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ﻧﻣ و ذج ﺷ ر ط اﻟﺗﺣ ﻛ ﯾم
 -١ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ :
ﻛـﻞ )أو أي( ﺧﻼف أو ﻣﻨـﺎزﻋـﺔ أو ﻣﻄـﺎﻟﺒـﺔ أو اﻋﺘﺮاض أو ادﻋـﺎء ﺑﯿﻦ طﺮﻓﻲ ھـﺬا اﻟﻌﻘـﺪ
ﯾﻨﺸـﺄ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﻌﻘﺎده أو ﺳـﺮﯾﺎﻧﮫ ،أو وﺿـﻌﮫ ﻣﻮﺿـﻊ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو ﯾﻜﻮن ذو ﺻـﻠﺔ ﺑﮫ ،أو ﺑﺘﻔﺴـﯿﺮه أو
ﺑﻄﻼﻧـﮫ أو طﻠـﺐ إﺑﻄـﺎﻟـﮫ أو ﻓﺴــــﺨـﮫ أو إﻧﮭـﺎﺋـﮫ أو اﻧﺘﮭـﺎﺋـﮫ أو ﻣﺨـﺎﻟﻔـﺔ أي ﻣﻦ اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻮاردة أو
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑـﮫ ﺑـﺄي وﺟـﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه أو ﺑـﺄي ﺗﻌـﺪﯾـﻞ ﻻﺣﻖ ﻋﻠﯿـﮫ أو ﻣﻠﺤﻖ ﺧـﺎص ﺑـﮫ أو ﻣﺘﻔﺮع
ﻋﻨﮫ ،أو ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ  ،وﯾﺸــ ـﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ أو ﺻــ ـﺤﺘﮫ أو أﺛﺮه اﻹﻟﺰاﻣﻲ ،أو أي ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
ﺧﺎرج إ ـ
اﻟﺘﻲ ﻗـﺪ ﺗﻘﻊ ـ
طﺎره وﻟﻜﻨﮭـﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﮫ  ،ﻓـﺈن ﺗﻌـﺬر ﺗﻮﺻــــﻞ اﻟﻄﺮﻓـﺎن إﻟﻰ إﻧﮭـﺎء اﻟﺨﻼف أو
اﻟﻨﺰاع أو اﻻﻋﺘﺮاض أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻮدﯾﺔ ﺧﻼل ) (١٥ﺧﻤﺴـﺔ ﻋﺸـﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸــﻮء أي ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم  ،ﯾﺘﻢ ﺣﺴــﻤﮫ واﻟﻔﺼــﻞ ﻓﯿﮫ ﺑﺸــﻜﻞ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ .وﯾﺘﻢ
اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎري .

 -٢ﺻﯿﻐﺔ اﻟﺸﺮط اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻤﺮاﺣﻞ )اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﺛﻢ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ( :
ﻛـﻞ )أو أي( ﺧﻼف أو ﻣﻨـﺎزﻋـﺔ أو ﻣﻄـﺎﻟﺒـﺔ أو اﻋﺘﺮاض أو ادﻋـﺎء ﺑﯿﻦ طﺮﻓﻲ ھـﺬا اﻟﻌﻘـﺪ
ﯾﻨﺸـﺄ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﻌﻘﺎده أو ﺳـﺮﯾﺎﻧﮫ ،أو وﺿـﻌﮫ ﻣﻮﺿـﻊ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو ﯾﻜﻮن ذو ﺻـﻠﺔ ﺑﮫ ،أو ﺑﺘﻔﺴـﯿﺮه أو
ﺑﻄﻼﻧـﮫ أو طﻠـﺐ إﺑﻄـﺎﻟـﮫ أو ﻓﺴــــﺨـﮫ أو إﻧﮭـﺎﺋـﮫ أو اﻧﺘﮭـﺎﺋـﮫ أو ﻣﺨـﺎﻟﻔـﺔ أي ﻣﻦ اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻮاردة أو
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑـﮫ ﺑـﺄي وﺟـﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه أو ﺑـﺄي ﺗﻌـﺪﯾـﻞ ﻻﺣﻖ ﻋﻠﯿـﮫ أو ﻣﻠﺤﻖ ﺧـﺎص ﺑـﮫ أو ﻣﺘﻔﺮع
ﻋﻨﮫ ،أو ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ  ،وﯾﺸــ ـﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ أو ﺻــ ـﺤﺘﮫ أو أﺛﺮه اﻹﻟﺰاﻣﻲ ،أو أي ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
طﺎره وﻟﻜﻨﮭـﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﮫ  ،ﻓـﺈن ﺗﻌـﺬر ﺗﻮﺻــــﻞ اﻟﻄﺮﻓـﺎن إﻟﻰ إﻧﮭـﺎء اﻟﺨﻼف أو
ﺧﺎرج إ ـ
اﻟﺘﻲ ﻗـﺪ ﺗﻘﻊ ـ
اﻟﻨﺰاع أو اﻻﻋﺘﺮاض أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻮدﯾﺔ ﺧﻼل ) (١٥ﺧﻤﺴـﺔ ﻋﺸـﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸـﻮء أي ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم  ،واﻓﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺴـﻮﯾﺘﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻮﺳـﺎطﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ
ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎري وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻮﺳـ ـﺎطﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪﯾﮫ  .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻـ ـﻞ
إﻟﻰ ﺗﺴـﻮﯾﺔ ﻋﺒﺮ أﺳـﻠﻮب اﻟﻮﺳـﺎطﺔ ﺧﻼل ) (٣٠ﺛﻼﺛﻮن ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ اﻟﻮﺳـﺎطﺔ ،
ﯾﺘﻢ ﺣﺴـﻤﮫ واﻟﻔﺼـﻞ ﻓﯿﮫ ﺑﺸـﻜﻞ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎري .
* ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺼ ـﯿﻐﺘﯿﻦ أﻋﻼه ﺑﮭﺬا اﻷﺳ ـﻠﻮب اﻟﺸ ـﻤﻮﻟﻲ؛ ﻋﻤﻼً ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﺟﺘﮭﺎدات اﻟﻘﻀ ـﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮق
ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺸـﺄن اﻟﻌﻘﺪ وﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰﺋﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ  .ﻻﺳـﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻀـﺎء دول اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺸـﺘﺮك .
ﻟﺬا ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻷﻓﻀ ـﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﻮن اﻟﻨﺰاع ﺳ ـﯿﻨﻈﺮ أﻣﺎم ھﯿﺌﺔ ﺗﺤﻜﯿﻢ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺳـﻠﻮب اﻟﻤﺪرﺳـﺔ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀـﺎء ،أن
ﯾﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ " ﻛﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻨﻔﯿﺬه "  ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻘﺪر اﻟﺤﺎﺟﺔ .

