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1MODERN LAW

قانون الوساطة في تسوية 
المنازعات المدنية والتجارية 

رقم 20 لسنة 2021 

المقدمة
الســمو  حضـــرة صاحــب  دولــة قطــر  أميــر  أصــدر 
البــاد  أميــر  ثانــي  آل  حمــد  بــن  تميــم  الشــيخ 
المفــدى القانــون رقــم 20 لســنة 2021 بإصــدار 
المنازعــات  تســوية  فــي  الوســاطة  قانــون 
المدنيــة والتجاريــة، وقضـــى القانــون بتنفيــذه، 
الرســمية. بالجريــدة  صــدوره  تاريــخ  بــه  والعمــل 

ويتكــون القانــون مــن 33 مــادة، يحــدد إتفاقــات 
ــري أحكامــه فيهــا، وإجــراءات  الوســاطة التــي تسـ
الوســاطة وكيفيتهــا، والشـــروط الواجــب توافرهــا 
أو  طبيعيــًا  شــخصًا  كان  ســواء  الوســيط،  فــي 
ــًا، وإجــراءات وقــف الدعــوى فــي المحكمــة  معنوي
عــن  النــزاع  تســوية  علــى  األطــراف  إتفقــت  إذا 

إتفــاق التســوية. طريــق الوســاطة وإجــراءات 
حيــث إرتــأت دولــة قطــر الســير قدمــا نحــو تطويــر 
آليــات حــل المنازعــات المدنيــة والتجاريــة مــن أجــل 
خلــق بيئــة أكثــر إســتقرارًا وتطــورًا لحــل النزاعــات 
وتخفيــف الضغــط علــى المحاكــم وذلــك تماشــيًا 
مــع بــروز الوســاطة كوســيلة ناجــزة وســريعة لحــل 
المنازعــات التجاريــة والمدنيــة إلــى جانــب التحكيــم، 
وتعــد دولــة قطــر مــن الثــاث دول األولــى التــي 
قامــت بالتصديــق علــى إتفاقية ســنغافورة والتي 
للوســاطة  ســنغافورة  إتفاقيــة  بإســم  تعــرف 

والتــي دخلــت حيــز التنفيذ في 12 ســبتمبر 2020. 
المنازعــات  فــض  طــرق  إحــدى  هــي  والوســاطة 
الــدول فــي اآلونــة  إتجهــت لهــا معظــم  والتــي 
األخيــرة حيــث أن الوســاطة التــي يقــوم بهــا طــرف 
مــن  إبتــداًء  اللجــوء  مــن  كلفــة  أقــل  تعــد  محايــد 
التحكيــم متــى إنتهــت إلــى إتفــاق بيــن الطرفيــن 
وبالتالــي تعــد رهانــًا راجحــًا حيــث اليضـــر فشــلها 
أي مــن أطرافهــا إذا مــا إنتهــت دون وصــول لحــل، 
أمــا فــي حــال نجاحهــا فســوف توفــر الكثيــر مــن 
الوقــت والمــال والجهــد بالنظــر إلــى طــرق تســوية 
ــه فــإن الوســاطة  ــة األخــرى وعلي المنازعــات البديل
نظــام قانونــي يختــار فيــه األطــراف المتنازعيــن 
أحــدًا مــن الغيــر بإتفــاق بينهمــا ســواء قبــل النــزاع 
أو بعــده ليســاعدهم فــي الوصــول إلــى تســوية 
وتوصياتــه  بمقترحاتــه  وذلــك  لنزاعهــم  رضائيــة 
وصــواًل لتحقيــق مصالــح الطرفيــن المتنازعيــن في 

المســائل التــي يجــوز فيهــا الوســاطة .  
ومــن هنــا نبــدأ فــي توضيــح مــا جــاء بالقانــون مــن 
ــات  ــوية المنازع مــواد خاصــة بالوســاطة فــي تس
لســنة   20 رقــم  القطــري  والمدنيــة  التجاريــة 
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عّرفــت المــادة األولــى الوســاطة »بأنهــا وســيلة 
وديــة لتســوية النــزاع يتــم اإللتجــاء إليهــا باإلتفــاق 
بيــن األطــراف أو بنــاًء علــى طلــب مــن المحكمــة« . 
لجــوء  هــي  الوســاطة:  أن  يتضــح  هنــا  ومــن 
األطــراف المتنازعــة إلــى طــرف ثالــث مــن الغيــر 
وديــة  تســوية  إلــى  التوصــل  فــي  للمســاعدة 
عاقــة  مــن  نشــأ  والــذي  بينهمــا  القائــم  للنــزاع 
قانونيــة ســواء عقديــة أو غيــر عقديــة وذلــك دون 
ــراح  أن يكــون للوســيط صاحيــة فــرض رأي أو إقت

بحــل معيــن للنــزاع . 

حــدد القانــون نطــاق ســريانه فــي مادتــه/2 بأنــه 
مــن  أي  فــي  وســاطة  إتفــاق  أي  علــى  يســـري 
األحــوال التاليــة، وهــي مباشــرة الوســاطة كليــًا 
أو جزئيــًا فــي الدولــة مــا لــم يتفــق األطــراف علــى 
خــاف ذلــك، إتفــاق األطــراف علــى ســريان أحــكام 
هــذا القانــون علــى نزاعهــم أو بنــاًء علــى طلــب 
المحكمــة مــن األطــراف تســوية النــزاع عــن طريــق 
التســوية أو تضميــن العقــد أو اإلتفــاق محــل النزاع 
علــى ســريان القوانيــن المعمــول بهــا فــي الدولة. 

ما هي الوساطة ؟ 

ماهو نطاق سريان القانون 
وماهي المنازعات التي 

تخضع له ؟ 
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يتــم اللجــوء للوســاطة وذلــك فــي المســائل التي 
التــي ال يجــوز  أمــا المســائل  يجــوز فيهــا الصلــح 
فيهــا الصلــح فــا ينطبــق عليهــا القانــون وكذلــك 
أو  للطاقــة  قطــر  فيهــا  تكــون  التــي  المنازعــات 
إحــدى الشــركات التــي تؤسســها أو تشــارك فيهــا 
أو تســاهم فيهــا والشــركات القائمــة علــى تنفيــذ 
إتفاقيــات اإلستكشــاف أو المشــاركة فــي اإلنتــاج 
أو تنميــة الحقــول وإقتســام اإلنتــاج وإتفاقيــات 
العمليــات  مجــال  فــي  المشــتركة  المشـــروعات 
البتروليــة والصناعــات البتروكيماويــة أو أي شــخص 
طبيعــي أو معنــوي مرخــص لــه مــن قطــر للطاقــة 
ــًا  ــة وفق ــات البترولي ــام بإجــراء أي مــن العملي للقي
ألحــكام القانــون رقــم 2007/3 بشــأن إســتغالل 
الثــروات الطبيعيــة ومواردهــا ال ينطبــق عليهــا 
صلــح  أو  وســاطة  أي  وكذلــك  القانــون  أحــكام 
بالدولــة، وكذلــك  أخــرى  محــدد بموجــب قوانيــن 
الوســاطة  فيهــا  يجــوز  ال  الضـــريبية  المنازعــات 
وأيضــًا الوســاطة التــي يتــم اإلتفــاق بيــن أطرافهــا 
أي  أو  للتحكيــم  اللجــوء  طريــق  عــن  حلهــا  علــى 
طريقــة أخــرى دون اللجــوء للمحكمــة ال تخضــع لهــذا 
القانــون، كمــا ال تجــوز الوســاطة فــي المســائل 
والوقتيــة  المســتعجلة  بالدعــاوى  المتعلقــة 
ومنازعــات التنفيــذ الموضوعيــة والوقتيــة، وكذلك 
مــا إســتثنى مــن دعــاوى علــى حســب األحــوال 
وفــق مــا جــاء بنــص المــادة/3 مــن القانــون رقــم 
20 لســنة2021 بشــأن الوســاطة فــي تســوية 

المنازعــات المدنيــة والتجاريــة. 

المنازعات التي تخضع 
للوساطة:
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إجــراءات الوســاطة حددهــا القانــون فــي المــادة/4 
مــن القانــون رقــم 20 لســنة 2021 حيــث جــرت 
أحكامــة علــى أن الوســاطة تتــم عــن طريــق عقــد 
ــر يباشــرها وســيط أو عــدد  جلســة تســوية أو أكث
وتــرًا  عددهــم  يكــون  أن  بشـــرط  الوســطاء  مــن 
لمســاعدة األطــراف علــى الوصــول لحــل المنازعــة 
التــي بينهــم ويجــب أن تحــدد المســألة محــل النــزاع 
وأن يتــم البحــث عــن حلــول لها وأن يقوم الوســيط 
بإقتراحهــا علــى األطــراف بالتواصــل معهــم وذلــك 
للوصــول إلــى إتفــاق ودي إلنهــاء المنازعــة ويقــف 
الوســيط علــى الحيــاد وال يفــرض أي حــل للمنازعــة 

علــى أي مــن األطــراف. 
الوســيط كمــا  فــي  توافرهــا  الواجــب  الشـــروط 
حددتهــا المــادة/5 مــن القانــون رقــم 20 لســنة 
ــات  2021 بشــأن الوســاطة فــي تســوية المنازع

المدنيــة والتجاريــة: 
الوســيط  كان  إذا  مــا  بيــن  التفرقــة  يجــب  وهنــا 

ما هي إجراءات الوساطة 
وشروط الوسيط ؟ 

. معنــوي  شــخص  أو  طبيعــي  شــخص 
حيــث أنــه البــد مــن توافــر شــروط معينــة فــي 

الشــخص الطبيعــي وهــي: 
1-  كمال األهلية.

2-  أال يكــون أديــن بحكــم نهائــي فــي جنايــة أو 
جنحــة مخلــه بالشــرف أو األمانــة حتــى ولــو رد 

إعتبــاره.
3-  أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4-  مشهود له بالنزاهة والحياد والخبرة.
قــرار  بموجــب  فصلــة  ســبق  قــد  يكــون  أال    -5
ــم شــطبه أو  ــة أو ت تأديبــي أو عــزل مــن منصب

بمزاولــة مهنتــه.  لــه  الصــادر  ترخيصــه  ألغــي 
وبالنسبة للشخص المعنوي:

1-  أن يكــون شــركة أو مؤسســة خاصــة ذات نفــع 
عــام. 

2-  ال يكون قد أشهر إفاسه بحكم نهائي. 
مجــال  فــي  لديــه  العامليــن  فــي  تتوافــر  أن    -3
الوســاطة الشــروط المطلوبــة فــي الشــخص 

الطبيعــي. 
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لســنة   20 رقــم  القانــون  مــن  بالمــادة/6  جــاء 
2021  أن إتفــاق الوســاطة هــو المحــرر المكتــوب 
القانونيــة  العاقــة  أطــراف  فيــه  يتفــق  الــذي 
إلــى  اللجــوء  عقديــة كانــت أو غيــر عقديــة علــى 
مــن  أو  ثــارت  منازعــة  لتســوية  الوســاطة  نظــام 
محــرر  تضمنــه  ســواء  بينهــم  تثــار  أن  المحتمــل 
وقعــه األطــراف أو تضمنــه مــا تبادلــوه مــن رســائل 
أو برقيــات أو غيرهــا مــن وســائل اإلتصــال التــي 
لهــا حجيــة فــي اإلثبــات وفقــًا للقانــون أو اإلشــارة 
فــي عقــد مــا إلــى شــرط الوســاطة علــى أن تكــون 
تلــك اإلشــارة واضحــة فــي إعتبــار ذلــك جــزء مــن 
العقــد والينقضـــي إتفــاق الوســاطة طبقــًا لمــا 
جــاء بالقانــون بســبب الوفــاة مــا لــم يتــم اإلتفــاق 

علــى غيــر ذلــك. 

ويكون اإلتفاق على النحو التالي: 
نــزاع  أي  قيــام  علــى  إتفــاق ســابق  يكــون  أن   )1
ســواء مســتقًا بذاتــه أو ورد فــي عقــد معيــن 

بشــأن كل أو بعــض ماينشــأ مــن منازعــات. 
أن يكــون الحقــًا علــى قيــام النــزاع حتــى ولــو   )2

دعــوى قضائيــة.  بشــأنه  أقيمــت 
أن يكون إتفاقًا مكتوبًا وإال ُعد باطًا ويستوي   )3
أن يكــون بورقــة رســمية أو عرفيــة وســواء كان 
المحــرر ورقيــًا أو إلكترونيــًا أو تــم إثباتــه بموجــب 

محاضــر قضائية. 
تحديــد  الوســاطة  إتفــاق  يتضمــن  أن  يجــب   )4
وتعييــن  الوســاطة  محــل  النــزاع  موضــوع 
الوســيط أو طريقــة تعيينــه وبيــان اللغــة التــي 

الوســاطة.  بهــا  تتــم 

يجــوز أن تباشــر الوســاطة وإتخــاذ كافــة إجراءاتهــا 
عــن طريــق الوســائل اإللكترونيــة وتكــون لهــا ذات 
الحجيــة المقــررة لإلجــراءات الكتابيــة وذلــك وفقــًا 
رقــم  القانــون  مــن  المــادة/33  بنــص  جــاء  لمــا 
20 لســنة 2021 بشــأن الوســاطة فــي تســوية 

المنازعــات المدنيــة والتجاريــة. 

كيفية مباشرة الوساطة ؟ ما هو إتفاق الوساطة ؟ 
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ــون رقــم 20  حســب مــا جــاء بالمــادة/7 مــن القان
لســنة 2021 ينشــأ ســجل لقيــد الوســطاء ويصــدر 
بتحديــد شــروط وضوابــط القيــد وإجراءاتــه قــرار 
يقيــد  أن  للقضــاء ويجــوز  المجلــس األعلــى  مــن 
التخصصيــة  والمهــن  الحــرة  المهــن  أصحــاب  بــه 
والمحكمــون وغيرهــم، وجــاء أيضــًا بالمــادة/8 مــن 
القانــون رقــم 2021/20 بشــأن الوســاطة فــي 
تســوية المنازعــات المدنيــة والتجاريــة أنــه يجــوز 
لألطــراف إختيــار وســيط واحــد أو أكثــر علــى أن 
يكــون عددهــم فرديــًا ســواء شــخص معنــوي أو 
طبيعــي مــن المقيديــن فــي جــدول الوســطاء أو 
مــن غيرهــم ممــن تتوافــر بهــم الشـــروط الازمــة 
لذلــك وعليــه إذا تعــذر ذلــك اإلتفــاق علــى تعييــن 
الوســيط يجــوز لألطــراف أن يطلبــوا مــن المحكمــة 
المختصــة تعييــن وســيط مــن المقيديــن بالجــدول 

بموجــب أمــر علــى عريضــة. 
المــادة/9  حــددت  الوســيط:  علــى  المحظــورات 
مــن القانــون رقــم 21 لســنة 2021  مــا ال يجــوز 
للوســيط إذا باشــر عملــه فــي نــزاع مطــروح عليــه 

بصفتــه وســيطًا وهــي كالتالــي: 
يحظــر علــى الوســيط أن يكــون محكمــًا أو خبيــرًا   )1
أو قاضيــًا أو أن يقبــل الوكالــة فــي خصومــة ضــد 
أي مــن األطــراف حــول موضــوع المســألة محــل 
الوســاطة أو مــا يتفــرع عنهــا حتــى بعــد إنهــاء 

إجــراءات الوســاطة.  
يمتنــع عليــه أن يــؤدي شــهادة أو يدلــي بــرأي   )2
موضــوع  ذات  فــي  النــزاع  أطــراف  أحــد  ضــد 
المنازعــة محــل الوســاطة كامــًا أو جــزء منهــا 
ــم  ــك مــا ل ــو بعــد إنتهــاء إجراءاتهــا وذل حتــى ول
بخــاف  الشــأن  أو صاحــب  األطــراف  لــه  يــأذن 
إذا تعلــق األمــر بشــهادة فــي جريمــة.  ذلــك إال 
أن يقــوم بــدور الوســيط فــي نــزاع يكــون أحــد   )3
لــه نســبًا أو مصاهــرًة  أطرافــه زوجــًا أو قريبــًا 

حتــى الدرجــة الرابعــة. 

كيفية إختيار الوسيط ؟

متى تبدأ  إجراءات 
الوساطة وما يتوجب على 
الوسيط فعله وكيفية رده 

ومدة عمله ؟

ال يملــك الوســيط ســلطة التحقيــق ومــع ذلــك   )4
يجــوز لــه اإلتفــاق مــع األطــراف جميعــًا وألغــراض 
بشــرط  الغيــر  إلــى  اإلســتماع  الوســاطة 

موافقتــه. 

بنــص  جــاء  مــا  حســب  الوســاطة  إجــراءات  تبــدأ 
المــادة/10 مــن القانــون رقــم 21 لســنة 2021 
ــارًا مــن تاريــخ قبــول الوســيط لمهامــه ، وجــاء  إعتب
 2021 لســنة   21 رقــم  القانــون  مــن  بالمــادة/11 
أن عليــه )أي الوســيط( فــي خــال 10 أيــام مــن 
تاريــخ إختيــاره أو تعيينــه أن يبلــغ األطــراف كتابــًة 
بقبولــه أو رفضــه للوســاطة ويجــب عليــه إذا طــرأ 
بعــد مباشــرته للوســاطة أي أمــر يؤثــر علــى حيــاده 
كتابــة  الوســاطة  عــن  يتنحــى  أن  إســتقاله  أو 
الوســيط  رد  إجــراءات  علــى  اإلتفــاق  ولألطــراف 
فــإذا لــم يوجــد إتفــاق علــى ذلــك يقــدم طلــب 
أيــام   5 خــال  للفصــل فيــه  المحكمــة  إلــى  الــرد 
ــد الحكــم  ــخ تقديمــه، ويجــوز للمحكمــة عن مــن تاري
بــرد الوســيط تقريــر مســتحقاته أو إســترداد أي 
أتعــاب أو مصاريــف دفعــت لــه وذلــك حســب مــا 
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ما هي حدود مسئولية 
الوسيط ؟

ما هي أتعاب الوسيط 
وكيفية تحديدها وأداؤها ؟ 

حيــث أن الوســيط ال تجــوز مســاءلته عــن ممارســته 
ممارســته  فــي  كان  إذا  إال  الوســاطة  لمهــام 
للوســاطة مــا ينــم عــن ســوء نيــة أو تواطــؤ أو  
إهمــال جســيم كمــا جــاء بنــص المــادة/14 مــن 
القانــون رقــم 2021/20 بشــأن الوســاطة فــي 

والتجاريــة.  المدنيــة  المنازعــات  تســوية 

يســتحق الوســيط أتعابــًا عــن الوســاطة مقابــل أداء 
مهامــه ويتــم تحديدهــا وكيفيــة أدائهــا بالتراضــي 
عليهــا  اإلتفــاق  عــدم  حــال  األطــراف وفــي  بيــن 
تتولــى المحكمــة تقديرها بمراعــاة الجهد المبذول 
مــن الوســيط وذلــك بنــاًء علــى عريضــة تقــدم مــن 
الوســيط نفســه أو أحــد األطــراف إلــى المحكمــة 
المصروفــات  أنــواع  لكافــة  األطــراف  تحمــل  مــع 
وتســتحق  لعملــه،  الوســيط  أداء  يتطلبهــا  التــي 
تلــك األتعــاب ولــو لــم يتوصــل األطــراف لتســوية 
النــزاع القائــم بينهمــا وذلــك وفقــًا لمــا نــص عليــه 
بالمــادة/21 مــن القانــون رقــم2021/20 بشــأن 
المدنيــة  المنازعــات  تســوية  فــي  الوســاطة 

والتجاريــة. 

لســنة  رقــم 20  القانــون  مــن  بالمــادة/11  جــاء 
ــات  2021 بشــأن الوســاطة فــي تســوية المنازع

والتجاريــة.  المدنيــة 
عــن  بديــل  وســيط  يعيــن  الحالــة  تلــك  وفــي 
الوســيط التــي إنتهــت مدتــه بســبب الــرد أو العــزل 
أو التنحــي بنفــس ذات الشــروط واإلجــراءات التي 
تمــت فــي تعييــن الوســيط الــذي إنتهــت مهمتــه 
البديــل  الوســيط  تعييــن  بعــد  ويكــون لألطــراف 
التــي  اإلجــراءات  ســريان  مــدى  علــى  اإلتفــاق 
إتخــذت مــن قبــل أو فــي حــال عــدم اإلتفــاق يكــون 
للوســيط البديــل الحــق فــي إتخــاذ مــا يــراه مناســبًا 
فــي هــذا الشــأن كمــا جــاء بنــص المــادة/12 مــن 

القانــون رقــم 20 لســنة 2021 آنــف الذكــر . 
وفــي حــال تعــذر أو تأخــر الوســيط عــن أداء مهمتــه 
أو اإلنقطــاع عــن مباشــرتها وأدى ذلــك إلــى تأخيــر 
يقــم  ولــم  الوســاطة  إجــراءات  فــي  مبــرر  غيــر 
الوســيط بالتنحــي مــن تلقــاء نفســه ولــم يقــم 
األطــراف باإلتفــاق علــى عزلــه جــاز للمحكمــة إنهــاء 
مهمتــه بنــاًء علــى طلــب أي طــرف مــن األطــراف 
وعليــه يكــون قــرار المحكمــة نهائيــًا ال يقبــل الطعن 
عليــه كمــا ورد بنــص المــادة/13 مــن القانــون رقــم 

20 لســنة 2021 آنــف الذكــر . 
أعمــال  مــن  اإلنتهــاء  الوســيط  علــى  ويجــب 
الوســاطة فــي مــدة ال تتجــاوز 30 يــوم عمــل مــن 
تاريــخ بــدء إجــراءات التســوية ويكــون لــه مــد هــذه 
المــدة لمــدة أخــرى بموافقــة الطرفيــن كمــا جــاء 
بنــص المــادة/20 مــن القانــون رقــم 20 لســنة 
ــات  2021 بشــأن الوســاطة فــي تســوية المنازع

والتجاريــة.  المدنيــة 
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رقــم  القانــون  مــن  بالمــادة/15  جــاءت  حيــث 
تســوية  فــي  الوســاطة  بشــأن   2021/20
المنازعــات المدنيــة والتجاريــة وأعطــت للمحكمــة 
الحــق فــي أن تطلــب مــن أطــراف النــزاع تســويته 
عــن طريــق الوســاطة وذلــك فــي خال أجــل تحدده 
وعنــد قبــول األطــراف ذلــك وإنتهــت الوســاطة 
إلــى تســوية النــزاع بينهــم وتــم توثيقهــا قانونــًا 
مــن  القضيــة  إســتبعاد  المحكمــة  علــى  توجــب 
حــال  وفــي  الخصومــة  إلنتهــاء  وذلــك  جدولهــا 
إعتــراض أي مــن األطــراف علــى طلــب المحكمــة 
تســتمر  الوســاطة  طريــق  عــن  النــزاع  بتســوية 
المحكمــة فــي نظــر الدعــوى المعروضــه أمامهــا. 

للمحكمــة أثنــاء نظــر الدعــوى وقبــل حجــز الدعــوى 
للحكــم وفــي أي مرحلــة مــن مراحــل التقاضــي أن 
تقــرر بنــاًء علــى إتفاق األطراف وقف نظر الدعوى 
الوســاطة  طريــق  عــن  التســوية  إلــى  وإحالتهــا 
وذلــك طبقــًا لنــص المــادة/16 مــن القانــون رقــم 
يعفــى  التســوية  تمــت  وإذا   ،2021 لســنة   20
المكلــف بســداد الرســوم القضائيــة مــن ســدادها 
وتــرد إليــه فــي حــال ســدادها وذلــك طبقــًا لمــا 
جــاء بالمــادة/17 مــن القانــون رقــم 20 لســنة 2021 
بشــأن الوســاطة فــي تســوية المنازعــات المدنيــة 

والتجاريــة .   
أحــد  بنــاًء علــى طلــب  وللمحكمــة أيضــًا أن تأمــر 

تقضــي المحكمــة بعــدم قبــول نظــر الدعــوى إذا 
كان النــزاع المرفــوع أمامهــا يوجــد بشــأنه إتفــاق 
وســاطة وذلــك فــي حــال إذا مــا دفــع المدعــى 
عليــه بذلــك، وفــي هــذه الحالــة تقــوم المحكمــة 
يغــرم  بــأن  الدعــوى  أقــام  لمــن  غرامــات  بتقريــر 
بضعــف الرســوم القضائيــة مــا لــم تقــرر المحكمــة 
أن اإلتفــاق باطــل أو الٍغ  أو ال يمكــن تنفيــذه أو 
إنتهــت الوســاطة ولــم تســفر عــن إتفــاق وذلــك 
فــي خــال المــدة المحــددة للوســاطة وذلك طبقًا 
مــن  المــادة/18  مــن  األولــى  بالفقــرة  جــاء  لمــا 
القانــون رقــم 20 لســنة 2021  بشــأن الوســاطة 

فــي تســوية المنازعــات المدنيــة والتجاريــة. 

المــدد  توقــف  للوســاطة  اللجــوء  يتــم  عندمــا 
القانونيــة والقضائيــة )التقــادم – المواعيــد( مــن 
بــدء إجــراءات الوســاطة وال تعــود للســريان مــرة 
أخــرى إال بإنتهــاء الوســاطة وذلــك طبقــًا لمــا جــاء 
بنــص المــادة/22 مــن القانــون رقــم 20 لســنة 
ــات  2021 بشــأن الوســاطة فــي تســوية المنازع

والتجاريــة.   المدنيــة 

هل يجوز للمحكمة الطلب 
من األطراف تسوية النزاع 

عن طريق الوساطة  ؟
 

متى توقف المحكمة نظر 
الدعوى وما هو مصير 

الرسوم القضائية  ؟ 

متى تقضي المحكمة 
بعدم قبول الدعوى لوجود 

إتفاق وساطة ؟

ما يترتب على اللجوء 
للوساطة وأثر ذلك على 

الدعوى ؟ 

األطــراف بإتخــاذ تدابيــر مؤقتــة وتحفظيــة ســواء 
أثنــاء  أو  الوســاطة  إجــراءات  فــي  البــدء  قبــل 
ســيرها وال يعــد ذلــك تنــازاًل عــن التمســك بإتفــاق 
الوســاطة وذلــك وفقــًا لمــا جــاء بالفقــرة/2 مــن 
المــادة/18 مــن القانــون رقــم 20 لســنة 2021م.
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الوســيط بمناقشــة األطــراف مجتمعيــن  يقــوم 
ــات  ــزاع والطلب ويتشــاور معهــم فــي موضــوع الن
المبــداه منهــم ودفوعهــم ويتخــذ مــا يــراه مناســبًا 
لحــل  الوصــول  بهــدف  النظــر  وجهــات  لتقريــب 
ودي كمــا يجــوز لــه إبــداء الــرأي إذا طلــب منــه أحــد 
والمبــادئ  القوانيــن  عــرض  ولــه  ذلــك  األطــراف 
ــه اإلســتعانة  ــزاع ويجــوز ل ــة المتعلقــة بالن القضائي

بخبيــر إذا تطلــب موضــوع النــزاع ذلــك. 
ولــه أيضــًا تنظيــم جلســات مشــتركة مــع األطــراف 
مجتمعيــن أو مــع كل طــرف مــن أطــراف المنازعــة 
علــى حــده ويجــوز لــه الكشــف للطــرف اآلخــر عــن 

هــو اإلتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه بنــاًء علــى 
حــل  اإلتفــاق  هــذا  عــن  نتــج  ســواء  الوســاطة 
النــزاع بيــن األطــراف بصــورة كليــة أو جزئيــة كمــا 
لســنة   20 رقــم  القانــون  مــن   2 بالمــادة/  ورد 
ــات  2021 بشــأن الوســاطة فــي تســوية المنازع

والتجاريــة.  المدنيــة 

ما هي خطوات إجراءات 
الوساطة ؟

ما هو إتفاق التسوية ؟

أي معلومــات أدلــى لــه بهــا أحــد األطــراف للطــرف 
المفصــح  الطــرف  يشــترط  لــم  مــا  وذلــك  اآلخــر 
علــى الوســيط معاملــة تلــك المعلومــات بســرية 
وذلــك طبقــًا لنــص المــادة/23 مــن القانــون رقــم 
20 لســنة2021 بشــأن الوســاطة فــي تســوية 

ــة.  ــة والتجاري ــات المدني المنازع

WWW.ESLAA.COM

https://www.eslaa.com


10MODERN LAW

إتفــاق  بتحريــر  يقــوم  أن  الوســيط  علــى  يجــب 
التســوية مكتوبــًا وذلــك خــال 7 أيــام وفقــًا لمــا 
قررتــه المــادة/24 مــن القانــون رقــم 20 لســنة 
ــات  2021 بشــأن الوســاطة فــي تســوية المنازع
المدنيــة والتجاريــة، ويجــب أن يتضمــن اإلتفــاق 

اآلتــي: 
أسماء األطراف وبياناتهم وعناوينهم ورقم   -1

الدعوى إن وجد . 
إسم الوسيط وبياناته .  -2

إسم أي شخص آخر يجب حصول موافقته   -3
على اإلتفاق . 

ملخص موضوع النزاع .  -4
إسم أي خبير ُعين في النزاع والرأي الذي   -5

أصدره . 
بيان مفصل بما إتفق عليه .  -6

ويتــم التوقيــع علــى عــدد مــن النســخ بحيــث يكــون 
لــكل األطــراف نســخ أصليــة مــن إتفــاق التســوية 
وتكــون موقعــة مــن قبــل كافــة األطــراف ممــن 
بنــص  جــاء  لمــا  عليهــا طبقــًا  توقيعهــم  يتطلــب 
 2021 لســنة  رقــم20  القانــون  مــن  المــادة/24 
المنازعــات  تســوية  فــي  الوســاطة  بشــأن 

والتجاريــة.  المدنيــة 
وعلــى الوســيط خــال مــدة ال تجــاوز 7 أيــام مــن 
تاريــخ توقيــع أطــراف النــزاع علــى إتفــاق التســوية 
و  التســوية   )إتفــاق  مــن  أصليــة  نســخة  إيــداع 
علــى  وموافقتــه  الوســيط  تعييــن  إتفاقيــة 
المهمــة الموكلــة إليــه( لــدى قلــم كتــاب المحكمــة 
ويتــم تقديــم هــذا الطلــب مــن أحــد األطــراف أو 
منهــم جميعــًا أو مــن الوســيط، وللمحكمــة إمــا أن 
تصــدر قرارهــا بتوثيــق اإلتفــاق ويكــون فــي تلــك 
الحالــة لــه قــوة الســند التنفيــذي وال يجــوز الطعــن 

ما اإلجراءات المتبعة عند 
الوصول لتسوية للنزاع ؟ 

عليــه طبقــًا لمــا جــاء بنــص المــادة/25 مــن القانــون 
فــي  الوســاطة  بشــأن   2021 لســنة   20 رقــم 
تســوية المنازعــات المدنيــة والتجاريــة، وللمحكمــة 
أو  للقانــون  مخالفــًا  كان  إذا  التوثيــق  ترفــض  أن 
النظــام العــام أو تــم عــن طريــق غــش أو تدليــس 
أو لفقــدان أحــد األطــراف ألهليتــه أو كان ممــا ال 
يجــوز الصلــح فيــه أو إلســتحالة تنفيــذ بنــوده طبقــًا 
رقــم  القانــون  مــن  المــادة/26  بنــص  جــاء  لمــا 
20 لســنة 2021 بشــأن الوســاطة فــي تســوية 

المنازعــات المدنيــة والتجاريــة . 
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فــي حــال إذا أقــام أي مــن أطــراف إتفــاق التســوية 
الموثــق مــن المحكمــة دعــوى عــن موضــوع إتفــاق 
التســوية ذاتــه يتوجــب علــى المحكمــة أن تقضــي 
بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا 
وتغريــم الطــرف الــذي أقــام الدعــوى غرامــة تعــادل 
عشــرة أضعــاف رســم إقامــة الدعــوى على أال تقل 
عن عشــرين ألف ريال وال تزيد على خمســين ألف 
ريــال وفــي حــال تعــدد مــن أقامــوا الدعوى يقســم 
مبلــغ الغرامــة بينهــم بالتســاوي وذلــك طبقــًا لمــا 
جــاء بنــص المــادة/27 مــن القانــون رقــم 20 لســنة 
ــات  2021 بشــأن الوســاطة فــي تســوية المنازع

المدنيــة والتجاريــة. 

أواًل : ما ال يجوز اإلفصاح عنه: 
نــص القانــون علــى الســرية بالنســبة للوســاطة 
والمــادة/31  المــادة/30  وهمــا  مادتيــن  فــي 
الوســاطة  2021/20بشــأن  رقــم  القانــون  مــن 
 ، والتجاريــة  المدنيــة  المنازعــات  تســوية  فــي 
حيــث أشــار إلــى بســط الســرية علــى المــداوالت 
والمســتندات  والمفاوضــات  والمناقشــات 
للوســيط  يجــوز  ال  بحيــث  بالوســاطة  المتعلقــة 
ــأي منهمــا أن  ــه ب ــذي تــم اإلفصــاح ل أو للطــرف ال

متى تقضي المحكمة 
بعدم جواز نظر الدعوى 

لسابقة الفصل فيها عند 
وجود إتفاق تسوية ؟

هل هناك سرية 
للمعلومات في الوساطة 

وما هي حدودها ؟ 

يفصــح للمحكمــة أو للغيــر دون موافقــة الطــرف 
الخصــوص  وجــه  علــى  ذلــك  ويشــمل  المفصــح 
طلــب عقــد الوســاطة ومــا يتعلــق بــه مــن أوراق 
ومســتندات والطــرف الــذي طلبهــا وقبــول طلــب 
ــه مــن أوراق ومســتندات  الوســاطة ومــا يتعلــق ب
قبــل  مــن  المقدمــة  والمقترحــات  اآلراء  وأيضــًا 
أطــراف النــزاع واإلقــرارات واإلعترافــات الصــادرة 
فــي إطــار الوســاطة والمــداوالت والمناقشــات 
طــرف  أي  مــن  أو  واألطــراف  الوســيط  بيــن 
والمقترحــات المقدمــة مــن الوســيط أو أي وثيقــة 
الوســاطة،  إجــراءات  خــال  لإلســتعمال  معــدة 
ورتــب المشــّرع جــزاًء علــى مخالفــة ذلــك مــن قبــل 
الوســيط أو مــن أي مــن المفصــح لهــم وهــو أن 
تحكــم المحكمــة علــى المخالــف مــن تلقــاء نفســها 
بغرامــة قدرهــا عشـــرين ألــف ريــال أو مــا يعــادل 
نســبة 5% مــن قيمــة النــزاع أيهمــا أكثــر علــى أال 
ريــال  ألــف  مائــة  عــن  بــه  المحكــوم  المبلــغ  يزيــد 
ــرة أخــرى للحكــم  ــى دائ ــزاع إل ــل المحكمــة الن وتحي
فيــه مجــردًا مــن أيــة أمــور تــم اإلفصــاح عنهــا وعامــة 
ال تعتــد أي محكمــة بمــا تــم اإلفصــاح عنــه خــال 

للدعــوى.  نظرهــا 

ثانيًا: الحاالت التي يجوز اإلفصاح فيها: 
أجــاز القانــون للمفصــح لــه أو الوســيط اإلفصــاح 
تمــت  وأن  ســبق  التــي  األمــور  عــن  للمحكمــة 
اإلشــارة إليهــا أعــاه وذلــك إذا توافــرت عــدة أمــور 

وهــي: 
إذا ثبــت أن األمــر المفصــح عنــه كان معروفــًا   -1

قبــل بــدء الوســاطة . 
صدور حكم من المحكمة يوجب إلزام األطراف   -2
ألســباب  ويكــون  األمــر  ذلــك  عــن  باإلفصــاح 
متعلقــة بأمــن الدولــة أو لحمايــة األشــخاص أو 
لمنــع وقــوع جريمــة  أو  لوجــود خطــر وشــيك 
أو إذا كان متعلقــًا بغســيل األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب .
أن يكــون اإلفصــاح لمحــاٍم ألخــذ رأيــه القانونــي   -3

 .
فــي حالــة طلــب أحــد أفــراد النــزاع مــن الطــرف   -4
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اآلخــر حــل النــزاع بطريــق الوســاطة ولــم يــرد 
الطــرف اآلخــر علــى هــذا الطلــب جــاز للطالــب 
الطــرف  ورد  طلبــه  عــن  للمحكمــة  يفصــح  أن 

اآلخــر وكل ذلــك قبــل مباشــرة الوســاطة . 
مــن غيــر ترقيــم كمــا يجــوز ألي طــرف اإلفصــاح 
ألســباب تتعلــق بإثبــات أو نفــي إدعــاء يخــص عــدم 
خطــأ  وإرتكابــه  الوســيط  إســتقالية  أو  حياديــة 
جســيم أو متعمــد، وتنظــر المحكمــة فــي هــذه 
الحالــة ذلــك اإلدعــاء وتصــدر بشــأنه قــرارًا وتحيــل 
مجــددًا  فيــه  للنظــر  أخــرى  دائــرة  إلــى  األطــراف 
وفــي جميــع األحــوال ال تعتــد المحكمــة بمــا تــم 
بالدعــوى  أمــر  أي  نفــي  أو  إلثبــات  بــه  اإلفصــاح 
وللمحكمــة أن تأخــذ بــأي أدلــة تــم إســتخدامها أثنــاء 

الوســاطة. 

ســببه،  إلثبــات  الــازم  بالقــدر  اإلفصــاح  يكــون 
وللمحكمــة أن تقيــد هــذا اإلفصــاح أو تصــدر أمــرًا 
بمــا يجــب أن يتضمنــه وذلــك طبقــًا للمــادة/32 من 
القانــون رقــم 2021/20 بشــأن الوســاطة فــي 

تســوية المنازعــات المدنيــة والتجاريــة .  

ما هي حدود اإلفصاح 
المسموح به ؟ 
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أعطــى القانــون للمحكمــة فــي حــال رفــض أحــد 
الــذي  التســوية  بإتفــاق  اإللتــزام  النــزاع  أطــراف 
تــم بنــاًء علــى الوســاطة وقبــل اللجــوء للقضــاء أن 
تحكــم علــى الطــرف الغيــر ملتــزم بالغرامــة التــي 
ال تقــل عــن ألــف ريــال وال تجــاوز عشــرة آالف ريــال 
وبمــا ال يتجــاوز ربــع قيمــة الدعــوى حتــى ولــو صــدر 
الحكــم لصالحــه، وأيضــًا بالتعويــض بســداد خمســة 
يجــاوز  ال  بمــا  الدعــوى  إقامــة  رســوم  أضعــاف 
عشـــرين ألــف ريــال للخصــم حتــى ولــو صــدر الحكــم 
لصالحــه وذلــك مــع عــدم اإلخــال بأيــة مصاريــف 
مــن  ألي  المحكمــة  تقررهــا  تعويضــات  أو  أخــرى 

أطــراف الدعــوى.

تنتهــي إجــراءات الوســاطة وفقــًا لمــا جــاء بنــص 
المــادة/28 مــن القانــون رقــم 2021/20 بشــأن 
المدنيــة  المنازعــات  تســوية  فــي  الوســاطة 

التاليــة:  الحــاالت  فــي  والتجاريــة 
توقيع أطراف النزاع على إتفاق التسوية .   .1

إخطــار أحــد أو كل أطــراف النــزاع كتابــًة بعــدم   .2
إجــراءات  فــي  اإلســتمرار  فــي  رغبتهــم 

 . الوســاطة 
أعمــال  مــن  لإلنتهــاء  المقــررة  المــدة  إنقضــاء   .3

  . النــزاع  لحــل  الوصــول  دون  الوســاطة 
تبيــن للوســيط  إذا  المبكــر للوســاطة  اإلنهــاء   .4
بعــد التشــاور مــع أطــراف النــزاع عــدم الجــدوى 

ما هو الجزاء المترتب في 
حال رفض أحد أطراف النزاع 

اإللتزام بإتفاق التسوية ؟

متى تنتهي إجراءات 
الوساطة ؟ 

فــي اإلســتمرار فــي إجــراءات الوســاطة. 
ورتــب القانــون فــي حــال تعــذر التســوية الحــق ألي 
من األطراف إقامة النزاع أمام المحكمة المختصة 
بنظــر النــزاع وذلــك وفقــًا لنــص المــادة/29 مــن 
القانــون رقــم 2021/20 بشــأن الوســاطة فــي 

تســوية المنازعــات المدنيــة والتجاريــة . 
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حيــث أن دولــة قطــر كعادتهــا دائمــًا فــي الريــادة 
التطــورات  أحــدث  لمواكبــة  جاهــدًة  تســعى  و 
والمحلــي  الدولــي  الصعيديــن  علــى  القانونيــة 
وخاصــًة فــي مجــاالت اإلســتثمار والتجــارة لخلــق 
ولــن  وإســتقرارًا  تطــورًا  أكثــر  إســتثمارية  بيئــة 
يتحقــق ذلــك إال بوجــود منظومة قانونية متطورة 
وحديثــة ُتعلــي قيمــة العدالــة الناجــزة حيــث أنهــا 
ُتعــد حجــر الزاويــة فــي أي نشــاط إســتثماري أو 

الخــــــاتمـــــــــــــة 

تجــاري بإيجــاد وســائل بديلــة لحــل المنازعــات تتميــز 
النشــاط  مــع طبيعــة  تماشــيًا  والدقــة  بالســـرعة 
التجــاري واإلســتثماري بإعطــاء الحــق للمتنازعيــن 
فــي إختيــار مــن يقــوم بتســوية المنازعــات بينهــم 
ــر عــدة بدائــل قانونيــة منظمــة تنظيمــًا دقيقــًا  عب
ذاتــه  حــد  فــي  يعــد  وهــذا  القضــاء  رقابــة  تحــت 
ضمانــة هامــة تعطــي مزيــدًا مــن الثقــة والريــادة 

للنظــام القضائــي القطــري . 
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