
   

   مناطق الحرةلمركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة لالستثمار وانبذة عن 

ناخ ملتحسين رة والمناطق الح رلالستثماالعامة الهيئة  المقدمة منخدمات  المنظومة ل استكمالا  

التي عات لتسوية المناز 2009 عام في نشاء مركز تسوية منازعات المستثمرينإتم  الستثمار،

  .تنشأ بين المستثمرين عن طريق الوساطة قد

لية الممارسات الدو إليهما انتهت  خرآالستفادة من المركز عند وضع قواعد  روعيوقد 

 .(يترالاألونس) الدولي التجاريالمتحدة للقانون  األمموكذا توصيات لجنة  ،والتشريعات المقارنة

أطراف  مساعدةب (وسيط) محايدشخص قوم ي، وفيها الوسائل البديلة للتقاضيهي إحدى الوساطة 

لوقت اا ل، وذلك توفيرللنزاع القائم بينهم سريعةوالنزاع في سعيهم للوصول إلى تسوية ودية 

 الل بحق األطراف في اللجوء إلى القضاء. إخدون  ل والجهد،والما

اع النز هي ضمان الوصول لحل سريع نابع من أطراف الوساطةإن كانت الغاية من اللجوء إلى ف

يلة يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي بما تمثله من إجراءات معقدة وطو

تي تكفل يات التظل دائما من األولو إجراءات الوساطةن الحاجة لتنظيم إ، فبنتيجتهايصعب التنبؤ 

ا لأل ا كان لزا نه ، ومنف المرجوة منهااهدتحقيق التوازن بين حقوق أطرافها والتزاماتهم تحقيقا اما

 .بالقواعد الماثلة جراءات الوساطة والتزامات جميع المشاركين فيهاإعلينا تنظيم 
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 الوساطةد ــــواعـــق

 التعريفات

 (1)المادة 

 القيةةام  يأطةةراف النةةزاع فةة يسةةاعد فيهةةا شةةخص محايةةد ومسةةتقل  الوسةةيط  عمليةةةالوساااطة  )أ( 

 ما يلي:م  ،أو كل  ببعض 

 زاعمحل الن تحديد المسائل  .1

  الخيارات خلقواستكشاف  .2

  فيما بينهم  التواصل .3

 أو جزء منه النزاع ة يتسو بشأن اتفاق رضائي التوصل إلى .4

 . دون أن يكون له سلطة الفصل في النزاع وذلك

 تسوية ودية عنإلى طراف في التوصل األيساعد هو شخص محايد ومستقل  الوسيط )ب( 

 طريق الوساطة. 

  تسوية النزاع عن طريق الوساطة. يقبلون الذين  الوساطةهم  أطراف  طراف األ)ج( 

 لحرة.االمناطق المستثمرين التابع للهيئة العامة لالستثمار و منازعاتتسوية مركز  المركز )د( 

 الوساطة الخاصة بمركز تسوية منازعات المستثمرين. قواعد القواعد  )هـ( 

في  يطوالوس ،أو من ينوب عنهم ،ألطرافاهو التفاق الذي يوقعه  اتفاق بدء الوساطة )و( 

 تنظيم عملية الوساطة. ل ، وذلكالجلسة األولى

  معلومات الوساطة )ز( 

  ،القيام بهأو  هذكرتم أي شيء  .1

 ،تم اعدادهاي وثيقة أ .2

  ،تم تقديمهاي معلومات أ .3

 .غراض الوساطة أو في سياقهاأل

ه حكام هذالتي تمت وفق أ ة الوساطةالناتج عن عملي المكتوب محررالهو اتفاق التسوية  )ح( 

    .جزئية تسوية كلية أوال، سواء كانت أو من ينوب عنهم الوساطةأطراف من والموقع  القواعد
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 تطبيق القواعد

 (2)المادة 

وقةت ا عليهةأدخلةت قةد تكةون بهذه القواعد بمةا فةي ذلةك التعةديالت التةي  األطرافيلتزم الوسيط و

 .الوساطةتقديم طلب 

 .هذه القواعد باستخدام  المخولة الجهة الوحيدة  هو المركز

 طلب الوساطة

 )3)مادة ال

ا  طلب للوساطة تقديم النزاع أطرافمن  ألي طرف وع موضملخص لعلى  مشتمالا  ،مركزللكتابيا

ع النةةزا طرافأبة وتفاصةيل التصةةال وعنةاوين أسةةماء، باإلضةافة إلةى تسةةويتهومقترحةات  النةزاع

  .الوساطة في عملية هميقترح اشتراك ، إن وجد،خرينآ مشاركين أيو، وممثليهم

كتابةة  خةرللطةرف اآبتوجيةه الةدعوة بعد تسلم الطلب المشار إليه فةي الفقةرة السةابقة  مركزال يقوم

ا  الوساطة للمشاركة في (أو البريد اإللكتروني الفاكسعن طريق  )بما في ذلك  .القواعد لهذه وفقا

ا كتابيةة لةةدعوةل سةةتجابةال للوسةةاطة المةةدعوالطةةرف علةةى   يخأيةةام عمةةل مةةن تةةار عشةةرة خةةاللفةةي  ا

فةةق مةةا لةةم يتالةةدعوة للةةدخول فةةي الوسةةاطة ومقترحةةات التسةةوية،  علةةى هرد بمةةا فةةي ذلةةك ،اهةةتوجيه

  .كتابة على إطار زمني آخرالنزاع طراف أ

 طةرخيرفةض الةدعوة كتابةة، أو  ،اسةتجابةالمةدة المقةررة لقبةول الوسةاطة دون  وفي حةال انقضةاء

 .رفضتدعوة للمشاركة في الوساطة قد البأن  ةكتاب المركز مقدم الطلب

 الوسيطتعيين 

 (4)مادة ال

ام يأخمسة ل خال وسطاء المركزبقائمة يتفق األطراف على اختيار وسيط من بين األسماء المقيدة 

ج ن خار، ولألطراف اختيار وسيط مكتابى بقبول دعوة الوساطة عمل من تاريخ استالم إخطار

لى ع األطرافاتفاق وفى حال تعذر قائمة المركز بعد الحصول على موافقة مدير المركز، 

ا سيطوالمدير التنفيذي للمركز  رشحي اإلطار الزمني المذكور أعاله،خالل وسيط  اختيار  من ا

 . وسطاء المركزقائمة 
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 فصاح واستبدال الوسيطاإل

 (5)مادة ال

ه فيمةا قةرارا بحيدتةه واسةتقاللإ خطةاره بالترشةيحإريخ مةن تةاعمةل أيام خمسة خالل الوسيط يوقع 

ع أو أي وقةائ عن فصاح كتابة للمركزإلا يهيتعين علو ،النزاع وموضوع الوساطةطراف أيتعلق ب

 يخطةرو .طةرافاألأحةد من وجهةة نظةر وحيدته ه استقالل يلتشكيك فنها اأشقد يكون من ظروف 

 . خالل خمسة أيام عملعليها   مالحظاتالإلبداء  كتابةاألطراف بهذا الفصاح مركز ال

 المركةةزعةةين ي ،تلةةك المةةدةخةةالل  مرشةةحال الوسةةيط علةةى ألطةةرافاأي طةةرف مةةن عتةةرض ا إذاو

ا وسيط   القواعد. آخر وفقا لهذه ا

  إذا تبين له عدم جدية األطراف.المذكورة أعاله  اإلجراءاتيجوز للمركز إنهاء 

 (6) مادةال

إذا وقةت  فةي أيالنسحاب يه يتعين عل، و طوال عملية الوساطة لوالستقال بالحيدةيلتزم الوسيط 

  .تابةك إخطار المركز بذلكو، أو مستقلة بصورة حياديةالوساطة غير قادر على إجراء أنه  ىرأ

 (7)مادة ال

ع كةان ل يجوز للوسيط العمل كمحكم أو محاٍم أو خبير أو استشةاري بعةد العمةل كوسةيط فةي نةزا 

 ة. وذلك ما لم يتفق األطراف على غير ذلك كتاب ،في أي نزاع مرتبط به للوساطة أو محالا 

 (8)المادة 

ب أو ألي سةبب مةن األسةبا الوسةاطة في حالة تعذر قيةام الوسةيط بمهةام  ،خرآيجوز تعيين وسيط 

ا  ، وذلكتنحيهبسبب    .(5( و)4)ألحكام المادة  وفقا

 ومدتها بدء الوساطة

 (9)مادة ال

ابة اف كتطرأيام عمل من تعيين الوسيط، ما لم يتفق األ عشرةة في غضون يجب أن تبدأ الوساط

 .على خالف ذلك

الوسةاطة  أل تزيد مةدة ى، عل، تاريخ ووقت انعقاد الجلساتاألطراف يحدد الوسيط، بالتشاور مع 

ذي ويجةةوز مةةدها لمةةدد أخةةرى بموافقةةة المةةدير التنفيةة ةيةةوم عمةةل مةةن تةةاريخ أول جلسةة ثالثةةينعةةن 

 .طراف والوسيطموقع من األبهذا الشأن  شرط تقديم طلبللمركز ب

 طةةرافاأل والتةةي يقةةوم خاللهةةا بحضةةور جميةةع األطةةراف األولةةى الجلسةةةانعقةةاد ب تبةةدأ الوسةةاطة

لمتاحةةة المناسةةبة وااسةةتخدام الوسةةائل التكنولوجيةةة  يجةةوزو .الوسةةاطة بةةدء اتفةةاقبتوقيةةع الوسةةيط و

 األولةةى، وذلةةكجةةراء الجلسةةة إرض غةة، بونفرنس، مثةةل الهةةات  أو الفيةةديو كةةلألطةةراف والمركةةز

ا لةم مة تعقةد الجلسةات فةي المركةزوبشرط تحديد هوية األطراف بشكل صحيح، وضةمان السةرية. 

اريةة بتةوفير كافةة التسةهيالت والمسةاعدات اإلد المركةز يلتةزمو ،طراف على خةالف ذلةكيتفق األ

  .بمقر المركز إلجراء الوساطة
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 جراءات الوساطة إ 

 (10) مادةال

هم بتوكيل نمن يفوضوعن طريق أو  بأنفسهم حضور جلسات الوساطة ألطرافايجب على  

 اتخاذ القرارات نحو تسوية النزاع وتوقيع اتفاق التسوية.  مخاص يبيح له

ء ء، سوايحق لهؤلوتعيين استشاريين فنيين لمساعدتهم خالل عملية الوساطة.  ألطرافيجوز ل

ا لهم مزاولة مهنة كان مرخص  اا ضع قيدللوسيط أن يوالمحاماة أم ل، حضور جلسات الوساطة. ا

 .من األطراف على عدد الستشاريين الحاضرين مع أي طرف

لسات ج ل يجوز ألي شخص، ما عدا األطراف وممثليهم حضوروجلسات الوساطة خاصة. 

 ذن من األطراف وموافقة الوسيط.إالوساطة، إل ب

 (11)المادة 

 :ألطرافايجب على 

 .الوساطة بحسن نيةفى أن تشارك  أ()

 يراها لزمة إلجراء الوساطة. التيأن تقدم للوسيط المعلومات  )ب(

 .النزاع لحلبغرض التوصل  بشكل فعال)ج( التعاون 

 (12)مادة ال

  فيما يتعلق بالوساطة.ة اجرائية والمساوإليجب على الوسيط أن يراعي قواعد العدالة ا

 (13) مادةال

  .األطرافمن طرف عقد جلسات سرية منفصلة مع كل  للوسيط يجوز أ()

أي فصاح عن إلقبل ا األطرافمن يجب على الوسيط الحصول على موافقة كل طرف  )ب(

 .إلى الطرف الخر من جلسة سرية منفصلةتحصل عليها يكون قد معلومات 

 (14) ادةالم

حلة أي مر سيط واحد أو أكثر فيطراف، طلب المساعدة من وعلى موافقة األ بناءا  للوسيط جوزي

ا يكون من مراحل عملية الوساطة. و سطاء لواتعيين لللقواعد المتبعة  اختيار وتعيين الوسطاء وفقا

 .(5و) (4) المنصوص عليها في المادة

 السرية 

 (15) مادةال

لك ت، ما عدا لوساطةامعلومات  من يأفصاح عن عدم اإلفي الوساطة  المشاركينجميع على 

   .(16) وص عليها في المادةالمنص

 (16)مادة ال

 الوساطة: معلوماتفصاح عن إلا يجوز

أو  المشاركين في عملية الوساطة سواء الوسيط،فصاح بموافقة كل إلإذا كان ا)أ( 

 شاركوا في عملية الوساطة.  أو ما عدا ذلك من أشخاص الخبراءاألطراف أو 
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اة تعريض حيضروري لمنع فصاح اإلن لعتقاد بأتدعو إلى اأسباب معقولة قيام )ب( 

  ؛خطرلل شخص

  ، أو الطعن عليه؛ تسويةالتفاق ل اا تنفيذ )ج( 

ا ثباتإ )د(  رك فيآخر شا مهنى لوسيط أو أي شخصل السلوك المهنيخاصة بشكوى ل ا

 الشكوى.  تلكمثل  علىالطعن أو  ،الوساطة

 (17) مادةال

رة داإى ي الوساطة، بمن فيهم القائمون عليمتنع على األطراف والوسيط وجميع المشاركين ف

في  شأنهب دلء بشهادة إلجراءات الوساطة، العتماد على أي مما يلي أو تقديمه كدليل أو اإ

  :القانون خالف ذلك ما لم يتطلب، داريةإجراءات تحكيمية أو قضائية أو إ

أحد بة رغجراءات الوساطة، أو إالدعوة الموجهة من أحد األطراف للمشاركة في  (أ)

  ،جراءات الوساطةإاألطراف في المشاركة في 

  ،بشأن تسوية للنزاع أثناء الوساطة ألطرافاراء أو القتراحات التي أبداها أحد آا ()ب

 ،الوساطةعملية قرارات التي قدمها أحد األطراف أثناء إلأو االمعدة المعلومات  (ج )

 ،القتراحات المقدمة من الوسيط د()

  ،غبته في قبول اقتراح تسويةرأحد األطراف ء إبدا (هـ)

 ،وثيقة أعدت ألغراض الوساطة (و)

 . معلومات الوساطة (ز)

 انتهاء الوساطة 

 (18)مادة ال

بعد وقوع  ،هذا الشأنعملية الوساطة بإصدار تأكيد كتابي من المركز إلى األطراف ب تنتهي. 1

 قع أولا:يتية أيها ت اآأي من الحال

 األطراف اتفاق التسوية، توقيع)أ( 

 طراف إقرار انتهاء الوساطة،ألتوقيع الوسيط وا)ب( 

 من أحد األطراف للوسيط بقراره عدم الستمرار في الوساطة،  يإخطار كتاب)ج( 

مرجح في رأي الوسيط، ليس من ال، بأنه والمركز من الوسيط إلى األطراف يإخطار كتاب)د( 

 ،األطرافبين النزاع  تسوية

ا مةةن الوسةةيط إلةةى المركةةز بةةأن طرفةة يكتةةاب إخطةةار)هةةـ(  م لةة األطةةرافعلةةى األقةةل مةةن  اا واحةةد ا

 جلسات مرتين متتاليتين،اليحضر 

   انقضاء المدد والمهل الخاصة بعملية الوساطة.)و( 

دم من مق أو أي إخطار ،اتفاق تسويةاألطراف المركز بتوقيع إبطاء، دون  ،الوسيط يخطر. 2

ا إأو  الوسيط  بيل.إمداد المركز بنسخة من أي إخطار من هذا الق مع 18للمادة  ليه وفقا

 (19)مادة ال

 اتفاق تسوية.  ها في صورة فراغإب ألطرافايلتزم في حالة التوصل إلى تسوية، 
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 (20)مادة ال

ير المدلى إ اطةيجب على الوسيط تقديم تقرير مكتوب بشأن نتائج الوس مع اللتزام بهذه القواعد،

 ركز في غضون يومي عمل من تاريخ انتهاء الوساطة.التنفيذي للم

 (21) مادةال

 حكامهو مخالفة األ  هايجب على الوسيط أن ينسحب من الوساطة إذا تبين له أن  الهدف من

 .والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية

 عفاء من المسئوليةإلا

 (22) مادةال

ل من أي عع سيطالو وأ ،وموظفيها تثمار والمناطق الحرةالهيئة العامة لالسأو ، المركزيُسأل ل 

ا لهذه القواعدؤجراإالتي تم  ل فيما يتعلق بالوساطةمأو امتناع عن ع  .ها وفقا

  واألتعاب مصاريفال

 (23)مادة ال

 كمصةروفات لخزينةة الهيئةةمصةري  لف جنيةهآسةداد مبلةث ثالثةة  مقدم طلب الوسةاطةعين على تي

  .إدارية

ا للمةادة الوساطة قبولحالة رفض الطرف المدعو دارية في فات اإلوترد المصرو و عةدم أ (3) وفقا

ا للمادة  وسيط التفاق على تعيين   (. 4)وفقا

مةا ، الرسوم اإلدارية للمركةزصروفات ذات الصلة ووالمأتعاب الوسيط مناصفة  طرافاأليتحمل 

وء ضة فةيبةين المركةز والوسةيط  بالتفةاق الوسةيط تعةابأتحةدد  طراف على غير ذلك.لم يتفق األ

يقتةرح مةا لةم  لكةل وسةيط مصةريلة  جنيةه أن وعشةرقةدره قصةى أطبيعةة النةزاع وقيمتةه، وبحةد 

 فةي لهيئةةاودع بخزينةة تعلى أن  ،مع األطراف كبر بالتشاورأللمركز تقرير قيمة  التنفيذيالمدير 

  .قبل بدء الجلسة األولى للوساطة أيام عملخمسة  قصاهأموعد 

قرة تعاب والمصروفات ذات الصلة على النحو المنصوص عليه في الفوسيط تلقي األلل يحق

ا للنموذج المعد ل(20)بعد تقديم تقرير عن الوساطة وفقا للمادة  السابقة ذلك، بغض النظر ، وفقا

 عن نتيجة الوساطة.

ائة لمعشرة في ا الوسيط، يستحق الجلسة األولىعن حضور  األطرافطرف أو  امتناعحالة في 

 داريةمن أتعاب الوساطة وكامل المصروفات ذات الصلة، على أن يتم رد المصاري  اإل

 بالكامل. 

 (24) المادة

شخاص و أي أأو خدمات من األطراف أ لوسيط قبول أي أموال أو هدايا عينية أو نقديةلل ينبغي 

ي ا فصوص عليهالمن آخرين لهم عالقة بالوساطة، فيما عدا األتعاب والمصروفات ذات الصلة

 . (23) المادة 
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الوسطاءبقائمة القيد  وإجراءات معايير  

 المعايير

(52)المادة   

 المعايير 

 الشروط التالية: بالمركزالوسطاء  قائمةالقيد في في يجب أن يتوافر فيمن يرغب 

  االلزامية)أ( المعايير 

 .محمود السيرة وحسن السمعة 

 اره.ه اعتبقد رد إلييكن ما لم  ،ة مخلة بالشرفأل يكون قد حكم عليه في جناية أو جنح 

  على مؤهل جامعي. أن يكون حاصالا 

 ةأو أي جهة أخرى ذات خبر الحصول على الدورات التخصصية التي ينظمها المركز 

ساعة، يخصص  أربعينعن  قل عدد ساعات التدريبي، على أن ل الوساطةفي مجال 

  .للتقييم العملي انصفه

  فضلةالمالمعايير )ب( 

  ا خبرة ل تقل عن  في مجال عمله. خمسة عشر عاما

  في مجال ممارسة أعمال الوساطة. خبرة 

 جادة تامة إحدى اللغات األجنبية إجادة إ 

 الوسطاء بقائمةإجراءات القيد 

 (26)المادة 

ا مرفق للمركز تقديم طلب للمدير التنفيذي الوسطاء قائمةعلى من يرغب في القيد في   ا يلي:مبه  ا

 اتت وشهادمن مستندا الوسطاءقائمة للشروط الالزمة للقيد في  ءهما يفيد استيفاقديم ت. 

  ا ا اللغات التي يستبه صورة شخصية حديثة ملخص سيرته الذاتية مرفقا ن طيع أ، موضحا

 .يمارس الوساطة بها

  ا قد إذا كان لجهة ا سبق له ممارسة أعمال الخبرة في مجال تسوية المنازعات موضحا

 ارس من خاللها أعمال التسوية.التي م

 حتياجاتبما يتالءم مع ال ودراستهاها يستيفاء األوراق من مقدماعقب  ،المركز خطري 

فق بكتاب على أن يرأو رفضه  الوسطاء قائمةفي  مقيدهبقبول  اتالطلب يمقدم ،المطلوبة

 . المركز نسخة من قواعد المركز

  الوسطاء ئمةقايتولى المركز بصفة دورية مسئولية تحديث. 

 جراءات شطب قيد الوسطاءإ

 (27)المادة 

 شطب قيد الوسيط من قائمة الوسطاء في الحالت التالية:  للمركز

  الوسيطبناء على طلب. 
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 األطراف أي من من مقدمةشكوى خاصة بالسلوك المهني للوسيط  ثبوت.  

 خر. ى آإل وقت من يهاعلتدخل ك حسب التعديالت التي وذللمركز ا قواعدبلوسيط ا خاللإ 

  سب حوذلك  المركزالوسطاء ب قائمة الشروط الالزمة للقيد فيألي من الوسيط فقدان

 .آخرإلى من وقت دخل عليها ت التعديالت التي

  تحديث بياناتهبالوسيط لطلب المركز عدم استجابة.  


