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 ديباجة 

ان   ز مي  )"  للتحكيممركز  أو المركزوالوساطة   "

ان " ز مساطر  مي  بإدارة  تقوم  مستقلة  مؤسسة   )"

الالوساطة   لقواعد  ان    وساطةوفقا  ز مي  ي 
فز

 "(. القواعد )"

مرن يهدف اىل   إطار تهدف هذه القواعد اىل انشاء  

ز   اع بي  ز
ز طرف حل اليز ز  من خالل  او اكير    ي  طرف  تعيي 

ابرام صلح    يقوم بتسهيلالوسيط،  يدىع  محايد  ثالث  

اعينهي   ز  )"الوساطة"(.  كليا أو جزئيا اليز

  من قبل محكمة التحكيم وساطة  تتم إدارة إجراءات ال

ان   ز العامة    "(المحكمة)"بمي  األمانة  بمساعدة 

و  )"األمانة"( العام  أمينها  إدارة  تم   تحت  ي 
الت 

ي  
النظام الداخىلي التنصيص عىل أنظمتها األساسية فز

ان ز  . 1بمي 

 

 

 

 

 

 

 

 
ان مرفق بهذه القواعد.  1 ز  النظام الداخىلي لمي 
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ان  ز ي لمي   بند الوساطة النموذج 

ي اللجوء إىل  
الوساطة يوصي المركز األطراف الراغبة فز

ي التاىلي ب ا للقواعد بإدراج البند النموذج 
ً
ان وفق ز ي    مي 

فز

 : عقودهم

تم  «   أو يتعلق   تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد   يَ

  لقواعد الوساطة لمركز   الوساطة وفقا عن طريق    به

ان ل ز  الوساطة. لتحكيم و مي 

 ]المدينة و / أو البلد [هو الوساطة مقر 

  ] » … [اللغة هي الوساطة لغة 

األطراف   عىل  المركز  ح  ترغب  يقير ي 
ي  التر

ز
عرض ف

عىل مسطرة التحكيم إذا الوساطة ثم    عىل  ا نزاعه

   : ان يضيفوا ما يىلي لزم األمر ذلك، 

ي حالة فشل « 
اع بشكل    فسيتم  الصلح     فز ز تسوية اليز

ي 
طريق    نهائ  وفقا عن  التحكيم   التحكيم  لقواعد 

بمركز   لالخاصة  ان  ز قبل مي  من  الوساطة  و  لتحكيم 

 وفقا لهذه القواعد."   ممحكم واحد أو أكير يتم تعيينه

 ]المدينة و / أو البلد [ مقر التحكيم هو 

 ] … [ مكان التحكيم هو 

  » ]  … [اللغة  التحكيم هي لغة 
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 جدول المحتويات 

 احكام عامة  المادة األوىل: 

ي حالة لمركز ل اللجوء : 2المادة  
   وجود اتفاق مسبق فز

ي  اللجوء للمركز  : 3المادة  
 غياب اتفاق مسبق حالة فز

ز الوسيط  : 4المادة     تعيي 

 الوساطة  مقر  ولغة  : 5المادة  

 سي  المسطرة  : 6المادة  

 نهاية المسطرة : 7المادة  

  المسطرة تكاليف  : 8المادة  

  الرسية : 9 المادة

 التمثيل والمساعدة  : 10المادة  

انبمحكمة التحكيم والوساطة  : 11المادة   ز    مي 

 تحديد المسؤولية  : 12المادة  

اعات: 13لمادة ا ز  القانون واجب التطبيق وحل اليز

 ملحقات القواعد : 14المادة  

 ملحقات القواعد

 المصاريف اإلدارية : 1الملحق 

 الوسيط : أتعاب 2الملحق 

ان : 3الملحق  ز  النظام الداخىلي لمي 
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 المادة األوىل: احكام عامة 

اع القائم  .1 ز تتم الوساطة بناء عىل طلب أطراف اليز

المستقبىلي  أحد  كما    ،أو  طلب  عىل  بناء  تتم 

ز باتفاقية  األطراف أو كليهما عندما يكونوا ملزمي 

 وساطة. 

 

 أيضا: يتم اللجوء للوساطة   .2

    

الطرف الذي يرغب أن يقوم بناء عىل طلب   . أ 

اح هذه الوساطة وإذا  ض   المركز باقي  لم يعي 

 ؛الطرف االخر عن ذلك

ي   طلب أحد األطرافبناء عىل   . ب 
الذي يرغب فز

الوساطة   اح    التحكيم، مسطرة  اثناء  اقي 

يطة   ؛ والطرف االخر أن يقبل شر

اح من المركز عندما يتم تقديم   بناء . ت  عىل اقي 

اح  ويرى  طلب تحكيم   اقي  يمكن  أنه  المركز 

يقبلوا  أن  يطة  شر األطراف  عىل  وساطة 

اح.   االقي 

 

إىل  .3 اللجوء  عىل  الطرفان  يتفق  عندما 

للقواعد،   وفقا   يخضعان سفانهما  الوساطة 

الوساطة،   تاري    خ تقديم  ي 
السارية فز للقواعد 

ا عىل الخضوع للقواعد المعمول ايتفقما لم  

ي تاري    خ ابرام اتفاق الوساطة. 
 بها فز
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للمركز  2المادة   اللجوء  حالة  :  ي 
ز
اتفاق  ف وجود 

 مسبق 

باللجوء إىل الوساطة   .1 يبادر  يجب عىل كل طرف 

للقواعد   يقدم  وفقا  الوساطة  طلب  أن 

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

يد   ي الي 
وئز المتسلم بشكل صحيح من قبل   اإللكي 

يد  مع  األمانة   بي  الطلب  نفس  ارسال  ورة  ضز

مضمون. تخطر األمانة العامة الطرف الذي قدم 

 الطلب أنها قد استلمته.  
 

ي التاري    خ الذي    وساطةتعتي  مسطرة ال .2
قد بدأت فز

فيه   االخرى او   اآلخر الطرف  يتسلم    االطراف 

 من قبل األمانة. المقدم وساطة اإلشعار بال
 

 يتضمن الطلب البيانات التالية:  .3

 

اع عىل  -أ ز  الوساطة؛ المطالبة بإحالة اليز

وصفاتهم  -ب  وتسمياتهم  األطراف  أسماء 

 ومعلومات االتصال الخاصة بهم؛ 

االتصال  -ت  ومعلومات  والعنوان  الكامل  االسم 

ي 
 الوساطة؛ ألي شخص يمثل المدىعي فز

ي مستند  عقد أو    أيتحديد   -ث 
نشأ عنه   اخر  قانوئز

اع أو بشأنه، أو وصفا موجزا للعالقة ذات   ز اليز

من  أو صك  عقد  عدم وجود  حال  ي 
فز الصلة 

 ذلك القبيل؛ 

المبلغ   -ج بقيمة  وبيانا  للدعوى  موجزا  وصفا 

 المطالب به، إن وجد؛

 موضوع الطلب وأساسه؛ و  -ح
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احا بشأن   -خ  ،آجالها و الوساطة  لغة مسطرة  اقي 

هذه   الوساطة. مسطرة    ومقر  المدىعي  يقدم 

ي 
فز عليها  االتفاق  عدم  حالة  ي 

فز ات  المؤشر

 . الوساطة  اتفاقية

ي تم االستناد عليها،  -د 
ز اتفاقية الوساطة الت   تعيي 

ط    ة أو أي   عقد وساطة  وساطة او سواء كان شر

ان؛ ز  و إشارة إىل قواعد وساطة مي 

ز  كل   -ذ  جميع   للوسيط  بإجماعتعيي  قبل  من 

ز جميع األطراف عىل او    األطراف أي اتفاق بي 

قبل    صفات من  تعيينه  سيتم  الذي  الوسيط 

ي 
ك، و فز ز مشي  ي حالة غياب تعيي 

المحكمة فز

اح   حالة عدم وجود مثل هذا االتفاق، أي اقي 

 يتعلق بصفات الوسيط. 

 

األقل   .4 عىل  مصحوبا  الطلب  يكون  أن  يجب 

 بالوثائق التالية: 

 

ي  إثبات   -أ
فز المحددة  التسجيل  رسوم  دفع 

 القواعد؛ و 

اتفاق   -ب  من  إما الوساطة  نسخة  يكون  الذي 

ال ط  شر العقد    وساطةمحتوى  ي 
فز المدرج 

اع، أو النص الكامل لعقد ال ز وساطة موضوع اليز

م اع.  المي  ز  بعد نشوء اليز

 

بإحدى  إذا   .5 ي 
يفز ال  الطلب  هذه  كان  متطلبات 

طرف  من الالمادة، يجوز لألمانة العامة أن تطلب  

الطلب   هذا  قدم  مهلة الذي  داخل  االستدراك 
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المهلة   انقضاء  عند  منح    وما تحددها.  يتم  لم 

األمانة،  تمديد  قبل  من  ي 
ينبغز شطب   كما    يتم 

ي إعادة تقديم نفس  
الملف دون المساس بالحق فز

ي إطار طلب جديد.  الطلبات
ي وقت الحق و فز

 فز

 

لم يتم وضع الطلبات بشكل جماىعي من قبل   إذا  .6

األمانة عىل عدد    األطراف، وعندما جميع   تتوفر 

تم تسديد رسوم   ويكون قد كاف من نسخ الطلب  

عليه    المطلوبة،التسجيل   المدىع  األمانة  تشعر 

الطلب   عىل  االطالع  أجل  وتقديم  من  ومرفقاته 

 عليه.  جوابه

 

عىل   .7 الوساطة  يجب  ي 
فز جوابه المطلوب   تقديم 

ي غضون  "(،  )"الجوابإىل األمانة  
خمسة عرسر  فز

( يوما من تاري    خ استالم الطلب، والذي يجب  15) 

 أن يتضمن المعلومات التالية: 

 

ومعلومات  -أ وصفته  وتسميته  اسمه 

 االتصال الخاصة به؛ 

ومعلومات   -ب  والتسمية  الكامل  االسم 

االتصال ألي شخص يمثل المدىع عليه 

ي ال
 ؛ و وساطةفز

ي    -ت 
فز الواردة  المعلومات  عىل  جواب 

من    2من المادة    3بالفقرة  الطلب، عمال  

 القواعد. 
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ي الوساطة  يجوز لألمانة أن تمنح   .8
أجال المطلوب فز

أن يتضمن طلب   ةطي إضافيا لتقديم الجواب، شر 

احات    مالحظاتالالتمديد     إليهمالمشار  أو االقي 

ي الفقرة 
 القواعد. من  2من المادة  3فز

 

ترسل األمانة نسخة من الجواب إىل الطرف أو إىل   .9

 جميع األطراف األخرى. 

 

عدم الجواب عىل الطلب يؤدي اىل انهاء مسطرة  .10

 الوساطة. 

 

للمركز  3المادة   اللجوء  حالة  :  ي 
ز
اتفاق ف غياب 

 مسبق 

ي حالة عدم وجود اتفاق مسبق   .1
اع   فز ز     عىل إحالة اليز

ي يرغب    ألي طرفيجوز  القواعد،    عىل
التقديم    فز

اآلخر  اح  للطرف  قواعد إحالة    اقي  عىل  اع  ز  اليز

  ه بذلك عن طريق ارسال طلب, ان يقوم  الوساطة

ي  
وئز يد االلكي  ان   ألمانةمع ابراء او عن طريق الي  ز  مي 

الطلب.   لنفس  مضمون  يد  بي  تخطر  متبوعة 

لهذا  استالمها  طلب  قدم  الذي  الطرف  األمانة 

 الطلب. 

 

ي   .2
يجب ان يتضمن الطلب البيانات المشار اليها فز

من    ,3الفقرة    3المادة الفرعية  اىل بفقراتها  )ا( 

  )خ(. 
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يكون  يجب   .3 مصحوبا  ان  يثبت  الطلب  دفع  بما 

 رسوم التسجيل المحددة بالقواعد. 

 

طلب   .4 تسجيل  المركز   األطراف،  أحد فور  يقوم 

طريق  عن  األخرى  األطراف  او  الطرف  بإعالم 

ح بدء   بالتوصل،رسالة مضمونة مع اشعار   ويقي 

ك المركز لذلك   القواعد. المسطرة بإرفاق هذه  يي 

 ( عرسر  خمسة  مهلة  اجل 15الطرف  من  يوما   )

اح   اقي  عىل  الواردة    الوساطة. اإلجابة  االحكام 

من القواعد تطبق عىل    2من المادة    8و  7بالفقرة  

 الجواب. 

 

اع لقواعد  .5 ز عندما يتفق األطراف حول اخضاع اليز

ارسال   يوم  من  تبتدئ  المسطرة  فان  الوساطة، 

 األمانة لألطراف تأكيدا بإبرام هذا االتفاق. 

 

ال   .6 األطرافعندما  اخضاع    يتفق  اع حول  ز اليز

( خمسة عرسر يوما ابتداء  15داخل اجل )   للقواعد 

ي الطلب من قبل الطرف او األطراف  
من يوم تلف 

األمانة   األخرى، قامت  ي 
إضافز اجل  داخل كل  او 

 فان االجراء ال يبتدئ.  بتحديده،

 

ز الوسيط  4المادة    : تعيي 

وسيطا  .1 ك  مشي  بشكل  يعينوا  أن  ز  للطرفي  يجوز 

 عليه من قبل المحكمة. تتم المصادقة 
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عدم  .2 حالة  ي 
ز   فز الطرفي  ز  بي  اتفاق  إىل  التوصل 

 ( عرسر  خمسة  بدأ 15خالل  تاري    خ  من  يوما   )

ز المحكمة بعد استشارة األطراف  المسطرة، تعي 

 . وسيطا أو تعرض عليهم قائمة الوسطاء 

 

عىل   .3 ضمان   المحكمةيتوجب  عىل  تحرص  ان 

استقاللية وحيادية الوسيط الذي تم تعيينه. كما  

ز االعتبار تحري صفات أخرى   المحكمةتأخذ   بعي 

ي الوسيط المحتمل كجنسيته، ومهاراته اللغوية  
فز

اتاحته  ته، وكذلك مدى  وتدريبه ومؤهالته وخي 

 قواعد. للوقدرته عىل إدارة الوساطة وفقا ل 

 

ز  .4 فانه يتوجب عىل هذا   ،الوسيطعندما يتم تعيي 

يعيق  ان  شانه  من  ما  عن كل  اإلفصاح  األخي  

ية ظروف من  أاستقالليته وحيادتيه، وكذلك عن  

أو حول  حيادهنها ان تثي  شكوكا معقولة حول أش

 استقالله. 

 

يوقع   .5 أن  ورة  يجب  إقرارا ضز ز  المعي  الوسيط 

 وكذلك   واستقالليتهحياده    ويثبتبقبول مهمته  

ام عىل إجراء    وقدرتهاستعداده   ز الوساطة مع االلي 

اإلقرار كذلك   يحدد  أن  يجب  بالقواعد.  الصارم 

و   والظروفالوقائع  جميع   الوسيط  يعرفها  ي 
الت 

ي حياده
ي يمكن أن تشكك فز

   . الت 

 

يكون   .6 الوسيط  ال  ز  قبوله  تعيي  بعد  اال  نهائيا 

ز   للمهمة الموكلة اليه.  يجب عىل الوسيط المعي 
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 ( سبعة  غضون  ي 
فز يقدم،  تاري    خ  7أن  من  أيام   )

يؤكد    وموقعا إخطاره بتعيينه، بيانا مكتوبا مؤرخا  

 .  واستعداده واستقاللهحياده 

 

ز من    إذا  .7 ض اي طرف عىل الوسيط المعي 
قبل  اعي 

يقوم    ،المحكمة هي  بإخطارها فانه  وبقية    كتابة 

ذلك اض  االعي  أسباب  موضحا   أجل   االطراف 

تفحص   . االخطار ( أيام من تاري    خ استالم  7سبعة ) 

ع    الواردة و األسباب    المحكمة ي دون  ترسر
  تأخي  فز

ز     وسيط اخر.  تعيي 

 

ي ذلك،  .8
ز يجوز لألطراف، إذا رغبوا فز من   أكير   تعيي 

المحكمة  وسيط اح  اقي  عىل  بناء  أو  قبلهم  .  من 

ي هذه المادة 
تنطبق اإلجراءات المنصوص عليه فز

  عىل كل وسيط.   من القواعد 

 

خلما    .9 عىل  األطراف كتابة  جميع  يتفق  ف الم 

او   ذلك، فان الوسيط ال يتوجب عليه ان يعمل 

او  محكما  او  قاضيا  عمل  ان  له  سبق  قد  يكون 

ي أي  
ا او ممثال الحد األطراف او مستشارا له فز خبي 

يخص   مماثل  اجراء  او  تحكيمي  او  ي 
قضائ  اجراء 

الزال   او  الذي كان  اع  ز ي اليز
الت  المسطرة  موضوع 

 تطبق فيها قواعد المسطرة. 
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 الوساطةولغة مقر : 5المادة  

ي حالة .1
مقر   المحكمةتحدد  عدم اتفاق األطراف،    فز

 الوساطة مع مراعاة ظروف القضية. ولغة 

 المسطرة سي  : 6المادة  

ي اختيار طريقة تسيي  المسطرة  .1
للوسيط الحرية فز

اع وإرادة  ز وفق ما يراه مناسبا بناء عىل طبيعة اليز

 األطراف. 

 

ويد الوسيط  يتوجب عىل   .2 ز األطراف    بعد تعيينه بي 

ي غضون خمسة عرسر ) 
بمذكرة مكتوبة    ( يوما 15فز

وقائع اع    تلخص  ز ي اليز
الت  بها  ستتم    والطريقة 

اىل الوساطة  المذكرة  من  نسخة  ارسال  يتم   .

 األمانة. 

 

ز عىل الوسيط من خالل معامالته   .3 ه يتعي  وتسيي 

األطراف    للمسطرة مع  يتعامل  بإنصاف  ان 

 وحيادية. 

 

للوسيط   .4 مع  يمكن  او التواصل  شفويا  األطراف 

بشكل    كتابة، او  فردي  بشكل  ، سواء   جماىعي

وسيلة   اية  استعمال  يمكن  بعد.  عن  او  حضوريا 

 مؤمنة وموافق عليها من طرف األطراف. اتصال 

 

الوسيط   .5 إشارة  رهن  يضع  ان  للمركز  يمكن 

المركز من اجل عقد جلسات    واألطراف مكاتب
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زم،  الوساطة جدول  وجود  يطة  شر ي  وذلك 
تز

 . االضافيةمسبق وأداء المصاريف االدارية 

 

جميع   .6 عىل  يتوجب  اجتماع  كل  انعقاد  قبل 

األطراف ان يرسلوا للوسيط الئحة تتضمن هوية 

ون االجتماعاألشخاص الذين   . سيحضز

 

األمانة كتابة  يبلغ  ان  طرف  يتوجب عىل كل   .7  إىل 

والطرف الشخص  ب  االخر،  والوسيط  هوية 

اع  المسموح له ز باسم هذا الطرف   بوضع حد لليز

 وبالنيابة عنه. 

 

قبل األطراف   بحرية منمدة مهمة الوسيط  تحدد   .8

يطة ان  بناء عىل  اح من الوسيط او األمانة، شر اقي 

ابتداء من يوم   أشهر (  3ال تتجاوز المدة الثالثة ) 

لمهمته.   الوسيط  يجوز   ومعقبول  ذلك، 

تمديد   ، و بعد موافقة الوسيط و المركز،لألطراف

 مدة االجراء كتابة. 

 

باتفاق إال  للوسيط ان يعدل عن مهمته  ال يمكن   .9

او    والمحكمة  األطراف ذلك  انقضاء  عىل  بعد 

د السابقة  بالفقرة  المحددة  يتمكن  المدة  ان  ون 

 األطراف من ابرام صلح. 

 

للوسيط   .10 ايمكن   وجهات   ومقارنة  ألطرافسماع 

اع  لنظرهم   ز لليز حل  إيجاد  من  الناشر   تمكينهم 

للوسيط    بينهم.  األطراف   أيضا،يمكن  وافق  إذا 
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يطالب بإجراء   الغي  وانإىل ان يستمع  ،عىل ذلك

اع.  ز ة من شانها توضيح اليز   كل خي 

نية  يتوجب عىل كل األطراف ان تتضف بحسن   .11

 . وساطةمسطرة ال طيلة

 

 : نهاية المسطرة 7المادة  

تنتهي مسطرة الوساطة عند وقوع أي حدث من   .1

 التالية: االحداث 

 

 ؛  وثيقة الصلحعىل    والوسيطتوقيع األطراف   -أ

قيام أي طرف بإخطار سواء الطرف االخر او  -ب 

متابعة  عدم  بنية  واألمانة    والوسيط  األخرى

 ؛ الوساطة

األطراف    -ت  بإخطار  الوسيط  واألمانة قيام 

(  2)   الوساطة،فشل  (  1بعد ) مهمته    بإكمال

لإلجراء   المحددة  المدة  ) انتهاء  وقوع 3أو   )

عن  حدث   الوسيط  يعيق  ان  شانه  من 

 ؛ أو استكمال مهمته

للوس -ث  األمانة  بوقف    ولألطرافيط  اخطار 

طة نتيجة عدم أداء مصاريف الوسا  مسطرة

 المسطرة. 

 

بنسخة .2 األطراف  وثيقة    اصلية  يحتفظ كل  من 

الصلح عند نهاية االجراء. يرسل الوسيط نسخة 

 . لألمانةمنها 
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 : مصاريف المسطرة 8المادة  

المحكمة مصاريف مسطرة الوساطة خالل  تحدد   .1

 اإلجراءات. 

 تتضمن المصاريف فقط:  .2

 

 ؛ رسوم التسجيل عىل النحو المحدد أدناه -أ

لملحق  -ب  طبقا  المحددة  اإلدارية  الرسوم 

   القواعد؛

ز   -ت  المشاركي  الوسطاء  أو  الوسيط  أتعاب 

 القواعد؛ المحددة طبقا لملحق 

معقولة  األخرى النفقات  الو التنقل  مصاريف   -ث 

الوسطاء  أو  الوسيط  قبل  من  أجريت  ي 
الت 

 ؛ والمشاركون

أي   -ج أو  ة  للخي  المعروضة  المعقولة  الرسوم 

أخرى مطلوبة من ط الوسيط مساعدة  رف 

 أو الوسطاء المشاركون. 

 

عند تقديم الطلب يجب عىل الطرف الذي تقدم  .3

قيمته   بمبلغ  التسجيل  رسوم  يدفع  أن  بالطلب 

ة آالف )  ي أو ما يعادلها  000. 10عرسر ( درهم مغرئ 

 بالعملة األجنبية. 

 

داد   .4   ويتم تقييدها رسوم التسجيل غي  قابلة لالسي 

ي  
نصيبه   إطار لفائدة الطرف الذي تقدم بالطلب فز

 المخصص لمصاريف الوساطة. 
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تحديد   .5 اإلدارية  يتم  الوسيطالرسوم  أو   وأتعاب 

طبقا  اع  ز اليز مبلغ  حسب  المشاركون  الوسطاء 

 لملحق القواعد. 

يت .6 المبلغعندما  تحديد  عىل   عذر  عليه  المتنازع 

ز الوجه   اإلدارية   ،يقي  تحدد المحكمة المصاريف 

لتقديرها  الظروف    ،وفقا  جميع  مراعاة  ذات  مع 

 الصلة. 

 

عىل  تجي  األمانة األطراف    ،بدء اإلجراءاتبمجرد   .7

يدفع   تكاليف  مبلغ  هو االجراءات  غطي  كما 

ي ملحق القواعد.  
المبلغ  يتم أداء  منصوص عليه فز

ز  الطرفي  ز  بي  لم  بالتساوي  ما  عىل    اإلتفاقيتم  ، 

 خالف ذلك. 

 

دفع   .8 يتعذر  لألمانة  المبلغ  عندما  يمكن  المعتمد 

تنهي  توقيف   الوضعية.  تسوية  حت   االجراء 

ز يوما من فشل التذكي    اإلجراء األمانة بعد ثالثي 

 بالتسوية. 

 

الغي   .9 الرصيد  تسوية  ي 
فز الحق  طرف  لدى كل 

ي حالة عدم دفع الطرف االخر نصيبه. 
 المدفوع فز

 

يتحمل أي طرف مسؤولية أي نفقات أخرى اال  .10

 إذا اتفق األطراف عىل خالف ذلك. 
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ملحقجميع   .11 ي 
فز الواردة  واالتعاب   االمصاريف 

يبة عىل القيمة المضافة.   لقواعد مشمولة بالضز

 : الرسية 9 المادة

م بالرسية المهنية تجاه  .1 ز يجب عىل الوسيط ان يلي 

او  ذلك  خالف  القانون  ط  يشي  لم  ما  األطراف 

ز عىل خالف ذلك.   مالم يتم اتفاق الطرفي 

 

اإلجراءات .2 جميع    والوثائق   والمفاوضات  تظل 

شية ي  مالم    واالتفاقيات 
خالف القانون  يقتضز

 عىل خالف ذلك. الطرفان  او يتفق ذلك 

 

والتقارير يمكن  ال   .3 الوسيط  باستنتاجات  االدالء 

تحكيمية  او  قضائية  هيئة  أي  أمام  يجمعها  ي 
الت 

ط القانون خالف ذلك او  اع مالم يشي  ز ي اليز
تنظر فز

ز عىل غي  ذلك.   مالم يتفق الطرفي 

 

 : التمثيل والمساعدة 10ة الماد 

يمكن لكل طرف ان يتم تمثيله او مساعدته من  .1

 طرف اشخاص من اختياره. 

 

و يمكن   .2 وقتلألمانة  أي  ي 
فز بمبادرة   ،الوسيط 

بناء عىل طلب   او  ز   أحد منهما  ان يطلبا    ،الطرفي 

الصالحيات   اثبات  يحددانه  الذي  بالشكل 

 لممثل كل طرف. المخولة 
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ان 11المادة   ز  : محكمة التحكيم والوساطة مي 

المخول لها إدارة المؤسسة الوحيدة  هي  المحكمة   .1

وفقا   الوساطة  لهذا مساطر  وتتوفر  للقواعد 

لضمان   السلطات  أوسع  عىل  تنفيذ الالسبب 

 . الوساطةإلجراءات السليم 

 

بالموافقة عىل اللجوء إىل مسطرة الوساطة وفقا  .2

 للقواعد، يقبل األطراف أن تدار المسطرة من قبل

 المحكمة. 

 

 : تحديد المسؤولية 12المادة  

الم .1 الخطأ  الجسيمتباستثناء  او  يتنازل   ،عمد 

القانون  به  يسمح  مدى  اقض  اىل    األطراف 

والمركز وأي    المنطبق عن أي ادعاء عىل الوسطاء

يعينه الوسيط بسبب أي فعل او تقصي     شخص

 متعلق بالوساطة. 

 

التذكي  كلما   .2 االمر  يتم  يمارس لزم  الوسيط  بان 

ي استقالل تام تجاه المركز واجهزته
 . مهامه فز

 

اعات 13المادة   ز  : القانون واجب التطبيق وحل اليز

الوساطة من   بإدارة مسطرة  او متعلق  ناتج  نزاع  أي 

ي   قبل المحكمة وفقا للقواعد يخضع للقانون المغرئ 

ي الحضي لمحاكم مدينة الدار 
واالختصاص القضائ 

 البيضاء )المغرب(. 



 

19 

 

 القواعد: ملحقات 14المادة  

القواعد  تشكل   هذه  ملحقات  من  يتجزأ  ال  جزءا 

 القواعد. 
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 ملحقات القواعد  

 

 *: المصاريف اإلدارية1الملحق 

 

للمركز   المصاريف اإلدارية 

ي   بالدرهم المغرب 

اع بالدرهم    ز قيمة اليز

ي    المغرب 

12.000 

 

300.000أقل من   

 

19.000 

 

ز  و   00.0013 بي 

1.000.000 

 

28.000 

 

ز  و   1.000.001بي 

2.500.000 

 

41.000  

 

ز    2. 00.0015بي 

000.0005.و  

 

ز  62.000 و   5.000.001بي 

8.000.000 

 

78.000 

 

ز  و   8.000.001بي 

16.000.000 

 

98.000 

 

ز  و   16.000.0001بي 

32.000.000 
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*تض                           اف المص                           اريف اإلداري                           ة إىل أتع                           اب 

 الوسيط. 

 

 

 

 

 

 

 

ز  112.000 و   32.000.001بي 

64.000.000 

ز  164.000 و   64.000.001بي 

128.000.000 

ز  210.000 و   128.000.001بي 

256.000.000 

ز  248.000 و   256.000.001بي 

500.000.000 

500.000.000أكير من   298.000  
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 : أتعاب الوسيط2الملحق 

 

 ي               تم احتس               اب اتع               اب الوس               يط م               ن ط               رف*

اع وذل                 ك وف                 ق  المحكم                 ة ز تبع                 ا ألهمي                 ة ال                 يز

ي 
حة فز  .الجدول أعالهالحدود المقي 

أتعاب الوسيط  بالدرهم  

ي   المغرب 

اع بالدرهم    ز قيمة اليز

ي     المغرب 

 1400  

 

300.000أقل من   

 

1700 

 

ز    و  00.0013 بي 

00.0002.5  

 

2100 

 

ز     2.500.000 بي 

    8.000.000و

 

2600 

 

ز    00.0018.0بي 

000.00032.و  

 

ز  3200 و   000.00132. بي 

8.000.00012  

 

ز  4000   و  8.000.00112بي 

.000.000500  

 

500.000.000أكير من   4500  



 

23 

 

ان  الداخىلي  النظام: 3 الملحق ز  لمي 

 ديباجة 

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

تدير   مستقلة    لتسوية   البديلة  المساطر مؤسسة 

ان ز  . 2المنازعات وفقا لقواعد مي 

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

األمانة العامة  مساطر التحكيم والوساطة بمساعدة  

 أمينها ادارة    تحت(،  "األمانة العامة"لدى المحكمة ) 

ي   العام
ي    والت 

تم التنصيص عىل أنظمتها األساسية فز

ان.  الداخىلي  النظام ز  لمي 

ان  ز  المادة األوىل: مي 

ول العامة  لألمانة  ان،  ز مي  لمؤسسة  يجوز  محكمة  لال 

ة.  مباشر بطريقة  إليهم  تحال  ي 
الت  اعات  ز اليز   حل 

ان  وتتمثل ز  :  يىلي  فيما مهمة مي 

ال -أ التحكيم  مساطر  والدولية   داخليةتسيي  

ان؛   ز  طبقا لقواعد مي 

و التقديم   -ب  إطار   المساعدةمعلومات  ي 
فز

الخاضعة   والوساطة  التحكيم  مساطر 

ان ز  و  ؛لقواعد مي 

مساطر التحكيم والوساطة بجميع    استقبال -ت 

ان الكائن بالرقم   ز شارع   28أنواعهما بمقر مي 

يوس البيضاء،   ،3الطابق    ،فموالي   الدار 
 

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

و قواعد الوساطة عبر   الرقمي المعجل التحكيم  قواعد  و المعجل التحكيم 

 adr.com-www.mizan لميزان الرسمي  عالموق

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

  مالئمة  ظروف توفي   يخص فيما  إال  مسؤوال 

 اجتماعاتهم   لتنظيم  األطراف  لجميع

  أو   التحكيم  هيئة  مع  بالتنسيق   وجلساتهم

 . األطراف  أحد  أو  األطراف دفاع أو  الوسيط

 : محكمة التحكيم  2المادة  

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

السلطات  بأوسع  الغاية  هذه  لتحقيق  وتتمتع 

األمانة  وتساعد  هذا  تنفيذها.  حسن  لضمان 

ي أعمالها و 
ي  هي العامة المحكمة فز

تمارس مهامها فز

ان  ز  . ومكوناته استقالل تام عن مي 

ي   مكني .2
فز ات  تغيي  إجراء  وقت  أي  ي 

فز للمحكمة 

ان   ز ي   المستقبلية  التطورات  حسب  عىلقواعد مي 
 فز

 . والوساطة التحكيم مجال

 تشكيل المحكمة  : 3  المادة

ي   األقل عىل أعضاء ثالثة منمحكمة التتألف  .1
وأثتز

.  عضو عرسر   عىل األكير

أعضاء  .2 ان  ز مي  لدى  التوجيهية  اللجنة  ز  تعي 

ز   األمي  اح من 
اقي  بناء عىل   لدى   العامالمحكمة، 

ان.  ز  مي 

ز   .3 هذه    التحكيم  محكمة  أعضاءيعي  بموجب 

لمدة ثالث   الرئيس ونائبه،  القواعد، بمن فيهم، 

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

ة واليته،  ألي سبب كان خال  شاغرا   التحكيم ل في 

تع نهاية  ي يتم  إىل  محله  ليحل  جديد  عضو  ز  ي 

 . األصلية  ةواليال

تكون مهام أعضاء محكمة التحكيم مجانية. كما  .5

ي يمكن أن تنتتج عن 
تعوض جميع المصاريف الت 

خالل  من  لمهامهم  ممارستهم  أثناء  األعضاء 

 تقديم الوثائق الداعمة إىل األمانة. 

عند   .6 المحكمة  أعضاء  عىل يحرص  موافقتهم 

اهة   ز باليز ام  ز االلي  عىل  واليتهم  وطيلة  مهامهم 

لقواعد    والحياد  الخاضعة  المنازعات  إزاء  الحياد 

ان ز اللجنة مي  إطالع  عىل  ون  مجي  هم  كما   ،

ي  
فز تضارب  حالة  أي  عىل  كتابة  التوجيهية 

 المصالح.  

 : رئاسة المحكمة 4المادة  

المحكمة   .1 رئاسة  تعينهم    رئيسا يتوىل  ونائبه 

 ة. المحكم

يجوز للرئيس ونائبه اتخاد جميع القرارات االزمة   .2

إ يطة  شر المحكمة،  عن  نيابة    عالم والعاجلة 

 .  لها اجتماع أقرب خالل المحكمة

 : جلسات المحكمة5المادة  

 تجتمع المحكمة كلما اقتضز تنفيذ مهامها ذلك.  .1

يحل  .2 غيابه  ي 
وفز جلساتها  المحكمة  رئيس  أس  يي 

 نائبه محله. 
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االتصال  .3 طريق  عن  تجتمع  أن  للمحكمة  يمكن 

أعضاءها  جميع  حضور  عىل  حرصا  بالفيديو 

وريا عندما ال يكون وجودهم المادي   . ضز

أو  .4 رئيسها  من  دعوة  عىل  بناء  المحكمة  تجتمع 

عندما   أو   نائبه العام  ز  األمي  من  دعوة  عىل  بناء 

ي ظروف استثنائية ذلك
   . تقتضز

( 2)   اثنانود  ال يجوز للمحكمة أن تتداول إال بوج .5

 من أعضاءها عىل األقل. 

التامة،   .6 الرسية  ي 
فز المحكمة  اجتماعات  تنعقد 

ولتحقيق هذه الغاية تكون االجتماعات مفتوحة  

ي األمانة  ئها أمام أعضا
وحدهم. غي     العامة  وموظفز

ذلك  ورة  ضز رأى  إذا  المحكمة  لرئيس  يجوز  أنه 

، دعوة أشخاص آخرين لحضور  ي
وبشكل استثنائ 

المدعوون  األشخاص  م  ز يلي  االجتماعات.  هذه 

ام الطابع الرسي لهذه االجتماعات.   باحي 

ي   .7
الت  أو  المحكمة  عىل  المحالة  الوثائق  جميع 

ة لها طابع شي.   أعدتها هذه األخي 

 األعضاء   أصوات  بأغلبية  لمحكمةا  قرارات  تتخذ  .8

ين ي   الحاضز
 يرجح  األصوات  تساوي  حالة  وفز

 . المحكمة رئيس صوت

 قراراتال : تعليل6المادة  

الصادرة عنها. يمكن   القراراتتعلل المحكمة كل   .1

أن   اع  ز اليز أن تمدها تألطراف  طلب من المحكمة 

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

 قرارها. 

 الصادرة عن المحكمة أي طعن.   قراراتالال تقبل   .2

 : اللجنة التوجيهية 7المادة  

واأل  .1 ونائبه  الرئيس  ز يشكل  اللجنة    مي  العام، 

ان )" ز  "(. اللجنة التوجيهيةالتوجيهية لدى مي 

ال   تتخذ  .2 ي 
الت  القرارات  جميع  التوجيهية  اللجنة 

العام.   ز  األمي  أو  المحكمة  مهام  نطاق  ي 
فز تدخل 

إىل  تلجأ  أن  العامة  األمانة  أو  للمحكمة  يمكن 

أجل   من  التوجيهية،  مسألة    البتاللجنة  أي  ي 
فز

 . إليها أحيلت 

ي   .3
يتم إطالع أعضاء المحكمة عىل كل القرارات الت 

بأية   التوجيهية  اللجنة  ي  اتخذتها 
فز أو  وسيلة 

 الجلسة المقبلة. 

واحدة   .4 مرة  األقل  التوجيهية عىل  اللجنة  تجتمع 

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

 من الرئيس. 

تتخذ قرارات اللجنة التوجيهية بأغلبية األصوات   .5

ي محضز تحتفظ به األمانة العامة. 
 وتدون فز

اجتماعات   .6 كل  نائبه  أو  الرئيس  أس  اللجنة يي 

العامالتوجيهية   ز  األمي  حضور  تستلزم  ي 
أو    الت 

 . ممثله 
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يحضز  .7 أن  العامة  األمانة  من  لعضو  يمكن 

إعداد  أجل  من  التوجيهية  اللجنة  اجتماعات 

 محضز االجتماع. 

 : األمانة العامة 8المادة  

ز عام تعينه   تحتتعمل األمانة العامة   .1 اف أمي  إشر

ة التوجيهية، وتكون مسؤولة عىل مساعدة اللجن

ي ذلك  
ي أعمالها بما فز

بجميع    تزويدها المحكمة فز

 قراراتها.  التخاذ المعلومات و الوثائق األساسية  

المهام   .2 جميع  عن  مسؤولة  العامة  األمانة  تكون 

والوساطة   التحكيم  بمساطر  المتعلقة  اإلدارية 

هذه  ولتحقيق  ان.  ز مي  قواعد  بموجب  تتم  ي 
الت 

 ية تكون السيما مسؤولة عن: الغا

حضور اجتماعات المحكمة واللجنة التوجيهية  -أ

ز العام  الجمع  وإعداد محضز  ، ما لم يقرر األمي 

 خالف ذلك؛

معاينة طلبات التحكيم والوساطة وكل الوثائق   -ب 

التحكيم  ومحكمة  اع  ز اليز أطراف  بها  تدىلي  ي 
الت 

ي  
فز بالتدخل  مخول  شخص  وأي  والوسيط 

 ؛المسطرة

توجهها إىل المحكمة من   بيانات تحليليةإعداد   -ت 

المتعلقة  القرارات  اتخاد كل  من  تمكينها  أجل 

ان ز  ؛ بتنفيذ قواعد مي 

المراسالت    تتبع  ضمان -ث   والمساعدة جميع 

ز ألطراف    االدارية لقواعد    ةالخاضع  ت عاااليز

ان  ز  ؛والوسيطالتحكيم  هيئة وكذلكمي 



 

29 

 

إىل   -ج الرامية  الوثائق  المذكرات وكل  إعالم  إعداد 

 األطراف والمحكمون و الوسطاء؛ 

للمساطر  -ح المالية  الجوانب  ومتابعة  تنظيم 

ان ز  و  ؛الخاضعة لقواعد مي 

ي   مع  والتنسيق   التواصل -خ
فز الراغبة  األطراف 

التحكيم  إلجراءات  ان  ز مي  مكاتب  استخدام 

 بهم.  الخاصة والوساطة

ز  .3 ال يجوز لألمانة العامة تمثيل المحكمة أو األمي 

ي حالة تفويض  
ز   خاصالعام إال فز يوقع عليه األمي 

ان.  ز  العام لدى مي 

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

ز العام، أجرا تحدده   كما هو الحال بالنسبة لألمي 

 اللجنة التوجيهية. 

ي سجالتها   .5
بقرارات   منةاآل تحتفظ األمانة العامة فز

الموجهة   الهامة  المراسالت  من  المحكمة ونسخ 

األطراف إىل  العامة  األمانة  قبل    المحكمون و   من 

 . والوسطاء 

ز األمانة العامة والمحكمة  9المادة    : العالقة بي 

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

 مستقل عن المحكمة. 

العامة  .2 األمانة  ز  بي  خالف  وجود  حالة  ي 
فز

ز الجهازين،   ي حالة نشوء نزاع بي 
والمحكمة، أو فز

ودي،   بشكل  اع  ز اليز حل  ين  األخي  هاذين  يحاول 

ي 
ي   الفصل  يتمعدم وجود حل ودي،    حالة  وفز

  فز

اع ز ي غضون شهر واحد   عي    اليز
التحكيم المعجل فز
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السمعة   حسن  قانون  رجل  قبل    والذيمن 

ز  عادل   سيتعي  أساس  عىل  الحكم    يكون   . عليه 

 . طعنلل قابل وغي  نهائيا  التحكيم حكم

 : الرسية 10المادة  

 يكون ألعمال المحكمة واألمانة العامة طابع شي  .1

 . مطلق 

عىل   .2 العامة  واألمانة  المحكمة    الرسية تحافظ 

مساطر التحكيم والوساطة، ما لم يتفق  ل  المطلقة

 األطراف عىل غي  ذلك. 

ان  النظام: 11  المادة ز  الداخىلي لدى مي 

ي   .1
ات الت  ي أي وقت إجراء التغيي 

يجوز للمحكمة فز

ي  
فز أساسية  الداخلية تراها    بصفة .  القواعد 

حات تعديل هذه القواعد   استثنائية، تستلزم مقي 

ز العام.   الداخلية موافقة األمي 

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

ان.  ز  قواعد مي 

 






