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 مقدمة

َالنزاعاتَ يحتوي َلفض َمتكاملين َلكن َمتمايزين َنظامين َعلى َالكتيب هذا

َلغرفةَ َالتحكيم َقواعد َبموجب َالتحكيم َيمثل َالدولية. َالتجارة َغرفة تقدمهما

َمحايدةَ َتحكيم َيؤديَإلىَصدورَحكمَعنَهيئة َإجراءَمنهجيا َالدولية التجارة

َالتحكي َقوانين َبمقتضى َللتنفيذ َقابال َيكون َأن َشأنه َوامن َالمحلية التفاقياتَم

َكإ َالدولية َسنة َنيويوركَالمبرمة َبموجبَقواعد0451َتفاقية َتمثلَالوساطة .

َيهدفَإلىَتحقيقَتسويةَ َإجراءَمرنا َالدولية َالتجارة َبغرفة َالخاصة الوساطة

بكالَعنَطريقَالتفاوضَبمساعدةَوسيطَمحايد.َيستجيبَنشرَالقواعدَالخاصةَ

َالنظامينَ َمن َإلرساء َالكتيبَإلىَالطلبَالمتزايد َفيَهذا َشاملةَسويا مقاربة

 لتقنياتَفضَالنزاعات.َ

َمنظما َإطارا َالنظامين َهذين َمن َكل َضمانَوَيحدد َإلى َيرمي َ مؤسساتيا

َتمكينَوَالشفافية َمع َالنزاعات َفض َعملية َسير َأثناء َواإلنصاف َ الفعالية

راءات.َتتولىَمحكمةَاألطرافَمنَتفعيلَخياراتهاَفيَجوانبَعديدةَمنَاإلج

التحكيمَالدوليةَإدارةَإجراءاتَالتحكيمَفيَحينَيتولىَالمركزَالدوليَللتسويةَ

الجهازينَالوحيدينَالمخولَويمّثالنَالوديةَللنزاعاتَإدارةَإجراءاتَالوساطة.َ

َمماَ َمنهما َبكل َالخاصة َالقواعد َفي َاإلجراءاتَالمنصوصَعليها َإدارة لهما

َ َاالستفادَاألطرافيمكن َلمؤسسةَمن َالمهنية َوالكفاءة َوالخبرة َالتجربة َمن ة

 رائدةَفيَمجالَتوفيرَآلياتَفضَالنزاعاتَالدولية.َ

َالمقتضياتَ َإلى َاستجابة َاإلجراءات َلتسيير َحديثا َإطارا َالقواعد َهذه توفر

الراهنةَللتجارةَالدوليةَوقدَقامَبصياغتهاَمجموعةَمنَالمتخصصينَفيَتسويةَ

َتقني َمستعملي َالقانونيةالنزاعاتَومن َمختلفَاألنظمة َمن َثقافاتوَاتها َذوي

َفيو َمتنوعة. َوللسماتَ نفس مهن َلروح َوفية َالقواعد َهذه َتظل الوقت،

األساسيةََآللياتَتسويةَالنزاعاتَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدوليةَوبوجهَخاصَ

القانونَوَقابليتهاََلالستعمالَفيَأيَمكانَمنَالعالمَوأياَكانتَلغةَاالجراءات

َالمنطبق.ََ



 

© ICC 865-1 ARA                                                   2 
 

َ َسنة َقواعد َالتحكيمَهيَنفسها َجديدة9109َقواعد َأحكام َلكنَأضيفتَإليها ،

اإلجراءاتَوَأطرافَمتعددةوَتعالجََبعضَالمسائلَكالنزاعاتَالمتعلقةَبعقود

َ َليتخذ َطوارئ َمحكم َوتعيين َالقضايا َإلدارة َاإلستعجاليةَالمحينة التدابير

تعاملَمعَالنزاعاتَالناشئةَعنَمعاهداتَوالتغييراتَالتيَتهدفَإلىَتسهيلَال

قدَتمَاستبدالَاإلشارةَإلىَقواعدَالتسويةَوَاالستثمارَواتفاقياتَالتجارةَالحرة.

َالثالثَ َالملحق َفي َالواردة َالدولية َالتجارة َبغرفة َالخاصة َللنزاعات الودية

َوالرابعَمنَقواعدَالتحكيمَباإلشارةَإلىَقواعدَالوساطة.

َا َالوساطة َقواعد َتعكس َسنة َمنذ َلتسيير9109ََلنافذة َالحديثة الممارسة

اإلجراءاتَوتضعَلهاَمعاييرَواضحةَمعَاالعترافَوالحفاظَعلىَالحاجةَإلىَ

َللنزاعاتَ َالودية َالتسوية َقواعد َمثل َ َالقواعد، َهذه َاستخدام َويمكن المرونة.

َتهدفَ َأخرى َإجراءات َمن َتركيبات َأو َإجراءات َلتسيير َمحلها، َتحل التي

َتسويةَالنزاعَودياَمثلَالصلحَأوَالتقييمَالحيادي.َبالمثلَإلىَ

تحثَغرفةَالتجارةَالدوليةَاألطرافَالراغبينَفيَاللجوءَإلىَقواعدَالتحكيمََ

َكليهما َإلى َأو َبها َالخاصة َالوساطة َلفضََأو َالمناسب َالبند َإدراج على

النزاعاتَفيَالعقودَالمبرمةَبينهم.َلهذاَالغرض،َوقعَإدراجَبنودَنموذجيةَفيَ

َاستعمالها َكيفية َحول َبتوجيهات َمرفقة َالنظامين َمعَوَقواعد َتكييفها كيفية

َالخاصة. َوالظروف َمتعددةَوَاالحتياجات َبنودا َبها َالموصى َالبنود تشمل

َالمستوياتَتنصَعلىَتركيبةَمنَالتقنياتَوكذلكَبنوداَتنصَعلىَتقنيةَواحدة.َ

َعَ َالنموذجية َوالبنود َالقواعد َالدولية َالتجارة َغرفة َاألطرافَتضع َذمة لى

َعدمها. َمن َالغرفة َفي َعضويتهم َعن َالنظر َتسهيلَوَبغض َعلى حرصا

يمكنَتحميلهاَمنَالموقعَوَاستعمالَهذهَالقواعدَفقدَتمَترجمتهاَإلىَعدةَلغات

َااللكترونيَلغرفةَالتجارةَالدولية.ََ

َ
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 التحكيم قواعد
 قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية

 2102نافذة اعتباراً من غّرة جانفي 
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 أحكام تمهيدية
َ

 0مادة 

 المحكمة الدولّية للتحكيم

0ََ َللتحكيم َالدولّية َالمحكمة)»المحكمة َالدوليةَ«( َالتجارة َغرفة َعن المنبثقة
َالنظامَ َويرد َالدولية، َالتجارة َلغرفة َالتابع َالمستقل َالتحكيم َجهاز هي

َ.0َاألساسيَللمحكمةَفيَالملحقَرقمَ

الَتفصلَالمحكمةَفيَالنزاعاتَبنفسهاَلكنهاَتديرَالفصلَفيَالنزاعاتَالتي9ََ
تتوالهاَهيئاتَالتحكيمَوفقا َلقواعدَالتحكيمَالمعمولَبهاَلدىَغرفةَالتجارةَ

َالقواعد)»الدوليةَ َإدارةَ«(. َالمنوطَبعهدته َالجهازَالوحيد وُتعتبرَالمحكمة
دراسةَاألحكامَالصادرةَوفقاَ إجراءاتَالتحكيمَبموجبَالقواعد،َبماَفيَذلكَ

َواعتمادها. َالملحقوَللقواعد َفي َوالوارد َالداخلي َنظامها َالمحكمة َ تضع
َ«(.النظامَالداخلي)»9َرقمَ

5ََ َالرئيس)»لرئيسَالمحكمة َعلىَ«( َبناء  َأو َغيابه َحال َفي َنوابه َأحد أو
َالمحكمةَ َشرطَإبالغ َالمحكمة َعن َنيابة َالقراراتَالعاجلة َيتخذ َأن طلبه،

َالقراراتَفيَاجتماعهاَالموالي.َبهذه

يجوزَللمحكمةَوفقاَلماَنصَعليهَالنظامَالداخلي،َأنَتعهدَإلىَلجنةَواحدة9ََ
َشريطةَ َمعينة، َقرارات َاتخاذ َبسلطة َأعضائها، َمن َمؤلفة َلجان َعدة أو

َبهذهَالقراراتَفيَاجتماعهاَالموالي.«َالمحكمة»إبالغَ

تحتَ«(َاألمانةَالعامة)»لمحكمةَتساعدَالمحكمةَفيَعملهاَاألمانةَالعامةَل5َ
َ«(.َاألمينَالعام)»إدارةَاألمينَالعامَلهاَ

َ

َ

َ
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 2مادة 

 تعريفات

َفيَالقواعد:

َكثر.أوَأمُحكِّمَتعنيَلتحكيم«َهيئةَا»0َ

9ََ َيشير َوالىَمدإلمدعي«َا»تعبير ٍَع َأحد َكثرأو َوتعبير لمدعىَعليه«َا»،
َإ َعليه َمدعى َوالى َأحد َوَ،كثرأو َتعبير َ»يشير َاإلضافيالطرف إلىَ«

َطرفَإضافيَواحدَأوَأكثر.

5ََ َتعبير َطرف»يشير »َ َأطراف»أو َأوَ« َعليهم َالمدعى َأو َالمدعين إلى
َاألطرافَاألخرى.

َأيَطرفَضدَ«َطلبات»أوَ«َطلب»يشيرَتعبير9ََ َبه إلىَأيَطلبَيتقدم
َطرفَآخر.

أوَحكما َ،َمنَبينَأشياءَأخرى،َ«ُحكم»يشملَتعبير5ََ  .نهائيا أوَجزئيا َوقتياَ 

 

 3مادة 

  واآلجال اإلخطارات الكتابية أو المراسالت

المراسالتَالكتابيةَاألخرىَالمقدمةَمنَأيَطرفَمنَوَُتصحبَالمذكرات0َ
َكلَ َليحصل َكاف َالنسخ َمن َبعدد َبها، َمرفقة َمستندات َوأي األطراف،

َمحكم َلكل َواحدة َنسخة َإلى َإضافة َنسخة، َعلى َلألمانةَوَطرف أخرى
َاألم َإلى َوُترسل َمراسلةَالعامة. َأي َأو َإخطار َأي َمن َنسخة َالعامة انة

َتوجههاَهيئةَالتحكيمَإلىَاألطراف.

َاإلخطارات9َ َكافة َوهيئةَوَُترسل َالعامة َاألمانة َمن َالموجهة المراسالت
َالطرفَ َبه َأدلى َعنوان َإلىَآخر َيمثله َمن َاألطرافَأو َإلىَأحد التحكيم

َالم َأو َاإلخطارات َوتتم َاآلخر. َالطرف َبه َأدلى َأو َعنَالمعني راسالت
َالبريدَ َأو َالبريد َأو َالمسجل، َالبريد َأو َإيصال، َمقابل َالتَّسليم طريق
اإللكترونيَأوَبأيَوسيلةَأخرىَمنَوسائلَاالتصالَالتيَمنَشأنهاَتوفيرَ

َدليلَمسجلَعلىَعمليةَاإلرسال.َ
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يعتبرَاإلخطارَأوَالمراسلةَقدَتمَفيَيومَتسليمهَإلىَالطرفَنفسهَأوَإلى5ََ
منَيمثلهَأوَفيَاليومَالذيَكانَيفترضَتسليمهَفيهَإذاَتمَذلكَطبقاَألحكامَ

َ(.9)5المادةَ

َحسابَاآلجال9ََ َيبدأ َالذيَالمحدّدة َالتاليَلليوم َمنَاليوم َاعتبارا  فيَالقواعد
َ َالمادة َألحكام َوفقا َتّم َقد َالمخاطبة َاإلخطارَأو َكان5َ)5يعتبرَفيه َوإذا .)

َأوَ َعيد َيوم َيوافق َالمراسلة َأو َاإلخطار َفيه َتّم َالذي َللتاريخ َالتالي اليوم
َمنَأولَيومَعم لَعطلةَرسميةَفيَالبلدَالمعني،َفيبدأَحسابَالمدةَاعتبارا 

َإذاَ رسميَيليه.َوتدخلَأيامَاألعيادَوالعطالتَالرسميةَفيَحسابَاآلجال.
كانَآخرَيومَمنَأيامَاألجلَالمسمىَيوافقَيومَعيدَأوَعطلةَرسميةَفيَالبلدَ
الذيَُيفترضَأنَيتمَاإلخطارَأوَالمراسلةَفيه،َفينتهيَاألجلَالمحددَبنهايةَ

َأولَيومَعملَرسميَيليَهذاَاليوم.
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 بدء التحكيم
َ

 4مادة 

 طلب التحكيم

يلتزمَكلَطرفَيعتزمَاللجوءَإلىَالتحكيمَطبقاَللقواعدَبتقديمَطلبَتحكيم0ََ
إلىَاألمانةَالعامةَإلىَأيٍَمكتبَمنَالمكاتبَالمنصوصَعليهاَ«(َالطلب)»

َبتسلمهاَ َالمدعيَوالمدعىَعليه َالعامة َوُتخطرَاألمانة َالداخلي، فيَالنظام
َالطلبَوتاريخَهذاَالتسلم.

َالتحكيميع9َ َللطلبَهوَتاريخَبدء َالعامة َاألمانة ذلكَلكافةَوَتبرَتاريخَتسل م
َاألغراض.

َيجبَأنَيحتويَالطلبَعلىَالمعلوماتَالتالية:5َ

َبياناتََأ(َ َمن َذلك َوغير َوعناوينهم َوصفاتهم َكاملة  َاألطراف أسماء
َاالتصالَبهم،

وعنوانهَ االسمَالكاملَأليَشخصَ)أشخاص(َيمثلَالمدعيَفيَالتحكيمَب(َ
َوبياناتَاالتصالَبه،

َواألساسََج(َ َالطلبات َعنه َنشأت َالذي َالنزاع َومالبسات َلطبيعة وصف
َالذيَتستندَإليهَالطلبات،

بيانَبالمطالباتَوالمبالغَالمطالبَبهاَوالخاصةَبالطلباتَالتيَتمَتحديدََد(َ
َقيمتها،َوإذاَأمكنَالقيمةَالماليةَالتقديريةَأليَطلباتَأخرى،َ

َأيَاتفاقاتَذاتَصلةَوباألخصَاتفاقَ)أوَاتفاقات(َالتحكيم،ََ(ـهَ

فيَحالةَالتقدمَبطلباتَبموجبَأكثرَمنَاتفاقَتحكيم،َاإلشارةَإلىَاتفاقََو(َ
َالتحكيمَالذيَتمَتقديمَكلَطلبَبموجبه،

َالمحكمينََز(َ َعدد َحول َمقترحات َأو َمالحظات َوأي َالمعلومات كافة
َ َلنصَالمادتين َوفقا َلماَوَ،05و09َواختيارهم َوفقا َلمحكم َتعيين كل

َتقتضيهَهذهَالنصوص،َ
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َمقرََح(َ َبشأن َمقترحات َأو َمالحظات َوأي َالصلة َذات َالتفاصيل كافة
َالتحكيمَوقواعدَالقانونَواجبةَالتطبيقَولغةَالتحكيم.

يجوزَللمدعيَتقديمَمستنداتَأوَمعلوماتَأخرىَمعَالطلبَحسبماَيراهَمالئماَ 
َأوَالمعلوماتَفيَتسويةَالنزاعَبصورٍةَفعالة.َأوَحسبماَتسهمَتلكَالمستندات

َوبمصاحبةَالطلب،َيقومَالمدعي:9ََ

َ(،0َ)5بتقديمَعددَالنسخَالمشارَإليهَفيَالمادةََأ(َ

ََب(َ َرقم َالملحق َفي َالمقررة َالدعوى َرفع َرسوم مصاريفَ)»5َبتسديد
َوالمعمولَبهَيومَالتقدمَبـالطلب.«(َوأتعابَالتحكيم

ََ
دَهذهَالشروط،َيجوزَلألمانةَالعامةَأنَتمنحهَمهلةَوإذاَخالفَالمدعيَأح

َدونَ َالطلب َُحفِظ َالشروط، َاستيفاء َدون َالمهلة َانقضت َفإذا الستيفائها،
َبواسطةَ َتاريخَالحق َذاتَالطلباتَفي َإبداء َفي َالمدعي َبحقوق اإلخالل

َطلبَآخر.َ

ةَترسلَاألمانةَالعامةَإلىَالمدعىَعليهَنسخةَمنَالطلبَوالمستنداتَالملحق5َ
منَنسخَالطلبَوتسديدََيبهَليقدمَردهَعلىَالطلبَبمجردَتوفرَالعددَالكاف

َرسومَرفعَالدعوى.

 5مادة 

 الرد على الطلب؛ الطلبات المقابلة

َمن0ََ َالمرسل َالطلب َتسلمه َيوم َمن َيوما  َثالثين َخالل َعليه َالمدعى يقدم
د)»طرفَاألمانةَالعامةَرداَ  َمتضمناَالمعلوماتَالتالية:َ«(َالر 

َاسمهَكامالَوصفاتهَوعنوانهَوغيرَذلكَمنَبياناتَاالتصالَبه،َأ(َ

االسمَالكاملَأليَشخصَ)أوَأشخاص(َيمثلَالمدعىَعليهَفيَالتحكيم،ََب(َ
َوعنوانهَوبياناتَاالتصالَبه،َ

تعقيبهَحولَطبيعةَالنزاعَومالبساتهَالتيَنشأتَعنهاَالطلباتَواألساسََج(َ
َالذيَتستندَإليهَالطلبات،

ََ،ىَالطلباتَالملتمسةَمنَالمدعيردهَعلَد(َ
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أيَمالحظاتَأوَمقترحاتَحولَعددَالمحكمينَواختيارهمَعلىَضوءََه(َ
َ َلنصَالمادتين َووفقا َالمدعي َتعيين05َو09َمقترحات َأي َوحول ،

َ،لمحكمَوفقاَلماَتقتضيهَهذهَالنصوص

َواجبةََو(َ َالقانون َوقواعد َالتحكيم َمقر َبشأن َمقترحات َأو َمالحظات أي
َغةَالتحكيم.َالتطبيقَول

ََ
دَحسبماَيراهَ يجوزَللمدعىَعليهَتقديمَمستنداتَأوَمعلوماتَأخرىَمعَالر 
َالنزاعَ َتسوية َفي َالمعلومات َأو َالمستندات َتلك َتسهم َحسبما َأو مالئما

َبصورةَفعالة.

َلـ9َ َالعامة»يجوز د،َ«َاألمانة َالر  َلتقديم َأجالَإضافيا َالمدعىَعليه َتمنح أن
َ َالتمديد َطلب َيتضمن َأن َالمدعىشرط َبشأنََمالحظات َومقترحاته عليه

َالمحكمينَواختيارهم، َاقتضتَذلكَوَعدد َما َإذا َالمحكمين َينالمادتتعيين
َ.َوإذاَلمَيقمَالمدعىَعليهَبذلكَتتصرفَالمحكمةَوفقاَللقواعد.05و09َ

َ(.0َ)5يوجهَالردَإلىَاألمانةَالعامةَفيَعددَالنسخَالمحددَفيَالمادة5ََ

َالعامة9ََ دَومنَالمستنداتَالمرفقةَبهَإلىَجميعَترسلَاألمانة نسخةَمنَالر 
َاألطرافَاألخرى.

دَوأنَيتضمن:5ََ َيتعينَأنَيرفقَأيَطلبَمقابلَيقدمهَالمدعىَعليهَبـالر 

َالمقابلةََأ(َ َالطلبات َعنها َنشأت َالتي َومالبساته َالنزاع َلطبيعة وصف
َواألساسَالذيَتستندَإليهَالطلباتَالمقابلة،

َبالمطالباتَب(َ َبهاََبيان َالمطالب َوالمبالغ َالمقابل، َالطلب َفي الملتمسة
والخاصةَبالطلباتَالمقابلةَالتيَتمَتحديدَقيمتها،َوإذاَأمكنَالقيمةَالماليةَ

َالتقديريةَأليَطلباتَمقابلةَأخرى،

َاتفاقَ)اتفاقات(َالتحكيم،ََج(َ َأيَاتفاقاتَذاتَصلةَوخاصة 

منَاتفاقَتحكيم،َاإلشارةََفيَحالةَالتقدمَبطلباتَمقابلةَبموجبَأكثرَوَد(َ
َ،إلىَاتفاقَالتحكيمَالذيَتمَتقديمَكلَطلبَمقابلَبموجبه
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يحقَللمدعىَعليهَتقديمَمستنداتَأوَمعلوماتَأخرىَمعَالطلباتَالمقابلةَ
حسبماَيراهَمالئماَأوَحسبماَتسهمَتلكَالمستنداتَأوَالمعلوماتَفيَتسويةَ

َالنزاعَبصورٍةَفعالة.

دَعلىَأيَطلبَمقابلَخاللَثالثينَيوما َمنَيحقَللمدعيَتقديمَمذكر6َ ةَبالر 
يومَتسلمهَالطلباتَالمقابلةَمنَطرفَاألمانةَالعامة.َويجوزَلألمانةَالعامةَ
دَقبلَإرسالَالملفَإلىَهيئةَالتحكيم. َأنَتمنحَالمدعيَمدةَإضافيةَلتقديمَالر 

 6مادة 

 أثر اتفاق التحكيم

َللقواعد،َإلىَالقواعدَيخضعَاألطراف،َباتفاقهمَعلىَاللجوءَإلى0ََ التحكيمَوفقا

النافذةَيومَالبدءَفيَالتحكيم،َماَلمَيتفقَاألطرافَعلىَالخضوعَللقواعدَالنافذةَ
َفيَتاريخَاتفاقَالتحكيم.

َاالتفاق9َ َبمجرد َاألطراف، َالمحكمةََيقبل َتقوم َأن َللقواعد، َوفقا َالتحكيم على
َبإدارةَالتحكيم.

رداَعليهَأوَإذاَأثارَدفعاَاوَأكثرَبشأنََضدهَطلبََإذاَلمَيقدمَأيَطرفَمقام5َ
وجودَأوَصحةَأوَنطاقَإتفاقَالتحكيم,َأوَبخصوصَمدىَإمكانيةَالفصلَفيَ

َ َالتحكيمية, َالدعوى َذات َإطار َفي َالتحكيم َفي َالمقامة َالطلبات يستمرََكل
التحكيمَوتفصلَهيئةَالتحكيـمَمباشرةَفيَأيَمسألةَتتعلقَباالختصاصَأوَأيَ

إمكانيةَالفصلَفيَكلَالطلباتَالمقامةَفيَالتحكيمَفيََمسألةَبخصوصَمدى
 إطارَذاتَالدعوىَالتحكيمية,َوذلكَماَلمَيحلَاالمينَالعامَاالمرَإلىَالمحكمـة

َ(.9َ)6َإلتخاذَقرارَبشانهَوفقاَللمادة

(،َتقررَالمحكمة5َ)6فيَجميعَالقضاياَالمحالةَإلىَالمحكمةَبموجبَالمادة9ََ
َاال َالممكن َمن َكان َإذا َويستمرَما َمدى. َأي َوإلى َالتحكيم َفي ستمرار

التحكيمَإذاَاقتنعتَالمحكمةَمنَظاهرَاألوراق،َباحتمالَوجودَاتفاقَتحكيمَ
:َوفقاَللقواعدَوفيَحدودَهذاَاالقتناع َوخاصة 

َبينََ(0)َ َاالستمرارَفيَالتحكيم َيتم َأكثرَمنَطرفين، َتضمنَالتحكيم إذا
َقن َبشأنهم َلدىَالمحكمة َتكون َمنَظاهرَاألوراق،َاألطرافَالذين اعة

َأطرافَ َأي َذلك َفي َبما َجميعهم، َيلزمهم َتحكيم َاتفاق َوجود باحتمال
لحكمَالمادةَ َ.7إضافيةَأخرىَمنضّمةَوفقاَ 
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َ(9)ََ َللمادة َوفقا َطلبات َتقديم َتم َتحكيم،4ََإذا َاتفاق َمن َأكثر بموجب
َقناعة،َ َللطلباتَالتيَتكونَلدىَالمحكمة َبالنسبة َفيَالتحكيم يستمر
منَظاهرَاألوراق،َبأّنَ)أ(َاتفاقاتَالتحكيمَالتيَقُدمتَبموجبهاَتلكَ
الطلباتَيمكنَأنَتكونَمتالئمة؛َو)ب(َجميعَأطرافَالتحكيمَيمكنَ

َ َهذه َتسوية َإمكانية َعلى َاتفقوا َقد َيكونوا َدعوىَأن َفي الطلبات
 تحكيميةَواحدة.

على إمكانية قبول أي دفع  (4)6ال يؤثر قرار المحكمة الصادر تطبيقا للمادة 

أو دفوعات يتقدم بها أي من األطراف أو على موضوع هذا الدفع أو هذه 

 . الدفوعات

َا5َ َالمسائل َجميع َللمادةفي َوفقا  َالمحكمة َتقررها َهيئةَ(9)6َلتي َتفصل ،
ختصاصهاَفيماَعداَماَيتعلقَباألطرافَأوَبالطلباتَالتيَتقررَالتحكيمَفيَا

َالمحكمةَعدمَإمكانيةَاالستمرارَفيَالتحكيمَبشأنها.

6ََ َللمادة َالمتخذَطبقا بعدمََ(9)6َفيَحالةَإخطارَاألطرافَبقرارَالمحكمة
إمكانيةَاالستمرارَفيَالتحكيمَبخصوصَبعضَاألطرافَأوَجميعهم،َيظلَ

َاللج َفي َمدىَأليَطرفَالحق َفيَشأن َالمختصَللفصل َالقضاء َإلى وء
َوجودَاتفاقَتحكيمَملزمَوتحديدَأطرافه.َ

7ََ َللمادة َقررتَالمحكمةَوفقا  َإمكانيةَاالستمرارَفيَالتحكيمََ(9)6َإذا عدم
بخصوصَأيٍَمنَالطلبات،َفالَيمنعَهذاَالقرارَأيَطرفَمنَالتقدمَبنفسَ

َرى.الطلبَفيَتاريٍخَالحقَفيَإطارَإجراءاتَتحكيمَأخ

َأي1ََ َفي َأو َالتحكيم َفي َالمشاركة َتخلفَعن َأو َاألطراف َرفضَأحد إذا
َالرفضَأوَهذاَ َبالرغمَمنَهذا َالسيرَفيَالتحكيم َيتم مرحلةَمنَمراحله،

َالتخلف.

َلمَُيتفقَعلىَغيرَذلك،َالَيترتبَعلىَاالدعاءَبانعدامَالعقدَأوَبطالنه4ََ ما
َالت َهيئة َتقرر َأن َشرط َالتحكيم، َاختصاصَهيئة َاتفاقَعدم َصحة حكيم

َبتحديدَحقوقَاألطرافَوالفصلَفيَ َالتحكيمَمختصة َوتظلَهيئة التحكيم.
َذاتهَ َالعقد َيكون َأن َفيها َيحتمل َالتي َالحالة َفي َحتى َودفوعاتهم طلباتهم

 منعدماَأوَباطال.

 



 

© ICC 865-1 ARA                                                   12 
 

 الضمّ تعدد األطراف وتعدد العقود و
 

 7مادة 

 أطراف إضافية ضمّ 

يتقدمَالطرفَالذيَيرغبَفيَضمَطرفَإضافيَإلىَالتحكيمَبطلبَتحكيم0ََ
َ َاإلضافي َالطرف َذلك َالضم)»ضد َطلب َويكونَ«( َالعامة. َاألمانة إلى

تاريخَاستالمَاألمانةَالعامةَلـطلبَالضمَهوَتاريخَبدءَالتحكيمَضدَالطرفَ
َالضمَإلىَالموادَ (7َ)6 – (5)6اإلضافيَلجميعَاألغراض.َويخضعَهذا

الَيجوزَضمَأيَطرفَإضافيَبعدَتثبيتَأيَمحكمَأوَتعيينه،َماَلمَ.َو4و
َذلك.َ َغير َعلى َاإلضافي، َالطرف َذلك َفي َبما َاألطراف، َجميع يتفق

 ويجوزَلألمانةَالعامةَتحديدَأجلَلتقديمَطلبَالضم.

َيجبَأنَيتضمنَطلبَالضمَالمعلوماتَالتالية:9َ

َالرقمَالمرجعيَلدعوىَالتحكيمَالقائمة،َأ(َ

اسمَكلَطرفَمنَاألطرافَكامالَووصفهَوعنوانهَوبياناتَاالتصالََب(َ
َبه،َبماَفيَذلكَالطرفَاإلضافي،َ

ََج(َ َالمادة َفي َالمحددة َالفقر5)9المعلومات َفي َو)د(َ( َ)ج( َالفرعية ات
َو)هـ(َو)و(.

َأوَ َمستندات َأي َطلبه َمع َيقدم َأن َالضم َبـطلب َالمتقدم َللطرف يجوز
َمالئما َيراه َحسبما َأخرى َأوََمعلومات َالمستندات َتلك َتسهم َحسبما أو

َالمعلوماتَفيَتسويةَالنزاعَبصورةَفعالة.

َ(،َبحسبَاألحوال،َعلىَطلبَالضم.5)9(َو9)9تنطبقَأحكامَالمواد5ََ

9ََ َالمواد َألحكام َوفقا  د َالر  َالمنضم َالطرف 0َ)5يقدم َبحسب9َ)5َ–( ،)
اَ األحوال،َويجوزَللطرفَاإلضافيَالتقدمَبطلباتَضدَأيَطرفَآخرَوفق

 .1ألحكامَالمادةَ

َ
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 8مادة 

 الدعاوى متعددة األطراف 

فيَالتحكيمَمتعددَاألطراف،َيجوزَأليَطرفَالتقدمَبطلباتَضدَأيَطرف0ََ
،َعلىَأنهَالَيجوزَتقديم4َوَ(7)6َ–(5َ)6آخر،َمعَمراعاةَأحكامَالموادَ

أيَطلباتَجديدةَبعدَتوقيعَوثيقةَالمهمةَواعتمادَالمحكمةَلهاَدونَإذنَمنَ
للمادةَ َ(.9َ)95هيئةَالتحكيمَوفقاَ 

9ََ َللمادة َوفقا  َبطلبات َيتقدم َطرف َأي َعلى َالبيانات0َ)1يجب َيقدم َأن )
َ)و(.وَ(َفيَالفقراتَالفرعيةَ)ج(َو)د(َو)هـ(5)9المحددةَفيَالمادةَ

،06َقبلَإرسالَاألمانةَالعامةَلملفَالقضيةَإلىَهيئةَالتحكيمَطبقا َللمادة5ََ
تنطبقَاألحكامَالتالية،َبحسبَاألحوال،َعلىَأيَطلبَيتمَالتقدمَبه:َالمادةَ

(َباستثناءَالفقرات0َ)5المادةَوَ(؛5)9(َالفقرةَالفرعيةَ)أ(؛َوالمادة9َ)9َ
َ َوالمادة َو)و(؛ َو)هـ( َو)ب( َ)أ( َو9)5الفرعية َ(؛ َوالمادة5َ)5المادة (؛

 فيماَبعد،َتحددَهيئةَالتحكيمَإجراءاتَالتقدمَبالطلبات.وَ(.9)5

َ

 9مادة 

 العقود المتعددة

َ َالمواد َأحكام (،َيجوزَإبداءَطلباتَناشئة9َ)95(َو7)6َ–(5َ)6معَمراعاة
عنَأكثرَمنَعقدَأوَمرتبطةَبأكثرَمنَعقدَفيَدعوىَتحكيميةَواحدة،َبغضَ

للقواعد.النظرَعماَإذاَكانتَ َالطلباتَمستندةَالتفاقَتحكيمَأوَأكثرَوفقاَ 

 

 01مادة  

 دعاوى التحكيم ضمّ 

َ َيجوزَللمحكمة، َمنَاألطراف، َعلىَطلبَأيٍ أوََيتينمتحكَنيتدعو ضمَّبناء 
 أكثرَمنَالدعاوىَالجاريةَوفقاَللقواعدَفيَدعوىَتحكيميةَواحدة،َوذلك:

َ،َأو ضمَّإذاَاتفقَاألطرافَعلىَالَأ(



 

© ICC 865-1 ARA                                                   14 
 

ََب( َإلىَذاتَاتفاقَإذا َمستندة َفيَدعاوىَالتحكيم كانتَكلَالطلباتَالملتمسة
َالتحكيم،َأو

فيَالحالةَالتيَتستندَفيهاَالطلباتَالملتمسةَفيَدعاوىَالتحكيمَإلىَأكثرَمنََج(
َوكانتَ َاألطراف، َذات َبين َمقامة َالتحكيم َدعاوى َوكانت َتحكيم، اتفاق

َنشأتَبخصوصَذا َفيَالدعاوىَقد َالقانونية،َالنزاعاتَالمثارة تَالعالقة
َووجدتَالمحكمةَأنَاتفاقاتَالتحكيمَمتالئمةَفيماَبينها.َ

َأيَ َاالعتبار َبعين َتأخذ َأن َللمحكمة َيجوز َالدعاوى، َضم َفي َالنظر وعند
ظروفَتراهاَذاتَصلة،َبماَفيَذلكَماَإذاَكانَقدَتمَتثبيتَأوَتعيينَمحكمَ

َالتحكيمية َالدعاوى َمن َدعوى َمن َأكثر َفي َأكثر َأو َالحالةَواحد َهذه َوفي ؛
َتعيينَنفسَاألشخاصَأوَأشخاصَ َتثبيتَأو َتم َكانَقد َإذا َما تنظرَالمحكمة

َمختلفينَكمحكمين.

وفيَحالةَتقريرَالضم،َيتمَضمَالدعاوىَإلىَالدعوىَالتيَتمَتقديمهاَأوال ،َماَ
َلمَيتفقَكافةَاألطرافَعلىَغيرَذلك.

 

 هيئة التحكيم
 

 00مادة 

 أحكام عامة

0ََ َكل َعلى َاألطرافَيتعين َعن َومستقال َمحايدا  َيظل َوأن َيكون َأن محكم
َالمعنيةَبالتحكيم.

يوقِّعَالمحكمَالمرشح،َقبلَتعيينهَأوَتثبيته،َإقرارا َيبينَقبولهَومدىَتفرغه9ََ
َعنَأيَ َكتابيا َالعامة َلألمانة َالمرشح َالمحكم َوُيفصح َواستقالليته. وحياده

َاستقالليته َعلى َتؤثر َأن َشأنها َظروفَمن َأو َاألطراف،َوقائع َفيَنظر
َوتبلغَو َالمحكم. َحياد َحول َمعقولة َشكوكا  َتثير َأن َشأنها أيَظروفَمن

َإلبداءَ َمهلة َلهم َوتحدد َلألطراف َكتابيا َالمعلومات َهذه َالعامة األمانة
َمالحظاتهم.
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يبادرَالمحكمَفورا َباإلفصاحَكتابياَلألمانةَالعامةَولألطرافَعنَالوقائعَأو5ََ
َالم َلتلك َالمماثلة َالظروف َالمادة َفي َإليها َحياد9َ)00شار َبخصوص )

َاستقالليتهَوالتيَقدَتطرأَأثناءَالتحكيم.وَالمحكم

تكونَقراراتَالمحكمةَنهائيةَفيماَيتعلقَبتعيينَالمحكمَأوَتثبيتهَأوَالتجريح9ََ
َهذهَ َإليها َاستندت َالتي َاألسباب َالمحكمة َتعلن َوال َاستبداله، َأو فيه

َالقرارات.

5ََ َالمهمة َقبولهم َمسؤولياتهمَبمجرد َبأداء َالمحكمون َيلتزم َإليهم، الموكولة
َوفقاَللقواعد.

َالمادتين6ََ َالتحكيمَطبقا َألحكام لَهيئة َيتفقَاألطراف05َو09َُتشكَّ َلم َما ،
َعلىَغيرَذلك.

َ

 02مادة 

 تشكيل هيئة التحكيم
 عدد المحكمين

َيفصلَفيَالنزاعاتَمحكٌمَمنفردَأوَثالثةَمحكمين.0َ

منفردَا َإال9ََ إذاَلمَيتفقَاألطرافَعلىَعددَالمحكمين،َتعيِّنَالمحكمةَمحكماَ 
إذاَتبينَلهاَأنَالنزاعَيستدعيَتعيينَثالثةَمحكمين،َوفىَهذهَالحالةَيعّينَ

َ َخالل َالمحكمة،15َ المدعيَمحكما  َبقرار َاإلخطار َتسلم َتاريخ َمن يوما 
َ َخالل َمحكما  َعليه َالمدعى 15َ ويعين َتاريخ َمن َاإلخطارَيوما تسلم

َتقومَ َمحكما ، َاألطراف َأحد َيعين َلم َوإذا َالمدعي. َبه َقام َالذي بالتعيين
َالمحكمةَبهذاَالتعيين.

 المحكم المنفرد 

َلهم5ََ َفيجوز َمنفرد، َمحكم َبواسطة َالنزاع َتسوية َاألطرافَعلى َاتفق إذا
منفرداَخاللَ 30َتعيينهَباالتفاقَبهدفَتثبيته.َوإذاَلمَيعينَاألطرافَمحكماَ 

يوما َمنَتاريخَتسلمَالطرفَاآلخرَطلبَالتحكيمَالذيَتقدمَبهَالمدعي،َأوَ
َاألمانةَالعامة،َتقومَالمحكمةَبتعيينَ خاللَالمهلةَاإلضافيةَالتيَقدَتمنحها

َالمحكمَالمنفرد.
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 ثالثة محكمين

إذاَاتفقَاألطرافَعلىَأنَينظرَفيَالنزاعَثالثةَمحكمين،َيعينَكلَطرف9ََ
َفيَالطلبَوفي َيعينَأحدََمحكما  َلم َوإذا َبهدفَتثبيته. الّردَعلىَالتوالي،

َاألطرافَمحكما ،َتقومَالمحكمةَبهذاَالتعيين.

حينَيعرضَالنزاعَعلىَثالثةَمحكمين،َتعينَالمحكمةَالمحكمَالثالثَالذي5ََ
يتولىَرئاسةَهيئةَالتحكيم،َإالَإذاَكانَاألطرافَقدَاتفقواَعلىَإجراءَآخرَ

.َوإذاَلمَيؤد05َهذهَالحالةَللتثبيتَطبقاَللمادةََلتعيينه،َفيخضعَالتعيينَفي
َبينَاألطرافَإلىَالتعيينَخاللَ َالمتفقَعليه َمنَتاريخ51ََاإلجراء يوما 

َبينَ َأوَخاللَأيَأجلَمتفقَعليها َالتحكيم َتعيينَعضويَهيئة التثبيتَأو
َاألطرافَأوَمحددَمنَطرفَالمحكمة،َتعينَالمحكمةَالمحكمَالثالث.

َالمدع6َ َتعدد َعلىَإذا َكانَالنزاعَمعروضا َوإذا َالمدعىَعليهم، ونَاوَتعدد
يعينَالمدعىَعليهمَوَثالثةَمحكمين،َيعيِّنَالمدعونَبصفةَمشتركةَمحكما

للمادةَ بغرضَالتثبيتَوفقاَ  َ.05بصفةَمشتركةَمحكماَ 

َطرفَإضافي،7َ َالتحكيم َإلى َانضم َثالثةَوَإذا َعلى َمعروضا َالنزاع كان
َللطرفَاإلضافي َيجوز َأوََمحكمين، َالمدعين( َالمدعيَ)أو االشتراكَمع

َوفقاَ  َبغرضَتثبيته َمحكم َتعيين َفي َالمدعىَعليهم( َ)أو َالمدعىَعليه مع
َ.05للمادةَ

1ََ َللمواد َطبقا  َباالشتراك َالتعيين َغياب َحالة 6َ)09في َأو َوفي7َ)09( ،)
َيجوزَ َالتحكيم، َتشكيلَهيئة َاألطرافَعلىَطريقة غيابَاتفاقَبينَجميع

ميعَأعضاءَهيئةَالتحكيمَوتعيينَأحدهمَلتوليَرئاسةَهيئةَللمحكمةَتعيينَج
التحكيم.َوفيَهذهَالحالة،َتكونَللمحكمةَالحريةَفيَاختيارَأيَشخصَتراهَ

َمتىَرأتَذلكَمالئما.05َمؤهالَكمحكم،َتطبيقاَللمادةَ
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 03مادة 

 تعيين المحكمين وتثبيتهم

َالمحكم0ََ َجنسية َاالعتبار َبعين َالمحكمة َتأخذ َتعيينه، َأو َمحكم َتثبيت عند
َاألطرافَأوَ َبالبلدانَالتيَينتميَإليها َله َوأيَصلة المرشحَومحلَإقامته
المحكمونَاآلخرون،َوكذلكَمدىَتفرغَالمحكمَوقدرتهَعلىَإدارةَالتحكيمَ

َالعا َاألمين َيقوم َعندما َالمبدأ َنفس َكذلك َويطبق َللقواعد. َبتثبيتَوفقا م
َ(.9َ)05المحكمينَطبقاَللمادةَ

َاألشخاص9ََ َاألطرافَأو َتثبيتَاألشخاصَالذينَعينهم َالعام َلألمين يجوز
المعينينَوفقاَالتفاقَاألطرافَكأعضاءَهيئةَتحكيمَأوَمحكمينَمنفردَينَأوَ
َأيَ َجانبهم َمن َالمقدم َاإلقرار َيتضمن َأال َبشرط َالتحكيم َلهيئات رؤساء

َ َالمتضمنَتحفظاتَبخصوصَالحياد َاإلقرار َيكون َأال َأو َاالستقاللية، أو
َاعتراضات. َأثار َقد َواالستقاللية َالحياد َبخصوص ُتخطرَوَتحفظات

َرأىَاألمينَالعامَعدمَ َانعقادَلها،َفإذا َالتثبيتَفيَأولَدورة المحكمةَبهذا
تثبيتَعضوَهيئةَتحكيمَأوَمحكمَمنفردَأوَرئيسَهيئةَتحكيمَيعرضَاألمرَ

َعلىَالمحكمة.

َعلىَاقتراحَفي5ََ الحالةَالتيَتقومَفيهاَالمحكمةَبتعيينَمحكم،َيتمَالتعيينَبناء 
منَإحدىَاللجانَالوطنيةَأوَالمجموعاتَالتابعةَلغرفةَالتجارةَالدوليةَالتيَ
تعتبرهاَمناسبة.َوإذاَلمَتقبلَالمحكمةَاالقتراحَالمقدم،َأوَإذاَلمَتقدمَاللجنةَ

خاللَالمدةَالّتيَحددتهاَالمحكمة،َالوطنيةَأوَالمجموعةَاالقتراحَالمطلوبَ
فيجوزَللمحكمةَإماَأنَتكررَطلبهاَوإماَأنَتتوجهَبطلبهاَإلىَلجنةَوطنيةَ
َأيَشخصَتعتبرهَ َأنَتعينَمباشرة  َمناسبةَوإما أوَمجموعةَأخرىَتراها

َمناسبا .

كمحكم:9َ َكماَيجوزَللمحكمةَأنَُتعينَمباشرة َأيَشخصَتراهَمناسباَ 

عيَكونهَهيئةَحكومية،ََأ(َ َإذاَكانَواحدَأوَأكثرَمنَاألطرافَدولةَأوَيدَّ

َأوَإقليمَالََب(َ َتعيينَمحكمَينتميَلبلد َرأتَالمحكمةَأنهَمنَالمالئم َما إذا
َتوجدَبهَلجنةَوطنيةَأوَمجموعة،َأو

إذاَأكدَالرئيسَللمحكمةَوجودَظروفَتجعلَالتعيينَالمباشرَضرورياَ َج(َ
َه.ومالئماَمنَوجهةَنظر
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يتعينَأنَيكونَالمحكمَالمنفردَأوَرئيسَهيئةَالتحكيمَمنَجنسيةَمختلفةَعن5ََ
َاألطراف. َهيئةَوَجنسيات َرئيس َأو َالمنفرد َالمحكم َاختيار َيجوز لكن

َذلكَ َتبرير َللظروف َكان َإذا َاألطراف َأحد َإليه َينتمي َبلد َمن التحكيم
َال َالمدة َخالل َاألطراف َأحد َذلك َيعترضَعلى َأال َوبشرط تيَاالختيار

َحددتهاَالمحكمة.َ

 04مادة 

 التجريح في المحكمين

َغير0ََ َأو َاالستقاللية َأو َالحياد َانتفاء َإلى َاستند َسواء  َالتجريح، َطلب يقدم
ذلك،َفيَشكلَمذكرةَكتابيةَلألمانةَالعامةَأينَتحددَبدقةَالوقائعَوالظروفَ

َالتيَيستندَإليهاَطلبَالتجريح.َ

يوما َمن30ََالطرفَالمعنيَخاللََُيشترطَلقبولَطلبَالتجريحَأنَيقدمه9َ
يوما َمنَتاريخ30ََتاريخَتسلمهَإخطارا َبتعيينَالمحكمَأوَبتثبيتهَأوَخاللَ

َإليهاَ َيستند َالتي َوالمالبسات َبالوقائع َالتجريح َالمتقدم َالطرفَبطلب علم
علىَتسلمَهذاَاإلخطار. َطلبَالتجريحَإذاَكانَهذاَالتاريخَالحقاَ 

َفيَاستحقاقَقبول،َوفىَنفسَالوقت،َإنَعلىَالمحكمةَأنَتصدرَقرا5َ رها
َقدَ َالعامة َاألمانة َتكون َأن َبعد َالطلب، َموضوع َفي َذلك، َاألمر لب تطَّ
أتاحتَفرصةَللمحكمَالمعنيَباألمرَوللطرفَاآلخرَأوَاألطرافَاآلخرينَ
وأليَعضوَآخرَفيَهيئةَالتحكيمَللتعليقَكتابياَخاللَأجلَمناسب.َوُتبلَّغَ

َمنَاألطرافَوالمحكمين.َهذهَالمالحظاتَإلىَكل

 05مادة 

 استبدال المحكمين

َقبلتَالمحكمةَاستقالتهَأوَطلبَالتجريح0ََ ُيستبدلَالمحكمَحالَوفاته،َأوَإذا
بذلكَمنَكافةَاألطراف.َ َفيه،َأوَإذاَقبلتَالمحكمةَطلباَ 

َأصبح9ََ َبمهامه َقيامه َأن َتقرر َحين َالمحكمة َمن َبمبادرة َالمحكم وُيستبدل
َبحكمَ َللقواعدَأوَمتعذرا  القانونَأوَالواقع،َأوَأنهَالَيقومَبهذهَالمهامَوفقا

َخاللَاآلجالَالمحددةَبها.
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َأرادتَالمحكمةَتطبيقَالمادة5ََ َما َإليَماَتوفرَلديهاَمن9َ)05إذا (َاستنادا 
َأتاحتَلكلَمنَالمحكمَ َبعدَأنَتكونَقد َأنَتتخذَقرارها معلومات،َفعليها

حكيمَاآلخرينَفرصةَتقديمَمالحظاتهمَالمعنيَواألطرافَوأعضاءَهيئةَالت
َكتابياَخاللَأجلَمناسب.َوتبلغَهذهَالمالحظاتَإلىَاألطرافَوالمحكمين.

َاإلجراءات9ََ َمتابعة َفي َتقديرية َسلطة َللمحكمة َيكون َمحكم، َاستبدال عند
َإعادةَ د َبمجر  َالتحكيم َوتقررَهيئة َلتعيينَالمحكمينَأوَاستبعادها. األصلية

قدَدعتَاألطرافَللتعقيب،َماَإذاَكانَينبغيَإعادةََتشكيلها،َبعدَأنَتكون
َالعملَباإلجراءاتَالسابقَاتخاذهاَوإلىَأيَمدىَينبغيَذلك.

عقبَقفلَبابَالمرافعة،َيجوزَللمحكمةَأنَتقرر،َبدالَمنَاستبدالَمحكم5ََ
َ َللمادة َوفقا َالمحكمة َعزلته َأو 0َ)05توفي َأو َرأتَذلك9َ)05( َوإذا ،)

بواسطةَالمحكمينَالباقين.َوعندَاتخاذَهذاَالقرار،ََمالئما،َاستمرارَالتحكيم
تأخذَالمحكمةَبعينَاالعتبارَآراءَالمحكمينَالباقينَوآراءَاألطرافَوكافةَ

 العواملَاألخرىَالتيَتراهاَمتصلةَبالقرارَفيَظلَبعضَالظروف.

َ

 إجراءات التحكيم
َ

 06مادة 

 إحالة الملف إلى هيئة التحكيم

الملفَإلىَهيئةَالتحكيمَبمجردَتشكيلهاَبشرطَتسديدَعلىَاألمانةَالعامةَإرسالَ
َالدفعةَالمقدمةَمنَالمصاريفَالتيَحددتهاَاألمانةَالعامةَلهذهَالمرحلة.

 07مادة 

 سند الوكالة

يجوزَلهيئةَالتحكيمَأوَلألمانةَالعامة،َفيَأيَوقتَبعدَالبدءَفيَالتحكيم،َأنَ
 تطلبَسندَوكالةَممثليَأيَمنَاألطراف.َ
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 08مادة 

 مقر التحكيم

َتحددَالمحكمةَمقرَالتحكيمَماَلمَيتفقَاألطرافَعليه.0َ

يجوزَلهيئةَالتحكيمَعقدَالجلساتَواالجتماعاتَفيَأيَمكانَتراهَمناسبا ،9ََ
َبعدَاستشارةَاألطراف،َماَلمَيكنَاألطرافَقدَاتفقواَعلىَغيرَذلك.

َيجوزَلهيئةَالتحكيمَالمداولةَفيَأيَمكانَتراهَمناسبا .5ََ

 09 مادة

 القواعد واجبة التطبيق على اإلجراءات

َـتخض َأرـإلجاع َامااءات َهيئة َـلتحكيم َمنَم َالقواعد َخلت َوإذا َالقواعد، لهذه
َ َتخضع َالمطلوب، َاوـللقالحكم َاعد َلتي َيتفق َتقررهاَألطراعليها َالتي افَأو

اءَكانتَهناكَإشارةَمنَعدمهَسوهيئةَالتحكيمَفيَحالةَغيابَاتفاقَاألطراف،َ
َلتحكيم.التطبيقَعلىَاجبَدَاإلجرائيةَللقانونَالوطنىَواإلىَالقواع

 21مادة 

 لغة التحكيم

إذاَلمَيتفقَاألطرافَعلىَلغةَالتحكيم،َتحّددَهيئةَالتحكيمَلغةَأوَلغاتَالتحكيم،َ
َمعَأخذَجميعَالمالبساتَذاتَالصلةَبعينَاالعتبار،َبماَفيَذلكَلغةَالعقد.

 20مادة 

 التطبيق على موضوع النزاعالقواعد القانونية واجبة 

َهيئة0ََ َتطبقها َالتي َالقانونية َالقواعد َعلى َاالتفاق َبحرّية َاألطراف يتمتع
َهيئةَ َتطبق َاالتفاق، َهذا َمثل َغياب َوفي َالنزاع. َموضوع َعلى التحكيم

َالتحكيمَقواعدَالقانونَالذيَتعتبرهَمالئما.

الطرفين،َإنَوجد،َتأخذَهيئةَالتحكيمَبعينَاالعتبارَأحكامَالعقدَالمبرمَبين9ََ
َكماَتأخذَبعينَاالعتبارَأيَأعرافَتجاريةَذاتَصلة.
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َالعدل5ََ َلقواعد َوفقا َتقرر َأو َبالصلح، َالتحكيم َسلطات َالتحكيم َهيئة تتولى
َتلكَ َمنحها َعلى َاألطراف َاتفاق َحالة َفي َفقط َذلك َويكون واإلنصاف

َالسلطات.َ

 22مادة 

 سير التحكيم

ىَجهودهمَليسيرَالتحكيمَبشكلَسريعَتبذلَهيئةَالتحكيمَواألطرافَقصار0َ
َوفّعالَوبتكلفةَمعقولة،َبالنظرَإلىَمدىَصعوبةَالنزاعَوقيمته.

َبعد9ََ َالتحكيم، َلهيئة َيجوز َفعالة، َبصورة َالتحكيم َقضايا َإدارة لضمان
التشاورَمعَاألطراف،َأخذَالتدابيرَاإلجرائيةَالتيَتراهاَمناسبة،َشرطَعدمَ

َقَمبرمَبينَاألطراف.تعارضَتلكَالتدابيرَمعَأيَاتفا

َمنَاألطرافَإصدارَأوامرَبشأن5ََ َعلىَطلبَأيٍ َبناء  َالتحكيم يجوزَلهيئة
َويجوزَلهاَ َبالتحكيم؛ َأوَأيَمسائلَأخرىَمتصلة سريةَإجراءاتَالتحكيم

َاتخاذَتدابيرَلحمايةَاألسرارَالتجاريةَوالمعلوماتَالسرية.

وحياد،َوأنَتضمنََفيَجميعَاألحوال،َيجبَأنَتتصرفَهيئةَالتحكيمَبعدل9َ
َأنَكلَطرفَقدَتوفرتَلهَفرصةَمعقولةَلعرضَدعواه.

َيتعهدَاألطرافَباالمتثالَأليَأمرَتصدرهَهيئةَالتحكيم.5َ

 23مادة 

 وثيقة المهمة

دَتلقيَالملفَمنَاألمانةَالعامة،َتقومَهيئةَالتحكيمَبإعدادَوثيقةَالمهمة0ََ بمجر 
َأوَبحضورَاأل َإلىَالمستنداتَالمقدمة طرافَوعلىَضوءَآخرَماَاستنادا
َقدموهَمنَمذكرات.َوتتضمنَالوثيقةَماَيلي:

َاالتصالََأ(َ َبيانات َمن َذلك َوغير َوالعنوان َوالوصف َبالكامل االسم
فيَالتحكيم، َالخاصةَبكلَطرفَوبأيَشخصَ)أوَأشخاص(َيمثلَطرفاَ 

َاإلخطاراتَأوَالمراسالتَالطارئةَأثناءَسيرََب(َ العناوينَالتيَتوجهَإليها
َيم،التحك
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طلبََيَّأبملخصَطلباتَاألطرافَوالطلباتَالملتمسةَوالمبالغَالمتعلقةََج(َ
َمحددَالقيمة،َوبقدرَاإلمكان،َالقيمةَالماليةَالتقديريةَأليَطلباتَأخرى،

قائمةَالمسائلَالتيَيتعينَالفصلَفيها،َإالَإذاَاعتبرتَهيئةَالتحكيمَذلكََد(َ
َغيرَمالئم،

ََه(َ َوعناوينهمَوبياناتَاالتصالَبهم،أسماءَالمحكمينَكاملة 

َمقرَالتحكيم،ََو(َ

فيَتلكَالحالةَتقعَاإلشارةَإلىَوَخصوصياتَالقواعدَاإلجرائيةَالمطبقة،َز(َ
َوفقاَ َأو َبالصلح َكمفوضة َلتقضي َالتحكيم َلهيئة الصالحياتَالممنوحة

َلقواعدَالعدلَواإلنصافَفيَحالةَمنحَالهيئةَهذهَالسلطات.َ

9ََ َالمهّمة َوثيقة َمنَاألطرافيوقع َالتحكيم.وَكٌل َالتحكيمَوَهيئة ترسلَهيئة
َمنَ َشهرين َاألطرافَخالل َومن َمنها َموقعة  َالمهمة َوثيقة َالمحكمة الى
َهيئةَ َمن َمعلّل َطلب َعلى َبناء َللمحكمة َويجوز َإليها. َالملف َنقل تاريخ
َإذاَ َنفسها َتلقاء َمن َالمهلة َتمديد َلها َيجوز َكما َالمهلة، َهذه َتمديد التحكيم

َروريا .رأتَذلكَض

إذاَرفضَأحدَاألطرافَالمشاركةَفيَإعدادَأوَتوقيعَوثيقةَالمهمة،َتعرض5ََ
َعليها. َللموافقة َالمحكمة َعلى َالمهمةَوَالوثيقة َوثيقة َعلى َالتوقيع َتم متى

َ(َأوَتمَاعتمادهاَمنَالمحكمة،َيستمرَالتحكيم.9)95طبقاَللمادةَ

لمحكمة،َالَيجوزَأليَبعدَالتوقيعَعلىَوثيقةَالمهمةَأوَاعتمادهاَمنَقبلَا9َ
طرفَالتقدمَبطلباتَجديدةَتخرجَعنَحدودَماَوردَفيها،َإالَإذاَأذنتَلهَ
َبعينَ َتأخذ َأن َالحالة َهذه َفي َالتحكيم َهيئة َوعلى َبذلك، َالتحكيم هيئة
االعتبارَطبيعةَهذهَالطلباتَالجديدةَوالمرحلةَالتيَبلغهاَالتحكيمَوالظروفَ

َاألخرىَذاتَالصلة.َ
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 24مادة 

 يد كيفية إدارة القضية والجدول الزمني لإلجراءاتجلسة تحد

عندَإعدادَهيئةَالتحكيمَلوثيقةَالمهمة،َأوَفيَأقربَوقتَممكنَعقبَذلك،0ََ
تعقدَهيئةَالتحكيمَجلسةَلتسييرَالقضّيةَللتشاورَمعَاألطرافَبشأنَالتدابيرَ

َ َللمادة َطبقا  َاتخاذها َيمكن َالتي َهذه9َ)99اإلجرائية َتشمل َأن َويجوز .)
َ.9دابيرَآليةَأوَأكثرَمنَبينَآلياتَتسييرَالقضّيةَالمبينةَفيَالملحقَرقمَالت

أثناءَهذهَالجلسةَأوَبعدها،َتضعَهيئةَالتحكيمَالجدولَالزمنيَلإلجراءات9ََ
َالزمنيَ َالجدول َإبالغ َويتم َالتحكيم. َسير َإلدارة َإتباعه َتعتزم الذي

َواألطراف.لإلجراءاتَوأيَتعديالتَتطرأَعليهَإلىَالمحكمةَ

لضمانَاستمرارَالتسييرَالفّعالَللقضّية،َيجوزَلهيئةَالتحكيم،َبعدَالتشاور5ََ
َأوَ َالقضّية َتسيير َكيفية َأخرىَتهدفَالىَتحديد َجلسة َاألطرافَأثناء مع
َالزمنيَ َالجدول َتعديل َأو َاإلجرائية َالتدابير َمن َالمزيد َاتخاذ َذلك، غير

َلإلجراءات.

عنَطريقَاالجتماعَباألشخاصَأوَعنََيجوزَعقدَجلساتَتسييرَالقضّية9َ
طريقَالمؤتمرَالمرئيَ)فيديوَكونفرنس(َأوَعنَطريقَالهاتفَأوَوسائلَ

َالمماثلة. َهيئةَوَاالتصال َتحدد َاألطراف، َبين َاتفاق َوجود َعدم َحالة في
التحكيمَوسائلَتسييرَالجلسة.َويجوزَلهيئةَالتحكيمَأنَتطلبَمنَاألطرافَ

َتسيي َكيفية َمقترحاتَحول َالجلسة؛َتقديم َفيَوقتَسابقَالنعقاد َالقضّية ر
َالدعوىَ َإدارة َجلسات َفي َاألطراف َحضور َتطلب َأن َلها َيجوز كما

َشخصياَأوَمنَخاللَممثلَداخلي.َ

 25مادة 

 إثبات وقائع القضّية

َبكل0ََ َالقضية َوقائع َمن َبالتثبت َممكن َوقت َأقصر َفي َالتحكيم َهيئة تقوم
َالوسائلَالمالئمة.
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َالمذكرات9ََ َدراسة َالمستنداتَالتيَبعد َالمقدمةَمنَاألطرافَوكافة الكتابية
بطلبَوَاستندتَإليها،َتستمعَهيئةَالتحكيمَلألطرافَجميعهمَبصفةَشخصّية

َمنَتلقاءَ َأنَتقررَسماعهم َيجوزَلها َالطلب، َوفيَغيابَهذا منَأحدهم،
َنفسها.

َيجوزَلهيئةَالتحكيمَاالستماعَإلىَشهود،َأوَإلىَخبراءَعّينهمَاألطراف،َأو5َ
َيتمَ َأن َشرط َغيابهم، َفي َأو َاألطراف َبحضور َآخر، َشخص َأي إلى

َإستدعائهمَبصورةَصحيحة.َ

يجوزَلهيئةَالتحكيم،َبعدَاستشارةَاألطراف،َأنَتعينَخبيرا َأوَأكثرَوتحدد9ََ
َتقاريرهم. َوتتلقى َطلبوَمهمتهم َعلى َلألطرافََبناء َتتاح َاالطراف أحد

نَمنَقبلَهيئةَالتحكيمَخاللَالفرصةَالستجوابَالخبيرَأوَالخبراءَالمعيني
َإحدىَجلساتَالتحكيم.

َمن5ََ َاألطرافَفيَأيَمرحلة َطرفَمن َأيٍ َاستدعاء َالتحكيم َلهيئة يجوز
َذلكَبغرضَتقديمَأدلةَإضافية.وَمراحلَالتحكيم

َإلىَالمستنداتَالمقدمةَمن6ََ يجوزَلهيئةَالتحكيمَالفصلَفيَالدعوىَاستنادا 
َألطرافَعقدَجلسة.األطرافَالغير،َإالَإذاَطلبَأحدَا

 26مادة 

 الجلسات

َفي0ََ َأمامها َللمثول َاألطراف َالتحكيم َهيئة َتستدعي َجلسة، َعقد َتقرر إذا
ينَتحددهما،َمعَمنحهمَمهلةَمعقولةَللحضور. َالمكانَوالزمانَاللذ 

َاستدعائه9ََ َرغم َشرعي َعذر َبدون َالحضور َعن َطرف َأي َتخلف إذا
َالجلسة.استدعاءَصحيحا،َيحقَلهيئةَالتحكيمَعقدَ

َسيرَالجلساتَالتيَيحقَلجميع5ََ َلتنظيم َالكاملة َالسلطة َالتحكيم يكونَلهيئة
الَُتقبلَمشاركةَأيَشخصَالَعالقةَلهَباإلجراءاتَوَاألطرافَحضورها.

َإالَبموافقةَهيئةَالتحكيمَواألطراف.

َيمكنهم9ََ َكما َقانوني، َممثل َطريق َعن َأو َشخصيا َإّما َاألطراف مُثل ي 
َين.االستعانةَبمستشار
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 27مادة 

 قفل باب المرافعات وتاريخ تقديم مشاريع أحكام التحكيم

لَفيهاَ َبالمسائلَالتيَسُيفص  َمتعلقة َآخرَجلسة َعقد فيَأقربَوقٍتَممكنَبعد
َإذاَ َالمسائل، َبخصوصَتلك َبها َمسموح َمذكرات َآخر َتقديم َبعد َأو بحكم،

َحصلَذلكَبعدَالجلسةَالمذكورة،َتقومَهيئةَالتحكيم:

َلَبابَالمرافعاتَالخاصةَبالمسائلَالتيَسيتمَالفصلَفيهاَبحكم،َبإعالنَقفَأ(

َالتحكيمََب( َهيئة َفيه َتقدم َتقريبي َبموعد َواألطراف َالعامة َاألمانة بإخطار
للمادةَ َ.55َمشروعَحكمَالتحكيمَإلىَالمحكمةَللموافقةَعليهَوفقاَ 

َأيَدلي َأو َأيَحجة َأو َأيَمذكرة َبابَالمرافعاتَتقديم َقفل َبعد لَوالَيجوز
بخصوصَالمسائلَالتيَسيتمَالفصلَفيهاَبحكمَإالَإذاَطلبتَهيئةَالتحكيمَذلكَ

َأوَسمحتَبه.

 28مادة 

 التدابير التحفظية والوقتية 

َتسلّمها0ََ د َبمجر  َالتحكيم َلهيئة َيجوز َذلك، َغير َاألطرافَعلى َيتفق َلم ما
الملفَأنَتأمر،َبناءَعلىَطلبَأحدَاألطراف،َباتخاذَأيَتدبيرَتحفظيَأوَ

يجوزَلهاَأنَتشترطَالتخاذَمثلَهذاَالتدبيرَأنَيقدمَلهاَوَتيَتراهَمناسبا.وق
َأمرَ َشكل َفي َالتدابير َهذه َوتصدر َمناسبة. َضمانات َله َالطالب الطرف

َمعلل،َأوَفيَشكلَحكمَحسبماَتراهَهيئةَالتحكيمَمالئما.

يجوزَلألطرافَقبلَإرسالَالملفَإلىَهيئةَالتحكيم،َوحتىَبعدَإرسالهَإن9ََ
الظروفَذلك،َاللجوءَإلىَأيَسلطةَقضائيةَمختصةَالتخاذَتدابيرََاقتضت

الَيعدَاللجوءَإلىَسلطةَقضائيةَلطلبَهذهَالتدابيرَأوَوَوقتيةَأوَتحفظية.
لطلبَتنفيذَتدابيرَمماثلةَأمرتَبهاَهيئةَالتحكيمَمخالفةَالتفاقَالتحكيمَأوَ

َويتعينَإخطارَا َالتحكيم. َلصالحياتَهيئة َنفيا َأو َالعامةَتنازالَعنه ألمانة
َوتلتزمَ َتتخذه. َإجراء َوأي َقضائية َسلطة َإلى َيقدم َبأيَطلب َإبطاء دون

َاألمانةَالعامةَبإعالمَهيئةَالتحكيمَبذلك.
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 29مادة 

 محكم الطوارئ

يجوزَللطرفَالذيَيحتاجَلتدابيرَتحفظيةَأوَوقتيةَعاجلةَالَيمكنهاَانتظار0ََ
َ َتحكيم َهيئة َالطارئة)»تشكيل َالتدابير َهذهَ«( َمثل َبطلبَالتخاذ َيتقدم أن

لقواعدَمحكمَالطوارئَالواردَةَفيَالملحقَ .َويقبلَمثلَهذا5َالتدابيرَوفقاَ 
َقبلَإرسالَالم َالعامة َاألمانة َتسلمته َوفقاَ الطلبَفقطَإذا َالتحكيم لفَلهيئة

وبغضَالنظرَعماَإذاَكانَالطرفَالذيَتقدمَبالطلبَكانَقدَقدم06ََللمادةَ
َطلبَالتحكيمَمنَعدمه.َ

يتخذَقرارَمحكمَالطوارئَشكلَأمر.َويلتزمَاألطرافَبتنفيذَأيَأمرَصادر9ََ
َعنَمحكمَالطوارئ.َ

َالصادر5َ َاألمر َيلزم َيعَال َفيما َالتحكيم َهيئة َالطوارئ َمحكم َبأيَن تعلق
َاألمر.َويجوزَلهيئةَالتحكيمَأنَ مسألةَأوَموضوعَأوَنزاعَفصلَفيهَهذا
تقومَبتعديلَأوَإنهاءَأوَإبطالَاألمرَأوَأيَتعديلَطرأَعليهَبواسطةَمحكمَ

َالطوارئ.

تفصلَهيئةَالتحكيمَفيَأيَطلباتَتتعلقَباإلجراءاتَأمامَمحكمَالطوارئ،9ََ
جراءاتَوأيَادعاءاتَتنشأَعنَأوَبماَفيَذلكَإعادةَتوزيعَتكاليفَهذهَاإل

َتتعلقَبااللتزامَأوَعدمَااللتزامَبتنفيذَاألمرَالصادرَعنه.َ

(َوالقواعدَالمنظمةَلمحكمَالطوارئَالواردة9َ)94َ–(0َ)94تطبقَالمواد5ََ
َ َرقم َالملحق 5ََفي َجميعا َعليها َبمحكمَ»)ويطلق َالخاصة األحكام

التحكيمَالموافقَللقواعدََفقطَعلىَاألطرافَالموقعةَعلىَاتفاق«(َالطوارئ
َوالذيَيستندَإليهَطلبَاتخاذَالتدابيرَالطارئةَأوَعلىَمنَيخلفهم.

َالَتنطبقَاألحكامَالخاصةَبمحكمَالطوارئَإذا:6ََ

كانَاتفاقَالتحكيمَالموافقَللقواعدَقدَأبرمَقبلَتاريخَدخولَالقواعدَحيزََأ(َ
َالنفاذ،َ

َخاصةَبمحكمَالطوارئ،َأوَاتفقَاألطرافَعلىَعدمَالخضوعَلألحكامَالَب(

َتنصََج(َ َالتحكيم َتسبق َإجراءاتَأخرى َإلى َاللجوء َاألطرافَعلى اتفق
َعلىَإمكانيةَاتخاذَتدابيرَتحفظيةَأوَوقتيةَأوَأيَإجراءاتَمماثلة.َ
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َطلب7ََ َأيَطرفَمن َمنع َالطوارئَإلى َبمحكم َالخاصة َتهدفَاألحكام ال
قضائيةَمختصةَفيَأيََاتخاذَتدابيرَتحفظيةَأوَوقتيةَعاجلةَمنَأيَسلطة

َماَ َالطلبَإذا َتقديم َبعد َوحتى َالتدابير، َهذه َطلبَالتخاذ َتقديم وقتَقبل
َهذهَ َمثل َاتخاذ َطلب َيعد َوال َللقواعد. َوفقا  َالمالئمة َالظروف توفرت
التدابيرَمنَأيَسلطةَقضائيةَمختصةَإخالال َباتفاقَالتحكيمَأوَتنازال َعنه.َ

الطلبَأوَبأيَتدابيرَتتخذهاَالسلطةََويجبَإخطارَاألمانةَالعامةَبمثلَهذا
َالقضائيةَبدونَأيَتأخير.َ

 
 أحكام التحكيم

َ

 31مادة 

 األجل الّذي يتعين خالله صدور حكم التحكيم النهائي 

َهذا0ََ َسريان َويبدأ َأشهر. َستة َخالل َالنهائي َحكمها َالتحكيم َهيئة تصدر
األجلَمنَتاريخَآخرَتوقيعَلهيئةَالتحكيمَأوَلألطرافَعلىَوثيقةَالمهمة،َ

(،َمنَتاريخَإخطارَهيئةَالتحكيمَمنَقبل5َ)95أوَفيَحالةَتطبيقَالمادةَ
َللمحكمة َويجوز َالمهمة. َلوثيقة َالمحكمة َباعتماد َالعامة َمدةََاألمانة تحديد
َ(.9َ)99مختلفةَبناءَعلىَالجدولَالزمنيَلإلجراءاتَالمعدَوفقاَللمادةَ

َمنَهيئةَالتحكيمَأوَمن9ََ يجوزَللمحكمةَتمديدَاألجلَبناءَعلىَطلبَمعلّل
َتلقاءَنفسهاَإذاَقررتَأنَذلكَضروريا.

 30مادة 

 إصدار حكم التحكيم

َي0َ َمحكم، َمن َأكثر َمن َمكّونة َالتحكيم َهيئة َكانت َالتحكيمَإذا َحكم صدر
َالتحكيمَ َهيئة َرئيس َمن َالحكم َيصدر َاألغلبية، َتتوفر َلم َوإذا باألغلبية.

َوحده.َ

َيجبَأنَيذكرَحكمَالتحكيمَاألسبابَالتيَاستندَإليها.9َ

َيعتبرَحكمَالتحكيمَقدَصدرَفيَمقرَالتحكيمَوفىَالتاريخَالمدونَفيه.5َ
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 32مادة 

 حكم التحكيم باتفاق األطراف

رافَإلىَتسويةَبعدَإرسالَالملفَإلىَهيئةَالتحكيمَوفقاَللمادةَإذاَتوصلَاألط
َطلب06َ َإذا َاألطراف َباتفاق َصادر َحكم َشكل َفي َالتسوية َإثبات َيتم ،

َاألطرافَذلكَووافقتَهيئةَالتحكيم.َ

 33مادة 

 الدراسة المسبقة من المحكمة لحكم التحكيم

َالتحكيمَقبلَتوقيعه.يتعينَعلىَهيئةَالتحكيمَأنَتقّدمَإلىَالمحكمةَمشروعَحكمَ
َأيضا،َدونَالمساسَبماَو للمحكمةَأنَتدخلَتعديالتَتتعلقَبشكلَالحكمَولها

َإلىَمسائلَ َالهيئة َتلفتَانتباه َأن َالنزاع، َفي َالفصل َحرية َمن َالتحكيم لهيئة
َحتىَتوافقَوَتتعلقَبالموضوع. َالتحكيم َمنَهيئة اليجوزَأنَيصدرَأيَحكم

َالمحكمةَعليهَمنَحيثَالشكل.َ

 34مادة 

 إخطار وإيداع والصبغة التنفيذية لحكم التحكيم

د0ََ تخطرَاألمانةَالعامةَاألطرافَبحكمَالتحكيمَالموقعَمنَهيئةَالتحكيمَبمجر 
صدورهَشرطَأنَيكونَاألطرافَأوَأحدهمَقدَسددَمصاريفَالتحكيمَكاملةَ

َإلىَغرفةَالتجارةَالدولية.َ

ألصلَفيَأيَوقتَلمنَيطلبَذلكَيسلّمَاألمينَالعامَنسخاَإضافيةَمطابقةَل9َ
َمنَاألطرافَدونَغيرهم.

(َقدَتنازلواَعنَأيَشكل0َ)59يعتبرَاألطرافَعندَإخطارهمَوفقاَللمادة5ََ
َآخرَلإلخطارَأوَاإليداعَمنَجانبَهيئةَالتحكيم.

تودعَنسخةَأصليةَمنَكلَحكمَتحكيمَصادرَطبقاَلهذهَالقواعدَلدىَاألمانة9ََ
َالعامة.َ

حكيمَواألمانةَالعامةَاألطرافَعلىَتنفيذَأيَإجراءاتَشكليةَتساعدَهيئةَالت5َ
َأخرىَقدَتكونَضرورية.
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يكونَكلَحكمَتحكيمَملزماَلألطراف.َويتعهدَاألطرافَلدىَإحالتهمَالنزاع6ََ
َتأخير،َ َدون َتحكيم َحكم َأي َبتنفيذ َالقواعد َهذه َبموجب َالتحكيم إلى

دودَالتيَيجوزَأنَوُيعتبرونَقدَتنازلواَعنَأيَطريقَللطعنَوذلكَفيَالح
َيكونَفيهاَهذاَالتنازلَصحيحا.َ

 35مادة 

 تصحيح وتفسير حكم التحكيم، إحالة أحكام التحكيم

يجوزَلهيئةَالتحكيمَمنَتلقاءَنفسهاَأنَتصّححَأيَخطأَماديَأوَحسابيَأو0ََ
َشرطَ َالتحكيم َتَفيَحكم َورد َمماثلة َذاتَطبيعة َأيَأخطاء َأو مطبعي

َللموافقةَعليهَخاللَ َالتصحيحَعلىَالمحكمة َاعتبارا30ََعرضَهذا يوما
َمنَتاريخَالحكم.َ

المشارَإليهاَفيَيجبَأنَيقدمَأيَطلبَبتصحيحَأيَخطأَمماثلَلألخطاء9ََ
َ َالمادة َمن َأيَطرفَإلىََ(0)55الفقرة َقبل َمن َالتحكيم َحكم َلتفسير أو

َالنسخَ َوبعدد َالتحكيم، َحكم َتسلمه َمن َيوما َثالثين َخالل َالعامة األمانة
َ َالمادة َفي َإليها0َ)5المذكورة َالطلب َإرسال َبعد َالتحكيم َهيئة َوتمنح .)

َ َعادة َتتعدى َال َقصيرة َمهلة َاآلخر َتسلمه30ََالطرف َتاريخ َمن يوما
َالمتعلقَ َقرارها َمشروع َالتحكيم َهيئة َوتعرض َعليه. َللتعقيب للطلب

يوماَالمواليةَلتاريخَانقضاءَاألجلَالمحدد30ََبالطلبَعلىَالمحكمةَخاللَ
َتحّددهَ َقد َآخر َأيَأجل َخالل َأو َعلىَاألكثر َتعقيبَالطرفَاآلخر لتسلم

َالمحكمة.

َالت5َ َالتحكيمَيصدرَقرارَتصحيحَأوَتفسيرَحكم حكيمَفيَشكلَملحقَلحكم
اَمنه.َوتطبقَأحكامَالموادَ َبحسبَاألحوال.59ََو55َو50َويعّدَجزء 

9ََ َالمواد َأحكام َتطبق َالتحكيم، َهيئة َإلى َحكم َبإحالة َالمحكمة َقيام 50َعند
بحسبَاألحوالَعلىَأيَملحقَأوَحكم55ََإضافةَلهذهَالمادة59ََو55َو

َاإلحالة. َهذه َشروط َبموجب َصادر َأيََتحكيم َاتخاذ َللمحكمة ويجوز
خطواتَالزمةَلتمكينَهيئةَالتحكيمَمنَااللتزامَبشروطَاإلحالةَكماَيجوزَ
َأنَتحددَدفعةَمقدمةَلتغطيةَأيَرسومَأوَنفقاتَإضافيةَلهيئةَالتحكيمَ لها

َوأيَمصاريفَإداريةَإضافيةَخاصةَبغرفةَالتجارةَالدولية.
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 المصاريــف
َ

 36مادة 

 مصاريف التحكيمالدفعة المقّدمة لتغطية 

يجوزَلألمينَالعامَبعدَتسلّمَالطلبَأنَيطلبَمنَالمدعيَتسديدَدفعةَمقّدمة0ََ
َلتغطيةَ َيكفي َبما َقيمتها َتحدد َالتحكيم َمصاريف َحساب َعلى مؤقتة
مصاريفَالتحكيمَإلىَحينَإعدادَوثيقةَالمهمة.َوتعّدَأيَدفعةَمقّدمةَعلىَ

َالم َقبل َمن َجزئيا َتسديدا َالتحكيم َمصاريف َمنَحساب َدفعة َألي دعي
لهذهَالمادةَرقمَ َ.56َالمصاريفَتحددهاَالمحكمةَوفقاَ 

تحددَالمحكمة،َفورَإمكانَذلك،َقيمةَدفعةَالمصاريفَبحيثَتكفيَلتغطية9ََ
َالمتعلقةَ َالدولية َالتجارة َلغرفة َوالنفقاتَاإلدارية أتعابَونفقاتَالمحكمين،
َبموجبَ َالمقدمة َالطلبات َعدا َفيما َإليها، َاألطراف َأحالها َالتي بالطلبات

َ 7ََالمادة َالمادة 1َأو َالمادة َالحالة َهذه َفي َفتطبق َتسديد9َ)56، َويتم .)
َوفقاَ  َالمحكمة َحددتها َالتي َحسابَمصاريفَالتحكيم َعلى َالمقّدمة الدفعة

َ(َمناصفةَبينَالمدعيَوالمدعىَعليه.9)56للمادةَ

5ََ َلطلباتَمقابلةَبموجبَالمادة َالمدعىَعليه َتقديم َيجوز5ََعند أوَغيرها،
َالطلباتَ َمصاريف َحساب َعلى َمنفصلة َمقّدمة َدفعات َتحديد للمحكمة

لباتَالمقابلة.َوعندماَتحددَالمحكمةَدفعاتَمقّدمةَمنفصلةَعلىَحسابَوالط
َالمصاريف،َيسّددَكلَطرفَمقّدمَالمصاريفَالمتعلقةَبطلباته.

تقومَالمحكمةَبتحديدَدفعةَمقّدمة1ََأو7ََعندَتقديمَالطلباتَبموجبَالمادة9ََ
َقرارَ َبموجب َاألطراف َعلى َالمستحقة َالمصاريف َحساب َعلى َأكثر أو

َحسابَالمحكم َعلى َمقّدمة َدفعات َحددت َأن َالمحكمة َلـ َسبق َوإذا ة.
َ َالمادة َلهذه َوفقا  َعلى56َالمصاريف َالمقدمة َالدفعة َهذه َاستبدال َيتم ،

َ َالمادة َلهذه َوفقا  َالمحددة َالمقدمة َبالُدفعات َالمصاريف (.9َ)56حساب
وتعتبرَأيَدفعاتَمقّدمةَعلىَحسابَالمصاريفَقدَسبقَأليَطرفَدفعهاَ

َجزئ َمنَتسديدا َدفعات( َ)أو َدفعة َأي َمن َالطرفَلنصيبه َهذا َقبل َمن يا
َ(.9َ)56المصاريفَالتيَتحددهاَالمحكمةَوفقاَلهذهَالمادةَ
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يجوزَتعديلَقيمةَأيَدفعاتَمقدمةَعلىَحسابَالمصاريفَتكونَالمحكمة5ََ
َ َالمادة َلهذه َوفقا  َحددتها َالتحكيم.56َقد َأثناء َوقت َأي َجميعَوَفي في
َطرف َألي َيجوز َالدفعاتََالحاالت، َمن َآخر َطرف َأي َنصيب تسديد

َالمقّدمةَإذاَتخلّفَالطرفَاآلخرَعنَدفعَنصيبه.

فيَحالةَعدمَااللتزامَبتسديدَالدفعةَالمقّدمةَعلىَحسابَالمصاريف،َيجوز6ََ
لألمينَالعام،َبعدَالتشاورَمعَهيئةَالتحكيم،َأنَيطلبَمنهاَتعليقَعملهاَوأنَ

َ َعن َتقل َال َمهلة َوبانقض05َتحدد َالطلباتَيوما، َتعتبر َالمهلة َهذه اء
َفيَ َالمتخلف َالطرف َرغب َوإذا َمسحوبة. َالمتأخرة َبالدفعة المتعلقة
َللبتَفيَ َالمذكورة َخاللَالمدة َطلبا َأنَيقدم َفعليه َاإلجراء، َهذا معارضة
َتقديمَ َإعادة َالطرفَالمعنيَمن َمنع َيجوز َوال َالمحكمة. َقبل َمن المسألة

َإج َخالل َمن َالحق َتاريخ َفي َالطلبات َهذاَنفس َبسبب َأخرى راءات
َالسحب.َ

إذاَتمّسكَأحدَاألطرافَبالمقاصةَبخصوصَأيَطلب،َتؤخذَهذهَالمقاصة7ََ
َبنفسَ َالتحكيم َمصاريف َلتغطية َالمقدمة َالدفعة َتحديد َعند َاالعتبار بعين
الطريقةَالمنطبقةَعلىَالطلبَالمستقلَمادامتَقدَتتطلبَمنَهيئةَالتحكيمَ

َالنظرَفيَمسائلَإضافية.

 37مادة 

 القرار المتعلق بمصاريف التحكيم

َوالنفقاتَاإلدارية0ََ َومصاريفهم، َأتعابَالمحكمين َمصاريفَالتحكيم تشمل
َلجدولَالحسابَالمعمولَ َالمحكمةَوفقا َالتيَتحددها َالدولية َالتجارة لغرفة
َهيئةَ َوتشملَكذلكَأتعابَالخبراءَالذينَتعينهم بهَوقتَالبدءَفيَالتحكيم،

َوكذلك َومصاريفهم َمنََالتحكيم َوغيرها َالمعقولة َالقانونية المصاريف
َالمصاريفَالتيَتكبدتهاَاألطرافَفيَالتحكيم.َ

يجوزَللمحكمةَأنَتحددَأتعابَالمحكمَأوَالمحكمينَبمبلغَأعلىَأوَأدنىَمن9ََ
المبلغَالذيَسينتجَعنَتطبيقَالشريحةَالمعنيةَعلىَأنَيكونَذلكَضرورياَ

َنتيجةَلظروفَالدعوىَاالستثنائية.َ
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زَلهيئةَالتحكيمَفيَأيَوقتَأثناءَإجراءاتَالتحكيمَاتخاذَأيَقراراتَيجو5َ
تتعلقَبمصاريفَأخرىَغيرَتلكَالتيَتحددهاَالمحكمة،َكماَيجوزَلهاَأنَ

َتأمرَبالدفع.َ

يحددَالحكمَالنهائيَمصاريفَالتحكيمَويقررَمنَيتحملهاَمنَاألطرافَأو9ََ
َالنسبةَالتيَيتحملهاَاألطرافَمنَتلكَالمصاريف.َ

عندَاتخاذَالقراراتَالمتعلقةَبالمصاريف،َيجوزَلهيئةَالتحكيمَأنَتأخذَبعين5ََ
االعتبارَالظروفَالتيَتعتبرهاَذاتَصلة،َبماَفيَذلكَمدىَقيامَكلَطرفَ

َبالسيرَفيَالتحكيمَبطريقةَسريعةَواقتصادية.َ

فيَحالةَسحبَكافةَالطلباتَأوَإنهاءَالتحكيمَقبلَصدورَحكمَنهائي،َتحدد6ََ
َالخاصةََالمحكمة َاإلدارية َوالنفقات َبالمحكمين َالخاصة َوالنفقات الرسوم

بغرفةَالتجارةَالدولية.َوإذاَلمَيتفقَاألطرافَعلىَتقسيمَمصاريفَالتحكيمَ
َالتحكيمَ َتفصلَهيئة َبالمصاريف، َالمتعلقة َاألمورَاألخرىَذاتَالصلة أو
َلمَتكنَهيئةَالتحكيمَقدَتشكلتَفيَوقتَالسحبَ َالمسائل.َوإذا أوَفيَهذه

اإلنهاء،َيجوزَأليَطرفَأنَيطلبَمنَالمحكمةَأنَتستكملَتشكيلَهيئةَ
َالقراراتَالمتعلقةَ َاتخاذ َالتحكيم َلهيئة َبحيثَيتسنى َللقواعد، َوفقا  التحكيم

َبالمصاريف.

 
 أحكام متنوعة

َ

 38مادة 

 تعديل اآلجال

َهذه0ََ َفي َالمحددة َاآلجال َمختلف َاختصار َعلى َاالتفاق َلألطراف يجوز
الَينفذَأيَاتفاقَمنَهذاَالنوعَإذاَماَأبرمَبعدَتشكيلَهيئةَالتحكيمَالقواعد.َو

َإالَبموافقتها.

(َمنَتلقاءَنفسها0َ)51يجوزَللمحكمةَتمديدَأيَأجلَتمَتعديلهَوفقاَللمادة9ََ
َمنَ َوالمحكمة َالتحكيم َهيئة َتتمكن َكي َضروريا َذلك َأن َقررت إذا

َاالضطالعَبمسؤولياتهمَوفقَهذهَالقواعد.َ
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 39مادة 

 لتنازل ا

تعدَمتابعةَأيَطرفَللتحكيمَدونَإبداءَاعتراضهَعلىَأيَإخفاقَفيَااللتزامَ
بأحكامَهذهَالقواعدَأوَبأيَقواعدَواجبةَالتطبيقَعلىَاإلجراءاتَأوَبأيَأوامرَ
تصدرهاَهيئةَالتحكيمَأوَبمقتضياتَوادرةَفيَاتفاقَالتحكيمَبخصوصَتشكيلَ

َنهَعنَحقهَفيَاالعتراض.هيئةَالتحكيمَأوَسيرَاإلجراءات،َتنازالَم

 41مادة 

 تحديد المسؤولية

َالمحكمونَأوَأيَشخصَمعينَمنَقبلَهيئةَالتحكيمَأوَمحكمَالطوارئَ الَُيْسأل 
َاللجانَ َأو َلديها َوالعاملون َالدولية َالتجارة َغرفة َأو َوأعضاؤها َالمحكمة أو
الوطنيةَوالمجموعاتَأوَالعاملونَبهاَأوَممثلوهاَأمامَأيَشخصَعنَأيَعملَ

َي َالتي َالحالة َعدا َفيما َبالتحكيم َمتعلق َامتناع َالمسؤوليةَأو َتحديد َفيها كون
َمحظوراَبموجبَالقانونَواجبَالتطبيق.َ

 40مادة 

 قاعدة عامة

َتنصَ َلم َما َفيَكل َالقواعد َروحَهذه َبمراعاة َالتحكيم َوهيئة َالمحكمة تلتزم
عليهَصراحة،َوتبذالنَقصارىَجهدهماَلضمانَصدورَحكمَتحكيمَقابلَللتنفيذَ

َقانونا.
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 اسي للمحكمة الدولّية للتحكيمالنظام األس – 0ملحق رقم 
 

 0مادة 

 المهمة

«(َالمحكمة)»تختصَالمحكمةَالدولّيةَللتحكيمَالتابعةَلغرفةَالتجارةَالدولية0ََ
َبجميعَ َوتتمتع َالدولية، َالتجارة َغرفة َتحكيم َقواعد َتطبيق بضمان

َالصالحياتَالالزمةَلهذاَالغرض.

9ََ َباعتبارها َتام َباستقالل َمهامها َالمحكمة َغرفةَتباشر َعن َمستقلة مؤسسة
َالتجارةَالدوليةَوأجهزتها.

َالدولية5ََ َالتجارة َلغرفة َالوطنية َاللجان َعن َمستقلون َالمحكمة أعضاء
َوالمجموعات.َ

 2مادة 

 تشكيل المحكمة

مناوبينَ)ويشارََتتألفَالمحكمةَمنَرئيس،َونوابَرئيس،َوأعضاءَوأعضاء
تساعدَالمحكمةَفيَأداءَعملهاَاألمانةَالعامةَ«(.َأعضاء»إليهمَجميعاَبتعبيرَ

َ«(.األمانةَالعامةَللمحكمة)»التابعةَلهاَ

 3مادة 

 التعيين

َعلى0ََ َبناء َالدولية َالتجارة َلغرفة َالمجلسَالعالمي َقبل َالرئيسَمن ينتخب
َة.توصيةَمنَالمجلسَالتنفيذيَلغرفةَالتجارةَالدولي

َالدوليةَنوابَرئيسَالمحكمةَمنَبين9ََ يعينَالمجلسَالعالميَلغرفةَالتجارة
َأعضاءَالمحكمةَأوَمنَغيرهم.
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َالدوليةَبناء5ََ يعينَأعضاءَالمحكمةَمنَقبلَالمجلسَالعالميَلغرفةَالتجارة
علىَاقتراحَاللجانَالوطنيةَأوَالمجموعات،َعلىَأنَتعينَكلَلجنةَوطنيةَ

َأوَمجموعةَعضواَواحدا.

َرئيس9ََ َاقتراح َعلى َبناء َمناوبين َأعضاء َيعين َأن َللمجلسَالعالمي يجوز
َالمحكمة.

تكونَفترةَالعضويةَلجميعَاألعضاء،َبماَفيَذلك،َوألغراضَهذهَالفقرة،5ََ
الرئيسَونوابَالرئيس،َثالثَسنوات.َوإذاَلمَيعدَباستطاعةَأحدَاألعضاءَ

َللفتر َله َخلفا َالمجلسَالعالمي َيعين َبمهامه، َبناءَالقيام َويجوز َالمتبقية. ة
علىَتوصيةَمنَالمجلسَالتنفيذيَتمديدَفترةَعضويةَأّيَعضوَألكثرَمنَ

َثالثَسنواتَبقرارَمنَالمجلسَالعالمي.

 4مادة 

 اجتماع المحكمة بكامل أعضائها

َبرئاسةَرئيسَالمحكمةَأوَمنَيعينهَمنَنوابهَ َالمحكمةَبكاملَأعضائها تنعقد
َالمحك َمداوالت َوتصح َغيابه. َعلىَحال َأعضاء َستة َبحضور َجرت َإذا مة

َالرئيس،َ َنائب َللرئيسَأو َويكون َاألصوات، َبأغلبية َالقرارات َوتتخذ األقل.
َبحسبَاألحوال،َالصوتَالمرجحَعندَتساويَاألصوات.

 5مادة 

 اللجان المصغرة

َيجوزَللمحكمةَأنَتشكلَلجنةَواحدةَأوَعدةَلجانَوتحددَوظائفهاَوتنظيمها.

 6مادة 

 السرّية 

َ َبأيَلعمل َالعمل َيشاركَفيَهذا َمن َعلىَكل َويتعين َسرية َطبيعة المحكمة
صفةَكانتَمراعاةَهذهَالطبيعة.َوتضعَالمحكمةَالقواعدَالخاصةَباألشخاصَ
َلهمَ َواألشخاصَالمسموح َولجانها َالمحكمة َاجتماعات َحضور َيمكنهم الذين

َباإلطالعَعلىَالموادَالمتعلقةَبأعمالَالمحكمةَوأمانتهاَالعامة.َ
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 7مادة 

 تعديل قواعد التحكيم

يقدمَاقتراحَمنَقبلَالمحكمةَلتعديلَالقواعدَإلىَلجنةَالتحكيمَوالتسويةَالوديةَ
َالدوليةَ أي للنزاعاتَوذلك َالتجارة َعلىَالمجلسَالتنفيذيَلغرفة قبلَعرضه

يجوزَللمحكمة،َبغيةَأخذَالتطوراتَفيَمجالَتكنولوجياَوَللنظرَفيَاعتماده،
َ من5ََالمعلوماتَبعينَاالعتبار،َأنَتقترحَتعديلَأوَإضافةَإلىَأحكامَالمادة

 القواعدَأوَأيَأحكامَأخرىَذاتَصلةَدونَعرضَهذاَاالقتراحَعلىَاللجنة.

َ

 النظام الداخلي للمحكمة الدولّية للتحكيم – 2ملحق رقم 

 
 0مادة 

 السرية لعمل المحكمة الدولّية للتحكيم الطبيعة

َرئيسَالمحكمة0ََ َإلى َالمحكمة َأعضاء َتعبير َيشير َالملحق، ألغراضَهذا
َونوابَرئيسَالمحكمة.

َلجان9ََ َفي َأو َأعضائها َبكامل َاجتمعت َسواء َالمحكمة، َجلسات تقتصر
َمصغرة،َعلىَأعضائهاَوعلىَاألمانةَالعامة.

5ََ َفي َالمحكمة َلـرئيس َيجوز َذلك َأشخاصاَمع َيدعو َأن َاستثنائية حاالت
َسريةَ َاحترام َاألشخاص َهؤالء َعلى َويجب َالجلسات. َلحضور آخرين

َأعمالَالمحكمة.

الَتسلمَالوثائقَالمقدمةَللمحكمةَأوَالوثائقَالتيَتصدرَعنهاَأوَعنَاألمانة9ََ
َولـأمانتهاَ َالمحكمة َألعضاء َإال َالمحكمة، َعمل َإجراءات َأثناء العامة

َالذينَأجازَلهمَالرئيسَحضورَجلساتَالمحكمة.ََالعامة،َولألشخاص

َبأبحاث5ََ َالقائمين َللباحثين َيأذن َأن َالعام َلألمين َأو َلـرئيسَالمحكمة يجوز
ذاتَطابعَأكاديميَباإلطالعَعلىَأحكامَالتحكيمَوغيرهاَمنَالوثائقَذاتَ
َوالمستنداتَ َوالمراسالت َوالتقارير َالمذكرات َعدا َفيما َالعامة، المصلحة

َنَاألطرافَفيَإطارَإجراءاتَالتحكيم.المقدمةَم
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َتعهدَالمستفيدَمنهَباحترامَسريةَالوثائقَالتي6ََ َاإلذنَإالَإذا والَيعطىَهذا
َوباالمتناعَعنَنشرَأيَنصَمبنيَعلىَالمعلوماتَ يتاحَلهَالطالعَعليها
َالتيَتتضمنهاَقبلَعرضَالنصَعلىَاألمينَالعامَللمحكمةَللموافقةَعليه.َ

َيتعلقَبكلَقضيةَتحالَإلىَتحتفظَاألمانةَا7َ لعامةَفيَأرشيفَالمحكمةَفيما
َوقراراتَالمحكمةَ َالمهمة َووثيقة َالتحكيم َبأحكام َبموجبَالقواعد التحكيم

َوكذلكَنسخَمنَمراسالتَاألمانةَالعامة.َ

يجوزَإتالفَأيَمستنداتَأوَمخاطباتَأوَمراسالتَمقدمةَمنَاألطراف1ََ
محكم،َخاللَمهلةَتحددهاَاألمانةََأوَمنَالمحكمينَماَلمَيتقدمَأيَطرفَأو

َوالمراسالت.َ َوالمخاطبات َالمستندات َهذه َالسترداد َكتابي َبطلب العامة،
ويسددَذلكَالمحكمَأوَذلكَالطرفَالمصاريفَوالنفقاتَالمترتبةَعنَاستردَ

َادَهذهَالمستندات.َ

 2مادة 

مشاركة أعضاء المحكمة الدولّية للتحكيم في التحكيم لدى غرفة التجارة 
 لدوليةا

َالعملَكمحكمينَأوَمستشارين0ََ َالعامة الَيحقَللرئيسَأوَألعضاءَاألمانة
َفيَالدعاوىَالمعروضةَللتحكيمَلدىَغرفةَالتجارةَالدولية.َ

الَيجوزَللمحكمةَأنَتعينَأحدَنوابَالرئيسَأوَأعضاءَالمحكمةَكمحكمين.9ََ
لكنَيجوزَاقتراحَتكليفهمَبهذهَالمهامَبواسطةَطرفَأوَأكثرَأوَبموجبَإيَ

َإجراءَآخرَاتفقَعليهَاألطراف،َبشرطَتثبيتهمَمنَالمحكمة.َ

عندماَيكونَالرئيسَأوَأحدَنوابَالرئيسَأوَعضوَمنَأعضاءَالمحكمةَأو5ََ
َمعروضةَاأل َتحكيم َبإجراءات َكانت، َصفة َبأي َعالقة، َعلى َالعامة مانة

َالعالقةَ َعلمهَ بهذه َبمجرد َيبادر َأن َمنهم َأي َعلى َيكون َالمحكمة، على
َبإعالمَاألمينَالعامَللمحكمةَبها.

والَيحضرَهذاَالشخصَفيَجلسةَالمحكمةَفيَأيَوقتَتقومَفيهَالمحكمة9ََ
َفيَهذاَبالنظرَفيَالدعوىَوالَيشاركَفيَمناقش َقراراتَالمحكمة اتَأو

َالشأن.َ

َبهذه5ََ َتتعلق َمعلومات َأو َوثائق َأو َمواد َأي َالشخص َهذا َيتلقى وال
َاإلجراءات.
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 3مادة 

اللجان الوطنية ومجموعات غرفة التجارة و العالقات بين أعضاء المحكمة
 الدولية

َومجموعات0ََ َالوطنية َاللجان َعن َتلك، َبصفتهم َالمحكمة، َأعضاء يستقل
َ َلغرفةَغرفة َالعالمي َالمجلس َعلى َتعيينهم َاقترحت َالتي َالدولية التجارة

َالتجارةَالدولية.

َيلتزمَأعضاءَالمحكمةَإزاءَاللجانَالوطنيةَوالمجموعات9ََ فضالَعنَذلك،
َعليهاَ َاطلعوا َمحددة َبقضايا َمتعلقة َمعلومات َأي َسرية َبحفظ المذكورة

َرئيسَالم َطلبَمنهم َإذا َإال َالمحكمة َفي َأعضاء َنائبَبصفتهم َأو حكمة
َإرسالَمعلوماتَإلىَ َالعام َأمينها َالمفوضَمنَالرئيسَأو رئيسَالمحكمة

َاللجنةَالوطنيةَأوَالمجموعاتَالمعنية.َ

 4مادة 

 اللجان المصغرة

(َمنَالقواعدَوالمادة9َ)0تقومَالمحكمةَبتكوينَلجنةَمصغرةَعمالَبالمادة0ََ
َ(.0منَالقانونَاألساسيَللمحكمةَ)الملحقَرقم5ََ

ألفَاللجنةَمنَرئيسَوعضوينَعلىَاألقل.َيرأسَاللجنةَرئيسَالمحكمة.َتت9َ
ويجوزَللرئيسَعندَغيابهَأوَبناءَعلىَطلبهَأنَيكلفَأحدَنوابهَأوَيكلف،َ
فيَظلَظروفَاستثنائية،َعضواَآخرَمنَأعضاءَالمحكمةَبرئاسةَاللجنةَ

َالمصغرة.َ

َبينَنوابَالرئيس5ََ َاآلخرينَمن َالمحكمةَعضويَاللجنة َبينَتعين َمن أو
َبكاملَ َاجتماع َكل َفي َالمحكمة َوتعين َاآلخرين. َالمحكمة َأعضاء سائر
أعضائهاَاالعضاءَالمكلفينَبحضورَاجتماعاتَاللجنةَالمصغرةَالتيَستعقدَ

َقبلَاالجتماعَالمواليَللمحكمةَبكاملَأعضائها.

َالنصابَمكتمال9ََ َويعد َمنَرئيسها َعلىَدعوة َبناء َالمصغرة َاللجنة تجتمع
َين.بحضورَعضو

َتحددَالمحكمةَالقراراتَالتيَيجوزَللجنةَالمصغرةَاتخاذها.َأ(5َ
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َتتخذَقراراتَاللجنةَالمصغرةَباإلجماع.َب(َ

إذاَتعذرَعلىَاللجنةَالمصغرةَاتخاذَقرارَأوَرأتَاالمتناعَعنَاتخاذه،ََج(َ
َللمحكمةَ َقادم َاجتماع َأول َفي َللنظر َالمسألة َالمصغرة َاللجنة تحيل

َبأيَاقتراحاتَتراهاَمناسبة.َبكاملَأعضائهاَمشفوعا

َبكاملََد(َ َللمحكمة َاجتماع َإلىَأول َقراراتها َبرفع َالمصغرة َاللجنة تلتزم
َأعضائها.

 5مادة 

 األمانة العامة للمحكمة

فيَحالةَغيابَاألمينَالعامَأوَبناءَعلىَطلبه،َيقومَاألمينَالعامَالمساعد0ََ
َ َالقضايا َإحالة َسلطة َبمباشرة َالعام َالمستشار َالمحكمةو/أو اعتمادَوَإلى

المحكمينَوالمصادقةَعلىَنسخَأحكامَالتحكيمَوالمطالبةَبتسديدَدفعةَأوليةَ
َ َالمادة َفي َالمنصوصَعليها َحسابَمصاريفَالتحكيم المادةَوَ(5)6من

َ(َمنَالقواعد.0)56المادةَوَ(9)59المادةَوَ(9)05

9ََ َوغيرها َمذكرات َتصدر َأن َالمحكمة َبموافقة َالعامة، َلألمانة منَيجوز
َلحسنَ َضروريا َذلك َرأت َكلما َأو َوالمحكمين َاألطراف َإلعالم الوثائق

َإدارةَإجراءاتَالتحكيم.َ

يجوزَإنشاءَمكاتبَلألمانةَالعامةَخارجَمقرَغرفةَالتجارةَالدولية.َوتحتفظ5ََ
َتقديمَ َيجوز َالعام. َاألمين َقبل َمن َالمعينة َالمكاتب َبقائمة َالعامة األمانة

َ َاألمانة َإلى َلألمانةَطلباتَالتحكيم َيجوز َكما َمكاتبها، َمن َأّي َفي العامة
العامةَأداءَوظائفهاَطبقاَللقواعدَفيَأّيَمنَمكاتبها،َوفقا َلتعليماتَاألمينَ

َالعامَأوَاألمينَالعامَالمساعدَأوَالمستشارَالعام.

 6مادة 

 الدراسة المسبقة لألحكام

َ َللمادة َطبقا َاألحكام َلمشاريع َالمسبقة َدراستها َتراعي55ََعند َالقواعد، من
 المحكمةَبقدرَاإلمكانَالنصوصَاآلمرةَالمتعلقةَبمقرَالتحكيم.

َ
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 مصاريف وأتعاب التحكيم – 3ملحق رقم 
َ

 0مادة 

 الدفعة المقدمة على حساب مصاريف التحكيم

يرفقَبكلَطلبَللبدءَفيَالتحكيمَبموجبَالقواعدَرسومَرفعَالدعوىَبقيمة0ََ
َهذ3,000َ َويكون َأمريكي. َوُيعتبرَدوالر َلالسترداد َقابل َغير َالمبلغ ا

منَحصةَالمدعيَفيَالدفعةَالمقدمةَعلىَحسابَمصاريفَالتحكيم.َ َجزءاَ 

الَينبغي،َعادة ،َأنَتتجاوزَالدفعةَالمقدمةَعلىَحسابَالمصاريفَالمبدئية،9ََ
َ َللمادة َطبقا  َاألمينَالعام َمجموعَالنفقات0َ)56التيَيحددها َمنَالقواعد )

َفيَ َمبين َهو َ)كما َلألتعاب َاألدنى َوالحد َالدولية َالتجارة َلغرفة اإلدارية
َونفقاتَهيئةَ َالطلب، َعلىَقيمة َوالذيَيحتسبَباإلعتماد َالالحق( الجدول
َوإذاَ َالمهمة. َوثيقة َإعداد َعن َوالناتجة َلالسترداد َالقابلة َالمتوقعة التحكيم

يحددَاألمينَالعامَبصورةَتقديريةَالدفعةَالمقدمةَتعذرَاحتسابَهذاَالمبلغ،َ
علىَحسابَالمصاريفَالمبدئيةَويعتبرَماَيدفعهَالمدعيَجزءا َمنَحصتهَ

َمنَالدفعةَالمقدمةَعلىَحسابَالمصاريفَالذيَتحددهاَالمحكمة.َ

(َمنَالقواعد6َ)56وفقا َللمادةََ–بصفةَعامةََ–يتعينَعلىَهيئةَالتحكيم5ََ
دتَالدفعةَالمقدمةَأنَتباشرَالنظرَفيَ الطلبات،َاألصليةَوالمقابلة،َالتيَُسدِّ

َأوَ َالمهمة َوثيقة َتوقيع َعقب َوذلك َفقط، َبشأنها َالمصاريف َحساب على
َاعتمادهاَمنَقبلَالمحكمةَوبعدَوضعَالجدولَالزمنيَلإلجراءات.

للمادة9ََ (9َ)56(َأو9َ)56يشملَمقدمَالمصاريفَالذيَتحددهَالمحكمةَطبقاَ 
م،َمنَالقواعدَ أتعابَالمحكمَأوَالمحكمينَالمشارَإليهمَفيماَبعدَباسمَالمحكِّ

وأيَنفقاتَمتعلقةَبالتحكيمَيتحملهاَالمحكم،َوالنفقاتَاإلداريةَلغرفةَالتجارةَ
َالدولية.

يلتزمَكلَطرفَبدفعَحصتهَمنَالمجموعَالكليَللدفعةَالمقدمةَعلىَحساب5ََ
منَالدفعةَالمقدمةَعلىَالمصاريفَنقدا ،َإاّلَأنهَإذاَزادتَحصةَأيَطرفَ

َ َعن َالمصاريف 500,000ََحساب َأمريكي َاألدنى)»دوالر ،َ«(الحد
يجوزَلذلكَالطرفَتقديمَضمانَبنكيَلتغطيةَهذهَالزيادة.َويجوزَللمحكمةَ

لتقديرها. َتعديلَالحدَاألدنىَفيَأيَوقٍتَوفقاَ 
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َعلىَحسابَالمصاريفَأو6ََ َالدفعاتَالمقدمة َبتسديد َاإلذن َللمحكمة يجوز
َالتيََحصة َالشروط َمراعاة َمع َالدفعاتَعلىَأقساط، أيَطرفَمنَهذه

َلغرفةَ َإضافية َإدارية َنفقات َتسديد َذلك َفي َبما َمناسبة، َالمحكمة تراها
َالتجارةَالدولية.

َمنَدفعةَمقدمَالمصاريفَالتيَحددتها7ََ إذاَسددَأحدَاألطرافَحصتهَكاملة 
الجزءَالغيرَمدفوعََ(َمنَالنظامَأنَيسدد5)56المحكمةَجازَلهَوفقاَللمادةَ

َمنَالدفعةَالمستحقةَعلىَالطرفَالمتخلفَفيَصورةَضمانَبنكي.

َللمادة1ََ َعلىَحسابَالمصاريفَطبقا َدفعاتَمنفصلة َالمحكمة َتحدد عندما
(َمنَالقواعد،َيكونَلألمانةَالعامةَأنَتطلبَمنَكلَطرفَعلىَحدة5َ)56

َدفعَقيمةَالدفعةَالمتعلقةَبطلبهَ)أوَطلباته(.

َنتج4َ َعلىَحسابَالمصاريفَأنََإذا َالمنفصلة َالدفعاتَالمقدمة َتحديد عن
تتجاوزَقيمتهاَقيمةَالدفعةَالمنفصلةَالمحددةَبالنسبةَلطلبَأيٍَمنَاألطرافَ
نصفَالقيمةَاإلجماليةَللدفعةَالمحددةَسلفاَ)بالنسبةَلنفسَالطلباتَاألصليةَ

َالزي َهذه َقيمة َتغطية َفيجوز َالمنفصلة(، َالدفعات َمحل َعنَوالمقابلة ادة
طريقَتقديمَضمانَمصرفي،َوإذاَزادَمبلغَالدفعةَالمقدمةَالمنفصلةَالحقاَ

َفيجبَتأديةَنصفَقيمةَالزيادةَعلىَاألقلَنقدا .

تحددَاألمانةَالعامةَالشروطَالتيَتحكمَجميعَالضماناتَالمصرفيةَالتيَقد01َ
َيقدمهاَاألطرافَطبقاَللنصوصَالسابقة.َ

(َمنَالقواعد،َيجوزَتعديلَالدفعة5َ)56كماَهوَمنصوصَعليهَفيَالمادة00َ
علىَحسابَالمصاريفَفيَأيَمرحلةَمنَمراحلَالتحكيم،َوخاصةَبغرضَ
األخذَبعينَاالعتبارَكلَتغييرَفيَالمبلغَالمتنازعَعليهَأوَتعديلَفيَالقيمةَ

َالمقدرةَلنفقاتَالمحكمَأوَتزايدَفيَتعقيدَوصعوبةَإجراءاتَالتحكيم.َ

تَاختبارَأمرتَبهاَهيئةَالتحكيم،َيدفعَاألطرافَقبلَالبدءَفيَأيَاجراءا09
َالتحكيم َهيئة َالمصاريفَتحددها َحساب َعلى َمقدمة َدفعة َمنهم َواحد َأو

َهيئةَو َتحددها َكما َللخبير َالمقدرة َوالنفقات َاألتعاب َلتغطية َكافية تكون
َلهذهَ َاألطراف َتسديد َمن َتتأكد َأن َالتحكيم َهيئة َعلى َويتعين التحكيم.

َاألتعابَوالنفقات.

َفوائد05َ َأي َالمصاريف َحساب َعلى َكدفعات َالمسددة َالمبالغ َعن َتنتج ال
َبالنسبةَلألطرافَأوَالمحكم.
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 2مادة 

 األتعابو المصاريف

(َمنَالقواعد،َتحددَالمحكمةَأتعاب9َ)57دونَاإلخاللَبماَوردَفيَالمادة0ََ
َلم َإذا َتراهَمناسبا  َلما َأوَوفقا  َإلىَالجدولَالمبينَأدناه يكنََالمحكمَاستنادا 

َقدرَالمبلغَالمتنازعَعليهَمحددا .

َالمحكم9ََ َجهد َالمحكم َأتعاب َتحديدها َلدى َاالعتبار َبعين َالمحكمة تأخذ
َاإلجراءات َوسرعة َيقضيه َالذي َوالوقت َالنزاعَوَوكفاءته َتعقيد مدى

َإلىَ َالمحكمة َتصل َبحيث َالتحكيم، َحكم َمشروع َتقديم َلتوقيت واحترامه
وعة،َأوَمبلغَيزيدَعنَتلكَالحدودَأوَتحديدَمبلغَيقعَضمنَالحدودَالموض

َ َبالمادة َ)المدرجة َاالستثنائية َالظروف َظل َفي َمن9َ)57ينقصَعنها )
َالقواعد(.َ

إذاَماَُعرضَالنزاعَعلىَأكثرَمنَمحكم،َيكونَللمحكمةَوفقاَلتقديرهاَأن5ََ
تزيدَفيَمقدارَالمبلغَاإلجماليَلألتعابَعلىَأالَيتجاوزَفيَاألحوالَالعاديةَ

َعافَأتعابَمحكمَواحد.ثالثةَأض

تنفردَالمحكمةَبتحديدَأتعابَونفقاتَالمحكمَوفقاَلماَتتطلبهَالقواعد.َوتكون9ََ
َاألتعابَ َخصوص َفي َوالمحكمين َاألطراف َبين َمنفصلة َترتيبات أي

َمخالفةَللقواعد.َ

َلكلَدعوىَتحكيمية5ََ َالدولية َالتجارة َلغرفة َالنفقاتَاإلدارية َالمحكمة تحدد
َالوارد َالمتنازعَعليهََحسبَالجدول َالمبلغ َكان َإذا َلتقديرها َوفقا َأو أدناه

غيرَمحدد.َويجوزَللمحكمةَإذاَماَاقتضتَذلكَظروفَاستثنائيةَأنَتحددَ
النفقاتَاإلداريةَلغرفةَالتجارةَالدوليةَبمبلغَأدنىَأوَأعلىَمنَالمبلغَالناتجَ

ََعنَتطبيقَالجدولَعلىَأالَتتجاوزَعادة َالحدَاألقصىَالواردَبالجدول.

َمن6ََ َجزء َتسديد َتطلب َأن َالتحكيم، َخالل َوقت َأي َفي َللمحكمة، يجوز
َقدمتهاَ َقد َالتي َالخدمات َمقابل َالدولية َالتجارة َلغرفة َاإلدارية النفقات

َالمحكمةَواألمانةَالعامة.

َالمصاريف7ََ َإلى َباإلضافة َإدارية َنفقات َتسديد َتطلب َأن َللمحكمة يجوز
َكش َاإلدارية َالمصاريف َجدول َفي َعلىَالواردة َبناء َالتحكيم َلتعليق رٍط

َطلبَاألطرافَأوَواحدَمنهمَوبموافقةَاآلخر.َ
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َنفقات1ََ َالمحكمة َتحدد َنهائي، َتحكيم َحكم َإصدار َقبل َالتحكيم َانتهى إذا
َلتقديرها ،َ َوفقا َالدولية َالتجارة َلغرفة َوالنفقاتَاإلدارية المحكمينَوأتعابهم

َإجراءات َبلغتها َالتي َالمرحلة َاالعتبار َبعين َظروفََآخذة َوأي التحكيم
َأخرىَمؤثرة.

َالمصاريف4ََ َحساب َمن َكدفعة َبتسديده َقاموا َمبلغ َأي َاألطراف َإلى ُيرد
َبعينَ َاألخذ َمع َالمحكمة، َتحددها َالتي َالتحكيم َمصاريف َقيمته ت تعد 

َاالعتبارَالمبالغَالمدفوعة.

(َمنَالقواعدَأوَفيَحالةَاإلحالة9َ)55فيَحالةَتقديمَطلبَبموجبَالمادة10َ
َ َمقدمة9َ)55بموجبَالمادة َدفعة َتحدد َأن َللمحكمة َيجوز َالقواعد، َمن )

لتغطيةَاألتعابَوالنفقاتَاإلضافيةَلهيئةَالتحكيمَوالنفقاتَاإلداريةَاإلضافيةَ
َإلىَ َالتحكيم َأنَتعلقَإرسالَالطلبَإلىَهيئة َولها َالدولية، َالتجارة لغرفة

َا َالتجارة َوبالكاملَلغرفة َنقدا  َالُدفعة َالمحكمةَحينَدفعَهذه َوتحدد لدولية.
وفقا َلتقديرهاَتكاليفَاإلجراءاتَالتيَتعقبَالتقدمَبطلبَأوَإحالة،َبماَفيَ

َالدولية،َ ذلك َالتجارة َلغرفة َاإلدارية َوالنفقات َللمحكم َمحتملة َأتعاب أي
 وقتَموافقتهاَعلىَقرارَهيئةَالتحكيم.

َإ00 َباإلضافة َنفقاتَإدارية َتطلبَتسديد َأن َالعامة َلألمانة َالنفقاتَيجوز لى
المبيَّنةَفيَجدولَالنفقاتَاإلداريةَمقابلَأيَنفقاتَمتعلقةَبأحدَالطلباتَوفقاَ 

َ(َمنَالقواعد.5)59للمادةَ

َبغرفة09َ َالخاصة َالوساطة َبإجراءاتَتسويةَبموجبَقواعد َسبقَالتحكيم إذا
َالمبلغَ َضمن َاإلجراءات َهذه َمثل َلتغطية َدفعت َالتي َالدولية التجارة

 داريةََلغرفةَالتجارةَالدوليةَمنَأجلَالتحكيم.المطلوبَكنفقاتَإ

َأوَأي05َ َالمضافة َعلىَالقيمة َأيَضريبة َللمحكم َالمدفوعة الَتشملَالمبالغ
َالمحكم.َ َأتعاب َعلى َمفروضة َتكون َأخرى َرسوم َأو َأعباء َأو ضرائب
،َمسألةَاستردادَ ويلتزمَاألطرافَبتسديدَهذهَالضرائبَأوَاألعباء.َغيرَأن 

َسومَتبقىَمنَالمسائلَالمتروكةَللمحكمَواألطراف.هذهَالضرائبَوالر

يجوزَأنَتخضعَأيَنفقاتَإداريةَلغرفةَالتجارةَالدوليةَلضريبةَعلىَالقيمة09َ
للمعدلَالمعمولَبه. َالمضافةَأوَأعباءَأخرىَمماثلةَوفقاَ 
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 3مادة 

 غرفة التجارة الدولية كسلطة تعيين

الدوليةَللتصرفَكسلطةَتعيينَيعاملَأيَطلبَيسلمَلهيئةَتابعةَلغرفةَالتجارةَ
لقواعدَغرفةَالتجارةَالدوليةَكسلطةَتعيينَفيَإجراءاتَالتحكيمَالخاضعةَ وفقاَ 
لقواعدَلجنةَاألممَالمتحدةَللقانونَالتجاريَالدوليَ)األونسيترال(َأوَغيرَذلكَ

دوالر5٫111ََمنَإجراءاتَالتحكيمَالحر،َويكونَالطلبَمرفقاَبرسومَقدرهاَ
َيكنَالرسمَوَةَلالسترداد.أمريكيَغيرَقابل َلم َإلىَالطلبَما َاالستجابة الَتتم

َالدوليةَحريةَتحديدَالنفقاتَاإلداريةَ المذكورَمرفقا َبه.َوتكونَلغرفةَالتجارة
َالنفقاتَ َتكونَهذه َويجبَأن َأيَخدماتَإضافية، َلقاء َالدولية َالتجارة لغرفة

َاألحو َفي َتتعدى َوأال َالمقدمة َالخدمات َمع َمتناسبة َالعادية،َاإلدارية ال
َدوالرَأمريكي.01٫111ََ

 4مادة 

 جدول حساب المصاريف اإلدارية وأتعاب المحكم

َأدناه،0ََ َالمبين َالمحكم َوأتعاب َاإلدارية َالمصاريف َحساب َجدول يطبق
ةَجانفيَ علىَكلَتحكيمَيبدأَفيَهذاَالتاريخَأوَبعده9109ََاعتبارا َمنَغر 

َعد.بغضَالنظرَعنَالنسخةَالمطبقةَعليهَمنَالقوا

لحسابَالنفقاتَاإلداريةَلغرفةَالتجارةَالدوليةَوأتعابَالمحكم،َُتجمعَالمبالغ9ََ
المحسوبةَلكلَالشرائحَالمتتاليةَللمقدارَالمتنازعَعليه،َإالَأنهَإذاَزادَالمبلغَ

َ َعلى َعليه َاإلجمالية511ََالمتنازع َالقيمة َفتحدد َأمريكي، َدوالر مليون
دوالر005٫905ََوليةَبمبلغَثابتَمقدارهَللنفقاتَاإلداريةَلغرفةَالتجارةَالد

َأمريكي.

أليٍََمنَملحقات5ََ ُتسددَكافةَالمبالغَالتيَتحددهاَالمحكمةَأوَالتيَُتحددَوفقاَ 
َالحالةَيجوزَ َلمَيمنعَالقانونَذلك،َوفيَهذه القواعدَبالدوالرَاألمريكيَما
َلدفع َتطبيقَجدولَحسابَمختلفَوترتيباتَمختلفة َالدولية َالتجارة َلغرفة

 الرسومَبعملةَأخرى.
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 أ مصاريف إدارية

 عليه )بالدوالر األمريكي( المبلغ المتنازع مصاريف إدارية *

َدوالر5٫111َ 51٫111َحتىَ

9٫75%َ 011٫111َ إلى 51٫110منَ

9٫55%َ 911٫111َ إلى 011٫110منَ

9٫14%َ 511٫111َ إلى 911٫110منَ

0٫50%َ 0٫111٫111َ إلى 511٫110منَ

1٫45%َ 9٫111٫111َ إلى 0٫111٫110منَ

1٫96%َ 5٫111٫111َ إلى 9٫111٫110منَ

1٫95%َ 01٫111٫111َ إلى 5٫111٫110منَ

1٫01%َ 51٫111٫111َ إلى01٫111٫110َمنَ

1٫14%َ 51٫111٫111َ إلى 51٫111٫110منَ

1٫10%َ 11٫111٫111َ إلى 51٫111٫110منَ

1٫1155%َ 511٫111٫111َ إلى 11٫111٫110منَ

َدوالر005٫905َ 511٫111٫111َمنَأكبرَ

َ َرقم َالصفحة َفي َالمنشور َالجدول َيبين َالمثال ،47* َسيبل َفقط،َ على والتوضيح
َالمصاريفَاإلداريةَبالدوالرَاألمريكيَبعدَإجراءَحساباتَدقيقة.َ

 

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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أتعاب المحكم ب   

 األجور **
 المبلغ المتنازع عليه )بالدوالر األمريكي(

 حد أدنى حد أقصى

01٫1911%َ َدوالر5٫111َ 51٫111َحتىَ

05٫5611%َ 9٫6511%َ 011٫111َ إلى 51٫110منَ

7٫6151%َ 0٫9501%َ 911٫111ََ إلى 011٫110منَ

6٫1571%َ 0٫5671%َ 511٫111ََ إلى 911٫110منَ

9٫1911%َ 1٫4591%َ 0٫111٫111ََ إلى 511٫110منَ

5٫6191%َ 1٫6141%َ 9٫111٫111ََ إلى 0٫111٫110منَ

0٫5401%َ 1٫5751%َ 5٫111٫111ََ إلى 9٫111٫110منَ

1٫4011%َ 1٫0911%َ 01٫111٫111ََ إلى 5٫111٫110منَ

1٫9901%َ 1٫1691%َ 51٫111٫111ََ إلى01٫111٫110َمنَ

1٫9911%َ 1٫1541%َ 51٫111٫111ََ إلى 51٫111٫110منَ

1٫0571%َ 1٫1551%َ 11٫111٫111ََ إلى 51٫111٫110منَ

1٫0051%َ 1٫1901%َ 011٫111٫111ََ إلى 11٫111٫110منَ

1٫1511%َ 1٫1001%َ 511٫111٫111ََ إلى 011٫111٫110منَ

1٫1911%َ 1٫1011%َ 511٫111٫111َمنَأكبرَ

،َعلىَسيبلَالمثالَوالتوضيحَفقط،َأتعاب48َيبينَالجدولَالمنشورَفيَالصفحةَرقمََ**
َالمحكمَبالدوالرَاألمريكيَبعدَإجراءَحساباتَدقيقة.

َ

َ

َ

َ

َ
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 عليه المبلغ المتنازع * إدارية مصاريف أ

 األمريكي بالدوالر األمريكي بالدوالر

5٫111َ  51٫111حتىَ

َعن5٫111ََ+9٫75%ََ َالزائد منَالمبلغ
51٫111َ

011٫111َ إلى 51٫110منَ

َعن5٫565ََ+9٫55%ََ َالزائد منَالمبلغ
011٫111َ

911٫111َ إلى 011٫110منَ

َعن7٫145ََ+9٫14%ََ َالزائد منَالمبلغ
911٫111َ

511٫111َ إلى 911٫110منَ

منَالمبلغَالزائدَعن09٫065ََ+0٫50%ََ
511٫111َ

0٫111٫111َ إلى 511٫110منَ

منَالمبلغَالزائدَعن90٫705ََ+1٫45%ََ
0٫111٫111َ

9٫111٫111َ إلى 0٫111٫110منَ

منَالمبلغَالزائدَعن50٫905ََ+1٫96%ََ
9٫111٫111َ

5٫111٫111َ إلى 9٫111٫110منَ

منَالمبلغَالزائدَعن95٫105ََ+1٫95%ََ
5٫111٫111َ

01٫111٫111َ إلى 5٫111٫110منَ

منَالمبلغَالزائدَعن57٫505ََ+1٫01%ََ
01٫111٫111َ

51٫111٫111َ إلى01٫111٫110َمنَ

منَالمبلغَالزائدَعن77٫505ََ+1٫14%ََ
51٫111٫111َ

51٫111٫111َ إلى 51٫111٫110منَ

منَالمبلغَالزائدَعن45٫505ََ+1٫10%ََ
51٫111٫111َ

11٫111٫111َ إلى 51٫111٫110منَ

منَالمبلغَالزائد41٫505ََ+1٫1155%ََ
11٫111٫111َعنَ

011٫111٫111َ إلى 11٫111٫110منَ

منَالمبلغَالزائد44٫905ََ+1٫1155%ََ
011٫111٫111َعنَ

511٫111٫111َ إلى 011٫111٫110منَ

005٫905َ  511٫111٫111أكبرَمنَ

َ 45 انظرَالصفحةَرقم * 
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  عليه المبلغ المتنازع **المحكم أتعاب ب

 األمريكي بالدوالر
 األمريكي بالدوالر

 حد أدنى حد أقصى

َمنَقيمةَالنزاع01٫1911%َ 5٫111َ 51٫111َحتىَ

منَالمبلغ4٫101ََ+05٫5611%ََ

51٫111َالزائدَعنَ

منَالمبلغ5٫111ََ+9٫6511%ََ

51٫111َالزائدَعنَ

َ إلى 51٫110منَ

011٫111َ

منَالمبلغ05٫749ََ+7٫6151%ََ

011٫111َالزائدَعنَ

منَالمبلغ9٫595ََ+0٫9501%ََ

011٫111َالزائدَعنَ

َ إلى011٫110منَ

 911٫111َ

منَالمبلغ95٫974ََ+6٫1571%ََ

911٫111َالزائدَعنَ

منَالمبلغ5٫756ََ+0٫5671%ََ

911٫111َالزائدَعنَ

َ إلى 911٫110منَ

511٫111َ

منَالمبلغ95٫441ََ+9٫1911%ََ

511٫111َالزائدَعنَ

منَالمبلغ4٫157ََ+1٫4591%ََ

511٫111َالزائدَعنَ

َ إلى 511٫110منَ

0٫111٫111َ

منَالمبلغ69٫051ََ+5٫6191%ََ

0٫111٫111َالزائدَعنَ

من09٫697ََ+1٫6141%ََ

0٫111٫111َالمبلغَالزائدَعنَ

َ إلى0٫111٫110منَ

 9٫111٫111َ

منَالمبلغ011٫071ََ+0٫5401%ََ

9٫111٫111َالزائدَعنَ

من90٫507ََ+1٫5751%ََ

9٫111٫111َالمبلغَالزائدَعنَ

َ إلى 9٫111٫110منَ

5٫111٫111َ

منَالمبلغ090٫411ََ+1٫4011%ََ

5٫111٫111َالزائدَعنَ

من59٫767ََ+1٫0911%ََ

5٫111٫111َالمبلغَالزائدَعنَ

َ إلى5٫111٫110منَ

 01٫111٫111َ

منَالمبلغ017٫911ََ+1٫9901%ََ

01٫111٫111َالزائدَعنَ

من54٫067ََ+1٫1691%ََ

01٫111٫111َالمبلغَالزائدَعنَ

 إلى01٫111٫110َمنَ

51٫111٫111َ

منَالمبلغ955٫611ََ+1٫9911%ََ

51٫111٫111َالزائدَعنَ

من50٫467ََ+1٫1541%ََ

51٫111٫111َالمبلغَالزائدَعنَ

َ إلى51٫111٫110منَ

51٫111٫111َ

منَالمبلغ910٫911ََ+1٫0571%ََ

51٫111٫111َالزائدَعنَ

من65٫767ََ+1٫1551%ََ

51٫111٫111َالمبلغَالزائدَعنَ

َ إلى51٫111٫110منَ

 11٫111٫111َ

منَالمبلغ591٫511ََ+1٫0051%ََ

11٫111٫111َالزائدَعنَ

من75٫667ََ+1٫1901%ََ

11٫111٫111َالمبلغَالزائدَعنَ

َ إلى 1٫111٫1108منَ

011٫111٫111َ

منَالمبلغ550٫511ََ+1٫1511%ََ

011٫111٫111َالزائدَعنَ

من77٫167ََ+1٫1001%ََ

011٫111٫111َالمبلغَالزائدَعنَ

َ إلى011٫111٫110منَ

 511٫111٫111َ

منَالمبلغ515٫511ََ+1٫1911%ََ

511٫111٫111َالزائدَعنَ

من090٫167ََ+1٫1011%ََ

511٫111٫111َالمبلغَالزائدَعنَ
511٫111٫111َمنَ

َ 46**َانظرَالصفحةَرقم
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 آليات تسيير القضّية – 4ملحق رقم 
َ

َالتيَ َالقضّية َعلىَآلياتَتسيير َيليَأمثلة َواألطرافَفيما َالتحكيم يمكنَلهيئة
َللتحكمَفيَالوقت المصاريف.َتشتركَجميعَالدعاوىَفيَالتركيزَوَاستخدامها

َالوقت َفي َالمالئم َالتحكم َأهمية َفيَوَعلى َاألهمية َهذه َتزيد َبل المصاريف.
َفيهاَ َيتناسب َأن َينبغي َوالتي َالمنخفضة َالقيمة َوذات َالمعقدة َغير الدعاوى

َنزاع.الوقتَوالنفقاتَمعَرهانَال

تقسيمَاإلجراءاتَأوَإصدارَحكمَجزئيَأوَأحكامَجزئيةَفيَالنقاطَالرئيسيةََأ(
َالدعوىَ َفي َفاعلية َأكثر َتسوية َإلى َذلك َيؤدي َأن َالمتوقع َمن َكان إذا

َالمطروحة.َ

َتحديدَالمسائلَالتيَمنَالممكنَتسويتهاَباالتفاقَبينَاألطرافَأوَخبرائهم.ََب(

ََج( َُيفصل َالتي َالمسائل َاالعتمادَتحديد َدون َالمستنداتَفقط َإلى َاستنادا  فيها
َعلىَاألدلةَالشفاهيةَأوَالمرافعاتَالقانونيةَأثناءَالجلسة.

َتقديمَاألدلةَالتوثيقية:َد(

مطالبةَاألطرافَبتقديمَمذكراتهمَمشفوعةَبالمستنداتَالتيَيستندونََ(0)َ
َإليها،َ

َالمستنداتََ(9)َ َطلباتَلتوفير َفيَتفاديَقدرَاإلمكانَتوجيه َالتحكم بغية
َالمصاريف،َوَالوقت

َمالئما،ََ(5)َ َالمستندات َلتقديم َطلبات َتوجيه َفيها د َُيع  َالتي َالقضايا في
يتعينَأنَتقتصرَهذهَالطلباتَعلىَطلبَالمستنداتَأوَأنواعَالمستنداتَ

َالمتصلةَبالقضيةَوالمحددةَلمآلها،

َتحديدَآجالَمعقولةَلتقديمَالمستندات،َ(9)َ

َالمستنداتَلتيسيرَحلَالمسائلَالمتصلةَبطلبَاستخدامَجدوَ(5)َ لَلتقديم
َتقديمَالمستندات.َ

الشفاهيةَوَتحديدَطولَونطاقَالمذكراتَالمكتوبةَوأدلةَالشهودَالكتابيةَمنهاَه(
للتكرارَوللتركيزَعلىَالمسائلَالرئيسية.َ َ)شهودَالواقعةَوالخبراء(َتفادياَ 
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َكوَو( َ)فيديو َالمرئي َالمؤتمر َتقنيات َالجلساتَوَنفرنس(استخدام الهاتفَفي
َواستخدامَ َالحضور، َفيها َيتعين َال َالتي َالجلسات َمن َوغيرها اإلجرائية
َبينَ َاإلنترنت َشبكة َعبر َباالتصال َتسمح َالتي َالمعلومات تكنولوجيا

َاألطرافَوهيئةَالتحكيمَواألمانةَالعامةَللمحكمة.

الجلسةَواالتفاقََتنظيمَاجتماعَمعَهيئةَالتحكيمَقبلَالجلسةَلمناقشةَترتيباتَز(
َالتيَ َالمسائل َإلى َاألطراف َانتباه َتلفت َأن َالتحكيم َلهيئة َويمكن عليها،

َترغبَأنَُيركِّزواَعليهاَأثناءَالجلسة.َ

 ح(َتسويةَالنزاعات:َ

َمنهَعنَطريق0َ) (َإعالمَاألطرافَأنهَفيَمقدورهمَتسويةَالنزاعَأوَجزءا
ومنها،َعلىَسبيلََالتفاوضَأوَبأيَطريقةَمنَطرقَتسويةَالنزاعاتَوديا

 المثال،َالوساطةَبموجبَقواعدَالوساطةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدولية.

يجوزَلهيئةَالتحكيمَأنَتتخذَخطواتَتهدفَإلىَتيسيرَتسويةَالنزاعَمتىَ (9)َ
َليكونَأيَوَاتفقَاألطراف َالتحكيمَعلىَذلك،َشرطَبذلَكلَالجهود هيئة

َحكمَصادرَعنَالهيئةَقابلَللتنفيذَقانونا.َ

وتوجدَآلياتَإضافيةَمنصوصَعليهاَفيَالنشرياتَالصادرةَعنَغرفةَالتجارةَ
َ.َ«المصاريفَفيَالتحكيموَفيَالوقت التحكم»الدوليةَبعنوان:َ
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 قواعد محكم الطوارئ – 5ملحق رقم 

  0مادة 

 التقدم بطلب التخاذ إجراءات الطوارئ 

َالطوارئَبموجب0ََ َإلىَمحكم َاللجوء َالطرفَالذيَيرغبَفي َعلى يتعين
َ َبطلب94ََالمادة َأنَيتقدم َالقواعد َالدولية َالتجارة َتحكيمَغرفة منَقواعد

إلىَاألمانةَالعامةَفيَأيَ«(َطلبَاتخاذَالتدابير)»التخاذَتدابيرَالطوارئَ
َالملحق َفي َللمحكمة َالداخلي َالنظام َيحددها َالتي َمكاتبها لمرفقَا9ََمن

َبـالقواعد.

مَطلبَاتخاذَالتدابيرَفيَنسخَكافيةَإلعطاءَنسخةَلكلَطرفَباإلضافة9ََ ُيقدَّ
 إلىَنسخةَلمحكمَالطوارئَوأخرىَلألمانةَالعامة.

َ

َيتضمنَطلبَاتخاذَالتدابيرَالمعلوماتَالتالية:5َ

األسماءَالكاملةَلألطرافَوأوصافهم،َوعناوينهمَوغيرَذلكَمنَبياناتََأ(َ
َبهم،االتصالَ

َوبياناتََب(َ َوعنوانه، َالطالب، َيمثل َالكاملَأليَشخصَ)أشخاص( االسم
َاالتصالَبه،

َاتخاذََج(َ َطلب َبـ َالتقدم َإلى َأفضت َالتي َوالمالبسات َللظروف وصف
عَأنَُيحالَعلىَالتحكيم،َ َالتدابير،َووصفَللنزاعَالُمحالَأوَالُمزم 

َبيانَبتدابيرَالطوارئَالملتمسة،َد(َ

َالتيَه(َ َالََاألسباب َعاجلة َتحفظية َأو َوقتية َتدابير َطلبَاتخاذ تَإلى أد 
َتحتملَاالنتظارَلحينَتشكيلَهيئةَتحكيم،

َأيَاتفاقاتَذاتَصلة،َوباألخصَاتفاقَالتحكيم،َو(َ

َولغةََز(َ َالتطبيق، َواجبة َالقانون َوقواعد َالتحكيم، َمقر َبشأن َاتفاق أي
َالتحكيم،

َ(َالملحق،0)7سندَتسديدَالمبلغَالمشارَإليهَفيَالمادةََح(َ
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َسبقََط(َ َوالتي َاألساسي، َبالنزاع َتتعلق َمذكرات َوأي َتحكيم َطلب أي
َأطرافَاإلجراءاتَأمامَ َأيَطرفَمن َمن َالعامة َاألمانة َإلى تقديمها

َمحكمَالطوارئَقبلَالتقدمَبطلبَاتخاذَالتدابير.َ

يجوزَأنَيحتويَطلبَاتخاذَالتدابيرَعلىَأيَمستنداتَأوَمعلوماتَأخرىَ
َلبَمالئمةَأوَقدَُتساِهمَبفعاليةَفيَطلبَاتخاذَالتدابير.يعتبرهاَالطا

رَطلبَاتخاذَالتدابيرَبلغةَالتحكيمَإذاَكانَاألطرافَقدَاتفقواَعليها،َأو9ََ ُيحرَّ
َبلغةَاتفاقَالتحكيمَفيَحالةَغيابَاتفاقَاألطرافَعلىَلغةَالتحكيم.َ

5ََ َالمحكمة َرئيس َفيها َيرى َالتي َالحالة َالرئيس)»في )»َ إلىَاستنادا 
المعلوماتَالواردةَفيَطلبَاتخاذَالتدابير،َأنَأحكامَمحكمَالطوارئَتسريَ

َ َالمادة َإلى َالعامة6َ)94وَ(5)94باإلشارة َاألمانة َترسل َالقواعد، َمن )
َالطرفَاآلخرَ َإلى َبه َوالمستنداتَالمرفقة َالتدابير َطلبَاتخاذ َمن نسخة

َاأل َتبلغ َذلك، َغير َالرئيس َفيها َيرى َالتي َالحالة َفي َالعامةَللرد. مانة
َيتعلقَببعضَأوَ األطرافَأنَاإلجراءاتَأمامَمحكمَالطوارئَلنَتتمَفيما

َُترِسلَنسخةَمنَطلبَاتخاذَالتدابيرَإليهمَللعلمَبه.وَجميعَاألطراف

َالعامة6ََ َاألمانة َتتسلم َلم َالطوارئَإذا َمحكم َالرئيسَاإلجراءاتَأمام ُينهي
َ َمنَالطالبَخالل َمنَاستالم01َطلبَالتحكيم َلـطلبََأيام َالعامة األمانة

َاتخاذَالتدابير،َإالَإذاَقررَمحكمَالطوارئَضرورةَالتمديدَفيَالمهلة.َ

 2مادة 

 تعيين محكم الطوارئ وإرسال الملف

ُيعيِّنَالرئيسَمحكمَطوارئَفيَأقصرَوقتَممكن،َوعادةَخاللَيومينَمن0ََ
َتاريخَاستالمَاألمانةَالعامةَلطلبَاتخاذَالتدابير.َ

الَيجوزَتعيينَمحكمَالطوارئَبعدَإرسالَالملفَإلىَهيئةَالتحكيمَبموجب9ََ
َ َالطوارئَالُمعيَّنَقبلَإرسالَالملف06ََالمادة َويحتفظَمحكم منَالقواعد.

َالمادةَ َحددته َالذي َاألجل َخالل َأمر َإصدار َبصالحية َالتحكيم َهيئة إلى
َ(َمنَهذاَالملحق.9َ)6
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5ََ َمحكم َتعيين َفور َالعامة َاألمانة َالتعيينتخطر َبهذا َاألطراف َالطوارئ
فيماَبعد،َتقدمَجميعَالمخاطباتَالمكتوبةَمنَاألطرافَوَُترِسلَإليهَالملف.و

إلىَمحكمَالطوارئَمباشرةَمعَصورةَإلىَالطرفَاآلخرَوأخرىَلألمانةَ
لَإلىَاألمانةَالعامةَنسخةَمنَأيَمراسالتَكتابي ةَمنَمحكمَوَالعامة. ُترس 

َالطوارئَإلىَاألطراف.َ

َاألطراف9ََ َعن َومستقال  َمحايدا  َيظل َوأن َالطوارئ َمحكم َيكون َأن يجب
َالمعنيةَبالنزاع.

ُيوقِّعَمحكمَالطوارئَالمحتملَقبلَتعيينهَعلىَإقرارَبقبولهَالتعيينَوبتفرغه5ََ
َوحيادهَواستقالليته.َتزودَاألمانةَالعامةَاألطرافَبنسخةَمنَهذاَاإلقرار.َ

َفي6ََ َالطوارئَكمحكم َيتعلقَبالنزاعَالذيَأفضىَالَيعملَمحكم أيَتحكيم
َإلىَتقديمَطلبَاتخاذَالتدابير.

 3مادة 

 الَتجريح في محكم الطوارئ

َالطوارئَخالل0ََ َالطرف3ََيتعينَطلبَالتجريحَفيَمحكم أيامَمنَاستالم
َهذاَ َعلم َتاريخ َمن َأو َالطوارئ َمحكم َبتعيين َإخطارا  َالتجريح طالب

َالتاريخََالطرفَبالوقائعَوالمالبساتَالتيَيستند َكانَهذا َالتجريحَإذا إليها
علىَاستالمَاإلخطارَالمشارَإليه. َالحقاَ 

تفصلَالمحكمةَفيَطلبَالتجريحَبعدَأنَتتيحَاألمانةَالعامةَالفرصةَأمام9ََ
َفيَ َكتابيا  َللتعقيب َاألطرافَاألخرى َأو َوالطرفَاآلخر َالطوارئ محكم

َظرفَأجلَمناسب.

  4مادة 

 محكم الطوارئمكان انعقاد اإلجراءات أمام 

َانعقاد0ََ َمكان َهو َالمقر َهذا َيكون َالتحكيم، َمقر َعلى َاألطراف َاتفق إذا
َُيعيِّنَ َاألطراف، َاتفاق َغياب َحالة َفي َالطوارئ. َمحكم َأمام اإلجراءات
َالطوارئَدونَالمساسَبتحديدَ َاإلجراءاتَأمامَمحكم الرئيسَمكانَانعقاد

َ(َمنَالقواعد.0)01مقرَالتحكيمَبموجبَالمادةَ
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يجوزَعقدَاالجتماعاتَمعَمحكمَالطوارئَعنَطريقَحضورَاألشخاص9ََ
َالمرئيَ َالمؤتمر َطريق َعن َأو َمالئما، َالمحكم َيعتبره َمكان َأي َفي ذاتيا

َ)فيديوَكونفرنس(َأوَعنَطريقَالهاتفَأوَوسائلَاالتصالَالمماثلة.

 5مادة 

 اإلجراءات 

لإلجراءاتَفيَأقصرَوقتَممكن،َعادة0ََ يضعَمحكمَالطوارئَجدولَزمنياَ 
(َمنَهذا3َ)9منَإرسالَالملفَإلىَمحكمَالطوارئَبموجبَالمادة2ََبعدَ

َالملحق.

َأخذ9ََ َمع َمالئمة، َيعتبرها َالتي َبالطريقة َاإلجراءات َالطوارئ َمحكم يدير
َوف َاالعتبار. َبعين َاستعجاله َومدى َالتدابير َاتخاذ َطلب َجميعَطبيعة ي

َوحياد َبنزاهة َالطوارئ َيتصرفَمحكم َكلَوَاألحوال، َمنَحصول يتأكد
َطرفَعلىَفرصةَمعقولةَلعرضَدعواه.

 6مادة 

 األمر

(َمنَالقواعد،َي صدرَقرارَمحكمَالطوارئَفيَشكلَأمر9َ)94وفقاَللمادة0ََ
َ«(.األمر)»

يقّررَمحكمَالطوارئَفيَاألمرَالذيَيصدرهَمقبوليةَطلبَاتخاذَالتدابيرَمن9ََ
َ َبموجبَالمادة َفي0َ)94عدمها َيقررَبشأنَاختصاصه َكما َمنَالقواعد )

َاتخاذَأوامرَتدابيرَالطوارئ.َ

َاألمر5ََ َويكون َإليها. َاستند َالتي َاألسباب َفيه َوتذكر َكتابيا َاألمر يصدر
َمؤرخاَوموقعاَمنَمحكمَالطوارئ.

يوما َمنَتاريخَإرسالَالملفَإلىَمحكم15ََي صُدرَاألمرَفيَأجلَأقصاه9ََ
َالملحق.5)9الطوارئَبموجبَالمادةَ يجوزَللرئيسَتمديدَهذهَوَ(َمنَهذا

َقررَ َإذا َنفسه َالطوارئَأوَمنَتلقاء َمنَمحكم االجلَبموجبَطلبَمعلّل
َالرئيسَضرورةَذلك.
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5ََ َالطوارئَخاللَاألجلَالمحدد َيتعينَعلىَمحكم َمنَهذا9َ)6فيَالمادة )
الملحقَأنَُيرِسلَاألمرَإلىَاألطراف،َمعَإرسالَنسخةَإلىَاألمانةَالعامةَ

التيَوَ(َمنَالقواعد9)5بأيَوسيلةَمنَوسائلَاالتصالَالتيَتجيزهاَالمادةَ
َيرىَمحكمَالطوارئَأنهاَتكفلَاالستالمَالسريعَلألمر.

لألطرافَعند:6َ َالَيكونَاألمرَملزماَ 

(َمن6َ)0لرئيسَلإلجراءاتَأمامَمحكمَالطوارئَبموجبَالمادةَإنهاءَاَأ(َ
َهذاَالملحق،

من5ََقبولَالمحكمةَطلبَالتجريحَفيَمحكمَالطوارئَبموجبَالمادةَ َب(َ
َهذاَالملحق،

إصدارَهيئةَالتحكيمَحكمهاَالنهائي،َماَلمَتقررَهيئةَالتحكيمَغيرَذلكََج(َ
َصراحة،َ

َالتحكيمَقبلَصدورَحكمَنهائي.أوَسحبَجميعَالطلباتَأوَإنهاءََد(َ

يجوزَلمحكمَالطوارئَأنَيعلقَاألمرَعلىَالشروطَالتيَيراهاَمناسبة،َبما7ََ
َفيَذلكَطلبَتقديمَضمانَمناسب.َ

بناءَعلىَطلبَمعلّلَمنَأحدَاألطرافَومقّدمَقبلَإرسالَالملفَإلىَهيئة1ََ
َ َالمادة َوفق َُيعد06َََّالتحكيم َالطوارئَأن َلمحكم َيجوز َالقواعد، َأوَمن ل
َُينهيَأوَُيبطلَاألمر.

 7مادة 

 مصاريف اإلجراءات أمام محكم الطوارئ

قدره0ََ دوالرَأمريكي؛َمكوناَمن40,000ََيتعينَعلىَالطالبَأنَيسددَمبلغاَ 
َالدولية،10,000َ َالتجارة َلغرفة َاإلدارية َللنفقات َأمريكي َدوالر

َالرغم30,000ََو َوعلى َونفقاته. َالطوارئ َألتعابَمحكم َأمريكي دوالر
(َمنَهذاَالملحق،َالَيتمَاإلخطارَبـَطلبَاتخاذَالتدابيرَإال5َ)0منَالمادةَ

َدوالرَأمريكي.40,000ََبعدَاستالمَاألمانةَالعامةَلمبلغَ
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يجوزَللرئيسَفيَأيَوقتَأثناءَاإلجراءاتَأمامَمحكمَالطوارئَأنَيقرر9ََ
محكمَالطوارئَأوَالنفقاتَاإلداريةَلغرفةَالتجارةَالدوليةَعلىََزيادةَأتعاب

أنَيراعي،َمنَبينَاالعتبارات،َطبيعةَالدعوىَوطبيعةَالعملَالذيَقامَبهَ
َيسددَ َلم َوإذا َالعامةَوحجمه. َوالرئيسَواألمانة َالطوارئَوالمحكمة محكم

المهلةَالطرفَالذيَتقدمَبـَطلبَاتخاذَالتدابيرَالزيادةَفيَالمصاريفَخاللَ
َالتيَحددتهاَاألمانةَالعامة،َيعتبرَطلبَاتخاذَالتدابيرَمسحوبا.َ

َالطرف5ََ َوُيعيِّن َالطوارئ َمحكم َأمام َاإلجراءات َمصاريف َاألمر يحدد
َبهاَ َسيتحاصص َالتي َالكيفية َأو َالمصاريف َهذه َتحمل َعليه الواجب

َاألطرافَهذهَالمصاريف.َ

9ََ َالطوارئ َمحكم َأمام َاإلجراءات َمصاريف َلغرفةَتشمل َاإلدارية النفقات
َونفقاته َالطوارئ َمحكم َوأتعاب َالدولية، َالقانونيةَوَالتجارة المصاريف

َتسييرَوَالمعقولة َأجل َمن َاألطراف َيتكبدها َالتي َاألخرى المصاريف
َاإلجراءاتَأمامَمحكمَالطوارئ.

ذَفيهاَاإلجراءاتَأمامَمحكمَالطوارئَبموجبَالمادة5ََ فيَالحالةَالتيَلمَُتتخ 
َم5)0 َاألمر،َ( َإصدار َاإلجراءاتَقبل َأنهيتَهذه َإذا َأو َالملحق، َهذا ن

َجميعَ َوفي َوجد. َإن َالطالب، َإلى َارجاعه َالواجب َالمبلغ َالرئيس يحدد
دوالرَأمريكيَنظيرَالنفقاتَاإلداريةَلغرفة5,000ََالحاالتَالَُيستردَمبلغَ

َالتجارةَالدولية.َ

 8مادة 

 قاعدة عامة

بَتقديره،َبشأنَكافةَاألمورَالمتعلقةَبإدارةَللرئيسَسلطةَاتخاذَالقرار،َحس0َ
َفيَ َالنصَصراحة ضَلها َيتعر  َالطوارئَوالتيَلم َمحكم اإلجراءاتَأمام

َهذاَالملحق.

َيكون9ََ َأليَسببَمنَاألسباب، َعلىَطلبه َبناء َغيابَالرئيسَأو فيَحالة
َأليَمنَنوابَرئيسَالمحكمةَسلطةَاتخاذَالقراراتَنيابةَعنَالرئيس.

َبشأنهاَفيَاألمورَا5َ َيرد َالطوارئَوالتيَلم َباإلجراءاتَأمامَمحكم لمتعلقة
َالطوارئَ َومحكم َوالرئيس َالمحكمة َتلتزم َالملحق، َهذا َفي نصَصريح

 بمراعاةَروحَالقواعدَوهذاَالملحق.َ
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 بنود التحكيم بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية
 

َفيَ َالدولية َالتجارة َغرفة َتحكيم َإلى َاالشارة َفي َالراغبين َاألطراف ينصح
 عقودهمَباختيارَالبندَالنموذجيَالمدرجَأدناه.َ

 

 الخاص بتحكيم غرفة التجارة الدولية  النموذجيالبند 

َبموجبَ َبه َتتعلق َأو َالعقد َهذا َعن َتنشأ َالتي َالنزاعات َجميع َفي َالبت يقع
قواعدَالتحكيمَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدوليةَباإلعتمادَعلىَمحكمَأوَأكثرَيقعَ

َ.ََتعيينهمَوفقاَلهذهَالقواعد

 

يكونَلألطرافَكاملَالحريةَفيَتعديلَالبندَبماَيتماشىَمعَظروفهمَالخاصة.َ
 َ:المثاليمكنهمَعلىَسبيلَ

َالخاصةَ َالتحكيم َأنَقواعد َالمحكمينَبما َفيَالتنصيصَعلىَعدد أنَيرغبوا
بغرفةَالتجارةَالدوليةَتحتويَعلىَقرينةَتؤيدَاعتمادَمحكمَمنفردَكماَيمكنَأنَ
يرغبواَفيَالتنصيصَعلىَمكانَولغةَالتحكيمَوالقانونَالمنطبقَعلىَالوقائع.َ

َالتج َبغرفة َالخاصة َالتحكيم َقواعد َاألطرافَفيَالَتحد َمنَحرية َالدولية ارة
َاختيارَمكانَولغةَالتحكيمَوالقانونَالمنطبقَعلىَالعقد.َ

َ

َيجبَعلىَاألطرافَالحرصَعلىَتجنبَأيَغموضَفيَ َتكييفَالبند، عند
صياغةَالبند.َفصياغةَالبندَبطريقةَغيرَواضحةَستؤديَإلىَااللتباسَوالتأخيرَ

َزاعَللخطر.َكماَيمكنَأنَتعيقَأوَتعرضَعمليةَتسويةَالن

 

يجبَعلىَاألطرافَكذلكَأنَيأخذواَبعينَاالعتبارَكلَالعواملَالتيَقدَتؤثرَ
َكلَ َالعوامل َهذه َتشمل َالمنطبق. َالقانون َبموجب َللتنفيذ َالبند َقابلية على
َأماكنَالتنفيذَ َومكانَأو َفيَمكانَالتحكيم َتوجد َالتيَقد المقتضياتَاإللزامية

 المتوقعة.ََ
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التجارة الدولية دون االستعانة بخدمات محكم  اللجوء إلى تحكيم غرفة
 الطوارئ

َ

َالطوارئَ َبمحكم َالخاصة َاللجوءَإلىَاألحكام َرغبَاألطرافَفيَاستبعاد إذا
ذلكَبإضافةَالعباراتَالتاليةَوَفينبغيَعليهمَأنَيختارواَصراحةَعدمَإعمالها

َإلىَالبندَالمذكورَأعاله:

 الَتنطبقَاألحكامَالخاصةَبمحكمَالطوارئ.

 

 البنود المتعلقة بالتدرج

دَبهاَمآلَ يمكنَاعتمادَتحكيمَغرفةَالتجارةَالدوليةَكالوسيلةَالنهائيةَالتيَسيتحد 
ذلكَبعدَمحاولةَالتسويةَباالعتمادَعلىَوسائلَأخرىَمثلَالوساطة.َوَالنزاع

َمتعددَالمستوياتَ َبندا ينبغيَعلىَاألطرافَالتيَترغبَأنَتدرجَفيَعقودها
َالرجوعَإلىَلفضَالنزاعاتَيجمعَ َالدولية َالتجارة بينَتحكيمَووساطةَغرفة

َالبنودَالنموذجيةَالمتعلقةَبقواعدَالوساطةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدولية.َ

َ

َسبيلَ َعلى َيمكن َفضَالنزاعات. َخدمات َمن َأخرى َبتركيبات َالقيام يمكن
المثالَاستعمالَالتحكيمَكحلَبديلَعنَالخبرةَأوَمجالسَالنزاع.َكماَقدَيرغبَ

ألطرافَالذينَيلجؤونَإلىَتحكيمَغرفةَالتجارةَالدوليةَفيَاالستعانةَبالمركزَا
الدوليَلفضَالنزاعاتَودياَالتابعَلغرفةَالتجارةَالدوليةَالقتراحَخبيرَإذاَكانَ

َمنَالضروريَالحصولَعلىَرأيَخبيرَخاللَسيرَالتحكيم.َ

َ

فيَعدةَلغاتََبغيرهاَمتوفرةوَتكونَالبنودَالنموذجيةَالخاصةَبهذهَالتركيبات
 www.iccarbitration.orgََ َالتالي:َعلىَالموقعَاإللكتروني
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 قواعد الوساطة 
 قواعد الوساطة الخاصة بغرفة التجارة الدولية 

 2104نافذة اعتبارا من غرة جانفي 
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  0مادة 

  أحكام تمهيدية

0ََ َالتجارة َلغرفة َللنزاعاتَالتابع َالودية َالدوليَللتسوية َالمركز الدوليةَيقوم
َالدولية،َ«المركز») َالتجارة َوهوَجهازَإداريَمستقلَمنبثقَعنَغرفة ،)

َالدوليةَ َالتجارة َبغرفة َالخاصة َالوساطة َقواعد َحسب َالوساطة بإدارة
 (.َ«القواعد»)

9َ(َ َمحايد َثالث َطرف َتعيين َعلى َالقواعد َلمساعدةَ«الوسيط»تنص )
 األطرافَعلىَفضَالنزاعَالقائمَبينهم.َ

إلىَالوساطةَبموجبَالقواعدَماَعدىَفيَحالةَاتفاقَاألطرافَيتمَاللجوء5ََ
َإجراءاتَالتسوية،َ َعلىَمزيجَمن َأو َمختلفَللتسوية َإجراء علىَاعتماد
َيشملَمصطلحَ َتعيينَالوسيطَأوَبموافقته. َذلكَقبلَتثبيتَأو علىَأنَيتم

َاإلجراءَأوَتلكَاإلجراءات،َ«الوساطة» َوردَفيَالقواعدَهذا يشيرَوَكما
َ َأوََ«الوسيط»مصطلح َإجراء َإدارة َيتولى َالذي َالمحايد َالشخص إلى

َ َمصطلح َيشير َالمعنية. َالتسوية َفيََ«اإلجراءات»إجراءات َورد كما
َتبدأَ َالتي َالمرحلة َإلى َاعتماده، َالذيَيتم َالتسوية َإجراء َكان َأيا القواعد،

 بانطالقَاإلجراءاتَوتنتهيَبانتهائهاَوفقاَللقواعد.َ

َالقواعديمكنَأنَيتفقَاألطرافَع9َ َمنَأحكام شرطَأنَ لىَتعديلَأيَحكم
َوفقاَ َاعتبر َما َإذا َاإلجراءات َإدارة َعدم َيقرر َأن َالمركز َبإمكان يبقى
َهذهَ َروح َمع َيتطابق َال َالقبيل َهذا َمن َتعديل َأي َأن َالخاص، لتقديره
القواعد.َيخضعَأيَاتفاقَعلىَتعديلَأحكامَالقواعدَلموافقةَالوسيطَإذاَماَ

َوقتَبعدَتثبيتَهذاَاألخيرَأوَتعيينه.ََتمَذلكَاالتفاقَفيَأي

َيعتبرَالمركزَالجهازَالوحيدَالمخولَلهَإدارةَاإلجراءاتَبموجبَالقواعد.5ََ
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 2مادة 

 على اعتماد القواعد  البدء في إجراءات الوساطة في حالة وجود اتفاق

َإلىَالوساطةَطبقا0ََ َاتفاقَبينَاألطرافَعلىَإحالةَنزاعهم فيَحالةَوجود
َإجراءاتَ َبدء َفي َالراغبة َاألطراف َأو َالطرف َعلى َيتعين للقواعد،
َالمركزَ َإلى َكتابي َوساطة َطلب َتقديم َالقواعد َبموجب الوساطة

َ(،َعلىَأنَيتضمنَالطلبَالمشارَإليهَماَيلي:َ«الطلب»)

أيَبياناتَوَعناوينَالبريدَااللكترونيوَأرقامَالهواتفوَأسماءَوعناوينَأ(َ
بأيَشخصَأوَأشخاصَيمثلونهمَوَفَالنزاعاتصالَأخرىَخاصةَبأطرا

َََ،فيَاإلجراءات

َََََ،ب(َوصفاَللنزاعَيتضمنَتقديراَلقيمتهَإنَأمكنَذلكَ

َأوَفيَحالةَعدمََج( َإجراءاتَتسويةَغيرَالوساطة أيَاتفاقَعلىَاعتماد
َاالتفاق،َأيَاقتراحَحولَاعتمادَإجراءَآخرَللتسويةَقدَ وجودَمثلَهذا

َ،بالطلبَتقديمهيوّدَالطرفَالقائمَ

َحالةََح(َ َفي َأو َإجراءاتَالوساطة، َبسير َالمتعلقة َاآلجال َاتفاقَحول أي
ََ،عدمَوجودَمثلَهذاَاالتفاق،َأيَاقتراحَيتعلقَبهذاَالشأن

َإجراءاتََخ(َ َفي َاعتمادها َسيقع َالتي َاللغات َأو َاللغة َحول َاتفاق أي
تعلقَبهذاَالوساطة،َأوَفيَحالةَعدمَوجودَمثلَهذاَاالتفاق،َأيَاقتراحَي

ََ،الشأن

أيَاتفاقَبشأنَمكانَانعقادَالجلسات،َأوَفيَحالةَعدمَوجودَمثلَهذاََد(َ
َ،االتفاق،َأيَاقتراحَيتعلقَبتحديدَذلكَالمكان

أيَاتفاقَبينَجميعَاألطرافَبخصوصَتعيينَالوسيطَأوَأيَاتفاقَبينََذ(َ
َفيَ َتعيينه َالمركز َالذيَسيتولى َاألطرافَبشأنَصفاتَالوسيط جميع

َأيَحال َأو َالتعيين َعلى َمشتركة َبصفة َاالتفاق َاألطرافَفي َإخفاق ة
َ،اقتراحَحولَصفاتَالوسيطَفيَغيابَمثلَهذاَاالتفاق

َنسخةَمنَأيَاتفاقَكتابيَتمَبمقتضاهَتقديمَالطلب.ََر(َ
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َبدفع9ََ َمعَتقديمه، َبالطلبَأنَتقوم يتعينَعلىَالطرفَأوَاألطرافَالقائمة
َبالم َالمنصوصَعليها َالتسجيل َوالنافذةَرسوم َالقواعد َبهذه َالمرفق لحق

َاعتباراَمنَتاريخَإيداعَالطلب.َ

َفي5ََ َمنه َنسخة َترسل َبالطلبَأن َاألطرافَالقائمة َالطرفَأو َعلى يتعين
نفسَالوقتَإلىَجميعَاألطرافَاألخرى،َماَلمَيقعَتقديمَطلبَمشتركَمنَ

َقبلَجميعَاألطراف.َ

9ََ َلألطراف َكتابيا َيؤكد َأن َالمركز َعلى َولرسومَيتعين َللطلب استالمه
 التسجيل.

فيَحالةَوجودَاتفاقَعلىَاعتمادَهذهَالقواعد،َيعتبرَالتاريخَالذيَاستلمَفيه5ََ
 ذلكَلجميعَاألغراضَ.َوَالمركزَالطلبَهوَتاريخَبدءَاإلجراءات

إذاَاتفقَاألطرافَعلىَأنَتجريَآجالَتسويةَالنزاعَوفقاَللقواعدَابتداءَمن6ََ
برَأنَذلكَاإليداع،ََلغرضَحصريَيتعلقَبتحديدَتاريخَإيداعَالطلب،َيعت

َباستالمهَ َالمركز َإقرار َتاريخ َمن َتم َقد َاآلجال، َاحتساب َانطالق نقطة
 للطلبَأوَلرسومَالتسجيل،َباعتبارَالتاريخَالالحق.َ

 

 3مادة 

 البدء في إجراءات الوساطة في حالة عدم وجود اتفاق على اعتماد القواعد 

علىَإحالةَالنزاعَللتسويةَبموجبَالقواعد،َيمكنَأليَإذاَلمَيتفقَاألطراف0ََ
طرفَيرغبَفيَاقتراحَإحالةَالنزاعَللتسويةَبموجبَالقواعدَعلىَطرفَ
َيتضمنَ َالمركز َإلى َكتابي َطلب َإرسال َطريق َعن َبذلك َيقوم َأن آخر

َأ( َالفرعيتين َالفقرتين َفي َعليها َالمنصوص َالمادةَوَالمعلومات َمن ذ(
لطلب،َيعلمَالمركزَجميعَاألطرافَاألخرىَبهذاَ(.َبمجردَاستالمَهذاَا0)9

 االقتراحَويمكنهَمساعدةَاألطرافَعلىَالنظرَفيه.َََ

َبدفع9ََ َمعَتقديمه، َبالطلبَأنَتقوم يتعينَعلىَالطرفَأوَاألطرافَالقائمة
رسومَالتسجيلَالمنصوصَعليهاَبالملحقَالمرفقَوالنافذةَاعتباراَمنَتاريخَ

 إيداعَالطلب.َ



  

63            © ICC 865-1 ARA 

طرافَإلىَاالتفاقَحولَإحالةَالنزاعَالقائمَبينهمَإلىَالقواعد،َإذاَتوصلَاأل5َ
َلألطرافَ َكتابيا َاإلجراءاتَفيَالتاريخَالذيَيرسلَفيهَالمركزَتأكيدا تبدأ

 مفادهَأنهَقدَتمَالتوصلَلذلكَاالتفاق.َ

إذاَلمَيتوصلَاألطرافَإلىَاتفاقَحولَإحالةَالنزاعَالقائمَبينهمَإلىَالقواعد9ََ
اَمنَتاريخَاستالمَالمركزَللطلبَأوَفيَغضونَذلكَيوم05َفيَغضونَ

َفيَ َفالَيمكنَالبدء َالمركزَبشكلَمعقول، َيحدده الوقتَاإلضافيَالذيَقد
 اإلجراءات.ََََ

َ

 4مادة 

 لغة )أو لغات( الوساطة و مقر

َأيَ 0 َانعقاد َمكان َتحديد َللمركز َيجوز َاألطراف، َاتفاق َعدم َحالة في
اجتماعاتَبينَالوسيطَواألطرافَكماَيجوزَلهَأنَيدعوَالوسيطَإلىَالقيامَ

َبذلكَبنفسهَوذلكَبعدَتثبيتهَأوَتعيينه.َ

َاللغاتَالتيَ 9 َأو َاللغة َتحديد َللمركز َيجوز َاتفاقَاألطراف، َعدم فيَحالة
َفيَالوسا َيمكنَلهَأنَيدعوَالوسيطَإلىَالقيامَبذلكَسيقعَاعتمادها طةَكما

 ذلكَبعدَتثبيتهَأوَتعيينه.وَبنفسه

َ

 5مادة 

 اختيار الوسيط

َخاضعاَ 0 َالتعيين َهذا َويكون َمشتركة َبصفة َوسيط َلألطرافَتعيين يجوز
 للتثبيتَمنَقبلَالمركز.َ

إذاَلمَيعينَاألطرافَوسيطاَبصفةَمشتركة،َيتولىَالمركزَبعدَالتشاورَمعَ 9
َيمكنَ َاألطراف. َعلى َوسطاء َقائمة َاقتراح َأو َوسيط َتعيين األطراف
َهذاَ َويكون َمشتركة َبصفة َالمذكورة َالقائمة َمن َوسيط َتعيين لألطراف
التعيينَخاضعاَللتثبيتَمنَقبلَالمركز،َوفيَحالةَعدمَحصولَذلك،َيقومَ

 المركزَبتعيينَوسيط.ََ
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5 َ َعلى َتثبيته َأو َتعيينه َقبل َالمرشح َالوسيط َوالتفرغَيمضي َبالقبول إقرار
والحيادَواالستقاللية.َيفصحَالوسيطَالمرشحَللمركزَكتابياَعنَأيَوقائعَأوَ

كذلكَوَظروفَمنَشأنهاَأنَتشككَفيَاستقالليتهَمنَوجهةَنظرَاألطراف
عنَأيَظروفَمنَشأنهاَأنَتثيرَشكوكاَمعقولةَحولَحياده.َينبغيَعلىَ

أنَيحددَمهلةَزمنيةَوَاألطرافالمركزَأنَيقدمَهذهَالمعلوماتَكتابياَإلىَ
 للتعليقَعليها.َ

َبعينَاالعتبارَصفاتَالوسيطَ 9 َالمركز َيأخذ َتعيينه، َتثبيتَالوسيطَأو عند
المرشحَبماَفيَذلكَعلىَسبيلَالذكرَالَالحصر،َجنسيتةَومهاراتهَاللغويةَ

قدرتهَعلىَإدارةَالوساطةَوَوتكوينهَومؤهالتهَوخبرتهَوكذلكَمدىَتفرغه
َللقواعد.وفقاَ

َعلىَ 5 َبناء َالتعيين َيتم ،َ َوسيط َبتعيين َالمركز َفيها َيقوم َالتي َالحالة في
َالتجارةَ َلغرفة َالتابعة َالمجموعات َأو َالوطنية َاللجان َإحدى َمن اقتراح
الدوليةَأوَغيرها.َيبذلَالمركزَكلَجهودهَفيَنطاقَالمعقولَلتعيينَوسيطَ

إنَوجدت.َإذاَاعترضَتتوفرَفيهَالصفاتَالتيَاتفقَعليهاَجميعَاألطرافَ
بقيةَوَقامَبإخطارَالمركزوَأيَطرفَعلىَالوسيطَالمعينَمنَقبلَالمركز

َأسبابَذلكَاالعتراضَوذلكَخاللَ َمن05ََاألطرافَكتابياَموضحا يوما
 تاريخَاستالمَإخطارَالتعيين،َفيجبَعلىَالمركزَتعيينَوسيطَآخر.

أكثرَمنَوسيطَبناءَعلىَموافقةَجميعَاألطراف،َيجوزَلألطرافَاختيارَ 6
واحدَأوَطلبَتعيينَأكثرَمنَوسيطَواحدَمنَطرفَالمركزَوفقاَألحكامَ
القواعد.َيجوزَللمركزَأنَيقترحَعلىَاألطرافَتعيينَأكثرَمنَوسيطَواحدَ

 إذاَاقتضتَالظروفَذلك.

َ  
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 6مادة 

 المصاريفو الرسوم

َترفقَبالطلبَرسومَ 1 َطلبَوساطة، َأطرافَبتقديم َأيَطرفَأو َقيام عند
(َأوَالمادة9َ)9والمنصوصَعليهاَفيَالمادةََالتسجيلَالغيرَقابلةَلالسترداد

(َمنَالقواعدَكماَتمَتحديدهاَفيَالملحقَالمرفق.َالَيتمَالنظرَفيَأي9َ)5
َطلبَماَلمَيكنَمرفقاَبرسومَالتسجيل.َ

،َيجوزَللمركزَأنَيطلبَمنَالطرف5َبعدَاستالمَطلبَوساطةَوفقاَللمادةَ 9
َت َبالطلب َاإلداريةَالقائم َالنفقات َلتغطية َالحساب َعلى َمقدمة َدفعة سديد

 للمركز.ََ

بعدَبدءَاإلجراءات،َيتعينَعلىَالمركزَأنَيطلبَمنَاألطرافَتسديدَدفعةَ 5
َونفقاتَ َللمركز َاإلدارية َالنفقات َلتغطية َأكثر َأو َالحساب َعلى مقدمة

 وأتعابَالوسيطَوفقاَلماَتمَتحديدهَفيَالملحقَالمرفق.َ

َلمَيقعَتسديدَأيَيجوزَللمرك 9 زَتعليقَأوَإنهاءَاإلجراءاتَوفقاَللقواعدَإذا
 مةَعلىَالحساب.َمقدَّمطلوبةَدفعةَ

َاإلجراءات، 5 َانتهاء َالمصاريفَعند َبتحديد َالمركز اإلجماليةََيقوم
َإلىَ َالزائدة َالدفعات َبإرجاع َالحاالت، َحسب َيقوم، َكما لإلجراءات

 المطلوبةَوفقاَلهذهَالقواعد.األطرافَأوَمطالبتهمَبتسديدَفارقَالدفعاتَ

َالحسابَ 6 َعلى َالمقدمة َالدفعات َكافة َبينهم َفيما َمناصفة َاألطراف يتحمل
والمصاريفَالمحددةَالخاصةَباإلجراءاتَالتيَبدأتَبموجبَالقواعدَماَلمَ
يتفقواَعلىَخالفَذلكَكتابيا.َغيرَأنهَيكونَأليَطرفَالحريةَفيَدفعَماَ

لمقدمةَعلىَالحسابَوالمصاريفَفيَحالةَلمَيتمَتسديدهَمنَتلكَالدفعاتَا
 تخلّفَالطرفَاآلخرَعنَدفعَنصيبه.َ

َاتفقَ 7 َإذا َإال َبه، َخاصة َأخرى َنفقات َأي َمسؤولية َطرف َأي يتحمل
 األطرافَعلىَخالفَذلك.َ
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 7مادة 

 سير إجراءات الوساطة 

 يناقشَالوسيطَواألطرافَمنَغيرَإبطاءَطريقةَسيرَإجراءاتَالوساطة.َ 0

َكتابيةَ 9 َمذكرة َيتعينَعلىَالوسيطَأنَيرسلَفورا َالنقاش، عقبَإجراءَهذا
إلىَاألطرافَإلطالعهمَعلىَالطريقةَالتيَستسيرَبهاَإجراءاتَالوساطة.َ
َيوافقَكلَطرفَعلىَالمشاركةَفيَ َالقواعد، بقبولهَإحالةَالنزاعَإلىَهذه

الوسيطَهذهَاإلجراءاتَعلىَاألقلَإلىَحينَتلقيَالمذكرةَسالفةَالذكرَمنَ
 (َمنَالقواعد.0ََ)1أوَإنهاءَاإلجراءاتَقبلَاآلجالَوفقاَللمادةَ

تسييرَالوساطةَكماَيجبَأنَوَيسترشدَالوسيطَبرغباتَاألطرافَفيَإنشاء 5
 يتعاملَمعهمَبنزاهةَوحياد.َ

َعلىَكلَطرفَأنَيتصرفَبحسنَنيةَطوالَإجراءاتَالوساطة.َ 9

 

 8مادة 

 إنهاء إجراءات الوساطة 

يتمَإنهاءَكافةَإجراءاتَالوساطةَالتيَبدأتَوفقاَلهذهَالقواعدَبمقتضىَتأكيدَ 0
 كتابيَفيَالغرضَيرسلهَالمركزَإلىَاألطرافَبعدَحدوثَاألسبقَمماَيلي:ََ

ََ،توقيعَاألطرافَعلىَاتفاقَتسوية أ( 

قيامَأيَطرفَبإخطارَالوسيطَكتابيا،َفيَأيَوقتَبعدَاستالمهَإلخطارَ ب( 
َ َالمشار َالوسيط َالمادة َفي َفي9َ)7إليه َاالستمرار َعدم َبقراره ،)
َََََ،إجراءاتَالوساطة

َ،قيامَالوسيطَبإخطارَاألطرافَكتابياَباكتمالَإجراءاتَالوساطة ج( 

قيامَالوسيطَبإخطارَاألطرافَكتابياَبأنَالوساطةَفيَرأيهَلنَتؤديَإلىَ ح( 
َ،حلَالنزاعَالقائمَبينَاألطراف

األطرافَكتابياَبانتهاءَاآلجالَالمحددةَلإلجراءاتَقيامَالمركزَبإخطارَ خ( 
  َ،بماَفيَذلكَأيَتمديدَلها
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قيامَالمركزَبإخطارَاألطرافَكتابياَبعدَمرورَماَالَيقلَعنَسبعةَأيامَ د( 
َقبلَ َمن َأيَدفعة َتسديد َبعدم َللقواعد، َوفقا َالدفع َاستحقاق َتاريخ عن

َ،طرفَأوَأكثرَمنَأطرافَالنزاع

طارَاألطرافَكتابياَبأنه،َحسبَتقديره،َوقعَإخفاقَفيَقيامَالمركزَبإخ ذ( 
َتسميةَوسيطَأوَبأنهَلمَيكنَباإلمكانَبشكلَمعقولَتعيينَوسيط.َ

َأوَ 9 َاألطرافَعلىَاتفاقَتسوية َبتوقيع َفورا َالمركز َالوسيطَبإخطار يقوم
َبأيَإخطارَمرسلَإليهَأوَصادرَعنهَوفقاَألحكامَالفقرتينَالفرعيتينَب(

(.َكماَيتعينَعليهَتزويدَالمركزَبنسخةَمنَأيَإخطار0َ)1ح(َمنَالمادةَو
 منَهذاَالقبيل.ََ

 9مادة 

 السرية

َبموجبََ 0 َيكنَذلكَمحظورا َلم َيتفقَاألطرافَعلىَخالفَذلكَوما َلم ما
َالقانونَالمنطبق:

تكونَاإلجراءات،َدونَاعتبارَكونهاَوقعتَأوَبصددَالوقوعَأوَستقع،َ أ( 
ََََََ،سريةوَخاصة

يظلَأيَاتفاقَتسويةَبينَاألطرافَسرياَماَلمَيكنَألحدَاألطرافَالحقَ ب( 
فيَاإلفصاحَعنهَإلىَالحدَالذيَيقتضيهَالقانونَالمنطبقَأوَإذاَكانَهذاَ

 اإلفصاحَضرورياَألغراضَتطبيقَأوَتنفيذَذلكَاالتفاق.َ

ماَلمَيقتضيَالقانونَالمنطبقَفعلَذلكَأوَماَلمَيتفقَاألطرافَعلىَخالفَ 9
َ َماَذلك، َأو َتحكيمية َأو َقضائية َإجراءات َأي َفي َطرف َألي َيجوز ال

 شابههاَأنَيقدمَعلىَأيَنحوَكدليل:

َالوسيطَخاللَ أ(  َطرفَآخرَأو أيَوثائقَأوَبياناتَأوَمراسالتَيقدمها
اإلجراءاتَماَلمَيكنَمنَالممكنَالحصولَعليهاَبشكلَمستقلَمنَقبلَ

ةَأوَتحكيميةَأوَماَالطرفَالذيَيسعىَلتقديمهاَفيَأيَإجراءاتَقضائي
َََ،شابهها

َيتعلقَ ب(  َفيما َاإلجراءات َأيَطرفَخالل َيقدمها َمقترحات َأو َآراء أي
ََ،بالنزاعَأوَبالتسويةَالممكنةَللنزاع
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َ،أيَاعترافاتَمقدمةَمنَطرفَآخرَخاللَاإلجراءات ج( 

َأيَآراءَأوَمقترحاتَطرحهاَالوسيطَخاللَاإلجراءات،َأو ح( 

َ خ(  َخالل َطرف َأي َبشأنَتعبير َاقتراح َلقبول َاستعداده َعن اإلجراءات
 تسويةَالنزاع.

 01مادة 

 أحكام عامة

َاتفقَاألطرافَعلىَإحالةَالنزاعَالقائمَبينهمَإلىَقواعدَالتسويةَالوديةَ 0 إذا
َالقواعدَحيزَ َالدوليةَقبلَتاريخَدخولَهذه للنزاعاتَالتابعةَلغرفةَالتجارة
التنفيذ،َيعتبرَأنهمَقدَأحالواَالنزاعَالقائمَبينهمَلقواعدَالوساطةَالتابعةَلغرفةَ

طرافَعلىَذلكَوفيَهذهَالحالةَتطبقَالتجارةَالدوليةَماَلمَيعترضَأحدَاأل
 قواعدَالتسويةَالوديةَللنزاعاتَالتابعةَلغرفةَالتجارةَالدولية.ََ

ماَلمَيكنَذلكَمحظوراَوَماَلمَيتفقَجميعَاألطرافَكتابياَعلىَخالفَذلك 9
َإجراءاتَ َأي َمواصلة َأو َلألطرافَبدء َيجوز َالمنطبق، َالقانون بموجب

َمم َإجراءات َأو َتحكيمية َأو َبقطعَقضائية َالمطروح َبالنزاع َمتعلقة اثلة
 النظرَعنَاإلجراءاتَالتيَتنصَعليهاَالقواعد.

َأنَ 5 َللوسيط َيجوز َال َعلىَخالفَذلك، َاألطرافَكتابيا َيتفقَجميع َلم ما
يمارسَأوَيكونَقدَسبقَلهَأنَمارسَكقاضَأوَمحكمَأوَخبيرَأوَممثلَ

ميةَأوَماَألحدَاألطرافَأوَمستشارَلهَفيَأيَإجراءاتَقضائيةَأوَتحكي
شابههاَفيماَيتعلقَبالنزاعَالذيَيكونَأوَكانَموضوعَإجراءاتَتسويةَعنَ

 طريقَالوساطة.

ماَلمَيقتضيَذلكَالقانونَالمنطبقَأوَماَلمَيتفقَجميعَاألطرافَوالوسيطَ 9
كتابياَعلىَخالفَذلك،َالَيجوزَللوسيطَأنَيدليَبشهادةَفيَأيَإجراءاتَ

َف َشابهها َما َأو َتحكيمية َأو َجوانبَقضائية َمن َجانب َبأي َيتعلق يما
 اإلجراءاتَالواجبَإتباعهاَبمقتضىَالقواعد.َ
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َالوسيط 5 َيكون َالدوليةوَال َالتجارة َوغرفة َواللجانَوَالمركز َبها العاملين
ممثليهاَوَالعاملينَبهاوَالوطنيةَأوَالمجموعاتَالتابعةَلغرفةَالتجارةَالدولية

َفي َتقصير َأو َفعل َأي َبسبب َشخص َأي َتجاه َيتعلقَمسؤولون ما
َالمسؤوليةَ َمن َالحد َمثلَهذا َفيها َالتيَيكون َالحالة َباستثناء باإلجراءات،

 محظوراَبموجبَالقانونَالمنطبق.َ

َمنَ 6 َيتصرفَكل َالقواعد، َفي َصراحة َترد َلم َالتي َالمسائل َلكل بالنسبة
 المركزَوالوسيطَوفقاَلروحَهذهَالقواعد.َ
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 المصاريفو األتعاب -ملحق 
َ

 0مادة 

 التسجيلرسوم 

َالتسجيل َبرسوم َوَيرفقَكلَطلبَيقدمَبموجبَالقواعدَوجوبا 9٫111َقدرها
يودعَلحسابَالطرفَأوَوَدوالرَأمريكي.َيكونَهذاَالمبلغَغيرَقابلَلالسترداد

َاألطرافَالقائمةَبالطلب.ََ

 2مادة 

 النفقات اإلدارية 

متعلقةَيحددَالمركزَالنفقاتَاإلداريةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدوليةَوال 0
باإلجراءاتَوفقاَلتقديرهَالخاصَبحسبَالمهامَالتيَيضطلعَبهاَالمركزَ

 والتيَالَتتجاوزَعادةَماَيلي:ََ

 دوالرَأمريكيَإذاَكانَالمبلغَالمتنازعَعليهَأقلَمن5,000َ -
َدوالرَأمريكي.200,000ََََ

911٫110َدوالرَأمريكيَإذاَكانَالمبلغَالمتنازعَعليهَبين01٫111ََ -
َدوالرَأمريكي.9٫111٫111ََوَدوالرَأمريكي

دوالرَأمريكيَإذاَكانَالمبلغَالمتنازعَعليهَبينََ 15,000 -
َدوالرَأمريكي.01٫111٫111ََوَدوالرَأمريكي9٫111٫110َ

دوالرَأمريكيَإذاَكانَالمبلغَالمتنازعَعليهَبين91٫111ََ -
َ دوالرَأمريكي.51٫111٫111ََوَدوالرَأمريكي01٫111٫110َ

دوالرَأمريكيَإذاَكانَالمبلغَالمتنازعَعليهَبين95.111ََ -
َدوالرَأمريكي.011٫111٫111َََوَدوالرَأمريكي51٫111٫110َ

دوالرَأمريكيَإذاَكانَالمبلغَالمتنازعَعليهَيعادلَأوَيفوق51٫111ََ -
 دوالرَأمريكي.011٫111٫111ََ
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َبتحديدَ 9 َيقوم َأن َللمركز َيجوز َمحددا، َعليه َالمتنازع َالمبلغ َيكن َلم إذا
النفقاتَوفقاَلتقديرهَالخاصَمعَاألخذَبعينَاالعتبارَكلَالظروفَالمتعلقةَ
بالقضيةَبماَفيَذلكَالمؤشراتَالدالةَعلىَقيمةَالنزاع،َإالَأنَهذهَالنفقاتَ

َدوالرَأمريكي.91٫111ََالَتتجاوزَعادةَ

ضتَذلكَظروفَاستثنائية،َيجوزَللمركزَتحديدَالنفقاتَاإلداريةَإذاَماَاقت  5
َالمذكورَ َالحساب َجدول َتطبيق َعن َسينتج َالذي َالمبلغ َمن َأعلى بمبلغ
َهذاَ َمثل َبوجود َمسبقا َاألطراف َبإبالغ َالمركز َيقوم َأن َشرط أعاله،

الَتتجاوزَهذهَالنفقاتَعادةَالحدَاألقصىَللنفقاتَاإلداريةَالواردَوَاالحتمال
َفيَالجدول.َ

َالنفقاتَ 9 َتلك َإلى َباإلضافة َإدارية َنفقات َتسديد َيطلب َأن َللمركز يجوز
(َمنَهذاَالملحقَكشرطَلتعليق0َ)9الواردةَفيَالجدولَالمفصلَفيَالمادةَ

موافقةَاآلخر.َالَاإلجراءاتَبناءَعلىَطلبَجميعََاألطرافَأوَأحدهمَمعَ
َدوالرَأمريكيَفيَالسنة.0٫111َتتجاوزَنفقاتَهذاَالتعليقَعادةَ

ََ

 3مادة 

 أتعاب الوسيط و مصاريف

الوسيطَعلىَخالفَذلك،َيقعَاحتسابَأتعابَالوسيطَوَماَلمَيتفقَاألطراف 0
تحددَهذهَوَاستناداَإلىَالوقتَالذيَقضاهَفيَاإلجراءاتَعلىَنحوَمعقول.

َتعيينَأوَتأكيدَ َالمركزَعند َيحدده َالواحدة األتعابَبناءَعلىَسعرَللساعة
َيكونَسعرَالساعةَذوَقيمةَ َالتشاورَمعَالوسيطَواألطراف. الوسيطَوبعد
 معقولةَويحددَعلىَضوءَمدىَتعقيدَالنزاعَوأيَظروفَأخرىَذاتَصلة.ََ
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َاألطراف 9 َوافق َيوَإذا َأن َللمركز َيمكن َذلك، َعلى َأتعابَالوسيط حدد
َتحديدهاَ َعن َبدال َاإلجراءات َلكامل َومحدد َوحيد َأجر َعلى َبناء الوسيط

يحددَعلىَضوءَمدىَتعقيدَوَالمحددَمعقوالوَبالساعة.َيكونَاألجرَالوحيد
مقدارَالعملَالذيَيتوقعَكلَمنَاألطرافَوالوسيطَأنَهذاَاألخيرَوَالنزاع

يجوزَللمركزََسيتكبدهَوأيَظروفَأخرىَذاتَصلة.َوفقاَلتقديرهَالخاص،
الوحيدَبمقتضىَطلبَمبررَيقدمهَوَالترفيعَأوَالتخفيضَفيَاألجرَالمحدد

أحدَاألطرافَأوَالوسيط.َيدعوَالمركزَجميعَاألطرافَوالوسيطَإلىَتقديمَ
 الوحيد.َوَمالحظاتهمَقبلَالترفيعَأوَالتخفيضَفيَاألجرَالمحدد

 َيحددَالمركزَالمبلغَالمطابقَللنفقاتَالمعقولةَللوسيط. 5

يحددَالمركزَبصفةَحصريةَأتعابَونفقاتَالوسيطَعلىَالنحوَالذيَتقتضيهَ 9
َبالقيامَبترتيباتَمنفصلةَبينَاألطرافَوالوسيطَ القواعد.َالَتسمحَالقواعد

َفيَماَيخصَاألتعاب.َ

َ

  4مادة 

 سابقية االلتجاء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية

  
َ َوفقا َتحكيم َطلب َبتقديم َالوساطة َُسبقت َبغرفةَإذا َالخاصة َالتحكيم لقواعد
َاألطراف َنفس َيخص َما َفي َالدولية َالبعضَمنَوَالتجارة َأو َالنزاع نفس

َإلىَحسابَالنفقاتَ َالمدفوعَإلجراءاتَالتحكيم َالتسجيل َيودعَرسم َ جوانبه،
َيتعلقَ َفيما َالمدفوعة َاإلدارية َالنفقات َمجموع َكان َإذا َللوساطة اإلدارية

َرَأمريكي.َدوال7٫511َبالتحكيمَيتجاوزَمبلغَ
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 5مادة 

 العملة والضريبة على القيمة المضافة ونطاقها

تسددَكافةَالمبالغَالتيَيحددهاَالمركزَأوَالتيَتحددَوفقاَأليَملحقَللقواعدَ 0
َذلك، َالقانون َيمنع َلم َاألمريكيَما َلغرفةَوَبالدوالر َيجوز َالحالة فيَهذه
ترتيباتَمختلفةَلدفعَالرسومَوَالتجارةَالدوليةَتطبيقَجدولَحسابَمختلف

 بعملةَأخرى.َ

الَتشملَالمبالغَالمدفوعةَللوسيطَأيَضريبةَمحتملةَعنَالقيمةَالمضافةَأوَ 9
أيَضرائبَأوَرسومَوأداءاتَأخرىَتكونَمفروضةَعلىَأتعابَالوسيط.َ
يجبَعلىَاألطرافَتسديدَهذهَالضرائبَأوَالرسومَإالَأنَمسألةَاستردادَ

 األطراف.ََوَسومَتبقىَمسألةَمتروكةَللوسيطأيَمنَالضرائبَأوَالر

َللضريبةَ 5 َالدولية َالتجارة َبغرفة يجوزَأنَتخضعَأيَنفقاتَإداريةَخاصة
َأوَألداءاتَأخرىَمماثلة َالمضافة َللنسبَالمعمولَوَعلىَالقيمة ذلكَوفقا

َبها.

َالذكر 9 َالسالفة َاألحكام َباإلجراءاتَوَتطبق َالخاصة َبالمصاريف المتعلقة
فيَماَيتعلقَباإلجراءاتَالتيَبدأتَفيَهذا9109ََغرةَجانفيَاعتباراَمنَ

َللنزاعا َالودية َالتسوية َلقواعد َأو َالقواعد َلهذه َوفقا َبعده َأو تَالتاريخ
َالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدولية.

 6مادة 

 غرفة التجارة الدولية كسلطة تعيين

كسلطةَتعيينَغرفةَالتجارةَالدوليةَللتصرفَيتمَالتعاملَمعَأيَطلبَيقدمَإلىَ
َالخبراء َتعيين َلقواعد َالدوليةوَلوسيطَوفقا َالتجارة َبغرفة َالخاصة َالمحايدين

َلالستردادو َقابلة َالغير َالتسجيل َالطلبَبرسوم َوَيرفق َدوالر2,000َقدرها
أمريكيَبالنسبةَلكلَوسيط.َالَتتمَمعالجةَأيَطلبَإذاَلمَيكنَمرفقاَبالرسومَ

ليةَتحديدَنفقاتهاَاإلداريةَلقاءَأيَخدماتَالمذكورة.ََيمكنَلغرفةَالتجارةَالدو
َتكونَهذهَالنفقاتَمتناسبةَمعَالخدماتَالمقدمةوَإضافيةَوفقاَلتقديرهاَالخاص

 دوالرَأمريكي.01٫111َالَيمكنَعادةَأنَتتجاوزَالمبلغَاألقصىَوقدرهَو
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 بنود الوساطة بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية
 

اإلجراءاتَبموجبَقواعدَالوساطةَالخاصةَعلىَاألطرافَالراغبينَفيَاعتمادَ
َأدناه َالمدرجة َالبنود َأحد َاختيار َالدولية َالتجارة َمختلفَوَبغرفة َتشمل التي

االحتياجات.َيكونَلألطرافَكاملَالحريةَفيَتعديلَالبندَالذيَوقعَوَالحاالت
َيمكنهمَعلىَسبيلَالمثالَأنَ َالخاصة. َيتماشىَمعَظروفهم عليهَاالختيارَبما

يمكنهمَأنَيرغبواَفيَ االلتجاءَإلىَوسيلةَتسويةَغيرَالوساطةَكماَيرغبواَفي
 التنصيصَعلىَلغةَومكانَإجراءَأيَوساطةَو/َأوَتحكيم.

ََ 

تهدفَالمالحظاتَالمذكورةَأسفلَكلَبندَإلىَمساعدةَاألطرافَعلىَاختيارََ
َالبندَالذيَيلبيََمتطلباتهمَالخاصةَعلىَأفضلَوجه.

َ 

َالبند.َ َيجبَالحرصَعلىَتجنبَأيَغموضَفيَصياغة َالحاالت، فيَجميع
َيمكنَأنَتعيقَأوَ َتؤديَإلىَااللتباسَوالتأخيرَكما َغيرَالواضحة فالصياغة

َتعرضَعمليةَتسويةَالنزاعَللخطر.َ

َبعينَ َباألخذ َاألطراف َينصح َ َعقودهم، َفي َالبنود َهذه َإحدى َإدراجهم عند
َرَعلىَقابليتهاَللتنفيذَبموجبَالقانونَالمنطبق.ََاالعتبارَكلَالعواملَالتيَقدَتؤث

 

 البند أ: اللجوء االختياري لقواعد الوساطة الخاصة بغرفة 
 التجارة الدولية

َكان َوقت َأي َفي َلألطراف َأنَوَيجوز َأخرى َإجراءات َبأي َاإلخالل دون
َالوساطةَ َلقواعد َأوَيتعلقَبهَوفقا َالعقد َعنَهذا َلتسويةَأيَنزاعَينشأ يسعوا

 ةَبغرفةَالتجارةَالدولية.ََالخاص

َفيَأيَوقتَكانَ مالحظات: َبإمكانهم َيقرَاألطرافَأنه َالبند، َلهذا بإدراجهم
َالَيلزمَ َالدولية. َالتجارة َبمقتضىَقواعدَغرفة اللجوءَإلىَإجراءاتَالوساطة

َشيء َأي َبفعل َاألطراف َالبند َبإمكانيةَوَهذا َلغرضَتذكيرهم َموجود لكنه
َأخرى.ََ َتسوية َإجراءات َأي َإلى َأو َالوساطة َإلى َوقت َأي َفي اللجوء
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َأحدَ َمن َالوساطة َالقتراح َأساسا َيكون َأن َيمكن َفإنه َذلك، َإلى وباإلضافة
َأوَأكثرَمنَ َأنَيطلبَطرفَواحد َيمكنَأيضا الطرفينَعلىَالطرفَاآلخر.

عاتَالتابعَلغرفةَالتجارةَالدوليةَتقديمَعونهَالمركزَالدوليَللتسويةَالوديةَللنزا
   فيَهذهَالعملية.

َ

 البند ب: االلتزام باعتماد قواعد الوساطة الخاصة بغرفة 
 التجارة الدولية

َيتفقَاألطرافَعلىَمناقشة َأوَتعلقَبهَنزاعَما، َالعقد َعنَهذا َفيَحالَنشأ
َالوساطةو َلقواعد َوفقا َللتسوية َالنزاع َإحالة َفي َأوال َبغرفةََالنظر الخاصة

َالتجارةَالدولية.

َبحيثَأنهَيلزمَمالحظات:  َأ َبالبند َورد َمقارنةَبما َأبعد َالبندَخطوة يتقدمَهذا
ينظرواَسوياَفيَمسألةَإحالةَالنزاعَوَاألطرافَعندَنشوبَنزاعَبأنَيناقشوا

َالتجارةَ َبغرفة َالخاصة َالوساطة َفيَقواعد إلىَاإلجراءاتَالمنصوصَعليها
يطلبَطرفَواحدَأوَأكثرَمنَالمركزَالدوليَللتسويةَالوديةَالدولية.َيمكنَأنَ

  للنزاعاتَالتابعَلغرفةَالتجارةَالدوليةَتقديمَعونهَفيَهذهَالعملية.
َفيَااللتزامَ َفيَالبداية َ َتكنَلألطرافَرغبة َلم َإذا َمناسبا َالبند َيكونَهذا قد

َالقواعد َفي َاإلجراءاتَالمنصوصَعليها َإلى َالنزاع َوَبإحالة يفضلونَلكنهم
َلتسويةَ َفيَمحاولة َالوساطة َإلى َاللجوء َ َإمكانية َبشأن َالمرونة الحفاظَعلى

ََالنزاع.

 

البند ج: االلتزام بإخضاع النزاع لقواعد الوساطة الخاصة بغرفة 
التجارة الدولية مع إجازة اتباع إجراءات تحكيم بصفة موازية إذا 

 اقتضى األمر ذلك

)0) َ َأو َالعقد َعنَهذا َيتفقَاألطرافَعلىَفيَحالَنشأ َنزاعَما، تعلقَبه
النظرَأوالَفيَإحالةَالنزاعَللتسويةَوفقاَلقواعدَالوساطةَالخاصةَبغرفةَ
التجارةَالدولية.َالَيمنعََبدءَاإلجراءاتَوفقاَلقواعدَالوساطةَالخاصةَ
َللفقرةَ َوفقا َتحكيم َإجراءات َبدء َأيَطرفَمن َالدولية َالتجارة بغرفة

َ(َالالحقة.9َالفرعيةَ)
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َبهَ (9) َتتعلق َأو َالعقد َهذا َعن َتنشأ َالتي َالنزاعات َجميع َفي َالبت يقع
َعلىَ َباإلعتماد َالدولية َالتجارة َبغرفة َالخاصة َالتحكيم َقواعد بموجب

 .َمحكمَأوَأكثرَيقعَتعيينهمَوفقاَلهذهَالقواعد

َالمنصوصََمالحظات: َاإلجراءات َإلى َالنزاع َبإحالة َالتزاما َالبند َهذا ينشئ
عليهاَفيَقواعدَالوساطةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدولية.َوهوَمصممَلضمانَ
محاولةَاألطرافَتسويةَالنزاعَالناشئَبينهمَباستخدامَاإلجراءاتَالمنصوصَ

 عليهاَفيَالقواعد.َ

َ َال َاألطراف َأن َأيضا َالبند َهذا َمن َجليا َاإلجراءاتَيبدو َختم َإلى َ تحتاج
َأوَ َالدولية َالتجارة َبغرفة َالخاصة َالوساطة َقواعد َفي َعليها المنصوص

َقبلَالبدءَفيَإجراءاتَتحكيم. َمتفقَعليها َزمنية َالحالةَوَاالنتظارَلفترة هذه
َ(َمنَالقواعد.9َ)01االفتراضيةَهيَنفسَالحالةَالتيَنصتَعليهاَالمادةَ

َالبندَعلىَأنَتحكيمَغرف دَينصَهذا َالدوليةَهوَالوسيلةَالتيَسيتحد  ةَالتجارة
َالبندَ َهذا َتكييف َيمكن َذلك، َفي َاألطراف َرغب َإذا َنهائيا. َالنزاع َمآل بها
لينصَعوضاَعنَذلكَعلىَإجراءاتَتحكيمَمختلفةَأوَعلىَإجراءاتَقضائيةَ

  أوَإجراءاتَأخرىَمماثلة.َ

َ

تجارة البند د: االلتزام باعتماد قواعد الوساطة الخاصة بغرفة ال
 الدولية متبوع بالتحكيم إذا اقتضى األمر ذلك

فيَحالَنشأَعنَهذاَالعقدَأوَتعلقَبهَنزاعَما،َيتفقَاألطرافَعلىَالنظرَأوالَ
َفيَاحالةَالنزاعَللتسويةَوفقاَلقواعدَالوساطةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدولية.

يوماَالمواليةَلتاريخ45ََإذاَلمَتقعَتسويةَالنزاعَوفقاَللقواعدَالمذكورةَخاللَو
َعليهاَ َيتفق َالتاريخ َهذا َعلى َأخرى َمدة َبمضي َأو َالوساطة َطلب ايداع
َالخاصةَ َالتحكيم َقواعد َبموجب َالنزاع َفي َنهائيا َالبت َيقع األطرافَكتابيا،
َلقواعدَ َوفقا َتعيينهم َيقع َأكثر َأو َعلىَمحكم َباالعتماد َالدولية َالتجارة بغرفة

 التحكيم.ََ

ج،ََينشئَهذاَالبندَالتزاماَبإحالةَالنزاعَإلىَاإلجراءاتََمثلَالبندمالحظات:  
 المنصوصَعليهاَفيَقواعدَالوساطةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدولية.
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َإجراءاتَ َفي َالبدء َيجوز َال َأنه َعلى َالبند َينصَهذا َج، َالبند َعكس على
َطلبَ َإيداع َبعد َتجري َعليها َمتفق َزمنية َفترة َانقضاء َبعد َسوى التحكيم

َال َالوساطة. َهي َالنموذجي َالبند َفي َالمقترحة َالزمنية َولكن95ََفترة يوما،
َمنا َالتيَيرونها َالفترة َللعقدَموضوعَينبغيَعلىَاألطرافَتحديد َبالنسبة سبة

 النزاع.

(َمنَقواعد9َ)01يغيرَالبندَدَالوضعَاالفتراضيَالمنصوصَعليهَفيَالمادةَ
إجراءاتَقضائيةَأوَالوساطةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدوليةَبحيثَيسمحََببدءَ

تحكيميةَأوَماَشابهَذلكَبالتوازيَمعَاإلجراءاتَالمنصوصَعليهاَفيَقواعدَ
َالوساطةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدولية.

مثلَالبندَج،َينصَالبندَدَعلىَأنَتحكيمَغرفةَالتجارةَالدوليةَهوَالوسيلةَالتيَ
َإذاَرغبَاألطرافَفيَذلك،َيمكنَتكييفَهذاَ َمآلَالنزاعَنهائيا. دَبها سيتحد 
َإجراءاتَ َعلى َأو َمختلفة َإجراءاتَتحكيم َذلكَعلى َعن َلينصَعوضا البند

َقضائيةَأوَإجراءاتَأخرىَمماثلة.ََ
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 متعلقة بأحكام محكم الطوارئمسائل محددة 

َبمحكمَ َالخاصة َإلىَاألحكام َفيَاللجوء َيرغبون َكانوا َإذا َاألطرافَما يحدد
َد.َوَذلكَفيَالبندينَجوَالطوارئ

  دو البنود ج
إذاَرغبَاألطرافَفيَاستبعادَاللجوءَإلىَاألحكامَالخاصةَبمحكمَالطوارئ،َ

 الحالة:َينبغيَإضافةَالعباراتَالتاليةَإلىَالبندَجَأوَدَحسب

َ.الَتنطبقَاألحكامَالخاصةَبمحكمَالطوارئ

 البند د
َإلى 0 َاللجوء َاألطراف َأراد َالطوارئ إذا َبمحكم َالخاصة رغبواَوَاألحكام

َعلى95ََصراحةَبأنَيتمَذلكَقبلَمضيَ َأوَمدةَأخرىَمتفقَعليها يوما
َتاريخَإيداعَطلبَالوساطة،َينبغيَأنَتضافَالعباراتَالتاليةَإلىَالبندَد:

يوماَأوَمدةَأخرىَمتفقَعليهاَعلى45ََالَيجبَأنَيحولَشرطَانتظارَمرورَ
تاريخَإيداعَطلبَالوساطةَقبلَإحالةَالنزاعَإلىَالتحكيم،َدونَتمكينَاألطرافَ
منَطلبَاتخاذَتدابيرَالطوارئَوفقاَلألحكامَالخاصةَبمحكمَالطوارئَالمدرجةَ

َأوَمدة45ََمدةََذلكَقبلَمضيوَفيَقواعدَتحكيمَغرفةَالتجارةَالدولية يوما
 أخرىَمتفقَعليها.َ

لكنَوَإذاَرغبَاألطرافَفيَاللجوءَإلىَاألحكامَالخاصةَبمحكمَالطوارئ 2
يوماَأوَمدةَأخرىَمتفقَعليهاَعلىَتاريخَإيداعَطلب45ََفقطَبعدَمضيَ

َالوساطة،َينبغيَأنَتضافَالعباراتَالتاليةَإلىَالبندَد:

تخاذَتدابيرَالطوارئَوفقاَلألحكامَالَيجبَأنَيكونَلألطرافَالحقَفيَطلبَا
ذلكَوَالخاصةَبمحكمَالطوارئَالمدرجةَفيَقواعدَتحكيمَغرفةَالتجارةَالدولية

َيوماَأوَمدةَأخرىَمتفقَعليهاَعلىَتاريخَإيداعَطلبَالوساطة.45َََََََقبلَمضيَ
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