
قواعد الوساطة

 تعابير مختصرة

 ) :1(المادة 
 

 في ھذه القواعد

 قد تنشـأ" اتفاق الوساطة " تعني عبارة شأت أو  كل اتفاق خطي بين طرفين أو أكـثر علـى اخضـاع نزاعــات ن
في عقــد او فــي شـكل عقـد. بينھما للوساطة  ويجوز ان يكون اتفاق الوساطة في شكل بند للوساطة مدرج 

 .منفصل 
 وسيطاً واحداً أو كل الوسطاء في حالة تعيين أكثر من وسيط واحد " الوسيط " وتشمل كلمة 
 المركز العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية " المركز " وتعني كلمة . 
ما قـد يقتضــي وتشمل الكلمات المستعملة بصيغة المفرد أو المثنى صيغة الجمع والعكس بالعكس ، حسـب 

 .السياق 

 نطاق تطبيق القواعد
 

 ) :2(المادة 
فان ھــذه القواعـد تعـد جــزءاً مــن اذا نص اتفاق الوساطة على مباشرة الوساطة وفقاً لقواعد المركـز بشـأن الوسـاطة ، 

وتطبق ھذه القواعد كما ھي نافذة في تاريخ الشروع في الوساطة ما لم يكن الطرفان قد اتفقا. اتفاق الوساطة المذكور
             .على خالف ذلك 

 الشروع في الوساطة

 ) :3(المادة 

على الطرف الراغب في الشروع في وساطة ان يقدم الى المركز طلباً كتابياً للوساطة وعليه في الوقـت ذاتـه
 . ان يرسل نسخة عن طلب الوساطة الى الطرف اآلخر 

 يتعين ان يتضمن طلب الوساطة أو ان يرفق به ما يأتي: 

ھا مـن البيانـات الـتي تسـمح1. األسماء والعناوين وأرقام الھاتف أوالتلكس أو الفاكس أو البريد االلكتروني أو غير
 . باالتصال بطرفي النزاع وممثل الطرف الذي أودع طلب الوساطة 

 . نسخة عن اتفاق الوساطة2.

 .بيان موجز بطبيعة النزاع 3.

 ) : 4(المادة 
 .يكون تاريخ الشروع في الوساطة ھو التاريخ الذي يتسلم فيه المركز طلب الوساطة

 ) :5(المادة 
 .يتولى المركز دون تأخير اخطار الطرفين كتابة بتسلمه طلب الوساطة وبتاريخ الشروع فيھا 

 ) :6(المادة 

يتولى المركز تعيين الوسيط بعد مشاورة الطرفين ، ما لـم يكـن الطرفــان قـد اتفقــا فيمــا بينھمــا علــى شــخص
 . الوسيط أو على اجراء آخر لتعيينه 

  يعتبر الوسيط الذي وقع عليه االختيار بقبول تعيينه ملزماً بمباشرة الوساطة على وجه السرعة. 

 ) : 7(المادة 
 .يتعين أن يكون الوسيط محايداً ونزيھاً ومستقالً

 تمثيل الطرفين واالشتراك في االجتماعات
 

 ) :8(المادة 

 يجوز أن يكون للطرفين ممثلون أو مساعدون في اجتماعاتھما مع الوسيط.  
فور تعيين الوسيط على كل طرف ان يبلغ الطرف اآلخر والوسيط والمركـز بأســماء وعنــاوين األشـخاص المصــرح

لھم بتمثيله واألسماء والصفات الخاصة باألشخاص الذين سيحضرون اجتماعـات الطــرفين مـع الوسـيط بالنيابــة
      .عنه 

 مباشرة الوساطة

 ) :9(المادة 
فاق وفـي حــدود ثل ذلـك االت تباشر الوساطة بالطريقة المتفق عليھا بين الطرفين واذا لم يكن الطرفان قد توصـال الـى م

 . ذلك على الوسيط ان يحدد الطريقة التي يتعين أن تباشر بھا الوساطة وفقاً لھذه القواعد 

 ) :10(المادة 
   .يتعاون كل طرف مع الوسيط بحسن نيه للسير بالوساطة قدماً بأسرع وقت ممكن 

 ) :11(المادة 
مات المقدمــة فـي تلـك ضح ان المعلو كون مــن الوا للوسيط ان يجتمع وان يتصل بأي من الطرفين على انفراد على ان ي

 .االجتماعات أو أثناء تلك االتصاالت ال يجوز الكشف عنھا للطرف اآلخر من غير تفويض صريح من الطرف الذي قدمھا 



 ) :12(المادة 

لتزم بـه كـل طـرف على الوسيط أن يضع في أقرب وقت ممكن بعد تعيينه وبمشاورة الطرفين، جدول مواعيــد ي
لكي يقدم الى الوسيط والى الطرف اآلخـر بيانــاً يلخــص خلفيــة الـنزاع ومصـالح الطـرف وحججـه بشـأن الـنزاع
والوضع الراھن للنزاع مع أي معلومات ومستندات يعتبرھا الطرف ضرورية ألغراض الوساطة وال ســيما للتمكيـن

 . من تحديد المسائل موضع النزاع 
يداً مــن معلومـات أو للوسيط ان يقترح في أي وقت خالل الوساطة أن يقدم أحد الطرفين ما يعتبره الوسيط مف

 . مستندات اضافية 
 سرية علـى ان ينظــر فيھــا ألي طرف أن يقدم في أي وقت الى الوسيط معلومات او مستندات كتابية يعتبرھا 

او المستندات للطرف اآلخر أو أياً كان مــن غيـروال يجوز للوسيط ان يكشف عن تلك المعلومات . الوسيط وحده 
 .تصريح كتابي من الطرف الذي قدمھا

 دور الوسيط

 ) :13(المادة 

يشجع الوسيط على تسوية المسائل موضع النزاع بين الطرفين بأي طريقة يراھا مناسبة ولكن ليست لــه اي
 . سلطة لفرض تسوية على الطرفين 

قترح اذا رأى الوسيط ان أي مسائل موضع النزاع بين الطرفين ال تحتمل تسوية عــن طريــق الوســاطة فلـه أن ي
على الطرفين االجراءات أو السبل التي يرجح أن تؤدي، على ضوء ظروف النزاع وأي عالقة عمل بين الطـرفين،
الى تسوية تلك المسائل بأكبر قدر من الفاعلية وأقل قدر من التكاليف وبصورة خاصة، فللوسيط أن يقترح على

 :سبيل ذلك ما يأتي ذكره 

 . األخذ بقرار خبير في مسألة واحدة أو أكثر 1.

جوء الـى2. أو ان يقدم كل طرف عروضاً أخيرة للتسـوية فـان اسـتحالت التسـوية عـن طريـق الوسـاطة ، يتـم الل
. تحكيم على أساس تلك العروض تقتصر فيه مھمة ھيئة التحكيم على تحديد العرض الذي يكون له الرجحان 

 .أو اللجوء الى التحكيم 3.

 سرية االجراء

 ) :14(المادة 
أو تدوين مجريات أي اجتماع من اجتماعات الطرفين مع الوسيط بأي شكل مـن/ال يجوز تحت طائلة المسؤولية تسجيل و

 .األشكال 

 ) :15(المادة 
على كل شخص يشترك في الوساطة، وال سيما الوسيط والطرفين وممثليھمـا ومستشـاريھما وأي خبــير مسـتقل وأي

جوز لــه ان ينتفـع بالمعلومـات.شخص آخر يكون حاضراً أثناء اجتماعات الطرفين والوسيط، أن يحترم سرية الوســاطة  وال ي
وعلـى.المتعلقة بالوساطة أو المحصلة أثناءھا أو أن يكشف عنھا للغير ما لم يتفق الطرفان والوسـيط علـى خــالف ذلـك 

 .كل شخص من ھؤالء األشخاص أن يوقع على تعھد بااللتزام بسرية الوساطة قبل أن يشترك فيھا 

 ) :16(المادة 
على كل شخص يشترك في الوساطة أن يرد، لدى انتھائھا، أي عروض أو وثائق أو مسـتندات أخـرى الـى الطـرف الـذي

فان علـى خـالف ذلـك  ويتعيــن اتـالف أي مالحظـات ســجلھا. قدمھا، دون أن يحتفظ بأي نسخة عنھا، ما لـم يتفـق الطر
 .شخص ما بشأن اجتماعات الطرفين مع الوسيط، لدى انتھاء الوساطة 

 ) :17(المادة 
ال يجوز تحت طائلة المسؤولية للوسيط وللطرفين أن يتمسكوا على سبيل االثبات أو بأي طريقة أخرى في اجراء قضــائي

 : أو تحكيمي باالمور التالية ، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك 

  .أي رأي يعبر عنه أحد الطرفين أو اقتراح يتقدم به بشأن تسوية محتملة للنزاع 1.

  .أو أي اقرار يدلي به أحد الطرفين أثناء الوساطة2.

  .أو أي عرض يطرحه الوسيط أو أي رأي يعبر عنه 3.

 .أو أن أحد الطرفين قد اعلن أو لم يعلن استعداده لقبول أي عرض للتسوية صادر عن الوسيط أو الطرف اآلخر 4.

 انتھاء الوساطة

 ) :18(المادة 
 :تنتھي الوساطة بموجب أيً من الحاالت التالية ) ج) (23(باإلضافة إلى ما ورد في المادة 

موضــع الـنزاع بينھمــا أو أي مسـألة منھـا إالّ إذا اتفقـا  توقيع الطرفين على اتفاق تسوية يشمل كل المســائل1.
 . على استمرار الوساطة في باقي المسائل التي لم تتم تسويتھا

 . أو قرار الوسيط باالنھاء اذا كان من غير المرجح حسب تقديره أن تؤدي مواصلة الوساطة الى تسوية النزاع 2.

أو اعالن كتابي باالنھاء صادر عن أحد الطرفين في أي وقت بعد حضور أول اجتماع للطـرفين مــع الوسـيط وقبــل3.
 . التوقيع على أي اتفاق للتسوية 

 ) :19(المادة 

لدى انتھاء الوساطة، يرسل الوسيط الى المركز، دون تأخير، إخطاراً كتابياً بانتھاء الوساطة ويبين تاريخ انتھائھا
ويرسل الوسيط. وما اذا ترتبت عليھا تسوية أو لم تترتب، وما اذا كانت التسوية إن ترتبت عليھا كاملة أو جزئية

 . الى الطرفين نسخة عن اإلخطار الموجه الى المركز 
صريح يحفظ المركز سرية إخطار الوسيط المذكور وال يكشف عن وجوده أو نتيجة الوساطة ألي شـخص ، دون ت

 . كتابي من الطرفين
للمركز ، مع ذلك، أن يدرج معلومات عن الوساطة في أي احصاءات شاملة ينشرھا بشأن أنشـطته ، شـرط أال

 .تكشف تلك المعلومات عن ھوية الطرفين أو تسمح بتحديد الظروف الخاصة بالنزاع 

 ) :20(المادة 
ال يجوز تحت طائلة المسؤولية للوسيط أن يتصرف بأي صفة خالف صفة الوسيط في أي إجراءات منظورة أو مقبلة تتعلق
بموضوع النزاع سواء كانت تلك االجراءات قضائية أو تحكيمية أو غيرھا ما لم تقضي بذلك محكمة من المحاكم أو يصرح به

 .، من ھذه القواعد)17(، )16(، )15(، )14(الطرفان كتابة، مع مراعاة مـا ورد في المـواد 

 رسم التسجيل لدى المركز

 ) :21(المادة 



ويحدد مبلغ رسم التسجيل وفقاً لجـدول الرســوم واألتعـاب   يخضع طلب الوساطة لرسم تسجيل يدفع للمركز
 . المطبق في تاريخ طلب الوساطة 

 ال يكون رسم التسجيل قابالً للرد . 
 ال يباشر المركز أي عمل بناء على طلب الوساطة إلى أن يتم دفع رسم التسجيل . 
 يوماً بعد اخطار كتابي ثانٍ) 15(إذا تخلف طرف كان قد أودع طلباً للوساطة عن دفع رسم التسجيل في غضون

 .من المركز ، فإنه يعتبر كما لو سحب طلبه للوساطة 

 أتعاب الوسيط

 ) :22(المادة 

يتولى المركز ، بعد مشاورة الوسيط والطرفين ، تحديد مبلغ أتعاب الوسيط والعملة التي تدفع بھا وطرق دفعھا
 . ومواعيده ، وفقاً ألحكام ھذه المادة 

يحسب مبلغ األتعاب على أساس تعرفة اليوم إن كانت قابلة للتطبيق وكما وردت في جدول الرسـوم واألتعـاب
صلة المطبق في تاريخ طلب الوساطة ، مع مراعاة المبلغ المتنازع عليه وطبيعة النزاع وأي ظــروف أخـرى لھـا 

 .بالقضية، ما لم يتفق الطرفان والوسيط على خالف ذلك 

 الودائــــع

 ) : 23(المادة 

للمركز وقت تعيين الوسيط أن يطالب الطرفين بإيداع مبلغين متسـاويين كمقـدم لتكـاليف الوسـاطة ، بمـا فـي
 . ذلك على وجه الخصوص األتعاب المقدرة للوسيط وسائر مصروفات الوساطة ويحدد المركز مبلغ الودائع 

للمركز أن يطالب الطرفين بإيداع مبالغ إضافية على حساب تكاليف الوساطة اذا تتطلب االمر ذلك . 
 يومـاً بعــد اخطـار كتــابي ثــانٍ مـن المركــز ، فـإن) 15(إذا تخلف طرف عن ايداع المبلغ المطالب به فــي غضـون

ويبلغ المركز ذلك للطرفين والوسيط بموجب اخطار كتـابي آخـر يبيـن فيــه تـاريخ انتھـاء. الوساطة تعتبر منتھية 
 . الوساطة 

 صيد الــذي لـم ھم الر بعد انتھاء الوساطة ، يقدم المركز إلى األطراف كشفاً حسابياً بأي مبالغ مودعة ويرد إلي
 .يتم انفاقه أو يطلب إليھم دفع أي مبلغ اضافي يستحق عليھم 

 التكاليـــف

 ) :24(المادة 
لى وجــه الخصـوص يتحمل الطرفان بالتساوي رسم التسجيل وأتعاب الوسيط وسائر مصروفات الوساطة بما فـي ذلـك ع

 .ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك  مصروفات تنقل الوسيط الضرورية وأي مصروفات مقترنة بخدمات الخبراء ،

 انتفاء المسؤولية

 ) :25(المادة 
اليكون الوسيط أو المركز مسؤوالً تجاه أي طرف عن أي عمل مقترن بأي وساطة تباشـر وفقـاً لھـذه القواعـد ، فيمــا عـدا

 .األخطاء المرتكبة عن قصد 

 وقف سريان مدة التقادم

 ) :26(المادة 
يوافق الطرفان في حدود ما يسمح به القانون واجب التطبيق على وقف سريان مدة التقـادم فيمـا يتعلـق بـالنزاع موضـع

 .الوساطة، اعتباراً من تاريخ الشروع في الوساطة وحتى تاريخ انتھائھا
  

 جدول الرسوم واألتعاب

 )كل المبالغ مبينة بالدينار األردني ( 
 

 رسوم المركز 
 ) من قواعد الوساطة  21المادة ( 

 عشرة آالف دينار أردني 10000من قيمة الوساطة على اال يتجاوز % 0.10يبلغ رسم التسجيل . 
تساوي قيمة الوساطة إجمالي المبالغ المطالب بھا . 
اذا لم يبين طلب الوساطة أي طلبات مالية أو اذا تعلق الـنزاع بمسـائل ال يمكــن تقييمھــا بمبـالغ ماليـة ، فانـه

وتتم التسوية على أساس مبلغ رسـم التسـجيل. الف دينارً أردنيً بشرط تسويته 1000يتعين دفع رسم قدره 
 . الذي يراه المركز، حسب تقديره مناسباً في ظروف الحال

ألغراض حساب رسم التسجيل فان أي مبلغ مالي موضـع الـنزاع ومعـبر عنـه بعمــالت خـالف بالـدينار األردنـي
   .يحول الى مبالغ بالدينار األردني بناء على سعر الصرف الرسمي في تاريخ تقديم طلب الوساطة 

 ) تابع ( جدول الرسوم واألتعاب 
 

 أتعاب الوسطاء
 تعريفة اليوم 

 ) من قواعد الوساطة  22المادة ( 

                                                

        

 
  

 الحد األدنى
 

 الحد األقصى 
 

 بالدينار األردني بالدينار األردني  
 1000 300  باليوم
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