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رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة:
اإلطالع على:
بعد ّ
القانون رقم  1لسنة  2003بشأن غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

قواعد التحكيم لمركز الشارقة للتحكيم
الدولي
التجاري ّ

(تحكيم)

المادة األولى

ماهية المركز

والمرســوم األميــري رقــم  6لســنة  2009بشــأن إنشــاء مركــز الشــارقة للتحكيــم
التجــاري الدولــي  22مــارس .2009

ُيديــر المركــز الفصــل فــي المنازعــات التحكيميــة مــن خــال هيئــات التحكيــم وفقــاً لهــذه
القواعــد وال يفصــل فيهــا بنفســه.

والقــرار اإلداري رقــم  2015/12الصــادر عــن رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة
وصناعــة الشــارقة بتاريــخ  2015/7/6بشــأن منــح المركــز االســتقاللية التنظيميــة
واالداريــة والماليــة .

المادة الثانية

والقــرار اإلداري رقــم  2015/13الصــادر عــن رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة
وصناعــة الشــارقة بتاريــخ  2015/7/14بشــأن تحديــد آليــة اإلشــراف اإلداري علــى
المركــز واإلختصاصــات والصالحيــات الممنوحــة.
حيــز
صــدر نظــام مركــز الشــارقة للتحكيــم التجــاري الدولــي المرفــق الــذي يدخــل ّ
النفــاذ بتاريــخ  1يونيــو  2017ليحــل محــل النظــام الصــادر بموجــب قــرار مجلــس
اإلدارة بتاريــخ  25مــارس .2009

تعريفات

المبينة قرين كل منها:
يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني
ّ
المركز :مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم).
اللّ جنــة التنفيذيــة :هــي اللجنــة التنفيذيــة للمركــز التــي يتــم تشــكيلها وفقــاً ألحــكام
المرســوم رقــم  6لســنة .2009
القواعد :قواعد التحكيم لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.
عينــة وفقــاً لهــذه القواعــد والتــي قــد تكــون محكمــاً منفــرداً أو
الم ّ
الهيئــة :هيئــة التحكيــم ُ
أكثــر علــى أن يكــون عددهــم وتــراً.
المدعي :الطرف أو األطراف التي تطلب التحكيم.
ضدها.
المدعى عليه :الطرف أو األطراف المطلوب التحكيم ّ
يتم إدخاله في التحكيم وفقاً للقواعد.
المدخل :أي طرف واحد أو أكثر ّ
الطرف ُ
يتدخل في التحكيم وفقاً للقواعد.
ّ
تدخل :أي طرف واحد أو أكثر
الم ّ
الطرف ُ
المدخـل أو الطـرف
الطـرف أو األطـراف :المحتكـم أو المحتكـم ض ّـده أو الطـرف ُ
تدخـل.
الم ّ
ُ
حكم التحكيم :حكم التحكيم الجزئي أو النهائي.
األمــر اإلجرائــي :هــو القــرار اإلجرائــي الــذي يصــدر عــن الهيئــة أثنــاء النظــر فــي النــزاع وال
يفصــل فــي موضوعــه.
المراســات :تشــمل وتعنــي مــن دون حصــر وحســب ســياق النــص ،اللوائــح والمذكــرات
واإلخطــارات واإلنــذارات والطلبــات والرســائل وأدلّ ــة اإلثبــات وأي مســتندات أو مرفقــات.
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الفصل األول

الفصل األول
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المــادة الثالثة

اللّ وائح والمذكرات ،والمراسالت ،والمهل الزمنية
.1

يلتــزم كل طــرف بتقديــم المراســات خطيــاً وبنســخ كافيــة لــكل مــن األطــراف
والمحكميــن والمركــز ،وعلــى الهيئــة أن تُ رســل نُ ســخاً إلــى المركــز مــن أيــة ُمراســات
توجههــا إلــى األطــراف.
ّ

.2

المراســات الموجهــة مــن المركــز والهيئــة إلــى آخــر عنــوان للطــرف
تُ رســل كافــة ُ
المسـ ّـجل أو البريــد
المرســل إليــه أو مــن ُيمثّ لــه أو المعنــي بهــا عــن طريــق البريــد ُ
ُ
الســريع أو البريــد اإللكترونــي أو الفاكــس ويعتبــر التســليم قــد تــم إذا تـ ّـم اإلرســال
بــأي مــن الوســائل المذكــورة.

.3

يبــدأ ســريان المــدد والمهــل مــن اليــوم التالــي للتاريــخ الــذي تـ ّـم فيــه اإلخطــار أو
المراســلة وفقــاً ألحــكام البنــد ( )2مــن هــذه المــادة ،وإذا كان اليــوم التالــي عطلـ ًـة
رسـ ً
ـمية أو عطلــة عمــل ،فيبــدأ احتســاب المـ ّـدة أو المهلــة مــن ّأول يــوم عمــل يليــه،
وإذا تخلّ ــل المــدد والمهــل أيــام عطــات رســمية وعطــات عمــل فإنّ هــا تُ حتســب مــن
المــدة أو المهلــة وتدخــل مــن ضمنهــا ،وإذا كان آخــر يــوم مــن أيــام المــدة أو المهلــة
عطلــة رســمية أو عطلــة عمــل فــي مقــر أو مــكان عمــل المرســل إليــه ،فتنتهــي المـ ّـدة
ـرة.
أو المهلــة عنــد نهايــة يــوم العمــل الــذي يليــه ُمباشـ ً

المادة الرابعة

طلب التحكيم

.1

يلتــزم الطــرف الــذي يرغــب فــي اللجــوء إلــى التحكيــم طبقــاً للقواعــد ،بتقديــم طلــب
والم ّدعــى عليــه
الم ّدعــي
ُ
تحكيــم (“الطلــب”) إلــى المركــز ،ويقــوم المركــز بإخطــار ُ
باســتالمه الطلــب وبتاريــخ هــذا اإلســتالم.

.2

ُيعتبــر تاريــخ اســتالم المركــز للطلــب والمراســات ودفــع رســم التســجيل هــو تاريــخ
بــدء إجــراءات التحكيــم.

.3

مــن دون االخــال بقواعــد القانــون الواجــب التطبيــق ،فــإن بــدء اجــراءات التحكيــم
يقطــع التقــادم.

.4

يتضمن الطلب ما يلي:
يجب أن
ّ
أ.

ز.

والمقترحات والمالحظات التي تتعلّ ق بعدد المحكمين
كافة التفاصيل ُ
ينص على أن يقوم األطراف
وطريقة اختيارهم  ،وإذا كان اتفاق التحكيم ّ
بتسمية المحكمين ،فيجب تسميتهم مع ذكر عناوينهم وكافة تفاصيل
وسائل اإلتصال بهم بما فيها رقم الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني
وصندوق البريد.

ح.

والمقترحات والمالحظات التي تتعلّ ق بمكان التحكيم ،ولُ غته،
كافة التفاصيل ُ
والقانون الواجب التطبيق.

ط .نسخاً ألي ُمراسالت ذات صلة بالنزاع أو الطلب وأي معلومات ُأخرى يرى
الم ّدعي أنّ ها تُ ساعد في نظر النزاع والفصل فيه ،بصورة فعالة.
ُ
.5

المشــار إليــه فــي البنــد ( )1مــن
الم ّدعــي بــأن ُيقـ ّـدم الطلــب بعــدد النســخ ُ
يلتــزم ُ
المــادة ( ،)3وأن ُيسـ ّـدد رســوم التســجيل المقـ ّـررة فــي الجــدول المرفــق (مصاريــف
التحكيــم ورســومه وأتعابــه) والمعمــول بهــا فــي تاريــخ تقديــم الطلــب ،وإذا تخلّ ــف
المتطلبــات ،يوقــف المركــز الطلــب ،ويجــوز للمركــز
أي مــن ُ
ُ
الم ّدعــي عــن تحقيــق ٍ
الم ّدعــي مهلـ ًـة إضافيــة لتحقيقهمــا ،فــإذا انقضــت المهلــة مــن دون أن
أن يمنــح ُ
الم ّدعــي بالتقـ ّـدم
ُي ّ
الم ّدعــيُ ،يعتبــر الطلــب كأن لــم يكــن ،مــع بقــاء حــق ُ
حققهمــا ُ
بطلــب جديــد فــي أي تاريــخ الحــق وفقــاً لهــذه القواعــد.

.6

المقـ ّـررةُ ،يرســل
الم ّدعــي لرســوم التســجيل ُ
بعــد اســتالم المركــز للطلــب وســداد ُ
المركــز نُ سـ ً
الم ّدعــى عليــه وأي طــرف آخــر (إن
ـخة مــن الطلــب  والمراســات إلــى ُ
وجــد) للــرد عليــه.

المادة الخامسة
.1

ج.

نسخة من العقد أو المستند الذي نشأ عنه النزاع أو يتعلّ ق به.

د.

المدعــي ،وفــي حالــة التقــدم
نســخة مــن اتفــاق  التحكيــم الــذي يســتند إليــه
ّ
الم ّدعــي أن ُيقـ ّـدم نُ ســخة مــن
بطلبــات بموجــب أكثــر مــن اتفــاق تحكيــم ،فعلــى ُ
كل اتفــاق تحكيــم يســتند إليــه فــي كل طلــب مــن طلباتــه وأن ُيشــير بشــكل
كل مــن هــذه اإلتفاقــات علــى حــدا.
واضــح إلــى ٍ

لخصاً للنزاع وطبيعته وظروفه واألسباب التي ّأدت لنشوئه.
ه .وصفاً ُم ّ
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المتقابلة
الرد على الطلب والدعوى ُ

الم ّدع ــى عليه ،خالل  30يوماً من اس ــتالمه الطلب ،أن ُيرس ــل للمركز رداً بعدد
عل ــى ُ
المش ــار إلي ــه في البن ــد ( )1من الم ــادة الثالثة (ال ــرد) ومتضمن ــاً ما يلي:
النس ــخ ُ
أ.

طلب إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً للقواعد.

ب .االســم الكامــل ،والصفــة ،وكافــة العناويــن وبيانــات اإلتصــال ،بمــا فيهــا الهاتــف،
وممثّ ــل المدعــي (إن
والفاكــس ،والبريــد اإللكترونــي ،لكافــة أطــراف التحكيــم ُ
وجــد).
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و.

المدعي
بياناً أولياً بالطلبات ،وبقدر المستطاع ،تحديد المبلغ الذي ُيطالب به
ّ
والقيمة المالية التقديرية ألي طلبات ُأخرى.

للم ّدعــى عليــه ،وصفتــه ،وكافــة عناوينــه وبيانــات اإلتصــال
االســم الكامــل ُ
وبممثّ لــه (إن وجــد) ،بمــا فيهــا الهاتــف ،والفاكــس ،والبريــد
الخاصــة بــه ُ
اإللكترو نــي.

األولــي علــى طبيعــة النــزاع وظروفــه ومالبســاته واألســباب التــي ّأدت
ب .تعقيبــه ّ
إلــى نشــوئه.
ج.

المدعي.
األولي على طلبات ُ
ّرده ّ

د.

والمقترحــات والمالحظــات التــي تتعلّ ــق بعــدد المحكميــن
كافــة التفاصيــل
ُ
وطريقــة اختيارهــم  وإذا كان اتفــاق التحكيــم ينـ ّـص علــى أن يقــوم األطــراف
بتســمية المحكميــن ،فيجــب تســميتهم مــع ذكــر عناوينهــم وكافــة تفاصيــل
وســائل اإلتصــال بهــم بمــا فيهــا رقــم الهاتــف والفاكــس والبريــد اإللكترونــي
وصنــدوق البريــد.

والمقترح ــات والمالحظ ــات التــي تتعلّ ــق بمك ــان التحكي ــم،
ه .كاف ــة التفـ ــاصيل ُ
ولُ غتـ ــه ،والقانــون الواجــب التطبيــق.
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و.

نُ سخاً ألي ُمراسالت ذات صلة بالنزاع أو الطلب وأي معلومات ُأخرى يرى
فعالة ،في نظر النزاع والفصل فيه.
الم ّدعى عليه أنّ ها تُ ساعد ،بصورة ّ
ُ

.2

للم ّدعــى عليــه أي دعــوى ُمتقابلــة ،ناشــئة عــن ذات العقــد أو المســتند الــذي
إذا كان ُ
المشــار إليــه
نشــأ عنــه النــزاع أو يتعلّ ــق بــه ،فعليــه تقديمهــا مــع الــرد بعــدد النســخ ُ
فــي البنــد ( )1مــن المــادة ( ،)3وأن ُيسـ ّـدد رســوم التســجيل المقـ ّـررة والمعمــول بهــا
المدعــى عليــه عــن ســداد هــذه الرســوم ،يوقــف
فــي تاريــخ تقديمهــا ،وإذا تخلّ ــف ُ
الم ّدعــى عليــه مهلـ ًـة لســدادها ،فــإذا انقضــت
المركــز النظــر فيهــا ،ويجــوز أن يمنــح ُ
الم ّدعــى عليــه بتقديــم ذات
المهلــة دون ســداد ،تُ عتبــر كأن لــم تكــن ،مــع بقــاء حــق ُ
الدعــوى بطلــب جديــد فــي أي تاريــخ الحــق وفقــاً لهــذه القواعــد.

.3

المتقابلــة ،باإلضافــة إلــى مــا ورد فــي البنــد ( )1مــن هــذه
يجــب أن تحتــوي الدعــوى ُ
المــادة علــى مــا يلــي:
أ.

لخصاً للنزاع وطبيعته وظروفه واألسباب التي ّأدت لنشوئه.
وصفاً ُم ّ

ب .بيانــاً أوليــاً بالطلبــات ،وبقــدر المســتطاع ،تحديــد المبلــغ الــذي ُيطالــب بــه
والقيمــة الماليــة التقديريــة ألي طلبــات ُأخــرى.
.4

مــن دون اإلخــال بحــق أي طــرف بتقديــم طلــب مبتــدىء ،ال تُ قبــل أي دعــوى
ـادة  إال إذا ُوجــد مبـ ٌـرر
ُمتقابلــة مــا لــم تُ قـ ّـدم مــع الــرد وفقــاً للبنــد ( )2مــن هــذه المـ
ّ
ـول للتأخيــر.
مقبـ ٌ

.5

الم ّدعــى عليــه ،أن يمنحــه أجـ ًـا إضافيــاً  ،ال يتجــاوز أربعــة
ـاء علــى طلــب ُ
يجــوز للمركــز ،بنـ ً
المتقابلــة (إن وجــدت).
عشــر يومــاً  ،لتقديــم رده ودعــواه ُ

.6

المتقابلــة بالعــدد الكافــي مــن النســخ   وســداد
بعــد اســتالم المركــز للدعــوى ُ
الم ّدعــي
المقـ ّـررةُ ،يرســل المركــز نُ ســخة منهــا إلــى ُ
الم ّدعــى عليــه لرســوم التســجيل ُ
ُ
ـرد عليهــا خــال  30يومــاً مــن اســتالمها ،ويجــوز للمركــز،
وأي طــرف آخــر (إن وجــد)  للـ ّ
الم ّدعــي ،أن يمنحــه أجـ ًـا إضافيــاً ال يتجــاوز أربعــة عشــر يومــاً للــرد
ـاء علــى طلــب ُ
بنـ ً
المتقابلــة قبــل إحالــة الملــف إلــى الهيئــة.
علــى الدعــوى ُ

.7

يكــون للدعــوى المتقابلــة نفــس اآلثــار المترتبــة علــى طلــب التحكيــم والــواردة فــي
البنــد ( )2والبنــد ( )2مــن المــادة (.)4

.8

إال بعــد ســداد الرســوم واألتعــاب والمصاريــف
ال ُيحيــل المركــز الملــف للهيئــة ّ
المقـ ّـررة وفقــاً للجــدول المرفــق (مصاريــف التحكيــم ورســومه وأتعابــه).
ُ

المادة السادسة

أثر اتفاق التحكيم

.1

ُيعتبــر اتفــاق األطــراف المكتــوب علــى إحالــة نزاعاتهــم إلــى المركــز اتفاقــاً علــى حـ ّـل
تلــك النزاعــات تحكيمــاً لــدى المركــز وفقــاً للقواعــد الســارية فــي تاريــخ بــدء إجــراءات
ـوال بــإدارة المركــز لذلــك التحكيــم.
التحكيــم وقبـ ً

.2

تختــص الهيئــة بالفصــل بكافــة المســائل التــي تتعلّ ــق باإلختصــاص ،بمــا فيهــا تلــك
التــي تتعلّ ــق بوجــود أو صحــة أو نطــاق اتفــاق التحكيــم وشــموله للنــزاع المعــروض أو
شــموله ألي طــرف.

.3

ـأي مــن المســائل الــواردة فــي البنــد ( )2مــن هــذه
يجــب أن ُيقـ ّـدم أي دفــع يتعلّ ــق بـ ّ
ـوال للتأخيــر.
إال إذا وجــد ُمبــرراً مقبـ ً
المــادة  مــع الــرد ّ
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.4

إذا ق ّـدم أي مـن األطـراف مـع ّرده دفعـاً بعـدم وجـود اتفـاق   تحكيـم ،يسـتمر
ويحيـل المركـز الملـف للهيئـة ،مـا لـم ُيق ّـرر المركـز إحالـة األمـر إلـى اللّ جنـة
التحكيـم ُ
التنفيذيـة للفصـل فيـه واتخـاذ القـرار فيمـا إذا كان مـن الممكـن اإلسـتمرار فـي
التحكيـم مـن عدمـه.

.5

ـأي مـن حقـوق األطـراف اإلجرائيـة أو الموضوعيـة ،إذا اقتنعـت
مـن دون المسـاس ب ّ
اللّ جنـة التنفيذيـة ظاهريـاً باحتمـال وجـود اتفـاق التحكيـم الذي ُق ّـدم بموجبه الطلب،
يسـتمر التحكيـم ويكـون بعـد ذلـك الفصـل بالدفـع مـن اختصـاص الهيئـة.

.6

يكـون قـرار اللّ جنـة التنفيذيـة بعـدم السـير فـي التحكيـم بخصـوص أي ُمطالبـة أو
وملزمـاً وغيـر قابـل للمراجعـة لـدى المركـز بـأي طريقـة مـن الطـرق،
طـرف ،نهائيـاً ُ
ويبقـى ألي طـرف الحـق فـي اللّ جـوء إلـى أي محكمـة مختصـة للفصـل فـي مـدى
وجـود اتفـاق تحكيـم ملـزم وتحديـد موضوعـه وأطرافـه.

.7

المطالبات،
إذا قررت اللّ جنة التنفيذية عدم اإلستمرار في التحكيم بخصوص أي من ُ
المطالبـات ،فـي أي تاريـخ الحـق،
فلا يمنـع هـذا القـرار أي طـرف مـن أن ُيق ّـدم تلـك ُ
ّإمـا بموجـب طلـب تحكيـم ُمسـتقل جديـد أو بصـدد إجـراءات تحكيـم ُأخـرى.

.8

إذا رفـض أحـد األطـراف أو تخلـف عـن المشـاركة فـي التحكيـم أو فـي أي مرحلـة مـن
مراحلـه يسـتمر التحكيـم بالرغـم مـن هـذا الرفـض أو هـذا التخلـف.

.9

ال يترتـب علـى اإلدعـاء بانعـدام وجـود العقـد أو بطالنـه أو قابليتـه لإلبطـال عـدم
اختصـاص الهيئـة ،ويكفـي أن تؤكّ ـد الهيئـة وجـود وصحـة وصالحيـة اتفـاق التحكيـم،
وتبقـى الهيئـة مختص ًـة بتحديـد حقـوق والتزامـات األطـراف والفصـل فـي طلباتهـم
المحتمـل أن يكـون العقـد بحـد ذاتـه ُمنعدمـاً
ومطالباتهـم ودفوعهـم وإن كان مـن ُ
ُ
قابلا لإلبطـال مـا لـم يتفـق األطـراف علـى خالفـه.
باطلا أو
أو
ً
ً

المادة السابعة
.1

والتدخل
ّ
اإلدخال

تدخـل وإدخـال فـي الدعـاوى التحكيميـة وفقـاً لهـذه القواعـد
يجـوز تقديـم طلبـات ّ
فـي الحـاالت التاليـة:
أ.

تدخل والمطلوب إدخاله.
الم ّ
إذا اتفق جميع األطراف على ذلك بمن فيهم ُ

المتدخـل أو المطلـوب إدخالـه طرفـاً فـي ذات اتفـاق التحكيـم أو اتفـاق
ب .إذا كان ُ
تحكيـم آخـر ُمتوافقـاً معـه وكان التدخـل أو اإلدخـال ناشـئاً عـن ذات العالقـة
القانونيـة التـي نشـأ عنهـا النـزاع أو يتعلّ ـق بهـا.
ج.

دخـل)،
الم ِ
علـى الطــرف الــذي يرغـب فـي إدخـال طـرف إلـى التحكيـم (الطـرف ُ
أن ُيق ّـدم طلـب إدخـال إلـى المركـزّ ،إمـا مـع طلـب التحكيـم ،أو الحقـاً ُضمـن
حددهـا المركـز ،ويعتبـر تاريـخ اسـتالم المركـز لطلـب
المهلـة الزمنيـة التـي ُي ّ
ُ
دخـل ،وال ُيقبـل طلـب
الم َ
اإلدخـال هـو تاريـخ بـدء التحكيـم بالنسـبة للطـرف ُ
ـوال أو أن يتفـق جميـع
اإلدخـال بعـد تعييـن الهيئـة ،مـا لـم ُيق ّـدم مبـرراً مقب ً
دخـل ،علـى غيـر ذلـك.
الم َ
األطـراف ،بمـن فيهـم الطـرف ُ
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د.

تدخـل فـي التحكيـم (الطـرف  
التدخـل كطـرف ُم ّ
ّ
علـى الطـرف الـذي يرغـب فـي
المهلـة الزمنيـة التـي
تدخـل) ،أن ُيق ّـدم طلـب ّ
الم ّ
تدخـل إلـى المركـزُ ،ضمـن ُ
ُ
التدخـل هـو تاريـخ بـدء
ّ
حددهـا المركـز ،ويعتبـر تاريـخ اسـتالم المركـز لطلـب
ُي ّ
التدخـل بعـد تعيين الهيئة،
ّ
تدخـل ،وال ُيقبـل طلـب
الم ّ
التحكيـم بالنسـبة للطـرف ُ
ـوال للهيئـة أو أن يتفـق جميـع األطـراف ،بمـن فيهـم
مـا لـم ُيق ّـدم مبـرراً مقب ً
المتدخـل ،علـى غيـر ذلـك.
الطـرف ُ

التدخـل واإلدخـال إلـى أحـكام المـواد السـابقة ،ويكـون لهـا
ّ
ه .تخضـع طلبـات
نفـس اآلثـار المترتبـة علـى طلـب التحكيـم والـواردة في البنـد ( )2والبند ( )3من
تتضمـن مـا يلـي:
المـادة الرابعـة ،ويجـب أن
ّ
أ.

أ.

المطالبات في دعاوى التحكيم مستندة إلى ذات اتفاق
ب .إذا كانت كل ُ
التحكيم ،أو
ج.

.2

التدخل فيها؛
ّ
رقم دعوى التحكيم القائمة المطلوب اإلدخال أو

ب .االسـم الكامـل ،والصفـة ،وكافـة العناويـن وبيانـات اإلتصـال ،بمـا فيهـا
وممثّ ليهـم بمـن
الهاتـف ،والفاكـس ،والبريـد اإللكترونـي ،لكافـة األطـراف ُ
تدخـل؛
الم ّ
الم َ
دخـل أو الطـرف ُ
فيهـم الطـرف ُ
ج.
و.

حددة في هذه القواعد.
الم ّ
والمتطلّ بات ُ
كافة البيانات ُ

تخضـع طلبـات اإلدخـال والتدخـل ألحـكام المـادة الرابعـة والمادة الخامسـة مع
ُمراعـاة التعديـل اللازم بحسـب األحـوال.

المادة الثامنة
.1

.2

ال ُيحيـل المركـز إلـى الهيئـة أي ُمطالبـات لـم تسـتوف كافـة الشـروط المطلوبة وفقاً
لهـذه القواعـد.

.3

المختصـة بتحديـد شـروط وإجـراءات تقديـم
بعـد إحالـة الملـف للهيئـة تكـون هـي ُ
المطالبـات وقبولهـا وفقـاً لهـذه القواعـد.
ُ

المادة التاسعة

تعددة
الم ّ
األطراف ُ

يجـوز تقديـم ُمطالبـات مرتبطـة بأكثـر مـن عقـد أو ناشـئة عـن أكثـر مـن عقـد فـي دعـوى
المطالبـات مسـتندة إلـى اتفـاق تحكيـم واحـد أو أكثـر
تحكيميـة واحـدة سـواء كانـت هـذه ُ
وفقـاً لهـذه القواعـد.

المادة العاشرة
.1

10

ضم دعاوى التحكيم

ـاء علـى طلـب أي طـرف ضم دعوتيـن تحكيميتين أو أكثر في
يجـوز للّ جنـة التنفيذيـة بن ً
دعـوى تحكيميـة واحـدة وذلـك:

الفصل األول

المطالبات إلى أكثر من اتفاق تحكيم ،وكانت الدعاوى
إذا استندت ُ
التحكيمية ناشئة عن ذات العالقة القانونية أو تتعلّ ق بها ووجدت اللّ جنة
التنفيذية ّأن اتفاقات التحكيم تلك متالئمة أو ُيمكن التوفيق فيما بينها.

عنـد النظـر فـي ضـم الدعـاوى التحكيميـة يجوز للّ جنـة التنفيذية أن تأخذ بعين اإلعتبار
أي ظـروف تراهـا ذات صلـة ،بمـا فـي ذلـك ،علـى سـبيل المثـال ،مـا إذا كان قـد تـم
ضمها،
المختلفـة التـي ُينظـر فـي ّ
تعييـن محكـم أو محكميـن مختلفيـن فـي الدعـاوى ُ
قررت اللّ جنة
وتُ صـدر قرارهـا وفقـاً لمـا تـراه ُممكنـاً ومجديـاً ويكون قرارها نهائيـاً  ،وإذا ّ
تم قيدها
ضمهـا ،إلـى الدعوى التـي ّ
التنفيذيـة الضـم ،فيتـم ضـم الدعـاوى التـي تق ّـرر ّ
أوال مـا لـم يتفـق كافـة األطـراف علـى غيـر ذلـك.
ً

المادة الحادية عشرة

أحكام عامة

.1

تلتـزم الهيئـة بالحيـاد واإلسـتقاللية تجـاه جميـع األطـراف ،وبـأداء مهامهـا وفقـاً لهـذه
القواعـد.

.2

ـرار بتوفيـر الوقـت الكافـي لنظـر النـزاع والفصـل
تلتـزم الهيئـة قبـل تعيينهـا ،بتوقيـع إق ٍ
همـة الفصـل فـي النـزاع بيـن األطـراف تحكيمـاً ،
لم ّ
فيـه وبقبولهـا واسـتعدادها ُ
ً
كتابة ،عن أية وقائع
وحياديتهـا واسـتقالليتها ،كمـا تلتـزم بـأن تُ فصح للّ جنـة التنفيذية
ّ
ً
حياديتها ،وتقوم اللّ جنة التنفيذية
معقولة في
أو ظروف من شأنها أن تُ ثير شكوكاً
ّ
بإبلاغ األطـراف بهـذه المعلومـات كتاب ًـة وتُ ح ّـدد لهـم مهل ًـة إلبـداء مالحظاتهـم.

.3

تلتـزم الهيئـة فـوراً باإلفصـاح وإبلاغ اللّ جنـة التنفيذيـة واألطـراف كتاب ًـة ،عـن أيـة
المشـار إليهـا فـي البنـد السـابق والتـي  قـد تطـرأ أثناء
وقائـع أو ظـروف ُمماثلـة لتلـك ُ
التحكيـم.

.4

يكـون قـرار اللّ جنـة التنفيذيـة بتعييـن الهيئـة أو ردهـا أو اسـتبدالها أو تنحيهـا أو عـدم
صالحيتها أو عدم ُمالءمتها نهائياً   وللّ جنة التنفيذية  إعالن األسباب التي استندت
ّ
ـاء علـى طلـب أحـد األطـراف.
ن
ب
ـا
ه
ـي  قرار
ف
إليهـا
ً

والمطالبات بين أطراف متعددة
الدعاوى
ُ
تعدد األطراف،
بمطالبات ضد أي طرف آخر في التحكيم ُم ّ
يجوز ألي طرف التقدم ُ
المطالبـات لهـذه القواعـد علـى أنّ ـه ال تُ قبـل أي ُمطالبـات جديـدة بعد
وتخصـع هـذه ُ
توقيـع وثيقـة التحكيـم مـن دون إذن الهيئـة.

إذا اتفق األطراف على الضم ،أو

المادة الثانية عشرة

تشكيل هيئة التحكيم

.1

إذا لـم يتفـق األطـراف علـى عـدد المحكميـن تُ عيـن اللّ جنـة التنفيذيـة ُمحكمـاً منفرداً ،
مـا لـم تـرى أن الفصـل فـي النّ ـزاع يسـتوجب تعييـن أكثـر مـن محكـم علـى أن يكـون
عيـن
عددهـم وتـراً  ،وفـي حـال ق ّـررت اللّ جنـة نظـر النـزاع مـن قبـل ثالثـة ُمحكّ ميـن تُ ّ
اللّ جنـة التنفيذيـة رئيـس الهيئـة ويلتـزم كل طـرف بتسـمية ُمحكّ مـاً خلال  15يوماً من
يقـم أحـد األطـراف بتسـمية المحكـم ،تقـوم
اسـتالمه إخطـاراً بقـرار اللّ جنـة وإذا لـم ُ
اللّ جنـة التنفيذيـة بتعيينـه.

.2

إذا اتفـق األطـراف علـى الفصـل فـي النزاع بواسـطة محكم منفرد ،فعليهم االتفاق
الم ّدعـى عليـه طلـب التحكيـم
علـى تسـميته خلال  30يومـاً مـن تاريـخ اسـتالم ُ
الم ّدعـي أو خلال المهلـة اإلضافيـة التـي قـد يمنحهـا المركـز ،وإذا لـم
المق ّـدم مـن ُ
ُ
يتفـق األطـراف علـى تسـميته خلال تلـك المهلـة تقـوم اللّ جنـة التنفيذيـة بتعيينـه.
الفصل األول
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.3

إذا اتفـق األطـراف علـى الفصـل فـي النزاع بواسـطة ثالثـة محكمين ،فعلى المدعي
تسـمية محكمـاً فـي الطلـب وعلـى المدعـى عليـه تسـمية محكمـاً فـي الـرد ،وإذا لـم
يقـم أي مـن الطرفيـن بالتسـمية ،يتـم تعييـن المحكـم مـن قبل اللّ جنـة التنفيذية .وإذا
كان األطـراف قـد اتفقـوا علـى تعييـن رئيـس الهيئـة أو أي إجـراء لتعييـن رئيـس الهيئـة
ـإن هـذا االتفـاق ُيعتبـر تسـمية ،وتخضـع فـي هـذه الحالـة للتعييـن مـن قبـل اللجنـة
ف ّ
التنفيذيـة ّأمـا إذا لـم يتفـق األطـراف علـى تسـمية رئيـس الهيئـة أو إذا لـم يؤد اإلجراء
المتفق عليه بين األطراف  إلى تسـميته  خالل  30يوماً من تاريخ تعيين المحكمين
حددها لهم المركز) تقوم اللّ جنة
اآلخرين (أو أي مهلة أخرى ُمتفق عليها بينهم أو ُي ّ
التنفيذيـة بتعيينه.

.4

إذا كان أطـراف اتفـاق التحكيـم أكثـر مـن اثنيـن ونـص اتفـاق التحكيـم علـى أن يكـون
الفصـل فـي النـزاع بواسـطة محكـم منفـرد فعليهـم مجتمعيـن أن يتفقـوا   علـى
تسـميته خلال  30يومـاً مـن تاريـخ بـدء إجـراءات التحكيـم ليتـم تعيينـه مـن قبـل اللجنة
التنفيذية ،وإذا لم يتفقوا خالل هذه المهلة (أو أي مهلة أخرى ُمتفق عليها بينهم
حددهـا لهـم المركـز) تتولـى اللّ جنـة التنفيذيـة تعيينـه.
أو ُي ّ

.5

إذا كان أطـراف التحكيـم أكثـر مـن اثنيـن ونـص اتفـاق التحكيـم علـى أن يكـون الفصـل
المدعيـن مجتمعيـن تسـمية محكـم
فـي النـزاع بوسـاطة ثالثـة محكميـن ،فعلـى
ّ
المدعـى عليهـم مجتمعيـن تسـمية محكـم ،وإذا لـم تتـم تسـمية المحكـم
وعلـى
ّ
حددهـا
ي
أو
ـراف
ط
األ
ـن
ي
ب
ـا
ه
علي
ـق
ف
ت
م
ـرى
خ
أ
ـة
ل
مه
أي
خلال
(أو
ـاً
م
يو
30
خلال
ُ ّ
ُ
لهـم المركـز) مـن تاريـخ بـدء إجـراءات التحكيـم ،تقـوم اللّ جنـة التنفيذيـة بالتعييـن ،علـى
أنّ ـه فـي جميـع األحـوال تتولـى اللّ جنـة التنفيذيـة تعييـن المحكـم الثالـث الـذي يتولـى
رئاسـة الهيئـة.

المادة الثالثة عشرة

تسمية وتعيين المحكمين

.1

عيــن جميــع المحكميــن مــن قبــل اللّ جنــة التنفيذيــة علــى أن تأخــذ بعيــن االعتبــار
ُي ّ
الطريقــة التــي اتفــق عليهــا األطــراف كتابـ ًـة إلجــراء التحكيــم.

.2

تمـت تسـميته مـن قبـل أي طـرف ،أو
يجـوز للجنـة أن تمتنـع عـن تعييـن أي محكـم ّ
ـأن المحكـم المسـمى يفتقـر إلـى االسـتقاللية والحياد أو
بـأي طريقـة أخـرى ،إذا رأت ب ّ
غيـر مالئـم ،وفـي هـذه الحالـة تطلـب اللجنـة التنفيذيـة مـن األطـراف تسـمية جديـدة
خلال  15يومـاً مـن تاريـخ تسـلم قـرار اللجنـة ،وإذا لـم تتم التسـمية خالل هذه المهلة
أو لـم تقبـل اللجنـة بالمحكـم البديـل تقـوم اللجنـة التنفيذيـة بتعييـن المحكـم.

المادة الرابعة عشرة

رد المحكمين

.1

يقـ ّـدم طلــب الــرد إلــى اللّ جنــة التنفيذيــة بموجــب مذكــرة كتابيــة تُ ذكــر وتحـ ّـدد فيهــا
الوقائــع واألســباب التــى يســتند إليهــا طالــب الــرد.

.2

إال إذا قـ ّـدم خــال  15يومــاً مــن تاريــخ اســتالم اإلخطــار بالتعييــن
ال ُيقبــل طلــب الــرد ّ
أو خــال  5أيــام مــن تاريــخ ِعلــم الطــرف الــذي تقــدم بطلــب الــرد بالوقائــع واألســباب
التــي يســتند إليهــا فــي طلبــه إذا كان هــذا التاريــخ الحقــاً علــى تســلم هــذا اإلخطــار.

.3

تُ رســل اللجنــة التنفيذيــة طلــب الــرد للهيئــة ولألطــراف إلبــداء مالحظاتهــم عليــه
كتابـ ًـة خــال  10أيــام.
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.4

تُ رســل اللجنــة التنفيذيــة مالحظــات الهيئــة واألطــراف علــى طلــب الــرد إلــى كافــة
المسـ َّـبب بشــأن طلــب الــرد خــال  21يومــاً
األطــراف اآلخريــن وتصــدر قرارهــا النهائــي ُ
مــن تاريــخ اســتالمه.

المادة الخامسة عشر

استبدال المحكمين

.1

فــي حالــة وفــاة المحكــم أو اســتقالته أو إذا قــام لديــه أي ســبب يمنعــه مــن أداء
مهمتــه خــال ســير إجــراءات التحكيــم ،فيتــم اســتبداله وفقــاً ألحــكام تشــكيل هيئــة
ّ
التحكيــم وتســمية وتعييــن المحكميــن الــواردة فــي هــذه القواعــد.

.2

يقــم بهــذه المهام
إذا رفــض المحكــم أو أخـ ّـل بمهامــه وفقــاً لهــذه القواعــد أو إذا لــم ُ
خــال المــدد الزمنيــة المقـ ّـررة  فيتــم اســتبداله وفقــاً ألحــكام رد المحكميــن وتشــكيل
هيئــة التحكيــم وتســمية وتعييــن المحكميــن فــي هــذه القواعــد.

.3

للّ جنــة التنفيذيــة إلغــاء تعييــن المحكــم وإقالتــه مــن مهامــه إذا رفــض أو أخـ ّـل بمهامــه
يقــم بهــذه المهــام خــال المــدد الزمنيــة المقـ ّـررة
وفقــاً لهــذه القواعــد أو إذا لــم ُ
تعمــد أو خالــف هــذه القواعــد ،أو عندمــا ال
أو إذا خالــف اتفــاق التحكيــم بشــكل ُم ّ
يتصـ ّـرف بشــكل حيــادي أو ُمســتقل بيــن األطــراف أو إذا لــم ُيباشــر إجــراءات التحكيــم
أو يســتمر بهــا أو ال يســعى إلــى تفــادي أي تأخيــر أو مصاريــف غيــر ُمبـ ّـررة.

.4

التقيــد
عنــد اســتبدال المحكــم ،يجــوز للّ جنــة التنفيذيــة إجــراء التعييــن مــن دون
ّ
بإجــراءات التعييــن الــواردة فــي هــذه القواعــد إذا رأت ذلــك ُمناســباً  ،وتقـ ّـرر الهيئــة
بعــد إعــادة تشــكيلها ودعــوة األطــراف إلبــداء مالحظاتهــم ،مــدى وجــوب إعــادة
اإلجــراءات الســابق اتخاذهــا قبــل إعــادة التشــكيل وإلــى أي مــدى.

.5

عنــد قيــام أي ســبب مــن أســباب اســتبدال المحكميــن وفقــاً لهــذه المــادة ،تتوقــف
المقـ ّـررة فــي أي قانــون واجــب التطبيــق وتلــك
كافــة المهــل والمــدد الزمنيــة ُ
المتفــق عليهــا بيــن األطــراف أو التــي
المنصــوص عليهــا فــي هــذه القواعــد وتلــك ُ
قررهــا اللجنــة التنفيذيــة أو المركــز أو الهيئــة ،وال تســتأنف تلــك المهــل
تمنحهــا أو تُ ّ
ومباشــرتها لمهامهــا.
إال بعــد اســتكمال تشــكيل الهيئــة ُ
والمــدد الزمنيــة ســريانها ّ

المادة السادسة عشرة

إحالة الملف إلى هيئة التحكيم

تُ رســل اللّ جنــة التنفيذيــة الملــف إلــى الهيئــة بعــد تعيينهــا شــرط أن يكــون قــد تـ ّـم تســديد
كافــة رســوم وأتعــاب التحكيــم ومصاريفــه المقـ ّـررة.

المادة السابعة عشرة

إثبات الصفة التمثيلية

يجــوز للّ جنــة التنفيذيــة أو لمديــر المركــز أو للهيئــة فــي أي وقــت طلــب مــا ُيثبــت صفــة
أي مــن األطــراف.
ُممثلــي ّ

الفصل األول
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المادة الثامنة عشرة

		 مكان التحكيم

.1

لألطـراف االتفـاق كتاب ًـة علـى مـكان التحكيـم ،وفي حالة عـدم اتفاقهم يكون مكان
التحكيـم فـي إمـارة الشـارقة مـا لـم تُ ق ّـرر الهيئـة مكانـاً ُمناسـباً آخـر بعـد اإلطلاع علـى
جميـع الظـروف ومنـح جميـع األطـراف الفرصـة إلبـداء رأيهـم ومقترحاتهـم كتاب ًـة.

.2

للهيئـة بعـد التشـاور مـع جميـع األطـراف ووفقـاً لمـا تـراه ُمناسـباً  ،عقـد الجلسـات
واالجتماعـات ،بمـا فـي ذلـك جلسـة إدارة الدعـوى ،فـي أي مـكان و بـأي وسـيلة من
وسـائل االتصـال كالهاتـف أو المكالمـات المرئيـة (الفيديـو كونفرنـس) كمـا لهـا أن
تتـداول فـي أي مـكان تختـاره.

المادة التاسعة عشر

لغة التحكيم

.1

تكــون لغــة التحكيــم هــي لغــة اتفــاق التحكيــم مــا لــم يتفــق األطــراف علــى خــاف
ذل ــك.

.2

أي م ــن تل ــك اللّ غ ــات
إذا كان اتف ــاق التحكي ــم مكتوب ــاً بأكث ــر م ــن لغ ــة ،تُ ق ـ ّـرر الهيئ ــة ّ
س ــتكون لغ ــة التحكي ــم.

.3

إذا كان اتف ــاق التحكي ــم مكتوب ــاً بأكث ــر م ــن لغ ــة أو إذا ق ـ ّـدم أي ط ــرف ُمراس ــات
بلُ غــة أخــرى غيــر لغــة اتفــاق التحكيــم ،فتقــوم اللّ جنــة التنفيذيــة بتحديــد لغــة الطلــب
والمراســات وتطلــب مــن ذلــك الطــرف ترجمتهــا إلــى اللغــة التــي قامــت بتحديدهــا
لحي ــن إحال ــة المل ــف إل ــى الهيئ ــة.

.4

للهيئ ــة بع ــد اس ــتكمال تش ــكيلها صالحي ــة تقري ــر لغ ــة التحكي ــم بع ــد أخذه ــا جمي ــع
العوام ــل والظ ــروف ذات الصل ــة بعي ــن االعتب ــار بم ــا ف ــي ذل ــك لغ ــة العق ــد.

المادة العشرون

القواعد واجبة التطبيق على اإلجراءات

تخضــع اإلجــراءات أمــام الهيئــة لهــذه القواعــد وفــي حــال خلــو النــص تُ طبــق القواعــد التــي
يتفــق عليهــا األطــراف أو التــي تقررهــا الهيئــة فــي حالــة عــدم اتفاقهــم.

المادة الحادية والعشرون

القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع
.1

يتمتــع األطــراف بحريــة االتفــاق علــى القواعــد القانونيــة واجبــة التطبيــق علــى
موضــوع النــزاع ،وفــي حالــة عــدم اتفاقهــم ،تطبــق الهيئــة القواعــد القانونيــة التــي
تراهــا ُمالئمـ ًـة ،وتأخــذ بعيــن االعتبــار أحــكام العقــد واألعــراف التجاريــة ذات الصلــة.

.2

يجوز لألطراف تفويض الهيئة بالصلح وفقاً لقواعد العدل واإلنصاف.

		
المادة الثانية والعشرون
.1
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سير إجراءات التحكيم

تب ــذل الهيئ ــة واألط ــراف قص ــارى  جهودهم ليس ــير التحكيم بش ــكل س ــريع وفعال
وبتكلف ــة معقول ــة عل ــى أن تُ راع ــى قيم ــة الن ــزاع وم ــدى صعوبت ــه وتعقي ــده.
الفصل األول

.2

يج ــوز للهيئ ــة ،أخ ــذ التدابي ــر اإلجرائي ــة الت ــي تراه ــا مناس ــبة لضم ــان اإلدارة الفعال ــة
للدع ــوى بع ــد التش ــاور م ــع األطراف ،ش ــريطة ع ــدم تعارضه ــا مع اي اتف ــاق مبرم
بينهم .

.3

أي من األط ــراف ،إصدار أوامر بش ــأن س ــرية إجراءات
ـاء على طل ــب ٍ
يج ــوز للهيئ ــة ،بن ـ ً
التحكي ــم أو أي ــة مس ــائل أخرى متصلة بالتحكيم ويجوز لها اتخاذ تدابير لحماية أس ــرار
المهنة والمعلومات الس ــرية.

.4

ف ــي جمي ــع األحوال ،يج ــب أن تتصرف الهيئ ــة بحيادية واس ــتقالل وأن تضمن إتاحة
فرص ــة معقول ــة لكل ط ــرف لع ــرض دعواه.

.5

يلتزم األطراف بكافة األوامر اإلجرائية التي تصدرها الهيئة ويمتثلون بها.

		
المادة الثالثة والعشرون

وثيقة التحكيم

.1

عل ــى الهيئ ــة فور اس ــتالمها الملف من المرك ــز  ،إعداد وثيقة التحكيم اس ــتناداً إلى
تتضم ــن وثيق ــة التحكي ــم موضوع
المراس ــات المقدم ــة م ــن األط ــراف ويج ــب أن
ّ
ُ
تحفظية.
مؤقت ــة أو ّ
الن ــزاع وصالحي ــة وس ــلطة الهيئ ــة في اتخ ــاذ أي تدابي ــر ّ

.2

وق ــع األط ــراف والهيئ ــة على وثيقة التحكي ــم وإذا رفض أحده ــم التوقيع فال يؤثّ ر
ُي ّ
ذل ــك عل ــى صحته ــا ونفاذه ــا وتس ــتمر الهيئة بنظ ــر الدعوى.

.3

ال يج ــوز ألي ط ــرف التقدم ب ــأي ُمطالبات جدي ــدة تخرج عن ح ــدود وثيقة التحكيم
إال إذا أذن ــت له الهيئة بذل ــك وعلى الهيئة في ه ــذه الحالة أن تأخذ
بع ــد توقيعه ــا ّ
المطالب ــات الجدي ــدة والمرحل ــة التي بلغته ــا الدعوى
ـذه
ـ
ه
ـة
ـ
ع
طبي
بعي ــن االعتب ــار
ُ
والعوام ــل والظ ــروف األخ ــرى ذات الصلة.

المادة الرابعة والعشرون

إدارة الدعوى والجدول الزمني لإلجراءات
 .1تعق ــد الهيئ ــة خ ــال  21يوم ــاً م ــن تاري ــخ اس ــتالمها المل ــف م ــن اللجن ــة التنفيذية،
جلس ـ ًـة إلدارة الدع ــوى والتش ــاور م ــع األط ــراف بش ــأن التدابي ــر اإلجرائي ــة وتحدي ــد
الج ــدول الزمن ــي لإلج ــراءات.
.2

عل ــى الهيئ ــة إع ــداد الج ــدول الزمن ــي لإلجراءات في نفس الجلس ــة أو خ ــال  7أيام
م ــن تاري ــخ انعقاده ــا ،وتقوم بإب ــاغ هذا الج ــدول الزمني وأي تعدي ــات تطرأ عليه
إل ــى المركز وجمي ــع األطراف.

.3

للهيئ ــة أن تعقد جلس ــات أخرى إلدارة الدعوى بغرض التش ــاور مع األطراف واتخاذ
تدابي ــر إجرائي ــة أخ ــرى أو تعدي ــل الج ــدول الزمن ــي لإلج ــراءات وذلك لضم ــان اإلدارة
الفعال ــة للدعوى.

.4

للهيئ ــة عق ــد جلس ــات إدارة الدع ــوى ب ــأي وس ــيلة م ــن وس ــائل اإلتص ــال كالهاتف
أو المكالم ــات المرئي ــة (الفيدي ــو كونفرن ــس) وله ــا أن تطل ــب من األط ــراف تقديم
مقترحاته ــم كتاب ـ ًـة بخص ــوص إدارة الدعوى بتاريخ س ــابق على انعقاد الجلس ــة كما
له ــا أن تطل ــب م ــن األط ــراف حضوره ــا م ــع ُممثّ ليهم.

الفصل األول
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المادة الخامسة والعشرون

ذل ــك تح ــت إش ــراف الهيئ ــة ويج ــوز للهيئة أن تق ــوم بطرح األس ــئلة ف ــي أي مرحلة
م ــن مراحل اس ــتجواب الش ــهود.

إجراءات اإلثبات

.1

م ــن دون اإلخ ــال بأح ــكام الم ــادة  22من ه ــذه القواع ــد ،لألطراف حري ــة االتفاق
كتاب ـ ًـة عل ــى أي قواع ــد وإج ــراءات إثب ــات يرونه ــا مناس ــبة.

.2

ـاء عل ــى طل ــب أحده ــم أو من تلق ــاء نفس ــها على ّأن
تس ــتمع  الهيئ ــة لألط ــراف بن ـ ً
يك ــون االس ــتماع بحضوره ــم جميعاً  ،ويجوز للهيئ ــة أن تقرر االس ــتماع إلى األطراف
ف ــي ح ــال غي ــاب أحده ــم ش ــريطة أن يكون ق ــد ت ــم إعالنه بش ــكل صحيح.

.3

يج ــوز للهيئة أن تقرر س ــماع الش ــهود والخبراء وأي ش ــخص آخر بحض ــور األطراف أو
ف ــي غيابه ــم ش ــريطة أن يك ــون ق ــد ت ــم إعالنهم بش ــكل صحيح.

.4

أي من األط ــراف ،أن تعين خبيراً
بناء على طل ــب ٍ
يج ــوز للهيئ ــة ،م ــن تلقاء نفس ــها أو ً
أو أكثر على أن تُ تيح لألطراف الفرصة الس ــتجواب أو ُمناقش ــة الخبير أو الخبراء في
إحدى جلس ــات التحكيم.

.6

.5

قدمه ــا األط ــراف وتحدي ــد م ــدى قبوله ــا أو
للهيئ ــة تقدي ــر ووزن أي أدلّ ــة إثب ــات ُي ّ
ارتباطه ــا بالدع ــوى ،وله ــا تحدي ــد الوق ــت والصيغة والطريق ــة التي بها يت ـ ُـم تقديم
ه ــذه األدلّ ة.

.7

.6

المراس ــات المقدم ــة من األطراف فقط
للهيئ ــة الفصل في الدعوى اس ــتناداً إلى ُ
دون عق ــد جلس ــات إال إذا طل ــب أح ــد األط ــراف ذلك .

المادة الثامنة والعشرون

المادة السادسة والعشرون

الجلسات

.1

إذا ق ــررت الهيئ ــة عق ــد جلس ــة فعليه ــا أن تُ خطر األط ــراف بمكان وزم ــان انعقادها
خ ــال م ــدة معقولة.

.2

إذا تخل ــف أي م ــن األط ــراف ع ــن الحض ــور ب ــدون ع ــذر مقب ــول رغم إعالنه بش ــكل
صحي ــح يح ــق للهيئ ــة عق ــد الجلس ــة.

.3

يك ــون للهيئ ــة  س ــلطة  إدارة الجلس ــات ويحق لجمي ــع األطراف حضوره ــا وال يقبل
إال بموافق ــة الهيئ ــة
حض ــور أي ش ــخص غي ــر ذي صف ــة أو غي ــر ذي صل ــة بالدع ــوى ّ
واألطراف.

.4

يمث ــل األط ــراف إم ــا ش ــخصياً أو بواس ــطة ممثلي ــن مفوضي ــن بش ــكل قانوني كما
يمكنه ــم االس ــتعانة بمستش ــارين.

المادة السابعة والعشرون
.1

.2

يؤدي كل ش ــاهد ش ــهادته على انف ــراد وبغير حضور باقي الش ــهود ،وللهيئة تقدير
ّ
ـاء عل ــى ذلك أن تُ ق ـ ّـرر عدم س ــماعها تجنب ــاً لتكرار
م ــدى ل ــزوم أي ش ــهادة ،وله ــا بن ـ ً
البين ــة أو ع ــدم ارتباطه ــا بالدعوى.
ّ

.3

ً
ـفهية عل ــى أن يكون
ـهادة ش ـ
ً
يج ــوز ل ــكل ط ــرف أن يس ــتجوب أي ش ــاهد ُيق ـ ّـدم ش ـ
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.5

أي من األطراف أن تطلب االس ــتماع
ـاء على طل ــب ّ
للهيئ ــة م ــن تلقاء نفس ــها أو بن ـ ً
ويمك ــن أن يك ــون االس ــتماع ب ــأي وس ــيلة من وس ــائل االتص ــاالت بما
ألي ش ــاهد ُ
فيها المكالمات المرئية (الفيديو كونفرنس) ش ــرط أن تُ مكّ ن وس ــائل االتصال هذه
التحقق من هوية الش ــهود.
ّ
الهيئ ــة م ــن
تطل ــب الهيئ ــة م ــن الش ــهود أداء اليمي ــن إذا تطلّ ب ــت ذل ــك القواع ــد اآلم ــرة ف ــي
القان ــون واج ــب التطبي ــق ،ويك ــون أداء اليمي ــن أم ــام الهيئ ــة إذا كان ــت ش ــهادتهم
ش ــفهية أو مش ــفوعة باليمي ــن إذا كان ــت خطي ــة.
عل ــى كل ط ــرف القي ــام بكاف ــة التحضي ــرات والترتيب ــات العملي ــة لتقدي ــم ش ــهوده
ويتحم ــل كاف ــة مصاريفه ــا.
ّ

غلق باب المرافعة وتقديم مشروعات أحكام التحكيم
.1

ف ــي أق ــرب وق ــت ُممك ــن ،بعد عق ــد آخر جلس ــة متعلقة بالمس ــائل التى س ــيفصل
فيه ــا حك ــم التحكي ــم ،أو بع ــد تقدي ــم آخ ــر مذك ــرات مس ــموح به ــا بخص ــوص تل ــك
المس ــائل أيهم ــا يأت ــي الحق ــاً تق ــوم الهيئة:
أ.

بإعالن غلق باب المرافعة الخاص بالمسائل التى سيتم الفصل فيها بالحكم،

ب .وبإخطار المركز واألطراف بالتاريخ الذي تتوقع فيه  إصدار حكمها.
.2

ال يج ــوز بع ــد غل ــق ب ــاب المرافع ــة تقدي ــم أي ُمراس ــات بخص ــوص المس ــائل التي
س ــيفصل فيه ــا حك ــم التحكي ــم إال إذا طلب ــت هيئ ــة التحكي ــم ذل ــك أو س ــمحت ب ــه.

المادة التاسعة والعشرون

التدابير التحفظية والمؤقتة

.1

م ــع مراع ــاة القواعد اآلمرة في القانون الواجب التطبيق ،للهيئة ،من تلقاء نفس ــها
ـاء عل ــى طل ــب أي من األط ــراف ،أن تأمر أي م ــن األطراف بما ت ــراه ضرورياً من
أو بن ـ ً
تدابي ــر مؤقت ــة أو تحفظية تتعل ــق بموضوع النزاع ،كاألمر بإي ــداع البضائع لدى الغير
أو بي ــع القاب ــل للتل ــف منه ــا وإي ــداع الثم ــن ل ــدى المرك ــز عل ــى ذم ــة الن ــزاع ،ويجوز
للهيئ ــة أن تطل ــب ُمقاب ــل ذلك تقديم ضمان مناس ــب.

.2

تصدر الهيئة هذه التدابير في صورة حكم تحكيم وقتي .

.3

إذا تق ــدم أح ــد األط ــراف بطل ــب إلى جه ــة قضائي ــة مختصة التخ ــاذ تدابي ــر مؤقتة
أو تحفظي ــة أو لتقدي ــم ضمان ــات للدع ــوى أو للدع ــوى المتقابل ــة أو لتنفي ــذ أي
م ــن التدابي ــر أو األوام ــر الت ــي ص ــدرت عن الهيئ ــة ،فال يعد ذل ــك تعارضاً م ــع اتفاق
ـازال عن ــه ،وعلى الط ــرف الذي يقدم هذا الطلب أو يس ــعى للحصول
التحكي ــم أو تن ـ ً
عل ــى ه ــذه التدابي ــر أن يق ــوم دون أي تأخي ــر بإخط ــار المرك ــز والهيئة بذل ــك الطلب
والتدابي ــر الت ــي اتخذته ــا الجه ــة القضائي ــة المختصة.

الشهود

ـزود الهيئة واألط ــراف اآلخرين
عل ــى الط ــرف ال ــذي يرغ ــب في تقدي ــم ش ــهود أن ُي ـ ّ
الم ــراد إثباتها ومدى ارتباطها
بهويته ــم وعناوينهم وموضوع ش ــهادتهم والوقائع ُ
ّ
حدده ــا الهيئة وفق ــاً لما تراه ُمناس ــباً.
بالدع ــوى وذل ــك  خ ــال المهلة الت ــي تُ ّ

الفصل األول

.4

ً
بناء
قدم ش ــهادة ش ــهوده
يج ــوز ألي ط ــرف أن ُي ّ
بناء على اختي ــاره أو ً
كتابة ٬وذل ــك ً
ـرار م ــن الهيئة ،ويجوز للهيئ ــة في كلتا الحالتين أن تش ــترط لقبول الش ــهادة
عل ــى ق ـ ٍ
ً
ـفاهة.
المكتوب ــة حضور الش ــهود لإلدالء بش ــهادتهم ش ـ
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المادة الثالثون

		

المحكم الطارئص

.1

يج ــوز ألي ط ــرف يحت ــاج إل ــى تدابي ــر مؤقت ــة أو تحفظي ــة أو مس ــتعجلة وال يمك ــن
معه ــا انتظ ــار تش ــكيل الهيئ ــة ،أن يتق ــدم بطل ــب التخاذ مثل ه ــذه التدابي ــر ،ويقبل
ه ــذا الطل ــب إذا تس ــلمه المركز قبل إرس ــال الملف للهيئة بغض النظ ــر عما إذا كان
الط ــرف ال ــذي تق ــدم بالطل ــب كان ق ــد ق ــدم طل ــب التحكيم م ــن عدمه.

.2

يعي ــن المرك ــز محكم ــاً طارئ ــاً التخ ــاذ التدابي ــر المطلوب ــة ف ــي الفق ــرة الس ــابقة في
أس ــرع وق ــت ممك ــن بع ــد اس ــتالم الطل ــب وس ــداد الرس ــوم المق ــررة:
المشار إليه في الفصل الثاني.

.3

يص ــدر المحك ــم الط ــارئ حكم ــاً خ ــال  15يوم ــاً م ــن تاري ــخ اس ــتالمه المل ــف كح ــد
أقص ــى ،ويج ــوز ل ــه أن يأم ــر مق ــدم الطل ــب بإي ــداع أي ضمان ي ــراه مناس ــباً ل ــدى المركز.

.4

عل ــى مق ــدم طل ــب المحكم الط ــارئ أن يقدم طل ــب تحكيم في الن ــزاع الموضوعي
خ ــال  10أي ــام م ــن تاري ــخ إص ــدار الحك ــم الط ــارئ ،وإال اعتب ــر الحك ــم الط ــارئ كأن لم يكن

.5

ال يل ــزم الحك ــم الصادر م ــن المحكم الط ــارئ الهيئة المختصة بنظ ــر الموضوع فيما
يقرره ــا هذا الحكم ،ويج ــوز للهيئة إلغائه
يتعل ــق بأية مس ــألة أو موض ــوع أو منازعة ّ
أو تعديل ــه أو تعدي ــل أي ُمطالب ــات تنش ــأ ع ــن أو تتعل ــق بااللتزام أو ع ــدم االلتزام به.

.6

ال تنطبق أحكام المحكم الطارئ إذا:
أ.

ً
كتابة على استثناء تطبيق أحكام المحكم الطارئ.
اتفق األطراف

ب .اتف ــق األط ــراف على اللجوء إلى إجراء آخر يس ــبق التحكيم يوف ــر إمكانية اتخاذ
تدابي ــر تحفظي ــة أو مؤقت ــة أو إج ــراء مماثل بم ــا فيها المحكم ــة المختصة.

المادة الحادية والثالثون

مدة إصدار حكم التحكيم النهائي
يج ــب أن تُ ص ــدر الهيئ ــة حك ــم التحكي ــم النهائي خالل  6أش ــهر م ــن تاريخ اس ــتالم الملف
م ــن اللّ جن ــة التنفيذي ــة ويج ــوز للّ جن ــة التنفيذي ــة تمديدها لم ــرة أو ألكثر ألي م ــدة زمنية
ـاء على طلب مس ــبب م ــن الهيئة ،كم ــا يجوز للجن ــة التنفيذي ــة التمديد
تراه ــا مناس ــبة بن ـ ً
م ــن تلقاء نفس ــها وفق ــاً لما تراه مناس ــباً.

		
المادة الثانية والثالثون

إصدار حكم التحكيم

.1

إذا كان ــت الهيئ ــة مكون ــة من أكثر م ــن محكم ،يصدر حك ــم التحكي ــم باألغلبية ،وإذا
ل ــم تتوف ــر األغلبي ــة يص ــدر الحكم رئي ــس الهيئ ــة وحده.

.2

يجب أن يذكر حكم التحكيم األسباب التى استند إليها.

.3

يعتبر حكم التحكيم قد صدر في مكان التحكيم وفي التاريخ المدون فيه.

		
المادة الثالثة والثالثون

حكم التحكيم باالتفاق

إذا توصل األطراف إلى تس ــوية بعد إرس ــال الملف إلى الهيئة يتم إثبات التس ــوية في شكل
حك ــم تحكيم صادر باتفاق األطراف بن ـ ًـاء على طلب من األطراف توافق عليه الهيئة.
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المادة الرابعة والثالثون

إخطار حكم التحكيم وإيداعه ونفاذه
.1

ت ــودع الهيئ ــة ل ــدى المركز نس ــخ أصلية م ــن الحكم بع ــدد كاف لألط ــراف والمركز،
و يق ــوم المركز بتس ــليم كل طرف نس ــخته ش ــرط أن يكون األط ــراف أو أحدهم قد
س ــدد مصاري ــف التحكي ــم كاملة.

.2

ُيمك ــن ألي م ــن األط ــراف ،ف ــي أي وقت ،طلب نس ــخ إضافي ــة من حك ــم التحكيم
مص ــدق عليه ــا م ــن المركز.

.3

يك ــون حك ــم التحكيم الصادر وفقاً لهذه القواعد ملزم ــاً لألطراف ويتعهد األطراف
قابال للطعن بأي ش ــكل من األش ــكال .
بتنفي ــذه م ــن دون تأخي ــر ،وال يك ــون
ً

المادة الخامسة والثالثون

تصحيح وتفسير حكم التحكيم ،إحالة أحكام التحكيم
.1

يجـوز للهيئـة مـن تلقـاء نفسـها أن تصحـح أي خطـأ كتابـي أو إمالئـي أو حسـابى أو
مطبعـي أو أيـة أخطـاء ذات طبيعـة مماثلـة وردت فـي  حكـم التحكيم شـريطة عرض
هـذا التصحيـح علـى المركـز العتمـاده خلال  30يومـاً مـن تاريـخ ذلـك الحكـم.

.2

يجـوز ألي طـرف  أن يطلـب تصحيـح أي مـن األخطـاء المشـار إليهـا فـي البنـد ( )1مـن
هـذه المـادة  35أو طلـب تفسـير حكـم التحكيـم ،علـى أن ُيق ّـدم الطلـب  إلـى اللّ جنـة
التنفيذيـة خلال  15يومـاً مـن تاريـخ اسـتالم حكـم التحكيـم.

.3

تحيـل اللجنـة التنفيذيـة الطلـب إلـى الهيئـة التـي تصـدر قرارها خلال  15يوم من تاريخ
اسـتالمها للطلـب بعـد أن تمنـح األطـراف األخـرى الفرصـة إلبـداء مالحظاتهـم عليـه.

.4

يصـدر تصحيـح أو تفسـير حكـم التحكيـم فـي شـكل قـرار ُملحـق بحكـم التحكيـم ويعـد
جـزءاً منـه.

المادة السادسة والثالثون

القرار المتعلق بمصاريف التحكيم
.1

تش ــمل مصاري ــف التحكي ــم رس ــوم المرك ــز ونفقات ــه اإلداري ــة وأتع ــاب المحكمي ــن
ومصاريفه ــم ،ويدخ ــل ضمن مصاري ــف التحكيم أتعاب ومصاري ــف أي خبراء وأتعاب
المحامي ــن وغيره ــا م ــن المصاري ــف الت ــي يتكبده ــا األط ــراف ف ــي التحكيم.

.2

تح ــدد أتع ــاب المحك ــم أو المحكمي ــن م ــن قب ــل اللجن ــة التنفيذية بين الح ــد األعلى
والح ــد األدن ــى م ــن الملح ــق (مصاري ــف التحكي ــم ورس ــومه وأتعاب ــه) م ــع مراع ــاة
ظ ــروف كل دع ــوى :المش ــار إلي ــه ف ــي الفص ــل الثان ــي.

.3

يح ــدد الحك ــم النهائي بقرار مس ــبب مصاري ــف التحكيم ومن يتحمله ــا من األطراف
أو النس ــبة الت ــي يتحمله ــا كل ط ــرف من تل ــك المصاريف.

.4

يتحملها من
يج ــوز للهيئ ــة عن ــد اتخاذه ــا أي ق ــرار يتعل ــق بمصاريف التحكي ــم وم ــن
ّ
األط ــراف ،أن تأخ ــذ بعي ــن االعتب ــار الظ ــروف التي تعتبره ــا ذات صلة ،بم ــا في ذلك
م ــدى تع ــاون وقي ــام كل ط ــرف بالس ــير ف ــي التحكي ــم بطريق ــة س ــريعة وفعال ــة
واقتصادي ــة.
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.5

ف ــي حال ــة التن ــازل ع ــن كاف ــة الطلب ــات أو إنه ــاء التحكيم قب ــل صدور حك ــم تحكيم
نهائ ــي ،تح ــدد اللّ جن ــة التنفيذي ــة رس ــوم المرك ــز ونفقات ــه اإلداري ــة وأتع ــاب الهيئ ــة
ومصاريفه ــم ويك ــون للهيئ ــة تحدي ــد أي مصاري ــف أخ ــرى.

الفصل الثاني :مصاريف التحكيم و رسومه و أتعابه

يعتب ــر ه ــذا الفص ــل ج ــزءاً ال يتج ــزأ م ــن نظ ــام مرك ــز الش ــارقة للتحكي ــم التج ــاري الدول ــي
ويكم ــل م ــا ج ــاء في ــه من أح ــكام.

المادة األولى

المادة السابعة والثالثون

		

عضوية الزمالة

يستوفي المركز رسماً سنوياً قدره  500درهم عن قيد عضوية الزمالة لدى المركز.

المدد الزمنية
تعديل ُ

.1

الم ــدد الزمنية المح ـ ّـددة في ه ــذه القواعد
يج ــوز لألط ــراف االتف ــاق عل ــى تقصي ــر ُ
وال يس ــري العم ــل به ــذا االتف ــاق إذا ُأب ــرم بع ــد تش ــكيل الهيئ ــة إال بموافقته ــا.

.2

يج ــوز للّ جن ــة التنفيذي ــة ،من تلقاء نفس ــها ،تمديد أي م ــدة زمنية ت ــم تعديلها وفقاً
للبن ــد ( )1م ــن ه ــذه الم ــادة ( )37إذا رأت ذل ــك ضروري ــاً لتمكي ــن الهيئة م ــن القيام
بمهمته ــا وفق ــاً للقواعد.

المادة الثانية

		

أتعاب هيئة التحكيم

تح ــدد األتع ــاب المذكورة بين الحدي ــن األدنى واألعلى بمعرفة اللجنة التنفيذية بحس ــب
ظروف كل دعوى.
المبلغ المتنازع عليه

أتعاب هيئة التحكيم
الحد األدنى

المحكم الطارئ

المادة الثامنة والثالثون

االعتراض

إذا كان ألي ط ــرف أي اعت ــراض ناش ــئ ع ــن تطبي ــق أح ــكام ه ــذه القواع ــد أو أي قواعد
أخ ــرى واجب ــة التطبي ــق عل ــى اإلج ــراءات أو يتعل ــق ب ــأي توجي ــه صادر م ــن الهيئ ــة أو بأي
وإال
ش ــروط واردة ف ــي اتف ــاق التحكي ــم بخصوص تش ــكيل الهيئة ،فعلي ــه تقديمه ف ــوراً ّ
ـازال عنه.
ُع ّد متن ـ ً

المادة التاسعة والثالثون

تحديد المسؤولية

أي م ــن أعضائه ــا وال
أي م ــن موظفي ــه وال اللّ جن ــة التنفيذي ــة وال ّ
ال يس ــأل المرك ــز وال ّ
أي م ــن األطراف عن
أي م ــن أعضائه ــا وال أي ش ــخص معي ــن من قبله ــا تجاه ّ
الهيئ ــة أو ّ
أي فع ــل أو امتن ــاع ع ــن فع ــل متعل ــق بالتحكيم.

المادة األربعون

تاريخ النفاذ

حيز النفاذ بتاريخ  1يونيو  2017وال تس ــري عل ــى اتفاقات التحكيم
تدخ ــل ه ــذه القواع ــد ّ
الت ــي ُأبرم ــت أو إج ــراءات التحكي ــم الت ــي ب ــدأت قب ــل تاريخ نفاذه ــا ما لم يتف ــق األطراف
على خ ــاف ذلك.
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الفصل األول

الحد األقصى
40,000

أي مبلغ إلى حد 100,000

4,500

 %7من المبلغ المتنازع عليه

300,000 -100,001

 %2 + 10,000المبلغ
الزائد عن 100,001

 %5 + 25,000المبلغ الزائد
عن 100,001

700,000-300,001

 %1 + 6,000المبلغ الزائد
عن 300,001

 %5 + 20,000المبلغ الزائد
عن 300,001

1,000,000-700,001

 %0.8 + 18,000المبلغ
الزائد عن 700,001

 %2.5 + 42,000المبلغ
الزائد عن 700,001

2,500,000-1,000,001

 %0.3 + 20,000المبلغ
الزائد عن 1,000,001

 %4 + 55,000المبلغ الزائد
عن 700,001

5,000,000-2,500,001

 %0.45 + 22,500المبلغ
الزائد عن 2,500,001

 %2.5 + 110,000المبلغ
الزائد عن 2,500,001

10,000,000-5,000,001

 %0.3 + 35,000المبلغ
الزائد عن 5,000,001

 %1.8 + 182,000المبلغ
الزائد عن 5,000,001

30,000,000-10,000,001

 %0.5 + 30,000المبلغ
الزائد عن 10,000,001

 %2 + 170,000المبلغ الزائد
عن 10,000,001

50,000,000-30,000,001

 %0.45 + 22,500المبلغ
الزائد عن 30,000,001

 %1.5 + 190,000المبلغ
الزائد عن 30,000,001

80,000,000-50,000,001

 %0.3 + 90,000المبلغ
الزائد عن 50,000,001

 %0.5 + 250,000المبلغ
الزائد عن 50,000,001

100,000,000-80,000,001

 %0.3 + 170,000المبلغ
الزائد عن 80,000,001

 %0.4 + 480,000المبلغ
الزائد عن 80,000,001

150,000,000-100,000,001

 %0.2 + 200,000المبلغ
الزائد عن 100,000,001

 %0.3 + 550,000المبلغ
الزائد عن 100,000,001

200,000,000-150,000,001

 %0.1 + 250,000المبلغ
الزائد عن 150,000,001

 %0.12 + 1,100,000المبلغ
الزائد عن 150,000,001

250,000,000-200,000,001

 %0.09 + 285,000المبلغ
الزائد عن 200,000,001

 %0.11 + 1,395,000المبلغ
الزائد عن 200,000,001

 250,000,001وأكثر

 %0.01 + 320,000المبلغ
الزائد عن 250,000,001

 %0.02 + 1,450,000المبلغ
الزائد عن 250,000,001
الفصل الثاني
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المادة الثالثة

المادة الرابعة

الرسوم

تحــدد اللجنــة التنفيذيــة مبلــغ الرســم لطلــب فتــح دعــوى تحكيــم غيــر مســترد كمــا هــو
مــدرج فــي جــدول (ب) أعــاه و وفقــاً لقيمــة الدعــوى المعروضــة أمامهــا.

الجدول ( أ )  :الرسوم المقدرة القيمة
المبلغ المتنازع عليه

مبلغ الرسم

المحكم الطارئ

10,000

أي مبلغ إلى حد 100,000

2,000

300,000 - 100,001

4,000

700,000 - 300,001

7,500

1,000,000 - 700,001

10,000

2,500,000 - 1,000,001

12,500

5,000,000 - 2,500,001

20,000

10,000,000 - 5,000,001

30,000

30,000,000 - 10,000,001

32,000

50,000,000 - 30,000,001

40,000

80,000,000 - 50,000,001

42,000

 80,000,001وأكثر

50,000

الجدول (ب)  :الرسوم اإلدارية
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يعامــل طلــب اإلدخــال أو التدخــل كطلــب التحكيــم وتســري عليهــا كافــة اإلجــراءات
والرســوم الخاصــة بالدعــوى التحكيميــة.

المادة السادسة
يحدد مبلغ تأمين المحكم الطارىء من قبل اللجنة التنفيذية ،ووفقاً لقواعد المركز.

المادة السابعة
فــي حــال اختيــار محكــم خــارج قائمــة المحكميــن المعتمديــن للمركــز مــن قبــل أحــد
االطــراف ،يتــم عــرض إســم المحكــم علــى اللجنــة التنفيذيــة وفــي حــال الموافقــة تســتوفى
الرســوم وفقــاً للجــدول (ب).

المادة الثامنة
يســتوفي المركــز رســم رد المحكــم  وفقــاً للجــدول (ب) ،ففــي حــال قبــول طلــب الــرد
يتــم اســترجاع المبلــغ ،ويعتبــر المبلــغ غيــر مســترد فــي حــال عــدم قبــول الطلــب مــن قبــل
اللجنــة التنفيذيــة للمركــز.

المادة التاسعة

نوع الرسم

مبلغ الرسم

طلب فتح  دعوى تحكيم

  5,000 – 1,500درهم غير مسترد

نسخه طبق االصل للحكم

 5دراهم  للورقة

إفادة  /شهادة

 100درهم

رد المحكم

 10,000درهم

اختيار محكم خارج قائمة المحكمين
المعتمدين لدى المركز

 500درهم

تحكيم غير خاضع لنظام و قواعد المركز

  5,000درهم

أي طلب غير وارد في الجدول

 300درهم

الفصل الثاني

المادة الخامسة

أمين السر

تقــوم اللجنــة التنفيذيــة بتعييــن و تحديــد أتعــاب أميــن الســر الــذي يتــم االســتعانة بــه مــن
قائمــة أمنــاء الســر المقيديــن لــدى المركــز بمــا ال يقــل عــن  3000درهــم وال يزيــد عــن
 10,000درهــم.

المادة العاشرة

الخبراء والمترجمون

يقوم المحكمون بتحديد أتعاب الخبراء و المترجمين وفقاً للمهمة الموكل لهم.

المادة الحادية عشرة

المركز

يستوفي المركز األتعاب المقررة للمحكمين أو الخبراء بنسبة .%10

الفصل الثاني
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مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم)
ص .ب ،1174 .الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
   +971براق+971 6 5304222 :
   هاتف6 5304111 :
ّ
البريد اإللكتروني800 TAHKEEM (8245336) info@tahkeem.ae :
www.tahkeem.ae
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