
 

 

 قــــواعــــد الـتحكـيــم
لهـيـئـة قـطــر للـتحـكـيـم الرياضي

 



المهل الزمنية

التأكيد على تع�ين المحكمين وإحالة الملف 

مهلة االستئناف 



جمعية المؤسسة:

مجلس المؤسسة:

القواعد:

القائمة:

ألغـــ�اض هذه القواعد ، يقصد بالكلمـــات التالية المعاني 
الموضحة بجانب كل منها:

مؤسسة قطر للتحكيم ال��اضي.
 

الجمعية العامة للمؤسسة.
 

مجلس إدارة المؤسسة.
 

هيئـــة قطـــر للتحكيم ال��اضـــي، والتي تعمـــل تحت ظل 
المؤسسة.

 

هيئة مكونة من محكم فـــرد أو أكثر من المحكمين يناط 
بها النظر في المنازعات ال��اضية والفصل فيها.

رئيـــس قســـم التحكيم العـــادي أو رئيس قســـم التحكيم 
اإلســـتئنافي ، بحســـب األحوال وكل وفق صالحيات  كل 

قسم المنصوص عليها في النظام األساسي للمؤسسة. 

 

قواعـــد التحكيـــم الصـــادرة من قبـــل الجمعيـــة العامة 
للمؤسسة.

 

اللوائـــح اإلج�ائيـــة واللوائـــح الداخلية التـــي يصدرها 
المجلس.

 

أط�اف الن�اع من مدعي ومدعى عليه سواء كانا ا�نين 
أو أكثر.

 

للهيئة المعين من قبل مجلس المؤسسة.
 

المكتب اإلداري للهيئة التابع لألمين العام.
 

القائمة المعدة لقيد المحكمين في الهيئة.
 

أينمـــا كان ذلك مناســـبأ فـــي هذه القواعد، تشـــمل 
الكلمـــات بصيغة المفـــرد صيغة الجمع كما تشـــمل 
الكلمـــات التـــي بصيغـــة المذكـــر صيغـــة المؤنث، 

والعكس صحيح.



تعد اللغتــــان  العر�ية واإلنكلي��ة هما اللغتان  الرسميتان 
المعمول بهما فـــي الهيئة. وتكون كافـــة اإلج�اءات أمام 

الهيئة �إحدى اللغات الرسمية المعمول بها في الهيئة.

في حالة عدم وجـــود ا�فاق �ين األط�اف ، يكون  لرئيس 
هيئة التحكيم ،  المحكـــم المنفرد أو في حال لم تكن هيئة 
التحكيم قد تشـــكلت بعـــد ، لرئيس القســـم المعني ، إختيار 
إحدى اللغات الرســـمية المعمول بها كلغـــًة للتحكيم ، مع 
األخذ في االعتبار جميع الظ�وف ذات الصلة. و�تم  بعد ذلك 
كافـــة اإلجـــ�اءات حص��ًا بتلـــك اللغة ، ما لـــم توافق هيئة 
التحكيـــم على غيـــر ذلك.  يجـــوز لهيئة التحكيم االســـتعانة 
بخدمات مترجم مســـتقل عند الض�ورة، لضمان حســـن ســـير 

اإلج�اءات ذات الصلة بلغة العمل المحددة.

إن الوثائق المقدمة للهيئة بلغة غير لغة التحكيم ، يجب أن 
ترفق بترجمة معتمدة إلى لغة اإلج�اءات ، ما لم توافق هيئة 
التحكيـــم على غير ذلـــك. ويتحمل الطرف الـــذي ُيقدم هذه 
الوثيقـــة (الوثائق) كافـــة التكاليف المتعلقـــة بترجمة تلك 

الوثيقة (الوثائق).

يجب أن ُترســـل أســـماء ،  عناو�ـــن الب��د ، عناو�ـــن الب��د 
االلكت�ونـــي ،  أرقـــام الهوا�ف  والفاكس لكل  األشـــخاص 

الذ�ن يمثلون األط�اف إلى األمانة العامة. 

تقدم الهيئة لألط�اف آلية فعالة لتسوية المنازعات المتعلقة 
بال��اضة من خالل التحكيم والوساطة.

يقبل األطـــ�اف ال�اغ�ين في تســـوية المنازعـــات المتعلقة 
بال��اضة مـــن خالل قواعد الهيئـــة بأن هذه الـقـواعــــد  قد تم 
صياغتها لتوفير وســـيلة ســـ��عة وعاجلة لحل هـــذه المنازعات. 
وبالنتيجة، ُيتوقع من األط�اف التعاون والتصرف بحسن نية تجاه 

بعضهم البعض ، وتجاه الهيئة ، وكل هيئة التحكيم.

ويتعين على الهيئة، وهيئة التحكيم واألط�اف التصرف وفقًا 
ل�وح القواعد في كل ما لم �رد فيه نص ص��ح في هذه القواعد 
، وعليهم بـــذل قصارى جهدهم لضمان أن يكـــون الحكم قابًال 

للتنفيذ قانونيًا ، وملزمًا.

يجب تط�يق القواعد بمجرد ا�فاق األط�اف على إحالة الن�اع 
المتعلق بال��اضة إلى الهيئة.

يجوز أن ينشأ االتفاق أو المخاطبة أو المرجع الذي ينص على 
التحكيـــم أمام الهيئة من بند  تحكيم  وارد في عقد أو الئحة أو 
بسبب ا�فاقية تحكيم خاصة الحقة على نشوب الن�اع (إج�اءات 
التحكيم العادية) ، أو أن يشـــمل استئنافًا ضد أي ق�ار يتخذه أي 
ا�حاد أو جمعية أو كيان ��اضي ، في حال نص النظام األساسي 
أو لوائـــح تلك الهيئات على االســـتئناف أمـــام الهيئة (إج�اءات 

تحكيم االستئناف).

تقع مكا�ب الهيئة في مدينة الدوحة ، قطر.

قـــد تق�ر هيئـــة التحكيم ، بعد التشـــاور مع األطـــ�اف ، عقد 
الجلسات ،  االجتماعات،  المداوالت ، أو غيرها من االج�اءات  إذا 
�أت أن ذلـــك ض�و�ً�ا وفقًا لظ�وف قضية معينة ، في أي مكان 
مالئـــم . بغض النظر عن مكان الجلســـات، يعتبـــر  مقر التحكيم 
لجميع اج�اءات التحكيم التي �تم بموجب القواعد هو الدوحة ، 

قطر.

تخضع إج�اءات التحكيم أمام هيئة التحكيم لهذه القواعد 
، وفي حال عدم وجود نص في هذه القواعد تخضع للقانون 

القطري.

يجوز لألط�اف اختيار أشـــخاصًا يمثلونهم قانونًا أمام هيئة 
التحكيم ، على أن يكون الممثل محاميًا مقيدًا وفقًا للقوانين 
القط��ة. ويجوز أن يســـاعد الممثل القانوني شـــخص أو أكثر 
بالمشاركة في الجلسات ، وال يشترط أن يكون هذا الشخص  
محاٍميًا مقيدًا وفقًا للقوانين القط��ة ، على أن يكون محاميًا 
مرخصـــًا وفقًا لقوانين دولته أو أية دولـــة أخرى.  إن التمثيل 
بمحاٍم غير قطري مش�وط بأن يكون الممثل الرئيسي حاضً�ا.



الُمهل الزمنية

يجـــب القيـــام باألعمال اإلج�ائيـــة خـــالل الُمهل التي 
تحددهـــا القواعد أو هيئة التحكيـــم. وإذا لم تحدد القواعد 
�تائـــج عدم  اإللتـــ�ام  بالُمهل ،  يجب علـــى هيئة التحكيم 

تحديدها.

�بدأ س��ان الٌمهل المنصوص عليها في القواعد أو التي 
تحددها الهيئة من اليوم التالي الستالم اإلخطار من الهيئة. 
وتدخـــل في حســـاب المهلة كافـــة األيام بمـــا فيها أيام 
اإلجا�ات والعطل الرسمية. وتعتبر مخاطبات األط�اف أنها 
تمت في الوقت المناسب بموجب القواعد ، إذا تم إرسال 
تلك المخاطبات قبل منتصف الليل في محل إقامة الطرف 
المعنـــي والـــذي منه يتم إرســـال اإلخطار  فـــي آخر �وم  
�نتهي فيه  المهلـــة ، أو إذا كانوا ممثلين بمحامين فيعتد 

بمحل إقامة  ممثلهم القانوني الرئيسي. 

إذا كان آخر �وم في المهلـــة المحددة هو �وم عطلة 
رســـمية أو عطلة عمل في بلد المرســـل إليه، امتدت هذه  
المهلة  إلى منتصف الليـــل ألول �وم عمل الحق للعطلة. 
وألغ�اض هـــذه القواعد ،  تعتبر أيام الجمع والســـبت في 

دولة قطر أيام عطلة . 

بناًء عــــلى طلب يتم تقديمه لســـبب مب�ر وبشـــرط أال  
تكون المهلة األولى  قد ا�تهت  بالفعل ، يجوز لرئيس هيئة 
التحكيـــم ، المحكـــم المنفـــرد أو في حال لـــم تكن هيئة 
التحكيم قد تشـــكلت بعد ،   لرئيس القســـم المعني تمديد 
الُمهـــل المنصوص عليهـــا في القواعد ، باســـ�ثناء المهلة 

الزمنية الخاصة �إشعار االستئناف.

يجوز لهيئة التحكيم، وفي حـــال لم تكن هيئة التحكيم 
قد تشـــكلت بعد  ، لرئيس القســـم المعني ، تعليق أعمال 
التحكيم الجا��ة أو الُمهـــل لفترة محددة وثابتة  وذلك بناًء  

على ا�فاق الطرفين أو بناًء  على أسباب مب�رة.

يجوز أن يتفق األطـــ�اف على تقليـــل الُمهل المختلفة 
المنصوص عليها في القواعد. وال يسري أي ا�فاق من هذا 
الق�يـــل إال بعد موافقـــة هيئة التحكيم أو رئيس القســـم 
المعني ، في حال لم تكن هيئة التحكيم قد تشكلت بعد.

بعـــد البدء في إجـــ�اءات التحكيم ولكن قبل تشـــكيل هيئة 
التحكيـــم ، �تم كافة اإلخطـــا�ات وغيرها من الم�اســـالت �ين 
األط�اف ، المحكمين والهيئة عن ط��ق األمانة العامة. بعدها ، 
يجـــب على األمانة العامة  إرســـال تلك اإلخطـــا�ات  الى  هيئة 
التحكيـــم واألط�اف اآلخ��ـــن على العناو�ن، أرقـــام الفاكس ، 
الب��ـــد االلكت�وني أو بالب��د المســـجل والموضحـــة في إخطار 
التحكيم أو إخطار االســـتئنافأو أي عنوان رسمي آخر تم تحديده 
الحقٌا. .وفور تشـــكيل هيئة التحكيم وبناًء على إ�فاق األط�اف ، 
فإنه يمكـــن لهيئة التحكيم تحديد وســـائل بديلـــة للمخاطبات. 

يجب أن ترســـل اإلشعا�ات والم�اسالت الواردة من الهيئة أو 
هيئة التحكيم علـــى   عنوان الب��د ، عنوان الب��د اإللكت�وني و / 
أو رقم الفاكس الم�ين في إشعار التحكيم أو إشعار االستئناف 
، أو إلى أي عنوان آخر تم تحديده رسمًيا في وقت الحق من قبل 

الطرف المعني في شكل يتيح إ�بات اإلستالم . 

وباإلضافة إلى ماهو منصوص عليه في المواد (٢٤) و (٢٥) 
و (٢٩) و (٣٣) ، وغيرهـــا من المتطلبات فيمـــا يتعلق بالعناو�ن 
واإلخطا�ات المذكـــورة في هذه القواعد، يجب على األط�اف 
إرســـال عناو�ن مق�ا�هم، رقـــم صندوق الب��ـــد ،  رقم الفاكس، 
وعنوان الب��د االلكت�وني فـــي أول مخاطبة خطية إلى الهيئة. 
ويعد أي إخطار ُمرســـل إلى المـــكان المحدد من قبل األط�اف 
في أول مخاطبة خطية قد تم على الوجه الصحيح ، ما لم ُيخطر 

األط�اف الهيئة بأية مشاكل خاصة باستالم المخاطبات .

يجب إيداع إخطار التحكيم وإخطار االستئناف وأي مخاطبات 
خطية أخرى باإلضافة الى الملحق المرفق عن ط��ق الب��د إلى 
األمانة العامة ، على أن تكون بعدد من النسخ كافية لكل طرف 
باإلضافة الى نســـخة واحدة لكل محكم ونسخة لألمانة العامة 
للهيئـــة. وفي حـــال االخفاق في هذا االلتـــ�ام ، لن تقوم على 
الهيئة في البدء فـــي إج�اءات التحكيم. وإذا تم إرســـالهم عن 
ط��ق الفاكـــس أو الب��ـــد االلكت�وني أو تم تســـليمهم بصفة 
شـــخصية مقدمـــًا ، فإن اإليداع يكـــون صحيحًا بموجب تســـليم 
الفاكس أو الب��د االلكت�وني أو القيام بالتســـليم الشخصي إلى 
األمانة العامة ، بشـــرط أن يتم تقديم النسخ المتبقية لالخطا�ات 

الكتا�ية والمستندات عن ط��ق الب��د الُمسجل.

يتم إخطار األطـــ�اف بكافة األحكام، وغيرهـــا من الق�ا�ات 
الصادرة عن الهيئة  أو عن هيئة التحكيم عن ط��ق الب��د المسجل 
، الفاكس ،  التسليم الشخصي،  الب��د االلكت�وني أو بأية ط��قة 
أخرى ت�اها الهيئة مناسبة  شرط أن يتم إرسال نسخة ورقية في 

وقت الحق إلى األط�اف.



يجب أن يكون وأن �بقى كل محكم في القائمة مستقًال 
عـــن أط�اف التحكيم، وعـــالوة على ذلك ، عليـــه أال يتصرف 
كمدافع أو ُيســـاعد أي طرف بأي شكل من االشكال أو بأية 

صفة أمام الهيئة.

قبل تع�يـــن أي محكم وتأكيد التع�ين مـــن قبل الهيئة ، 
يقوم الُمحكم الُمرشح بالتوقيع على �يان القبول الذي �ؤكد 
فيه توافره ، والت�امه بالحياد واالســـتقاللية للمشـــاركة في 
إج�اءات التحكيم ، وُيفصح المحكم كتا�ًيا الى األمانة العامة 
للهيئـــة عن أيـــة ظ�وف قد تـــؤدي إلى ظهور أية شـــكوك 
مشـــ�وعة تؤثر على اســـتقالله أو حياديته ويكون على كل 
محكم مسؤولية مستمرة   لإلفصاح عن أية حالة الى األمانة 
العامة إذا نشأت بعد تا��خ ذلك االعالن وقبل  ا�تهاء التحكيم.

يجب على كل محكم مقيد فـــي القائمة أن  تكون لديه 
القـــدرة على إجـــادة لغة واحـــدة على االقل مـــن اللغات 
الرســـمية المعمول بها فـــي الهيئة ، ويجـــب عليه ان يكون 

متاًحا عند الحاجة إلنجاز اج�اءات التحكيم س��ًعا.

يصدر مجلس المؤسســـة شـــ�وط إج�اءات التسجيل في  
القائمة.

      يتـــم الفصل في المنازعات عن ط��ق هيئة تحكيم مكونة 
من محكـــم واحد أو من ثالثة محكميـــن. إذا لم يحدد ا�فاق 
التحكيـــم عدد المحكمين او إذا لـــم يتفق الطرفان على عدد 
المحكمين، �تكون هيئـــة التحكيم في هذه الحالة من ثالثة 

محكمين.

      ألغ�اض هذه القواعد ، ُيفهم بتع�ير "هيئة التحكيم" على 
النحو المشار إليه ، على أنها إما هيئة مكونة من محكم واحد 

أو هيئة مكونة من ثالثة ُمحكمين.

      يجوز لألط�اف االتفاق على ط��قة لتع�ين المحكمين من  
القائمـــة. وفي حالة عدم التوصل إلـــى ا�فاق األط�اف، يتم 

تع�ين المحكمين وفًقا للبنود التالية.

فـــي حالة تع�ين محكم واحد بموجب ا�فاق التحكيم أو بناًء 
على ا�فاق الحق ، يختار األط�اف عن ط��ق ا�فاق مشـــترك هذا 
الُمحكم من القائمة خالل عشـــ��ن (٢٠) �ومًا من تا��خ اســـتالم 
اخطار التحكيم أو إخطار االســـتئناف من قبل المدعى عليه. في 
حـــال عدم ا�فاق األط�اف خالل المهلة المحددة ، يجوز ألي من 

الطرفين أن يطلب من  رئيس القسم المعني  تع�ين المحكم.

في حال سيتم  تع�ين ثالثة محكمين، يكون على المدعي أن 
يعين محكمًا من القائمة في إخطار التحكيم /إخطار االستئناف. 
ويقوم المدعى عليـــه بتع�ين محكم مـــن القائمة في غضون 
عشرة (١٠) أيام من إســـتالم إخطار التحكيم أو �يان االستئناف. 
وفي حال أخفق المدعى عليه في ترشـــيح محكم خالل المدة 
الزمنية المحددة ، يقوم رئيس القســـم المعني بتع�ين المحكم 

نيابًة عن المدعى عليه.  

في حالـــة تع�ين ثالثة محكمين ،  يجب على رئيس القســـم 
المعنـــي  تع�ين رئيس هيئة التحكيم مـــن المحكمين المدرجين  
في القائمـــة في غضون عشـــرة (١٠) أيام مـــن تع�ين محكم 

المدعى عليه.

يجوز رد المحكم إذا وجدت ظ�وف �ثير شـــكوكًا مشـــ�وعة 
حول اســـتقالليته أو حياديته. ولقبول الرد ، يتم تقديم طلب الرد 
خالل ســـبعة (٧) أيام من تا��خ العلم بأســـباب الرد للطرف الذي 
قدم طلـــب الرد. ويجب أن يكـــون الطلب ، إن أمكـــن ، مدعمًا 

باألدلة.

يجوز للطرف رد  محكمًا قام بترشـــيحه أو شـــارك في تع�ينه   
فقط ألســـباب ا�ضحت لـــه بعد أن تم التع�يـــن. ويجب أن يقدم 
طلب رد المحكم في غضون سبعة (٧) أيام من تا��خ معرفة هذا 

الطرف  بأسباب الرد.

يتم البت في طلبات الرد عن ط��ق مجلس المؤسسة. ويجب 
تقديـــم طلب رد المحكم في شـــكل ع��ضة إلى األمانة العامة 
يذكر فيها الوقائع التي أدت إلى تقديم طلب الرد.  يلتزم مجلس 
المؤسسة بالحكم في طلب الرد بعد أن يتم دعوة الطرف اآلخر 
(األطـــ�اف)  المحكـــم المطلـــوب رده  وأي  محكمين  آخ��ن، 
لإلدالء بآ�ائهم كتابة حول هذا الطلب. يجب على األمانة العامة 
إرسال هذه اآل�اء إلى االط�اف والمحكمين اآلخ��ن ، إن وجدوا. 
وعلى مجلس المؤسســـة تســـ�يب ق�اره  بشكل موجز ، وله  أن  

يق�ر نشره.



يجوز إقالة المحكمين من قبل مجلس المؤسسة ، إذا امتنع 
المحكم او تم منعـــه من �نفيذ المهام الموكلـــة إليه، أو إذا 
أخفق في أداء مهامه وفًقا للقواعد خالل الوقت المناســـب ،  
يجب على مجلس المؤسســـة  توجيـــه الدعوة الى االط�اف ،  
المحكـــم المعني وأيًا مـــن المحكمين اآلخ��ـــن ، إن وجدوا ، 
لتقديم آ�ائهم كتابًة  ، على أن يقوم مجلس المؤسسة بتس�يب  

ق�اره بشكل موجز.

ال يجـــوز طلب عـــ�ل محكم مـــن القائمة من قبـــل أي من 
الطرفين.

في حالة اســـتقالة محكم ، وفا�ه ، ع�له أو قبول طلب رده 
، يجب على الطرف الذي قام بترشـــيح هذا المحكم ، ترشـــيح 
محكمـــًا آخر مـــن القائمة. فـــي حال كان ذلـــك المحكم هو 
محكمـــًا منفردًا ، يجـــب على رئيس القســـم المعني أن يقوم  
بالتع�ين. وفي حال كان ذلك المحكم هو رئيس هيئة التحكيم 
، عندها يجب على رئيس القسم المعني  تع�ين رئيســــًا جديدًا 

لهيئة التحكيم.
في كل حالة ، يتم ترشـــيح أو تع�يـــن المحكم البد�ل خالل 
عش��ن (٢٠) �وًما من االستقالة ، الوفاة ، الع�ل أو قبول طلب  

رد  المحّكم األصلي.

مـــا لم يتفق األط�اف على خالف ذلـــك او ما لم ُتق�ر هيئة 
التحكيم خالف ذلك ، يجب مواصلة االج�اءات  دون إعادة ألي 

جانب من اإلج�اءات التي تمت قبل استبدال المحكم .

يتم اعتبار المحكم المرشح ُمعيًنا ، بعد إق�ار هذا التع�ين من 
قبل رئيس القسم المعني ، الذي يجب أن يتأكد بأن كل محكم 

يتوافق مع الش�وط الواردة في المادة (٨) من القواعد.

بمجرد تشـــكيل هيئة التحكيم، تقوم األمانة العامة �إخطار 
االط�اف وإحالة ملف النـــ�اع الى المحكمين ،  ما لم يقم أي 
مـــن االط�اف بدفع مبلغ مقدم من التكاليف المنصوص عليها 

في المادة (٤٦) من القواعد.

يجوز تع�ين موظفًا مســـتقًال عن األط�اف من قبل الهيئة بناء 
على طلب هيئـــة التحكيم لتقديم المســـاعدة لها  في المهام 
التنظيميـــة واإلدا��ة. وال يجوز لهيئة التحكيم في أي ظرف من 
الظـــ�وف تفويض وظائـــف ا�خاذ الق�ار للكا�ـــب. كما ال ينبغي 
لهيئة التحكيـــم االعتماد على الكا�ب ألداء أية مهام أساســـية 

م . ُتد�ج أ�عاب الكا�ب ضمن تكاليف التحكيم. للمحكِّ

في حالة الض�ورة االســـ�ثنائية ، قبل أو بعد البدء بالتحكيم ، 
يجوز ألي طرف أن يتقدم للهيئة بطلب إلستعجال اإلج�اءات. 

يتم تح��ـــر هذا الطلب كتا�ًيا الى الهيئة ، على أن ُ�وضح فيه 
االسباب التي دفعته لتقديم طلب االستعجال في االج�اءات.

يقوم رئيس هيئـــة التحكيم ، المحكم المنفرد أو في حال لم 
تكن الهيئة قد تشـــكلت بعد ، رئيس القسم المعني ،  بتحديد ما 
إذا كان ســـيتم التعجيـــل فـــي اإلجـــ�اءات ، وعليـــه ان ُيصـــدر 
التوجيهات المناسبة ، ويمكن أيضًا أن يق�ر تقليل أية  مهل  واردة 

في هذه القواعد ، وهذا يتوقف على ظ�وف كل حالة.



ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك وفور تقديم طلب من 
أي  طـــرف ، يجوز لهيئة التحكيم إصـــدار أمر يتعلق بالتدا�ير 
المؤقتة أو التحفظية بشـــرط اســـتنفاذ جميـــع االج�اءات 
القانونية المنصوص عليها في لوائح االتحاد أو الجمعية أو 

الكيانات ال��اضية المعنية.

طلبات التدا�ير المؤقتة والتحفظية ال يمكن تقديمها إال 
مع أو  بعد إيداع إخطار التحكيم أو إخطار االستئناف.

فـــي حالة تقديـــم طلب التخـــاذ اإلجـــ�اءات المؤقتة 
والتحفظية من قبل  أي طرف ، تقوم هيئة التحكيم ، وفي 
حال لم تكن الهيئة قد تشكلت بعد ، رئيس القسم المعني 
، بدعوة الطـــرف اآلخر (األط�اف) لـــإلدالء بموقفه خالل 
ســـبعة (٧) أيـــام أو مدة أقصر مـــن (٧) أيـــام إذا اقتضت 
الظـــ�وف ذلك. وتلتـــزم هيئـــة التحكيم أو رئيس القســـم 
المعني – حسبما تكون الحالة – �إصدار أمر معجل بعد تسلم 
موقف الطرف المعـــارض للتد�ير المؤقت والتحفظي ، إن 
وجد . وقبـــل إصدار األمر بالتد�ير المؤقت والتحفظي على 
هيئة التحكيم أو رئيس القســـم المعنـــي أن �بت أوًال في 
مســـألة اختصاص الهيئة من الناحية الشكلية ، كما يجوز له 
تق��ر إنهاء إج�اءات التحكيم إذا ق�ر بأن الهيئة غير مختصة . 
فـــي الحـــاالت ذات الضـــ�ورة القصوى ، يجـــوز لهيئة 
التحكيم أو رئيس القســـم المعني ، إصـــدار أمر فور تقديم 
الطلب من أي طرف بشـــرط سماع الطرف اآلخر بعد ذلك ؛ 
وبعد ســـماع الطرف اآلخـــر ، يجوز لهيئـــة التحكيم ، رئيس 

القسم المعني ، إلغاء التد�ير المؤقت  أو التحفظي .

يجب أن ُ�تخذ أية إج�اءات من قبل هيئة التحكيم ، وفي 
حال  لم تكن هيئة التحكيم قد تشـــكلت بعد رئيس القسم 
المعنـــي ، ، في صيغة أمر وأن يتضمن  المب��ات التي أدت 
الى إ�خاذه والنظـــر فيما إذا كان االج�اء المطلوب ض�و�ً�ا 
لحمايـــة مقـــدم الطلب من ضـــ�ر ال يمكن جبـــره ، ومدى 
احتمـــاالت نجاح مقدم الطلب فـــي موضوع طلبه وما إذا 

كانت مصالحه تفوق مصالح بقية األط�اف.

يجوز أن تكون اإلجـــ�اءات المؤقتة والتحفظية مرتبطة 
بشرط  توفير ضمان.

بالموافقة على إحالة الن�اع إلى الهيئة ، يتنا�ل الطرفان 
ص�احـــة عن أي حق لطلب إ�خـــاذ  تدا�ير مؤقتة أوتحفظية  

أمام محاكم الدولة.

يجوز لرئيس لقســـم المعني  ، من تلقاء نفسه أو بناًء على 
طلب أحد االطـــ�اف ، ضم طل�ين أو أكثر من طلبات التحكيم 

في تحكيم واحد ، إذا:

أ- ا�فق الطرفان على الضم ؛ أو

ب- كانت جميع المطالبات في إج�اءات التحكيم قد تمت 
بموجب ا�فاقية التحكيم ذا�ها ؛ أو

 ج- كانت وقائع التحكيم قيد النظر مما�لة ومرتبطة بذات 
االط�اف ؛ أو

د- تقـــدم أي طـــرف  ب�يان اســـتئناف متعلـــق موضوعه 
باستئناف قيد النظر أمام الهيئة ؛ أو

ه- إعتبر رئيس القسم المعني أن هناك أسبابًا مب�رة للضم.

فـــي حالة ضم اإلجـــ�اءات ، يجـــب على  رئيس القســـم 
المعني ، إصدار توجيهات مناســـبة فيما يتعلق بتشكيل هيئة 

التحكيم في اإلج�اءات المدمجة ، إذا لزم األمر.

إذا ُذكـــر فـــي إخطار التحكيـــم / إخطار االســـتئناف عدة   
مدع�ين /  مســـتأنفين أو/و مدعى عليهم ، يجب على الهيئة 
المضي في  تشـــكيل هيئة التحكيـــم وفًقا لعدد المحكمين 
وط��قة التع�ين المتفق عليها �ين االط�اف.  في حال  غياب 
ل هيئـــة التحكيم من ثالثة  مثل هذا االتفاق ، يجب أن ُتشـــكَّ

محكمين.

فـــي حالة تع�يـــن محكًما واحًدا ، يجـــوز لكافة األط�اف 
اختيـــاره بموجب ا�فـــاق متبادل وفقًا لإلجـــ�اء الموضح في 

المادة (١٠) من القواعد. 

في حالـــة تع�ين ثالثـــة محكمين  للهيئـــة ، وكان هناك 
العديـــد من المدعين / المســـتأنفين أو العديـــد من المدعى 
عليهم  ، عندها يجب على المدعين ، بشكل مشترك والمدعى 
عليهم   بشـــكل مشترك  ، تسمية المحكم لتأكيد تع�ينه عمًال 

بالمادة (١٠) من القواعد.

 في حالة عدم وجود ترشيح مشترك عمًال بالمادة (١٨-٣)، 
و تعذر علـــى  األط�اف االتفاق على ط��قة لتشـــكيل هيئة 
التحكيم ، يجوز لرئيس القسم المعني أن يعين كل عضو في 

الهيئة من القائمة ويسمي  أحدهم ليعمل رئيًسا للهيئة.



إذا رغب المدعى عليـــه إدخال طرف ثالث في التحكيم ، 
يجب على المدعى عليه أن يذكر ذلك في رده  مع  اســـباب 
إدخـــال الطرف الثالث ويجب عليه تقديم نســـخة إضافية من 
رده الـــى األمانة العامة.  تلتزم األمانة العامة بتســـليم هذه 
النســـخة إلـــى  الطرف الـــذي �رغب المدعى عليـــه إدخاله 
وتحديد  مهلة   عشرة (١٠) أيام  لهذا الطرف لتقديم موقفه 
بشـــأن  إدخاله في التحكيم ولتقديم رده وفًقا للمادة (٢٥)  
مـــن القواعد. كما يجـــب على األمانة العامـــة تحديد مهلة 
أقصاها عشرة (١٠) أيام  للمدعي/المستأنف لتقديم موقفه  

بشأن إدخال الطرف اإلضافي .

إذا رغـــب طرف ثالـــث بالتدخل في التحكيـــم، يجب عليه 
تقديـــم طلب تدخل إلـــى األمانة العامة متضمنًا  األســـباب 
للتدخـــل خالل موعـــد عشـــرة (١٠) أيام من علـــم المتدخل 
بالتحكيم ، بشـــرط أن ُ�ـــوَدع الطلب قبل جلســـة الم�افعة 
الشفهية أو قبل إغالق مرحلة اإلج�اءات الكتا�ية إذا لم يكن 
هناك عقد لجلســـات   م�افعة  شـــفهية. يجب على األمانة 
العامة أن تقوم بتســـليم نســـخة من  طلـــب المتدخل إلى 
األطـــ�اف وأن تحدد لهم موعـــدًا أقصاه  عشـــرة (١٠) أيام 
لإلدالء بموقفهم بشـــأن تدخل الطـــرف الثالث ولتقديم رد ، 

بحسب األحوال ، وفًقا للمادة (٢٥) من القواعد.

يجوز ألي طرف ثالث المشـــاركة فـــي التحكيم إذا كان 
ُملَزمًا �إ�فاقيـــة التحكيم أو إذا ا�فق ذلك الطرف واألط�اف 

اآلخ��ن على ذلك كتا�ًيا.

فور ا�تهاء  مهلة العشـــرة (١٠) أيام المنصوص عليها في 
المادتين  (١٩) و (٢٠) من القواعد ، يجب على هيئة التحكيم، 
وإذا لم تكن الهيئة قد تشكلت بعد -  رئيس القسم المعني، 
البت في مشـــاركة الطرف الثالث مـــع األخذ بعين االعتبار ، 
وعلى وجه التحديد ، الوجـــود  الظاهري  التفاقية التحكيم. 
ويجـــب أن ال ُيخـــل  ق�ار رئيس القســـم المعني بقـــ�ار هيئة 

التحكيم بشأن المسألة ذا�ها. 

في حالة قبول رئيس القســـم المعني مشـــاركة الطرف 
الثالـــث ، وفي حالة تع�يـــن ثالثة محكميـــن ، يجوز للطرف 
الثالث باالشت�اك مع المدعين/ المستأنفين أو المدعى عليه 
(المدعـــى عليهم)  تع�يـــن محكم ، عمًال بالمـــادة (١٨) من 

القواعد.

بغض النظر عن الق�ار فيما يتعلق بمشاركة الطرف الثالث، 
فإنه ال يجوز الطعن في تشـــكيل هيئة التحكيم . وفي حال  
وافقـــت هيئة التحكيم على ضم أو تدخل طرف ثالث ، عندئذ  
،يجـــب ، إذا لزم األمر ، أن تقوم �إصـــدار التوجيهات اإلج�ائية 

ذات الصلة.

بعد النظر في الطلبات المقدمة من جميع األط�اف المعنية 
، تلتـــزم هيئة التحكيم بتحديد حالة الطرف الثالث وحقوقه  في 

اإلج�اء.

بعد النظر في الطلبات المقدمة من جميع األط�اف المعنية، 
يجوز لهيئة التحكيم أن تسمح بتقديم �يانًا ملخصًا من طرف ثالث 
ليس طرفًا في الدعوى" وفًقا للش�وط واألحكام التي  تق�رها 

الهيئة .

يجـــوز لهيئة التحكيـــم ، في أي وقت ، أن تســـعى إلى حل 
الن�اع من خالل ق�ار بالت�اضي. ويجوز أن يتم تضمين أية تســـوية 

في ق�ار التحكيم الصادر بالت�اضي فيما �ين االط�اف.

ال يجـــوز حل الن�اعـــات التأدي�يـــة بموجب ا�فـــاق مبرم �ين 
االط�اف.

إن  اإلج�اءات المتخذة  أمام كٍل  من قسم التحكيم العادي 
وقسم التحكيم باالستئناف ، بما في ذلك ، على س�يل المثال ال 
الحصـــر؛ أي ق�ار ، وجميع المواد المســـتخدمة ضمن اإلج�اءات 
المتخذة ألغ�اض التحكيم ، وجميع المستندات األخرى الصادرة 
عن أي طرف آخر فيما يتعلق باإلج�اءت التي ال تعد في النطاق 
العام يجب أن تكون قيد الســـ��ة التامة ، باس�ثناء ، وللحد الذي 
يكون فيه التص��ح الت�امًا قانونيـًا ، لحماية أو متابعة حق قانوني  
أو لتفعيـــل أو الطعن في ق�ار تحكيم بحســـن نية في دعاوى 

أمام  محاكم  الدولة أو غيرها من السطات القضائية.

ما لم يتفق جميع األطـــ�اف ص�احة على  عكس ذلك ، يجوز 
نشر الق�ا�ات الصادرة من قبل قسم التحكيم العادي أو من قبل 

قسم التحكيم  باالستئناف  في الهيئة.

إذا رغـــب أحد أط�اف دعوى معينة أن يظل الق�ار الصادر من 
الهيئة قيد الســـ��ة المطلقة، يجب على هـــذا الطرف أن يخطر 
االمانة العامة ص�احة خالل عشرة (١٠) أيام من االخطار بالق�ار. 
وإذا لم �تلَق  الهيئة أي إخطار من األط�اف بهذا الشـــأن ، يجوز 
لـــة دون ذكر أســـماء أي من  أن �نشـــر الق�ار فـــي صيغة معدَّ
األط�اف ، الشهود ، الخب�اء أو أية شخصية متعلقة بهذا اإلج�اء، 

وذلك بهدف تسهيل إرساء سوابق تحكيمية للهيئة.



يجب على الطرف الذي �رغب في إحالة مســـألة إلى 
التحكيـــم وفقـــًا للقواعـــد ("المدعي") أن يقـــدم إخطار 

التحكيم لالمانة العامة . 
يجب أن يشتمل إخطار التحكيم على :

أ . اســـم المدعـــى عليـــه ، عنوانـــه ، عناو�ـــن الب��ـــد 
اإللكت�وني و�يانات االتصال الخاصة به بالكامل؛

ب . اســـم الممثل القانوني للمدعي، عنوانه ، عناو�ن 
الب��ـــد اإللكت�وني و�يانات االتصـــال الخاصة به بالكامل 

فضال عن دليل إ�بات  للسلطة الممنوحة لهذا الممثل ؛

ت . �يـــان موجـــز بالوقائع واألســـاس القانوني الذي 
بمقتضاه  تم تقديم الطلب ؛

ث . طلبات المدعي ؛

ج . نسخة من العقد المتضمن  ا�فاقية التحكيم أو أي 
مستند ينص على التحكيم وفًقا للقواعد؛

ح . أية معلومات بشـــأن عدد المحكميـــن واختيارهم؛ 
وفي حالة عدم توفر خيار محدد بتشكيل هيئة التحكيم أو 
إذا نصـــت ا�فاقيـــة التحكيـــم ذات الصلـــة علـــى ثالثة 
محكمين، يتم اختيار اســـم المحكم مـــن القائمة من قبل 

المدعي ؛

خ . ما يثبـــت قيام المدعي بســـداد الرســـوم اإلدا��ة 
الخاصة بالهيئـــة المنصوص عليها فـــي المادة (٤٥) من 

القواعد.

في حالة عدم اســـتيفاء متطلبات المادة (٢٤-١)  عند 
إيـــداع إخطـــار التحكيم ، يجـــوز لالمانة العامـــة أن تمنح 
المدعي تمديـــدًا واحدًا  قصي�ًا  للمهلـــة إلكمال  إخطار 
التحكيـــم . إذا لـــم ُيمنح أي تمديد للمهلـــة، أو إذا لم يتم 
اســـتيفاء متطلبـــات المـــادة (٢٤-١) قبل ا�تهـــاء مهلة 
التمديـــد، يجب علـــى االمانة العامة عـــدم المضي في 

تسجيل طلب التحكيم ويعتبر إخطار التحكيم مسحوًبا.

يجوز للمدعي تقديم أية مستندات أو معلومات أخرى  
مع  إخطار التحكيم  يعتبرها  مناســـبة   أو أنها قد  تسهم 

في حل الن�اع بشكل  فعال .

ما لم يتضح جليًا منذ البداية عدم وجود ا�فاقية تحكيم 
تشـــير للهيئة أو أن ذلك االتفاق ال �رتبـــط بالن�اع القائم، 
تقـــوم األمانة العامة با�خاذ اإلجـــ�اءات والتدا�ير الالزمة 

لتسجيل الدعوى و والمضي في التحكيم.

بمجرد استالم جميع المستندات المنصوص عليها في المادة 
(٢٤-١) من القواعد ،   يـجــــب  عـلــــى األمانة العامة أن ترســـل 
نسخًا من إخطار التحكيم والمستندات الملحقة  به إلى المدعى 
عليه/عليهم المحدد�ن للرد ، ويجب أن تدعو المدعى عليه/عليهم 
لتقديـــم أية معلومـــات ذات صلـــة بخصوص عـــدد المحكمين 
واختيارهم من القائمة خالل عشـــرة (١٠) أيام. يجب على رئيس 
القسم المعني بعد ذلك  البدء في تشكيل هيئة التحكيم ،  وأن 
يق�ر فو�ًا  في أي طلب للتعليق أو التخاذ تدا�ير مؤقتة ،  إن وجد.



خالل عشـــ�ون (٢٠) �ومًا من تا��خ اســـتالم إخطار التحكيم، 
يتعيـــن على المدعى عليه تقديم رده على إخطار التحكيم . يجب 

أن يشتمل الرد على ما يلي: 

أ . اإلسم ، العنوان الكامل ، عناو�ن الب��د اإللكت�وني و�يانات 
االتصال األخرى للشـــخص / األشخاص الذ�ن يمثلون المدعى 
عليه في إج�اءات التحكيم وكذلك إ�با�ًا  للسلطة الممنوحة 

لهذا الممثل ؛ 

ب . �يان دفاع موجز  ؛ 

ت . أي اعت�اضات على اختصاص الهيئة للنظر في الن�اع ؛

ث . أي طلبـــات مقابلة ، إن وجدت ، �تضمـــن كافة الوقائع 
واألسس القانونية التي تدعمها.

يمكن للمدعى عليـــه أن يطلب بأن يتم تحديد المهلة لتقديم 
الـــرد بعد ســـداد المدعي الحصـــة المترتبة عليه مـــن التكاليف 

المقدمة المنصوص عليها في المادة (٤٦) من القواعد.

يحق للمدعى عليه تقديـــم أية وثائق أو معلومات أخرى مع 
الرد يعتبرها مناسبة   أو  أنها  قد تسهم في تسوية الن�اع بشكل 

فعال.

خالل عشـــ�ون (٢٠) �وًما من تا��خ استالم الرد على اإلخطار 
بالتحكيم ، يجب على المدعي تقديم �يان الدعوى  مشتمًال على 
كافة الحجـــج القانونية والوقائع الداعمـــة لموقفه وأي دليل 
يعتزم االعتماد عليه، بما في ذلك على ســـ�يل المثال ال الحصر ، 
الوثائق وتقا��ر الخب�اء ، وإن وجدت ،  الرد على الطلبات المقابلة 

التي قدمها المدعى عليه. 

وكبد�ل لتقديـــم �يان الدعوى عمًال بالمـــادة (٢٦-١)، يجب 
على المدعي إبـــالغ االمانة العامة كتابة خالل عشـــ�ون (٢٠) 
�ومًا من اســـتالم الرد على إخطار التحكيـــم، بأن إخطار التحكيم  

هو ما يجب إعتباره �يانًا للدعوى.

في �يان الدعوى، يجب أن يحدد المدعي قائمة بأية شـــهود 
وخب�اء يعتزم طلبهم في الجلســـة وفقًا للمـــادة (٣٨) والمادة 

(٣٩) ، باإلضافة إلى أي تد�ير إ�بات آخر تطلبه/ها.

يجوز للمدعـــي تقديم طلبات في �يـــان الدعوى لم يذكرها 
في إخطار التحكيم.بعد ذلك ال يجـــوز للمدعي تقديم أي طلب 

جديد بدون موافقة هيئة التحكيم أو الطرف اآلخر.

ما لم تأمر هيئة التحكيم بخالف ذلك ، ال يجوز للمدعي تقديم 
أي دليل كتابي إضافي بعد تقديم �يان الدعوى.

خالل عش�ون (٢٠) �وًما من تا��خ استالم �يان الدعوى، يتعين 
علـــى المدعى عليـــه تقديم �يان  الدفاع  والـــذي يتضمن كافة 
الحجج والقانونيـــة والوقائع الداعمة لموقفـــه إضافة إلى أي 
دليل يعتزم االعتماد عليه بما في ذلك على س�يل المثال ال الحصر 

الوثائق وتقا��ر الخب�اء.

فـــي �يان الدفـــاع ، يجب أن يحدد المدعى عليـــه قائمة بأية 
شهود وخب�اء يعتزم طلبهم للجلسات ، وفًقا للمادتين اد (٣٨) و 
( ٣٩) مـــن القواعـــد ، باإلضافة إلى أي تد�ير  إ�بـــات آخر يعتزم 

طلبه/ها.

يجوز للمدعى عليه تقديم طلبات في �يان الدفاع لم يذكرها 
في الرد علـــى إخطار التحكيم .بعد ذلـــك ال يجوز للمدعى عليه 
تقديـــم أي طلب جديد بدون موافقة هيئـــة التحكيم أو الطرف 

اآلخر.

  ما لم تأمر هيئة التحكيم بخالف ذلك ، ال يجوز للمدعى عليه 
تقديم أي دليل كتابي إضافي بعد تقديم  �يان الدفاع .

بعد تقديم �يان الدفاع ، تعتبر اإلج�اءات الكتا�ية قد أغلقت ، 
ما لم تأمر هيئة التحكيم بخالف ذلك بعد د�اسة الظ�وف الخاصة 

بالن�اع. 



يجوز تقديم اســـتئناف ضد أي قـــ�ار التحاد أو �ابطة أو أي 
كيان ��اضي أمام قسم االستئناف في الهيئة إذا كان النظام 
األساســـي أو اللوائح الصادرة عن الجهـــة المعنية �نص على 
ذلك وإذا اســـتنفد المســـتأنف كافـــة االجـــ�اءات القانونية 
المتاحة له قبل االستئناف وفًقا للنظام األساسي أو اللوائح 

التنظيمية للجهة المعنية.

يجوز تقديم استئناف لدى قسم االستئناف في الهيئة من 
حكم إذا كانت لوائـــح ا�حاد ، �ابطة أو أي كيان ��اضي �نص 
على ذلك أو إذا ا�فق االط�اف على ذلك. في جميع األحوال، 
ال يجوز ألعضاء هيئـــة التحكيم في اج�اءات التحكيم العادي 

أن يكونوا أعضاء الهيئة في اج�اءات التحكيم باالستئناف.

يجب أن تصـــدر هيئة التحكيم حكمًا جديدًا ، مع األخذ في 
االعتبـــار عناصـــر الوقائـــع والقانون المقدمة مـــن األط�اف. 
ويمكن لهيئة التحكيم أن تصدر حكمًا جديدًا يحل محل الحكم 
الُمســـتأَنف أو تلغي  الحكم المطعـــون فيه  وتحيل الدعوى 
مرة أخرى إلى هيئة التحكيم أو الهيئة التي منها اســـُتأنفت 

القضية 

يقدم المســـتأنف إخطار االستئناف إلى الهيئة ، ويجب أن 
يتضمن اإلخطار:

أ . اســـم المســـتأنف عليه ، عنوانه بالكامـــل وعنوان الب��د 
اإللكت�وني ؛

ب . االســـم ،العنوان الكامـــل ، عنوان الب��ـــد اإللكت�وني 
و�يانات االتصال الخاصة بالممثل القانوني للُمستأِنف في 
إج�اءات التحكيم ، وكذلك إ�بات بالسلطة الممنوحة لهذا 

الممثل ؛

ت . نسخة من الق�ار المستأنف ؛

ث . طلبات المستأنف ؛

ج . ترشـــيح محكم يختاره المســـتأنف مـــن القائمة ، ما لم 
يطلب المستأنف تع�ين محكمًا منفردُا ؛

ح . التقدم بطلب لتعليق �نفيذ الق�ار المســـتأنف إن وجد ؛ 
متضمنًا  األسباب التي تدعو إلى تعليق التنفيذ 

خ . نســـخة مـــن بنـــود النظـــام األساســـي أو اللوائح أو 
االتفاقيات الخاصة التي �نص على االستئناف أمام الهيئة 

د . إ�بات بأن المستأنف قام بدفع الرسوم اإلدا��ة الخاصة 
بالهيئة المنصوص عليها في المادة (٥٢) من القواعد .

في حالة عدم إســـتيفاء الشـــ�وط المذكورة في المادة        
(٢٩-١) عند إيداع إخطار االســـتئناف ، يجوز لالمانة العامة أن 
تمنح المســــتأنف تمديدًا واحدًا قصي�ًا للمهلة إلكمال  طلب 
اإلســـتئناف ، وفي حال لم يتم منح أي تمديد أو إذا لم  تكن 
شـــ�وط المادة (٢٩-١) قد تم إســـتيفاؤها في الوقت الذي 
إ�تهـــى فيـــه التمديد، يجــــب عـلــــى االمانة العامة عــــدم 
الـمـضـي في تـسـجــــيل اإلستئناف ويعتبر إخطار االستئناف 

مسحوًبا.

في حالـــة عدم تحديـــد  مهلة في النظام األساســـي أو 
اللوائـــح الخاصة باالتحاد أو ال�ابطة أو الكيان ال��اضي أو في 
ا�فاقية ســـابقة ،  تكون مهلة االستئناف واحد وعش��ن (٢١) 
�ومـــًا من تا��ـــخ اســـتالم النســـخة الكاملة للحكـــم القابل 

لالستئناف. 

 

خـــالل عشـــرة (١٠) أيام مـــن ا�تهـــاء المهلـــة المحددة 
لالســـتئناف ، يجب  على المســـتأنف أن يقدم لالمانة العامة 
أســـس االســـتئناف وأن ي�ين فيها الوقائع والحجج القانونية 
التي دفعت  لالستئناف ، وأن �رفق كافة المستندات وتقا��ر 
الخب�اء وتحديد أي دليل آخر يعتزم المســـتأنف االعتماد عليه. 
ُيعتبر االســـتئناف مسحوًبا إذا أخفق المســـتأنف في االلت�ام 

بهذه المهلة الزمنية

كبد�ـــل عن تقديم أســـباب االســـتئناف بموجـــب المادة 
(٣١-١)، يجـــوز للمســـتأنف إبالغ االمانة العامـــة كتابة خالل 
عشرة (١٠) أيام من تا��خ ا�تهاء المهلة الزمنية لالستئناف، بأن 

إخطار االستئناف هو ما يجب إعتباره أسباب  االستئناف. 

يجب أن يحدد المســـتأنف في أسباب االســـتئناف قائمة 
بأسماء بالشـــهود الذ�ن يعتزم دعوتهم للجلســـة  وأن ُ�رفق 
موج�ًا بالشهادة  المتوقعة لكل شاهد إضافة إلى أسماء أي 
خب�اء مرفق معها  ش�ح موجز عن مجال خبرتهم وأي إج�اءات 
إ�بات أخرى يعتزم طلبها المســـتأنف وفًقـــا للمادتين (٣٨) و 

(٣٩) من  القواعد.

المهلة الزمنية لالستئناف



ما لم يكن واضًحا من البداية أن الهيئة غير مختصة للنظر 
في اإلســـتئناف، أو أن االســـتئناف قد قدم في غير وقته 
عمـــًال بالمـــادة (٣٠-١) ، يجب على االمانـــة العامة ا�خاذ 
كافـــة اإلج�اءات للبدء في التحكيم. يقوم رئيس القســـم 
المعني بتشـــكيل هيئة التحكيم ، كما يق�ر على الفور في 

أي طلب للتعليق أو التخاذ تدا�ير مؤقتة ، إن وجد.

يجب عــــلى االمانة العامة أن ترســـل نسخة من إخطار 
االســـتئناف إلى الســـلطة التي أصدرت الق�ار المســـتأنف 

للعلم.

خالل عش�ون (٢٠) �ومًا من استالم أسباب االستئناف، 
يجب على المدعـــى عليه تقديم رد إلـــى االمانة العامة . 

ويجب أن يتضمن الرد ما يلي:

أ . االســـم ، العنوان الكامل ، عنـــوان الب��د اإللكت�وني 
و�يانات االتصال الخاصة بالشـــخص / األشـــخاص الذ�ن 
يمثلـــون المدعـــى عليه في فـــي إجـــ�اءات التحكيم 
وكذلـــك  إلـــى إ�بـــات بالســـلطات الممنوحـــة لهذا 

الممثل/الممثلين ؛ 

ب . �يان الدفاع ؛ 

ت. أي دفع بعدم إختصاص الهيئة للنظر في الن�اع ؛

ث . أي مســـتندات ، تقا��ر خب�اء أو أية أدلة أخرى يعتزم 
المدعى عليه االعتماد عليها ؛

ج . أسماء الشهود الذ�ن يعتزم المدعى عليهم دعوتهم 
أ�نـــاء التحكيم بمـــا في ذلك �يـــان موجز بالشـــهادة 

المتوقعة لكل شاهد.

ح . أســـماء الخب�اء الذ�ن ينوي المدعـــى عليه دعوتهم 
أ�ناء التحكيم و�يان مجال خبرتهم وذكر أي إج�اء إ�بات 

آخر يطلبه المدعى عليه ؛

يجـــوز للمدعى عليـــه أن يطلب بأن يتـــم تحديد المهلة 
لتقديم الرد بعد ســـداد المستأنف  الحصة المترتبة عليه من 

التكاليف المقدمة.

ما لم يطلب رئيس هيئة التحكيم أو المحكم المنفرد 
خـــالف ذلك ، ال يحق لألط�اف تقديم أي دليل  جديد  أو 
تكملة أو تعد�ل مذك�ا�هـــم الكتا�ية بعد أن تكون قد 
قدمت أســـس االســـتئناف والـــرد عليهـــا أو الرد على 

الدعوى المقابلة ، إن وجد . 

يحق لرئيس هيئة التحكيم أو المحكم المنفرد طلب 
إرسال الملف إلى االتحاد أو ال�ابطة أو الكيان ال��اضي 

الذي يخضع ق�اره  لالستئناف.



إذا أخفق المدعى عليه في تقديم رد وفقًا للمادة (٢٥) 
أو المـــادة (٣٣) ،  يجوز مع ذلك لهيئـــة  التحكيم البدء في 
التحكيم وإصدار الحكـــم .  إذا أخفق أي طرف في االلت�ام 
بأمر إج�ائي أو إ�بـــاع توجيهات هيئة التحكيم أو أخفق في  
حضور الجلســـة ، يجوز لهيئة التحكيم االستم�ار في التحكيم 

و إصدار ق�ار .

 

يكون لهيئة التحكيم الحق في البت في اختصاصها بما 
في ذلك االعت�اض على الوجود األولي أو المستمر التفاق 
التحكيـــم أو صحتـــه أو فعاليته، بصرف النظـــر عن أي إج�اء 
قانونـــي قيد النظر أمـــام محكمة الدولـــة أو هيئة تحكيم 
أخـــرى فيما يتعلق بـــذات الموضوع �ين األطـــ�اف ، ما لم 

تستلزم األسباب الموضوعية تعليق اإلج�اءات. 

عند تقديم دفـــع بعدم اختصاص الهيئـــة ، تقوم االمانة 
العامـــة أو هيئـــة التحكيم ، في حال كانت قد تشـــكلت  ، 
بدعوة الطرف المقابل (األطـــ�اف) لتقديم مذك�ات كتا�ية 

بشأن االختصاص.

إذا لم يقـــدم المدعى عليه دفع بعـــدم االختصاص في 
مذكرته الكتا�يـــة األولى ، يعتبر الدفع بعدم االختصاص قد 

تم التنا�ل عنه على نحو ال رجعة فيه.

يحق لهيئـــة التحكيم ا�خاذ ق�ار بشـــأن الدفـــع المتعلق 
باختصاصها أو سلطتها في ق�ار أولي متعلق باالختصاص أو 
فـــي ق�ار التحكيم النهائي ، وفق ما ت�اه مناســـًبا   حســـب 

ظ�وف القضية. 

يجوز ألي طرٍف من األط�اف طلب عقد جلســـة استماع 
حـــول الجانب الموضوعي من النـــ�اع. في مثل هذه الحالة 
يكـــون لهيئة التحكيم الســـلطة التقدي��ة للبت في الطلب. 
فـــي حال لم يطلب أي طرف عقد جلســـة إســـتماع ولكن  
هيئة التحكيم إرتأت أنه من المناســـب عقدها ، عندها يجوز 

للهيئة أن تأمر بعقد هذه الجلسة. 

يجب على هيئة التحكيم تحديد موعد الجلسة بعــــد التشاور 
مع األط�اف ويجب أن تـصــــدر التوجيهات المناسبة فيما يتعلق 
بالجلســـة .  يجب أن ُتدار الجلسة من قبل رئيس هيئة التحكيم أو 
المحكم المنفرد ، ويجوز لهيئة التحكيم وفقًا لسلطتها التقدي��ة 
أن تأمــــر بأن تعقد جلسة االستماع بحضور األشخاص شخصيًا أو 
من خالل وسائل االتصال الحديثة المسموعة والمرئية معًا.  كما 
أن للجنة بسلطتها التقدي��ة منفردًة السماح لألط�اف ، الشهود 
والخبـــ�اء اإلدالء �إفادا�هم  من خالل وســـائل االتصال الحديثة 
المســـموعة والمرئية معًا أو المسموعة إذا احتاج أحد األط�اف 

إلى ذلك. 

في حال  تخلف أي من األط�اف عن  حضور جلسة االستماع، 
علـــى الرغم من اســـتدعائه  حســـب األصول ، فإنـــه يجوز لهيئة 
التحكيم أن تستمر في استكمال جلسة االستماع واصدار الحكم. 

ما لم يتفق األط�اف على خالف ذلك  وأكدت هيئة التحكيم  
هذا اإلتفاق، تكون الجلســـات غير علنية. يجوز ألي شـــخص يتم 
االســـتماع إليه أمام الهيئة أن  يســـتعين بمترجـــم ، ويجب على 
الطرف الذي حضر الشخص  الذي يطلب مساعدة الترجمة - نيابة 

عنه / دعمًا لموقفه أمام الهيئة  أن يتحمل تكاليف المترجم . 

قبل سماع شـــهادة أي شاهد أو خ�ير أو مترجم ،  يجب على 
هيئـــة التحكيم دعوة ذلك الشـــاهد ، الخ�ير أو المترجم  رســـمًيا 

لحلف اليمين ، تحت طائلة خضوعه لعقوبات الحنث باليمين. 

بعد إ�تهاء الجلســـة ،  ال يمكن تقديـــم أية مذك�ات ، حجج أو 
أدلة فيما يتعلق بالمســـائل التي سيتق�ر بشأنها من خالل الحكم 

ما لم تطلب هيئة التحكيم أو تخول  ذلك . 



كي يكون الشاهد مؤهًال لإلدالء بشهادته في الجلسة ، 
يجب أن يتم تحديده مع �يان موجز بشهادته المتوقعة وذلك 
في إخطار المدعي أو �يان الدعوى أو في رد المدعى عليه 
في اإلج�اءات األولية، وفي إشـــعار اإلســـئناف ، أســـباب 
اإلســـئناف ورد المدعى عليه في إج�اءات اإلســـئناف . أي 
شـــاهد ال يتم تحديـــده على هـــذا النحو يجب عدم ســـماع 
شهادته ) من قبل هيئة التحكيم وأي �يان يقدم من قبل هذا 

الشاهد يجب أن ال �ؤخذ في االعتبار.

ما لم تأمر هيئة التحكيم بخالف ذلك ، يجوز تقديم شهادة 
الشـــاهد من خالل أي طرف بصـــورة خطية ، إمـــا كوثيقة 
موقعة أو كإفادة خطية مشفوعة �يمين. يجب أن تقدم أية 
إفادات للشهود مع المستندات الخطية لألط�اف، ما لم  تأمر 

هيئة التحكيم غير ذلك.

يجـــوز ألي طرف أن يطلب حضور الشـــاهد ، الذي يعتزم 
الطرف اآلخر اإلســـتناد الى شهادته ، لجلسة االستماع أمام 
هيئة التحكيم وذلك لالســـتجواب  الشفهي. إذا طلبت هيئة 
التحكيـــم من الطـــرف اآلخر إحضـــار الشـــاهد، وتخلف هذا 
الشـــاهد عن حضور الجلسة دون ســـبب ُمقنع ،  يجوز لهيئة 
التحكيم مع ذلك االســـتم�ار في الجلسة ويجوز لها أيًضا أخذ 
ذلك بعين االعتبار في الشهادة الخطية (أو استبعادها تماًما) 

حسبما ت�اه مناسًبا في ظل ظ�وف الدعوى.  

يكون كل طرف مسؤوًال عن تكاليف الشهود الذ�ن قام  
بدعوتهم. وبا�فاق األط�اف ، يجوز للجنة اســـ�ثناء شاهد من 
المثول أمامها في جلســـة االســـتماع إذا قام هذا الشاهد 
باإلدالء بأقواله ُمســـبًقا، ,وأي شاهد قدم  دليًال شفهيًا في 
الجلسة أمام هيئة التحكيم يجوز استجوابه من قبل األط�اف  
تحـــت إدارة هيئة التحكيـــم.  يجوز لهيئـــة التحكيم أن تط�ح 

أسئلة في أي مرحلة من اإلثبات.

يجـــوز لهيئة التحكيـــم أن تُحد أو تمنع مثول أي شـــاهد 
أمامهـــا أو أي جزء من شـــهادته على ُأســـاس عـــدم الصلة 

بالدعوى. 

يجوز لهيئـــة  التحكيم تع�ين خ�ير أو أكثـــر إلعداد تقا��ر 
لهيئة  التحكيم في مســـائل معينـــة . يجب أن يكونوا وأن 
�بقـــى  هؤالء  الخب�اء محايد�ن  ومســـتقلين  عن األط�اف 
طيلـــة إجـــ�اءات التحكيم.  في ظل هذه الظـــ�وف ، يجوز 
لهيئـــة  التحكيم أن تقضـــي بتحُمل األطـــ�اف أية تكاليف 

إضافية ناجمة عن تع�ين أولئك الخب�اء.

كي يكون  الخ�ير، الــــذي �رشحه أحد األط�اف مؤهًال  
لتقديم شـــهادته كخ�ير في الجلسة ، يجبأن يتم تحديده مع 
مجال خبرته في اخطار  التحكيم أو �يان الدعوى أو في رد 
المدعـــى عليه في اإلجـــ�اءات األولية وفــــي إخـطــــار 
اإلســـتئناف ، أســـباب اإلســـتئناف ، رد المدعـــى عليه في 
إج�اءات اإلستئناف، وأي خ�ير ال يتم تحديده على هذا النوع 
يجب عدم ســـماع شهادته من قبل هيئة التحكيم وأي �يان 

يقدمه هذا الخ�ير يجب أن ال �ؤخذ في االعتبار.

إذا طلـــب أي طرف أو إذا �أت هيئـــة التحكيم أن ذلك 
ض�و��ًا ، يجب عـلــــى الخ�ير بعد تقديم تق��ره الشـــفوي أو 
الخطي إلى هيئة التحكيم واألط�اف اآلخ��ن ، المشـــاركة 
في جلسة اإلستماع حيث يكـون لألط�اف فرصة إستجواب 
الخ�يـــر بخصوص تق��ره .. إن أي خ�ير يتم  إســـتدعائه أصوًال 
ويتخلف عـــن المثول أمـــام هيئـــة التحكيم، يجـــوز لهيئة 

التحكيم مع ذلك االستم�ار في الجلسة وإصدار الحكم.

إن أي خ�ير يقدم دليًال شـــفهًيا في الجلســـة أمام هيئة 
التحكيم ، يجوز أن يتم إســـتجوابه من قبل كل من األط�اف 
تحـــت إدارة هيئة التحكيـــم. ويحق لهيئـــة التحكيم توجيه 

أسئلة للخ�ير في أي مرحلة من م�احل اإلثبات.

يتحمل كل طرف مســـؤولية توفيـــر الخب�اء الذ�ن طلب 
اســـتدعائهم وتكلفتهم. وبعد ا�فاق  األط�اف، يحق لهيئة 
التحكيم أيًضا إعفاء الخ�ير من حضور الجلسة إذا كان الخ�ير 

قد قدم �يانه مسبًقا. 

يجوز لهيئـــة التحكيم أن تُحـــد أو تمنع مثـــول أي خ�ير 
أمامها أو أي جزء من شـــهادته ، ويكون ذلك على ُأساس 

عدم الصلة بالدعوى. 



يجـــوز ألي طـــرف أن يطلب من هيئة التحكيـــم بأن تأمر 
الطرف اآلخر بتقديم المســـتندات التي في حوزته أو  تحت 
إدارته . يجب على الطرف الــــذي يســـعى لذلك أن يثبت أن 
هذه المســـتندات التـــي يطلبها مـــن المحتمـــل أن تكون 

موجودة وذات صلة.

إذا ارتأت هيئـــة التحكيم أنه من المالئـــم تع��ز مواقف 
االطـــ�اف، يجوز لهـــا ، في أي وقت من األوقـــات، أن تأمر 
بتقديم مســـتندات إضافية أو اســـتجواب الشـــهود ، تع�ين 
وسماع الخب�اء ، والمضي  في أي طلب إج�ائي أو مطالبة  
وفقًا لتقد�رها.  يجوز لهيئة التحكيم مطالبة االط�اف بتحمل 

أية تكاليف إضافية متعلقة بسماع الشهود والخب�اء.

تحكم هيئـــة التحكيم في الن�اع وفقـــًا لقواعد القانون 
الـــذي إختـــاره  األط�اف ، أو  فـــي حالة عـــدم وجود هذا 
االختيـــار، وفًقا للقانون الذي ترى هيئة التحكيم أنه القانون 
المناســـب ، �إس�ثناء حالة قضايا اإلســـتئناف ، حيث يجب أن 
تحكم الهيئة في الن�اع وفقًا لقانون الدولة حيث يكون مقر 
اإلتحـــاد ، ال�ابطـــة أو الكيـــان ال��اضي الذي أصـــدر الق�ار 

الُمستأنف.

في اإلج�اءات األولـية ، يجوز لهيئة التحكيم كذلك إصدار 
ق�ارهـــا في الن�اع وفقًا لمبادئ العدالة واإلنصاف بشـــرط 

إبداء األط�اف موافقتهم  الص��حة على ذلك.

ُتصدر هيئة التحكيم حكمها خطًيا وتوضح األســـباب التي 
اســـتند عليها الحكم. يكـــون الحكم نهائـــي وُملزم لجميع 

األط�اف بمجرد إخطارهم به من ِقبل االمانة العامة.

�تخذ هيئة التحكيم ق�ا�ا�ها عن ط��ق التصويت باألغل�ية 
البســـيطة. يكون لكل عضو من أعضاء هيئة التحكيم صوت 
واحد ، ويحظـــر االمتناع عن التصويت. يكـــون  توقيع رئيس 
هيئـــة التحكيم بمفـــرده أو توقيـــع ا�نين مـــن الُمحكمين 
المشـــاركين في التحكيم إذا لم �وقع الرئيس كافيًا ليكون 
الق�ار نافـــذًا. ال تعترف هيئة قطر للتحكيـــم ال��اضي باآل�اء 

المعارضة وال يتم اإلخطار بها. 

قبل توقيع الُحكم ، يجب أن ُ�رســـل إلى األمين العام إذ 
قـــد يصحح فيه أخطاًء شـــكلية ويجوز له أيًضـــا لفت ا�تباه 
هيئة التحكيم إلى المسائل األساسية المتعلقة بالمبادئ.

يجوز لهيئة التحكيم أن تق�ر إرســـال منطوق الحكم إلى 
األط�اف قبل التســـ�يب. ويكـــون الحكم نافـــذًا من تا��خ 
اخطار األط�اف بمنطوق الحكم عن ط��ق الب��د الســـ��ع  ، 

الفاكس و/أوالب��د االلكت�وني . 

يجب إخطـــار األطـــ�اف بمنطوق الحكـــم في غضون 
خمســـة (٥) أشـــهر من إحالة الملف إلى هيئـــة التحكيم ، 
ويجوز لرئيس القســـم المعني تمديـــد هذه الفترة بموجب 
طلب ُمســـبب من رئيـــس هيئـــة التحكيم أو الـمـحـكــــم 
الـمـنـفـرد أو من تلقاء نفسه إذا ق�ر أن تمديد هذه المهلة 

هو أمر ض�وري.



في غضون عش��ن (٢٠) �وًما من تسلم حكم التحكيم، 
يجوز ألحـــد األط�اف من خالل إخطـــار كتابي إلى األمين 
العام  وتسليم نســـخ  من هذا اإلخطار الكتابي إلى كافة 
األط�اف األخرى أن يطلب مـــن هيئة التحكيم تصحيح أي 
أخطـــاء كتا�ية ، أخطاء مطبعية ، أخطاء في الحســـاب أو 
أخطاء أخـــرى مشـــابهة وردت  في حكـــم التحكيم.  إذا 
وجدت هيئة التحكيم أن الطلب ُمب�ً�ا ، يجب أن تقوم �إج�اء 
التصحيح في غضون عش��ن (٢٠) �وًما من استالم الطلب.

يجـــوز لهيئة التحكيـــم ، من تلقاء نفســـها ، تصحيح أي 
أخطـــاء كتا�ية ، أخطاء مطبعية ، أخطاء في الحســـاب أو 
أخطاء أخرى مشابهة وردت  في الحكم، بشرط تقديم هذا 
التصحيح لرئيس القسم المعني للموافقة عليه في غضون 

عش��ن (٢٠) �وًما من تا��خ الحكم. 

يجب أن يتـــم أي تصحيح على شـــكل مذكرة منفصلة 
مؤرخـــة وموقعة من قبل هيئة التحكيم أو أعضائها الذ�ن 
�وافقون علـــى التصحيح. إن مثل هـــذه المذك�ات  تصبح 

لجميع األغ�اض جزءًا من الحكم.  

إذا كان الحكـــم غيـــر واضـــح ، غير مكتمل أو يشـــوبه 
الغمـــوض ، أو إذا كانـــت عناصـــره متناقضـــة أو مخالفة 
لألســـباب التي قدمتها الهيئة، أو إذا تضمن الحكم أخطاء 
كتا�ية أو خطأ في الحســـابات .  يجـــوز ألحد األط�اف أن 
يتقدم بطلب لهيئة التحكيم لتفسير الحكم الصادر ، و يجب 
على هذا الطرف أن يقدم طلبه لتفسير الحكم  كتا�يًا ، في 
مهلـــة ال  �تجاوز ثالثيـــن (٣٠) �وًما بعد اخطاره بالنســـخة 

الكاملة للحكم . 

عند تقديم طلب التفســـير، يقوم رئيس القسم المعني 
بم�اجعة ما إذا كان أي ســـبب من أســـباب طلب التفسير 
المذكـــورة في المـــادة  (٤٤-١) محققـــًا.  اذا كان هناك 
أسس قانونية للتفسير ، يجب أن يحيل الرئيس طلب التفسير 
إلى هيئة التحكيم التــــي أصـــدرت الحكم . يجب أن تحكم 
الهيئة في الطلـــب خالل ثالثين (٣٠) �ومًا من تا��خ تقديم  

طلب التفسير لها.  

القسم السادس: تصحيح وتفسير أحكام التحكيم

التفسيرتصحيح أحكام التحكيم



يدفع المدعي / المســـتأنف للهيئة رســـومًا إدا��ة غير 
قابلة لالسترداد قيمتها خمسة آالف (٥,٠٠٠) ��ال قطري 
عند تقديم إخطار التحكيم أو إخطار االستئناف، وال تسجل 
الهيئة االخطار دون دفع هذا الرســـم اإلداري. عند تق�يم 
المبلـــغ النهائـــي للتكاليـــف ، تأخذ هيئـــة التحكيم هذه 

الرسوم في االعتبار.

فـــي حالة إلغـــاء إجـــ�اء التحكيم قبل تشـــكيل هيئة 
التحكيم، يجـــب أن يحكم رئيس القســـم المعني بشـــأن 
التكاليـــف فـــي أمـــر االنهـــاء. وال يجـــوز أن ُيطلب دفع 
المصا��ف القانونية إال من قبل رئيس القسم المعني بناًء 
على طلب أحد األط�اف وبعد منح كافة األط�اف الفرصة 

لتقديم مذك�ات كتا�ية بشأن التكاليف.     

 

فور تشـــكيل هيئة التحكيم ،  يحـــدد األمين العام ، مع 
م�اعاة التعديالت الالحقة ، المبلغ ، الط��قة  ومهلة سداد 
المبلغ المقدم مـــن التكاليف. إن تقديم دعوى مقابلة أو 

دعوى جديدة قد ينتج عنه إحتساب نفقات إضافية.   

عنـــد تحديد المبلغ الذي يجب دفعـــه مقدمًا ، يجب أن 
يحــــدد األمين العام بشكل تقد�ري تكاليف التحكيم التي 
يتحملها األط�اف وفًقا للمادة (٥٠). وهذه التكاليف التي 
تدفـــع مقدمًا يجب أن تســـدد بحصص متســـاوية من قبل 

المدعي/ المستأنف والمدعى  عليه. 

في حالـــة تخلف أحد األط�اف عن دفـــع حصته، يجوز 
لطـــرف آخـــر أن يدفع  بدًال منـــه ؛ وفي حالـــة عدم دفع 
التكاليف المســـبقة بالكامل خالل المهلـــة الزمنية التي 
حددتها الهيئة ، يعتبر إخطار التحكيم أو إخطار االســـتئناف 
مسحوبًا ويجب على الهيئة أن ُ�نهي التحكيم . يسري هذا 
الحكـــم - مع م�اعاة ما يقتضيه إختـــالف الحال - على أية 

دعوى مقابلة 

مع م�اعـــاة تط�يق أحكام المـــادة (٦٤-٣) ، إذا طلب 
األمين العام من األط�اف أية مبالغ إضافية من التكاليف 
المقدمـــة وأخفق األط�اف عن تل�يـــة الطلب ، فإنه يجوز 
لهيئـــة التحكيم أن تعلق اإلج�اءات أو تقوم �إلغائها وفًقا 

لسلطتها التقدي��ة. 

إن أية تكاليف مرتبطة بالشـــهود ، الخب�اء، المترجمين 
يجب أن يتحملها الطرف المستدعي للشهود ،  الخب�اء أو 

المترجمين. 

في حال قامت هيئة التحكيم بتع�ين خ�يٍر أو مترجٍم أو 
طلبت استجواب الشهود فإنه يجب على األمين العام أن 
يصدر توجيها�ه بخصوص التكاليف المقدمة إذا كان ذلك 

مناسبًا.

في المنازعـــات المتعلقة بالمســـائل التأدي�ية ، يجب 
علـــى األط�اف دفع التكاليف المحـــددة من قبل األمين 
العام على ضوء الظ�وف بشكل عام ومدى تعقيد الن�اع 

وكذلك وفًقا للملحق رقم (١) من القواعد

يجوز ألي طرٍف  في ن�اع متعلق  بمســـائل  تأدي�ية أن 
يطلب أن �تم اإلج�اءات بشكل مجاني . ويجب تقديم هذا 
الطلب إلى هيئة التحكيم ، وإذا لم تكن هيئة التحكيم قد 
تشـــكلت بعد ،   يتم تقديمه إلى رئيس القســـم المعني. 
يجب علـــى الطرف الذي يقدم هذا الطلب أن يقدم دليًال 
على عـــدم امتالكه المـــوارد الالزمة لدفـــع التكاليف . 
ويكون لهيئـــة التحكيم وفـــي حال لم تكـــن الهيئة قد 
تشـــكلت بعد  ، لرئيس القسم المعني ، السلطة التقدي��ة  

للبت في الطلب مع إبداء اسباب الق�ار. 

إذا نجـــح أحد األط�اف فـــي طلب إ�خـــاذ اإلج�اءات 
بالمجـــان فإن تكاليف المحكمين والرســـوم الخاصة بهم 
تحســـب وفًقا للمادة (٢) من الملحـــق (١) من القواعد، 

باإلضافة إلى تكاليف الهيئة يجب أن �تحملها الهيئة.



في المنازعات المتعلقة بمســـائل  غير تأدي�ية ، يجب 
على األط�اف دفع الرســـوم المحددة من االمين العام 
على ضوء الظ�وف  بشـــكل عام ومـــدى تعقيد الن�اع 

ووفقًا للملحق رقم (١) من القواعد. 

في المنازعـــات الغير متعلقة بمســـائل تأدي�ية ، إذا 
أمكـــن تحديد المبلـــغ المتنا�ع عليه ، فإنه يتم حســـاب 
المبلغ وفًقا لجدول التكاليف المذكور في المادة (٢) 

من الملحق رقم (١) من هذه القواعد.  

في حال عدم إمكانية تحديـــد المبلغ المتنا�ع عليه، 
يقوم االمين العام بتحديد التكاليف على ضوء الظ�وف 
بشـــكل عام ومدى تعقيد الن�اع وكذلك وفًقا للملحق 

رقم (١) من القواعد.

على األمين العام تحديد المبلـــغ النهائي  لتكاليف 
التحكيم في نهاية االج�اءات الخاصة التي تشـــمل ما 

يلي:

أ . الرسوم اإلدا��ة للهيئة.

ب . التكاليف اإلدا��ة للهيئة وتحســـب وفًقا للمادة 
(٢) من الملحق (١) من القواعد.

ت .تكاليف وأ�عاب المحكمين.

ث . رســـوم الكا�ب،إن وجد، وتحســـب وفًقا للمادة 
(٣-٥) من الملحق (١)  من القواعد. 

ج . المساهمة تجاه نفقات الهيئة. 

ح . تكاليف الشهود والخب�اء والمترجمين.

يجـــوز لالمانة العامة تضمين الحســـاب النهائي لتكاليف 
التحكيم في الحكم، أو إرســـال هذا الحساب النهائي بشكٍل 

منفصٍل إلى األط�اف.

يجب علـــى هيئة التحكيم، أن تحدد فـــي حكم التحكيم، 
الطـــرف الذي يجب عليه تحمل تكاليف التحكيم أو النســـب 
التي يتحملها األط�اف مـــن التكاليف. ولهيئة التحكيم أيضًا 
أن تحكـــم  بالمصا��ف القانونية والنفقات األخرى المتكبدة  
والنا�جة عن باإلج�اءات. وعند الحكم بالمصا��ف   والرسوم، 
يجـــب على هيئة التحكيم  أن تأخذ في اإلعتبار  تعقيد  الن�اع 
و�تيجة االج�اءات وباالضافة لســـلوك األط�اف و مواردهم 

المالية. 



يجوز للهيئة تقديم المســـاعدة القانونية لألط�اف وفقًا 
للش�وط واالج�اءات التي يصدرها مجلس المؤسسة.

إن كل من االمانة العامة ، الجمعية العامة للمؤسسة ، 
رئيســـها  نائب الرئيس ،  مجلس المؤسسة �ؤساء االقسام ، 
المحكمين واألشخاص اآلخ��ن المشـــتركين في إج�اءات 
تحكيم الهيئة  غير مسؤولين قانونًا عن أي تصرٍف أو امتناع 

أو خطأ يتعلق  بتلك اإلج�اءات. 

 

بعـــد صـــدور الحكـــم و�وال إحتمـــاالت التصحيـــح أو 
إستنفاذها ، ليس على  أيٍّ من الجمعية العامة  للمؤسسة 
، مجلس المؤسســـة ، الهيئة ، االمانة العامة ، المحكمين ، 
الخب�اء ، الشـــهود وأي شـــخص آخـــر موظفًا أو منتســـبًا  
للمؤسســـة ، الهيئة أو االمانة العامة ، أو أي شـــخٍص آخر 
مشـــترك في إج�اءات تحكيـــم الهيئة أي إلتـــ�ام قانوني 
لتقديم أي �يان إلى أي شـــخص فيما يتعلق بأية مســـألة 
�تعلق بالتحكيم، وال يجوز ألي شخص أن يسعى كي يجعل 
أيًا من هؤالء األشخاص شاهًدا في أية إج�اءات قانونية أو 

غيرها �نشئ عن التحكيم. 

تمـــت صياغة القواعد باللغتيـــن العر�ية و اإلنكلي��ة. 
وفي حالة حـــدوث أي اختالٍف �يـــن النصوص ، تكون 
للجمعية العامة للمؤسســـة ســـلطة حل االختالف في 

النصوص �ين لغتي القواعد.

تم قبول هـــذه القواعد في اجتماع الجمعية العامة 
للمؤسسة بتا��خ ٢٠١٨/٤/٥ ودخلت حيز النفاذ من تا��خ 

إق�ارها من قبل الجمعية العامة.



تكون التكاليف اإلدا��ة فيمـــا يتعلق باإلج�اءات ثابتة 
من قبل الهيئة عمًال بالقســـم الســـابع مـــن هذه القواعد 
والجدول الوارد أدناه .  في حالة عدم الكشف عن المبلغ 
المتنـــا�ع عليه أو لم يكـــن موجودًا ،  يجـــوز للهيئة تحديد 
التكاليـــف اإلدا��ـــة وفًقا لتقد�رهـــا.  وألغـــ�اض تحديد 
التكاليف اإلدا��ة،  تعتبر القيمة المتنا�ع عليها هي المبلغ 
الُمحدد فـــي �يان التحكيم / ُأســـس االســـتئناف أو في 
الدعـــوى المقابلـــة ، إن وجدت، إن كانـــت قيمتها  هي 
األعلى. إذا دعت ظ�وف قضية معينة الخ�وج عن المبالغ 
المنصوص عليها في الجدول أدناه، فيجوز للهيئة ��ادة أو 

تقليل التكاليف اإلدا��ة وفًقا لتقد�رها.

 حتى ١٥٠,٠٠٠
 ما بين ١٥٠,٠٠١ إلى ٣٥٠,٠٠٠

 ما بين ٢٥٠,٠٠١ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠
 ما بين ١,٥٠٠,٠٠١ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠
 ما بين ٣,٥٠٠,٠٠١ ريال ١٠,٠٠٠,٠٠٠
 ما بين ١٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ١٥,٠٠٠,٠٠٠
 ما بين ١٥,٠٠٠,٠٠١ إلى ٣٥,٠٠٠,٠٠٠

 ما فوق ٣٥,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠
٥,٠٠٠ + ١٫٥٪ مما يتجاوز ١٥٠,٠٠٠ 
٦,٠٠٠ + ١٫٣٪ مما يتجاوز ٣٥٠,٠٠٠ 
٢٠٫٩٥٠+ ١٪ مما يتجاوز ١,٥٠٠,٠٠٠ 

٤٠٫٩٥٠+ ٠٫٨٪ مما يتجاوز ٣,٥٠٠,٠٠٠ 
٩٢٫٩٥٠+ ٠٫٥٪ مما يتجاوز ١٠,٠٠٠,٠٠٠ 
١١٧٫٩٥٠+ ٠٫٣٪ مما يتجاوز ١٥,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٨٠,٠٠٠

من أجل تسجيل اخطار التحكيم أو اخطار االستئناف من 
قبل األمانة العامة ، يلتزم الطرف مقدم إخطار التحكيم أو 
إخطار اإلســـتئناف بدفع الرســـوم اإلدا��ـــة للهيئة البالغة 
خمســـة آالف (٥٠٠٠) ��ـــال قطـــري. إذا لـــم تدفع هذه 
الرسوم، ال تقوم األمانة العامة بتسجيل إخطار التحكيم أة 

إخطار اإلستئناف حسبما تكون الحالة.



ُيحـــدد األمين العام القيمة التي يجب أن تســـدد إلى 
كل ُمحكـــم على أســـاس العمل  الذي قـــام به وعلى 
أســـاس الوقـــت المعقول االـــذي قضاه أعضـــاء هيئة 
التحكيم للقيام بمهامهم.  من حيث المبدأ ، يجب أن يأخذ 
األمين العام بعين اإلعتبار الرســـوم المحددة في الساعة 

حسب الجدول التالي :

بناًء على اقتـــ�اح األمين العام ، يجوز لرئيس القســـم 
المعني تحديد إجمالي قيمة الرسوم  بمبلغ أكثر أو أقل 
من المبلغ المحسوب على أســـاس الساعة والمنصوص 
عليـــه في المـــادة (٣-١) من الملحق (١) مـــن القواعد.  
وعند تقد�ر إما ��ادة أو تقليل رســـوم الُمحكم بالساعة ،  
يجب أن يضع رئيس  القســـم المعني إعتبا�ًا خاصًا لمدى 
تعقيـــد الن�اع وما إذا كان المحكـــم   قد إ�خذ االج�اءات 
بشكل فعال.  إذا  حدث خالف �ين رئيس القسم المعني 
و أي محكم بخصوص أ�عاب المحكم في الســـاعة ،فإن 

مجلس المؤسسة هو من يحدد مقدار الرسوم.

باإلضافة إلى مبالغ الرســـوم، يدفع األط�اف تكاليف 
الســـفر واإلقامة بكامل أنواعها للمحكمين ومنها السفر 
بالطائـــ�ات في درجة رجال األعمال ،  التنقالت الداخلية ، 
اإلقامة فـــي فنادق خمس نجوم وثـــالث وجبات �وميًا 
على أن يتـــم �نظيم ذلك من خالل األمانـــة العامة وأية 
تكاليف مأكوالت أو مش�وبات إضافية. يتحملها المحكم. 

إن أية ض�ائب وطنية ، إن وجدت ، مثل ض��بة  القيمة 
المضافة  ، والمتعلقة بالمبالغ التي دفعتها الهيئة يجب 

أن يتحملها  المحكمين.

يحـــدد األمين العام قيمـــة الرســـوم المدفوعة إلى 
الكتبـــة المعينين مـــن الهيئة على أســـاس تقا��ر العمل 
المقدمة منهم وعلى أســـاس الوقـــت المعقول للعمل 
في الدعـــوى محل الن�اع. من حيث المبـــدأ ، فإن تحديد 
الرســـم بقيمة  ألـــف (١,٠٠٠) ��ال قطري لمدة ســـاعة 
واحـــدة  تعتبـــر القيمة األســـاس ، وهـــذا يتوقف على 

مؤهالت الكا�ب المخصص.



 


