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 قواعد التحكيم لمركز الشارقة للتحكيم
التجاري الّدولي

)تحكيم(

ماهية المركز المادة األولى 
ــر	المركــز	الفصــل	فــي	المنازعــات	التحكيميــة	مــن	خــالل	هيئــات	التحكيــم	وفقــًا	لهــذه	 ُيدي

القواعــد	وال	يفصــل	فيهــا	بنفســه.

تعريفات المادة الثانية 
يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبّينة قرين كل منها:

المركز: مركز	الشارقة	للتحكيم	التجاري	الدولي	)تحكيم(.

يتــم	تشــكيلها	وفقــًا	ألحــكام	 التــي	 التنفيذيــة	للمركــز	 اللجنــة	 هــي	 الّلجنــة التنفيذيــة: 
.2009 لســنة	 	6 رقــم	 المرســوم	

القواعد: قواعد	التحكيم	لمركز	الشارقة	للتحكيم	التجاري	الدولي.

الهيئــة: هيئــة	التحكيــم	الُمعّينــة	وفقــًا	لهــذه	القواعــد	والتــي	قــد	تكــون	محكمــًا	منفــردًا	أو	
أكثــر	علــى	أن	يكــون	عددهــم	وتــرًا.

المدعي: الطرف	أو	األطراف	التي	تطلب	التحكيم.

المدعى عليه: الطرف	أو	األطراف	المطلوب	التحكيم	ضّدها.

الطرف الُمدخل: أي	طرف	واحد	أو	أكثر	يتّم	إدخاله	في	التحكيم	وفقًا	للقواعد.

الطرف الُمتدّخل: أي	طرف	واحد	أو	أكثر	يتدّخل	في	التحكيم	وفقًا	للقواعد.

الطـرف	 أو	 الُمدخـل	 الطـرف	 أو	 ضـّده	 المحتكـم	 أو	 المحتكـم	 األطـراف:  أو  الطـرف 
لُمتدّخـل. ا

حكم التحكيم: حكم	التحكيم	الجزئي	أو	النهائي.

األمــر اإلجرائــي: هــو	القــرار	اإلجرائــي	الــذي	يصــدر	عــن	الهيئــة	أثنــاء	النظــر	فــي	النــزاع	وال	
يفصــل	فــي	موضوعــه.

المراســالت: تشــمل	وتعنــي	مــن	دون	حصــر	وحســب	ســياق	النــص،	اللوائــح	والمذكــرات	
واإلخطــارات	واإلنــذارات	والطلبــات	والرســائل	وأدّلــة	اإلثبــات	وأي	مســتندات	أو	مرفقــات.

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة:

بعد اإلّطالع على:
القانون	رقم	1	لسنة	2003	بشأن	غرفة	تجارة	وصناعة	الشارقة.

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

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

واالداريــة	والماليــة	.

والقــرار	اإلداري	رقــم	2015/13	الصــادر	عــن	رئيــس	مجلــس	إدارة	غرفــة	تجــارة	
وصناعــة	الشــارقة	بتاريــخ	2015/7/14	بشــأن	تحديــد	آليــة	اإلشــراف	اإلداري	علــى	

المركــز	واإلختصاصــات	والصالحيــات	الممنوحــة.

ــز	 صــدر	نظــام	مركــز	الشــارقة	للتحكيــم	التجــاري	الدولــي	المرفــق	الــذي	يدخــل	حّي
النفــاذ	بتاريــخ	1	يونيــو	2017	ليحــل	محــل	النظــام	الصــادر	بموجــب	قــرار	مجلــس	

اإلدارة	بتاريــخ	25	مــارس	2009.

الفصل األولالفصل األول



67 67

المــادة الثالثة
الّلوائح والمذكرات، والمراسالت، والمهل الزمنية

األطــراف	 مــن	 لــكل	 كافيــة	 وبنســخ	 خطيــًا	 المراســالت	 بتقديــم	 طــرف	 كل	 يلتــزم	 	.1
والمحكميــن	والمركــز،	وعلــى	الهيئــة	أن	ُترســل	ُنســخًا	إلــى	المركــز	مــن	أيــة	ُمراســالت	

األطــراف. إلــى	 توّجههــا	

ُترســل	كافــة	الُمراســالت	الموجهــة	مــن	المركــز	والهيئــة	إلــى	آخــر	عنــوان	للطــرف	 	.2
الُمرســل	إليــه	أو	مــن	ُيمّثلــه	أو	المعنــي	بهــا	عــن	طريــق	البريــد	الُمســّجل	أو	البريــد	
الســريع	أو	البريــد	اإللكترونــي	أو	الفاكــس	ويعتبــر	التســليم	قــد	تــم	إذا	تــّم	اإلرســال	

المذكــورة.	 الوســائل	 بــأي	مــن	

يبــدأ	ســريان	المــدد	والمهــل	مــن	اليــوم	التالــي	للتاريــخ	الــذي	تــّم	فيــه	اإلخطــار	أو	 	.3
المراســلة	وفقــًا	ألحــكام	البنــد	)2(	مــن	هــذه	المــادة،	وإذا	كان	اليــوم	التالــي	عطلــًة	
رســميًة	أو	عطلــة	عمــل،	فيبــدأ	احتســاب	المــّدة	أو	المهلــة	مــن	أّول	يــوم	عمــل	يليــه،	
وإذا	تخّلــل	المــدد	والمهــل	أيــام	عطــالت	رســمية	وعطــالت	عمــل	فإّنهــا	ُتحتســب	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	المــّدة	

أو	المهلــة	عنــد	نهايــة	يــوم	العمــل	الــذي	يليــه	ُمباشــرًة.	

المادة الرابعة       طلب التحكيم
يلتــزم	الطــرف	الــذي	يرغــب	فــي	اللجــوء	إلــى	التحكيــم	طبقــًا	للقواعــد،	بتقديــم	طلــب	 	.1
تحكيــم	)“الطلــب”(	إلــى	المركــز،	ويقــوم	المركــز	بإخطــار	الُمّدعــي	والُمّدعــى	عليــه	

باســتالمه	الطلــب	وبتاريــخ	هــذا	اإلســتالم.

ــخ	 ــخ	اســتالم	المركــز	للطلــب	والمراســالت	ودفــع	رســم	التســجيل	هــو	تاري ــر	تاري ُيعتب 	.2
التحكيــم. إجــراءات	 بــدء	

ــدء	اجــراءات	التحكيــم	 ــون	الواجــب	التطبيــق،	فــإن	ب 	مــن	دون	االخــالل	بقواعــد	القان 	.3
التقــادم. يقطــع	

يجب	أن	يتضّمن	الطلب	ما	يلي: 	.4

	طلب	إحالة	النزاع	إلى	التحكيم	وفقًا	للقواعد. أ.	

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

وجــد(.

نسخة	من	العقد	أو	المستند	الذي	نشأ	عنه	النزاع	أو	يتعّلق	به. ج.	

نســخة	مــن	اتفــاق		التحكيــم	الــذي	يســتند	إليــه	المّدعــي،	وفــي	حالــة	التقــدم	 د.	
بطلبــات	بموجــب	أكثــر	مــن	اتفــاق	تحكيــم،	فعلــى	الُمّدعــي	أن	ُيقــّدم	ُنســخة	مــن	
كل	اتفــاق	تحكيــم	يســتند	إليــه	فــي	كل	طلــب	مــن	طلباتــه	وأن	ُيشــير	بشــكل	

واضــح	إلــى	كٍل	مــن	هــذه	اإلتفاقــات	علــى	حــدا.

وصفًا	ُملّخصًا	للنزاع	وطبيعته	وظروفه	واألسباب	التي	أّدت	لنشوئه. ه.	

بيانًا	أوليًا	بالطلبات،	وبقدر	المستطاع،	تحديد	المبلغ	الذي	ُيطالب	به	المّدعي	 و.	
والقيمة	المالية	التقديرية	ألي	طلبات	ُأخرى.

كافة	التفاصيل	والُمقترحات	والمالحظات	التي	تتعّلق	بعدد	المحكمين	 ز.	
وطريقة	اختيارهم	،	وإذا	كان	اتفاق	التحكيم	ينّص	على	أن	يقوم	األطراف	
بتسمية	المحكمين،	فيجب	تسميتهم	مع	ذكر	عناوينهم	وكافة	تفاصيل	
وسائل	اإلتصال	بهم	بما	فيها	رقم	الهاتف	والفاكس	والبريد	اإللكتروني	

وصندوق	البريد.

كافة	التفاصيل	والُمقترحات	والمالحظات	التي	تتعّلق	بمكان	التحكيم،	وُلغته،	 ح.	
والقانون	الواجب	التطبيق.

نسخًا	ألي	ُمراسالت	ذات	صلة	بالنزاع	أو	الطلب	وأي	معلومات	ُأخرى	يرى	 ط.	
الُمّدعي	أّنها	ُتساعد	في	نظر	النزاع	والفصل	فيه،	بصورة	فعالة.

يلتــزم	الُمّدعــي	بــأن	ُيقــّدم	الطلــب	بعــدد	النســخ	الُمشــار	إليــه	فــي	البنــد	)1(	مــن	 	.5
المــادة	)3(،	وأن	ُيســّدد	رســوم	التســجيل	المقــّررة	فــي	الجــدول	المرفــق	)مصاريــف	
التحكيــم	ورســومه	وأتعابــه(	والمعمــول	بهــا	فــي	تاريــخ	تقديــم	الطلــب،	وإذا	تخّلــف	
الُمّدعــي	عــن	تحقيــق	أٍي	مــن	الُمتطلبــات،	يوقــف	المركــز	الطلــب،	ويجــوز	للمركــز	
أن	يمنــح	الُمّدعــي	مهلــًة	إضافيــة	لتحقيقهمــا،	فــإذا	انقضــت	المهلــة	مــن	دون	أن	
ُيحّققهمــا	الُمّدعــي،	ُيعتبــر	الطلــب	كأن	لــم	يكــن،	مــع	بقــاء	حــق	الُمّدعــي	بالتقــّدم	

بطلــب	جديــد	فــي	أي	تاريــخ	الحــق	وفقــًا	لهــذه	القواعــد.

بعــد	اســتالم	المركــز	للطلــب	وســداد	الُمّدعــي	لرســوم	التســجيل	الُمقــّررة،	ُيرســل	 	.6
المركــز	ُنســخًة	مــن	الطلــب		والمراســالت	إلــى	الُمّدعــى	عليــه	وأي	طــرف	آخــر	)إن	

وجــد(	للــرد	عليــه.

المادة الخامسة              الرد على الطلب والدعوى الُمتقابلة
علـــى	الُمّدعـــى	عليه،	خالل	30	يومًا	من	اســـتالمه	الطلب،	أن	ُيرســـل	للمركز	ردًا	بعدد	 	.1

النســـخ	الُمشـــار	إليـــه	في	البنـــد	)1(	من	المـــادة	الثالثة	)الـــرد(	ومتضمنـــًا	ما	يلي:

	االســم	الكامــل	للُمّدعــى	عليــه،	وصفتــه،	وكافــة	عناوينــه	وبيانــات	اإلتصــال	 أ.	
والبريــد	 والفاكــس،	 الهاتــف،	 فيهــا	 بمــا	 وجــد(،	 )إن	 وبُممّثلــه	 بــه	 الخاصــة	

اإللكترونــي.

تعقيبــه	األّولــي	علــى	طبيعــة	النــزاع	وظروفــه	ومالبســاته	واألســباب	التــي	أّدت	 ب.	
إلــى	نشــوئه.

رّده	األّولي	على	طلبات	الُمدعي. ج.	

المحكميــن	 بعــدد	 تتعّلــق	 التــي	 والمالحظــات	 والُمقترحــات	 التفاصيــل	 كافــة	 د.	
وطريقــة	اختيارهــم		وإذا	كان	اتفــاق	التحكيــم	ينــّص	علــى	أن	يقــوم	األطــراف	
بتســمية	المحكميــن،	فيجــب	تســميتهم	مــع	ذكــر	عناوينهــم	وكافــة	تفاصيــل	
وســائل	اإلتصــال	بهــم	بمــا	فيهــا	رقــم	الهاتــف	والفاكــس	والبريــد	اإللكترونــي	

البريــد. وصنــدوق	

كافـــة	التفــــاصيل	والُمقترحـــات	والمالحظـــات	التــي	تتعّلــق	بمكـــان	التحكيـــم،	 ه.	
وُلغتــــه،	والقانــون	الواجــب	التطبيــق.
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ُنسخًا	ألي	ُمراسالت	ذات	صلة	بالنزاع	أو	الطلب	وأي	معلومات	ُأخرى	يرى	 و.	
الُمّدعى	عليه	أّنها	ُتساعد،	بصورة	فّعالة،	في	نظر	النزاع	والفصل	فيه.

إذا	كان	للُمّدعــى	عليــه	أي	دعــوى	ُمتقابلــة،	ناشــئة	عــن	ذات	العقــد	أو	المســتند	الــذي	 	.2
ــق	بــه،	فعليــه	تقديمهــا	مــع	الــرد	بعــدد	النســخ	الُمشــار	إليــه	 نشــأ	عنــه	النــزاع	أو	يتعّل
فــي	البنــد	)1(	مــن	المــادة	)3(،	وأن	ُيســّدد	رســوم	التســجيل	المقــّررة	والمعمــول	بهــا	
ــه	عــن	ســداد	هــذه	الرســوم،	يوقــف	 ــف	الُمدعــى	علي ــخ	تقديمهــا،	وإذا	تخّل فــي	تاري
المركــز	النظــر	فيهــا،	ويجــوز	أن	يمنــح	الُمّدعــى	عليــه	مهلــًة	لســدادها،	فــإذا	انقضــت	
المهلــة	دون	ســداد،	ُتعتبــر	كأن	لــم	تكــن،	مــع	بقــاء	حــق	الُمّدعــى	عليــه	بتقديــم	ذات	

الدعــوى	بطلــب	جديــد	فــي	أي	تاريــخ	الحــق	وفقــًا	لهــذه	القواعــد.

يجــب	أن	تحتــوي	الدعــوى	الُمتقابلــة،	باإلضافــة	إلــى	مــا	ورد	فــي	البنــد	)1(	مــن	هــذه	 	.3
المــادة	علــى	مــا	يلــي:

وصفًا	ُملّخصًا	للنزاع	وطبيعته	وظروفه	واألسباب	التي	أّدت	لنشوئه. أ.	

بــه	 ُيطالــب	 الــذي	 المبلــغ	 تحديــد	 المســتطاع،	 وبقــدر	 بالطلبــات،	 أوليــًا	 بيانــًا	 ب.	
ُأخــرى. طلبــات	 ألي	 التقديريــة	 الماليــة	 والقيمــة	

ُتقبــل	أي	دعــوى	 مــن	دون	اإلخــالل	بحــق	أي	طــرف	بتقديــم	طلــب	مبتــدىء،	ال	 	.4
ُمتقابلــة	مــا	لــم	ُتقــّدم	مــع	الــرد	وفقــًا	للبنــد	)2(	مــن	هــذه	المــادة		إاّل	إذا	ُوجــد	مبــرٌر	

للتأخيــر. مقبــوٌل	

يجــوز	للمركــز،	بنــاًء	علــى	طلــب	الُمّدعــى	عليــه،	أن	يمنحــه	أجــاًل	إضافيــًا،	ال	يتجــاوز	أربعــة	 	.5
عشــر	يومــًا،	لتقديــم	رده	ودعــواه	الُمتقابلــة	)إن	وجــدت(.

وســداد	 	 النســخ	 مــن	 الكافــي	 بالعــدد	 الُمتقابلــة	 للدعــوى	 المركــز	 اســتالم	 بعــد	 	.6
الُمّدعــى	عليــه	لرســوم	التســجيل	الُمقــّررة،	ُيرســل	المركــز	ُنســخة	منهــا	إلــى	الُمّدعــي	
وأي	طــرف	آخــر	)إن	وجــد(		للــرّد	عليهــا	خــالل	30	يومــًا	مــن	اســتالمها،	ويجــوز	للمركــز،	
ــرد	 ــًا	ال	يتجــاوز	أربعــة	عشــر	يومــًا	لل ــاًء	علــى	طلــب	الُمّدعــي،	أن	يمنحــه	أجــاًل	إضافي بن

علــى	الدعــوى	الُمتقابلــة	قبــل	إحالــة	الملــف	إلــى	الهيئــة.

يكــون	للدعــوى	المتقابلــة	نفــس	اآلثــار	المترتبــة	علــى	طلــب	التحكيــم	والــواردة	فــي	 	.7
البنــد	)2(	والبنــد	)2(	مــن	المــادة	)4(.

والمصاريــف	 واألتعــاب	 الرســوم	 ســداد	 بعــد	 إاّل	 للهيئــة	 الملــف	 المركــز	 ُيحيــل	 ال	 	.8
وأتعابــه(. ورســومه	 التحكيــم	 )مصاريــف	 المرفــق	 للجــدول	 وفقــًا	 الُمقــّررة	

المادة السادسة  أثر اتفاق التحكيم
ُيعتبــر	اتفــاق	األطــراف	المكتــوب	علــى	إحالــة	نزاعاتهــم	إلــى	المركــز	اتفاقــًا	علــى	حــّل	 	.1
تلــك	النزاعــات	تحكيمــًا	لــدى	المركــز	وفقــًا	للقواعــد	الســارية	فــي	تاريــخ	بــدء	إجــراءات	

التحكيــم	وقبــواًل	بــإدارة	المركــز	لذلــك	التحكيــم.

تختــص	الهيئــة	بالفصــل	بكافــة	المســائل	التــي	تتعّلــق	باإلختصــاص،	بمــا	فيهــا	تلــك	 	.2
التــي	تتعّلــق	بوجــود	أو	صحــة	أو	نطــاق	اتفــاق	التحكيــم	وشــموله	للنــزاع	المعــروض	أو	

شــموله	ألي	طــرف.

يجــب	أن	ُيقــّدم	أي	دفــع	يتعّلــق	بــأّي	مــن	المســائل	الــواردة	فــي	البنــد	)2(	مــن	هــذه	 	.3
المــادة		مــع	الــرد	إاّل	إذا	وجــد	ُمبــررًا	مقبــواًل	للتأخيــر.

يسـتمر	 تحكيـم،	 	 اتفـاق	 وجـود	 بعـدم	 دفعـًا	 رّده	 مـع	 األطـراف	 مـن	 أي	 قـّدم	 إذا	 	.4
التحكيـم	وُيحيـل	المركـز	الملـف	للهيئـة،	مـا	لـم	ُيقـّرر	المركـز	إحالـة	األمـر	إلـى	الّلجنـة	
فـي	 اإلسـتمرار	 الممكـن	 مـن	 كان	 إذا	 فيمـا	 القـرار	 واتخـاذ	 فيـه	 للفصـل	 التنفيذيـة	

عدمـه. مـن	 التحكيـم	

مـن	دون	المسـاس	بـأّي	مـن	حقـوق	األطـراف	اإلجرائيـة	أو	الموضوعيـة،	إذا	اقتنعـت	 	.5
الّلجنـة	التنفيذيـة	ظاهريـًا	باحتمـال	وجـود	اتفـاق	التحكيـم	الذي	ُقـّدم	بموجبه	الطلب،	

يسـتمر	التحكيـم	ويكـون	بعـد	ذلـك	الفصـل	بالدفـع	مـن	اختصـاص	الهيئـة.

أو	 ُمطالبـة	 أي	 بخصـوص	 التحكيـم	 فـي	 السـير	 بعـدم	 التنفيذيـة	 الّلجنـة	 قـرار	 يكـون	 	.6
الطـرق،	 بـأي	طريقـة	مـن	 المركـز	 لـدى	 للمراجعـة	 نهائيـًا	وُملزمـًا	وغيـر	قابـل	 طـرف،	
ويبقـى	ألي	طـرف	الحـق	فـي	الّلجـوء	إلـى	أي	محكمـة	مختصـة	للفصـل	فـي	مـدى	

وأطرافـه. موضوعـه	 وتحديـد	 ملـزم	 تحكيـم	 اتفـاق	 وجـود	

إذا	قررت	الّلجنة	التنفيذية	عدم	اإلستمرار	في	التحكيم	بخصوص	أي	من	الُمطالبات،	 	.7
فـال	يمنـع	هـذا	القـرار	أي	طـرف	مـن	أن	ُيقـّدم	تلـك	الُمطالبـات،	فـي	أي	تاريـخ	الحـق،	

إّمـا	بموجـب	طلـب	تحكيـم	ُمسـتقل	جديـد	أو	بصـدد	إجـراءات	تحكيـم	ُأخـرى.

إذا	رفـض	أحـد	األطـراف	أو	تخلـف	عـن	المشـاركة	فـي	التحكيـم	أو	فـي	أي	مرحلـة	مـن	 	.8
مراحلـه	يسـتمر	التحكيـم	بالرغـم	مـن	هـذا	الرفـض	أو	هـذا	التخلـف.

ال	يترتـب	علـى	اإلدعـاء	بانعـدام	وجـود	العقـد	أو	بطالنـه	أو	قابليتـه	لإلبطـال	عـدم	 	.9
اختصـاص	الهيئـة،	ويكفـي	أن	تؤّكـد	الهيئـة	وجـود	وصحـة	وصالحيـة	اتفـاق	التحكيـم،	
وتبقـى	الهيئـة	مختصـًة	بتحديـد	حقـوق	والتزامـات	األطـراف	والفصـل	فـي	طلباتهـم	
وُمطالباتهـم	ودفوعهـم	وإن	كان	مـن	الُمحتمـل	أن	يكـون	العقـد	بحـد	ذاتـه	ُمنعدمـًا	

أو	باطـاًل	أو	قابـاًل	لإلبطـال	مـا	لـم	يتفـق	األطـراف	علـى	خالفـه.

المادة السابعة  اإلدخال والتدّخل
يجـوز	تقديـم	طلبـات	تدّخـل	وإدخـال	فـي	الدعـاوى	التحكيميـة	وفقـًا	لهـذه	القواعـد	 	.1

التاليـة: الحـاالت	 فـي	

إذا	اتفق	جميع	األطراف	على	ذلك	بمن	فيهم	الُمتدّخل	والمطلوب	إدخاله. أ.	

إذا	كان	الُمتدخـل	أو	المطلـوب	إدخالـه	طرفـًا	فـي	ذات	اتفـاق	التحكيـم	أو	اتفـاق	 ب.	
تحكيـم	آخـر	ُمتوافقـًا	معـه	وكان	التدخـل	أو	اإلدخـال	ناشـئًا	عـن	ذات	العالقـة	

القانونيـة	التـي	نشـأ	عنهـا	النـزاع	أو	يتعّلـق	بهـا.

علـى	الطــرف	الــذي	يرغـب	فـي	إدخـال	طـرف	إلـى	التحكيـم	)الطـرف	الُمدِخـل(،  ج.	
التحكيـم،	أو	الحقـًا	ُضمـن	 إّمـا	مـع	طلـب	 المركـز،	 إلـى	 ُيقـّدم	طلـب	إدخـال	 أن	
لطلـب	 المركـز	 اسـتالم	 تاريـخ	 ويعتبـر	 المركـز،	 ُيحّددهـا	 التـي	 الزمنيـة	 الُمهلـة	
ُيقبـل	طلـب	 وال	 الُمدَخـل،	 للطـرف	 بالنسـبة	 التحكيـم	 بـدء	 تاريـخ	 هـو	 اإلدخـال	
جميـع	 يتفـق	 أن	 أو	 مقبـواًل	 مبـررًا	 ُيقـّدم	 لـم	 مـا	 الهيئـة،	 تعييـن	 بعـد	 اإلدخـال	

ذلـك. غيـر	 علـى	 الُمدَخـل،	 الطـرف	 فيهـم	 بمـن	 األطـراف،	
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علـى	الطـرف	الـذي	يرغـب	فـي	التدّخـل	كطـرف	ُمتدّخـل	فـي	التحكيـم	)الطـرف		 د.	
التـي	 الزمنيـة	 الُمهلـة	 ُضمـن	 المركـز،	 إلـى	 تدّخـل	 طلـب	 ُيقـّدم	 أن	 الُمتدّخـل(،	
بـدء	 تاريـخ	 هـو	 التدّخـل	 لطلـب	 المركـز	 اسـتالم	 تاريـخ	 ويعتبـر	 المركـز،	 ُيحّددهـا	
التحكيـم	بالنسـبة	للطـرف	الُمتدّخـل،	وال	ُيقبـل	طلـب	التدّخـل	بعـد	تعيين	الهيئة،	
ُيقـّدم	مبـررًا	مقبـواًل	للهيئـة	أو	أن	يتفـق	جميـع	األطـراف،	بمـن	فيهـم	 لـم	 مـا	

الُمتدخـل،	علـى	غيـر	ذلـك. الطـرف	

لهـا	 ويكـون	 السـابقة،	 المـواد	 أحـكام	 إلـى	 واإلدخـال	 التدّخـل	 طلبـات	 تخضـع	 ه.	
نفـس	اآلثـار	المترتبـة	علـى	طلـب	التحكيـم	والـواردة	في	البنـد	)2(	والبند	)3(	من	

المـادة	الرابعـة،	ويجـب	أن	تتضّمـن	مـا	يلـي:

	رقم	دعوى	التحكيم	القائمة	المطلوب	اإلدخال	أو	التدّخل	فيها؛ أ.	

فيهـا	 بمـا	 اإلتصـال،	 وبيانـات	 العناويـن	 وكافـة	 والصفـة،	 الكامـل،	 االسـم	 ب.	
الهاتـف،	والفاكـس،	والبريـد	اإللكترونـي،	لكافـة	األطـراف	وُممّثليهـم	بمـن	

الُمتدّخـل؛ الُمدَخـل	أو	الطـرف	 فيهـم	الطـرف	

كافة	البيانات	والُمتطّلبات	الُمحّددة	في	هذه	القواعد. ج.	

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

المادة الثامنة
الدعاوى والُمطالبات بين أطراف متعددة

يجوز	ألي	طرف	التقدم	بُمطالبات	ضد	أي	طرف	آخر	في	التحكيم	ُمتعّدد	األطراف،	 	.1
وتخصـع	هـذه	الُمطالبـات	لهـذه	القواعـد	علـى	أّنـه	ال	ُتقبـل	أي	ُمطالبـات	جديـدة	بعد	

توقيـع	وثيقـة	التحكيـم	مـن	دون	إذن	الهيئـة.

ال	ُيحيـل	المركـز	إلـى	الهيئـة	أي	ُمطالبـات	لـم	تسـتوف	كافـة	الشـروط	المطلوبة	وفقًا	 	.2
لهـذه	القواعـد.

تقديـم	 وإجـراءات	 بتحديـد	شـروط	 الُمختصـة	 تكـون	هـي	 للهيئـة	 الملـف	 إحالـة	 بعـد	 	.3
القواعـد. لهـذه	 وفقـًا	 وقبولهـا	 الُمطالبـات	

المادة التاسعة             األطراف الُمتعّددة
يجـوز	تقديـم	ُمطالبـات	مرتبطـة	بأكثـر	مـن	عقـد	أو	ناشـئة	عـن	أكثـر	مـن	عقـد	فـي	دعـوى	
تحكيميـة	واحـدة	سـواء	كانـت	هـذه	الُمطالبـات	مسـتندة	إلـى	اتفـاق	تحكيـم	واحـد	أو	أكثـر	

وفقـًا	لهـذه	القواعـد.

المادة العاشرة             ضم دعاوى التحكيم
يجـوز	لّلجنـة	التنفيذيـة	بنـاًء	علـى	طلـب	أي	طـرف	ضم	دعوتيـن	تحكيميتين	أو	أكثر	في	 	.1

دعـوى	تحكيميـة	واحـدة	وذلـك:

إذا	اتفق	األطراف	على	الضم،	أو أ.	

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

إذا	استندت	الُمطالبات	إلى	أكثر	من	اتفاق	تحكيم،	وكانت	الدعاوى	 ج.	
التحكيمية	ناشئة	عن	ذات	العالقة	القانونية	أو	تتعّلق	بها	ووجدت	الّلجنة	
التنفيذية	أّن	اتفاقات	التحكيم	تلك	متالئمة	أو	ُيمكن	التوفيق	فيما	بينها.

عنـد	النظـر	فـي	ضـم	الدعـاوى	التحكيميـة	يجوز	لّلجنـة	التنفيذية	أن	تأخذ	بعين	اإلعتبار	 	.2
أي	ظـروف	تراهـا	ذات	صلـة،	بمـا	فـي	ذلـك،	علـى	سـبيل	المثـال،	مـا	إذا	كان	قـد	تـم	
تعييـن	محكـم	أو	محكميـن	مختلفيـن	فـي	الدعـاوى	الُمختلفـة	التـي	ُينظـر	فـي	ضّمها،	
وُتصـدر	قرارهـا	وفقـًا	لمـا	تـراه	ُممكنـًا	ومجديـًا	ويكون	قرارها	نهائيـًا،	وإذا	قّررت	الّلجنة	
التنفيذيـة	الضـم،	فيتـم	ضـم	الدعـاوى	التـي	تقـّرر	ضّمهـا،	إلـى	الدعوى	التـي	تّم	قيدها	

أواًل	مـا	لـم	يتفـق	كافـة	األطـراف	علـى	غيـر	ذلـك.

المادة الحادية عشرة   أحكام عامة
تلتـزم	الهيئـة	بالحيـاد	واإلسـتقاللية	تجـاه	جميـع	األطـراف،	وبـأداء	مهامهـا	وفقـًا	لهـذه	 	.1

القواعـد.

تلتـزم	الهيئـة	قبـل	تعيينهـا،	بتوقيـع	إقـراٍر	بتوفيـر	الوقـت	الكافـي	لنظـر	النـزاع	والفصـل	 	.2
تحكيمـًا،	 األطـراف	 بيـن	 النـزاع	 فـي	 الفصـل	 لُمهّمـة	 واسـتعدادها	 وبقبولهـا	 فيـه	
وحيادّيتهـا	واسـتقالليتها،	كمـا	تلتـزم	بـأن	ُتفصح	لّلجنـة	التنفيذية	كتابًة،	عن	أية	وقائع	
أو	ظروف	من	شأنها	أن	ُتثير	شكوكًا	معقولًة	في	حيادّيتها،	وتقوم	الّلجنة	التنفيذية	
بإبـالغ	األطـراف	بهـذه	المعلومـات	كتابـًة	وُتحـّدد	لهـم	مهلـًة	إلبـداء	مالحظاتهـم.

أيـة	 عـن	 كتابـًة،	 واألطـراف	 التنفيذيـة	 الّلجنـة	 وإبـالغ	 باإلفصـاح	 فـورًا	 الهيئـة	 تلتـزم	 	.3
وقائـع	أو	ظـروف	ُمماثلـة	لتلـك	الُمشـار	إليهـا	فـي	البنـد	السـابق	والتـي		قـد	تطـرأ	أثناء	

التحكيـم.

يكـون	قـرار	الّلجنـة	التنفيذيـة	بتعييـن	الهيئـة	أو	ردهـا	أو	اسـتبدالها	أو	تنحيهـا	أو	عـدم	 	.4
صالحّيتها	أو	عدم	ُمالءمتها	نهائيًا		ولّلجنة	التنفيذية		إعالن	األسباب	التي	استندت	

إليهـا	فـي		قرارهـا	بنـاًء	علـى	طلـب	أحـد	األطـراف.

المادة الثانية عشرة             تشكيل هيئة التحكيم
إذا	لـم	يتفـق	األطـراف	علـى	عـدد	المحكميـن	ُتعيـن	الّلجنـة	التنفيذيـة	ُمحكمـًا	منفردًا،	 	.1
مـا	لـم	تـرى	أن	الفصـل	فـي	الّنـزاع	يسـتوجب	تعييـن	أكثـر	مـن	محكـم	علـى	أن	يكـون	
عددهـم	وتـرًا	،	وفـي	حـال	قـّررت	الّلجنـة	نظـر	النـزاع	مـن	قبـل	ثالثـة	ُمحّكميـن	ُتعّيـن	
الّلجنـة	التنفيذيـة	رئيـس	الهيئـة	ويلتـزم	كل	طـرف	بتسـمية	ُمحّكمـًا	خـالل	15	يومًا	من	
اسـتالمه	إخطـارًا	بقـرار	الّلجنـة	وإذا	لـم	يُقـم	أحـد	األطـراف	بتسـمية	المحكـم،	تقـوم	

الّلجنـة	التنفيذيـة	بتعيينـه.

إذا	اتفـق	األطـراف	علـى	الفصـل	فـي	النزاع	بواسـطة	محكم	منفرد،	فعليهم	االتفاق	 	.2
التحكيـم	 طلـب	 عليـه	 الُمّدعـى	 اسـتالم	 تاريـخ	 مـن	 يومـًا	 	30 خـالل	 تسـميته	 علـى	
الُمقـّدم	مـن	الُمّدعـي	أو	خـالل	المهلـة	اإلضافيـة	التـي	قـد	يمنحهـا	المركـز،	وإذا	لـم	
يتفـق	األطـراف	علـى	تسـميته	خـالل	تلـك	المهلـة	تقـوم	الّلجنـة	التنفيذيـة	بتعيينـه.
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إذا	اتفـق	األطـراف	علـى	الفصـل	فـي	النزاع	بواسـطة	ثالثـة	محكمين،	فعلى	المدعي	 	.3
تسـمية	محكمـًا	فـي	الطلـب	وعلـى	المدعـى	عليـه	تسـمية	محكمـًا	فـي	الـرد،	وإذا	لـم	
يقـم	أي	مـن	الطرفيـن	بالتسـمية،	يتـم	تعييـن	المحكـم	مـن	قبل	الّلجنـة	التنفيذية.	وإذا	
كان	األطـراف	قـد	اتفقـوا	علـى	تعييـن	رئيـس	الهيئـة	أو	أي	إجـراء	لتعييـن	رئيـس	الهيئـة	
فـإّن	هـذا	االتفـاق	ُيعتبـر	تسـمية،	وتخضـع	فـي	هـذه	الحالـة	للتعييـن	مـن	قبـل	اللجنـة	
التنفيذيـة	أّمـا	إذا	لـم	يتفـق	األطـراف	علـى	تسـمية	رئيـس	الهيئـة	أو	إذا	لـم	يؤد	اإلجراء	
المتفق	عليه	بين	األطراف		إلى	تسـميته		خالل	30	يومًا	من	تاريخ	تعيين	المحكمين	
اآلخرين	)أو	أي	مهلة	أخرى	ُمتفق	عليها	بينهم	أو	ُيحّددها	لهم	المركز(	تقوم	الّلجنة	

التنفيذيـة	بتعيينه.

	إذا	كان	أطـراف	اتفـاق	التحكيـم	أكثـر	مـن	اثنيـن	ونـص	اتفـاق	التحكيـم	علـى	أن	يكـون	 	.4
علـى	 	 يتفقـوا	 أن	 منفـرد	فعليهـم	مجتمعيـن	 بواسـطة	محكـم	 النـزاع	 فـي	 الفصـل	
تسـميته	خـالل	30	يومـًا	مـن	تاريـخ	بـدء	إجـراءات	التحكيـم	ليتـم	تعيينـه	مـن	قبـل	اللجنة	
التنفيذية،	وإذا	لم	يتفقوا	خالل	هذه	المهلة	)أو	أي	مهلة	أخرى	ُمتفق	عليها	بينهم	

أو	ُيحّددهـا	لهـم	المركـز(	تتولـى	الّلجنـة	التنفيذيـة	تعيينـه.

إذا	كان	أطـراف	التحكيـم	أكثـر	مـن	اثنيـن	ونـص	اتفـاق	التحكيـم	علـى	أن	يكـون	الفصـل	 	.5
محكـم	 تسـمية	 مجتمعيـن	 المّدعيـن	 فعلـى	 محكميـن،	 ثالثـة	 بوسـاطة	 النـزاع	 فـي	
المحكـم	 تتـم	تسـمية	 لـم	 وإذا	 المّدعـى	عليهـم	مجتمعيـن	تسـمية	محكـم،	 وعلـى	
خـالل	30	يومـًا	)أو	خـالل	أي	مهلـة	أخـرى	ُمتفـق	عليهـا	بيـن	األطـراف	أو	ُيحّددهـا	
لهـم	المركـز(	مـن	تاريـخ	بـدء	إجـراءات	التحكيـم،	تقـوم	الّلجنـة	التنفيذيـة	بالتعييـن،	علـى	
أّنـه	فـي	جميـع	األحـوال	تتولـى	الّلجنـة	التنفيذيـة	تعييـن	المحكـم	الثالـث	الـذي	يتولـى	

رئاسـة	الهيئـة.

المادة الثالثة عشرة    تسمية وتعيين المحكمين
ُيعّيــن	جميــع	المحكميــن	مــن	قبــل	الّلجنــة	التنفيذيــة	علــى	أن	تأخــذ	بعيــن	االعتبــار	 	.1

التحكيــم. إلجــراء	 كتابــًة	 األطــراف	 عليهــا	 اتفــق	 التــي	 الطريقــة	

يجـوز	للجنـة	أن	تمتنـع	عـن	تعييـن	أي	محكـم	تّمـت	تسـميته	مـن	قبـل	أي	طـرف،	أو	 	.2
بـأي	طريقـة	أخـرى،	إذا	رأت	بـأّن	المحكـم	المسـمى	يفتقـر	إلـى	االسـتقاللية	والحياد	أو	
غيـر	مالئـم،	وفـي	هـذه	الحالـة	تطلـب	اللجنـة	التنفيذيـة	مـن	األطـراف	تسـمية	جديـدة	
خـالل	15	يومـًا	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
يقــّدم	طلــب	الــرد	إلــى	الّلجنــة	التنفيذيــة	بموجــب	مذكــرة	كتابيــة	ُتذكــر	وتحــّدد	فيهــا	 	.1

الوقائــع	واألســباب	التــى	يســتند	إليهــا	طالــب	الــرد.

ال	ُيقبــل	طلــب	الــرد	إاّل	إذا	قــّدم	خــالل	15	يومــًا	مــن	تاريــخ	اســتالم	اإلخطــار	بالتعييــن	 	.2
أو	خــالل	5	أيــام	مــن	تاريــخ	ِعلــم	الطــرف	الــذي	تقــدم	بطلــب	الــرد	بالوقائــع	واألســباب	
التــي	يســتند	إليهــا	فــي	طلبــه	إذا	كان	هــذا	التاريــخ	الحقــًا	علــى	تســلم	هــذا	اإلخطــار.

ُترســل	اللجنــة	التنفيذيــة	طلــب	الــرد	للهيئــة	ولألطــراف	إلبــداء	مالحظاتهــم	عليــه	 	.3
أيــام. 	10 خــالل	 كتابــًة	

ُترســل	اللجنــة	التنفيذيــة	مالحظــات	الهيئــة	واألطــراف	علــى	طلــب	الــرد	إلــى	كافــة	 	.4
ب	بشــأن	طلــب	الــرد	خــالل	21	يومــًا	 األطــراف	اآلخريــن	وتصــدر	قرارهــا	النهائــي	الُمســبَّ

مــن	تاريــخ	اســتالمه.	

المادة الخامسة عشر           استبدال المحكمين
فــي	حالــة	وفــاة	المحكــم	أو	اســتقالته	أو	إذا	قــام	لديــه	أي	ســبب	يمنعــه	مــن	أداء	 	.1
مهّمتــه	خــالل	ســير	إجــراءات	التحكيــم،	فيتــم	اســتبداله	وفقــًا	ألحــكام	تشــكيل	هيئــة	

التحكيــم	وتســمية	وتعييــن	المحكميــن	الــواردة	فــي	هــذه	القواعــد.

إذا	رفــض	المحكــم	أو	أخــّل	بمهامــه	وفقــًا	لهــذه	القواعــد	أو	إذا	لــم	يُقــم	بهــذه	المهام	 	.2
خــالل	المــدد	الزمنيــة	المقــّررة		فيتــم	اســتبداله	وفقــًا	ألحــكام	رد	المحكميــن	وتشــكيل	

هيئــة	التحكيــم	وتســمية	وتعييــن	المحكميــن	فــي	هــذه	القواعــد.

لّلجنــة	التنفيذيــة	إلغــاء	تعييــن	المحكــم	وإقالتــه	مــن	مهامــه	إذا	رفــض	أو	أخــّل	بمهامــه	 	.3
وفقــًا	لهــذه	القواعــد	أو	إذا	لــم	يُقــم	بهــذه	المهــام	خــالل	المــدد	الزمنيــة	المقــّررة	
أو	إذا	خالــف	اتفــاق	التحكيــم	بشــكل	ُمتعّمــد	أو	خالــف	هــذه	القواعــد،	أو	عندمــا	ال	
يتصــّرف	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	ُمبــّررة.	

التقّيــد	 دون	 مــن	 التعييــن	 إجــراء	 التنفيذيــة	 لّلجنــة	 يجــوز	 المحكــم،	 اســتبدال	 عنــد	 	.4
بإجــراءات	التعييــن	الــواردة	فــي	هــذه	القواعــد	إذا	رأت	ذلــك	ُمناســبًا،	وتقــّرر	الهيئــة	
بعــد	إعــادة	تشــكيلها	ودعــوة	األطــراف	إلبــداء	مالحظاتهــم،	مــدى	وجــوب	إعــادة	

التشــكيل	وإلــى	أي	مــدى. إعــادة	 اتخاذهــا	قبــل	 الســابق	 اإلجــراءات	

عنــد	قيــام	أي	ســبب	مــن	أســباب	اســتبدال	المحكميــن	وفقــًا	لهــذه	المــادة،	تتوقــف	 	.5
وتلــك	 التطبيــق	 واجــب	 قانــون	 أي	 فــي	 الُمقــّررة	 الزمنيــة	 والمــدد	 المهــل	 كافــة	
المنصــوص	عليهــا	فــي	هــذه	القواعــد	وتلــك	الُمتفــق	عليهــا	بيــن	األطــراف	أو	التــي	
ــة	أو	المركــز	أو	الهيئــة،	وال	تســتأنف	تلــك	المهــل	 تمنحهــا	أو	ُتقّررهــا	اللجنــة	التنفيذي
والمــدد	الزمنيــة	ســريانها	إاّل	بعــد	اســتكمال	تشــكيل	الهيئــة	وُمباشــرتها	لمهامهــا.

المادة السادسة عشرة        إحالة الملف إلى هيئة التحكيم
ُترســل	الّلجنــة	التنفيذيــة	الملــف	إلــى	الهيئــة	بعــد	تعيينهــا	شــرط	أن	يكــون	قــد	تــّم	تســديد	

كافــة	رســوم	وأتعــاب	التحكيــم	ومصاريفــه	المقــّررة.

المادة السابعة عشرة   إثبات الصفة التمثيلية
يجــوز	لّلجنــة	التنفيذيــة	أو	لمديــر	المركــز	أو	للهيئــة	فــي	أي	وقــت	طلــب	مــا	ُيثبــت	صفــة	

ُممثلــي	أّي	مــن	األطــراف.	
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يجـــوز	للهيئـــة،	أخـــذ	التدابيـــر	اإلجرائيـــة	التـــي	تراهـــا	مناســـبة	لضمـــان	اإلدارة	الفعالـــة	 	.2
للدعـــوى	بعـــد	التشـــاور	مـــع	األطراف،	شـــريطة	عـــدم	تعارضهـــا	مع	اي	اتفـــاق	مبرم	

. بينهم

يجـــوز	للهيئـــة،	بنـــاًء	على	طلـــب	أٍي	من	األطـــراف،	إصدار	أوامر	بشـــأن	ســـرية	إجراءات	 	.3
التحكيـــم	أو	أيـــة	مســـائل	أخرى	متصلة	بالتحكيم	ويجوز	لها	اتخاذ	تدابير	لحماية	أســـرار	

الســـرية. المهنة	والمعلومات	

فـــي	جميـــع	األحوال،	يجـــب	أن	تتصرف	الهيئـــة	بحيادية	واســـتقالل	وأن	تضمن	إتاحة	 	.4
فرصـــة	معقولـــة	لكل	طـــرف	لعـــرض	دعواه.

يلتزم	األطراف	بكافة	األوامر	اإلجرائية	التي	تصدرها	الهيئة	ويمتثلون	بها. 	.5

المادة الثالثة والعشرون       وثيقة التحكيم
علـــى	الهيئـــة	فور	اســـتالمها	الملف	من	المركـــز	،	إعداد	وثيقة	التحكيم	اســـتنادًا	إلى	 	.1
الُمراســـالت	المقدمـــة	مـــن	األطـــراف	ويجـــب	أن	تتضّمـــن	وثيقـــة	التحكيـــم	موضوع	

النـــزاع	وصالحيـــة	وســـلطة	الهيئـــة	في	اتخـــاذ	أي	تدابيـــر	مؤّقتـــة	أو	تحّفظية.

ُيوّقـــع	األطـــراف	والهيئـــة	على	وثيقة	التحكيـــم	وإذا	رفض	أحدهـــم	التوقيع	فال	يؤّثر	 	.2
ذلـــك	علـــى	صحتهـــا	ونفاذهـــا	وتســـتمر	الهيئة	بنظـــر	الدعوى.

ال	يجـــوز	ألي	طـــرف	التقدم	بـــأي	ُمطالبات	جديـــدة	تخرج	عن	حـــدود	وثيقة	التحكيم	 	.3
بعـــد	توقيعهـــا	إاّل	إذا	أذنـــت	له	الهيئة	بذلـــك	وعلى	الهيئة	في	هـــذه	الحالة	أن	تأخذ	
بعيـــن	االعتبـــار	طبيعـــة	هـــذه	الُمطالبـــات	الجديـــدة	والمرحلـــة	التي	بلغتهـــا	الدعوى	

والعوامـــل	والظـــروف	األخـــرى	ذات	الصلة.

المادة الرابعة والعشرون
إدارة الدعوى والجدول الزمني لإلجراءات 

تعقـــد	الهيئـــة	خـــالل	21	يومـــًا	مـــن	تاريـــخ	اســـتالمها	الملـــف	مـــن	اللجنـــة	التنفيذية،	 	.1 
جلســـًة	إلدارة	الدعـــوى	والتشـــاور	مـــع	األطـــراف	بشـــأن	التدابيـــر	اإلجرائيـــة	وتحديـــد	

الجـــدول	الزمنـــي	لإلجـــراءات.

علـــى	الهيئـــة	إعـــداد	الجـــدول	الزمنـــي	لإلجراءات	في	نفس	الجلســـة	أو	خـــالل	7	أيام	 	.2
مـــن	تاريـــخ	انعقادهـــا،	وتقوم	بإبـــالغ	هذا	الجـــدول	الزمني	وأي	تعديـــالت	تطرأ	عليه	

إلـــى	المركز	وجميـــع	األطراف.

للهيئـــة	أن	تعقد	جلســـات	أخرى	إلدارة	الدعوى	بغرض	التشـــاور	مع	األطراف	واتخاذ	 	.3
تدابيـــر	إجرائيـــة	أخـــرى	أو	تعديـــل	الجـــدول	الزمنـــي	لإلجـــراءات	وذلك	لضمـــان	اإلدارة	

للدعوى. الفعالـــة	

للهيئـــة	عقـــد	جلســـات	إدارة	الدعـــوى	بـــأي	وســـيلة	مـــن	وســـائل	اإلتصـــال	كالهاتف	 	.4
أو	المكالمـــات	المرئيـــة	)الفيديـــو	كونفرنـــس(	ولهـــا	أن	تطلـــب	من	األطـــراف	تقديم	
مقترحاتهـــم	كتابـــًة	بخصـــوص	إدارة	الدعوى	بتاريخ	ســـابق	على	انعقاد	الجلســـة	كما	

لهـــا	أن	تطلـــب	مـــن	األطـــراف	حضورهـــا	مـــع	ُممّثليهم.
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مكان التحكيم المادة الثامنة عشرة  
لألطـراف	االتفـاق	كتابـًة	علـى	مـكان	التحكيـم،	وفي	حالة	عـدم	اتفاقهم	يكون	مكان	 	.1
التحكيـم	فـي	إمـارة	الشـارقة	مـا	لـم	ُتقـّرر	الهيئـة	مكانـًا	ُمناسـبًا	آخـر	بعـد	اإلطـالع	علـى	

جميـع	الظـروف	ومنـح	جميـع	األطـراف	الفرصـة	إلبـداء	رأيهـم	ومقترحاتهـم	كتابـًة.

للهيئـة	بعـد	التشـاور	مـع	جميـع	األطـراف	ووفقـًا	لمـا	تـراه	ُمناسـبًا،	عقـد	الجلسـات	 	.2
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
تكـــون	لغـــة	التحكيـــم	هـــي	لغـــة	اتفـــاق	التحكيـــم	مـــا	لـــم	يتفـــق	األطـــراف	علـــى	خـــالف	 	.1

ذلـــك.

إذا	كان	اتفـــاق	التحكيـــم	مكتوبـــًا	بأكثـــر	مـــن	لغـــة،	ُتقـــّرر	الهيئـــة	أّي	مـــن	تلـــك	الّلغـــات	 	.2
ســـتكون	لغـــة	التحكيـــم.

إذا	كان	اتفـــاق	التحكيـــم	مكتوبـــًا	بأكثـــر	مـــن	لغـــة	أو	إذا	قـــّدم	أي	طـــرف	ُمراســـالت	 	.3
بُلغـــة	أخـــرى	غيـــر	لغـــة	اتفـــاق	التحكيـــم،	فتقـــوم	الّلجنـــة	التنفيذيـــة	بتحديـــد	لغـــة	الطلـــب	
والمراســـالت	وتطلـــب	مـــن	ذلـــك	الطـــرف	ترجمتهـــا	إلـــى	اللغـــة	التـــي	قامـــت	بتحديدهـــا	

ـــة. ـــى	الهيئ ـــة	الملـــف	إل ـــن	إحال لحي

للهيئـــة	بعـــد	اســـتكمال	تشـــكيلها	صالحيـــة	تقريـــر	لغـــة	التحكيـــم	بعـــد	أخذهـــا	جميـــع	 	.4
العوامـــل	والظـــروف	ذات	الصلـــة	بعيـــن	االعتبـــار	بمـــا	فـــي	ذلـــك	لغـــة	العقـــد.

 المادة العشرون          القواعد واجبة التطبيق على اإلجراءات
تخضــع	اإلجــراءات	أمــام	الهيئــة	لهــذه	القواعــد	وفــي	حــال	خلــو	النــص	ُتطبــق	القواعــد	التــي	

يتفــق	عليهــا	األطــراف	أو	التــي	تقررهــا	الهيئــة	فــي	حالــة	عــدم	اتفاقهــم.

 المادة الحادية والعشرون
القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع

علــى	 التطبيــق	 واجبــة	 القانونيــة	 القواعــد	 علــى	 االتفــاق	 بحريــة	 األطــراف	 يتمتــع	 	.1
موضــوع	النــزاع،	وفــي	حالــة	عــدم	اتفاقهــم،	تطبــق	الهيئــة	القواعــد	القانونيــة	التــي	
الصلــة. التجاريــة	ذات	 العقــد	واألعــراف	 أحــكام	 بعيــن	االعتبــار	 تراهــا	ُمالئمــًة،	وتأخــذ	

يجوز	لألطراف	تفويض	الهيئة	بالصلح	وفقًا	لقواعد	العدل	واإلنصاف. 	.2

المادة الثانية والعشرون        سير إجراءات التحكيم
تبـــذل	الهيئـــة	واألطـــراف	قصـــارى		جهودهم	ليســـير	التحكيم	بشـــكل	ســـريع	وفعال	 	.1

وبتكلفـــة	معقولـــة	علـــى	أن	ُتراعـــى	قيمـــة	النـــزاع	ومـــدى	صعوبتـــه	وتعقيـــده.
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المادة الخامسة والعشرون          إجراءات اإلثبات
مـــن	دون	اإلخـــالل	بأحـــكام	المـــادة	22	من	هـــذه	القواعـــد،	لألطراف	حريـــة	االتفاق	 	.1

كتابـــًة	علـــى	أي	قواعـــد	وإجـــراءات	إثبـــات	يرونهـــا	مناســـبة.

تســـتمع		الهيئـــة	لألطـــراف	بنـــاًء	علـــى	طلـــب	أحدهـــم	أو	من	تلقـــاء	نفســـها	على	أّن	 	.2
يكـــون	االســـتماع	بحضورهـــم	جميعًا،	ويجوز	للهيئـــة	أن	تقرر	االســـتماع	إلى	األطراف	

فـــي	حـــال	غيـــاب	أحدهـــم	شـــريطة	أن	يكون	قـــد	تـــم	إعالنه	بشـــكل	صحيح.

يجـــوز	للهيئة	أن	تقرر	ســـماع	الشـــهود	والخبراء	وأي	شـــخص	آخر	بحضـــور	األطراف	أو	 	.3
فـــي	غيابهـــم	شـــريطة	أن	يكـــون	قـــد	تـــم	إعالنهم	بشـــكل	صحيح.

يجـــوز	للهيئـــة،	مـــن	تلقاء	نفســـها	أو	بناًء	على	طلـــب	أٍي	من	األطـــراف،	أن	تعين	خبيرًا	 	.4
أو	أكثر	على	أن	ُتتيح	لألطراف	الفرصة	الســـتجواب	أو	ُمناقشـــة	الخبير	أو	الخبراء	في	

إحدى	جلســـات	التحكيم.

للهيئـــة	تقديـــر	ووزن	أي	أدّلـــة	إثبـــات	ُيقّدمهـــا	األطـــراف	وتحديـــد	مـــدى	قبولهـــا	أو	 	.5
ارتباطهـــا	بالدعـــوى،	ولهـــا	تحديـــد	الوقـــت	والصيغة	والطريقـــة	التي	بها	يتـــُم	تقديم	

األدّلة. هـــذه	

للهيئـــة	الفصل	في	الدعوى	اســـتنادًا	إلى	الُمراســـالت	المقدمـــة	من	األطراف	فقط	 	.6
دون	عقـــد	جلســـات	إال	إذا	طلـــب	أحـــد	األطـــراف	ذلك	.

المادة السادسة والعشرون          الجلسات 
إذا	قـــررت	الهيئـــة	عقـــد	جلســـة	فعليهـــا	أن	ُتخطر	األطـــراف	بمكان	وزمـــان	انعقادها	 	.1

خـــالل	مـــدة	معقولة.

إذا	تخلـــف	أي	مـــن	األطـــراف	عـــن	الحضـــور	بـــدون	عـــذر	مقبـــول	رغم	إعالنه	بشـــكل	 	.2
صحيـــح	يحـــق	للهيئـــة	عقـــد	الجلســـة.

يكـــون	للهيئـــة		ســـلطة		إدارة	الجلســـات	ويحق	لجميـــع	األطراف	حضورهـــا	وال	يقبل	 	.3
حضـــور	أي	شـــخص	غيـــر	ذي	صفـــة	أو	غيـــر	ذي	صلـــة	بالدعـــوى	إاّل	بموافقـــة	الهيئـــة	

واألطراف.

يمثـــل	األطـــراف	إمـــا	شـــخصيًا	أو	بواســـطة	ممثليـــن	مفوضيـــن	بشـــكل	قانوني	كما	 	.4
بمستشـــارين. االســـتعانة	 يمكنهـــم	

المادة السابعة والعشرون             الشهود
علـــى	الطـــرف	الـــذي	يرغـــب	في	تقديـــم	شـــهود	أن	ُيـــزّود	الهيئة	واألطـــراف	اآلخرين	 	.1
بهّويتهـــم	وعناوينهم	وموضوع	شـــهادتهم	والوقائع	الُمـــراد	إثباتها	ومدى	ارتباطها	

بالدعـــوى	وذلـــك		خـــالل	المهلة	التـــي	ُتحّددهـــا	الهيئة	وفقـــًا	لما	تراه	ُمناســـبًا.

يؤّدي	كل	شـــاهد	شـــهادته	على	انفـــراد	وبغير	حضور	باقي	الشـــهود،	وللهيئة	تقدير	 	.2
مـــدى	لـــزوم	أي	شـــهادة،	ولهـــا	بنـــاًء	علـــى	ذلك	أن	ُتقـــّرر	عدم	ســـماعها	تجنبـــًا	لتكرار	

البّينـــة	أو	عـــدم	ارتباطهـــا	بالدعوى.

يجـــوز	لـــكل	طـــرف	أن	يســـتجوب	أي	شـــاهد	ُيقـــّدم	شـــهادًة	شـــفهيًة	علـــى	أن	يكون	 	.3

الفصل األولالفصل األول

ذلـــك	تحـــت	إشـــراف	الهيئـــة	ويجـــوز	للهيئة	أن	تقـــوم	بطرح	األســـئلة	فـــي	أي	مرحلة	
مـــن	مراحل	اســـتجواب	الشـــهود.

يجـــوز	ألي	طـــرف	أن	ُيقّدم	شـــهادة	شـــهوده	كتابًة٬	وذلـــك	بناًء	على	اختيـــاره	أو	بناًء	 	.4
علـــى	قـــراٍر	مـــن	الهيئة،	ويجوز	للهيئـــة	في	كلتا	الحالتين	أن	تشـــترط	لقبول	الشـــهادة	

المكتوبـــة	حضور	الشـــهود	لإلدالء	بشـــهادتهم	شـــفاهًة.

للهيئـــة	مـــن	تلقاء	نفســـها	أو	بنـــاًء	على	طلـــب	أّي	من	األطراف	أن	تطلب	االســـتماع	 	.5
ألي	شـــاهد	وُيمكـــن	أن	يكـــون	االســـتماع	بـــأي	وســـيلة	من	وســـائل	االتصـــاالت	بما	
فيها	المكالمات	المرئية	)الفيديو	كونفرنس(	شـــرط	أن	ُتمّكن	وســـائل	االتصال	هذه	

الهيئـــة	مـــن	التحّقق	من	هوية	الشـــهود.

تطلـــب	الهيئـــة	مـــن	الشـــهود	أداء	اليميـــن	إذا	تطّلبـــت	ذلـــك	القواعـــد	اآلمـــرة	فـــي	 	.6
القانـــون	واجـــب	التطبيـــق،	ويكـــون	أداء	اليميـــن	أمـــام	الهيئـــة	إذا	كانـــت	شـــهادتهم	

شـــفهية	أو	مشـــفوعة	باليميـــن	إذا	كانـــت	خطيـــة.

علـــى	كل	طـــرف	القيـــام	بكافـــة	التحضيـــرات	والترتيبـــات	العمليـــة	لتقديـــم	شـــهوده	 	.7
مصاريفهـــا. كافـــة	 ويتحّمـــل	

المادة الثامنة والعشرون
غلق باب المرافعة وتقديم مشروعات أحكام التحكيم

فـــي	أقـــرب	وقـــت	ُممكـــن،	بعد	عقـــد	آخر	جلســـة	متعلقة	بالمســـائل	التى	ســـيفصل	 	.1
فيهـــا	حكـــم	التحكيـــم،	أو	بعـــد	تقديـــم	آخـــر	مذكـــرات	مســـموح	بهـــا	بخصـــوص	تلـــك	

المســـائل	أيهمـــا	يأتـــي	الحقـــًا	تقـــوم	الهيئة:

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

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

ال	يجـــوز	بعـــد	غلـــق	بـــاب	المرافعـــة	تقديـــم	أي	ُمراســـالت	بخصـــوص	المســـائل	التي	 	.2
ســـيفصل	فيهـــا	حكـــم	التحكيـــم	إال	إذا	طلبـــت	هيئـــة	التحكيـــم	ذلـــك	أو	ســـمحت	بـــه.

 المادة التاسعة والعشرون       التدابير التحفظية والمؤقتة
مـــع	مراعـــاة	القواعد	اآلمرة	في	القانون	الواجب	التطبيق،	للهيئة،	من	تلقاء	نفســـها	 	.1
أو	بنـــاًء	علـــى	طلـــب	أي	من	األطـــراف،	أن	تأمر	أي	مـــن	األطراف	بما	تـــراه	ضروريًا	من	
تدابيـــر	مؤقتـــة	أو	تحفظية	تتعلـــق	بموضوع	النزاع،	كاألمر	بإيـــداع	البضائع	لدى	الغير	
أو	بيـــع	القابـــل	للتلـــف	منهـــا	وإيـــداع	الثمـــن	لـــدى	المركـــز	علـــى	ذمـــة	النـــزاع،	ويجوز	

للهيئـــة	أن	تطلـــب	ُمقابـــل	ذلك	تقديم	ضمان	مناســـب.	

تصدر	الهيئة	هذه	التدابير	في	صورة	حكم	تحكيم	وقتي	. 	.2

إذا	تقـــدم	أحـــد	األطـــراف	بطلـــب	إلى	جهـــة	قضائيـــة	مختصة	التخـــاذ	تدابيـــر	مؤقتة	 	.3
أو	تحفظيـــة	أو	لتقديـــم	ضمانـــات	للدعـــوى	أو	للدعـــوى	المتقابلـــة	أو	لتنفيـــذ	أي	
مـــن	التدابيـــر	أو	األوامـــر	التـــي	صـــدرت	عن	الهيئـــة،	فال	يعد	ذلـــك	تعارضًا	مـــع	اتفاق	
التحكيـــم	أو	تنـــازاًل	عنـــه،	وعلى	الطـــرف	الذي	يقدم	هذا	الطلب	أو	يســـعى	للحصول	
علـــى	هـــذه	التدابيـــر	أن	يقـــوم	دون	أي	تأخيـــر	بإخطـــار	المركـــز	والهيئة	بذلـــك	الطلب	

والتدابيـــر	التـــي	اتخذتهـــا	الجهـــة	القضائيـــة	المختصة.
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فـــي	حالـــة	التنـــازل	عـــن	كافـــة	الطلبـــات	أو	إنهـــاء	التحكيم	قبـــل	صدور	حكـــم	تحكيم	 	.5
نهائـــي،	تحـــدد	الّلجنـــة	التنفيذيـــة	رســـوم	المركـــز	ونفقاتـــه	اإلداريـــة	وأتعـــاب	الهيئـــة	

ومصاريفهـــم	ويكـــون	للهيئـــة	تحديـــد	أي	مصاريـــف	أخـــرى.

المادة السابعة والثالثون
تعديل الُمدد الزمنية

يجـــوز	لألطـــراف	االتفـــاق	علـــى	تقصيـــر	الُمـــدد	الزمنية	المحـــّددة	في	هـــذه	القواعد	 	.1
وال	يســـري	العمـــل	بهـــذا	االتفـــاق	إذا	ُأبـــرم	بعـــد	تشـــكيل	الهيئـــة	إال	بموافقتهـــا.

يجـــوز	لّلجنـــة	التنفيذيـــة،	من	تلقاء	نفســـها،	تمديد	أي	مـــدة	زمنية	تـــم	تعديلها	وفقًا	 	.2
للبنـــد	)1(	مـــن	هـــذه	المـــادة	)37(	إذا	رأت	ذلـــك	ضروريـــًا	لتمكيـــن	الهيئة	مـــن	القيام	

بمهمتهـــا	وفقـــًا	للقواعد.

المادة الثامنة والثالثون            االعتراض
إذا	كان	ألي	طـــرف	أي	اعتـــراض	ناشـــئ	عـــن	تطبيـــق	أحـــكام	هـــذه	القواعـــد	أو	أي	قواعد	
أخـــرى	واجبـــة	التطبيـــق	علـــى	اإلجـــراءات	أو	يتعلـــق	بـــأي	توجيـــه	صادر	مـــن	الهيئـــة	أو	بأي	
شـــروط	واردة	فـــي	اتفـــاق	التحكيـــم	بخصوص	تشـــكيل	الهيئة،	فعليـــه	تقديمه	فـــورًا	وإاّل	

ُعّد	متنـــازاًل	عنه.

المادة التاسعة والثالثون         تحديد المسؤولية
ال	يســـأل	المركـــز	وال	أّي	مـــن	موظفيـــه	وال	الّلجنـــة	التنفيذيـــة	وال	أّي	مـــن	أعضائهـــا	وال	
الهيئـــة	أو	أّي	مـــن	أعضائهـــا	وال	أي	شـــخص	معيـــن	من	قبلهـــا	تجاه	أّي	مـــن	األطراف	عن	

أي	فعـــل	أو	امتنـــاع	عـــن	فعـــل	متعلـــق	بالتحكيم.

المادة األربعون           تاريخ النفاذ 
تدخـــل	هـــذه	القواعـــد	حّيز	النفاذ	بتاريخ	1	يونيو	2017	وال	تســـري	علـــى	اتفاقات	التحكيم	
التـــي	ُأبرمـــت	أو	إجـــراءات	التحكيـــم	التـــي	بـــدأت	قبـــل	تاريخ	نفاذهـــا	ما	لم	يتفـــق	األطراف	

على	خـــالف	ذلك.

الفصل الثانيالفصل األول

الفصل الثاني: مصاريف التحكيم و رسومه و أتعابه
يعتبـــر	هـــذا	الفصـــل	جـــزءًا	ال	يتجـــزأ	مـــن	نظـــام	مركـــز	الشـــارقة	للتحكيـــم	التجـــاري	الدولـــي	

ويكمـــل	مـــا	جـــاء	فيـــه	من	أحـــكام.

عضوية الزمالة  المادة األولى  
يستوفي	المركز	رسمًا	سنويًا	قدره	500	درهم	عن	قيد	عضوية	الزمالة	لدى	المركز.

أتعاب هيئة التحكيم المادة الثانية  
تحـــدد	األتعـــاب	المذكورة	بين	الحديـــن	األدنى	واألعلى	بمعرفة	اللجنة	التنفيذية	بحســـب	

ظروف	كل	دعوى.

المبلغ المتنازع عليه
أتعاب هيئة التحكيم

الحد األقصىالحد األدنى

40,000المحكم	الطارئ

7%	من	المبلغ	المتنازع	عليه4,500أي	مبلغ	إلى	حد	100,000

10,000 + 2%	المبلغ	100,001- 300,000
الزائد	عن	100,001

25,000 + 5%	المبلغ	الزائد	
عن	100,001

6,000 + 1%	المبلغ	الزائد	700,000-300,001
عن	300,001

20,000 + 5%	المبلغ	الزائد	
عن	300,001

18,000  + 0.8%	المبلغ	1,000,000-700,001
الزائد	عن	700,001

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

20,000 + 0.3%	المبلغ	2,500,000-1,000,001
الزائد	عن	1,000,001

55,000 + 4%	المبلغ	الزائد	
عن	700,001

22,500 + 0.45%	المبلغ	5,000,000-2,500,001
الزائد	عن	2,500,001

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

35,000 + 0.3%	المبلغ	10,000,000-5,000,001
الزائد	عن	5,000,001

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

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

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

 22,500 + 0.45%	المبلغ	50,000,000-30,000,001
الزائد	عن	30,000,001

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

 90,000 + 0.3%	المبلغ	80,000,000-50,000,001
الزائد	عن	50,000,001

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

 170,000 + 0.3%	المبلغ	100,000,000-80,000,001
الزائد	عن	80,000,001

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

200,000 + 0.2%	المبلغ	150,000,000-100,000,001
الزائد	عن	100,000,001

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

250,000 + 0.1%	المبلغ	200,000,000-150,000,001
الزائد	عن	150,000,001

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

285,000 + 0.09%	المبلغ	250,000,000-200,000,001
الزائد	عن	200,000,001

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

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

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

 الجدول ) أ ( : الرسوم المقدرة القيمة

مبلغ الرسمالمبلغ المتنازع عليه

10,000المحكم	الطارئ

2,000أي	مبلغ	إلى	حد 100,000

300,000 - 100,0014,000

700,000 - 300,0017,500

1,000,000 - 700,00110,000

2,500,000 - 1,000,00112,500

5,000,000 - 2,500,00120,000

10,000,000 - 5,000,00130,000

30,000,000 - 10,000,00132,000

50,000,000 - 30,000,00140,000

80,000,000 - 50,000,00142,000

80,000,00150,000	وأكثر

الجدول )ب( : الرسوم اإلدارية

مبلغ الرسمنوع الرسم

1,500 – 5,000		درهم	غير	مستردطلب	فتح		دعوى	تحكيم

5	دراهم		للورقةنسخه	طبق	االصل	للحكم

100	درهمإفادة	/	شهادة

10,000	درهمرد	المحكم

اختيار	محكم	خارج	قائمة	المحكمين	
المعتمدين	لدى	المركز

500	درهم

5,000		درهمتحكيم	غير	خاضع	لنظام	و	قواعد	المركز

300	درهمأي	طلب	غير	وارد	في	الجدول

المادة الرابعة
ــر	مســترد	كمــا	هــو	 ــغ	الرســم	لطلــب	فتــح	دعــوى	تحكيــم	غي ــة	مبل ــة	التنفيذي تحــدد	اللجن

مــدرج	فــي	جــدول	)ب(	أعــاله	و	وفقــًا	لقيمــة	الدعــوى	المعروضــة	أمامهــا.

المادة الخامسة
اإلجــراءات	 كافــة	 عليهــا	 وتســري	 التحكيــم	 كطلــب	 التدخــل	 أو	 اإلدخــال	 طلــب	 يعامــل	

التحكيميــة. بالدعــوى	 الخاصــة	 والرســوم	

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

المادة السابعة
أحــد	 قبــل	 مــن	 للمركــز	 المعتمديــن	 المحكميــن	 قائمــة	 خــارج	 محكــم	 اختيــار	 حــال	 فــي	
االطــراف،	يتــم	عــرض	إســم	المحكــم	علــى	اللجنــة	التنفيذيــة	وفــي	حــال	الموافقــة	تســتوفى	

الرســوم	وفقــًا	للجــدول	)ب(.

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

ــة	للمركــز.	 ــة	التنفيذي اللجن

المادة التاسعة    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	3000	درهــم	وال	يزيــد	عــن	

10,000	درهــم.

المادة العاشرة    الخبراء والمترجمون
يقوم	المحكمون	بتحديد	أتعاب	الخبراء	و	المترجمين	وفقًا	للمهمة	الموكل	لهم.

المادة الحادية عشرة    المركز
يستوفي	المركز	األتعاب	المقررة	للمحكمين	أو	الخبراء	بنسبة	%10.

الفصل الثانيالفصل الثاني
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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	:اإللكتروني	البريد
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