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للتحكي  الرايضـــــي وفااً الا تاضـــــيه االصـــــلحة العامة، ويُعدل بارار من 
 لس اإلدارة.جم
يف عت د هذا النظام األساسي وصودق يف اجت اع جملس اإلدارة ا

 م. 30/6/2020 بتاريخجلسته ر        ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الاواعد اإلجرائية للاليئة الوانية
 للتحكي  الرايضي

 بعد اااالع على الدستور -
إبصــــــدار  ا ون  1980( لســــــنة 38وعلى االرســــــوم ابلاا ون ر     -

 تجارية والاوا ني االعدلة له،االرافعاخل االد ية وال
( 23وعلى  ا ون تنظي  الاضـــــاء الصـــــادر ابالرســـــوم ابلاا ون ر     -

 والاوا ني االعدلة له، 1990لسنة 
والاوا ني  يف شـــ ن الرايضـــة 2017( لســـنة 87وعلى الاا ون ر     -

 االعدلة له،
ب ــــ ن ت ــــكيل جملس إدارة  2019( لســــنة 62وعلى الارار ر     -

 وانية للتحكي  الرايضي،اهليئة ال
وافق جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــــــــــي على إصــــــــــدار  -

 واآليت  صه: للتحكي  الرايضي الاواعد اإلجرائية للاليئة الوانية
 (1االادة  

 التعريفـــاخل
يف تطبيق أحكـــام هـــذه الاواعـــد، تكون للكل ـــاخل والعبـــاراخل التـــاليـــة 

 ما مل ياتض السياق معىن آ ر.  االعاين االوضحة  رين كٍل منالا،
 .دولة الكويت البلد: -
 يف ش ن الرايضة وتعديالته.  2017لسنة  87الاا ون ر    الاا ون: -
 اهلـــــــيـــــــئـــــــة  -

   الوانية:
 اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.

 جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.  اجمللس: -
رئيس  -

 اجمللس:
 اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.  رئيس جملس إدارة

 أعضاء  -
 اجمللس:

 أعضاء جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي. 

األمـــــــــــني  -
 العام:

 هو االدير التنفيذي للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي. 

ــــــنــــــظــــــام  - ال
 األساسي:

 النظام األساسي للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي.

الــــاــــواعــــــد  -
 ة:اإلجرائي

 الاواعد اإلجرائية للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي. 

 غـــــــــرفـــــــــة -
 التحكي :

هيئــة مكو ــة من حمك  فرد أو ثالثــة حمك ني يســـــــــــنــد إليالــا مال ــة النظر يف 
 االنازعاخل التحكي ية الرايضية والفصل فيالا.

ـــازعـــاخل  - االن
 الرايضية:

تعلاة أع ـال اهليئـاخل الرايضـــــــــــيـة اال كـافـة االنـازعـاخل ذاخل الصـــــــــــلـة بكـافـة
ابأل  ـــطة الرايضـــية وأمورها االؤســـســـية، واليت يكون أايً من أارافالا اهليئاخل 

 يف دولة الكويت. الرايضية أو أعضائالا أو منتسبيالا أو متعا ديالا
هي كل  زاع حتكي ي منظور لدى اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي سواء أمام  االنازعة: -

 الوسااة. غرفة التحكي  أو غرفة
ــــــــ - اــــــــرار ال

 التحكي ي:
 التحكي  من  راراخل حتكي ية. هو كل ما يصدر عن غرفة

جـــــــــــدول  -
 احملك ني:

 ائ ة تصدر من جملس اإلدارة حتتوي على أمساء وبيارتخل احملك ني االعت دين 
 لدى اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.

 رايضي. ه  أاراف االنازعة االعروضة على اهليئة الوانية للتحكي  ال األاراف: -
 غـــــــــرفـــــــــة -

 الوسااة:
هيئة مكو ة من وســــــيط فرد أو ثالثة وســــــطاء يســــــند إليالا مال ة مســــــاعدة األاراف 

 والتوفيق بينال ا يف التوصل إىل تسوية ودية لل نازعة االعروضة عليالا. 

 الوسااة: -
 
جـــــــــــدول  -

 الوسطاء:
اتــــــــفــــــــاق  -

 الوسااة:
جـــــــــــدول  -

 اتطاء:
 

يط فرد أو ثالثة وســـطاء مســـاعدهت  أي ع لية يطلب فيالا األاراف من وســـ
 يف التوصل إىل تسوية ودية لل نازعة االطلوب فيالا الوسااة.

 ائ ة تصدر من جملس اإلدارة حتتوي على أمساء وبيارتخل الوسطاء االعت دين 
 لدى اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.

 غرفــةتفــاق ودي يصـــــــــــــل إليــه األاراف  ــل منــازعــاهت  من  الل اهو كــ
 ة.الوساا

 ائ ة تصـــــــدر من جملس اإلدارة حتتوي على أمساء وبيارتخل اتطاء االعت دين 
 لدى اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.

ــــئــــــاخل  - اهلــــي
 الرايضية:

اهليئاخل اليت تؤســــــــس اســــــــتنادًا ألحكام الاا ون، من أشــــــــخاص ابيعيني أو 
من  اعتباريني، الدة غري حمدودة، بغرض توفري  دماخل رايضــية وما يتصــل هبا

 دماخل أ رى، وا هتدف إىل حتايق الربح بصــــــفة أســــــاســــــية. وتندرج حتت 
هذا االس ى الكيارتخل التالية: األ دية الرايضية  مبا يف ذلك األ دية الرايضية 
ال ــــــــاملة واالتخصــــــــصــــــــة(، ااحتاداخل الرايضــــــــية الوانية، اللجنة األوالبية 

 الكويتية، واللجنة الباراالبية الكويتية.
ـــــــادي  - ـــــــن ال
 لرايضي:ا

كل كيان يت  إ  اؤه، الدة غري حمدودة، بغرض تنظي  أو ممارسة الرايضة وا 
 يالدف إىل حتايق الربح بصفة أساسية. 

ااحتــــاداخل  -
ـــرايضـــــــــــــيــــــة  ال

 الوانية:

جالاخل غري حكومية تتوىل إدارة رايضــــــــة أو رايضــــــــاخل حمددة، وتتوىل تنظي  
ع يف هذا ال ـــــــ ن هذه الرايضـــــــة أو الرايضـــــــاخل على االســـــــتوى احمللي، وتتب

ااحتاداخل الرايضية الدولية االعنية هبا. وتندرج حتت هذا االس ى: ااحتاداخل 
الرايضـــية األوالبية اليت تكون رايضـــتالا مدرجة ابلطرتمج األوال ، وااحتاداخل 
الرايضــــــية غري األوالبية واليت تكون رايضــــــتالا غري مدرجة ابلطرتمج األوال ، 

 باراالبية اليت رايضتالا مدرجة ابلطرتمج الباراال . وااحتاداخل الرايضية ال
الــــلــــجــــنــــــة  -

ــــــــة  ــــــــي األوالــــــــب
 الكويتية:

هيئة رايضــية وانية تتكون من كافة ااحتاداخل الوانية واأل دية الرايضــية االتخصــصــة 
 االعرتف هبا من ااحتاداخل الدولية واال الرة ابااً ألحكام الاا ون يف دولة الكويت. 

االــــــيــــــ ــــــاق  -
  :األوال

هو مدو ة االبادئ األساسية لألوالبياد، والاواعد واللوائح اليت تتبناها اللجنة 
األوالبيــة الــدوليــة، وهو الــذي حيك  ع ــل هــذه االنظ ــة وت ـــــــــــغيــل ا ركــة 
األوالبية، ويوضــح شــروط ااحتفال ابأللعاب األوالبية، وفااً للتعديالخل اليت 

 ر. ُدرى عليه، وتكون رتفذة وسارية من و ت آل 
الــــلــــجــــنــــــة  -

ــــــــة  ــــــــي األوالــــــــب
 الدولية:

جالة دولية غري حكومية، وغري رحبية، مارها مدينة لوزان بســـــــويســـــــرا، وتعد 
 االسئولة عن تعزيز األوالبياد و يادة ا ركة األوالبية يف العامل. 

ااحتــــاداخل  -
ـــرايضـــــــــــــيــــــة  ال

 الدولية:

جالاخل دولية غري حكومية تاوم إبدارة رايضـــــــــــة أو رايضـــــــــــاخل حمددة على 
الستوى العاالي، وتتوىل وضع الاواعد واللوائح اليت تعزز  زاهة هذه الرايضة ا

احملـــددة لل  ـــــــــــــاركني واالعنيني على االســـــــــــتوى الـــدويل، وتطوير الالعبني 
 احملت لني، وتنظي  البطواخل العاالية أو الاارية. 

ـــــري  - ـــــعــــــاي اال
الـــدوليـــة ذاخل 

 الصلة:

ي اق األوال  ويف النظ  األســــــاســــــية االبادئ والاواعد واألحكام االاررة يف اال
 ولوائح ااحتاداخل الرايضية الدولية.

ــــئــــــاخل  - اهلــــي
ـــرايضـــــــــــــيــــــة  ال

 الدولية:

ية  اللجنة األوالبية الدولية، اللجنة الباراالبية الدولية، وااحتاداخل الرايضـــــــــــ
 الدولية، واهليئاخل الرايضية اإل لي ية والاارية االنت ية إليالا. 

حمــــــكــــــ ــــــة  -
 الكاس:

 Court of Arbitration forالتحكي  الرايضـــــــــــي الــــدوليــــة  حمك ــــة 
Sport.) 

 (2االادة  
 أحكـــام عامـــة

مع مراعاة أحكام النظام األســـــــــــاســـــــــــي، تطبق هذه الاواعد اإلجرائية على إجراءاخل  2/1
التحكي  والوســااة أمام اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــي، وعلى وجه اتصــوص أمام 

 ااة االختصة. التحكي  أو الوس غرف
للاليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــي كافة الصـــــــالحياخل الالزمة للفصـــــــل يف االنازعاخل  2/2

التحكي  أو الوسااة، والبت يف الطلباخل  الرايضية مبا يف ذلك متديد فرتة واية غرف
 ومل يرد ب  هنا  ص يف هذه الاواعد.  التحكي  أو الوسااة اليت  د تواجالالا غرف

 ر أي من األاراف يف إجراءاخل التحكي  مع عل ه بو وع ظرف ما حيق له إذا اســـــــــــت 2/3
( أايم، ُعد ذلك 7 الل مدة ا تزيد عن ســـــــــــبعة   ومل يعرتض عليه ااعرتاض عليه،

 تنازًا منه عن حاه يف ااعرتاض على ذلك الظرف. 
 ما يدعيه.جيب على من يدعي أمرًا أن يادم كافة األدلة واالستنداخل اليت ت بت صحة  2/4

التحكي   ذا  لت هذه الاواعد اإلجرائية عن تنظي  أية مســـــــــ لة مطروحة أمام غرفإ 5/2
( ٣٨ر    أو الوســـــااة تطبق الاواعد اإلجرائية االنصـــــوص عليالا يف االرســـــوم ابلاا و 

 إبصدار  ا ون االرافعاخل االد ية والتجارية الكوييت والاوا ني االعدلة له. ١٩٨٠لسنة 
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 (3االادة  
 أو الوسااة التحكيـ غرف اإلحالـة إلـى 

حييل األمني العام االنازعة الرايضـــــــية إىل غرفة التحكي  أو الوســـــــااة االختصـــــــة وفااً ألحكام هذه 
 الاواعد اإلجرائية والنظام األساسي واللوائح والاراراخل اليت يصدرها جملس اإلدارة. 

 (4االادة  
 لغــة التحكيــ  أو الوسااة

العربية هي اللغة االعت دة يف  ظر إجراءاخل التحكي  أو اللغة  4/1
 الوسااة يف اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي. 

التحكي  أو الوســـــــــــااة اعت اد اللغة  جيوز بعد موافاة غرفة 4/2
اإلجنليزيـة أو أيـة لغـة أ رى أجنبيـة مع إرفـاق ترمجـة معت ـدة 

 هلا ابللغة العربية إذا اتفق األاراف على ذلك. 
 (5االادة  

 الت  يــل الاا و ــي لألاــراف
 .التحكي  أو الوسااة لألاراف حق ا تيار من مي لال   ا ورتً أمام غرفة

 (6االادة  
 الاا ـون الواجـب التطبيـق فـي موضـوع االنازعـة

ادا التحكي  على االنازعة مجيع الاوا ني احمللية ولوائح وأ ظ ة اهليئاخل الرايضــــــية، اســــــتن تطبق غرفة
إىل مبادئ العدالة واإل صـــــاف ومبادئ االي اق األوال ، ويف حالة عدم وجود  ص يف تلك األ ظ ة 
أو اللوائح فيجوز الرجوع إىل األ ظ ة األســــاســــية واللوائح لالحتاداخل الرايضــــية الدولية وفااً لكل 

 حالة على حدة.
 (7االادة  

 الوانية للتحكي  الرايضي ا تصاص اهليئة
مجيع  تســــــويةمبسؤولية الفصل و  هليئة الوانية للتحكي  الرايضي دون غريهاختتص ا 7/1

يف الدولـة،  واالنازعاخل ذاخل الصلة ابلرايضة وأمورها االؤسسية الرايضـية االنازعـاخل
ـــ ـــون يت والـ ـــن  أارافالا أايًّ  أحديكـ ـــية  اهليئاخلمـ ـــبيالا أو أعضائالا أوالرايضـ أو  منتسـ

ــــــــــااة أو كي التح عن اريق ك، وذلمتعا ديالا ، وعلى سبيل اال ال ا ا صر الوسـ
 يلي: ما

اللجنــة البــاراالبيــة  االنــازعــاخل اليت  ــد تن ــــــــــــ  بني اللجنــة األوالبيــة الكويتيــة و/أو 7/1/1
ااحتاداخل الرايضــــــية الوانية و/أو األ دية الرايضــــــية و/أو أعضــــــاء  و/أو الكويتية

منتســــبيالا و/أو اإلداريني و/أو  جمالس إدارهتا و/أو أعضــــاء مجعياهتا الع ومية و/أو
ني و/أو الالعبني و/أو االدربني و/أو ا كام و/أو اإلعالميني االســـــــجلني يالرايضـــــــ

و/أو الوسطاء الرايضيني و/أو منظ ي البطواخل و/أو منظ ي األحداث الرايضية 
 و/أو ال ركاخل الراعية و/أو احملطاخل والانواخل التلفزيو ية النا لة.

ذاخل البعد الدويل كالتعا د واالنازعاخل ذاخل الصـــــلة ابلرايضـــــةالرايضـــــية  االنازعاخل 7/1/2
مع اعــب أجن  أو مــدرب أجن  إذا  ص يف العاــد االطم بينال ــا على شـــــــــــرط 

 التحكي  أمام اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي. 
ذاخل بعد دويل وا عة تكون  ومنازعاخل ذاخل صــــلة ابلرايضــــةأي منازعاخل رايضــــية  7/1/3

عا د مع اعب أجن  أو مدرب أجن  إذا اتفق األاراف كتابًة على إحالتالا كالت
 للتحكي  يف اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.

أي منازعاخل تعا دية تطمالا أايً من اهليئاخل الرايضـــــية ينص العاد فيالا على شـــــرط  7/1/4
 التحكي  أمام اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.

 عاخل االتعلاة اب تصاص اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي الوائي.مجيع االناز  7/1/5
7/2 
 
 

االســـائل  تســـــــــــــــــويةالفصـــل و اهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــي مبســـؤولية  صا ختت
نازعاخل الرايضية االطروحة أمامالا. ولغرف اجلنائية فاط، وإن ارتبطت واتصلت ابال

الفصل يف  طاق ا تصاصالا فاط التحكي  يف هذه ا الة ااست رار يف التصدي و 
 ا تظار الفصل يف االسائل اجلنائية غري ازم هلا للايام بع لالا. نم  ما كا

بنظر الاراراخل االتعلاة باواعد اللعبة الفنية اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي صا ختت 7/3
 The Rules of Gameوالصادرة من اهليئاخل الرايضية االختصة ). 

 (8االادة  
 الدفـع بعـدم اا تصاص

 أمامالا بعدم ا تصاصالا.  اهيف التصدي والفصل يف الدفوع االبد  ختتص غرفة التحكي 8/1
على من يريد أن يبدي الدفع بعدم اا تصـــــــــاص، تادميه  بل الد ول يف موضـــــــــوع  8/2

 النزاع، وإا ساط حاه يف ذلك. 
ا أن تبت يف هذا الدفع بارار لغرفة التحكي  االادم أمامالا الدفع بعدم ا تصــــــــاصــــــــال 8/3

 حتكي ي أوىل أو ض ن الارار التحكي ي النالائي. 
التصدي والفصل يف مس لة ا تصاصالا من تلااء  فسالا يف أي مرحلة   لغرفة التحكي 8/4

 من مراحل النزاع التحكي ي.
يف التصــدي والفصــل يف االســائل اجلنائية فاط، وإن ارتبطت   غرفة التحكي صا ختت 8/5

التحكي  يف هذه ا الة ااســت رار يف التصــدي  واتصــلت ابالنازعاخل الرايضــية. ولغرفة
ا تظار الفصل يف االسائل اجلنائية غري  نوالفصل يف  طاق ا تصاصالا فاط م  ما كا

 ازم هلا للايام بع لالا. 
 (9االادة  

 الوسااــــة
 نزاع عط الوسااة. ا جيوز النظر يف أي منازعة مت التوصل فيالا إىل تسوية ال

 (10االادة  
 اإل طــار والتبلـيـغ

تكون كافة اإل طاراخل والبالغاخل وااتصــــــــااخل اتاصــــــــة ابهليئة الوانية للتحكي   10/1
 الرايضي عن اريق األما ة العامة للاليئة وبواسطتالا. 

ــــــــــــ   10/2 ( أو ابلصــيغة اليت حتددها األما ة على PDFتكون مجيع االكاتباخل بصــيغة الـ
الطيد اإللكرتوين االعت د من اهليئة الوانية ويكون هذا الطيد اإللكرتوين هو وســـــيلة 

 االكاتباخل واالراسالخل الواردة والصادرة من اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.
أو الفاكس مابولة، فاط يف  االســـــــــــجلاإل طاراخل وااتصـــــــــــااخل عن اريق الطيد 10/3

 ل من  الل الطيد اإللكرتوين غري ممكن. ا ااخل اليت يكون فيالا اإلرسا
تاوم األما ة العامة للاليئة الوانية ببناء وت غيل  ظام إلكرتوين لإليداع عط اإل رت ت  10/4

 (.Online Filing Platform منصة إيداع إلكرتوين 
تكون اإل طاراخل والرســـائل وااتصـــااخل االوجة إىل األاراف أو مم ليال  عن اريق  10/5

يد اإللكرتوين احملدد من  بلال  مســـــــــــباًا أو أي عنوان آ ر يت  حتديده كتابة يف الط 
 مرحلة احاة أو عن اريق منصة اإليداع اإللكرتوين.

تعتط اإل طاراخل والرســــــائل االوجالة إىل األاراف مســــــتل ة  ا ورتً إذا أرســــــلت إىل  10/6
 انية للتحكي  الرايضي.االرسل إليه عط بريده اإللكرتوين االسجل لدى اهليئة الو 

 (11االادة  
 االتزام ابالواعيــد الزمنيــة

جيب على األاراف تاد  االكاتباخل واالســـتنداخل  الل االواعيد احملددة من األما ة  11/1
 العامة للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي أو غرف التحكي  والوسااة. 

 امة للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي أو غرفتزيد االواعيد احملددة من األما ة الع ا 11/2
 ( يوماً. 14التحكي  والوسااة عن أربعة ع ر  

التحكي  والوســـــــــــااة  لغرف لألما ة العامة للاليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــــــي أو 11/3
الصـــــــالحية الكاملة يف اعتبار ما يادم من مكاتباخل أو مســـــــتنداخل ك ن مل تكن إذا 

 ددة.  دمت بعد االواعيد احمل
يبدأ حســـاب االواعيد احملددة من اليوم التايل من إرســـال الطيد اإللكرتوين من اهليئة  11/4

الوانية للتحكي  الرايضـي، وإذا صـادف هناية االيعاد احملدد عطلة رمسية امتد االيعاد 
 إىل أول يوم ع ل بعدها.

 (12االادة  
 وأتعــاب التحكيــ  والوسااةورسوم مصاريــف 

التحكي  والوســــــااة وفااً لالئحة األتعاب والرســــــوم  ورســــــومحتدد  ي ة مصــــــاريف  12/1
 الوانية للتحكي  الرايضي.  ةواالصاريف والصادر هبا  رار من جملس إدارة اهليئ

يلتزم االب التحكي  بســــــداد رســــــوم التحكي  عند تاد  الطلب التحكي ي للاليئة  12/2
إجراءاخل أو تدابري و تية أو حتفظية أو الوانية للتحكي  الرايضـــــي، ويف حال الب 

مســـتعجلة  بل ت ـــكيل غرفة التحكي  يلتزم بســـداد الرســـوم احملددة لذلك، ومجيع 
 الرسوم غري  ابلة لالسرتداد. 

يســــــدد االب التحكي  االصــــــاريف ويتح ل  اســــــر الدعوى التحكي ية كافة هذه  12/3
 االصاريف، ما مل يرد يف الارار التحكي ي  الف ذلك.

للاليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــــــي ابااً لطبيعة االنازعة و ي تالا وأمهيتالا أو إذا مت  12/4
تاد  الب أو الباخل مرتبطة ابلطلب التحكي ي األصـــــــــلي، أن تادر مصـــــــــاريف 

 وأتعاب لل حك ني إضافية. 
االختصــــة إا بعد ســــداد الرســــوم واالصــــروفاخل،   ا حتال االنازعة إىل غرفة التحكي 12/5

مســــتحق عليه منالا تو ف اإلجراءاخل  وفإذا امتنع االب التحكي  عن ســــداد ما ه
 وختطر اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي األاراف بذلك.

12/6 
7/12 

تو يع رئيس اال الورة با يت  تســلي  الارار التحكي ي إىل األاراف ابلصــيغة النالائية 
ف وأتعاب احملك ني وغريها من واالصـــاري مجملس اإلدارة إا بعد ســـداد كافة الرســـو 

 الرسوم واألتعاب االستحاة.
الوسااة، يلتزم األاراف بسداد غرفة يف حالة اتفاق األاراف على إحالة النزاع إىل 

رسوم ومصاريف الوسااة وأتعاب الوسيط أو الوسطاء مناصفًة بينال   بل ال روع 
 فيالا، مامل يتفاوا على  الف ذلك.
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 (13االادة  
 حملك يــن والوسطــاء واتبــراءأتعــاب ا

وفااً لالئحة األتعاب والرســـــــــوم واالصـــــــــاريف  ءأو اتطا ءحتدد  ي ة أتعاب احملك ني أو الوســـــــــطا
 الوانية للتحكي  الرايضي. ةالصادر هبا  رار من جملس إدارة اهليئ

 (14االادة  
 اعت اد احملكــ  أو الوسيــط أو اتبيــر

وسيطاً أو  بريا يف أي منازعة معروضة أمام اهليئة الوانية  حمك اً أوا جيوز ألي شخص أن يكون 
 للتحكي  الرايضي إا بعد اعت اده واستيفائه لل روط االنصوص عليالا يف هذه الاواعد اإلجرائية.

 (15االادة  
 التزاماخل احملكــ  والوسيــط واتبيــر

ال  مبالامال  االوكلة إليال  ابلنظام يف  يام أو اتبري طيلتزم كل من احملك  أو الوسي 15/1
األســــــــاســــــــي والاواعد اإلجرائية واللوائح والاراراخل االعت دة لدى اهليئة الوانية 

 للتحك  الرايضي وابالبادئ اآلتية: 
 وا ياد والسرية التامة.  ةاستااللياإل 15/1/1
 عدالة اإلجراءاخل االتبعة أثناء  ظر االنازعة.  15/1/2
 يف التعامل مع مجيع األاراف.  االساواة 15/1/3

 (16االادة  
 واجــب استااللية وحيــاد احملك ني والوسطاء واتطاء

جيب على احملك  أو الوســــــيط أو اتبري عند  يامه بع له أن يكون مســــــتاالً وحمايدًا  16/1
 عن األاراف مجيعاً، وأن يظل كذلك اوال فرتة  ظر النزاع. 

ود له مال ة الفصـــــل يف االنازعة أو وســـــيط معالود له مال ة جيب على كل حمك  معال 16/2
مســــاعدة األاراف يف التوصــــل إىل تســــوية ودية لل نازعة، أو  بري معالود له مال ة 
تاد  اتطة الفنية، أن يادم للاليئة الوانية للتحكي  الرايضـــي إفادة مكتوبة يفصـــح 

ى حياده واســـــــــــتاالله فيالا بكل الو ائع والظروف واألحوال واليت ميكن أن تؤثر عل
عن األاراف مجيعاً يف  ظر االنازعة. وللاليئة الوانية يف هذه ا الة إصـــــدار  رار من 
جملس اإلدارة بتنحية احملك  أو الوسيط أو اتبري إذا رأى أن هذه الظروف والو ائع 
 د تؤثر على ا يادية وااسـتاالل وجيوز لل حك  أو للوسـيط أو اتبري التنحي عن 

نازعة إذا اســـت ـــعر ا رج ألي ســـبب يراه يؤثر يف حياده واســـتاالله مع بيان  ظر اال
 األسباب اليت دعته لذلك.

 (17االادة  
 شــروط احملكــ 

للتســـــــــــجيل يف جدول احملك ني ابهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــــــي، جيب على  17/1
 االتادم أن يكون مستوفياً لل روط اآلتية: 

 على ال الادة اجلامعية يف الاا ون.  أن يكون حاصالً  17/1/1
 ( سنواخل.10أن يكون لديه  طة  ا و ية أو رايضية ا تال عن ع رة   17/1/2
  راءًة وكتابًة وحمادثًة.  أو أي لغة أجنبية أن جييد اللغة اإلجنليزية 17/1/3
األما ة، أا يكون حمكوماً عليه بعاوبة جرمية مايدة للحرية أو ماســة ابل ــرف أو  17/1/4

 عتباره. اما مل يرد إليه 
اليت تضـــــــعالا اهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــي  خلأن جيتاز اا تباراخل أو الدورا 17/1/5

 هلذا الغرض.
أن جيتاز االاابلة ال ــــــخصــــــية اليت حتددها اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــــــي هلذا  17/1/6

 الغرض. 
 لوانية للتحكي  الرايضي هلذا الغرض. سداد الرسوم االاررة من اهليئة ا 17/1/7
يفاد احملك  اعت اده من اهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــــــي إذا ختلف فيه أحد  17/2

ال روط االطلوبة للتسجيل يف جدول احملك ني، أو إذا أ ل ابلنظام األساسي أو 
ــــة للتحكي   ــــة الواني ــــل اهليئ الاواعــــد أو الاراراخل أو اللوائح االعت ــــدة من  ب

 لرايضي. ا
ي ـــرتط اســـت رارية  يد احملك  يف جدول احملك ني االعت د من  بل اهليئة الوانية  17/3

 للتحكي  الرايضي اآليت:
من اهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــي هلذا  االاررةســـداد رســـوم التجديد الســـنوية  1/3/17

 .الغرض
 تضـــــعالا اهليئة الوانية حضـــــور دورة واحدة على األ ل ســـــنوايً من الدوراخل اليت 2/3/17

 للتحكي  الرايضي هلذا الغرض أو تعت دها.
 

جيوز جمللس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــــي اإلعفاء من بعض هذه ال ــــروط  17/4
 أو كلالا وذلك بارار يصدر منه. 

 

 (18االادة  
 إجــراءاخل التسجيــل فــي جــدول احملك يــن

تسجيل ادول احملك ني االعت د من  بل اهليئة جيب على من يرغب يف ال 18/1
 الوانية للتحكي  الرايضي استيفاء اآليت: 

أن يكون مستوفياً لل روط االتطلبة يف احملك ، ما مل يعفى من بعض هذه  18/1/1
 ال روط من  بل جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي. 

 اتاص ابلتسجيل يف جدول احملك ني.  سداد الرس  االارر استالم الن وذج 18/1/2
تعبئة البيارتخل االطلوبة على الن وذج واالعدة من  بل اهليئة الوانية  18/1/3

 للتحكي  الرايضي هلذا الغرض. 
 تاد  كافة االستنداخل واألوراق االطلوبة يف الن وذج.  18/1/4
يف الن وذج للاليئة تاد  الن وذج االعب  واألوراق واالستنداخل االطلوبة  18/1/5

 الوانية للتحكي  الرايضي واستالم إيصال بذلك. 
لتسجيل ادول يف ايل األما ة العامة الن اذج االعب ة من  بل الراغبني حت 18/2

احملك ني ابهليئة الوانية للتحكي  الرايضي واألوراق واالستنداخل االطلوبة يف 
 الا.الن وذج إىل جملس إدارة اهليئة الوانية للبت في

يصدر جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي  راره بابول أو برفض  18/3
  يد االتادم ادول احملك ني. 

بعد صدور  رار جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي بابول الب  18/4
الايد يف جدول احملك ني، يلتزم االتادم بسداد رسوم الايد ادول احملك ني 

 هبا  رار من جملس اإلدارة. والصادر 
جيب على احملك  االايد ابجلدول سداد رسوم التجديد السنوية والصادرة هبا  رار  18/5

من جملس إدارة اهليئة، مع إرفاق ما يفيد حضوره لدورة تدريبية واحدة على األ ل 
 سنواي تضعالا اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي هلذا الغرض أو تعت دها.

 (19 االادة 
 رد احملك ني ومنعال  من التحكي  يف االنازعة

 حيظر على احملك   ظر أية منازعة يف األحوال اآلتية:  19/1
إذا كا ت له أو ألحد من أزواجه أو أصـــــــــــالاره، أو أ اربه ح  الدرجة الرابعة  19/1/1

 مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف االنازعة. 
أو كان  ريباً أو صــــــالرًا له إىل الدرجة الرابعة. أو  إذا كان زوجاً ألحد األاراف 19/1/2

ــًا يف  ــة اليت تكون ارف ــاخل الرايضـــــــــــي كــان أاًي من هؤاء يع ــل يف أاًي من اهليئ
 االنازعة. 

إذا كان له أو لزوجه أو ألبنائه أو ألحد أ اربه ح  الدرجة الرابعة  صـــــــــــومه  19/1/3
  ائ ة مع أحد األاراف أو أزواجال  أو أبنائال . 

إذا كان وكيالً ألحد اتصــــــــوم يف أع اله اتاصــــــــة أو وصــــــــيًا عليه أو  ي اً أو  19/1/4
مظنون وراثته له أو كان زوجاً لوصــــي أحد اتصــــوم أو الاي  عليه أو كا ت له 
صلة  رابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة هبذا الوصي أو الاي ، أو أبحد مدراء أو 

 ايضية اليت تكون ارفاً يف النزاع. أعضاء جملس إدارة أايً من اهليئاخل الر 
إذا كان  د ســـــــــــبق له مت يل أحد أاراف النزاع أو أزواجال  أو أصـــــــــــالاره  أو  19/1/5

 أ ارهب  ح  الدرجة الرابعة. 
 إذا كان  د سبق له الع ل لدى أحد األاراف.  19/1/6
 إذا كان أحد األاراف يع ل عنده.  19/1/7
ل أحد األاراف صـــــــــــلة  رابة ح  الدرجة الرابعة أو كان إذا كان بينه وبني مم  19/1/8

 زوجاً له. 
إذا كان  د اعتاد مؤاكلة أحد األاراف أو مم ليال ، أو مساكنة أو جمالسة أحد  19/1/9

 األاراف أو مم ليال ، أو كان  د تلاى من أايً منال  هدية ولو  بل االنازعة. 
 ليال  عـداوة أو مودة يرجح معالـا عـدم إذا كـان بينـه وبني أحـد األاراف أو مم 19/1/10

 استطاعته ا ك  يف االنازعة بغري ميل. 
إذا كان  د ســــبق له أن تعامل مع موضــــوع النزاع االطروح أمامه أبن أبدى رأايً  19/1/11

مســـــــــبااً عن موضـــــــــوع النزاع أبي شـــــــــكل من األشـــــــــكال مما يرجح معه عدم 
  يف االنازعة بغري ميل. اســـــــــــتطاعته ا فاظ على حياديته واســـــــــــتاالله وا ك

 ويست ىن من ذلك البحث العل ي الس لة ما.
 (20االادة  

 إجراءاخل رد احملك ني
ألي ارف من األاراف أو مم ليال  الاــا و يني ا ق يف ااعرتاض على حيــاديــة أي  20/1

إذا تبني له أن هنالك ظروف  د تؤثر يف حيادية أو   من أعضـــــــــــاء غرفة التحكي
 هة أايً منال . استاالل أو  زا

جيب أن يادم الب رد أايً من احملك ني يف شـــــــــــكٍل مكتوب، حتدد فيه الو ائع اليت  20/2
 أدخل إىل تادميه، وأن يكون م فوعاً ابألسا يد واألدلة االدع ة له. 

( أايم من اتريخ العل  ابلو ائع 7جيب تاد  الب رد أايً من احملك ني  الل ســبعة   20/3
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 سوغاخل اليت أدخل إىل تادميه وإا ساط ا ق يف تادميه. أو الظروف أو اال
جيب تاد  الب رد أايً من احملك ني إىل األما ة العامة واليت تاوم إبرساله إىل جملس  20/4

 إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي. 
ـــازعـــة  ني  20/5 يرتتـــب على تاـــد  الـــب رد أاًي من احملك ني و ف إجراءاخل  ظر االن

 لفصل فيه. ا
يت  الفصـــــــل يف الب الرد من  بل جملس إدارة اهليئة الوانية بعد اااالع على رد  20/6

 احملك  االراد رده مكتوابً، ويصدر جملس اإلدارة  راراً بابول الب الرد أو برفضه. 
يف حال  بول الب رد احملك  جيب أن يتضــــــــــ ن الارار تســــــــــ ية حمك اً بدياًل عنه   20/7

 يب األادي من  ائ ة احملك ني االعت دين لدى اهليئة الوانية.حسب الرتت
إذا مت اســتبدال احملك ، جيب أن تســت  ف اإلجراءاخل من االرحلة اليت وصــلت إليالا  20/8

  الف ذلك.    بل تاد  الب الرد، ما مل تارر غرفة التحكي

 (21االادة  
 شــروط الوسيط

ة الوانية للتحكي  الرايضــــــــي، جيب على للتســــــــجيل يف جدول الوســــــــطاء ابهليئ 21/1
 االتادم أن يكون مستوفياً لل روط اآلتية: 

 أن يكون حاصاًل على ال الادة اجلامعية.  21/1/1
 ( سنواخل. 10أن يكون لديه  طة  ا و ية أو رايضية ا تال عن ع رة   21/1/2
 ًة وحمادثًة.  راءًة وكتاب أو أي لغة أجنبية أن جييد اللغة اإلجنليزية 21/1/3
أا يكون حمكوماً عليه بعاوبة جرمية مايدة للحرية أو ماســة ابل ــرف أو األما ة،  21/1/4

 ما مل يرد إليه اعتباره. 
اليت تضـــــــعالا اهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــي  خلأن جيتاز اا تباراخل أو الدورا 21/1/5

 هلذا الغرض.
ددها اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــــــي هلذا أن جيتاز االاابلة ال ــــــخصــــــية اليت حت 21/1/6

 الغرض. 
 سداد الرسوم االاررة من اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي هلذا الغرض.  21/1/7
يفاد الوســــــيط اعت اده من اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــــــي إذا ختلف فيه أحد  21/2

نظام األساسي أو ال روط االطلوبة للتسجيل يف جدول الوسطاء، أو إذا أ ل ابل
ــــة للتحكي   ــــة الواني ــــل اهليئ الاواعــــد أو الاراراخل أو اللوائح االعت ــــدة من  ب

 الرايضي. 
ي رتط است رارية  يد الوسيط يف جدول الوسطاء االعت د من  بل اهليئة الوانية  21/3

 للتحكي  الرايضي اآليت:
ية للتحكي  الرايضـــي هلذا ســـداد رســـوم التجديد الســـنوية االاررة من اهليئة الوان 1/3/21

 .الغرض
2/3/21 

 
 

واحدة على األ ل ســـــنوايً من الدوراخل اليت تضـــــعالا اهليئة الوانية  دورة حضـــــور
 للتحكي  الرايضي هلذا الغرض أو تعت دها.

ـــة للتحكي  الرايضـــــــــــي اإلعفـــاء من بعض هـــذه  21/4 ـــة الواني جيوز جمللس إدارة اهليئ
 نه.ال روط أو كلالا وذلك  بارار يصدر م

 (22االادة  
 إجــراءاخل التسجيــل فــي جــدول الوسطاء

جيب على من يرغب يف التسجيل ادول الوسطاء االعت د من  بل اهليئة الوانية  22/1
 للتحكي  الرايضي استيفاء اآليت: 

أن يكون مســــــــتوفياً لل ــــــــروط االتطلبة يف الوســــــــيط، ما مل يعفى من بعض هذه  22/1/1
 س إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي. ال روط من  بل جمل

 سداد الرس  االارر استالم الن وذج اتاص ابلتسجيل يف جدول الوسطاء.  22/1/2
تعبئــة البيــارتخل االطلوبــة على الن وذج واالعــدة من  بــل اهليئــة الوانيــة للتحكي   22/1/3

 الرايضي هلذا الغرض. 
 االطلوبة يف الن وذج.  تاد  كافة االستنداخل واألوراق 22/1/4
تاد  الن وذج االعب  واألوراق واالســـــــــــتنداخل االطلوبة يف الن وذج للاليئة الوانية  22/1/5

 للتحكي  الرايضي واستالم إيصال بذلك. 
لتسجيل ادول الوسطاء يف ايل األما ة العامة الن اذج االعب ة من  بل الراغبني حت 22/2

ضـــي واألوراق واالســـتنداخل االطلوبة يف الن وذج إىل ابهليئة الوانية للتحكي  الراي
 جملس إدارة اهليئة الوانية للبت فيالا.

يصـــــدر جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــي  راره بابول أو برفض  يد  22/3
 االتادم ادول الوسطاء. 

الايد  بعد صــدور  رار جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــي بابول الب 22/4
يف جدول الوســطاء، يلتزم االتادم بســداد رســوم الايد ادول الوســطاء والصــادر 

 هبا  رار من جملس اإلدارة. 

جيب على الوســـيط االايد ابجلدول ســـداد رســـوم التجديد الســـنوية والصـــادرة هبا  22/5
 رار من جملس إدارة اهليئة، مع إرفاق ما يفيد حضوره لدورة تدريبية واحدة على 

  ل سنواي تضعالا اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي هلذا الغرض أو تعت دها.األ
 (23االادة  

 شـــروط اتبـــراء
للتســجيل يف جدول اتطاء ابهليئة الوانية للتحكي  الرايضــي، جيب على االتادم  23/1

 أن يكون مستوفياً لل روط اآلتية: 
 يف التخصص االطلوب. أن يكون حاصاًل على ال الادة اجلامعية  23/1/1
 ( سنواخل. 10أن يكون  د ع ل يف جمال التخصص مدة ا تال عن ع رة   23/1/2
ماســة ابل ــرف أو األما ة،  جرمية مايدة للحرية أو أا يكون حمكوماً عليه بعاوبة 23/1/3

 ما مل يرد إليه اعتباره. 
23/1/4 

 
5/1/23 

اهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــي اليت تضـــــــعالا  خلأن جيتاز اا تباراخل أو الدورا
 هلذا الغرض.

أن جيتاز االاابلة ال ــــــخصــــــية اليت حتددها اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــــــي هلذا 
 الغرض

 سداد الرسوم االاررة من اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي هلذا الغرض.  23/1/5
ي إذا ختلف فيـه أحد يفاـد اتبري اعت ـاده من اهليئـة الوانيـة للتحكي  الرايضـــــــــــ 23/2

ال ــروط االطلوبة للتســجيل يف جدول اتطاء، أو إذا أ ل ابلنظام األســاســي أو 
 الاواعد أو الاراراخل أو اللوائح االعت دة من  بل اهليئة الوانية. 

االعت د من  بل اهليئة الوانية  اتطاءي ـــــــرتط اســـــــت رارية  يد اتبري يف جدول  23/3
 للتحكي  الرايضي اآليت:

ســـداد رســـوم التجديد الســـنوية االاررة من اهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــي هلذا  1/3/23
 .الغرض

حضـــــور دورة واحدة على األ ل ســـــنوايً من الدوراخل اليت تضـــــعالا اهليئة الوانية  2/3/23
 للتحكي  الرايضي هلذا الغرض أو تعت دها.

 
ضي اإلعفاء من بعض أو كل هذه جيوز جمللس إدارة هيئة الوانية للتحكي  الراي 23/4

 ال روط وذلك بارار يصدر منه.
 (24االادة  

 إجــراءاخل التسجيــل فــي جــدول اتبــراء
جيب على من يرغب يف التســـــــــجيل ادول اتطاء االعت د من  بل اهليئة الوانية  24/1

 للتحكي  الرايضي استيفاء اآليت:
بة يف اتبري، ما مل يعفى من بعض هذه ال روط أن يكون مستوفياً لل روط االتطل 24/1/1

 من  بل جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي. 
 سداد الرس  االارر استالم الن وذج اتاص ابلتسجيل يف جدول اتطاء.  24/1/2
تعبئــة البيــارتخل االطلوبــة على الن وذج واالعــدة من  بــل اهليئــة الوانيــة للتحكي   24/1/3

 ضي هلذا الغرض. الراي
 تاد  كافة االستنداخل واألوراق االطلوبة يف الن وذج.  24/1/4
تاد  الن وذج االعب  واألوراق واالســـــــــــتنداخل االطلوبة يف الن وذج للاليئة الوانية  24/1/5

 للتحكي  الرايضي واستالم إيصال بذلك.
التســــــــجيل ادول اتطاء  يل األما ة العامة الن اذج االعب ة من  بل الراغبني يفحت 24/2

ابهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــي واألوراق واالســـتنداخل االطلوبة يف الن وذج إىل 
 جملس إدارة اهليئة الوانية للبت فيالا.

يصـــــدر جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــي  راره بابول أو برفض  يد  24/3
 االتادم ادول اتطاء. 

جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــي بابول الب الايد  بعد صــدور  رار 24/4
يف جدول اتطاء، يلتزم االتادم بســــداد رســــوم الايد ادول اتطاء والصــــادر هبا 

  رار من جملس اإلدارة.
جيب على اتبري االايد ابجلدول سداد رسوم التجديد السنوية والصادرة هبا  رار من  24/5

على  ةالوانية، مع إرفاق ما يفيد حضــــــــــوره لدورة تدريبية واحدجملس إدارة اهليئة 
 األ ل سنواًي تضعالا اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي هلذا الغرض أو تعت دها. 

 (25االادة  
 إيداع الطلب التحكي ي و يده

يرفع الطلب التحكي ي إىل اهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــــــي بناء على الب  25/1
مكتوبة تودع لدى األما ة العامة، وجيب أن ت ـــت ل صـــحيفة  االدعي بصـــحيفة

الطلـــب التحكي ي على البيـــارتخل اليت تتطلبالـــا األمـــا ـــة العـــامـــة، وعلى وجـــه 
 يلي: اتصوص ما

اســـــــــــ  االدعي ابلكامل، وصـــــــــــفته، ومالنته أو وظيفته، وموانه، وحمل ع له،  25/1/1
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طيد اإللكرتوين وأر ام وغريها من البيارتخل اليت تســـــ ح اباتصـــــال به كعنوان ال
 اهلاتف والفاكس.

اســـــــ  اال  ل الاا وين لل دعي إن وجد ابلكامل، وصـــــــفته، ومالنته أو وظيفته،  25/1/2
وموانه، وحمل ع له، وغريها من البيارتخل اليت تســــــــ ح اباتصــــــــال به كعنوان 

 الطيد اإللكرتوين وأر ام اهلاتف والفاكس. 
وصـــفته، ومالنته أو وظيفته، وموانه، وحمل ع له،  اســـ  االدعى عليه ابلكامل، 25/1/3

وغريها من البيارتخل اليت تســـــ ح اباتصـــــال به كعنوان الطيد اإللكرتوين وأر ام 
اهلاتف والفاكس. فإذا مل يكن لل دعى عليه موان أو حمل ع ل معلوم، ف  ر 

 موان أو حمل إ امة أو حمل ع ل كان له.
ى عليه إن وجد ابلكامل، وصـــــــــــفته، ومالنته أو اســـــــــــ  اال  ل الاا وين لل دع 25/1/4

وظيفته، وموانه، وحمل ع له، وغريها من البيارتخل اليت تســــــ ح اباتصــــــال به 
 كعنوان الطيد اإللكرتوين وأر ام اهلاتف والفاكس.

 تعيني موان خمتار لل دعي يف الكويت، إذا مل يكن له موان فيالا. 25/1/5
 ع حمل النزاع.وصف د يق لل وضوع وللو ائ 25/1/6
25/1/7 
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 وأسا يدها وأساسالا الاا وين. ،الطلباخل االطلوب البت فيالا
، وصور عنالا االستنداخل واألدلة االؤيدة للطلباخل الواردة يف الطلب التحكي ي

 بعدد األاراف.
يف حالة الرغبة يف ااســــــــتناد ل ــــــــالادة ال ــــــــالود فيجوز أن يتضــــــــ ن الطلب 
التحكي ي  ائ ة ببيارتخل ال ـــــــالود الذين يريد االدعي ااســـــــتعا ة ب ـــــــالادهت  
حتتوي على أمسائال ، جنســـــــــــياهت ، ولغاهت ، وعناوينال ، وبيان ملخص للو ائع 

 اليت سوف ي الدون هبا.
كــا ــت االنــازعــة حتتــاج لالســـــــــــتعــا ــة خبطة، مع حتــديــد  وع اتطة   حتــديــد مــا إذا

 االطلوب ااستعا ة هبا وارتبااالا مبوضوع النزاع.
اســـــــــــ  مجيع األشـــــــــــخاص الطبيعيني وااعتباريني الذين يرد ذكره  يف الطلب 

، ومالنتال  أو وظيفتال ، وموانال ، وحمل ع لال ،  التحكي ي ابلكامل، وصفتال
اليت تســـ ح اباتصـــال هب  كعنوان الطيد اإللكرتوين وأر ام وغريها من البيارتخل 

 اهلاتف والفاكس.
 حتديد الاي ة االالية لل طالبة.

 إثباخل سداد رسوم ومصاريف الطلب التحكي ي.
التحكي  منه سواء أكان ثالثي غرفةا تيار العدد الذي يرغب االدعي ت كيل 

 أم فردي.
ن اجلدول االعت د لل حك ني من ترشـــــــــــيح حمك  فرد ياوم االدعي اب تياره م

  بل اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.
 عرض الوسااة على االدعى عليه  ل النزاع معه ودايً.

الوسااة منه سواء أكان ثالثي  غرفةا تيار العدد الذي يرغب االدعي ت كيل 
 أم فردي.

ن  بل ترشــيح وســيط فرد ياوم االدعي اب تياره من اجلدول االعت د للوســطاء م
 اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.

25/2 
 
 

تودع صــــــــــحيفة الطلب التحكي ي ومرفااهتا لدى األما ة العامة للاليئة الوانية 
للتحكي  الرايضـــــي عط الطيد اإللكرتوين االعت د أو يف ســـــجل  اص يعد هلذا 

 الغرض.
25/3 
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ب التحكي ي االادمة من بفحص ومراجعة أولية لصــــــحيفة الطل تاوم األما ة العامة
االدعي للت كد من اســــــــــتيفائالا للبيارتخل واالســــــــــتنداخل االطلوبة وذلك وفاًا للنظ  
الاا و ية الواردة يف هذه الاواعد اإلجرائية والنظام األســــــاســــــي واللوائح والاراراخل 

 الوانية للتحكي  الرايضي. الصادرة واالعت دة من  بل جملس إدارة اهليئة
 صـــــــــــحيفة الطلب التحكي ي االادمة من االدعية العامة أن إذا وجدخل األما 

غري مكت لة البيارتخل االطلوبة أو غري مو عة منه أو غري مادمة من مم ل  ا وين 
صــحيفة الطلب التحكي ي الادمالا ومنحه ماللة زمنية هلكان هلا ا ق يف إعادة 

  رى.( أايم استيفاء النوا ص وإيداع الصحيفة مرة أ7سبعة   زا تتجاو 
 صـــــــــــحيفة الطلب التحكي ي االادمة من االدعيإذا وجدخل األما ة العامة أن  25/5

مكت لة البيارتخل االطلوبة ومو عة منه أو مادمة من مم ل  ا وين له وجب عليالا 
 ( أايم للرد عليالا.7سبعة   زماللة زمنية ا تتجاو  إعالهنا لل دعى عليه  الل

 (26االادة  
  ي و يدهالرد على الطلب التحكي

 زيلتزم االــدعى عليــه ابلرد على الطلــب التحكي ي  الل مــدة زمنيــة ا تتجــاو  26/1
بصــــــــحيفة مكتوبة تودع  التحكي ي من اتريخ إعال ه ابلطلب( أايم 7ســــــــبعة  

لدى األما ة العامة، وجيب أن ت ـــــــت ل صـــــــحيفة الرد على الطلب التحكي ي 
 يلي: ى وجه اتصوص ماعلى البيارتخل اليت تتطلبالا األما ة العامة، وعل

اســـ  االدعى عليه ابلكامل، وصـــفته، ومالنته أو وظيفته، وموانه، وحمل ع له،  26/1/1

وغريها من البيارتخل اليت تســـــ ح اباتصـــــال به كعنوان الطيد اإللكرتوين وأر ام 
 اهلاتف والفاكس.

أو  اســـــــــــ  اال  ل الاا وين لل دعى عليه إن وجد ابلكامل، وصـــــــــــفته، ومالنته 26/1/2
وظيفته، وموانه، وحمل ع له، وغريها من البيارتخل اليت تســــــ ح اباتصــــــال به 

 كعنوان الطيد اإللكرتوين وأر ام اهلاتف والفاكس. 
 تعيني موان خمتار لل دعى عليه يف الكويت، إذا مل يكن له موان فيالا. 26/1/3
 باخل االدعي.الرد ببيان دفاع مدع  ابألسا يد واألسس الاا و ية على ال 26/1/4
26/1/5 
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، االســــــــتنداخل واألدلة االؤيدة للرد على الطلباخل الواردة يف الطلب التحكي ي
 وصور عنالا بعدد األاراف.

االطلوبة متضـــــ نةف لكافة البيارتخل أية الباخل ماابلة لل دعى عليه إن وجدخل، 
  دمت منه ابتداء كطلباخل يف صحيفة الب حتكي ي. والرسوم ك ا لو

يف حالة الرغبة يف ااســــــتناد ل ــــــالادة ال ــــــالود فيجوز أن يتضــــــ ن الرد على 
الطلب التحكي ي  ائ ة ببيارتخل ال ــــــالود الذين يريد االدعى عليه ااســــــتعا ة 

ياهت ، ولغاهت ، وعناوينال ، وبيان ملخص ب ـــالادهت  حتتوي على أمسائال ، جنســـ
 للو ائع اليت سوف ي الدون هبا.

حتــديــد مــا إذا كــا ــت االنــازعــة حتتــاج لالســـــــــــتعــا ــة خبطة، مع حتــديــد  وع اتطة 
 االطلوب ااستعا ة هبا وارتبااالا مبوضوع النزاع.

اســـــــ  مجيع األشـــــــخاص الطبيعيني وااعتباريني الذين يرد ذكره  يف الرد على 
، ومالنتال  أو وظيفتال ، وموانال ، وحمل  ب التحكي ي ابلكامل، وصــــفتالالطل

ع لال ، وغريهـــا من البيـــارتخل اليت تســـــــــــ ح اباتصـــــــــــــال هب  كعنوان الطيـــد 
 اإللكرتوين وأر ام اهلاتف والفاكس.

التحكي  منه غرفةاالوافاة على ا تيار العدد الذي يرغب االدعي ت ـــــــــــكيل 
 سواء أكان ثالثي أم فردي.

ة أو الرفض على ترشـــــــــــيح االــدعي لل حك  الفرد والــذي  ــام االــدعي االوافاــ
اب تيـــاره من اجلـــدول االعت ـــد لل حك ني من  بـــل اهليئـــة الوانيـــة للتحكي  

التحكي  غرفةالرايضـــــي، واالذكور يف الطلب التحكي ي، م  ما كان ت ـــــكيل 
 مكون من حمك  فرد.

ول االعت د لل حك ني ترشــــــــــيح حمك  فرد ياوم االدعى عليه اب تياره من اجلد
التحكي  غرفةمن  بل اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــــــي، م  ما كان ت ــــــكيل 

 مكون من ثالثة حمك ني.
 االوافاة على عرض الوسااة االادم من االدعي  ل النزاع معه ودايً.

الوســــــــــااة منه غرفةاالوافاة على ا تيار العدد الذي يرغب االدعي ت ــــــــــكيل 
 م فردي.سواء أكان ثالثي أ

االوافاة أو الرفض على ترشـــــــــــيح االدعي للوســـــــــــيط الفرد والذي  ام االدعي 
اب تيـــاره من اجلـــدول االعت ـــد للوســـــــــــطـــاء من  بـــل اهليئـــة الوانيـــة للتحكي  
الرايضـــــــــــي، والــــذي ذكره يف الطلــــب التحكي ي، م  مــــا كــــان ت ـــــــــــكيــــل 

 الوسااة مكون من وسيط فرد.غرفة
اب تياره من اجلدول االعت د للوسطاء من ترشيح وسيط فرد ياوم االدعى عليه 

الوسااة مكون غرفة بل اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي، م  ما كان ت كيل 
 من ثالث وسطاء.

26/2 
 
 

تودع صــحيفة الرد على الطلب التحكي ي ومرفااهتا لدى األما ة العامة للاليئة 
أو يف ســـــــجل  اص الوانية للتحكي  الرايضـــــــي عط الطيد اإللكرتوين االعت د 

 يعد هلذا الغرض.
26/3 
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بفحص ومراجعـــة أوليـــة لصـــــــــــحيفـــة الرد على الطلـــب  تاوم األمـــا ـــة العـــامـــة
التحكي ي االادمة من االدعى عليه للت كد من استيفائالا للبيارتخل واالستنداخل 

الاا و ية الواردة يف هذه الاواعد اإلجرائية والنظام  االطلوبة وذلك وفااً للنظ 
 ألســـــاســـــي واللوائح والاراراخل الصـــــادرة واالعت دة من  بل جملس إدارة اهليئةا

 الوانية للتحكي  الرايضي.
صــــحيفة الرد على الطلب التحكي ي االادمة من إذا وجدخل األما ة العامة أن 

غري مكت لة البيارتخل االطلوبة أو غري مو عة منه أو غري مادمة  االدعى عليه
صــــحيفة الرد على الطلب التحكي ي ا ا ق يف إعادة من مم ل  ا وين له كان هل

( أايم اسـتيفاء النوا ص وإيداع 7سـبعة   زالادمالا ومنحه ماللة زمنية ا تتجاو 
الصـــــــــــحيفة مرة أ رى. ويف حال عدم التايد ابالدة الســـــــــــالفة حيال الطلب 

 التحكي ي لغرفة التحكي  االختصة للفصل فيه.
26/5 

 
 
 

6/26 
 
 

صـــــــــــحيفة الرد على الطلب التحكي ي ومرفااهتا ألما ة العامة أن إذا وجدخل ا
مكت لة البيارتخل االطلوبة ومو عة منه أو مادمة من  االادمة من االدعى عليه

سبعة  زماللة زمنية ا تتجاو  مم ل  ا وين له، وجب عليالا إعالهنا لل دعي  الل
 ( أايم للرد عليالا.7 

صـــــــــــحيفــة الرد على الطلــب مــذكرة  ورد يف ابلتعايــب على مــا ييلتزم االــدع
 ز الل مــدة زمنيــة ا تتجــاو  التحكي ي ومرفاــاهتــا واالاــدمــة من االــدعى عليــه

 من اتريخ إعال ه هبا.( أايم 7سبعة  



 م 30/8/2020 -هـ  1442 حمرم 11ألحد ا                     56              والستون     السادسةالسنة  1498 الكويت اليوم العدد

مذكرة الرد االادمة من االدعي  تعايبه النالائي على االدعى عليه بتاد  يلتزم 7/26
  ه هبا.من اتريخ إعال( أايم 7سبعة   ز الل مدة زمنية ا تتجاو 

 
 (27االادة  
 التحكيــ غرفةت كيــل أعضــاء 

ت ـــــــــــكـل غرفـة التحكي  من ثالثـة حمك ني كـ صــــــــــــل عـام، وجيوز بنـاًء على اتفـاق  27/1
 من حمك  فرد.   األاراف أن ت كل غرفة التحكي

ـــازعـــة جيـــب أن حتـــال إىل حمك  فرد،  27/2 يجـــب على فإذا اتفق األاراف على أن االن
 تيار احملك  من اجلدول االعت د لل حك ني من  بل اهليئة الوانية األاراف الايام اب

( أايم من اتريخ 7للتحكي  الرايضـــــــــــي وذلك يف  الل مدة ا تزيد عن ســـــــــــبعة  
 اتفا ال . 

( أايم من اتريخ 7إذا ف ـــــل األاراف على تســـــ ية حمك  فرد  الل مدة الســـــبعة   27/3
تعيني هذا احملك  الفرد حســـــــــــب الرتتيب اتفا ال ، ياوم جملس إدارة اهليئة الوانية ب

 األادي من  ائ ة احملك ني االعت دين لدى اهليئة الوانية وإ طار األاراف بذلك.
م ـــــكلة من ثالثة حمك ني، التزم كل ارف من   إذا متت إحالة االنازعة إىل غرفة حتكي 27/4

اجلدول االعت د األاراف بتســــ ية حمك ًا من جا به على أن يكون هذا احملك  مايد يف 
( 7لل حك ني ابهليئة الوانية للتحكي  الرايضــي وذلك  الل مدة ا تزيد عن ســبعة  

أايم من اتريخ تاد  الب التحكي  ابلنســـــبة لل دعي ومن اتريخ اإل طار به ابلنســـــبة 
لل دعى عليه. هذا و تار جملس إدارة اهليئة الوانية احملك  االرجح ال الث حســـــــــــب 

( 7من  ائ ة احملك ني االعت دين لدى اهليئة الوانية  الل ســــــــــبعة   الرتتيب األادي
أايم من اتريخ ا تيار كل من األاراف لل حك  من  بله، ويكون هذا احملك  االرجح 

 ال الث يف مجيع األحوال هو رئيس اهليئة التحكي ية اليت تنظر النزاع.
ن جا به  الل االدة احملددة، إذا ف ــــــــل أايً من األاراف يف تســــــــ ية احملك  الفرد م 27/5

ياوم جملس إدارة اهليئة الوانية بتعيني هذا احملك  حسب الرتتيب األادي من  ائ ة 
 احملك ني االعت دين لدى اهليئة الوانية  يابة عنه و طر بذلك.

 (28االادة  
 ت كيل أعضاء غرفة التحكي  يف حالة تعدد االدعني أو االدعى عليال 

يف الطلــب التحكي ي جيــب أن  د االــدعني أو االــدعى عليال  ابتــداءيف حــال تعــد 28/1
تكون اهليئة التحكي ية اليت تنظر النزاع م ــــــكلة من ثالثة حمك ني يت  ا تياره  

 على الوجه اآليت: 
حمك  معت د من  بلال  ب ـــــرط أن يكون  أن ياوم االدعني اباتفاق على تســـــ ية 28/1/1

 حك ني ابهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــــــي، معت د ومايد ابجلدول االعت د لل
 ( أايم من اتريخ الب التحكي . 7وذلك  الل مدة ا تزيد عن سبعة  

حمك  معت د من  بلال  ب ـــــرط أن  أن ياوم االدعى عليال  اباتفاق على تســـــ ية 28/1/2
يكون معت ــــد ومايــــد ابجلــــدول االعت ــــد لل حك ني ابهليئــــة الوانيــــة للتحكي  

( أايم من اتريخ إ طاره  7ك  الل مدة ا تزيد عن ســــــــــبعة  الرايضــــــــــي، وذل
 بطلب التحكي . 

ياوم جملس إدارة اهليئـة الوانيـة بتعيني احملك  االرجح ال ـالـث حســــــــــــب الرتتيـب  28/1/3
األاــدي من  ــائ ــة احملك ني االعت ــدين لــدى اهليئــة الوانيــة على أن يكون هــذا 

تحكي يــــة اليت تنظر النزاع يف كــــل احملك  االرجح ال ــــالــــث هو رئيس اهليئــــة ال
( أايم من اتريخ ا تيار كل 7األحوال، وذلك  الل مدة ا تزيد عن ســـــــــــبعة  

 األاراف حملك يال . 
احملك  الفرد من  يف حال ف ـــــــــــل أايً من االدعني أو االدعى عليال  يف تســـــــــــ ية 28/2

هــذا احملك  جــا بال   الل االــدة احملــددة، ياوم جملس إدارة اهليئــة الوانيــة بتعيني 
الفرد حســــــب الرتتيب األادي من  ائ ة احملك ني االعت دين لدى اهليئة الوانية 

  يابًة عنال  وأ طاره  بذلك.
 (29االادة  

 اإلحالة والضــ 
دم الــب حتكي ي جــديــد، وكــان مرتبط ومتعلق بو ــائع ممــاثلــة لتحكي  منظور  ُــ إذا  29/1

للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي ابتداء،  أمام اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي، جاز
اليت تنظر هذا الطلب اجلديد أن تارر من تلااء  فســـــــــــالا أو بناء   أو لغرفة التحكي

  على الب مادم من أحد األاراف إحالة هذا الطلب اجلديد إىل غرفة التحكي
 االنظور أمامالا الطلب اال اثل. 

جلديد أن تصـــدر  رارها بابول الضـــ  احملال إليالا هذا الطلب ا  وعلى غرفة التحكي
م  ما رأخل متاثل يف الو ائع، أو برفض الضــــ  م  مل ترى متاثل يف الو ائع، ب ــــرط 

 أن يكون الارار مسبب. 
 
 

 (30االادة  
 اإلد ال

إد ـــال   إذا رغـــب أحـــد أاراف النزاع التحكي ي االنظور أمـــام غرفـــة التحكي 30/1
 ه اآليت: ارف اثلث تصومة التحكي ، وجب علي

 اليت تنظر النزاع.   تاد  الب اإلد ال إىل غرفة التحكي 30/1/1
الطرف االراد إد اله بصــــــــحيفة اإلد ال  الل مدة ا تزيد عن ع ــــــــرة  النإع 30/1/2

 ( أايم م ت لة على أسباب اإلد ال.10 
د ال ماللة زمنية للطرف االراد إد اله للرد على صحيفة اإل  حتدد غرفة التحكي 30/1/3

 ( سبعة أايم من اتريخ عل ه ابلطلب. 7مبا ا يزيد عن  
 يف الب اإلد ال ض ن الارار التحكي ي.  تفصل غرفة التحكي 30/1/4

 (31االادة  
 التد ل

،  إذا رغب ارف اثلث التد ل يف النزاع التحكي ي االنظور أمام  غرفة التحكي 31/1
 وجب عليه اآليت: 

 اليت تنظر النزاع.  ل إىل غرفة التحكيتاد  الب التد  31/1/1
 تاد  الب التد ل  بل إ فال ابب االرافعة.  31/1/2
 إيداع  سخة مكتوبة من البه م فوعة أبدلته وأسا يده الداع ة لطلبه.  31/1/3
 كطلب حتكي ي.   سداد رس  الب التد ل ك ا لو كان مادم ابتداء 31/1/4
 ب التد ل ض ن الارار التحكي ي.يف ال  تفصل غرفة التحكي 31/1/5

 (32االادة  
 جلســة ااست اع

 تالــاء من تبــادل االــذكراخل أو االكــاتبــاخل بني األاراف، يكون لرئيس غرفــة فور اإل 32/1
التحكي  أو الوســـــــااة يف ا ااخل اليت يادرها إصـــــــدار  راره ابســـــــتدعاء األاراف 

 اع أو حتايق.أو الوسااة يف جلسة است   لل  ول أمام غرفة التحكي
أو   جيب على كل األاراف ااستجابة لطلب ااستدعاء الصادر من غرفة التحكي 32/2

 الوسااة. 
الايام  أو الوســـــــــــااة أو من ينيبه من أعضـــــــــــاء الغرفة  يتوىل رئيس غرفة التحكي 32/3

اباست اع أو التحايق مع إعداد حمضر بذلك ويو ع عليه من توىل وحضر جلساخل 
 التحايق من األاراف على أن يض  هذا احملضر اللف النزاع. ااست اع أو

لألاراف ا ق يف ا تيار من مي لال   ا ورتً يف جلســـة ااســـت اع أو التحايق، ولغرفة  32/4
 أو الوسااة إلزام من ترى حضوره من األاراف شخصياً هلذه اجللساخل.   التحكي

اليت تســــتخدم فيالا لغة أجنبية وذلك  جيوز أن تكون هنالك ترمجة فورية يف ا ااخل 32/5
 أو الوسااة.  حسب ا تراه غرفة التحكي

 جيب أن تكون كافة هذه اجللساخل مدو ة.  32/6
تكون مجيع االعلوماخل اليت تادم من األاراف يف اجللســــاخل ســــرية، وجيب على من  32/7

ف يطلع عليالا عدم ك ــــــف أو إف ــــــاء ما جاء فيالا، ما مل يتفق األاراف على  ال
 أو الوسااة.   ذلك وب رط موافاة غرفة التحكي

مجيع جلســــاخل التحكي  أو الوســــااة ســــرية ومغلاة، فال جيوز ألي ارف آ ر غري  32/8
أاراف النزاع التحكي ي ومم ليال  حضــــورها، ما مل يتفق األاراف على  الف ذلك 

 أو الوسااة.  وب رط موافاة غرفة التحكي
، فراها غرفة التحكي  أو الوســـــــــــااة، بعد إ طارها لألاراجيوز يف ا ااخل اليت ت 32/9

عاد اجللســــــاخل مع األاراف وال ــــــالود واتطاء وغريه  ممن تراه ازماً للفصــــــل يف 
 موضوع النزاع عن اريق وسائل ااتصال والتانياخل اإللكرتو ية ا دي ة.

 (33االادة  
 واجـــب التعـــاون

 دون أت ري.   ت ال لاراراخل والباخل غرفة التحكيعلى كافة األاراف ومم ليال  اام 33/1
ـــال أي ارف من  ءلغرفـــة التحكي  تاـــدير اجلزا 33/2 ـــب على عـــدم امت  اإلجرائي االرتت

 األاراف أو من مي لال  هلا.
 (34االادة  

 أدلــة اإلثبــاخل
 ياع عبء اإلثباخل على الطرف االدعي.  34/1
من أدلة ومســـــــتنداخل وتصـــــــل إىل  رارها على ما يطرح أمامالا   تايي  غرفة التحكي 34/2

 أسس  ا و ية. 
لغرفة التحكي  من تلااء  فســــــــالا رفض أو اســــــــتبعاد أي دليل أو مســــــــتند أو  وزجي 34/3

شاهد، إذا تبني هلا أ ه غري ذي صلة مبوضوع النزاع االنظور أمامالا، أو أن من ش  ه 
 أن يسبب أت ريًا غري مطر للفصل مبوضوع النزاع.
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 (35دة  االا
 اتبــراء

جيب عند الب أايً من األاراف ااســـــتعا ة خببري أو خبطاء أن يادم هذا الطلب إىل  35/1
كتابًة، وأن يكون م ــفوعاً ببيان جمال ااســتفادة من اتطة وارتبااالا    غرفة التحكي

 مبوضوع النزاع. 
ســـــــــــتعــا ــة يتح ــل الطرف الــذي  ــدم الــب ااســـــــــــتعــا ــة ابتطة تكــاليف تلــك اا 35/2

 واالنصوص عليالا يف ائحة األتعاب والرسوم واالصاريف. 
 راراً اب تيار اتبري أو اتطاء االطلوب ااســــــتعا ة خبدماهت ،   تصــــــدر غرفة التحكي 35/3

على أن يكو وا من ضـــــــــــ ن اجلدول االعت د من اهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــــــي 
 وحتدد له أو هل  مالامال  االوكلة هل . 

 جيب أن يكون اتبري مستاالً وحمايدًا يف أدائه لل ال ة االوكلة إليه.  35/4
أن يادم   جيب على اتبري  بل ممارســـــــــــته الالامه االوكلة إليه من  بل غرفة التحكي 35/5

فيه عن كل ما من شـــــــ  ه أن يؤثر على اســـــــتاالليته وحياده  يبنيإفصـــــــاحاً مكتوابً، 
 ليه. و زاهته يف أداءه الال ته االوكلة إ

35/6 
 
 

7/35 

أن ما ورد يف اإلفصـــــاح االادم من اتبري من شـــــ  ه أن يؤثر   إذا رأخل غرفة التحكي
 حياديته وجب عليالا تعيني  برياً آ رًا بداً عنه.  على استاالليته أو

لغرفة التحكي  من تلااء  فســـــــــــالا ااســـــــــــتعا ة خببري أو أك ر م  ارأتخل ذلك  جيوز
 اتطة الن تراه من الطرفني. ب ل الغرفة أتعاضرورايً يف االنازعة، وحت

 
 (36االادة  

 ال الــود
جيب عند الب أايً من األاراف ااستعا ة ب الادة ال الود أن يادم هذا الطلب  36/1

 أن يكون هذا الطلب م فوعاً ابآليت:  ، على كتابة إىل غرفة التحكي
عا ة ب ـــــــالادهت  حتتوي على  ائ ة ببيارتخل ال ـــــــالود الذي يرغب الطرف ااســـــــت 36/1/1

 أمسائال ، جنسياهت ، ولغتال ، وعناوينال . 
 بيان ااستفادة من شالادهت  وارتبااالا مبوضوع النزاع.  36/1/2

 التحكي .غرفةملخصاً مكتوابً ل الاداخل ال الود واليت سوف يدلون هبا أمام  3/1/36
 (37االادة  

 الف ــل فــي إتبــاع اإلجــراءاخل
اضــــــــت االاللة الزمنية وف ــــــــل االدعي عليه يف تاد  بيان دفاعه أو الرد دون إذا ا  37/1

ا ق والصـــــــــــالحيــة الكــاملــة يف ااســـــــــــت رار يف   عــذر مابول كــان لغرفــة التحكي
 اإلجراءاخل التحكي ية وإصدار الارار التحكي ي. 

دون تاد  إذا مت إبالغ أحد األاراف وفاًا الا  صـــــت عليه هذه الاواعد ومل حيضـــــر وذلك  37/2
عذر مابول كان لغرفة التحكي  ا ق والصـــــــــــالحية الكاملة يف ااســـــــــــت رار يف اإلجراءاخل 

 التحكي ية وإصدار الارار التحكي ي االناسب حسب ا تاتضيه ظروف النزاع.
 (38االادة  

 أتجيــل إجــراءاخل التحكيــ 
ضـــ ن أســـبااًب وتطيراخًل يت -من تلااء  فســـالا أو بناء على الب  -  جيوز لغرفة التحكي 38/1

 ( يومًا. 30واضحًة أتجيل إجراءاخل التحكي  لفرتة زمنية ا تتجاوز ثالثون  
 مد األجل السابق الدة مماثلة بارار مسبب.   وجيوز لغرفة التحكي 38/2

 (39االادة  
 التدابري واإلجراءاخل الو تية والتحفظية واالستعجلة

   بل ت كيل غرفة التحكي  
ااخل الضــــرورة، جيوز للطرف الذي يريد اختاذ إجراء أو تدبري مؤ ت أو حتفظي أو يف ح 39/1

 مستعجل  بل ت كيل غرفة التحكي  أن يادم البًا بذلك إىل األما ة العامة.
إذا  دم الطلب على الوجه السابق تعني على األمني العام، تعيني حمك  فرد من اجلدول  39/2

 ساعة للبت يف موضوع الطلب االادم.  48ز وعلى وجه السرعة ومبا ا يتجاو 
على احملك  االعني اختـاذ اإلجراء أو التــدبري االؤ ـت أو التحفظي أو االســـــــــــتعجــل  39/3

 ساعة. 48ا يتجاوز  إصدار  راره على وجه السرعة ومبا
ا يؤثر صـــــــــــــدور  رار احملك  ابختـــاذ اإلجراء أو التـــدبري االؤ ـــت أو التحفظي أو  39/4

على النحو السالف على الارار التحكي ي االوضوعي الفاصل يف أصل  االستعجل
 النزاع.

إذا أصــــــــــدر احملك   راره يف  بول الب اإلجراء أو التدبري االؤ ت أو التحفظي أو  39/5
االســــتعجل على النحو الســــالف، جيب عليه أن يبني األســــباب اليت دعته إلصــــدار 

 م ل هذا الارار ولو ب كل موجز.
ا  دم الب اإلجراء أو التدبري االؤ ت أو التحفظي أو االســـــــــــتعجل  بل تاد  إذ 39/6

على إصـــداره، وجب على االب األمر أن احملك  الب التحكي  يف االنازعة ووافق 

( ســــبعة أايم 7يودع الب التحكي  يف االنازعة االوضــــوعية  الل مدة ا تزيد عن  
ابختاذ اإلجراء أو التدبري االؤ ت أو من صـــــــــــدور الارار ابالوافاة، وإا أعتط األمر 

 التحفظي أو االستعجل ك ن مل يكن. 
 

39/7 
 
 

    بعد ت كيل غرفة التحكي
جيوز لغرفة التحكي  احملال إليالا الب التحكي  يف منازعة موضــــوعية بعد ت ــــكيلالا 

أن أتمر مبـــا تراه من إجراءاخل أو  -على الـــب أي ارف من األاراف  بنـــاء –
 أو حتفظية أو مستعجلة تاتضيالا ظروف النزاع وتراها ضرورية.تدابري و تية 

عند  ظر الب اختاذ إجراء أو تدبري و يت أو حتفظي أو   جيب على غرفة التحكي 39/8
 مستعجل أن تتحاق من توافر ال روط اآلتية: 

ازعة أن يكون هذا اإلجراء أو التدبري الو يت أو التحفظي أو االســــتعجل متعلااً ابالن 39/8/1
 االنظورة. 

39/8/2 
 
 

أن عـــدم إصـــــــــــــدار األمر ابختـــاذ هـــذا اإلجراء أو التـــدبري الو يت أو التحفظي أو 
االســـتعجل  د يرتتب عليه احت الية و وع ضـــرر، أو  د يرتتب عليه مســـاس بع لية 

 التحكي .
39/9 

 
 
 

10/39 

ــًا  إذا  ــدم جراء أو بعــد ا عاــادهــا اختــاذ اإل  غرفــة التحكيأمــامأحــد األاراف الب
التدبري الو يت أو التحفظي أو االســــــتعجل جيب عليالا إصــــــدار  رارها ب ــــــ  ه على 

 ساعة من و ت تادميه. 48وجه السرعة ومبا ا يتجاوز 
ابختـــــاذ اإلجراء أو التـــــدبري الو يت أو التحفظي أو   ا يؤثر  رار غرفـــــة التحكي

 الفاصل يف أصل النزاع. االستعجل على النحو السالف على الارار التحكي ي االوضوعي
 راراً بابول اإلجراء أو التدبري االؤ ت أو التحفظي أو   إذا اصـــــدرخل غرفة التحكي 39/11

 االستعجل على النحو السالف، جيب عليالا تسبيب ذلك ولو ب كل موجز.
جيوز لغرفـــة التحكي  اليت اصـــــــــــــدرخل األمر ابختـــاذ اإلجراء أو التـــدبري الو يت أو  39/12

  -بناء على الب أحد األاراف أو من تلااء  فســـــالا  -و االســـــتعجل  التحفظي أ
 أن تعدل أو تعلق أو تنالي  رارها السالف بارار جديد ب رط أن يكون مسبباً.

 (40االادة  
 إ فال بــاب االرافعــة

 راراً تعلن فيه إهناء االرافعة وهتيئة االنازعة للحك  فيالا   غرفة التحكي تصـــــــــــدر 40/1
ط أن األاراف  د منحوا فرصـــــــــــة كافية إلبداء أ واهل  وتاد  كل ما عندما تعت

 لديال  من أدلة والباخل ودفوع.
ة علغرفة التحكي  بعد إ فال ابب االرافعة أن تصدر  رارها إبعادة فتح ابب االراف 40/2

 على الب من أحد األاراف. سواء أكان ذلك من تلااء  فسالا أو بناء
 (41االادة  
 حكي يالارار الت

 
 رارها يف جلســــــــــة مغلاة ابإلمجاع أو أبغلبية   تصــــــــــدر غرفة التحكي 41/1

 احملك ني. 
جيب أن يكون  رار غرفة التحكي  مكتوابً، وأن ي ت ل بوجه  اص  41/2

على اتر ه ومكان إصداره، وأارافه وعرض ملخص الو ائع 
 واالستنداخل االادمة، وأسباب الارار ومنطو ه، وتو يع رئيس غرفة

 واألعضاء.  التحكي
 جيب أن يكون  رار التحكي  مسبباً إا يف ا ااخل التالية:  41/3
 على إهناء النزاع التحكي ي ُصلحاً. األارافإذا اتفق  41/3/1
يف حااخل التحكي  االستعجل  إذا كان االطلوب إجراء أو تدبريًا  41/3/2

يف هذه ا الة أن   و تياً أو حتفظياً أو مستعجاًل( فعلى غرفة التحكي
 تبني األسباب اليت استند إليالا الارار التحكي ي ولو ب كٍل موجز.

( يومًا من 30جيب أن يصدر الارار التحكي ي يف موعد أ صاه ثالثون   41/4
، وميكن الت ديد إىل فرتة  اتريخ إ فال ابب االرافعة أمام غرفة التحكي

 طر به   ار من غرفة التحكي( يوماً بار 14أ رى ا تتجاوز أربعة ع ر  
 مجيع األاراف. 

ويف حال عدم إصدار الارار التحكي ي  الل األجل السالف يصدر 
 رار من جملس اإلدارة بناء على عرض األمني العام بت ديد األجل أو 

 يراه مناسبًا. ابختاذ ما
41/5 
 

 تن ر الاراراخل التحكي ية على مو ع اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي
 اإللكرتوين جماللة من حيث األمساء.

 (42ادة  اال
 تفسيــر  ــراراخل التحكيــ 

إذا و ع يف الارار التحكي ي غ وض أو لبس، أو كان الارار غري واضــــــــــح االنطوق  42/1
لألاراف، جاز ألي من األاراف تاد  الب مكتوب بذلك يادم ألمني عام اهليئة 
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( ع ــــــــــرون يوماً من اتريخ 20تجاوز  الوانية للتحكي  الرايضــــــــــي  الل مدة ا ت
اســــــــتالم الارار التحكي ي، وحيال هذا الطلب إىل اهليئة التحكي ية اليت أصــــــــدرخل 

( ع ـــــــــــرة أايم إلصـــــــــــدار الارار 10الارار التحكي ي مع إمالاهلا مدة ا تتجاوز  
 والذي يعد جزء ا يتجزأ من الارار التحكي ي.  -بغري مرافعة  -التفسريي 

 اراف ابلارار التفسريي فور صدوره. طر األ 42/2
 (43ادة  اال

 تصحيــح األ طاء االادية الواردة يف  ــراراخل التحكيــ 
إذا و ع يف الارار التحكي ي أ طاء كتابية أو مطبعية أو حســـــــــــابية أو أية أ طاء  43/1

مادية حبته جاز ألي ارف من األاراف تاد  الب مكتوب يادم ألمني عام اهليئة 
( ع ـــــــــرون يوماً من 20للتحكي  الرايضـــــــــي بذلك  الل مدة ا تتجاوز   الوانية

اتريخ اســــــتالم الارار التحكي ي، وحيال هذا الطلب إىل ذاخل اهليئة التحكي ية اليت 
( ع ــــــرة أايم إلصــــــدار 10أصــــــدرخل الارار التحكي ي مع إمالاهلا مدة ا تتجاوز  

يتجزأ من الارار  والـــــذي يعـــــد جزءًا ا -بغري مرافعـــــة  -الارار التصـــــــــــحيحي 
 التحكي ي. 

جيوز للاليئة التحكي ية اليت أصــدرخل الارار التحكي ي أن تصــحح ما ياع يف  رارها  43/2
التحكي ي من أ طاء مطبعية أو كتابية أو حســـــــــــابيه أو أية أ طاء مادية حبتة من 

( أايم من اتريخ إصــــــدارها لارارها 10تلااء  فســــــالا  الل مدة ا تتجاوز ع ــــــرة  
ي ي، ويعد  رارها بتصــــــحيح ما ورد يف الارار التحكي ي من أ طاء مادية أو التحك

 حسابية او كتابية أو مطبعية جزء ا يتجزأ من الارار التحكي ي. 
  طر األاراف ابلارار التصحيحي فور صدوره.  43/3

 (44ادة  اال
 إغفـال الفصـل فـي الطلبـاخل االوضوعيـة

ة اليت أصـــــــــــدرخل الارار التحكي ي الفصـــــــــــل يف بعض إذا أغفلت اهليئة التحكي ي 44/1
الطلباخل االوضـــوعية، جاز لصـــاحب ال ـــ ن تاد  الب مكتوب بذلك يادم ألمني 

( ع ـــرون يوماً من 20عام اهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــي  الل مدة ا تتجاوز  
يت اتريخ اســــــتالم الارار التحكي ي، وحيال هذا الطلب إىل ذاخل اهليئة التحكي ية ال

( يوماً إلصـــدار 20أصـــدرخل الارار التحكي ي مع إمالاهلا مدة ا تتجاوز ع ـــرون  
، ويعد الارار الصادر ذلك خل   ما رأ رارها يف هذا الطلب بعد مساع دفاع األاراف

 يف هذا ال  ن مك الً للارار التحكي ي.
  طر األاراف ابلارار التك يلي فور صدوره. 44/2

 (45االادة  
 اخل التحكي حجية  رار 

تعتط  راراخل التحكي  اليت تصــــــدرها غرف التحكي  ســــــنداخًل تنفيذيًة، وتكون ا تالائية وملزمة ألاراف 
للتحكي  الرايضية، وذلك دون اإل الل الوانية  ةإدارة اهليئجملس  رئيسعليالا من  النزاع مبجرد التو يع

ــــــــة  للوائح وفااً ( الكاس  الدولية الرايضية التحكي  حبق استئنافالا أمام حمك ة ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــد االتعلاـ والاواعـ
 .الرايضية الدولية اباحتاداخلذاخل الصلة  اا تصاص واعد  وكذاك، سالكاحملك ة  ابا تصاص

 (46االادة  
 الصلــــح

 التحكي  أن تعرض الصلح على األاراف.جيوز لغرفة 46/1
لحاً، جيب على 46/2 غرفة التحكي  أن  إذا اتفق األاراف على إهناء النزاع التحكي ي صــُ

لحاً، ويكون للارار التحكي ي الصـــادر  تصـــدر  رارها التحكي ي إبثباخل ا تالاؤه صـــُ
 إبثباخل الصلح ما يكون للارار التحكي ي الصادر يف االوضوع من  وة تنفيذية. 

التحكي  عنـــد إصـــــــــــــدار  رارهـــا التحكي ي إبثبـــاخل ا تالـــاء النزاع جيـــب على غرفـــة 3/46
لحاً أن تت  كد على وجه اتصــــوص من أن االوافاة على الصــــلح  د التحكي ي صــــُ

 صدرخل من الطرف صاحب الصفة والذي ميلك الصلح.

 (47االادة  
 الوسااة اتفا ياخلحجية 

تعتط اتفا ياخل الوسااة اليت يصل إليالا األاراف  ل منازعاهت  من  الل غرف الوسااة سنداخًل 
 ةإدارة اهليئـجملس  رئيسعليالـا من  التو يع مبجرد عالنزا  ألاراف  تالـائيـة وملزمـةاتنفيـذيـًة، وتكون 

 للتحكي  الرايضية.الوانية 
وي ــــــرتط ا طباق الفارة الســــــاباة أن تكون اتفا ياخل الوســــــااة مكتوبة ومو عة من أاراف النزاع 

 .ومم ل  ا وين عن كل ارف والوسيط أو الوسطاء
 
 

 (48االادة  
  فــــاذ الاواعد اإلجرائية

واعد اإلجرائية من  بل جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــــــــــي. وتن ــــــــــر يف تعت د هذه الا
 اجلريدة الرمسية، ويع ل هبا بعد شالر من اتريخ   رها.

 (49االادة  
 اإلجرائية وتعديلالا الاواعــــد مراجعة

 لرايضـــــــيتراجع هذه الاواعد اإلجرائية بصـــــــفة دورية من  بل جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  ا
وفااً الا تاتضــيه ا اجة واالصــلحة العامة، وتعدل بارار من جملس اإلدارة. و ضــع أي تعديل هلذه 

 ( منالا.48الاواعد الا هو منصوص عليه يف االادة  
 م30/6/2020صدرخل يف الكويت بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للاليئة الوانية ائحة األتعاب والرسوم واالصاريف
 للتحكي  الرايضي

 الدستوربعد اااالع على  -
إبصــــــدار  ا ون  1980( لســــــنة 38وعلى االرســــــوم ابلاا ون ر     -

 االرافعاخل االد ية والتجارية والاوا ني االعدلة له،
يف شـــ ن الرايضـــة والاوا ني  2017( لســـنة 87وعلى الاا ون ر     -

 االعدلة له،
ب ــــ ن ت ــــكيل جملس إدارة  2019( لســــنة 62وعلى الارار ر     -

 لتحكي  الرايضي،اهليئة الوانية ل
 النظام األساسي للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي، وعلى -
 الاواعد اإلجرائية للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي، وعلى -
جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــــــــــي إصــــــــــدار ائحة   رر -

 األتعاب والرسوم واالصاريف واآليت  صالا:
 (1االادة  

 أحكام عامة
ضى اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي رسوم ومصاريف  ظري ما تادمه من  دماخل تتاا 1/1

 .لالسرتدادلوسااة، وتعتط هذه الرسوم واالصاريف غري  ابلة التحكي  و ا
 ن والوسطاء واتطاء أتعاابً  ظري  يامال  أبداء مالامال  االوكلة إليال .و يتااضى احملك  1/2
1/3 
 
 
1/4 

وارد يف هذه الالئحة، ال على النحووالرســـــــــوم واالصـــــــــاريف  حتدد  ي ة هذه األتعاب
 وتكون مجيع االبالغ االذكورة يف هذه الالئحة ابلدينار الكوييت.

تزم يلالوســــــااة، التحكي  أو على إحالة النزاع إىل  ابتداءاألاراف كل   اتفاقيف حالة 
أو الوســـــــااة، وأتعاب احملك  التحكي  أو األاراف بســـــــداد رســـــــوم ومصـــــــاريف كل 

ا . و الطلب احملك ني، وأتعاب الوســــيط أو الوســــطاء مناصــــفًة بينال   بل ال ــــروع يف
حتال االنازعة إىل غرفة التحكي  أو الوســــــااة االختصــــــة إا بعد ســــــداد كافة األتعاب 

 والرسوم واالصروفاخل.
 الوســـــــااة،التحكي  أو على إحالة النزاع إىل  ابتداءاألاراف كل   اتفاق يف حال عدم 1/5

حتال االنازعة إىل غرفة التحكي  أو الوســـااة االختصـــة إا بعد ســـداد كافة الرســـوم  ا
هو مسـتحق عليه  االب التحكي  أو الوسـااة عن سـداد ما امتنعواالصـروفاخل، فإذا 

 منالا تو ف اإلجراءاخل وختطر اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي األاراف بذلك.
 ي ة األتعاب والرســـــوم واالصـــــاريف يف حســـــاب  بالغ االدفوعة لســـــداداالتودع مجيع  1/6

 مبا ي بت إيداعالا. ااحتفاظاهليئة الوانية للتحكي  الرايضي مع 
إىل األاراف ابلصــــــــيغة النالائية الوســــــــااة  اتفاق ا يت  تســــــــلي  الارار التحكي ي أو 1/7

ب تو يع رئيس جملس اإلدارة إا بعد ســداد كافة الرســوم واالصــاريف وأتعااال الورة بو 
احملك ني والوســـــطاء واتطاء االســـــتحاة، وغريها من الرســـــوم واالصـــــاريف اإلضـــــافية 

 االستحاة.
 (2االادة  

 الرسوم اإلضافية
لطبيعة االنازعة و ي تالا وأمهيتالا، أن تارر رســــوم  وفااً للاليئة الوانية للتحكي  الرايضــــي  2/1

 أو مصاريف وأتعاب إضافية.
( دينارًا كويتياً 50رمساً و دره   أن تتااضــــــى ي  الرايضــــــيالوانية للتحك للاليئة جيوز 2/2


