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يمكن لكل من المدعي أو المدعى عليه أن يكونوا أشخاصا ذاتيين أو

اعتباريين (مجموعة من األشخاص منظمين في شكل شركات تجارية

أو مدنية أو تجمع أشخاص كما هو الحال في تجمعات المصالح

االقتصادية أو الجمعيات سواء الربحية أو غير الربحية). غير أنه في حالة

وجود العديد من المدعيين الذين تجمعهم مصالح مشتركة،  يمكن لهم

تقديم طلباتهم وهم مجتمعين في شخص المدعي. أما بخصوص

المدعى عليهم، فيمكن أن يجتمعوا معا في شخص المدعى عليه أو أن

يكون كل واحد منهم مدعى عليه بصفة منفردة وشخصية. في الحالة

األخيرة، يجب أن يشير مقال التحكيم إىل جميع المدعى عليهم.

تتم اإلشارة فيما يلي إىل كل من المدعي والمدعى عليه بالطرف ومعا

باألطراف، وهم أطراف النزاع الخاضع إىل التحكيم بموجب منصة

ميزان.

تم تمييز األزرار التي يجب عىل المستخدم النقر فوقها عند استخدام

المنصة باللون الرمادي الفاتح في هذا الدليل.

 

 

 
 

الغرض من هذا الدليل هو توجيه مستخدمي منصة ميزان للتحكيم

المعجل الرقمي في جميع المراحل.
 
 
 

مالحظات أولية: 
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استعمال المنصة في 9
مراحل

 
المرحلة 1 – إنشاء الحساب الشخصي

قم بإنشاء حسابك الخاص بالولوج إىل منصة ميزان عبر موقعها

.www.plateforme.mizan-adr.com االلكتروني

 

المرحلة 2 – تقديم طلب التحكيم
 

 

أرسل طلب التحكيم عبر المنصة وفقا للشروط الشكلية والموضوعية

المنصوص عليها في المادة 3 من قواعد ميزان للتحكيم المعجل

الرقمي.

 
المرحلة 3 – الجواب عىل طلب التحكيم

 

قدم جوابك عىل طلب التحكيم عبر المنصة مع احترام الشروط الشكلية

والموضوعية المنصوص عليها في المادة 3 من قواعد ميزان للتحكيم

المعجل الرقمي.

 

المرحلة 4 – تعيين المحكم
 

قم بتعيين المحكم الذي سيبت في النزاع ضمن قائمة المحكمين

المقترحة من قبل ميزان.

 
المرحلة 5 – وثيقة المهمة

 
ابرموا وثيقة المهمة باتفاق متبادل بين األطراف.

 

المرحلة 6 – دفع رسوم التحكيم
 

قم بدفع رسوم التحكيم عىل الحساب البنكي لميزان. مبلغ الرسوم

محدد من قبل محكمة التحكيم بميزان وفقا ألحكام المادة 33 من

قواعد التحكيم المعجل الرقمي.

 

المرحلة 7 – المناقشة
 

ناقش ادعاءاتك مع التأكيد بشكل خاص عىل النقط المتنازع فيها وموضوع

الطلب واألسس القانونية المعتمدة لدعم مذكراتك. 

 

المرحلة 8 – جلسة االستماع
 

شارك في جلسة االستماع عبر المنصة.

 

المرحلة 9 –حكم التحكيم
 
يكون للمحكم أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء تبادل المذكرات بين 

األطراف من أجل اصدار حكم تحكيمي.
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 الشخص   حسابالإنشاء  – 1 حلةالمر 

 

ب جشخصي خاص بكم، ي حسابإلنشاء 

 : القيام بما يلي  معليك

 

ان عير موقعها  .1 ز الولوج إىل منصة مي 

ي 
ونز www.plateform.mizan-االلكير

adr.com ؛ 

 

" إنشاء حساب جديدانقروا الزر "بعد ذلك،  .2

الشخصي بملء  حسابكم وانشؤوا 

 بهويتكم: المعلومات المطلوبة المتعلقة 

، السيد(، النسب، االسم، ة)السيد اللقب،

، )رجل قانونالوظيفة أو المهنة  ، مدير ماىلي

، ممثل أستاذ، مدي ، مهندس، أجي  ي
ر قانونز

كة،  ي لشر
يد  إىل ذلك(، وما قانونز عنوان الير

، رقم الهاتف  ي
ي المعتاد أو المهنز

ونز االلكير

ز الرقم  البلد  رمز المحمول مع   0دون تضمي 

ي بعد )+(، 
)كامل ودائم( بما  العنوان القانونز

يد برقمه  يدي أو صندوق الير ي ذلك الرمز الير
فز

 . إن أمكن

 

 8)بحد أدنز  شخصيةالمرور الكلمة ر اختيا .3

ي ( حروفوالأحرف باألرقام 
ز عليكم  والنر يتعي 

بها حنر  واالحتفاظأن تمسكوها بشية تامة 

ي   المنصةالولوج إىل تتمكنوا من 
كلما كنتم فز

باستخدام كلمة المرور حاجة إىل ذلك 

 المذكورة. 

 

 ا بريدكتمال هذه المرحلة، ستتلقون بمجرد ا 

وني ان  قبل من ا الكير ز من  رابطحتوي عل يمي 

 اجل إنهاء إنشاء حسابكم. يجب عليكم: 

 

يد النقر فوق الرابط الذي تلقيتموه عبر  .1 البر

  
ون   ؛بحيث ستتمكنون من االلكبر

 

بريدكم  الولوج إىل المنصة باستخدام عنوان .2

ي 
ونز ي تم  وكلمةااللكير

المرور الخاصة بكم النر

؛ و حسابكمإدخالها عند انشاء   الشخصي

 

ي ستظهر لكم،  .3
ي الصفحة الجديدة النر

فز

أرقام الذي  4الرمز المكون من أدخلوا 

ةتلقيتموه عن طريق   SMS الرسائل القصبر

  عل هاتفكم المحمول للولوج إىل المنصة. 

 

سيتم االنتهاء من بعد هذه المرحلة، 

وستتلقون تلقائيا  التسجيل عىل المنصة

ي تؤكد تسجيلكم عل 
ونز رسالة بريد إلكير

 المنصة. 

 

 الشخص   الحساب انشاءيمكن  مالحظة: 

اع ز ي باليز
ة من قبل الشخص المعنز ، مباشر

أو شخص مرخص له سواء كان شخصا ذاتيا 

كة معينة  كما يمكن انشاؤه  ،من قبل شر

كةبواسطة   ويمكن ممثل يعينه الفرد أو الشر

ي أو خبي  
أن يكون محام أو مستشار قانونز

الشخصي بشكل  الحسابمتمكن من انشاء 

كة  ي أو الشر
صحيح نيابة عن الشخص الذانر

ي يمثلها. 
 النر
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 تقديم طلب التحكيم – 2المرحلة 

 

لكم بدء  يمكن، الشخصي  حسابكمبعد إنشاء 

 المتعلقة بالمدعي  إجراءات التحكيم

 "(. المدع  )"

 

تقديم طلب  إجراءاتإما بدء  للمدع  يمكن 

التحكيم عل المنصة أو تأجيلها إىل تاري    خ 

ة، يجب عل  ي الحالة األخي 
 المدع  الحق. فز

المنصة باستخدام عنوان الولوج إىل إعادة 

ي 
ونز ي تم إدخالها  وكلمةبريده االلكير

المرور النر

، ثم اتباع بهالخاص  الحسابعند انشاء 

 االرشادات أدناه. 

 

 المنصة: لتقديم طلب التحكيم عل 

 

إنشاء نزاع جديد من  المدع  يجب عل  .1

ي أعل يسار الزر خالل النقر عل 
الموجود فز

 . "نزاع جديدالصفحة بعالمة )+( "

 

ز حل " المدع  يجب عل  .2 " نزاع  االختيار بي 

ي  المدع  )بمعنز أن 
هو الشخص المعنز

اع( أو حل " وشخصي بشكل مباشر  ز نزاع باليز

يترصف  المدع  " )بمعنز أن شخص آخر

، و ممثل ك ي
قد يكون محام، مستشار قانونز

، إلخ(. يمكن أن يكون  ، مدير ماىلي خبي 

كة تجارية  اآلخر  الشخص شخصا ذاتيا أو شر

كة عامة كة خاصة أو شر تجمع أو  أو شر

 االقتصادية أو جمعية، إلخ.  لحةالمص

 

ي  المدع  يجب عل  .3
تقديم المعلومات النر

ز " " و نزاعي طلبتها المنصة وفقا لالختيار بي 

 ": شخص آخرنزاع "

 

":  – 1اختيار رقم   "نزاع 

 

تقديم  المدع  تظهر صفحة. يجب عل 

، االسم، النسب المعلومات التالية: 

ي 
ونز يد االلكير ي  الجنسية، الير

 ،المعتاد او المهنز

ي  العنوانهاتف المحمول، الرقم 
القانونز

)بطاقة  الهوية نوع وثيقة(، مودائ)كامل 

أو جواز السفر(، رقم وثيقة  التعريف الوطنية

صالحيتها. يجب عل المدعي  وتاري    خ الهوية

نسخة من وثيقة الهوية الخاصة به  ارفاق

 ". وثيقةإرفاق وذلك بالنقر فوق الزر "

 

 ": شخص آخر"نزاع  – 2اختيار رقم 

 

ي تظهر صفحة بخيارين: إما "
" شخص ذانر

كة تجارية، " معنويشخص أو " )فرد( )شر

كة خاصة، تجمع  قتصادية، المصلحة االشر

ي يقدمها إلخ( جمعية،
. المعلومات النر

ي أو  المدع  
المعنوي تتعلق بالشخص الذانر

:  وهي الذي يمثل،   عل النحو التاىلي

 

  يجب تقديم: شخصا ذاتياعندما يمثل ،

ي  النسب،االسم، 
ونز يد االلكير المعتاد او  الير

، ي
رقم الهاتف المحمول، ، الجنسية المهنز

ي 
 نوع وثيقة (،ودائم)كامل  العنوان القانونز

أو جواز  بطاقة التعريف الوطنيةالهوية )

صالحيتها.  وتاري    خالسفر(، رقم وثيقة الهوية 
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نسخة من وثيقة  ارفاق المدع  يجب عل 

ي الذي يمثله من خالل 
الهوية للشخص الذانر

 . "وثيقةارفاق النقر عل زر "

 

  يجب تقديم: شخصا اعتبارياعندما يمثل ،

كة  كة، اسم تسمية الشر )االسم التجاري للشر

ي ، الشكل الجمعية أو التجمع(
كة القانونز  للشر

كة كة ذات مسؤولية ال )شر مساهمة، شر

كة المحاصة، محدودة،  كة التضامن، شر شر

كة المساهمة المبسطة، الجمعيات،  شر

فرنك )درهم، دينار، ، مبلغ رأس المال إلخ(

، إلخ( ي
عنوان المقر التجاري، عنوان  ،أفريقر

ي 
ونز يد االلكير ، رقم  الدائم للتواصل  الير

الهاتف المحمول أو الهاتف الثابت، رقم 

السجل التجاري أو ما يعادله. يجب عل 

السجل مستخرج  ارفاقأيضا  المدع  

 أشهر 3مؤرخا أقل من أو ما يعادله التجاري 

 ". وثيقةإرفاق بالنقر عل الرز "

 

بمجرد االنتهاء من تقديم المعلومات 

تقديم  الممثليجب عل المذكورة أعاله، 

 : الخاصة بهويتهالمعلومات المتعلقة 

، الوظيفة أو المهنة، النسباالسم، 

، الجنسية، ي
ونز يد االلكير رقم  عنوان الير

ي )كامل و  العنوانالهاتف المحمول، 
القانونز

التعريف نوع وثيقة الهوية )بطاقة  ، دائم( 

أو جواز السفر(، رقم وثيقة الهوية  الوطنية

 ارفاقصالحيتها. كما يحب عليه  وتاري    خ

توكيل من ال ووثيقةنسخة من وثيقة هويته 

 ". وثيقةارفاق خالل النقر عل الرز "

 

المذكورة  الوثائق وارفاقبعد استكمال  .4

المعلومات  إتمام المدع  أعاله، يجب عل 

ي صفحة "
اععمالتالية فز  ": لومات حول الب  

 

 اع ، والذي قد يكون تجاريا، أو طبيعة الب  

، أو تجارة متعلق بالبناء ماليا، أو اجتماعيا، أو 

ونية، أو ملكية صناعية، أو توزيعا، إلخ.؛  إلكير

 

 اع قيمة بتحديد إحدى العمالت النقدية  الب  

ان )درهم،  ز ي منصة مي 
الثالث المذكورة فز

(؛ و   يورو، دوالر أمريكي

 

  اع ز كلمة كحد   1000)وصف موجز لليز

ز عل ش كل ورق أقص، أي ما يعادل صفحتي 

A4)  اع. من المستحسن أن ز لوصف اليز

 وعل المدعي بشكل واضح ودقيق يعرف

ز األشخاص بوجه الخصوص  المعنيي 

اع، والسبب الذي أدىب ز اع، وطبيعة اليز ز  اليز

اع )تأخ ز ي  ي  إىل قيام اليز
التسليم، عدم  فز

ي الضمانالدفع، 
 ،ضمانة غي  مؤداة / عيب فز

، وما إىل  ي
عدم الدفع الكلي أو الجزن 

وما إذا تمت محاوالت للتسوية  ذلك(،

 . ز ز الطرفي   الودية بي 

 

ز أجي   عىل سبيل المثال:  ي سياق مشكلة بي 
فز

طبيعة عقد  باإلشارة إىل، يوىص ومشغله

ي 
الوصف الموجز، إذا كان عقدا الشغل فز

محدد المدة أو غي  محدد المدة، تاري    خ ابرام 

الخالف العقد، التاري    خ الذي نشأت فيه 

( )، )خطأ جسيموظروفه ي
  محتمل او حقيقر

أدى إىل قرار بالفصل من قبل المشغل، 
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ر  –الغياب المتكرر  ر أو غي  مير  ،(. إلخ –مير

 المحيطة به.  والظروف

 

بعد استكمال المعلومات المتعلقة بوصف  .5

اع، يجب عل  ز طلب  ارفاق المدع  اليز

اعالمتعلقة  والمستنداتالتحكيم  ز  باليز

ي صفحة " PDF صيغةب
طلب  تحميلفز

انالتحكيم ز ي و  " عل منصة مي 
 هي النر

اعتوضح  مستندات ز ، العقود ك  اليز والفواتي 

هذه  لتحميل . وخطاب الضمان إلخ

النقر فوق  المدع  المستندات، يجب عل 

" ثم النقر فوق طلب التحكيم أضف"

 ". مستندال أضف"

 

وط المدع  يجب عل  : مالحظة ام الشر  احير

ي  والموضوعيةالشكلية 
المنصوص عليها فز

من قواعد التحكيم المعجل  3المادة 

 . صياغة طلب التحكيم بخصوص الرقم  

 

طلب التحكيم، يجب عل  تحميلبعد  .6

المدعي تقديم معلومات االتصال الخاصة 

اع  ز ي اليز
" المدع عليه"بالطرف اآلخر فز

ي شخص  أضفبالنقر فوق الرز "
عندما  "ذانر

ي أ
 أضفو عل الزر "يتعلق األمر بشخص ذانر

شخص ب يتعلق األمر " عندما معنويشخص 

 . ياعتبار 

 

   أضف" – 1اختيار رقم 
 ": شخص ذانر

تقديم  المدع  عل  ويجبتظهر صفحة 

ي الطرف هوية المتعلقة ب المعلومات
اآلخر فز

اع ز ، االسم، اللقب(: عليه المدع) اليز

ي 
ونز يد االلكير ي  النسب، الير

، المعتاد او المهنز

دون  رمز البلد مع  رقم الهاتف المحمول

ز الرقم  أو محل  والعنوان بعد )+( 0تضمي 

ي الكام)المخابرة 
ل والدائم العنوان القانونز

حيث يجب أن يتلقر المدع عليه أي 

 (. خطاب مسجل مع إشعار باالستالم

 

 ": معنويشخص  أضف" – 2اختيار رقم 

تقديم  المدع  تظهر صفحة ويجب عل 

المعلومات التالية بخصوص هوية الشخص 

كة، المدع عليه(االعتباري ) : تسمية الشر

، رقم الهاتف  ي
ونز عنوان بريدها االلكير

المحمول أو الثابت، رقم سجلها التجاري أو 

ي  ونسبما يعادله، اسم 
 ممثلها القانونز

ي  أو محل المخابرةعنوان الو 
)العنوان القانونز

 . الكامل والدائم(

 

بعد تقديم معلومات االتصال الخاصة  .7

 اتفاق، تظهر صفحة "بالمدع عليه

 ". التحكيم

 

 مالحظات هامة: 

 

من أجل التمكن من اللجوء إىل التحكيم  -أ

ان، يجبب ز األشخاص  أن يكون لدى مي 

ز )األفراد( أو االذ ز تيي  كات أو  االعتباريي  )الشر

أن الجمعيات أو التجمعات( الذين الحظوا 

اع غي  قابل للحل من خالل الوسائل ال ز
يز

 بإليه قانونا  ر )يشا بند تحكيم الودية

ط التحكيم" ي حالة شر
"( ينص عل أنه فز

ز األطراف المتعاقدة،  خالف نشوء أو نزاع بي 
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خالل التحكيم الرقم  سيتم تسويته من 

ان. لالمعجل  ي تكون فيها  مبر 
ي الحالة النر

فز

ز  اع  أطرافالعالقات بي  ز العقد موضوع اليز

اع قائم( لم ز ي تنص عل  )أي أن اليز
 التحكيم فز

انصيغته الرقمية المعجلة  ز فسيكون  ،لمي 

وري أن يقوم األشخاص )  أطرافمن الرصز

ذه ه محددة بشأنالعقد( بإبرام اتفاقية 

اعالوسيلة لحل  ز بواسطة  بينهم القائم اليز

والمعجل، وهو ما يسم التحكيم الرقمي 

عليهم " والذي يجب التحكيم يةاتفاق"

 التوقيع عليه معا. 

 

القواعد المطبقة عل مسطرة التحكيم هي   -ب

ا  قانون التحكيم ثم، قانون العقدأوال   وأخي 

ان. قانون العقد  التحكيم قواعد ز بمي 

اع  ز الرئيسي )أو العقود الرئيسية( موضوع اليز

  
 
هو القانون الذي اختاره األطراف، أو ف

القانون الذي اختيار األطراف،  عدمحالة 

  
يحكم العالقة )العالقات( التعاقدية التر

ز ا يمكن تحديدها بواسطة المحكم لمعي 

ي يحددها. قانون التحكيم 
وفقا للقواعد النر

الذي يحكم مسطرة هو قانون المقر المختار 

يعات الدولة المختارة  التحكيم وفقا لتشر

ي حالة عدم اختيار مقر 
كمقر للتحكيم. فز

ي العقد الرئيسي )أو العقود 
التحكيم فز

يعمل المحكم عىل تعيير  المقر (، الرئيسية

ز اختيار قانون التحكيم وبالتال   . يعد تعيي 

مرحلة الطعن المقر أمرا مهما خالل 

اجراء الذي هو  حكم التحكيمضد المحتمل 

ي  خاش ال لطرفلمتاح 
 مسطرة التحكيم.  فز

ي يمكن  حكمطرق الطعن ضد 
التحكيم النر

ي  الطرفأن يتمسك بها هذا 
ي  والنر

تتمثل فز

يجب أن  راجعةبالم أو باإللغاء الطعن

المحاكم ) القضائية المحاكمتمارس أمام 

ا،  . التحكيم لمقر التابعة( النظامية أخي 

ان التحكيم قواعدتنظم  مسطرة  بمبر 

 عليه تفقا عل النحو الذيالتحكيم 

ي اتفاقية التحكيم.  األطراف
 فز

 

ز ، عىل سبيل المثال م بي  ي عقد دوىلي مير
فز

ي تونس 
ي شخص مقيم فز

وآخر مقيم فز

السنغال والذي ينص عل أن قانون العقد 

، و أن مقر التحكيم هو  هو القانون التونسي

الدار البيضاء و يسند االختصاص لمؤسسة 

ان من أجل إدارة و تسيي  مسطرة التحكيم  ز مي 

وفقا لقواعد التحكيم الرقمي المعجل 

الذي تم  المحكمالخاص بها، يجب عل 

ي حالة غياب  فاألطراتعيينه من قبل 
أو، فز

ان للتحكيم، أن  ز ذلك، من قبل محكمة مي 

يحكم وفقا للقانون التونسي و ربما قواعد 

، كل ذلك  أخرى من القانون التجاري الدوىلي

ام القواعد االجرائية المنصوص  مع احير

ان.  ز ي قواعد مي 
حكم  يمكن لمدين عليها فز

( أن يمارس أو خاش التحكيم) التحكيم

 أماموفقط المذكور  لحكم الطعون ضد ا

مقر التحكيم ألن  البيضاء الدار محاكم

ط التحكيم هو الدار    شر
 
المشار إليه ف

 . المغرب –البيضاء 

 

 اتفاق شكلتحديد  المدع  يجب عل 

نشأ ربطه بالشخص الذي يي ذال التحكيم

اع ز النقر عل زر  المدع  . يجب عل معه اليز
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ط التحكيم" ط شر التحكيم " إذا كان لديه شر

" إذا كان لديه اتفاق التحكيم عقد أو عل رز "

 تحكيم. 

 

ي نفس الصفحة " .8
"، يجب اتفاق التحكيمفز

اتفاق التحكيم بالنقر  ارفاق المدع  عل 

 ". وثيقةإرفاق فوق الزر "

 

صفحة اتفاقية التحكيم، تظهر " تحميلبعد  .9

 تحميل المدع  " حيث يجب عل األداء

 وصل أداء رسوم التسجيل للمسطرة البالغ

ي أو ما يعادله  7500.00 قدرها  درهم مغرنر

بالعملة النقدية األجنبية من خالل النقر عل 

 ". وثيقةارفاق زر "

 

ان،  ز يجب أن يتم الدفع بالحساب البنكي لمي 

 حسب المعطيات الواردة أدناه: 

 

 المستفيد: 

 

ان للتحكيم ش.م.م.  ز  مي 

، الدار 20070يوسف، ، شارع موالي 28

 البيضاء، المغرب. 

 

 : المستفيد بنك 

 

ي   وكالة الحديقة –البنك الشعنر

 . ، شارع الرشيدي، الدار البيضاء، المغرب54

 

 

 

 :  بيان التعريف البنك 
 

 190 رمز البنك

 780 رمز المنطقة

 2933388 21211 رقم الحساب الرئيسي 

000 0 

 

 مركزمع  التحقق حاليا  يتم مالحظة: 

داء من صحة إجراء آمن أل  المغرنر   النقديات

ان بواسطة  ز رسوم التسجيل بمنصة مي 

تقديمها  وسيتم دولية بنكية بطاقة

ي الوقت المناسب. 
 لألطراف فز

 

وصل أداء رسوم التسجيل  ارفاقبعد  .10

اع، ز إنهاء  المدع  يجب عل  المتعلقة باليز

اع من  ز انشاء ملف التحكيم المتعلق باليز

 ". المصادقةخالل النقر عل الزر "

 

ملء المعلومات  المدع   يتممإذا لم 

ي تعديل قسم، يمكنه 
ورية أو يرغب فز الرصز

اع عل  ز ي قائمة اليز
ي فز
النقر فوق القسم المعنز

ز  تحرير هذا فوق الزر " والنقر الصفحة يمي 

مصادقة وارسال العمل عل " ثم النموذج

اع ز ان كما هو موضح أعاله.  اليز ز  إىل أمانة مي 

 

ان بعد ذلك بالتحقق من  ز تقوم أمانة مي 

ام طلب التحكيم لقواعد التحكيم  احير

المعجل الرقمي وقد تعتمد أحد القرارات 

 الثالث التالية: 
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 : المصادقة عىل طلب التحكيم1القرار 

 

ي 
ان أن طلب التحكيم يقز ز عندما ترى أمانة مي 

ي قواعد 
وط المنصوص عليها فز بالشر

التحكيم المعجل الرقمي وأنه قد تم أداء 

فإنها تخطر رسوم التسجيل المطلوبة، 

المدع عليه من أجل االتصال بالمنصة، 

الجواب  طلب التحكيم وإل واالطالع عىل

 3 المرحلة أنظر ) يوما 15 داخل أجل عليه

 أدناه(.  الجواب عىل طلب التحكيم –

 

 طلب التحكيم تعديل: 2القرار 

 

ان أن طلب التحكيم ال  ز عندما ترى أمانة مي 

ي 
وط المنصوص عليها فز ي بأحد الشر

يقز

تطلب ، فقد قواعد التحكيم المعجل الرقمي 

  غضون مهلة 
 
من المدع  االمتثال لها ف

 . زمنية تحددها األمانة

 

 طلب التحكيم رفض: 3القرار

 

بإجراء التعديالت  المدع  عندما ال يقوم 

ان داخل المدة  ز المطلوبة من قبل أمانة مي 

اتفاق  يسند الزمنية المحددة أو عندما ال 

ان  المرفقالتحكيم  ز االختصاص لمؤسسة مي 

اع،  ز ي اليز
أن لألمانة  يجوز من أجل البت فز

 . بقرار معلل ترفض طلب التحكيم

 

: رسوم التسجيل ليست قابلة مالحظة

ي حالة رفض طلب التحكيم. 
داد فز  لالسير
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 الجواب عىل طلب التحكيم – 3المرحلة 

 

من يجب عل المدع عليه الذي تم تبليغه 

ي 
ونز يد االلكير ان عن طريق الير ز قبل أمانة مي 

يد  المشار  ابطالر النقر فوق  ي الير
إليه فز

ي الذي تسلمه. 
ونز هذا الرابط إىل يوجه  االلكير

 . المصادقةصفحة 

 

المنصة  الولوج إىل عليه المدععل يجب  .1

  عنوان  بإدخال
ون   وكلمةبريده اإللكبر

يد  المرور ي تم إبالغه بها عير الير
النر

. كلمة المرور عبارة عن رمز يتم  ي
ونز االلكير

قابل و المنصة إنشاؤه تلقائيا بواسطة 

)انظر  عليه المدعلتعديل من قبل ل

 .الفقرات ادناه(

 

عل  ويجبيتم عرض صفحة جديدة  .2

الشخصي بتقديم  حسابه إتمام عليه المدع

 ورقم ونسبهالمعلومات المطلوبة: اسمه 

ز العدد  رمز مع هاتفه  بعد  0بلده دون تضمي 

)+(. يجب عليه أيضا انشاء وإدخال كلمة 

أحرف باألرقام  8)بحد أدنز مرور شخصية 

ي ( والحروف
عليها يجب أن يحافظ  والنر

بها حنر يتمكن من  االحتفاظو تامة  بشية

المنصة باستخدام كلمة الولوج إىل إعادة 

ي كل مرة يكون ذلك 
المرور المذكورة فز

وريا.   ضز

 

ى  بمجرد تسجيل الدخول إىل المنصة، سي 

  الجزء  عليه المدع
 
إشعارا أصفر يظهر ف

 السفىل  األيش من الصفحة. 

النقر فوق النقطة  عليه المدعيجب عل  .3

ي تشي  إىل إشعار ملون باللون األصفر ثم 
النر

  ستظهر النقر فوق
ي تدعو  الالفتة التر

والنر

اعالاالنضمام إىل إىل " ز  ". يز

 

باالطالع عل  المدع عليهبمجرد ما يقوم 

عل علم بموضوع  ويصبحطلب التحكيم 

اع،  ز إلتمام  يوما 15له أجل يكون اليز

 :  المعلومات المطلوبة عل النحو التاىلي

 

  ي يكون فيها
ي الحالة النر

 عليه المدعفز

، يتم عرض صفحة جديدة ذاتيا شخصا

تقديم المعلومات  عليه المدعويجب عل 

التالية: اسمه ونسبه، جنسيته، عنوان بريده 

ي 
ونز ( االلكير ي

، رقم هاتفه )المعتاد او المهنز

ي )الكامل و الدائم(  المحمول، العنوان
 القانونز

 التعريف الوطنيةبطاقة نوع وثيقة هويته ) ،

(، رقم وثيقة هويته وتاري    خ أو جواز السفر

 ارفاق عليه المدعصالحيتها. يجب عل 

نسخة من وثيقة الهوية الخاصة به بالنقر 

 ". وثيقةإرفاق فوق الزر "

 

  ي يكون فيها
ي الحالة النر

 عليه المدعفز

)محام، شخص آخر  ويمثله ذاتيا شخصا

، إلخ( ، خبي  ي
، يتم عرض مستشار قانونز

 عليه المدععل  ويجبصفحة جديدة 

ونسبه،  التالية: اسمهتقديم المعلومات 

ي جنسيته، عنوان بريده 
ونز المعتاد او )االلكير

) ي
 ، رقم هاتفه المحمول، العنوانالمهنز

ي )الكامل و الدائم( 
، نوع وثيقة هويته القانونز

(، أو جواز السفر التعريف الوطنيةبطاقة )
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. يجب رقم وثيقة هويته وتاري    خ صالحيتها 

نسخة من وثيقة  ارفاق عليه المدععل 

ي الذي يمثله 
الهوية الخاصة بالشخص الذانر

 ". وثيقةإرفاق بالنقر فوق الزر "

  ي يكون فيها
ي الحالة النر

 عليه المدعفز

آخر )محام، شخصا  ويمثله اعتباريا شخصا

(مستشار  ، خبي  ي
، يتم عرض صفحة قانونز

تقديم  عليه المدععل  ويجبجديدة 

كة، الشكل  المعلومات التالية: تسمية الشر

ي )بجميع الحروف: 
كة مساهمة، )القانونز شر

كة  كة ذات مسؤولية محدودة، شر شر

كة المساهمة  كة المحاصة، شر التضامن، شر

مبلغ رأس ، (المبسطة، الجمعيات، إلخ

يد المقر ، المال التجاري، عنوان الير

ي 
ونز رقم الهاتف المحمول أو الهاتف ، االلكير

الثابت، رقم السجل التجاري أو ما يعادله. 

 ارفاقأيضا   عليهالمدعيجب عل 

أو ما يعادله السجل التجاري مستخرج 

بالنقر عل الرز  أشهر 3مؤرخا أقل من 

 ". وثيقة إرفاق"

 

بعد االنتهاء من تقديم المعلومات الواردة  .4

الجواب عىل "أعاله، يتم عرض صفحة 

 عليه المدع" ويجب عل طلب التحكيم

جوابه عل طلب التحكيم بالنقر فوق  ارفاق

" ومرفقاته بالنقر فوق إجابتك أضف"

 ". أضف المستند"

 

ام مدعو إىل اىل   عليهالمدع: مالحظة احير

وط المنصوص  والموضوعيةالشكلية  الشر

ي 
من قواعد التحكيم  4المادة عليها فز

الجواب صياغة بخصوص  المعجل الرقم  

 . التحكيم عىل طلب

 

الجواب عل طلب التحكيم، يتم  ارفاقبعد  .5

 عليه المدععرض صفحة ويجب عل 

إنهاء الجواب عل طلب التحكيم من خالل 

" حنر يتم نقل انهاءزر "الالنقر عل 

ان للتحقق معلوماته  ز عير المنصة إىل أمانة مي 

 منها. 

 

ي يكون فيها مالحظة
ي الحالة النر

 المدع: فز

اع التحكيم عير  تبليغهالذي تم  عليه ز
بيز

ان  ز المنصة قام بالولوج إىل منصة مي 

اع، لكنه لم و  ز  يتممموافقته عل االنضمام لليز

 جوابه بإرفاقيقم  ولمالمعلومات المطلوبة 

االتصال،  بقطعوقام عل طلب التحكيم 

عنوان يمكنه دائما إعادة االتصال باستخدام 

  
ون  المرور الشخصية  وكلمةبريده االلكبر

. يجب عليه بعد ذلك النقر عل الخاصة به

ان فهرسزر " ز   " مي 
اع المعت   للعثور عىل الب  

إليه الستكمال المعلومات  والوصول

جوابه عل طلب التحكيم ثم  وتحميل

حنر يتم إعادة  " المصادقةالضغط عل زر "

ان  ز  للتحققتوجيه معلوماته إىل أمانة مي 

 . منها 

 

  حالة لم يقد
 
المدع عليه جوابه داخل  مف

تقوم أمانة ، يوما المذكور أعاله 15أجل 

ان ز ي مضمن أو  إرسالب مي 
ونز خطاب الكير

 DHL, Amanaبريدي أو بريد دوىلي )
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International  إلخ( أو خطاب عن طريق

 . ي
 المفوض القضان 

 

 المدع  اخطار بعد  يوما 15عند حلول أجل 

ي مضمن أو رسالة 
ونز عن طريق خطاب الكير

ي 
ي موجهة عن طريق المفوض القضان 

 وفز

حالة عدم وجود جواب عل طلب التحكيم 

تستمر مسطرة ، عليه المدعمن قبل 

  غياب االتحكيم 
 
لمدع عليه وفقا ف

من قواعد التحكيم  4المادة لمقتضيات 

 .  المعجل الرقم 

 

ان من مطابقة  ز بمجرد أن تتحقق أمانة مي 

، سيتم اخطار لها  المعلومات المقدمة

ز أو األطراف إذا تعذر ذلك،  المتنازعي 

ي حالة  وحده المدع   اخطار
 المدع قرر فز

عن  ،طلب التحكيم عدم الجواب عل عليه

ي 
ونز يد االلكير مواصلة من أجل  طريق الير

ز و التحكيم  مسطرة  . محكم تعيي 
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 تعيير  المحكم – 4المرحلة 

 

ي يكون فيها 
ي الحالة العادية النر

 المدع  فز

بشكل صحيح  اتبعوا قد  عليه والمدع

ز  مسطرة التحكيم  المحكم وأرادوا تعيي 

اعالذي  ز ي اليز
، يجب أن يتفقوا سوف يبت فز

حدده داخل أجل ت المحكمعل هوية 

، إما األمانة ز . يعود األمر إىل أحد الطرفي 

اح تعيير  ، عليه المدعأو  المدع   القبر

قائمة المحكمير  الذين  ضمنمحكم مدرج 

ان.  حهم مبر 
 اقبر

 

ز   المدعأو  المدع  ، يجب عل محكملتعيي 

ي المنصة  عليه
تسجيل الدخول أوال فز

ي 
ونز  وكلمةباستخدام عنوان بريده االلكير

 المرور الشخصية الخاصة به. 

 

تصال بالمنصة، يجب عل المدعي بمجرد اال 

 أو المدع عليه: 

 

ي والنقر فوق القسم  .1
اع المعنز ز االنضمام إىل اليز

اع عل المحكم" ز ي قائمة اليز
ز " فز  يمي 

 الصفحة؛ ثم

 

من  محكمانقر فوق عالمة )+( واخير  .2

ان.  ز حها مي 
ي اقير

 القائمة النر

 

تعريف الخاص اليمكنه الرجوع إىل ملف 

 بالضغط عليه الختياره. بالمحكم 

 

المدع أو  المدع  يجب عل بعد ذلك،   .3

المناسبة عل يسار اسم  الخانة اختيار  عليه

اح ثم الضغط عل الزر " المحكم اقير

ز   . االختيارلتأكيد " التعيي 

 

اح  عليه المدعأو  المدع  إذا رغب  اقير

   ضمنمحكم غبر موجود 
القائمة التر

ان حها مبر 
ز عليه االتصال بأمانة اقبر ، فيتعي 

ي 
ونز يد االلكير ان عير الير ز مي 

adr.com-secretariat@mizan  أو عير

لطلب  40 89 29 22 5 212+عل  الهاتف

إدراج المحكم المذكور ضمن القائمة 

حة   من خالل تقديم معلوماتالمقبر

 الخاصة بهذا المحكم. االتصال الالزمة 

ان أن  لمحكمة التحكيميمكن  ز  أو  تقبلبمي 

ي القائمة  المحكمدمج هذا  ترفض أن
فز

حة  ي  وذلكالمقير
بعد دراستها للمعلومات النر

 استمارةتوصلت بها بشكل خاص من 

ي  التسجيل
ان أمانةأرسلتها  النر إىل  مبر 

ح.  المحكم   المقير

 

الذي  المحكم، يجب أن يتم قبول مبدئيا 

حه أحد األطراف من قبل الطرف أو  اقير

اع داخل  ز ي اليز
 أيام.  8أجل األطراف األخرى فز

 

إن أمكن  ،المدع عليهأو  المدع  يجب عل 

تسجيل الدخول بالمنصة باستعمال  ،ذلك

ي 
ونز المرور الشخصية، ثم  وكلمةبريده االلكير

 اتباع الخطوات التالية: 

 

mailto:secretariat@mizan-adr.com
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ي من  .1
اع المعنز ز أجل قبول أو االنضمام إىل اليز

اح الطرف اآلخر بخصوص  رفض اقير

 المحكم؛

 

اعات المحكمالنقر عل قسم " .2 ز ي قائمة اليز
" فز

ز عل   الصفحة؛ و يمي 

 

ي حالة رفض ال" أو "نعمالنقر عل الزر " .3
". فز

ز الذي تقدم به  األطرافأحد  اح التعيي 
اقير

اح جاآلخر، ي الطرف ب عليه بدوره اقير

 اتباع نفس االجراء. ب محكم

 

ز  ي حالة عدم وجود اتفاق بي 
عل  األطراففز

ز   مرتير  المحاولة  وبعد فشل محكمتعيي 

ز   محكمة، يجب عل المحكملتعيي 

ان التحكيم ز تلقائيا  بمبر  مع  محكمأن تعي 

اع طبيعةمراعاة   وجنسية األطراف الب  

  يجبوالصفات 
  المحكم التر

 
 توفرها ف

من قواعد  8لمادة ا لمقتضيات وفقا 

يتم تبليغ  . المعجل الرقم  التحكيم 

األطراف واخطارهم عل المنصة وبواسطة 

ي 
ونز يد االلكير .  بالمحكمالير ز  المعي 

 

ان  المحكم ز الذي تم اخطاره من قبل أمانة مي 

 7قبول أو رفض تعيينه داخل أجل له خيار 

ابتداء من تلقيه الدعوة لالنضمام إىل  أيام

اع.  ز  اليز

 

  حالة الرفض، يتم تعيير  واخطار 
 
محكم  ف

ان.   آخر من قبل محكمة التحكيم بمبر 

 

عند قبول مهمته، يجب عل المحكم الذي 

ان  ز األطراف  وإىلتم تعيينه أن يرسل إىل مي 

 واستقالليته ونزاهتهبحياده  اقرارا 

سله إليه  للنموذجوفقا  واستعداده الذي سير

ان ز لمهمته، يكون  المحكمبعد قبول  أمانة مي 

  تعيينه  أيام للطعن 7أجل لألطراف 
 
ف

ان.   وإرسال أسباب هذا الطعن إل مبر 

 

ي  عليه المدعأو  المدع  عندما يرغب 
فز

ز  التعرض  ، يجب عليه: المحكمعل تعيي 

 

اعات المحكمالنقر عل قسم " .1 ز ي قائمة اليز
" فز

ز عل   الصفحة؛ يمي 

 

" وملء الخانة بأسباب الالنقر فوق الزر " .2

 التعرض قبل اإلرسال؛ و

 

 التعرض" إلرسال إرسالالنقر فوق الزر " .3

 . وتأكيده

 

ان رفض طلب  يمكن لمحكمة التحكيم بمبر 

التعرض وإحالة الملف إل المحكم الذي تم 

تعيينه أو قبول طلب التعرض وتعيير  

 11لمادة ا لمقتضيات محكم جديد وفق

 من قواعد التحكيم الرقم  المعجل. 
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 وثيقة المهمة – 5المرحلة 

 

أجل لمهمته، يكون له  المحكمبمجرد قبول 

 والجدول المهمة وثيقةإلعداد  يوما 15

ي 
 . موافقتهمإىل األطراف ل موتقديمه الزمنز

 

بصفة غي  حرصية  المهمة وثيقةتحتوي 

 عل البيانات التالية: 

 

اعتحديد األطراف  .1 ز  ؛واليز

 

مطالبات كل طرف من لبيان موجز  .2

 األطراف؛

 

 القواعد الرئيسية المطبقة عل المسطرة؛ .3

 

 مقر التحكيم؛ و  .4

 

ز البت فيها.  الخالفنقط  .5 ي يتعي 
 النر

 

ي وثيقة المهمة أيضا تحدد 
 الجدول الزمنز

ي ذلك عل وجه الخصوص: 
 للمسطرة، بما فز

 

اآلجال المحددة لألطراف لتقديم المذكرات  .1

ي الطلبات 
والتعقيبات الخاصة بهم فز

 والدفوع؛

 

ي  التاري    خ .2
المحتمل لجلسة االستماع النر

ستنعقد عن طريق الفيديو باستخدام 

ان؛ و  ز  الوسائل التكنولوجية لمنصة مي 

 

 التحكيم. حكم المحتمل لصدور  التاري    خ .3

 

 الموافقة طرفبعد ذلك، يجب عل كل 

 أيام 8أجل ويكون له  المهمة وثيقة عىل

للقيام بذلك من تاري    خ استالمه بريد 

ي يبلغه بأنه قد تم تقديم وثيقة 
ونز إلكير

 والمدع المدع  المهمة.وبالتاىلي يجب عل 

 : عليه

 

يد الولوج إىل المنصة باستعمال عن .1 وان الير

ي وكلمة المرور الشخصية؛ 
ونز  االلكير

 

؛ و .2 ي
اع المعنز ز  االنضمام إىل اليز

 

" الموجودة وثيقة المهمةالنقر عل القسم " .3

اعات عل  ز ي قائمة اليز
ز فز من الصفحة  يمي 

 وثيقة المهمة.  أجل االطالع عل

 

  
إذا وافقت األطراف عىل وثيقة المهمة التر

 يجب عل كل طرف:  دمها المحكم،ق

أوافق عل الموافقة بالضغط فوق الزر " .4

 ". وثيقة المهمة

 

ي حالة 
الخالف عىل محتوى وثيقة فز

طلب تعديلها.  لألطراف، يجوز المهمة

، بدال من الموافقة عل وثيقة  وبالتاىلي

ي  الطرفالمهمة، يجب عل 
الراغب فز

وثيقة  تعديلطلب التعديل النقر فوق الزر "

وثيقة المهمة معدلة حسب  وإرفاق" المهمة

 رغبته. 

 



 

14 

لتعديل وثيقة  أيام 8يكون للمحكم أجل 

وتقديمها مرة  األطرافالمهمة وفقا لطلب 

 أخرى للموافقة عليها. 

يد  األطرافر وتبليغ إخطايتم  عن الير

ي والمنصة
ونز  وثيقةقديم تأنه قد تم ب االلكير

 أيام 8أجل لديهم  وأنالجديدة  المهمة

للموافقة عليها باتباع نفس االجراء المذكور 

 أعاله. 

 

ي حالة عدم موافقة أحد 
عل  األطراففز

   أيام 8أجل وثيقة المهمة عند حلول 
 
 وف

وثيقة  حالة عدم وجود طلب تعديل

، وفقا لتقديره، اتخاذ للمحكمالمهمة، يجوز 

وري لسي  إجراءات  أي اجراء يراه ضز

لمقتضيات  التحكيم بشكل صحيح وفقا 

من قواعد التحكيم المعجل  15لمادة ا

 .  الرقم 
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 دفع رسوم التحكيم – 6المرحلة 

 

، ستتلقر الموافقة عىل وثيقة المهمةبمجرد 

ونيا  األطراف لدفع رسوم بريدا إلكير

ان ي  التحكيم بالحساب البنك  لمبر 
يتم  والنر

 التحكيم محكمةتحديد مبلغها من قبل 

ان وفقا ألحكام ب ز قواعد من  33المادة مي 

 .  التحكيم المعجل الرقم 

 

ير  األطرافيجب عل  أداء رسوم التحكيم  تير

عل المنصة.  األداء وصلمن خالل تقديم 

 للقيام بذلك، يجب عليهم: 

 

يد  .1 ان بإدخال عنوان الير ز الولوج إىل منصة مي 

ي وكلمة المرور الشخصية؛
ونز  االلكير

 

ي باألمر؛ .2
اع المعنز ز  االنضمام إىل اليز

 

اعات األداءالضغط فوق الزر " .3 ز ي قائمة اليز
" فز

ز المعروضة عل   الصفحة.  يمي 

 

بمجرد ظهور صفحة األداء، يجب عل 

 : األطراف

 

ارفاق وصل الدفع بالنقر عل " تحميل .4

 "؛ ووثيقة

 

 ". تأكيدالالضغط عل الزر " .5

 

ابتداء من هذه المرحلة، لن يكون من 

الممكن اتخاذ أي اجراء بخصوص المراحل 

من قبل أمانة التأكد من الدفع التالية قبل 

ان . لذلك، يجب عل األطراف االنتظار مبر 

ان أمانةحنر تقوم  من التحقق من صحة  مبر 

 . وصل األداء 

 

 ، رسوم التحكيم يتحملها فإن للتذكي 

اع بالتساوي ما لم يتفقوا عل  أطراف الب  

خالف ذلك. باإلضافة إىل ذلك، إذا لم يقم 

بأداء المبلغ المطلوب، فإن  األطرافأحد 

قواعد التحكيم المعجل الرقمي تسمح 

اآلخر بأداء ذلك المبلغ وفقا ألحكام  للطرف

من قواعد التحكيم المعجل  38المادة 

 .  الرقم 

 

إذا لم تقم األطراف بأداء مبلغ رسوم 

التحكيم المطلوب، يتم رفض الطلب من 

ان.  ز  قبل أمانة مي 
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 المناقشة – 7المرحلة 

 

 أمانةبمجرد الموافقة عل األداء من قبل 

ان ي  األطراف، ستتلقر مبر 
ونز رسالة بريد إلكير

ان أمانةمن  هم. ئداأتؤكد الموافقة عل  مبر 

مما " المناقشةيتم فتح الصفحة المسماة "

سيسمح لألطراف ببدء مناقشتهم من 

 خالل تبادل المذكرات. 

 

ي وضعها المحكم 
وفقا لوثيقة المهمة النر

ان  ووافقت ز عليها األطراف، تحدد أمانة مي 

ي يجب 
عددا محدودا من تبادل المذكرات النر

امه بعدما تم اخطارهم  عل األطراف احير

 ". المناقشةبذلك عل صفحة "

 

يسمح تبادل المذكرات لألطراف بتقديم 

طلباتهم مع التأكيد بشكل خاص عل النقط 

 والقواعد نازع فيها وموضوع الطلب المت

ي تم االستناد عليها لدعم 
القانونية النر

 . طلباتهم

 

يجوز للمحكم أن يطلب إذا لزم األمر ذلك، 

ان السماح لألطراف بتقديم  من أمانة مبر 

 . المزيد من المذكرات

 

 : المدع  لبدء تبادل المذكرات، يجب عل 

 

ان باستخدام عنوان  -1 ز الولوج إىل منصة مي 

ي 
ونز  المرور الشخصية؛ وكلمةبريده االلكير

 

؛ -2 ي
اع المعنز ز  االنضمام إىل اليز

 

ي قائمة  -3
اع" فز ز الضغط عل قسم "دراسة اليز

اع عل  ز ز اليز  الصفحة؛ يمي 

 

المذكرات من خالل النقر عل زر  إرفاق -4

أيضا  للمدع  ". يجوز إضافة مذكرة جديدة"

ورةإضافة المستندات المرفقة   حسب الرصز

 "؛ و إضافة مستندبالنقر فوق الزر "

 

   ". إنهاءالنقر عل الزر الملون باألخرصز " -5
 
ف

، لن  حالة عدم النقر فوق هذا الزر األخض 

   تحميليتم 
 
المذكرة والوثائق المرفقة ف

المنصة وبالتال  لن يكون بإمكان الطرف 

 . اآلخر والمحكم االطالع عليها

 

من إيداع مذكرته  المدع   انتهاءبعد 

ي  ومرفقاتها 
ونز بالمنصة، يتم ارسال بريد الكير

ان أمانةتلقائيا من  حنر  عليه المدعإىل  مبر 

، المدع  يتمكن من االطالع عل مذكرة 

مذكرة جواب مع  تقديموبالتاىلي يمكنه 

  مرفقاتها داخل األجل المنصوص 
 
عليه ف

 . المؤقتوجدول التحكيم وثيقة المهمة 

 

 للقيام بذلك، يجب عل المدع عليه: 

 

ان باستخدام عنوان  .1 ز الولوج إىل منصة مي 

ي 
ونز يد االلكير  المرور الشخصية؛  وكلمةالير

 

؛ .2 ي
اع المعنز ز  االنضمام إىل اليز
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اع المناقشةالنقر عل قسم " .3 ز ي قائمة اليز
" فز

ز عل   الصفحة؛ يمي 

 

إضافة المذكرات بالنقر عل زر " ارفاق .4

". يجوز للمدع عليه إضافة جديدةمذكرة 

أكير عدد ممكن من الوثائق المرفقة حسب 

ورة من خالل النقر عل زر " إضافة الرصز

 "؛ ومرفق

 

" الملون باألخرصز إنهاءالنقر فوق الزر " .5

 للتحقق من صحة هذه المرحلة. 

 

يجب تكرار عملية تبادل المذكرات والوثائق 

ز  عدة مرات بما يساوي عدد  األطرافبي 

ي وثيقة 
عمليات تبادل المذكرات المحددة فز

ز  ز لكل طرف إذا تم تعيي  المهمة )مثال، مرتي 

 .) ز  عدد المذكرات عل اثني 

 

ي أي وقت أثناء إجراءات التحكيم، يجوز 
فز

لكل طرف أو ممثله إن وجد، الولوج إىل 

ي ذلك 
مساحته الشخصية عل المنصة، بما فز

ي يتم تبادلها أثناء المسطرة، جميع الوثائق ا
لنر

 . الحاسوب اللوحي عير جهاز حاسوب أو 

 

ان الولوج إىل أل لمحكم و ليمكن  ز مانة مي 

 مسطرة التحكيم.  مناقشةمنصة ال
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 االستماع جلسة – 8المرحلة 

 

نظام عير  االستماع جلسةانعقاد يمكن 

ي 
ي نظام  وهو  االتصال المرن 

آمن مدرج فز

 االستماع محدد  جلسةيكون موعد . المنصة

ي وثيقة المهمة. يمكن  المحكممن قبل 
فز

بناء عل طلب أحد  عقد جلسة االستماع

أن الطلب  المحكمأو كليهما إذا رأى  الطرفير  

 مناسب. 

 

نظام االتصال  وموعد تاري    خ  المحكميحدد 

ي 
ي وثيقة المهمة المرسلة إىل  المرن 

 األطراففز

ي بداية المسطرة. 
 فز

ي 
ي يطلبحالة الفز

تنظيم جلسة  األطراف النر

نظام تاري    خ ووقت  المحكماستماع، يحدد 

ي الذي هو 
جزء ال يتجزأ من  االتصال المرن 

 مسطرة التحكيم. 

 

لألطراف بتقديم  جلسة االستماعتسمح 

اع بإيجاز وفقا لوجهة نظرهم تقييمهم  للب  

الواقعية والقانونية واإلجابة عىل أي أسئلة 

 . عليهم المحكمقد يطرحها 

 

ي  نظامال يمكن الوصول إىل 
 االتصال المرن 

 . عندما يفتحه المحكمعل المنصة إال 

 

ي لفتح 
 ،نظام االتصال المرن 

 : المحكميجب عل  

 

إىل المنصة باستعمال عنوان بريده الولوج  .1

ي 
ونز المرور الشخصية الخاصة  وكلمةااللكير

 ؛به

 

ي  .2
اع المعنز ز  ؛باألمر االنضمام إىل اليز

  

 "؛جلسة االستماعالنقر عل القسم " .3

 

ي نظام فتح النقر فوق الزر " .4
 "؛االتصال المرن 

 

يتم عرض صفحة لعقد االجتماع ثم يجب  .5

 "؛ و ابدأ االجتماعالضغط عل الزر "

 

اع لما  أطرافالموافقة عل انضمام  .6 ز اليز

 الوصول إىل جلسة االستماع. يطلبون 

 

ي يوم جلسة االستماع، يجب عل األطراف 
فز

 أو ممثليهم: 

 

الولوج إىل المنصة بضع دقائق قبل موعد  .1

انعقاد جلسة االستماع عن طريق إدخال 

ي وكلمة المرور 
ونز يد االلكير عنوان الير

 الشخصية؛

 

ي باألمر؛ .2
اع المعنز ز  االنضمام إىل اليز

 

" جلسة االستماعالضغط فوق الزر " .3

اع عل  ز ز الموجود بقائمة اليز  الصفحة؛ و  يمي 

 

اع" الضغط فوق الزر  .4 ز  ". االنضمام إىل اليز
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قبل االنضمام إىل جلسة االستماع، يجب 

  ) األطرافعل 
 
غياب أي  الحضور ف

اع إال    أو مهتم بالب  
شخص أجنتر  معت 

عندما يكون هذا أو هؤالء األشخاص 

  المكان الذي يقدم فيه 
 
موجودين ف

األطراف إجاباتهم إل المحكم وأن يكونوا 

مسبقا معروفير  ومقبولير  من قبل المحكم 

باالسم والنسب  بحيث يكون عىل علم

والوظيفة أو المهنة مثال محامي مساعد أو 

التأكد من صحة  كرتارية بمكتب، إلخ.(س

   الالقطوحسن اشتغال 
 تصوير آلةو  الصونر

الجهاز المستعمل. يوىص كذلك استخدام 

وحي متصل للا الحاسوبجهاز حاسوب أو 

بالتيار المباشر من أجل حسن سي  جلسة 

  االستماع. 

 

ىل جلسة إ األطرافنضم أحد تإذا لم 

 يحقاالستماع دون تقديم سبب وجيه، 

مواصلة الجلسة دون حضور هذا  للمحكم

 . قرارهاصدار ثم األخبر 

 

جلسة  ه يتم تسجيلتجدر اإلشارة أن

ان  آمن وبشكلتلقائيا االستماع  ز بمنصة مي 

  أي وقت  ويمكن
 
االطالع عليها بالمنصة ف

ان  . من قبل األطراف أو المحكم أو أمانة مبر 
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 التحكيم حكم – 9المرحلة 

 

ي نهاية هذه المسطرة 
يكون كل  وعندما فز

عل أسئلة  قد قدم أدلته وإجاباته طرف

ح نيمكن أ، المحكم األخي  عل  هذا  يقير

ة إليه  مذكرة ختاميةإرسال  األطراف قصي 

 التحكيم الحقا. حكم حنر يتمكن من اصدار 

 

 انتهاءمن تاري    خ  يوما 30أجل  للمحكميكون 

ز  تبادل المذكرات حكم إلصدار  األطرافبي 

 التحكيم. 

 

. يجب التحكيم كتابةحكم يجب صدور 

ما لم تتفق قراره  تعليل المحكمعل 

ي الحالة ) ذلكاألطراف عىل خالف 
فز

ز  ة، يكون قد تم تعيي  كمحكم   المحكماألخي 

  بمعت   ،حر
أنه غبر ملزم بالتعليل القانون 

 . (. لحكم التحكيم

 

من قبل المحكم  لحكميجب أن يوقع ا

أن يشبر إل مقر التحكيم وتاري    خ ويجب 

  . صدوره

 

التحكيم عل حكم إرفاق  المحكميجب عل 

ي 
. يجب "التحكيمحكم " فضاءالمنصة فز

ان التحقق من عل  محكمة التحكيم بمبر 

إل األطراف، أو إذا  الحكم لتبليغهصحة 

 . لزم األمر، أن تطلب من المحكم تصحيحه

 

قبل محكمة  منحكم ال بعد التحقق من

ونيا  األطرافالتحكيم، سيتلقر  بريدا الكير

ان يدعوهم إىل الولوج إىل المنصة من  ز من مي 

يل أجل   . التحكيم واالطالع عليهحكم تب  

 

 : األطرافيجب عل 

 

يد الولوج إىل المنصة باستعمال  .1 عنوان الير

ي وكلمة المرور الشخصية؛
ونز  االلكير

 

ي باألمر؛ و  .2
اع المعنز ز  االنضمام إىل اليز

 

" بقائمة التحكيمحكم الضغط فوق القسم " .3

اع عل  ز ز اليز  الصفحة.  يمي 

 

  حكم 
. لألطراف وملزمالتحكيم نهان 

 حجيةما هو متعارف عليه "حكم اليكتسب 

  به
". بقبول التحكيم، يوافق األمر المقص 

أو تحكيم حكم األطراف عىل تنفيذ أي 

  
 
.  تنفيذهالتسبب ف لحكم دون تأخبر

نفس القيمة القانونية للحكم  التحكيم

 . المحاكم القضائيةالصادر عن 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

: يجب أن تكون المستندات المشار مالحظة

يدوي أو رقم  قبل  توقيعبإليه أدناه موقعة 

 . المنصةمسحها ضوئيا لتحميلها عىل 

 

 يتعلق األمر عل التواىلي ب: 

 

 طلب التحكيم؛  .1

 

 الجواب عل طلب التحكيم؛ .2

 

 وثيقة المهمة؛  .3

 

  ات؛مذكر ال .4

 

 مذكرة دفاعية؛ .5

 

 والردود والتعقيبات إن وجدوا؛  .6

 

 التحكيم. حكم  .7

 

 

 

 

 

 

 


