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نظــام مـركــز الشارقــة للتحكيم التجاري الدولي
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المحتويات

الفصل األول: أحكام عامة 

الفصل الثاني: هيئات التحكيم 

الفصل الثالث: رسوم ومصاريف وأتعاب التحكيم
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رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة:

تجارة  غرفة  بشأن   2003 لسنة   1 رقم  القانون  على  االطالع   بعد 
 2009 لسنة   6 رقم  األميري  المرسوم  وعلى  الشارقة،  وصناعة 
 22 بتاريخ  الصادر  الدولي  التجاري  للتحكيم  الشارقة  إنشاء مركز   بشأن 

مارس 2009.

التجاري  للتحكيم  الشارقة  لمركز  التنفيذية  اللجنة  ارتأته  ما  على   وبناًء 
الدولي، تقرر العمل بالنظام المرافق في شأن التحكيم . 

مادة 1

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 

الغرفـــــــة: غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

مجلـــس اإلدارة: مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

رئيس مجلس اإلدارة: رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

اللجنــة التنفيذيـة: هي اللجنة المشكلة طبقًا للمرسوم األميري رقم 6 
لسنة 2009 بشأن إنشاء مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

في   2009 مارس   25 المؤرخ  اإلدارة  مجلس  قرار  عليه  بناًء  والصادر 
االجتماع الثاني عشر.

رئيس اللجنة التنفيذية: هو الرئيس المختار من بين أعضائها.

بموجب  المؤسس  الدولي  التجاري  للتحكيم  الشارقة  مركز  المركـــــــز: 
المرسوم األميري رقم 6 لسنة 2009.

المـديـــــــر: مدير المركز المعين بموجب هذا النظام.
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نائـــب المديــر: مدير المركز الذي تعينه الغرفة بناًء على اقتراح اللجنة 
التنفيذية.

النظــــــــام: نظام مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي المعد من قبل 
الغرفة.

قسم الشؤون اإلداريـة: يتكون من عدد من موظفي الغرفة يعينهم 
اإلدارية  واألعمال  السكرتارية  بأعمال  للقيام  اإلدارة  مجلس  رئيس 

بالمركز.

هيئـــة التحكيــم: الهيئة التي تشكل طبقًا لهذا النظام للقيام بالتحكيم 
في المنازعات التجارية.

المستشـار القانونـي: هو المستشار الذي يعينه مجلس إدارة الغرفة 
ليكون مستشارًا للمركز.

مادة 2

تطبق أحكام هذا النظام على المنازعات التجارية التي تقدم إلى مركز 
التحكيم التجاري الدولي بالغرفة بموافقة أطراف النزاع.

مادة 3

إن االتفاق على حل المنازعات تحكيمًا بواسطة المركز يعني موافقة 
أطراف النزاع على أحكام هذا النظام واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

مادة 4

باتفاق  النظام  لهذا  طبقًا  التجارية  المنازعات  حل  على  االتفاق  يثبت 
األطراف كتابة في العقود المبرمة بينهم على ذلك أو بموجب عقود 

مستقلة.

مادة 5

لجنة 	  من  بالغرفة  الدولي  التجاري  للتحكيم  الشارقة  مركز   يؤسس 
تنفيذية يعينها مجلس إدارة الغرفة من رئيس وعدد من األعضاء ال 

يقل عن ستة من أعضاء المجلس أو من الغير.

الفصل األول: أحكام عامة.
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انتهائها 	  قبل  سنوات،  ثالثة  التنفيذية  اللجنة  في  العضوية   مدة 
بشهر يعين مجلس اإلدارة أعضاء لّلجنة التنفيذية بداًل من المنتهية 

صالحيتهم. 

 إذا زالت صفة أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية ألي سبب من 	 
مدة عضوية  نهاية  حتى  عنه  بدياًل  المجلس عضوًا  يعين  األسباب 
العضو الذي انتهت صالحيته بعد العرض على المجلس من رئيس 

اللجنة التنفيذية. 

مادة 6

يعين رئيس مجلس اإلدارة مديرًا للمركز ونائبًا للمدير من بين موظفي 
الغرفة أو من خارجها بناًء على اقتراح اللجنة التنفيذية.

مادة 7

كافيًا من  الغرفة عددًا  بين موظفي  اإلدارة من  رئيس مجلس  يعين 
السكرتارية  بأعمال  للقيام  اإلدارية  الشؤون  بقسم  للعمل  الموظفين 

واألعمال اإلدارية المتعلقة بنشاط المركز. 

التنفيذية  اللجنة  ومراقبة  إلشراف  اإلدارية  الشؤون  قسم  ويخضع 
والمدير ونائبه.

مادة 8

في  عليها  المنصوص  باالختصاصات  التنفيذية  اللجنة  تختص 
المرسوم األميري رقم 6 سنة 2009 وعلى وجه الخصوص مايلي:

تحديد مكان التحكيم في حال عدم اتفاق أطراف النزاع عليه. . 1

تعيين المحكمين في حالة عدم اتفاق الخصوم على تعيينهم.. 2

الفصل في طلبات إعادة النظر في تعيين أي من المحكمين.. 3

 وضع جداول المحكمين من داخل الدولة وخارجها وفقًا للمعايير . 4
التي تضعها اللجنة التنفيذية. 
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 تحديد أتعاب المحكمين حسب الوارد في الجدول المرفق بهذا . 5
النظام. 

النظام . 6 هذا  لتطبيق  ضرورية  تراها  التي  الداخلية  اللوائح   وضع 
وإصدارها بقرار من مجلس إدارة الغرفة.

اقتراح التعديالت التي ترى ضرورة إدخالها على هذا النظام.. 7

حساباته . 8 وإعداد  الغرفة  مع  بالتعاون  المركز  ميزانية   اعتماد 
النهائية والختامية.

ورفعها . 9 المركز  وتعامالت  بأنشطة  الخاصة  الرسوم   اقتراح 
للمجلس التنفيذي إلصدارها بقرار منه.

قبول التبرعات والهبات غير المشروطة.. 10

مادة 9

تصدر قرارات اللجنة التنفيذية باألغلبية ولّلجنة التنفيذية االستعانة في 
إعداد الدراسات الالزمة بالمستشارين والفنيين من أي جهة. 

مادة 10

مدير المركز يتبع اللجنة التنفيذية ويختص بما يلي:

اإلشراف اإلداري على أعمال المركز.	 

اإلشراف على قسم الشؤون اإلدارية ومتابعة أعماله. 	 

مادة 11

محل  ويحل  المدير  من  إليه  تحال  التي  باألعمال  المدير  نائب  يختص 
المدير حال غيابه. 

مادة 12

القانوني يتبع مدير المركز ويختص بتقديم المشورة لّلجنة  المستشار 
التنفيذية ولمدير المركز. 

الفصل األول: أحكام عامة.
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مادة 13
يختص قسم الشؤون اإلدارية باألعمال التالية:

الرقم . 1 وقيد  متسلسل  برقم  التحكيم  طلبات  لقيد  سجل  إعداد 
“رقم  المعروض  للنزاع  رقمًا  الرقم  هذا  ويعتبر  طلب  كل  على 

الدعوى”.

لذلك . 2 المعد  السجل  في  وقيدها  التحكيم  طلبات  استالم 
وإعطاؤها رقمها المخصص لها في السجل وعرضها على المدير 

أو نائبه بحسب األحوال. 

خالل . 3 النزاع  إليها  أحيل  التي  التحكيم  بهيئة  النزاع  أطراف  إخطار 
عشرة أيام على األكثر من تاريخ تحديدها بمعرفة اللجنة التنفيذية. 

النزاع . 4 إليها  أحيل  التي  التحكيم  هيئة  إلى  التحكيم  طلب  تسليم 
اللجنة  بمعرفة  تحديدها  تاريخ  من  األكثر  على  أيام  خالل سبعة 

التنفيذية. 

التحكيم في . 5 بقرار هيئة  “الدعاوى”  الطلبات  التأشير على سجل 
النزاع. 

تاريخ . 6 حتى  إجراءات  من  فيه  تم  وما  كل طلب  من  نسخة  حفظ 
التحكيم داخل ملف يخصص لكل منازعة  الفصل فيه من هيئة 

“دعوى”.

قبل . 7 من  المختارين  المحكمين  أسماء  يتضمن  بسجل  االحتفاظ 
اللجنة التنفيذية وعناوينهم وهواتفهم وتخصصاتهم. 

مادة 14

على طالب التحكيم أن يتقدم إلى قسم الشؤون اإلدارية بالمركز 
بطلب مرفقًا به شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم ويجب أن يتضمن 

الطلب البيانات التالية:

اسم المدعى وصفته وجنسيته وعنوانه. 	 

اسم المدعى عليه وجنسيته وعنوانه.	 

موضوع النزاع وطلبات المدعي.	 

الفصل الثاني: هيئات التحكيم. 



مادة 15

 تعين اللجنة التنفيذية هيئة التحكيم من فرد أو ثالثة من المحكمين 	 
المقيدين بسجل المحكمين الموجود لدى المركز وفي حالة تعيين 
بينهم  من  التنفيذية  اللجنة  تعين  أفراد  ثالثة  من  المحكمين  هيئة 

رئيسًا لهم.

 ويجوز لّلجنة التنفيذية تعيين هيئة التحكيم من خارج السجل من بين 	 
أعضاء الغرفة أو من أي جهة أخرى. 

 يجوز ألطراف النزاع االتفاق على هيئة التحكيم من بين المحكمين 	 
المقيدين بسجل المركز.

مادة 16

استالمها  األكثر من  أيام على  التحكيم خالل سبعة  يجب على هيئة 
الطلب المحال إليها من قسم الشؤون اإلدارية أن تخطر أطراف النزاع 
وتحدد لهم موعدًا للمثول أمامها للبدء في نظر الطلب على أن يكون 

الموعد خالل خمسة عشر يومًا على األكثر من تاريخ اإلخطار. 

هيئة  تحققت  وإذا  أصواًل  إعالنه  رغم  عليه  المدعى  يحضر  لم  إذا 
التحكيم من وجود شرط التحكيم أو االتفاق عليه تنظر الهيئة الدعوى 

في غيبة المدعى عليه وتحكم فيها بحسب البيانات المقدمة فيها. 
وإذا لم يحضر المدعي رغم علمه بالجلسة و إعالنه بها يجوز للمدعى 
عليه أن يطلب من الهيئة نظر الدعوى والحكم فيها في غيبة المدعي 

في ضوء البيانات المقدمة فيها.

مادة 17

يجب على هيئة التحكيم أن تنتهي من نظر الطلب والحكم فيه خالل 
ستة أشهر على األكثر من تاريخ الجلسة األولى المحددة لنظر الطلب. 
ويجوز بناًء على طلب أطراف النزاع مدها ألي فترة أخرى إذا اقتضت 

الظروف ذلك. 

الفصل الثاني: هيئات التحكيم.8
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مادة 18

يجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ األساسية للتقاضي في 
أدائها لمهمتها وعلى األخص فيما يلي:

براهين 	  من  لديهم  ما  بتقديم  الخصوم  بتمكين  الدفاع  حق   احترام 
ودالئل والبينات القانونية المتاحة طبقًا للقانون.

وأوجه 	  والمستندات  األوراق  على  اإلطالع  من  طرف  كل   تمكين 
الدفاع التي يقدمها الطرف اآلخر. 

 تصدر هيئة التحكيم حكمها غير مقيدة بإجراءات المرافعات ماعدا ما 	 
يتعلق بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم 

مستنداتهم.

تعقدها 	  التي  بالجلسات  محضًرا  تحرر  أن  التحكيم  هيئة  على   يجب 
قرارات  من  تتخذه  وما  دفاع  من  الخصوم  يبديه  ما  كل  فيه  تثبت 

تتعلق بالفصل في النزاع ويوقع المحضر من رئيس الهيئة. 

مادة 19

يتم إخطار أطراف النزاع على عناوينهم أو عناوين وكالئهم المحددة 
الهيئة  تستوضحها  التي  العناوين  أو  منهم  المقدمة  الطلبات  في 
البريد  أو  الوصول  بعلم  بالبريد  مسجل  بكتاب  اإلخطار  ويكون  منهم 

اإللكتروني أو بالبّراق أو حسبما يتاح لهيئة التحكيم. 

مادة 20

للخصوم الحضور بأشخاصهم أمام هيئة التحكيم أو توكيل من يمثلهم 
أمام الهيئة من المحامين أو من غيرهم. 

مادة 21

بناًء على  أو  نفسها  تلقاء  بالخبراء من  االستعانة  التحكيم  لهيئة  يجوز 
طلب الخصوم إذا اقتضت ظروف النزاع ذلك. 
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مادة 22

يجوز للخصوم االتفاق على تعيين الخبراء وفي حالة عدم اتفاقهم على 
تعيين عضو هيئة التحكيم الخبير الذي تراه مناسبًا. 

مادة 23

مكتوًبا  باألغلبية  النزاع  في  النهائي  حكمها  التحكيم  هيئة  تصدر 
ومسبًبا وموقعًا من الهيئة ويجب أن يتضمن ما يلي:

اتفاق التحكيم أو العقد المتضمن شرط التحكيم.. 1

أسماء هيئة التحكيم.. 2

أسماء أطراف النزاع.. 3

ملخص واٍف لموضوع النزاع.. 4

ملخص واٍف ألقوال أطراف النزاع ومستنداتهم وبيناتهم.. 5

تاريخ الحكم ومكان صدوره.. 6

رسوم ومصاريف التحكيم والخصم الذي يتحملها.. 7

منطوق الحكم.. 8

مادة 24

هيئة  تصدر  النزاع  وتسوية  الصلح  على  النزاع  أطراف  اتفاق  حالة  في 
التحكيم حكمها بحسب نتيجة التسوية التي تمت بينهم. 

مادة 25

الحكم الصادر من هيئة التحكيم هو حكم نهائي ال يقبل الطعن فيه 
بأي طريقة من طرق الطعن وللخصم صاحب المصلحة التصديق عليه 

من المحكمة المختصة.

الفصل الثاني: هيئات التحكيم. 
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مادة 26

التحكيم  إجراء  الخصوم  باتفاق  ويجوز  التحكيم  لغة  العربية هي  اللغة 
باللغة اإلنجليزية وبأية لغة أخرى.

مادة 27

إصدارها  تاريخ  األكثر من  أسبوع على  التحكيم خالل  يجب على هيئة 
الحكم أن تودع ملف الدعوى متضمنًا الحكم قسم الشؤون اإلدارية 

بالمركز وتسلم نسخة من الحكم لكل طرف من أطراف النزاع. 

مادة 28

أو 	  الخصوم  أحد  بوفاة  التحكيم  هيئة  أمام  الخصومة  سير   ينقطع 
بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه 
المرافعة  باب  إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال  إال  النائبين  من 
الخصومة وقف جميع مواعيد  انقطاع  الدعوى. ويترتب على  في 
سبب  به  قام  الذي  الخصم  حق  في  جارية  كانت  التي  اإلجراءات 

االنقطاع وبطالن اإلجراءات التي تحصل أثناء االنقطاع. 

أو 	  المحكم  أولية تخرج عن والية  التحكيم مسألة   إذا عرضت خالل 
طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث 

جنائي آخر أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي. 

المختصة  المحكمة  رئيس  إلى  للرجوع  المحكم عمله  يوقف  كما 
إلجراء ما يأتي :

عن . 1 الشهود  من  يتخلف  من  على  قانوًنا  المقرر  بالجزاء   الحكم 
الحضور أو يمتنع عن اإلجابة.

للحكم . 2 ضروري  حوزته  في  مستند  بتقديم  الغير  بتكليف   الحكم 
في التحكيم.
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تقرير باإلنابات القضائية. . 3

 يوقف المحكم عمله كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمامه . 4
ويستأنف عمله من تاريخ علمه بزوال سبب الوقف أو االنقطاع. 

مادة 29

ال يجوز رد هيئة التحكيم أو أحد أفرادها إال ألسباب تظهر أو تحدث 
بعد تعيين هيئة التحكيم ويكون الرد ألحد األسباب التالية:

إذا كان للمحكم أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها . 1
أو إذا حدث ألحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد 
قيام الدعوى المطروحة على المحكم ما لم تكن هذه الدعوى 

قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه. 

إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو ألحد أقاربه أو أصهاره على . 2
عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في 
الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد 

قيام الدعوى المطروحة على المحكم بقصد رده. 

إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد . 3
رفع  قبل  هدية  منه  تلقى  قد  كان  أو  مساكنته  أو  الخصوم 

الدعوى. 

عدم . 4 معها  يرجح  مودة  أو  عداوة  الخصوم  وبين  بينه  كان  إذا 
استطاعته الحكم بغير ميل. 

إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكمًا في دعوى سابقة. . 5

إذا كان وكياًل ألحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيًا أو قيمًا . 6
عليه أو كان زوجًا لوصى أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له 
أو  القيم  أو  الوصي  بهذا  الرابعة  للدرجة  أو مصاهرة  قرابة  صلة 

بأحد الخصوم. 

الفصل الثاني: هيئات التحكيم. 
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إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كان . 7
شاهدًا فيها أو محكمًا أو خبيرًا. 

إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم بالغًا ضده لجهة . 8
االختصاص. 

باتفاق . 9 تم  ولو  السابقة  األحوال  المحكم في  باطاًل عمل  ويقع 
الخصوم. 

مادة 30

يقدم طلب الرد من الخصم إلى قسم الشؤون اإلدارية الذي عليه أن 
التنفيذية  اللجنة  وتفصل  نائبه  أو  المركز  مدير  على  الرد  يعرض طلب 
بأي طريقة  الطعن عليه  يجوز  نهائيًا ال  الرد ويكون قرارها  في طلب 

من طرق الطعن. 
وإذا قبل طلب الرد يجب على اللجنة التنفيذية تعيين محكم آخر بداًل 

من المحكم الذي تم رده. 
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مادة 31

يسدد طالب التحكيم رسم تسجيل إلى قسم الشؤون اإلدارية.

مادة 32

أتعاب  وتسدد  المرفق،  للجدول  طبقًا  المحكمين  أتعاب  تحسب 
إلى  ليصار  بالمركز  اإلدارية  الشؤون  قسم  إلى  تقديرها  بعد  التحكيم 

صرفها للمحكمين بقرار من المدير بعد الفصل في الطلب. 

ويجوز للمدير أن يصرف 50% من األتعاب للمحكمين أثناء نظر الدعوى 
وقبل الفصل فيها. 

مادة 33

تحدد أتعاب الخبراء بمعرفة هيئة التحكيم وتسدد األتعاب إلى قسم 
الشؤون اإلدارية ليصار صرفها أسوة بأتعاب التحكيم. 

مادة 34

لصالح  والخبراء  المحكمين  أتعاب  من   %10 نسبة  يخصم  أن  للمركز 
المركز نظير الخدمات التي يقدمها المركز. 

مادة 35

يسرى هذا النظام من تاريخ التصديق عليه من مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناعة الشارقة. 

رئيس مجلس اإلدارة 

التاريخ: 25 مارس 2009

الفصل الثالث: رسوم ومصاريف وأتعاب التحكيم.
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المــادة 1

يعتبر هذا الجدول جزءًا ال يتجزأ من نظام مركز الشارقة للتحكيم التجاري 
الدولي ويكمل ما جاء فيه من أحكام.

المــادة 2

المحكم  قيد  عن  درهم   )1000( قدره  سنويًا  رسمًا  المركز  يستوفي 
بجدول المحكمين لدى المركز.

المــادة 3

يستوفي المركز رسمًا سنويًا قدره )500( درهم عن قيد الخبير بجدول 
الخبراء لدى المركز. 

الجدول أ رسوم قيد المحكمين والخبراء.
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المــادة 1
أتعاب المحكمين

المبلغ المتنازع عليه بالدرهم
أتعاب المحكم الفرد

أتعاب
ثالث محكمين

الحد األعلىالحد األعلىالحد األدنى

5,00030,00045,000أي مبلغ إلى حد 1,000,000 

5,000,000 – 1,000,00125,00060,00075,000

20,000,000 – 5,000,00145,00090,000125,000

50,000,000 – 20,000,00160,000120,000165,000

75,000,000 – 50,000,00175,000150,000185,000

75,000,00195,000180,000250,000 وأكثر

وتحدد األتعاب المذكورة بين الحدين األدنى واألعلى بمعرفة اللجنة 
التنفيذية بحسب ظروف كل دعوى.

الجدول ب جدول أتعاب المحكمين والرسوم اإلدارية.
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المــادة 2

يقوم المحكمون بتحديد أتعاب أمين السر الذي يتم االستعانة به بما 
ال يقل عن 3000 درهم وال يزيد عن 6000 درهم ويلزم بها األطراف 

مناصفة.

المــادة 3

للخبير  الموكل  للمهمة  الخبراء وفقًا  أتعاب  بتحديد  المحكمون  يقوم 
تنفيذها. 

المــادة 4

إذا تمت االستعانة بمترجم بغرض ترجمة وقائع جلسات التحكيم يتم 
أقصى  بحد  للجلسة  درهم   300 أساس  على  المترجم  أجر  احتساب 

10,000 درهم يتحملها خاسر الدعوى.

المــادة 5

يستوفي المركز من األتعاب المقررة للمحكمين أو الخبراء نسبة %10.
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المــادة 6
الرسوم اإلدارية

رسوم الدعاوى المقدرة القيمة:	 

يستوفى رسم في النزاع المقدر القيمة بواقع 5% من قيمة المطالبة 
في الدعوى بحد أدنى 5000 درهم و حد أقصى 30,000 درهم عن 

كل طلب من الطلبات المقدمة في الدعوى.

رسوم الدعاوى غير مقدرة القيمة:	 

يستوفى رسمًا مؤقتًا في النزاع غير مقدر القيمة بواقع )5000 درهم( 
على أن يسوى باقي الرسم طبقًا للطلبات المحددة من أطراف النزاع 

بحسب النسبة المحددة في الفقرة )أ( أعاله.

رسوم تعدد الطلبات:	 

إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير 
باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان 

التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
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مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي )تحكيم(
ص. ب. 1174، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

   هاتف: 5304111 6 971+   بّراق: 5304222 6 971+
800 TAHKEEM (8245336)   info@tahkeem.ae :البريد االلكتروني
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