
 

 

 

 

  اداتــــــــــــــــــإرش

� أ�د��م ف�ما �خص الوساطات اإللزام�ة بناًء ع� أمر مح�مة، أو الوساطات الخاصة،  � ب��
�مكن استخدام اتفاق�ة الوساطة ال��

� أي إجراءات قانون�ة أم ال
�

 .سواًء �ان قد تم ال�دء �

ا � � �عض ال��
�

اع، �موافقتهم أو �دونها، و� � عات قد �لزم األ�راف أغلب المحا�م لها سلطة إصدار األمر �الوساطة ألطراف ال��
 �

� إجراءات التقا��
�

� ع� األطراف . إجراء وساطة أو مفاوضات �س��ة ق�ل ال�دء � فإذا �انت الوساطة �أمر مح�مة فيتع��
ام بها � �عات ذات الصلة واالل��   .مراجعة ال���

زمة ح�� يتوصل س�تم عقد جلسة افتتاح�ة مع األطراف �أشخاصهم أو ع�� الهاتف، �غرض االتفاق ع� المعلومات الال
ور�ة إلجراء الوساطة ت��ات ال��  .األطراف إ� �س��ة مب��ة ع� معلومات، واالتفاق ع� ال��

اع � � ع� أي شخص آخر �ح�� جلسات الوساطة، مثل . يوقع اتفاق�ة الوساطة �ل من الوس�ط وأطراف ال�� و�تع��
� أو المساندين، أن يوقع ع� �سخة مستقلة م  .ن اتفاق�ة ال��ة المرفقة �اتفاق�ة الوساطةالمس�شار�ن أو الممثل��

اع، فإذا �ان هناك عدة أطراف، فمن المعتاد �ال�س�ة لمن �شاركون   � � أطراف ال�� �ش�ل عام تتم مشاركة رسوم الوساطة ب��
 .�مجموعة واحدة أن يتقاسموا ف�ما ب�نهم الم�لغ الخاص �الطرف الواحد
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 ٦  ١     ت وط ا

 

  تفاقية خدمات وساطةا

 

 

  ار�ــــخ االتفاق�ةت
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 طراف االتفاق�ةأ
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 )یرجى كتابة االسم(     )یرجى كتابة االسم(
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 )یرجى كتابة االسم(     )یرجى كتابة االسم(

 
 
 

اعا �  ل��

� الجدول ا ١
�� � اع هو موض�ع الوساطة المب�� � اع( االتفاق�ة�لملحق ال�� �  ).ال��

  

� الوس�ط ودورە  تعي��

� الجدول الملحق  ٢
�� � اع الوس�ط المب�� � � أطراف ال�� � االتفاق�ة��ع��

، من أجل الوساطة �� � ، والوس�ط �ق�ل التعي��
� جدول 

�� � اع المب�� � وط هذە االتفاق�ة االتفاق�ةال��  .�حسب ��

� استكشاف ووضع �دائل ا ٣
اع �االتفاق ب�نهم، و�ذا س�ت�ف الوس�ط �عدالة وح�اد�ة و�سلعد األطراف �� � لحلول لل��

 .ن تأخ�� و أمكن تنف�ذ الحلول د

اع ولن �قوم �دور الح�م ٤ �  عن أطراف ال��
ً
 .لن يتخذ الوس�ط أي قرارات ن�ا�ة

 عن  ٥
ً
اع، أو يتخذ قرارات ن�ا�ة � � أن يتم حل ال��

ها، ولن �قرر ك�ف ي���� لن �قدم الوس�ط أي مشورة قانون�ة أو غ��
اع، أو �فرض  �  ما عليهم، وذلك من أجل التأ�د من عدالة أي �س��ة نهائ�ةأطراف ال��

ً
 .ح�

 



 

 ٦  ٢     ت وط ا

 لوساطةا

� الجدول الملحق �االتفاق�ة، ما لم يتفق األطراف  ٦
�

� الم�ان والتار�ــــخ المقرر�ن �
�

س�تم عقد جلسات الوساطة �
 .والوس�ط ع� غ�� ذلك

� يراها الوس�ط مالئمة  ٧
�ة، �الط��قة ال�� �النظر إ� طب�عة ظروف س�تم إجراء الوساطة، وكذلك أي خطوات تحض��

� ك�ف�ة تنف�ذ 
�

اع � � اع، ورأي �ل طرف من أطراف ال�� � ـــع لل�� � الوصول لحل فعال و��ـ
�

ك � اع، والهدف المش�� � ال��
 .الوساطة

 :�مكن أن �ع�� الوس�ط توجيهات ف�ما يتعلق �ك�ف�ة إجراء الوساطة، و�شمل ذلك توجيهات �شأن ٨

�ة ق�ل جلسات الوساطة )أ(   اللقاءات التحض��

اع، وتحد�د مجاال أي خطوا )ب( � � ال�� ت االتفاق ت س�تم اتخاذها من أجل تحد�د اإلش�ال�ات، وتض�يق ح��
 أو توضيح أصل الخالف/و

اع، والرسائل ال�تاب�ة،  )ج( � ت�ادل المراسالت مع الوس�ط ق�ل الوساطة وتلب�ة المطلوب من نصوص ال��
ها من المس�ندات ذات الصلة �الوساطة   والتقار�ر، وغ��

ل الوساطة من ح�ث ما يتعلق �أي إجراءات قضائ�ة تم اتخاذها، مثل المرافعات، تلب�ة المطلوب ق� )د(
ها من المس�ندات   والتقار�ر، والمذكرات، واإلقرارات، وغ��

اء )ه( كة مع خ�� اع وأي لقاءات مش�� � اء اس�ند إليهم أطراف ال��  عروض تقد�م�ة �قوم بها أي خ��

� نفس الوقت �س ٩
خة ل�ل من األطراف اآلخ��ن، ما لم تكن الوث�قة أي طرف �قدم للوس�ط وث�قة ما س�قدم ��
 .١٨مقدمة للوس�ط �صورة ��ة �حسب الفقرة 

ام مت�ادل، والمشاركة �حسن ن�ة ع� امتداد عمل�ة الوساطة،  ١٠ اع التعاون والت�ف �اح�� � �جب ع� أطراف ال��
 .لوس�ط ف�ما يتعلق �الوساطةوتقد�م أفضل ما لديهم لتلب�ة ما �طلب منهم والتوجيهات اإلجرائ�ة الصادرة من ا

 

 عارض المصالحت

١١  �
�

اع عن أي معامالت سا�قة للوس�ط مع أي منهم وأي مصلحة للوس�ط � � ��ح الوس�ط �حسب علمه ألطراف ال��
اع القائم �  .ال��

� للوس�ط أثناء تنف�ذ عمل�ة الوساطة وجود أي ظروغ �مكن أن تعت�� ذات تأث�� ع� ق ١٢ درته ع� الت�ف إذا تب��
 �

� الحال، و��شاور األطراف بهذا الشأن ليتفقوا إما ع� االستمرار ��
�ح�اد�ة، فع� الوس�ط إخ�ار األطراف ��

 .الوساطة أمام الوس�ط أو إنهاء الوساطة �حسب بنود هذە االتفاق�ة

 

� عمل�ة الوساطة
�

 سلطة ال�س��ة والتمث�ل �

� حدود هذە االتفاق�ة، �جب حضور جميع األطراف خالل مدة الوساطة، ما لم يتم االتف ١٣
 .اق ع� غ�� ذلك��

١٤  �
 أثناء الوساطة عن ط��ق شخص له السلطة ال�املة ��

ً
ا، ف�جب أن �كون ممث� ا اعت�ار��  :إذا �ان أحد األطراف شخص�

اع )أ( �   التفاوض و�س��ة ال��

  التوقيع ع� اتفاق�ة ال�س��ة الملزمة لهذا الطرف )ب(

 



 
 

   ٦ ٣     ت وط ا

� الوساطة، إال إ ١٥
�

ا، ف�جب عل�ه الحضور � ا طب�ع�� كة �� إذا �ان أحد األطراف شخص� ا ل�� ذا �ان هذا الطرف مدير�
كة والشخص الطب���  � ال�س��ة �الن�ا�ة عن ال��

اع و�� ممثلة �مدير آخر له السلطة ال�املة �� � � ال��
 .األخرى طرف ��

� لمساعدة ونصح هذا الطرف  ١٦ هم من األشخاص المناسب�� � أو غ�� � قانوني�� � ممارس�� �مكن ألحد األطراف تعي��
� الوساطة حتاجه�ور الذي خالل الوساطة وللق�ام �الد

�
 .هذا الطرف �

  

� الوس�ط واألطراف  التواصل ب��

ا ١٧ ا أو منفردين، �المعدل الذي يراە مناس�� ا، مع� ا أو كتاب�� اع أو يتواصل معهم شفه�� � . �مكن للوس�ط أن �قا�ل أطراف ال��
 .أن ��ح �ذلك ألي طرف آخرإذا قا�ل الوس�ط أحد األطراف �مفردە أو تواصل معه فال �لزم الوس�ط 

، ولن �فشيها ألي  ١٨ س�تعامل الوس�ط ���ة مع أي معلومات شفه�ة أو كتاب�ة تم الت��ــــح بها إل�ه �ش�ل شخ��
 .طرف آخر ما لم �سمح الطرف الذي �ح بهذە المعلومات للوس�ط �ذلك، أو ما لم �لزم القانون �ذلك

  

 ��ة الوساطة

اع أو الوس�ط أي معلومات أو  ١٩ � � أطراف ال��
مس�ندات قدمت إليهم أثناء الوساطة أو ألغراضها ألي شخص لن �ف��

� الوساطة، إال إذا
 :غ�� مشارك ��

 سمح �ذلك الطرف الذي �ح بهذە المعلومات )أ(

 ألزمت �ذلك متطل�ات �فرضها القانون )ب(

� و)/ أ( ١٩ألغراض الفقرة  ٢٠ اع إفشاء المعلومات لمس�شار�ــهم القانوني�� � ط/�سمح ألطراف ال�� � لهم، ���  أو الضامن��
   .أي يوافق هؤالء األشخاص ع� الحفاظ ع� ��ة المعلومات والمس�ندات

 عنهم �مس�شار أو ممثل أو غ�� ذلك قد  ٢١
ً
يوافق جميع األطراف ع� التأ�د من أن أي شخص �ح�� الوساطة ن�ا�ة

ط للسماح لهذا الشخص �حضور ت�ادل ال � النموذج الملحق بهذە االتفاق�ة ك��
  .معلوماتوقع ع� اتفاق�ة ال��ة ��

 

 الحقوق

اف أو تنازل أو عرض أو أي ع�ارات أو مس�ندات تم  ٢٢ � حدود هذە االتفاق�ة، وأي إلزامات قانون�ة، فإن أي اع��
��

  :إصدارها أو إعدادها أو إفشاؤها ف�ما يتعلق �عمل�ة الوساطة، ف�ما عدا ال�س��ة الملزمة، ستكون

  ةدون مساءل )أ(

� �ان �مكن تطب�قها )ب(
� ذلك الحقوق المهن�ة القانون�ة، وال��

� إث�ات أ�ة حقوق، �ما ��
تها �� �   تحتفظ �م��

� أي إجراءات قضائ�ة أو  ثائقو لن يتم إفشاؤها أو االعتماد عليها �مادة لمذكرة إلعطاء دل�ل أو إصدار  )ج(
��

 تحك�م�ة

  

 ل�س��ةا

� وث�قة يوقع عليها جميع ال �كون أي حل  ٢٣
�� 

ً
ا ح�� �سجل األطراف بنود ال�س��ة كتا�ة ا ملزم� ا أو جزئ�� اع �ل�� � لل��

  .األطراف أو ممثليهم الم�ح لهم ق�ل إنهاء الوساطة وتقدم �سخة ل�ل طرف

اع ع� أن تكون بنود ال�س��ة ��ة إال ألغراض إنفاذها ٢٤ �    .�مكن أن يتفق أطراف ال��



 
 

   ٦ ٤     ت وط ا

  

 إلنفاذا

ا  ٢٥ �   .ع ح��ة إنفاذ ال�س��ة ع�� إجراءات قضائ�ةل�ل طرف من أطراف ال��

  

 إلنهاءا

اع عندما ٢٦ �  :ما لم �صدر أمر من مح�مة قضائ�ة ذات صلة، س�نت�� الوساطة ف�ما يتعلق �ال��

� الوساطة )أ(
�

 ع� االستمرار �
ً
 ي�ت�� الوقت المقرر للوساطة ولم يتوصل األطراف كتا�ة

اع )ب( �  تم توقيع اتفاق�ة �س��ة �خصوص ال��

ا �اإلنهاء للوس�ط واألطراف األخرىأع� أحد األطراف، �عد ال� )ج( ا كتاب��   .شاور مع الوس�ط، تن��ــه�

  

 إلبراء من المسؤول�ةا

� الوس�ط من جميع المسؤول�ات من أي ن�ع �ان  ٢٧ اع منفردين ومجتمع�� � يء أطراف ال�� سواًء �انت تتضمن ادعاًء (ي��
ها الوساطة تحت ت�شأ عن أو �مكن عزوها إ� أي ت�ف أو عدم ت�ف قام �ه الوس�ط أثناء تنف�ذ ) �اإلهمال أو غ��

 .هذە االتفاق�ة

 

 �ال�ف الوساطةت

� الجدول الملحق بهذە االتفاق�ة �ال�سب المقررة  ٢٨
اع ب�سد�د رسوم الوس�ط والت�ال�ف المقررة �� � م أطراف ال�� � �ل��
 .ف�ه، و�قومون بتع��ض الوس�ط �حسب هذە الرسوم والنفقات

���ة �مستحقاته ل�ل طرف من األطراف، وتكون الرسوم مستحقة ٢٩ فور إصدار الفاتورة،  �صدر الوس�ط فاتورة ��
 .ق�ل �دء الوساطة

� الوساطة ما لم يتفق األطراف ع� غ�� ذلك ٣٠
  .�سدد �ل طرف الت�ال�ف والنفقات الخاصة �ه ��

  

 خطار المح�مةإ

 .إذا �انت الوساطة قد تمت �أمر من المح�مة، فإن الوس�ط س�خطر المح�مة بوقت وتار�ــــخ �دء و�نهاء الوساطة ٣١

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

   ٦ ٥     ت وط ا

  

  

 لتوق�عاتا

 
اع  �  :والوس�طيوقع اتفاق�ة خدمات الوساطة أطراف ال��

 
 

……………………………………………   …………………………………………… 
 )التوقیع(        )ى كتابة اسم الطرفیرج(

 
 

……………………………………………   …………………………………………… 
 )التوقیع(         )ى كتابة اسم الطرفیرج(

 
 

……………………………………………   …………………………………………… 
 )التوقیع(         )ى كتابة اسم الطرفیرج(

 
 

……………………………………………   …………………………………………… 
 )التوقیع(         )ى كتابة اسم الطرفیرج(

 
 

……………………………………………   …………………………………………… 
 )التوقیع(           )لوسیطااسم (

 
  



 
 

   ٦ ٦     ت وط ا

  تفاقية خدمات وساطةا

 لجدولا

 

 لوس�طا

  الوس�طسم ا

  الوس�طنوان ع

 

 قت وم�ان انعقاد الوساطةو 

  لم�انا

  لتار�ــــخا

  لوقتا

 
اعا �  ل��

اع �   ير�� ب�ان وصف مخت� لموض�ع ال��
 

 

�  ]رقم الملف[موض�ع القض�ة رقم 
�

  ]اسم المح�مة[�
 

 

 

 سوم الوس�طر 

                              $ الرسوم عن �ل يوم من الوساطة

� ذلك الرسوم عن �ل ساعة ألي وقت إض
، �ما �� �

ا��
ي   اإلعدادات واالجتماع التحض��

 

$                              
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 ١  ١     ا ا - ت وط ا

 

  تفاقية خدمات وساطةا

 تفاقية السريةا

 

� االطالع 
� أدناە، وأنه ب�م�ا�� اع المب�� � � ال��

�
� الوساطة �

�
� �

اتفق أطراف اتفاق�ة خدمات الوساطة ع� إم�ان�ة مشارك��
  .وساطةأو المعلومات ألغراض ال/ع� المس�ندات و

 
� تتم مناقشتها أو 

� يتم إ�شاؤها ألغراض الوساطة وجميع األمور ال��
وأنا أتفهم أن جميع المعلومات والمس�ندات ال��

� أثناء عمل�ة الوساطة تعد ��ة وأوافق ع� ذلك
�

� يتم ت�ادلها �
 .المعلومات ال��

 
 .�ة الوساطةأوافق ع� عدم استخدام أي معلومات أو مس�ندات أطلع عليها ألي غرض سوى عمل

 
� عمل�ة الوساطة أي معلومات أو مس�ندات أطلع عليها أثناء 

�
� ألي شخص غ�� مشارك �

� لن أف��
أوافق ع� أ��

ا
�
� ذلك قانون

، أو إذا لزم��
ً
  .عمل�ة الوساطة ما لم يوافق جميع أطراف الوساطة ع� ذلك كتا�ة

 
� إفشاء المعلومات والمس�ندات ألي س�ب �ان فسأخ�� جميع األ 

 به��ة أي إذا لزم��
ً
طراف والوس�ط �ذلك كتا�ة

� إفشاء المعلومات إل�ه وس�ب هذا اإلفشاء
  .شخص �لزم��

 
 
 
 
 

……………………………………………   …………………………………………… 
 )التوقیع(      )یرجى كتابة االسم(

 
 
 
 
 
اعا � � الجدول الملحق �اتفاق�ة خدمات الوساطة[ ل��

�� �  ]ب�ان التفاص�ل �ما هو مب��

اع �   ير�� ب�ان وصف مخت� لموض�ع ال��
 

 

�  ]رقم الملف[موض�ع القض�ة رقم 
  ]اسم المح�مة[��

 
 

 
 


