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تفسري املعايري

هناك جوانب عدة لسلوك املحكَّم، من بينها تلك الوارد ذكرها يف هذه 
التحكيم،  أطراف  باتفاق  أيًضا  محكومة  تكون  أن  يمكن  املعايري، 
باإلضافة إىل قواعد املركز السعودي للتحكيم التجاري أو غري ذلك من 
القوانني والقواعد األخالقية املنطبقة التي ينبغي أن يأخذها املحكَّم 
يف اعتباره أيًضا. وهنا يجب التأكيد عىل أن هذه املعايري لم تأِت لتحل 
محل هذه القوانني أو االتفاقيات أو القواعد التحكيمية التي قد تتفق 
عليها األطراف، أو أن تعلو عليها. وإنما الغرض منها أن تُقرأ كلها 
جنبًا إىل جنب ومع القواعد األخالقية األخرى. كما أن هذه املعايري  ال 
تضع أسًسا جديدة أو إضافية للطعن أو املراجعة القضائية ألحكام 

التحكيم. 
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٥املركز السعودي للتحكيم التجاري

املعيار األول:
التحكيم  إجراءات  نزاهة  عىل  املحافظة  املحكَّم  عىل  ينبغي 

وعدالتها

(أ) يجب أن يكون املحكَّم محايًدا ومستقًال عن أطراف التحكيم، وأال 
يكون له أي مصلحة يف املنازعة محل التحكيم، ويتخلف الحياد حني 
يتجه املحكَّم ملحاباة أحد أطراف املنازعة أو يتحامل عليه فيما يتصل 
بأحد  عالقة  للمحكَّم  يكون  حني  االستقالل  ويتخلف  بموضوعها، 

أطراف املنازعة أو بمن تربطه به عالقة وثيقة. 

(ب) ال يكون املحكَّم مسؤوًال تجاه أطراف التحكيم فقط، بل تجاه 
إجراءات التحكيم كذلك. ويجب عليه أن يلتزم بمعايري سلوكية عالية 
تضمن نزاهة إجراءات التحكيم وعدالتها؛ ولذلك ينبغي عىل املحكَّم أن 
يعي مسؤوليته تجاه الجميع وتجاه أطراف املنازعة الذين يتصدى 

للفصل يف حقوقهم، وتجاه كل املشاركني يف إجراءات التحكيم.
 

جميع  تجاه  عادل  نحو  عىل  يترصف  أن  املحكَّم  عىل  ينبغي  (ج) 
األطراف، وأال يتأثر بأي ضغوط خارجية أو مصالح شخصية، وأن 
يتجنب أي سلوك أو ترصيح قد يوحي باالنحياز إىل طرف أو ضد 

آخر. 

(د) ينبغي عىل املحكَّم أن يدير إجراءات التحكيم بما يضمن الخروج 
بحل عادل وفاعل ملا أحيل إليه من مسائل للفصل فيها، كما ينبغي 
عليه أن يبذل جهوًدا معقولة ملنع اللجوء إىل أساليب تهدف إىل تأخري 
حكم التحكيم أو مضايقة أطرافه أو غريهم من املشاركني، أو إساءة 

استعمال إجراءات التحكيم أو تعطيلها بأي شكل من األشكال.



٧املركز السعودي للتحكيم التجاري

املعيار الثالث:
ينبغي عىل املحكَّم تجنب األساليب غري الالئقة، أو التي تبدو 

كذلك  عند التواصل مع األطراف 

(أ) إذا اشتمل اتفاق األطراف أو قواعد التحكيم املنطبقة عىل أسلوب 
أن  املحكَّم  املحكَّم واألطراف، ينبغي عىل  التواصل بني  أو مضمون 
يف  يرد  مخالف  حكم  أي  عن  النظر  برصف  اإلجراءات  هذه  يتبع 

الفقرتني (ب) و (ج) اآلتيتني. 

بشأن  التواصل  تجنب  املرشح  املحكَّم  أو  املحكَّم  عىل  ينبغي  (ب) 
القضية بشكل منفرد مع أي طرف أو من يمثله، إال يف الحاالت اآلتية: 

(١) خالل النظر يف تعيني محكَّم مرشح، يجوز له: 
الطبيعة  الشهود وعن  أو  املحامني  أو  السؤال عن هوية األطراف  أ. 

العامة للمنازعة؛ 
ب. الرد عىل االستفسارات التي قد ترد إليه من أحد األطراف أو من 
هذا  سياق  ويف  العمل،  ألداء  وتفرغه  مناسبته  مدى  بشأن  محاميه 
التواصل، قد يحصل املحكَّم املرشح عىل معلومات من هذا الطرف أو 
من محاميه تكشف عن الطبيعة العامة للمنازعة، عىل أال يسمح ذلك 

بمناقشة موضوع قضية التحكيم. 
بشأن  التحكيم  أطراف  أحد  مع  مناقشات  يجري  أن  للمحكَّم   (٢)
املسائل اللوجستية، مثل تحديد وقت جلسات االستماع ومكانها، أو 
اتخاذ ترتيبات أخرى فيما يتعلق بإدارة إجراءات التحكيم، وينبغي 
عىل املحكَّم يف هذه الحال أن يبلغ جميع األطراف اآلخرين عىل الفور 
بمثل هذه املناقشات، وأال يتخذ أي قرار نهائي بشأن املسائل التي 
نوقشت قبل أن يعطي فرصة لجميع األطراف الغائبني للتعبري عن 

آرائهم ووجهات نظرهم؛

٦

املعيار الثاني:

(أ) عىل املحكَّم، منذ بدء تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، أن يفصح 
كتابيًا ألطراف التحكيم عن أي ظروف من شأنها أن تثري شكوًكا لها 

ما يسوغها بشأن حياده واستقالله.  

(ب) يكون املحكَّم ممنوًعا من النظر يف الدعوى وسماعها يف الحاالت 
نفسها التي يمنع فيها القايض. 

(ج) إذا كان امتثال محكَّم مرشح ألي من األحكام الواردة يف هذه 
املعايري  يستلزم اإلفصاح عن معلومات رسية أو خاصة؛ فإنه يتعني 

عىل هذا املحكَّم: 
(١) إما أن يحصل عىل موافقة الشخص الذي زوده بهذه املعلومات 

الرسية أو من له حق الخصوصية بشأن اإلفصاح عنها؛ 
(٢) أو يتنحى. 

(د) عىل املحكَّم أن يتنحى أيًضا يف األحوال اآلتية: 
(١) إذا كان لديه مصلحة شخصية، مبارشة أو غري مبارشة، يف نتيجة 
أو  الدعوى،  أطراف  أحد  تجاه  بالتحيز  كان يشعر  إذا  أو  املنازعة، 
إذا كان لديه علم شخيص بوقائع تتعلق باملسائل املعروضة عليه يف 

الدعوى؛ 
(٢) إذا كان املحكَّم عمل سابًقا محاميًا يف املنازعة املعروضة عليه، أو 

شاهًدا رئيًسا فيها. 
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عىل املحكَّم أن يفصح عن أي ظروف من شأنها أن تثري شكوًكا 
لها ما يسوّغها بشأن حياده واستقالله



٧املركز السعودي للتحكيم التجاري

املعيار الثالث:
ينبغي عىل املحكَّم تجنب األساليب غري الالئقة، أو التي تبدو 

كذلك  عند التواصل مع األطراف 

(أ) إذا اشتمل اتفاق األطراف أو قواعد التحكيم املنطبقة عىل أسلوب 
أن  املحكَّم  املحكَّم واألطراف، ينبغي عىل  التواصل بني  أو مضمون 
يف  يرد  مخالف  حكم  أي  عن  النظر  برصف  اإلجراءات  هذه  يتبع 

الفقرتني (ب) و (ج) اآلتيتني. 

بشأن  التواصل  تجنب  املرشح  املحكَّم  أو  املحكَّم  عىل  ينبغي  (ب) 
القضية بشكل منفرد مع أي طرف أو من يمثله، إال يف الحاالت اآلتية: 

(١) خالل النظر يف تعيني محكَّم مرشح، يجوز له: 
الطبيعة  الشهود وعن  أو  املحامني  أو  السؤال عن هوية األطراف  أ. 

العامة للمنازعة؛ 
ب. الرد عىل االستفسارات التي قد ترد إليه من أحد األطراف أو من 
هذا  سياق  ويف  العمل،  ألداء  وتفرغه  مناسبته  مدى  بشأن  محاميه 
التواصل، قد يحصل املحكَّم املرشح عىل معلومات من هذا الطرف أو 
من محاميه تكشف عن الطبيعة العامة للمنازعة، عىل أال يسمح ذلك 

بمناقشة موضوع قضية التحكيم. 
بشأن  التحكيم  أطراف  أحد  مع  مناقشات  يجري  أن  للمحكَّم   (٢)
املسائل اللوجستية، مثل تحديد وقت جلسات االستماع ومكانها، أو 
اتخاذ ترتيبات أخرى فيما يتعلق بإدارة إجراءات التحكيم، وينبغي 
عىل املحكَّم يف هذه الحال أن يبلغ جميع األطراف اآلخرين عىل الفور 
بمثل هذه املناقشات، وأال يتخذ أي قرار نهائي بشأن املسائل التي 
نوقشت قبل أن يعطي فرصة لجميع األطراف الغائبني للتعبري عن 

آرائهم ووجهات نظرهم؛



٨

(٣) إذا غاب أحد األطراف عن جلسات االستماع عىل الرغم من تبليغه 
بشكل صحيح، جاز للمحكَّم أن يناقش القضية مع أي طرف حارض 
بالجلسات، ويجوز له ذلك أيًضا بموجب موافقة رصيحة من جميع 

األطراف. 

(ج) ما لم يُنص عىل خالف ذلك يف هذا املعيار أو يف قواعد التحكيم 
املنطبقة، أو يف اتفاق األطراف، فعىل املحكَّم كلما تراسل كتابيًا مع 
أحد األطراف، أن يرسل يف الوقت نفسه نسخة من هذه املراسلة إىل 
األطراف  أحد  من  كتابية  مراسلة  تلقى  كلما  وعليه  األطراف.  باقي 
بشأن القضية -ولم تكن قد أرسلت بالفعل إىل باقي األطراف - أن 

يرسلها أو يضمن إرسالها إليهم. 
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٩املركز السعودي للتحكيم التجاري

املعيار الرابع:
ينبغي عىل املحكَّم إدارة إجراءات التحكيم بعدالة وعناية

(أ) ينبغي عىل املحكَّم أن يدير إجراءات التحكيم بعدل وعناية، وأن 
وممثليهم  التحكيم  أطراف  مع  تعامله  يف  واللباقة  بالصرب  يتحىل 
والشهود، وأن يشجع باقي املشاركني يف التحكيم عىل اتباع األسلوب 

نفسه. 

(ب) ينبغي عىل املحكَّم أن يبلغ جميع األطراف بشكل صحيح بموعد 
أي جلسة من جلسات االستماع ومكانها، وأن يعطي كل طرف فرصة 

عادلة لتقديم ما لديه من أدلة وحجج. 

أي  أو  محاٍم  بتعيني  يسمح ألي طرف  أن  املحكَّم  ينبغي عىل  (ج) 
شخص آخر يختاره لينوب عنه. 

(د) ال يعد اقرتاح املحكَّم عىل األطراف أن يناقشوا إمكانية التسوية، أو 
اللجوء إىل الوساطة، أو أي طريقة أخرى لتسوية املنازعات أمرًا غري 
الئق، إال أنه يُحظر عىل املحكَّم أن يمارس الضغط عىل أي طرف من 
أجل التسوية، أو استخدام أي طريقة أخرى لتسوية املنازعات. كما 
يُحظر عىل املحكَّم حضور مناقشات التسوية أو املشاركة فيها بأي 

شكل، أو أن يعمل وسيًطا ما لم يطلب منه جميع األطراف ذلك. 

(ه) عىل أعضاء هيئة التحكيم السماح لكل عضو منهم باملشاركة 
بشكل كامل يف جميع جوانب إجراءات التحكيم. 

(و) يحظر عىل املحكَّم أثناء إجراءات التحكيم أن يترصف كمدافع 
عن أحد األطراف أو أن يوجه له النصيحة بشأن موضوع املنازعة 

أو مخرجاتها؛ سواء كان ذلك قبل تعيينه أو بعده. 



١٠

املعيار الخامس:
ينبغي عىل املحكَّم عند اتخاذ القرارات أن يكون عادًال ومستقًال 

وحريًصا

(أ) ينبغي عىل املحكَّم أن يصدر قرارات بشأن جميع املسائل املقدمة 
للفصل فيها بعد الدراسة املتأنية، وعليه أال يتخذ قرارات بشأن أي 

مسائل أخرى.

الكايف  االنتباه  املناسب ويعري  الوقت  أن يخصص  املحكَّم  (ب) عىل 
ذات  املناقشات  وجميع  املقدمة،  والحجج  الوقائع  بجميع  لإلحاطة 
الصلة باإلجراءات، لفهم املنازعة بشكل جيد، وعليه أن يبذل وسعه 
إلدارة التحكيم بطريقة ليس من شأنها أن ترفع من كلفته إىل حد ال 

يتناسب مع املصالح املتنازع عليها. 

(ج) ينبغي عىل املحكَّم الفصل يف جميع املسائل بعدالة واستقالل وأال 
يسمح ألي ضغوط خارجية بالتأثري يف قراره.

 
(د) ينبغي عىل املحكَّم أال يفوض شخًصا آخر باتخاذ قرارات نيابة 

عنه. 
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١١املركز السعودي للتحكيم التجاري

املعيار السادس:
ينبغي عىل املحكَّم احرتام عالقة الثقة والرسية الالزمة للتحكيم

(أ) تربط املحكَّم باألطراف عالقة ثقة، ويمتنع عليه يف جميع األوقات 
استخدام أي معلومات رسية يحصل عليها خالل إجراءات التحكيم 
لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغريه، أو اإلرضار بمصلحة اآلخرين. 

(ب) ينبغي عىل املحكَّم أن يحافظ عىل رسية جميع املسائل املتعلقة 
عىل  يحصل  أن  له  يجوز  ذلك  ومع  وقراره؛  التحكيم  بإجراءات 
مساعدة، من باحث أو مساعد، أو أي أشخاص آخرين فيما يتعلق 
بالوصول إىل قرار، عىل أن يبلغ جميع األطراف بذلك، ويضمن التزام 

هؤالء األشخاص باألحكام الواردة يف هذا املعيار. 

(ج) ال يجوز للمحكَّم -يف أي وقت- أن يبلغ أي شخص بأي قرار قبل 
الوقت املحدد إلبالغ جميع األطراف به. ويف إجراءات التحكيم التي 
يشارك فيها أكثر من محكَّم، ال يجوز ملحكَّم -يف أي وقت - أن يبلغ 

أي شخص بمضمون املداوالت التي قام بها املحكَّمون.

(د)  يحظر عىل املحكَّم بعد صدور حكم التحكيم أن يساعد يف أي 
إجراء لتنفيذ حكم التحكيم أو الطعن عليه. 



١٢

املعيار السابع:
ينبغي عىل املحكَّم اتباع معايري النزاهة والعدالة لدى اتخاذه أي 

ترتيبات تتصل بأتعابه واستعادة النفقات التي تكبدها

اتخاذ ترتيبات  النزاهة والعدالة لدى  اتباع  معايري  املحكَّم  عىل  (أ) 
تتصل بالحصول عىل أتعابه عن الخدمات التي يقدمها، أو استعادة 

النفقات التي تكبدها.  

(ب) إذا قبل املحكَّم التعيني، ُعّد ذلك قبوًال منه بطريقة الدفع التي 
يحددها املسؤول اإلداري، ويحظر عليه القيام برتتيبات فردية مع أي 

من األطراف أو وكالئهم تتصل بأتعاب أو نفقات إضافية.  
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معايري السلوك األخالقي للوسطاء١٦

تفسري املعايري

يجب قراءة هذه املعايري وتفسريها بصورة متكاملة، وال توجد أهمية 
خاصة لرتتيب ورودها يف النص. 

عند استخدام كلمة «عىل» يف هذه املعايري، يجب عىل الوسيط االلتزام 
بتطبيق املمارسة املوصوفة، وعند استخدام كلمة «ينبغي» فإن تطبيق 
املمارسة املوصوفة يف هذه املعايري يعد أمًرا مرغوبًا فيه بشكل كبري، 
لكنه غري ملزم، عىل أنه ال يجب العدول عنه إال عند توافر مسوغات 

قوية مع إعمال حسن الحكم والتقدير. 
التي يقوم بها أكثر  يشمل استخدام مصطلح «الوسيط» الوساطة 

من وسيط. 
ال تتضمن هذه املعايري حدوًدا زمنية بذاتها يرجع إليها عند اإلشارة 
الوساطة  بداية  لوقت  دقيق  تحديد  يوجد  فال  ولذلك  الوساطة؛  إىل 

ونهايتها. 
كما قد تتأثر الوساطة، وكذلك هذه املعايري، بالقانون املنطبق وقواعد 
املحكمة والقواعد املهنية وقواعد الوساطة التي وافق عليها األطراف 
واالتفاقات األخرى بينهم، وقد يحدث تنازع بني تلك املصادر وهذه 
باألنظمة  املعايري  هذه  تطبيق  يخل  وال  عليها،  تغلب  أو  املعايري، 
الوطنية، وال بقواعد الوساطة، وال بالقواعد األخرى املهنية، وينبغي 
املعايري  هذه  روح  المتثال  جهده  قصارى  يبذل  أن  الوسيط  عىل 
وقصدها يف حل هذا التنازع، بما يشمل التقيد ببقية املعايري التي ال 

تثري تنازًعا مع املصادر األخرى. 
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املعيار األول:
حرية القرار

لكل  القرار  حرية  مبدأ  إىل  باالستناد  الوساطة  الوسيط  يجري  (أ) 
إكراه،  أي  دون  الطوعي  الترصف  القرار  بحرية  ويقصد  طرف، 
فتكون خيارات كل طرف مبنية عىل اإلرادة الحرة والواعية سواء فيما 
يتصل بإجراءات الوساطة أو مخرجاتها، ولألطراف ممارسة حرية 
القرار يف أي مرحلة من مراحل الوساطة بما يف ذلك اختيار الوسيط، 
وتصميم اإلجراءات، واملشاركة يف عملية الوساطة أو االنسحاب منها. 
(١) عىل الرغم من أن مبدأ حرية القرار هو مبدأ أساس يف تصميم 
إجراءات الوساطة وممارستها، إال أنه ينبغي عىل الوسيط املوازنة بني 
الوساطة وفق  الذاتية لألطراف وبني واجبه يف تأمني جودة  اإلرادة 

هذه املعايري. 
(٢) ال يستطيع الوسيط بنفسه التحقق من أن كل طرف قد اتخذ 
خيارات حرة وواعية للوصول إىل قرارات معينة، لكن عىل الوسيط أن 
يحيط األطراف علًما بأهمية استشارة مهنيني آخرين ملساعدتهم عىل 

اتخاذ قرارات واعية. 

(ب) عىل الوسيط أال يحد من حرية أي طرف يف اتخاذ قراره ألسباب 
مثل: إمكانية الحصول عىل تسوية أعىل، أو تحيز الوسيط لرأيه، أو 

زيادة أتعابه، أو استجابة لضغوط خارجية.  



١٨

املعيار الثاني:
الحياد

(أ) عىل الوسيط عدم قبول الوساطة إذا شعر أنه ال يستطيع تأديتها 
بشكل محايد، ويقصد بالحياد عدم املحاباة أو التحيز أو التحامل. 

(ب) عىل الوسيط أن يجري الوساطة بطريقة محايدة، وأن يتجنب 
السلوك الذي يعطي انطباًعا باالنحياز. 

(١) ينبغي عىل الوسيط عدم التأثر أو االنحياز أثناء الوساطة بسبب 
شخصية املشاركني يف اإلجراءات، أو خلفيتهم، وقيمهم، ومعتقداتهم، 

أو أدائهم يف الوساطة، أو أي سبب آخر. 
(٢) ينبغي عىل الوسيط أال يعطي أو يقبل هدية أو خدمة أو قرًضا 
أو منافع أخرى ذات قيمة بشكل يثري الشكوك بشأن حياده الفعيل 

أو االنطباع بالحياد. 

التحقق من فهم األطراف لدوره كوسيط  (ج) ينبغي عىل الوسيط 
محايد، وليس ممثًال أو مدافًعا عن أي منهم. 

(١) ينبغي عىل الوسيط أال يقدم النصيحة القانونية ألحد األطراف؛ 
ويف حال عرض الوسيط تقييم موقف أحد األطراف، أو ما يحتمل 
أن تأخذ به املحاكم أو هيئات التحكيم يف الفصل يف املنازعة، أو قدم 
توصية بشأن تسوية املنازعة؛ فعىل الوسيط التحقق من أن األطراف 
يدركون أنه ال يترصف كوكيل عن أحدهم وال يقدم نصيحة قانونية.
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(٢) ينبغي عىل الوسيط أن يتفهم اختالف دور األطراف عندما يكون 
أحدهم غري ممثل يف إجراءات الوساطة بمحاٍم عنه، وينبغي عليه أن 
يوضح بعناية حدود دور الوسيط، وأن يحصل عىل تنازل كتابي عن 
الحق يف التمثيل من ِقبل األطراف غري املمثلني، وإذا شارك الوسيط 
يف إعداد التسوية، وكان ذلك يف غياب ممثل أحد األطراف؛ فينبغي 
عليه أن ينصح األطراف غري املمثلني بمراجعة اتفاق التسوية بشكل 

مستقل من ِقبل ممثليهم قبل توقيعه. 

الوساطة  إجراء  عىل  قادر  غري  وقت  أي  يف  الوسيط  أصبح  إذا  (د) 
بحياد؛ فعليه االنسحاب من الوساطة. 
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(٢) ينبغي عىل الوسيط أن يتفهم اختالف دور األطراف عندما يكون 
أحدهم غري ممثل يف إجراءات الوساطة بمحاٍم عنه، وينبغي عليه أن 
يوضح بعناية حدود دور الوسيط، وأن يحصل عىل تنازل كتابي عن 
الحق يف التمثيل من ِقبل األطراف غري املمثلني، وإذا شارك الوسيط 
يف إعداد التسوية، وكان ذلك يف غياب ممثل أحد األطراف؛ فينبغي 
عليه أن ينصح األطراف غري املمثلني بمراجعة اتفاق التسوية بشكل 

مستقل من ِقبل ممثليهم قبل توقيعه. 

الوساطة  إجراء  عىل  قادر  غري  وقت  أي  يف  الوسيط  أصبح  إذا  (د) 
بحياد؛ فعليه االنسحاب من الوساطة. 



٢٠

املعيار الثالث:
تعارض املصالح

أنه  عىل  يُحمل  قد  ما  أو  املصالح  تعارض  تفادي  الوسيط  عىل  (أ) 
تعارض للمصالح أثناء إجراءات الوساطة أو بعدها. ويمكن أن ينشأ  
تعارض املصالح عند ضلوع الوسيط يف موضوع املنازعة، أو بسبب 
أي عالقة بني الوسيط واملشاركني السابقني أو الحاليني يف الوساطة؛ 
بشكل  الشكوك  يثري  مما  املهني،  أو  الشخيص  الصعيد  عىل  سواء 

معقول بشأن حياد الوسيط. 

عىل الوسيط التحري بشكل معقول عما إذا كان هناك وقائع  (ب) 
أو  قائم  تعارض  عنها  ينشأ  أن  احتمالية  املعتاد  الشخص  يرى 
رضورية  أعمال  من  الوسيط  يجريه  ما  أن  عىل  للمصالح،  محتمل 
للتحري بشكل معقول عن تعارض املصالح املحتمل  قد يختلف تبًعا 

للظروف العملية.

(ج) عىل الوسيط اإلفصاح يف أقرب فرصة ممكنة عن جميع الظروف 
تساؤالت  تثري  أن  يمكن  والتي  لديه،  املعلومة  واملحتملة،  القائمة 

معقولة بشأن حياده، وتشمل هذه الظروف: 
(١) املصالح املالية أو الشخصية املبارشة أو غري املبارشة يف مخرجات 

الوساطة؛ 
الوسيط  يعلمها  التي  املهنية واملالية  العمل والعالقات  (٢) عالقات 

سواء الحالية أو السابقة أو املستقبلة مع أي طرف أو ممثله؛
(٣) أي مصدر آخر محتمل للتحيز أو التحامل يتصل بشخص أو 
مؤسسة يمكن أن يؤثر يف استقالل الوسيط أو حياده، أو يجعله يبدو 

غري محايد أو متحيًزا.
ويجوز أن يستمر الوسيط بالوساطة بعد اإلفصاح عن هذه الظروف 

إذا وافق كل األطراف عىل ذلك.
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ويف هذه الحال، فإن للوسيط أن يقبل العمل أو االستمرار يف العمل 
إذا كان متأكًدا من قدرته عىل أداء الوساطة باستقالل كامل وحياد. 

وااللتزام باإلفصاح هو التزام مستمر أثناء إجراءات الوساطة. 
 

(د) إذا حصل التشكيك يف نزاهة الوساطة حال النظر بشكل معقول 
رفض  أو  االنسحاب  الوسيط  فعىل  الوسيط،  مصالح  تعارض  إىل 
اتفاقهم  أو  األطراف  رغبة  عن  النظر  برصف  الوساطة؛  متابعة 

الرصيح عىل خالف ذلك. 
 

إجراءات  انتهاء  وحتى  التعيني  قبول  بعد  للوسيط  يجوز  ال  (ه) 
الوساطة الدخول يف عالقة عمل أو عالقة مهنية أو عائلية مع األطراف، 
أنها تؤثر يف وجود  أو أن يطلب مصلحة شخصية أو مالية يرجح 
انطباًعا معقوًال  أو تعطي  أو محاباة،  أو تحيز  للمصالح،  تعارض 
بذلك دون أن يفصح عن هذه األمور مسبًقا لألطراف ويحصل عىل 

موافقتهم الرصيحة لالستمرار.

(و) خالل ١٢ شهًرا الحقة عىل انتهاء الوساطة، ال يجوز للوسيط 
بشأن  استشارية  بصفة  الوساطة  أطراف  من  طرف  أي  تمثيل 
موضوع الوساطة نفسه، أو  موضوع متعلق بها بشكل جوهري، 
ما لم يوافق جميع أطراف الوساطة رصاحة عىل هذا التمثيل بعد 

اإلفصاح عنه بشكل كامل. 

(ز) ال يجوز للوسيط يف أي وقت الحق عىل انتهاء الوساطة تقديم دليل 
أو اإلدالء بشهادة نيابة عن أحد األطراف لدى تقديم دفاعه يف دعوى 
ضد طرف آخر يف الوساطة نفسها التي تمكنوا من خاللها من االطالع 
املعلومات  هذه  تصبح  لم  ما  اآلخر،  الطرف  من  رسية  معلومات  عىل 
غري رسية، أو أن يقبل الطرف املشمول بحماية رسية املعلومات بذلك.
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ويف هذه الحال، فإن للوسيط أن يقبل العمل أو االستمرار يف العمل 
إذا كان متأكًدا من قدرته عىل أداء الوساطة باستقالل كامل وحياد. 

وااللتزام باإلفصاح هو التزام مستمر أثناء إجراءات الوساطة. 
 

(د) إذا حصل التشكيك يف نزاهة الوساطة حال النظر بشكل معقول 
رفض  أو  االنسحاب  الوسيط  فعىل  الوسيط،  مصالح  تعارض  إىل 
اتفاقهم  أو  األطراف  رغبة  عن  النظر  برصف  الوساطة؛  متابعة 

الرصيح عىل خالف ذلك. 
 

إجراءات  انتهاء  وحتى  التعيني  قبول  بعد  للوسيط  يجوز  ال  (ه) 
الوساطة الدخول يف عالقة عمل أو عالقة مهنية أو عائلية مع األطراف، 
أنها تؤثر يف وجود  أو أن يطلب مصلحة شخصية أو مالية يرجح 
انطباًعا معقوًال  أو تعطي  أو محاباة،  أو تحيز  للمصالح،  تعارض 
بذلك دون أن يفصح عن هذه األمور مسبًقا لألطراف ويحصل عىل 

موافقتهم الرصيحة لالستمرار.

(و) خالل ١٢ شهًرا الحقة عىل انتهاء الوساطة، ال يجوز للوسيط 
بشأن  استشارية  بصفة  الوساطة  أطراف  من  طرف  أي  تمثيل 
موضوع الوساطة نفسه، أو  موضوع متعلق بها بشكل جوهري، 
ما لم يوافق جميع أطراف الوساطة رصاحة عىل هذا التمثيل بعد 

اإلفصاح عنه بشكل كامل. 

(ز) ال يجوز للوسيط يف أي وقت الحق عىل انتهاء الوساطة تقديم دليل 
أو اإلدالء بشهادة نيابة عن أحد األطراف لدى تقديم دفاعه يف دعوى 
ضد طرف آخر يف الوساطة نفسها التي تمكنوا من خاللها من االطالع 
املعلومات  هذه  تصبح  لم  ما  اآلخر،  الطرف  من  رسية  معلومات  عىل 
غري رسية، أو أن يقبل الطرف املشمول بحماية رسية املعلومات بذلك.



٢٢

املعيار الرابع:
الكفاءة

(أ) ال يجوز للوسيط أن يمارس عمل الوساطة يف قضية معينة إال إذا 
كان يتمتع بالكفاءة املالئمة لتلبية التوقعات املعقولة من األطراف. 

األطراف  تكون  أن  رشيطة  وسيًطا  شخص  أي  اختيار  يجوز   (١)
مجال  يف  والخربة  التدريب  أن  كما  ومؤهالته.  كفاءته  عن  راضية 
تكون يف  األخرى  والصفات  الثقافية  واملفاهيم  واملهارات  الوساطة، 
الذي  الشخص  من  ويتوقع  الوسيط،  كفاءة  لبيان  العادة رضورية 

يعرض القيام بدور الوسيط أن يكون ذا كفاءة للعمل بشكل فاعل.
(٢) عىل الوسيط أن يحرض برامج تعليمية وأنشطة أخرى للحفاظ 

عىل مهاراته ومعرفته يف مجال الوساطة واالرتقاء بها.
(٣) عىل الوسيط أن يتحقق من أن لديه  الخلفية والكفاءة الالزمة 
أن  وعليه  التعيني،  يقبل  أن  قبل  معينة  قضية  يف  الوساطة  إلجراء 

يفصح لألطراف عن املعلومات  ذات الصلة بخلفيته وخربته. 

إجراء  قدرته عىل  الوساطة عدم  أثناء عملية  الوسيط  رأى  إذا  (ب) 
الوساطة بكفاءة؛ فعليه أن يناقش هذا األمر مع األطراف يف أقرب 
وقت ممكن وأن يأخذ الخطوات املناسبة ملعالجة الوضع، بما يف ذلك 
-عىل سبيل املثال ال الحرص-   االنسحاب  أو طلب املساعدة املناسبة.
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املعيار الخامس:
الرسية

(أ) عىل الوسيط الحفاظ عىل رسية املعلومات التي حصل عليها يف 
إجراءات الوساطة، ما لم تتفق األطراف، أو ينص القانون املنطبق 

عىل غري ذلك.
(١) إذا اتفقت األطراف عىل أنه يجوز للوسيط اإلفصاح عن املعلومات 

التي يحصل عليها خالل الوساطة فيجوز له القيام بذلك.
الوساطة عىل  (٢) ال يجوز للوسيط إطالع شخص غري مشارك يف 
معلومات بشأن ترصف األطراف يف الوساطة، وإذا لزم األمر يجوز 
الوساطة  جلسات  حرضوا  األطراف  كان  إذا  عما  اإلبالغ  للوسيط 

املقررة، وما إذا كانوا قد توصلوا لتسوية أم ال. 
(٣) إذا شارك الوسيط يف عملية تعليم أو بحث أو دراسة تقييم بشأن 
الوساطة؛ فعليه أال يكشف عن أسماء األطراف وأن يتقيد بتوقعاتهم 

املعقولة بشأن الرسية.

(ب) عىل الوسيط إذا اجتمع بأشخاص بشكل منفرد خالل الوساطة، 
أال ينقل بشكل مبارش أو غري مبارش، لألطراف األخرى أي معلومات 
من  موافقة  عىل  الحصول  دون  االجتماع  ذلك  خالل  عليها  حصل 

أفصح عن تلك املعلومات.

التزامهم  ملدى  األطراف  فهم  تعزيز  عىل  العمل  الوسيط  عىل  (ج) 
إجراءات  خالل  عليها  حصلوا  التي  املعلومات  رسية  عىل  بالحفاظ 

الوساطة.

عىل  بناء  الوساطة  رسية  بشأن  األطراف  تطلعات  تختلف  قد  (د) 
ظروفها، وينبغي عىل الوسيط أن يأخذ ذلك بعني االعتبار. و لألطراف 

وضع قواعدهم الخاصة املتعلقة بالرسية.
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املعيار الخامس:
الرسية

(أ) عىل الوسيط الحفاظ عىل رسية املعلومات التي حصل عليها يف 
إجراءات الوساطة، ما لم تتفق األطراف، أو ينص القانون املنطبق 

عىل غري ذلك.
(١) إذا اتفقت األطراف عىل أنه يجوز للوسيط اإلفصاح عن املعلومات 

التي يحصل عليها خالل الوساطة فيجوز له القيام بذلك.
الوساطة عىل  (٢) ال يجوز للوسيط إطالع شخص غري مشارك يف 
معلومات بشأن ترصف األطراف يف الوساطة، وإذا لزم األمر يجوز 
الوساطة  جلسات  حرضوا  األطراف  كان  إذا  عما  اإلبالغ  للوسيط 

املقررة، وما إذا كانوا قد توصلوا لتسوية أم ال. 
(٣) إذا شارك الوسيط يف عملية تعليم أو بحث أو دراسة تقييم بشأن 
الوساطة؛ فعليه أال يكشف عن أسماء األطراف وأن يتقيد بتوقعاتهم 

املعقولة بشأن الرسية.

(ب) عىل الوسيط إذا اجتمع بأشخاص بشكل منفرد خالل الوساطة، 
أال ينقل بشكل مبارش أو غري مبارش، لألطراف األخرى أي معلومات 
من  موافقة  عىل  الحصول  دون  االجتماع  ذلك  خالل  عليها  حصل 

أفصح عن تلك املعلومات.

التزامهم  ملدى  األطراف  فهم  تعزيز  عىل  العمل  الوسيط  عىل  (ج) 
إجراءات  خالل  عليها  حصلوا  التي  املعلومات  رسية  عىل  بالحفاظ 

الوساطة.

عىل  بناء  الوساطة  رسية  بشأن  األطراف  تطلعات  تختلف  قد  (د) 
ظروفها، وينبغي عىل الوسيط أن يأخذ ذلك بعني االعتبار. و لألطراف 

وضع قواعدهم الخاصة املتعلقة بالرسية.



٢٤

املعيار السادس:
جودة اإلجراءات 

(أ) عىل الوسيط أن يجري الوساطة وفق هذه املعايري وبطريقة تعزز 
ومشاركة  املناسبني  املشاركني  وحضور  التوقيت  وحسن  الحرص 
األطراف وعدالة اإلجراءات وكفاءة األطراف واالحرتام املتبادل بني كل 

املشاركني.
(١) ينبغي عىل الوسيط أن يقبل الوساطة فقط عندما يكون مستعًدا 

إلعطاء االلتزام واالهتمام الرضوريني إلجراء وساطة فاعلة. 
التي  الحاالت  الوساطة فقط يف  يقبل  أن  الوسيط   ينبغي عىل   (٢)
توقيت  بشأن  لألطراف  املعقولة  التوقعات  تلبية  من  فيها  يتمكن 

الوساطة. 
اتفاق  عىل  الوساطة  يف  غيابهم  أو  األشخاص  حضور  يعتمد   (٣)
األطراف والوسيط، ولألطراف والوسيط االتفاق عىل إقصاء آخرين 

عن اجتماعات معينة أو عن كل االجتماعات. 
جميع  بني  والرصاحة  الصدق  يعزز  أن  الوسيط  عىل  ينبغي   (٤)
املشاركني، وعليه أال يطرح بشكل متعمد أي  حقائق مؤثرة أو ظروف 

بشكل مغلوط أثناء إجراءات الوساطة. 
أدوار مهنية أخرى،  الوسيط بشكل جوهري عن  (٥) يختلف دور 
ولذا  إشكاًال؛  يوجد  قد  األخرى  واملهن  الوسيط  دور  بني  والخلط 
تزويد  وللوسيط  األدوار.  هذه  بني  التمييز  الوسيط  عىل  فينبغي 
األطراف باملعلومات التي يكون مؤهًال لتقديمها تبًعا ملا لديه من خربة 

أو تدريب إذا كان يستطيع ذلك وفق هذه املعايري. 
بالنظر  مناسبًا-  ذلك  كان  -كلما  األطراف  يويص  أن  للوسيط   (٦)
يف إمكانية تسوية منازعاتهم عرب التحكيم، أو أن يقدم املشورة أو 

التقييم املحايد أو غريها من الوسائل.

معايري السلوك األخالقي للوسطاء
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(٧) عىل الوسيط أال يأخذ دوًرا آخر يف تسوية منازعة يف املوضوع 
نفسه دون الحصول عىل موافقة األطراف. وعىل الوسيط  قبل القيام 
بالدور اآلخر إطالع األطراف عىل تبعات التغري يف اإلجراءات والحصول 
عىل موافقتهم املسبقة. وعىل الوسيط الذي يقوم بهذا الدور أن يتحمل 

واجبات ومسؤوليات مختلفة قد تخضع ملعايري أخرى. 
الوسيط  فعىل  جنائي؛  عمل  لتسهيل  الوساطة  استخدمت  إذا   (٨)
أن يتخذ الخطوات املناسبة، ومن ضمنها -إن تطلب األمر- تأجيل 

الوساطة أو االنسحاب منها أو إنهاؤها. 
(٩) إذا تبني أن أحد األطراف يواجه صعوبة يف فهم عملية الوساطة 
أو خيارات التسوية أو صعوبة يف املشاركة فيها؛ فينبغي عىل الوسيط 
املمكنة  الرتتيبات  أو  التعديالت  أو  الحلول  أو  الظروف  يف  البحث 
التي تجعل ذلك الطرف قادًرا عىل الفهم واملشاركة واتخاذ قراره يف 

الوساطة بحرية. 

(ب) إذا تبني للوسيط وقوع أي اعتداء عائيل أو عنف بني األطراف؛ 
فعليه اتخاذ الخطوات املناسبة؛ مثل تأجيل الوساطة أو االنسحاب 

منها أو إنهائها.

(ج) إذا رأى الوسيط أن سلوك أي مشارك، بما يف ذلك سلوك الوسيط 
نفسه، يهدد إمكانية إجرء الوساطة بشكل يتفق مع هذه املعايري؛ 
فعليه اتخاذ الخطوات املناسبة؛ مثل تأجيل الوساطة أو االنسحاب 

منها أو إنهائها.

(د) يجب عىل الوسيط أن يبلغ األطراف، وله أنه ينهي الوساطة، إذا 
قابلة  للوسيط غري  إليها األطراف تبدو  التي توصل  التسوية  كانت 
ومدى  الدعوى،  ظروف  االعتبار  يف  آخذًا  مرشوعة،  غري  أو  للتنفيذ 

تأهيل الوسيط يف إجراء هذا التقييم. 



٢٦

املعيار السابع :
الدعاية وعرض الخدمات

(أ) عىل الوسيط أن يكون صادًقا وغري مضلل عند اإلعالن أو السعي 
اإلبالغ عن مؤهالته  ذلك، وعليه  أو خالف  العمل  الحصول عىل  إىل 

وخرباته وخدماته واألتعاب التي يتلقاها. 

(ب) عىل الوسيط أال يعطي أي وعود حيال نتائج الوساطة يف كل 
وسائل التواصل مع األطراف بما يشمل البطاقات التعريفية، وأوراق 

الدعاية املكتبية، واملراسالت اإللكرتونية. 

(ج) عىل الوسيط أال يعرض خدماته بطريقة تظهره بمظهر املنحاز 
إجراءات  نزاهة  من  يحد  شكل  بأي  أو  ضده،  أو  األطراف  ألحد 

الوساطة. 

(د) عىل الوسيط عند استخدام املواد الرتويجية أو اإلعالنات األخرى 
دون  الوساطة  خدمات  لهم  قدم  الذين  األشخاص  أسماء  يذكر  أال 

الحصول عىل إذن منهم. 

معايري السلوك األخالقي للوسطاء



٢٦

املعيار السابع :
الدعاية وعرض الخدمات

(أ) عىل الوسيط أن يكون صادًقا وغري مضلل عند اإلعالن أو السعي 
اإلبالغ عن مؤهالته  ذلك، وعليه  أو خالف  العمل  الحصول عىل  إىل 

وخرباته وخدماته واألتعاب التي يتلقاها. 

(ب) عىل الوسيط أال يعطي أي وعود حيال نتائج الوساطة يف كل 
وسائل التواصل مع األطراف بما يشمل البطاقات التعريفية، وأوراق 

الدعاية املكتبية، واملراسالت اإللكرتونية. 

(ج) عىل الوسيط أال يعرض خدماته بطريقة تظهره بمظهر املنحاز 
إجراءات  نزاهة  من  يحد  شكل  بأي  أو  ضده،  أو  األطراف  ألحد 

الوساطة. 

(د) عىل الوسيط عند استخدام املواد الرتويجية أو اإلعالنات األخرى 
دون  الوساطة  خدمات  لهم  قدم  الذين  األشخاص  أسماء  يذكر  أال 

الحصول عىل إذن منهم. 

٢٧املركز السعودي للتحكيم التجاريمعايري السلوك األخالقي للوسطاء

املعيار الثامن:
األتعاب واملرصوفات

(أ) عىل الوسيط أن يمنح كل طرف أو ممثله املعلومات الصحيحة 
والكاملة بشأن أتعاب الوساطة ومرصوفاتها وأي أعباء أخرى فعلية 

أو محتملة مرتبطة بها. 
أتعابه أن يضع كل الظروف  (١) ينبغي عىل الوسيط حال تحديد 
تعقيدها،  ومدى  القضية  نوع  ذلك  يف  بما  االعتبار،  يف  الصلة  ذات 
ومؤهالته، والوقت الالزم، واألتعاب املتعارف عليها لهذا النوع من 

خدمات الوساطة. 
(٢) يجب أن تكون الرتتيبات املتعلقة بأتعاب الوسيط مكتوبة، وأن 

يزود بها األطراف قبل الوساطة، ما لم يطلب األطراف غري ذلك. 

(ب) عىل الوسيط أال يحدد أتعابه بطريقة تخل بحياده. 
(١) عىل الوسيط أال يدخل يف اتفاق بشأن األتعاب يكون مرشوًطا 

بنتيجة الوساطة أو مبلغ التسوية.
غري  حصص  بدفع  األطراف  قيام  يقبل  أن  للوسيط  يجوز   (٢)
أال يؤثر ذلك يف قدرته عىل  الوساطة، وينبغي  أتعاب  متساوية من 

إجراء الوساطة بشكل محايد. 



٢٨

املعيار التاسع:
االرتقاء بممارسات الوساطة 

ممارسات  وتطوير  تحسني  عىل  يعمل  أن  الوسيط  عىل  ينبغي  (أ) 
الوساطة، ويكون تعزيز هذا املعيار من خالل انخراط الوسيط يف 

واحد أو أكثر من األمور اآلتية:
(١) تعزيز التنوع يف مجال الوساطة؛ 

(٢) السعي لجعل الوساطة متاحة ملن يرغبون يف اختيارها وسيلة 
للتسوية عن طريق تقديم خدمات الوساطة بمقابل رمزي أو بشكل 

تطوعي كلما كان ذلك مناسبًا؛ 
أتيحت  كلما  الوساطة  موضوع  يف  البحوث  إعداد  يف  املشاركة   (٣)
ذلك  كان  كلما  املشاركني  آراء  عىل  الحصول  ذلك  يف  بما  الفرصة، 

مناسبًا؛ 
(٤) املساعدة يف نرش الوساطة وتعليمها ملساعدة األطراف عىل فهمها 

وإدراك فوائدها؛ 
(٥) مساعدة الوسطاء الجدد من خالل التدريب والتوجيه والتواصل. 

الوسطاء،  آراء زمالئه  اختالف  أن يحرتم  الوسيط  ينبغي عىل  (ب) 
وينبغي عليه أن يسعى إىل التعلم منهم والعمل معهم للنهوض بهذه 

املهنة، وخدمة أطراف املنازعة بشكل أفضل. 

معايري السلوك األخالقي للوسطاء
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معايري السلوك األخالقي لألطراف وممثليهم٣٢

يطلب املركز من األطراف وممثليهم، ويشار إليهم الحًقا باملشاركني، 
ولذلك  املركز؛  خدمات  استخدامهم  لدى  مناسبًا  سلوًكا  يتخذوا  أن 
يجب عىل املشاركني يف إجراءات التحكيم والوساطة االلتزام باملعايري 
السلوكية اآلتي ذكرها، وقد يرتتب عىل عدم التزامهم بها رفض املركز 

إدارة القضية أو القضايا.  

جميع  معاملة  املركز  يديرها  التي  القضايا  يف  املشاركني  عىل   .١
املوظفني وغريهم من املنخرطني يف اإلجراءات بأسلوب دمث ومهذب 

ومتحرض.  

٢. عىل املشاركني احرتام سياسة املركز فيما يتصل بمنع أي شكل من 
أشكال التمييز غري القانوني.

٣. عىل املشاركني عدم اتخاذ أي سلوك يتضمن مضايقة أو تهديًدا أو  
ترهيبًا تجاه أي موظف من موظفي املركز أو املحايدين. 

٤. عىل ممثيل األطراف تقديم النصح لعمالئهم والشهود املقدمني من 
جانبهم بشأن السلوك املتوقع منهم أثناء اإلجراءات.  

٥. يحظر  عىل املشاركني استخدام عبارات مبتذلة أو مهينة أو أي 
شكل آخر من أشكال اللغة غري الالئقة. 

٦. عىل املشاركني احرتام رسية اإلجراءات، وااللتزام بأي تدبري تتبناه 
هيئة التحكيم أو الوسيط لحماية هذه الرسية.

٧. يحظر عىل املشاركني اختصام محكَّمي املركز أو وسطائه، أو أعضاء
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مجلس إدارته، أو موظفيه يف أي إجراءات قضائية أو إجراءات أخرى 
تتصل بإجراءات تسوية املنازعات، أو طلب مثولهم شهوًدا فيها، أو 

طلب إصدار بيان بشأن هذه اإلجراءات. 
 

٨.  ينبغي عىل املشاركني بذل قصارى جهدهم لالستعداد للمشاركة 
يف إجراءات تسوية فاعلة ومنتجة للمنازعات بينهم، وتجنب أي تأخري 

أو مرصوفات غري رضورية.

٩. عىل املشاركني توجيه مراسالتهم املتصلة بالقضية إىل مستشار 
القضايا املختص فقط عرب الهاتف، أو الربيد اإللكرتوني، أو العنوان 
املخصص من ِقبل قسم إدارة الدعاوى باملركز، مع إرسال نسخة من 
هذه املراسالت لألطراف اآلخرين وفق ما تتطلبه القواعد التي تحكم 
القضية، أو ما يوجه به قسم إدارة الدعاوى، وسوف يعرض مستشار 
القضايا األمر عىل املستوى اإلداري األعىل مبارشة متى ما كان ذلك 

رضوريًا. 

١٠. يحظر عىل املشاركني التواصل مع أعضاء مجلس إدارة املركز  
فيما يتصل بالقضايا املتداولة أمامه، وليس ملجلس اإلدارة التدخل 
يف أعمال اإلدارة اليومية للمركز، كما أنه ليس للمسؤولني التنفيذيني 
باملركز صالحيات للتدخل يف إدارة ما ينتج عن القضايا من مخرجات. 

١١. لن يُسمح بأعمال التهديد بالعنف أو غريها من السلوكيات غري 
القانونية، وستحال للسلطات املختصة.

١٢. عىل املشاركني، قبل استخدام خدمات املركز، قراءة هذه القواعد 
السلوكية وااللتزام بها، والتوقيع عىل تعهد يفيد التزامهم بها. 
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