الئحة الوساطة لألكاديمية الذولية للوساطة والتحكيم
استكماالً لمنظومة الخدمات المقدمة مف األكاديمية الدولية لموساطة والتحيكـ ،تـ إنشاء مركز التحكيـ الدولي

في عاـ  0211لتسوية المنازعات عف طريؽ الوساطة كأحد وسائؿ فض المنازعات التي قد تنشأ عند وجود
عقد.

وقد روعي عند وضع قواعد مركز التحكيـ الدولي االستفادة مف آخر ما انتيت إليو الممارسات الدولية
والتشريعات المقارنة ،وكذا توصيات لجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولي (األونسيتراؿ).
الوساطة ىي إحدى الوسائؿ البديمة لمتقاضي ،وفييا يقوـ شخص محايد (وسيط) بمساعدة أطراؼ النزاع في
سعييـ لموصوؿ إلى تسوية ودية وسريعة لمنزاع القائـ بينيـ ،وذلؾ توفي اًر لموقت والماؿ والجيد ،دوف إخالؿ بحؽ

األطراؼ في المجوء إلى القضاء.

فإف كانت الغاية مف المجوء إلى الوساطة ىي ضماف الوصوؿ لحؿ سريع نابع مف أطراؼ النزاع يحقؽ
مصالحيـ وينأى بيـ عف بموغ مرحمة التقاضي بما تمثمو مف إجراءات معقدة وطويمة يصعب التنبؤ بنتيجتيا،
فإف الحاجة لتنظيـ إجراءات الوساطة تظؿ دائما مف األولويات التي تكفؿ تحقيؽ التوازف بيف حقوؽ أطرافيا

والتزاماتيـ تحقيقاً لألىداؼ المرجوة منيا ،ومف ىنا كاف لزاماً عمينا تنظيـ إجراءات الوساطة والتزامات جميع

المشاركيف فييا بالقواعد الماثمة.
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قـــواعــــد الوساطة
أوالً  :التعريفات

المادة األولي :
(أ) الوســاطة :عمميػػة يسػػاعد فييػػا شػػخص محايػػد ومسػػتقؿ الوسػػيط أطػراؼ النػزاع فػػي القيػػاـ بػػبعض أو كػػؿ،
مما يمي:

 . 1تحديد المسائؿ محؿ النزاع
 . 0استكشاؼ وخمؽ الخيارات
 . 3التواصؿ فيما بينيـ

 . 4التوصؿ إلى اتفاؽ رضائي بشأف تسوية النزاع أو جزء منو
وذلؾ دوف أف يكوف لو سمطة الفصؿ في النزاع.

(ب) الوسيط :ىو شخص محايد ومستقؿ يساعد األطراؼ في التوصؿ إلى تسوية ودية عف طريؽ الوساطة.
(ج) األطرا ::ىـ أطراؼ الوساطة الذيف يقبموف تسوية النزاع عف طريؽ الوساطة.

(د) المركز :مركز تسوية منازعات المستثمريف التابع لمييئة العامة لالستثمار والمناطؽ الحرة.
(هـ) القواعد :قواعد الوساطة الخاصة بمركز تسوية منازعات المستثمريف.

(و) اتفاق بدء الوساطة :ىو االتفاؽ الذي يوقعو األطراؼ ،أو مف ينوب عنيـ ،والوسيط في الجمسة األولى،
وذلؾ لتنظيـ عممية الوساطة.

(ز) معمومات الوساطة:

 .1أي شيء تـ ذكره أو القياـ بو،
 .0أي وثيقة تـ اعدادىا،

 .3أي معمومات تـ تقديميا،
ألغراض الوساطة أو في سياقيا.

(ح) اتفاق التسوية :ىو المحرر المكتوب الناتج عف عممية الوساطة التي تمت وفؽ أحكاـ ىذه القواعد والموقع
مف أطراؼ الوساطة أو مف ينوب عنيـ ،سواء كانت التسوية كمية أو جزئية.
ثانياً  :تطبيق القواعد

المادة الثانية :
يمتػػزـ الوسػػيط واألط ػراؼ بيػػذه القواعػػد بمػػا فػػي ذلػػؾ التعػػديالت التػػي تكػػوف قػػد أدخمػػت عمييػػا وقػػت تقػػديـ طمػػب
الوساطة.

المركز ىو الجية الوحيدة المخولة باستخداـ ىذه القواعد.
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ثالثاً  :طمب الوساطة

المادة الثالثة :
ألي ط ػػرؼ م ػػف أطػ ػراؼ النػ ػزاع تق ػػديـ طم ػػب لموس ػػاطة كتابيػ ػاً لممرك ػػز ،مش ػػتمالً عم ػػى ممخ ػػص لموض ػػوع النػ ػزاع
ومقترحػػات تسػػويتو ،باإلضػػافة إلػػى أسػػماء وعنػػاويف وتفاصػػيؿ االتصػػاؿ بػػأطراؼ النػزاع وممثمػػييـ ،وأي مشػػاركيف

آخريف ،إف وجد ،يقترح اشتراكيـ في عممية الوساطة.

يقوـ المركز بعد تسمـ الطمب المشار إليو في الفقرة السابقة بتوجيو الدعوة لمطرؼ اآلخر كتابة (بما في ذلؾ عػف

طريؽ الفاكس أو البريد اإللكتروني) لممشاركة في الوساطة وفقاً ليذه القواعد.

عمػى الطػرؼ المػػدعو لموسػاطة االسػػتجابة لمػدعوة كتابيػاً فػي خػػالؿ عشػرة أيػػاـ عمػؿ مػػف تػاري توجيييػػا ،بمػا فػػي
ذلؾ رده عمى الدعوة لمدخوؿ في الوساطة ومقترحات التسوية ،ما لـ يتفؽ أطراؼ النػزاع كتابػة عمػى إطػار زمنػي

آخر.

وفػػي حػػاؿ انقضػػاء المػػدة المقػػررة لقبػػوؿ الوسػػاطة دوف اسػػتجابة ،أو رف ػض الػػدعوة كتابػػة ،يخطػػر المركػػز مقػػدـ
الطمب كتابة بأف الدعوة لممشاركة في الوساطة قد رفضت.

رابعاً  :تعيين الوسيط

المادة الرابعة :
يتفؽ األطراؼ عمى اختيار وسيط مف بيف األسماء المقيدة بقائمة وسطاء المركز خالؿ خمسة أياـ عمؿ مف
تاري استالـ إخطار كتابى بقبوؿ دعوة الوساطة ،ولألطراؼ اختيار وسيط مف خارج قائمة المركز بعد الحصوؿ

عمى موافقة مدير المركز ،وفى حاؿ تعذر اتفاؽ األطراؼ عمى اختيار وسيط خالؿ اإلطار الزمني المذكور

أعاله ،يرشح المدير التنفيذي لممركز وسيطاً مف قائمة وسطاء المركز.

خامساً  :اإلفصاح واستبدال الوسيط

المادة الخامسة :
يوقػػع الوسػػيط خػػالؿ خمسػػة أيػػاـ عمػػؿ مػػف تػػاري إخطػػاره بالترشػػيح إق ػ ار ار بحيدتػػو واسػػتقاللو فيمػػا يتعمػػؽ بػػأطراؼ
الوسػػاطة وموضػػوع النػزاع ،ويتعػػيف عميػػو اإلفصػػاح كتابػػة لممركػػز عػػف أي وقػػائع أو ظػػروؼ قػػد يكػػوف مػػف شػػأنيا
التشػػكيؾ فػػي اسػػتقاللو وحيدتػػو مػػف وجيػػة نظػػر أحػػد األط ػراؼ .ويخطػػر المركػػز األط ػراؼ بيػػذا االفصػػاح كتابػػة
إلبداء المالحظات عمييا خالؿ خمسة أياـ عمؿ.

واذا اعترض أي طرؼ مف األطراؼ عمى الوسيط المرشح خالؿ تمؾ المدة ،يعيف المركز وسيطاً آخػر وفقػا ليػذه

القواعد.

يجوز لممركز إنياء اإلجراءات المذكورة أعاله إذا تبيف لو عدـ جدية األطراؼ.
المادة السادسة :
يمتزـ الوسيط بالحيدة واالستقالؿ طواؿ عممية الوساطة ،و يتعػيف عميػو االنسػحاب فػي أي وقػت إذا رأى أنػو غيػر
قادر عمى إجراء الوساطة بصورة حيادية أو مستقمة ،واخطار المركز بذلؾ كتابة.
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المادة السابعة :
ال يجوز لموسيط العمؿ كمحكـ أو ٍ
محاـ أو خبير أو استشاري بعد العمؿ كوسيط فػي نػزاع كػاف محػالً لموسػاطة

أو في أي نزاع مرتبط بو ،وذلؾ ما لـ يتفؽ األطراؼ عمى غير ذلؾ كتابة.
المادة الثامنة :
يجوز تعييف وسيط آخر ،في حالة تعذر قياـ الوسيط بمياـ الوسػاطة ألي سػبب مػف األسػباب أو بسػبب تنحيػو،
وذلؾ وفقاً ألحكاـ المادة ( )4و(.)5

سادساً  :بدء الوساطة ومدتها

المادة التاسعة :
يجب أف تبدأ الوساطة في غضوف عشرة أياـ عمؿ مف تعييف الوسيط ،ما لـ يتفؽ األطراؼ كتابة عمى خالؼ
ذلؾ.

يحدد الوسيط ،بالتشاور مع األطراؼ ،تاري ووقت انعقاد الجمسات ،عمى أال تزيد مدة الوساطة عف ثالثيف يػوـ
عمؿ مف تاري أوؿ جمسة ويجوز مدىا لمدد أخرى بموافقة المدير التنفيذي لممركز بشرط تقديـ طمب بيذا الشأف

موقع مف األطراؼ والوسيط.

تبدأ الوساطة بانعقاد الجمسة األولى بحضور جميع األطراؼ والتػي يقػوـ خالليػا األطػراؼ والوسػيط بتوقيػع اتفػاؽ

بدء الوساطة .ويجوز استخداـ الوسائؿ التكنولوجية المناسبة والمتاحة لألطراؼ والمركز ،مثػؿ اليػاتؼ أو الفيػديو
كػػونفرنس ،بغػػرض إج ػراء الجمسػػة األولػػى ،وذلػػؾ بشػػرط تحديػػد ىويػػة األط ػراؼ بشػػكؿ صػػحيح ،وضػػماف الس ػرية.

وتعقػػد الجمسػػات فػػي المركػػز مػػا لػػـ يتفػػؽ األط ػراؼ عمػػى خػػالؼ ذلػػؾ ،ويمتػػزـ المركػػز بتػػوفير كافػػة التسػػييالت
والمساعدات اإلدارية إلجراء الوساطة بمقر المركز.

سابعاً  :إجراءات الوساطة

المادة العاشرة :
يجب عمى األطراؼ حضور جمسات الوساطة بأنفسيـ أو عف طريؽ مف يفوضونيـ بتوكيؿ خاص يبيح ليـ
اتخاذ الق اررات نحو تسوية النزاع وتوقيع اتفاؽ التسوية.

يجوز لألطراؼ تعييف استشارييف فنييف لمساعدتيـ خالؿ عممية الوساطة .ويحؽ ليؤالء ،سواء كاف مرخصاً ليـ
مزاولة مينة المحاماة أـ ال ،حضور جمسات الوساطة .ولموسيط أف يضع قيداً عمى عدد االستشارييف الحاضريف

مع أي طرؼ مف األطراؼ.

جمسات الوساطة خاصة .وال يجوز ألي شخص ،ما عدا األط ارؼ وممثمييـ حضور جمسات الوساطة ،إال بإذف

مف األطراؼ وموافقة الوسيط.
المادة الحادية عشر :
يجب عمى األطراؼ:
(أ)

(ب)

أف تشارؾ فى الوساطة بحسف نية.

أف تقدـ لموسيط المعمومات التي يراىا الزمة إلجراء الوساطة.

(ج) التعاوف بشكؿ فعاؿ بغرض التوصؿ لحؿ النزاع.

5

المادة الثانية عشر :
يجب عمى الوسيط أف يراعي قواعد العدالة اإلجرائية والمساواة فيما يتعمؽ بالوساطة.
المادة الثالثة عشر :
يجوز لموسيط عقد جمسات سرية منفصمة مع كؿ طرؼ مف األطراؼ.
(أ)
(ب)

يجب عمى الوسيط الحصوؿ عمى موافقة كؿ طرؼ مف األطراؼ قبؿ اإلفصاح عف أي معمومات يكوف

قد تحصؿ عمييا مف جمسة سرية منفصمة إلى الطرؼ االخر.
المادة الرابعة عشر :
بناء عمى موافقة األطراؼ ،طمب المساعدة مف وسيط واحد أو أكثر في أي مرحمة مف مراحؿ
يجوز لموسيط ً
عممية الوساطة .ويكوف اختيار وتعييف الوسطاء وفقاً لمقواعد المتبعة لتعييف الوسطاء المنصوص عمييا في

المادة ( )4و(.)5

ثامناً  :السرية

المادة الخامسة عشر :
عمى جميع المشاركيف في الوساطة عدـ اإلفصاح عف أي مف معمومات الوساطة ،ما عدا تمؾ المنصوص
عمييا في المادة (.)16
المادة السادسة عشر :
يجوز اإلفصاح عف معمومات الوساطة:
(أ) إذا كاف اإلفصاح بموافقة كؿ المشاركيف في عممية الوساطة سواء الوسيط ،أو األطراؼ أو الخبراء أو
ما عدا ذلؾ مف أشخاص شاركوا في عممية الوساطة.

(ب) قياـ أسباب معقولة تدعو إلى االعتقاد بأف اإلفصاح ضروري لمنع تعريض حياة شخص لمخطر؛
(ج) تنفيذاً التفاؽ التسوية  ،أو الطعف عميو؛

(د) إثباتاً لشكوى خاصة بالسموؾ الميني لموسيط أو أي شخص مينى آخر شارؾ في الوساطة ،أو

الطعف عمى مثؿ تمؾ الشكوى.
المادة السابعة عشر :
يمتنع عمى األطراؼ والوسيط وجميع المشاركيف في الوساطة ،بمف فييـ القائموف عمى إدارة إجراءات الوساطة،
االعتم اد عمى أي مما يمي أو تقديمو كدليؿ أو اإلدالء بشيادة بشأنو في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو

إدارية ،ما لـ يتطمب القانوف خالؼ ذلؾ:
(أ)
(ب)

الدعوة الموجية مف أحد األطراؼ لممشاركة في إجراءات الوساطة ،أو رغبة أحد األطراؼ في المشاركة

في إجراءات الوساطة،

اآلراء أو االقتراحات التي أبداىا أحد األطراؼ أثناء الوساطة بشأف تسوية لمنزاع،

( ج) المعمومات المعدة أو اإلق اررات التي قدميا أحد األطراؼ أثناء عممية الوساطة،
(د)

االقتراحات المقدمة مف الوسيط،

(ىػ)

إبداء أحد األطراؼ رغبتو في قبوؿ اقتراح تسوية،
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(و)

(ز)

وثيقة أعدت ألغراض الوساطة،

معمومات الوساطة.

تاسعاً  :انتهاء الوساطة

المادة الثامنة عشر :
 .1تنتيي عممية الوساطة بإصدار تأكيد كتابي مف المركز إلى األطراؼ بيذا الشأف ،بعد وقوع أي مف الحاالت
اآلتية أييا يقع أوالً:

(أ) توقيع األطراؼ اتفاؽ التسوية،

(ب) توقيع الوسيط واألطراؼ إقرار انتياء الوساطة،
(ج) إخطار كتابي مف أحد األطراؼ لموسيط بق ارره عدـ االستمرار في الوساطة،

(د) إخطار كتابي مف الوسػيط إلػى األطػراؼ والمركػز بأنػو ،فػي رأي الوسػيط ،لػيس مػف المػرجح تسػوية النػزاع
بيف األطراؼ،

(ىػػ) إخطػػار كتػػابي مػػف الوسػػيط إلػػى المركػػز بػػأف طرفػاً واحػػداً عمػػى األقػػؿ مػػف األطػراؼ لػػـ يحضػػر الجمسػػات
مرتيف متتاليتيف،

(و) انقضاء المدد والميؿ الخاصة بعممية الوساطة.

 .0يخطر الوسيط ،دوف إبطاء ،المركز بتوقيع األطراؼ اتفاؽ تسوية ،أو أي إخطار مقدـ مف الوسيط أو إليو

وفقاً لممادة  11مع إمداد المركز بنسخة مف أي إخطار مف ىذا القبيؿ.
المادة التاسعة عشر :
في حالة التوصؿ إلى تسوية ،يمتزـ األطراؼ بإفراغيا في صورة اتفاؽ تسوية.
المادة العشرون :
مع االلتزاـ بيذه القواعد ،يجب عمى الوسيط تقديـ تقرير مكتوب بشأف نتائج الوساطة إلى المدير التنفيذي
لممركز في غضوف يومي عمؿ مف تاري انتياء الوساطة.
المادة الحادية والعشرون :
يجب عمى الوسيط أف ينسحب مف الوساطة إذا تبيف لو أف اليدؼ منيا ىو مخالفة األحكاـ والقوانيف المعموؿ
بيا في جميورية مصر العربية.

عاش ارً  :اإلعفاء من المسئولية

المادة الثانية والعشرون :
ال ُيسأؿ المركز ،أو الييئة العامة لالستثمار والمناطؽ الحرة وموظفييا ،أو الوسيط عف أي عمؿ أو امتناع عف
عمؿ فيما يتعمؽ بالوساطة التي تـ إجراؤىا وفقاً ليذه القواعد.

األحد عشر  :المصاري :واألتعاب

المادة الثالثة والعشرون :
يتعيف عمى مقدـ طمب الوساطة سداد مبمغ ثالثة آالؼ جنيو مصري لخزينة الييئة كمصروفات إدارية.
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وتػرد المصػػروفات اإلداريػة فػػي حالػة رفػػض الطػرؼ المػػدعو قبػوؿ الوسػػاطة وفقػاً لممػػادة ( )3أو عػدـ االتفػػاؽ عمػػى

تعييف وسيط وفقاً لممادة (.)4

يتحمؿ األطراؼ مناصفة أتعاب الوسيط والمصروفات ذات الصمة والرسوـ اإلدارية لممركز ،ما لـ يتفؽ األطػراؼ
عمى غير ذلؾ .تحدد أتعاب الوسيط باالتفاؽ بيف المركز والوسيط في ضػوء طبيعػة النػزاع وقيمتػو ،وبحػد أقصػى

قػدره عشػروف ألػؼ جنيػو مصػري لكػؿ وسػيط مػا لػـ يقتػرح المػدير التنفيػذي لممركػز تقريػر قيمػة أكبػر بالتشػاور مػػع
األطراؼ ،عمى أف تودع بخزينة الييئة في موعد أقصاه خمسة أياـ عمؿ قبؿ بدء الجمسة األولى لموساطة.

يحؽ لموسيط تمقي األتعاب والمصروفات ذات الصمة عمى النحو المنصوص عميو في الفقرة السابقة بعد تقديـ
تقرير عف الوساطة وفقا لممادة ( ،)02وفقاً لمنموذج المعد لذلؾ ،بغض النظر عف نتيجة الوساطة.

في حالة امتناع طرؼ أو األطراؼ عف حضور الجمسة األولى ،يستحؽ الوسيط عشرة في المائة مف أتعاب

الوساطة وكامؿ المصروفات ذات الصمة ،عمى أف يتـ رد المصاريؼ اإلدارية بالكامؿ.
المادة الرابعة والعشرون :
ال ينبغي لموسيط قبوؿ أي أمواؿ أو ىدايا عينية أو نقدية أو خدمات مف األطراؼ أو أي أشخاص آخريف ليـ
عالقة بالوساطة ،فيما عدا األتعاب والمصروفات ذات الصمة المنصوص عمييا في المادة (.)03
الثاني عشر  :معايير واجراءات القيد بقائمة الوسطاء
المعايير

المادة الخامسة والعشرون :
يجب أف يتوافر فيمف يرغب في القيد في قائمة الوسطاء بالمركز الشروط التالية:
(أ) المعايير االلزامية:

 محمود السيرة وحسف السمعة.
 أال يكوف قد حكـ عميو في جناية أو جنحة مخمة بالشرؼ ،ما لـ يكف قد رد إليو اعتباره.
 أف يكوف حاصالً عمى مؤىؿ جامعي.

 الحصوؿ عمى الدورات التخصصية التي ينظميا المركز أو أي جية أخرى ذات خبرة في مجاؿ
الوساطة ،عمى أف ال يقؿ عدد ساعات التدريب عف أربعيف ساعة ،يخصص نصفيا لمتقييـ العممي.

(ب) المعايير المفضمة:

 خبرة ال تقؿ عف خمسة عشر عاماً في مجاؿ عممو.
 خبرة في مجاؿ ممارسة أعماؿ الوساطة.
 إجادة إحدى المغات األجنبية إجادة تامة

الثالث عشر  :إجراءات القيد بقائمة الوسطاء

المادة السادسة والعشرون :
عمى مف يرغب في القيد في قائمة الوسطاء تقديـ طمب لممدير التنفيذي لممركز مرفقاً بو ما يمي:
 تقديـ ما يفيد استيفاءه لمشروط الالزمة لمقيد في قائمة الوسطاء مف مستندات وشيادات.
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 ممخص سيرتو الذاتية مرفقاً بو صورة شخصية حديثة ،موضحاً المغات التي يستطيع أف يمارس الوساطة
بيا.

 إذا كاف قد سبؽ لو ممارسة أعماؿ الخبرة في مجاؿ تسوية المنازعات موضحاً الجية التي مارس مف
خالليا أعماؿ التسوية.

 يخطر المركز ،عقب استيفاء األوراؽ مف مقدمييا ودراستيا بما يتالءـ مع االحتياجات المطموبة ،مقدمي
الطمبات بقبوؿ قيدىـ في قائمة الوسطاء أو رفضو عمى أف يرفؽ بكتاب المركز نسخة مف قواعد

المركز.

 يتولى المركز بصفة دورية مسئولية تحديث قائمة الوسطاء.

الرابع عشر  :إجراءات شطب قيد الوسطاء

المادة السابعة والعشرون :
لممركز شطب قيد الوسيط مف قائمة الوسطاء في الحاالت التالية:
 بناء عمى طمب الوسيط.

 ثبوت شكوى خاصة بالسموؾ الميني لموسيط مقدمة مف أي مف األطراؼ.
 إخالؿ الوسيط بقواعد المركز وذلؾ حسب التعديالت التي تدخؿ عمييا مف وقت إلى آخر.

 فقداف الوسيط ألي مف الشروط الالزمة لمقيد في قائمة الوسطاء بالمركز وذلؾ حسب التعديالت التي
تدخؿ عمييا مف وقت إلى آخر.

 عدـ استجابة الوسيط لطمب المركز بتحديث بياناتو.

