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 ديباجة 

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

مستقلة   بإدارة  مؤسسة  وفقا    مساطر تقوم  التحكيم 

ان )" ز ي مي 
 "(. القواعدلقواعد التحكيم فز

ي 
ي إنشاء إطار قانونز

حريص عىل المساهمة إىل حد كبي  فز

اعات التجارية الدولية،   وفعالة  منسق لتسوية عادلة   ز لليز

اعتمد  متناغمة،  دولية  اقتصادية  عالقات  لتطوير  و 

المتحدة  األمم  للجنة  التحكيم  قواعد  جزئيا،  ان،  ز مي 

وافقت  ي 
التر ال"(  )"األونسيير الدوىلي  التجاري  للقانون 

عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب القرار رقم 

ي    31/ 98
يغته المنقحة بص  1976دجنير    15المؤرخ فز

ي 
 .  2013و  2010فز

ان كمؤسسة   ز مي  دور  تعزيز  إىل  ات  التغيي  هذه  تهدف 

إلجراءات  السليمة  اإلدارة  ضمان  عن  مسؤولة  تحكيم 

 التحكيم وفقا للقواعد. 

إدارة   التحكيم تتم  محكمة  قبل  من  التحكيم  إجراءات 

"( ان  ز العامة محكمةالبمي  األمانة  بمساعدة   )"

ي تم التنصيص "( تحت إدااألمانة )"
رة أمينها العام و التر

ان ز ي النظام الداخىلي بمي 
 .1عىل أنظمتها األساسية فز

 

 

 
 النظام الداخلي لميزان مرفق بهذه القواعد. 1
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ان  ز ي لمي   بند التحكيم النموذج 

 

التحكيم  إىل  اللجوء  ي 
فز الراغبة  األطراف  المركز  يوصي 

ي  ي عقودهم البند النموذجر
ا للقواعد بإدراج فز

ً
ان وفق ز لمي 

 :  التاىلي

 

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

ي   بشكل
التحكيم   نهان  التحكيم وفقا لقواعد  عن طريق 

ان    لمركز  ز  وحيد بواسطة محكم  التحكيم و الوساطة مي 

 .وفقا لهذه القواعدتعيينهم يتم  أو أكي  

 ]المدينة و / أو البلد [مقر التحكيم هو 

 ] … [ مكان التحكيم هو 

   ] … [لغة التحكيم هي 
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 المحتويات جدول 

 

 األول: أحكام تمهيديةالقسم 

 نطاق التطبيق  المادة األوىل: 

 التبليغ وحساب اآلجال : 2المادة 

 : طلب التحكيم 3المادة 

 عىل الطلب والطلب المقابلالجواب  : 4المادة 

 التمثيل والمساعدة  : 5المادة 

ان 6المادة  ز  : محكمة التحكيم لدى مي 

ي القسم 
 التحكيم تشكيل هيئة  –الثانز

ز  : 7المادة   عدد المحكمي 

ز المحكم : 8المادة  ز تعيي   او المحكمي 

ز  إفصاحات المحك : 9 المادة  او المحكمي 

ز  المحكمتجري    ح  : 10المادة    او المحكمي 

ز  مسطرة تجري    ح المحكم : 11المادة    او المحكمي 

ز  المحكم استبدال : 12ة الماد  او المحكمي 

ي حال    المناقشاتتكرار    : 13المادة  
 المحكم   استبدالفز

ز   او المحكمي 

 المسؤولية تحديد  : 14المادة 
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 مسطرة التحكيم  –الثالث القسم 

 أحكام عامة  : 15المادة 

 مقر التحكيم  : 16المادة 

 لغة المسطرة: 17المادة 

 مقال التحكيم  : 18المادة 

 التعقيب عىل مقال التحكيم : 19المادة 

 األخرى المكتوبة الوثائق  : 20المادة 

 اآلجال : 21المادة 

 المؤقتة  التدابي   : 22المادة 

 االثبات  : 23 المادة

 جلسات االستماع : 24المادة 

اء الذين تعينهم هيئة التحكيم : 25المادة   الخير

 االطراف  تقصي  همال و ا: 26المادة 

 اختتام المناقشات : 27المادة 

 الحكم التحكيمي  –الرابع القسم 

 و االحكام القرارات: 28المادة 

 التحكيم وأثره  حكم: شكل 29المادة 

 قواعد االنصاف القانون المنطبق، و  : 30المادة 

ها من أسباب انهاء المسطرة  : 31المادة   التسوية و غي 
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 التحكيم  حكمتأويل : 32المادة 

 التحكيم  حكم: تصحيح 33المادة 

ي  حكم: 34المادة 
 التحكيم اإلضافز

 التحكيم مصاريف  –الخامس القسم 

 مصاريف التعريف : 35المادة 

 : مصاريف التسجيل36المادة 

 المصاريف اإلدارية  : 37المادة 

ز : 38المادة   أتعاب ومصاريف المحكمي 

 مصاريف تقسيم ال : 39المادة 

 توفي  الرسوم  : 40المادة 

يبة عىل القيمة المضافة: 41المادة    الضز

 مختلفات  –السادس القسم 

 : قاعدة عامة 42المادة 

اعات : 43المادة  ز  القانون واجب التطبيق وحل اليز

 القواعد ملحقات : 44المادة 

 القواعدملحقات 

 اإلداريةالمصاريف : 1الملحق 

  هيئة التحكيم : أتعاب 2الملحق 

ان3الملحق  ز  : النظام الداخىلي لمي 
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 األول القسم 

 أحكام تمهيدية 

 

 المادة األوىل: نطاق التطبيق

األطراف .1 اتفق  ينشأ    العقد   إذا  ما  إحالة  كتابة عىل 

قانونية محددة،   بينهم من منازعات بشأن عالقة 

إىل   تعاقدية،  غي   أم  كانت    التحكيم تعاقدية 

المنازعات  القواعد،  هذه  بمقتضز   تلك  سويت 

القواعد،   لهذه  وفقا  ما عندئذ  يت  مع  عليه  فقد  ق 

تعديالت من  بها    األطراف  المسموح  الحدود  ي 
فز

 . طبقا لهذه القواعد 

 

اال  .2 يتفق  التحكيم    طرافعندما  إىل  اللجوء  عىل 

مون بالقواعد السارية  ز بموجب القواعد، فإنهم يلير

ز  االلير يتفقوا عىل  لم  ما  التحكيم،  بدء  تاري    خ  ي 
ام فز

التحكيم   اتفاق  تاري    خ  ي 
فز بها  المعمول  بالقواعد 

 الرابط بينهما. 

 

تنظم هذه القواعد عملية التحكيم. ولكن، إذا 

ي القانون المنطبق 
تعارض أي منها مع حكم فز

يخرجوا  أن  لألطراف  يمكن  ال  التحكيم  عىل 

 عندئذ بذلك الحكم.  تكون األولويةعنه، 
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 التبليغ وحساب اآلجال : 2المادة 

إرسال .1 أو   ،التبليغات  يجوز  الخطاب  ذلك  ي 
فز بما 

اح، ل توفر سجال بإرساله أو بأي وسيلة اتصا  االقير

 . تتيح إمكانية توفي  ذلك السجل

 

ز أحد األطراف عنوانا لهذا الغرض أو أذنت    .2 إذا عي 

إىل  اشعار  أي  سلم  التحكيم،  هيئة  العنوان  بهذا 

قد   التبليغ  يعتير  و  العنوان،  ذلك  ي 
فز الطرف  ذلك 

 تسلم إذا سلم عىل هذا النحو. 

 

أي   .3 اعتير  به،  يؤذن  أو  العنوان  ذلك  ز  يعي  لم  إذا 

 : تبليغ

 

 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 محل المختار  الأو  إليه  

يدي ي أو  أو عنوانه الير
ونز  . عنوانه اإللكير

 

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

أنه قد تسلم   اعتير  بشكل صحيح  جهود معقولة، 

المناسبة إىل أحد العناوين   ةلتم ارساله بالوسيإذا  

ي الفقرة
 . ب-3 المشار إليها فز

 

، 2قد تسلم يوم تسليمه وفق الفقرة  التبليغ  يعتير   .5

 .  أعاله  4، أو يوم محاولة تسليمه وفق الفقرة  4او    3
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لغرض حساب أي مدة بمقتضز هذه القواعد، يبدأ  .6

ي اليوم التاىلي لتسلم  
وإذا .  التبليغ رسيان تلك المدة فز

أو   كان رسمية  عطلة  المدة  تلك  من  األخي   اليوم 

مقر  أو  إليه  المرسل  إقامة  محل  ي 
فز تجارية  عطلة 

مكان  أ  عمله أي  ي 
فز مددت  فيهالتبليغ  تم  آخر  و   ،

يىلي   يوم عمل  أول   
المدة حتر العطلة. تلك  انتهاء 

ي 
أيام العطلة الرسمية حساب تلك المدة    وتدخل فز

ي تتخللها. 
 أو العطلة التجارية التر

 : طلب التحكيم 3المادة 

التحكيم   .1 إىل  باللجوء  يبادر  طرف  عىل كل  يجب 

"( إرسال طلب التحكيم   بموجب القواعد )"المدعي

إىل   أو    األمانة)"الطلب"(  ان  ز مي  طريق بمقر  عن 

يد  بالتوصل  الير االشعار  إىل    مع  موجه  المسجل 

ان.  ز تخطر األمانة العامة المدعي باستالم الطلب   مي 

 و تاريخه. 
 

الذي    مسطرة تعتير   .2 التاري    خ  ي 
التحكيم قد بدأت فز

أو  المدعيتسلم فيه   التحكيم   عليه  ي 
فز   المطلوب 

 . من قبل األمانة اإلشعار بالتحكيم

 

 البيانات التالية: ضمن الطلب تي .3

 

اع ال -أ  ز  ؛   التحكيمعىل مطالبة بإحالة اليز

األطراف -ب  وصفاتهم   وتسمياتهم  أسماء 

 الخاصة بهم؛  االتصال ومعلومات
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الكامل و -ت    االتصال   ومعلومات  التسمية االسم 

ي التحكيم 
 ؛ألي شخص يمثل المدعي فز

، سواء تحديدا التفاق التحكيم المستظهر به -ث 

قواعد  إىل  إشارة  أي  أو  تحكيم  بند  شكل  ي 
فز

ان أو  ز  ؛تحكيم  عقد تحكيم مي 

نشأ   وثيقة قانونية أخرىتحديدا ألي عقد أو   -ج

للعالقة   أو وصفا موجزا  أو بشأنه،  اع  ز اليز عنه 

ي حال عدم وجود عقد أو صك  
ذات الصلة فز

 من 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  التحكيم   عدد    لغة 

ي الواجب تطبي والقواعد القانونية  ومقره  
قها فز

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

ي اتفاقية التحكيم. 
 عدم االتفاق عليها فز

 

يمكن كذاك أن يتضمن االشعار بالتحكيم البيانات   .4

 التالية: 

ز محكم وحيد؛ -أ احا بتعيي 
 اقير

ز المحكم الوحيد الذي وفقا  -ب بالغا بتعيي 

 أدناه؛ و/أو  8للمادة 

حا بإحالة  -ت اع عىل قواعد التحكيم  اقير ز اليز

ان.  ز  لدى مي 
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يجب أن يكون الطلب مصحوبا عىل األقل بالوثائق   .5

 التالية: 

 

التسجيل   -أ  رسوم  دفع  ي إثبات 
فز المحددة 

 ؛ و القواعد 

التحكيم  -ب  اتفاق  من  إما   نسخة  يكون  الذي 

العقد  ي 
فز المدرج  التحكيم  ط  رسر محتوى 

ل الكامل  النص  أو  اع،  ز اليز  عقد موضوع 

مة بعد  اع نشوءالتحكيم المير ز  . اليز

 

المادة، .6 هذه  متطلبات  احدى  المدعي  خالف   إذا 

منه   تطلب  أن  العامة  لألمانة  االستدراك  يجوز 

المهلة  انقضاء  عند  تحددها.  ي 
التر المهلة  داخل 

التشطيب  مديد الممنوح من قبل ، يتم  وباستثناء الت

تقديم عىل   إعادة  ي 
فز بالحق  المساس  الملف دون 

الحق  وقت  ي 
فز الطلبات،  طلب و    نفس  إطار  ي 

فز

 جديد. 

 

عىل عدد كاف من نسخ الطلب األمانة  تتوفر    عندما  .7

، رسوم التسجيل المطلوبة    تسديد و يكون قد تم  

عليه   شعر ت المدع  أجل  األمانة  االطالع عىل   من 

 . جوابه عليه م  ي قدت و  و مرفقاته الطلب

 

خالف  .8 أي  التحكيم  هيئة  تشكيل  دون  يحول  ال 

الطلب كما هو مذكور    يتعلق بمدى كفاية وجدية 
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ي 
بالتحكيم   فز دون  االشعار  الخالف  هذا  يتم حل   .

ي من قبل هيئة التحكيم. 
 تأخي  وبشكل نهان 

 المقابل عىل الطلب والطلب الجواب  : 4المادة 

ي   .1
ز فز ثالثي  استالم   ( 30)   غضون  تاري    خ  من  يوما 

إىل جوابه  الطلب، يجب عىل المدع عليه تقديم  

ي الجواب)"األمانة   أن  يجب  والذي  ضمن  ت"(، 

 المعلومات التالية: 

 

 االتصال   ومعلوماتوصفته  وتسميته  اسمه   -أ 

 الخاصة به؛ 

االتصال   معلومات  و   التسميةو االسم الكامل   -ب 

ي  
  التحكيم؛ ألي شخص يمثل المدع عليه فز

 و

الطلبجواب   -ت  ي 
فز الواردة  المعلومات  ،  عىل 

 . 3بالمادة عمال 

 

 البيانات التالية: أيضا الجواب يجوز أن يتضمن  .2

 

ي   -أ 
أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم التر

 تشكل بمقتضز هذه القواعد؛ تس

ز محكم وحيد؛  -ب  احا بتعيي 
 اقير

ز المحكم وفقا  -ت   أدناه؛  8للمادة بالغا بتعيي 

التحكيم   -ث  قواعد  علت  اع  ز اليز بإحالة  اح  اقير

ان ز  المعجل لدى مي 

وصفا للطلبات المقابلة أو الطلبات المقدمة   -ج

عند   وجدت،  إن  بالمقاصة  الدفع  بغرض 
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الصلة،  ذات  للمبالغ  تقديرا  االقتضاء، 

 موضوعها وأساسها؛ و/أو 

إذا أقام المدع    3اشعار بالتحكيم وفقا للمادة   -ح

اتفاقية   ي 
فز آخر  طرف  ضد  دعوى  عليه 

 .  التحكيم غي  المدعي

 

يقدم المدع عليه عددا كافيا من نسخ الطلب لكل   .3

 . واألمانة  ولكل محكممن األطراف األخرى 

 

إضافيا  .4 أجال  عليه  المدع  تمنح  أن  لألمانة  يجوز 

التمديد   طلب  يتضمن  أن  ط  الجواب، رسر لتقديم 

عليه   المدع  بشأنمالحظات  حاته  عدد   ومقير

ز   إحالةالمحكمي  قواعد   واختيارهم،  عىل  اع  ز اليز

ز  المحكمي  ز  وتعيي  ذلك    التحكيم  اقتضت  ما  إذا 

 أدناه.  8المادة 

 

هذه   .5 متطلبات  إحدى  عليه  المدع  خالف  إذا 

طلب منه االستجابة دون المادة، يجوز لألمانة أن ت

 .  تأخي 

 

ترسل األمانة نسخة من الجواب إىل الطرف أو إىل   .6

 األطراف األخرى. جميع 

 

خالف  .7 أي  التحكيم  هيئة  تشكيل  دون  يحول  ال 

عىل الطلب جوابا  بشأن عدم إرسال المدع عليه  

إرساله   ي  جوابا  أو 
فز تأخره  أو   . عليه الجواب  ناقصا 
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ي الجواب أو    عدم جواب للمدع عليه أو 
النقص فز

ي من  
نهان  يتم الحسم فيه بشكل  المتأخر  الجواب 

 قبل هيئة التحكيم. 

 : التمثيل والمساعدة5 المادة

يجوز لكل طرف أن يمثله أو يساعده أشخاص من   .1

 اختياره. 

 

التحكيم .2 لهيئة  من   لألمانة،  وكذلك  يجوز  سواء 

بناء عىل طلب أي من األطراف، نفسهما  تلقاء   أو 

ال يثبت  ما  تقديم  وقت  أي  ي 
فز تطلب   توكيلأن 

 . ونهقرر يالممنوح لذلك الممثل بالشكل الذي 

ان 6المادة  ز  : محكمة التحكيم لدى مي 

المخول  .1 الوحيدة  المؤسسة  هي  التحكيم  محكمة 

لها تسيي  مساطر التحكيم الخاضعة للقواعد، ولها  

السي  المالئم لمسطرة   السلطات الواسعة لضمان

   التحكيم. 

 

طبقا   .2 التحكيم  عىل  يوافق بالموافقة  للقواعد، 

عىل قبل   األطراف  من  التحكيم  مسطرة  إدارة 

 محكمة التحكيم 

 

 

 

 



 

14 

 

ي القسم 
 الثانز

 تشكيل هيئة التحكيم 

 

ز 7المادة   : عدد المحكمي 

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

ز  ثالثة محكمي  العدد   طريق  يكون  أن  يطة  أكي  رسر

 .وثرا

 

اتفقوا   .2 قد  األطراف  يكن  لم  عدد إذا  عىل  مسبقا 

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

يكون   أن  عىل  الطلب  عليه  المدع  تسلم  تاري    خ 

. هناك محكم وحيد فقط ز ز ثالثة محكمي   ، عي 

 

الفقرة   .3 من  الرغم  األطراف 1عىل  أحد  ح  اقير إذا   ،

المنصوص  المدة  غضون  ي 
فز وحيد  محكم  ز  تعيي 

ي الفقرة
عىل ذلك   ، و لم يرد أي طرف آخر 2عليها فز

األطراف   أو  ي 
المعتز الطرف  ز  يعي  لم  و  اح 

االقير

، جاز للمحكمة 8المعنيون محكما ثانيا وفقا للمادة  

محكما  ز  تعي  أن  األطراف،  أحد  طلب  عىل  بناء 

ي المادة 
وحيدا بمقتضز اإلجراء المنصوص عليه فز

ي ضوء ظروف القضية أن هذا هو  8
ز لها فز ، إذا تبي 

 األنسب. 
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إذا اتفق األطراف عىل أن هيئة التحكيم ستتألف    .4

يتم   ثالثة،  أو  واحد  غي   ز  المحكمي  من  عدد  من 

ي يتفقون عليها، 
ز وفقا للطريقة التر ز المحكمي  تعيي 

 وإال فإن المحكمة تحدد ذلك. 

ز المحكم8المادة  ز   : تعيي   او المحكمي 

اع سيتم تسويته   .1 ز عندما يتفق األطراف عىل أن اليز

قبل   باتفاق  من  ز  تعيي  لهم  يمكن  وحيد،  محكم 

عدم  حالة  ي 
فز المحكمة.  قبل  من  للتأكيد  متبادل 

ز   ثالثي  ي غضون 
فز األطراف  ز  بي  اتفاق  إىل  التوصل 

الطرف  30)  إىل  الطلب  تبليغ  استالم  من  يوما   )

اآلخر أو األطراف األخرى، أو داخل أي أجل جديد 

ز المحكم الوحيد دون  ممنوح من األمانة، يتم تعيي 

 ي  من قبل المحكمة. تأخ

 

المحكمة  .2 عىل  يجب  الوحيد،  المحكم  ز  تعيي  عند 

ز محكم مستقل و حيادي. إذا لم تكن  ضمان تعيي 

أن   للمحكمة  ي 
ينبغز الجنسية،  نفس  من  األطراف 

جنسية   من  محكم  ز  تعيي  األفضل  من  أنه  تعتير 

 مختلفة عن جنسية األطراف. 

 

اع سيتم تسويته   .3 ز عندما يتفق األطراف عىل أن اليز

عىل م طرف،  كل  يقوم   ، ز محكمي  ثالثة  قبل  ن 

ز محكم لتأكيده  ي الرد، بتعيي 
ي الطلب و فز

التواىلي فز

ي إجراء 
ز فز من قبل المحكمة. إذا فشل أحد الطرفي 

من  تأخي   دون  ذلك  يتم  أن  يجب  أعاله،  ز  التعيي 

 قبل المحكمة. 
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فإن   .4  ، ز محكمي  ثالثة  إىل  اع  ز
اليز تقديم  يتم  عندما 

ز الذين كي 
ز المشير يتم تعيينهم و تأكيدهم    المحكمي 

يتوىل  الذي  الثالث  يختارون  المحكمة  قبل  من 

عىل   الطرفان  يتفق  لم  ما  التحكيم،  هيئة  رئاسة 

 ( ز  ثالثي  غضون  ي 
فز إذا،  آخر.  من 30إجراء  يوما   )

عىل  المحكمان  يتفق  لم   ، ي
الثانز المحكم  تأكيد 

من  األخي   هذا  ز  تعيي  يتم  الثالث،  المحكم  اختيار 

 قبل المحكمة. 

 

تعدد   .5 عند  و  ز  محكمي  ثالث  ز  تعيي  يجب  عندما 

ز و المدع عليهم، مالم يكن األ  ف قد اطر المدعي 

يقوم     وا اتفق  ، ز المحكمي  ز  لتعيي  بديلة  عىل طريقة 

ز محكم ز معا و المدع عليهم معا بتعيي    المدعي 

 

6.   ، ز  من ثالثة محكمي 
اع إىل أكير ز عندما يتم تقديم اليز

ز ما لم يتفق األطراف    تقرر المحكمة طريقة التعيي 

 عىل خالف ذلك. 

ز المحكم : إفصاحات 9المادة   او المحكمي 

عند مفاتحة شخص ما بشأن احتمال تعيينه محكما،  .1

أية حالة من حاالت عدم    يفصح ذلك الشخص عن

أي ظروف يحتمل أن تثي     وكذلكاالهلية أو الحياد  

أو استقالليته، و عىل  شكوكا   وعة بشأن حياده  مشر

 الخصوص: وجه 
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أجل   -أ من  باإلدانة  ي 
نهان  ي حقه حكم 

فز إذا صدر 

ف أو صفات االستقامة   ارتكاب أفعال تخل بالشر

أو اآلداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة  

 ؛ التجارة أو حق من حقوقه المدنية

لفروعه  -ب  أو  ألصوله  أو  لزوجه  أو  له  إذا كانت 

ي 
فز ة  مبارسر غي   أو  ة  مبارسر شخصية  مصلحة 

اع؛ ز  اليز

ذا كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه  إ -ت 

ز  العمومة    وبي  أبناء  درجة  إىل  األطراف  أحد 

 األشقاء؛ 

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

المحكم أو  ز أحد األطراف و  ز بي  أقل من سنتي 

 زوجه أو أحد األصول أو الفروع؛ 

 إذا كان دائنا أو مدينا ألحد األطراف؛  -ج

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

اع؛ ز ي اليز
 فز

ألحد  -خ عي 
الشر الممثل  بوصفه  تضف  إذا 

 األطراف؛ 

بين -د  تبعية  عالقة  توجد  أو    هإذا كانت  زوجه  أو 

ز أصوله أو فروعه   أحد األطراف أو زوجه أو   وبي 

 و أأصوله أو فروعه؛ 

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

 األطراف. 
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من  .2 المحكم  تعيينه  يفصح  وقت  مسطرة ذ    وطوال 

دون تأخي  عن أي ظروف ولألمانة  التحكيم لألطراف  

 من هذا القبيل ما لم يكن قد أعلمهم بها من قبل. 

 

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

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

) غضون   عشر  إيوما    (15خمسة  تاري    خ   شعارهمن 

كتابيا  إقرارا  حياده،   ا وموقع  ا مؤرخ   بتعيينه،  يؤكد 

 ه. تاحتاستقالليته وا

ز  تجري    ح المحكم : 10المادة   او المحكمي 

إذا وجدت ظروف تثي  شكوكا يجوز تجري    ح المحكم   .1

رها بشأن حياده واستقالليته.   لها ما يير

 

ألسباب  .2 إال  المحكم  يجرح  أن  طرف  ألي  يجوز  ال 

 أصبح عىل علم بها بعد تعيينه. 

 

ي حال وجود  .3
ي حالة عدم قيام المحكم بمهامه أو فز

فز

المهام،  أدائه تلك  أو واقغي يحول دون  ي 
مانع قانونز

باست المتعلقة  المسطرة  المحكم   بدالتشي 

ي المادة 
 . 12المنصوص عليها فز

ز  مسطرة تجري    ح المحكم: 11المادة   او المحكمي 

م تجري    ح .1 ز أي محكم طلبا      يرسل الطرف الذي يعير

ي غضون ) 
( أيام  15مكتوبا بتجريحه لألمانة العامة فز

ي غضون 
فز أو  المجرح،  المحكم  ز  بتعيي  تبليغه  من 

ذلك  يوما    (  15)  فيه  أصبح  الذي  التاري    خ  من 
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ز ا ي المادتي 
  9لطرف عىل علم بالظروف المذكورة فز

أسباب    10و     االشعار  يحدد  أن  يجب  أعاله. 

 التجري    ح. 

 

كل   .2 إىل  التجري    ح  االشعار  العامة  األمانة  ترسل 

 األطراف اآلخرين وإىل المحكم الذي تم تجريحه. 

 

إذا تقدم أحد األطراف عىل تجري    ح أي محكم، جاز  .3

ذلك   عىل  يوافق  أن  طرف  ويجوز لكل  التجري    ح. 

ي 
أيضا للمحكم بعد تجريحه، أن يتنىح عن النظر فز

التنىحي  الموافقة وال ذلك  تلك  تعتير  الدعوى. وال 

إليها   يستند  ي 
التر األسباب  بصحة  ضمنيا  إقرارا 

 التجري    ح. 

 

لم   .4 أو  التجري    ح  األطراف عىل  يوافق جميع  لم  إذا 

 ( غضون  ي 
فز تجريحه  تم  الدي  المحكم    ( 15يتنح 

تاري    يوما   للطرف  من  جاز  بالتجري    ح،  االشعار  خ 

المجرح أن يواصل مسطرة التجري    ح. وعليه ، تقوم  

المحكمة بدراسة طلب التجري    ح وتبت فيه بشكل  

 . ي
 نهان 

ز  المحكم استبدال : 12ة الماد  او المحكمي 

محكم الستبدال  حاجة  هناك  اكي    إذا كانت  أثناء   او 

وفقا  اختياره  أو  بديل  ز  تعيي  يجب  التحكيم،  إجراءات 

ي المادة  
و الذي كان ساريا   8لإلجراء المنصوص عليه فز

ز أو اختيار المحكم المراد استبداله. ينطبق هذا  عىل تعيي 
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ز  ي التعيي 
ز حقه فز اإلجراء حتر إذا لم يمارس أحد الطرفي 

ز المحكم المراد استبداله.  ي تعيي 
 أو المشاركة فز

ي حال  المناقشات  تكرار    : 13المادة  
ز
 المحكم  استبدالف

ز   او المحكمي 

ي حال   .1
عند    المسطرة، تستأنف  المحكم  استبدالفز

ي توقف فيها المحكم الذي جرى تبديله 
المرحلة التر

هيئة   تقرر  لم  ما  مهامه،  أداء  التحكيم عن 

 خالف ذلك. محكمة الو 

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

الزمنية لمهل  ا تاري    خ    والحدود  إىل  للمسطرة 

قبل  ل  هإخطار   تمالذي  ستئناف  اال  من  ألطراف 

 األمانة. 

 المسؤولية تحديد : 14المادة 

الخطأ   .1 الجسيمباستثناء  أو  يتنازل  المتعمد   ،

القانون  به  يسمح  مدى  أقض  إىل  األطراف، 

ز و المركز وأي المطبق  ، عن أي ادعاء عىل المحكمي 

أو   فعل  أي  بسبب  التحكيم  هيئة  تعينه  شخص 

 تقصي  متعلق بالتحكيم. 

ي استقالل   هيئة التحكيم  كما أن .2
تمارس وظائفها فز

   . وأجهزتهتام تجاه المركز 
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 الثالث القسم 

 مسطرة التحكيم

 

 : أحكام عامة 15المادة 

هذه القواعد، يجوز لهيئة التحكيم  أحكام مع مراعاة .1

يطة    أن تسي  التحكيم عىل النحو الذي تراه مناسبا  رسر

أن يعامل األطراف عىل قدم المساواة وأن تتاح لكل 

من   مناسبة  مرحلة  ي 
فز فرصة  المسطرةطرف،   ،

ي .  للمطالبة بحقوقه و عرض وسائل دفاعهمعقولة  
فز

التقديرية،   صالحياتها  التحكيم  اطار  هيئة  تسي  

عىل نحو يتفادى االبطاء واالنفاق بال داع،   المسطرة

اع تسوية الوتصهر عىل إيجاد حل منصف و فعال ل ز   يز

ز األطراف.   بي 

 

بشأن    بأمر مستقل  تبتيجب عىل هيئة التحكيم أن   .2

نقاش    وصحةاختصاصها   أي  التحكيم قبل  اتفاقية 

اع.  ز ي موضوع اليز
يجب اثارة الدفع بعدم االختصاص    فز

التحكيم من قبل األطراف عىل أبعد    أو بصحة اتفاقية

ي تاري    خ تقديم الجواب. 
 تقدير فز

 

التحكيم .3 ي وثيقة    تضع هيئة 
الزمتز والجدول   المهمة 

ي 
فز للتحكيم  ) غضون    المؤقت  ز  يوما 30ثالثي  من   ( 

ي أي وقت  التحكيم  ويجوز لهيئةتشكيلها.  تاري    خ  
،  فز

بعد دعوة األطراف إىل إبداء آرائهم، أن تمدد أو تقض  
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عليها أي   يتفق  أو  القواعد  عليها  تنص  زمنية  مدة 

 األطراف. 

 

األطراف .4 التحكيم  يوقع  المهمة  وثيقة  عىل    وهيئة 

للتحكيم  المؤقت  ي 
الزمتز الجدول  توعىل    صهر . 

توقيع  األمانة   يتم  أن  المذكورةعىل  الوثائق  من    كل 

األطراف    اعاله من  قبل كل  التحكيممن  ي    وهيئة 
فز

 وثيقة واحدة. 

 

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

، وفقا لسلطتها التحكيم  يجوز لهيئةالمهمة،  وثيقة  

ت أن  تراه  ت التقديرية،  اجراء  أي  لضمان خذ  وريا  ضز

 حسن سي  مسطرة التحكيم. 

 

التقديرية .6 لسلطتها  وفقا  التحكيم  لهيئة  ي   يجوز 
فز   و 

ي 
الزمتز الجدول  و  المهمة  وثيقة  أحكام  أن  حدود   ،

ي االجراءات  جميعتتخذ 
 . تراها مناسبةالتر

 

، عندما يرسل أحد األطراف خطابا إىل هيئة التحكيم .7

  ه إىل جميع األطراف األخرى و إىل األمانة. فإنه يوجه

إىل  خطابا  التحكيم  هيئة  ترسل  عندما  بالمثل،  و 

 ألمانة. األطراف، فإنها ترسل نسخة إىل ا

 

ي حالة لم .8
يتم   بعد دعوة األطراف إىل إبداء آرائهم، وفز

لهيئة  يجوز  بعد،  جلسة  عقد  طلب  أي  تقديم 
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المهمة  التحكيم وثيقة  أحكام  حدود  ي 
فز والجدول ، 

ي 
 . االستماع أن تقرر عدم انعقاد جلسات ،الزمتز

 

ال يجوز لألطراف تقديم طلبات جديدة بعد توقيع    .9

األطراف و هيئة التحكيم إال  وثيقة المهمة من قبل  

ي االعتبار، نوعية  
ي تأخذ فز

ة و التر بموافقة هذه األخي 

الطلبات الجديدة، حالة تقدم المسطرة و الظروف  

حيث   من  تبة  المير العواقب  كذا  و  المحيطة، 

 مصاريف و أية ظروف أخرى. ال

 

يجوز لهيئة التحكيم، بناء عىل طلب أي طرف، أن  .10

ثالث   بضم شخص  ي تسمح 
فز أكي  كطرف  أو  واحد 

منح   بعد  التحكيم،  هيئة  تالحظ  لم  ما  التحكيم، 

األشخاص   أو  الشخص  فيهم  بمن  األطراف،  جميع 

ي عدم  
المراد ضمهم، فرصة لسماع أقوالهم، أنه ينغز

الذي قد يسببه  ر  الضز الضم بسبب  بذلك  السماح 

ألحد هذه األطراف. يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر 

أو حكم تحكيمي  أحكام تحكيمية بشأن     واحدا  عدة 

ي التحكيم. 
 جميع األطراف المشاركة فز

 التحكيم مقر : 16ة دالما

عىل   .1 مسبقا  اتفقوا  قد  األطراف  يكن  لم  مقر إذا 

ز م التحكيم التحكيم    قر ، تولت هيئة التحكيم تعيي 

االعتبار.  ي 
فز القضية  التحكيم    آخذة ظروف  قانون 

المختار من قبل  المعمول به هو قانون مقر التحكيم  

 األطراف أو الذي تحدده هيئة التحكيم. 
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مكان   .2 أي  ي 
فز اجتماعاتها  عقد  التحكيم  لهيئة  يجوز 

لمداوالتها.  مناسبا  تراه  األطراف    آخر  يتفق  لم  ما 

عىل خالف ذلك، يجوز للهيئة أيضا عقد اجتماعاتها  

ي  
ي أي مكان آخر تراه مناسبا ألغراض أخرى، بما فز

فز

 ذلك جلسات االستماع. 

 لغة المسطرة : 17المادة 

التحكيم،  .1 لغة  اتفاق األطراف بخصوص  مع مراعاة 

ي أقرب وقت  
، وبعد تشكيلها تحدد هيئة التحكيم فز

يطبق هذا القرار عىل مقال التحكيم،  لغة المسطرة.  

مقال التحكيم و عىل جميع البيانات    والتعقيب عىل

استماع،   جلسة  عقد  حالة  ي 
فز و  اآلخرى،  المكتوبة 

ي سيتم 
 استعمالها أثناء هذه الجلسة. عىل اللغة التر

 

األ  .2 يتفق  لم  ذلك،    طرافما  غي   لهيئة  عىل  يجوز 

تكون   بأن  تأمر  أن  بوثائق  الالتحكيم  مقال المرفقة 

وثائق وكل ال التحكيم،التحكيم والتعقيب عىل مقال 

تم  تكميليةالمستندات  الأو   ي 
 أتناء  ها عرض  التر

جمة إىل  ،بلغتها األصلية المسطرة اللغة مشفوعة بير

ي اتفق عليها األطراف أو حددتها 
 . محكمةال التر

 مقال التحكيم  : 18 المادة

المدعي  .1 التحكيم    يرسل  الهيئة  مقال  إىل  كتابة 

ي األطراف األخرى   و المدع  التحكيمية
عليه)م( و بافر

قبل ان وجدوا   من  المحددة  اآلجال  داخل  واألمانة 

 الهيئة التحكيمية.  
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 التفاصيل التالية: مقال التحكيم يتضمن  .2

 

االتصال  التسمياتاألسماء،   -أ وتفاصيل  الصفة   ،

 ؛إن وجدوا  باألطراف وممثليهم

 بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى؛ -ب 

 نقاط الخالف؛ -ت 

 و ؛موضوع الطلب  -ث 

المؤيدة و  -ج والواقعية  القانونية  الحجج  أو  األسس 

 . للدعوى 

التحكيم  ترفق   .3 صك  بمقال  أو  عقد  أي  من  نسخة 

أو بشأنه، ونسخة  المنازعة عنه  ي آخر نشأت 
قانونز

 من اتفاق التحكيم. 

 

أن   .4 اإلمكان  قدر  ي 
بكل يرفق  ينبغز التحكيم  مقال 

 ، ي يستند إليها المدعي
المستندات و األدلة األخرى التر

 أو أن يتضمن إشارات إليها. 

 التعقيب عىل مقال التحكيم : 19المادة 

كتابة تعقيبه عىل مقال التحكيم  يرسل المدع عليه  .1

األطراف  ي 
بافر و   المدعي  إىل  و  التحكيم  هيئة  إىل 

ي غضون 
األخرى إن وجدوا و كذلك لألمانة العامة فز

 مدة تحددها هيئة التحكيم. 

 

ي بيان الدفاع رد ع .2
ي البنود  النقط  ىل  يدرج فز

المذكورة فز

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

يشفع  18 أن  اإلمكان،  قدر  ي 
وينبغز عىل  (.  التعقيب 
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ي بكل المستندات واألدلة األخ مقال التحكيم  
رى التر

 . يستند إليها المدع عليه

 المكتوبة األخرى الوثائق: 20المادة 

المكتوبة األخرى، إىل  الوثائق تقرر هيئة التحكيم ماهية 

ي والتعقيب عىل مقال التحكيم  جانب مقال التحكيم  
التر

تقديمها  لهم  يجوز  أو  تقديمها  األطراف  عىل  ز   . يتعي 

 . الوثائق المهل المتاحة لتقديم تلك  الهيئة تحدد 

 : اآلجال 21المادة 

التحكيم  هيئة  تحددها  ي 
التر المهل  تتجاوز  أال  ي 

ينبغز

التحكيم الوثائق  لتقديم   مقال  فيها  )بما  المكتوبة 

ز ) (  التعقيبو  يوما. ولكن يجوز لهيئة    ( 45خمس و أربعي 

 التحكيم أن تمدد الحدود الزمنية إذا رأت مسوغا لذلك. 

 : التدابي  المؤقتة 22المادة 

يجوز لهيئة التحكيم أن تمنح تدابي  مؤقتة بناء عىل  .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 ا ز ي اليز
صدار قرار التحكيم الذي يفصل فز

 تقوم عىل سبيل المثال ال 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 
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ر حاىلي أو 1أن يتخذ اجراء يمنع حدوث " -ب 
" ضز

"  شيكو  ب2أو  مساس  التحكيم "  مسطرة 

 نفسها؛ 

ي يمكن أن   وسيلة لحماية الممتلكاتأن يوفر   -ت 
التر

 تستخدم لتنفيذ قرار الحق؛ أو

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

اع.  ز ي حسم اليز
 جوهرية فز

 

يقدم الطرف الذي يطلب التدبي  المؤقت بمقتضز   .3

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

 :  التحكيم بما يىلي

 

را ال  أن عدم اتخاذ التدبي  يرج -أ  ح أن يحدث ضز

ه عىل نحو واف بمنح تعويضات، و   يمكن جير

ر الذي يحتمل   ر يفوق بكثي  الضز أن ذلك الضز

أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبي  إذا 

 ما اتخذ؛ و 

جوهر   -ب  ي 
فز يفصل  أن  معقوال  احتماال  هناك  أن 

االحتمال  هذا  ي 
فز البت  يؤثر  ال  لصالحه.  اع  ز اليز

لهيئة التحكيم عند    عىل الصالحيات التقديرية

 اتخاذ أي قرار الحق. 

 

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  ال تطبق   3الفقرتي 

 إال إذا رأت هيئة التحكيم ذلك مناسبا. 
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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

 األطراف مسبقا، بمبادرة من هيئة التحكيم ذاتها. 

 

يطلب   .6 الذي  الطرف  تلزم  أن  التحكيم  لهيئة  يجوز 

ا مؤقتا بتقديم ضمانة مناسبة فيما يخص ذلك   تدبي 

 .  التدبي 

 

ت  .7 أن  التحكيم  لهيئة  بأن يسارع يجوز  لزم أي طرف 

ي  
التر الظروف  ي 

فز جوهري  تغيي   أي  عن  باإلفصاح 

ي طلب التدبي  المؤقت أو اتخاذه. 
 استند إليها فز

 

ا مؤقتا تبعة  .8 يجوز تحميل الطرف الذي يطلب تدبي 

ألي  التدبي   ذلك  فيها  يتسبب  ار  وأضز تكاليف  أي 

  ، طرف، إذا رأت هيئة التحكيم الحقا أن ذلك التدبي 

ي  
اتخاذه.  فز ي 

ينبغز ما كان  آنذاك،  السائدة  الظروف 

ويجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرارا بالتعويض عن  

ي أي وقت أثناء اإلجراءات. 
ار فز  تلك التكاليف واألضز

 

ال يعتير طلب أي طرف من السلطة القضائية اتخاذ   .9

تدابي  مؤقتة عمال مناقضا التفاق التحكيم أو نزوال 

 عن ذلك االتفاق. 
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 : اإلثبات 23ة الماد

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 الخير

يقدمهم األطراف لإلدالء بشهادة أمام هيئة التحكيم  

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

اء أن  للشهود  يدلوا بأقوالهم مكتوبة وممهورة    والخير

 بتواقيعهم، ما لم توعز هيئة التحكيم بخالف ذلك. 

 

أي   .3 ي 
أن تطلب من األطراف فز التحكيم  لهيئة  يجوز 

ي غضون  وق
ت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدموا، فز

مدة تحددها الهيئة، وثائق أو مستندات أو أي أدلة 

 أخرى. 

 

والشهادة   .4 األدلة  مقبولية  مدى  التحكيم  هيئة  تقرر 

وطابعها   بالدعوى  وصلتها  المقدمة  ة  والخير

 . الجوهري ووزنها 

 جلسات االستماع  : 24 المادة

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

عىل يوما    (15)التحكيم إىل األطراف وإىل األمانة قبل  

 األقل، إشعارا بتاري    خ انعقادها وموعدها. 

 

اء  يجوز االستماع إىل الشهود  .2  إن وجدوا وفق   والخير

ي تحددها هيئة التحكيم
وط التر  . الشر
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تكون جلسات االستماع مغلقة، ما لم يتفق األطراف   .3

عىل خالف ذلك. و يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب  

الشهود  فيهم  بمن  الشهود،  من  أو  شاهد  أي  من 

الشهود اآلخرين   إدالء  أثناء  الجلسة  اء، مغادرة  الخير

 بشهاداتهم.  

 

أن   .4 التحكيم  لهيئة  الشهود يجوز  إىل  بمن  تستمع   ،

اء  الخير الشهود  ال  فيهم  اتصال  وسائل  خالل  من   ،

ي جلسة االستماع )مثل  
تتطلب حضورهم شخصيا فز

 التداول باالتصاالت المرئية(. 

اء الذين تعينهم هيئة التحكيم 25المادة   : الخي 

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

إليها   ي   لتقديم تقرير كتانر
أكي  أو  ا مستقال  ز خبي  تعي 

معينة تحددها هيئة التحكيم. وترسل بشأن مسائل  

ي 
إىل األطراف وإىل األمانة نسخة من الصالحيات التر

من خالل أحكام   حددتها هيئة التحكيم لذلك الخبي  

 . و أوامر تمهيدية

 

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

و  بحياده  وإقرارا  بمؤهالته  بيانا  واألمانة  واألطراف 

ي 
فز التحكيم،  هيئة  األطراف  يبلغ  و  استقالليته. 

إذا   بما  التحكيم  هيئة  تحدده  الذي  الوقت  غضون 

أو  الخبي   اضات عىل مؤهالت  اعير أي  لديهم  كانت 

حياده أو استقالليته. و تسارع هيئة التحكيم بالبت  

ز  تعيي  بعد  و  اضات.  االعير تلك  من  أي  مقبولية  ي 
فز
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ض ، ال يجوز ألي طرف أن يعير عىل مؤهالت   الخبي 

اض   االعير إذا كان  إال  استقالليته  أو  أو حياده  الخبي  

بها   علم  الطرف عىل  أصبح ذلك  أسباب  قائما عىل 

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

 ما ستتخذه من إجراءات إن لزم ذلك. 

 

صلة   .3 ذات  معلومات  أي  الخبي   إىل  األطراف  يقدم 

ما قد يطلب فحصه أو تفقده بالمنازعة، و يوفرون له  

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

صلة   مدى  بشأن  الخبي   ذلك  و  األطراف  أحد 

ها  المطلوب توفي  البضائع  أو  الوثائق  أو  المعلومات 

 بالمنازعة إىل هيئة التحكيم لكي تبت فيه. 

 

تقرير   .4 التحكيم إىل األطراف نسخة من  ترسل هيئة 

تسل إثر  إلبداء الخبي   الفرصة  لهم  تتاح  و  إياه،  مها 

ي التقرير كتابة. و يحق للطرف أن يفحص أي  
رأيهم فز

ي تقريره. 
 وثيقة استند إليها الخبي  فز

 

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

إىل  االستماع  يجوز  التحكيمية،  الهيئة  من  بطلب 

ي جلسة تتاح لألطراف فرصة حضورها 
أقوال الخبي  فز

ي  و ا
. و يجوز ألي طرف أن يقدم فز ستجواب الخبي 

بشأن  بشهاداتهم  ليدلوا  اء  الجلسة شهودا خير هذه 

تلك اإلجراءات أحكام  الخالف. و تشي عىل  نقاط 

 . 23المادة 
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 االطراف   : إهمال وتقصي  26المادة 

ي  .1
ي تحددها هذه القواعد أو التر

ي غضون اآلجال التر
فز

 ابداء عذر مقبول: تحددها هيئة التحكيم، ودون 

 

التحكيم،    -أ مقال  تقديم  ي 
فز المدعي  قض  إذا 

أصدرت الهيئة بعد اشعار األمانة أمرا بإنهاء مسطرة 

التحكيم، ما لم تكن هناك مسائل متبقية قد يلزم  

الفصل فيها ورأت هيئة التحكيم أن من المناسب  

 فعل ذلك؛

 

ي تقديم الجواب عىل   -ب
إذا قض المدع عليه فز

أو    طلب التحكيمالتحكيم  مقال  عىل  ،  التعقيب 

أن   دون  التحكيم،  مسطرة  باستمرار  أمرا  أصدرت 

الدعاءات   قبوال  ذاته  حد  ي 
فز التقصي   هذا  تعتير 

أيضا   . المدعي  الفرعية  الفقرة  هذه  أحكام  وتشي 

ي تقديم دفاعه ردا عىل دع
وى عىل تقصي  المدعي فز

 مضادة أو دعوى مقامة لغرض الدفع بالمقاصة. 

 

إبالغه حسب األصول  .2 أحد األطراف، بعد  إذا قض 

دون  استماع  ي حضور جلسة 
فز القواعد،  لهذه  وفقا 

تواصل   أن  التحكيم  لهيئة  جاز  مقبول،  عذر  إبداء 

 مسطرة التحكيم. 

 

حسب  .3 األطراف  أحد  التحكيم  هيئة  دعت  إذا 

تندات أو أدلة أخرى  األصول إىل تقديم وثائق أو مس

ي تقديمها خالل المدة المحددة، دون إبداء 
وقض فز
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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 

إىل   تتوصل  أن  تراها التحكيم  ي 
التر االستنتاجات 

 مناسبة. 

  مناقشاتال : اختتام 27المادة 

وثيقة  المناقشات  تختتم   .1 ي 
فز المحدد  التاري    خ  ي 

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 ضز

استثنائية ظروف  وجود  بسبب  مع   لذلك  والكل 

ام مقتضيات وثيقة المهمة.    احير

 

 الرابعالقسم 

 الحكم التحكيمي 

 حكاماأل  القرارات و  : 28ة الماد

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

بأغلبية  آخر  قرار  أو  تحكيم  قرار  أي  التحكيم 

 . ز  المحكمي 
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فيما يتعلق بالمسائل اإلجرائية، يجوز لرئيس الهيئة  .2

ي حال عدم وجود 
التحكيمية أن يصدر القرار وحده فز

بذلك،   التحكيم  تأذن هيئة  أو عندما  ويكون  أغلبية 

هذا القرار خاضعا للمراجعة من قبل هيئة التحكيم، 

 إذا ما لزم األمر. 

 

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

هيئة   تشكيل  تاري    خ  من  اعتبارا   ، األكي  عىل  أشهر 

 التحكيم. 

 

التحكيم،   .4 لهيئة  استثنائية  ادا وجدت  يجوز  ظروف 

  تمديد األجل وبعد دعوة األطراف إىل إبداء آرائهم،  

للفقرة    المحدد  ال  1وفقا  أجل.   تمديد   يتجاوز 

إضافية لألجل المحدد وفقا   ( أشهر 6) ستة    المسطرة

 . 1للفقرة 

 وأثره التحكيم   حكمشكل  : 29المادة  

لهيئة .1 تحكيم    يجوز  قرارات  تصدر  أن  التحكيم 

ي أوقات مختلفة. 
 منفصلة بشأن مسائل مختلفة فز

 

ي    التحكيمقرارات    .2
مسبقا   المحكمة  ا وافقت عليهالتر

نهائية   التحكيم  تكون قراراتكتابة.  إصدارهم  ، يتم  

ملزمة   بتنفيذ  و  األطراف  تقوم  قرارات  لألطراف. 

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

مع مراعات القانون    غي  ذلكاألطراف قد اتفقوا عىل  

ز   . الواجب التطبيق و قانون جنسية الطرفي 

 

مراعاة   .4 قانونمع  به  تحكيمال  مقتضيات   المعمول 

عىل التحكيم    والساري  حكم  يتضمن  اع،  ز عىل اليز

 التالية:  طياتالمعاألقل 

 

 اتفاقية التحكيم؛اإلشارة إىل  -أ

للوقائع،   -ب  موجزا  األطرافبيانا  ادعاءات  و   و 

ي قدمها األطراف؛ 
 وسائل كل منهما و الوثائق التر

اع  طنق -ت  ز ي    اليز
حكم  التر بمقتضز  تسويتها  تمت 

 التحكيم؛ 

ي نقط  حكم التحكيممنطوق ال -ث 
اع؛ البات فز ز  اليز

الذي   و جنسية و صفة و عنواناسم   -ج المحكم 

 أصدر حكم التحكيم؛ 

 تاري    خ حكم التحكيم و مكان صدوره؛ -ح

تسمي -خ أو  األطراف  موطنهمأسماء  وكذا  أو   اتهم 

الرئيسي مقر  وجد .  هم  ال  وإن  أي   دفاعاسم  أو 

 شخص مثل أو ساعد األطراف؛ و  

وثيقة   -د  ي 
فز المحدد  النحو  عىل  التحكيم  مقر 

 المهمة. 

 

و   .5 التحكيم  التوقيع عىل حكم  باألحرف يتم  التوقيع 

قبل   منه من  ي  األوىل عىل كل صفحة 
وفز ز  المحكمي 
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توقيع   وعدم  واحد  محكم  من  أكي   وجود  حال 

ي الحكم أسباب عدم التوقيع. 
 أحدهم، تذكر فز

 

بموافقة كل األطراف  اال  التحكيم  حكم  نشر  يجوز  ال   .6

أو متر كان أحد األطراف ملزما قانونا بأن يفصح عن  

ي أو المطالبة به    ذلك القرار من أجل حماية
حق قانونز

سياق   ي 
فز هيئة   مسطرةأو  أو  محكمة  أمام  قانونية 

 مختصة أخرى. 

 

مذيلة نسخة من قرار التحكيم  ترسل هيئة التحكيم   .7

ز بتوقيع    . األمانة و األطراف  كل من  إىلالمحكمي 

 قواعد االنصاف  والقانون المطبق،  : 30 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. التحكيم  ز  القواعد األكي  اتصاال باليز

 

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

مبادئ العدل غي  مقيد بنص أحكام القانون أو وفقا ل

 إذا أذن األطراف لها ذلك ضاحة.  واإلنصاف إال 

 

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

فز

اع    العقد لمقتضيات  وفقا   ز باليز ي المتصل 
فز وتراع 

سارية  ال  دوليةالأو    الوطنية  تجاريةالعراف  األ ذلك  

 عىل المعاملة. 
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ها من أسباب انهاء المسطرة :  31المادة    التسوية 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.  
 وال تكونعىل ذلك، فز

 هذا القرار. بتعليل هيئة التحكيم ملزمة 

 

ي    .2
التحكيم، قبل صدور   مسطرةإذا أصبح االستمرار فز

قرار التحكيم، عديم الجدوى أو مستحيال ألي سبب 

الفقرة   ي 
فز مذكور  التحكيم  1غي   هيئة  أبلغت   ،

أواألمانة  األطراف   إصدار  عىل  بإنهاء  بعزمها  مر 

لهيئة.  المسطرة إصدار   وتكون  صالحية  التحكيم 

ذلك االمر، ما لم تكن هناك مسائل متبقية قد يلزم 

فيها   هيئةالفصل  المناسب    وترى  من  أن  التحكيم 

 الفصل فيها. 

 

 ةنسخ   وإىل األمانةترسل هيئة التحكيم إىل األطراف  .3

التحكيم أو  مسطرةمن األمر بإنهاء بتوقيعها ممهورة 

ي حالمن قرار التحكيم المتفق عليه.  
إصدار قرار   وفز

ي  
فز الواردة  األحكام  عليه  عليه، تشي  متفق  تحكيم 

 . 29المادة 

 التحكيم  حكمأو تأويل  تفسي  : 32 المادة

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

ز   غضون تسلمه    يوما (  30) ثالثي  تاري    خ    حكم من 
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يطة  التحكيم   اآلخرين    إشعار ورسر  مانةاأل و األطراف 

 التحكيم. لحكم ا أو تأويال بهذا الطلب، إعطاء تفسي  

 

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

التفسي   التأويل  يعىط  ي غضون  أو 
فز و    كتابة  خمس 

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

التأويل  التفسي   من    أو  وتشي حكم  جزءا  التحكيم 

 . 29دة عليه أحكام الما

 التحكيم  حكم: تصحيح 33 المادة

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

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

إشعار التحكيم   يطة  اآلخرين    ورسر واألمانة األطراف 

ي ال بهذا 
من   حكمالطلب، تصحيح ما يكون قد وقع فز

أخطاء   أي  أو  مطبعية  أو  أو كتابية  حسابية  أخطاء 

أو أي سهو ذي طابع مشابه.   هيئة    وإذا رأتأخرى 

رهالتحكيم أن هذا الطلب   ، أجرت التصحيح له ما يير

ي غضون
ز   فز من تاري    خ تسلم يوما  (  45) خمس و أربعي 

 الطلب. 

 

تجري تلك التصحيحات من  يجوز لهيئة التحكيم أن   .2

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

 إرسال قرار التحكيم. 

 

من قرار   وتشكل جزءا تجرى تلك التصحيحات كتابة   .3

 . 27 أحكام المادة وتشي عليها  التحكيم
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ي  حكم: 34المادة  
ز
 التحكيم اإلضاف

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

) غضون   ز  األمر   ( 30ثالثي  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.   ةمسطر تفصل فيه من طلبات قدمت أثناء  

 

ي   .2
إضافز تحكيم  أن تصدر حكم  التحكيم  لهيئة  يجوز 

 ( ز  ثالثي  غضون  ي 
فز نفسها  تلقاء  من  30من  يوما   )

 تاري    خ إرسال حكم التحكيم. 

 

إذا رأت هيئة التحكيم أن طلب إصدار حكم تحكيم   .3

ي 
فز أكملته  أو  حكمها  أصدرت  ره،  يير ما  له  ي 

إضافز

ز )  تسلم  ( يوما من تاري    خ  45غضون خمس و أربعي 

أن   ورة،  الضز عند  التحكيم،  لهيئة  يجوز  و  الطلب، 

ي يجب أن تصدر ذلك القرار 
تمدد باعتدال المهلة التر

ي غضونها. 
 فز

 

إصدار  .4 ي حال 
ي   حكمأو    تحكيم  حكم  فز

إضافز   تحكيم 

 . 29 تشي أحكام المادة
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 الخامسالقسم 

 التحكيم مصاريف 

 

 المصاريفتعريف : 35المادة 

رسيان  أثناء  التحكيم  مصاريف  محكمة  التحدد   .1

 المسطرة. 

 

: المصاريف ال يشمل تعبي  " .2  " إال ما يىلي

 

ي  -أ
  36المادة    رسوم التسجيل عىل النحو المحدد فز

 القواعد؛  من

لملحق المحددة  اإلدارية  المصاريف   -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 الخير المساعدات   وغي 

 و معقولة؛مصاريف الالزمة لهيئة التحكيم من 

من   -ح األطراف  يتكبده  و قانونية  مصاريف  ما 

تتعلق بالتحكيم، ما دامت هيئة    مصاريف أخرى

 . المصاريف معقول ترى أن مبلغ تلك  التحكيم

 



 

41 

 

أو تصحيحه أو   تحكيمي   حكم فيما يتعلق بتفسي  أي   .3

المواد  بمقتضز  لهيئة  34إىل    32  تكميله  يجوز   ،

تطالب   أن  المشار التحكيم  ي   بالمصاريف 
فز إليها 

 أتعاب إضافية.  ولكن بدون، 2الفقرة 

 

بإنهاء   .4 أمر  صدور  حالة  ي 
هيئة   المسطرةفز قبل  من 

تحديد   المحكمة  عىل  ز  يتعي  مصاريف  التحكيم، 

ي وفقا لتقديرها 
، مع مراعاة تاري    خ  التحكيم بشكل نهان 

ه  المسطرةإنهاء   تقررها  ي 
والعمل التر التحكيم  يئة 

أخرى ذات    وأية ظروفهيئة التحكيم    قدمتهالذي  

 . صلة

 

 لمصاريف التحكيمأي مبلغ يدفع األطراف مخصص   .5

مجموع   التحكيمويتجاوز  حددتها   مصاريف  ي 
التر

المحكمة وفقا للفقرة أعاله يتم إرجاعه إىل األطراف  

ي سبق دفعها. 
ز االعتبار المبالغ التر  مع األخذ بعي 

 التسجيل رسوم : 36 المادة

يجب عىل المدعي دفع رسوم  عند تقديم الطلب،   .1

  خمسة عشر ألف   ( 15000) التسجيل بمبلغ قدره  

ي   . األجنبية  ةأو ما يعادله بالعمل  درهم مغرنر

المؤدا .2 داد    ةالرسوم  لالسير قابلة  تقييدها غي    ويتم 

ي  لفائدة المدعي  
لمصاريف  نصيبه المخصص    إطار فز

   . التحكيم

إذا لم يتم دفع  ال يتم تسجيل الملف من قبل المركز   .3

 رسوم التسجيل وقت تقديم الطلب. 
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 اإلدارية مصاريف : ال37 المادة

وفقا للمبلغ المتنازع    المصاريف اإلداريةيتم تحديد   .1

 عليه وفقا لملحق القواعد. 

 

لجميع  .2 اإلجمالية  القيمة  هو  عليه  المتنازع  المبلغ 

المضادة   الطلبات  ذلك  ي 
فز بما  طلبات الطلبات،  و 

 . المقاصة

 

عندما يتعذر تحديد المبلغ المتنازع عليه عىل وجه  .3

المحكمة   تحدد   ، ز اإلداريةيقي  وفقا   المصاريف 

 لتقديرها، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة. 

 

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

ي ملحق القواعد.  التقيد 
 عن المبالغ المبينة فز

 

ي   زيادةاليمكن   .5
تماإلدارية    مصاريفال  فز  تزويد   ادا 

ب ز  والمحكمي  انمكاتب  األطراف  ز أجل  مي    عقد   من 

 عمل. جلسات ستماع أو اال  اتجلس

ز ونفقات  أتعاب  : 38 المادة  المحكمي 

هيئة   .1 أتعاب  مبلغ  تحديد  لمبلغ وفقا    التحكيميتم 

اع  ز  وفقا لملحق القواعد. اليز

 

لجميع  .2 اإلجمالية  القيمة  هو  عليه  المتنازع  المبلغ 

وطلبات   المضادة  الطلبات  ذلك  ي 
فز بما  الطلبات، 

 المقاصة. 
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عندما يتعذر تحديد المبلغ المتنازع عليه عىل وجه  .3

لتقديرها   وفقا  المحكمة  تحدد   ، ز هيئة    أتعاباليقي 

 مراعاة جميع الظروف ذات الصلة. التحكيم، مع  

 

األ .4 عىل  فقط  الحصول  التحكيم  لهيئة  تعاب يحق 

ي تعتير المحددة وفقا لملحق القواعد،  
مصادق    والتر

قبل  عليها   قبول  المن  عند  يعتير مهمتهمحكم   .

تحديد المحكمة ألتعاب هيئة التحكيم وفقا لمحلق 

 يخضع للمراجعة.  وقد ال القواعد نهائيا 

 

الذي تم رفضه أو الطعن فيه وفقا للقواعد المحكم   .5

األتعاب.  عىل  الحصول  له  يحق  عىل  ال   ويجب 

رفضه تم  الذي  فيه  المحكم  الطعن  يعوض    أو  أن 

أ ان عن  ز أثناء   يمي  اقتضاها  قد  يكون  أتعاب جزئية 

 المسطرة. 

 

الصارم   .6 االمتثال  التحكيم  هيئة  تضمن  أن  يجب 

بحيادها   المتعلقة  األخالقية  اماتها  ز ونزاهتها  اللير

ي عالقتها باألطراف  وشفافيتها 
، يجب أال وبالتاىلي .  فز

مع    ، مبارسر غي   أو  مبارسر  بشكل  المحكم،  يدخل 

اتفاقيات   ي 
فز أو ممثليهم،  أو  األطراف  بأتعابه  تتعلق 

يقبل، تحت أي ظرف   ويجب أال ،  مصاريف التحكيم

أو  مبارسر  بشكل  االمتيازات،  أو  الهدايا  الظروف  من 

غي  مبارسر من أحد األطراف أو من ينوب عنهم سواء  

ها أو بعده.  مسطرةقبل بدء   التحكيم أو أثناء سي 
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 مصاريف تقسيم ال  : 39المادة 

التحكيمتكون   .1 عىل   مصاريف  المنطق  حيث  من 

خارسة األطراف  أو  الطرف  ومع  .  المسطرة  حساب 

األطراف،  ذلك ز  بي  توزيعها  التحكيم  لهيئة  يجوز   ،

ي ظروف القضية. 
 حسب الحد الذي تراه مناسبا فز

 

، أو إذا رأت ذلك  .2 ي
ي القرار النهان 

تحدد هيئة التحكيم فز

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

ز   د يتعي  األطراف  أحد  نتيجة  عىل  آخر  لطرف  فعه 

 قرار التقسيم. 

 : توفي  الرسوم  40المادة 

المحكمة، وفقا  الجواببمجرد استالم   .1 ز عىل  يتعي   ،

المخصص  المبلغ  تحديد  الخاص،  لتقديرها 

 و مصاريف هيئةأتعاب  لتغطية    لمصاريف التحكيم

وال وأي  مصاريف  التحكيم  أخرى مصاريف  اإلدارية 

ي  
يتكبدها المركز فيما يتعلق بالتحكيم والطلبات التر

 المحالة إليه من قبل األطراف. 

 

دفع   .2 يتم  ذلك،  خالف  عىل  األطراف  يتفق  لم  ما 

تحدده   الذي  متساوية  التسبيق  بحصص  المحكمة 

 من قبل األطراف. 

 

التحكيم، يجوز للمحكمة أن تطلب من   مسطرةأثناء   .3

 األطراف إيداع مبالغ إضافية. 
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إعادة .4 وضعتها    يجوز  ي 
التر األحكام  مبلغ  تقييم 

أثناء   وقت  أي  ي 
فز يحق   مسطرةالمحكمة  التحكيم. 

من   جزء  دفع  طرف  ألي  المستحق دائما  التسبيق 

عىل أي طرف آخر إذا لم يقم هذا األخي  بدفع الجزء  

 المستحق. 

 

ي   لمبلغ المطلوب إيداعهالكىلي لتسديد  الإذا لم يتم   .5
فز

عشر  غضون   تاري    خ    يوم  (15) خمسة  استالم من 

العامة    ،الطلب األمانة  حتر  األطراف    بإشعار تقوم 

أو أكي  من تسديد المبلغ المطلوب. إذا   هميتمن أحد

تدعو  المطلوب،  المبلغ  عليه  المدع  يسدد  لم 

األمانة العامة المدعي لدفع المبلغ بدال من المدع 

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

بتعليق   تأمر  أن  لمدة التحكيم    مسطرةللمحكمة 

واحد   شهر  اإلجرائيةأقصاها  اآلجال  انقطاع   مع 

مسطرة   بانهاء  تأمر  أن  أو  القواعد،  ي 
فز المحددة 

ي الحالة عدم تشكيل الهيئة التحكيمية أو التحكيم  
فز

ي  
فز بعد  تبدأ  لم  أن  المسطرةإذا  للمحكمة  يجوز   .

بتعليق  األمر  التحكيم  هيئة  من  مسطرة    تطلب 

 إنهاؤها. أو  التحكيم لمدة شهر واحد 

يبةال: 41 المادة  القيمة المضافة   عىل ضز

ي ملحقة القواعد   و االتعاب الواردةالمصاريف  جميع  
 فز

يبة عىل القيمة المضافة  . مشمولة بالضز
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 السادس القسم 

 مختلفات

 : قاعدة عامة 42المادة 

الحاالت   جميع  ي 
ي الفز

فز ضاحة  عليها  المنصوص  غي  

المحكمة    القواعد  التحكيم، يجب عىل  ي   وهيئة 
المضز

ان قدما عىل أساس قواعد  ز  . التحكيم لمي 

اعات واجب التطبيق : القانون 43المادة  ز  وحل اليز

التحكيم من قبل   مسطرةأي نزاع ناتج أو متعلق بإدارة  

ي  المغرنر للقانون  يخضع  للقواعد  وفقا  المحكمة 

الدار  مدينة  لمحاكم  الحضي  ي 
القضان  واالختصاص 

 البيضاء )المغرب(. 

 القواعد  ملحقات : 44المادة 

 جزء ال يتجزأ من هذه القواعد. الملحقات تشكل 
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 القواعد ملحقات 

  *اإلداريةالمصاريف : 1الملحق 

اإلدارية   مصاريف ال

ي   للمركز بالدرهم المغرن 

اع    ز اليز قيمة 

ي     بالدرهم المغرن 

18.000 

 

500.000أقل من   

 

ز  27.000 و    500.001بي 

1.000.000 
 

ز  38.000 و   1.000.001بي 

.500.0002  
 

ز  57.000   500.0012.بي 

000.0005.و  
 

ز  70.000 و   5.000.001بي 

8.000.000 
 

ز  98.000 و   8.000.001بي 

16.000.000 
 

ز  132.000   16.000.0001بي 

32.000.000و   
 

ز  178.000 و   32.000.001بي 

64.000.000 

ز  214.000 و   64.000.001بي 

128.000.000 
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 إىل أتعاب هيئة التحكيم  المصاريف اإلدارية*تضاف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز  322.000   128.000.001بي 

256.000.000و   

ز  438.000   256.000.001بي 

500.000.000و   

580.000 

 

أكي  من  

500.000.000 
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 أتعاب هيئة التحكيم : 2الملحق 

أتعاب هيئة التحكيم  

ي   بالدرهم المغرن 

اع    ز قيمة اليز

ي     بالدرهم المغرن 

 : 18.000الحد األدنز  

49.000الحد األقض:   

 

500.000أقل من   

 

 : 40.000الحد األدنز  

112.000الحد األقض:   

ز  و    500.001بي 

1.000.000 

 

 : 64.000الحد األدنز  

157.000الحد األقض:   

ز  و   1.000.001بي 

.500.0002  

 

 : 94.000الحد األدنز  

248.000األقض: الحد   

ز    500.0012.بي 

000.0005.و  

 

 : 131.000الحد األدنز  

356.000الحد األقض:   

ز  و   5.000.001بي 

8.000.000 

 

 : 198.000الحد األدنز  

495.000الحد األقض:   

ز  و   8.000.001بي 

16.000.000 

 

 : 276.000الحد األدنز  

612.000الحد األقض:   

ز  و   16.000.001بي 

32.000.000 

 : 356.000الحد األدنز  

843.000الحد األقض:   

ز  و  32.000.001بي 

64.000.000 
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 : 498.000الحد األدنز  

الحد األقض: 

1.290.000 

ز  و  64.000.001بي 

128.000.000 

 : 676.000الحد األدنز  

الحد األقض: 

1.780.000 

ز   128.000.001بي 

256.000.000و   

 : 876.000الحد األدنز  

الحد األقض: 

2.690.000 

ز   256.000.001بي 

500.000.000و   

 : 1.220.000الحد األدنز  

الحد األقض: 

3.760.000 

أكي  من  

500.000.000 
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ان 3الملحق  ز  : النظام الداخىلي لمي 

 ديباجة 

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

المساطر   تدير  مستقلة  لتسوية مؤسسة  البديلة 

ان ز  . 2المنازعات وفقا لقواعد مي 

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

لدى  العامة  األمانة  بمساعدة  والوساطة  التحكيم 

"( العامةالمحكمة  العام  األمانة  أمينها  ادارة  تحت   ،)"

النظام  ي 
فز األساسية  أنظمتها  عىل  التنصيص  تم  ي 

والتر

ان.  ز  الداخىلي لمي 

ان الم ز  ادة األوىل: مي 

ان، لألمانة العامة وللمحكمة حل   ز ال يجوز لمؤسسة مي 

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

 : ان فيما يىلي
ز  مي 

تسيي  مساطر التحكيم الداخلية والدولية طبقا   -أ

ان؛  ز  لقواعد مي 

ي إطار مساطر  -ب 
المعلومات والمساعدة فز تقديم 

ان؛ و التحكيم والوساطة الخا ز  ضعة لقواعد مي 

بجميع  -ت  والوساطة  التحكيم  مساطر  استقبال 

بالرقم   الكائن  ان  ز مي  بمقر  شارع    28أنواعهما 

يوسف البيضاء،  ،3الطابق    ،موالي   الدار 

 
  قواعد و الرقمي،  التحكيم قواعد و  التحكيم،   قواعد على االطالع يمكن 2

  قواعد )" و قواعد الوساطة  الرقمي المعجل  التحكيم  قواعد ، المعجل  التحكيم 

 adr.com-www.mizan  لميزان الرسمي  ععبر الموق"( ميزان

http://www.mizan-adr.com/
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ي هذه الحالة مسؤوال    المغرب. 
ان فز ز وال يكون مي 

لجميع   مالئمة  ظروف  توفي   يخص  فيما  إال 

وجلساتهم   اجتماعاتهم  لتنظيم  األطراف 

نسيق مع هيئة التحكيم أو الوسيط أو دفاع بالت

 األطراف أو أحد 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  

ي  
فز مهامها  تمارس  أعمالها وهي  ي 

عن  فز تام  استقالل 

ان ومكوناته.  ز  مي 

ي قواعد  .2
ات فز ي أي وقت إجراء تغيي 

يمكن للمحكمة فز

مجال  ي 
فز المستقبلية  التطورات  حسب  عىل  ان  ز مي 

 التحكيم والوساطة. 

 تشكيل المحكمة  : 3 المادة

ي التتألف   .1
وأثتز األقل  عىل  أعضاء  ثالثة  من  محكمة 

 .  عشر عضو عىل األكي 

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

ز  اح من األمي 
ان.  العام لدىبناء عىل اقير ز  مي 

ز أعضاء محكمة التحكيم بموجب هذه القواعد،   .3 يعي 

بمن فيهم، الرئيس ونائبه، لمدة ثالث سنوات قابلة 

 للتجديد. 



 

53 

 

محكمة  .4 أعضاء  أحد  منصب  أصبح  ما  حالة  ي 
فز

ة واليته، يتم  التحكيم شاغرا ألي سبب كان خالل فير

ز  يتع الوالية ي  نهاية  إىل  محله  ليحل  جديد  عضو 

 األصلية. 

كما   .5 مجانية.  التحكيم  محكمة  أعضاء  مهام  تكون 

عن  تنتتج  أن  يمكن  ي 
التر المصاريف  جميع  تعوض 

تقديم   لمهامهم من خالل  ممارستهم  أثناء  األعضاء 

 الوثائق الداعمة إىل األمانة. 

يحرص أعضاء المحكمة عند موافقتهم عىل مهامهم   .6

والحياد وطيلة والي اهة  ز باليز ام  ز االلير الحياد    تهم عىل 

ان ز مي  لقواعد  الخاضعة  المنازعات  هم إزاء  كما   ،

ون عىل إطالع اللجنة التوجيهية كتابة عىل أي  مجير

ي المصالح. 
 حالة تضارب فز

 : رئاسة المحكمة 4المادة 

 يتوىل رئاسة المحكمة رئيسا ونائبه تعينهم المحكمة.  .1

جم .2 اتخاد  ونائبه  للرئيس  االزمة  يجوز  القرارات  يع 

يطة إعالم المحكمة  والعاجلة نيابة عن المحكمة، رسر

 . خالل أقرب اجتماع لها

 : 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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االتصال   .3 طريق  عن  تجتمع  أن  للمحكمة  يمكن 

بالفيديو حرصا عىل حضور جميع أعضاءها عندما ال  

وريا يكون وجودهم المادي   . ضز

  تجتمع المحكمة بناء عىل دعوة من رئيسها أو نائبه  .4

ي 
تقتضز عندما  العام  ز  األمي  من  دعوة  عىل  بناء  أو 

   ظروف استثنائية ذلك. 

( من 2بوجود اثنان ) ال يجوز للمحكمة أن تتداول إال   .5

 أعضاءها عىل األقل. 

التامة،  .6 الشية  ي 
فز المحكمة  اجتماعات  تنعقد 

مفتوحة  االجتماعات  تكون  الغاية  هذه  ولتحقيق 

ي األمانة  ئها أمام أعضا
وحدهم. غي  أنه   العامة  وموظقز

ورة ذلك وبشكل   إذا رأى ضز المحكمة  يجوز لرئيس 

هذه  لحضور  آخرين  أشخاص  دعوة   ، ي
استثنان 

ام االجت باحير المدعوون  األشخاص  م  ز يلير ماعات. 

 الطابع الشي لهذه االجتماعات. 

ي أعدتها  .7
التر جميع الوثائق المحالة عىل المحكمة أو 

ة لها طابع رسي.   هذه األخي 

األعضاء   .8 أصوات  بأغلبية  المحكمة  قرارات  تتخذ 

ي حالة تساوي األصوات يرجح صوت  
ين وفز الحاضز

 .  رئيس المحكمة

 القرارات  : تعليل6المادة 
المحكمة كل   .1 يمكن القرارات  تعلل  عنها.  الصادرة 

تمدها  أن  المحكمة  من  تطلب  أن  اع  ز اليز ألطراف 

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. القرارات ال تقبل  .2

 : اللجنة التوجيهية 7المادة 

ز العام، اللجنة التوجيهية   .1 يشكل الرئيس ونائبه واألمي 

ان )" ز  "(. اللجنة التوجيهيةلدى مي 

ي ال تدخل   .2
تتخذ 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 إليها. التوجيهي
 ة، من أجل البت فز

ي   .3
التر القرارات  عىل كل  المحكمة  أعضاء  إطالع  يتم 

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 تتخذ   .5 بأغلبية  التوجيهية  اللجنة  قرارات 

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

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

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

مساعدة  عىل  مسؤولة  وتكون  التوجيهية،  اللجنة 

بجميع   تزويدها  ذلك  ي 
فز بما  أعمالها  ي 

فز المحكمة 

 المعلومات و الوثائق األساسية التخاذ قراراتها. 

المهام  .2 جميع  عن  مسؤولة  العامة  األمانة  تكون 

وال التحكيم  بمساطر  المتعلقة  ي اإلدارية 
التر وساطة 

الغاية   هذه  ولتحقيق  ان.  ز مي  قواعد  بموجب  تتم 

 تكون السيما 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 التحكيم وال ز وسيط 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 

 والمساعدة االداريةضمان تتبع جميع المراسالت   -ث 

اعاتألطراف   ز ان    ةالخاضع  اليز ز مي  وكذلك  لقواعد 

 ؛ والوسيطالتحكيم  هيئة

إعالم   -ج إىل  الرامية  الوثائق  وكل  المذكرات  إعداد 

 األطراف والمحكمون و الوسطاء؛ 

للمساطر  -ح المالية  الجوانب  ومتابعة  تنظيم 

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

التحكيم   إلجراءات  ان  ز مي  مكاتب  استخدام 

 بهم.  والوساطة الخاصة

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

العام  ز  األمي  عليه  يوقع  خاص  تفويض  حالة  ي 
فز إال 

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. 

بقر  .5 اآلمنة  سجالتها  ي 
فز العامة  األمانة  ارات  تحتفظ 

المحكمة ونسخ من المراسالت الهامة الموجهة من 

األطراف إىل  العامة  األمانة  والمحكمون    قبل 

 . والوسطاء 

ز األمانة العامة والمحكمة  9المادة   : العالقة بي 

العام، جهاز   .1 ز  األمي  ي ذلك 
بما فز العامة  األمانة  تعتير 

 مستقل عن المحكمة. 

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

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

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

اع عير التحكيم المعجل   ز
ي اليز

حل ودي، يتم الفصل فز

حسن   قانون  رجل  قبل  من  واحد  شهر  غضون  ي 
فز

ز السمعة   سيتعي  أساس    والذي  عىل  الحكم  عليه 

 طعن. لل وغي  قابلنهائيا   التحكيمحكم . يكون عادل
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 : الرسية 10المادة 

طابع رسي .1 العامة  واألمانة  المحكمة  ألعمال   يكون 

 . مطلق 

تحافظ المحكمة واألمانة العامة عىل الشية المطلقة  .2

األطراف   يتفق  لم  ما  والوساطة،  التحكيم  لمساطر 

 عىل غي  ذلك. 

ان 11 المادة ز  : النظام الداخىلي 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  ال  جزء  ان  ز لمي  الداخلية  القواعد  تشكل 

ان.  ز  قواعد مي 

 

 

 

 

 

 






