
نظام المصالحة والتحكيم لمركز التحكيم في غرفة التجارة والصناعة 
 في بيروت

ًفقلتا لناتا  الم تالس   جميع الخالفات التي تنشأ عن هذا العقد يتت  سمتم ا ن اًّي تا 
ًاستتد  ً عتتدع مسكمتتين  ًامتتع  مسكتت   ت   ًال تتناع  فتتي  يتتًا ًالتسكتتي  لتتدف  افتت  التجتتااع 

 يت  تعيين   ع قلا لذلك الناا .
ًده كاف . ًيتقيد   ن ًا  ًافق على  سكا  الناا  المذك  ي اح كل فايق  نه ي

 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. 

  



 المجلس األعلى للتحكيم: -( 1)المادة 
ً  لتتتدف  افتتت  ج تتتا  تسكتتتي  يمتتتمى المجلتتتر ا علتتتى للتسكتتتي  لتتتدف  افتتت   -1 يقتتت

ت المعتتا  عنتته فيمتتا  عتتد  كلمتت   ًال تتناع  فتتي  يتتًا تعتتين  عءتتا ه « المجلتتر»التجتتااع 
ًتكتتًن م متتته الً تتًل  ت  التعتتاًن متتع مجلتتر ا منتتا   ًال تتناع  فتتي  يتتًا  افتت  التجتتااع 
ًجته  ًذلتك علتى ال ًلي عتن عايتق التسكتي   إلى سل للمنا عات ذات العا ع الداخلي  ً التد
الم تتين فتتي هتتذا الناتتا  ج متتيما لج تت  التتتدريق الممتت ق لمشتتاًا القتتااا التسكيمتتي المشتتاا 

 إليه في المادع  دناه.
ًيجتمتتع علتتى ا رتتل متتاع كتتل  -2 يءتتع المجلتتر ا علتتى للتسكتتي  ناامتته التتداخلي 

 ش ا.
لاًّير المجلر  ً من يستل مسلته  ن يتختذ  امتمه القتاااات الممتتعجل   شتاع  -3

 إعال  المجلر   ا في  ًل جلم  يعقدها.
ًي  متتلع   للمجلتتر -4 فتتي الستتاجت المن تتًا علي تتا فتتي ناامتته التتداخلي ت تت

ً  هتذه اللجنت   ت عال  المجلتر  التقايا إلى لجن  م غاع  ً  كثا من  عءاًّه على  ن تقت
ًذلك في  ًل جلم  يعقدها المجلر. ي القاااات الت  يكًن رد اتخذها 

ًلى م ام ا ا مين العا . -5  تنشأ  مان  ما للمجلر يت
 م :هيئة التحكي

ًلى المجلر تعيتين المسكمتين  ً  -1 ًيت ج ي  ل المجلر في المنا عات  ن مه، 
ًا على خال  ذلك كلي ا  ً ج ًّي ا متع  ًفقلا لألسكا  التالي  ما ل  يكن ال ارا  رد ات ق تث يت   
مااعتتتتاع جنمتتتتي  المسكمتتتتين  ً مستتتتل إرامتتتتته  النمتتتت   للتتتت الد التتتتتي ينتمتتتتي إلي تتتتا ال ارتتتتا   ً 

ن.المسكمًن اآل  خًا
ًيق تد  كلمتت   -2 ًاستد  ً ثالثت  مسكمتتين  ً   ن ي  تل فتتي المنا عتات مسكتت   يجت

ًاد التالي  المسك  ال اد  ً المسكمًن الثالث .  المسك  في الم



ًاستتد فل تت  تعيينتته  اجت تتاق  -3 إذا ات تتق ال ارتتا  علتتى  ن ي  تتل فتتي النتت اا مسكتت  
ذا لتت  يت قتتً  ًا  تتا فيمتتا  يتتن   علتتى  ن يث تتت متتن ر تتل المجلتتر  ًمل ا علتتى تعيينتته ختتالل ثالثتتين ي

(  دنتتاه رتتا  3متتن تتتاايال إ تتالي ال ايتتق اآلختتا علتتم التسكتتي  المن تتًا عنتته فتتي المتتادع  
 المجلر  تعيينه.

إذا ات ق ال ارا  على  ن ي  ل في الن اا ثالثت  مسكمتين ، رتا  كتل متن   فتي  -4
لتاد عليته،  تعيتين (  دنتاه ً   ً فتي جًّست  ا3علم التسكي  المن تًا عليته فتي المتادع  

ًيجتتم  ن يكتتًن المسكتت  ممتتتقالل عتتن ال ايتتق التتذ   مسكتت  يعتتا  علتتى المجلتتر لتث يتتته 
ذا تخل   سده  عن تعيين مسك  را  المجلر  تعيينه. ًا   عينه. 

ًلى اًّامت   ً  المجلر  تعيتين المسكت  الثالتل التذ  يتت هيًّت  التسكتي  متا لت  يكتن ًيق
ًا المسكمين المعينين من ًل ر ل   اختيتاا المسكت  الثالتل ختالل م لت  مستددع.  ال ارا  رد خ

ًد للمجلر تث يته، ف ذا ل  يتً ل المسكمان المعينان متن ر تل  ًفي هذه السال  ا خياع يع
ال ارا  إلى ات اق على المسكت  الثالتل ختالل الم لت  التتي ستددها ال ارتا   ً المجلتر، رتا  

 هذا ا خيا  تعيينه.
ًا علتتى تسديتتد عتتدد المسكمتتين، فتت ن المجلتتر يعتتين إذا لتت  يكتتن ال ارتتا  رتتد ات -5  قتت

ًفتتتي هتتتذه السالتتت   ًاستتتدلا إج إذا ت تتتين لتتته  ن النتتت اا ي تتتاا تعيتتتين ثالثتتت  مسكمتتتين  تتتا  مسكمل
ًا عتين المجلتر  ً  كل من    تعيين مسك  ف ن ل  ي عل ا ليق ًمل ا خياع لل ارا  م ل  ثالثين ي

 المسك  الثاني ً  ً الثالل عند اجرتءا .
ًاستتتد  ً عنتتتدم -6 ًلي تعيتتتين مسكتتت   ا يقتتتع علتتتى عتتتاتق المجلتتتر فتتتي التسكتتتي  التتتد

ا متتتن اللجنتتت  الًعنيتتت  التتتتي يااهتتتا  اًّتتتير ل يًّتتت  التسكتتتي  ف نتتته يعينتتته  عتتتد  ن يعلتتتم تشتتتايسل
ذا لتت  يق تتل المجلتتر  ًا  ًليتت  فتتي  تتااير.  منامتت   متتن  تتين اللجتتان الًعنيتت  لغافتت  التجتتااع الد

 تتت جاا  التاشتتتيم ختتتالل الم لتتت  التتتتي ستتتددها ل تتتا هتتتذا التشتتتايم  ً لتتت  تقتتت  اللجنتتت  الًعنيتتت  
ا متتتن لجنتتت   المجلتتتر فللمجلتتتر  ن يكتتتاا عل تتته إلتتتى اللجنتتت  الًعنيتتت   ً  ن يعلتتتم تشتتتايسل

 ًعني   خاف منام  .



ًاستتد  ً اًّتتير  ًللمجلتتر إذا ا ف  ن الاتتًا  تقتءتتي ذلتتك،  ن يختتتاا المسكتت  ال
  علتى ذلتك  ستد ال ارتا  ختالل هيًّ  التسكي  من  لد ل  تنشأ فيه لجن  ًعني  ما ل  يعتتا 

ًاستتد  ً اًّتتير هيًّت  التسكتتي  متتن  لتتد  ًيتتت  اختيتتاا المسكت  ال الم لت  التتتي ستتددها المجلتر. 
ًلت  يعتتا   ًمتع ذلتك فللمجلتر إذا ارتءتت الاتًا  ذلتك   يا الذ  ينتمي إليته ال ارتا  

ًاسد  ً اًّير هيًّ  الت سكي  متن  سد ال ارا  خالل الم ل  التي سددها  ن يختاا المسك  ال
تا عتن  ًعنتدما يقتع علتى عتاتق المجلتر تعيتين مسكت  عًءل  لد ينتمي إليته    متن ال ارتا  
ا من اللجن  الًعنيت  لل لتد  ًلى تعيينه  عد  ن يعلم تاشيسل ال ايق الذ  ل  يق   ذلك ف نه يت
الذ  ينتمي إليه هذا ال ايق. ف ذا ل  يق ل المجلتر هتذا التاشتيم  ً لت  تقت  اللجنت  الًعنيت  

التاشتتيم فتتي ا جتتل التتذ  يستتدده ل تتا المجلتتر  ً إذا كتتان ال ايتتق المعنتتي منتميلتتا إلتتى  لتتد  
ليمتتت فيتته لجنتت  ًعنيتت  ، كتتان المجلتتر ستتا ا فتتي اختيتتاا    شتتخا يتتااه منامتت لا  عتتد  ن 

ًجدت هذه اللجن .  يعل   ذلك اللجن  الًعني  لل لد الذ  ينتمي إليه هذا الشخا إن 
يعينتتته المجلتتتر  ً يث تتتته ممتتتتقالل عتتتن ال ارتتتا  فتتتي يجتتتم  ن يكتتتًن كتتتل مسكتتت   -7

ً ن يمتما كذلك.  التسكي  
ًعلتتتى المسكتتت  الماشتتتم ر تتتل تعيينتتته  ً تث يتتتته متتتن ر تتتل المجلتتتر  ن يعلتتت  ا مانتتت  
ًرتتاًّع  ً الاتتًا  التتتي رتتد يكتتًن متتن ع يعت تتا التتتأثيا علتتى امتتتقالله  العامتت  خعي تتا  كتتل ال

ً مجتتاد  ن تتلقتتى ا مانتت   العامتت  هتتذا ا،عتتال ، ت لغتته كتا تت  إلتتى ال ارتتا  فتتي ناتتا ال ارتتا  
 ًتسدد ل   م ل  لتقدي  مالساات   المستمل .

ًالاًا  التي هي متن  ًراًّع  ًال ارا   ال ًكتا   ا مان  العام   ًالا  ًيسيع المسك  ف
ًيت ن تتاايال ت ليت   ًالتي رد تعا   تين التتاايال تعيينته  ً تث يتته متن ر تل المجلتر  هذا الق يل 

 الن اًّي. السك 
يقتتد  علتتم التتاد الممتتند إلتتى متت م  انت تتا  اجمتتتقالل  ً إلتتى    متت م  ختتا  -8

ًالاًا  التي  ني علي ا هذا العلم. ًراًّع    امتدعا  إلى ا مان  العام  يتءمن ال



ا متن  ًيجم  ن يقد  هذا اجمتدعا ، تست عاًّل  ا،مقاع، ًمل خالل م ل  ثالثين ي
ً  التتذ  علتت  فيتته  تتتاايال ت ليتت  تعيتتين المسكتت   ً تث يتتته متتن ر تتل المجلتتر  ً متتن تتتاايال اليتت

ًالاًا  التي  ني علي ا علم الاد. ًراًّع   الممتدعى  ال
ًفتتي ا متتار  عتتد  ن تكتتًن  -9 ي  تتل المجلتتر فتتي ر تتًل علتتم التتاد فتتي الشتتكل 

ًا ا مانتت  العامتت  رتتد  ععتتت للمسكتت  المع ًجتتد ً تتاري  عءتتا  ال يًّتت  إن  ًلل ارتتا   لتتًم اده 
 م ل  منام   ، دا  مالساات   الخعي   شأنه.

ذا ر ل المجلر امتقالته  ً علم اّده. -11 ًا  ًفاع   يمت دل المسك  عند ال
تتتا-يمتتتت دل المسكتتت   -11 ًارعتتتي  - يءل ًني  ً  ًد ساًّتتتل رتتتان ًجتتت إذا ت تتتين للمجلتتتر 

ًاعيد المسددع.يمنعه من تأدي  م مته  ً  نه ج يق ًفقلا للناا   ً في الم  ً   م امه 
ًفات لديتته  ًمتتات التتتي تتت إذا ا ف المجلتتر تع يتتق ال قتتاع المتتا ق  علتتى  متتار المعل
ًمتتتات خعي تتتا إلتتتى المسكتتت   ف نتتته ي  تتتل فتتتي ا متتتا  عتتتد  ن ت لتتت  ا مانتتت  العامتتت  تلتتتك المعل

ً عتتد  ن تمكتتن    ًا،  ًجتتد ً تتاري  عءتتا  ال يًّتت  إن  ًال ارتتا   متتن تقتتدي  مالساتتات   المعنتتي 
ًخالل م ل  منام  .  خعي ا 

ًد  -12  4 - 3في كل الساجت التي يمت دل في ا المسك  ي تاا إلتى تع يتق ال نت
ًع ال ارتتا  ، تتدا   6 - 5 - ً عتتد دعتت المتقتتد  ذكاهتتا. تقتتاا ال يًّتت   مجتتاد إعتتادع تشتتكيل ا 

لى  ًا      مدف.مالساات   ما إذا كان ين غي متا ع  ا  ًل المعمدع ما قلا 
ًفي امت داله. -13 ًاد المسك   ًتث يت  ًاع ن اًّي  في تعيين   ي  ل المجلر   

ًامتتتت داله عنتتتد  ًاده  ًتث يتتتته   ن  متتت ام رتتتاااات المجلتتتر الخا تتت   تعيتتتين المسكتتت  
 عد   داًّه لم امه ع قلا للناا   ً في الم ل المسدد ت قى ماي .

  



 طلب التحكيم: -( 3)المادة 
ًجته عل ته إلتى ا مانت   -1 ً  إلتى تسكتي  الغافت   ن ي على ال ايق الاا م في اللجت

ًلي تتا يقتتد  العلتتم إمتتا عتتن عايتتق لجنتتته الًعنيتت  فتتي  افتت   ًعنتتدما يكتتًن التسكتتي  د العامتت  
ًفتتي السالتت  ا خيتتاع ت لتت  ا مانتت  العامتت  العلتتم إلتتى اللجنتت   متتا م اشتتاع .  ًا  ًليتت   التجتتااع الد

 ًجدت. الًعني  المعين  إذا
تتتا ل تتتد   ً  تلقتتتي ا مانتت  العامتتت  العتتتم تاايخل ًال يتتت إجتتتاا ات يعت تتا فتتتي جميتتتع ا ستتت

 التسكي  .
 يتءمن العلم على ا خا: -2
ًين ال ارا . -  ًعنا   مما  ًش اع ً  ات 

 عا  ،دعا ات المدعي. -م
ًج متتتيما -ج ًمتتتات  اجت ارتتات الجاايتت   تتين ال ارتتا   ًالمعل ًثتتاًّق  ًال ات تتاق التسكتتي  

 التي تًءم اًا  القءي .
ًفقلتتتتا  -د ًمتتتتات المقيتتتتدع المتعلقتتتت   عتتتتدد المسكمتتتتين ًعايقتتتت  اختيتتتتااه   جميتتتتع المعل

  سكا  المادع  عاله.
ًمافقاته للاد عليه. -3 ًاع من العلم   ت ل  ا مان  العام  المدعى عليه  

 الرد على الطلب: -( 4)المادة 
ًفقلتتا علتتى ل -1 تتا متتن تلقيتته هتتذا الت ليتت   ن يتختتذ م ًمل متتدعى عليتته، ختتالل ثالثتتين ي

ً ن يعتين عنتد اجرتءتا  المسكت   ًاختيتااه   من المقتاسات المقدمت   شتأن عتدد المسكمتين 
ً ن يعتا   تا-الذ  اختااه،  ًاع  - يءل ًللمتدعى عليته،   ت ًيقتد  ممتتنداته،  ًجته دفاعته   

ًتقتدي  ممتتنداته،  امتثناًّي ،  ن يعلم من ا مان  العام  ًجه دفاعته  م ل  جديدع لعا   
على  ن يتءمن علم الم ل  الجديدع اده على المقتاستات المقدمت   شتأن عتدد المسكمتين 



ًعنتتد اجرتءتتا  تعيتتين المسكتت  التتذ  اختتتااه فتت ذا تخلتت  عتتن ذلتتك، عاءتتت  ًاختيتتااه  ، 
ًلى الميا  التسكي  ع قلا ل   ذا الناا .ا مان  العام  ا ما على المجلر ليت

ًالممتتتندات  -2 ًاع عتتن التتاد  ت لتت  ا مانتت  العامتت  المتتدعي، علتتى متت يل العلتت ،  تت
ًجدت.  المافق   ه إن 

 الطلب المقابل: -( 5)المادة 
علتتى المتتدعى عليتته الاا تتم فتتي اجدعتتا  مقا لتت   ن يقتتد  العلتتم المقا تتل إلتتى  -1

ًجته دفاعته علت ًرت التذ  ي تد  فيته   ى النستً الم تين فتي المتادع ا مان  العام  في ن ر ال
 4. ) 

ًا ي . -2 ًملا من ت لغه العلم المقا ل، تقدي  مذكاع ج  للمدعي، خالل ثالثين ي
ًكتتذلك  -( 6 المااادة  يجتتم تقتتدي  جميتتع المتتذكاات الكتا يتت  ال تتاداع متتن ال ارتتا  

جميع الممتندات المافق   عدد من النمال يعادل عتدد ال ارتا  اآلختاين مءتافلا إلي تا نمتخ  
ً خاف لألمان  العام .  لكل مسك  

ًالماامتتتتالت ال تتتتاداع عتتتتن ا مانتتتت  العامتتتت   ً عتتتتن  -2 تعت تتتتا جميتتتتع الت ليغتتتتات 
ًجتته  تتسيم إذا متتلمت مقا تتل إي تتال  ً  امتتلت  كتتتام مءتتمًن  المسكتت  رتتد تمتتت علتتى 
ًفقلتا لمتا عينته هتذا ال ايتق  ً  ًان معتًا  لته،  ًان ال ايق المامتل إليته  ً  ختا عنت إلى عن

ًال.ال ايق ا  آلخا، سمم ا س
ً  التتذ  تلقتتاه فيتته ال ايتتق المامتتل إليتته  -3 يعت تا الت ليتت   ً الماامتتل  رتتد تتت  فتتي اليت

 ً كان يجم  ن يتلقاه هذا ال ايق  ً ممثله شاع  ن يكًن الت لي   ً الماامل  رد ت  علتى 
 ًجه  سيم.

للمجلتر،  ً ي د  مايان الم ل المسددع في هذا الناا   ً في الناا  التداخلي  -4
ً  التتذ  يعت تتا فيتته  ن إجتتاا  الت ليتت   ً  ً  التتتالي لليتت ًفقلتتا  سكام متتا متتن اليتت التتتي تستتدد 
ً  عيد اممي  ً إر تال فتي  ً  التالي ي ذا كان هذا الي ًا  الماامل  رد ت  ع قلا لل قاع الما ق . 



ً  عمتتل ال لتتد التتذ  يعت تتا الت ليتت   ً الماامتتل  رتتد  جتتا  فيتته ي تتد  متتايان الم لتت  متتن  ًل  يتت
 يليه.

ً  ا خيتتا  ًا ر تتال علتتى سمتتام الم لتت . فتت ذا كتتان اليتت تتتدخل  يتتا  ا عيتتاد الامتتمي  
ً  عيتد امتمي  ً  ر تال فتي ال لتد التذ  اعت تا الت ليت   ً الماامتل  رتد  من الم ل  المسددع ي

ً  عمل يليه.  ت  فيه ف ن الم ل  تنت ي  ن اي   ًل ي
 انتفاء اتفاق التحكيم: -( 7)المادة 

ًليتتت   تتتين ال ارتتتا  ات تتتاق تسكتتتي   ً كتتتان  يتتتن   ات تتتاق ج ع ًاع   ًجتتتد،   تتت نتتتدما ج ي
تا المستددع فتي المتادع  ًمل ًل  يق  المدعى عليه  الاد خالل م ل  الثالثين ي يشيا إلى الغاف  

 (  ً اف  تسكي  الغاف ،   ل  المدعي  ن هذا التسكي  متعذا.1(  4 
 مفاعيل اتفاق التحكيم: -( 8)مادة 

ً  إلتتى تسكتتي  الغافتت  فتت ن   يخءتتعًن  التتتالي ل تتذا  -1 إذا ات تتق ال ارتتا  علتتى اللجتت
 الناا .

إذا اف   سد ال ارا  المشااك   عد ذلتك فتي التسكتي   ً امتنتع عتن ذلتك ، تت   -2
 التسكي  ا   هذا الاف   ً اجمتناا.

ًد ات تتاق التسكتتي   ً   تت -3 ًجتت سته، إذا  ثتتاا  ستتد ال ارتتا  دفعلتتا  ً  كثتتا يتعلتتق  
ًد ذلتتك اجت تتاق  ن يقتتاا المءتتي فتتي  ًجتت ًليتت  متتن  ًاع   كتتان للمجلتتر  عتتد التسقتتق ،   تت
ًستده فتي هتذه  ًي قتى للمسكت   ًا  ً  تست ا،  ًذلك دًن الممار  ق ًل هتذه التدف التسكي ، 

 السال  اتخاذ    رااا يتعلق  اخت ا ه.
ا   انعتدا  إذا ل  يكن ثمت  ات تاق مختال  ، فت ن التتذاا  ت عالن العقتد  ً اجدعت -4

ًده ج يتاتم علي ما عد  اخت تاا المسكت  إذا اعت تا هتذا ا خيتا  ن ات تاق التسكتي   ًج
ا لتسديتد سقتًق ال ارتا   ًد العقد  ً  عالنه  السل ًج  سيم يال المسك  في سال  انعدا  

ًمعال ي  .  ًال  ل في ادعا ات   



ً  ت   امتتثناًّي   عتد ذلت -5 ًا إلتى لل ارا  ر تل تمتلي  الملت  للمسكت ،  ك،  ن يعل ت
 يتتت  متتتلع  رءتتتاًّي  اتختتتاذ إجتتتاا ات مةرتتتت   ً استياعيتتت ، دًن  ن يشتتتكل علتتت    مخال تتت  

ًدًن الممار  الملع  العاًّدع للمسك  في هذا ال دد.  جت اق التسكي  الذ  يا ع   
ًا،جتتتاا ات التتتتي اتختتتذت ا المتتتلع   ًيجتتتم دًن إ عتتتا ، إ تتتالي مثتتتل هتتتذا العلتتتم 

ًعلى هذه ا خياع إعال  المسك    ا.القءاًّي  إلى ا مان  ا  لعام . 
 المؤونة لتغطية مصاريف التحكيم: -( 9)المادة 

ًاج ت  م تااي  التسكتي  التتي تتاتتم  -1 ًنت  الال مت  لم يسدد المجلر مقداا المة
ء  عليه.  على العل ات المعًا

ً  للمجلتتتر فتتتي السالتتت  التتتتي يقتتتد  في تتتا علتتتم  ً عل تتتات مقا لتتت  ممتتتتقل  عتتتن  يجتتت
ًالعلتتم  ً العل تتات  العلتتم ًنتت  علتتى ستتدع لكتتل متتن العلتتم ا  تتلي  ا  تتلي  ن يستتد مة
 المقا ل .

ًعلتتى المتتدعى  -2 ًي  علتتى المتتدعي  ً المتتدعين  ًنتتات  أن تت   متمتتا ًجتتم المة تت
ً   ن تةدي تتتا  ستتتد ال ارتتتا   كامل تتتا عتتتن العلتتتم  عليتتته  ً المتتتدعى علتتتي  ، علتتتى  نتتته يجتتت

  ايق اآلخا عن تمديد ن ي ه.ا  لي  ً عن العلم المقا ل إذا تخل  ال
لألمانتتت  العامتتت   ن تعلتتتق تمتتتلي  المسكتتت  الملتتت  علتتتى ريتتتا  ال ارتتتا   ً  ستتتده   -3

ًن  كامل   ً ج   من ا إلى الغاف .   تمديد المة
ًثيقتت  م متت  المسكتت  ع قلتتا  سكتتا  المتتادع   -4 ( ، 13عنتتدما تستتال إلتتى المجلتتر 

ًن    رد ت  تل يت ا.ف ن عليه  ن يتسقق من  ن عل ات  دا  المة
ًج يءتتتع المسكتتت  يتتتده إج علتتتى العل تتتات التتتتي تكتتتًن  ًثيقتتت  الم متتت   ثاهتتتا  ج تنتتتتث 

ًن  رد مددت عن ا إلى الغاف .  المة
 تسليم الملف للمحكم: -( 11)المادة 



ً  ا مانتتت  العامتتت   تمتتتلي  ملتتت  القءتتتي  للمسكتتت   (9متتتع مااعتتتاع  سكتتتا  المتتتادع   تقتتت
ًعلى  ر ى سد، عنتد انقءتا  الم تل   مجاد تلقي ا اد المدعى عليه على علم التسكي ، 

ًاتين  عاله لتقدي  تلك الممتندات. 5، 4المسددع في المادتين   المذك
 أصول المحاكمة أمام المحكم: -( 11)المادة 

ًعنتتتد إن   تتتًل المساكمتتت   متتتا  المسكتتت   هتتتي تلتتتك التتتتي نتتتا علي تتتا هتتتذا الناتتتا  
ج  تلتتك التتتي  ًا  انت تتا  التتنا فيتته علتتى  متتا معتتين، يعمتتل  ا  تتًل التتتي يستتددها ال ارتتا ، 
ًا   سالتت  ً لت  تستل إلتى رتانًن   تًل مساكمتات داخلتي يع تق علتى  يسددها المسك  م

 التسكي .
 مكان التحكيم: -( 11)المادة 

ًا عليه. يسدد المجلر مكان التسكي  ما ل   يكن ال ارا  رد ات ق
 مهمة المحكم: -( 13)المادة 

ًثيقت  تستدد م متته علتى  -1 ً  المسك ، ر ل  د  التسقيتق فتي القءتي  ،   عتداد  يق
ًتشتتتتمل  ًال   ا خيتتتاع،  ً   رتتت ًفتتتي ءتتت ًا ال ارتتتا    متتتار الممتتتتندات المقدمتتت   ً فتتتي سءتتت

ًثيق ،      خا   ، على ال يانات اآلتي :  ال
 اع ً  ات ال ارا . مما  ًش  - 

ًاع  تسيس ، جميتع الت ليغتات  -م ًجه إلي  ،    ً   ن ت ًين ال ارا  التي يج عنا
 ًالماامالت  ثنا  ميا التسكي  .

ًج  جدعا ات ال ارا . -ج  عا  م
ًاجم ال  ل في ا. -د  تسديد نقاع الن اا ال
ًانه. -هت ًعن  ام  المسك  ًش اته ً  ته 
 مكان التسكي . -ً



ذا دعا ا متا، ا،شتااع  -  ًا  ا،يءاسات المتعلق   أ ًل المساكم   ما  المسك ، 
ًي  المسك   ملعات المسك  المعلق.  إلى ت 

ًنلتا  ً يااهتا  -ح ً   لي  م القااا التسكيمي را الل للتن يتذ ران  ي   يانات  خاف معل
 المجلر  ً المسك  م يدع.

ًا  -2 ًرعتتت ًعلتتتى المسكتتت   ً ي ًثيقتتت  الم ينتتت  فتتتي ال قتتتاع  يجتتتم علتتتى ال ارتتتا   ( 1ال
ًثيقتت    عتتاله. علتتى المسكتت ، ختتالل شتت اين متتن تمتتلمه الملتت  ،  ن يامتتل إلتتى المجلتتر ال
ًمتتن ال ارتتا . للمجلتتر  نتتا  علتتى علتتم معلتتل متتن المسكتت   ً متتن تلقتتا   ًرعلتتا علي تتا منتته  م

ًاع في ذلك. ًاع إذا ا ف ءا  ن مه ، عند اجرتءا  تمديد الم ل  المذك
ًريع تتا ي تتت المجلتتر  إذا افتت   ستتد ًثيقتت   ً ت ال ارتتا  المشتتااك  فتتي إعتتداد هتتذه ال

ًثيقتتتت  الم متتتت  للت تتتتديق علي تتتتا فتتتتي ال قتتتتاتين  ًيستتتتدد 8متتتتن المتتتتادع   3، 2فتتتتي  متتتتا   ، )
ً عتتتد انقءتتتاًّ ا تمتتتتما  ًاع،  ًثيقتتت  المتتتذك ًريتتتع ال المجلتتتر عندًّتتتذ لل ايتتتق المتخلتتت  م لتتت  لت

ًي دا القااا.  إجاا ات التسكي  
ًا لل ارتتتتا  سايتتتت -3 ًاجتتتتم علتتتتى المسكتتتت  تع يقتتتته علتتتتى مًءتتتت   تسديتتتتد القتتتتانًن ال

الن اا. فت ذا لت  يستدده ال ارتا  ع تق المسكت  القتانًن التذ  تستدده راعتدع التنتا ا التتي يااهتا 
 المسك  مالًّم  في هذا الخ ًا.

ًيله إياها. -4  يتمتع المسك   ملعات المسك  المعلق إذا ات ق ال ارا  على تخ
ًالعادات التجااي .يااعي المسك  في  -4 ًال  سكا  العقد   كل ا س

  



 التحقيق في القضية: -( 14)المادة 
ً جميتتع الًمتتاًّل  -1 ًرتتت ممكتتن  ً  المسكتت   تتالتسقيق فتتي القءتتي  فتتي  ر تتا  يقتت

ًثتتاًّق، يمتتتمع المسكتت   نتتا   ًه متتن  ًمتتا رتتدم ً عتتد التتتدريق فتتي متتذكاات ال ارتتا   المالًّمتت . 
ًاج    عء   ، كما  ن لته، متن تلقتا  ن مته،  ن  على علم  سد ال ارا  ًال   في م إلى  ر

ًلتتته  تتتا-يقتتتاا امتيءتتتاس  ،  ًا  - يءل ًال    شتتتخا  ختتتا فتتتي سءتتت  ن يقتتتاا متتتماا  رتتت
ًت    ا-ال ارا   ً  عد دع  سمم ا  ًل. - يءل

ًتلقتتتي تقتتتتااياه  ً  ً متتتتماا  -2 ًتسديتتتتد م تتتتام    للمسكتتت  تعيتتتتين خ يتتتتا  ً  كثتتتا 
ًال   .   ر
ًستتدها إذا علتتم ال ارتتا  ذلتتك  ً ر لتتً للمسكتت   -3 ًثتتاًّق  ال  تتل  اجمتتتناد إلتتى ال

  ه.
ً  المسكتتتتت  ،  نتتتتتا  علتتتتتى علتتتتتم  ستتتتتد ال ارتتتتتا ،  ً عنتتتتتد  -1 -( 15 الماااااادة  يقتتتتت

ًالمكتتان اللتتذين    ً ًا  مامتته فتتي اليتت ًع ال ارتتا  إلتتى السءتت اجرتءتتا  متتن تلقتتا  ن متته ،  تتدع
ًيعل     ذلك ا مان  العام .يسددهما مع مااعاع إععاًّ   م ل  منام  ، 

ًجل، كتتان للمسكتت  ،  عتتد  -2 ًتتته   تت ًا ا تت  دع إذا تخلتت   ستتد ال ارتتا  عتتن السءتت
ًد عتتذا مق تتًل،  ن يمتتتما متتع ذلتتك فتتي  ًجتت ًمتتن عتتد   ًع إليتته  التسقتتق متتن ً تتًل التتدع

ًجاهي . ًاع ال ًتعت ا المساكم  رد تمت  ال   إتما  م مته. 
ا التسكتتتتي  مااعيلتتتتا فتتتتي ذلتتتتك يستتتتدد المسكتتتت  اللغتتتت   ً اللغتتتتات التتتتتي يجتتتتا    تتتت -3

ًج ميما لغ  العقد.  الاًا ، 
ًا  -4 ًج يمتتمم  سءتت ًجاهيتت .  ًتكتتًن الجلمتتات  ًلى المسكتت  إدااع الجلمتتات،  يتتت

ًالمسك  على خال  ذلك.   شخاا ج عالر  ل    ا،جاا ات، ما ل  يت ق ال ارا  
ًجل  -5 ًامتتع  ممثلتتي   المعتمتتدين   تت ً متتا   ً  يسءتتا ال ارتتا  إمتتا  التتذات  ًيجتت  ،

ا-ل     اجمتعان   ممتشااين. - يءل



لل ارا   ن ي تدً  متا  المسكت  عل تات جديتدع مقا لت   ً  يتا مقا لت   -( 16 المادة 
ًثيقت  م مت  المسكت  المشتاا إلي تا فتي المتادع   ًد  (  ً  ن تكتتًن 13علتى  ن تكتًن فتي ستد

ًيعل   ه المجلر. ًرعه ال ارا   ًثيق  ي ًا ملسق لتلك ال  مًء
 الحكم باتفاق الفرقاء: -( 17)المادة 

ًفتتق المتتادع   ( يث تتت 21إذا تً تتل ال ارتتا  علتتى ات تتاق،  عتتد تمتتل  المسكتت  الملتت  
 هذا ا ما  قااا تسكيمي ي داه المسك   ات اق ال ارا .

 المهلة التي يجب صدور القرار التحكيمي خاللها: -( 18)المادة 
ًي تد   -1 تسدد الم ل  التي يجم على المسك  إ داا السك  خالل ا  مت   شت ا، 

ًاادع فتتي المتتادع   ع التت ً  4(  9متتايان هتتذه الم لتت   عتتد تسقتتق الشتتًا ( إمتتا اعت تتاالا متتن اليتت
ًثيقتت  المشتتاا إلي تتا فتتي المتتادع   ًريتتع للمسكتت   ً لل ارتتا  علتتى ال ( 13التتذ  يتتت  فيتته  ختتا ت

ًال، اعت تتا متتا،  سمتتم ا ستت ( 2(  13الا متتن انت تتا  الم لتت  المستتددع ال ارتتا  ع قلتتا للمتتادع  ًا 
ً  التتذ  تعلتت  فيتته ا مانتت  العامتت  المسكتت   تتأن  متتا متتن اليتت ًا  ًاع  ًثيقتت  المتتذك ًريتتع علتتى ال للت

ً   تاايال جسق. ًن  رد ت   داةها  الكامل، إذا كان هذا الي  المة
متن تلقتا  ن مته،  للمجلر  نا  على علم معلل من المسك   ً عنتد اجرتءتا  -2

ًاع في ذلك.  تمديد هذه الم ل ، إذا ا ف ءا
ع التتتتي يستتتل علتتتى  مامتتت ا النتتت اا  -3 إذا لتتت  تمتتتدد الم لتتت ، يقتتتاا المجلتتتر الشتتتًا

 ( عند اجرتءا .2( من المادع  11ًذلك  عد تع يق ال قاع  
 الحكم الصادر عن ثالثة محكمين: -( 19)المادة 

ًافا،   تتدا اًّتتير  إذا عتتين ثالثتت  مسكمتتين،  تتدا القتتااا  ا  ل يتت  ، فتت ذا لتت  تتتت
 ال يًّ  القااا  م اده.

 القرار المتعلق بمصاريف التحكيم: -( 11)المادة 



يستتدد السكتت  الن تتاًّي ال تتادا عتتن المسكتت ، فءتتالل عتتن ال  تتل فتتي ا متتار،  -1
ً يع ا  ين ال ارا . ًال ايق الذ  يتسمل ا  ً نم   ت  م ااي  التسكي  

ًالن قتتتتتات ا،داايتتتتت  التتتتتتي ستتتتتددها تشتتتتتمل م تتتتتااي  الت -2 سكتتتتتي   تعتتتتتام المسكتتتتت  
ً تعتتام الخ تتاا   ًم تتااي  المسكتت  المستملتت   ًفتتق الجتتدًل الملستتق   تتذا الناتتا   المجلتتر 
ًالم ااي  العادي  التي  ن ق ا ال ارا  لدفاع  . ً  إلى الخ اع   ًم ااي    في سال  اللج

ن الم لتت  النتتاج  عتتن للمجلتتر  ن يستتدد  تعتتام المسكتت   م لتت   رتتل  ً  كثتتا متت -3
ًاع امتثناًّي . ًاي ا     تع يق الجدًل إذا كانت اًا  القءي  تجعل هذا  ما ءا

 التدقيق المسبق للقرار من قبل المجلس: -( 11)المادة 
ًعه علتتتتى  ًريتتتتع سكتتتت  تم يتتتتد   ً ن تتتتاًّي،  ن يعتتتتا  مشتتتتا علتتتتى المسكتتتت ، ر تتتتل ت

ًللمجلتتتر  ن يقءتتتي   دختتتال تعتتتديالت متتتن سيتتتل الشتتتك ًلتتته المجلتتتر،  -ل علتتتى القتتتااا 
تتتا ، متتتع استاامتتته لسايتتت  تقايتتتا المسكتتت ،  ن يل تتتت ناتتتاه إلتتتى نقتتتاع تتعلتتتق  أمتتتار  - يءل

ً  إ داا    رااا دًن  ن ي ادق عليه المجلر من سيل الشكل. ًج يج  الن اا، 
 إصدار القرار: -( 11)المادة 

ًريعه من المسك . ً  ت ًفي ي  يعت ا القااا  ادالا في مكان التسكي  
 تبليغ الفرقاء القرار: -( 13)دة الما

ًرتتع عليتته  -1 ًلى ا مانتت  العامتت  ت ليتت  ال ارتتا  ن تته التتذ   ًا القتتااا، تتتت  عتتد  تتد
المسكت ، علتى  ن يمت ق ذلتك ريتا  ال ارتا   ً  ستده   تمتديد كامتل م تااي  التسكتي  إلتتى 

 الغاف .
ًا إءتتتتتافي  م تتتتتدق علي تتتتتا متتتتتن ا متتتتتين العتتتتتا   -2 ًرتتتتتت ،  تتتتت تمتتتتتل ، فتتتتتي    
ًاه . معا قت ًذلك لمن يعل  ا من ال ارا  دًن م   ا لأل ل 

ًلتى، تنتا جل متن ال ارتا  عتن    ت ليت   ختا  -3 ًفق ال قاع ا  ي يد الت لي  الذ  يت  
ً   ه المسك .   ً إيداا يق



 الطابع النهائي للقرار وقابليته للتنفيذ: -( 14)المادة 
 القااا التسكيمي ن اًّي. -1
نتيجتتت  ،خءتتتتاا نتتتت اع   لتسكتتتي  الغافتتتت ،  تن يتتتذ السكتتتت  التتتتذ   يلتتتت   ال ارتتتتا ، -2

ً  ل   التنا ل عن ا. ً تنا ل   عن عاق الععن كاف  التي يج  ي دا دًن إ عا ، 
 إيداع القرار: -( 15)المادة 

ً  المسكتت   ًفتتق هتتذا الناتتا  لتتدف ا مانتت  العامتت  . يقتت ًدا   تتل كتتل رتتااا ي تتدا  يتت
علتتتى إتمتتتا  جميتتتع ا،جتتتاا ات ا ختتتاف التتتتي رتتتد تكتتتًن ًا مانتتت  العامتتت   ممتتتاعدع ال ارتتتا  

ًاي .  ءا
 قاعدة عامة: -( 12)المادة 

ًل تتتتا هتتتتذا الناتتتتا   تتتتااس  ، يت تتتتا  المسكتتتت   فتتتتي جميتتتتع الستتتتاجت التتتتتي لتتتت  يتنا
ًي تتذجن ر تتااف ج تتدهما لكتتي يكتتًن هتتذا القتتااا  ًح هتتذا الناتتا   ًالمجلتتر ممتاشتتدين  تتا

ًني .  را الل  ن تتاتم عليه م اعيل ران
 الملحق األول

 النظام األساسي للمجلس األعلى للتحكيم لدى غرفة

 التجارة والصناعة في بيروت

 تعيين األعضاء: -( 1)المادة 
ت  التعتتتاًن متتتع مجلتتتر ا منتتتا  تعيتتتين  ًال تتتناع  فتتتي  يتتتًا ًلى  افتتت  التجتتتااع  تتتتت

( متتتتن المتتتتادع الخاممتتتت  متتتتن تناتتتتي  7 عءتتتتا  المجلتتتتر ا علتتتتى للتسكتتتتي  عمتتتتالل  تتتتال قاع  
 تسكي .ال
 

 تأليف المجلس األعلى للتحكيم: -( 1)المادة 
ً ا ع   عءا . ًناًّ ي اًّير   يتأل  المجلر ا على للتسكي  من اًّير 



ًا إستتدف جلمتتات المجلتتر، يستتتل مسلتته  ستتد ناًّ يتتته  إذا تعتتذا علتتى التتاًّير سءتتت
 ًفقلا لما هً من ًا علي ا في الناا  الداخلي.

 مهمة المجلس وسلطاته: -( 3)المادة 
ًالتسكتي  لتدف  افت   تكًن م م  المجلر تأمين تع يق ناا  الم الس  اجختيااي  
ًللمجلتتر  ًلتته متتن  جتتل ذلتتك جميتتع المتتلعات الال متت ،  ت  ًال تتناع  فتتي  يتتًا -التجتتااع 

تتتا ت إرتتتااا جميتتتع  - يءل ًال تتتناع  فتتتي  يتتتًا  ن يعلتتتم عنتتتد اجرتءتتتا  متتتن  افتتت  التجتتتااع 
ًاع ،دخال ا على ن ًالتسكي .التعديالت التي ياف ءا  اا  الم الس  اجختيااي  

 مداوالت المجلس والنصاب القانوني: -( 4)المادة 
تتا فتتي سالتت   ًيكتتًن  تتًت التتاًّير ماجسل ًات  تتختتذ رتتاااات المجلتتر  أ ل يتت  ا  تت

. ً  التما
ًجت المجلتتتتر  تتتتسيس  إذا سءتتتتاها  ا عتتتت   عءتتتتا  علتتتتى ا رتتتتل متتتتن  تكتتتتًن متتتتدا

  عءاًّه.
ًاه      مين الما.يسءا ا مين العا  اجتماعات المج ًيكًن لسء  لر 

 الملحق الثاني

 النظام الداخلي للمجلس األعلى للتحكيم

 نطاق تدخل المجلس األعلى للتحكيم:
ً  للمجلتتر ا علتتى للتسكتتي   ن يق تتل  ن تعتتا  عليتته منا عتتات ج تتتدخل  -1 يجتت

ًلي   السي  الناا   ا. ًد ات اري  تسكي  ت ًج  ءمن نعاق عمله العاد ، في سال 
 

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

 مشااك في اجتماعاته،  أي      كانت، التقيد  ه.



ًاات المجلتتتتر ا علتتتتى للتسكتتتتي ، -3 ًا متتتتين  ج يسءتتتتا د إج  عءتتتتا  المجلتتتتر 
ً عتتتد  ًاع امتتتتثناًّي   ً  لتتتاًّير المجلتتتر   تتت ًمتتتًا ي ا مانتتت  العامتتت . علتتتى  نتتته يجتتت العتتتا  
ًنيت  اجمتشتااي   ً  الس ًل على ا    عءا  المجلر  ن يدعً  عءا  في اللجنت  القان

ًيتست  على هةج  التقيد  عا ع الماي   عمال المجلر. ًا    ن يممم لماار ين السء
ًثتتتتاًّق المقدمتتتت  للمجلتتتتر ا علتتتتى للتسكتتتتي   ً ال تتتتاداع عنتتتته  -4 ج يعلتتتتع علتتتتى ال

ًا مان  العام .   منام   ا،جاا ات التي يءعلع   ا إج  عءا  المجلر 
ًمن متتتتن ال تتتتاسثين  علتتتتى  نتتتته لتتتتاًّير المجلتتتتر  ً  مينتتتته العتتتتا   ن يمتتتتمم لمتتتتن يقتتتت

ًثتتاًّق ذات ال اًّتتدع  أعمتتال ذات ع يعتت  علميتت  فتتي مجتتال القتتانًن ا،عتتالا علتتى  عتت  ال
ًالممتتتندات المقدمتت  متتن ال ارتتا  فتتي إعتتاا إجتتاا ات  ًالتقتتاايا  العامتت   امتتتثنا  المتتذكاات 

 التسكي  .
ًثتتاًّق التتتي  ً  متتنم هتتذا ا،ذن إج إذا تع تتد العالتتم التقيتتد  العتتا ع المتتا  لل ج يجتت

ًلته النشتا ً اجمتناا على    عمل نشتا يتعلتق   تا ر تل عتا  متا يتنا علتى  يعلع علي ا 
ًافق .  ا مان  العام  للم

عدم اشتراك أعضاء المجلاس األعلاى للتحكايم فاي تحكايم غرفاة التجاارة والصاناعة فاي 
 بيروت:

ًليات الخا ت  التتي  ناع تا   ت  تناتي  التسكتي  لتدف  افت  التجتااع  -5 ناالا للممتًّ
ً عءا  المجلر ا علتى للتسكتي  ًناًّ ي اًّير  ً  لاًّير  ت ج يج ًج  ًال ناع  في  يًا

ًا شخ تتتي ا  م تتتا  المسكتتت   ً الممتشتتتاا  ًمتتت ًلمتتتًا ي ا مانتتت  العامتتت   ن يق لألمتتتين العتتتا  
ت. ًال ناع  في  يًا ء  لتسكي   اف  التجااع    سد ال ارا  في رءي  معًا

عنتتتتدما يكتتتتًن لتتتتاًّير المجلتتتتر  ً    متتتتن ناًّ يتتتته  ً    عءتتتتً  ختتتتا فتتتتي  -6
ًا كانت ًجتم المجلر ا على للتسكي  م لس  ، من    ن ًست   مامته،  ت، فتي رءتي  معا

ًا علمه  ذلك.  عليه إ الي ا مين العا  ف



ًفتي اتختاذ رااااتته المتعلقت   ًجت المجلتر  ًعليه  ن يمتنع عن  ي  مشااك  فتي متدا
ًل . ًس  لمدا ً ن يتغيم عن راع  اججتماا ما دامت القءي  معا    ذه القءي  

ًمتتات  ً ممتتتندات خا تت    تتذه ال قءتتي  ممتتا هتتً معتتًا  علتتى ج يتلقتتى  يتت  معل
 المجلر ا على للتسكي   منام   ا،جاا ات المتعلق    ا.

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

ت، فعلتتتى ا مانتت  العامتتت   ن تل تتت ناتتتا  ًال تتتناع  فتتي  يتتًا ج تشتتيا إلتتى  افتتت  التجتتااع 
ًللمتدعي  ن يعلتم متن المجلتر 7يق المدعي إلى  سكا  المادع  ال ا  ( متن ناتا  التسكتي  

ًيكًن ل ذا القتااا عتا ع إداا . إذا رتاا المجلتر  ا على للتسكي  اتخاذ رااا   ذا الشأن. 
ً  إلتتتى   نتته يتعتتذا إجتتاا  التسكتتتي  التتذ  عل تته ال ايتتتق المتتدعي، يستتت ا ال ارتتتا   ستتق اللجتت

ًا ملتتت مين  ات اريتت  التسكتتي     ج، فتتي الماجتتع القءتتاًّي المختتتا  ليناتتا فتتي متتا إذا كتتان
ًاجم التع يق. ً  القانًن ال  ء

 متتا إذا اعت تتا المجلتتر ا علتتى للتسكتتي  فتتي اتتاها الستتال،  نتته يمكتتن المتتيا فتتي 
ًمتتتتدف  تتتتالسيته ،  إجتتتتاا ات التسكتتتتي  تنتتتتاع  تتتتالمسك  المعتتتتين، م متتتت  ال  تتتتل فتتتتي م تتتتد  

 ًال  ل في ا مار عند اجرتءا .
 

 ضم الطلبات في إجراءات التحكيم :
ًعلا  -8 ًنيتتت  متتت ق  ن كانتتتت مًءتتتت إذا رتتتد  فايتتتق علتتتم تسكتتتي   شتتتتأن عالرتتت  ران

ت  ًال تناع  فتي  يتًا ًج ت ال عالق   ما   اف  التجااع  ،جاا ات تسكي   ين ذات ال ارا  
متع مااعتاع  سكتا  المتادع  جا  ل ذا المجلر  ن يقاا ء  ذلك العلم لإلجاا ات العالقت ،

ت.16  ًال ناع  في  يًا  ( من ناا  تسكي   اف  التجااع 
 مؤونات التحكيم:



ًنتات من  تل  ، تع يقلتا  -9 إذا سدد المجلر ا علتى للتسكتي  فتي سالت  معينت ، مة
ت، تتدعً 2( فقاع  1(  ند  9للمادع   ًال تناع  فتي  يتًا ( من ناتا  تسكتي   افت  التجتااع 

ًج تتت  علتتتى عل اتتتته، دًن  ا مانتتت  العامتتت  ًنتتتات المت كتتتل فايتتتق علتتتى ستتتدع إلتتتى تمتتتديد المة
ا. ًا ذلك مالًّمل ً  إذا اعت ا ًنات  التما  الممار  سق ال ارا  في تمديد هذه المة

ًن  متا، لألمانت  العامت   ن تستدد م لت  ج تقتل  -11 عند عد  تل ي  علم تمديد مة
تتتا، يتع تتتا  انقءتتتاًّ ا ، العلتتتم ا  تتتلي ًمل ًج  عتتتن ثالثتتتين ي ً لا،   ً العلتتتم المقا تتتل ممتتتس

 يمنع ذلك ال ايق المعني من تقدي  عل ه مجددلا في تاايال جسق.
ًا   النم   إلى علم   لي  ً علتم  -11 إذا رد   سد ال ارا  دفعلا  المقا  ، م

ًنت  الخا تت   تغعيتت   مقا تل، يةختتذ التدفع  المقا تت   عتين اجعت تتاا فتتي استمتام م لتت  المة
كما لً كان العلم ممتقالل إذا كان من شتأن هتذا التدفع  ن يتعلتم متن م ااي  التسكي  

 المسكمين ال سل في مماًّل إءافي .
 القرارات التحكيمية : الشكل:

( متن ناتا  التسكتي  12عند تدريقه المم ق لمشتاايع القتاااات تع يقلتا للمتادع   -12
ت يساا المجلر ا على للتسكي   ًال ناع  في  يًا ًاع خا ت  علتى لغاف  التجااع    ت

ًاجتتم تع يقتته علتتى ا،جتتاا ات، رتتد   ن تكتتًن المتعل تتات الشتتكلي  التتتي ي اءتت ا القتتانًن ال
ًاعتتتد اآلمتتتاع النافتتتذع فتتتي مكتتتان التسكتتتي  رتتتد  ًعنتتتد اجرتءتتتا  علتتتى  ن تكتتتًن الق ًعيتتتت،  ا
ًا  إ تتدا  اآلاا   ً جتت ًريتتع علي تتا  ًالت ًعيتتت كتتذلك ج متتيما تلتتك المتعلقتت   تعليتتل القتتاااات  ا

 ل  .المخا
عنتتد تسديتتده  تعتتام المسكمتتين علتتى  متتار الجتتدًل الملستتق  ناتتا  تسكتتي   -13

ًرتت  ت يأخذ المجلر ا على للتسكي ،  عين اجعت تاا، ال ًال ناع  في  يًا  اف  التجااع 
إلتتى تسديتتد م لتت  يقتتع ءتتمن  ًتشتتعم النتت اا كتتي يتً تتل غ المخ تتا ًمتتاع  ا،جتتاا ات 

ًيم ًا  ًد الم ينتت  فتتي الجتتدًل المتتذك ًد التتتي الستتد كتتن  ن يكتتًن  كثتتا  ً  رتتل متتن تلتتك الستتد
 ارتءت الاًا  ذلك.



 الملحق الثالث

 مصاريف المصالحة االختيارية والتحكيم

 مصاريف المصالحة: -1
ًاجتتتم تمتتتديدها عتتتن إجتتتاا ات الم تتتالس   -  إن م تتتااي  الم تتتالس  ا،داايتتت  ال

ًفقلتتا لجتتدًل الم تتااي  ا،داايتت  الم تتين  دنتتاه.  اجختياايتت  تعتتادل ا تتع القيمتت  التتتي تسمتتم 
ً  ا متين العتا   إذا ل  ي اح في عملي  م تالس  اختياايت  عتن القيمت  المتنا عت  علي تا يقت

  تسديد الم ااي  ا،دااي .
يسدد ا مين العا  مقداا  تعام الم لم التي علتى ال ارتا  تسمل تا ، إن هتذا  -م

ًرتتتت التتتذ  خ تتتا للقءتتتي   ًجل يااعتتتى فتتتي تسديتتتده ال المقتتتداا التتتذ  يجتتتم  ن يكتتتًن معقتتت
ً ي  اًا   خاف يتعين  خذها  عين اجعت اا.  ًتش ع ا 

 مصاريف التحكيم: -1
ًنتت  م تتااي  التسكتتي  التتتي يستتددها المجلتت -  ر ا علتتى للتسكتتي   تعتتام تشتتمل مة

ًالم تتااي   ً يتت  ن قتتات شخ تتي  مستملتت  للمسكتت   ً المسكمتتين  المسكمتتين  ً المسكمتتين 
 ا،دااي .
ج يعتتا  علتتم   تتلي  ً علتتم مقا تتل علتتى المسكتت   ً المسكمتتين إج  عتتد  -م

ًثيقت   ًج يكتًن ل ًن  علتى ا رتل لم تاي  التسكتي  التتي ستددها المجلتر،   دا  ن   المة
ًج تعا  العل ات ا  لي  المقا ل  علتى المسكت   ً المسكمتين إج إذا تت  الم م  م  عًل 

ًن  المسددع من ر ل المجلر.  تمديد كامل المة
ًفقلتتا لجتتدًل السمتتام الم تتين  -ج يستتدد المجلتتر الم تتااي  ا،داايتت  لكتتل تسكتتي  

جلتر  ن  دناه  ً،  سمم تقدياه، في سال ل  ي اح عن مقتداا الم لت  المتنتا ا عليته. للم
يسدد الم ااي  ا،دااي   م ل   رتل  ً  كثتا متن ذلتك النتاج  عتن تع يتق جتدًل السمتام 

ًاع امتثناًّي . ًاي ا    ًا إذا كانت اًا  القءي  تجعل هذا ا ما ءا  المذك



متتن ج تت   ختتاف، يمكتتن للمجلتتر  ن ي تتا  دفتتع م تتااي  إداايتت  إءتتافي   جتتل 
ًذلك  نا  عل ى علم مشتتاك متن ال ارتا   ً  علتم  ستده  ا، قا  على ا،جاا ات معلق  

 دًن معااء  اآلخا  ً اآلخاين.
ًال تتناع  3(  21متتع مااعتتاع  سكتتا  المتتادع   -د ( متتن ناتتا  تسكتتي   افتت  التجتتااع 

ت يستتتدد المجلتتتر  تعتتتام المسكتتت   ً المسكمتتتين سمتتتم جتتتدًل السمتتتام الم تتتين  فتتتي  يتتتًا
 في سال ل  ي اح من مقداا الم ل  المتنا ا عليه.  دناه،  ً  سمم تقدياه،

إذا عاءتتت رءتتي  علتتى  كثتتا متتن مسكتت ، كتتان للمجلتتر  سمتتم تقتتدياه،  ن  -هتتت
ًد ثالثتتت   ءتتتعا  الم لتتت  المقتتتاا  ًا المخ تتتا لتتتدفع  تعتتتا    فتتتي ستتتد ي يتتتد الم لتتت  المقعتتت

ًاسد.  لمسك  
ًل  م الس  ، ف ن ن   الم تااي  إجاا ات التسكي  إذا م ق  -ً ا،داايت  مسا

ءت   التي دفعت في م يل الم تالس  ، يعت تا دفعته متن   تل الم تااي  ا،داايت  الم ًا
 للتسكي .
ًنتت   -  ر تتل ال تتد   تتأ  عمتتل خ تتاع، علتتى ال ارتتا   ً علتتى  ستتده ،  ن يمتتدد المة

المستتتتددع متتتتن ر تتتتل المسكتتتت   ً المسكمتتتتين التتتتتي يجتتتتم  ن تكتتتتًن كافيتتتت  لتغعيتتتت  ا تعتتتتام 
ًم تتتااي  الخ يتتتا تستتتدد متتتن ر تتتل ًالم تتتااي  المستملتتت  المت علقتتت   الم متتت . إن  تعتتتام 

 المسك   ً المسكمين.
 مؤونة المصاريف اإلدارية: -3

يتعتتتين علتتتى كتتتل فايتتتق فتتتي نتتت اا يعتتتا  للم تتتالس  ع قلتتتا للناتتتا  الم تتتالس   - 
ت  ن يتتدفع م لتت    ًال تتناع  فتتي  يتتًا ًجا  مايكتتي 251اجختياايتت  لتتدف  افتت  التجتتااع  ( د

ًخممتتتًن د ًجالا(  ً متتتا يعادلتتته  تتتاللياع الل نانيتتت  كمتتتل   علتتتى سمتتتام الم تتتااي   متتتاًّتي 
 ا،دااي .



يجتتتم  ن يكتتتًن كتتتل علتتتم تسكتتتي  يقتتتد  ع قلتتتا لناتتتا  التسكتتتي  لغافتتت  التجتتتااع  -م
ًجا  مايكتي   ًخممتًن د ً لا  دفع م ل  م عماًّ   ت م س ًجا 751ًال ناع  في  يًا ( د

 سمام الم ااي  ا،دااي .    ما يعادله  اللياع الل ناني  كمل   على
ج يعتتتتد  تتتأ  علتتتم م تتتالس   ً تسكتتتتي  إذا لتتت  يقتتتتان  تمتتتديد إستتتدف هتتتتاتين  -ج

ت  ًال تناع  فتي  يتًا ًت قتى سق تا لغافت  التجتااع  المل تين. ج تكتًن هتذه المتل   را لت  للتاد 
ًاع ن اًّيتت .  ن هتتذه المتتل   التتتي تكتتًن رتتد متتددت متتن  ستتد ال ارتتا  تسمتت  متتن الس تت     تت

ًج     عليه من الم ااي  ا،دااي  للم الس   ً للتسكي   سمم السال.المت
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ت  جتتل  ًال تتناع  فتتي  يتتًا علتتى كتتل متتن يقتتد  علتتم تعيتتين مسكتت  لغافتت  التجتتااع 
ًجا  ًخممتتتًن د إجتتتاا  تسكتتتي   يتتتا خاءتتتع لناتتتا  هتتتذه الغافتتت   ن يتتتدفع م لتتت  متتت عماًّ  

ًجا  ً ما يعادله  اللياع751 مايكي   الل ناني ، ج يعتد  أ  علتم تعيتين مسكت  إذا لت   ( د
ًال تتناع  فتتي  يقتتتان  تمتتديد هتتذا الم لتت  التتذ  ج يق تتل التتاد  تتل ي قتتى سقلتتا لغافتت  التجتتااع 

ًاع ن اًّي . ت      يًا
ت  ًال تتناع  فتتي  يتتًا ً   تته  افتت  التجتتااع  يغعتتي هتتذا الم لتت  كتتل عمتتل إءتتافي تقتت

ًتعيين مسك   ديل. عد تعيين المسك  كالقااا المتخذ   دد علم   اد المسك  
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ً تعتتام المسكتت  يجتتم جمتتع الم تتال  المستتددع   جتتل استمتتام الم تتااي  ا،داايتت  
 لكل شايس .

ًجا  مايكتتتي  ً متتتا يعادلتتته  إج  نتتته إذا فتتتاق الم لتتت  المتنتتتا ا عليتتته ثمتتتانين مليتتتًن د
ًثالثتتًن   تتاللياع الل نانيتت ، ًا رتتداه خممتت   فتت ن كامتتل الم تتااي  ا،داايتت  يستتدد  م لتت  مقعتت

ًجا  مايكي  ً ما يعادله  اللياع الل ناني .   ل  د
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