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ملحق بالتعديالت الجارية على النظام األساسي لمركز التحكيم الذي أقّره مجلس نقابة 

  .١١/١٠/٢٠١٤بيروت في خلوته المنعقدة بتاريخ المحامين في 

  

لدى نقابة المحامين في بيروت الدولي يعّدل النظام األساسي لمركز التحكيم  •

 ١١/١٠/٢٠١٤الذي أقّره مجلس نقابة المحامين في خلوته المنعقدة بتاريخ 

  على الشكل التالي ويسري هذا التعديل منذ إقراره من مجلس النقابة.

  

  األساسيالنظام 

  الدولي مركز التحكيمل

 نقابة المحامين في بيروت لدى

  

  إنشاء المركز وتسميته:  /:١المادة /

يعرف بإسم مركز دولي الداخلي والتحكيم للينشأ لدى نقابة المحامين في بيروت مركز 
  -التحكيم الدولي لدى نقابة المحامين في بيروت 

The international arbitration center of the  
Beirut bar association 

(IAC/BBA) 

  

   مهمة المركز:  /:٢المادة /

ضمان تطبيق قواعد التحكيم المعتمدة لدى المركز، ويتمتع المركز بجميع  .١
 الصالحيات الالزمة واإلستقاللية لهذا الغرض. 

 .بالتحضير لدورات تدريبية بموضوع التحكيم القيام .٢
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بجمعيات التجار والصناعيين في مختلف المناطق اللبنانية وبجمعية  اإلتصال .٣
 والجمعيات التي لها عالقة بالتحكيموغيرها من المؤسسات  المصارف اللبنانية
 . في لبنان والخارج

للتواصل مع مراكز التحكيم والمنظمات المحلية والدولية والمحاكم  السعي .٤
 .محامينالمختّصة بتعيين المحّكمين والزمالء ال

 مؤتمرات ولقاءات بهدف التعريف بمركز التحكيم.ل التحضير .٥

 منشورات دورية الكترونية تعنى بشؤون التحكيم الداخلي والدولي. إصدار .٦

  

  اإلنتساب للمركز:  /:٣المادة /

  يكون اإلنتساب للمركز: -
  للمركز:يكون اإلنتساب 

الئحة المحكمين يعتبر منتسبًا حكمًا الى مركز التحكيم ويجري قيده على  -١
لدى المركز: نقيب المحامين والنقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة 
الحاليين والسابقين على أن يبدوا رغبتهم الخطية باإلنتساب الى مركز 
التحكيم. ويعتبر ايضًا منتسبًا حكمًا الى المركز مدير المركز واعضاء 

ويستمرون باعتبارهم الهيئتين العلمية واالدارية خالل توليهم مهامهم 
 منتسبين الى مركز التحكيم حكمًا بعد انتهاء واليتهم.

ممكنًا للمحامين المسّجلين على الجدول العام لدى نقابة ويكون اإلنتساب  -٢
  المحامين في بيروت الذين يتمتعون بإحدى المواصفات التالية:

أن يكون المحامي قد مارس التحكيم على مدى عشر سنوات على ان   - أ
 ذلك بالمستندات المختّصة. يثبت

او أن يكون حائزًا على شهادة إختصاص في التحكيم من جامعة   - ب
محلية او دولية معترف بها من نقابة المحامين ومارس باالضافة الى ذلك 
تعليم مادة التحكيم في احدى الجامعات اللبنانية او األجنبية العاملة في 



4 

 

لتحكيم لمدة خمس سنوات لبنان لمدة ال تقل عن خمس سنوات او مارس ا
 باالضافة الى شهادة اإلختصاص.

أو أن يجتاز بنجاح الدورات التدريبية في التحكيم التي ينظمها المركز بعد   - ج
اقرار برامجها من الهيئة العلمية شرط حصوله على افادة من نقيب 
المحامين، ويخضع في هذه الحالة لفترة تدريبية لدى مركز التحكيم ال تقل 

سنوات يحصل في نهايتها على إفادة بذلك من نقيب  عن ثالث
  المحامين.

الذين يتقدمون بطلباتهم يجري قبول الراغبين باإلنتساب الى مركز التحكيم  -٣
لمركز التحكيم  العلميةاللجنة  تصدرهقرار بموجب مع المستندات الالزمة 

ب بعد التدقيق بالطلبات والمستندات واجراء مقابلة مع الراغب باالنتسا
على ضوء المواصفات المحددة في البند للتأكد من كفاءته وٕامكاناته 

والمقدرات العلمية والشخصية التي يتمتع بها، ويعود الثاني من هذه المادة 
للهيئة العلمية النظر بطلبات االنتساب والبّت بها على ضوء ما تقّدم بيانه 

منتسبين حكمًا الى من هذا اإلجراء المحامون المعتبرون  يستثنى  ،أعاله
  مركز التحكيم.

  
 :  المركز ادارة/ : ٤/ المادة

 المحدد لالختصاص وفقاً  عليه واالشراف المركز ادارة التالية الثالث الهيئات تتولى
 :  النظام هذا موجبب منهـا لكل

 . ةيدار اال هيئةال - 

 . العلمية الهيئة - 

  .المركز مدير - 
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  : ةيدار اال هيئةال ١-٤
 :  الهيئة تكوين -أ 

  :  من المركز ادارة هيئة تتألف 
 . بيروت في المحامين نقيب:  الرئيس - 

 :  االعضاء - 

  النقابة سر امين •

 مجلس النقابة صندوقأمين  •

  العام الجدول مقرر •

 المركز مدير •

من ذوي مين المسّجلين على الجدول العام محامين من المحا سبعة •
 خمسلمدة  يتّم إختيارهم من قبل نقيب المحامين اإلختصاص بالتحكيم
ويعود للنقيب أمر فصلهم او فصل أحدهم بقراٍر  .سنوات قابلة للتجديد

القرار  يصبحوال  هالس النقابة للموافقة عليه او عدممعّلل يعرض على مج
 .نافذًا اّال بموافقة مجلس النقابة

 

 :  الهيئة صالحيات - ب 

  :  التالية والصالحيات المهام الهيئة تمارس 
 . للمركز العامة السياسة رسم •

 هـذه تنفيذ على واالشراف المركز شؤون بتنظيم المتعلقة الخطط اعداد •
 . الخطط

إلقرارها بعد  النقابة مجلس على لعرضها للمركز شاملة سنوية موازنة وضع •
 . درسها وٕاجراء التعديالت الالزمة عليها

واقتراح قبول الواردات  للمركز والمالية االدارية الشؤون ومتابعة اعداد •
والهبات وٕاقرار مصاريف ونفقات التحكيم وأتعاب المحكمين ووضع جدول 

 . بذلك وفقًا للنظام المالي الذي سيوضع الحقاً 
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 العربية والبالد لبنان في كز التحكيمامر  مع تعاون وعقود اتفاقيات اعداد •
 . واالجنبية

 اليها تـسند خـارجهم من او اعضائها بين من مؤقتة او دائمة لجان تشكيل •
 بها لالستئناساو اإلقتراحات  الدراسـات او التقـارير عدادإك خاصة مهمات

 . الهيئة قبل من

اإلتصال بجمعيات التجار والصناعيين في مختلف المناطق اللبنانية  •
 وبجمعية المصارف اللبنانية وغيرها من المؤسسات والجمعيات التي لها

 . في لبنان والخارج عالقة بالتحكيم

مالي من بين أعضائها ومن األشخاص الذين  وآخرجهاز إداري  إنشاء •
ترتئي اإلستعانة بهم لمعاونة مدير المركز في تسيير األعمال اإلدارية 

 .لمركز التحكيم والمالية

التابعين لمركز التحكيم تحديد األطر التنظيمية للجهازين اإلداري والمالي  •
 ها للعمل بها.ار وٕاقر 

 

 :  والتصويت القرارات االجتماعات، - ج 

من  ةلدعو  بنـاءً  االقـل علـى اشهر ثالثة كل واحدة مرة اجتماعاتها الهيئة تعقد - ١ 
المركز الطلب من  لمديرويعود  االجتماع اعمال جدول تحديد له يعود الذي النقيب

 . النقيب دعوة الهيئة لإلجتماع عند اإلقتضاء

 ، وفي حال غيابه أمين سر مجلس النقابة ثم المحامين نقيب الجلسات يرأس - ٢ 
 . المركز مدير ثمالمجلس  صندوقأمين 

 من المطلقـة االكثرية بحضور صحيحة وقراراتها الهيئة اجتماعات تكون - ٣ 
النسبية من األعضاء الحاضرين  باالكثرية قراراتها وتتخذ منهم تتألف الذين االعضاء

 . مرجحاً الجلسة  رئيس صوت يكون االصوات تعادل حال وفـي
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  : للمركز العلمية الهيئة ٢-٤
 :  العلمية الهيئة تكوين -أ 

  :  من للمركز العلمية الهيئة تتألف 
 :  الرئيس - 

   .المحامين نقيب•  
  :  االعضاء -
  أمين سر النقابة  •
 أمين صندوق مجلس النقابة •

  . العام الجدول مقرر• 
  . المركز مدير• 

 ةءالكفا اصحابمحامين من ذوي اإلختصاص في قضايا التحكيم و  عشرة •
سنوات  خمسلمدة  نقيب المحامين قبل من اختيارهم يتم والمهنية العلمية

بقراٍر معّلل يعرض ويعود للنقيب أمر فصلهم او فصل أحدهم قابلة للتجديد 
القرار نافذًا اّال  يصبحوال  لس النقابة للموافقة عليه او عدمهاعلى مج

  بموافقة مجلس النقابة.
 

 :  ومهامها العلمية الهيئة صالحيات -ب  

والنظام والنظام اإلداري  (قواعد التحكيم) الداخلي نظام التحكيم مشروع اقتراح•  
للمحافظة على  مفيدة الهيئة تراها قدعليها  الحقة تعديالت اية واقتراحالمالي 

بند اإلعفاء من  الداخلياستقاللية المحّكمين وطريقة اختيارهم وتضمين النظام 
 . على مجلس النقابة لإلطالع عليها وٕاقرارها المسؤولية لعرضها

واالطالع على اعمال المحكمين وتقييمها  العلمي والقانوني للمركز الوضع متابعة•  
وٕاعطاء ريات التحكيم والقرارات التحكيمية من الناحية العلمية دون التدخل بمج

 التوجيهات الالزمة بهذا الشأن بموجب تقارير خطية. 

  . األعمال التحكيمية وأسسها  انضباطية لمراقبة المالئمة االطر اقتراح•  
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تحضير الدورات التدريبية ووضع مناهجهها وكيفية تنفيذها وفق أسس علمية  • 
  واالشراف على ادارتها وتطويرها. 

إقتراح إعداد إتفاقيات ومعاهدات وبروتوكوالت ومذكرات تعاون مع الجامعات  •
   والمعاهد المتخصصة في قضايا التحكيم في لبنان والخارج.

 شةللمناق المركز ادارة هيئة على لعلميةا الهيئة وتوصيات مقترحات تحال •
  .  االقتضاء عندوالعمل بموجبها  والمصادقة

  تعنى بشؤون التحكيم.دورية إصدار نشرة علمّية  •
  النظر بطلبات اإلنتساب الى المركز والبّت بها. •
 

 :  والتصويت القرارات االجتماعات، - ج 

  .رئيسها من لدعوة بناءً  دورية اجتماعات الهيئة تعقد -١
أمين ثم امين سر النقابة وفي حال غيابه رأس اإلجتماعات نقيب المحامين ي -٢

 . ثم مدير المركزالمجلس صندوق 

 المطلقة االكثريـة بحـضور انعقادها حال في صحيحة الهيئة اجتماعات تكون -٣
النسبية من األعضاء  باالكثرية قراراتها وتتخذ منهم تتألف الذين االعضاء من

 . مرجحاً  الرئيس صوت يكون االصوات تعادل حال وفيالحاضرين 

 المركز الطلب من الرئيس دعوة الهيئة لإلجتماع عند اإلقتضاء. مديرويعود ل -٤

 

 :  المركز مدير ٣- ٤ 

سنوات قابلة  خمسلمدة  النقيب عن يصدر بقرار المركز مدير يعين  •
بقرار معلل  ويعود للنقيب أمر فصله وتعيين غيره عند اإلقتضاءللتجديد 

القرار  يصبحوال  س النقابة للموافقة او عدم الموافقة عليهليعرض على مج
  نافذًا اّال بموافقة مجلس النقابة.

  

 :  التالية والصالحيات المهام المركز مديرب تناط •
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  . اليومية المركز شؤون متابعة•  
التحكيم  مركز تيهيئكل من  قرارات تنفيذلوالمالي اإلداري  ينس الجهاز ترؤ •  

  ين.الجهاز  ينبالتعاون مع هذ العلميةاإلدارية و 

  للمركز. ةالعلمي الهيئة الى او/و المركز ادارة هيئة الى الالزمة االقتراحات رفع•  
 في العمل سير نع العلميةو  يةاالدار  نئتيهيالكل من  الى فصلية تقارير رفع•  

 . المركز

  . المركز ادارة هيئة بها تكلفه اخرى مهام باية القيام•  
تكليف محكمين للبت في القضايا المعروضة على المركز من المحامين إقتراح  •

ا النظام وفقًا لمندرجات هذ الئحة بأسمائهمالمنتسبين للمركز المحددين بموجب 
على أن يراعي المدير بذلك تكافؤ الفرص بين المحامين والنظام الداخلي للمركز، 

وفي مطلق األحوال يعود أمر المنتسبين الى المركز في توزيع الملفات التحكيمية 
تثبيت المحكمين للمجلس األعلى وفقًا لألحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي 

  (قواعد التحكيم).  
  المحامين بكيفية توزيع الملفات التحكيمية. يرفع المدير تقريرًا شهريًا الى نقيب  –
تمثيل المركز في التوقيع على اإلتفاقيات والمعاهدات والبروتوكوالت ومذكرات  • 

التعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة المقترحة من الهيئة العلمية بعد إقرارها 
 والمصادقة عليها من هيئة إدارة المركز. 

 السير علـى سلباً  يؤثر ان او يعطل ان شأنه من جدي خلل باي النقيب اشعار•  
  . في المركز للعمل الطبيعي

ألي من أعضاء يحق للمدير في حاالت إستثنائية تفويض صالحياته او بعضها  •
الهيئة اإلدارية على أن يجري هذا التفويض خطيًا ويكون صريحًا لجهة الصالحيات 

  .ومدة التفويض التي يشملها
حضور إجتماعات المجلس األعلى والهيئة اإلستشارية دون حق التصويت على  •

  قراراتهما.
  



10 

 

  /: المجلس األعلى للتحكيم:٥المادة /

  .(قواعد التحكيم) ٦١الى  ٥٣المنشأ وفقًا ألحكام المواد  -
  

  /: الهيئة اإلستشارية :٦المادة /

  (قواعد التحكيم). ٦٦الى  ٦٢المنشأة وفقًا ألحكام المواد  -
  

 :  الصالحيات تنازع:  /٧/ المادة

 اعـاله/ ٤/ المـادة فـي المذكورة الثالث الهيئات من اي بين ينشأ قد خالف اي ان
 به الفصل يتم عنها الصادرة القرارات تضارب او/و بها المناطة الصالحيات لجهـة
 . المحامين نقيب قبـل من نهائياً 

   
  /: المباشرة بالعمل في المركز:٨المادة /

وأنظمته االدارية  الداخلييباشر المركز أعماله فور اإلنتهاء من إعداد نظامه 
  والمالية وٕاقرارها من مجلس النقابة.

 :  وتعديله الحاضر بالنظام العمل/ : ٩/ المادة

 النظـام تعديل ويتم النقابة؛ مجلس يحدده الذي التاريخ من اعتباراً  النظام بهذا يعمل
  . النقابة مجلس عن صادر بقرار الحاضـر

  
 

  أقّر مجلس نقابة المحامين في بيروت ھذا النظام

 ٨/٥/٢٠١٥في جلسته المنعقدة بتاريخ  

  


