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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 97/47

باإ�سدار قانون التحكيم فـي املنازعات 

املدنية والتجارية

نحن قابو�س بن �سعيد                          �سلطان عمان

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/79 باإن�ساء املحكمة التجارية وتعديالته ،

باملر�سوم  ال�سادر  التجارية  املحكمة  اأمام  التحكيم  وطلبات  الدعاوى  نظر  نظام  وعلى 

ال�سلطاين رقم 84/32 وتعديالته ،  

وعلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 وتعديالته ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل بقانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية املرافق .

املــادة الثانيــــة 

هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  الإ�سالمية  وال�سوؤون  والأوقاف  العدل  وزير  ي�سدر 

القانون .

املــادة الثالثــة

يلغى كل ما يخالف اأحكام هذا القانون .

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 22  من �سفــر  �سنة 1418هـ

املـوافــــق : 28  من يونيو  �سنة 1997م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان 
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قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية

الباب الأول

 اأحكام عامة 

املــادة ) 1 (

مع عدم الإخالل باأحكام التفاقيات الدولية املعمول بها فـي ال�سلطنة ت�سري اأحكام هذا 

القانون على كل حتكيم بني اأطراف من اأ�سخا�ص القانون العام اأو القانون اخلا�ص اأيا كانت 

طبيعة العالقة القانونية التي يدور حولها النزاع اإذا كان هذا التحكيم يجري فـي ال�سلطنة ،

لأحكام هذا  اإخ�ساعه  على  اأطرافه  اتفق  اخلارج  فـي  دوليا يجري  كان حتكيما جتاريا  اأو 

القانون .  

املــادة ) 2 ( 

يكون التحكيم جتاريا فـي حكم هذا القانون اإذا ن�ساأ النزاع حول عالقة قانونية ذات طابع 

ال�سلع  توريد  املثال  �سبيل  على  ذلك  وي�سمل    . عقدية  غري  اأو  كانت  عقدية   ، اقت�سادي 

ومنح  الفنية  اأو  الهند�سية  واخلربة  الت�سييد  وعقود  التجارية  الوكالت  اأو  اخلدمات  اأو 

الرتاخي�ص ال�سناعية وال�سياحية وغريها ونقل التكنولوجيا وال�ستثمار وعقود التنمية 

وعمليات البنوك والتاأمني والنقل وعمليات تنقيب وا�ستخراج الرثوات الطبيعية وتوريد 

الطاقة ومد اأنابيب الغاز اأو النفط ، و�سق الطرق والأنفاق وا�ست�سالح الأرا�سي الزراعية 

وحماية البيئة واإقامة املفاعالت النووية . 

املــادة ) 3 ( 

يكون التحكيم دوليا فـي حكم هذا القانون اإذا كان مو�سوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية 

وذلك فـي الأحوال الآتية :

اأول :  

اإذا كان املركز الرئي�سي لأعمال كل من طرفـي التحكيم يقع فـي دولتني خمتلفتني وقت 

اإبرام اتفاق التحكيم . فاإذا كان لأحد الطرفني عدة مراكز لالأعمال فالعربة باملركز الأكرث 

ارتباطا مبو�سوع اتفاق التحكيم . واإذا مل يكن لأحد طرفـي التحكيم مركز اأعمال فالعربة 

مبحل اإقامته املعتاد . 

ثانيا : 

يوجد  للتحكيم  اأو مركز  دائمة  اإىل منظمة حتكيم  اللجوء  التحكيم على  اتفق طرفا  اإذا 

مقره داخل �سلطنة عمان اأو خارجها . 
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ثالثا : 

اإذا كان مو�سوع النزاع الذي ي�سمله اتفاق التحكيم يرتبط باأكرث من دولة واحدة . 

رابعا : 

اإذا كان املركز الرئي�سي لأعمال كل من طرفـي التحكيم يقع فـي نف�ص الدولة وقت اإبرام 

اتفاق التحكيم وكان اأحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة :

 اأ  - مكان اإجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم اأو اأ�سار اإىل كيفية تعيينه . 

ب - مكان تنفيذ جانب جوهري من اللتزامات النا�سئة عن العالقة التجارية بني 

الطرفني . 

ج - املكان الأكرث ارتباطا مبو�سوع النزاع . 

املــادة ) 4 (

1 - ين�سرف لفظ "التحكيم" فـي حكم هذا القانون اإىل التحكيم الذي يتفق عليه 

طرفا النزاع باإرادتهما احلرة �سواء اأكانت اجلهة التي تتوىل اإجراءات التحكيم ، 

مبقت�سى اتفاق الطرفني ، منظمة اأم مركزا دائما للتحكيم اأو مل تكن كذلك . 

اأكرث  اأو  واحد  حكم  من  امل�سكلة  الهيئة  اإىل  التحكيم"  "هيئة  عبارة  تن�سرف   -  2

للف�سل فـي النزاع املحال اإىل التحكيم ، اأما لفظ »املحكمة« فين�سرف اإىل املحكمة 

البتدائية املخت�سة اأو اإىل حمكمة ال�ستئناف املخت�سة بح�سب الأحوال . 

ولو  التحكيم  اأطراف  اإىل  القانون  هذا  فـي  التحكيم"  "طرفــا  عبـــارة  تن�ســرف   -  3

تعددوا . 

املــادة ) 5 ( 

فـي الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفـي التحكيم اختيار الإجراء الواجب التباع 

فـي م�ساألة معينة يكون لكل منهما الرتخي�ص للغري فـي اختيار هذا الإجراء ، ويعترب من 

الغري فـي هذا ال�ساأن كل منظمة اأو مركز للتحكيم فـي �سلطنة عمان اأو خارجها .  

املــادة ) 6 (

 1- لطرفـي التحكيم حرية حتديد القانون الذي يجب على املحكمني تطبيقه على 

مو�سوع النزاع . 

عقد  لأحكام  بينهما  القانونية  العالقة  اإخ�ساع  على  التحكيم  طرفا  اتفق  اإذا   -2

منوذجي اأو اتفاقية دولية اأو اأية وثيقة اأخرى وجب العمل باأحكام هذه الوثيقة 

مبا ت�سمله من اأحكام خا�سة بالتحكيم . 
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املــادة ) 7 (        

اأو اإعالن  ما مل يوجد اتفاق خا�ص بني طرفـي التحكيم ، يتم ت�سليم اأي ر�سالة   -1

اإىل املر�سل اإليه �سخ�سيا اأو فـي مقر عمله اأو فـي حمل اإقامته املعتاد اأو فـي عنوانه 

الربيدي املعروف للطرفني اأو املحدد فـي اتفاق التحكيم اأو فـي الوثيقة املنظمة 

للعالقة التي يتناولها التحكيم . 

اإذا تعذر معرفة اأحد هذه العناوين بعد اإجراء التحريات الالزمة ، يعترب الت�سليم   -2

قد مت اإذا كان الإعالن بكتاب م�سجل اإىل اآخر مقر عمل اأو حمل اإقامة معتاد اأو 

عنوان بريدي معروف للمر�سل اإليه . 

ل ت�سري اأحكام هذه املادة على الإعالنات الق�سائية اأمام املحكمة .    -3

املــادة ) 8 ( 

اإذا ا�ستمر اأحد طرفـي النزاع فـي اإجراءات التحكيم مع علمه بوقوع خمالفة ل�سرط فـي 

اتفاق التحكيم اأو حلكم من اأحكام هذا القانون مما يجوز التفاق على خمالفته ومل يقدم 

اعرتا�سا على هذه املخالفة فـي امليعاد املتفق عليه اأو خالل �ستني يوما من تاريخ العلم عند 

عدم التفاق ، اعترب ذلك نزول منه عن حقه فـي العرتا�ص . 

املــادة ) 9 (

يكون الخت�سا�ص بنظر م�سائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون اإىل الق�ساء العماين 

اإذا كان  اأما   ، اإليه  امل�سار  الق�سائية  ال�سلطة  النزاع وفقا لقانون  للمحكمة املخت�سة بنظر 

، فيكون الخت�سا�ص ملحكمة  اأو فـي اخلارج  التحكيم جتاريا دوليا �سواء جرى فـي عمان 

ال�ستئناف مب�سقط . 

الباب الثاين 

اتفاق التحكيم

 املــادة ) 10 (     

 1- اتفاق التحكيم هو التفاق الذي يقرر فيه طرفاه اللتجاء اإىل التحكيم لت�سوية 

كل اأو بع�ص املنازعات التي ن�ساأت اأو ميكن اأن تن�ساأ بينهما مبنا�سبة عالقة قانونية 

معينة عقدية كانت اأو غري عقدية . 

يجوز اأن يقع التحكيم فـي �سكل �سرط حتكيم �سابق على قيام النزاع يرد فـي عقد   -2

معني اأو فـي �سكل اتفاق منف�سل يربم بعد قيام النزاع ولو كانت قد اأقيمت ب�ساأنه 

دعوى اأمام جهة ق�سائية ، وفـي هذه احلالة يجب اأن يحدد التفاق امل�سائل التي 

ي�سملها التحكيم واإل كان التفاق باطال . 
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�سرط  تت�سمن  وثيقة  اإىل  العقد  فـي  ترد  اإحالة  كل  التحكيم  على  اتفاقا  يعترب   -3

حتكيم اإذا كانت الإحالة وا�سحة فـي اعتبار هذا ال�سرط جزءا من العقد . 

املــادة ) 11 ( 

ل يجوز التفاق على التحكيم اإل لل�سخ�ص الطبيعي اأو العتباري الذي ميلك الت�سرف 

فـي حقوقه ، ول يجوز التحكيم فـي امل�سائل التي ل يجوز فيها ال�سلح . 

املــادة ) 12 ( 

اإذا  ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا  اأن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا واإل كان باطال  يجب 

ت�سمنــه حمــرر وقعــه الطرفـــان اأو اإذا ت�سمنـــه ما تبادلـــه الطرفـــان من ر�سائـــل اأو برقيـــات 

اأو غريها من و�سائل الت�سال املكتوبة . 

املــادة ) 13 (        

1- يجب على املحكمة التي يرفع اإليها نزاع يوجد ب�ساأنه اتفاق حتكيم اأن حتكم بعدم 

  . قبول الدعوى اإذا دفع املدعى عليه بذلك قبل اإبدائه اأي طلب اأو دفاع فـي الدعوى 

ل يحول رفع الدعوى املن�سو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة دون البدء فـي اإجراءات   -2

التحكيم اأو ال�ستمرار فيها اأو اإ�سدار حكم التحكيم . 

املــادة ) 14 ( 

يجوز للمحكمة املن�سو�ص عليها فـي املادة ) 9 ( من هذا القانون اأن تاأمر ، بناء على طلب 

اإجراءات  فـي  البدء  قبل  �سواء  حتفظية  اأو  موؤقتة  تدابري  باتخاذ   ، التحكيم  طرفـي  اأحد 

التحكيم اأو اأثناء �سريها . 

الباب الثالث 

 هيئة التحكيم

املــادة ) 15 (          

1- ت�سكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفني من حمكم واحد اأو اأكرث ، فاإذا مل يتفقا على 

عدد املحكمني كان العدد ثالثة . 

اإذا تعدد املحكمون وجب اأن يكون عددهم وترا واإل كان التحكيم باطال .   -2

 املــادة ) 16 (

1- ل يجوز اأن يكون املحكم قا�سرا اأو حمجورا اأو حمروما من حقوقه املدنية ب�سبب 

احلكم عليه فـي جناية اأو جنحة خملة بال�سرف اأو الأمانة اأو ب�سبب �سهر اإفال�سه 

ما مل يرد اإليه اعتباره . 

ل ي�سرتط اأن يكون املحكم من جن�ص اأو جن�سية معينة اإل اإذا اتفق طرفا التحكيم   -2

اأو ن�ص القانون على غري ذلك . 
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يكون قبول �ملحكم �لقيام مبهمته كتابة ، ويجب عليه �أن يف�صح عند قبوله عن   -3

�أية ظروف من �صاأنها �إثارة �صكوك حول ��صتقالله �أو حيدته .  وعلى �ملحكم �إذ� 

��صتجدت مثل هذه �لظروف بعد تعيينه �أو خالل �إجر�ء�ت �لتحكيم �ملبادرة �إىل 

�لت�صريح بها لطرفـي �لتحكيم وللمحكمني �لآخرين . 

  املــادة ) 17 (

لطرفـي �لتحكيم �لتفاق على �ختيار �ملحكمني وعلى كيفية ووقت �ختيارهم فاإذ�   -1

مل يتفقا �تبع ما ياأتي :

�أ - �إذ� كانت هيئة �لتحكيم م�صكلة من حمكم و�حد توىل رئي�س حمكمة �ل�صتئناف 

�ملخت�صة �ختياره بناء على طلب �أحد �لطرفني . 

�إذ� كانت هيئة �لتحكيم م�صكلة من ثالث حمكمني �ختار كل طرف حمكما  ب - 

�لطرفني  �أحد  فاإذ� مل يعني   ، �لثالث  �ملحكم  �ختيار  �ملحكمان على  يتفق  ثم 

حمكمــه خالل �لثالثيــن يوما �لتاليـة لت�صلمـه طلبـا بذلـك من �لطـرف �لآخـر ، 

�لثالثني  �لثالث خالل  �ملحكم  �ختيار  �ملعينان على  �ملحكمان  �إذ� مل يتفق  �أو 

يوما �لتالية لتاريخ تعيني ثانيهما توىل رئي�س حمكمة �ل�صتئناف �ملخت�صة 

�ختياره بناء على طلب �أحد �لطرفني . 

ويكون للمحكم �لذي �ختاره �ملحكمان �ملعينان �أو �لذي �ختاره رئي�س �ملحكمة 

رئا�صة هيئة �لتحكيم ، وت�صري هذه �لأحكام فـي حالة ت�صكيل هيئة �لتحكيم 

من �أكرث من ثالثة حمكمني . 

2- �إذ� خالف �أحد �لطرفني �إجر�ء�ت �ختيار �ملحكمني �لتي �تفقا عليها ، �أو مل يتفقا ، 

�أو مل يتفق �ملحكمان �ملعينان على �أمر مما يلزم �تفاقهما عليه ، �أو �إذ� تخلف �لغري 

عن �أد�ء ما عهد به �إليه فـي هذ� �ل�صاأن ، توىل رئي�س حمكمة �ل�صتئناف �ملخت�صة ، 

بنــــاء على طلـــب �أحــد �لطرفني �لقيام بالإجــــر�ء �أو بالعمـــل �ملطلــوب ما لــم ينـ�س 

فـي �لتفاق على كيفية �أخرى لإمتام هذ� �لإجر�ء �أو �لعمل . 

3- ير�عي رئي�س �ملحكمة فـي �ملحكم �لذي يختاره �ل�صروط �لتي يتطلبها هذ� �لقانون 

وتلك �لتي �تفق عليها �لطرفان ، وي�صدر قر�ره باختيار �ملحكم على وجه �ل�صرعة ، 

ومع عدم �لإخـــالل باأحكـــام �ملادتيــن ) 18 ، 19 ( من هــذ� �لقانــون ، ل يقبــل هــذ� 

�لقر�ر �لطعن فيه باأي طريق من طرق �لطعن . 

املــادة ) 18 (       

1- ل يجوز رد �ملحكم �إل �إذ� قامت ظروف تثري �صكوكا جدية حول حيدته �أو ��صتقالله . 

2- ل يجوز لأي من طرفـي �لتحكيم رد �ملحكم �لذي عينه �أو ��صرتك فـي تعيينه �إل 

ل�صبب تبينه بعد �أن مت هذ� �لتعيني . 
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املــادة ) 19 (       

يقدم طلب �لرد كتابة �إىل هيئة �لتحكيم مبينا فيه �أ�صباب �لرد خالل خم�صة ع�صر   -1 

�أو بالظروف �ملربرة للرد ،  يوما من تاريخ علم طالب �لرد بت�صكيل هذه �لهيئة 

فاإذ� مل يتنح �ملحكم �ملطلوب رده ف�صلت هيئة �لتحكيم فـي �لطلب . 

ل يقبل طلب �لرد ممن �صبق له تقدمي طلب برد �ملحكم نف�صه فـي ذ�ت �لتحكيم .   -2

تاريخ  يوما من  برف�س طلبه خالل ثالثني  فـي �حلكم  �أن يطعن  �لرد  لطالب   -3

�إعالنه به �أمام �ملحكمة �ملن�صو�س عليها فـي �ملادة ) 9 ( من هذ� �لقانون ويكون 

حكمها غري قابل للطعن باأي طريق . 

4- ل يرتتب على تقدمي طلب �لرد �أو على �لطعن فـي حكم �لتحكيم �ل�صادر برف�صه 

من  �أو  �لتحكيم  هيئة  من  �صو�ء  �ملحكم  برد  حكم  و�إذ�  �لتحكيم  �إجر�ء�ت  وقف 

�إجر�ء�ت  يكون قد مت من  ما  �عتبار  ذلك  ترتب على  �لطعن  �ملحكمة عند نظر 

�لتحكيم ، مبا فـي ذلك حكم �ملحكمني ، كاأن مل يكن . 

املــادة ) 20 ( 

�إذ� تعذر على �ملحكم �أد�ء مهمته �أو مل يبا�صرها �أو �نقطع عن �أد�ئها مبا يوؤدي �إىل تاأخري 

ل مربر له فـي �إجر�ء�ت �لتحكيم ومل يتنح ومل يتفق �لطرفان على عزله ، جاز لرئي�س 

حمكمة �ل�صتئناف �ملخت�صة �لأمر باإنهاء مهمته بناء على طلب �أي من �لطرفني . 

املــادة ) 21 ( 

�إذ� �نتهت مهمة �ملحكم بعزله �أو تنحيته �أو باحلكم برده �أو باأي �صبب �آخر وجب تعيني بديل 

له طبقا لالإجر�ء�ت �لتي �تبعت فـي �ختيار �ملحكم �لذي �نتهت مهمته . 

املــادة ) 22 (     

 1- تف�صل هيئة �لتحكيم فـي �لدفوع �ملتعلقة بعدم �خت�صا�صها مبا فـي ذلك �لدفوع 

�ملبنية على عدم وجود �تفاق حتكيم �أو �صقوطه �أو بطالنه �أو عدم �صموله ملو�صوع 

�لنز�ع . 

يجب �لتم�صك بهذه �لدفوع فـي ميعاد ل يجاوز ميعاد تقدمي دفاع �ملدعى عليه   -2

�مل�صار �إليه فـي �لفقرة �لثانية من �ملادة ) 30 ( من هذ� �لقانون ول يرتتب على 

�أو �ل�صرت�ك فـي تعيينه �صقوط حقه  �لتحكيم بتعيني حمكم  �أحد طرفـي  قيام 

فـي تقدمي �أي من هذه �لدفوع .  �أما �لدفع بعدم �صمول �تفاق �لتحكيم ملا يثريه 

�أثناء نظر �لنز�ع فيجب �لتم�صك به فور� و�إل �صقط  �لطرف �لآخر من م�صائل 

�حلق فيه . ويجوز فـي جميع �لأحو�ل �أن تقبل هيئة �لتحكيم �لدفع �ملتاأخر �إذ� 

ر�أت �أن �لتاأخري كان ل�صبب مقبول . 
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تف�صل هيئة �لتحكيم فـي �لدفوع �مل�صار �إليها فـي �لفقرة �لأوىل من هذه �ملادة قبل   -3

�لف�صل فـي �ملو�صوع ويجوز لها �أن ت�صمها �إىل �ملو�صوع لتف�صل فيهما معا . فاإذ� 

ق�صت برف�س �لدفع ، فال يجوز �لتم�صك به �إل بطريق رفع دعوى بطالن حكم 

�لتحكيم �ملنهي للخ�صومة كلها وفقا للمادة ) 53 ( من هذ� �لقانون . 

املــادة ) 23 ( 

يعترب �صرط �لتحكيم �تفاقا م�صتقال عن �صروط �لعقد �لأخرى ، ول يرتتب على بطالن 

�لعقد �أو ف�صخه �أو �إنهائه �أي �أثر على �صرط �لتحكيم �لذي يت�صمنه �إذ� كان هذ� �ل�صرط 

�صحيحا فـي ذ�ته . 

املــادة ) 24 (    

طلب  على  بناء   ، �لتحكيم  لهيئة  يكون  �أن  على  �لتفاق  �لتحكيم  لطرفـي  يجوز   -1   

�أحدهما ، �أن تاأمر �أيا منهما باتخاذ ما تر�ه من تد�بري موؤقتة �أو حتفظية تقت�صيها 

طبيعة �لنز�ع و�أن تطلب تقدمي �صمان كاف لتغطية نفقات �لتدبري �لذي تاأمر به . 

2- �إذ� تخلف من �صدر �إليه �لأمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة �لتحكيم ، بناء على طلب 

 ، لتنفيذه  �لالزمة  �لإجر�ء�ت  �تخاذ  فـي  �لطرف  لهذ�  تاأذن  �أن   ، �لآخر  �لطرف 

وذلك دون �إخالل بحق هذ� �لطرف فـي �أن يطلب من رئي�س حمكمة �ل�صتئناف 

�ملخت�صة �لأمر بالتنفيذ . 

الباب الرابع 

 اإجراءات التحكيم

املــادة ) 25 ( 

لطرفـي �لتحكيم �لتفاق على �لإجر�ء�ت �لتي تتبعها هيئة �لتحكيم مبا فـي ذلك حقهما 

�أو مركز حتكيم فـي �صلطنة  فـي �إخ�صاع هذه �لإجر�ء�ت للقو�عد �لنافذة فـي �أي منظمة 

عمان �أو خارجها فاإذ� مل يوجد مثل هذ� �لتفاق كان لهيئة �لتحكيم ، مع مر�عاة �أحكام هذ� 

�لقانون ، �أن تختار �إجر�ء�ت �لتحكيم �لتي تر�ها منا�صبة . 

املــادة ) 26 ( 

يعامل طرفا �لتحكيم على قدم �مل�صاو�ة وتهياأ لكل منهما فر�صة متكافئة وكاملة لعر�س 

دعو�ه . 

املــادة ) 27 ( 

تبد�أ �إجر�ء�ت �لتحكيم من �ليوم �لذي يت�صلم فيه �ملدعى عليه طلب �لتحكيم من �ملدعي 

ما مل يتفق �لطرفان على موعد �آخر . 
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املــادة ) 28 ( 

لطرفـي التحكيم التفاق على مكان التحكيم فـي �سلطنة عمان اأو خارجها .  فاإذا مل يوجد 

املكان  ومالئمة  الدعوى  ظروف  مراعاة  مع  التحكيم  مكان  التحكيم  هيئة  عينت  اتفاق 

لأطرافها .  ول يخل ذلك ب�سلطة هيئة التحكيم فـي اأن جتتمع فـي اأي مكان تراه منا�سبا 

للقيام باإجراء من اإجراءات التحكيم ك�سماع اأطراف النزاع اأو ال�سهود اأو اخلرباء اأو الطالع 

على م�ستندات اأو معاينة ب�ساعة اأو اأموال اأو اإجراء مداولة بني اأع�سائها اأو غري ذلك . 

املــادة ) 29 (     

التحكيم  هيئة  حتدد  اأو  الطرفان  يتفق  مل  ما  العربية  باللغة  التحكيم  يجرى   -1 

لغة اأولغات اأخرى . وي�سري حكم التفاق اأو القرار على لغة البيانات واملذكرات 

اأو  الهيئة  هذه  تتخذه  قرار  كل  على  وكذلك  ال�سفهية  املرافعات  وعلى  املكتوبة 

ر�سالة توجهها اأو حكم ت�سدره ما مل ين�ص اتفاق الطرفني اأو قرار هيئة التحكيم 

على غري ذلك . 

فـي  التي تقدم  املكتوبة  الوثائق  اأو بع�ص  بكل  اأن يرفق  تقرر  اأن  التحكيم  لهيئة   -2

الدعوى ترجمة اإىل اللغة اأو اللغات امل�ستعملة فـي التحكيم ، وفـي حالة تعدد هذه 

اللغات يجوز ق�سر الرتجمة على بع�سها . 

 املــادة ) 30 (

ير�سل املدعي خالل امليعاد املتفق عليه بني الطرفني اأو الذي تعينه هيئة التحكيم   -1 

اإىل املدعى عليه اإىل كل واحد من املحكمني بيانا مكتوبا بدعواه ي�ستمل على ا�سمه 

للم�سائل  وحتديد  الدعوى  لوقائع  و�سرح  وعنوانه  عليه  املدعى  وا�سم  وعنوانه 

حمل النزاع وطلباته وكل اأمر اآخر يوجب اتفاق الطرفني ذكره فـي هذا البيان . 

اأو الذي تعينه هيئة  ير�سل املدعى عليه خالل امليعاد املتفق عليه بني الطرفني   -2

التحكيم اإىل املدعي وكل واحد من املحكمني مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما 

جاء ببيان الدعوى وله اأن ي�سمن هذه املذكرة اأية طلبات عار�سة مت�سلة مبو�سوع 

، وله ذلك ولو فـي  اأن يتم�سك بحق نا�سئ عنه بق�سد الدفع باملقا�سة  اأو  النزاع 

مرحلة لحقة من الإجراءات اإذا راأت هيئة التحكيم اأن الظروف تربر التاأخري . 

اأو مبذكرة الدفاع على ح�سب  اأن يرفق ببيان الدعوى  يجوز لكل من الطرفني   -3

الأحوال ، �سورا من الوثائق التي ي�ستند اإليها واأن ي�سري اإىل كل اأو بع�ص الوثائق 

اأي  فـي  التحكيم  هيئة  بحق  هذا  يخل  ول   ، تقدميها  يعتزم  التي  الإثبات  واأدلة 

اأو الوثائق التي  اأ�سول امل�ستندات  مرحلة كانت عليها الدعوى فـي طلب تقدمي 

ي�ستند اإليها اأي من طرفـي الدعوى . 
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املــادة ) 31 ( 

اأو  اأو م�ستندات  التحكيم من مذكرات  اإىل هيئة  الطرفني  اأحد  تر�سل �سورة مما يقدمه 

اأوراق اأخرى اإىل الطرف الآخر وكذلك تر�سل اإىل كل من الطرفني �سورة من كل ما يقدم 

اإىل الهيئة املذكورة من تقارير اخلرباء وامل�ستندات وغريها من الأدلة . 

املــادة ) 32 ( 

اإجراءات  خالل  ا�ستكمالها  اأو  دفاعه  اأوجه  اأو  طلباته  تعديل  التحكيم  طرفـي  من  لكل 

التحكيم ما مل تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الف�سل فـي النزاع . 

 املــادة ) 33 (

تعقد هيئة التحكيم جل�سات مرافعة لتمكني كل من الطرفني من �سرح مو�سوع   -1 

الدعوى وعر�ص حججه واأدلته ، ولها الكتفاء بتقدمي املذكرات والوثائق املكتوبة 

ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك . 

التي تقرر هيئة  التحكيم مبواعيد اجلل�سات والجتماعات  اإخطار طرفـي  يجب   -2

الهيئة  تقدره هذه  كاف  بوقت  لذلك  تعينه  الذي  التاريخ  قبل  التحكيم عقدها 

ح�سب الظروف . 

تدون خال�سة وقائع كل جل�سة تعقدها هيئة التحكيم فـي حم�سر ت�سلم �سورة   -3

منه اإىل كل من الطرفني ما مل يتفقا على غري ذلك . 

يكون �سماع ال�سهود واخلرباء بدون اأداء ميني .   -4

 املــادة ) 34 (

الأوىل  للفقرة  وفقا  بدعواه  مكتوبا  بيانا  مقبول  عذر  دون  املدعي  يقدم  مل  اإذا   -1 

اإجراءات  اأن تاأمر هيئة التحكيم باإنهاء  من املادة ) 30 ( من هذا القانون وجب 

التحكيم ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك . 

اإذا مل يقدم املدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من املادة ) 30 ( من   -2

هذا القانون وجب اأن ت�ستمر هيئة التحكيم فـي اإجراءات التحكيم دون اأن يعترب 

ذلك بذاته اإقرارا من املدعى عليه بدعوى املدعي ، ما مل يتفق الطرفان على غري 

ذلك . 

املــادة ) 35 (

من  منه  طلب  ما  تقدمي  عن  اأو  اجلل�سات  اإحدى  ح�سور  عن  الطرفني  اأحد  تخلف  اإذا 

النزاع  واإ�سدار حكم فـي  التحكيم  اإجراءات  التحكيم ال�ستمرار فـي  م�ستندات جاز لهيئة 

ا�ستنادا اإىل عنا�سر الإثبات املوجودة اأمامها . 
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املــادة ) 36 (

يجوز لهيئة التحكيم تعيني خبري اأو اأكرث لتقدمي تقرير مكتوب اأو �سفهي يثبت   -1 

فـي حم�سر اجلل�سة ب�ساأن م�سائل معينة حتددها .  وتر�سل اإىل كل من الطرفني 

�سورة من قرارها بتحديد املهمة امل�سندة اإىل اخلبري . 

على كل من الطرفني اأن يقدم اإىل اخلبري املعلومات املتعلقة بالنزاع ، واأن ميكنه   -2

من معاينة وفح�ص ما يطلبه من وثائق اأو ب�سائع اأو اأموال اأخرى متعلقة بالنزاع 

فـي هذا  واخلبري  الطرفني  اأحد  بني  يقوم  نزاع  كل  فـي  التحكيم  هيئة  وتف�سل 

ال�ساأن . 

تر�سل هيئة التحكيم �سورة من تقرير اخلبري مبجرد اإيداعه اإىل كل من الطرفني   -3

مع اإتاحة الفر�سة له لإبداء راأيه فيه ، ولكل من الطرفني احلق فـي الطالع على 

الوثائق التي ا�ستند اإليها اخلبري فـي تقريره وفح�سها . 

يجوز لهيئة التحكيم بعد تقدمي تقرير اخلبري اأن تقرر من تلقاء نف�سها اأو بناء   -4

على طلب اأحد طرفـي التحكيم عقد جل�سة ل�سماع اأقوال اخلبري مع اإتاحة الفر�سة 

للطرفني ل�سماعه ومناق�سته ب�ساأن ما ورد فـي تقريره .  ولكل من الطرفني اأن 

اأو اأكرث من طرفه لإبداء الراأي فـي امل�سائل التي  يقدم فـي هذه اجلل�سة خبريا 

تناولها تقرير اخلبري الذي عينته هيئة التحكيم ما مل يتفق طرفا التحكيم على 

غري ذلك . 

املــادة ) 37 ( 

يخت�ص رئي�ص املحكمة الإبتدائية املخت�سة بناء على طلب هيئة التحكيم مبا ياأتي :

اأو ميتنع عن الإجابة بغرامة  احلكم على من يتخلف من ال�سهود عن احل�سور  اأ- 

ل تقل عن خم�سة ريالت ول جتاوز ع�سرين ريال ، ويكون ذلك بقرار غري قابل 

للطعن تكون له ما لالأحكام من قوة تنفيذية . 

ب- الأمر بالإنابة الق�سائية . 

املــادة ) 38 (

ينقطع �سري اخل�سومة اأمام هيئة التحكيم فـي الأحوال ووفقا لل�سروط املقررة قانونا . 
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الباب اخلام�س 

 حكم التحكيم واإنهاء الإجراءات

املــادة ) 39 ( 

1-تطبق هيئة التحكيم على مو�سوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان .  واإذا 

اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد املو�سوعية فيه دون القواعد 

اخلا�سة بتنازع القوانني ما مل يتفق على غري ذلك . 

2-اإذا مل يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على مو�سوع النزاع 

الأكرث  اأنه  ترى  الذي  القانون  فـي  املو�سوعية  القواعد  التحكيم  هيئة  طبقت 

ات�سال بالنزاع . 

3-يجب اأن تراعي هيئة التحكيم عند الف�سل فـي مو�سوع النزاع �سروط العقد حمل 

النزاع والأعراف اجلارية . 

4-يجوز لهيئة التحكيم- اإذا اتفق طرفا التحكيم �سراحة على تفوي�سها بال�سلح - 

اأن تف�سل فـي مو�سوع النزاع على مقت�سى قواعد العدالة والإن�ساف دون التقيد 

باأحكام القانون . 

املــادة ) 40 ( 

ي�سدر حكم هيئة التحكيم امل�سكلة من اأكرث من حمكم واحد باأغلبية الآراء بعد مداولة 

تتم على الوجه الذي حتدده هيئة التحكيم ، ما مل يتفق طرفا التحكيم على غري ذلك . 

املــادة ) 41 ( 

يطلبا  اأن  لهما  كان  النزاع  تنهي  ت�سوية  التحكيم على  اإجراءات  الطرفان خالل  اتفق  اإذا 

اأن ت�سدر  التي يجب عليها فـي هذه احلالة   ، اأمام هيئة التحكيم  الت�سوية  اإثبات �سروط 

قرارا يت�سمن �سروط الت�سوية وينهي الإجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام املحكمني 

من قوة بالن�سبة للتنفيذ . 

املــادة ) 42 ( 

اأو فـي جزء من الطلبات وذلك قبل اإ�سدار  يجوز اأن ت�سدر هيئة التحكيم اأحكاما وقتية 

احلكم املنهي للخ�سومة كلها . 

املــادة ) 43 (      

 1-ي�سدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه املحكمون ، وفـي حالة ت�سكيل هيئة التحكيم 

من اأكرث من حمكم واحد يكتفى بتوقيعات اأغلبية املحكمني ب�سرط اأن تثبت فـي 

احلكم اأ�سباب عدم توقيع الأقلية . 

التحكيم على غري ذلك  اتفق طرفا  اإذا  اإل  التحكيم م�سببا  اأن يكون حكم  يجب   -2

اأ�سباب  اأو كان القانون الواجب التطبيق على اإجراءات التحكيم ل ي�سرتط ذكر 

احلكم . 
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ن ي�ستمل حكم التحكيم على اأ�سماء اخل�سوم وعناوينهم واأ�سماء املحكمني  يجب �أ  -3

لطلبات  وملخ�ص  التحكيم  اتفاق  ون�ص  و�سفاتهم  وجن�سياتهم  وعناوينهم 

اخل�سوم واأقوالهم وم�ستنداتهم ومنطوق احلكم وتاريخ ومكان اإ�سداره واأ�سبابه 

اإذا كان ذكرها واجبا . 

  املــادة ) 44 (

ت�سلم هيئة التحكيم اإىل كل من الطرفني �سورة من حكم التحكيم موقعة من   -1 

املحكمني الذي وافقوا عليه خالل ثالثني يوما من تاريخ �سدوره . 

ال يجوز ن�سر حكم التحكيم اأو اأجزاء منه اإال مبوافقة طرفـي التحكيم .   -2

 املــادة ) 45 (        

على هيئة التحكيم اإ�سدار احلكم املنهي للخ�سومة كلها خالل امليعاد الذي اتفق   -1

ع�سر  اثني  خالل  احلكم  ي�سدر  اأن  وجب  اتفاق  يوجد  مل  فاإن   ، الطرفان  عليه 

�سهرا من تاريخ بدء اإجراءات التحكيم ، وفـي جميع االأحوال يجوز اأن تقرر هيئة 

التحكيم مد امليعاد على اأال تزيد فرتة املد على �ستة اأ�سهر ما مل يتفق الطرفان 

على مدة تزيد على ذلك . 

اإذا مل ي�سدر حكم التحكيم خالل امليعاد امل�سار اإليه فـي الفقرة ال�سابقة جاز الأي   -2

من طرفـي التحكيم اأن يطلب من رئي�ص حمكمة اال�ستئناف املخت�سة اأن ي�سدر 

اأمرا بتحديد ميعاد اإ�سافـي اأو باإنهاء اإجراءات التحكيم ، ويكون الأي من الطرفني 

عندئذ رفع دعواه اإىل املحكمة املخت�سة اأ�سال بنظرها .  

املــادة ) 46 ( 

اإذا عر�ست خالل اإجراءات التحكيم م�ساألة تخرج عن والية هيئة التحكيم اأو طعن بالتزوير 

فـي ورقة قدمت لها اأو اتخذت اإجراءات جنائية عن تزويرها اأو عن فعل جنائي اآخر ، جاز 

اأو  اأن الف�سل فـي هذه امل�ساألة  اإذا راأت  لهيئة التحكيم اال�ستمرار فـي نظر مو�سوع النزاع 

فـي تزوير الورقة اأو فـي الفعل اجلنائي االآخر لي�ص الزما للف�سل فـي مو�سوع النزاع ، واإال 

اأوقفت االإجراءات حتى ي�سدر حكم نهائي فـي هذا ال�ساأن ، ويرتتب على ذلك وقف �سريان 

امليعاد املحدد الإ�سدار حكم التحكيم . 

املــادة ) 47 ( 

يجب على من �سدر حكم التحكيم ل�ساحله اإيداع اأ�سل احلكم اأو �سورة موقعة منه باللغة 

التي �سدر بها ، اأو ترجمة باللغة العربية م�سدقا عليها من جهة معتمدة اإذا كان �سادرا 

بلغة اأجنبية ، وذلك فـي اأمانة �سر املحكمة املن�سو�ص عليها فـي املادة ) 9 ( من هذا القانون . 

طلب  التحكيم  طرفـي  من  لكل  ويجوز  االإيداع  بهذا  حم�سرا  املحكمة  �سر  اأمني  ويحرر 

احل�سول على �سورة من هذا املح�سر . 
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 املــادة ) 48 (       

اأمر  ب�سدور  اأو  كلها  للخ�سومة  املنهي  احلكم  ب�سدور  التحكيم  اإجراءات  تنتهي   -1

باإنهاء اإجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من املادة ) 45 ( من هذا القانون .  

كما تنتهي اأي�سا ب�سدور قرار من هيئة التحكيم باإنهاء الإجراءات فـي الأحوال 

الآتية :

1- اإذا اتفق الطرفان على اإنهاء التحكيم . 

طلب  على  بناء   ، التحكيم  هيئة  تقرر  مل  ما  التحكيم  خ�سومة  املدعي  ترك  اإذا   -2

املدعى عليه ، اأن له م�سلحة جدية فـي ا�ستمرار الإجراءات حتى يح�سم النزاع . 

ج -  اإذا راأت هيئة التحكيم لأي �سبب اآخر عدم جدوى ا�ستمرار اإجراءات التحكيم اأو 

ا�ستحالته . 

مع مراعاة اأحكام املواد )49 ، 50 ، 51 ( من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم   -2

باإنتهاء اإجراءات التحكيم .  

املــادة ) 49 (     

، خالل الثالثني  التحكيم  اأن يطلب من هيئة  التحكيم   1- يجوز لكل من طرفـي 

يوما التالية لت�سلمه حكم التحكيم ، تف�سري ما وقع فـي منطوقه من غمو�ص .  

ويجب على طالب التف�سري اإعالن الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقدميه لهيئة 

التحكيم . 

2-  ي�سدر التف�سري كتابة خالل الثالثني يوما التالية لتاريخ تقدمي طلب التف�سري 

لهيئة التحكيم .  ويجوز لهذه الهيئة مد هذا امليعاد ثالثني يوما اأخرى اإذا راأت 

�سرورة لذلك . 

يعترب احلكم ال�سادر بالتف�سري متمما حلكم التحكيم الذي يف�سره وت�سري عليه   -3

اأحكامه . 

 املــادة ) 50 (   

تتوىل هيئة التحكيم ت�سحيح ما يقع فـي حكمها من اأخطاء مادية بحتة ، كتابية   -1

اأو ح�سابية ، وذلك بقرار ت�سدره من تلقاء نف�سها اأو بناء على طلب اأحد اخل�سوم . 

وجتري هيئة التحكيم الت�سحيح من غري مرافعة خالل الثالثني يوما التالية 

لتاريخ �سدور احلكم اأو اإيداع طلب الت�سحيح بح�سب الأحوال . ولها مد امليعاد 

ثالثني يوما اأخرى اإذا راأت �سرورة لذلك . 
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ي�سدر قرار الت�سحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن اإىل الطرفني خالل ثالثني   -2

يوما من تاريخ �سدوره واإذا جتاوزت هيئة التحكيم �سلطتها فـي الت�سحيح جاز 

التم�سك ببطالن هذا القرار بدعوى بطالن ت�سري عليها اأحكام املادتني )53 ، 54 ( 

من هذا القانون .  

 املــادة ) 51 (

يجوز لكل من طرفـي التحكيم ، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، اأن يطلب من   -1

اإ�سدار حكم  هيئة التحكيم خالل الثالثني يوما التالية لت�سلمه حكم التحكيم 

حتكيم اإ�سافـي فـي طلبات قدمت خالل الإجراءات واأغفلها حكم التحكيم ، ويجب 

اإعالن هذا الطلب اإىل الطرف الآخر قبل تقدميه . 

ت�سدر هيئة التحكيم حكمها خالل �ستني يوما من تاريخ تقدمي الطلب ويجوز   -2

لها مد هذا امليعاد ثالثني يوما اأخرى اإذا راأت �سرورة لذلك .   

الباب ال�ساد�س 

 بطالن حكم التحكيم

 املــادة ) 52 (

1- ل تقبل اأحكام التحكيم التي ت�سدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها باأي 

طريق من طرق الطعن املقررة قانونا . 

2- يجوز رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفقا لالأحكام املبينة فـي املادتني الآتيتني . 

املــادة ) 53 (       

ل تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم اإل فـي الأحوال الآتية :  -1

اأو  اأو قابال لالإبطال  باطال  التفاق  كان هذا  اأو  اتفاق حتكيم  اإذا مل يوجد   - اأ 

�سقط بانتهاء مدته . 

ب -اإذا كان اأحد طرفـي اتفاق التحكيم وقت اإبرامه فاقد الأهلية اأو ناق�سها وفقا 

للقانون الذي يحكم اأهليته . 

ج - اإذا تعذر على اأحد طرفـي التحكيم تقدمي دفاعه ب�سبب عدم اإعالنه اإعالنا 

عن  خارج  اآخر  �سبب  لأي  اأو  التحكيم  باإجراءات  اأو  حمكم  بتعيني  �سحيحا 

اإرادته . 

د  - اإذا ا�ستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه 

على مو�سوع النزاع . 
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هـ-  اإذا مت ت�سكيل هيئة التحكيم اأو تعيني املحكمني على وجه خمالف للقانون اأو 

لتفاق الطرفني . 

و - اإذا ف�سل حكم التحكيم فـي م�سائل ل ي�سملها اتفاق التحكيم اأو جاوز حدود 

بامل�سائل  اخلا�سة  احلكم  اأجزاء  ف�سل  اأمكن  اإذا  ذلك  ومع   . التفاق  هذا 

اخلا�سعة للتحكيم عن اأجزائه اخلا�سة بامل�سائل غري اخلا�سعة له فال يقع 

البطالن اإل على الأجزاء الأخرية وحدها . 

اإذا وقع بطالن فـي حكم التحكيم ، اأو كانت اإجراءات التحكيم باطلة بطالنا  ز- 

اأثر فـي احلكم . 

2-تق�سي املحكمة التي تنظر دعوى البطالن من تلقاء نف�سها ببطالن حكم التحكيم 

اإذا ت�سمن ما يخالف النظام العام فـي �سلطنة عمان . 

 املــادة ) 54 (

اإعالن  لتاريخ  التالية  يوما  الت�سعني  خالل  التحكيم  حكم  بطالن  دعوى  ترفع   -1

حكم التحكيم للمحكوم عليه .  ول يحول دون قبول دعوى البطالن نزول مدعي 

البطالن عن حقه فـي رفعها قبل �سدور حكم التحكيم . 

تخت�ص بدعوى البطالن حمكمة ال�ستئناف املخت�سة امل�سار اإليها فـي املادة ) 9 (   -2

من هذا القانون . 

الباب ال�سابع 

 حجية اأحكام املحكمني وتنفيذها

املــادة ) 55 ( 

واجبة  وتكون  املق�سي  الأمر  حجية  القانون  لهذا  طبقا  ال�سادرة  املحكمني  اأحكام  حتوز 

النفاذ مبراعاة الأحكام املن�سو�ص عليها فـي هذا القانون . 

املــادة ) 56 ( 

يخت�ص رئي�ص املحكمة البتدائية املخت�سة اأو من يندبه من ق�ساتها باإ�سدار الأمر بتنفيذ 

حكم املحكمني ، ويقدم طلب تنفيذ احلكم مرفقا به ما ياأتي :

1- اأ�سل احلكم اأو �سورة موقعة منه . 

 2- �سورة من اتفاق التحكيم . 

3- ترجمة م�سدق عليها من جهة معتمدة اإىل اللغة العربية حلكم التحكيم اإذا مل 

يكن �سادرا بها . 

4- �سورة من املح�سر الدال على اإيداع احلكم وفقا للمادة ) 47 ( من هذا القانون . 
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املــادة ) 57 ( 

ل يرتتب على رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة 

اأن تاأمر بوقف التنفيذ اإذا طلب املدعي ذلك فـي �سحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على 

اأ�سباب جدية وعلى املحكمة الف�سل فـي طلب وقف التنفيذ خالل �ستني يوما من تاريخ اأول 

جل�سة حمددة لنظره .  واإذا اأمرت بوقف التنفيذ جاز لها اأن تاأمر بتقدمي كفالة اأو �سمان 

اأ�سهر من  اأمرت بوقف التنفيذ الف�سل فـي دعوى البطالن خالل �ستة  اإذا  مال . وعليها 

تاريخ �سدور هذا الأمر . 

املــادة ) 58 (

قد  احلكم  بطالن  دعوى  رفع  ميعاد  يكن  مل  اإذا  التحكيم  حكم  تنفيذ  يقبل  ل   -1 

انق�سى . 

ل يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون اإل بعد التحقق مما ياأتي :  -2

اأ - اأنه ل يتعار�ص مع حكم �سبق �سدوره من املحاكم العمانية فـي مو�سوع النزاع . 

ب  - اأنه ل يت�سمن ما يخالف النظام العام فـي �سلطنة عمان . 

ج - اأنه قد مت اإعالنه للمحكوم عليه اإعالنا �سحيحا . 

3 -ل يجوز التظلم من الأمر ال�سادر بتنفيذ حكم التحكيم . اأما الأمر ال�سادر برف�ص 

التنفيذ فيجوز التظلم منه اإىل املحكمة املن�سو�ص عليها فـي املــادة ) 9 ( من هذا 

القانون خالل ثالثني يوما من تاريخ �سدوره . 


