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 ديباجة 

ان للتحكيم   ز ) مركز مي  أو " المركز"والوساطة  ان"  ز "( مي 

تدير   مستقلة  لقواعد   مساطر مؤسسة  وفقا  التحكيم 

ان )"الرقمي التحكيم  ز ي مي 
 "(. القواعدفز

ان هي   الرقمي التحكيم    مسطرة ز شكل من أشكال   لدى مي 

إجراءاتتالتحكيم   تسيي   إىل  جال التحكيم    هدف 
َ
ا ي 
فز

ة وبأقل تكلفة.   قصي 

،وتحقيقا   ان    زودت  لذلك  ز اع مي  ز اليز أطراف  من  كل 

ونية خاصة ب  ونوالمحكم التحكيم   مسطرةبمنصة إلكير

المنصة عىل  1"( المنصة)"  الرقمي  تعمل هذه  ة  .  مباشر

ها طبقا للقواعد وبطريق غي    ةمسطرة التحكيم وتسيي 

وشية.  منة 
َ
ا قبل   ورقية،  من  التحكيم  مسطرة  تدار 

ان )" ز "( بمساعدة األمانة المحكمةمحكمة التحكيم بمي 

"( تم األمانة العامة  ي 
والتر العام  أمينها  إدارة  تحت   ،)"

الداخىلي  النظام  ي 
فز األساسية  أنظمتها  عىل  التنصيص 

ان.  ز  2بمي 

و  األطراف  يوافق  القواعد،  اعتماد  خالل  هيئة المن 

ال   استعمالعىل    يةالتحكيم وضمان  امالمنصة   حير

وط لل  الستخدام. لالعامة شر

 

 

 
 adr.com-https://mizanيمكن ولوج المنصة عبر الموقع االلكتروني   1

 النظام الداخلي لميزان والشروط العامة لالستخدام تم الحاقها بهذه القواعد.    2
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ان  الرقم  بند التحكيم  ز  النموذج   لمي 

 

التحكيم  إىل  اللجوء  ي 
فز الراغبة  األطراف  المركز  يوصي 

البند   الرقمي  عقودهم  ي 
فز بإدراج  للقواعد  ا 

ً
وفق ان  ز لمي 

 : ي التاىلي  النموذج 

 

  أو يتعلق به   يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد « 

التحكيم   طريق  عن  ي 
نهائ   المنصة   عي    الرقمي بشكل 

ان  الرقمية ز التحكيم   لمي  لقواعد  و   لمركز وفقا  التحكيم 

انالوساطة   ز ز   وحيد بواسطة محكم    مي   أو ثالثة محكمي 

 .وفقا لهذه القواعد ميتم تعيينه

 ]المدينة و / أو البلد [مقر التحكيم هو 

يةلعربية أو ا [لغة التحكيم هي  ز  ]الفرنسية أو اإلنجلي 

ونيال :  ةعناوين اإللكير  ]...[  لكل طرف هي

أو عدم  ي حالة وجود صعوبة 
أنه فز يتفق األطراف عىل 

ان، بإحالة نزاعهم   الرقمي القدرة للجوء إىل للتحكيم   ز لمي 

ان ز  » .إىل قواعد التحكيم لمي 
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 جدول المحتويات 

 

 األول: أحكام تمهيدية قسمال

 نطاق التطبيق  المادة األوىل: 

 وحساب اآلجالالتبليغ  : 2المادة  

 : طلب التحكيم 3المادة  

 عىل الطلب والطلب المقابل الجواب : 4المادة  

 التمثيل والمساعدة  : 5المادة  

ان والمنصة6المادة   ز  : محكمة التحكيم لدى مي 

  

   قسمال
 تشكيل هيئة التحكيم  –الثانز

ز  : 7المادة    عدد المحكمي 

ز : 8المادة   ز المحكمالمحكم او تعيي   ي 

ز المحكم المحكم او  إفصاحات : 9 المادة  ي 

ز المحكمالمحكم او تجري    ح  : 10المادة    ي 

اض عىل    : 11المادة    ز المحكمالمحكم او  مسطرة العير  ي 

ز المحكم المحكم او استبدال : 12ة  الماد  ي 
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ي حال    المناقشاتتكرار    : 13المادة  
المحكم   استبدالفز

ز المحكم او  ي 

 المسؤولية  تحديد  : 14المادة  

 

 مسطرة التحكيم  –الثالث  قسمال

 أحكام عامة  : 15المادة  

 مقر التحكيم  : 16المادة  

 لغة المسطرة : 17المادة  

 التحكيم  مقال : 18المادة  

 مقال التحكيم التعقيب عىل : 19المادة  

 المكتوبة األخرى وثائق ال : 20المادة  

 اآلجال  : 21المادة  

 التدابي  المؤقتة  : 22المادة  

 الثبات  : 23 المادة

 جلسات الستماع : 24المادة  

اء : 25المادة   ز  الخي   التحكيم  هيئة من المعيني 

 التقصي   و  اإلهمال: 26المادة  

  اختتام المناقشة  : 27المادة  
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 الحكم التحكيم   –الرابع  قسمال

  والقرارات  األحكام: 28المادة  

 التحكيم وأثره  حكم: شكل 29المادة  

 و قواعد النصاف القانون المنطبق،  : 30المادة  

ها من أسباب انهاء المسطرة  : 31المادة    التسوية و غي 

 التحكيم  حكمتأويل  أو : تفسي   32المادة  

 التحكيم  حكم: تصحيح 33المادة  

ي  حكم: 34المادة  
 التحكيم اإلضافز

 

 التحكيممصاريف  –الخامس  قسمال

 مصاريف ال تعريف: 35المادة  

 مصاريف التسجيل: 36المادة  

 اإلدارية  مصاريفال : 37المادة  

ز : 38المادة    أتعاب ومصاريف المحكمي 

 مصاريف تقسيم ال : 39المادة  

 توفي  الرسوم   : 40المادة  

يبة: 41المادة    المضافة القيمة عىل الضز
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 مختلفات  –السادس  قسمال

 : قاعدة عامة 42المادة  

اعات : 43المادة   ز  القانون واجب التطبيق وحل اليز

 القواعد  ملحقات: 44المادة  

  

 القواعد ملحقات

 اإلدارية مصاريفال: 1 الملحق

ز 2 الملحق   : أتعاب المحكمي 

ان3 الملحق ز  : النظام الداخىلي لمي 

وط العامة لالستعمال 4 الملحق  : الشر
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 األول  قسمال

 أحكام تمهيدية 

 

 نطاق التطبيقالمادة األوىل: 

إذا اتفق األطراف كتابة عىل إحالة ما ينشأ بينهم من  .1

تعاقدية   محددة،  قانونية  عالقة  بشأن  منازعات 

بمقتضز    الرقمي   التحكيمكانت أم غي  تعاقدية، إىل  

وفقا  القواعد،  هذه   عندئذ  المنازعات  تلك  سويت 

القواعد،   ما لهذه  يت  مع  من  فقد  األطراف  عليه  ق 

لهذه   تعديالت طبقا  بها  المسموح  الحدود  ي 
فز

 . القواعد 

 

ال  .2 يتفق  التحكيم   طرافعندما  إىل  اللجوء  عىل 

ي  
مون بالقواعد السارية فز ز بموجب القواعد، فإنهم يلير

ام  ز اللير عىل  يتفقوا  لم  ما  التحكيم،  بدء  تاري    خ 

ي تاري    خ اتفاق التحكيم الرابط 
بالقواعد المعمول بها فز

 بينهما. 

 

إذا  .3 ولكن،  التحكيم.  عملية  القواعد  هذه  تنظم 

المن القانون  ي 
فز مع حكم  منها  أي  طبق عىل  تعارض 

عنه،   يخرجوا  أن  لألطراف  يمكن  ل  تكون  التحكيم 

 عندئذ بذلك الحكم.  األولوية
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حالة .4 ي 
فز القواعد  ز   رصي    ح  اتفاق تطبق   األطراف  بي 

مة  التحكيم  اتفاقية  ضمنته   النظر   بغض بينهم  المي 

 . عليه  المتنازع المبلغ عن

 

ي حالة:  .5
 ل تطبق القواعد فز

 

ي اتفاق األطراف   -أ
عىل استبعاد اتفاقية التحكيم    فز

 أو  تطبيق القواعد ؛

بناء عىل أو  تلقاء نفسها  من    أصدرت المحكمة -ب 

،  قبل تشكيل هيئة التحكيم  أحد األطراف  طلب

من غي  المالئم تطبيق القواعد،    بأنه  يفيد   قرارا 

اع طبيعة و  الستثنائية بحكم الظروف ز  ؛ أو اليز

عىل   -ت  بناء  التحكيم  هيئة  أحد إقرار  طلب 

الستماع   وبعد  األطرافإىلاألطراف،  وإىل     

المحكمة، بأنه من غي  المالئم تطبيق القواعد،  

اع.  ز  بحكم الظروف ونوعية اليز

 

مراحل    .6 من  مرحلة  أي  ي 
فز للمحكمة    مسطرة يجوز 

األطراف، التحكيم،   أحد  طلب  عىل  بناء  أو  تلقائيا 

اع، أن تقرر وبعد استشارة هيئة التحكيم   ز وأطراف اليز

انعدم  اع.  سي  ز  القواعد عىل اليز

 

ت .7 القواعد  تعد  لم  ما  حالة  ي 
التحكيم  شيفز  عىل 

اع  ،  ا مالسالف دكره  6و   5لفقرات  بموجب ا ز يبقر اليز
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  التحكيم قائم أمام هيئة التحكيم وتطبق عليه قواعد  

ان ز  . 3لدى مي 

 

ي للمنصة  تعليق الستخدام  يجوز   .8
بناء  الكىلي او الجزئ 

ي حالة  عىل قرار المحكمة
  نشوء ظروف غي  متوقعة   فز

ي  
ي فز
ي    . المنصة مرتبطة بشكل خاص بوقوع خلل تقتز

فز

  لقواعد التحكيم تطبيقا    مسطرةهذه الحالة تواصل  

ان  التحكيم ز المنصة  لمي  عن  ح  وبمعزل  ز إىل   ي 

 . كامل  بشكل المنصة استعادة

 

عىل وجه   المسطرة  عىل تسيي    هيئة التحكيم  تعمل  .9

عىل  األطراف  اتفاق  العتبار  ي 
فز األخذ  مع  الشعة، 

اع الناشر  بينهما    إحالة ز   ووفقا لآلجال التحكيم    إىلاليز

ي  المنصوص
 .القواعدعليها فز

 التبليغ وحساب اآلجال : 2المادة  

إرسال .1 توفر  التبليغات  يجوز  اتصال  وسيلة  بأي   ،

بما    سجال بإرساله أو تتيح إمكانية توفي  ذلك السجل

ي ذلك
ي  عي  المنصة فز

وئز يد المضمون اللكير  .4و الي 

 

ز   .2 ونيا   عنوانا   أحد األطرافإذا عي  الكير أو  لهذا    عاديا 

الغرض تحديدا أو أذنت بهذا العنوان هيئة التحكيم، 

إشعار  أي  تبليغ  سلم  ذلك    أو  ي 
فز الطرف  ذلك  إىل 

 
 االلكتروني:  الموقع  الى  بالولوج القواعد على  الحصول يمكن 3
 https://mizan-adr.com/reglements/ 
 المضمون   للبريديعتبر كالنسخة الغير مادية    اإللكتروني المضمون    البريد 4

   .الورقي 
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قد تسلم إذا سلم عىل هذا    ويعتي  اإلشعار العنوان،  

 النحو.  

 

ز ذلك العنوان أو يؤذن به، اعتي  أي اشعار:  .3  إذا لم يعي 

 

 قد تسلم إذا سلم إىل المرسل إليه شخصيا؛ أو  -أ

ي مقر عمل المرسل  -ب 
ي حكم المتسلم إذا سلم فز

فز

أو محل إقامته المعتاد أو  المختار  محل  الأو  إليه  

يدي ي اإل  عنوانهأو  عنوانه الي 
وئز  . لكير

 

د بذل  بع 3أو    2الفقرة إذا تعذر تسليم اإلشعار وفق   .4

إذا  صحيح    بشكلجهود معقولة، اعتي  أنه قد تسلم  

بالوس ارساله  العناوين   ةليتم  أحد  إىل  المناسبة 

ي الفقرة
 . ب -3 المشار إليها فز

 

، 2يعتي  الشعار قد تسلم يوم تسليمه وفق الفقرة   .5

.  أعاله  4، أو يوم محاولة تسليمه وفق الفقرة  4او    3

وقت  قد تسلم    عي  المنصةالمرسل    الشعار ويعتي   

 . به لمرسل إليها توصل

 

لغرض حساب أي مدة بمقتضز هذه القواعد، يبدأ  .6

ي اليوم التاىلي لتسلم الشعار.  
وإذا  شيان تلك المدة فز

اليوم األخي  من تلك المدة عطلة رسمية أو عطلة    كان

ي محل إقامة المرسل إليه أو مقر عمله
ي   تجارية فز

 أو فز

، مددت تلك المدة حتر  أي مكان اخر تم الشعار فيه 

ي أول يوم عمل يىلي انتهاء العطلة.  
حساب   وتدخل فز
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المدة   التجارية تلك  العطلة  أو  الرسمية  العطلة  أيام 

ي تتخللها. 
 التر

 : طلب التحكيم 3دة  الما

التحكيم  .1 إىل  باللجوء  يبادر  طرف  كل  عىل  يجب 

"( إرسال طلب التحكيم   بموجب القواعد )"المدعي

 .عي  المنصة العامة األمانة)"الطلب"( إىل 

 

ي  .2
 ،المنصة  إىل  طرافاأل   أو   طرف ال  ولوجحالة تعذر    فز

  طريق   عن  العامة  األمانة  إىل  الطلب  إرسال  يجوز 

يد  التواصل  الوسائل األكير تداول مثل الفاكس أو الي 

ي العادي  
وئز األمانة العامة أو   المستلم من قبلاإللكير

يد الشي    ع.   عن طريق الي 

 

تسيي     إمكانية  بمجرد  .3 يتم  المنصة،  إىل  الولوج 

من خالل المنصة بشكل طبيعي مع األخذ    المسطرة

ي العتبار تاري    خ اإليداع الفعىلي للطلب. 
 فز

 

الذي   مسطرةتعتي    .4 التاري    خ  ي 
فز بدأت  قد  التحكيم 

فيه   أو  المدعيتسلم  التحكيم   عليه  ي 
فز   المطلوب 

 . من قبل األمانة العامة  اإلشعار بالتحكيم

 

: تي .5  ضمن الطلب ما يىلي

 

اع ال -أ ز  التحكيم؛  مسطرة عىلمطالبة بإحالة اليز

األطراف -ب  وصفاتهم    وتسمياتهم  أسماء 

 الخاصة بهم؛  التصال ومعلومات
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ألي   التصال  ومعلوماتعنوان  الالسم الكامل و  -ت 

ي 
 التحكيم؛ شخص يمثل المدعي فز

ي    ،تحديدا لتفاق التحكيم المستظهر به -ث 
سواء فز

تحكيم    قواعد شكل بند تحكيم أو أي إشارة إىل  

ان أو  ز  ؛ تحكيم عقد مي 

أو   -ج عقد  ألي  نشأ    أخرى  قانونية  وثيقة تحديدا 

للعالقة  موجزا  وصفا  أو  بشأنه،  أو  اع  ز اليز عنه 

ي حال عدم وجود عقد أو صك من 
ذات الصلة فز

 ذلك القبيل؛ 

المبلغ  -ح بقيمة  وبيانا  للدعوى  موجزا  وصفا 

 المطالب به، إن وجد؛

 موضوع الطلب وأساسه؛ و  -خ

بشأن   -د  احا  و  اقير ز  المحكمي  التحكيمعدد   لغة 

القانونية    قرهوم ي والقواعد 
فز تطبيقها  الواجب 

اع ز حالة   هذه  المدعي   يقدم  . اليز ي 
فز ات  المؤشر

ي  عليها   التفاق عدم
 . التحكيم اتفاقية فز

 

يجب أن يكون الطلب مصحوبا عىل األقل بالوثائق   .6

 التالية: 

 

التسجيل   -أ رسوم  دفع  ي   المحددةإثبات 
  فز

 ؛ و القواعد 

التحكيم -ب  اتفاق  من  إما   نسخة  يكون  الذي 

ط  محتوى ي   المدرج  التحكيم  شر
  موضوع  العقد   فز

اع، ز مة   عقد ل  الكامل  النص  أو   اليز المي  التحكيم 

ز  نشوءبعد   . اعاليز
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المادة، .7 متطلبات هذه  احدى  المدعي  يجوز   إذا خالف 

منه   تطلب  أن  العامة  المهلة   الستدراكلألمانة  داخل 

المهلة   انقضاء  عند  تحددها.  ي 
التمديد التر وباستثناء 

األمانة قبل  من  يتم  ةالعام  الممنوح   عىل  التشطيب، 

نفس  تقديم  إعادة  ي 
فز بالحق  المساس  دون  الملف 

ي وقت لحق 
ي إطار و الطلبات، فز

 طلب جديد.  فز

 

العامةتعتي     عندما  .8 ي   أن  األمانة 
مستوفز الطلب 

ي هذه المادة 
وط الواردة فز تسديد رسوم  أنه تمو للشر

  من أجل   األمانة العامة المدع عليه  شعر تالتسجيل،  

عىل   والطالع  المنصة  إىل  دخوله   الطلبتسجيل 

 . عليه  تقديم جوابهو 

 

خالف   .9 أي  التحكيم  هيئة  تشكيل  دون  يحول  ل 

ي   مذكور   هو   كما   طلبال  وجدية  يتعلق بمدى كفاية
  فز

. يتم حل هذا الخالف دون تأخي   الشعار بالتحكيم 

ي من قبل هيئة التحكيم.  وبشكل
 نهائ 

 عىل الطلب والطلب المقابل  الجواب: 4المادة  

ي   .1
يوما من تاري    خ استالم الطلب، يجب   30ضون  غفز

عليه   المدع  التحكيم  عىل  ي 
فز المطلوب  تقديم  أو 

المنصة  جوابه أن  الجواب)"  عي   يجب  والذي   ،)"

 ضمن المعلومات التالية: تي

 

  التصال   ومعلوماتوصفته    وتسميتهاسمه   -أ

 الخاصة به؛ 
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ألي  وتفاصيل التصال    وعنوانالسم الكامل   -ب 

ي 
 التحكيم؛ شخص يمثل المدع عليه فز

الطلب  جواب -ت  ي 
فز الواردة  المعلومات  ، عىل 

 . 3 بالمادةعمال 

 

:  الجوابيجوز أن يتضمن  .2  أيضا ما يىلي

 

بعدم   -أ دفع  ي أي 
التر التحكيم  هيئة  اختصاص 

 تشكل بمقتضز هذه القواعد؛ تس

ز محكم وحيد؛  -ب  اح لتعيي 
 اقير

وصفا للدعاوى المضادة أو الطلبات المقدمة  -ت 

يتضمن   و   بغرض الدفع بالمقاصة إن وجدت

ذات  بالمبالغ  بيانا  الحال،  مقتضز  حسب 

 ؛ و  وأساسها موضوعها  الصلة و 

للمادة   -ث  وفقا  التحكيم  يقدم  حيث    3اشعار 

اتفاق  ي 
فز طرف  ضد  دعوى  علية  المدع 

 .  التحكيم غي  المدعي

 

المد  لألمانةيجوز   .3 تمنح  أن  أجال العامة  عليه  ع 

ثالثين يوما   دون أن يتجاوز    الجوابإضافيا لتقديم  

يطة أن يحتوي طلب التمديد   إضافية  يوما (  30)  شر

حاته فيما يتعلق  عىل مالحظات المدع عليه أو مقير

بموجب بعدد   األمر  لزم  وإذا   ، ز  المحكمي  واختيار 

ز محكم.  38 المادة  . أدناه ، تعيي 
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إذا خالف المدع عليه إحدى متطلبات هذه المادة،   .4

دون    الستجابة  يجوز لألمانة العامة أن تطلب منه  

 . تأخي  

 

الطرف    إىل  الجوابترسل األمانة العامة نسخة من   .5

 جميع األطراف األخرى.  إىل أو 

 

ل يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خالف بشأن   .6

عىل الطلب أو إرساله    جوابا عدم إرسال المدع عليه  

ي    جوابا 
عدم جواب    . عليه   الجوابناقصا أو تأخره فز

أو  عليه  ي   لنقصا  للمدع 
  الجواب   أو   الجواب  فز

ي   بشكل  فيه  الحسم  يتم  المتأخر 
 هيئة  قبل  من  نهائ 

 . التحكيم

 التمثيل والمساعدة: 5المادة  

أو يساعده أشخاص من   .1 يمثله  أن  يجوز لكل طرف 

 اختياره. 

 

التحكيم .2 لهيئة  سواء  العامة  ألمانةل  وكذلك  يجوز   ،

أو بناء عىل طلب أي من األطراف،    نفسهما من تلقاء  

ال يثبت  ما  تقديم  وقت  أي  ي 
فز تطلب   توكيلأن 

 . ونهقرر يالممنوح لذلك الممثل بالشكل الذي 

ان والمنصة 6المادة   ز  : محكمة التحكيم لدى مي 

محكمة التحكيم هي المؤسسة الوحيدة المخول لها   .1

ولها   للقواعد،  الخاضعة  التحكيم  مساطر  تسيي  
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لضمان  الواسعة  لمسطرة    السلطات  المالئم  السي  

   التحكيم. 

 

يوافق  .2 للقواعد،  طبقا  التحكيم  عىل  بالموافقة 

 األطراف عىل: 

 

التحكيم  إدارة   -أ قبل  مسطرة  محكمة  من 

 و  التحكيم؛

 . المسطرة عن طريق المنصةتسيي   -ب 

 

 

   قسمال
 الثانز

 تشكيل هيئة التحكيم 

 

ز 7المادة    : عدد المحكمي 

اعات عن طريق محكم وحيد أو عن 1 ز . يتم تسوية اليز

 . ز  طريق ثالثة محكمي 

عدد .  2 عىل  مسبقا  اتفقوا  قد  األطراف  يكن  لم  إذا 

ي غضون  
، ثم لم يتفقوا فز ز يوما من تاري    خ   30المحكمي 

أن يكون هناك محكم  تسلم   المدع عليه الطلب عىل 

فقط، المحكمين    وحيد  عدد  تقرر  سوف  المحكمة 

وقيمة    الالزمين، طبيعة  االعتبار  بعين  باالخذ  وذلك 

 النزاع.  



 

17 

 

ز : 8المادة   ز او  المحكمتعيي   المحكمي 

  حله   سيتم   النزاع   أن   على  األطراف   يتفق   عندما .  1

  المتبادل  باالتفاق  تعيينه  يمكنهم  وحيد،  محكم   بواسطة 

  بين   االتفاق   عدم   حالة  في.  المحكمة  قبل   من  للتأكيد 

  إخطار   استالم   من   يوًما(  30)  ثالثين   غضون   في  الطرفين

  خالل   أو   األخرى،   األطراف  أو   اآلخر   الطرف   إلى  الطلب 

  تعيين   يتم  ،  العامة  األمانة   قبل  من   ممنوحة   جديدة  فترة  أي

 . المحكمة  قبل من تأخير  دون  الوحيد  المحكم

  المحكمة   تضمن   أن   يجب   الوحيد،  المحكم   تعيين   عند .  2

  من   األطراف  تكن   لم   إذا.  وحيادي  مستقل   محكم   تعيين 

  من   أنه  تعتبر  أن  المحكمة  على  يجب   الجنسية،  نفس

  جنسية   عن   مختلفة  جنسية  من  محكم  تعيين  األفضل

 . األطراف

  قبل   من   حله   سيتم   النزاع   أن   على   الطرفان   يتفق   عندما .  3

  من   لتأكيده  محكم   بتعيين   طرف  كل  يقوم   محكمين،  ثالثة 

  التعيين   إجراء  عن  الطرفين  أحد   امتنع   إذا.  المحكمة   قبل

  قبل   من   تأخير  دون  ذلك  يتم  أن  يجب   أعاله،  المذكور

 . المحكمة

  المحكمين   أو  الوحيد   المحكم  اقتراح  لألطراف  يجوز.  4

  عليهم   المعروضة   المحكمين   قائمة   خالل  من   المشاركين 

 .  المنصة  في

  غير   محكم   على   النزاع  إحالة  على  اف األطر  اتفقت   إذا.  5

  وجب   المنصة،  في   ةالمقترح  المحكمون   قائمة  في  مدرج

  بيانات ب   فورا   العامة  األمانة  إشعار   األطراف  على

  موافقة  على   للحصول   المقترح  بالمحكم  االتصال 

 .  المحكمة
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  خارج   المقترح  المحكم   على   المحكمة   توافق  أن  يجب .  6

  المحكم  هذا  على   وينبغي   المنصة  في  المعروضة  القائمة 

 . والقواعد   لالستعمال  العامة الشروط إلى ينضم   أن

  يختار   محكمين،   ثالثة  على  النزاع  عرض   عند .  7

  المحكمة  وتؤيدهما   النحو   هذا  على   المشاركان   المحكمان

.  التحكيم   هيئة  رئيس  -  المحكم  مهام  يمارس  الذي  الثالث 

  المحكم  تأكيد   من   يوًما (  30)   ثالثين   غضون   في  إذا،

  المحكم   اختيار  على  المشاركان   المحكمان   يتفق   لم   الثاني، 

 . المحكمة  قبل من  األخير  تعيين   يتم  ، الرئيسي 

  رئيس  تعيين   على   أعاله   6  و   5  الفقرتين   أحكام   تسري .  8

 . التحكيم هيئة

ز المحكمالمحكم او : إفصاحات 9المادة    ي 

مفاتحة شخص ما بشأن احتمال تعيينه محكما، عند   .1

حالة من حالت عدم    أية  يفصح ذلك الشخص عن

أي ظروف يحتمل أن تثي     وكذلكالهلية أو الحياد  

وعةشكوكا   وعىل   استقالليته،  أو   حياده  بشأن  مشر

 الخصوص:  وجه

  

ي    إذا  -أ
نهائ  ي حقه حكم 

فز   أجل   من  باإلدانةصدر 

ف  تخل  أفعال  ارتكاب   الستقامة   صفات  أو   بالشر

  ممارسة  أهلية  من  بالحرمان  أو   العامة  اآلداب  أو 

 ؛ المدنية حقوقه من حق  أو  التجارة

أو    إذا  -ب  له   لفروعه  أو   ألصوله  أو   لزوجهكانت 

ة   شخصية  مصلحة ة  غي    أو   مباشر ي   مباشر
 فز

اع؛ ز  اليز
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كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه    إذا  -ت 

ز  در   وبي  إىل  األطراف    العمومة   أبناء  جةأحد 

 األشقاء؛ 

ي    إذا  -ث 
كانت هناك دعوى جارية أو دعوى منتهية فز

األطراف   أحد  ز  بي  ز  سنتي  من  أو أقل   والمحكم 

 الفروع؛  أو  األصول أحد  أو  زوجه

 األطراف؛  ألحد  مدينا  أو  دائنا كان   إذا  -ج

ه أو حضز كشاهد    مثل  أو   خاصم  أن  سبق   إذا  -ح غي 

اع؛ ز ي اليز
 فز

ألحد   تضف  إذا  -خ عي 
الشر الممثل  بوصفه 

 األطراف؛ 

أو    هبين  تبعية  عالقة  توجد   كانت إذا  -د  زوجه  أو 

ز أصوله أو فروعه   أو زوجه أو   طرافأحد األ   وبي 

 و أأصوله أو فروعه؛ 

ز كانت صداقة أو عداوة بادية بينه    إذا  -ذ  أحد   وبي 

 األطراف. 

 

تعيينه    منذ المحكم    يفصح .2 مسطرة وقت    وطوال 

دون تأخي  عن أي   ولألمانة العامةالتحكيم لألطراف  

  من   بها   لمهمظروف من هذا القبيل ما لم يكن قد أع

 . قبل

 

نهائيا حتر يقبل هذا األخي    .3 المحكم  ز  ل يكون تعيي 

ي  
فز يقدم،  أن  ز  المعي  المحكم  عىل  يجب  مهمته. 

 ( إ  يوما (  15غضون  تاري    خ  إقرارا   شعارهمن  بتعيينه، 
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استقالليته    ا وموقع  ا ؤرخم  كتابيا  حياده،  يؤكد 

 . هتاحتوا

ز المحكمالمحكم او  تجري    ح: 10المادة    ي 

ز محكمال  تجري    حيجوز   .1 تثي     ي  ظروف  وجدت  إذا 

رها بشأن حياده  . مواستقالليته  مشكوكا لها ما يي 

 

أن   .2 طرف  ألي  يجوز  ألسباب   يجرحل  إل  المحكم 

 بها بعد تعيينه. أصبح عىل علم 

 

ي حالة عدم قيام المحكم بمهامه أو  .3
ي   فز

حال وجود   فز

المهام،  أدائه تلك  أو واقعي يحول دون  ي 
مانع قانوئز

المحكم   استبدالبالمتعلقة    المسطرةتشي  

ي المادة 
 . 12المنصوص عليها فز

ز المحكمالمحكم او  تجري    ح : مسطرة 11المادة    ي 

م   .1 ز يعير الذي  الطرف    طلبا محكم    أي  تجري    حيرسل 

ي تجريحمكتوبا ب
 يوما  ( 15) غضون ه لألمانة العامة فز

المحكم   ز  بتعيي  تبليغه  غضون جرحالممن  ي 
فز أو   ،  

من التاري    خ الذي أصبح فيه ذلك الطرف    يوما   ( 15) 

ز   ي المادتي 
  10    و    9عىل علم بالظروف المذكورة فز

 . جري    حالت. يجب أن يحدد الشعار أسباب أعاله 

 

الشعار    األمانةترسل   .2 كل جري    ح  التالعامة  إىل 

 . تجريحه  ي تمذال آلخرين وإىل المحكماألطراف ا
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أي محكم، جاز    تجري    ح   أحد األطراف عىل  تقدمإذا   .3

. ويجوز أيضا جري    حالتأن يوافق عىل ذلك    طرفلكل  

بعد   ي  تجريحهللمحكم 
فز النظر  عن  يتنىح  أن   ،

التنىحي  ذلك  ول  الموافقة  تلك  تعتي   ول  الدعوى. 

إليها   يستند  ي 
التر األسباب  بصحة  ضمنيا  إقرارا 

 . جري    حالت

 

أو لم يتنح  جري    ح  التإذا لم يوافق جميع األطراف عىل   .4

ي  تجريحه    دي تمالالمحكم  
من    يوما (  15) غضون  فز

ب الشعار  للطرف  ،  جري    حالتتاري    خ  أن   جرحالمجاز 

  محكمة التقوم    وعليه،.  جري    حالت  مسطرةيواصل  

.  وتبت فيهجري    ح التبدراسة طلب  ي
 بشكل نهائ 

 

ز المحكماو  المحكم استبدال : 12ة  الماد  ي 

ز أو  ت أثناء    هعيينمتر لزم ت  ة محكم بديلمحكمالختار  تعي 

 التحكيم.  مسطرةسي  

  حال  المناقشات  تكرار    : 13المادة  
ز
 المحكم  استبدالف

حال   .1 ي 
،او    المحكم   استبدالفز ز تستأنف   المحكمي 

المحكم  المسطرة فيها  توقف  ي 
التر المرحلة  او   عند 

ز   ، ما )م( الذي جرى تبديله عن أداء مهامه  المحكمي 

 خالف ذلك. محكمة الالتحكيم و لم تقرر هيئة 

 

ة    خالل .2 وجود فير   تأجيل   يتم  التحكيم،  هيئة  عدم 

الزمنية  لمهل ا تاري    خ    والحدود  إىل  للمسطرة 
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  األمانة   قبل  من  ألطرافل  هخطار إ  تمالذي    ستئنافال 

 . العامة

 المسؤولية  تحديد : 14المادة  

، يتنازل األطراف،  الجسيم  أو   المتعمد باستثناء الخطأ   .1

القانون   به  أي المطبق إىل أقض مدى يسمح  ، عن 

ز   المحكمي  عىل  وأيادعاء  تعينه    والمركز  شخص 

متعلق   تقصي   أو  فعل  أي  بسبب  التحكيم  هيئة 

 بالتحكيم. 

 

ي استقالل تام    هيئة التحكيم   أن  كما  .2
تمارس وظائفها فز

   . أجهزتهو تجاه المركز 

 

 الثالث  قسمال

 التحكيممسطرة 

 

 : أحكام عامة 15المادة  

الستعمال   ومع ضمان  هذه القواعد   أحكام  مع مراعاة .1

 المشار   الستثنائيةالحالت    ناءالفعال للمنصة باستث

ي   إليها 
تسي   القواعد   فز أن  التحكيم  لهيئة  يجوز   ،

مناسبا  تراه  الذي  النحو  عىل  أن    التحكيم  يطة  شر

لكل  تتاح  وأن  المساواة  قدم  عىل  األطراف  يعامل 

من   مناسبة  مرحلة  ي 
فز فرصة  المسطرةطرف،   ،

ي .  لمطالبة بحقوقه و عرض وسائل دفاعهلمعقولة  
فز
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التقديرية اصالحياطار   التحكيم    ،تها  هيئة  تسي  

عىل نحو يتفادى البطاء والنفاق بال داع،   المسطرة

اع تسوية الل  منصف و فعال  تصهر عىل إيجاد حلو  ز   يز

ز األطراف.   بي 

 

بشأن    بأمر مستقل  تبتالتحكيم أن    هيئةعىل    يجب .2

نقاش    وصحةاختصاصها   أي  التحكيم قبل  اتفاقية 

اع.  ز ي موضوع اليز
  الختصاص  بعدماثارة الدفع    يجب  فز

  أبعد   عىل  األطراف  قبل  من  التحكيم  اتفاقية  بصحة  أو 

ي  تقدير 
 . الجواب تقديم تاري    خ فز

 

التحكيم .3 ي   وثيقة  تضع هيئة 
الزمتز والجدول   المهمة 

ي 
فز للتحكيم  تاري    خ  (  30) غضون    المؤقت  من  يوم 

، بعد دعوة األطراف التحكيم ويجوز لهيئةتشكيلها. 

زمنية   مدة  أي  تقض  أو  تمدد  أن  آرائهم،  إبداء  إىل 

 القواعد أو يتفق عليها األطراف. تنص عليها 

 

األطراف .4 التحكيم  يوقع  المهمة    وثيقةعىل    وهيئة 

للتحكيم  المؤقت  ي 
الزمتز الجدول    صهر ت.  وعىل 

العامة   توقيع  األمانة  يتم  أن   الوثائق   من  كلعىل 

األطراف    اعاله  المذكورة من  كل  قبل  وهيئة  من 

ي وثيقة واحدة.  التحكيم
 فز

 

مضمون   .5 حول  األطراف  ز  بي  خالف  نشوء  حالة  ي 
فز

، وفقا لسلطتها التحكيم  لهيئةيجوز  المهمة،  وثيقة  
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ت أن  تراه  ت التقديرية،  اجراء  أي  لضمان خذ  وريا  رصز

 حسن سي  مسطرة التحكيم. 

 

التقديرية .6 لسلطتها  وفقا  التحكيم  لهيئة  ي   و   يجوز 
  فز

ي   حدود 
الزمتز الجدول  و  المهمة  وثيقة  أن  أحكام   ،

ي  جراءاتال  جميعتتخذ 
 . تراها مناسبةالتر

 

ي حالة لم .7
يتم   بعد دعوة األطراف إىل إبداء آرائهم، وفز

لهيئة  يجوز  بعد،  جلسة  عقد  طلب  أي  تقديم 

المهمة    ،التحكيم وثيقة  أحكام  حدود  ي 
والجدول فز

ي 
 . الستماع أن تقرر عدم انعقاد جلسات ،الزمتز

 

  ، ظروف الستحالة أو القوة القاهرة  ا لوجود استثناء .8

وإذا تعذر ذلك، ترسل جميع الخطابات عي  المنصة.  

ارسال خارج    نسخة  يتم  المنجزة  الخطابات  من 

من   2وفقا ألحكام المادة    إىل األمانة العامة  المنصة

 . هذه القواعد 

 

  توقيع ل يجوز لألطراف تقديم طلبات جديدة بعد   .9

إل    التحكيم  هيئة  و   األطراف  قبل  من  المهمة  وثيقة

ة  بموافقة ي    و   هذه األخي 
ي التر

، نوعية  العتبار   تأخذ فز

المسطرة تقدم  حالة  الجديدة،  والظروف    الطلبات 

تبة    العواقب  ذا وك  المحيطة، حيت  المير من 

 . مصاريف ال
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  التحكيم   لهيئة  يجوز   ،  األطراف  أحد   طلب  عىل  بناء   .10

ا   تفوض  أن
ً
ا   طرف

ً
ي   كأطراف لالنضمام  أكير   أو   ثالث

 فز

  بما   ،  األطراف  جميع  إعطاء  بعد   ،  تجد   لم  ما   التحكيم

ي 
 إمكانية  ،  الثالثة  األطراف  هذه  أو   الطرف  هذا   ذلك  فز

ر   بسبب  بالضم  السماح  يتم  أل   يجب  هأن   فهم  الضز

 لهيئة  يجوز .  األطراف   هذه  ألحد   يسببه  قد   الذي

 قرارات  عدة  أو   واحد   تحكيم  قرار   إصدار   التحكيم

ي  المشاركة األطراف  بجميع يتعلق  فيما 
 . التحكيم  فز

 التحكيم مقر : 16ة  دالما

، مقر التحكيمإذا لم يكن األطراف قد اتفقوا مسبقا عىل  

ز م التحكيم آخذة ظروف   قر تولت هيئة التحكيم تعيي 

ي العتبار. 
التحكيم المعمول    قانونهدا و ان    القضية فز

 أو   األطراف  قبل  من  المختار   التحكيم  مقر به هو قانون  

 . التحكيم  هيئة تحدده الذي

 لغة المسطرة : 17المادة  

فقط    وقابلةمتوفرة    المنصة .1   باللغة لالستخدام 

ية. اللغة باللغة الفرنسية و بالعربية،  ز  اإلنجلي 

 

يتعلق مع   .2 فيما  األطراف  عليه  يتفق  قد  ما  مراعاة 

أعاله،    أحد   باستعمال إليها  المشار  تحدد  اللغات 

المسطرةال لغة  ممكن  وقت  أقرب  ي 
فز  محكمة 

أعاله المذكورة  الثالث  اللغات  إحدى  ي 
فز .  المختارة 

هذا  عىل  ويشي  عىل    استعمال  التحديد  المنصة، 

التحكيم التحكيم  و   مقال  مقال  عىل  وأي  التعقيب 
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أخرى    مدكرات عىلكتابية  ي    وكذلك 
التر اللغة 

ي جلسات الستماع الشفوي ستستخدم
 ة. فز

 

يتفق    ما  .3 ذلك،    طرافاأل لم  غي   لهيئة  عىل  يجوز 

تكون   بأن  تأمر  أن  مرفقة  الالتحكيم  مقال وثائق 

وثائق ال  كلو ،  التعقيب عىل مقال التحكيم  و   التحكيم

تم  تكميليةالمستندات  الأو   ي 
 أتناء  ها عرض  التر

جمة إىل    المسطرة   اللغة بلغتها األصلية مشفوعة بير

ي اتفق عليها األطراف أو حددتها 
 . محكمةال التر

 التحكيم  مقال : 18  المادة

ي    عليها   المنصوص  الحالة  باستثناء .1
  (2)   3  المادةفز

المدعي   ،أعاله  المنصة،  يرسل  التحكيم    مقال  عي  

ي   و    الهيئة التحكيميةكتابة إىل  
المدع عليه)م( و بافر

وجدوا   ان  األخرى  داخل األطراف  العامة  واألمانة 

 اآلجال المحددة من قبل الهيئة التحكيمية. 

 

 التفاصيل التالية: التحكيم  مقال يتضمن .2

 

التصال  التسمياتاألسماء،   -أ وتفاصيل  الصفة   ،

 باألطراف وممثليهم؛ 

 للدعوى؛بيان بالوقائع المؤيدة  -ب 

 نقاط الخالف؛ -ت 

 و ؛موضوع الطلب  -ث 

المؤيدة و  -ج والواقعية  القانونية  الحجج  أو  األسس 

 . للدعوى 



 

27 

 

ي التحكيم    بمقالترفق  
نسخة من أي عقد أو صك قانوئز

اتفاق  من  ونسخة  بشأنه،  أو  عنه  المنازعة  نشأت  آخر 

 التحكيم. 

 التحكيم  مقال عىل التعقيب: 19المادة  

المادة    باستثناء .1 ي 
فز عليها  المنصوص  (،  2)   3الحالة 

مقال   هتعقيب  المنصة  عي    عليه  المدع  يرسل عىل 

ي    و التحكيم و إىل المدعي    هيئةإىل    كتابة  التحكيم
  بافر

ي   لألمانةكذلك    و إن وجدوا    األخرىاألطراف  
العامة فز

 غضون مدة تحددها هيئة التحكيم. 

 

ي بيان الدفاع رد ع .2
ي البنود    نقطالىل  يدرج فز

المذكورة فز

  من المادة   2)الفقرة    مقال التحكيم  إىل )ج( من  ( )أ

يشفع  18 أن  اإلمكان،  قدر  ي 
وينبعز  عىل  التعقيب(. 

ي   التحكيم  مقال
بكل المستندات واألدلة األخرى التر

 أو أن يتضمن إشارات إليها.   يستند إليها المدع عليه

 المكتوبة األخرى الوثائق: 20المادة  

المكتوبة األخرى، إىل   وثائق التقرر هيئة التحكيم ماهية 

ي   مقال التحكيمعىل  التعقيب  و جانب مقال التحكيم  
التر

تقديمها،  لهم  يجوز  أو  تقديمها  األطراف  عىل  ز  يتعي 

 . وثائق الوتحدد المهل المتاحة لتقديم تلك 

 : اآلجال 21المادة  

التحكيم  هيئة  تحددها  ي 
التر المهل  تتجاوز  أل  ي 

ينبعز

التحكيم   الوثائق لتقديم   مقال  فيها  )بما  المكتوبة 

خمسة  التعقيبو  يجوز 45)   أربعينو  (  ولكن  يوما.   )
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لهيئة التحكيم أن تمدد الحدود الزمنية إذا رأت مسوغا 

 لذلك

 المؤقتة  التدابي  : 22  المادة

تدابي  مؤقتة بناء عىل يجوز لهيئة التحكيم أن تمنح   .1

 طلب أحد األطراف. 

التدبي  المؤقت هو أي اجراء مؤقت تأمر بمقتضاه   .2

يسبق   وقت  أي  ي 
فز األطراف،  أحد  التحكيم  هيئة 

اع نهائيا، أن  ز ي اليز
اصدار قرار التحكيم الذي يفصل فز

 تقوم عىل سبيل المثال ل الحض: 

 

أن يبقر الحال عىل ما هو عليه، أو أن يعيده إىل   -أ

اع؛  ز ي اليز
ز الفصل فز  ما كان عليه إىل حي 

ر حاىلي أو 1أن يتخذ اجراء يمنع حدوث " -ب 
" رصز

 " مساس بمسطرة التحكيم نفسها؛2وشيك أو "

ي يمكن أن  -ت 
أن يوفر وسيلة لحماية الممتلكات التر

 لحق؛ أوحكم تستخدم لتنفيذ 

و   -ث  مهمة  تكون  قد  ي 
التر األدلة  عىل  يحافظ  أن 

اع.  ز ي حسم اليز
 جوهرية فز

 

لطرف الذي يطلب التدبي  المؤقت بمقتضز  يقدم ا .3

الفقرة   من  )ث(  إىل  )أ(  هيئة   2الفقرة  يقنع  ما 

 :  التحكيم بما يىلي

 

را   يحدث  أن  يرجح   التدبي    اتخاذ   عدم  أن -أ   ل   رصز

ه  يمكن  و   تعويضات،  بمنح  واف  نحو   عىل  جي 

ر   ذلك  أن ر   بكثي    يفوق  الضز  يحتمل  الذي  الضز
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 إذا   التدبي    بذلك  المستهدف  بالطرف  يلحق   أن

 و  اتخذ؛ ما 

ي   يفصل  أن  معقول   احتمال   هناك  أن -ب 
 جوهر   فز

اع ز ي   البت  يؤثر   ل .  لصالحه  اليز
  الحتمال   هذا   فز

 عند   التحكيم  لهيئة  التقديرية  الصالحيات  عىل

 . لحق  قرار  أي اتخاذ 

 

بمقتضز  .4 مؤقت  تدبي   اتخاذ  بطلب  يتعلق  فيما 

ي 2الفقرة  
فز عليها  المنصوص  وط  الشر فإن  )ث(، 

ز )أ( و )ب( من الفقرة   ز الفرعيتي  ل تطبق    3الفقرتي 

 إل إذا رأت هيئة التحكيم ذلك مناسبا. 

 

يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تنهي أي  .5

عىل  بناء  ذلك  و  اتخذته،  قد  مؤقت كانت  تدبي  

ي ظروف استثنائية و بعد اشعار 
طلب أي طرف أو، فز

 يم ذاتها. األطراف مسبقا، بمبادرة من هيئة التحك

 

يطلب   .6 الذي  الطرف  تلزم  أن  التحكيم  لهيئة  يجوز 

ا مؤقتا بتقديم ضمانة مناسبة فيما يخص ذلك   تدبي 

 .  التدبي 

 

بأن يسارع  .7 تلزم أي طرف  أن  التحكيم  لهيئة  يجوز 

ي  
التر الظروف  ي 

فز جوهري  تغيي   أي  عن  باإلفصاح 

ي طلب التدبي  المؤقت أو اتخاذه. 
 استند إليها فز

 

ا مؤقتا تبعة يجوز تحميل الط .8 رف الذي يطلب تدبي 

ألي  التدبي   ذلك  فيها  يتسبب  ار  وأرصز تكاليف  أي 
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  ، طرف، إذا رأت هيئة التحكيم لحقا أن ذلك التدبي 

اتخاذه.   ي 
ينبعز ما كان  آنذاك،  السائدة  الظروف  ي 

فز

ويجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرارا بالتعويض عن  

ي أي وقت أثناء اإل 
ار فز  جراءات. تلك التكاليف واألرصز

 

ل يعتي  طلب أي طرف من السلطة القضائية اتخاذ   .9

تدابي  مؤقتة عمال مناقضا لتفاق التحكيم أو نزول 

 عن ذلك التفاق. 

 : اإلثبات  23المادة  

ي  .1
التر الوقائع  إثبات  عبء  طرف  عاتق كل  عىل  يقع 

ي تأييد دعواه أو دفاعه. 
 يستند إليها فز

 

اء، الذين    أو   أن يكون من الشهود   يجوز ألي فرد  .2 الخي 

يقدمهم األطراف لإلدلء بشهادة أمام هيئة التحكيم  

ة الفنية. ويجوز   ي أي مسألة تتصل بالوقائع أو الخي 
فز

اء أنو   للشهود  يدلوا بأقوالهم مكتوبة وممهورة    الخي 

 بتواقيعهم، ما لم توعز هيئة التحكيم بخالف ذلك. 

 

ي  .3
  أن   التحكيم  لهيئة  يجوز   اإلجراءات،   أثناء  وقت  أي  فز

 تحديد   مع  ،  إضافية  أدلة  تقديم  األطراف  من  تطلب

ي  موعد 
 . الغرض لهذا  نهائ 

 

األدلة   .4 مقبولية  مدى  التحكيم  هيئة    والشهادة تقرر 

وطابعها   بالدعوى  وصلتها  المقدمة  ة  والخي 

 . الجوهري ووزنها 
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 جلسات االستماع   : 24 المادة

هيئة   .1 توجه  شفوية،  استماع  جلسة  عقد  حال  ي 
فز

  (15)التحكيم إىل األطراف وإىل األمانة العامة قبل  

 يوم عىل األقل، إشعارا بتاري    خ انعقادها وموعدها. 

 

اءو   يجوز الستماع إىل الشهود  .2  إن وجدوا وفق   الخي 

ي تحددها هيئة التحكيم
وط التر  . الشر

 

بعد   .3 الستماع عن  باستعمال وسائل  تعقد جلسات 

ي  
المرئ  وط  وفقا منصة  للالتصال    الشية   لشر

ي  المحددة
وط فز  .  لالستعمال العامة  الشر

 

تسجل الجلسات بشكل أوتوماتيكي ويتم حفظها من  .4

العامة. كما   األمانة  أن  قبل  تسجيالت  يمكن  توضع 

التحكيم  وهيئة  األطراف  تضف  تحت  الجلسات 

 بالمنصة. 

اء الذين تعينهم هيئة التحكيم 25المادة    : الخي 

  أن   األطراف،  مع  التشاور   بعد   التحكيم،  لهيئة  يجوز  .1

ز  ا   تعي  ي   تقرير   لتقديم  أكير   أو   مستقال   خبي    إليها   كتائ 

 وترسل.  التحكيم  هيئة  تحددها   معينة  مسائل  بشأن

ي   الصالحيات  من  نسخة  األمانة  وإىل  األطراف  إىل
 التر

 . الخبي   لذلك التحكيم هيئة حددتها 

 

،  يقدم .2   التحكيم   هيئة  إىل  تعيينه،  قبول  قبل  الخبي 

 و   بحياده  وإقرارا   بمؤهالته  بيانا   واألمانة  واألطراف
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ي   التحكيم،  هيئة  األطراف  يبلغ  و .  استقالليته
 فز

  إذا   بما   التحكيم  هيئة  تحدده  الذي  الوقت  غضون

اضات   أي  لديهم  كانت  أو   الخبي    مؤهالت  عىل  اعير

  بالبت   التحكيم  هيئة  تسارع  و .  استقالليته   أو   حياده

ي 
اضات  تلك  من  أي  مقبولية  فز ز   بعد   و .  العير  تعيي 

، ض  أن  طرف  ألي  يجوز   ل   الخبي   مؤهالت   عىل  يعير

اض   كان  إذا   إل   استقالليته  أو   حياده  أو   الخبي     العير

  بها   علم  عىل  الطرف  ذلك  أصبح  أسباب  عىل  قائما 

ز   تم  أن  بعد    تحديد   إىل  التحكيم  هيئة  تسارع  و .  التعيي 

 . ذلك لزم إن إجراءات من ستتخذه ما 

 

  صلة   ذات  معلومات  أي  الخبي    إىل  األطراف  يقدم .3

 تفقده   أو   فحصه  يطلب  قد   ما   له  يوفرون  و   بالمنازعة،

ز   خالف  أي  يحال  و .  صلة  ذات  بضائع  أو   وثائق   من   بي 

  صلة   مدى  بشأن  الخبي    ذلك  و   األطراف  أحد 

ها   المطلوب  البضائع  أو   الوثائق   أو   المعلومات  توفي 

 . فيه  تبت لكي   التحكيم هيئة إىل بالمنازعة

 

  تقرير   من  نسخة  األطراف  إىل  التحكيم  هيئة  ترسل .4

تحددها    إياه  تسلمها   إثر   الخبي   ي 
التر الجال  داخل 

ي   رأيهم  إلبداء  الفرصة  لهم  تتاح  و   ،المحكمة  
 التقرير   فز

  استند   وثيقة  أي  يفحص  أن  للطرف   يحق   و .  كتابة 

ي  الخبي   إليها 
 . تقريره  فز

 

  أو   طرف  أي  طلب  عىل  بناء  و   التقرير،  تسليم  بعد  .5

 إىل  الستماع  يجوز   التحكيمية،  الهيئة  من  بطلب

ي   الخبي    أقوال
 حضورها   فرصة  لألطراف  تتاح  جلسة  فز
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ي   يقدم  أن  طرف  ألي  يجوز   و .  الخبي    استجواب  و 
  فز

اء  شهودا   الجلسة  هذه  بشأن   بشهاداتهم  ليدلوا   خي 

 أحكام   اإلجراءات  تلك  عىل  تشي  و .  الخالف  نقاط

 . 23 المادة

 : اإلهمال والتقصي  26المادة  

ي  .1
ي   اآلجال  غضون  فز

ي   أو   القواعد   هذه  تحددها   التر
 التر

 : مقبول عذر  ابداء ودون التحكيم، هيئة تحددها 

 

تقديم    -أ ي 
فز المدعي  قض    التحكيم،   مقالإذا 

الهيئة بعد اشعار األمانة العامة أمرا بإنهاء   أصدرت

مسطرة التحكيم، ما لم تكن هناك مسائل متبقية 

من   أن  التحكيم  هيئة  ورأت  فيها  الفصل  يلزم  قد 

 المناسب فعل ذلك؛ 

ي تقديم    -ب
عىل   الجوابإذا قض المدع عليه فز

أو    طلب عىل  التع التحكيم  التحكيمقيب  ،  مقال 

أن   دون  التحكيم،  مسطرة  باستمرار  أمرا  أصدرت 

قبول   ذاته  حد  ي 
فز التقصي   هذا    لدعاءات تعتي  

أيضا   . المدعي  الفرعية  الفقرة  هذه  أحكام  وتشي 

ي تقديم دفاعه ردا عىل دعوى 
عىل تقصي  المدعي فز

 مضادة أو دعوى مقامة لغرض الدفع بالمقاصة. 

 

أحد األطر  .2 إبالغه حسب األصول إذا قض  اف، بعد 

دون  استماع  ي حضور جلسة 
فز القواعد،  لهذه  وفقا 

تواصل   أن  التحكيم  لهيئة  جاز  مقبول،  عذر  إبداء 

 مسطرة التحكيم. 
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حسب  .3 األطراف  أحد  التحكيم  هيئة  دعت  إذا 

األصول إىل تقديم وثائق أو مستندات أو أدلة أخرى  

ي تقديمها خالل المدة المحددة، دون إبد 
اء وقض فز

تصدر   أن  التحكيم  لهيئة  جاز  مقبول،   حكمعذر 

 أمامها. طروحة التحكيم بناء عىل األدلة الم

 

بتقديم   .4 أمر  حقه  ي 
فز صدر  الذي  الطرف  قض  إذا 

مستندات معينة، دون إبداء عذر مقبول، جاز لهيئة 

تراها  ي 
التر الستنتاجات  إىل  تتوصل  أن  التحكيم 

 مناسبة. 

  مناقشاتال: اختتام 27المادة  

ي المناقشات    تختتم .1
ي   المحدد   التاري    خ  فز

  وثيقة   فز

 . المهمة

 

بناء  .2 أو  منها  بمبادرة  تقرر،  أن  التحكيم  لهيئة  يجوز 

ي  المناقشات  عىل طلب أحد األطراف، إعادة فتح  
فز

ورة  أي وقت قبل صدور قرار التحكيم، إذا رأت رصز

استثنائية ظروف  وجود  بسبب  مع   لذلك  والكل 

ام مقتضيات   . وثيقة المهمة احير
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 الرابع قسمال

 الحكم التحكيم  

 

 و القرارات  حكاماأل  : 28ة  الماد

هيئة  .1 تصدر  واحد،  محكم  من  أكير  وجود  حال  ي 
فز

بأغلبية   آخر  قرار  أو  تحكيم  قرار  أي  التحكيم 

 . ز  المحكمي 

 

 الهيئة   لرئيس  يجوز   اإلجرائية،  بالمسائل  يتعلق   فيما  .2

ي   وحده  القرار   يصدر   أن  التحكيمية
 وجود   عدم  حال  فز

  ويكون   بذلك،  التحكيم  هيئة   تأذن  عندما   أو   أغلبية

 التحكيم،  هيئة قبل من للمراجعة خاضعا  القرار  هذا 

 . األمر  لزم ما  إذا 

 

التحكيم   .3 هيئة  )   حكمها تصدر  غضون  ي 
 ستة (  6فز

هيئة   تشكيل  تاري    خ  من  اعتبارا   ، األكير عىل  أشهر 

 التحكيم. 

 

التحكيم،   .4 لهيئة  استثنائية    ادا وجدتيجوز  ظروف 

  وبعد دعوة األطراف إىل إبداء آرائهم، تمديد األجل 

للفقرة    المحدد  ل  1وفقا    تمديد   أجلتجاوز  ي. 

وفقا   إضافية لألجل المحدد   ( أشهر 6) ستة    المسطرة

 . 1 للفقرة

5.  
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 وأثره التحكيم   حكمشكل  : 29المادة  

لهيئة   .1 تحكيم  يجوز  قرارات  تصدر  أن  التحكيم 

ي أوقات مختلفة. 
 منفصلة بشأن مسائل مختلفة فز

 

عليه    التحكيمحكم    .2 وافقت  مسبقا   المحكمةالذي 

ي   ة  غضونفت  و   كتابةيتم إصداره    ،معقولة  زمنية  فير

  التحكيم   حكماألطراف عي  المنصة. يكون    إىلارساله  

ي  
بتنفيذ    وملزمنهائ  األطراف  تقوم   حكملألطراف. 

.  التحكيم  دون تأخي 

 

أن   .3 التحكيم  هيئة  يكن  ها حكمتعلل  عىل  لم  ما   ،

 . غي  ذلكاألطراف قد اتفقوا عىل 

 

به  تحكيمال  قانون  مقتضياتمراعاة    مع .4  المعمول 

ي  عىل  والساري اع،  ز عىل   التحكيم  حكم  تضمناليز

 التالية:  طياتالمع األقل

 

 التحكيم؛ اتفاقية إىل اإلشارة -أ

للوقائع،    بيانا  -ب  و    األطراف  ادعاءاتو موجزا 

ي قدمها األطراف؛ 
 وسائل كل منهما و الوثائق التر

اع  نقظ -ت  ز ي    اليز
  حكم  بمقتضز   تسويتها   تمتالتر

 التحكيم؛ 

ي نقط  التحكيم حكمال منطوق -ث 
اعالبات فز ز  ؛ اليز

الذي   عنوان  و   ةصف  و   ةجنسي  و   اسم -ج المحكم 

 التحكيم؛ أصدر حكم 

 صدوره؛ مكان  و حكم التحكيم  تاري    خ  -ح
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 أو   موطنهم  ا وكذاتهم  تسمي  أو   األطراف  أسماء -خ

الرئيسي مقر  ال  وجد   وإن.  هم  أي   دفاعاسم  أو 

 شخص مثل أو ساعد األطراف؛ و  

ي   المحدد   النحو   عىل  التحكيم  مقر  -د 
  وثيقة   فز

 . المهمة

 

التحكيم    يتم .5 باألحرف   التوقيع  و التوقيع عىل حكم 

 . المحكم قبل مناألوىل عىل كل صفحة منه 

 

علنا    حكم  فصحيجوز  ل   .6 بموافقة كل  ال  التحكيم 

بأن  قانونا  ملزما  األطراف  أحد  متر كان  أو  األطراف 

ي أو  
يفصح عن ذلك القرار من أجل حماية حق قانوئز

ي سياق  
قانونية أمام محكمة   مسطرةالمطالبة به أو فز

 أو هيئة مختصة أخرى. 

 

من قرار التحكيم ممهورة    ةنسخترسل هيئة التحكيم   .7

   . العامة األمانة و األطراف  كل من  إىل بتوقيع المحكم

 قواعد االنصاف القانون المنطبق،  : 28  المادة

يعينها  .1 ي 
التر القانون  قواعد  التحكيم  هيئة  تطبق 

المنازعة.   موضوع  عىل  منطبقة  باعتبارها  األطراف 

هيئة   طبقت  القواعد،  تلك  األطراف  ز  يعي  لم  فإذا 

اع اتصال  األكير  القواعد التحكيم  ز  . باليز

 

ي المنازعة كحكم   .2
ل يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل فز

غي  مقيد بنص أحكام القانون أو وفقا لمبادئ العدل 

 إذا أذن األطراف لها ذلك رصاحة.  واإلنصاف إل 



 

38 

 

 

ي المنازعة  .3
ي جميع األحوال، تفصل هيئة التحكيم فز

فز

اع    العقد   لمقتضياتوفقا   ز باليز ي المتصل 
فز وتراع 

سارية  ال  دوليةالأو    وطنيةال  تجاريةالعراف  األ ذلك  

 عىل المعاملة. 

ها   التسوية:  31المادة     المسطرة   انهاء  أسباب  من  وغي 

عىل  .1 التحكيم،  قرار  صدور  قبل  األطراف،  اتفق  إذا 

ز  اليز تنهي  أن ا تسوية  إما  التحكيم  هيئة  عىل  ع، كان 

بإنهاء   أمرا  أنالتحكيم،    مسطرةتصدر  تثبت    وإما 

األطراف   طلب  عىل  بناء  الهيئةالتسوية،   وموافقة 

ي شكل قرار تحكيم متفق عليه.  
 ول تكونعىل ذلك، فز

 هذا القرار.  عليل بت هيئة التحكيم ملزمة 

 

ي    .2
التحكيم، قبل صدور   مسطرةإذا أصبح الستمرار فز

قرار التحكيم، عديم الجدوى أو مستحيال ألي سبب 

الفقرة   ي 
فز مذكور  أبلغ 1غي   التحكيم  ،  هيئة  ت 

بعزمها عىل إصدار أمر بإنهاء    واألمانة العامةاألطراف  

لهيئة.  المسطرة إصدار   وتكون  صالحية  التحكيم 

ذلك المر، ما لم تكن هناك مسائل متبقية قد يلزم 

فيها   هيئةالفصل  المناسب    وترى  من  أن  التحكيم 

 الفصل فيها. 

 

العامة    وإىل األمانةترسل هيئة التحكيم إىل األطراف   .3

من األمر بإنهاء   بتوقيعها ممهورة    ةنسخعي  المنصة  

التحكيم أو من قرار التحكيم المتفق عليه.    مسطرة
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ي حال
إصدار قرار تحكيم متفق عليه، تشي عليه    وفز

ي 
 . 29المادة األحكام الواردة فز

 التحكيم  حكمتأويل  أو : تفسي  32المادة  

ي   .1
فز التحكيم،  هيئة  من  يطلب  أن  طرف  ألي  يجوز 

ز   غضون تسلمه    يوما (  30)   ثالثي  تاري    خ    حكممن 

إشعار التحكيم   يطة  اآلخرين    وشر  مانةاأل و األطراف 

تفسي    العامة إعطاء  الطلب،    لحكم  تأويال   أو   ا بهذا 

 التحكيم. 

 

ره،   .2 يي  ما  له  الطلب  أن  التحكيمية  الهيئة  رأت  إذا 

ي غضون  تأويلالأو    التفسي  يعىط  
فز و    كتابة  خمس 

ز   ويشكل  (  45) أربعي  الطلب.  تسلم  تاري    خ  من  يوما 

من    تأويلالأو    التفسي   وتشي   حكمجزءا  التحكيم 

 . 32دة عليه أحكام الما

 التحكيم  حكم: تصحيح  33  المادة

ي   .1
فز التحكيم،  هيئة  من  يطلب  أن  طرف  ألي  يجوز 

تسلمه    ( 30)   ثالثونغضون   تاري    خ  من  حكم يوما 

إشعار التحكيم   يطة  اآلخرين    وشر واألمانة األطراف 

ي    بهذا   العامة
فز وقع  قد  يكون  ما  تصحيح  الطلب، 

من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أي  حكمال

 وإذا رأتأخطاء أخرى أو أي سهو ذي طابع مشابه.  

الطلب   هذا  أن  التحكيم  رههيئة  يي  ما  أجرت  له   ،

ي غضون
ز   التصحيح فز من يوما  (  45)   خمس وأربعي 

 تاري    خ تسلم الطلب. 
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يجوز لهيئة التحكيم أن تجري تلك التصحيحات من   .2

ي  
ز   غضونتلقاء نفسها فز يوما من تاري    خ    ( 30)   ثالثي 

 إرسال قرار التحكيم. 

 

من قرار   وتشكل جزءا تجرى تلك التصحيحات كتابة   .3

 . 29 أحكام المادة وتشي عليها  التحكيم

   حكم: 34المادة  
ز
 التحكيم اإلضاف

ي  .1
فز التحكيم،  هيئة  من  يطلب  ان  طرف  ألي  يجوز 

ز غضون   األمر   ( 30)   ثالثي  تسلمه  تاري    خ  من  يوما 

التحكيم    المسطرةبإنهاء   قرار  إشعار أو  ط   وبشر

العامة  اآلخريناألطراف   أن    واألمانة  الطلب،  بهذا 

تصدر قرار تحكيم، أو قرار تحكيم إضافيا بشأن ما لم 

 التحكيم.   مسطرةتفصل فيه من طلبات قدمت أثناء  

 

تحكيم،    حكمإذا رأت هيئة التحكيم أن طلب إصدار   .2

، له ما    حكم  أو  ي
رهتحكيم إضافز أو   حكمها صدرت  ، أيي 

ي غضون  
يوما من تاري    خ تسلم   ( 30)   تالتونأكملته فز

لهيئةالطلب.   أن   ويجوز  ورة،  الضز عند  التحكيم، 

ي يجب أن تصدر ذلك القرار   بإعتدالتمدد  
المهلة التر

ي 
 غضونها. فز

 

ي    تحكيم  حكم  تصدر   أن  التحكيم  لهيئة  يجوز  .3
إضافز

ي غضون  
ز من تلقاء نفسها فز ( يوما 45)   خمس و أربعي 

 . حكيم الت حكممن تاري    خ إرسال 
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إصدار  .4 ي حال 
ي   حكمأو    تحكيم  حكم  فز

إضافز   تحكيم 

 . 29 تشي أحكام المادة

 

 الخامس قسمال

 التحكيم  مصاريف

 

 مصاريفال  تعريف: 35المادة  

شيان  أثناء  التحكيم    مصاريف محكمة  التحدد   .1

 المسطرة. 

 

: مصاريف الل يشمل تعبي  " .2  " إل ما يىلي

 

ي  -أ
  34المادة    رسوم التسجيل عىل النحو المحدد فز

 القواعد؛  من

لملحق   المحددةاإلدارية    مصاريفال -ب  وفقا 

 القواعد؛ 

لملحق  -ت  وفقا  المحددة  التحكيم  هيئة  أتعاب 

 القواعد؛  

ونفقات من نفقات سفر    هيئة التحكيمتكبده  تما   -ث 

 معقولة؛  أخرى

اء    تتطلبهما   -ج ها منمشورة الخي  المساعدات   وغي 

 و معقولة؛ صاريفم الالزمة لهيئة التحكيم من 
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من   -ح األطراف  يتكبده   و قانونية    صاريفمما 

تتعلق بالتحكيم، ما دامت هيئة    أخرىمصاريف  

 . معقول  صاريفمالترى أن مبلغ تلك  التحكيم

 

أو تصحيحه أو   تحكيمي   حكم فيما يتعلق بتفسي  أي   .3

المواد  بمقتضز  لهيئة 32إىل    30  تكميله  يجوز   ،

تطالب   أن  ي   المشار   صاريفم بالالتحكيم 
فز إليها 

 أتعاب إضافية.   ولكن بدون، 2الفقرة  

 

بإنهاء   .4 أمر  صدور  حالة  ي 
هيئة   المسطرةفز قبل  من 

تحديد   المحكمة  عىل  ز  يتعي    صاريف مالتحكيم، 

ي وفقا لتقديرها 
، مع مراعاة تاري    خ  التحكيم بشكل نهائ 

ه  المسطرةإنهاء   تقررها  ي 
والعمل التر التحكيم  يئة 

أخرى ذات    وأية ظروفهيئة التحكيم    قدمته  الذي

 . صلة

 

 التحكيممصاريف  لأي مبلغ يدفع األطراف مخصص   .5

مجموع   حددتها   التحكيممصاريف  ويتجاوز  ي 
التر

المحكمة وفقا للفقرة أعاله يتم إرجاعه إىل األطراف  

ي سبق دفعها. 
ز العتبار المبالغ التر  مع األخذ بعي 

 التسجيل  رسوم: 36  المادة

الطلب،   تقديم  رسوم عند  دفع  المدعي  عىل  يجب 

قدره   بمبلغ  ألف   ( (12,500.00)التسجيل  عشر   اثنا 

ي  وخمسمئة   . األجنبية  ةأو ما يعادله بالعمل درهم مغرئ 
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داد   لالسير قابلة  غي   المؤدات  تقييدها الرسوم   ويتم 

المدعي   ي  لفائدة 
المخصص    إطار فز مصاريف لنصيبه 

   . التحكيم

قبل   من  الملف  تسجيل  يتم  دفع   المركز ل  يتم  لم  إذا 

 رسوم التسجيل وقت تقديم الطلب. 

 اإلدارية مصاريف : ال 35  المادة

وفقا للمبلغ المتنازع    اإلداريةمصاريف  اليتم تحديد   .1

 عليه وفقا لملحق القواعد. 

 

لجميع  .2 اإلجمالية  القيمة  هو  عليه  المتنازع  المبلغ 

المضادة   الطلبات  ذلك  ي 
فز بما  طلبات   و الطلبات، 

 . المقاصة

 

عندما يتعذر تحديد المبلغ المتنازع عليه عىل وجه  .3

المحكمة   تحدد   ، ز وفقا   اإلداريةمصاريف  اليقي 

 لتقديرها، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة. 

 

ي حال وجود ظروف استثنائية، يجوز للمركز  .4
عدم    فز

ي ملحق القواعد.  التقيد 
 عن المبالغ المبينة فز

 

ي   زيادةاليمكن   .5
تماإلدارية    مصاريفال  فز  تزويد   ادا 

ز  ا والمحكمي  ان  مكاتببألطراف  ز أجل  مي    عقد   من 

 عمل.  اتجلسستماع أو ال  اتجلس
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ز  نفقاتو أتعاب  : 36  المادة  المحكمي 

التحكيم .1 أتعاب هيئة  مبلغ  تحديد  للمبلغ   يتم  وفقا 

 وفقا لملحق القواعد.  المتنازع عليه

 

لجميع  .2 اإلجمالية  القيمة  هو  عليه  المتنازع  المبلغ 

المضادة   الطلبات  ذلك  ي 
فز بما  طلبات  و الطلبات، 

 . المقاصة

 

عندما يتعذر تحديد المبلغ المتنازع عليه عىل وجه  .3

لتقديرها   وفقا  المحكمة  تحدد   ، ز هيئة    أتعاباليقي 

 التحكيم، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة. 

 

األ .4 عىل  فقط  الحصول  التحكيم  لهيئة   تعابيحق 

ي تعتي  المحددة وفقا لملحق القواعد،  
مصادق    والتر

قبل    عليها  قبول  المن  عند  يعتي  مهمتهمحكم   .

تحديد المحكمة ألتعاب هيئة التحكيم وفقا لمحلق 

 يخضع للمراجعة.  وقد ل القواعد نهائيا 

 

الذي تم رفضه أو الطعن فيه وفقا للقواعد   المحكم .5

األتعاب.  عىل  الحصول  له  يحق   عىل  ويجب  ل 

رفضه تم  الذي  فيه  المحكم  الطعن  يع  أو    وض أن 

أ ان عن  ز قد    يمي  يكون  أثناء   اقتضاها أتعاب جزئية 

 المسطرة. 

 

الصارم   .6 المتثال  التحكيم  هيئة  تضمن  أن  يجب 

بحيادها   المتعلقة  األخالقية  اماتها  ز ونزاهتها  للير
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ي عالقتها باألطراف  وشفافيتها 
، يجب أل وبالتاىلي .  فز

مع    ، مباشر غي   أو  مباشر  بشكل  المحكم،  يدخل 

أو   بأتعابه  تتعلق  اتفاقيات  ي 
فز أو ممثليهم،  األطراف 

يقبل، تحت أي ظرف   ويجب أل ،  التحكيممصاريف  

أو  مباشر  بشكل  المتيازات،  أو  الهدايا  الظروف  من 

غي  مباشر من أحد األطراف أو من ينوب عنهم سواء  

ها أو بعده.   التحكيم مسطرةقبل بدء   أو أثناء سي 

 مصاريف : تقسيم ال 37المادة  

عىل   التحكيممصاريف  تكون   .1 المنطق  حيث  من 

خاشة األطراف  أو  الطرف  ومع  .  المسطرة  حساب 

األطراف،  ذلك ز  بي  توزيعها  التحكيم  لهيئة  يجوز   ،

ي ظروف القضية. 
 حسب الحد الذي تراه مناسبا فز

 

ي القرار   .2
، أو إذا رأت ذلك تحدد هيئة التحكيم فز ي

النهائ 

قد  الذي  المبلغ  آخر،  تحكيم  قرار  أي  ي 
فز مناسبا، 

د  األطراف  أحد  عىل  ز  نتيجة  يتعي  آخر  لطرف  فعه 

 قرار التقسيم. 

 : توفي  الرسوم 38المادة  

المحكمة، وفقا  الجواببمجرد استالم   .1 ز عىل  يتعي   ،

المخصص  المبلغ  تحديد  الخاص،  لتقديرها 

 هيئةمصاريف    و   أتعابلتغطية    التحكيممصاريف  ل

وال وأي  مصاريف  التحكيم  أخرى مصاريف  اإلدارية 

ي يتكبدها 
المركز فيما يتعلق بالتحكيم والطلبات   التر

 المحالة إليه من قبل األطراف. 
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دفع   .2 يتم  ذلك،  خالف  عىل  األطراف  يتفق  لم  ما 

متساوية    تحدده  الذي   التسبيق  بحصص  المحكمة 

 من قبل األطراف. 

 

التحكيم، يجوز للمحكمة أن تطلب من   مسطرةأثناء   .3

 األطراف إيداع مبالغ إضافية. 

 

تقييم   .4 إعادة  وضعتها  يجوز  ي 
التر األحكام  مبلغ 

أثناء   وقت  أي  ي 
فز يحق   مسطرةالمحكمة  التحكيم. 

من   جزء  دفع  طرف  ألي   المستحق   التسبيق دائما 

عىل أي طرف آخر إذا لم يقم هذا األخي  بدفع الجزء  

 المستحق. 

 

ي   لمبلغ المطلوب إيداعهالكىلي لتسديد  الإذا لم يتم   .5
فز

عشر  غضون   استالم   يوم  ( 15) خمسة  تاري    خ  من 

العامة    تقوم  ،الطلب   حتر األطراف    بإشعار األمانة 

 إذا أو أكير من تسديد المبلغ المطلوب.    همأحد  يتمن

عليه   المدع  يسدد  تدعو   المبلغلم  المطلوب، 

 المدع  من  بدل   المبلغاألمانة العامة المدعي لدفع  

ي .  عليه 
،  قبل  من  الدفع  عدم  حالة  فز يجوز   المدعي

بتعليق   تأمر  أن   لمدةالتحكيم    مسطرةللمحكمة 

واحد   شهر   اإلجرائية  اآلجال  انقطاع  معأقصاها 

ي   المحددة
مسطرة    بانهاء  تأمر   أن  أو   القواعد،  فز

ي الحالة عدم تشكيل الهيئة التحكيمية أو التحكيم  
فز

ي  
فز بعد  تبدأ  لم  أن  المسطرةإذا  للمحكمة  يجوز   .
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بتعليق  األمر  التحكيم  هيئة  من  مسطرة    تطلب 

 . إنهاؤها أو  التحكيم لمدة شهر واحد 

يبةال : 39  المادة  القيمة المضافة   عىل ضز

ي ملحقة القواعد   التعاب الواردة  و   المصاريفجميع  
 فز

يبة عىل القيمة المضافة  . مشمولة بالضز

 

 السادس قسم ال

 مختلفات

 : قاعدة عامة 40المادة  

الحالت   جميع  ي 
ي الفز

فز رصاحة  عليها  المنصوص  غي  

المنصةالأو    القواعد  ي 
فز موجودة  عىل غي   يجب   ،

ي قدما عىل أساس قواعد   وهيئة التحكيمالمحكمة  
 المضز

ان ز  . التحكيم لمي 

اعات واجب التطبيق : القانون 41المادة   ز  وحل اليز

التحكيم من قبل   مسطرةأي نزاع ناتج أو متعلق بإدارة  

ي  المغرئ  للقانون  يخضع  للقواعد  وفقا  المحكمة 

الدار  مدينة  لمحاكم  الحضي  ي 
القضائ  والختصاص 

 البيضاء )المغرب(. 

 القواعد   ملحقات: 42المادة  

 جزء ل يتجزأ من هذه القواعد.  الملحقاتتشكل 

 



 

48 

 

 القواعد  ملحقات

  *اإلدارية مصاريفال : 1 الملحق

  اإلدارية  مصاريف ال

  بالدرهم  للمركز

 المغربي 

  بالدرهم   النزاع   قيمة 

   المغربي 

15.000 

 

500.000 من أقل  

 

20.000 

 

 

ز    و  500.001 بي 

1.000.000 
 

32.000 

 

 

ز    و  1.000.001 بي 

2.500.000 
 

ز  46.000 و 2.500.001بي   

.000.0005  
 

ز  62.000   000.0015.بي 

000.0008.و  
 

ز  92.000   000.0018.بي 

   000.00016.و
 

ز  122.000   000.00116.بي 

000.00032.و  
 

158.000 

 

 

ز  و   32.000.0001بي 

64.000.000 
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 إىل أتعاب هيئة التحكيم  اإلداريةمصاريف ال*تضاف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204.000 

 

 

ز  و   64.000.0001بي 

128.000.000 

ز  306.000 و   128.00.001بي 

256.000.000 

 

ز  418.000 و   256.000.001بي 

500.000.000 

 

548.000 

 

500.000.000اكير من   
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 أتعاب هيئة التحكيم : 2 الملحق

   التحكيم هيئة  أتعاب

المغربي  بالدرهم  

  النزاع قيمة 

   المغربي بالدرهم

18.000: األدئز  الحد   

49.000: األقض الحد   

 

500.000 من أقل  

 

40.000: األدئز  الحد   

2.00001: األقض الحد   

ز    و  500.001 بي 

1.000.000 

 

00058.: األدئز  الحد   

7.00041: األقض الحد   

ز    و  1.000.001 بي 

.500.0002  

00088.: األدئز  الحد   

8.00012: األقض الحد   

ز    500.0012. بي 

000.0005.و  

 

000281.: األدئز  الحد   

6.00033: األقض الحد   

ز    و  5.000.001 بي 

8.000.000 

8.00081: األدئز  الحد   

5.00064: األقض الحد   

ز    و  8.000.001 بي 

16.000.000 

 

 : 256.000الحد األدئز  

592.000الحد األقض:   

ز  و   16.000.001بي 

32.000.000 

 : 336.000الحد األدئز  

813.000الحد األقض:   

ز  و  32.000.001بي 

64.000.000 

 

 : 478.000الحد األدئز ز   و  64.000.001بي 

128.000.000 
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الحد األقض: 

1.180.000 

 : 646.000الحد األدئز  

الحد األقض: 

1.640.000 

ز    128.000.001بي 

256.000.000و   

 : 836.000الحد األدئز  

الحد األقض: 

2.520.000 

ز    256.000.001بي 

500.000.000و   

 : 1.130.000الحد األدئز  

الحد األقض: 

3.590.000 

أكير من  

500.000.000 
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ان  الداخىل   النظام: 3 الملحق ز  لمي 

 ديباجة 

"( ان  ز مي  لدى  والوساطة  التحكيم  انمركز  ز هو مي   )"

تدير   مستقلة   لتسوية   البديلة  المساطر مؤسسة 

ان ز  . 5المنازعات وفقا لقواعد مي 

ان )" ز "(، مساطر  المحكمةتدير محكمة التحكيم لدى مي 

والوساطة   لدى التحكيم  العامة  األمانة  بمساعدة 

 ( العامة"المحكمة    العام   أمينها ادارة    تحت(،  " األمانة 

ي 
ي    والتر

فز األساسية  أنظمتها  عىل  التنصيص   النظام تم 

ان.  الداخىلي  ز  لمي 

ان  ز  المادة األوىل: مي 

ان، لألمانة العامة ول ز محكمة حل  لل يجوز لمؤسسة مي 

ي تحال إليهم بطريقة  
اعات التر ز ة. اليز مهمة  وتتمثل مباشر

ان  ز  : يىلي  فيما مي 

والدولية طبقا   داخليةتسيي  مساطر التحكيم ال -أ

ان؛  ز  لقواعد مي 

ي إطار مساطر   المساعدةمعلومات و التقديم   -ب 
فز

ان ز  و  ؛التحكيم والوساطة الخاضعة لقواعد مي 

بجميع   استقبال -ت  والوساطة  التحكيم  مساطر 

بالرقم   الكائن  ان  ز مي  بمقر  شارع    28أنواعهما 

يوسف البيضاء،  ،3الطابق    ،مولي   الدار 

 
  قواعد و الرقمي،  التحكيم قواعد و  التحكيم،   قواعد على االطالع يمكن 5

  الرسمي  عو قواعد الوساطة عبر الموق الرقمي التحكيم  قواعد و التحكيم 

 adr.com-www.mizan لميزان

http://www.mizan-adr.com/


 

53 

 

ان  يكونول    المغرب.  ز ي   مي 
  مسؤول   الحالة  هذه  فز

  لجميع   مالئمة  ظروف  توفي    يخص  فيما   إل 

  وجلساتهم   اجتماعاتهم  لتنظيم  األطراف

 دفاع  أو   سيطالو   أو   التحكيم   هيئة  مع  بالتنسيق 

 . األطراف أحد  أو  األطراف

 : محكمة التحكيم  2المادة  

ان،  .1 ز مي  قواعد  تطبيق  حسن  عىل  المحكمة  تحرص 

وتتمتع لتحقيق هذه الغاية بأوسع السلطات لضمان 

حسن تنفيذها. هذا وتساعد األمانة العامة المحكمة  

و  أعمالها  ي 
عن    هي فز تام  استقالل  ي 

فز مهامها  تمارس 

ان  ز  . ومكوناته مي 

ي قواعد  مكني .2
ات فز ي أي وقت إجراء تغيي 

للمحكمة فز

ان   ز ي   المستقبلية  التطورات  حسب  عىلمي 
 مجال  فز

 . والوساطة  التحكيم

 تشكيل المحكمة  : 3  المادة

ي   األقل  عىل  أعضاء  ثالثة  منمحكمة  التتألف   .1
وأثتز

.  عضو عشر   عىل األكير

ان أعضاء المحكمة،  .2 ز ز اللجنة التوجيهية لدى مي  تعي 

ز  اح من األمي 
ان.  لدى العامبناء عىل اقير ز  مي 

ز   .3 بموجب هذه القواعد،    التحكيم  محكمة  أعضاءيعي 

بمن فيهم، الرئيس ونائبه، لمدة ثالث سنوات قابلة 

 للتجديد. 
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أحد   .4 منصب  أصبح  ما  حالة  ي 
 محكمة  أعضاءفز

ة وليته، يتم   شاغرا   التحكيم ألي سبب كان خالل فير

نهاية  يتع إىل  محله  ليحل  جديد  عضو  ز   ةولي الي 

 . األصلية

كما   .5 مجانية.  التحكيم  محكمة  أعضاء  مهام  تكون 

عن ت تنتتج  أن  يمكن  ي 
التر المصاريف  جميع  عوض 

تقديم   لمهامهم من خالل  ممارستهم  أثناء  األعضاء 

 الوثائق الداعمة إىل األمانة. 

يحرص أعضاء المحكمة عند موافقتهم عىل مهامهم   .6

والحياد  اهة  ز باليز ام  ز اللير الحياد    وطيلة وليتهم عىل 

ان ز مي  لقواعد  الخاضعة  المنازعات  هم إزاء  كما   ،

ون عىل إطالع اللجنة التوجيهية كتابة عىل أي مجي  

ي المصالح. 
 حالة تضارب فز

 : رئاسة المحكمة 4المادة  

 ونائبه تعينهم المحكمة.   رئيسا يتوىل رئاسة المحكمة   .1

الزمة   .2 القرارات  جميع  اتخاد  ونائبه  للرئيس  يجوز 

يطة إ  المحكمة  عالموالعاجلة نيابة عن المحكمة، شر

 .  لها اجتماع أقرب خالل

 : جلسات المحكمة5المادة  

 تجتمع المحكمة كلما اقتضز تنفيذ مهامها ذلك.  .1

ي غيابه يحل نائبه  .2
أس رئيس المحكمة جلساتها وفز يير

 محله. 
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التصال   .3 طريق  عن  تجتمع  أن  للمحكمة  يمكن 

بالفيديو حرصا عىل حضور جميع أعضاءها عندما ل  

وريا يكون وجودهم المادي   . رصز

  عىل دعوة من رئيسها أو نائبه تجتمع المحكمة بناء   .4

ي   أو 
تقتضز عندما  العام  ز  األمي  من  دعوة  عىل  بناء 

   . ظروف استثنائية ذلك

( من  2)   اثنانل يجوز للمحكمة أن تتداول إل بوجود   .5

 أعضاءها عىل األقل. 

التامة،  .6 الشية  ي 
فز المحكمة  اجتماعات  تنعقد 

مفتوحة  الجتماعات  تكون  الغاية  هذه  ولتحقيق 

ي األمانة  ئها أعضاأمام  
وحدهم. غي  أنه   العامة  وموظقز

ورة ذلك وبشكل   إذا رأى رصز المحكمة  يجوز لرئيس 

هذه  لحضور  آخرين  أشخاص  دعوة   ، ي
استثنائ 

ام  باحير المدعوون  األشخاص  م  ز يلير الجتماعات. 

 الطابع الشي لهذه الجتماعات. 

ي أعدتها  .7
التر جميع الوثائق المحالة عىل المحكمة أو 

 ة لها طابع شي. هذه األخي  

  األعضاء   أصوات  بأغلبية  المحكمة  قرارات  تتخذ  .8

ين ي   الحارصز
  صوت   يرجح  األصوات  تساوي  حالة  وفز

 . المحكمة رئيس

 قراراتال : تعليل6المادة  

المحكمة كل   .1 يمكن   القراراتتعلل  عنها.  الصادرة 

أن   اع  ز اليز تمدها تألطراف  أن  المحكمة  من  طلب 

ان.    قرارها بتعليل   ز مي  لقواعد  تم المتخذ طبقا  ومن 
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ب  وجب ي 
المعتز الطرف  ابالغ  المحكمة    تعليل عىل 

 قرارها. 

 الصادرة عن المحكمة أي طعن.  قراراتالل تقبل  .2

 : اللجنة التوجيهية 7المادة  

ز يشكل الرئيس ونائبه واأل  .1 العام، اللجنة التوجيهية    مي 

ان )" ز  "(. اللجنة التوجيهيةلدى مي 

ي ل تدخل    تتخذ  .2
اللجنة التوجيهية جميع القرارات التر

يمكن  العام.  ز  األمي  أو  المحكمة  مهام  نطاق  ي 
فز

اللجنة  إىل  تلجأ  أن  العامة  األمانة  أو  للمحكمة 

ي أي مسألة أحيلت    البتالتوجيهية، من أجل  
 . إليها فز

أعضا  .3 إطالع  ي  يتم 
التر القرارات  عىل كل  المحكمة  ء 

ي الجلسة 
اتخذتها اللجنة التوجيهية بأية وسيلة أو فز

 المقبلة. 

التوجيهية عىل األقل مرة واحدة كل  .4 اللجنة  تجتمع 

ز العام أو بطلب من   شهر، بناء عىل دعوة من األمي 

 الرئيس. 

األصوات  .5 بأغلبية  التوجيهية  اللجنة  قرارات  تتخذ 

ي محضز تحتفظ به
 األمانة العامة.  وتدون فز

اجتماعات   .6 كل  نائبه  أو  الرئيس  أس  اللجنة  يير

ز العام التوجيهية   ي تستلزم حضور األمي 
 . أو ممثله  التر

يمكن لعضو من األمانة العامة أن يحضز اجتماعات   .7

 اللجنة التوجيهية من أجل إعداد محضز الجتماع. 
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 : األمانة العامة 8المادة  

العامة   .1 األمانة  تعينه   تحت تعمل  عام  ز  أمي  اف  إشر

مساعدة  عىل  مسؤولة  وتكون  التوجيهية،  اللجنة 

ذلك   ي 
فز بما  أعمالها  ي 

فز بجميع    تزويدها المحكمة 

 قراراتها.  لتخاذ المعلومات و الوثائق األساسية  

المهام  .2 جميع  عن  مسؤولة  العامة  األمانة  تكون 

بمساطر   المتعلقة  ي اإلدارية 
التر والوساطة  التحكيم 

الغاية   هذه  ولتحقيق  ان.  ز مي  قواعد  بموجب  تتم 

 تكون لسيما مسؤولة عن: 

التوجيهية   -أ واللجنة  المحكمة  اجتماعات  حضور 

محضز  العام  الجمع  وإعداد  ز  األمي  يقرر  لم  ما   ،

 خالف ذلك؛

ي   -ب 
معاينة طلبات التحكيم والوساطة وكل الوثائق التر

اع ومحكمة   ز التحكيم والوسيط تدىلي بها أطراف اليز

ي المسطرة
 ؛وأي شخص مخول بالتدخل فز

توجهها إىل المحكمة من أجل   بيانات تحليليةإعداد   -ت 

بتنفيذ   المتعلقة  القرارات  اتخاد كل  من  تمكينها 

ان ز  ؛ قواعد مي 

 الدارية  والمساعدةجميع المراسالت    تتبع  ضمان -ث 

ز ألطراف   ان    ةالخاضع  تعاااليز ز مي    وكذلك لقواعد 

 ؛ لوسيطواالتحكيم  هيئة

إعالم   -ج إىل  الرامية  الوثائق  وكل  المذكرات  إعداد 

 األطراف والمحكمون و الوسطاء؛ 

للمساطر  -ح المالية  الجوانب  ومتابعة  تنظيم 

ان ز  و  ؛الخاضعة لقواعد مي 
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ي   مع   والتنسيق  التواصل -خ
فز الراغبة  األطراف 

التحكيم   إلجراءات  ان  ز مي  مكاتب  استخدام 

 بهم.  الخاصة والوساطة

ز العام   .3 ل يجوز لألمانة العامة تمثيل المحكمة أو األمي 

تفويض   حالة  ي 
فز العام   خاص إل  ز  األمي  عليه  يوقع 

ان.  ز  لدى مي 

ز العام أعضاء األمانة العامة، ويتلقون، كما  .4 ز األمي  يعي 

ز العام، أجرا تحدده اللجنة   هو الحال بالنسبة لألمي 

 التوجيهية. 

سجالتها   .5 ي 
فز العامة  األمانة  بقرارات    اآلمنةتحتفظ 

المحكمة ونسخ من المراسالت الهامة الموجهة من 

األطراف إىل  العامة  األمانة    المحكمون و   قبل 

 . والوسطاء 

ز األمانة العامة والمحكمة  9المادة    : العالقة بي 

بم .1 العامة  األمانة  العام، جهاز    ا تعتي   ز  األمي  ي ذلك 
فز

 مستقل عن المحكمة. 

ز األمانة العامة والمحكمة،  .2 ي حالة وجود خالف بي 
فز

الجهازين، يحاول هاذين   ز  بي  ي حالة نشوء نزاع 
أو فز

اع بشكل ودي،   ز ين حل اليز ي األخي 
عدم وجود    حالة  وفز

ي   الفصل  يتمحل ودي،  
اع  فز ز التحكيم المعجل    عي    اليز

حسن   قانون  رجل  قبل  من  واحد  شهر  غضون  ي 
فز

ز   والذيالسمعة   أساس    سيتعي  عىل  الحكم  عليه 

 . طعنلل قابل وغي  نهائيا   التحكيم حكم يكون . عادل
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 : الرسية 10المادة  

طابع شي .1 العامة  واألمانة  المحكمة  ألعمال   يكون 

 . مطلق 

 المطلقة  الشيةتحافظ المحكمة واألمانة العامة عىل   .2

األطراف  ل يتفق  لم  ما  والوساطة،  التحكيم  مساطر 

 عىل غي  ذلك. 

ان  النظام: 11  المادة ز  الداخىل  لدى مي 

ي تراها   .1
ات التر ي أي وقت إجراء التغيي 

يجوز للمحكمة فز

ي  
فز الداخلية أساسية  استثنائية،    بصفة .  القواعد 

الداخلية   القواعد  هذه  تعديل  حات  مقير تستلزم 

ز العام.   موافقة األمي 

من   .2 يتجزأ  ل  جزء  ان  ز لمي  الداخلية  القواعد  تشكل 

ان.  ز  قواعد مي 
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وط: 4 الملحق  لالستعمال العامة الرسر

  

 تمهيدية  أحكام: األول الباب

 ديباجة : 1  المادة

ان  لدى  والوساطة  التحكيم  مركز   يوفر  ز ان)"مي  ز "(  مي 

ايكولوجيا   مه نيا  لممارسة   عاليا   وتكنولوجيا فضاء 

اعات.  ز  الوسائل البديلة لتسوية اليز

ي    هذا و أنه
ان   ،التحكيم  تالرقمنة إلجراءا   إطار فز ز يوفر مي 

ونية خاصة بمسطرة التحكيم  اع منصة إلكير ز ألطراف اليز

نهائية   تسوية  منتمكن    حيث  المعجل، بطريقة  اع  ز اليز

ة وبأقل تكلفة.  داخل جال قصي 
َ
 ا

وط طريقة استخدام وتنفيذ خدمة    تأطر   إدارةهذه الشر

اعات ز ز   عقدا   وتشكل  بالمنصة  المدرجة  اليز  مستعمل   بي 

ان المنصة هذه ز  . ومي 

وط    هذه  تشكل  التحكيم  قواعد   من  يتجزأ   ل   جزءالشر

ان  لدى  الرقمي   المعجل ز ي   المفعول  السارية  مي 
 تاري    خ   فز

 . المنصة استعمال

  التعاريف: 2  المادة

اعات،  لتسوية  بديلة  وسيلة:  التحكيم ز  من  تتفق   اليز

اع  إحالة   عىل  األطراف  خالله ز  وفق   وحيد   محكم  إىل   اليز

ان لدى الرقمي  التحكيم قواعد  ز  .مفعولها الساري مي 
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،  شخص:  محكم ي
 األطراف  قبل  من  تعيينه  عىل  وافق   ذائر

اع  لتسوية ز ،  حكم  وإصدار  اليز  قواعد   وفق   تحكيمي

ان  لدى  الرقمي   المعجل  التحكيم ز   .مفعولها  الساري  مي 

ز   استخدام  يتم  التحكيم  وهيئة   المحكم  المصطلحي 

 . بالتساوي

ان،:  مركز ز  مقره   الكائن  ،وللوساطة  للتحكيم  مركز   مي 

 الثالث،   الطابق   يوسف،  مولي  شارع  28  ب  الرئيسي 

 .المغرب البيضاء، الدار  20070

من  شخضي   استخدام  وسيلة:  حساب
َ
  متاح   وا

  .المنصة لمستخدمي 

 استخدام  عند   المولدة  المعلومات  جميع:  محتوى

 والنصوص   البيانات  كسجالت  الموقع،   أو   الخدمات

 .المماثلة البيانات وكافة والرسائل والصور 

ز   مكتوب  عقد :  التحكيم  اتفاقية   يتفقون   األطراف،  بي 

اع  إحالة  عىل  خالله  من ز   أو   قبل  سواء  ،  التحكيم  إىل  اليز

اع نشوء بعد  ز يل مت ي. اليز ز ي  التحكيم اتفاقية تيز
 .المنصة فز

اع ز ز  خالف: اليز  قواعد  وفق  المركز  إىل يحال األطراف بي 

ان لدى الرقمي  التحكيم ز  .مفعولها الساري مي 

اع  المتعلقة  المعلومات  كل  بها   تبلغ  رسالة:  إشعار ز  باليز

 .المنصة مستعمل إىل

  تحكيم   اتفاقية  بينهم  أبرموا   الذين  األشخاص:  األطراف

 .المنصة عىل خالفهم عرضوا  أو 
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 األطراف  فيه  تودع  المركز،  يوفره   رقمي   فضاء:  المنصة

ه  وتسي    طلباتها  ي   التحكيم  مسطرة  عي 
  الولوج   يمكن  والتر

 www.mizan-adr.com :التاىلي  الموقع عي   إليها 

 تنظم   القواعد   من  مجموعة:  الرقم    التحكيم  قواعد 

و   المنصة  عي    التحكيم  مسطرة  سي   المفعول  السارية 

ي تم عرضها من قبل عىل مستخدميها 
   . التر

ي   نهائيا   يبت  تحكيمي   حكم:  التحكيم    الحكم
اع  فز ز  اليز

و/أو    الدعاوى  عىل  التنازل  يعاين  أو   منه،  جزء  أو   بأكمله

ي عىل طلبات أطراف التحكيم
 أو / و   التنازل الكىلي أو الجزئ 

اع ودية تسوية إىل التوصل ز   .لليز

اع  تسوية  خدمة:  الخدمات ز  متاحة   التحكيم  عي    اليز

ية  الفرنسية،  العربية،  لغات،  بثالث ز  والمحدد   واإلنجلي 

ي  ثمنها 
 .مفعولها الساري الرقمي  التحكيم قواعد  فز

 . المنصة عىل حساب له شخص كل:  المستخدم
 

وط  موضوع: 3  المادة  لالستخدام  العامة الرسر

وط  هذه  تسع وط  تحديد   إىل  الشر  واستعمال  الولوج  شر

ز  وواجبات حقوق وكذا  الخدمات  . المستخدمي 

لالستخدام 4  المادة العامة  وط  الرسر عىل  الموافقة   :

ان   وعىل ز  قواعد التحكيم لدى مي 

مدعوا إىل الموافقة دون أي تحفظ عىل    المستعمل .1

لالستخدام   العامة  وط    التحكيم   قواعد   وعىلالشر

ي  الرقمي 
 . حسابه  انشاء أثناء  عليها  اطلع التر
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لالستخدام    الموافقة .2 العامة  وط  الشر  وعىلعىل 

 إحالة  عىل  المستعمل  تلزم  ل   الرقمي   التحكيم  قواعد 

اعات جميع ز ي  اليز
 . المنصة إىل مستقبال  تنسر   قد  التر

 

وط العامة لالستخدام  5  المادة  وقواعد : تعديل الرسر

ان  ز  التحكيم لدى مي 

وط .1   الرقمي   التحكيم  وقواعد العامة لالستخدام    الشر

  عليها   الطالع  إىل  ندعوكم.  للتعديل  خاضعة

 . المنصة عي   باستمرار 

ي   التعديالت  عىل  الموافقة  إىل  مدعوا   مستعمل  كل .2
  التر

 . حسابه إىل الولوج عند  أجريت

بعد   استعمال  يعتي   .3 المستعمل  قبل  من  المنصة 

وط العامة لالستخدام   التحكيم    قواعد   أو تعديل الشر

 الرقمي قبول لها. 

لالستخدام   يمكن .4 العامة  وط  الشر عىل  الطالع 

ي   الرقمي   التحكيم  وقواعد 
 . المنصة  عي    تعديلها   تم  التر

  الجاري  القواعد   كل  التحكيم  مسطرة  عىل  تطبق  .5

ي  مفعولها 
 . التحكيم طلب إيداع تاري    خ فز

 والمركز  المستخدم مسؤولية: 6  المادة

 الستعمالت  عن  المسؤول  وحده  هو   المستخدم .1

ي 
ي   اجريت  التر

 بشية  يتعلق   فيما   خصوصا   حسابه،  فز

 واإلجراءات  حسابه  إىل  للولوج   الالزمة  المعلومات



 

64 

 

ه،  المتخذة ي   إل   عي 
  هو   المركز   أن  اتضح  ما   حالة  فز

 .الختالل عن المسؤول

ي   المعلومات  تقديم  عىل  المستخدم  يوافق   .2
  التر

 المعلومات  تتسبب  قد .  النية  بحسن  بحوزته

ي  المغلوطة
 .الخدمات سي   تأخر  فز

م .3 ز   والخدمة   المنصة  استعمال  بعدم  المستعمل  يلير

، لتحميل، ، بريد  إرسال نشر ي
وئز  الحتفاظ نقل، إلكير

وع  غي    محتوى  أي  توفي    أو   تهديدي  أو   مضايق   أو   مشر

ي  أو   إجرامي   أو   ضار   أو  ز   أو   تشهي   أو   عنيف  أو   مهي 

 .متطفل أو  مبتذل أو  فاحش

 والوثائق   المعلومات  كل  أن  للمركز   المستعمل  يضمن .4

 ثالث،  شخص  حقوق  تنتهك  لن   المرسلة  والبيانات

ي  دعوى أي ضد  المركز  يضمن كما 
 .الصدد هذا  فز

مان .5 ز   سي    عرقلة  بعدم  والمركز   المستعمل  من  كل  يلير

 .للمنصة الجيد  الستعمال أو  المسطرة

نت   وحدود   مواصفات  بقبول  المستعمل  يتعهد  .6   النير

 :يىلي  ما  عىل ويوافق  والرقمنة

ي   متوفرة  غي    جزئيا   أو   كليا   المنصة  تكون  قد  -أ
 فز

نت  شبكة  اتصالت  تعطل  حالة  من   أو   اإلنير

ة  .إليها الولوج كير

 البيانات  إىل  الولوج  أو   التحميل  مدد   تأثر   قد  -ب 

 .الخدمات تنفيذ  آجال  عىل

  مؤقتا   الخدمات  إيقاف  بحق   المركز   يحتفظ -ت 

ي 
 التقية   بالصيانة  القيام  أجل  من  وقت  أي  وفز
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  إىل   رامية  تعديالت  أو   تحديثات  ادخال  أو 

 .المنصة خدمات سي   حسن ضمان

ي  .7
 يحافظ  السبب،   كان  أيا   الخدمات،  توفر   عدم  حالة  فز

 اتفاقية  بإبرام  المتعلقة  األطراف   حقوق  عىل  المركز 

   .التحكيم بمسطرة أو  التحكيم

  العامة   األمانة  إبالغ  إىل   مدعوون   المنصة  مستعملو  .8

  :التاىلي  العنوان عي   خلل أي عن

secretariat@mizan-adr.com 

م  ز ي  الخلل بتصحيح المركز  يلير
 .ممكن  وقت أقرب فز

م .9 ز  الخدمات  أو   المنصة  استعمال  بعدم  المستعمل  يلير

ز   ألية  منتهكا    الساري   دولية  أو   وطنية  أنظمة   أو   قواني 

 ألغراض  ودلك  القانون  قوة  لها   قواعد   ألية  أو   مفعولها 

وعة،  غي    أو   تعسفية .  متعمدة  تكن  لم  وإن  حتر   مشر

م ز   أو   محتويات  تقديم  بعدم  المستعمل  كذلك  ويلير

 الساري  األنظمة  أو   القانونية،  لألحكام  مخالفة  بيانات

 .التحكيم  لقواعد  أو  مفعولها 

 

    الباب
وط   –  الثانز  الخدمات   إىل  الولوج  شر

 

وط: 7  المادة  األساسية الرسر

وط   أن  المستعمل  يقر  .1 ورية   التالية   التقنية  الشر   رصز

 :الخدمات  إىل للولوج

mailto:secretariat@mizan-adr.com
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نت  خدمة -أ نت  متصفح   و   اإلنير . مالئم   النير

 متصفحه   تحديث  إىل  مدعوا   المستعمل

 باستمرار؛ 

ي  -ب 
 عىل  حساب  للمستعمل  يكون  أن  ينبعز

 المنصة؛

 لقواعد   وفقا   بالفيديو   التداول  لستخدام -ت 

  حاسوب   يتوفر   أن   لبد   الرقمي   التحكيم

ا   عىل  المستعمل  يوافق .  وميكروفون  كامي 

ام  عىل  المستخدم  الشية   لقواعد   الصارم  الحير

ي   بها   المعمول
  للمحكم   والكشف  الشأن  هذا   فز

  المتواجدين   األشخاص  هوية  عن  ولألطراف

 المعلومات   تحصيل  عىل  والقادرين  بجواره

 .بالفيديو  التداول نظام استخدام نتيجة

ة  أجل  من .2 ز   التحكيم،  مسطرة   مباشر   عىل   يتعي 

ز    من   يتفقون  التحكيم  اتفاقية   إبرام  المستعملي 

اع إحالة عىل خاللها  ز  .المركز تحكيم  إىل اليز

 خدماتمصاريف    وحدهم  المستعملون  يتحمل .3

نت  .المنصة إىل للولوج الالزمة األنير

 الرس  وكلمة المستعمل اسم الحساب، فتح: 8  المادة

 فتح  عىل  المنصة  خدمات  إىل  الولوج  يتوقف .1

ي   الحساب  فتح.  الحساب
  شخص   لكل   ومتاح  مجائز

ي 
ي   اعتباري  شخص  أو  ذو الهلية  ذائر

  ممثله  شخص فز

ي 
 .القانوئز
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  عىل   وجب  سليم،  بشكل  الحساب  ينسر    لكي  .2

 :المستعمل

 عىل   له  المتاحة  التسجيل  استمارة  ملء -أ

 المطلوبة   الخانات  جميع  باستكمال  المنصة

،  السم)  ،  السم   الشخضي  عنوان   العائىلي

يد  ،  الي  ي
وئز  الش،  كلمة  الهاتف،  رقم  اإللكير

 ؛   .( إلخ

ي   عالمة  وضع -ب 
وط   عىل  أوافق "  الخانة  فز   الشر

 و  ؛ واألحكام

  الذي  الرابط  عىل  بالضغط   التسجيل  إتمام -ت 

  بريده   صندوق  عىل  المستعمل  تلقاه 

ي 
وئز  .اللكير

ي   المعلومات  صحةب  المستعمل  تعهد ي .3
  أثناء   قدمها   التر

 .حسابه فتح

  المنصة،   عىل  التسجيل  المستعمل  يؤكد   عندما  .4

ي  بأهلية يتمتع انه يضح
 .التقاصز

م .5 ز   المستخدم  اسم  شية  عىل  بالحفاظ  المستعمل  يلير

  ويبقر .  شخصية  جد   معلومات  لكونها   الش   وكلمة

  خصوصا   حسابه  استعمال  عىل  مسؤول  المستعمل

  اسم   عن  الكشف  أو   نسيان  بفقدان،  يتعلق   فيما 

 يثم  أن  إىل  ثالث  لطرف  الش   كلمة  أو   المستخدم

 .حسابه إيقاف



 

68 

 

م .6 ز ة  المركز   بإبالغ  المستعمل  يلير   كلمة   وبتغيي    مباشر

 احتياىلي   استخدام  بأي  علم  عىل  يصبح  عندما   الش 

 .لحسابه

 عي    الش   وكلمة  المستخدم  أسم  من  كل  تغيي    يثم .7

ة المنصة  .مباشر

 الحساب  حذف و  إيقاف: 9  المادة

  حسابه   حذف  أو   بإيقاف  المطالبة  للمستعمل  يجوز  .1

ي 
يطة  وقت  أي  فز ي   انخراطه  عدم  شر

 .تحكيم  مسطرة  فز

ي   للمركز   يجوز   .2
ي   وقت  أي  فز

  ودون  الحالت  بعض  وفز

  حساب  إيقاف  أو   بحذف  يقوم  أن  انذار،  سابق 

  ل   المثال  سبيل  عىل  الحذف،  يجرى.  المستعمل

ي  الحض،
  :التالية الحالت فز

كل  -أ أو  لالستخدام  العامة  وط  الشر خرق 

منشورة   أو  وط  الشر هذه  تتضمنها  قاعدة 

 عىل المنصة؛

 المساس بحسن سي  المنصة أو الخدمات؛  -ب 

 ناقصة؛ تقديم معلومة مغلوطة أو  -ت 

؛ و -ث  ام قواعد التحكيم الرقمي   عدم احير

أو  -ج احتيالية  أنشطة  ي 
فز المستعمل  اك  اشير

الرسوم  أداء  عن  المتناع  أو  وعة  مشر غي  

 .الناتجة عن الخدمات

المركز هو وحده من يجوز له، وفقا لسلطته التقديرية،  .3

د أي من الدفعات  إيقاف أو حذف الحسابات، ول يسير
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المسبقة. يضح المستعمل بأن المركز غي  مسؤول عن 

ار قد تنجم عن إيقاف أو حذف الحسابات  .أي أرصز

 

  الخدمات استعمال – الثالث الباب

 

  واالخطارات االتصاالت: 10  المادة

وط العامة لالستعمال،   .1 عندما يقبل المستعمل الشر

أثناء  اإلخطارات  ي 
تلقر عىل  الوقت  نفس  ي 

فز يوافق 

  .تشغيله للخدمات

سواء عىل المنصة و/أو ترسل عي     تظهر اإلخطارات .2

ي للمستخدم عند تشغيل الخدمات.  
وئز يد اللكير الي 

إطار   ي 
فز متخذ  اجراء  بعد كل  اإلخطارات  ترسل  كما 

  .اتفاقية التحكيم أو مسطرة التحكيم

عىل  .3 اإلخطارات  ي 
تلقر قبول  إىل  مدعوا  المستعمل 

، تفاديا لنتقالها إىل صندوق  صندوق الوارد الرئيسي

يد   .الغي  مرغوبالي 

مسطرة   .4 ي 
فز أطراف  هم  الذين  المستعملون  م  ز يلير

وعىل  المنصة  عىل  باستمرار  بالطالع  تحكيم، 

ي حتر يكونوا عىل علم باإلخطارات 
وئز بريدهم اللكير

  .الواردة
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 االنفاذ : 11  المادة

وط  عىل  الموافقة  عند    الخدمات،   لستعمال  العامة  الشر

  بأن   المركز،  إىل  المحالة  التحكيم  مسطرة  أطراف  تقبل

 القانون،   بقوة  تنفيدية  قوة  له  ليست  التحكيمي   الحكم

ي   وبالتاىلي 
 السلطة  أمام  التنفيذية  بالصيغة  تذييله  ينبعز

 . المختصة القضائية

 

وط – الرابع الباب  األداء  شر

 

 الخدمات  منث : 12  المادة

 التعريفية  األوضاع  حسب  الخدمات  ثمن  تحديد   يثم .1

ي  المطبقة،
 .سلفا بها  المستعمل يبلغ والتر

  طبقا   المطلوبة،  الخدمات  ثمن   طرف  كل  يدفع .2

 رسوم  توزي    ع  وحسب  المطبقة  التعريفية  لألوضاع

   .األطراف عليه   اتفقت الذي المسطرة

  لرسوم   األطراف  بتسديد   المتعلقة  األحكام  كل .3

ي  واردة المسطرة،
 .الرقمي  التحكيم قواعد  فز

 أو   أحد   لحساب  التحكيم،  رسوم  تسديد   للغي    يجوز  .4

  .األطراف جميع

وط: 13  المادة  الدفع  شر

 أجل  من  الخدمات  اقتناء  مستعمل،  لكل  يجوز  .1

 .الفوري تنفيذها 
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ي   تحويل  طريق   عن  الخدمات  ثمن  يسدد  .2
  إىل   مضفز

  الحساب   كشف  طلبات  تودع.  المركز   حساب

، ي
 العنوان  عىل  المركز   لدى  العامة   األمانة  أمام  المضفز

 :التاىلي 

secretariat@mizan-adr.com 

 والموجهة  المركز   عن  الصادرة  الفواتي    تسديد   يتم .3

، ز  .الستالم عند  للمستعملي 

يبة  تطبق  .4  عىل  20%  بمعدل  المضافة  القيمة  رصز

 . المركز  عن الصادرة الفواتي  

 

 مختلفات  –الخامس الباب

 

  المنازعات تسوية: 14  المادة

ودي لخالفهم،  يتعهد المركز والمستعمل بإيجاد حل   .1

اع   ز بحسن نية، قبل تحريك أية دعوى، كلما تعلق اليز

أو  تنفيذها  أو  لالستعمال،  العامة  وط  الشر بصحة 

مع  المستعمل  يتواصل  الصدد،  هذا  ي 
وفز ها.  تفسي 

التاىلي  العنوان  عىل  كتابة،   :المركز، 

secretariat@mizan-adr.com. 

ي غضون   .2
ي غياب حل ودي فز

يوم، يتفق كل من    30فز

المحكمة   عىل  اع  ز اليز إحالة  عىل  والمستعمل  المركز 
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اع   ز ي اليز
ة فز التجارية بالدار البيضاء، وتبت هذه األخي 

ي   .وفقا ألحكام القانون المغرئ 

 الفكرية  الملكية: 15  المادة

باألخص   .1 وأجهزتها،  المنصة  النصوص تعتي     جميع 

الصوتية  والعنارص  الحاسوبية  امج  والي  والمحتوى 

واألسماء   ي 
الفتز والتصميم  البيانية  والرسوم 

ملكية  القبيل،  هذا  من  العنارص  وكل  والشعارات 

ان،  ز ي  ويحميها القانونمي   .المغرئ 

استخدامه للمنصة أي حق   المستعمل إثر ل يكتسب   .2

ي استعمال الخدمات وفقا 
أو ترخيص ما عدا الحق فز

وط العامة لالستعماللهذه   .الشر

صاحب   .3 وحده  ان  ز مي  مركز  بأن  المستعمل  ف 
يعير

بعدم   م  ز ويلير للمنصة،  الفكرية  الملكية  حقوق 

   .انتهاكها

يجوز للمستعمل مشاهدة محتوى المنصة وتحميله   .4

وطبعه، طالما أن هذا الستخدام غي  تجاري، وذلك 

بموجب   بالشية  امه  ز وللير وط  الشر لهذه  طبقا 

وط ال . عامة لالستعمال وقواعد التحكيم الشر  الرقمي

   الشخصية البيانات:   16  المادة

لميثاق   .1 طبقا  الشخصية  البيانات  المركز  يعالج 

البيانات الشخصية والذي يمكن الطالع عليه عىل 

 .المنصة
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العامة  تعد  .2 وط  الشر هذه  عىل  بمثابة الموافقة   ،

 الموافقة عىل ميثاق البيانات الشخصية. 

 الحق اسقاط عدم: 17 مادة

أو   المركز  من  كل  ممارسة  عدم  حالة  ي 
المستعمل فز

ي حالة تنازل عن هذه  للحقوق
ا فز المخولة لهم، لن يعتي 

الحقوق  المستخدم  أو  المركز  يمارس  لم  إذا  الحقوق. 

ي حالة محددة، فال مانع من ممارسة ذلك 
المخولة لهم فز

ي حالة أخرى
 .الحق فز

  االتصال: 18 مادة

الطابق 28  : العنوان يوسف،  مولي  شارع   ،

 .المغرب، الدار البيضاء، 20070التالث،

 + 212  5 22 29 89 40 : الهاتف

 + 212  5 22 29 33 96 : الفاكس

يد  عنوان    الي 
ونز  secretariat@ mizan-adr.com : االلكير

   الموقع
ونز  www.mizan-adr.com: االلكير





 
 الهاتف: 40 89 29 22 5 212+
الفاكس: 96 33 29 22 5 212+

secretariat@mizan-adr.com :البريد االلكتروني
 

28، شارع موالي يوسف، 20070
الدار البيضاء – المغرب 

 
 www.mizan-adr.com 


