اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

غرفـة جتـارة و�صناعـة عمـان
قــــرار
رقـــم 2019/37
ب�إ�صــدار نظـــام عمــل مركــز عمــان للتحكيـــم التجـــاري
ا�ستنادا �إلى قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 97/47
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2018/26ب�إن�شاء مركز عمان للتحكيم التجاري ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري  -بعد موافقة املجل�س  -قواعد
التحكيم  ،وغريها من قواعد الو�سائل البديلة  ،واللوائح  ،والقرارات الالزمة لتنفـيذ
�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من  23من يوليو 2019م .
�صدر فـي  27 :مـن �شـــــــــوال 1440هـ
املوافــــق  1 :مـن يوليـــــــــو 2019م

قي�س بن حممد بن مو�سى اليو�سف
رئ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــ�س مـجـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
غرفـ ـ ـ ـ ــة جت ـ ـ ـ ـ ـ ــارة و�صناعـ ـ ـ ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ـ ــان
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نظــام عمــل مركــز عمـــان للتحكيـــم التجـــاري
الف�صــــل الأول
تعريفــات و�أحكــــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الغرفــــــة :
غرفة جتارة و�صناعة عمان .
 - 2املركـــــــــز :
مركز عمان للتحكيم التجاري .
 - 3املجلــــــ�س :
جمل�س �إدارة املركز .
 - 4الرئيـــــ�س :
رئي�س املجل�س .
 - 5اللجـــان الدائمــــة :
اللجنة الفنية  ،وجلنة التدقيق  ،واللجنة اال�ست�شارية .
 - 6الرئيـــ�س التنفـيـــذي :
الرئي�س التنفـيذي للمركز .
 - 7الو�سائـــل البديلــة :
الو�سائل البديلة لت�سوية املنازعات كالتحكيم والو�ساطة والتوفـيق .
 - 8ال�سجـــــــل :
�سجل املحكمني والو�سطاء واملوفقني واخلرباء املعتمدين لدى املركز .
املــادة ( ) 2
يك ــون مقـ ــر املركـ ــز الرئي�ســي فـي حمافظ ــة م�سق ــط  ،ويجوز �إن�شــاء فـروع فـي املحافظــات
بقرار من الرئي�س  ،بعد موافقة املجل�س .
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الف�صــل الثانــي
املركــــز
املــادة ( ) 3
يتكون املركز مما ي�أتي :
1 -1املجل�س .
2 -2اللجان الدائمة .
3 -3الإدارة التنفـيذية .
املــادة ( ) 4
يخت�ص املركز بالآتي :
1 -1تقدمي خدمات التحكيم والو�ساطة والتوفـيق لت�سوية املنازعات التجارية املحلية
والدولية  ،وغريها من الو�سائل البديلة التي تتفق عليها �أطراف النزاع .
2 -2تقدمي اال�ست�شارات واخلدمات الالزمة لإجراءات ت�سوية املنازعات التجارية .
3 -3ن�شر ثقافة ت�سوية املنازعات التجارية بالو�سائل البديلة .
�4 -4إ�صدار الن�شرات  ،ومطبوعات املركز  ،والإ�شراف عليها .
5 -5تنظي ــم امل�ؤمت ــرات والنـ ــدوات واملحا�ض ــرات وال ــدورات التدريبي ــة وور�ش العــمل
فـي جمال التحكيم وغريه من الو�سائل البديلة .
6 -6التعاون مع مراكز التحكيم واجلهات واملنظمات ذات ال�صلة  ،املحلية والإقليمية
والدولية .
املــادة ( ) 5
يتولـ ــى �إدارة املركـ ــز جمل�س �إدارة يتكون من ( )9ت�سعة �أع�ض ــاء من القانونيــني  ،وغريه ــم
من ذوي االخت�صا�ص ــات املهني ــة  ،علــى �أن يكون من بينه ــم ( )3ثالث ــة �أع�ضـاء من القط ــاع
اخلا�ص  ،وي�صدر بتعيني جميع الأع�ضاء قرار من جمل�س �إدارة الغرفة .
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املــادة ( ) 6
1 -1تكون مدة الع�ضوية فـي املجل�س (� )4أربع �سنوات ميالدية من تاريخ تعيينهم  ،قابلة
للتجديد ملرة واحدة بناء على موافقة جمل�س �إدارة الغرفة  ،على �أن تكون مدة ع�ضوية
�أول جمل�س (� )2سنتني من تاريخ تعيينهم .
�2 -2إذا انتهت مدة الع�ضوية  ،ومل يتم ت�شكيل جمل�س جديد  ،ي�ستمر املجل�س فـي ممار�سة
�أعماله واخت�صا�صاته بقرار م�سبب من جمل�س �إدارة الغرفة �إلى حني ت�شكيل جمل�س
جديد خالل مدة ال تزيد على �سنة من تاريخ انتهاء مدة الع�ضوية .
املــادة ( ) 7
تكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة للإ�شراف والرقابة واملتابعة على ممار�سة املركز
اخت�صا�صاته  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
1 -1و�ضع ال�سيا�سة العامة للمركز  ،والإ�شراف على تنفـيذها .
2 -2اقرتاح التعديالت الالزمة على هذا النظام .
�3 -3إقرار قواعد التحكيم  ،وغريها من قواعد الو�سائل البديلة  ،والئحة تنظيم
الع�ضوية فـي املركز .
�4 -4إقرار اللوائح الإدارية واملالية وغريها من اللوائح اخلا�صة ب�أعمال املركز .
5 -5اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز  ،وحتديد االخت�صا�صات التف�صيلية للتق�سيمات
الإدارية به .
�6 -6إبرام مذكرات التفاهم مع مراكز التحكيم �أو اجلهات الأخرى املماثلة .
�7 -7إ�صدار نظام عمل اللجان الدائمة .
8 -8تعيني مراقب ح�سابات للمركز  ،وحتديد �أتعابه .
9 -9اعتماد امليزانية ال�سنوية والتقرير ال�سنوي عن �أعمال و�أن�شطة املركز .
10 10حتديد الر�سوم التي يتقا�ضاها املركز مقابل اخلدمات التي يقدمها .
11 11للمجل�س �أن يفو�ض بع�ض �صالحياته للرئي�س � ،أو اللجنة الفنية � ،أو الرئي�س
التنفـيذي .
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املــادة ( ) 8
1 -1يعقد �أع�ضاء املجل�س خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تعيينهم �أول اجتماع
لهم برئا�سة �أكرب الأع�ضاء �سنا لينتخبوا من بينهم باالقرتاع ال�سري رئي�سا  ،ونائبا
للرئي�س .
ويعني املجل�س �أمينا لل�سر من الإدارة التنفـيذية .
كما ينتخب املجل�س فـي االجتماع ذاته �أع�ضاء اللجان الدائمة على النحو الآتي :
�أ  -اللجن ـ ــة الفني ــة تتكـ ــون مـ ــن ( )2ع�ضوي ــن مـ ــن �أع�ض ـ ـ ــاء املجل ـ ــ�س  ،بالإ�ضافـ ـ ــة
�إلى الرئي�س التنفـيذي  ،على �أن تنتخب من بني �أع�ضائها رئي�سا  ،ونائبا للرئي�س
فـي �أول اجتماع لها  ،وتعيني �أمني �سر من الإدارة التنفـيذية .
ب  -جلنة التدقيق تتكون من ( )3ثالثة من �أع�ضاء املجل�س من غري �أع�ضاء اللجنة
الفنية  ،على �أن تنتخب من بني �أع�ضائها رئي�سا  ،ونائبا للرئي�س فـي �أول اجتماع
لها  ،وتعيني �أمني �سر من الإدارة التنفـيذية .
ج  -اللجنـ ــة اال�ست�شاريـ ــة تتك ــون مـ ــن ( )2ع�ضويــن من �أع�ضــاء املجلــ�س  ،بالإ�ضاف ــة
�إلى الرئي�س التنفـيذي  ،على �أن تنتخب من بني �أع�ضائها رئي�سا  ،ونائبا للرئي�س
فـي �أول اجتماع لها  ،وتعيني �أمني �سر من الإدارة التنفـيذية .
د  -يجوز بقرار من املجل�س زيادة عدد �أع�ضاء اللجان الدائمة ب�إ�ضافة ( )2ع�ضوين
لكل جلنة كحد �أق�صى  ،من غري �أع�ضاء املجل�س  ،من ذوي االخت�صا�ص فـي جمال
�أعمال اللجنة .
�2 -2إذا �شغـ ــر من�ص ــب رئيــ�س املجل ــ�س � ،أو نائبه � ،أو تع ــذر علــى �أي منهــم القيــام مبهامــه
لأي �سب ــب ب�صف ــة دائم ــة  ،فـينتخــب املجل�س من بني �أع�ضائه بديال عنه  ،وذلك للمدة
املتبقي ــة للمجل�س  ،و�إذا �شغر من�صب �أحد الأع�ضاء يتم تعيني بديل عنه وفقا حلكم
املــادة ( )5من هذا النظام .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

املــادة ( ) 9
1 -1يتولى الرئي�س دعوة �أع�ضاء املجل�س الجتماع عادي (� )4أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ،
�أو كلما دعت احلاجة �إلى ذلك � ،أو بطلب مقدم من ( )3ثالثة �أع�ضاء على الأقل .
 	 وفـي جمي ــع الأح ــوال  ،يجب �أن تك ــون الدع ــوة قبــل ( )15خم�س ــة ع�شر يوم ــا عل ــى الأقــل
من تاريخ االجتماع  ،ويرفق بها جدول الأعمال .
2 -2تكون اجتماعات املجل�س ومداوالته �سرية .
3 -3مع مراعاة البند ( )6من هذه املادة  ،يكون اجتماع املجل�س �صحيحا بح�ضور �أغلبية
الأع�ضاء  ،ويجوز احل�ضور با�ستخدام و�سائل االت�صال املنا�سبة التي تتيح االت�صال
ال�شفه ــي واملرئ ــي املتزامن بيـ ــن الأع�ض ــاء  -دون ح�ضوره ــم فـي مكان واحد � -شريطة
�أن يتمكن �أمني �سر املجل�س من التعرف عليهم  ،وتدوين ما يتم مناق�شته .
4 -4يرت�أ�س االجتماع رئي�س املجل�س  ،وفـي حال غيابه �أو وجود مانع يحول دون ممار�سته
اخت�صا�صاته  ،يحل نائب الرئي�س حمله .
5 -5مـع مراعــاة البنــد ( )6مــن هــذه امل ــادة  ،ت�صدر القــرارات ب�أغلبيــة �أ�ص ــوات الأع�ض ــاء
احلا�ضرين  ،وفـي حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي يكون منه رئي�س االجتماع .
�6 -6إذا تعـلق مو�ضوع االجتمـ ــاع  ،باقت ــراح تعديـ ــل هذا النظ ــام � ،أو �إقرار قواع ــد التحكي ــم
�أو غريهـا من قواعـد الو�سائـ ــل البديلـ ــة �أو لوائح املركز �أو تعديلهــا  ،ي�شتـرط �أن ي�صدر
القرار مبوافقة (� )6ستة من الأع�ضاء احلا�ضرين .
7 -7يوقع رئي�س االجتماع  ،و�أمني �سر املجل�س على حما�ضر اجتماعات املجل�س .
8 -8يتولى �أمني �سر املجل�س بالتعاون مع الرئي�س التنفـيذي �إعداد م�شروع جدول �أعمال
اجتماعات املجل�س  ،ويعتمد الرئي�س جدول الأعمال .
املــادة ( ) 10
تنتهي الع�ضوية فـي املجل�س ب�أحد الأ�سباب الآتية :
1 -1اال�ستقالة .
2 -2الوفاة �أو العجز الكلي .
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3 -3فقدان الأهلية لع�ضوية املجل�س .
4 -4احلكم نهائيا بعقوبة جناية �أو فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ولو رد �إليه
اعتباره .
5 -5عدم ح�ضور اجتماعات املجل�س ( )3ثالث مرات متتالية دون عذر يقبله املجل�س .
وتكون اال�ستقالة من ع�ضوية املجل�س كتابة  ،وتقدم �إلى رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة  ،وتكون
مقبولة بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميها �إذا كانت غري مقرتنة بقيد �أو معلقة
على �شرط  ،وملجل�س �إدارة الغرفة قبول اال�ستقالة قبل انق�ضاء هذه املدة .
املــادة ( )11
للمجل�س فـي �سبيل ممار�سته اخت�صا�صاته ت�شكيل جلان م�ؤقتة بح�سب مقت�ضيات العمل ،
على �أن يحدد قرار ت�شكيلها نظام عملها .
وللمجلـ ــ�س ح ــل هـ ــذه اللجان �أو �إعفاء �أي ع�ضــو فـيه ــا من مهمته � ،أو �إعادة ت�شكيلهــا وفقــا
ملــا يراه منا�سبا .
املــادة ( ) 12
يكون للمركز �إدارة تنفـيذية تخت�ص بالآتي :
1 -1تزويـد �أطــراف النــزاع بناء على طلبه ــم ب�أ�سم ــاء املحكم ــني والو�سط ــاء واملوفق ــني
واخلرباء وم�ؤهالتهم وخرباتهم .
2 -2ت�سلم طلبات التحكيم وغريها من طلبات الو�سائل البديلة  ،وما يقدم من ردود
عليها  ،وكافة امل�ستندات اخلا�صة بها  ،و�إخطار �أطراف النزاع بها .
�3 -3إعداد ملخ�ص النزاع  ،ورفعه �إلى الرئي�س التنفـيذي  ،مع �صورة من طلب التحكيم
وغريها من طلبات الو�سائل البديلة .
�4 -4إع ــداد وحفـ ــظ �سجـ ــل وملفات طلبات التحكي ــم والو�سائ ــل البديل ــة الت ــي تقـ ــدم
�إلى املركز  ،وحفظ �أ�صول الأحكام ال�صادرة فـيها .
�5 -5إعالن �أطراف النزاع مبواعيد اجلل�سات  ،ومكان انعقادها .
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6 -6تقدمي خدمات التن�سيق والرتجمة وتوفـري املكان املنا�سب للجل�سات .
7 -7توفـيـر املعلومــات املتعلقة بالتحكيم والو�سائــل البديلــة و�شــرح الإجــراءات املتبعــة
لت�سوية املنازعات وفقا لقواعد التحكيم �أو غريها من قواعد الو�سائل البديلة .
8 -8و�ضع النماذج الالزمة لت�سهيل �إجراءات التحكيم وغريها من الو�سائل البديلة .
9 -9حفـ ـ ــظ وحتدي ـ ــث قائم ــة املحكم ــني والو�سط ــاء واملوفق ــني واخلبـ ــراء امل�سجلـ ــني
فـي املركز وعناوينهم .
10 10تقدمي التقارير �إلى الرئي�س التنفـيذي عن املهام التي مت تنفـيذها واخلطط
امل�ستقبلية الالزمة لتحقيق �أهداف املركز .
11 11تقدمي املقرتحات لتطوير �إجراءات التحكيم والو�سائل البديلة .
12 12تنفـيذ املهام التي تكلف بها من قبل الرئي�س التنفـيذي  ،و�أي مهام �أخرى الزمة
لت�صريف �ش�ؤون املركز .
املــادة ( ) 13
يك ــون للمركـ ــز رئي ــ�س تنفـي ــذي يتم تعيين ــه بق ــرار من املجل�س بطريق التعاق ــد مــن غيـ ــر
�أع�ضائه  ،وتكون للمجل�س ال�صالحية الكاملة فـي حتديد االمتيازات واملخ�ص�صات املالية
للرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 14
يتولى الرئي�س التنفـيذي الإ�شراف على الإدارة التنفـيذية والعاملني باملركز  ،وله ب�صفة
خا�صة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
�1 -1إعداد خطة العمل ال�سنوية  ،ورفعها �إلى املجل�س .
�2 -2إعداد اللوائح الإدارية واملالية وغريها من اللوائح اخلا�صة ب�أعمال املركز .
�3 -3إعداد التقرير ال�سنوي للمركز  ،ورفعه �إلى املجل�س .
4 -4ح�ضور اجتماعات املجل�س  ،وامل�شاركة فـي مناق�شة املو�ضوعات املدرجة على جدول
�أعماله  ،دون �أن يكون له حق الت�صويت .
5 -5متثيل املركز فـي عالقته بالغري  ،و�أمام الق�ضاء .
�6 -6أي اخت�صا�صات �أخرى يحددها املجل�س .
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الف�صــــل الثالـــث
ماليـــة املركـــز
املــادة ( ) 15
تتكون املوارد املالية للمركز من الآتي :
1 -1ما تخ�ص�صه الغرفة من �أموال .
2 -2الر�سوم التي يتقا�ضاها املركز مقابل ت�سوية املنازعات .
3 -3ر�سوم ع�ضوية املركز .
4 -4مقابل اخلدمات التي يقدمها املركز .
5 -5عوائد بيع الن�شرات ومطبوعات املركز والأن�شطة والربامج التي ينظمها .
�6 -6أي موارد �أخرى يوافق عليها املجل�س .
املــادة ( ) 16
1 -1يتولى الرئي�س التنفـيذي �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للمركز  ،ورفعه �إلى املجل�س
قبل (� )2شهرين على الأقل من انتهاء ال�سنة املالية العتمادها .
2 -2تبد�أ ال�سنة املالية للمركز فـي الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من
دي�سمرب من كل عام  ،عدا ال�سنة املالية الأولى  ،فتبد�أ من تاريخ العمل بهذا النظام ،
وحتى احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
3 -3تخ�ضع ح�سابات املركز للتدقيق من قبل مراقب ح�سابات معتمد لدى الهيئة العامة
ل�سوق املال  ،على �أن يعر�ض احل�سابات املدققة على املجل�س العتمادها خالل (� )4أربعة
�أ�شهر من انتهاء ال�سنة املالية .
املــادة ( ) 17
تـ ــودع �أم ــوال املركـ ــز فـي ح�سابـ ــات خا�ص ــة ل ــدى �أح ــد امل�ص ــارف املرخ�صة فـي ال�سلطنـة ،
على �أن يحدد املجل�س فـي الالئحة املالية قواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال .
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الف�صــل الرابــــع
�أحكــــام ختاميـــة
املــادة ( ) 18
ت�سري �أحكام قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية امل�شار �إليه فـيما مل يرد ب�ش�أنه
ن�ص خا�ص فـي هذا النظام �أو قواعد التحكيم اخلا�صة باملركز .
املــادة ( ) 19
1 -1تتكون قوائم املحكمني والو�سطـ ــاء واملوفقـ ــني واخل ــرباء ف ــي املرك ــز مــن ع ــدد كـ ــاف من
املتخ�ص�ص ــني فـي القانـ ــون واالقت�صـ ــاد والتجارة والهند�س ــة وغريه ــا من التخ�ص�صات
التي حتددها الئحة تنظيم الع�ضوية .
2 -2يجوز لكل من تتوفر فـيه �شروط الع�ضوية التقدم بطلب القيد �إلى الرئي�س التنفـيذي
على النموذج املعد لذلك  ،وعلى الرئي�س التنفـيذي البت فـي الطلب خالل مدة ال تزيد
على (� )14أربعة ع�شر يوما .
3 -3حتدد الئحة تنظيم الع�ضوية فئات ومعايري و�شروط ور�سوم الع�ضوية .
املــادة ( ) 20
يلت ــزم �أع�ض ــاء املجلــ�س والرئيــ�س التنفـيــذي والعامل ــون فـي املركــز بع ــدم ك�شــف �أو �إف�ش ــاء
املعلومات وامل�ستندات التي تتعلق باملنازعات � ،أو ب�أعمال املركز .
املــادة ( ) 21
تعـ ــد كافـ ــة املعلومات التي تق ــدم من �أط ــراف الن ــزاع �سري ــة  ،ويجب على من يطلــع عليها
عدم ك�شف �أو �إف�شاء ما فـيها �إال مبوافقة الأطراف � ،أو بطلب من جهة ق�ضائية خمت�صة .
املــادة ( ) 22
تعد قواعد التحكيم وغريها من قواعد الو�سائل البديلة واللوائح والنماذج وال�سجالت
وغريهــا مــن امل�ستنـدات  ،باللغتني  :العربي ــة والإجنليزيـ ــة  ،وفـي ح ــال وج ــود �أي اختـ ــالف
بينهما  ،فـيعتد بالن�ص العربي .
املــادة ( ) 23
ت�س ــري علــى العامل ــني فـي املركـ ــز �أحكام قانون الت�أمينــات االجتماعي ــة ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم
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