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النظام األساسي
ملركز رأس اخليمة للتوفيق والتحكيم التجاري
يوسف عبيد النعيمي

رئيس جملس إدارة غرفة جتارة وصناعة رأس اخليمة

بعد اإلطالع على قانون تنظيم غرفة جتارة وصناعة رأس اخليمة رقم  5لسنة 2007م.
وبعد اإلطالع علي الالئحة التنفيذية للغرفة الصادرة سنة 2008م.
وبناءا علي املرسوم األمريي رقم  17لسنة 2008م .
وبناءا علي قرار جملس اإلدارة بتاريخ 2008/9/7م .
وانسجاماً مع الدور اهلام الذي يؤديه التوفيق والتحكيم التجاري يف حل النزاعات النامجة
عن التعامل يف خمتلف أوجه النشاط االقتصادي وحرصاً على االستجابة لتطلعات األوساط
االقتصادية والقانونية يف هذا الصدد  ،فقد أقرت غرفة جتارة وصناعة رأس اخليمة النظام
التالي للمركز مستهدفة خدمة األوساط املذكورة يف جمال حسم النزاعات التجارية عن
طريق التوفيق والتحكيم.
فقد أصدرنا األتي:

الــفصل األول
أحــكام عام ــة
املادة 1
يقصد بالتعابري والكلمات التالية ألغراض هذا النظام املعاني املبينة إزاء كل منها إال إذا دلت
القرينة على غري ذلك .
الـ ـ ـ ــدول ــة  :دولـة اإلمارات العربية املتحدة
الغـ ـ ـ ـ ــرفة  :غرفة جتارة وصناعة رأس اخليمة
اجمل ـ ـ ـ ــلس  :جملس إدارة الغرفة
رئيس املركز  :رئيس جملس إدارة الغرفة
نظ ــام املركز  :نظام مركز رأس اخليمة للتوفيق والتحكيم التجاري للغرفة



املنازعات التجارية تشمل املنازعات يف خمتلف ميادين األعمال االقتصادية واملالية واليت جيوز
التحكيم فيها .
اللجن ــة  :جلنة التوفيق والتحكيم لدى غرفة جتارة وصناعة رأس اخليمة .
رئيس اللجنة  :رئيس جلنة التوفيق والتحكيم
هيئة التوفيق  :هيئة تشكل للتوفيق يف نزاع معني وتتألف من موفق أوأكثر
هيئة التحكيم  :هيئة وترية العدد تشكل للتحكيم يف نزاع معني وتتألف من حمكم أو أكثر .
اخلبري  :كل من يتم اختياره لالستعانة خبربته يف اجملاالت التجارية أو اهلندسية أو احلسابية
أو القانونية أوغريها .
أمانة املركز  :اإلدارة القانونية يف الغرفة

املادة ( ) 2
تطبق أحكام هذا النظام على املنازعات التجارية اليت تقدم إىل الغرفة للتوفيق او التحكيم
باتفاق مسبق بني أطراف النزاع أو بطلب من أحدهم وموافقة اآلخر على ذلك.

املادة ( ) 3
توصي الغرفة الراغبني يف حل نزاعاتهم مبوجب هذا النظام إن يضمنوا عقودهم أحد البنود
التالية - :
بند التوفيق:
كل نزاع ينشا عن هذا العقد حيال إىل التوفيق وفقاً لألحكام الواردة يف نظام مركز رأس
اخليمة للتوفيق والتحكيم التجاري لغرفة جتارة وصناعة رأس اخليمة.
بند التحكيم :
كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسري أو إلغاء أو فسخ أو بطالن هذا العقد أو يتفرع عنه أو
يرتبط به بأي وجه من الوجوه حيال إىل التحكيم وفقاً لألحكام الواردة يف نظام مركز رأس
اخليمة للتوفيق والتحكيم التجاري لغرفة جتارة وصناعة رأس اخليمة.



بند التوفيق والتحكيم:
كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسري أو إلغاء أو فسخ أو بطالن هذا العقد أو يتفرع عنه
أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه حيال إىل التوفيق وفقاً لألحكام الواردة يف نظام مركز رأس
اخليمة للتوفيق والتحكيم التجاري لغرفة جتارة وصناعة رأس اخليمة ،وإذا مل حيسم النزاع
بالتوفيق حيال إىل التحكيم وفقاً لألحكام الواردة يف النظام املذكور.
املادة ( ) 4
يعين االتفاق على التوفيق أوالتحكيم أمام غرفة جتارة وصناعة رأس اخليمة إقرار اإلطراف
بقبول إجراءات وأحكام هذه النظام وبااللتزام بتنفيذها .
وجيوز لألطراف االتفاق كتابة على التحكيم بإتباع أحكام خمتلفة إلدارة العملية التحكيمية
مبا يف ذلك عدم خضوعهم هلذا النظام ويقتصر دور الغرفة علي استضافة هذا التحكيم حتت
رعايتها ،دون أن يطبق عليها أحكام هذا النظام خاصة فيما يتعلق باختيار احملكمني وقابلية
حكم التحكيم لالستئناف من عدمه .

املادة ( ) 5
 .1ما مل يتفق األطراف على غري ذلك صراحة يعترب االتفاق على التحكيم اتفاقاً مستق ًال عن
العقد موضوع النزاع .فإذا بطل العقد أو انقضى ألي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذاً.
 .2ختتص هيئة التحكيم بالفصل يف الدفوع املتعلقة بعدم اختصاصها  ،ويشمل ذلك الدفوع
املبنية على عدم وجود اتفاق حتكيم أو بطالن هذا االتفاق أو انقضائه أو عدم مشوله موضوع
النزاع .

املادة ( ) 6
تطبق القواعد اإلجرائية اليت يتفق عليها األطراف على أي نزاع يقدم إىل الغرفة للتوفيق أو
التحكيم وذلك يف حال عدم وجود نص يف هذا النظام حيكم مسألة معينة يف النزاع  ،ويف حال
عدم اتفاقهم حتدد هيئة التوفيق أو التحكيم اإلجراءات الواجبة اإلتباع دون إخالل باألحكام
اآلمرة يف القوانني واجبة التطبيق يف الدولة .



املادة ( ) 7
تعترب كل املعلومات املقدمة من األطراف طاليب التوفيق أو التحكيم سرية وجيب على من
اطلع عليها حبكم وظيفته عدم إفشاء ما فيها إال مبوافقة الطرفني أو بطلب من جهة قضائية
خمتصة .

املادة ( ) 8
إذا مل يراع تطبيق حكم أو أكثر من قواعد هذا النظام وعلم أحد األطراف أو كان من املفروض
أن يعلم بذلك ومل يعرتض يف وقت مناسب فال جيوز له بعد ذلك باالعرتاض عليها .

املادة ( ) 9
يتم إبالغ األطراف والرد من قبلهم بالربيد املسجل مع علم الوصول أو بغري ذلك من وسائل
االتصال املقبولة مثال الفاكس و الربيد األلكرتوني ( ( ، e-mailوتوجه املراسالت إىل عناوين
األطراف املقدمة من قبلهم إىل أمانة املركز .

الــفصل الثانـي
جلنة التوفيق والتحكيم التجاري يف الغرفة
املادة ( ) 10
يشكل اجمللس أعضاء جلنة التوفيق والتحكيم داخل املركز من بني أعضائه أو غريهم من
املتخصصني على أال يقل عددهم عن مخسة وذلك وفقاً للنظام الداخلي للغرفة  ،وينتخب
أعضاء اللجنة رئيساً هلا .

املادة ( ) 11
مدة العضوية يف اللجنة ثالث سنوات .


املادة ( ) 12
يكون مقر اللجنة التابعة للمركز داخل الغرفة وجتتمع كلما دعت احلاجة إىل ذلك بدعوة
من رئيسها أو من رئيس اجمللس يف حال غيابه ألي سبب.

املادة ( ) 13
أ -يتم نصاب اللجنة حبضور أغلبية أعضائها .
ب -يرتأس جلسات اللجنة رئيسها أو أمني املركز يف حال غيابه أو من تنتخبهم اللجنة من
بني أعضائها رئيساً للجلسة.
ج -جلسات اللجنة ومداوالتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات احلاضرين ،ويف حال
تساوي األصوات يكون لرئيس اجللسة صوت مرجح  ،ويوقع رئيس اجللسة على القرارات
واجلهة اليت تتحمل األتعاب وكيفية سدادها.

املادة ( ) 14
ال جيوز ألي عضو أن حيضر أو يشرتك يف أعمال اللجنة عند حبث أي موضوع إذا كان طرفا
فيه أو له فيه مصلحة مباشرة أو غري مباشرة  ،أو إذا كان قريباً ألحد األطراف بالنسب أو
املصاهرة حتى الدرجة الرابعة  ،أو وكي ًال ألحد اخلصوم يف أعماله اخلاصة أو ممث ًال قانونياً
له او وصياً أو قيماً عليه  .ويف مجيع األحوال يتوجب على عضو اللجنة أن يصرح عن أي من
هذه احلاالت حاملا وجدت .

املادة ( ) 15
تكون اختصاصات اللجنة فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام كما يلي -:
أ -اختيار موفق أو أكثر مبوجب أحكام املادة (  ) 17من هذا النظام.
ب -تعيني حمكم أو أكثر أو رئيس هيئة التحكيم مبوجب أحكام املادة ( )18من هذا النظام.
ج -حتديد مكان التحكيم يف حال عدم اتفاق األطراف عليه .
د -الفصل يف طلبات إعادة النظر يف تعيني أي من احملكمني مبوجب أحكام املادة (  ) 30من هذا
النظام.
ه -حتديد أتعاب املوفقني واحملكمني وتكاليف التوفيق أو التحكيم عامة والدفعة املقدمة على


حساب تلك التكاليف.
ً
و -وضع قوائم احملكمني واخلرباء من داخل الدولة وخارجها وفقا للمعايري اليت تضعها .
ز -اقرتاح اللوائح الداخلية اليت تراها ضرورية لتطبيق هذا النظام.
ح -اقرتاح التعديالت اليت ترى ضرورة إدخاهلا على هذا النظام أو على أي لوائح تتعلق به .

الــفصل الثالث
أم ـ ــانـ ــة املركز
املادة ( ) 16
يكون للمركز أمانة تتوىل األعمال اآلتية -:
أ -استالم طلبات التوفيق أو التحكيم والردود عليها وكافة املستندات اخلاصة بالنزاع .
ب -إخطار الطرف اآلخر يف النزاع بطلب التوفيق أو التحكيم.
ج -إعداد ملخص للنزاع وعرضه مع املستندات على اللجنة .
د -إعالن أطراف النزاع مبواعيد اجللسات ومكان انعقادها إذا طلبت هيئة التوفيق أو التحكيم
منها ذلك .
ه -إعداد و حفظ سجل لطلبات التوفيق أو التحكيم اليت تعرض على اللجنة وحفظ أصول
األحكام الصادرة للرجوع إليها عند احلاجة.
و -تسجيل حماضر جلسات اللجنة ،وكذلك حماضر هيئات التوفيق أو التحكيم إذا طلب
منها ذلك.
ز -حفظ قوائم احملكمني وأمساء وعناوين أصحاب اخلربة واالختصاصات يف كافة اجملاالت
االقتصادية واملهنية.

الــفصل الــرابع
هيئات التوفيق والتحكيم وتشكيلها
املادة ( ) 17
تعني اللجنة هيئة التوفيق من عضو أو أكثر من بني أعضائها أو من خارجها إلجراء التوفيق،
أو باتفاق األطراف ويستمر عضو اهليئة يف أداء مهمته حتى االنتهاء منها .


املادة ( ) 18
 .1خيتار أطراف النزاع حمكما فرداً أو هيئة من ثالث حمكمني أو أكثر وذلك من أعضاء
اللجنة أو األمني العام أو من قائمة احملكمني املعتمدة بالغرفة أو وفقاً ملا يتفقون عليه من
حمكمني إذا اتفقا علي عدم اخلضوع هلذا النظام.
 .2إذا كان االتفاق على حمكم فرد ومل يتفق األطراف على تسميته تقوم اللجنة بتعيينه
بطلب من أحد األطراف.
ً
 .3إذا كان االتفاق على هيئة من أكثر من حمكم فعلي كل طرف أن يسمي حمكما فإن مل
يتم ذلك يف طلب التحكيم أو يف الرد على الطلب تقوم اللجنة بطلب من أحد األطراف بتعيني
احملكم نيابة عن الطرف الذي مل يفعل ذلك .
 .4ختتار األطراف مباشرة رئيساً هليئة التحكيم أو تطلب من احملكمني اختياره  ،فإذا مل يتفق
األطراف أو احملكمون على ذلك قامت اللجنة بتعيني رئيس اهليئة .
 .5يراعى يف تطبيق أحكام البنود ( ) 1و ( )2و( )3من هذه املادة املهل املنصوص عليها يف أحكام
املادة (  )27من هذا النظام.
 .6تعني اللجنة احملكم  /احملكمني أو رئيس اهليئة من ضمن أعضاء اللجنة أو من قوائم
احملكمني لدى الغرفة أو من خارجها إذا اقتضى األمر ذلك  ،ويكون قرارها يف هذا الشأن نهائياً
وال يقبل أي اعرتاض بشأنه سوى لألسباب املتعلقة برد احملكمني.

املادة ( ) 19
ال جيوز أن يكون املوفق أو احملكم قاصراً  ،أو حمجوزاً عليه  ،أو حمروماً من حقوقه املدنية
بسبب عقوبة جنائية  ،أو مفلساً كما ال جيوز أن يكون حمامياً أو وكي ًال عن أحد أطراف
النزاع أو موظفاً عنده أو شريكاً أو قريباً له بالنسب أو املصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو وصياً
أو قيماً عليه وأال تكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف النزاع أو أن يكون قد سبق له
التوسط يف حله بالتوفيق أو أبدى رأيه فيه  ،ما مل يقبل األطراف بغري ذلك .

املادة ( )20
أ -تعقد جلسات هيئة التوفيق أو التحكيم يف املكان الذي يتفق عليه أطراف النزاع ويف
حال عدم اتفاقهم تعقد يف املكان الذي تعينه اللجنة ومع ذلك جيوز للهيئة أن تعقد بعض
جلساتها يف مكان آخر إذا رأت ذلك مناسباً .ويف مجيع األحوال يعترب احلكم صادراً يف املكان


املعني للتحكيم .
ب -يشرتط حضور مجيع أعضاء كل من هيئة التوفيق و هيئة التحكيم للنظر يف القضايا
اليت تعرض عليهما ،وجيوز للهيئة اختاذ قرارات إجرائية بالتمرير بشرط إمجاع األصوات
وللهيئة تفويض رئيسها باختاذ مثل هذه القرارات.
ج -جلسات التوفيق و التحكيم سرية  ،وال حيضرها إال من تأذن له اهليئة املعنية عندما ترى
ضرورة حلضوره .

الــفصل الـخامس
إجــراءات الــتوفيق
املادة ( ) 21
 .1يتقدم الطرف الراغب يف التوفيق بطلب كتابي إىل أمانة املركز .
 .2جيب أن يشتمل الطلب على سرد وقائع النزاع ووجهة نظر الطالب مدعمة باملستندات
املؤيدة.
 .3تقوم أمانة املركز بإبالغ طلب التوفيق إىل الطرف اآلخر خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام
من تاريخ استالمه ،وعلى الطرف اآلخر أن يبدي وجهة نظره فيما يتعلق بالنزاع املعروض
خالل مخسة عشر يوما من تاريخ إعالمه بطلب التوفيق.
 .4تعني هيئة التوفيق من قبل اللجنة وفقاً ألحكام املادة (  ) 17من هذا النظام ولألطراف
االعرتاض على املوفق  /املوفقني خالل أسبوعني من تاريخ إعالمهم بأمساء املوفق  /املوفقني
على أن تبدأ إجراءات التوفيق بعد مضي هذه املدة مباشرة .
 .5للجنة أن تطلب دفعة مقدمة على حساب تكاليف التوفيق مبوجب أحكام الفصل السابع
من هذا النظام.
 .6تدرس هيئة التوفيق النزاع وتدعو األطراف أمامها وتسمع أقواهلا ،وعلى كل طرف احلضور
بشخصه أو مبن ينيبه.
 .7تقوم اهليئة بتقريب وجهات النظر بني األطراف وعند اتفاقهم على صيغة نهائية للحل
يثبت ذلك مبحضر وتصادق عليه اهليئة.
 .8جيب أن تفرغ هيئة التوفيق من أداء مهمتها يف ظرف شهرين من تاريخ بدء إجراءات التوفيق
وجيوز بقرار من اللجنة متديد هذه املدة لفرتة أخرى مماثلة .
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املادة ( ) 22

إذا مل تنجح حماولة التوفيق يعترب النزاع غري قائم أمام الغرفة  ،وال تتأثر حقوق أطراف
التوفيق بأي شكل من األشكال مبا عرض أو كتب أثناء سريان إجراءات التوفيق .
وتصدر الغرفة بنا ًء على طلب أي من األطراف شهادة توضح أن النزاع قد عرض أمامها ولكن
مساعي التوفيق قد فشلت يف حله دون أن تبدي أي تعليق أو رأي حول موضوع النزاع.

الــفصل الـسادس
إجــراءات الــتحكــيم
املادة ( ) 23
على طالب التحكيم التقدم خطياً بطلبه إىل رئيس املركز مرفقاً به اتفاق التحكيم إن وجد
وما يراه من مستندات تؤيد وجهة نظره  ،وجيب أن يتضمن طلبه على األخص ما يلي :
 .1اسم املدعي وصفته وجنسيته وعنوانه.
 .2اسم املدعي عليه وصفته وجنسيته وعنوانه.
 .3موضوع النزاع وطلبات املدعي .
 .4اسم احملكم الذي اختاره وعنوانه أو تفويضاً للجنة باختياره.
وجيب أن يكون طلب التحكيم ومرفقاته من ثالث أو مخس نسخ أو أكثر حسب عدد
احملكمني.

املادة ( ) 24
تقوم أمانة املركز بإرسال نسخة من طلب التحكيم ومرفقاته إىل املدعي عليه خالل سبعة
أيام من تسلمه هلا هذا الطلب رمسيا.

املادة ( ) 25
إذا مل يكن هناك اتفاق حتكيم ومل يرد املدعي عليه علي طلب التحكيم خالل ثالثني يوماً من
تاريخ تسلمه له اعترب ذلك رفضاً من جانبه للتحكيم.
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املادة ( ) 26

إذا كان هناك اتفاق على التحكيم وجب على املدعي عليه أن يرسل إىل أمانة
املركز رده على طلب التحكيم مع ما يراه من مستندات مؤيدة من ثالث أو
مخس نسخ أو أكثر حسب عدد احملكمني وذلك خالل ثالثني يوماً من تسلم
طلب التحكيم على أن يتضمن الرد ما يلي -:
أ -اسم وعنوان احملكم الذي خيتاره .
ب -رده على ادعاءات املدعي .
ج -أي ادعاءات مقابلة إن وجدت .
ترسل أمانة املركز رد املدعي عليه ومرفقاته والرد املقابل إن وجد إىل املدعي
خالل ثالثة أيام.
وتستمر إجراءات التحكيم حتى ولو مل يرسل املدعي عليه رده على طلب التحكيم
خالل املدة املشار إليها آنفاً .

املادة ( ) 27
تعرض األمانة على رئيس اللجنة طلب التحكيم مع ملخص ملا قدمه أطراف
النزاع وجتتمع اللجنة خالل ثالثني يوماً من استكمال ردودهم للقيام مبا يلي-:
أ -اعتماد احملكمني الذين عينهم األطراف اسرتشادا باملعايري املشار إليها يف املادة
(  – 15هـ).
ب -تعيني من مل يتم تعيينه من احملكمني.
ج -حتديد مكان التحكيم يف حال عدم اتفاق األطراف عليه .
د -حتديد دفعة مقدمة على حساب تكاليف التحكيم وهي مبلغ إمجالي حيدد
بصفة مبدئية ويكون قابال للزيادة أو للنقصان حسب األحوال لتغطية تلك
التكاليف وفقاً ألحكام مواد الفصل السابع من هذا النظام.
وللجنة إعطاء األطراف مهلة أقصاها واحد وعشرون يوماً لتعيني رئيس اهليئة
وإال تولت ذلك بنفسها وفقاً ألحكام املادة ( )18من هذا النظام.

املادة ( )28
تقوم أمانة املركز بتبليغ هيئة التحكيم رمسيا بقرار تعيينهم مع إرفاق
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ملخص للنزاع متضمناً أمساء أطرافه .وعلى كل حمكم يتم تعيينه سواء من
قبل األطراف أو من قبل اللجنة الرد كتابيا خالل أسبوعني من تاريخ استالمه
التبليغ باملوافقة وإال اعترب رافضاً للتكليف ،ويف تلك احلالة يتم تعيني غريه بذات
الشكل الذي مت فيه تعيينه.
وعلى احملكم أن يصرح يف رده  ،وكذلك يف أي وقت الحق  ،عن أي قرابة أو نسب
قد تكون له مع أي من األطراف أو عالقات عمل أو ارتباطات قد يكون من شانها
أن تثري لدى احد األطراف شكوكاً معقولة يف حياده أو استقالله.

املادة ( ) 29
بعد قبول هيئة التحكيم التكليف ترسل أمانة املركز ملف التحكيم إىل هيئة
التحكيم ،ويصدر احلكم خالل ثالثة أشهر من تاريخ استالم اهليئة امللف ما مل
يتفق األطراف على مهلة أطول.
وجيوز للهيئة أن متدد املهلة ملدة واحدة مماثلة كما جيوز التمديد بعد ذلك
مبوافقة األطراف أو بقرار من اللجنة يف حال عدم اتفاقهم وذلك ألسباب تعود
إىل طبيعة الدعوى تقدرها اللجنة.

املادة ( ) 30
جيوز ألي من األطراف أن يطلب من اللجنة إعادة النظر يف تعيني احد احملكمني
ألسباب مربرة وتصدر اللجنة قرارها يف هذا الطلب خالل واحد وعشرين يوماً
على األكثر.
وال جيوز التقدم بطلب رد احملكم إىل احملكمة إال يف حال عدم صدور قرار من
اللجنة خالل املدة املشار إليها أو عدم قبول املعرتض أو الطرف اآلخر قرار
اللجنة.

املادة ( ) 31
أ – تنتهي مهمة احملكم قبل قفل باب املرافعة باتفاق األطراف على إنهائها أو
بقرار من اللجنة إذا حتقق هلا وجود مانع قانوني أو فعلي حيول دون تأدية
مهمته أو أنه ال يؤدي مهمته طبقاً للنظام أو يف املواعيد احملددة وذلك بنا ًء على
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شكوى من أحد أطراف النزاع أو من أحد احملكمني.
ب -تنظر اللجنة يف الشكوى وذلك بعد أن يتم تبليغها إىل احملكم املعين وبقية
احملكمني وأطراف النزاع وللمحكم واألطراف األخرى للنزاع أن يردوا على
الشكوى كتابة خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ إبالغهم بها وتصدر اللجنة
قرارها خالل واحد وعشرين يوماً من تاريخ اكتمال استالمها ردود احملكم املعين
واألطراف األخرى .
ج -يعني بديل للمحكم املعفى من مهمته خالل واحد وعشرين يوماً من تاريخ
قرار اإلعفاء وبذات الطريقة اليت يتم بها اختيار احملكم مبوجب هذا النظام .

املادة ( ) 32
على رئيس اللجنة يف حالة رفض احد احملكمني قبول املهمة املوكلة إليه  ،أو
إذا تويف احملكم أثناء أدائه ملهمته  ،أو إذا تعذر استمراره يف حضور جلسات هيئة
التحكيم ألي سبب  ،أو إذا مت إعفاؤه أن يوقف التحكيم إىل أن يتم تعيني خلف له
أو إىل أن تزول األسباب اليت أدت إىل تعذر حضوره .

املادة ( ) 33
إذا مل يتفق األطراف صراحة أو ضمنا على القانون الواجب التطبيق يف موضوع
النزاع تطبق هيئة التحكيم قوانني الدولة وأعرافها السائدة اذا كان موضوع
النزاع داخلياً وبني أطراف مقار أعماهلم الرئيسية يف الدولة ويف غري هذه احلالة
تطبق اهليئة القانون  /القوانني األوثق ارتباطا مبوضوع النزاع .

املادة ( ) 34
يف حال اتفاق األطراف على التحكيم داخل املركز ووفقا ُ لنظامه فإنه يكون
حتكيماً مفوضاً بالصلح ومن ثم غري قابل لالستئناف .
وال يلتزم احملكمون املفوضون بالصلح بإتباع قواعد القانون الواجب التطبيق
أص ً
ال عدا ما كان منها متعلقاً بالنظام العام .
إذا اتفق األطراف علي تولي املركز التحكيم علي سبيل االستضافة دون إتباع
نظام املركز فإن التحكيم يكون إما قضا ًء أو صلحاً وفق اتفاق األطراف.
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املادة ()35
على هيئة التحكيم مراعاة املبادئ األساسية للتقاضي يف أدائها ملهمتها وأهمها -:
 .1احرتام حق الدفاع وذلك بتمكني كل طرف من اإلدالء مبا لديه من أقوال ودفوع
وبينات قبل صدور قرار التحكيم .
 .2متكني كل طرف من االطالع على األوراق واملستندات اليت يقدمها الطرف
اآلخر .
 .3معاملة األطراف على قدم املساواة .

املادة ( ) 36
تقوم هيئة التحكيم بعد استالمها امللف بفحص مذكرات األطراف وما قدموه
من وثائق ومستندات وبسماع أقواهلم يف مواجهة بعضهم البعض وهلا أن تطلب
مستندات إضافية وان تستمع إىل الشهود  ،كما هلا أن تقرر الفصل يف النزاع
على أساس املستندات والوثائق وحدها إذا رأت ذلك كافياً شريطة احلصول على
موافقة األطراف .

املادة ( ) 37
ألطراف النزاع احلضور بأشخاصهم أو إنابة وكيل مفوض للحضور أمام هيئة
التحكيم وعلى اهليئة التحقق من صحة متثيل األطراف أمامها .

املادة ( ) 38
إذا مل حيضر احد األطراف اجللسات اليت تدعو إليها اهليئة ومل يقدم خالل مهلة
معقولة عذراً مقبو ً
ال عن أسباب غيابه فإن ذلك الغياب ال حيول دون املضي يف
التحكيم .
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املادة ( ) 39
توقف إجراءات التحكيم إذا قام مانع قانوني أو واقعي حيول دون استمرارها إىل
حني زوال ذلك املانع وفقا لقانون دولة اإلمارات  ،وتوقف بوجه خاص يف احلاالت
التالية -:
 .1تعذر حضور احملكم جلسات التحكيم أو إعفائه أو وفاته .
 .2وفاة أحد أطراف النزاع أو فقده األهلية أو انقضاء الشركة أو زوال صفة
الوكيل وذلك إىل حني تعيني وكيل عن الورثة أو مصف للشركة أو قيم على
فاقد األهلية أو وكيل جديد ألحد األطراف .
 .3عدم تسديد الدفعات املقدمة املشار إليها يف املادتني (  – 27د ) و ( . ) 53
 .4الطلب من احملكمة املختصة اختاذ اإلجراءات القانونية حبق من يتخلف من
الشهود عن احلضور أمام هيئة التحكيم أو ميتنع عن اإلجابة .
 .5الطلب من احملكمة املختصة األمر بإبراز مستند يف حوزة الغري .
 .6الطعن بالتزوير يف املستندات إذا كانت الزمة للفصل يف التحكيم .

املادة ( ) 40
تؤدي الشهادة شفاهة وجيوز للهيئة أن تقبل تأديتها بإفادة خطية موقعة من
الشاهد وموثقة وبدون حلف اليمني ما مل يكن اليمني إلزامياً لقبوهلا مبوجب
القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ويف مجيع األحوال للهيئة دعوة
الشاهد أمامها للمناقشة .

املادة ( ) 41
دون إخالل حبق أي طرف بتقديم تقارير خربة فنية كجزء من املستندات اليت
تدعم وجهة نظره  ،جيوز هليئة التحكيم _ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد
األطراف _ االستعانة خببري إذا ما دعت ظروف الدعوى إىل ذلك وعليها أن حتدد
يف كتاب تعيينه املهام املوكولة إليه واملهلة الواجب خالهلا تقديم تقريره  ،كما
عليها أن حتدد أتعاب اخلبري وجيب أن يكون اخلبري شخصاً طبيعياً.
وجيوز ألي طرف طلب استدعاء اخلبري ملناقشته يف تقريره.
16

املادة ( ) 42
ال حيول بدء التحكيم دون جلوء األطراف إىل حماكم الدولة الختاذ إجراءات
وقتية أو حتفظية ويتعني على الطرف الذي يتخذ مثل هذه اإلجراءات أن خيطر
بذلك فوراً أمانة املركز وهيئة التحكيم .

املادة ( ) 43
اللغة العربية هي لغة التحكيم ما مل يتفق األطراف أو تقرر هيئة التحكيم
غري ذلك آخذة باالعتبار الظروف احمليطة وخاصة لغة العقد واملراسالت بني
األطراف .
حيرر احلكم باللغة العربية وإذا كان التحكيم بغري العربية فيتعني أن يرفق
باحلكم ترمجة معتمدة باللغة العربية.

املادة ( ) 44

جيوز هليئة التحكيم يف أي مرحلة من مراحل التحكيم وحتى قفل باب املرافعة
أن تدعو األطراف للتفاوض إلجراء تسوية لنزاعهم فإذا استجاب األطراف لذلك
ال تتوقف إجراءات التحكيم إال باتفاقهم على إيقافها  .وإذا توصل األطراف فيما
بينهم إىل تسوية نزاعهم تصدر اهليئة _ إذا طلبوا منها ذلك _ حكما بنتيجة
التسوية اليت اتفقوا عليها .

املادة ( ) 45
 .1يصدر احلكم النهائي  ،وأي قرار عن هيئة التحكيم تتخذه أثناء إجراءات
التحكيم باألغلبية وذلك دون إخالل بأحكام املادة ( _20ب ) من هذا النظام .
وجيب توقيعه من أعضاء اهليئة الذين وافقوا عليه  ،وعلى العضو املعارض أن
يقدم اعرتاضه مكتوباً ومسببا وموقعا من قبله لريفع مع احلكم .
 .2إذا مل تتوفر األغلبية املشار إليها يف الفقرة السابقة يصدر احلكم النهائي وأي
قرار تتخذه اهليئة أثناء إجراءات التحكيم عن رئيس اهليئة منفرداً .
 .3يكون احلكم النهائي للهيئة مكتوباً وجيب أن يتضمن :
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	أ -اتفاق التحكيم.
ب -أمساء احملكمني وأطراف النزاع.
	ج -ملخصاً وافياً ملوضوع النزاع .
د -طلبات ودفوع أطراف النزاع وأسباب قبول أو رفض أي طلب .
ه .منطوق احلكم وأسبابه وحيثياته .
و -تكاليف التحكيم وبيان الطرف الذي يتحملها أو نسبه توزيعها بني
األطراف .
ز -تاريخ ومكان صدور قرار التحكيم .

املادة ( ) 46
 -1قرار التحكيم الصادر يف الدولة طبقاً ألحكام هذا النظام ال يقبل الطعن فيه
بأي طريق من طرق الطعن ما عدا الطعن بالبطالن مع مراعاة أحكام املادة 34
من هذا النظام .
 -2جيوز ألي طرف أن يطلب تفسرياً كلياً أو جزئياً للحكم خالل مخسة عشرة
يوما من تاريخ تبليغه له بطلب يقدمه إىل أمانة املركز  ،وتقوم اللجنة خالل
سبعة أيام بإحالة الطلب إىل هيئة التحكيم وإرسال نسخة منه إىل الطرف
اآلخر  ،وعلى اهليئة أن تقدم تفسريها إىل أمانة املركز خالل شهر من تاريخ
إحالة طلب التفسري إليها ويعترب التفسري جزءاً ال يتجزأ من احلكم .
-3تتوىل هيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد أطراف النزاع
تصحيح األخطاء املادية واحلسابية يف احلكم إن وجدت وتبلغ األطراف بذلك.

املادة ( ) 47
يودع قرار التحكيم بعد تضمينه تكاليف التحكيم اليت مت حتديدها وبعد
توقيعه من هيئة التحكيم  ،كما يودع أي تفسري له أو تصحيح إن وجد لدى أمانة
املركز اليت تقوم بإعطاء صورة منه إىل كل من الطرفني بعد استكمال دفع
الرسوم املقررة وأتعاب احملكمني ومصاريف التحكيم إن وجدت.
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الــفصل الـسابـع
تـــكالــيـف
التوفيق و الــتحكــيم
املادة ( ) 48
تشمل تكاليف التوفيق أو التحكيم رسوم الغرفة وأتعاب املوفقني أو احملكمني،
واملصروفات العادية اليت أنفقها األطراف إلعداد دفاعهم وأية مصروفات إدارية
تتعلق باستئجار القاعات  ،والنسخ  ،والتسجيل  ،والتصوير وغريها مما يصرف يف
معرض إجراءات التوفيق أو التحكيم .

املادة ( ) 49
تضع اللجنة جداول برسوم التسجيل والرسوم اإلدارية للتوفيق والتحكيم
وبأتعاب احملكمني يقرها جملس إدارة الغرفة وتكون أتعاب احملكمني بشكل نسب
مئوية من جمموع مبالغ النزاع ويكون هلا حد أعلى وحد أدنى حسب ظروف
القضية وتعقيداتها  ،وجيوز للمجلس باقرتاح من اللجنة تعديل تلك اجلداول
من وقت إىل آخر .

املادة ( ) 50
تستويف الغرفة « رسم تسجيل « يدفع عند تقديم طلب التوفيق أو التحكيم  ،وهو
غري قابل لالسرتداد.

املادة ( ) 51
تستويف الغرفة « رمسا إداريا « يتناسب مع مبلغ النزاع كما هو مبني يف جدول
الرسوم .
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املادة ( ) 52
تقرر اهليئة أتعاباً للموفقني قبل إحالة ملف النزاع إليهم ،وهلا أن تطلب من
أطراف النزاع دفعة مقدمة على حساب تكاليف التوفيق تدفع من قبلهم مناصفة
أو من قبل أحدهم .

املادة ( ) 53
أ -حتدد اهليئة بصورة مبدئية أتعاب احملكمني وفقاً للجدول املرفق مع هذا
النظام ،كما حتدد الدفعة اليت على األطراف تسديدها بأنصبة متساوية مقدمـاً
بالـكامل أو على دفعات وذلك مبوجب أحكام الـمادة (  )27ومواد هذا الفصل.
ب -وجيوز أن تدفع الدفعة بكاملها من قبل الطرف الراغب يف السري بالتحكيم
إذا ختلف الطرف اآلخر عن تسديد نصيبه .
ج -إذا مل يكن مبلغ النزاع حمدداً تقدر اهليئة أتعاب احملكمني على ضوء حجم
القضية وتعقيداتها .
د -للهيئة إذا مت تقديم طلب  /طلبات مقابلة مستقلة عن الطلب األصلي أن
حتدد دفعة إضافية له  /علي أن تدفع من قبل الطرف الذي قدمها وذلك دون
مساس مببدأ تسديد هذه الدفعات بالتساوي إذا قررت اللجنة ذلك .

املادة ( ) 54
أ -ال يسلم ملف القضية إىل هيئة التوفيق أو التحكيم إال بعد متام سداد
الرسوم اإلدارية والدفعة املقدمة اليت قررتها اهليئة.
ب -للهيئة أن تطالب األطراف بدفع دفعات إضافية إذا رأت أن الدفعة املدفوعة
ال تكفي لتغطية تكاليف التوفيق أو التحكيم .
ج -إذا امتنع األطراف عن سداد إحدى الدفعات املقررة يوقف التوفيق أو
التحكيم وتعلم األمانة كال من اهليئة واللجنة بذلك.
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املادة ( ) 55
للهيئة أن حتدد بشكل استثنائي أتعاب احملكمني مببلغ خيتلف عما يف احلدود
املنصوص عليها يف اجلداول املوضوعة وذلك إذا رأت أن حجم وإجراءات القضية
تستدعي ذلك  ،كأن حتكم بالزيادة إذا طال أمد السري يف التحكيم أو تشعب
موضوع النزاع بشكل خيرج عن إرادة هيئة التحكيم  ،وبالنقصان إذا توصل
األطراف مث ً
ال إىل تسوية ودية خارج نطاق اهليئة أثناء السري يف التحكيم  ،ويف
حال النقصان يرد رصيد املدفوعات اليت مل تستعمل إىل األطراف أو إىل احدهما
حسب األحوال .
املادة ( ) 56
تدفع الرسوم إلي صندوق الغرفة وتوضع أتعاب احملكمني أمانة يف صندوق
الغرفة .
رئيس جملس اإلدارة
يوسف عبيد النعيمي
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الئحة الرسوم وأتعاب احملكمني
ملركز رأس اخليمة للتوفيق والتحكيم التجاري
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الئحة الرسوم وأتعاب احملكمني
ملركز رأس اخليمة للتوفيق والتحكيم التجاري
رئيس جملس اإلدارة

		
يوسف عبيد النعيمي
بعد اإلطالع على قانون تنظيم الغرفة رقم  5لسنة2007م.
وبعد اإلطالع علي الالئحة التنفيذية للغرفة الصادرة سنة 2008م.
وبناءا علي املرسوم األمريي رقم  17لسنة 2008م .
وبناءا علي النظام األساسي ملركز رأس اخليمة للتوفيق والتحكيم التجاري
وبناءا علي موافقة جلنة التوفيق والتحكيم التجاري
وبناءا علي قرار جملس اإلدارة بتاريخ 2009/ 3 / 12
أصدرنا الالئحة اآلتية:

املادة ()1
يستويف مركز رأس اخليمة للتوفيق والتحكيم التجاري رمساً سنوياً مقطوعاً
عن انتساب املوفقني جلدول التوفيق لدى املركز وقدره ( )1000درهم .ويفقد عضو
اجلدول عضويته وتبطل كافة الوثائق عن سداد هذا الرسم سنوياً يف موعد أقصاه
نهاية مارس من كل عام.

املادة ()2
يستويف مركز رأس اخليمة للتوفيق والتحكيم التجاري رمساً سنوياً مقطوعاً عن
انتساب احملكمني جلدول التحكيم لدى املركز وقدره ( )1500درهم .ويفقد عضو
اجلدول عضويته وتبطل كافة الوثائق والشهادات املمنوحة له إذا ختلف العضو
املنتسب عن سداد هذا الرسم سنوياً يف موعد أقصاه نهاية مارس من كل عام.

24

املادة ()3
يستويف مركز رأس اخليمة للتوفيق والتحكيم التجاري رمساً سنوياً مقطوعاً عن
انتساب اخلرباء واملرتمجني جلدولي اخلربة والرتمجة وقدره ( )500درهم .ويفقد
عضو اجلدول عضويته وتبطل كافة الوثائق والشهادات املمنوحة له إذا ختلف
العضو املنتسب عن سداد هذا الرسم سنوياً يف موعد أقصاه نهاية مارس من كل
عام.

املادة ()4
 1ـ تستويف إدارة املركز من مجلة األتعاب املقررة للموفقني أو احملكمني أو اخلرباء أو
املرتمجني عائداً نسبياً لقاء اخلدمات اليت يقدمها املركز وفق اآلتي:
أ ـ أتعاب املوفقني  :نسبة ()%10
ب ـ أتعاب احملكمني  :نسبة ()%15
ج ـ أتعاب اخلرباء  :نسبة ()%10
د ـ أتعاب الرتامجة  :نسبة ()%5
 2ـ وتستقطع النسب املذكورة يف الفقرة ( )1السابقة عند صرف أتعاب ذوي الشأن،
بانتهاء القضايا أو املهمات اليت قاموا بها لدى املركز.
 3ـ تودع هذه االقتطاعات يف حساب الغرفة وتعترب عائداً من عوائد املركز.
 4ـ ال جيوز لذوي الشأن ،يف أي حال من األحوال ،املطالبة برد هذه النسبة حتى لو وقع
بشأن األتعاب املقررة أي نزاع ،أو تعديل لدى أية جهة قضائية.

املادة ()5
يستويف مركز رأس اخليمة للتوفيق والتحكيم التجاري رمساً مقطوعاً لدى تقديم
الطلبات يف القضايا اخلاصة بالتوفيق أو التحكيم أو تقديم اخلربة ،أو الرتمجة خارج
إجراءات التوفيق أو التحكيم وقدره ( )100درهماً.
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املادة ()6
يعترب هذا الرسم عائداً خاصاً باملركز وال جيوز اسرتداده أواملطالبة به ولو نشأ بشان
الطلب أوالقضية أي نزاع قضائي.

املادة ()7
يعترب هذا اجلدول جزءا اليتجزأ من هذه الالئحة ويكمل ما جاء فيها من أحكام.
أتعاب الهيئة بالدرهم والنسبة المئوية

الرسم الإداري
للغرفة

الحد الأدنى

الحد الأعلى

حتى  200.000درهم

1000

3000

( %)7.5من المبلغ المتنازع عليه (
يكون المبلغ الأقصى )15.000

من  200.001إىل 500.000

2000

 % )1.5(+3000من المبلغ  % )6( +15.000من المبلغ الزائد عن
200.000
الزائد عن 200.000

من 500.001إلى 1.000.000

4000

 % )1(+7500من المبلغ  % )4(+33.000من المبلغ الزائد عن
500.000
الزائد عن 500.000

من 1.000.001إلى 2.500.000

6000

 % )0.5(+12500من المبلغ  % )2(+53.000من المبلغ الزائد عن
1.000.000
الزائد عن 1.000.000

من 2.500.001إلى5.000.000

8000

 % )0.3(+20000من المبلغ  % )1.5(+83.000من المبلغ الزائد عن
2.500.000
الزائد عن 2.500.000

من 5.000.001إلى 10.000.000

10000

 % )0.2(+27.500من المبلغ  % )0.8(+120.500من المبلغ الزائد
عن5.000.000
الزائد عن5.000.000

من 10.000.001إلى20.000.000

12000

 % )0.1(+37.500من المبلغ  % )0.4(+160.000من المبلغ الزائد
عن 10.000.000
الزائد عن10.000.000

من 20.000.001إلى50.000.000

14000

 % )0.05(+47.500من المبلغ  % )0.2(+200.000من المبلغ الزائد
عن 20.000.000
الزائد عن 20.000.000

أكثر من 50.000.000

16000

% )0.02( + 62.500
 % )0.1(+260.000من المبلغ الزائد
من المبلغ الزائد عن
عن 50.000.000
50.000.000

المبلغ المتنازع عليه بالدرهم
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املادة ()9
تعترب هذه الالئحة جز ًءا ال يتجزأ من النظام األساسي ملركز رأس اخليمة للتوفيق
والتحكيم التجاري وتكمل ما جاء فيه من أحكام.

املادة( )10
يعمل بهذه الالئحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها يف  2009/3/12ويلغى كل نظام
خيالفها ،وعلى مجيع اجلهات ذات االختصاص يف الغرفة تنفيذ ما ورد بها من أحكام
كل فيما خيصه.
رئيس جملس اإلدارة
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إعداد :
املستشار القانوني  ..السيد زكي
تصميم و إخراج :
عزة أمحد اخلياط
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