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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
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يف اهليئة عن كل يوم وذلك  لالجت اعاخلاألماكن االخصــصــة  اســتخدامك صــاريف 
  الل أو اخل الع ل الرمسية.

 والرتمجة وغريها الغرف على األمني العام حتديد رســـــــوم وتكاليف أع ال ســـــــكراترية 2/3
 .بارار يصدر منه

 (3االادة  
 التحكي ي وم الطلبرس

و دره   بل  يد الطلب التحكي ي، يلتزم االب التحكي  بســـــــــداد رســـــــــ  مارر مببلغ 3/1
، الوانية للتحكي  الرايضــــي اهليئةلتســــجيل هذا الطلب لدى  مخســــ ائة دينار 500

 .لالسرتدادويكون هذا الرس  غري  ابل 
جلة  بل ت ــــــكيل غرفة يف حال الب إجراءاخل أو تدابري و تية أو حتفظية أو مســــــتع 3/2

 500و دره  التحكي  يلتزم الطالب  بل  يد البه هبا بســـــــــــداد رســـــــــــ  مارر مببلغ
 ن، ويكو الرايضـــيالوانية للتحكي   اهليئةلتســـجيل هذا الطلب لدى  مخســـ ائة دينار

 . لالسرتدادهذا الرس  غري  ابل 
يكن مصـــــــحوابً مبا  ا تعتد اهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــي أبي الب حتكي ي ما مل 3/3

 .الرس  االارر له سدادي بت 
إذا وردخل يف صـــــحيفة الرد على الطلب التحكي ي أية الباخل ماابلة لل دعى عليه،  3/4

لتســــــــجيل هذه  مخســــــــ ائة دينار 500و دره  ســــــــداد رســــــــ  مارر مببلغوجب عليه 
 يف الطلب التحكي ي. ابتداء دمت  الطلباخل االاابلة كاملة ك ا لو

لطبيعة االنازعة و ي تالا وأمهيتالا أو إذا مت تاد   وفااً ة الوانية للتحكي  الرايضي للاليئ 3/5
الب أو الباخل إضـــافية مرتبطة ابلطلب التحكي ي األصـــلي، أو الباخل عارضـــة أو 

 ماابلة أن تارر رسوم حتكي  إضافية.
 (4االادة  

 مصاريف التحكي 
مصاريف التحكي ، وتعتط إا بعد سداد ا حتال االنازعة إىل غرفة التحكي  االختصة 4/1

 هذه االصاريف غري  ابلة لالسرتداد.
يت  حساب االصاريف مببلغ حمدد أو بنسبة مئوية من إمجايل  ي ة مبلغ االطالبة، وذلك  4/2

  ( من هذه الالئحة.1ك ا هو موضح يف اجلدول ر    
التحكي ية كافة هذه  ازعةاالنيسدد االب التحكي  االصاريف كاملة، ويتح ل  اسر  4/3

 االصاريف، وذلك ما مل يرد يف الارار التحكي ي  الف ذلك.
الطلب التحكي ي هو االعول عليه يف تادير  ي ة مصاريف التحكي ،  مبلغ االطالبة يف 4/4

إىل أك ر مما هو مادر سلفاً،  فإذا عدل مبلغ االطالبة أثناء السري يف اجراءاخل التحكي 
 .التحكي  مببلغ االطالبة اإلمجايل يفمصار   درخل  ي ة

الطلب التحكي ي على الباخل متعددة، وكا ت كلالا غري مادرة الاي ة،  اشت لإذا  4/5
فرضت مصاريف على كل الب منالا على حدة، إا إذا كان بني الطلباخل االتعددة 

 ، ففي هذه ا الة يفرض عليالا مصاريف واحدة.ارتباط
4/6 

 
 
 

7/4 
 
 
 

8/4 

الطلب التحكي ي على الباخل متعددة، وكان بعضالا الباخل مادرة الاي ة  ت لاشإذا 
وأ رى الباخل غري مادرة الاي ة فرضت مصاريف على كل الب منالا على حدة، 
إا إذا كا ت رتشئة عن سبب  ا وين واحد، ففي هذه ا الة يفرض عليالا مصاريف 

 واحدة.
ة الباخل ماابلة لل دعى عليه إذا وردخل يف صحيفة الرد على الطلب التحكي ي أي

يف الطلب  ابتداء دمت  كاملة ك ا لواالاابلة  سداد مصاريف هذه الطلباخل وجب عليال
التحكي ي، ويتح ل اتاسر يف هذه الطلباخل االاابلة كافة هذه االصاريف، ما مل يرد 

 يف الارار التحكي ي  الف ذلك.
ازعة و ي تالا وأمهيتالا أو إذا مت تاد  لطبيعة االن وفااً للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي 

الب أو الباخل إضافية مرتبطة ابلطلب التحكي ي األصلي، أو الباخل عارضة أو 
 إضافية. مصاريف حتكي ماابلة أن تارر 

 (5االادة  
 الوسااة رسوم الب

 500و دره   بل  يد الب الوســااة، يلتزم االب الوســااة بســداد رســ  مارر مببلغ 5/1
، ويكون الوانية للتحكي  الرايضـــي اهليئةلتســـجيل هذا الطلب لدى  ينارمخســـ ائة د

 .لالسرتدادهذا الرس  غري  ابل 
ا تعتد اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــــــي أبي الب وســــــااة ما مل يكن مصــــــحوابً مبا  5/2

 .الرس  االارر له سدادي بت 
 ســداد رســ  مارر مببلغيه وجب عل ،إذا  دم االدعى عليه يف الوســااة الباخل جديدة 5/3

يف  ابتداء دمت  لتســـــجيل هذه الطلباخل كاملة ك ا لومخســـــ ائة دينارًا  500و دره 
 وسااة.ال الب

و ي تالا الوسااة االعروضة على لطبيعة االنازعة  وفااً للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي  5/4
 إضافية. رسوم وسااةوأمهيتالا أن تارر 

 (6االادة  
 اةمصاريف الوسا

مصاريف الوسااة، وتعتط  االختصة إا بعد سداد الوسااةا حتال االنازعة إىل غرفة  6/1
 هذه االصاريف غري  ابلة لالسرتداد.

يت  حساب مصاريف الوسااة مببلغ حمدد أو بنسبة مئوية من إمجايل  ي ة مبلغ االطالبة،  6/2
 ( من هذه الالئحة.2وذلك ك ا هو موضح يف اجلدول ر    

 يسدد االب الوسااة االصاريف كاملة. 6/3
مبلغ االطالبة فيطلب الوسااة هو االعول عليه يف تادير  ي ة مصاريف الوسااة، فإذا  6/4

عدل مبلغ االطالبة أثناء السري يف اجراءاخل الوسااة إىل أك ر مما هو مادر سلفًا، 
 .مصاريف الوسااة مببلغ االطالبة اإلمجايل  درخل  ي ة

الب الوسااة على الباخل متعددة، وكا ت كلالا غري مادرة الاي ة،  اشت ل إذا 6/5
فرضت مصاريف على كل الب منالا على حدة، إا إذا كان بني الطلباخل االتعددة 

 ، ففي هذه ا الة يفرض عليالا مصاريف واحدة.ارتباط
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7/6 
 

8/6 

مادرة الاي ة  الب الوسااة على الباخل متعددة، وكان بعضالا الباخل اشت لإذا 
إا وأ رى الباخل غري مادرة الاي ة فرضت مصاريف على كل الب منالا على حدة، 

 إذا كا ت رتشئة عن سبب  ا وين واحد، ففي هذه ا الة يفرض عليالا مصاريف واحدة.
سداد مصاريف هذه إذا  دم االدعى عليه يف الوسااة الباخل جديدة وجب عليال

 وسااة.ال يف الب اءابتد دمت  الطلباخل كاملة ك ا لو
و ي تالا الوسااة االعروضة على لطبيعة االنازعة  ابااً للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي 

 إضافية. مصاريف وسااةوأمهيتالا أن تارر 
 (7االادة  

 رسوم التسجيل يف جدول احملك ني
 االنصوص عليالا يف الاواعد اإلجرائية، جيب على من يرغب ال روطابإلضافة إىل  7/1

يف التســـــــجيل ادول احملك ني االعت د ابهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــي، ســـــــداد 
 الرسوم التالية: 

الن وذج اتاص ابلتســــــجيل يف  اســــــتالمرســــــ  مارر يدفع ا كويتي  ادينار  50مبلغ  7/1/1
 جدول احملك ني.

ني الن رســـ  مارر يدفع مرة واحدة للايد يف جدول احملك  اكويتي  ادينار  250مبلغ  7/1/2
 .يابل  يده

 .رس  مارر يدفع سنوايً لتجديد الايد يف جدول احملك ني اكويتي  ادينار  50مبلغ  7/1/3
 (8االادة  

 أتعاب احملك ني
8/1 
 
8/2 
 
8/3 
 
8/4 
 
 
8/5 
8/6 
 

أتعاب احملك  الذي  ســــدادأي الب حتكي ي ما مل يكن مصــــحوابً مبا ي بت يابل  ا
  تاره االب التحكي .ا

ت ــــــكيل غرفة التحكي  فردي، ســــــدد االب التحكي  أتعاب احملك  الذي  إذا كان
 أتعاب احملك .التحكي ية يف هذه ا الةوحت ل  اسر الدعوى ا تاره، 

إذا كان ت ــكيل غرفة التحكي  ثالثي، ســدد كل ارف أتعاب احملك  الذي ا تاره، 
 .أتعاب احملك  ال الث التحكي ية يف هذه ا الةحت ل  اسر الدعوى و 

للغرفة أتعاب احملك   إذا يسدد االدعى عليه الذي ا تار أن يكون الت كيل ال الثي
الذي ا تاره يف صــــحيفة الرد على الطلب التحكي ي  الل االاللة احملددة، أحيلت 

 االنازعة لغرفة حتكي  ذاخل ت كيل فردي.
 .احملك ني أتعابا حتال االنازعة إىل غرفة التحكي  االختصة إا بعد سداد 

الواردة يف الطلب التحكي ي،  على أســاس  ي ة مبلغ االطالبة احملك حتســب أتعاب 
 ذه الالئحة.هب االرفق( 3ك ا هو موضح ابجلدول ر      وذلك

يســــــــتحق كل حمك  على حدة األتعاب احملددة له يف اجلدول، ســــــــواء أكا ت غرفة  8/7
ور الارار ، وذلــك بعــد صــــــــــــدالتحكي  م ـــــــــــكلــة من حمك  فرد أو ثالثــة حمك ني

 .التحكي ي
وتعتط األتعاب مابولة  تاتصــر أتعاب احملك  على األتعاب احملددة له وفااً للجدول، 8/8

وتعد أي ترتيباخل منفصلة مع أاراف الطلب ب  ن  اا تيار. هذامن احملك  بابوله 
 األتعاب خمالفة للاواعد واألحكام.

لتغطية االصــــــاريف األ رى إضــــــافياً اً مبلغحتديد الوانية للتحكي  الرايضــــــي للاليئة  8/9
 ابإلضافة إىل أتعاب احملك ني، م ل  فااخل السفر واا امة أو أي  فااخل أ رى.

للاليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــــــي ابااً لطبيعة االنازعة و ي تالا وأمهيتالا أو إذا مت  8/10
خل تاد  الب أو الباخل إضــــــــــافية مرتبطة ابلطلب التحكي ي األصــــــــــلي، أو البا

 حتكي  إضافية. أتعابعارضة أو ماابلة أن تارر 
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 (9االادة  
 رسوم التسجيل يف جدول الوسطاء

ابإلضافة إىل ال روط االنصوص عليالا يف الاواعد اإلجرائية، جيب على من يرغب  9/1
يف التســـــجيل ادول الوســـــطاء االعت د ابهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــي، ســـــداد 

 الرسوم التالية: 
الن وذج اتاص ابلتســــــجيل يف  اســــــتالمرســــــ  مارر يدفع  اكويتي  ادينار  50مبلغ  9/1/1

 .الوسطاءجدول 
الن الوســطاء دينار كوييت رســ  مارر يدفع مرة واحدة للايد يف جدول  200مبلغ  9/1/2

 .يابل  يده
 الوسطاء.رس  مارر يدفع سنوايً لتجديد الايد يف جدول  اكويتي  ادينار  50مبلغ  9/1/3

 (10االادة  
 أتعاب الوسطاء

10/1 
 

10/2 
 

10/3 
 
 

10/4 
 
 

10/5 
10/6 
 

أتعاب الوســـــيط  ســـــدادما مل يكن مصـــــحوابً مبا ي بت  وســـــااةأي الب ا يابل 
 الذي ا تاره االب الوسااة.

إذا كان ت كيل غرفة الوسااة فردي، سدد االب الوسااة أتعاب الوسيط الذي 
 ا تاره.

اة ثالثي، ســــــدد كل ارف أتعاب الوســــــيط الذي إذا كان ت ــــــكيل غرفة الوســــــا
مناصـــــفًة بينال   بل ال ـــــروع  ال الثأتعاب الوســـــيط كال الطرفني حت ل  ا تاره، و 

 فيالا.
إذا يســــــــــدد االدعى عليه والذي ا تار أن يكون الت ــــــــــكيل ثالثي للغرفة أتعاب 

الذي ا تاره  الل االاللة احملددة، أحيلت االنازعة لغرفة وســـــــااة ذاخل  الوســـــــيط
  كيل فردي.ت

 الوسطاء. أتعاباالختصة إا بعد سداد الوسااة ا حتال االنازعة إىل غرفة 
الواردة يف الب الوسـااة،  على أسـاس  ي ة مبلغ االطالبةالوسـيط  حتسـب أتعاب

 ذه الالئحة.هب االرفق( 4ك ا هو موضح ابجلدول ر      وذلك
جلدول، ســواء أكا ت غرفة على حدة األتعاب احملددة له يف ا وســيطيســتحق كل  10/7

 .وسطاءفرد أو ثالثة  وسيط م كلة من الوسااة
وتعتط األتعاب  على األتعاب احملددة له وفااً للجدول، الوســـــــيطتاتصـــــــر أتعاب  10/8

وتعد أي ترتيباخل منفصـــــــلة مع أاراف  اا تيار. هذابابوله  من الوســـــــيطمابولة 
 الطلب ب  ن األتعاب خمالفة للاواعد واألحكام.

لتغطية االصــــاريف األ رى إضــــافياً مبلغاً حتديد الوانية للتحكي  الرايضــــي للاليئة  10/9
 .، م ل  فااخل السفر واا امة أو أي  فااخل أ رىالوسطاءابإلضافة إىل أتعاب 

االعروضـــة للاليئة الوانية للتحكي  الرايضـــي ابااً لطبيعة االنازعة و ي تالا وأمهيتالا  10/10
 .إضافيةأتعاب وسااة ر أن تار  على الوسااة

 (11االادة  
 رسوم التسجيل يف جدول اتطاء

ابإلضـــــــافة إىل ال ـــــــروط االنصـــــــوص عليالا يف الاواعد اإلجرائية، جيب على من  11/1
يرغب يف التســـــــــجيل ادول اتطاء االعت د ابهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــــي، 

 سداد الرسوم التالية: 
الن وذج اتاص ابلتســــجيل يف  اســــتالمرســــ  مارر يدفع  ايكويت  ادينار  50مبلغ  11/1/1

 .اتطاءجدول 
الن اتطاء دينار كوييت رســــ  مارر يدفع مرة واحدة للايد يف جدول  100مبلغ  11/1/2

 .يابل  يده
 اتطاء.رس  مارر يدفع سنوايً لتجديد الايد يف جدول  اكويتي  ادينار  50مبلغ  11/1/3

 (12االادة  
 تطاءأتعاب ا

 ابتطة أتعاب اتبري. ااستعا ةيتح ل الطرف الذي  دم الب  12/1
من تراه من الطرفني إذا  ضــــــ ن الارار التحكي ي حُت ل غرفة التحكي  أتعاب اتطة 12/2

 خببري أو أك ر. اباستعا ةمن تلااء  فسالا   امت الغرفة
 ا هو موضــــح ابجلدول ر   حتســــب أتعاب اتبري على أســــاس  ي ة مبلغ االطالبة ك 12/3

 ( من هذه الالئحة.5 
 ااســــــتعا ةيســــــتحق كل  بري على حدة األتعاب احملددة له يف، ســــــواء أكان  د مت  12/4

 خببري فرد أو عدة  طاء.
تاتصــــر أتعاب اتبري على األتعاب احملددة له وفااً للجدول، وتعتط األتعاب مابولة  12/5

عد أي ترتيباخل منفصـــــــــلة مع أاراف الطلب ب ـــــــــ ن ، وتالتكليفمن اتبري بابوله 
 األتعاب خمالفة للاواعد واألحكام.

12/6 
 

للاليئة الوانية للتحكي  الرايضــــــي حتديد مبلغاً إضــــــافياً لتغطية االصــــــاريف األ رى 
 اتطاء، م ل  فااخل السفر واا امة أو أي  فااخل أ رى.إىل أتعاب ابإلضافة 

 
12/7 
 

  الرايضــــي ابااً لطبيعة االنازعة واتطة االطلوبة فيالا و ي تالا للاليئة الوانية للتحكي
 .وأمهيتالا أن تارر أتعاب  طة إضافية

 (13االادة  
 ائحة األتعاب والرسوم واالصاريف فــــاذ 

من جملس إدارة اهليئة  بارار ائحة األتعاب والرســوم واالصــاريفتعت د 
دة الرمسية، ويع ل هبا بعد الوانية للتحكي  الرايضــــي. وتن ــــر يف اجلري

 شالر من اتريخ   رها.
 (14االادة  

 وتعديلالا ائحة األتعاب والرسوم واالصاريفمراجعة 
بصفة دورية من  بل جملس ائحة األتعاب والرسوم واالصاريف تراجع 

إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي وفااً الا تاتضيه االصلحة العامة، 
اإلدارة. و ضع أي تعديل هلذه الالئحة الا هو  وتعدل بارار من جملس

 ( منالا.13منصوص عليه يف االادة  
 ( مصاريف التحكي 1جدول ر    

 مصاريف التحكي  مبلغ االطالبة
 دينار كوييت 500 االطالباخل غري مادرة الاي ة

 دينار كوييت 500 دينار كوييت 25000لغاية مبلغ  0من مبلغ 
 50000مبلغ لغاية  25001من مبلغ 

 دينار كوييت
 دينار كوييت 1000

لغاية مبلغ  50001من مبلغ 
 دينار كوييت 250000

% من االبلغ الزائد على 1,5+  1000
 دينار كوييت 50000

لغاية مبلغ  250001من مبلغ 
 دينار كوييت 500000

% من االبلغ الزائد على 1+  1500
 دينار كوييت 250000

لغ لغاية مب 500001من مبلغ 
 دينار كوييت 750000

% من االبلغ الزائد على 0,90+  2000
 دينار كوييت 500000

لغاية مبلغ  750001من مبلغ 
 دينار كوييت 1000000

% من االبلغ الزائد على 0,80+  2500
 دينار كوييت 750000

لغاية مبلغ  1000001من مبلغ 
 دينار كوييت 2000000

 % من االبلغ الزائد على0,70+  3000
 دينار كوييت 1000000

% من االبلغ الزائد على 0,50+  3500 دينار كوييت 2000001مبلغ يتجاوز 
 دينار كوييت 2000000

 
 

 ( مصاريف الوسااة2جدول ر    
 مصاريف الوسااة مبلغ االطالبة

 دينار كوييت 500 االطالباخل غري مادرة الاي ة
 دينار كوييت 500 دينار كوييت 25000لغاية مبلغ  0من مبلغ 

دينار  50000لغاية مبلغ  25001من مبلغ 
 كوييت

 دينار كوييت 1000

دينار  250000لغاية مبلغ  50001من مبلغ 
 كوييت

% من االبلغ الزائد 1,5+  1000
 دينار كوييت 50000على 

دينار  500000لغاية مبلغ  250001من مبلغ 
 كوييت

% من االبلغ الزائد على 1+  1500
 نار كوييتدي 250000

دينار  750000لغاية مبلغ  500001من مبلغ 
 كوييت

% من االبلغ الزائد 0,90+  2000
 دينار كوييت 500000على 

 1000000لغاية مبلغ  750001من مبلغ 
 دينار كوييت

% من االبلغ الزائد 0,80+  2500
 دينار كوييت 750000على 

 2000000لغاية مبلغ  1000001من مبلغ 
 دينار كوييت

% من االبلغ الزائد 0,70+  3000
 دينار كوييت 1000000على 

% من االبلغ الزائد 0,50+  3500 دينار كوييت 2000001مبلغ يتجاوز 
 دينار كوييت 2000000على 
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 ( أتعاب احملك ني3جدول ر    
 أتعاب احملك  مبلغ االطالبة

 دينار كوييت 1000 االطالباخل غري مادرة الاي ة
 دينار كوييت 1000 دينار كوييت 25000غاية مبلغ ل 0من مبلغ 
دينار  50000لغاية مبلغ  25001من مبلغ 

 كوييت
 دينار كوييت 1500

دينار  250000لغاية مبلغ  50001من مبلغ 
 كوييت

 دينار كوييت 2500

دينار  500000لغاية مبلغ  250001من مبلغ 
 كوييت

 دينار كوييت 5000

دينار  750000غ لغاية مبل 500001من مبلغ 
 كوييت

 دينار كوييت 10000

 1000000لغاية مبلغ  750001من مبلغ 
 دينار كوييت

 دينار كوييت 20000

 2000000لغاية مبلغ  1000001من مبلغ 
 دينار كوييت

 دينار كوييت 40000

 دينار كوييت 60000 دينار كوييت 2000001مبلغ يتجاوز 
 

 
 ( أتعاب الوسطاء4جدول ر    

 أتعاب الوسيط االطالبة مبلغ
 دينار كوييت 500 االطالباخل غري مادرة الاي ة

 دينار كوييت 500 دينار كوييت 25000لغاية مبلغ  0من مبلغ 
 دينار كوييت 750 دينار كوييت 50000لغاية مبلغ  25001من مبلغ 
 كوييت  دينار 1250 دينار كوييت 250000لغاية مبلغ  50001من مبلغ 
 دينار كوييت 2500 دينار كوييت 500000لغاية مبلغ  250001من مبلغ 
 دينار كوييت 5000 دينار كوييت 750000لغاية مبلغ  500001من مبلغ 
 دينار كوييت 10000 دينار كوييت 1000000لغاية مبلغ  750001من مبلغ 
 دينار كوييت 20000 دينار كوييت 2000000لغاية مبلغ  1000001من مبلغ 

 دينار كوييت 30000 دينار كوييت 2000001وز مبلغ يتجا
 

 ( أتعاب اتطاء5جدول ر    
 أتعاب اتبري مبلغ االطالبة

 دينار كوييت 250 االطالباخل غري مادرة الاي ة
 كوييت  دينار 250 دينار كوييت 25000لغاية مبلغ  0من مبلغ 

 دينار كوييت 500 دينار كوييت 50000لغاية مبلغ  25001من مبلغ 
 دينار كوييت 625 دينار كوييت 250000لغاية مبلغ  50001من مبلغ 
 دينار كوييت 1250 دينار كوييت 500000لغاية مبلغ  250001من مبلغ 
 دينار كوييت 2500 دينار كوييت 750000لغاية مبلغ  500001من مبلغ 

 دينار كوييت 5000 دينار كوييت 1000000لغاية مبلغ  750001من مبلغ 
 دينار كوييت 10000 دينار كوييت 2000000لغاية مبلغ  1000001مبلغ  من

 دينار كوييت 15000 دينار كوييت 2000001مبلغ يتجاوز 
 

 اهليئة العامة للصناعة
 إعالن
شـــــــــركة معرض الســـــــــادة/  ليالاإتعلن اهليئة العامة للصـــــــــناعة أب ه تادم 

 درته يف السجل الصناعي أاالبني  يد االذكور  افكاري
 204968   الرت يص: ر 

حتــت ااســـــــــــ  التجــاري: معرض افكــاري ألع ــال الــديكور والتحف 
 اليدوية وااكريلك

 16/08/2020الصادر بتاريخ: 
 6681ر   الايد يف السجل: 

ع ال الديكور أاالعد: اع ال حتف يدوية + صـــــــب جبس الديكور + 
 اامسنتية + ت كيل مادة ااكريلك

 األرضي  دور:ال  3حمل:   106 :ة سي    1 طعة:  الري منطاة: 
   اهليئة العامة للصناعةاس  االالك: 

 إعالن
شـــــــركه اكواتيك الســـــــادة/  تعلن اهليئة العامة للصـــــــناعة أب ه تادم اليالا

 درته يف السجل الصناعي أاالبني  يد االذكور  ايف للطاويز والزجاج
 205150ر   الرت يص: 

 ع ال ا دادةحتت ااس  التجاري: اكواتيك ايف أل
 12/08/2020الصادر بتاريخ: 

 6679ر   الايد يف السجل: 
 درابزين ( –شبابيك  -اع ال حداده  أبواب االعد: 

  3حمل:   71 : ســــي ة  1 طعة:  ال ــــويخ الصــــناعية ال ا ية  منطاة: 
     اهليئة العامة للصناعةاس  االالك: رضي ألدور: اال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ســــامل  ند/ عبد احملســــيليالا الســــإ ه تادم تعلن اهليئة العامة للصــــناعة أب

 درته يف السجل الصناعي أ يد االذكور  ااالب   حم د الفاعان
 205194ر   الرت يص: 

 النيومألحتت ااس  التجاري: اسب ل الدولية ألع ال ا
 18/08/2020الصادر بتاريخ: 

 6684ر   الايد يف السجل: 
 نيومألالااالعد: اع ال 

دور: ال   17حمل:   60 : سي ة   8 طعة:   ي محدألشرق امنطاة: 
   اهليئة العامة للصناعةاس  االالك:  رضي ألا

 

 اهليئة العامة للاوى العاملة
 إعالن
اإلضايف لل ن  خل عن  عن متديد فرتة صرف الدع 
 3/9/2020الباب ال الث ح  

تعلن اهليئـة العـامـة للاوى العـاملـة عن متـديـد فرتة اســـــــــــتابـال البـاخل  
ضــــــــــــايف االارر عن العاملني إلخل الراغبة يف صـــــــــــرف الدع  ا  ــــــــــــاالن

االســـــــــجلني لديالا عن الباب ال الث مســـــــــتحاي صـــــــــرف دع  الع الة 
الصـــــــــــــادر بتـــاريخ  654الوانيـــة اســـــــــــتنـــادًا لارار جملس الوزراء ر   

، و رار الســــــيد / مدير عام اهليئة العامة للاوى العاملة 18/5/2020
دع  االايل االارر مبوجب ب ــــ ن ضــــوابط صــــرف ال 356/2020ر   

ليه، وذلك ح  اتريخ يوم ات يس االوافق إ رار جملس الوزراء اال ـــــار 
3/9/2020. 

وتدعو اهليئة االن ــ خل الراغبة يف ااســتفادة من ا زمة اا تصــادية من 
 الل مضاعفة الدع  االايل االارر للع الة الوانية االسجلة على الباب 

صـــــــــــرف عط االو ع االكرتوين للاليئة ح  ال الث لديالا تاد  الب ال
شــــالر الســــاباة ألضــــايف عن اإلذلك التاريخ دنباً لفاد صــــرف الدع  ا

ن اهليئة على اتريخ ا تالاء الفرتة احملددة لتاد  الب الصـــــرف، عل اً أب
ا عن إضـــــايف الن مل يتادم بطلب الصـــــرف إللن تاوم بصـــــرف الدع  ا

 صرف للاليئة.  الفرتة التالية لتاريخ تاد  الب ال


