارلن األهشاف ػ٠ِ إٔ .3

 .اُوٞاػذ ُِٔشًض إٔ ٣غزٌَٔ اإلعشاءاد ٝإٔ ٣ؼ٤ٖ ٓؾٌٔبً ٝكوبً ُٜزٙ

٣غٞص  ٣وّٞ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ثزغ٤ٔخ ٓؾٌْ ُْٝ ٣وْ ثزُي ك٢ اُشد أٝ خالٍ أ١ ٓذح ص٤٘ٓخ ٓؾذدح، إرا ارلن األهشاف ػ٠ِ إٔ .4

 .اُوٞاػذ ُِٔشًض إٔ ٣غزٌَٔ اإلعشاءاد ٝإٔ ٣ؼ٤ٖ ٓؾٌٔبً ٝكوبً ُٜزٙ

. أُبدحٛزٙ  صالصخ ٓؾ٤ٌٖٔ، ٣وّٞ ًَ هشف ثزغ٤ٔخ ٓؾٌْ ٤ُز٠ُٞ أُشًض رؼ٤٤٘ٚ ثبُطش٣وخ أُج٤٘خ ك٢ ك٢ ؽبُخ رؾ٤ٌَ ٤ٛئخ ٖٓ .5

 :٣ٝطجن ٓب ٢ِ٣ ػ٠ِ رؼ٤٤ٖ سئ٤ظ ا٤ُٜئخ
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ٝكوبً ُِطش٣وخ  إعشاء ٓؾذد ُزؼ٤٤ٖ سئ٤ظ ا٤ُٜئخ، ٣زجغ رُي اإلعشاء، ثؾشه ٓٞاكوخ أُشًض ػ٠ِ رؼ٤٤٘ٚ إرا ارلن األهشاف ػ٠ِ . أ

 .أُؾذدح ك٢ ٛزٙ أُبدح

ٖ هجَ األهشاف ػ٠ِ أُؾٌْ اُضبُش اُز١ ٣زلن أُؾٌٔبٕ اُِزإ رٔذ رغ٤ٔزْٜ ٓ ػ٘ذ ؿ٤بة االرلبم ػ٠ِ إعشاء ٓؾذد، . ة

 .أُبدح سئبعخ ا٤ُٜئخ، ٝرُي ثؾشه ٓٞاكوخ أُشًض ٝرؼ٤٤٘ٚ ٝكوبً ُِطش٣وخ أُؾذدح ك٢ ٛزٙ ع٤ز٠ُٞ

رؼ٤٤ٖ أُؾٌْ اُضبُش خالٍ خٔغخ ػؾش ٣ٞٓبً ٖٓ  إرا أخلن أُؾٌٔبٕ اُِزإ رٔذ رغ٤ٔزْٜ ٖٓ هجَ األهشاف ثبالرلبم ػ٠ِ . ط

 .رؼ٤٤ٖ سئ٤ظ ا٤ُٜئخ ؾٌْ، ٣ز٠ُٞ أُشًضربس٣خ رؼ٤٤ٖ آخش ٓ

 .إلعشاء اُزؼ٤٤ٖ هجَ أُشًض، ػ٠ِ إٔ ٣أخز ثؼ٤ٖ االػزجبس اُطش٣وخ اُز٢ ارلن ػ٤ِٜب األهشاف ًزبثخ ٣ؼ٤ٖ ع٤ٔغ أُؾ٤ٌٖٔ ٖٓ .6

 إ٠ُػٖ رؼ٤٤ٖ أ١ ٓؾٌْ رٔذ رغ٤ٔزٚ ٖٓ هجَ أ١ هشف إرا ٝعذ ثإٔ أُؾٌْ أُغ٠ٔ ٣لزوش  ٣غٞص ُِٔشًض إٔ ٣ٔز٘غ .7

٣ٞٓبً ٖٓ  21 اُو٤بّ ثزغ٤ٔخ عذ٣ذح خالٍ ٝك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ٣طِت أُشًض ٖٓ رُي اُطشف. االعزوال٤ُخ ٝاُؾ٤بد أٝ أٗٚ ؿ٤ش ٓالئْ

٣وّٞ أُشًض ثزؼ٤٤ٖ  ٝإرا ُْ ٣وْ رُي اُطشف ثزغ٤ٔخ ٓؾٌْ أٝ إرا ُْ ٣وجَ أُشًض ثبُٔؾٌْ اُجذ٣َ،. أُشًض ربس٣خ رغِٔٚ ُوشاس

 .أُؾٌْ

ٝكوبً ُِق٤ـخ اُز٢  ثبُزؼ٤٤ٖ، ػ٠ِ ًَ ٓؾٌْ إٔ ٣وذّ إ٠ُ أُشًض ع٤شح رار٤خ ًبِٓخ ٝرقش٣ؼ ثبعزوال٤ُزٚ ٣وّٞ أُشًضهجَ إٔ  .8

اُذائْ ثبإلكقبػ ُِٔشًض ٝألػنبء ا٤ُٜئخ ا٥خش٣ٖ ٝاألهشاف  ٝثزٞه٤غ ٛزا اُزقش٣ؼ، ٣زؼٜذ ًَ ٓؾٌْ ثبالُزضاّ. ٣ؾذدٛب أُشًض

 .ٝاعزوالُٚ ٖٓ ؽأٜٗب، ك٢ ٗظش األهشاف، إٔ رغِت ؽًٌٞبً ؽٍٞ ؽ٤ذرٚاُزؾ٤ٌْ  ػٖ أ٣خ ظشٝف هذ رظٜش أص٘بء

عذٍٝ اُشعّٞ  ثبُزؼ٤٤ٖ، ٣وذّ ًَ ٓؾٌْ رأ٤ًذاً خط٤بً ثشؿجزٚ ك٢ اُؼَٔ ػ٠ِ أعبط اُشعّٞ اُٞاسدح ك٢ ٝهجَ إٔ ٣وّٞ أُشًض .9

 .اُوٞاػذ ٝاألرؼبة اُخبؿ ثٔشًض دث٢ ُِزؾ٤ٌْ اُذ٢ُٝ أُشكوخ ثٜزٙ

 أُشًض ك٢ اػزجبسٙ هج٤ؼخ اُؼوذ ٝهج٤ؼخ ٝظشٝف اُ٘ضاع ٝع٘غ٤خ األهشاف ٝٓٞهْٜ٘ ُٝـزْٜ ٤ُٜئخ، ٣أخزػ٘ذ رؼ٤٤ٖ ا .10

 .ٝػذدْٛ إرا ًبٗٞا أًضش ٖٓ اص٤ٖ٘

 

 )01)انًبدح 

 انًحكًٍُ جُسُبد

أ١  ع٘غ٤خك٤ٜب األهشاف ٖٓ ع٘غ٤بد ٓخزِلخ، ال ٣زْ رؼ٤٤ٖ ٓؾٌْ ٓ٘لشد أٝ سئ٤ظ ٤ٛئخ ٖٓ ٗلظ  ك٢ األؽٞاٍ اُز٢ ٣ٌٕٞ .1

 .ًزبثخ هشف ٖٓ األهشاف إال إرا ٝاكن األهشاف ٖٓ اُغ٘غ٤خ األخشٟ ػ٠ِ خالف رُي

 .اُذٍٝ ٣ؼزجش اُؾخـ اُؾبفَ ػ٠ِ ع٘غ٤خ دُٝز٤ٖ أٝ أًضش ػ٠ِ أٗٚ ٓٞاهٖ ٌَُ ٖٓ ٛزٙ ألؿشاك ٛزٙ أُبدح، .2

 

 )00)انًبدح 

 األطزاف تعذد

ٓؾ٤ٌٖٔ، ٣وّٞ  ػ٤ِْٜ، ًٝبٕ ٣زٞعت إؽبُخ اُ٘ضاع إ٠ُ ٤ٛئخ ٌٓٞٗخ ٖٓ صالصخعٞاء ٓذػ٤ٖ أٝ ٓذػ٠  ك٢ ؽبُخ رؼذد األهشاف، .1

 .(9) أُشًض رؼ٤٤ٖ أُؾ٤ٌٖٔ ٝكوبً ُِٔبدح ًَ ٖٓ أُذػ٤ٖ ٓؾزش٤ًٖ ٝأُذػ٠ ػ٤ِْٜ ٓؾزش٤ًٖ ثزغ٤ٔخ ٓؾٌْ ٤ُز٠ُٞ

٣وّٞ أُشًض  وخ رؾ٤ٌَ ا٤ُٜئخ،ػ٠ِ رغ٤ٔخ ٓؾزشًخ ُِٔؾٌْ، ٝإرا رؼزس ارلبم ع٤ٔغ األهشاف ػ٠ِ هش٣ ك٢ ؽبُخ ػذّ االرلبم .2

أُشًض إٔ ٣أخز ثؼ٤ٖ االػزجبس أ٣خ ٗقٞؿ ٝسدد مٖٔ  ٝك٢ ٛزٙ اُؾبُخ، ػ٠ِ. ثزؼ٤٤ٖ ا٤ُٜئخ ٣ٝؼ٤ٖ أؽذ أُؾ٤ٌٖٔ سئ٤غبً ُٜب

 .أُؾ٤ٌٖٔ أُطِٞة رؼ٤٤ْٜ٘ ارلبه٤خ اُزؾ٤ٌْ رزؼِن ثؼذد

 

 )02)انًبدح  

 انًستعجم انتشكُم

ثٔب ك٢ رُي  اُزؾ٤ٌْ أٝ ثؼذ رُي، ٣غٞص أل١ هشف إٔ ٣وذّ إ٠ُ أُشًض هِجبً العزؼغبٍ رؾ٤ٌَ ا٤ُٜئخ، ػ٘ذ اُجذء ثئعشاءاد .1 

 .رؼ٤٤ٖ أ١ ٓؾٌْ ثذ٣َ إرا ًبٕ رُي ٓ٘بعجبً 

 إ٠ُ أُشًض ًزبثخ، ٝإٔ ٣ضٝد ًبكخ أهشاف اُزؾ٤ٌْ ث٘غخ ٓ٘ٚ ٝإٔ ٣ٞمؼ األعجبة أُٞعجخ ٣غت إٔ ٣وذّ ٛزا اُطِت .2 

 .بئ٢ ك٢ رؾ٤ٌَ ا٤ُٜئخُالعزؼغبٍ االعزض٘

٣ٝؾَٔ رُي  اُزوذ٣ش٣خ إٔ ٣ؼذٍ أ١ ٓذح ص٤٘ٓخ ٗقذ ػ٤ِٜب ٛزٙ اُوٞاػذ إرا رؼِوذ ثزؾ٤ٌَ ا٤ُٜئخ، ٣غٞص ُِٔشًض ٝكن عِطزٚ .3 

 .إسعبٍ اُشد ٝأ٣خ أٓٞس أٝ ٓغز٘ذاد رؼزجش ٗبهقخ ك٢ اُطِت
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 (13) انًبدح

 إنغبء تعٍُُ انًحكى

أٝ ؿ٤ش الئن  إؽؼبساً ًزبث٤بً ثشؿجزٚ ك٢ االعزوبُخ أٝ إرا رٞك٢ أُؾٌْ أٝ أفجؼ ؿ٤ش هبدس أُشًض إرا أسعَ أ١ ٓؾٌْ إ٠ُ .1

٣وشس ه٤ٔخ األرؼبة ٝأُقشٝكبد اُٞاعت دكؼٜب ٓوبثَ  ُِؼَٔ، ٣غٞص ُِٔشًض إٔ ٣ِـ٢ رؼ٤٤٘ٚ، ُِٝٔشًض ٝكوبً ُٔب ٣شاٙ ٓ٘بعجبً إٔ

 .ٝعذد خذٓبد رُي أُؾٌْ إٕ

 ٓوقٞد ثٔخبُلخ ارلبه٤خ اُزؾ٤ٌْ، أٝ ٛزٙ اُوٞاػذ، أٝ ُْ ٣زقشف ثؾٌَ ٓ٘قق ٝؽ٤بد١ ث٤ٖ إرا هبّ أ١ ٓؾٌْ ثؾٌَ .2

رأخ٤ش أٝ ٓقبس٣ق ؿ٤ش ٓجشسح،  األهشاف، أٝ ُْ ٣وْ ثئعشاء اُزؾ٤ٌْ، أٝ ُْ ٣ؾزشى ك٤ٚ ثغٜذ ٓؼوٍٞ ُْٝ ٣ؾبٍٝ رلبد١ أ١

 .ُِؼَٔ ٣غٞص ُِٔشًض إٔ ٣ؼزجش رُي أُؾٌْ ؿ٤ش الئن

 ٣ٝغٞص أل١. رض٤ش ؽًٌٞبً ٓجشسح ؽٍٞ ؽ٤ذرٚ أٝ اعزوالُٚ ػ٠ِ أ١ ٓؾٌْ إرا رٞكشد ظشٝف ٣ؼزشك٣غٞص أل١ هشف إٔ  .3

ألعجبة ػِْ ثٜب ثؼذ رٔبّ  هشف إٔ ٣ؼزشك ػ٠ِ أ١ ٓؾٌْ هبّ ثزغ٤ٔزٚ أٝ ؽبسى ك٢ إعشاءاد رؼ٤٤٘ٚ، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ رُي

 .اُزؼ٤٤ٖ

٣ٞمؼ  ض ٝا٤ُٜئخ ٝع٤ٔغ األهشاف األخشٟ هِجبً خط٤بً االػزشاك ػ٠ِ ٓؾٌْ إٔ ٣شعَ إ٠ُ أُشً ػ٠ِ اُطشف اُز١ ٣ش٣ذ.4 

رُي، خالٍ خٔغخ ػؾش ٣ٞٓبً ٖٓ ػِٔٚ  ك٤ٚ أعجبة اػزشامٚ، ٝرُي خالٍ خٔغخ ػؾش ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ رؾ٤ٌَ ا٤ُٜئخ أٝ، ثؼذ

ف ا٥خش٣ٖ ػ٤ِٚ أٝ ٣ٞاكن ع٤ٔغ األهشا ٝإرا ُْ ٣٘غؾت أُؾٌْ أُؼزشك. أػالٙ (3) ٝ (2) ثأ١ ظشٝف أؽبسد إ٤ُٜب اُلوشربٕ

 .اُطِت اُخط٢، ٣قذس أُشًض هشاسٙ ثؾإٔ االػزشاك ػ٠ِ االػزشاك خالٍ خٔغخ ػؾش ٣ٞٓبً ٖٓ اعزالّ

 

 )04)انًبدح  

 انًحكًٍُ استجذال

اُزؼ٤٤ٖ أُوشسح  أُؾٌْ أُؼ٤ٖ أل١ عجت، كِِٔشًض عِطخ روذ٣ش٣خ ك٢ إٔ ٣وشس ٓب إرا ًبٕ ع٤زجغ إعشاءاد إرا روشس اعزجذاٍ.1

 .٣زجؼٜب أػالٙ أٝ إٔ ال (9) أُبدحك٢ 

ٖٓ  كئٕ أ١ كشفخ رٔ٘ؼ أل١ هشف إلػبدح رغ٤ٔخ ٓؾٌْ ٣غت إٔ رٔبسط خالٍ ٝاؽذ ٝػؾش٣ٖ ٣ٞٓبً  ٝإرا هشس أُشًض رُي،.2 

 .ٓؾٌْ ثذ٣َ ربس٣خ رجِـٚ ثوشاس أُشًض ٝإال أػزجش ٓز٘بصالً ػٜ٘ب، ٣ٝوّٞ أُشًض ثؼذٛب ثزؼ٤٤ٖ

ٓب إرا ًبٕ ع٤زْ  ا٤ُٜئخ، ٝثؼذ دػٞح األهشاف ُزوذ٣ْ ٓب ُذ٣ْٜ ٖٓ ٓالؽظبد، روشس ا٤ُٜئخ أُؼبد رؾ٤ٌِٜب ثٔغشد إػبدح رؾ٤ٌَ.3 

 .إػبدح اإلعشاءاد اُز٢ رْ إرجبػٜب عبثوبً ٝٗطبهٜب

 

 )05)انًبدح  

 الستكًبل اإلجزاءاد صالحُخ األغهجُخ

ا٥خش٣ٖ، ثؼذ  ثبُٔؾبسًخ ك٤ٜب ثؾٌَ ٓزٌشس، كِِٔؾ٤ٌٖٔ ا٤ُٜئخ أُؾبسًخ ك٢ ٓذاٝالرٜب أٝ ُْ ٣وْ إرا سكل أ١ ػنٞ ك٢.1 

أُذاٝالد ٝإفذاس أ١ هشاس أٝ أٓش أٝ ؽٌْ رؾ٤ٌْ ثـل  إخطبس أُشًض خط٤بً ثٜزا اُشكل أٝ ػذّ أُؾبسًخ، عِطخ اعزٌٔبٍ

 .أُؾٌْ اُ٘ظش ػٖ ؿ٤بة رُي

اُزؾ٤ٌْ ٝأ٣خ  االػزجبس أُشؽِخ اُز٢ ٝفَ إ٤ُٜب اُزؾ٤ٌْ، ػ٠ِ أُؾ٤ٌٖٔ ا٥خش٣ٖ إٔ ٣أخزٝا ك٢ ػ٘ذ ارخبر هشاس ثبعزٌٔبٍ.2 

٣ٝغت رًش أعجبة . ٓ٘بعجخ ٝكوبً ُظشٝف اُؾبٍ رجش٣شاد ٣وذٜٓب أُؾٌْ أُوقش ؽٍٞ ػذّ ٓؾبسًزٚ ٝأ٣خ أٓٞس أخشٟ ٣غذٜٝٗب

 .ٔوقشاُ أٝ أٓش أٝ ؽٌْ رؾ٤ٌْ ٣قذسٙ أُؾٌٕٔٞ ا٥خشٕٝ دٕٝ ٓؾبسًخ أُؾٌْ ارخبر هشاس اعزٌٔبٍ اُزؾ٤ٌْ ك٢ أ١ هشاس

إثالؽ األهشاف  ا٥خشٕٝ ك٢ أ١ ٝهذ ػذّ االعزٔشاس ك٢ اُزؾ٤ٌْ ثذٕٝ ٓؾبسًخ أُؾٌْ أُوقش، كؼ٤ِْٜ إرا هشس أُؾٌٕٔٞ.3 

٣ؾ٤َ األٓش إ٠ُ أُشًض إلُـبء رؼ٤٤ٖ رُي أُؾٌْ  ٝأُشًض ًزبثخ ثزُي اُوشاس، ٝك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ٣غٞص ُْٜ أٝ أل١ هشف إٔ

 .أػالٙ (14) ُِٔبدحٝرؼ٤٤ٖ ٓؾٌْ ثذ٣َ ٝكوبً 

 

 )06)انًبدح  

 ثبنتعٍُُ االختصبص

 .(15)، (14)، (13)، (12)، (11)، (9)، (8) رز٠ُٞ اُِغ٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ٜٓٔخ أُشًض ك٢ رؼ٤٤ٖ ا٤ُٜئخ ٝكوبً ُِٔٞاد
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 اإلجزاءاد

 )07)انًبدح 
 أحكبو عبيخ

ألٌة   حالة عدم وجود نص فً هذه القواعد فتخضع تخضع اإلجراءات المتبعة أمام الهٌئة ألحكام هذه القواعد، وفً .1 

 .الهٌئة إذا لم ٌتفق األطراؾ على ذلك قواعد ٌختارها األطراؾ أو تقررها

 رنٖٔ ؽقٍٞ ًَ هشف ػ٠ِ كشفخ ًبِٓخ بد ٝإٔك٢ ع٤ٔغ األؽٞاٍ، ػ٠ِ ا٤ُٜئخ إٔ روّٞ ثؼِٜٔب ثئٗقبف ٝؽ٤ .2 

 .ُؼشك دػٞاٙ 
 

 )08)انًبدح 

 َمم انًهف إنً انهُئخ

أُوذٓخ ػ٠ِ ؽغبة  أُشًض ٗغخخ ٖٓ ِٓق اُذػٟٞ إ٠ُ ا٤ُٜئخ ثٔغشد رؾ٤ٌِٜب، ٝرُي ؽش٣طخ رغذ٣ذ اُذكؼخ ٣شعَ

 .أُشؽِخ اُزٌب٤ُق اُز٢ ٣طِجٜب أُشًض ك٢ ٛزٙ

  

 )09)انًبدح 

 انشيُُخ انًهمتعذَم 

وال ٌسري . اتفاقٌة التحكٌم أو نصت علٌها هذه القواعد ٌجوز أن ٌتفق األطراؾ على تقصٌر المهل الزمنٌة التً تضمنتها .1  

 .بعد تشكٌل الهٌئة إال بموافقة الهٌئة مثل هذا االتفاق إذا تم إبرامه

بصالحٌة تمدٌد أي مهلة زمنٌة تحددها اتفاقٌة التحكٌم أو  ذاتها،تمتع الهٌئة، بناء على طلب أحد األطراؾ أو من تلقاء  .2  

وجهة  إجراء التحكٌم أو إصدار قرارات الهٌئة، على أن تمنح األطراؾ فرصة مناسبة إلبداء هذه القواعد، وذلك لؽاٌات
 .نظرهم

ٖٓ أعَ ه٤بّ ا٤ُٜئخ أٝ اُِغ٘خ  سأد إٔ رُي الصٓبً  ٣غٞص ُِغ٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ثٔجبدسح ٜٓ٘ب إٔ رٔذد أ١ ِٜٓخ ص٤٘ٓخ إرا.3 

 .ُٜزٙ اُوٞاػذ اُز٘ل٤ز٣خ ثز٘ل٤ز ٜٓبٜٓب ٝكوبً 

  

 )21)انًبدح 

 يكبٌ انتحكُى

وجود مثل هذا االختٌار، ٌتم إجراء التحكٌم فً دبً، ما  وفً حالة عدم. ٌجوز لألطراؾ االتفاق كتابة على مكان التحكٌم .1  

 .خطٌاً  آخر أنسب وذلك فً ضوء جمٌع الظروؾ وبعد إعطاء األطراؾ فرصة إلبداء رأٌهممكاناً  لم تقرر اللجنة التنفٌذٌة أن

االجتماعات فً أي مكان تراه مناسباً، كما ٌجوز لها أن  ٌجوز للهٌئة بعد التشاور مع األطراؾ أن تعقد الجلسات أو .2 

 .تختاره تتداول فً أي مكان

 .التحكٌمٌعتبر حكم التحكٌم أنه صادر فً مكان .3  

 

 )20)انًبدح 

 انهغخ

 .إجراءات التحكٌم هً لؽة اتفاقٌة التحكٌم ما لم ٌتفق األطراؾ على خالؾ ذلك، تكون اللؽة التً تبدأ فٌها .1  

التنفٌذٌة أن تقرر أي من تلك اللؽات تكون اللؽة التً تبدأ بها  إذا كانت اتفاقٌة التحكٌم مكتوبًة بأكثر من لؽة، ٌجوز للجنة.2 

 .لؽة إذا نصت اتفاقٌة التحكٌم على أن تتم إجراءات التحكٌم بأكثر من إجراءات التحكٌم، إال

مع األخذ باالعتبار أي مالحظات لألطراؾ وجمٌع  تمتع الهٌئة بعد تشكٌلها بصالحٌة تحدٌد لؽة التحكٌم أو لؽاته،.3 

 .بالقضٌة الظروؾ المتعلقة

http://www.diac.ae/idias/rules/Arb.Rules%202007/4THE%20PROCEEDINGS/
http://www.diac.ae/idias/rules/Arb.Rules%202007/4THE%20PROCEEDINGS/
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 .ثِـبد ؿ٤ش ُـخ اُزؾ٤ٌْ إ٠ُ ُـخ اُزؾ٤ٌْ أٝ ثؼل أُغز٘ذاد اُز٢ هذٓذ ٣غٞص ٤ُِٜئخ إٔ روشس ٝعٞة رشعٔخ ًَ.4 

  

 )22)انًبدح 

  االجتًبع انتًهُذٌ

، روّٞ ا٤ُٜئخ ثئثالؽ (11)ٝسد ك٢ ٗـ أُبدح  خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ إسعبٍ أُِق إ٠ُ ا٤ُٜئخ، ٝكوبً ُٔب

ًٔب روّٞ ا٤ُٜئخ ثز٘ظ٤ْ عذٍٝ أَُٜ اُض٤٘ٓخ ُزوذ٣ْ . االعزٔبعٛزا  األهشاف ثزبس٣خ االعزٔبع اُز٤ٜٔذ١ ٌٝٓبٕ

 .ٝأُزًشاد ٝاُِٞائؼ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ أُوشس ك٢ ٓب ٢ِ٣ أُغز٘ذاد

 )23)انًبدح  

 انذعىي يذكزح

علٌه أن ٌقدم مذكرة الدعوى إلى الهٌئة وإلى المدعى  إذا لم تكن مذكرة الدعوى قد قدمت مع طلب التحكٌم، فعلى المدعً.1 

الحقة  ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ استالمه إشعاراً من المركز بتشكٌل الهٌئة، أو فً أي مهلة وأن ٌزود المركز بنسخة منها خالل
 .تسمح بها الهٌئة

القانونٌة الداعمة للدعوى، بما فً ذلك بٌاناً بمطالبة  ٌجب أن تحتوي مذكرة الدعوى على بٌان كامل بالوقائع والحجج.2 

 .المدعً

  .االستناد إلٌها مع جدول ٌبٌن هذه المستندات ٌجب أن تتضمن مذكرة الدعوى األدلة المستندٌة التً ٌرؼب المدعً.3 

  

 )24)انًبدح  

 انذفبع يذكزح

من المركز بتشكٌل الهٌئة، أٌهما ٌأتً الحقاً، على  خالل ثالثٌن ٌوماً من استالم مذكرة الدعوى أو من استالم إشعار.1 

 .إلى الهٌئة وإلى المدعً وأن ٌزود المركز بنسخة منها المدعى علٌه أن ٌقدم مذكرة الدفاع

 .االستناد إلٌها مع جدول ٌبٌن هذه المستندات ٌرفق مع مذكرة الدفاع األدلة المستندٌة التً ٌرؼب المدعى علٌه.2 

علٌها فً مذكرة الدفاع، أو فً أحوال استثنائٌة،  التأكٌد عند وجود دعوى متقابلة لدى المدعى علٌه فٌجب تقدٌمها أو.3 

 وٌجب أن تحتوي الدعوى المتقابلة على التفاصٌل. إجراءات التحكٌم وذلك بموافقة الهٌئة تقدٌمها فً مرحلة متأخرة من
 .(23) واألدلة المستندٌة المقررة فً الفقرتٌن الثانٌة والثالثة من المادة

  

 )25)انًبدح  

 اإلضبفُخ بثُخانًذكزاد انكت

إضافٌة أو أن تطلبها إضافة إلى مذكرة الدعوى ومذكرة  ٌجوز للهٌئة وفقاً لسلطتها التقدٌرٌة أن تسمح بتقدٌم مذكرات.1 

 .الالزمة لتقدٌم هذه المذكرات الدفاع، وأن تحدد المهل الزمنٌة

وتسري المهل الزمنٌة المحددة . رداً على ما ورد فٌهاٌقدم  إذا قدمت دعوى متقابلة أو تم التأكٌد علٌها، فعلى المدعً أن.2 

 .على هذا الرد( 24)المادة  فً الفقرة األولى من

المذكرات الكتابٌة، بما فً ذلك مذكرة الدعوى ومذكرة  ال ٌجوز أن تتجاوز المهل الزمنٌة التً حددتها الهٌئة لتبادل.3 

 ً  .ٌبرره تزٌد من المهل الزمنٌة إذا خلصت إلى أن التمدٌد له ماولكن ٌجوز للهٌئة أن  .الدفاع، خمسة وأربعٌن ٌوما
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 )26)انًبدح  

 وتعذَم يذكزح انذعىي أو يذكزح انذفبع انًطبنجبد انجذَذح

أو ادعائه المتقابل أو  دعواه  األطراؾ أن ٌعدل مع مراعاة أي اتفاق بٌن األطراؾ على خالؾ ذلك، ٌجوز ألي من.1 

إلى  إجراءات التحكٌم، إال إذا وجدت الهٌئة أنه ال ٌجوز السماح بمثل ذلك التعدٌل بالنظر دفاعه، أو ٌضٌؾ إلٌها، أثناء سٌر
 .للطرؾ اآلخر أو ألٌة ظروؾ أخرى طبٌعته، أو التأخٌر الذي ٌمكن أن ٌؤدي إلٌه، أو اإلجحاؾ الذي قد ٌسببه ذلك

ٌجوز ألي طرؾ أن ٌقدم طلبات أو دعاوى متقابلة جدٌدة  مذكرة الدعوى ومذكرة الدفاع والدعوى المتقابلة، البعد تقدٌم .2 

التحكٌم  االعتبار طبٌعة تلك الطلبات الجدٌدة أو الدعاوى المتقابلة والمرحلة التً وصل إلٌها ما لم تسمح الهٌئة بذلك آخذة فً
 .وأٌة ظروؾ أخرى

  

 )27(انًبدح  

 وانجُُبد اإلثجبدعتء 

 .أو دفاعه ٌتحمل كل طرؾ عبء إثبات الوقائع التً ٌستند إلٌها لدعم ادعائه.1  

اإلتباع ومدى قبول أو ارتباط أو وزن البٌنة التً ٌقدمها أي من  تتمتع الهٌئة بسلطة تقدٌرٌة لتحدٌد قواعد اإلثبات الواجبة.2 

تبادل مثل هذه  تحدد الوقت والطرٌقة والصٌؽة التً ٌجب أن ٌتم وفقاً لهاولها كذلك أن . رأي خبرة األطراؾ حول واقعة أو
 .البٌنة بٌن األطراؾ وكٌفٌة تقدٌمها إلى الهٌئة

األطراؾ أو من تلقاء ذاتها أن تأمر أحد األطراؾ بتقدٌم  فً أي وقت خالل التحكٌم، ٌجوز للهٌئة بناء على طلب أي من.3 

للخبٌر  وٌجوز للهٌئة أن تأمر أي طرؾ أن ٌتٌح لها أو. ة التً تراها ضرورٌة أو مالئمةالمد مستندات أو أدلة أخرى خالل
 .سٌطرته المعٌن من قبلها أو للطرؾ اآلخر تفتٌش أو اختبار أي ممتلكات بحوزته أو تحت

وقع أو ممتلكات وفقاً تقوم بتفتٌش أو أن تطلب تفتٌش أي م ٌجوز للهٌئة بناء على طلب أحد األطراؾ أو من تلقاء ذاتها أن.4 

 .مناسباً  لما تراه

  

 )28)انًبدح 

 انسًبع جهسبد

ٌّنات من خالل الشهود، بمن فٌهم شهود الخبرة، أو لعقد  بناء على طلب أحد األطراؾ، تعقد الهٌئة جلسة سماع لتقدٌم.1  الب

الجلسات أم  كانت ستعقد مثل تلك الجلسة أووفً ؼٌاب مثل هذا الطلب، تقرر الهٌئة ما إذا . لكلٌهما جلسة مناقشة شفوٌة، أو
ٌستمر السٌر فً اإلجراءات وذلك فقط على أساس  وإذا لم ٌتم عقد جلسات استماع،. ال، وأن تحدد المدد الزمنٌة لعقدها

 .تقدٌمها المستندات وأٌة مواد أخرى تم

 .تارٌخ الجلسة ووقتها ومكانهاٌحدد  فً حالة عقد جلسة سماع، ترسل الهٌئة لألطراؾ إشعاراً مسبقاً .2 

 .خالؾ ذلك كتابة أو تقرر الهٌئة خالؾ ذلك تكون جمٌع الجلسات واالجتماعات سرٌة ما لم ٌتفق األطراؾ على.3 

 .تحدد شكله تقرر الهٌئة إذا ما كان سٌتم عمل محضر ألي جلسة، وإذا قررت ذلك.4 

إعالمه حسب األصول، فللهٌئة سلطة االستمرار  ول، بالرؼم منإذا أخفق أي من األطراؾ فً الحضور بدون عذر مقب.5 

 .فً إجراء جلسة السماع

  

 )29)انًبدح 

 انشهىد

السماع، أن ٌقوم كل طرؾ بالكشؾ  فً حالة وجود شهود، فٌتوجب خالل خمسة عشر ٌوماً على األقل قبل تارٌخ جلسة.1 

لذٌن ٌرؼب فً استدعائهم وموضوع شهادتهم ومدى ارتباطها ا للهٌئة والطرؾ اآلخر عن هوٌة وعنوان كٍل من الشهود
  .واللؽات التً سٌستخدمها الشهود فً اإلدالء بشهادتهم بالمسائل قٌد التحكٌم

ارتباطه بالدعوى، سواء كان شاهداً  للهٌئة سلطة تقٌٌد حضور أي شاهد، وذلك على أساس تجنب تكرار البٌنة أو عدم.2 

 .خبرةعلى الوقائع أو شاهد 

وٌجوز للهٌئة أن تقوم بطرح األسئلة  .ٌجوز لكل طرؾ أن ٌستجوب أي شاهد ٌقدم دلٌالً شفهٌاً وذلك تحت إشراؾ الهٌئة.3 
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 .فً أي مرحلة من مراحل استجواب الشهود

ؼٌرها، إفادات مشفوعة بالٌمٌن أو  ٌجوز أن تقدم شهادة الشهود كتابة، سواء على شكل تصرٌحات موقعة أو على شكل.4 

وفً هذه الحالة ٌجوز للهٌئة أن تشترط لقبول الشهادة توفٌر . تحدده الهٌئة وذلك بناًء على اختٌار أي من األطراؾ أو وفقاً لما
 .حضور الشهود لإلدالء بشهادتهم شفاهة إمكانٌة

 .عٌهشاهد ٌستد تحمل كل طرؾ مسؤولٌة اتخاذ الترتٌبات العملٌة لتوفٌر وجود وتؽطٌة تكالٌؾ أي.5 

اإلجراءات، خاصًة أثناء شهادة الشهود  تحدد الهٌئة ما إذا كان بإمكان أي شاهد أن ٌنسحب أثناء أي مرحلة من مراحل.6 

 .اآلخرٌن

 للقواعد اآلمرة فً القانون اإلجرائً الواجب تطلب الهٌئة من الشهود أداء الٌمٌن أمامها قبل تقدٌم البٌنة وذلك وفقاً .7 
 .التطبٌق

 

 (31)انًبدح 

 انخجزاء انًعُُىٌ يٍ لجم انهُئخ
. ٣غٞص ٤ُِٜئخ، ثؼذ اُزؾبٝس ٓغ األهشاف، إٔ رؼ٤ٖ خج٤شاً ٓغزوالً أٝ أًضش ٤ُوذّ ُٜب روش٣شاً ؽٍٞ أٓٞس ٓؼ٤٘خ رؾذدٛب ا٤ُٜئخ ُٚ .1

زجبس أ٣خ ٓالؽظبد ٣وذٜٓب ٣ٝزْ رض٣ٝذ األهشاف ث٘غخخ ٖٓ ٝص٤وخ رؾذ٣ذ ٜٓبّ اُخج٤ش اُز٢ رنؼٜب ا٤ُٜئخ ثؼذ إٔ رأخز ثبالػ

 .ٝػ٠ِ اُخج٤ش إٔ ٣ٞهغ رؼٜذاً ثبُؾلبظ ػ٠ِ اُغش٣خ. األهشاف

٣غٞص ٤ُِٜئخ إٔ رطِت ٖٓ أ١ هشف إٔ ٣ضٝد اُخج٤ش ثأ٣خ ٓؼِٞٓبد أٝ ٓغز٘ذاد راد فِخ، أٝ إٔ ٣ز٤ؼ ُِخج٤ش اإلٌٓب٤ٗخ  .2

اف ٓغ اُخج٤ش ؽٍٞ ٓذٟ اسرجبه رِي أُؼِٞٓبد أٝ أ١ ٗضاع ٣ضٞس ث٤ٖ أ١ ٖٓ األهش. ُزلز٤ؼ اُجنبئغ أٝ أُٔزٌِبد أٝ أُٞهغ

 .اُجنبئغ ٣ؾبٍ إ٠ُ ا٤ُٜئخ ُِجذ ك٤ٚ

. ػ٘ذ اعزالّ روش٣ش اُخج٤ش رشعَ ا٤ُٜئخ ٗغخخ ٓ٘ٚ إ٠ُ األهشاف ٓغ ٓ٘ؾْٜ كشفخ إلثذاء سأ٣ْٜ ًزبثخ ؽٍٞ رُي اُزوش٣ش .3

 .٣ٝغٞص أل١ هشف إٔ ٣لؾـ أ١ ٓغز٘ذ اػزٔذ ػ٤ِٚ اُخج٤ش ك٢ إفذاس روش٣شٙ

٣ٝغٞص ُألهشاف خالٍ رِي . ٣ؾقَ األهشاف ػ٠ِ كشفخ ُٔ٘بهؾخ اُخج٤ش خالٍ عِغخ اعزٔبع ث٘بء ػ٠ِ هِت أ١ ْٜٓ٘ .4

 .اُغِغخ إٔ ٣طِجٞا ؽٜٞد خجشح ُزوذ٣ْ ؽٜبدرْٜ ؽٍٞ أُغبئَ ٓؾَ اُ٘وبػ

ٖٓ ا٤ُٜئخ إ٠ُ عِطخ ٣ٝخنغ سأ١ أ١ ؽبٛذ خجشح ٣وذّ ؽٍٞ أُغأُخ أٝ أُغبئَ اُز٢ ًبٗذ ٓطشٝؽخ ػ٠ِ اُخج٤ش أُؼ٤ٖ  .5

ا٤ُٜئخ اُزوذ٣ش٣خ، ٝرُي ٖٓ ؽ٤ش رو٤٤ْ رِي أُغبئَ ك٢ مٞء ًبكخ اُظشٝف أُزؼِوخ ثبُون٤خ، ٓب ُْ ٣ٌٖ األهشاف هذ ارلوٞا ػ٠ِ 

 .إٔ رٌٕٞ اُ٘ز٤غخ اُز٢ ٣زٞفَ إ٤ُٜب اُخج٤ش أُؼ٤ٖ ٖٓ هجَ ا٤ُٜئخ ٜٗبئ٤خً ثؾإٔ رِي أُغأُخ

ِٓؾن رٌب٤ُق "٤ٖ ٖٓ ا٤ُٜئخ ٝكوبً ُٜزٙ أُبدح ٖٓ هجَ األهشاف ٝكوبً ُِٔٞاد اُٞاسدح ك٢ رغذد أرؼبة ٝٓقبس٣ق اُخج٤ش أُؼ .6

 ".اُزؾ٤ٌْ

 (30)انًبدح 

 انتذاثُز انًؤلتخ وانتحفظُخ
ٓغ األخز ثبالػزجبس ٓب هذ ر٘ـ ػ٤ِٚ اُوٞاػذ ا٥ٓشح ُِوبٕٗٞ اُٞاعت اُزطج٤ن، ٣غٞص ٤ُِٜئخ ث٘بء ػ٠ِ هِت أ١ ٖٓ األهشاف،  .1

أٝآش ر٤ٜٔذ٣خ أٝ إٔ رزخز أ٣خ رذاث٤ش ٓؤهزخ أٝ رؾلظ٤خ رشاٛب مشٝس٣خ، ثٔب ك٢ رُي األٝآش ٝاُزذاث٤ش اُالصٓخ ُِؾلبظ  إٔ رقذس

. ػ٠ِ اُجنبئغ اُز٢ رؾٌَ عضءاً ٖٓ ٓٞمٞع اُ٘ضاع، ٓضَ األٓش ثئ٣ذاػٜب ُذٟ ؽخـ صبُش أٝ ث٤غ اُجنبئغ أُؼشمخ ُِزِق

 .٣وذٓٚ اُطشف اُز١ ٣طِت ارخبر ٛزٙ اإلعشاءاد ٝرُي هجَ اإلرٕ ثٜب ٣ٝغٞص ٤ُِٜئخ إٔ رؾزشه روذ٣ْ مٔبٕ ٓالئْ

 .٣غٞص إٔ رأخز األٝآش ٝاُزذاث٤ش أُوشسح ثٔٞعت ٛزٙ أُبدح ؽٌَ هشاس رؾ٤ٌْ ٓؤهذ أٝ ر٤ٜٔذ١ .2

أٝ ُِذػٟٞ  إرا روذّ أؽذ األهشاف ثطِت إ٠ُ عٜخ هنبئ٤خ ٓخزقخ الرخبر رذاث٤ش ٓؤهزخ أٝ رؾلظ٤خ أٝ ُزوذ٣ْ مٔبٗبد ُِذػٟٞ .3

 .أُزوبثِخ أٝ ُز٘ل٤ز أ١ ٖٓ اُزذاث٤ش أٝ األٝآش اُز٢ فذسد ػٖ ا٤ُٜئخ، كئٕ رُي ُٖ ٣ؼذ رؼبسمبً ٓغ ارلبم اُزؾ٤ٌْ أٝ ر٘بصالً ػ٘ٚ

ػ٠ِ اُطشف اُز١ ٣وذّ ٓضَ ٛزا اُطِت أٝ ٣غؼ٠ ُِؾقٍٞ ػ٠ِ ٛزٙ اُزذاث٤ش إٔ ٣خطش أُشًض ثذٕٝ أ١ رأخ٤ش ثزُي اُطِت أٝ  .4

 .ٝػ٠ِ أُشًض إٔ ٣وّٞ ثئخطبس ا٤ُٜئخ ثزُي. ث٤ش اُز٢ ارخزرٜب اُغٜخ اُونبئ٤خ أُخزقخثزِي اُزذا

 (32)انًبدح 

 اإلخالل ثبإلجزاءاد

، ٣غٞص ٤ُِٜئخ إٔ رشكل االعزٔشاس ك٢ (23)إرا أخلن أُذػ٢، دٕٝ إثذاء ػزس ٓجشس، ك٢ روذ٣ْ ٓزًشح اُذػٟٞ ٝكوبً ُِٔبدح  .1

 .ا٤ُٜئخ ٖٓ االعزٔشاس ك٢ اُجذ ك٢ أ١ دػٟٞ ٓزوبثِخ ٣ض٤شٛب أُذػ٠ ػ٤ِٚ ك٢ اُشد ٗظش اُذػٟٞ، إال إٔ رُي ال ٣ٔ٘غ

، ٣غٞص ٤ُِٜئخ سؿْ رُي إٔ رجبؽش ك٢ (24)إرا أخلن أُذػ٠ ػ٤ِٚ، ثذٕٝ إثذاء ػزس ٓجشس، ك٢ روذ٣ْ ٓزًشح اُذكبع ٝكوبً ُِٔبدح  .2

 .إعشاءاد اُزؾ٤ٌْ ٝإفذاس ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ
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ؽش ك٢ إعشاءاد اُزؾ٤ٌْ ٝإٔ رقذس ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ إرا أخلن أؽذ األهشاف دٕٝ إثذاء ػزس ٓجشس ك٢ ًٔب ٣غٞص ٤ُِٜئخ إٔ رجب .3

 .ػشك هن٤زٚ خالٍ اُلزشح اُض٤٘ٓخ اُز٢ رؾذدٛب ا٤ُٜئخ

إرا أخلن أؽذ األهشاف، دٕٝ إثذاء ػزس ٓجشس، ك٢ االُزضاّ ثأ١ ٗـ ٖٓ ٗقٞؿ ٛزٙ اُوٞاػذ ٝأ١ ٓطِت ٖٓ ٓزطِجبرٜب أٝ  .4

 .ٙ ا٤ُٜئخ، ٣غٞص ٤ُِٜئخ إٔ رغز٘زظ ٖٓ رُي ٓب رشاٙ ٓ٘بعجبً أ١ أٓش رقذس

 (33)انًبدح 

 انمىاعذ انمبَىَُخ انىاججخ انتطجُك عهً يىضىع انُشاع

ٝإرا . اُوٞا٤ٖٗ أٝ اُوٞاػذ اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ ٣خزبس األهشاف رطج٤وٜب ػ٠ِ ٓٞمٞع اُ٘ضاع/رجذ ا٤ُٜئخ ك٢ اُ٘ضاع ٝكوبً ُِوبٕٗٞ .1

 .اُوٞا٤ٖٗ أٝ اُوٞاػذ اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ رشاٛب أًضش ٓالءٓخ/شاف ُْ ٣غزخذٓٞا ٛزا اُخ٤بس، رطجن ا٤ُٜئخ اُوبٕٗٞٝعذد ا٤ُٜئخ إٔ األه

٣ُلغش اخز٤بس هبٕٗٞ دُٝخ ٓؼ٤٘خ ػ٠ِ أٗٚ إؽبسح ٓجبؽشح إ٠ُ رطج٤ن اُوبٕٗٞ أُٞمٞػ٢ ُزِي اُذُٝخ ٤ُٝظ ُوٞاػذ ر٘بصع  .2

 .اُوٞا٤ٖٗ

٣زنٜٔ٘ب أ١ ػوذ ر١ فِخ ٝأُٔبسعبد    اُ٘ضاع ٓغ أخزٛب ك٢ االػزجبس اُؾشٝه اُز٢ ك٢ ع٤ٔغ األؽٞاٍ، رجذ ا٤ُٜئخ ك٢ .3

 .اُزغبس٣خ اُغبس٣خ

ٝرُي كوو إرا ًبٕ األهشاف هذ ارلوٞا فشاؽخ ًٝزبثخ ػ٠ِ " اُؼذاُخ ٝاإلٗقبف"أٝ ثٔجذأ " اُقِؼ"٤ُِٜئخ عِطخ األخز ثٔجذأ  .4

 .ٓ٘ؾٜب ٛزٙ اُغِطخ

 (34)انًبدح 

 اَتهبء اإلجزاءاد

 .رؼِٖ ا٤ُٜئخ اٗزٜبء اإلعشاءاد ػ٘ذٓب روز٘غ إٔ األهشاف هذ ؽقِٞا ػ٠ِ كشفخ ًبك٤خ ُزوذ٣ْ ٓغز٘ذارْٜ ٝث٤٘برْٜ .1

٣غٞص ٤ُِٜئخ ثبخز٤بسٛب، أٝ ث٘بء ػ٠ِ هِت ٓوذّ ٖٓ أؽذ األهشاف، إٔ روشس إػبدح كزؼ اإلعشاءاد اُز٢ أَػِ٘ذ اٗزٜبءٛب ٝرُي  .2

 .را سأد ُظشٝف اعزض٘بئ٤خ إٔ رُي مشٝس٣بً ك٢ أ١ ٝهذ هجَ إفذاس ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ إ

 .ثؼذ اٗزٜبء اإلعشاءاد، رجبؽش ا٤ُٜئخ ك٢ إفذاس ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ .3

 (35)انًبدح 

 انتُبسل
إرا ػِْ أ١ هشف أٗٚ ُْ ٣زْ االُزضاّ ثأ١ ؽٌْ أٝ ٓطِت ٗقذ ػ٤ِٚ ٛزٙ اُوٞاػذ أٝ أ١ هٞاػذ أخشٟ ٝاعجخ اُزطج٤ن ػ٠ِ 

خ، ٝٓغ رُي ربثغ اُزؾ٤ٌْ دٕٝ إٔ ٣زوذّ ثبػزشاك كٞس١ ػ٠ِ رُي، ك٤ؼزجش أٗٚ ر٘بصٍ ر٘بصالً اإلعشاءاد أٝ أ١ ٖٓ أٝآش ا٤ُٜئ

 .ٓطِوبً ػٖ ؽوٚ ك٢ االػزشاك

 

 التحكيم قرارات

 )36)انًبدح 

 انتحكُى انًههخ انشيُُخ إلصذار حكى

 ارلبهًب ٖٓ األهشاف ػ٠ِ رطج٤ن األؽٌبّ اُٞاسدح ك٢ ٛزٙ أُبدح ثؾإٔ رٔذ٣ذ أُِٜخ إؽبُخ اُ٘ضاع ٝكوبً ُٜزٙ اُوٞاػذ ٣ؼزجشإٕ 1.

 .اُالصٓخ إلفذاس ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ اُٜ٘بئ٢

سئ٤ظ  خالٍ عزخ أؽٜش ٖٓ ربس٣خ اعزالّ أُِق ٖٓ هجَ أُؾٌْ أُ٘لشد أٝ ٖٓ ػ٠ِ ا٤ُٜئخ إٔ رقذس ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ اُٜ٘بئ2٢.

 .ًبٗذ ا٤ُٜئخ ٌٓٞٗخ ٖٓ صالصخ ٓؾ٤ٌٖٔ أٝ أًضش ا٤ُٜئخ إرا

 .اُض٤٘ٓخ ُغزخ أؽٜش إمبك٤خ ٣غٞص ٤ُِٜئخ ثٔجبدسح ٜٓ٘ب إٔ رغذد أُِٜخ3.

اُز٘ل٤ز٣خ  أُِٜخ ُلزشح إمبك٤خ أخشٟ ث٘بًء ػ٠ِ هِت ٓغجت ٖٓ ا٤ُٜئخ أٝ ثٔجبدسح ٖٓ اُِغ٘خ ٣غٞص ُِغ٘خ اُز٘ل٤ز٣خ إٔ روشس رٔذ٣ذ4.

 .هشسد أٗٚ ٖٓ اُنشٝس١ اُو٤بّ ثزُيإرا 

اؽزغبثٜب  أػالٙ ك٢ األؽٞاٍ اُز٢ ٣زْ ك٤ٜب رٞه٤ق أٝ رؼ٤ِن إعشاءاد اُزؾ٤ٌْ أٓبّ ا٤ُٜئخ، ٣ٝؼٞد ٣زٞهق اؽزغبة أُِٜخ أُؾذدح5.

ذح أُزجو٤خ أهَ ٖٓ ٝإرا ًبٗذ أُ. اإلعشاءاد أٝ اٗزٜبئٚ صب٤ٗخ اػزجبساً ٖٓ ربس٣خ رجِؾ ا٤ُٜئخ ثضٝاٍ اُغجت اُز١ أدٟ إ٠ُ رؼ٤ِن

 .ًبَٓ اُؾٜش، رٔذد اُلزشح ُؾٜش

http://www.diac.ae/idias/rules/Arb.Rules%202007/5THE%20AWARDS/
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 )37)انًبدح 

 انتحكُى حكى

 .أٝ إػذاد٣خ أٝ عضئ٤خ أٝ أؽٌبّ رؾ٤ٌْ ٜٗبئ٤خ ٤ُِٜئخ إٔ رقذس هشاساد ر٤ٜٔذ٣خ أٝ ٓؤهزخ 1. 

ثٔٞعت ٛزٙ اُوٞاػذ رؼٜذاً  ٣ٝؼزجش االرلبم ػ٠ِ اُزؾ٤ٌْ. ٜٗبئ٤خ ِٝٓضٓخ ُألهشاف رقذس ع٤ٔغ هشاساد اُزؾ٤ٌْ ًزبثخ ٝرٌٕٞ 2. 

ك٢ أ١ ؽٌَ ٖٓ أؽٌبٍ االعزئ٘بف أٝ  األهشاف ثز٘ل٤ز أ١ ؽٌْ رؾ٤ٌْ كٞساً ٝثذٕٝ رأخ٤ش، ٣ٝز٘بصٍ األهشاف ٜٗبئ٤بً ػٖ ؽوْٜ ٖٓ

 .هنبئ٤خ ٝرُي مٖٔ اُؾذٝد اُز٢ ٣غٔؼ ك٤ٜب ثٜزا اُز٘بصٍ أُشاعؼخ أٝ إػبدح اُزوبم٢ ُذٟ أ١ ٓؾٌٔخ أٝ عِطخ

٣غت إٔ ٣قذس أ١ ؽٌْ رؾ٤ٌْ أٝ أٓش أٝ أ١ هشاس آخش فبدس ٖٓ ا٤ُٜئخ  ُز٢ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٜب أًضش ٖٓ ٓؾٌْ،ك٢ األؽٞاٍ ا 3. 

أ١ هشاس آخش ٖٓ  ٝإرا ُْ رزؾون األؿِج٤خ، ٣قذس ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ أٝ األٓش أٝ. ٣زلن األهشاف ػ٠ِ خالف رُي ثبألؿِج٤خ، ٓب ُْ

 .سئ٤ظ ا٤ُٜئخ ثٔلشدٙ

 فذٝس اُؾٌْ ٌٝٓبٕ اُزؾ٤ٌْ ذ ربس٣خ٣غت إٔ ٣زنٖٔ ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ رؾذ٣ 4. 

ث٢ُ٘ ػ٤ِٜب إال إرا ارلن األهشاف ػ٠ِ أٗٚ ال ٣زٞعت رًش األعجبة ًٝبٕ اُوبٕٗٞ  ٣غت إٔ ٣زنٖٔ ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ األعجبة اُز٢ 5. 

 .ػ٠ِ اُزؾ٤ٌْ ال ٣زطِت رًش األعجبة أُطجن

أؿِج٤خ أُؾ٤ٌٖٔ، أٝ ك٢ اُؾبُخ أُزًٞسح ك٢ اُغِٔخ اُضب٤ٗخ ٣ٌٝل٢ ك٢ رُي رٞه٤غ  ٣غت ػ٠ِ ا٤ُٜئخ إٔ رٞهغ ػ٠ِ ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ 6. 

ٝأخلن أؽذْٛ ك٢ اُزٞه٤غ دٕٝ ػزس  ٝإرا ًبٗذ ا٤ُٜئخ ٌٓٞٗخ ٖٓ أًضش ٖٓ ٓؾٌْ. اُلوشح اُضبُضخ أػالٙ رٞه٤غ سئ٤ظ ا٤ُٜئخ ٖٓ

 .رٞه٤ؼٚ ٓوجٍٞ، ك٤غت إٔ ٣ٞمؼ ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ عجت ؿ٤بة

ا٥ٓشح ُوبٕٗٞ ٝاعت اُزطج٤ن ٣زقَ ثئفذاس ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ، ٣غٞص ُجبه٢ أُؾ٤ٌٖٔ،  ؿإرا أخلن أ١ ٓؾٌْ ك٢ ٓشاػبح اُ٘قٞ 7. 

اُظشٝف اُز٢ أدد إ٠ُ إخلبم  ٓ٘ؾٚ كشفخ ٓ٘بعجخ ُِو٤بّ ثزُي، إٔ ٣غزٔشٝا ثبإلعشاءاد ك٢ ؿ٤بثٚ ٝإٔ ٣زًشٝا ك٢ ؽٌْٜٔ ثؼذ

 .اُزؾ٤ٌْ أُؾٌْ األخش ك٢ أُؾبسًخ ك٢ إفذاس ؽٌْ

ك٢ ػذد ٖٓ اُ٘غخ األف٤ِخ اٌُبك٤خ ُزض٣ٝذ ًَ هشف ٝع٤ٔغ أػنبء ا٤ُٜئخ  ٌْ اُزؾ٤ٌْ إ٠ُ أُشًضػ٠ِ ا٤ُٜئخ إسعبٍ ؽ 8. 

أُؾ٤ٌٖٔ ثؾشه إٔ  ٣ٝوّٞ أُشًض سع٤ٔبً ثئسعبٍ ٗغخخ أف٤ِخ ٖٓ ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ إ٠ُ ًَ هشف ٝأُؾٌْ أٝ .ٝأُشًض ث٘غخخ

 ."ِٓؾن رٌب٤ُق اُزؾ٤ٌْ"اد اُٞاسدح ك٢ ُِٔٞ ٣ٌٕٞ هذ رْ رغذ٣ذ رٌب٤ُق اُزؾ٤ٌْ ٝاألرؼبة إ٠ُ أُشًض ٝكوبً 

 .اُزؾ٤ٌْ ػ٤ِ٘بً ٝرُي ثؼذ ٓٞاكوخ األهشاف ٣غٞص إٔ ٣ٌٕٞ ؽٌْ 9. 

 اهزغبٜٓب ث٤ٖ األهشاف ك٢ ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ أٝ أ١ أٓش آخش ٢ٜ٘٣ إعشاءاد اُزؾ٤ٌْ، ٝرُي ؽذد رٌب٤ُق اُزؾ٤ٌْ ٝاألرؼبة ٤ًٝل٤خ10. 

 .ثبُزٌب٤ُق ٣ٝغٞص إفذاس ؽٌْ رؾ٤ٌْ خبؿ". ِْٓؾن رٌب٤ُق اُزؾ٤ٌ"ٝكوبً ُٔب ٛٞ ٝاسد ك٢ 

  

 )38)انًبدح 

 اإلضبفٍ انحكى –انتصحُح  –انتفسُز 

 اعزالّ ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ اُٜ٘بئ٢، اُزوذّ ثطِت خط٢ إ٠ُ ا٤ُٜئخ، ٓغ إسعبٍ ٗغخخ إ٠ُ ٣غٞص ُألهشاف خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً 1ٖٓ. 

. خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ اعزالّ رُي اُطِت ٓجشس، كؼ٤ِٜب روذ٣ْ رلغ٤ش   ٝإرا ٝعذد ا٤ُٜئخ إٔ اُطِت. أُشًض، ُزلغ٤ش ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ

 .ا٤ُٜئخ ٣ٝؼذ عضءاً ٖٓ ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ اُٜ٘بئ٢ ٣ٝزخز اُزلغ٤ش ؽٌَ ؽٌْ رؾ٤ٌْ إمبك٢ ٓٞهغ ٖٓ

  

غخخ إ٠ُ ٖٓ اعزالّ ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ، إٔ ٣زوذّ ثطِت خط٢ إ٠ُ ا٤ُٜئخ، ٓغ إسعبٍ ٗ ٣غٞص أل١ ٖٓ األهشاف خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً 2.

ٝعذد ا٤ُٜئخ إٔ اُطِت ٓجشس  ٝإرا. ٝإ٠ُ اُطشف ا٥خش، ُزقؾ٤ؼ ً أ١ خطأ ؽغبث٢ أٝ ٓطجؼ٢ أٝ ٓبد١ ك٢ ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ أُشًض

٣ٝزخز اُزقؾ٤ؼ ؽٌَ ؽٌْ رؾ٤ٌْ إمبك٢ ٓٞهغ ٖٓ ا٤ُٜئخ، ٣ٝؼذ . اُطِت كؼ٤ِٜب رقؾ٤ؼ اُخطأ خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ اعزالّ رُي

 .اُزؾ٤ٌْ عضءاً ٖٓ ؽٌْ

 

فذٝس  األخطبء أُؾبس إ٤ُٜب ك٢ اُلوشح اُضب٤ٗخ ثٔجبدسح ٜٓ٘ب خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ ٣غٞص ٤ُِٜئخ إٔ روّٞ ثزقؾ٤ؼ أ١ 3ٖٓ. 

 .ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ

  

 اعزالّ ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ، إٔ ٣زوذّ ثطِت خط٢ إ٠ُ ا٤ُٜئخ، ٓغ إسعبٍ ٗغخخ إ٠ُ أُشًض، ٣غٞص أل١ هشف خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً 4ٖٓ.

ٝهجَ اُجذ ك٢ . ك٢ أ١ ؽٌْ رؾ٤ٌْ ٌْ رؾ٤ٌْ إمبك٢ ثؾإٔ اُذػٟٞ أٝ اُذػٟٞ أُزوبثِخ اُز٢ ُْ ٣زْ اُزؼبَٓ ٓؼٜبإلفذاس ؽ

اػزجشد ا٤ُٜئخ إٔ اُطِت ٓجشس، روّٞ ثئفذاس ؽٌْ رؾ٤ٌْ إمبك٢ خالٍ  ٝإرا. اُطِت، رٔ٘ؼ ا٤ُٜئخ األهشاف كشفخ ُغٔبػْٜ

 .اعزالّ اُطِت ٓز٠ ًبٕ رُي ٌٓٔ٘بً  عز٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ
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 يتُىعخ حكبوأ

(39) 

 انتسىَخ أو أسجبة اإلَهبء األخزي

التسوٌة  صدور حكم التحكٌم، تقرر الهٌئة إنهاء التحكٌم، وبناًء على طلب األطراؾ تسجل هذه إذا اتفق األطراؾ على تسوٌة النزاع قبل1. 

 .بإبداء أسباب الحكم خطٌاً فً صٌؽة حكم تحكٌم اتفاقً، وفً هذه الحالة ال تكون الهٌئة ملزمة

طرؾ  قرار إنهاء التحكٌم، وترسله إلى المركز فً عدد من النسخ األصلٌة الكافٌة لتزوٌد كل توقع الهٌئة على حكم التحكٌم االتفاقً، أو2. 

االتفاقً أو أمر إنهاء التحكٌم إلى كل طرؾ وإلى  المركز رسمٌاً بإرسال نسخة أصلٌة من حكم التحكٌموٌقوم . والهٌئة والمركز بنسخة
 .الهٌئة

 

 )41)انًبدح 

 انًسؤونُخ

أػنبئٜب، أٝ أُشًض ٝٓٞظل٤ٚ أٝ أ١ خج٤ش ٣ؼ٤ٖ ٖٓ هجَ ا٤ُٜئخ، أ٣خ  ال رزؾَٔ ا٤ُٜئخ أٝ أ١ ٓؾٌْ، أٝ اُِغ٘خ اُز٘ل٤ز٣خ أٝ أ١ ٖٓ

 .أٝ عٜٞ ٣زؼِن ثبُزؾ٤ٌْ رغبٙ أ١ ؽخـ أ١ رقشفٓغؤ٤ُٝخ ػٖ 

  

 (41) انًبدح

 انسّزَخ

كافة األطراؾ على خالؾ ذلك، ٌتعهد األطراؾ كمبدأ عام بالحفاظ على سرٌة جمٌع  باستثناء حالة االتفاق الخطً والصرٌح بٌن1. 

لؽاٌات التحكٌم وعلى كافة المستندات  باإلجراءات والمقدمةوالقرارات التً تصدر أثناء التحكٌم وعلى جمٌع المواد المتعلقة  األحكام
 أي طرؾ آخر أثناء اإلجراءات، إال إذا كان اإلفصاح عنها مطلوباً من أحد األطراؾ األخرى التً ال تكون متاحة للعامة والتً ٌقدمها

نفٌذ حكم تحكٌم أو الطعن فٌه بناء على إجراءات ت بموجب التزام قانونً وبحدود ذلك االلتزام وكان هدفه حماٌة أو تحصٌل حق قانونً أو
 .النظامٌة أو السلطات القضائٌة األخرى قانونٌة أصلٌة أمام إحدى المحاكم

 باستثناء حالة أن ٌكون اإلفصاح عن سبب رفض أحد المحكمٌن بالمشاركة فً التحكٌم مداوالت الهٌئة سرٌة بالنسبة ألعضائها وذلك2. 
 15))و) 14)و ( 13)خرٌن فً الهٌئة بموجب المواد مطلوباً من األعضاء اآل

  

 )42)انًبدح 

  انتحكُى تعذَم يهحك تكبنُف 

األؽٌبّ أُ٘قٞؿ ػ٤ِٜب ك٢ ِٓؾن رٌب٤ُق اُزؾ٤ٌْ ٖٓ ٝهذ  ٣غٞص ُٔغِظ أٓ٘بء أُشًض، ثبهزشاػ ٖٓ اُِغ٘خ اُز٘ل٤ز٣خ، رؼذ٣َ

 .٥خش

  

 )43)انًبدح 

 عبيخ لبعذح

٣وّٞ أُشًض ٝا٤ُٜئخ ٝاألهشاف ثبُؼَٔ ٝكوبً ُشٝػ ٛزٙ اُوٞاػذ  اُز٢ ُْ ٣زْ اُ٘ـ ػ٤ِٜب فشاؽخ ك٢ ٛزٙ اُوٞاػذ،ك٢ ًبكخ األٓٞس 

 .ُغؼَ ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ هبثالً ُِز٘ل٤ز ٝكوبً ُِوبٕٗٞ ٝثجزٍ ًَ عٜذ ٓؼوٍٞ
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 انتحكُى  يهحك تكبنُف
 

 )0)انًبدح 

 انتسجُم رسى

 .لالسترداد وتكون هذه القٌمة ؼٌر قابلة خمسمائة درهم،ألفٌنو تسجٌل قٌمته رسم التحكٌم أو طلب الدعوى المتقابلة ٌدفع عند تقدٌم طلب .1 

 .التسجٌل بعد تسدٌد رسمالمركز باتخاذ أٌة إجراءات بخصوص الدعوى أو الدعوى المتقابلة إال  ال ٌقوم .1.2 

  

 )2)انًبدح 
 تكبنُف انتحكُى

ٌحددها المركز وفقاً  الرسوم اإلدارٌة الخاصة بالدعوى والدعوة المتقابلة وأتعاب ومصارٌؾ الهٌئة التً تشمل تكالٌؾ التحكٌم 2.1 

الهٌئة بخصوص التحكٌم وأتعاب ومصارٌؾ تشمل أٌة مصارٌؾ تنفقها  لجدول الرسوم واألتعاب الساري وقت بدء إجراءات التحكٌم، كما
 .أثناء التحكٌم أي خبٌر تعٌنه الهٌئة

اإلدارٌة الخاصة  وفقاً لقٌمة النزاع بمقدار تقدٌري ٌكفً لتؽطٌة أتعاب ومصارٌؾ الهٌئة والرسوم ٌحدد المركز تكالٌؾ التحكٌم 2.2 

 .التحكٌم تعدٌل هذه القٌمة فً أي وقت خالل وٌجوز. بالدعوى والدعوى المتقابلة وفقاً لجدول الرسوم واألتعاب

 .التحكٌم وفقاً لسلطته التقدٌرٌة تكن قٌمة النزاع محددة فً الدعوى أو الدعوى المتقابلة، ٌحدد المركز مقدار تكالٌؾ إذا لم 2.3 

حصته  حد األطراؾ عن تسدٌد التً قدرها المركز بالتساوي بٌنهما، وإذا تخلؾ أ ٌسدد المدعً والمدعى علٌه تكالٌؾ التحكٌم 2.4 

وفقاً للشروط التً تضعها اللجنة  للطرؾ اآلخر تسدٌد تلك الحصة نقداً أو بتقدٌم كفالة مصرفٌة ؼٌر مشروطة بقٌمة الحصة فٌجوز
 .التنفٌذٌة

 لدعوى والدعوىفٌجوز للمركز أن ٌحدد دفعات منفصلة تحت حساب كل من تكالٌؾ ا إذا قدمت دعوى متقابلة مستقلة عن الدعوى 2.5 
 المتقابلة

 .بطلباته تحت حساب تكالٌؾ التحكٌم، ٌقوم كل طرؾ بتسدٌد الدفعة الخاصة إذا حدد المركز دفعات منفصلة 2.6 

 .سالمرك التحكٌم إال بعد تمام سداد التكالٌؾ التً قدرها ال ٌسلم ملؾ القضٌة إلى هٌئة 2.7 

 .الدعوى أو الدعوى المتقابلة التً تطرأ أثناء إجراءات التحكٌم قٌمةعلى الهٌئة إعالم المركز بأي زٌادة فً  2.8 

عمل  المقدرة ٌطلب المدٌر من اللجنة التنفٌذٌة إصدار قرار بوقؾ إجراءات التحكٌم وبتعلٌق إذا لم ٌتم االلتزام بتسدٌد تكالٌؾ التحكٌم 2.9 

المتقابلة بانتهائها على أنها مسحوبة، وإعالم األطراؾ  لدعوى أو الدعوىالهٌئة وتحدٌد فترة زمنٌة ال تزٌد عن خمسة عشر ٌوماً ُتعتبر ا
لكً تبت فٌه اللجنة  األطراؾ باالعتراض على هذا اإلجراء، فعلٌه أن ٌقدم طلباً خالل المدة المذكورة أعاله وإذا قام أحد. والهٌئة بذلك

الطرؾ من إعادة تقدٌم نفس الدعوى أو الدعوى المتقابلة فً تارٌخ  وال ٌعنً سحب الدعوى أو الدعوى المتقابلة حرمان ذلك. التنفٌذٌة
 .آخر الحق وبإجراء

 بعمله، ٌدفع األطراؾ أو أحدهما مقدماً أٌة تكالٌؾ تحددها الهٌئة لتؽطٌة األتعاب قبل قٌام أي خبٌر تطلبه الهٌئة فً البدء2.10 
 .والمصروفات المتوقعة للخبراء حسب تقدٌر الهٌئة

آخذة فً  التحكٌم النهائً، تحدد اللجنة التنفٌذٌة تكالٌؾ التحكٌم وفقاً لسلطتها التقدٌرٌة، انتهت إجراءات التحكٌم قبل صدور حكم إذا2.11 

 .صلة االعتبار المرحلة التً وصلت إلٌها إجراءات التحكٌم وأٌة ظروؾ أخرى ذات

وٌتحمل األطراؾ مثل تلك الضرائب أو  ة تفرض على أتعاب الهٌئة،تشمل المبالػ المدفوعة للهٌئة أي ضرائب أو رسوم محتمل ال2.12 

 .الرسوم مسألة خاصة بٌن الهٌئة واألطراؾ وٌكون استرداد مثل هذه الضرائب أو. الرسوم

  

 )3)انًبدح 
 انهُئخ تحذَذ أتعبة

 إلى الحد األقصى بحٌث ال ٌتجاوز ثالثة فللمركز وفق تقدٌره حق زٌادة إجمالً األتعاب إذا نظر فً قضٌة تحكٌم أكثر من محكم،3.1 

 .أضعاؾ أتعاب المحكم الواحد

 اعتباره جهد الهٌئة وسرعة اإلجراءات وتعقٌد النزاع، وذلك للوصول إلى رقم ٌقع ضمن عند تحدٌد أتعاب الهٌئة، ٌأخذ المركز ف3.2ً 
 .وفقاً لظروؾ الدعوى الحدودالحدود المبٌنة فً جدول الرسوم واألتعاب أو إلى رقم أعلى أو أقل من هذه 
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 التحكٌم، أن تعدل أتعاب المحكمٌن إلى قٌمة أعلى أو اقل من تلك المحددة وفقاً لجدول ٌجوز للجنة التنفٌذٌة خالل أي وقت أثناء3.3 
تؽٌٌر الذي ٌحصل المبلػ المتنازع علٌه وال وٌؤخذ فً االعتبار االختالؾ الذي ٌحصل فً. الرسوم واألتعاب وذلك وفقاً لظروؾ الدعوى

هذه  تحدد اللجنة التنفٌذٌة كٌفٌة توزٌع. ٌنجم من صعوبات أو تعقٌدات فً إجراءات التحكٌم فً المبلػ المقدر لمصروفات الهٌئة وما قد
مشروطة لتؽطٌة تلك الزٌادة وفقاً للشروط  وٌجوز ألي طرؾ أن ٌقدم كفالة مصرفٌة ؼٌر.الزٌادة على األطراؾ وذلك حسب األحوال

 .التنفٌذٌة لتً تضعها اللجنةا

 ."القواعد" من 38الهٌئة من تفسٌر أو تصحٌح أو حكم إضافً وفقاً للمادة  ال تفرض أٌة أتعاب إضافٌة على ما تقوم به 3.4 

  

 )4)انًبدح 
 انتحكُى لزار تكبنُف

 .اإلجراءات بخصوص مصارٌؾ التحكٌم فً أي وقت أثناء سٌر ٌجوز للهٌئة أن تتخذ قرارات 4.1 

 .األطراؾ وٌقرر أي من األطراؾ سٌتحملها أو نسبة توزٌع هذه التكالٌؾ بٌن ٌحدد حكم التحكٌم النهائً تكالٌؾ التحكٌم 4.2 

 .اعتراض حول تكالٌؾ التحكٌم تفصل اللجنة التنفٌذٌة فً أي 4.3 

  

 )5)انًبدح  

 واألتعبة جذول انزسىو

ٝاُشعّٞ اإلداس٣خ ٝأرؼبة أُؾ٤ٌٖٔ ٝكن ٗغت ٓئ٣ٞخ ٖٓ ٓغٔٞع ٓجبُؾ  أُشكن سعّٞ اُزغغ٣َ٤ؾذد عذٍٝ اُشعّٞ ٝاألرؼبة  

 .ؽذ أد٠ٗ ٝؽذ أػ٠ِ اُ٘ضاع ٣ٌٕٝٞ ُٜب

  

 )6)انًبدح  
 ال تخضع لقواعد المركز رسوم اختٌار محكمٌن أو للفصل فً االعتراض على تعٌٌن محكم فً إجراءات تحكٌم

للفصل فً االعتراض على تعٌٌن محكم فً إجراءات تحكٌم ال تخضع لقواعد المركز  ار المحكمٌن أوأي طلب ٌقدم للمركز الخت6.1ٌ 

 .قواعد المركز دفع رسم تسجٌل ؼٌر قابل لالسترداد، وتخضع إجراءات التعٌٌن أو النظر فً االعتراض إلى ٌستوجب

 المركز تحكٌم التً ال تخضع لقواعدكرسم مقابل إجراءات اختٌار محكم فً إجراءات ال درهم( 500)ٌستوفى 6.2 

 .المركز فً االعتراض على تعٌٌن محكم فً إجراءات التحكٌم التً ال تخضع لقواعد درهم كرسم مقابل الفصل( 3000)ٌستوفى 6.3 
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 جدول الرسن واألتعبة لوركس دبي للتحكين الدولي

1/7/1111أتعبة هيئت التحكين وذلك ابتداء هن زيبدة   

 

، فإنه سيتن زيبدة أتؼبة هيئت التحكين وذلك 2/2/3122هن القواػد وبنبء ػلى قرار هجلس األهنبء بتبريخ ( 23)استنبداً إلى نص الوبدة 

2/7/3122ابتداء هن تبريخ   
 

 

هيئت ببلدرهن وببلنسبت الوئويت أتعبة ال  

 

 رسوم

 الوركس

 اإلداريت

 

 الوبلغ الوتنبزع

 عليه ببلدرهن
  

 الحد االعلى
 

  

 الحد األدنى
 

8% هن الوبلغ     

الوتنبزع ػليه   

( 300111بحد أقصى )   

 

8,500 

 

5,000 

 

 أيت هبلغ إلى

3110111حد   

26,000  

   %7.5+ هن الوبلغ السائد ػن

311011 

8,500  

  %1.5+ هن الوبلغ السائد ػن

3110112 

 

10,000 

 

200,001  

500,000 - 

51,000  

السائد ػن هن الوبلغ  +5%   

1110112 

13,500  

 %1+ هن الوبلغ السائد ػن 

1110112 

 

20,000 

 

500,001  

1,000,000 - 

78,000  

السائد ػن هن الوبلغ  +4 %  

201110112 

18,500  

  %0.5+ هن الوبلغ السائد ػن

201110112 

 

30,000 

 

1,000,001  

2,500,000 - 

141,000  

السائد ػن هن الوبلغ  + 3% 

 301110112  

32,000  

  %0.5+ هن الوبلغ السائد ػن 

 301110112  

 

40,000 

 

2,500,001  

5,000,000 - 

212,500  

السائد ػن هن الوبلغ  +2%   

 101110112  

47,000  

السائد ػن هن الوبلغ  +0.3%  

101110112 

 

50,000 

 

5,000,001  

10,000,000 - 

305,000  

السائد ػن هن الوبلغ  +1%   

2101110112 

67,000  

السائد ػن هن الوبلغ  +0.2%  

2101110112 

 

75,000 

 

10,000,001  

20,000,000 - 

400,500  

السائد ػن هن الوبلغ  +0.4%  

 3101110112  

92,000  

السائد ػن هن الوبلغ   +0.15% 

3101110112 

 

100,000 

 

20,000,001  

50,000,000 - 

540,500 

 %0.3+ هن الوبلغ السائد ػن

 1101110112  

114,500  

السائد ػن هن الوبلغ  +0.1%  

1101110112 

 

150,000 

 

50,000,001  

100,000,000 - 

630,000  

  %0.2280+ هن الوبلغ السائد ػن

21101110112 

138,000  

  %0.059+ هن الوبلغ السائد ػن 

 21101110112  

 

180,000 

 

100,000,001 

 150,000,000 - 

717,000  

  %0.1570+ هن الوبلغ السائد ػن

21101110112 

160,000  

  %0.330+ هن الوبلغ السائد ػن

21101110112 

 

210,000 

 

150,000,001  

200,000,000 - 

794,000  

   %0.1150+ هن الوبلغ السائد ػن

31101110112 

180,000  

  %0.0210+  هن الوبلغ السائد ػن

31101110112 

 

240,000 

 

200,000,001  

250,000,000 - 

852,500  

  %0.0400+ هن الوبلغ السائد ػن

31101110111 

192,000  

  %0.0100+ هن الوبلغ السائد ػن

31101110111 

 

270,000 

 

 أكثر هن 

31101110111 

  جويغ الوببلغ ببلدرهن اإلهبراتي *

 يتن احتسبة نفقبث الوحكوين ػلى حدة، ببإلضبفت إلى الرسوم اإلداريت للوركس وأتؼبة هيئت التحكين: تهالحظ 

 




