نظام المصالحة والتحكيم لمركز التحكيم في غرفة التجارة والصناعة
في بيروت

جميع الخالفات التي تنشأ عن هذا العقد يتت سمتم ا ن اًّيتا ًفقلتا لناتا الم تالس
ًالتسكتتي لتتدف افت التجتتااع ًال تتناع فتتي يتتاًت ًامتتع مسكت ًاستتد ً عتتدع مسكمتتين
. ع قلا لذلك الناا

يت تعيين

. ي اح كل فايق نه يًافق على سكا الناا المذكًا ًيتقيد نًده كاف
:اإلنجليزية
All disputes arising in connection with the present contracts
shall be finally settled under the Rules of Conciliation and
Arbitration at the Beirut Chamber of Commerce and Industry by
one or more Arbitrators appointed in accordance with the said
Rules.
The contracting parties declare accepting the provisions on
the said Rules and undertake b abide by them.
: الفرنسية
Tous différends découlant du présent contrat seront tranchés
définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d’Arbitra
de la Chambre de Commerce et d’industrie de Beyrouth par un ou
plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.

Les parties contractantes déclarent adhérer aux dispositions
dudit Règlement et s'engagent à s'y conformer.

المادة ( - )1المجلس األعلى للتحكيم:
 -1يق تتً ل تتدف افت ت ج تتا تسك تتي يم تتمى المجل تتر ا عل تتى للتسك تتي ل تتدف افت ت
التجتتااع ًال تتناع فتتي يتتاًت المعتتا عنتته فيمتتا عتتد كلم ت «المجلتتر» تعتتين عءتتا ه
افت التجتتااع ًال تتناع فتتي يتتاًت التعتتاًن متتع مجلتتر ا منتتا ًتكتتًن م متتته الً تتًل
إلى سل للمنا عات ذات العا ع الداخلي ً التدًلي عتن عايتق التسكتي ًذلتك علتى الًجته
الم تتين فتتي هتتذا الناتتا ج متتيما لج ت التتتدريق المم ت ق لمشتتاًا الق تااا التسكيمتتي المشتتاا
إليه في المادع دناه.
 -2يءتتع المجلتتر ا علتتى للتسكتتي ناامتته التتداخلي ًيجتمتتع علتتى ا رتتل م تاع كتتل
ش ا.
 -3لاًّير المجلر ً من يستل مسلته ن يتختذ امتمه القت اااات الممتتعجل شتاع
إعال المجلر ا في ًل جلم يعقدها.
 -4للمجلتتر فتتي الستتاجت المن تتًا علي تتا فتتي ناامتته التتداخلي ت تتًي

متتلع

التقايا إلى لجن م غاع ً كثا من عءاًّه على ن تقتً هتذه اللجنت ت عال المجلتر
الق اااات التي يكًن رد اتخذها ًذلك في ًل جلم يعقدها المجلر.
 -5تنشأ مان ما للمجلر يتًلى م ام ا ا مين العا .
هيئة التحكيم :
 -1ج ي

ل المجلر في المنا عات ن مهً ،يتًلى المجلر تعيتين المسكمتين ً
ذلك كليا ً ج ًّيا متع

تث يت ًفقلا لألسكا التالي ما ل يكن ال ارا رد ات قًا على خال
م ااع تتاع جنم تتي المسكم تتين ً مس تتل إرامت تته النمت ت للت ت الد الت تتي ينتم تتي إلي تتا ال ار تتا ً
المسكمًن اآلخاًن.
 -2يجتً ن ي

تل فتتي المنا عتات مسكت ًاستد ً ثالثت مسكمتتين ًيق تد كلمت

المسك في المًاد التالي المسك ال اد ً المسكمًن الثالث .

 -3إذا ات تتق ال ارتتا علتتى ن ي
فيمتتا يتتن

تتل فتتي النت اا مسكت ًاستتد فل ت تعيينتته اجت تتاق

يًمتتا
علتتى ن يث تتت متتن ر تتل المجلتتر ًاذا لت يت قتتًا علتتى تعيينتته ختتالل ثالثتتين ل

متتن تتتاايال إ تتالي ال ايتتق اآلختتا علتتم التسكتتي المن تتًا عنتته فتتي المتتادع  )3دنتتاه رتتا
المجلر تعيينه.
 -4إذا ات ق ال ارا على ن ي

ل في الن اا ثالثت مسكمتين  ،رتا كتل متن

فتي

علم التسكي المن تًا عليته فتي المتادع  )3دنتاه ً ً فتي جًّست التاد عليته ،تعيتين
مسك ت يعتتا
عينهً .اذا تخل

علتتى المجلتتر لتث يتتته ًيجتتم ن يكتتًن المسك ت ممتتتقالل عتتن ال ايتتق التتذ
سده عن تعيين مسك را المجلر تعيينه.

ًيقً المجلر تعيتين المسكت الثالتل التذ يتتًلى اًّامت هيًّت التسكتي متا لت يكتن
ال ارا رد خًلًا المسكمين المعينين من ر ل

اختيتاا المسكت الثالتل ختالل م لت مستددع.

ًفي هذه السال ا خياع يعًد للمجلر تث يته ،ف ذا ل يتً ل المسكمان المعينان متن ر تل
ال ارا إلى ات اق على المسكت الثالتل ختالل الم لت التتي ستددها ال ارتا ً المجلتر ،رتا
هذا ا خيا تعيينه.
 -5إذا لت يكتتن ال ارتتا رتتد ات قتًا علتتى تسديتتد عتتدد المسكمتتين ،فت ن المجلتتر يعتتين
مسكم تتا ًاس ت لتدا إج إذا ت تتين ل تته ن النت ت اا ي تتاا تعي تتين ثالثت ت مسكم تتين ًف تتي ه تتذه السالت ت
ل
يًما ليقً كل من تعيين مسك ف ن ل ي علًا عتين المجلتر
ا خياع لل ارا م ل ثالثين ل
المسك الثاني ً ً الثالل عند اجرتءا .

 -6عنتتدما يقتتع علتتى عتتاتق المجلتتر فتتي التسكتتي التتدًلي تعيتتين مسك ت ًاستتد ً
يسا متتن اللجن ت الًعني ت التتتي ي ااهتتا
اًّتتير ل يًّ ت التسكتتي ف نتته يعينتته عتتد ن يعلتتم تش تا ل
منامت متتن تتين اللجتتان الًعنيت لغافت التجتتااع الدًليت فتتي تتاايرً .اذا لت يق تتل المجلتتر
هتتذا التش تايم ً ل ت تق ت اللجن ت الًعني ت ت ج اا التاشتتيم ختتالل الم ل ت التتتي ستتددها ل تتا
يسا متتن لجن ت
المجلتتر فللمجلتتر ن يكتتاا عل تته إلتتى اللجن ت الًعني ت ً ن يعلتتم تش تا ل
ًعني خاف منام .

ًللمجلتتر إذا اف ن الاتتاً

تقتءتتي ذلتتك ،ن يختتتاا المسك ت الًاستتد ً اًّتتير

هيًّ التسكي من لد ل تنشأ فيه لجن ًعني ما ل يعتتا

علتى ذلتك ستد ال ارتا ختالل

الم لت التتتي ستتددها المجلترً .يتتت اختيتتاا المسكت الًاستتد ً اًّتتير هيًّت التسكتتي متتن لتتد
يا الذ ينتمي إليته ال ارتا ًمتع ذلتك فللمجلتر إذا ارتءتت الاتاً

ذلتك ًلت يعتتا

سد ال ارا خالل الم ل التي سددها ن يختاا المسك الًاسد ً اًّير هيًّ التسكي متن
عًءتا عتن
لد ينتمي إليته متن ال ارتا ًعنتدما يقتع علتى عتاتق المجلتر تعيتين مسكت
ل
تاشيسا من اللجن الًعنيت لل لتد
ال ايق الذ ل يق ذلك ف نه يتًلى تعيينه عد ن يعلم
ل
الذ ينتمي إليه هذا ال ايق .ف ذا ل يق ل المجلتر هتذا التاشتيم ً لت تقت اللجنت الًعنيت

منتميتتا إلتتى لتتد
التاشتتيم فتتي ا جتتل التتذ يستتدده ل تتا المجلتتر ً إذا كتتان ال ايتتق المعنتتي
ل
تا فتتي اختيتتاا شتتخا ي تااه منام تلا عتتد ن
ليمتتت فيتته لجن ت ًعني ت  ،كتتان المجلتتر ست ا
يعل ذلك اللجن الًعني لل لد الذ ينتمي إليه هذا الشخا إن ًجدت هذه اللجن .

 -7يجتتم ن يكتتًن كتتل مسك ت يعينتته المجلتتر ً يث تتته ممتتتقالل عتتن ال ارتتا فتتي

التسكي ً ن يمتما كذلك.

ًعل تتى المسكت ت الماش تتم ر تتل تعيين تته ً تث يت تته م تتن ر تتل المجل تتر ن يعلت ت ا مانت ت
العامت خعيتتا كتتل الًرتتاًّع ً الاتتاً

التتتي رتتد يكتتًن متتن ع يعت تتا التتتأثيا علتتى امتتتقالله

فتتي ناتتا ال ارتتا ً مجتتاد ن تتلقتتى ا مانت العامت هتتذا ا،عتتال  ،ت لغتته كتا ت إلتتى ال ارتتا
ًتسدد ل

م ل لتقدي مالساات

المستمل .
التي هي متن

فًا ًكتا ا مان العام ًال ارا الًراًّع ًالااً
ًيسيع المسك لا
هذا الق يل ًالتي رد تعا تين التتاايال تعيينته ً تث يتته متن ر تل المجلتر ًيت ن تتاايال ت ليت
السك الن اًّي.
 -8يقتتد علتتم التتاد الممتتند إلتتى م ت م انت تتا اجمتتتقالل ً إلتتى
امتدعا إلى ا مان العام يتءمن الًراًّع ًالااً

م ت م ختتا

التي ني علي ا هذا العلم.

يًما متن
ًيجم ن يقد هذا اجمتدعا  ،تست عاًّل ا،مقاع ،خالل م ل ثالثين ل
تتتاايال ت ليت تعيتتين المسكت ً تث يتتته متتن ر تتل المجلتتر ً متتن تتتاايال اليتتً التتذ علت فيتته
الممتدعى الًراًّع ًالااً
 -9ي

التي ني علي ا علم الاد.

تتل المجلتتر فتتي ر تتًل علتتم التتاد فتتي الشتتكل ًفتتي ا متتار عتتد ن تكتتًن

ا مانت العامت رتتد ععتتت للمسكت المعلتتًم اده ًلل ارتتا ً تتاري عءتتا ال يًّت إن ًجتتدًا
م ل منام  ،دا مالساات

الخعي شأنه.

اده.
 -11يمت دل المسك عند الًفاع ًاذا ر ل المجلر امتقالته ً علم ّ
يءتتا -إذا ت تتين للمجلتتر ًجتتًد ساًّتتل رتتانًني ً ًارعتتي
 -11يمتتت دل المسك ت  -ل
يمنعه من تأدي م مته ً نه ج يقً م امه ًفقلا للناا ً في المًاعيد المسددع.
إذا اف المجلتتر تع يتتق ال ق تاع المتتا ق علتتى متتار المعلًمتتات التتتي تتتًفات لديتته
تتل فتتي ا متتا عتتد ن ت ل ت ا مان ت العام ت تلتتك المعلًمتتات خعيتتا إلتتى المسك ت

ف نتته ي

المعنتتي ًال ارتتا ً تتاري عءتتا ال يًّت إن ًجتتدًا ً ،عتتد ن تمكتتن

متتن تقتتدي مالساتتات

خعيا ًخالل م ل منام .
 -12في كل الساجت التي يمت دل في ا المسك ي تاا إلتى تع يتق ال نتًد 4 - 3
  6 - 5المتقتتد ذكاهتتا .تقتتاا ال يًّ ت مجتتاد إعتتادع تشتتكيل ا ً عتتد دعتتًع ال ارتتا  ،تتدامالساات

ما إذا كان ين غي متا ع ا

 -13ي

ل المجلر

ًل المعمدع ما قلا ًالى

مدف.

ًاع ن اًّي في تعيين ًتث يت ًاد المسك ًفي امت داله.

ن م ت ام ر ت اااات المجلتتر الخا ت تعيتتين المسك ت ًتث يتتته ًاده ًامتتت داله عنتتد
عد داًّه لم امه ع قلا للناا ً في الم ل المسدد ت قى ماي .

المادة ( - )3طلب التحكيم:
 -1على ال ايق ال اا م في اللجتً إلتى تسكتي الغافت ن يًجته عل ته إلتى ا مانت
العامت ًعنتتدما يكتتًن التسكتتي دًليتتا يقتتد العلتتم إمتتا عتتن عايتتق لجنتتته الًعنيت فتتي افت
التجتتااع الدًليت ًامتتا م اشتاع ً .فتتي السالت ا خيتاع ت لت ا مانت العامت العلتتم إلتتى اللجنت
الًعني المعين إذا ًجدت.
يختتا ل تتد إج ت اا ات
يعت تتا فتتي جميتتع ا س تًال يتتً تلقتتي ا مان ت العام ت العتتم تاا ل
التسكي .
 -2يتءمن العلم على ا خا:
 مما ًش اع ًم -عا

ات ًعناًين ال ارا .

،دعا ات المدعي.

ج -اجت ارتتات الجااي ت تتين ال ارتتا ًج متتيما ات تتاق التسكتتي ًالًثتتاًّق ًالمعلًمتتات
التي تًءم ااً

القءي .

د -جميت تتع المعلًمت تتات المقيت تتدع المتعلق ت ت عت تتدد المسكمت تتين ًعايق ت ت اختيت تتااه ًفقلت تتا

سكا المادع عاله.

 -3ت ل ا مان العام المدعى عليه

ًاع من العلم ًمافقاته للاد عليه.

المادة ( - )4الرد على الطلب:
يًمتتا متتن تلقيتته هتتذا الت لي ت ن يتختتذ مًفقلتتا
 -1علتتى لمتتدعى عليتته ،ختتالل ثالثتتين ل
من المقتاسات المقدمت شتأن عتدد المسكمتين ًاختيتااه ً ن يعتين عنتد اجرتءتا المسكت
تًاع

يءتاً -جته دفاعته ًيقتد ممتتنداتهً ،للمتدعى عليته،
الذ اختااه ً ،ن يعتا  -ل
امتثناًّي  ،ن يعلم من ا مان العام م ل جديدع لعا ًجه دفاعته ًتقتدي ممتتنداته،
على ن يتءمن علم الم ل الجديدع اده على المقتاستات المقدمت شتأن عتدد المسكمتين

ًاختيتتااه ً ،عنتتد اجرتءتتا تعيتتين المسك ت التتذ اختتتااه ف ت ذا تخل ت

عتتن ذلتتك ،عاءتتت

ا مان العام ا ما على المجلر ليتًلى الميا التسكي ع قلا ل ذا الناا .
 -2ت لت ا مانت العامت المتتدعي ،علتتى مت يل العلت ،

تتًاع عتتن التتاد ًالممتتتندات

المافق ه إن ًجدت.
المادة ( - )5الطلب المقابل:
 -1علتتى المتتدعى عليتته ال اا تتم فتتي اجدعتتا مقا ل ت ن يقتتد العلتتم المقا تتل إلتتى
ا مان العام في ن ر الًرت التذ ي تد فيته ًجته دفاعته علتى النستً الم تين فتي المتادع
. )4
يًما من ت لغه العلم المقا ل ،تقدي مذكاع جًا ي .
 -2للمدعي ،خالل ثالثين ل

المااادة  - )6يجتتم تقتتدي جميتتع المتتذكاات الكتا ي ت ال تتاداع متتن ال ارتتا ًكتتذلك
جميع الممتندات المافق عدد من النمال يعادل عتدد ال ارتا اآلختاين مءتافلا إلي تا نمتخ
لكل مسك ً خاف لألمان العام .
 -2تعت ت تتا جميت تتع الت ليغت تتات ًالم اامت تتالت ال ت تتاداع عت تتن ا مان ت ت العام ت ت ً عت تتن
المسكت رتتد تمتتت علتتى ًجتته

تتسيم إذا متتلمت مقا تتل إي تتال ً امتتلت كتتتام مءتتمًن

إلى عنًان ال ايق المامتل إليته ً ختا عنتًان معتاً
ال ايق اآلخا ،سمم ا سًال.

لتهً ،فقلتا لمتا عينته هتذا ال ايتق ً

 -3يعت تا الت ليت ً الم اامتتل رتتد تت فتتي اليتً التتذ تلقتتاه فيتته ال ايتتق المامتتل إليتته
ً كان يجم ن يتلقاه هذا ال ايق ً ممثله شاع ن يكًن الت لي ً الماامل رد ت علتى
ًجه

سيم.
 -4ي د مايان الم ل المسددع في هذا الناا ً في الناا التداخلي للمجلترً ،

التتتي تستتدد ًفقلتتا سكام متتا متتن اليتتً التتتالي لليتتً التتذ يعت تتا فيتته ن إج ت اا الت لي ت ً
الماامل رد ت ع قلا لل قاع الما ق ً .اذا كان هذا اليً التالي يً عيد اممي ً إر تال فتي

ال لتتد التتذ يعت تتا الت ليت ً الم اامتتل رتتد جتتا فيتته ي تتد متايان الم لت متتن ًل يتتً عمتتل
يليه.
تتتدخل يتتا ا عيتتاد الامتتمي ًا ر تتال علتتى سمتتام الم لت  .فت ذا كتتان اليتتً ا خيتتا
من الم ل المسددع يً عيتد امتمي ً ر تال فتي ال لتد التذ اعت تا الت ليت ً الم اامتل رتد
ت فيه ف ن الم ل تنت ي ن اي ًل يً عمل يليه.
المادة ( - )7انتفاء اتفاق التحكيم:
عنتتدما ج يًجتتد،

تتًاع ًليت ت تتين ال ارتتا ات تتاق تسك تتي ً كتتان يتتن

ات تتاق ج

يًمتا المستددع فتي المتادع
يشيا إلى الغاف ًل يق المدعى عليه الاد خالل م ل الثالثين ل
 ً )1 )4اف تسكي الغاف  ،ل المدعي ن هذا التسكي متعذا.
مادة ( - )8مفاعيل اتفاق التحكيم:
 -1إذا ات تتق ال ارتتا علتتى اللجتتً إلتتى تسكتتي الغافت فت ن

يخءتتعًن التتتالي ل تتذا

الناا .
 -2إذا اف
التسكي ا هذا الاف

سد ال ارا المشااك عد ذلتك فتي التسكتي ً امتنتع عتن ذلتك  ،تت
ً اجمتناا.
تسته،

دفعتتا ً كثتتا يتعلتتق ًجتتًد ات تتاق التسكتتي ً
 -3إذا ثتتاا ستتد ال ارتتا
ل
كتتان للمجلتتر عتتد التسقتتق  ،تتًاع ًلي ت متتن ًجتتًد ذلتتك اجت تتاق ن يقتتاا المءتتي فتتي
التسكي ً ،ذلك دًن الممار ق ًل هتذه التدفًا ً
السال اتخاذ

تست اً ،ي قتى للمسكت ًستده فتي هتذه

رااا يتعلق اخت ا ه.

 -4إذا ل يكن ثمت ات تاق مختال

 ،فت ن التتذاا ت عالن العقتد ً اجدعتا انعتدا

ًجًده ج يتاتم علي ما عد اخت تاا المسكت إذا اعت تا هتذا ا خيتا ن ات تاق التسكتي
سيم يال المسك في سال انعدا ًجًد العقد ً عالنه
ًال

ل في ادعا ات

ًمعال ي .

السا لتسديتد سقتًق ال ارتا
ل

 -5لل ارا ر تل تمتلي الملت

للمسكت ً ،

ت امتتثناًّي عتد ذلتك ،ن يعل تًا إلتى

يت ت م تتلع رء تتاًّي اتخ تتاذ إجت ت اا ات مةرتت ت ً استياعيت ت  ،دًن ن يش تتكل علت ت
جت اق التسكي الذ يا ع

مخال ت ت

ًدًن الممار الملع العاًّدع للمسك في هذا ال دد.

ًيج تتم دًن إ ع تتا  ،إ تتالي مث تتل ه تتذا العل تتم ًا،جت ت اا ات الت تتي اتخ تتذت ا الم تتلع
القءاًّي إلى ا مان العام ً .على هذه ا خياع إعال المسك

ا.

المادة ( - )9المؤونة لتغطية مصاريف التحكيم:
 -1يسدد المجلر مقداا المةًنت الال مت لمًاج ت م تااي

التسكتي التتي تتاتتم

على العل ات المعاًء عليه.
يجتتً للمجلتتر فتتي السال ت التتتي يقتتد في تتا علتتم ً عل تتات مقا ل ت ممتتتقل عتتن
العلتتم ا

تتلي ن يستتد مةًنت علتتى ستتدع لكتتل متتن العلتتم ا

تتلي ًالعلتتم ً العل تتات

المقا ل .
 -2تتًجتتم المةًنتتات أن ت متمتتاًي علتتى المتتدعي ً المتتدعين ًعلتتى المتتدعى
علي تته ً الم تتدعى عل تتي  ،عل تتى ن تته يج تتً ن تةدي تتا س تتد ال ار تتا كامل تتا ع تتن العل تتم
ا

لي ً عن العلم المقا ل إذا تخل

ال ايق اآلخا عن تمديد ن ي ه.

 -3لألمان ت العامت ت ن تعلتتق تم تتلي المسك ت الملت ت

علتتى ري تتا ال ارتتا ً س تتده

تمديد المةًن كامل ً ج من ا إلى الغاف .
 -4عنتتدما تستتال إلتتى المجلتتر ًثيق ت م م ت المسك ت ع قلتتا سكتتا المتتادع ، )13
ف ن عليه ن يتسقق من ن عل ات دا المةًن رد ت تل يت ا.
ج تنتتتث ًثيق ت الم م ت ثاهتتا ًج يءتتع المسك ت يتتده إج علتتى العل تتات التتتي تكتتًن
المةًن رد مددت عن ا إلى الغاف .
المادة ( - )11تسليم الملف للمحكم:

متتع م ااعتتاع سكتتا المتتادع  )9تقتتً ا مان ت العام ت تمتتلي مل ت

القءتتي للمسك ت

مجاد تلقي ا اد المدعى عليه على علم التسكي ً ،على ر ى سد ،عنتد انقءتا الم تل
المسددع في المادتين  5 ،4المذكًاتين عاله لتقدي تلك الممتندات.
المادة ( - )11أصول المحاكمة أمام المحكم:
إن

تتًل المساكم ت متتا المسك ت هتتي تلتتك التتتي نتتا علي تتا هتتذا الناتتا ًعنتتد

انت تتا التتنا فيتته علتتى متتا معتتين ،يعمتتل ا

تتًل التتتي يستتددها ال ارتتا ً ،اج تلتتك التتتي

يسددها المسك مًا سالتت ً لت تستل إلتى رتانًن

تًل مساكمتات داخلتي يع تق علتى

التسكي .
المادة ( - )11مكان التحكيم:
يسدد المجلر مكان التسكي ما ل يكن ال ارا رد ات قًا عليه.
المادة ( - )13مهمة المحكم:
 -1يقً المسك  ،ر ل د التسقيتق فتي القءتي  ،عتداد ًثيقت تستدد م متته علتى
متتار الممتتتندات المقدم ت ً فتتي سءتتًا ال ارتتا ًفتتي ءتتً ر تًال
الًثيق ،

خا

 ،على ال يانات اآلتي :

 -مما ًش اع ً

ات ال ارا .

م -عناًين ال ارا التي يجً ن تًجه إلي ،
ًالماامالت ثنا ميا التسكي .
ج -عا

ا خي تاعً ،تشتتتمل

مًج جدعا ات ال ارا .

د -تسديد نقاع الن اا الًاجم ال
هت -ام المسك ًش اته ً
ً -مكان التسكي .

ل في ا.

ته ًعنًانه.

ًاع

تسيس  ،جميتع الت ليغتات

 ا،يءاسات المتعلق أ ًل المساكم ما المسك ً ،اذا دعا ا متا ،ا،شتااعإلى ت ًي

المسك ملعات المسك المعلق.

ح -ي يانات خاف معلً لي
المجلر ً المسك م يدع.

رانًنتا ً ي ااهتا
م القااا التسكيمي را الل للتن يتذ ل

 -2يج تتم عل تتى ال ار تتا ًعل تتى المسكت ت ً يًرعت تًا الًثيقت ت الم ينت ت ف تتي ال قت تاع )1
عتتاله .علتتى المسك ت  ،ختتالل ش ت اين متتن تمتتلمه المل ت

 ،ن يامتتل إلتتى المجلتتر الًثيق ت

مًرعتتا علي تتا منتته ًمتتن ال ارتتا  .للمجلتتر نتتا علتتى علتتم معلتتل متتن المسكت ً متتن تلقتتا
ل
ن مه  ،عند اجرتءا تمديد الم ل المذكًاع إذا اف ءاًاع في ذلك.
إذا افت

ستتد ال ارتتا المشتتااك فتتي إعتتداد هتتذه الًثيقت ً تًريع تتا ي تتت المجلتتر

فت تتي مت تتا ًثيق ت ت الم م ت ت للت ت تتديق علي ت تتا فت تتي ال ق ت تاتين  3 ،2مت تتن المت تتادع ً ، )8يست تتدد
المجلتتر عندًّتتذ لل ايتتق المتخل ت

م ل ت لتًريتتع الًثيق ت المتتذكًاع ً ،عتتد انقءتتاًّ ا تمتتتما

إج اا ات التسكي ًي دا القااا.
 -3لل ار تتا سايت ت تسدي تتد القت تتانًن الًاج تتم عل تتى المسك ت ت تع يق تته عل تتى مًءت تتًا
الن اا .فت ذا لت يستدده ال ارتا ع تق المسكت القتانًن التذ تستدده راعتدع التنتا ا التتي ي ااهتا
المسك مالًّم في هذا الخ ًا.
 -4يتمتع المسك ملعات المسك المعلق إذا ات ق ال ارا على تخًيله إياها.
 -4يااعي المسك في كل ا سًال سكا العقد ًالعادات التجااي .

المادة ( - )14التحقيق في القضية:
 -1يقتتً المسك ت تتالتسقيق فتتي القءتتي فتتي ر تتا ًرتتت ممكتتن ً جميتتع الًمتتاًّل
المالًّم ت  ً .عتتد التتتدريق فتتي متتذكاات ال ارتتا ًمتتا رتتدمًه متتن ًثتتاًّق ،يمتتتمع المسك ت نتتا
على علم سد ال ارا إلى رًال

في مًاج

عء

 ،كما ن لته ،متن تلقتا ن مته ،ن

يءتتا -ن يقتتاا م تتماا ر تًال
يقتتاا امتيءتتاس ً ،لتته  -ل
يءا -سمم ا ًل.
ال ارا ً عد دعًت  -ل

شتتخا ختتا فتتي سء تتًا

 -2للمسكت ت تعي تتين خ ي تتا ً كث تتا ًتسدي تتد م تتام

ًتلق تتي تق تتااياه ً ً م تتماا

رًال

.
 -3للمسك ت ال

تتل اجمتتتناد إلتتى الًثتتاًّق ًستتدها إذا علتتم ال ارتتا ذلتتك ً ر لتتً

ه.
الماااااادة  -1 - )15يق ت تتً المسكت ت ت  ،ن ت تتا عل ت تتى عل ت تتم س ت تتد ال ار ت تتا  ً ،عن ت تتد
اجرتءتتا متتن تلقتتا ن متته  ،تتدعًع ال ارتتا إلتتى السءتتًا مامتته فتتي اليتتً ًالمكتتان اللتتذين
يسددهما مع مااعاع إععاًّ
 -2إذا تخلت

م ل منام ً ،يعل ذلك ا مان العام .

ستتد ال ارتتا عتتن السءتتًا ا ت دعًتتته

تتًجل ،كتتان للمسكت  ،عتتد

التسقتتق متتن ً تتًل التتدعًع إليتته ًمتتن عتتد ًجتتًد عتتذا مق تتًل ،ن يمتتتما متتع ذلتتك فتتي
إتما م متهً .تعت ا المساكم رد تمت ال ًاع الًجاهي .
 -3يست تتدد المسك ت ت اللغ ت ت ً اللغت تتات التت تتي يجت تتا
الااً ً ،ج ميما لغ العقد.

اعيت تتا فت تتي ذلت تتك
ت تا التسكت تتي ما ل

 -4يتتتًلى المسك ت إدااع الجلمتتاتً ،تكتتًن الجلمتتات ًجاهي ت ً .ج يمتتمم سءتتًا
شخاا ج عالر ل

ا،ج اا ات ،ما ل يت ق ال ارا ًالمسك على خال

 -5يسءتتا ال ارتتا إمتتا التتذات ً متتا ًامتتع ممثلتتي
ل

يءا -اجمتعان ممتشااين.
 -ل

المعتمتتدين

ذلك.
تتًجلً ،يجتتً

المادة  - )16لل ارا ن ي تدً متا المسكت عل تات جديتدع مقا لت ً يتا مقا لت
علتى ن تكتًن فتي ستدًد ًثيقت م مت المسكت المشتاا إلي تا فتي المتادع  ً )13ن تكتتًن
مًءًا ملسق لتلك الًثيق يًرعه ال ارا ًيعل ه المجلر.
المادة ( - )17الحكم باتفاق الفرقاء:
إذا تً تتل ال ارتتا علتتى ات تتاق ،عتتد تمتتل المسكت الملت

ًفتتق المتتادع  )21يث تتت

هذا ا ما قااا تسكيمي ي داه المسك ات اق ال ارا .
المادة ( - )18المهلة التي يجب صدور القرار التحكيمي خاللها:
 -1تسدد الم ل التي يجم على المسك إ داا السك خالل ا مت شت اً ،ي تد
تاا متتن اليتتً
م تايان هتتذه الم ل ت عتتد تسقتتق الشتتاًع ال تًاادع فتتي المتتادع  )4 )9إمتتا اعت ت لا
التتذ يتتت فيتته ختتا تًريتتع للمسك ت ً لل ارتتا علتتى الًثيق ت المشتتاا إلي تتا فتتي المتتادع )13
ًامتتا ،سمتتم ا ستًال ،اعت تتا لاا متتن انت تتا الم لت المستتددع ال ارتتا ع قلتتا للمتتادع )2 )13
للتًريتتع علتتى الًثيق ت المتتذكًاع ًامتتا متتن اليتتً التتذ تعل ت فيتته ا مان ت العام ت المسك ت تتأن
المةًن رد ت داةها الكامل ،إذا كان هذا اليً تاايال جسق.
 -2للمجلر نا على علم معلل من المسك ً عنتد اجرتءتا متن تلقتا ن مته،
تمديد هذه الم ل  ،إذا اف ءاًاع في ذلك.
 -3إذا ل ت تمتتدد الم ل ت  ،يقتتاا المجلتتر الشتتاًع التتتي يستتل علتتى مام ت ا الن ت اا
ًذلك عد تع يق ال قاع  )11من المادع  )2عند اجرتءا .
المادة ( - )19الحكم الصادر عن ثالثة محكمين:
إذا عتتين ثالث ت مسكمتتين،

تتدا الق تااا ا

ال يًّ القااا م اده.
المادة ( - )11القرار المتعلق بمصاريف التحكيم:

ل ي ت  ،ف ت ذا ل ت تت تًافا،

تتدا اًّتتير

م ااي

 -1يستتدد السكت الن تتاًّي ال تتادا عتتن المسكت  ،فءتالل عتتن ال

تتل فتتي ا متتار،

التسكي ًال ايق الذ يتسمل ا ً نم تً يع ا ين ال ارا .
التسكت تتي تعت تتام المسك ت ت ًالن قت تتات ا،دااي ت ت التت تتي ست تتددها

 -2تشت تتمل م ت تتااي

المجلتتر ًفتتق الجتتدًل الملستتق تتذا الناتتا ًم تتااي
ًم ااي

في سال اللجً إلى الخ اع ًالم ااي

المسكت المستمل ت ً تعتتام الخ ت اا
العادي التي ن ق ا ال ارا لدفاع .

 -3للمجلتتر ن يستتدد تعتتام المسك ت م ل ت رتتل ً كثتتا م تن الم ل ت النتتاج عتتن
تع يق الجدًل إذا كانت ااً

القءي تجعل هذا ما ءاًايا

ًاع امتثناًّي .

المادة ( - )11التدقيق المسبق للقرار من قبل المجلس:
عل تتى المسكت ت  ،ر تتل تًري تتع سكت ت تم ي تتد

ً ن تتاًّي ،ن يع تتا

مش تتاًعه عل تتى

المجل تترً ،للمجل تتر ن يقء تتي دخ تتال تع تتديالت م تتن سي تتل الش تتكل عل تتى القت تااا ًل تته -
يء تتا ، -م تتع است اام تته لسايت ت تقاي تتا المسكت ت  ،ن يل تتت نات تاه إل تتى نق تتاع تتعل تتق أم تتار
ل
الن ااً ،ج يجً إ داا رااا دًن ن ي ادق عليه المجلر من سيل الشكل.
المادة ( - )11إصدار القرار:
يعت ا القااا

ادا في مكان التسكي ًفي يً تًريعه من المسك .
لا

المادة ( - )13تبليغ الفرقاء القرار:
 -1عتتد

تتدًا القتااا ،تتتتًلى ا مانت العامت ت ليت ال ارتتا ن تته التتذ ًرتتع عليتته

المسكت  ،علتى ن يمت ق ذلتك ريتا ال ارتا ً ستده تمتديد كامتل م تااي

التسكتي إلتتى

الغاف .
 -2تم ت تتل  ،ف ت تتي

ًر ت تتت ،

ت تتًا إء ت تتافي م ت تتدق علي ت تتا م ت تتن ا م ت تتين الع ت تتا

معا قت ا لأل ل ًذلك لمن يعل ا من ال ارا دًن مًاه .
 -3ي يد الت لي الذ يت ًفق ال قاع ا ًلتى ،تنتا جل متن ال ارتا عتن

ً إيداا يقً ه المسك .

ت ليت

ختا

المادة ( - )14الطابع النهائي للقرار وقابليته للتنفيذ:
 -1القااا التسكيمي ن اًّي.
 -2يلتت ت ال ار تتا  ،نتيجت ت ،خء تتاا نت ت اع
ي دا دًن إ عا  ً ،تنا ل

لتسك تتي الغافت ت  ،تن ي تتذ السكت ت ال تتذ

عن عاق الععن كاف التي يجً ل

التنا ل عن ا.

المادة ( - )15إيداع القرار:
يتتًدا

تتل كتتل رتااا ي تتدا ًفتتق هتتذا الناتتا لتتدف ا مانت العامت  .يقتتً المسكت

ًا مان ت العامت ت مم تتاعدع ال ار تتا علتتى إتم تتا جمي تتع ا،جت ت اا ات ا ختتاف الت تتي ر تتد تك تتًن
ءاًاي .
المادة ( - )12قاعدة عامة:
ف تتي جميت تتع الست تتاجت التت تتي ل ت ت يتناًل ت تتا هت تتذا النات تتا

ت تااس  ،يت ت تتا المسك ت ت

ًالمجلتتر ممتاشتتدين تتاًح هتتذا الناتتا ًي تتذجن ر تتااف ج تتدهما لكتتي يكتتًن هتتذا الق تااا
را الل ن تتاتم عليه م اعيل رانًني .
الملحق األول
النظام األساسي للمجلس األعلى للتحكيم لدى غرفة
التجارة والصناعة في بيروت
المادة ( - )1تعيين األعضاء:
تت تتًلى افت ت التج تتااع ًال تتناع ف تتي ي تتاًت التع تتاًن م تتع مجل تتر ا من تتا تعي تتين
عءت تتا المجلت تتر ا علت تتى للتسكت تتي عم ت تالل ت تتال قاع  )7مت تتن المت تتادع الخامم ت ت مت تتن تنات تتي

التسكي .

المادة ( - )1تأليف المجلس األعلى للتحكيم:
يتأل

المجلر ا على للتسكي من اًّير ًناًّ ي اًّير ً ا ع عءا .

إذا تعتتذا علتتى ال تاًّير سءتتًا إستتدف جلمتتات المجلتتر ،يستتل مسلتته ستتد ناًّ يتته
ًفقلا لما هً من ًا علي ا في الناا الداخلي.
المادة ( - )3مهمة المجلس وسلطاته:
تكًن م م المجلر تأمين تع يق ناا الم الس اجختيااي ًالتسكتي لتدف افت
التجتتااع ًال تتناع فتتي يتتاًت ًلتته متتن جتتل ذلتتك جميتتع المتتلعات الال م ت ً ،للمجلتتر -
يءتتا -ن يعلتتم عنتتد اجرتءتتا متتن اف ت التجتتااع ًال تتناع فتتي يتتاًت إر تااا جميتتع
ل
التعديالت التي ياف ءاًاع ،دخال ا على ناا الم الس اجختيااي ًالتسكي .
المادة ( - )4مداوالت المجلس والنصاب القانوني:
تتختتذ ر ت اااات المجلتتر أ ل يت ا

تًات ًيكتتًن

التماً .
تك تتًن م تتداًجت المجل تتر

ماجستتا فتتي سال ت
تتًت التاًّير
ل

تتسيس إذا سء تتاها ا عت ت عء تتا عل تتى ا ر تتل م تتن

عءاًّه.
يسءا ا مين العا اجتماعات المجلر ًيكًن لسءًاه

مين الما.

الملحق الثاني
النظام الداخلي للمجلس األعلى للتحكيم
نطاق تدخل المجلس األعلى للتحكيم:
 -1يجتتً للمجلتتر ا علتتى للتسكتتي ن يق تتل ن تعتتا
ءمن نعاق عمله العاد  ،في سال ًجًد ات اري تسكي تًلي

عليتته منا عتتات ج تتتدخل
السي الناا ا.

الطابع السري ألعمال المجلس األعلى للتحكيم:
 -2عمال المجلر ا على للتسكي عا ع الماي الذ يتعين على كل عءتً ً
مشااك في اجتماعاته ،أي

كانت ،التقيد ه.

 -3ج يسء تتا دًاات المجلت تتر ا عل تتى للتسكت تتي  ،إج عء تتا المجلت تتر ًا مت تتين
العتتا ًمتتًا ي ا مان ت العام ت  .علتتى نتته يجتتً ل تاًّير المجلتتر
الس ًل على ا

تتًاع امتتتثناًّي ً عتتد

عءا المجلر ن يدعً عءا في اللجنت القانًنيت اجمتشتااي ً

ن يممم لماار ين السءًا ًيتست على هةج التقيد عا ع الماي

عمال المجلر.

 -4ج يعل تتع عل تتى الًث تتاًّق المقدمت ت للمجل تتر ا عل تتى للتسك تتي ً ال تتاداع عن تته
منام ا،ج اا ات التي يءعلع ا إج عءا المجلر ًا مان العام .
عل تتى ن تته لت تاًّير المجل تتر ً مين تته الع تتا ن يم تتمم لم تتن يق تتًمن م تتن ال تتاسثين
أعمتتال ذات ع يعت علمي ت فتتي مجتتال القتتانًن ا،عتتالا علتتى ع ت

الًثتتاًّق ذات ال اًّتتدع

العام ت امتتتثنا المتتذكاات ًالتقتتاايا ًالممتتتندات المقدم ت متتن ال ارتتا فتتي إعتتاا إج ت اا ات
التسكي .
ج يجتتً متتنم هتتذا ا،ذن إج إذا تع تتد العالتتم التقيتتد العتتا ع المتتا للًثتتاًّق التتتي
يعلع علي ا ً اجمتناا على

عمل نشتا يتعلتق تا ر تل عتا

متا يتناًلته النشتا علتى

ا مان العام للمًافق .
عدم اشتراك أعضاء المجلاس األعلاى للتحكايم فاي تحكايم غرفاة التجاارة والصاناعة فاي
بيروت:
ناا للممتًًّليات الخا ت التتي ناع تا ت تناتي التسكتي لتدف افت التجتااع
 -5ل ا

ًال ناع في ياًت ج يجً لاًّير ًناًّ ي اًّير ً عءا المجلر ا علتى للتسكتي ًج

لألمتتين العتتا ًلمتتًا ي ا مان ت العامت ت ن يقًم تًا شخ تتيا م تتا المسك ت ً الممتش تتاا
سد ال ارا في رءي معاًء لتسكي

اف التجااع ًال ناع في ياًت.

 -6عنت تتدما يكت تتًن ل ت تاًّير المجلت تتر ً
المجلر ا على للتسكي م لس  ،من
عليه إ الي ا مين العا فًا علمه ذلك.

مت تتن ناًّ يت تته ً

عءت تتً خت تتا فت تتي

نًا كانتت ،فتي رءتي معاًست مامتهً ،جتم

ًعليه ن يمتنع عن ي مشااك فتي متداًجت المجلتر ًفتي اتختاذ ر اا ااتته المتعلقت
ذه القءي ً ن يتغيم عن راع اججتماا ما دامت القءي معاًس لمداًل .
ج يتلقتتى يت معلًمتتات ً ممتتتندات خا ت
المجلر ا على للتسكي منام ا،ج اا ات المتعلق

تتذه القءتتي ممتتا هتتً معتتاً

علتتى

ا.

عدم وجود اتفاقية تحكيم:
 -7إذا ل يًجد فتي ا تا الستال ،تين ال ارتا ات اريت تسكتي ً كتان يتن

ات اريت

ج تشتتيا إلتتى اف ت التجتتااع ًال تتناع فتتي يتتاًت ،فعلتتى ا مان ت العام ت ن تل تتت ناتتا
ال ايق المدعي إلى سكا المادع  )7متن ناتا التسكتي ًللمتدعي ن يعلتم متن المجلتر
ا على للتسكي اتخاذ رااا ذا الشأنً .يكًن ل ذا القتااا عتا ع إداا  .إذا رتاا المجلتر
نتته يتعتتذا إج ت اا التسكتتي التتذ عل تته ال ايتتق المتتدعي ،يستتت ا ال ارتتا ستتق اللجتتً إلتتى
الماجتتع القءتتاًّي المختتتا ليناتتا فتتي متتا إذا كتتانًا ملت ت مين ات اري ت التسكتتي

ج ،فتتي

ءً القانًن الًاجم التع يق.
متتا إذا اعت تتا المجلتتر ا علتتى للتسكتتي فتتي اتتاها الستتال ،نتته يمكتتن المتتيا فتتي
إجت ت اا ات التسك تتي تن تتاع تتالمسك المع تتين ،م مت ت ال
ًال

تتل ف تتي م تتد ًم تتدف

تتالسيته ،

ل في ا مار عند اجرتءا .

ضم الطلبات في إجراءات التحكيم :
تًعا
 -8إذا ر تتد فاي تتق عل تتم تسك تتي ش تتأن عالرت ت رانًنيت ت مت ت ق ن كان تتت مًء ت ل

،ج اا ات تسكي ين ذات ال ارا ًج ت ال عالق ما

اف التجااع ًال تناع فتي يتاًت

جا ل ذا المجلر ن يقاا ء ذلك العلم لإلج اا ات العالقت  ،متع م ااعتاع سكتا المتادع
 )16من ناا تسكي
مؤونات التحكيم:

اف التجااع ًال ناع في ياًت.

 -9إذا سدد المجلر ا علتى للتسكتي فتي سالت معينت  ،مةًنتات من تل  ،تع يقلتا
للمادع  )9ند  )1فقاع  )2من ناتا تسكتي افت التجتااع ًال تناع فتي يتاًت ،تتدعً
ا مان ت العامت ت ك تتل فايتتق عل تتى س تتدع إلتتى تم تتديد المةًن تتات المتًج ت عل تتى عل ات تته ،دًن
مالًّما.
الممار سق ال ارا في تمديد هذه المةًنات التماً إذا اعت اًا ذلك
ل

 -11عند عد تل ي علم تمديد مةًن متا ،لألمانت العامت ن تستدد م لت ج تقتل

يًم تتا ،يتع تتا انقء تتاًّ ا  ،العل تتم ا تتلي ً العل تتم المقا تتل مم تتسًلاً ،ج
عتتن ثالث تتين ل
مجددا في تاايال جسق.
يمنع ذلك ال ايق المعني من تقدي عل ه
ل
 ،مًا النم إلى علم

دفعا المقا
 -11إذا رد سد ال ارا
ل
مقا تل ،يةختتذ التدفع المقا ت عتين اجعت تتاا فتتي استمتام م لت المةًنت الخا ت تغعيت
م ااي

لي ً علتم

التسكي كما لً كان العلم ممتقالل إذا كان من شتأن هتذا التدفع ن يتعلتم متن

المسكمين ال سل في مماًّل إءافي .
الق اررات التحكيمية  :الشكل:

 -12عند تدريقه المم ق لمشتاايع القت اااات تع يقلتا للمتادع  )12متن ناتا التسكتي
تًاع خا ت علتى
لغاف التجااع ًال ناع في ياًت يساا المجلر ا على للتسكي
ن تكتتًن المتعل تتات الشتتكلي التتتي ي اءت ا القتتانًن الًاجتتم تع يقتته علتتى ا،ج ت اا ات ،رتتد
اًعي تتتً ،عن تتد اجرتء تتا عل تتى ن تك تتًن القًاع تتد اآلمت تاع الناف تتذع ف تتي مك تتان التسك تتي ر تتد
اًعيتتت كتتذلك ج متتيما تلتتك المتعلقت تعليتتل القت اااات ًالتًريتتع علي تتا ً ج تًا إ تتدا اآل اا
المخال .
 -13عنتتد تسديتتده تعتتام المسكمتتين علتتى متتار الجتتدًل الملستتق ناتتا تسكتتي
اف التجااع ًال ناع في ياًت يأخذ المجلر ا على للتسكي  ،عين اجعت تاا ،الًرتت
المخ تتا ًمتتاع ا،ج ت اا ات ًتشتتعم الن ت اا كتتي يتً تتلغ إلتتى تسديتتد م ل ت يقتتع ءتتمن
الستتدًد الم ينت فتتي الجتتدًل المتتذكًا ًيمكتتن ن يكتتًن كثتتا ً رتتل متتن تلتتك الستتدًد التتتي
ارتءت الااً

ذلك.

الملحق الثالث
مصاريف المصالحة االختيارية والتحكيم
 -1مصاريف المصالحة:
الم تتالس ا،دااي ت الًاجتتم تمتتديدها عتتن إج ت اا ات الم تتالس

 -إن م تتااي

ا،داايت الم تتين دنتتاه.

اجختياايت تعتتادل ا تتع القيمت التتتي تسمتتم ًفقلتتا لجتتدًل الم تتااي
إذا ل ي اح في عملي م تالس اختياايت عتن القيمت المتنا عت علي تا يقتً ا متين العتا
ا،دااي .

تسديد الم ااي

م -يسدد ا مين العا مقداا تعام الم لم التي علتى ال ارتا تسمل تا  ،إن هتذا
المقتتداا التتذ يجتتم ن يكتتًن معقتتًجل ي ااعتتى فتتي تسديتتده الًرتتت التتذ خ تتا للقءتتي

ًتش ع ا ً ي ااً

خاف يتعين خذها عين اجعت اا.

 -1مصاريف التحكيم:
 -تشتتمل مةًنت م تتااي

التسكتتي التتتي يستتددها المجلتر ا علتتى للتسكتتي تعتتام

المسكمتتين ً المسكمتتين ً يت ن قتتات شخ تتي مستملت للمسكت ً المسكمتتين ًالم تتااي
ا،دااي .
م -ج يعتتا
دا ن

علتتم

تتلي ً علتتم مقا تتل علتتى المسك ت ً المسكمتتين إج عتتد

المةًن علتى ا رتل لم تاي

الم م م عًل ًج تعا

العل ات ا

التسكتي التتي ستددها المجلترً ،ج يكتًن لًثيقت
لي المقا ل علتى المسكت ً المسكمتين إج إذا تت

تمديد كامل المةًن المسددع من ر ل المجلر.
ج -يستتدد المجلتتر الم تتااي

ا،دااي ت لكتتل تسكتتي ًفقلتتا لجتتدًل السمتتام الم تتين

دناه ً ،سمم تقدياه ،في سال ل ي اح عن مقتداا الم لت المتنتا ا عليته .للمجلتر ن
يسدد الم ااي

ا،دااي م ل رتل ً كثتا متن ذلتك النتاج عتن تع يتق جتدًل السمتام

المذكًا إذا كانت ااً

القءي تجعل هذا ا ما ءاًايا

ًاع امتثناًّي .

متتن ج ت ختتاف ،يمكتتن للمجلتتر ن ي تتا

إدااي ت إءتتافي

دفتتع م تتااي

جتتل

ا ،قا على ا،ج اا ات معلق ًذلك نا على علم مشتتاك متن ال ارتا ً علتم ستده
دًن معااء اآلخا ً اآلخاين.
افت التجتتااع ًال تتناع

د -متتع م ااعتتاع سكتتا المتتادع  )3 )21متتن ناتتا تسكتتي

فتتي يتتاًت يستتدد المجلتتر تعتتام المسكت ت ً المسكمتتين سمتتم جتتدًل السمتتام الم تتين
دناه ً ،سمم تقدياه ،في سال ل ي اح من مقداا الم ل المتنا ا عليه.
هت ت -إذا عاءتتت رءتتي علتتى كثتتا متتن مسك ت  ،كتتان للمجلتتر سمتتم تقتتدياه ،ن
ي يتتد الم ل ت المقعتتًا المخ تتا لتتدفع تعتتا

فتتي ستتدًد ثالث ت ءتتعا

الم ل ت المقتتاا

لمسك ًاسد.
ً -إذا م ق إج اا ات التسكي مساًل م الس  ،ف ن ن
التي دفعت في م يل الم تالس  ،يعت تا دفعته متن

الم تااي

تل الم تااي

ا،داايت

ا،داايت الم اًءت

للتسكي .
 ر تتل ال تتد تتأ عمتتل خ تاع ،علتتى ال ارتتا ً علتتى ستتده  ،ن يمتتدد المةًن تالمس تتددع م تتن ر تتل المسك ت ت ً المسكم تتين الت تتي يج تتم ن تكت تتًن كافيت ت لتغعيت ت ا تعت تتام
ًالم تتااي

المستملت ت المتعلقت ت الم مت ت  .إن تع تتام ًم تتااي

الخ ي تتا تس تتدد م تتن ر تتل

المسك ً المسكمين.
 -3مؤونة المصاريف اإلدارية:
 يتع تتين عل تتى ك تتل فاي تتق ف تتي نت ت اا يع تتا للم تتالس ع قل تتا للنا تتا الم تتالساجختياايت لتتدف افت التجتتااع ًال تتناع فتتي يتتاًت ن يتتدفع م لت  )251دًجا مايكتتي
جاا) ً م تتا يعادل تته تتاللياع الل نانيت ت كم تتل عل تتى سم تتام الم تتااي
م تتاًّتي ًخمم تتًن دً ل
ا،دااي .

م -يج تتم ن يك تتًن ك تتل عل تتم تسك تتي يق تتد ع قل تتا لنا تتا التسك تتي لغافت ت التج تتااع
ًال ناع في ياًت م سًلا دفع م ل م عماًّ ًخممتًن دًجا مايكتي  )751دًجا
ما يعادله اللياع الل ناني كمل على سمام الم ااي

ا،دااي .

ج -ج يعت تتد تتأ عل تتم م تتالس ً تسك تتي إذا لت ت يقت تتان تم تتديد إس تتدف ه تتاتين
المل تين .ج تكتًن هتذه المتل را لت للتاد ًت قتى سقتا لغافت التجتااع ًال تناع فتي يتاًت
تتًاع ن اًّيت  .ن هتتذه المتتل التتتي تكتتًن رتتد متتددت متتن ستتد ال ارتتا تسمت متتن الس ت
المتًج عليه من الم ااي

ا،دااي للم الس ً للتسكي سمم السال.

 -4تعيين المحكم:
علتتى كتتل متتن يقتتد علتتم تعيتتين مسكت لغافت التجتتااع ًال تتناع فتتي يتتاًت جتتل
إجت ت اا تسك تتي

ي تتا خاء تتع لنا تتا ه تتذه الغافت ت ن ي تتدفع م لت ت مت ت عماًّ ًخمم تتًن دًجا

مايكي  )751دًجا ً ما يعادله اللياع الل ناني  ،ج يعتد أ علتم تعيتين مسكت إذا لت
يقتتتان تمتتديد هتتذا الم ل ت التتذ ج يق تتل التتاد تتل ي قتتى سقلتتا لغاف ت التجتتااع ًال تتناع فتتي
ياًت ًاع ن اًّي .
يغعتتي هتتذا الم لت كتتل عمتتل إءتتافي تقتتً تته افت التجتتااع ًال تتناع فتتي يتتاًت
دد علم اد المسك ًتعيين مسك ديل.

عد تعيين المسك كالقااا المتخذ

 -5جدول حساب المصاريف اإلدارية واألتعاب:
جتتل استمتتام الم تتااي

ا،دااي ت ً تعتتام المسك ت يجتتم جمتتع الم تتال المستتددع

لكل شايس .
إج نتته إذا فتتاق الم ل ت المتنتتا ا عليتته ثمتتانين مليتتًن دًجا مايكتتي ً متتا يعادلتته
تتاللياع الل نانيت  ،فت ن كامتتل الم تتااي
ل

ا،داايت يستتدد م لت مقعتتًا رتتداه خممت ًثالثتتًن

دًجا مايكي ً ما يعادله اللياع الل ناني .

أ -المصاريف اإلدارية:

