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تتقدم النقابة الدولية للمحامين بخالص الشكر والتقدير لكل من األستاذ المحامي /عصام التميمي،

الدكتور /جالل األحدب واالستاذة المحامية /فاطمة الزيني ،لمساهمتهم في ترجمة النص من النسخة

اإلنجليزية إلى النسخة العربية ومساهمتهم في مراجعة النص النهائي للترجمة العربية.

قـواعد النقابة الدولية للمحامين
الخاصة بتقديم
وقبــول األدلـة

في التحكيـم الـدولي

أقرها مجلس النقابة الدولية للمحامين
بق ارره الصادر في  92مايو9202
النقابة الدولية للمحامين

النقابة الدولية للمحامين
الصوت العالمي لمهنة المحاماة
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النقابة الدولية للمحامين

الطابق  0 ،02شارع استيفن
لندن ،دبليو وان تي وان إيه تي
المملكة المتحدة

هاتف+44 )2( 92 1820 8686 :

فاكس+44 )2( 92 1820 8444 :
www.ibanet.org

الرقم الدولي978 0 948711 54X :
جميع الحقوق محفوظة

النقابة الدولية للمحامين 9202

ال يجوووز نس و أو اسووتخدام أ جووزم موون هووذا الم ل وف الووذ يتمت وع بالحمايووة
بمقتضووى هووذا التنويووه ب و

شووكل موون األشووكال أو ب ي وة وسوويلة س ووام كانووت

إلكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك التصووير والتسوجيل أو أ نظوام لتخوزين
أو اسووتعادة المعلومووات دون الحصووول علووى إذن كتووابي موون صوواحب حقوووق

الت ليف.
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المحتويات
أعضام مجموعة العمل

أعضام اللجنة الفرعية لمراجعة قواعد تقديم وقبول األدلة الخاصة بالنقابة
الدولية للمحامين

التعريف بلجنة التحكيم

مقدمة

القواعد

النقابة الدولية للمحامين
الصوت العالمي لمهنة المحاماة
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أعضاء مجموعة العمل
ديڤيد دبليو ريڤكين

رئيس اللجنة (د) بقطاع قانون األعمال

(التحكيم والطرق البديلة لحل النزاعات)
ديبيڤواز آند ﭙوليموﭙوتون ال ال بي

نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية

وولف جانج كوهن

رئيس سابق للجنة (د) بقطاع قانون األعمال

هويكنج كوهن لور فويتاك

دوسلدورف ،ألمانيا
چيوڤاني إم أوجي

رئيس

أوجي إ نونزيانتي ستوديو ليجال

ميالن ،إيطاليا
هانز باجنر

أدڤوكات فيرمان ڤاينج كيه بي
ستوكهولم ،السويد

چون بيتشي

غرفة التجارة الدولية

باريس ،فرنسا
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چاك بوهارت

هيربرت سميث ال ال بي

باريس ،فرنسا
ﭙيتر إس كالدويل

كالدويل المحدودة ،هونج كونج

بيرناردو إم كريماديس

بي كريماديس إ أسوشيادوس

مدريد ،إسبانيا
إيمانويل غايار

شيرمان آند ستيرلنج ال ال بي

باريس ،فرنسا
ﭙول آ چيليناه

چيليناه وشركاه
باريس ،فرنسا

هانز ڤون هوته

جامعة ليوڤين الكاثوليكية

ليوڤين ،بلجيكا
ﭙيير إيه كارير

زيورخ ،سويس ار
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چان ﭙولسون

فريش فيلدز بروكهاوس ديرينجير ال ال بي
باريس ،فرنسا

هيلمار رايشك -كيسالر

ريختسانولت بايم بونديسجيرختشوف

كارلسرويه يتلينجن ،ألمانيا
ڤي ڤي ڤيدير ،كوينز كاونسيل

إسيكس كورت تشامبرز
لندن ،انجلت ار

أو إل أو د ويت ويچنن

ناوتا دوتيله

روتردام ،هولندا
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أعضاء اللجنة الفرعية

لمراجعة قواعد تقديم وقبول األدلة
الخاصة بالنقابة الدولية للمحامين

ريتشارد إتش كرايندلير

رئيس لجنة المراجعة الفرعية

شيرمان آند ستيرلنج ال ال بي

فرانكفورت ،ألمانيا
ديڤيد أرياس

ﭙيريز لوركا

مدريد ،إسبانيا
سي مارك بيكر

فولبرايت آند چورسكي ال ال بي

هوستون ،تكساس ،الواليات المتحدة األمريكية

ﭙيير بيين ڤينو

رئيس مشارك 9222-9226
لجنة التحكيم

أوجلڤي رينو ال ال بي
مونتلاير ،كندا
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آمي أف كوهين

أمينة سر لجنة المراجعة الفرعية
شيرمان آند ستيرلنج ال ال بي

فرانكفورت ،ألمانيا
أنتونياس ديموليتسا

أنتونياس ديموليتسا آند أسوشياتس

أثينا ،اليونان
ﭙول فريدالند

وايت آند كيس ال ال بي

نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية
نيكوالس جامبوا

جامبوا آند تشاليال أبوجادوس
بوجوتا ،كولومبيا

چوديث جيل ،كوينز كاونسيل

رئيسة مشاركة 9200-9202
لجنة التحكيم

آلن آند أوڤر ال ال بي

لندن ،انجلت ار
ﭙيتر هيكيل

هينجلر مولر بارتنر شافت ڤون ريختسانفالتن

فرانكفورت ،ألمانيا
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ستيفن چاجوش

ألين آند أوڤر ال ال بي
لندن ،انجلت ار

شانج جي

فانجدا بارتنرز

بكين وشنجها  ،الصين

كاپ -يو (كيڤين) كيم

با  ،كيم آند لي ال ال سي

سيول ،كوريا الجنوبية

توبي تي النداو ،كوينز كاونسيل

إسيكس كورت تشامبرز
لندن ،انجلت ار

أليكسيس مور

كاستالد مور وشركاه
باريس ،فرنسا

هيلمار رايشك-كيسالر

ريختسانولت بايم بونديسجيرختشوف

كارلسرويه يتلينجن ،ألمانيا
ديڤيد دبليو ريڤكين

ديبيڤواز آند ﭙوليموﭙوتون ال ال بي

نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية
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چورج ڤون سيجسر

شيلينبيرج فيتمار

زيورخ ،سويس ار
عصام التميمي

التميمي ومشاركوه

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

جيدو إس طويل

رئيس مشارك 9202 -9222
لجنة التحكيم

إم آند إم بومشل أبوجادوس
بوينس آيروس ،األرچنتين

هيرويوكي تيزوكا

نيشيمو ار آند أساهي
طوكيو ،اليابان

آرييل يي

كنج آند وود

بكين ،الصين
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التعريف بلجنة التحكيم
أسسووت لجنووة التحكوويم فووي قسووم الممارسووة القانونيووة بالنقابووة الدوليووة للمحووامين
لتكو ووون اللجنو ووة التو ووي ترك و وز علو ووى الق و ووانين والممارسو ووة واإلجو وورامات المتعلقو ووة
بووالتحكيم فووي الن ازعووات الدوليووة .وتضووم هووذه اللجنووة حالي وا أكثوور موون 9022
عضو من أكثر من  22دولة وهذا العدد في زيادة مستمرة.

وتسووعى اللجنووة عوون طريووق مطبوعاتهووا وم تمراتهووا إلووى تقووديم معلومووات حووول

التحكوويم ال وودولي وتعزي ووز اس ووتخدامه وتحسووين فعاليت ووه .وتض ووم لجنو وة التحك وويم
عووددا موون اللجووان الفرعيووة الدائمووة وتقوووم ،عنوود الحاجووة ،بتكوووين فوورق م قتووة

للمهووام الخاصووة لمعالجووة مسووائل محووددة .وعنوود إصوودار هووذه القواعوود المعدلووة

كانت اللجنة تضم أربع لجان فرعية وهي اللجنة الفرعية لقواعد أدلة اإلثبوات
واللجن ووة الفرعي ووة للتحك وويم ف ووي معاه وودة االس ووتثمار واللجن ووة الفرعي ووة لتع ووار

المصالح واللجنة الفرعية لالعتراف بق اررات التحكيم وتنفيوذها ،باإلضوافة إلوى
ف وريقين للمهووام الخاصووة وهمووا فريووق آداب مهنووة المحاموواة فووي مجووال التحكوويم

وفريق اتفاقات التحكيم.
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مقدمة
تعتب وور قواع وود النقاب ووة الدولي ووة للمح ووامين الخاص ووة بتق ووديم وقب ووول األدل ووة ف ووي
التحكيم الدولي ("قواعد النقابة الدولية للمحامين لتقديم وقبول األدلة") هي

اإلص وودار المع وودل لقواع وود النقاب ووة الدولي ووة للمح ووامين الخاص ووة بتق ووديم وقب ووول
األدلة في التحكويم التجوار الودولي التوي أعودها أعضوام مجموعوة العمول مون
لجنة التحكيم المذكورين في الصفحتين ( )4و(.)4

وقد أصدرت النقابة الدولية للمحامين هذه القواعود كمصودر ألطوراف التحكويم

وللمحكمين إليجاد إجرامات فعالة واقتصادية وعادلة لتقديم وقبول األدلوة فوي
التحكويم الوودولي ،وهووذه القواعوود توووفر آليوات لتقووديم المسووتندات وشووهود الوقووائع
والشهود الخبرام والمعاينة وادارة جلسات اسوتماع لبحوث األدلوة .وقود وضوعت

هذه القواعود لتسوتخدم ويوتم إق ار ارهوا جنبوا إلوى جنوب موع القواعود الم سسوية أو
الخاص ووة أو غيره ووا م وون القواع وود واإلجو ورامات الت ووي تحك ووم التحك وويم ال وودولي.
وتعك ووس ه ووذه القواع وود الت ووي وض ووعتها النقاب ووة الدولي ووة للمح ووامين اإلجو ورامات

المتبعة في كثير من األنظمة القضائية المختلفة وقود تكوون مفيودة علوى وجوه
الخصوص عندما ينتمي أطراف التحكيم إلى نظم قضائية مختلفة.

ومنذ صدورها عام  ،0222حازت هوذه القواعود علوى قبوول واسوع فوي أوسواط

التحكيم الدولية .وفي عوام  ،9226روجعوت القواعود بنوام علوى اقتو ار "سوالي
ه ووارﭙول" و"ﭙيي وور بي ووين ڤين ووو" الل ووذان كان ووا وقتئ ووذ ر س ووام مش وواركين ف ووي لجن ووة

التحك وويم .وت ووم تط وووير النس ووخة المعدل ووة م وون القواع وود بواس ووطة أعض ووام لجن ووة
المراجعة الفرعية بالنقابة بمساعدة أعضام مجموعة العمل لعام  .0222وقود

حلوت هووذه القواعوود المعدلووة محوول قواعوود النقابووة الخاصووة بتقووديم وقبووول األدلووة

في التحكيم التجار الدولي والتي حلت بدورها محل القواعد التكميلية للنقابة
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التووي تحكووم تقووديم وقبووول األدلووة فووي التحكوويم التجووار الوودولي الصووادرة عووام
.0260

وفوي حوال رغوب أطوراف التحكويم فووي اتبواع هوذه القواعود ووضوعها ضومن بنوود
التحكو وويم ،فإنو ووه يوصو ووى بتضو وومين بنو وود التحكو وويم الجو ووزم التو ووالي واختيو ووار أحو وود
الخيارين المذكورين فيه:

"[إضافة إلى القواعد الم سسوية أو القواعود الخاصوة أو القواعود األخوري التوي

يختارهووا أطوراف التحكوويم  ،يتفووق األطوراف علووى أن يووتم التحكوويم وفق وا لقواعوود
تقديم وقبول األدلة الخاصة بالنقابة الدولية للمحوامين [التوي تكوون سوارية فوي

تاري هذا االتفاق /بدم التحكيم ".

إضافة إلى ذلك ،يجوز ألطراف التحكيم ولهيئات التحكيم اتباع جميع قواعود
تقديم وقبول االدلة الخاصة بالنقابة أو جزم منها عند بدم التحكيم أو في أ

وقووت الحووق .ويجوووز لهووم أيضووا توييوور هووذه القواعوود أو االسترشوواد بهووا عنوود

وضع إجراماتهم الخاصة.

وقد أقور مجلوس النقابوة الدوليوة للمحوامين قواعود تقوديم وقبوول األدلوة الخاصوة
بالنقابووة بقو ارره الصووادر فووي  92مووايو  .9202وهووي متوووفرة باللوووة اإلنجليزيووة

ويعتزم ترجمتها إلى لوات أخوري .يمكون طلوب نسو منهوا مون النقابوة الدوليوة

للمح ووامين وه ووي مت وووفرة عل ووى الموق ووع الت وواليhttp://tinyurl.com/iba- :
.Arbitration-Guidelines

جيدو إس طويل

چوديث جيل ،كوينز كاونسيل

ر سام مشاركون ،لجنة التحكيم
 92مايو 9202
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القـواعد
تمهيد
 )0تووم إصوودار هووذه القواعوود بهوودف إيجوواد إجوورامات فعالووة واقتصووادية وعادلووة
لتقووديم وقبووول األدلووة فووي التحكوويم الوودولي ،خاصووة بووين أط وراف التحكوويم

ال ووذين ينتم ووون إل ووى ثقاف ووات قانوني ووة مختلف ووة .وه ووي مع وودة لتك ووون مكمل ووة
لألحكووام القانونيووة والقواعوود الم سسووية أو القواعوود الخاصووة أو أي وة قواعوود

أخري تطبق على سير واجرامات التحكيم.

 )9يجوز ألطراف التحكيم ولهيئات التحكيم اتباع هوذه القواعود كلهوا أو جوزم
منهووا لووتحكم إج ورامات التحكوويم ،أو يجوووز لهووم توييرهووا أو االسترشوواد بهووا
عند وضع إجراماتهم الخاصوة .ولويس الهودف مون هوذه القواعود الحود مون

المرونووة التووي يتسووم ويتمي وز بهووا التحكوويم الوودولي ،حيووث يمكوون ألط وراف
التحك و وويم ولهيئ و ووات التحك و وويم مواممته و ووا للظ و ووروف الخاص و ووة بك و وول قض و ووية
تحكيمية.

 )0ي ووتم تق ووديم وقب ووول األدل ووة بموج ووب مب وواديم حس وون الني ووة الت ووي يج ووب أن
يتصوورف علووى أساسووها كوول طوورف ،ويكووون موون حووق كوول طوورف االطووالع
على األدلة التي تعتمد عليها األطراف األخري ،قبل وقوت كواف مون أ

جلسة استماع لبحث األدلة أو الفصل في أ واقعة أو موضوع.
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التعريفات
في قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصوة بتقوديم وقبوول األدلوة فوي التحكويم
الدولي:
"هيئة التحكيم" تعني محكم واحد أو هيئة محكمين؛
"المـــدعي" تعنووي الطوورف أو األط وراف الووذين لجئ ووا إلووى التحكوويم وأ طوورف
يصبح متدخال مع هذا الطرف أو األطراف سوام بالتدخل أو غيره؛

"المستند" تعني أ كتابة أو اتصاالت /رسوائل أو صوورة أو رسوم أو برنوامج
أو بيانووات موون أ نوووع ،س ووام كانووت مسووجلة أو مدونووة أو التووي يحووتفظ بهووا
بوسائل إلكترونية أو مسموعة أو مرئية أو أية وسائل أخري؛

"جلسة استماع لبحث األدلة" تعني أية جلسة ،سوام عقدت في أيوام متعاقبوة

أم ال ،تستمع خاللها هيئة التحكيم إلى الشوهادات ،سووام بالحضوور شخصويا
أو باجتماع عبر الهاتف أو باجتماع عبر تقنية التداول باالتصاالت المرئيوة

أو ب ية طريقة أخري ،أو تتسلم خاللها أدلة أخري؛
"تقرير الخبير" تعني التقرير الكتابي الذ يعده الخبير المعين من قبول هيئوة

التحكيم أو من أ من أطراف التحكيم؛

"القواعــد العامــة" تعنووي القواعوود الم سسووية أو القواعوود الخاصووة أو أيوة قواعوود
أخري تطبق على سير التحكيم؛
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"قواعد تقديم وقبول األدلة الخاصة بالنقابة الدولية للمحامين" أو "القواعد"
تعن ووي قواع وود النقاب ووة الدولي ووة للمحو ووامين الخاص ووة بتق ووديم وقب ووول األدل ووة فوووي

التحكيم الدولي وتعديالتها التي تتم من وقت آلخر؛
"الطرف" تعني طرف في التحكيم؛

"الخبيــر المعــين مــن أحــد أطـراف التحكــيم" تعنووي شووخص أو م سسووة معينووة
من قبل أحد أطراف التحكيم لوضع تقرير حول مسائل يحددها هذا الطرف؛

"طلب تقديم مستندات" تعني طلب كتابي مون أ طورف يطلوب فيوه أن يقودم
طرفوا آخر مستندات؛

"المــــدعى عليــــه" تعنو ووي الطو وورف أو األط و وراف الو ووذين رفو ووع الم و ودعي دعو وووي

تحكيمي ووة ض ووده /ض وودهم وأ ط وورف يص ووبح ،ع وون طري ووق الت وودخل أو غي ووره،

متودخال مووع هووذا الطورف أو األطوراف ،ويشوومل هوذا المصووطلح المودعى عليوه
الذ يرفع دعوي مقابلة؛
"الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم" تعني م سسة أو شخص تعينوه هيئوة

ير حول مسائل تحددها هيئة التحكيم؛ و
التحكيم ليقدم لها تقر ا
"إفادة شاهد" تعني إفادة مكتوبة تتضمن شهادة أحد الشهود.
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مادة ( )1نطاق التطبيق:
 )0إذا اتفق أطراف التحكيم على تطبيق قواعد تقوديم وقبوول األدلوة الخاصوة
بالنقابووة الدوليووة للمحووامين أو إذا قووررت هيئووة التحكوويم ذلووك ،تحكووم هووذه

القواعد تقديم وقبول األدلة ،ما لم يتضح أن أ نص منها يتعوار

موع

أ نص قانوني ملزم كان أطراف التحكيم أو هيئة التحكيم قد قورروا أنوه
القانون الذ يطبق على القضية.

 )9إذا اتفق أطراف التحكيم علوى تطبيوق هوذه القواعود ،فوإن ذلوك يعنوي أنهوم

قد وافقوا على النسخة السارية في تواري هوذا االتفواق ،موا لوم يوتم اإلشوارة

إلى غير ذلك.

 )0في حالة التعار

بين أ من أحكام هذه القواعد والقواعد العامة ،تلتزم

هيئ ووة التحكووويم بتطبي ووق هوووذه القواع وود بالطريقوووة الت ووي تو ووري أنه ووا األمثو وول

واألفض وول لتحقي ووق اله وودف م وون القواع وود العام ووة وه ووذه القواع وود عل ووى ح وود

سوام ،إال إذا اتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.

 )4فو ووي حالو ووة وجو ووود أ خو ووالف حو ووول معنو ووى قواعو وود تقو ووديم وقبو ووول األدلو ووة
الخاص ووة بالنقاب ووة ،تق وووم هيئ ووة التحك وويم بتفس وويرها حس ووب الو وور

منه ووا

بالطريقة األكثر مالئمة لدعوي التحكيم المعنية.

 )4في الحاالت التي ال يوجد فيها أ نص فوي هوذه القواعود أو فوي القواعود
العامووة حووول أيوة مسو لة تتعلوق بتقووديم وقبووول األدلووة ،ولووم يتفووق األطووراف
علووى غيوور تلووك القواعوود ،توودير هيئووة التحكوويم مس و لة تقووديم وقبووول األدلووة

بالطريقووة التووي ت ارهووا مناسووبة وفقو وا للمبوواد العام ووة لقواعوود تقووديم وقبووول
األدلة الخاصة بالنقابة الدولية للمحامين.
مادة ( )2التشاور حول المسائل المتعلقة باألدلة:
 )0تقوووم هيئووة التحكوويم بالتشوواور مووع أط وراف التحكوويم حووول اإلج ورامات فووي
أقوورب وقووت مناسووب وتوودعوهم للتشوواور فيمووا بيوونهم بهوودف االتفوواق علووى

إجرامات فعالة واقتصادية وعادلة لتقديم وقبول األدلة.
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 )9التش وواور ح ووول المس ووائل المتعلق ووة باألدل ووة يمك وون أن يش وومل نط وواق وم وودة
وكيفية تقديم وقبول األدلة بما في ذلك:

(أ)

إعداد وتقديم إفادات الشهود وتقارير الخبرام؛

(ب) االستماع لشهادة شاهد في أية جلسة استماع لبحث األدلة؛
(ج) الشروط واإلجرامات والشكل الواجب اتباعه عند تقديم المستندات؛
(د)

مس ووتوي ض وومان الحف وواظ عل ووى السو ورية الواج ووب ت وووفيره لألدل ووة ف ووي

(ه)

تحسين الكفامة واالقتصاد في الموارد والمحافظة عليها فيما يتعلق

التحكيم؛ و

بتقديم وقبول األدلة.

 )0ت َش ووجع هيئ ووة التحك وويم أن تب ووين لألطو وراف ف ووي أق وورب وق ووت تو وراه مناس ووبا
المسائل التي:
(أ)

تعتبرها هيئة التحكيم ذات صلة بالقضية ومهمة لنتيجتها؛ و/أو

(ب) قد يكون القرار التمهيد فيها مناسبا.
مادة ( )3المستندات:
 )0يقوودم كوول طوورف لهيئووة التحكوويم وألط وراف التحكوويم األخووري ،خووالل الموودة
التووي تحووددها هيئووة التحكوويم ،جميووع المسووتندات المتوووفرة لديووه التووي يعتموود
عليهووا بم ووا فووي ذل ووك المحووررات والوث ووائق الرسوومية وتل ووك المتاحووة للكاف ووة
باستثنام أ مستندات سبق وأن قدمها طرف آخر.

 )9يجووز أل طورف أن يقودم لهيئوة التحكويم ولألطوراف األخوري طلبوا إللوزام
أحد األطراف بتقديم مستندات تحت يده وذلوك خوالل المودة التوي تحوددها

هيئة التحكيم.

 )0يجب أن يتضمن طلب تقديم المستندات ما يلي:
(أ)

()0

وصفوا لكل مستند مطلوب يكون كافيا لتعريفه ،أو

()9

وصف و وا مفصو وال كافي ووا (متض وومنا الموض وووع) ويك ووون ذل ووك ف ووي

نطوواق ضوويق ولفئووة محووددة موون المسووتندات التووي يعتقوود أنهووا علووى
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األرجووح موجووودة؛ وفووي حالووة المسووتندات التووي يحووتفظ بهووا بصووورة

إلكترونيووة ،يجوووز للطوورف مقوودم الطلووب أن يحوودد ملفووات معينووة أو
مصطلحات للبحث عنها أو أشخاص أو أية وسائل أخري للبحوث
عنها بطريقة تكوون فعالوة واقتصوادية ،أو أن تشوترط هيئوة التحكويم

ذلك؛

(ب) مووا يفيوود وجووود صوولة بووين المسووتندات المطلوووب تقووديمها والقضووية
وأهميتها لنتيجة القضية؛ و

(ج)

()0

ما يفيد أن المستندات المطلوب تقديمها ليست بحوزة أو بعهدة

الطوورف مقوودم الطلووب أو تحووت تصوورفه ،أو بيووان باألسووباب الت ووي
تجعوول تقووديم تلووك المسووتندات موون قبوول الطوورف مقوودم الطلووب عبئووا

كبي ار ،و
()9

مقوودم الطل ووب أن المس ووتندات المطلوب ووة

بيانو وا ب س ووباب افتو و ار

بحوزة أو عهدة أو تحت تصرف طرف آخر.

 )4يقوووم الطوورف الووذ وج وه إليووه طلووب تقووديم مسووتندات ،خووالل الموودة التووي
تحووددها هيئووة التحكوويم ،بتقووديم جميووع المسووتندات المطلوووب منووه تقووديمها
والموجوودة بحوزتووه أو بعهدتووه أو تحووت تصورفه -التووي لوويس لووه اعتو ار

عليها -إلى األطراف األخري ،والى الهيئة إذا قررت ذلك.
 )4إذا كان للطرف الذ ألزم بتقديم مسوتندات اعتو ار

علوى بعو

أو كول

المسووتندات المطلوووب تقووديمها ،يتعووين عليووه بيووان اعت ارضووه كتابووة لهيئووة
التحكيم ولألطراف األخري خالل المدة التي تحددها هيئة التحكيم ،على
أن يس ووتند االعتو و ار

عل ووى أح وود األس ووباب الم ووذكورة ف ووي الم ووادة  9/2أو

على عدم استيفام أ من الشروط المحددة في المادة .0/0
 )8عن وود تس وولم مث وول ه ووذا االعتو و ار

 ،يج وووز لهيئ ووة التحك وويم دع وووة األطو وراف

المعنيين للتشاور فيما بينهم لتسويته.

 )1يجوووز أل طوورف أن يطلووب موون هيئووة التحكوويم أن تصوودر ق و ار ار فووي هووذا
االعتو و ار

 ،وذل ووك خ ووالل الم وودة الت ووي تح ووددها هيئ ووة التحك وويم .ف ووي ه ووذه
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الحال و ووة ،تق و وووم الهيئ و ووة ب و ووالنظر ف و ووي ك و وول م و وون طل و ووب تق و ووديم المس و ووتندات
واالعتو ار

المقوودم بالتشوواور مووع األطوراف وب سوورع وقووت ممكوون .ويجوووز

لهيئة التحكيم أن ت مر الطورف الوذ وجوه إليوه طلوب تقوديم مسوتندات أن
يقدم أ مستند مطلوب موجود بحوزته أو بعهدته أو تحت تصرفه ،ذلك

إذا قو ووررت هيئو ووة التحكو وويم فو ووي هو ووذا الش و و ن أن

(أ)

المسو ووائل التو ووي يرغو ووب

الطرف مقدم الطلب إثباتها تتعلق بالقضية ومهموة لنتيجتهوا؛
االعت ار

(ب)

أسوباب

المذكورة في المادة  9/2ال تنطبق على الحالة؛ و(ج) الشروط

المنص وووص عليه ووا ف ووي الم ووادة  0/0ق وود اس ووتوفيت .وينبو ووي تق ووديم ه ووذه
المستندات إلى األطراف األخري والى هيئة التحكيم إذا قررت ذلك.

 )6في حال عدم إمكانية النظر في االعت ار

إال بعد االطالع على مستند

مووا ،يجوووز لهيئووة التحكوويم -فووي حوواالت اسووتثنائية -أن تقوورر عوودم ج وواز

اطالعهووا عل ووى المس ووتند .ف ووي ه ووذه الحال ووة ،يج وووز لهيئ ووة التحك وويم تعي ووين
خبيور مسووتقل ومحايوود يلتووزم بالسورية ،لالطوالع علووى هووذا المسووتند وتقووديم
تقريوور عوون االعت و ار

وذلووك بعوود التشوواور مووع األط وراف .ويتعووين علووى

الخبيوور عوودم اإلفصووا عوون محتويووات المسووتند الووذ اطلووع عليووه لهيئووة

التحك وويم ولألطو وراف األخ ووري ،وذل ووك إل ووى الح وود ال ووذ يحظ ووى مع ووه ه ووذا
االعت ار

بت ييد هيئة التحكيم.

 )2إذا رغووب أحوود األط وراف أن يووتم تقووديم مسووتندات موون قبوول شووخص مووا أو
م سسة ليسوا طرفوا في التحكيم وال يسوتطيع ذلوك الطورف الطالوب بنفسوه
الحصووول علووى هووذه المسووتندات ،يجوووز لووه أن يطلووب موون هيئووة التحكوويم

اتخاذ أية إجرامات قانونية ممكنة للحصول على المستندات المطلوبة أو

أن يطلب منها اإلذن له باتخاذ هذه الخطوات بنفسه ،وذلوك خوالل المودة
التووي تحووددها هيئووة التحكوويم .ويجووب علووى هووذا الطوورف تقووديم هووذا الطلووب

إل ووى هيئ ووة التحك وويم وال ووى األطو وراف األخ ووري مكتوب ووا ويج ووب أن يتض وومن

الطلووب التفاصوويل المبينووة فووي المووادة  0/0فووي األح ووال القابلووة لتطبيقهووا.
وعلى هيئة التحكيم أن تبت في هوذا الطلوب وأن تتخوذ هوذه الخطووات أو
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تخ و ووول الط و وورف مق و وودم الطل و ووب اتخاذه و ووا أو أن تو و و مر أ طو و ورف آخ و وور

باتخاذهوا ،أيهووا توراه مناسووبا إذا قوودرت أن( :أ) المسوتندات متعلقووة بالقضووية
ومهمة لنتيجتها،

(ب)

تم اسوتيفام الشوروط المحوددة فوي الموادة ،0/0

عوودم انطبوواق أيووا موون أسووباب االعت و ار

و(ج)

المووذكورة فووي المووادة  9/2علووى

هذه الحالة.

 )02يجوز لهيئة التحكيم ،في أ وقت قبل انتهام التحكيم ،أن (أ) تو مر أ
طوورف بتق ووديم مس ووتندات أو

(ب)

تو و مر أ ط وورف بب ووذل قص وواري جه ووده

التخوواذ أي وة خط ووات ت ارهووا مناسووبة للحصووول علووى مسووتندات موون أ

شووخص أو م سسووة ،أو

(ج)

تتخووذ هووذه الخطووات بنفسووها .ويجوووز أل

طوورف يوجوه إليووه طلووب تقووديم مسووتندات أن يعتوور

عليووه اسووتنادا إلووى

أ من األسباب الموذكورة فوي الموادة  .9/2وفوي هوذه الحواالت ،تطبوق

المواد من  4/0إلى  6/0بما يتناسب ويتالمم مع كل حالة.

 )00يجوووز ألطوراف التحكوويم ،خووالل الموودة التووي تحووددها هيئووة التحكوويم ،أن
يق و وودموا لهيئ و ووة التحك و وويم ولألطو و وراف األخ و ووري أيو و وة مس و ووتندات إض و ووافية

سيعتمدون عليها أو يعتقدون أنها أصبحت ذات صلة بالقضية ومهمة

لنتيجتهووا ترتيبووا علووى المسووائل التووي أثي ورت فووي المسووتندات أو إفووادات
الشهود أو تقارير الخبرام أو غير ذلك مما قدمه أطراف التحكيم.

 )09فيما يتعلق بالمستندات المقدمة من حيث الشكل ،يجب مراعاة اآلتي:
(أ)

يجب أن تتطابق نس المسوتندات موع األصول وأن يقودم األصول

للمعاينة إذا ما طلبت هيئة التحكيم ذلك؛

(ب) يج ووب أن تق وودم المس ووتندات الت ووي يح ووتفظ به ووا أ ط وورف بص ووورة
إلكترونية بشكل مالئم أو اقتصاد بحيث يستطيع من يسوتلمها
استخدامها بشكل مقبوول ،إال إذا اتفوق األطوراف علوى غيور ذلوك

أو إذا قووررت هيئووة التحكوويم غيوور ذلووك فووي حالووة عوودم وجووود هووذا
االتفاق؛
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(ج) ال يلووزم أ طوورف بتقووديم نس و متعووددة موون المسووتندات خاصووة
المتشابهة منها إال إذا قررت هيئة التحكيم غير ذلك؛ و

(د) تقدم ترجمة المستندات موع أصوول المسوتندات وتميوز عنهوا ،موع
تحديد اللوة األصلية.

 )00يتعين على هيئة التحكيم واألطراف األخري ضمان الحفاظ على سرية
أية مستندات تقودم مون االطوراف أو مون الويور ،فيموا عودا تلوك المتاحوة

للكافو ووة ،ويجو ووب أن تسو ووتخدم فقو ووط فيمو ووا يخو ووص القضو ووية التحكيميو ووة.
ويس ووتثنى م وون تطبي ووق ه ووذا الش وورط الح وواالت الت ووي يل ووزم فيه ووا الق ووانون

االفصووا  ،أو حمايووة حووق قووانوني أو السووعي ورامه أو تنفيووذ أو الطعوون
علووى حكووم هيئووة تحكوويم فووي إج ورامات قانونيووة متوافقووة مووع مبوودأ حسوون

النية أمام محكمة تابعة لواليوة أو سولطة قضوائية أخوري .ويجووز لهيئوة

التحكوويم إصوودار ق و اررات لتحديوود شووروط الحفوواظ علووى السورية .وال يخوول
هذا الشرط بجميع التزامات السرية األخري في التحكيم.

 )04إذا كو و ووان التحكو و وويم مقس و و وما إلو و ووى مسو و ووائل أو م ارحو و وول منفصو و وولة (مثو و وول
االختص و وواص أو القو و و اررات التمهيدي و ووة أو المسو و و ولية أو التعويض و ووات)
يج و وووز لهيئ و ووة التحك و وويم ،بع و وود التش و وواور م و ووع األطو و وراف ،جدول و ووة تق و ووديم

المس ووتندات وطلب ووات تق ووديم مس ووتندات بش ووكل منفص وول لك وول مسو و لة أو
مرحلة.
مادة ( )4الشهود:
)0

يجب علوى كول طورف مون أطوراف التحكويم ،خوالل المودة التوي تحوددها
هيئووة التحكوويم ،تحديوود الشووهود الووذين سوويعتمد علووى شووهادتهم وموضوووع

هذه الشهادة.
)9

يجوووز أل شووخص تقووديم أدلووة كشوواهد ،بمووا فووي ذلووك أ طوورف موون

أط وراف التحكوويم أو أ موون موظفيووه أو مسووتخدميه أو أ ممثوول آخوور

له.

- 22 -

)0

ال م خووذ علووى أ طوورف أو أحوود موظفيووه أو مسووتخدميه أو مستشوواريه
الق ووانونيين أو ممثلي ووه بمقابل ووة ش ووهوده أو ش ووهوده المحتمل ووين ومناقش ووة

شهادتهم المنتظرة.
)4

يجو وووز لهيئو ووة التحكو وويم أن ت و و مر كو وول طو وورف أن يقو وودم لهو ووا ولألط و وراف

األخو ووري ،خو ووالل مو وودة محو ووددة ،إفو ووادات الشو ووهود ال و وذين سو وويعتمد علو ووى
شووهادتهم ،باسووتثنام الشووهود المطلوبووة شووهادتهم بموجووب المووادة  2/4أو

 .02/4واذا كانت جلسات االسوتماع لبحوث األدلوة مقسومة إلوى مسوائل
أو م ارحو و وول منفصو و وولة (مثو و وول االختصو و وواص أو الق و و و اررات التمهيديو و ووة أو
المس و و و ولية أو التعويضو و ووات) ،يجو و وووز لهيئو و ووة التحكو و وويم أو لألط و و وراف،
باالتفواق فيمووا بيوونهم ،جدولووة تقووديم إفووادات الشووهود بشووكل منفصوول لكوول

مس لة أو مرحلة.
)4

يجب أن تتضمن إفادة كل شاهد ما يلي:

أ-

اس ووم الش وواهد بالكام وول وعنوان ووه مفصو وال وبيان و وا لعالقت ووه الحالي ووة
والسابقة (إن وجدت) ب

من األطراف ووصف وا لتجاربوه وثقافتوه

وم هالته وأ نووع مون التودريب يكوون قود تلقواه وخب ارتوه إذا كوان

مثل هذا الوصف له عالقة بالنزاع أو بمحتويات اإلفادة؛

ب-

وصفوا كامال ومفصال للوقوائع ومصودر معلوموات الشواهد حولهوا
بمووا يكفووي ألن تكووون دليلووه فووي الموضوووع محوول الن وزاع .وينبوووي
تقووديم المسووتندات التووي يعتموود عليهووا الشوواهد والتووي لووم تقوودم موون

قبل؛

ج -بيان اللووة التوي أعودت اإلفوادة األصولية للشواهد بهوا واللووة التوي
يتوق و وع الشو وواهد اسو ووتخدامها عنو وود اإلدالم بش و وهادته فو ووي جلسو ووات

د-

االستماع لبحث األدلة؛

إثباتا لصدق إفادة الشاهد؛

هو -توقيع الشاهد مع تاري ومكان التوقيع.
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)8

إذا قدمت إفادات الشهود ،يجوز أل طرف ،خوالل المودة التوي تقررهوا
هيئة التحكيم ،أن يقدم لهيئة التحكيم ولألطراف األخري إفادات معدلوة
أو إض ووافية بم ووا ف ووي ذل ووك إف ووادات م وون أش ووخاص ل ووم يس ووبق تحدي وودهم

كش ووهود ،طالم ووا أن ه ووذه التع ووديالت أو اإلض ووافات تجي ووب فق ووط عل ووى
مسووائل واردة فووي إفووادات شووهود لطوورف آخوور أو تقووارير خبورام أو غيوور

ذلك مما لم يقدم من قبل.
)1

إذا عجووز أ شوواهد مطلوووب حضوووره بموجووب المووادة  0/6عوون المثووول
للشهادة في إحدي جلسات االستماع لبحوث األدلوة دون سوبب قوانوني،
تلتفت هيئة التحكيم عن أ إفادة مون هوذا الشواهد تتعلوق بهوذه الجلسوة

إال إذا قررت غير ذلك في حاالت استثنائية.

)6

إذا لووم يكوون هنوواك طلووب لمثووول شوواهد بموجووب المووادة  ،0/6فلوون يعتبوور
أ م وون األطو وراف األخ ووري أنو وه ق وود واف ووق عل ووى ص ووحة مض وومون إف ووادة

الشاهد.
)2

إذا شووام أحوود األط وراف استصوودار دليوول موون شووخص ي ورف

الحضووور

طواعيووة عنوود طلبووه ،يجوووز للطوورف الطالووب ،خووالل الموودة التووي تقررهووا
هيئو ووة التحكو وويم ،أن يطلو ووب منهو ووا اتخو وواذ الخط و ووات القانونيو ووة الممكنو ووة
للحصول على شهادة ذلك الشوخص أو طلوب اإلذن مون هيئوة التحكويم

ليتخوذ هوذه الخطووات بنفسوه .فوي حووال تقوديم طلوب إلووى هيئوة التحكوويم،
يجووب علووى الطوورف تحديوود الشوواهد المقصووود والمواضوويع المطلوووب موون

الشاهد االدالم بشهادته بش نها وأن يبين صلة هذه المواضيع بالقضية
وأهميتهووا لنتيجتهووا .وتبووت هيئووة التحكوويم فووي هووذا الطلووب وتتخووذ هووذه

الخط ووات أو تخووول الطوورف مقوودم الطلووب اتخاذهووا أو ت و مر أ طوورف
آخوور باتخاذهووا أيهووا ت وراه مناسووبا إذا قوودرت أن شووهادة هووذا الشوواهد لهووا
عالقة بالقضية ومهمة لنتيجتها.

 )02يجوووز لهيئووة التحكوويم ،فووي أ وقووت قبوول انتهووام التحكوويم ،أن ت و مر أ

طرف أن يعمل على ،أو أن يبذل قصواري جهوده ليعمول علوى ،مثوول
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أ شووخص تطلبووه الهيئووة فووي إحوودي جلسووات االسووتماع لبحووث األدلووة،
بمووا فووي ذلووك أ شووخص لووم تقوودم شووهادته بعوود .ويجوووز للطوورف الووذ
يوجه إليه هذا الطلب االعت ار
.9/2

أل من األسباب المذكورة في المادة

مادة ( )5الخبراء المعينون من قبل أطراف التحكيم:
)0

يجوووز أل طوورف موون أط وراف التحكوويم االعتموواد علووى الخبيوور المعووين
من قبلوه كوسويلة إثبوات فوي مسوائل معينوة .وخوالل المودة التوي تحوددها

هيئووة التحكيو ووم،

(أ)

يجووب علووى كوول طوورف تحديوود الخبي ور الووذ يعينووه

وينو االعتماد على شهادته وموضوع هذه الشهادة؛

و(ب)

يجب علوى

ذلك الخبير تقديم تقريره.
)9

يجب أن يتضمن تقرير الخبير:

(أ)

اسو ووم الخبي و وور بالكامو وول وعنوان و ووه مفصو و وال وبيانو و وا لعالقت و ووه الحالي و ووة
والسووابقة (إن وجوودت) ب و

موون األط وراف ومستشوواريهم القووانونيين

وهيئ ووة التحك وويم ووصف و وا لتجارب ووه وثقافت ووه وم هالت ووه وأ ن وووع م وون

التدريب يكون قد تلقاه وخبراته؛

(ب) وصفوا للتوجيهات التي قام بموجبها بتقديم آرائه واستنتاجاته؛

ار بحي وواده واس ووتقالليته ع وون األطو وراف ومستش وواريهم الق ووانونيين
(ج) إقو ور ا
وهيئة التحكيم؛

(د)

بيانوا بالوقائع التي يبني عليها آرائه واستنتاجاته كخبير؛

(ه)

آ ارئووه واسووتنتاجاته كخبيوور بمووا فووي ذلووك وصووف األسوواليب واألدلووة
والمعلومووات التووي اسووتخدمها فووي الوصووول إلووى اسووتنتاجاته .ينبوووي

تقديم المستندات التي يعتمد عليها الخبير والتي لم تقدم من قبل؛

(و) إذا تورجم تقريوور الخبيوور ،يجووب بيووان اللوووة األصوولية التووي أعوود بهووا
واللو ووة الت ووي يتوقو وع الخبي وور اس ووتخدامها عن وود اإلدالم بش ووهادته ف ووي

جلسة االستماع لبحث األدلة؛
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(ز) ت كيد صدق اعتقاده في اآلرام الواردة في التقرير؛
(ح) توقيع الخبير مع تاري ومكان التوقيع؛ و

(ط) إذا تم التوقيع على تقرير الخبير مون أكثور مون شوخص ،يجوب أن
ينسب كل جزم لصاحبه.

 )0إذا ق ودمت تقووارير الخب ورام ،يجوووز أل طوورف خووالل الموودة التووي تحووددها
هيئة التحكويم ،أن يقودم لهوا ولألطوراف األخوري تقوارير معدلوة أو إضوافية

بما في ذلوك أ تقريور أو بيوان مون أشوخاص لوم يسوبق تحديودهم كخبورام
معين ووين م وون أطو وراف التحك وويم ،طالم ووا أن ه ووذه التع ووديالت أو اإلض ووافات
تجيووب فقووط علووى مسووائل واردة فووي إفووادات شووهود طوورف آخوور أو تقووارير

خبرام أو غير ذلك مما لم يقدم من قبل.

 )4يجوووز لهيئووة التحكوويم ،وفووق تقووديرها ،أن تصوودر قرارهووا بو ن يقوووم الخب ورام
الووذين سوويقدمون أو الووذين قوودموا تقوواريرهم حووول نفووس المسووائل أو مسووائل
متعلقة بها ،باالجتماع والتشاور حول هذه المسائل .وفي هذا االجتماع،
يحاول الخبرام الوصول إلى اتفاق حول المسائل التي تتضمنها تقواريرهم
ويكتبون المسائل المتفق عليها ونقاط الخالف وأسباب ذلك.

 )4إذا عجز أحد الخبرام المعينين من أحد أطوراف التحكويم المطلووب مثولوه
بموج ووب الم ووادة  0/6ف ووي إح وودي جلس ووات االس ووتماع لبح ووث األدل ووة ع وون
الحضور للشهادة دون سبب قانوني ،تلتفت هيئة التحكويم عون أ تقريور

مقوودم موون هووذا الخبيوور يتعل وق بهووذه الجلسووة ،إال إذا قووررت هيئووة التحكوويم
غير ذلك في حاالت استثنائية.

 )8إذا لوم يطلوب مثووول أحود الخبورام بموجوب المووادة  ،0/6فلون يعتبوور أن أ

من األطراف األخري قد وافق على صحة مضمون تقرير هذا الخبير.

مادة ( )6الخبراء المعينون من قبل هيئة التحكيم:
 )0يجوووز لهيئووة التحكوويم ،بعوود التشوواور مووع األط وراف ،تعيووين خبيوور أو أكثوور
موون الخبورام المسووتقلين ليقوودموا تقووارير فووي مسووائل معينووة تحووددها الهيئووة.
وتقوم هيئة التحكيم بوضع شروط وثيقوة الخبورة بعود التشواور موع أطوراف
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التحكوويم .كمووا وتقوووم هيئووة التحكوويم بإرسووال نسووخة موون الشووروط النهائيووة

لألطراف.

 )9يقوودم الخبيوور المعووين موون هيئووة التحكوويم ،قبوول قبووول التعيووين ،إلووى هيئووة

ار بالحيو وواد عو وون
التحكو وويم والو ووى أط و وراف التحكو وويم وصفو و وا لم هالتو ووه واق و ور ا
األطراف ومستشاريهم القوانونيين وهيئوة التحكويم .ويقووم األطوراف ،خوالل

الموودة التووي تحووددها هيئووة التحكوويم ،بووإبال هيئووة التحكوويم إذا كانووت لووديهم
اعت ارض ووات ح ووول مو و هالت أو اس ووتقاللية الخبي وور .وتق وورر هيئ ووة التحك وويم

سوريعا إذا كانوت سووتقبل أ مون تلووك االعت ارضوات .وبعوود تعيوين الخبيوور،
ال يجوووز أل طوورف االعت و ار

كان االعت ار

علووى م و هالت الخبيوور أو حيوواده إال إذا

قائما على أسباب أصبح ذلك الطرف على علم بهوا بعود

أن تووم التعيووين .وتقوورر هيئووة التحكوويم س وريعا اإلج ورام الووذ سووتتخذه ،إن
وجد.

 )0مع مراعاة أحكام المادة  ،9/2يجوز للخبير المعين من هيئة التحكيم أن

يطلووب موون أ طوورف تقووديم أي وة معلومووات أو اإلتاحووة لووه بالوصووول إلووى

أي وة مسووتندات أو بضووائع أو عينووات أو ممتلكووات أو آالت أو أنظمووة أو
عمليات أو مواقع لمعاينتها متى كانت متعلقة بالقضية ومهمة لنتيجتهوا.

وتكووون سوولطة الخبيوور لطلووب هووذه المعلومووات أو الوصووول إليهووا كمووا لووو
كان و ووت س و وولطة هيئ و ووة التحك و وويم ،ويح و ووق لألطو و وراف وممثل و وويهم تس و وولم ه و ووذه

المعلومووات وحضووور المعاينووة .وفووي حالووة وجووود أ خووالف بووين الخبيوور
المعين مون قبول هيئوة التحكويم وأ طورف حوول صولة طلوب موا بالودعوي
أو م وودي أهميت ووه ،تفص وول هيئ ووة التحك وويم ف ووي ه ووذا الخ ووالف عل ووى النح ووو

المبين في المواد من  4/0إلى  .6/0وفي حالة عدم تنفيذ أحد األطراف
طلب أو قرار منطقي لهيئة التحكيم ،يسجل الخبير المعين من قبل هيئة
التحك وويم ذل ووك ف ووي تقريو وره ويص ووف تو و ثيره عل ووى القو ورار الخ وواص بالمسو و لة

المعنية.
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ور كتابيوا إليهووا فووي شووكل
 )4يرفووع الخبيوور المعووين موون قبوول هيئووة التحكوويم تقريو ا
تقرير خبرة .يجب أن يتضمن التقرير ما يلي:

(أ)

اس ووم الخبيو وور بالكام وول وعنوانو ووه مفص و وال ووصف و وا لتجاربو ووه وثقافتو ووه
وم هالته وأ نوع من التدريب يكون قد تلقاه وخبراته؛

(ب) بيانوا بالوقائع التي يبني عليها آرامه واستنتاجاته كخبير؛

(ج) آرامه واسووتنتاجاته كخبيوور ،بمووا فووي ذلووك وصووف الوسووائل واألدلووة
والمعلومو ووات المسو ووتخدمة فو ووي الوصو ووول إلو ووى هو ووذه االسو ووتنتاجات.

ويتعووين تق ووديم المسووتندات الت ووي يعتموود عليه ووا الخبيوور المع ووين م وون
هيئة التحكيم والتي لم تقدم بعد؛

(د)

إذا تورجم تقريوور الخبيوور ،يتعووين بيووان اللوووة األصوولية التووي أعوود بهووا
التقريوور واللوووة التووي يتوقوع أن يسووتخدمها الخبيوور المعووين موون هيئووة
التحكيم عند اإلدالم بشهادته في جلسة االستماع لبحث األدلة؛

(ه)

ت كيد صدق اعتقاده في اآلرام الواردة في التقرير؛

(و) توقيع الخبير وتاري ومكان التوقيع؛ و

(ز) إذا تم توقيع تقرير الخبير من أكثور مون شوخص ،يجوب أن ينسوب
كل جزم لصاحبه.

 )4تقوم هيئة التحكيم بإرسال نسخة من تقرير الخبير إلى األطراف .يجوز
ألطراف التحكيم أن يبحثوا في أية معلومات أو يعاينوا أية مستندات أو

بضائع أو عينات أو ممتلكات أو آالت أو أنظمة أو عمليات أو مواقع
قام الخبير المعين من الهيئة بمعاينتها باإلضافة إلى أية مراسالت بين
الهيئة والخبير المعين من قبلها .ويكون أل

طرف ،خالل المدة التي

تقررها هيئة التحكيم ،فرصة الرد على تقرير الخبير بطلب يقدمه هذا
الطرف أو عن طريق إفادة شاهد أو تقرير يودعه خبير معين من أحد
أطراف التحكيم .وتقوم هيئة التحكيم بإرسال الطلب أو إفادة الشاهد أو

تقرير الخبير إلى الخبير المعين من هيئة التحكيم ،والى األطراف

األخري.
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 )8بنام على طلب أحد األطراف أو هيئة التحكيم ،يحضر الخبير المعين
من هيئة التحكيم جلسة استماع لبحث األدلة .ويجوز لهيئة التحكيم

استجواب هذا الخبير ويجوز استجوابه من قبل األطراف أو من أ

خبير معين من أحد أطراف التحكيم حول مسائل مثارة في التقرير الذ
أودعه أو في طلبات األطراف أو في إفادات الشهود أو في التقارير

التي أعدها الخبرام المعينون من قبل األطراف بموجب المادة .4/8

 )1يتم تقييم أ

تقرير أعده خبير معين من هيئة التحكيم واستنتاجاته من

هيئة التحكيم نفسها ،مع أخذ كل ظروف القضية في االعتبار.

 )6تشكل أتعاب ومصاريف الخبير المعين من هيئة التحكيم ،التي تحدد
الهيئة كيفية توفيرها ،جزما من تكاليف التحكيم.
مادة ( )7المعاينة:
مع مراعاة المادة  ،9/2يجوز لهيئة التحكيم ،بنام على طلب أحد األطراف
أو من تلقام نفسها ،أن تعاين أو تطلب من الخبير المعين من قبلها أو من

الخبير المعين من أحد األطراف معاينة أ

موقع أو ممتلكات أو آالت أو

أية بضائع أخري أو عينات أو أنظمة أو عمليات أو مستندات حسبما تراه
مناسبا .وتحدد هيئة التحكيم بالتشاور مع األطراف موعد وترتيبات المعاينة.
ويحق لألطراف ولممثليهم حضور هذه المعاينة.

مادة ( )8جلسات االستماع لبحث األدلة:
 )0يقوووم كوول طوورف ،خووالل الموودة التووي تحووددها هيئووة التحكوويم ،بووإبال هيئووة

التحكيم واألطراف األخري بالشوهود الوذين يرغوب فوي مثوولهم .وعلوى كول
شوواهد (ويشوومل هووذا التعبيوور ،ألغ و ار

هووذه الم وادة ،الشووهود وأ خب ورام)

المثووول ل وإلدالم بالشووهادة فووي جلسووات االسووتماع لبحووث األدلووة إذا طلووب
أ مون أطوراف التحكوويم أو هيئووة التحكوويم مثولوه وذلووك مووع م ارعوواة المووادة
 .9/6وعل ووى ك وول ش وواهد المث ووول شخص وويا إال إذا س وومحت هيئ ووة التحك وويم
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باسوتخدام تقنيوة التوداول باالتصوواالت المرئيوة أو بتكنولوجيوا مشوابهة فيمووا

يتعلق بشاهد معين.

 )9يك ووون لهيئ ووة التحك وويم ف ووي جمي ووع األوق ووات ال ووتحكم الكام وول ف ووي جلس ووات
االستماع لبحث األدلة .ويجوز لها تقييد أو اسوتبعاد أ سو ال أو جوواب

أو مثول أ شاهد إذا رأت أن أ منها غير ذ صلة بالدعوي أو غير
مهم أو يزيد من العنام بويور تبريور أو يكوون مكورر أو يمكون االعتو ار

عليو ووه ألحو وود األسو ووباب المو ووذكورة فو ووي المو ووادة  .9/2وال يجو وووز أن توج و وه

األسوووئلة لشو وواهد لو وودي إدالئوووه بشو ووهادة مباش و ورة أو ناش ووئة عو وون اسو ووتجواب

بصيوة تستدرجه إلجابة معينة مطلوبة بشكل غير معقول.

 )0فيما يتعلق بالشهادة الشفوية في أية جلسة استماع لبحث األدلوة ،ي ارعوى
اآلتي:

(أ)

يبدأ المدعي عادة بتقديم شهادة شهوده ثم يتبعه المدعى عليه؛

(ب) بعد االدالم بالشهادة ،يجوز أل

طرف من أطراف التحكيم

مناقشة هذا الشاهد بالكيفية التي تقررها هيئة التحكيم .وتعطى

الفرصة للطرف الذ

قدم شهوده أوال لتوجيه أسئلة إضافية حول

المسائل المثارة في مناقشة األطراف األخري؛

(ج) بعد ذلك يبدأ المدعي عادة بتقديم شهادة الخبرام الذين عينهم،
ويليه المدعى عليه .وتعطى الفرصة للطرف الذ قدم خبيره أوال
لتوجيه أسئلة إضافية حول المسائل المثارة في مناقشة األطراف

األخري؛
(د)

يجوز لهيئة التحكيم مناقشة الخبير المعين من هيئة التحكيم

ويجوز أن يتم مناقشته من األطراف أو من الخبير المعين من
أحد األطراف حول مسائل مثارة في تقرير الخبير المعين من قبل
هيئة التحكيم أو في طلبات األطراف أو في تقارير الخبرام

المعينين من قبل أطراف التحكيم؛
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(ه)

إذا كان التحكيم مقسما إلى مسائل أو مراحل منفصلة (مثل
االختصاص والق اررات التمهيدية والمس ولية والتعويضات) يجوز

لألطراف االتفاق على جدولة عملية االدالم بالشهادة بشكل

منفصل لكل مس لة أو مرحلة أو يجوز أن تقرر هيئة التحكيم
ذلك؛

(و) يجوز لهيئة التحكيم ،بنام على طلب أحد أطراف التحكيم أو من
تلقام نفسها ،تويير ترتيب هذه اإلجرامات بما في ذلك ترتيب

االدالم بالشهادة إستنادا إلى مسائل محددة أو بطريقة يمكن بها

مناقشة الشهود في الوقت نفسه وفي مواجهة بعضهم بعضوا
(اجتماع الشهود)؛

(ز) يجوز لهيئة التحكيم توجيه أسئلة إلى الشهود في أ وقت.

 )4يجب على الشاهد الذ يدلي بشهادة أن ي كد أوال ،وبالطريقة التي تراها
هيئة التحكيم مناسبة ،أنه ملتزم بقول الحقيقة أو ،في حالة الشاهد

الخبير ،صدق اعتقاده في اآلرام التي ستبدي في جلسات االستماع
لبحث األدلة .واذا كان الشاهد قد قدم إفادة شاهد أو تقرير خبير ،ينبوي
عليه ت كيد ذلك .ويجوز لألطراف االتفاق على أن إفادة الشاهد أو

تقرير الخبير يصلح أن يكون شهادة مباشرة لهذا الشاهد ،أو يجوز
لهيئة التحكيم أن تقرر ذلك.

 )4مع مراعاة أحكام المادة  ،9/2يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من أ
شخص أن يقدم دليال شفويا أو مكتوبا حول أية مس لة تري أنها ذات
صلة بالقضية ومهمة لنتيجتها .وأ

شخص تستدعيه وتناقشه هيئة

التحكيم يجوز أن يقوم االطراف بمناقشته أيضا.

مادة ( )9قبول وتقييم األدلة:
 )0تقرر هيئة التحكيم قبول األدلة ومدي صلتها بالودعوي وأهميتهوا وت ثيرهوا
فيها.
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 )9لهيئووة التحكوويم أن تسووتبعد موون األدلووة ،بنووام علووى طلووب أ موون أط وراف
الو وودعوي أو مو وون تلقو ووام نفسو ووها ،أ مسو ووتند أو بيو ووان أو إفو ووادة شو ووفوية أو

معاينة ،أل من األسباب التالية:

(أ) إذا كانووت عالقتهووا بالقضووية غيوور كافيووة أو كانووت غيوور ذات أهميووة
لنتيجتها؛

(ب) وجود مانع أو ضمانة قانونية بموجب القواعد القانونية أو األخالقية
التي تري هيئة التحكيم أنها تنطبق على الحالة؛

(ج) أن يمثل تقديم األدلة المطلوبة عبئوا غير مبرر؛

(د) تب ووين أن مس ووتندا فق وود أو تل ووف ،وان ك ووان ق وود أب وورز م وون قب وول علوووى
األرجح؛

(ه) وجود أسباب تجارية أو فنية تري هيئة التحكيم أنها تستدعي الحفاظ
على سريتها؛

(و) وجووود أسووباب ترجووع إلووى حساسووية سياسووية أو م سسووية خاصووة (بمووا
فووي ذلووك األدلووة المصوونفة علووى أنهووا سوورية موون قبوول حكومووة مووا أو
م سسة عالمية عامة) تري هيئة التحكيم أنه يجب مراعاتها؛ أو

(ز) اعتبارات لور

اإلقتصاد في االجرامات ،أو التناسوب أو العودل أو

االنصاف بين األطراف التي تري هيئة التحكيم أنه يجب مراعاتها.

 )0عند النظور فوي مسوائل الموانع أو الضومانة القانونيوة بموجوب الموادة 9/2
(ب) ،وفووي الحوودود التووي تجيزهووا أيووة قواعوود قانونيووة آم ورة أو أيووة قواعوود
أخالقيووة وتووري الهيئووة أنهووا تنطبووق علووى الحالووة ،يجوووز لهيئووة التحكوويم أن
ت خذ في االعتبار ما يلي:

(أ) ضوورورة ضوومان سوورية أ مسووتند أو بيووان أو إفووادة أو شووهادة قوودمت
أثنام أو بسبب تقديم أو الحصول على استشارة قانونية؛

(ب) ضوورورة حمايووة سوورية أ مسووتند أو بيووان أو إفووادة أو شووهادة قوودمت
أثنام أو بسبب مفاوضات للتسوية؛
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(ج) توقعو ووات األطوو وراف ومستشو وواريهم عن و وود ظهو ووور الم و ووانع أو الض و وومانة
القانونية؛

(د) أ تن و ووازل ممك و وون ع و وون أ م و ووانع أو ض و وومانة قانوني و ووة ع و وون طري و ووق
الت ارض ووي أو الكش ووف المس ووبق أو الموافق ووة عل ووى اس ووتخدام مس ووتند أو

إفادة أو شهادة أو أر في هذا الش ن أو غير ذلك؛ و

(ه) ضرورة الحفاظ على العدالة والمساواة بين األطراف خاصة إذا كانوا
خاضعين لنظم قانونية أو أخالقيات مختلفة.

 )4يجوز لهيئة التحكويم ،عنودما توري ذلوك ،اتخواذ الترتيبوات الالزموة للسوما
بتقديم أو دراسة األدلة بشرط توفير الحماية المطلوبة للسرية.

 )4إذا فشل أ من أطراف التحكيم ،دون سبب مقبول ،في إبراز أ مستند
مطلوووب إب و ارزه بموجووب طلووب كووان قوود قوودم لتقووديم مسووتندات موون الطوورف
اآلخر ،ولم يعتر

عليه في المدة المحوددة لوذلك أو فشول فوي تقوديم أ

مستند ألزمته هيئة التحكويم بتقديموه ،يجووز لهيئوة التحكويم أن تسوتنتج أن
هذا المستند يتعار

مع مصالح هذا الطرف.

 )8إذا فشل أ مون أطوراف التحكويم ،دون سوبب مقبوول ،فوي تقوديم أيوة أدلوة
أخري تتعلق بالدعوي ،بما في ذلك شهادة الشوهود ،يكوون قود طلبهوا أحود
األط وراف ولووم يعتوور

عليهووا الطوورف الموج وه إليووه الطلووب خووالل الموودة

المحددة أو فشل في تقديم أية أدلة ألزمته هيئة التحكيم بتقوديمها بموا فوي
ذلووك شووهادة الشووهود ،يجوووز لهيئووة التحكوويم أن تسووتنتج أن هووذا المسووتند
يتعار

مع مصالح هذا الطرف.

 )1إذا قررت هيئة التحكيم أن طرفوا لم يتصرف بحسن نية في تقديم وقبوول

األدل ووة ،يج وووز لهيئ ووة التحك وويم أن ت خ ووذ ذل ووك ف ووي االعتب ووار عن وود تجزئ ووة

تكاليف التحكيم التي سيتحملها األطراف ،بما في ذلك التكواليف الناجموة
عوون تقووديم وقبووول األدلووة أو المتعلقووة به وا ،باإلضووافة إلووى أي وة إج ورامات

أخري وردت في هذه القواعد.
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