
 دراسة للتعديالت الحديثة
 في قواعد التحكيم

 

 ميناس خاتشادوريان/ الدكتور 

 املستشار القانوني ملركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم

 (الواليات املتحدة)ومعهد التحكيم الدولي ( انجلترا)عضو املعهد امللكي للمحكمين

 



 تصنيف التعديالت الحديثة

 في التحكيمقواعد جديدة تبنى  -1•

 وسير اإلجراءاتإدارة الدعوى تحسين  -2•

 الشفافيةإضفاء املزيد من  -3•

 التحسينات العامةإدخال حزمة من  -4•
 



 تبنى قواعد جديدة في التحكيم

 الرفض املبكر للطلبات أو الطلبات املقابلة الغير جادة•

 املعجلة للدعاوى الصغيرة التحكيمات•

 اإلعالن عن أسماء املحكمين وجنسياتهم•

 إجاد حلول لتجنب تأخير سداد األطراف للرسوم•
 



 تحسين إدارة الدعوى والسير  العام في اإلجراءات

قاعدة لضم دعاوى التحكيم املرتبطة بذات األطراف أو بذات العقود في  -1•
 تحكيم واحد

 بتدخل أطراف جديدة في التحكيم/ قواعد خاصة بإدخال  -2•

العمل بنظام محكم الطوارئ و منحه صالحيات معينة تتماش ى مع الهدف من  -3•
 وراء وجوده

 .تسبيب القرارات الصادرة في رد املحكمين -4•



 إضفاء املزيد من الشفافية

 النهائي إصداره قبل التحكيم حكم ملسودة التحكيم مركز  تدقيق -1•

 للمحكمين منهي سلوك مدونة وضع -2•

 األحكام إصدار  في املبرر غير  تأخيرهم حال في املحكمين أتعاب من الخصم -3•

   التحكيم أطراف ملمثلي العام املسلك تنظيم -4•

 

 



 إدخال حزمة من التحسينات العامة

 تقديم طلب التحكيم وتبادل املذكرات واملستندات إلكترونيا -1•

 تحديد القانون الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم -2•

 التحكيم( مقر)تحديد هيئة التحكيم ملكان  -3•

 لوائح التحكيمفي « التعريفات»إدراج املزيد من  -4•



 إستعراض ألهم التعديالت
     2018املقترحة على قواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم 

 (يوم 30 من بدال  يوما 21) :الزمنية املدد تقصير  -1•
 التحكيم طلب على رده عليه املدعى لتقديم•

 الفرد املحكم تسمية على األطراف إتفاق في•

 ملحكم طرف كل تسمية في•

 التحكيم هيئة لرئيس التحكيم هيئة عضوي  تسمية في•

 األولى اإلجرائية الجلسة التحكيم هيئة لعقد اإلعداد في•

 قطري  ريال 500.000 على قيمتها تزيد ل  التي للنزاعات املعجل التحكيم قواعد إعتماد•

 سداد لضمان خالفه أو  مصرفية ضمانة بتقديم األمر طلب حق عليه املدعى منح•
 خالفه أو  املصروفات

 

 

 

 



 إستعراض ألهم التعديالت
 2018املقترحة على قواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم 

 وأطراف التحكيم هيئة بين املراسالت جميع تبادل يتم التحكيم، هيئة تشكيل بتمام•
 .بذلك املركز  سكرتارية إخطار  مع مباشرة، النزاع

 في العقود بذات أو  األطراف بذات املرتبطة التحكيم دعاوى  لضم قاعدة استحداث•
 .واحد تحكيم

 باملوعد املركز  وسكرتارية األطراف بإخطار  التحكيم هيئة تقوم املرافعة، باب غلق مع•
 .التحكيم حكم إلصدار  التقريبي

 «الفنية الخبرة» قواعد لئحة إعداد•

 .الجلسات سر  أمناء لعمل لئحة إعداد•

 

 



 مع الشكر الستماعكم 

• Website: www.qicca.org 

• E-mail: drminas@qcci.org 

• # التحكيم_دوحة  
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