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مقدمة
يحتوي هذا َالكتيب َعلى َنظامين َمتمايزين َلكن َمتكاملين َلفض َالنزاعاتَ
تقدمهما َغرفة َالتجارة َالدوليةَ .يمثل َالتحكيم َبموجب َقواعد َالتحكيم َلغرفةَ
التجارة َالدولية َإجراء َمنهجيا َيؤدي َإلى َصدور َحكم َعن َهيئة َتحكيم َمحايدةَ
من َشأنه َأن َيكون َقابال َللتنفيذ َبمقتضى َقوانين َالتحكيم َالمحلية َواالتفاقياتَ
الدولية َكإتفاقية َنيويورك َالمبرمة َسنة ََ .0451تمثل َالوساطة َبموجب َقواعدَ
الوساطة َالخاصة َبغرفة َالتجارة َالدولية َإجراء َمرنا َيهدف َإلى َتحقيق َتسويةَ
عنَطريقَالتفاوضَبمساعدةَوسيطَمحايدَ.يستجيبَنشرَالقواعدَالخاصةَبكالَ
من َالنظامين َسويا َفي َهذا َالكتيب َإلى َالطلب َالمتزايد َإلرساء َمقاربة َشاملةَ
لتقنياتَفضَالنزاعاتَ.
يحدد َكل َمن َهذين َالنظامين َإطارا َمنظما َومؤسساتيا َ َيرمي َإلى َضمانَ
الشفافية َوالفعالية َ َواإلنصاف َأثناء َسير َعملية َفض َالنزاعات َمع َتمكينَ
األطرافَمنَتفعيلَخياراتهاَفيَجوانبَعديدةَمنَاإلجراءاتَ.تتولىَمحكمةَ
التحكيمَالدوليةَإدارةَإجراءاتَالتحكيمَفيَحينَيتولىَالمركزَالدوليَللتسويةَ
الوديةَللنزاعاتَإدارةَإجراءاتَالوساطةّ َ.
ويمثالنَالجهازينَالوحيدينَالمخولَ
لهما َإدارة َاإلجراءات َالمنصوص َعليها َفي َالقواعد َالخاصة َبكل َمنهما َمماَ
يمكن َاألطراف َمن َاالستفادة َمن َالتجربة َوالخبرة َوالكفاءة َالمهنية َلمؤسسةَ
رائدةَفيَمجالَتوفيرَآلياتَفضَالنزاعاتَالدوليةَ.
توفر َهذه َالقواعد َإطارا َحديثا َلتسيير َاإلجراءات َاستجابة َإلى َالمقتضياتَ
الراهنةَللتجارةَالدوليةَوقدَقامَبصياغتهاَمجموعةَمنَالمتخصصينَفيَتسويةَ
النزاعات َومن َمستعملي َتقنياتها َمن َمختلف َاألنظمة َالقانونية َوذوي َثقافاتَ
ومهن َمتنوعةَ .في نفس الوقتَ ،تظل َهذه َالقواعد َوفية َلروح َوللسماتَ
األساسيةََآللياتَتسويةَالنزاعاتَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدوليةَوبوجهَخاصَ
قابليتهاََلالستعمالَفيَأيَمكانَمنَالعالمَوأياَكانتَلغةَاالجراءات َوالقانونَ
المنطبقَ ََ.
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قواعد َالتحكيم َهي َنفسها َقواعد َسنة ََ ،9109لكن َأضيفت َإليها َأحكام َجديدةَ
تعالجََبعضَالمسائلَكالنزاعاتَالمتعلقةَبعقود َوأطرافَمتعددة َواإلجراءاتَ
المحينة َإلدارة َالقضايا َوتعيين َمحكم َطوارئ َليتخذ َالتدابير َاإلستعجاليةَ
والتغييراتَالتيَتهدفَإلىَتسهيلَالتعاملَمعَالنزاعاتَالناشئةَعنَمعاهداتَ
االستثمارَواتفاقياتَالتجارةَالحرةَ .وقدَتمَاستبدالَاإلشارةَإلىَقواعدَالتسويةَ
الودية َللنزاعات َالخاصة َبغرفة َالتجارة َالدولية َالواردة َفي َالملحق َالثالثَ
والرابعَمنَقواعدَالتحكيمَباإلشارةَإلىَقواعدَالوساطةَ .
تعكس َقواعد َالوساطة َالنافذة َمنذ َسنة ََ 9109الممارسة َالحديثة َلتسييرَ
اإلجراءاتَوتضعَلهاَمعاييرَواضحةَمعَاالعترافَوالحفاظَعلىَالحاجةَإلىَ
المرونةَ .ويمكن َاستخدام َهذه َالقواعدَ َ ،مثل َقواعد َالتسوية َالودية َللنزاعاتَ
التي َتحل َمحلهاَ ،لتسيير َإجراءات َأو َتركيبات َمن َإجراءات َأخرى َتهدفَ
بالمثلَإلىَتسويةَالنزاعَودياَمثلَالصلحَأوَالتقييمَالحياديَ َ.
َتحثَغرفةَالتجارةَالدوليةَاألطرافَالراغبينَفيَاللجوءَإلىَقواعدَالتحكيمَ
أو َالوساطة َالخاصة َبها َأو َإلى َكليهما َعلى َإدراج َالبند َالمناسب َلفضَ
النزاعاتَفيَالعقودَالمبرمةَبينهمَ.لهذاَالغرضَ،وقعَإدراجَبنودَنموذجيةَفيَ
قواعد َالنظامين َمرفقة َبتوجيهات َحول َكيفية َاستعمالها َوكيفية َتكييفها َمعَ
االحتياجات َوالظروف َالخاصةَ .وتشمل َالبنود َالموصى َبها َبنودا َمتعددةَ
المستوياتَتنصَعلىَتركيبةَمنَالتقنياتَوكذلكَبنوداَتنصَعلىَتقنيةَواحدةَ َ.
َتضع َغرفة َالتجارة َالدولية َالقواعد َوالبنود َالنموذجية َعلى َذمة َاألطرافَ
بغض َالنظر َعن َعضويتهم َفي َالغرفة َمن َعدمهاَ .وحرصا َعلى َتسهيلَ
استعمالَهذهَالقواعدَفقدَتمَترجمتهاَإلىَعدةَلغات َويمكنَتحميلهاَمنَالموقعَ
االلكترونيَلغرفةَالتجارةَالدوليةَ ََ.
َ
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أحكام تمهيدية
َ

مادة 0
المحكمة الدول ّية للتحكيم
َ 0المحكمة َالدوليّة َللتحكيم َ(«المحكمة») َالمنبثقة َعن َغرفة َالتجارة َالدوليةَ
هي َجهاز َالتحكيم َالمستقل َالتابع َلغرفة َالتجارة َالدوليةَ ،ويرد َالنظامَ
األساسيَللمحكمةَفيَالملحقَرقمََ َ.0
َ 9الَتفصلَالمحكمةَفيَالنزاعاتَبنفسهاَلكنهاَتديرَالفصلَفيَالنزاعاتَالتيَ
تتوالهاَهيئاتَالتحكيمَوفقا َلقواعدَالتحكيمَالمعمولَبهاَلدىَغرفةَالتجارةَ
الدوليةَ(«القواعد»)َ.و ُتعتبرَالمحكمةَالجهازَالوحيدَالمنوطَبعهدتهَإدارةَ
إجراءاتَالتحكيمَبموجبَالقواعدَ،بماَفيَذلكَدراسةَاألحكامَالصادرةَوفقاَ
للقواعد َواعتمادهاَ .وتضع َالمحكمة َنظامها َالداخلي َوالوارد َفي َالملحق َ
رقمَ«(َ9النظامَالداخلي»)َ .
َ 5لرئيس َالمحكمة َ(«الرئيس») َأو َأحد َنوابه َفي َحال َغيابه َأو َبناء َعلىَ
طلبهَ ،أن َيتخذ َالقرارات َالعاجلة َنيابة َعن َالمحكمة َشرط َإبالغ َالمحكمةَ
بهذهَالقراراتَفيَاجتماعهاَالمواليَ .
َ 9يجوزَللمحكمةَوفقاَلماَنصَعليهَالنظامَالداخليَ،أنَتعهدَإلىَلجنةَواحدةَ
أو َعدة َلجان َمؤلفة َمن َأعضائهاَ ،بسلطة َاتخاذ َقرارات َمعينةَ ،شريطةَ
إبالغَ«المحكمة»َبهذهَالقراراتَفيَاجتماعهاَالمواليَ .
َ 5تساعدَالمحكمةَفيَعملهاَاألمانةَالعامةَللمحكمةَ(«األمانةَالعامة»)َتحتَ
إدارةَاألمينَالعامَلهاَ(«األمينَالعام»)َ َ.
َ
َ
َ
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مادة 2
تعريفات
فيَالقواعدَ :
«َ 0هيئةَالﺘﺤﻜﻴﻢ»َتعنيَمُﺤﻜِّﻢَأوَأكﺜﺮَ .
َ 9يﺸﻴﺮ َتعبير َ«الﻤﺪعي» َإلى َمﺪ ٍع َواحﺪ َأو َأكﺜﺮَ ،وتعبير َ«الﻤﺪعى َعلﻴه»َ
إلى َمﺪعى َعلﻴه َواحﺪ َأو َأكﺜﺮَ ،ويشير َتعبير َ«الطرف َاإلضافي» َإلىَ
طرفَإضافيَواحدَأوَأكثرَ .
َ 5يشير َتعبير َ«طرف» َأو َ«أطراف» َإلى َالمدعين َأو َالمدعى َعليهم َأوَ
األطرافَاألخرىَ .
َ 9يشير َتعبير َ«طلب» َأو َ«طلبات» َإلى َأي َطلب َيتقدم َبه َأي َطرف َضدَ
طرفَآخرَ .
َ 5يشملَتعبيرَ«حُكم»َ،منَبينَأشياءَأخرىَ،حﻜﻤاَوقتياَأوَجﺰئﻴاَأوَنهائﻴا.

مادة 3
اإلخطارات الكتابية أو المراسالت واآلجال
ُ َ 0تصحبَالمذكرات َوالمراسالتَالكتابيةَاألخرىَالمقدمةَمنَأيَطرفَمنَ
األطرافَ ،وأي َمستندات َمرفقة َبهاَ ،بعدد َمن َالنسخ َكاف َليحصل َكلَ
طرف َعلى َنسخةَ ،إضافة َإلى َنسخة َواحدة َلكل َمحكم َوأخرى َلألمانةَ
العامةَ .و ُترسل َإلى َاألمانة َالعامة َنسخة َمن َأي َإخطار َأو َأي َمراسلةَ
توجههاَهيئةَالتحكيمَإلىَاألطرافَ .
ُ َ 9ترسل َكافة َاإلخطارات َوالمراسالت َالموجهة َمن َاألمانة َالعامة َوهيئةَ
التحكيم َإلى َأحد َاألطراف َأو َمن َيمثله َإلى َآخر َعنوان َأدلى َبه َالطرفَ
المعني َأو َأدلى َبه َالطرف َاآلخرَ .وتتم َاإلخطارات َأو َالمراسالت َعنَ
طريق َال َّتسليم َمقابل َإيصالَ ،أو َالبريد َالمسجلَ ،أو َالبريد َأو َالبريدَ
اإللكترونيَأوَبأيَوسيلةَأخرىَمنَوسائلَاالتصالَالتيَمنَشأنهاَتوفيرَ
دليلَمسجلَعلىَعمليةَاإلرسالَ َ.
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َ 5يعتبرَاإلخطارَأوَالمراسلةَقدَتمَفيَيومَتسليمهَإلىَالطرفَنفسهَأوَإلىَ
منَيمثلهَأوَفيَاليومَالذيَكانَيفترضَتسليمهَفيهَإذاَتمَذلكَطبقاَألحكامَ
المادةََ .)9(5
َ9يبدأ َحساب َاآلجال َالمحددّة َفي َالقواعد َاعتبارا َمن َاليوم َالتالي َلليوم َالذيَ
يعتبر َفيه َاإلخطار َأو َالمخاطبة َقد َت ّم َوفقا َألحكام َالمادة ََ .)5(5وإذا َكانَ
اليوم َالتالي َللتاريخ َالذي َت ّم َفيه َاإلخطار َأو َالمراسلة َيوافق َيوم َعيد َأوَ
عطلةَرسميةَفيَالبلدَالمعنيَ،فيبدأَحسابَالمدةَاعتبارا َمنَأولَيومَعملَ
رسميَيليهَ.وتدخلَأيامَاألعيادَوالعطالتَالرسميةَفيَحسابَاآلجالَ.إذاَ
كانَآخرَيومَمنَأيامَاألجلَالمسمىَيوافقَيومَعيدَأوَعطلةَرسميةَفيَالبلدَ
الذيَيُفترضَأنَيتمَاإلخطارَأوَالمراسلةَفيهَ،فينتهيَاألجلَالمحددَبنهايةَ
أولَيومَعملَرسميَيليَهذاَاليومَ .
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بدء التحكيم
َ

مادة 4
طلب التحكيم
َ 0يلتزمَكلَطرفَيعتزمَاللجوءَإلىَالتحكيمَطبقاَللقواعدَبتقديمَطلبَتحكيمَ
(«الطلب»)َإلىَاألمانةَالعامةَإلىَأيٍَمكتبَمنَالمكاتبَالمنصوصَعليهاَ
في َالنظام َالداخليَ ،و ُتخطر َاألمانة َالعامة َالمدعي َوالمدعى َعليه َبتسلمهاَ
الطلبَوتاريخَهذاَالتسلمَ .
َ 9يعتبر َتاريخ َتسلم َاألمانة َالعامة َللطلب َهو َتاريخ َبدء َالتحكيم َوذلكَلكافةَ
األغراضَ .
َ 5يجبَأنَيحتويَالطلبَعلىَالمعلوماتَالتاليةَ :
َأ) َأسماء َاألطراف َكاملة َوصفاتهم َوعناوينهم َوغير َذلك َمن َبياناتَ
االتصالَبهمَ ،
َب)َاالسمَالكاملَأليَشخصَ(أشخاص)َيمثلَالمدعيَفيَالتحكيم وعنوانهَ
وبياناتَاالتصالَبهَ ،
َج)َوصف َلطبيعة َومالبسات َالنزاع َالذي َنشأت َعنه َالطلبات َواألساسَ
الذيَتستندَإليهَالطلباتَ ،
َد) َبيانَبالمطالباتَوالمبالغَالمطالبَبهاَوالخاصةَبالطلباتَالتيَتمَتحديدَ
قيمتهاَ،وإذاَأمكنَالقيمةَالماليةَالتقديريةَأليَطلباتَأخرىَ َ،
َهـ)َأيَاتفاقاتَذاتَصلةَوباألخصَاتفاقَ(أوَاتفاقات)َالتحكيمَ َ،
َو)َفيَحالةَالتقدمَبطلباتَبموجبَأكثرَمنَاتفاقَتحكيمَ،اإلشارةَإلىَاتفاقَ
التحكيمَالذيَتمَتقديمَكلَطلبَبموجبهَ ،
َز)َكافة َالمعلومات َوأي َمالحظات َأو َمقترحات َحول َعدد َالمحكمينَ
واختيارهم َوفقا َلنص َالمادتين ََ 09وَ ،05وكل َتعيين َلمحكم َوفقا َلماَ
تقتضيهَهذهَالنصوصَ َ،
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َح)َكافة َالتفاصيل َذات َالصلة َوأي َمالحظات َأو َمقترحات َبشأن َمقرَ
التحكيمَوقواعدَالقانونَواجبةَالتطبيقَولغةَالتحكيمَ .
يجوزَللمدعيَتقديمَمستنداتَأوَمعلوماتَأخرىَمعَالطلبَحسبماَيراهَمالئماَ
أوَحسبماَتسهمَتلكَالمستنداتَأوَالمعلوماتَفيَتسويةَالنزاعَبصورةٍَفعالةَ .
َ 9وبمصاحبةَالطلبَ،يقومَالمدعيَ َ:
َأ) َبتقديمَعددَالنسخَالمشارَإليهَفيَالمادةََ َ،)0(5
َب)َبتسديد َرسوم َرفع َالدعوى َالمقررة َفي َالملحق َرقم َ«(َ 5مصاريفَ
وأتعابَالتحكيم»)َوالمعمولَبهَيومَالتقدمَبـالطلبَ .
َ َ
وإذاَخالفَالمدعيَأحدَهذهَالشروطَ،يجوزَلألمانةَالعامةَأنَتمنحهَمهلةَ
الستيفائهاَ ،فإذا َانقضت َالمهلة َدون َاستيفاء َالشروطُ َ ،حفِظ َالطلب َدونَ
اإلخالل َبحقوق َالمدعي َفي َإبداء َذات َالطلبات َفي َتاريخ َالحق َبواسطةَ
طلبَآخرَ َ.
َ 5ترسلَاألمانةَالعامةَإلىَالمدعىَعليهَنسخةَمنَالطلبَوالمستنداتَالملحقةَ
بهَليقدمَردهَعلىَالطلبَبمجردَتوفرَالعددَالكافي َمنَنسخَالطلبَوتسديدَ
رسومَرفعَالدعوىَ .

مادة 5
الرد على الطلب؛ الطلبات المقابلة
َ 0يقدم َالمدعى َعليه َخالل َثالثين َيوما َمن َيوم َتسلمه َالطلب َالمرسل َمنَ
طرفَاألمانةَالعامةَرداَ(«الرد»)َمتضمناَالمعلوماتَالتاليةَ َ:
َأ) َاسمهَكامالَوصفاتهَوعنوانهَوغيرَذلكَمنَبياناتَاالتصالَبهَ ،
َب)َاالسمَالكاملَأليَشخصَ(أوَأشخاص)َيمثلَالمدعىَعليهَفيَالتحكيمَ،
وعنوانهَوبياناتَاالتصالَبهَ َ،
َج)َتعقيبهَحولَطبيعةَالنزاعَومالبساتهَالتيَنشأتَعنهاَالطلباتَواألساسَ
الذيَتستندَإليهَالطلباتَ ،
َد) َردهَعلىَالطلباتَالملتمسةَمنَالمدعيَ َ،
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َه) َأيَمالحظاتَأوَمقترحاتَحولَعددَالمحكمينَواختيارهمَعلىَضوءَ
مقترحات َالمدعي َووفقا َلنص َالمادتين ََ 09وَ ،05وحول َأي َتعيينَ
لمحكمَوفقاَلماَتقتضيهَهذهَالنصوصَ ،
َو)َأي َمالحظات َأو َمقترحات َبشأن َمقر َالتحكيم َوقواعد َالقانون َواجبةَ
التطبيقَولغةَالتحكيمَ َ.
َ َ
يجوزَللمدعىَعليهَتقديمَمستنداتَأوَمعلوماتَأخرىَمعَالردَحسبماَيراهَ
مالئما َأو َحسبما َتسهم َتلك َالمستندات َأو َالمعلومات َفي َتسوية َالنزاعَ
بصورةَفعالةَ .
َ 9يجوز َلـ«األمانة َالعامة» َأن َتمنح َالمدعى َعليه َأجال َإضافيا َلتقديم َالردَ،
شرط َأن َيتضمن َطلب َالتمديد َمالحظات َالمدعى َعليه َومقترحاته َبشأنَ
عدد َالمحكمين َواختيارهمَ ،وتعيين َالمحكمين َإذا َما َاقتضت َذلك َالمادتينَ
َ09وَ.05وإذاَلمَيقمَالمدعىَعليهَبذلكَتتصرفَالمحكمةَوفقاَللقواعدَ .
َ 5يوجهَالردَإلىَاألمانةَالعامةَفيَعددَالنسخَالمحددَفيَالمادةََ َ.)0(5
َ 9ترسلَاألمانةَالعامةَنسخةَمنَالردَومنَالمستنداتَالمرفقةَبهَإلىَجميعَ
األطرافَاألخرىَ .
َ 5يتعينَأنَيرفقَأيَطلبَمقابلَيقدمهَالمدعىَعليهَبـالردَوأنَيتضمنَ َ:
َأ) َوصف َلطبيعة َالنزاع َومالبساته َالتي َنشأت َعنها َالطلبات َالمقابلةَ
واألساسَالذيَتستندَإليهَالطلباتَالمقابلةَ ،
َب)َبيان َبالمطالبات َالملتمسة َفي َالطلب َالمقابلَ ،والمبالغ َالمطالب َبهاَ
والخاصةَبالطلباتَالمقابلةَالتيَتمَتحديدَقيمتهاَ،وإذاَأمكنَالقيمةَالماليةَ
التقديريةَأليَطلباتَمقابلةَأخرىَ ،
َج)َأيَاتفاقاتَذاتَصلةَوخاصةَاتفاقَ(اتفاقات)َالتحكيمَ َ،
َد) َوَفيَحالةَالتقدمَبطلباتَمقابلةَبموجبَأكثر َمنَاتفاقَتحكيمَ،اإلشارةَ
إلىَاتفاقَالتحكيمَالذيَتمَتقديمَكلَطلبَمقابلَبموجبهَ ،
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يحقَللمدعىَعليهَتقديمَمستنداتَأوَمعلوماتَأخرىَمعَالطلباتَالمقابلةَ
حسبماَيراهَمالئماَأوَحسبماَتسهمَتلكَالمستنداتَأوَالمعلوماتَفيَتسويةَ
النزاعَبصورةٍَفعالةَ .
َ 6يحقَللمدعيَتقديمَمذكرةَبالردَعلىَأيَطلبَمقابلَخاللَثالثينَيوما َمنَ
يومَتسلمهَالطلباتَالمقابلةَمنَطرفَاألمانةَالعامةَ.ويجوزَلألمانةَالعامةَ
أنَتمنحَالمدعيَمدةَإضافيةَلتقديمَالردَقبلَإرسالَالملفَإلىَهيئةَالتحكيمَ .

مادة 6
أثر اتفاق التحكيم
َ 0يخضعَاألطرافَ،باتفاقهمَعلىَاللجوءَإلىَالتحكيمَوفقاَللقواعدَ،إلىَالقواعدَ
النافذةَيومَالبدءَفيَالتحكيمَ،ماَلمَيتفقَاألطرافَعلىَالخضوعَللقواعدَالنافذةَ
فيَتاريخَاتفاقَالتحكيمَ .
َ 9يقبل َاألطرافَ ،بمجرد َاالتفاق َعلى َالتحكيم َوفقا َللقواعدَ ،أن َتقوم َالمحكمةَ
بإدارةَالتحكيمَ .
َ 5إذاَلمَيقدمَأيَطرفَمقامََضدهَطلب َرداَعليهَأوَإذاَأثارَدفعاَاوَأكثرَبشأنَ
وجودَأوَصحةَأوَنطاقَإتفاقَالتحكيمَ,أوَبخصوصَمدىَإمكانيةَالفصلَفيَ
كل َالطلبات َالمقامة َفي َالتحكيم َفي َإطار َذات َالدعوى َالتحكيميةََ ,يستمرَ
التحكيمَوتفصلَهيئةَالتحكيـمَمباشرةَفيَأيَمسألةَتتعلقَباالختصاصَأوَأيَ
مسألةَبخصوصَمدى َإمكانيةَالفصلَفيَكلَالطلباتَالمقامةَفيَالتحكيمَفيَ
إطارَذاتَالدعوىَالتحكيميةَ,وذلكَماَلمَيحلَاالمينَالعامَاالمرَإلىَالمحكمـة
إلتخاذَقرارَبشانهَوفقاَللمادةََ َ.)9(6

َ 9فيَجميعَالقضاياَالمحالةَإلىَالمحكمةَبموجبَالمادةََ،)5(6تقررَالمحكمةَ
ما َإذا َكان َمن َالممكن َاالستمرار َفي َالتحكيم َوإلى َأي َمدىَ .ويستمرَ
التحكيمَإذاَاقتنعتَالمحكمةَمنَظاهرَاألوراقَ،باحتمالَوجودَاتفاقَتحكيمَ
وفقاَللقواعدَوفيَحدودَهذاَاالقتناعَوخاصةَ :
َ(َ )0إذا َتضمن َالتحكيم َأكثر َمن َطرفينَ ،يتم َاالستمرار َفي َالتحكيم َبينَ
األطراف َالذين َتكون َلدى َالمحكمة َبشأنهم َقناعة َمن َظاهر َاألوراقَ،
باحتمال َوجود َاتفاق َتحكيم َيلزمهم َجميعهمَ ،بما َفي َذلك َأي َأطرافَ
إضافيةَأخرىَمنضمّةَوفقاَلحكمَالمادةََ .7
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َ(َ )9إذا َتم َتقديم َطلبات َوفقا َللمادة ََ 4بموجب َأكثر َمن َاتفاق َتحكيمَ،
يستمر َفي َالتحكيم َبالنسبة َللطلبات َالتي َتكون َلدى َالمحكمة َقناعةَ،
منَظاهرَاألوراقَ،بأنّ َ(أ)َاتفاقاتَالتحكيمَالتيَقُدمتَبموجبهاَتلكَ
الطلباتَيمكنَأنَتكونَمتالئمة؛َو(ب)َجميعَأطرافَالتحكيمَيمكنَ
أن َيكونوا َقد َاتفقوا َعلى َإمكانية َتسوية َهذه َالطلبات َفي َدعوىَ
تحكيميةَواحدة.
ال يؤثر قرار المحكمة الصادر تطبيقا للمادة  )4(6على إمكانية قبول أي دفع
أو دفوعات يتقدم بها أي من األطراف أو على موضوع هذا الدفع أو هذه
الدفوعات.
َ 5في َجميع َالمسائل َالتي َتقررها َالمحكمة َوفقا َللمادة ََ ،)9(6تفصل َهيئةَ
التحكيمَفيَاختصاصهاَفيماَعداَماَيتعلقَباألطرافَأوَبالطلباتَالتيَتقررَ
المحكمةَعدمَإمكانيةَاالستمرارَفيَالتحكيمَبشأنهاَ .
َ 6فيَحالة َإخطار َاألطراف َبقرار َالمحكمة َالمتخذَطبقاَللمادةَ ََ )9(6بعدمَ
إمكانيةَاالستمرارَفيَالتحكيمَبخصوصَبعضَاألطرافَأوَجميعهمَ،يظلَ
ألي َطرف َالحق َفي َاللجوء َإلى َالقضاء َالمختص َللفصل َفي َشأن َمدىَ
وجودَاتفاقَتحكيمَملزمَوتحديدَأطرافهَ َ.
َ 7إذاَقررتَالمحكمةَوفقا َللمادةَ ََ )9(6عدمَإمكانيةَاالستمرارَفيَالتحكيمَ
بخصوصَأيٍَمنَالطلباتَ،فالَيمنعَهذاَالقرارَأيَطرفَمنَالتقدمَبنفسَ
الطلبَفيَتاريخَالحقَفيَإطارَإجراءاتَتحكيمَأخرىَ .
ٍ
َ 1إذا َرفض َأحد َاألطراف َأو َتخلف َعن َالمشاركة َفي َالتحكيم َأو َفي َأيَ
مرحلة َمنَمراحلهَ ،يتم َالسير َفي َالتحكيم َبالرغم َمن َهذا َالرفض َأو َهذاَ
التخلفَ .
َ 4ماَلمَيُتفقَعلىَغيرَذلكَ،الَيترتبَعلىَاالدعاءَبانعدامَالعقدَأوَبطالنهَ
عدم َاختصاص َهيئة َالتحكيمَ ،شرط َأن َتقرر َهيئة َالتحكيم َصحة َاتفاقَ
التحكيمَ.وتظل َهيئة َالتحكيم َمختصة َبتحديد َحقوقَاألطرافَوالفصل َفيَ
طلباتهم َودفوعاتهم َحتى َفي َالحالة َالتي َيحتمل َفيها َأن َيكون َالعقد َذاتهَ
منعدماَأوَباطال.
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تعدد األطراف وتعدد العقود والض ّم
مادة 7
ض ّم أطراف إضافية
َ 0يتقدمَالطرفَالذيَيرغبَفيَضمَطرفَإضافيَإلىَالتحكيمَبطلبَتحكيمَ
ضد َذلك َالطرف َاإلضافي َ(«طلب َالضم») َإلى َاألمانة َالعامةَ .ويكونَ
تاريخَاستالمَاألمانةَالعامةَلـطلبَالضمَهوَتاريخَبدءَالتحكيمَضدَالطرفَ
اإلضافيَلجميعَاألغراضَ.ويخضعَهذاَالضمَإلىَالموادََ)7(6 – )5(6
وَ.4والَيجوزَضمَأيَطرفَإضافيَبعدَتثبيتَأيَمحكمَأوَتعيينهَ،ماَلمَ
يتفق َجميع َاألطرافَ ،بما َفي َذلك َالطرف َاإلضافيَ ،على َغير َذلكَ.
ويجوزَلألمانةَالعامةَتحديدَأجلَلتقديمَطلبَالضم.
َ 9يجبَأنَيتضمنَطلبَالضمَالمعلوماتَالتاليةَ :
َأ) َالرقمَالمرجعيَلدعوىَالتحكيمَالقائمةَ ،
َب)َاسم َكلَطرفَمن َاألطراف َكامال َووصفهَوعنوانه َوبيانات َاالتصالَ
بهَ،بماَفيَذلكَالطرفَاإلضافيَ َ،
َج)َالمعلومات َالمحددة َفي َالمادة ََ )5(9في َالفقرات َالفرعية َ(ج) َو(د)َ
و(هـ)َو(و)َ .
يجوز َللطرف َالمتقدم َبـطلب َالضم َأن َيقدم َمع َطلبه َأي َمستندات َأوَ
معلومات َأخرى َحسبما َيراه َمالئما َأو َحسبما َتسهم َتلك َالمستندات َأوَ
المعلوماتَفيَتسويةَالنزاعَبصورةَفعالةَ .
َ 5تنطبقَأحكامَالموادََ)9(9وَ،)5(9بحسبَاألحوالَ،علىَطلبَالضمَ .
َ 9يقدم َالطرف َالمنضم َالرد َوفقا َألحكام َالمواد ََ ،)9(5َ –َ )0(5بحسبَ
األحوالَ،ويجوزَللطرفَاإلضافيَالتقدمَبطلباتَضدَأيَطرفَآخرَوفقاَ
ألحكامَالمادةَ.1
َ
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مادة 8
الدعاوى متعددة األطراف
َ 0فيَالتحكيمَمتعددَاألطرافَ،يجوزَأليَطرفَالتقدمَبطلباتَضدَأيَطرفَ
آخرَ،معَمراعاةَأحكامَالموادََ )7(6َ –َ)5(6وَ،4علىَأنهَالَيجوزَتقديمَ
أيَطلباتَجديدةَبعدَتوقيعَوثيقةَالمهمةَواعتمادَالمحكمةَلهاَدونَإذنَمنَ
هيئةَالتحكيمَوفقاَللمادةََ َ.)9(95
َ 9يجب َعلى َأي َطرف َيتقدم َبطلبات َوفقا َللمادة ََ )0(1أن َيقدم َالبياناتَ
المحددةَفيَالمادةََ)5(9فيَالفقراتَالفرعيةَ(ج)َو(د)َو(هـ)َو(و)َ .
َ 5قبلَإرسالَاألمانةَالعامةَلملفَالقضيةَإلىَهيئةَالتحكيمَطبقا َللمادةََ،06
تنطبقَاألحكامَالتاليةَ،بحسبَاألحوالَ،علىَأيَطلبَيتمَالتقدمَبهَ:المادةَ
َ)9(َ 9الفقرةَالفرعيةَ(أ)؛َوالمادةَ)5(9؛ َوالمادةََ)0(5باستثناءَالفقراتَ
الفرعية َ(أ) َو(ب) َو(هـ) َو(و)؛ َوالمادة َ)9(5؛ َوالمادة َ)5(5؛ َوالمادةَ
َ.)9(5وفيماَبعدَ،تحددَهيئةَالتحكيمَإجراءاتَالتقدمَبالطلبات.
َ

مادة 9
العقود المتعددة
معَمراعاةَأحكامَالموادََ)7(6َ –َ)5(6وَ،)9(95يجوزَإبداءَطلباتَناشئةَ
عنَأكثرَمنَعقدَأوَمرتبطةَبأكثرَمنَعقدَفيَدعوىَتحكيميةَواحدةَ،بغضَ
النظرَعماَإذاَكانتَالطلباتَمستندةَالتفاقَتحكيمَأوَأكثرَوفقاَللقواعدَ .

مادة 01
ض ّم دعاوى التحكيم
يجوزَللمحكمةَ،بناء َعلىَطلبَأيٍ َمنَاألطرافَ،ض َّم دعوتين َتحكميتين َأوَ
أكثرَمنَالدعاوىَالجاريةَوفقاَللقواعدَفيَدعوىَتحكيميةَواحدةَ،وذلك:
أ) َإذاَاتفقَاألطرافَعلىَالض َّم َ،أو َ
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ب)َإذا َكانت َكل َالطلبات َالملتمسة َفي َدعاوى َالتحكيم َمستندة َإلى َذات َاتفاقَ
التحكيمَ،أو َ
ج)َفيَالحالةَالتيَتستندَفيهاَالطلباتَالملتمسةَفيَدعاوىَالتحكيمَإلىَأكثرَمنَ
اتفاق َتحكيمَ ،وكانت َدعاوى َالتحكيم َمقامة َبين َذات َاألطرافَ ،وكانتَ
النزاعات َالمثارة َفي َالدعاوى َقد َنشأت َبخصوص َذات َالعالقة َالقانونيةَ،
ووجدتَالمحكمةَأنَاتفاقاتَالتحكيمَمتالئمةَفيماَبينهاَ َ.
وعند َالنظر َفي َضم َالدعاوىَ ،يجوز َللمحكمة َأن َتأخذ َبعين َاالعتبار َأيَ
ظروفَتراهاَذاتَصلةَ،بماَفيَذلكَماَإذاَكانَقدَتمَتثبيتَأوَتعيينَمحكمَ
واحد َأو َأكثر َفي َأكثر َمن َدعوى َمن َالدعاوى َالتحكيمية؛ َوفي َهذه َالحالةَ
تنظر َالمحكمة َما َإذا َكان َقد َتم َتثبيت َأو َتعيين َنفس َاألشخاص َأو َأشخاصَ
مختلفينَكمحكمينَ .
وفيَحالةَتقريرَالضمَ،يتمَضمَالدعاوىَإلىَالدعوىَالتيَتمَتقديمهاَأوالَ،ماَ
لمَيتفقَكافةَاألطرافَعلىَغيرَذلكَ .

هيئة التحكيم
مادة 00
أحكام عامة
َ 0يتعين َعلى َكل َمحكم َأن َيكون َوأن َيظل َمحايدا َومستقال َعن َاألطرافَ
المعنيةَبالتحكيمَ .
َ 9يو ِّقعَالمحكمَالمرشحَ،قبلَتعيينهَأوَتثبيتهَ،إقرارا َيبينَقبولهَومدىَتفرغهَ
وحياده َواستقالليتهَ .ويُفصح َالمحكم َالمرشح َلألمانة َالعامة َكتابيا َعن َأيَ
وقائع َأو َظروف َمن َشأنها َأن َتؤثر َعلى َاستقالليته َفي َنظر َاألطرافَ،
وأي َظروف َمن َشأنها َأن َتثير َشكوكا َمعقولة َحول َحياد َالمحكمَ .وتبلغَ
األمانة َالعامة َهذه َالمعلومات َكتابيا َلألطراف َوتحدد َلهم َمهلة َإلبداءَ
مالحظاتهمَ .
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َ 5يبادرَالمحكمَفوراَباإلفصاحَكتابياَلألمانةَالعامةَولألطرافَعنَالوقائعَأوَ
الظروف َالمماثلة َلتلك َالمشار َإليها َفي َالمادة ََ )9(00بخصوص َحيادَ
المحكمَواستقالليتهَوالتيَقدَتطرأَأثناءَالتحكيمَ .
َ 9تكونَقراراتَالمحكمةَنهائيةَفيماَيتعلقَبتعيينَالمحكمَأوَتثبيتهَأوَالتجريحَ
فيه َأو َاستبدالهَ ،وال َتعلن َالمحكمة َاألسباب َالتي َاستندت َإليها َهذهَ
القراراتَ .
َ 5بمجرد َقبولهم َالمهمة َالموكولة َإليهمَ ،يلتزم َالمحكمون َبأداء َمسؤولياتهمَ
وفقاَللقواعدَ .
ُ َ 6تش َّكل َهيئة َالتحكيم َطبقا َألحكام َالمادتين ََ 09وَ ،05ما َلم َيتفق َاألطرافَ
علىَغيرَذلكَ .
َ

مادة 02
تشكيل هيئة التحكيم
عدد المحكمين
َ 0يفصلَفيَالنزاعاتَمحك ٌمَمنفردَأوَثالثةَمحكمينَ .
َ 9إذاَلمَيتفقَاألطرافَعلىَعددَالمحكمينَ،تعيِّنَالمحكمةَمحكماَمنفردَاَإالَ
إذاَتبينَلهاَأنَالنزاعَيستدعيَتعيينَثالثةَمحكمينَ،وفىَهذهَالحالةَيعيّنَ
المدعي َمحكما َخالل َ 15يوما َمن َتاريخ َتسلم َاإلخطار َبقرار َالمحكمةَ،
ويعين َالمدعى َعليه َمحكما َخالل َ 15يوما َمن َتاريخ َتسلم َاإلخطارَ
بالتعيين َالذي َقام َبه َالمدعيَ .وإذا َلم َيعين َأحد َاألطراف َمحكماَ ،تقومَ
المحكمةَبهذاَالتعيينَ .
المحكم المنفرد
َ 5إذا َاتفق َاألطراف َعلى َتسوية َالنزاع َبواسطة َمحكم َمنفردَ ،فيجوز َلهمَ
تعيينهَباالتفاقَبهدفَتثبيتهَ.وإذاَلمَيعينَاألطرافَمحكماَمنفرداَخاللََ30
يوما َمنَتاريخَتسلمَالطرفَاآلخرَطلبَالتحكيمَالذيَتقدمَبهَالمدعيَ،أوَ
خاللَالمهلةَاإلضافيةَالتيَقدَتمنحهاَاألمانةَالعامةَ،تقومَالمحكمةَبتعيينَ
المحكمَالمنفردَ .
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ثالثة محكمين
َ 9إذاَاتفقَاألطرافَعلىَأنَينظرَفيَالنزاعَثالثةَمحكمينَ،يعينَكلَطرفَ
محكما َفي َالطلب َوفي َالّرد َعلى َالتواليَ ،بهدف َتثبيتهَ .وإذا َلم َيعين َأحدَ
األطرافَمحكماَ،تقومَالمحكمةَبهذاَالتعيينَ .
َ 5حينَيعرضَالنزاعَعلىَثالثةَمحكمينَ،تعينَالمحكمةَالمحكمَالثالثَالذيَ
يتولىَرئاسةَهيئةَالتحكيمَ،إالَإذاَكانَاألطرافَقدَاتفقواَعلىَإجراءَآخرَ
لتعيينهَ،فيخضعَالتعيينَفي َهذهَالحالةَللتثبيتَطبقاَللمادةََ.05وإذاَلمَيؤدَ
اإلجراء َالمتفقَعليه َبين َاألطرافَإلى َالتعيينَخالل ََ 51يوما َمن َتاريخَ
التثبيت َأو َتعيين َعضوي َهيئة َالتحكيم َأو َخالل َأي َأجل َمتفق َعليها َبينَ
األطرافَأوَمحددَمنَطرفَالمحكمةَ،تعينَالمحكمةَالمحكمَالثالثَ .
َ 6إذاَتعددَالمدعونَاوَتعددَالمدعىَعليهمَ،وإذاَكانَالنزاعَمعروضاَعلىَ
ثالثةَمحكمينَ،يعيِّنَالمدعونَبصفةَمشتركةَمحكما َويعينَالمدعىَعليهمَ
بصفةَمشتركةَمحكماَبغرضَالتثبيتَوفقاَللمادةََ .05
َ 7إذا َانضم َإلى َالتحكيم َطرف َإضافيَ ،وكان َالنزاع َمعروضا َعلى َثالثةَ
محكمينَ ،يجوز َللطرف َاإلضافي َاالشتراك َمع َالمدعي َ(أو َالمدعين) َأوَ
مع َالمدعى َعليه َ(أو َالمدعى َعليهم) َفي َتعيين َمحكم َبغرض َتثبيته َوفقاَ
للمادةََ .05
َ 1في َحالة َغياب َالتعيين َباالشتراك َطبقا َللمواد ََ )6(09أو ََ ،)7(09وفيَ
غياب َاتفاق َبين َجميع َاألطراف َعلى َطريقة َتشكيل َهيئة َالتحكيمَ ،يجوزَ
للمحكمةَتعيينَجميعَأعضاءَهيئةَالتحكيمَوتعيينَأحدهمَلتوليَرئاسةَهيئةَ
التحكيمَ.وفيَهذهَالحالةَ،تكونَللمحكمةَالحريةَفيَاختيارَأيَشخصَتراهَ
مؤهالَكمحكمَ،تطبيقاَللمادةََ05متىَرأتَذلكَمالئماَ .
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مادة 03
تعيين المحكمين وتثبيتهم
َ 0عند َتثبيت َمحكم َأو َتعيينهَ ،تأخذ َالمحكمة َبعين َاالعتبار َجنسية َالمحكمَ
المرشح َومحل َإقامته َوأي َصلة َله َبالبلدان َالتي َينتمي َإليها َاألطراف َأوَ
المحكمونَاآلخرونَ،وكذلكَمدىَتفرغَالمحكمَوقدرتهَعلىَإدارةَالتحكيمَ
وفقا َللقواعدَ .ويطبق َكذلك َنفس َالمبدأ َعندما َيقوم َاألمين َالعام َبتثبيتَ
المحكمينَطبقاَللمادةََ َ.)9(05
َ 9يجوز َلألمين َالعام َتثبيت َاألشخاص َالذين َعينهم َاألطراف َأو َاألشخاصَ
المعينينَوفقاَالتفاقَاألطرافَكأعضاءَهيئةَتحكيمَأوَمحكمينَمنفردَينَأوَ
رؤساء َلهيئات َالتحكيم َبشرط َأال َيتضمن َاإلقرار َالمقدم َمن َجانبهم َأيَ
تحفظات َبخصوص َالحياد َأو َاالستقالليةَ ،أو َأال َيكون َاإلقرار َالمتضمنَ
تحفظات َبخصوص َالحياد َواالستقاللية َقد َأثار َاعتراضاتَ .و ُتخطرَ
المحكمةَبهذاَالتثبيتَفيَأولَدورةَانعقادَلهاَ،فإذاَرأىَاألمينَالعامَعدمَ
تثبيتَعضوَهيئةَتحكيمَأوَمحكمَمنفردَأوَرئيسَهيئةَتحكيمَيعرضَاألمرَ
علىَالمحكمةَ .
َ 5فيَالحالةَالتيَتقومَفيهاَالمحكمةَبتعيينَمحكمَ،يتمَالتعيينَبناءَعلىَاقتراحَ
منَإحدىَاللجانَالوطنيةَأوَالمجموعاتَالتابعةَلغرفةَالتجارةَالدوليةَالتيَ
تعتبرهاَمناسبةَ.وإذاَلمَتقبلَالمحكمةَاالقتراحَالمقدمَ،أوَإذاَلمَتقدمَاللجنةَ
الوطنيةَأوَالمجموعةَاالقتراحَالمطلوبَخاللَالمدةَال ّتيَحددتهاَالمحكمةَ،
فيجوزَللمحكمةَإماَأنَتكررَطلبهاَوإماَأنَتتوجهَبطلبهاَإلىَلجنةَوطنيةَ
أوَمجموعةَأخرىَتراهاَمناسبةَوإماَأنَتعينَمباشرة َأيَشخصَتعتبرهَ
مناسباَ .
َ 9كماَيجوزَللمحكمةَأنَ ُتعينَمباشرةَأيَشخصَتراهَمناسباَكمحكمَ :
َأ) َإذاَكانَواحدَأوَأكثرَمنَاألطرافَدولةَأوَي َّدعيَكونهَهيئةَحكوميةَ َ،
َب)َإذاَماَرأتَالمحكمةَأنهَمنَالمالئمَتعيينَمحكمَينتميَلبلدَأوَإقليمَالَ
توجدَبهَلجنةَوطنيةَأوَمجموعةَ،أو َ
َج)َإذاَأكدَالرئيسَللمحكمةَوجودَظروفَتجعلَالتعيينَالمباشرَضرورياَ
ومالئماَمنَوجهةَنظرهَ .
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َ 5يتعينَأنَيكونَالمحكمَالمنفردَأوَرئيسَهيئةَالتحكيمَمنَجنسيةَمختلفةَعنَ
جنسيات َاألطرافَ .ولكن َيجوز َاختيار َالمحكم َالمنفرد َأو َرئيس َهيئةَ
التحكيم َمن َبلد َينتمي َإليه َأحد َاألطراف َإذا َكان َللظروف َتبرير َذلكَ
االختيار َوبشرط َأال َيعترض َعلى َذلك َأحد َاألطراف َخالل َالمدة َالتيَ
حددتهاَالمحكمةَ َ.

مادة 04
التجريح في المحكمين
َ 0يقدم َطلب َالتجريحَ ،سواء َاستند َإلى َانتفاء َالحياد َأو َاالستقاللية َأو َغيرَ
ذلكَ،فيَشكلَمذكرةَكتابيةَلألمانةَالعامةَأينَتحددَبدقةَالوقائعَوالظروفَ
التيَيستندَإليهاَطلبَالتجريحَ َ.
َ 9يُشترطَلقبولَطلبَالتجريحَأنَيقدمه َالطرفَالمعنيَخاللََ 30يوما َمنَ
تاريخَتسلمهَإخطارا َبتعيينَالمحكمَأوَبتثبيتهَأوَخاللََ 30يوما َمنَتاريخَ
علم َالطرف َبطلب َالمتقدم َالتجريح َبالوقائع َوالمالبسات َالتي َيستند َإليهاَ
طلبَالتجريحَإذاَكانَهذاَالتاريخَالحقاَعلىَتسلمَهذاَاإلخطارَ .
َ 5علىَالمحكمةَأنَتصدرَقرارهاَفيَاستحقاقَقبولَ،وفىَنفسَالوقتَ،إنَ
َّ
تطلب َاألمر َذلكَ ،في َموضوع َالطلبَ ،بعد َأن َتكون َاألمانة َالعامة َقدَ
أتاحتَفرصةَللمحكمَالمعنيَباألمرَوللطرفَاآلخرَأوَاألطرافَاآلخرينَ
وأليَعضوَآخرَفيَهيئةَالتحكيمَللتعليقَكتابياَخاللَأجلَمناسبَ.و ُتبلَّغَ
هذهَالمالحظاتَإلىَكلَمنَاألطرافَوالمحكمينَ .

مادة 05
استبدال المحكمين
َ 0يُستبدلَالمحكمَحالَوفاتهَ،أوَإذاَقبلتَالمحكمةَاستقالتهَأوَطلبَالتجريحَ
فيهَ،أوَإذاَقبلتَالمحكمةَطلباَبذلكَمنَكافةَاألطرافَ َ.
َ 9ويُستبدل َالمحكم َبمبادرة َمن َالمحكمة َحين َتقرر َأن َقيامه َبمهامه َأصبحَ
متعذرا َبحكمَالقانونَأوَالواقعَ،أوَأنهَالَيقومَبهذهَالمهامَوفقاَللقواعدَأوَ
خاللَاآلجالَالمحددةَبهاَ .
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َ 5إذاَماَأرادتَالمحكمةَتطبيقَالمادةََ)9(05استنادا َإليَماَتوفرَلديهاَمنَ
معلوماتَ،فعليهاَأنَتتخذَقرارهاَبعدَأنَتكونَقدَأتاحتَلكلَمنَالمحكمَ
المعنيَواألطرافَوأعضاءَهيئةَالتحكيمَاآلخرينَفرصةَتقديمَمالحظاتهمَ
كتابياَخاللَأجلَمناسبَ.وتبلغَهذهَالمالحظاتَإلىَاألطرافَوالمحكمينَ .
َ 9عند َاستبدال َمحكمَ ،يكون َللمحكمة َسلطة َتقديرية َفي َمتابعة َاإلجراءاتَ
األصلية َلتعيين َالمحكمين َأو َاستبعادهاَ .وتقرر َهيئة َالتحكيم َبمجرد َإعادةَ
تشكيلهاَ،بعدَأنَتكون َقدَدعتَاألطرافَللتعقيبَ،ماَإذاَكانَينبغيَإعادةَ
العملَباإلجراءاتَالسابقَاتخاذهاَوإلىَأيَمدىَينبغيَذلكَ .
َ 5عقبَقفلَبابَالمرافعةَ،يجوزَللمحكمةَأنَتقررَ،بدالَمنَاستبدالَمحكمَ
توفي َأو َعزلته َالمحكمة َوفقا َللمادة ََ )0(05أو ََ ،)9(05وإذا َرأت َذلكَ
مالئماَ،استمرارَالتحكيمَبواسطةَالمحكمينَالباقينَ.وعندَاتخاذَهذاَالقرارَ،
تأخذَالمحكمةَبعينَاالعتبارَآراءَالمحكمينَالباقينَوآراءَاألطرافَوكافةَ
العواملَاألخرىَالتيَتراهاَمتصلةَبالقرارَفيَظلَبعضَالظروف.
َ

إجراءات التحكيم
َ

مادة 06
إحالة الملف إلى هيئة التحكيم
علىَاألمانةَالعامةَإرسالَالملفَإلىَهيئةَالتحكيمَبمجردَتشكيلهاَبشرطَتسديدَ
الدفعةَالمقدمةَمنَالمصاريفَالتيَحددتهاَاألمانةَالعامةَلهذهَالمرحلةَ .

مادة 07
سند الوكالة
يجوزَلهيئةَالتحكيمَأوَلألمانةَالعامةَ،فيَأيَوقتَبعدَالبدءَفيَالتحكيمَ،أنَ
تطلبَسندَوكالةَممثليَأيَمنَاألطرافَ.
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مادة 08
مقر التحكيم
َ 0تحددَالمحكمةَمقرَالتحكيمَماَلمَيتفقَاألطرافَعليهَ .
َ 9يجوزَلهيئةَالتحكيمَعقدَالجلساتَواالجتماعاتَفيَأيَمكانَتراهَمناسباَ،
بعدَاستشارةَاألطرافَ،ماَلمَيكنَاألطرافَقدَاتفقواَعلىَغيرَذلكَ .
َ 5يجوزَلهيئةَالتحكيمَالمداولةَفيَأيَمكانَتراهَمناسباَ َ.

مادة 09
القواعد واجبة التطبيق على اإلجراءات
تﺨﻀـع َاإلجـﺮاءات َأمام َهيئة َالﺘﺤﻜﻴـﻢ َلهذه َالقواعدَ ،وإذا َخلت َالقواعد َمنَ
الحكم َالمطلوبَ ،تخضع َللقـﻮاعﺪ َالﺘي َيتفق َعلﻴها َاألﻃﺮاف َأو َالتي َتقررهاَ
هيئةَالتحكيمَفيَحالةَغيابَاتفاقَاألطرافَ،سﻮاءَكانتَهناكَإشارةَمنَعدمهَ
إلىَالقواعدَاإلجرائيةَللقانونَالوطنىَواجﺐَالﺘﻄﺒﻴﻖَعلىَالﺘﺤﻜﻴﻢَ .

مادة 21
لغة التحكيم
إذاَلمَيتفقَاألطرافَعلىَلغةَالتحكيمَ،تحدّدَهيئةَالتحكيمَلغةَأوَلغاتَالتحكيمَ،
معَأخذَجميعَالمالبساتَذاتَالصلةَبعينَاالعتبارَ،بماَفيَذلكَلغةَالعقدَ .

مادة 20
القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع
َ 0يتمتع َاألطراف َبحريّة َاالتفاق َعلى َالقواعد َالقانونية َالتي َتطبقها َهيئةَ
التحكيم َعلى َموضوع َالنزاعَ .وفي َغياب َمثل َهذا َاالتفاقَ ،تطبق َهيئةَ
التحكيمَقواعدَالقانونَالذيَتعتبرهَمالئماَ .
َ 9تأخذَهيئةَالتحكيمَبعينَاالعتبارَأحكامَالعقدَالمبرمَبينَالطرفينَ،إنَوجدَ،
كماَتأخذَبعينَاالعتبارَأيَأعرافَتجاريةَذاتَصلةَ .
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َ 5تتولى َهيئة َالتحكيم َسلطات َالتحكيم َبالصلحَ ،أو َتقرر َوفقا َلقواعد َالعدلَ
واإلنصاف َويكون َذلك َفقط َفي َحالة َاتفاق َاألطراف َعلى َمنحها َتلكَ
السلطاتَ َ.

مادة 22
سير التحكيم
َ 0تبذلَهيئةَالتحكيمَواألطرافَقصارىَجهودهمَليسيرَالتحكيمَبشكلَسريعَ
وفعّالَوبتكلفةَمعقولةَ،بالنظرَإلىَمدىَصعوبةَالنزاعَوقيمتهَ .
َ 9لضمان َإدارة َقضايا َالتحكيم َبصورة َفعالةَ ،يجوز َلهيئة َالتحكيمَ ،بعدَ
التشاورَمعَاألطرافَ،أخذَالتدابيرَاإلجرائيةَالتيَتراهاَمناسبةَ،شرطَعدمَ
تعارضَتلكَالتدابيرَمعَأيَاتفاقَمبرمَبينَاألطرافَ .
َ 5يجوز َلهيئة َالتحكيم َبناء َعلىَطلب َأيٍ َمن َاألطراف َإصدار َأوامر َبشأنَ
سرية َإجراءات َالتحكيم َأو َأي َمسائل َأخرىَمتصلة َبالتحكيم؛َويجوزَلهاَ
اتخاذَتدابيرَلحمايةَاألسرارَالتجاريةَوالمعلوماتَالسريةَ .
َ 9فيَجميعَاألحوالَ،يجبَأنَتتصرفَهيئةَالتحكيمَبعدلَوحيادَ،وأنَتضمنَ
أنَكلَطرفَقدَتوفرتَلهَفرصةَمعقولةَلعرضَدعواهَ .
َ 5يتعهدَاألطرافَباالمتثالَأليَأمرَتصدرهَهيئةَالتحكيمَ .

مادة 23
وثيقة المهمة
َ 0بمجردَتلقيَالملفَمنَاألمانةَالعامةَ،تقومَهيئةَالتحكيمَبإعدادَوثيقةَالمهمةَ
استنادا َإلى َالمستندات َالمقدمة َأو َبحضور َاألطراف َوعلى َضوء َآخر َماَ
قدموهَمنَمذكراتَ.وتتضمنَالوثيقةَماَيليَ :
َأ) َاالسم َبالكامل َوالوصف َوالعنوان َوغير َذلك َمن َبيانات َاالتصالَ
الخاصةَبكلَطرفَوبأيَشخصَ(أوَأشخاص)َيمثلَطرفاَفيَالتحكيمَ ،
َب)َالعناوينَالتيَتوجهَإليهاَاإلخطاراتَأوَالمراسالتَالطارئةَأثناءَسيرَ
التحكيمَ ،
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َج)َملخصَطلباتَاألطرافَوالطلباتَالملتمسةَوالمبالغَالمتعلقةَبأيَّ َطلبَ
محددَالقيمةَ،وبقدرَاإلمكانَ،القيمةَالماليةَالتقديريةَأليَطلباتَأخرىَ ،
َد) َقائمةَالمسائلَالتيَيتعينَالفصلَفيهاَ،إالَإذاَاعتبرتَهيئةَالتحكيمَذلكَ
غيرَمالئمَ ،
َه) َأسماءَالمحكمينَكاملةَوعناوينهمَوبياناتَاالتصالَبهمَ ،
َو)َمقرَالتحكيمَ َ،
َز)َخصوصياتَالقواعدَاإلجرائيةَالمطبقةَ،وفيَتلكَالحالةَتقعَاإلشارةَإلىَ
الصالحيات َالممنوحة َلهيئة َالتحكيم َلتقضي َكمفوضة َبالصلح َأو َوفقاَ
لقواعدَالعدلَواإلنصافَفيَحالةَمنحَالهيئةَهذهَالسلطاتَ َ.
َ 9يوقع َوثيقة َالمهمّة َك ٌل َمن َاألطراف َوهيئة َالتحكيمَ .وترسل َهيئة َالتحكيمَ
الى َالمحكمة َوثيقة َالمهمة َموقعة َمنها َومن َاألطراف َخالل َشهرين َمنَ
تاريخ َنقل َالملف َإليهاَ .ويجوز َللمحكمة َبناء َعلى َطلب َمعلّل َمن َهيئةَ
التحكيم َتمديد َهذه َالمهلةَ ،كما َيجوز َلها َتمديد َالمهلة َمن َتلقاء َنفسها َإذاَ
رأتَذلكَضرورياَ .
َ 5إذاَرفضَأحدَاألطرافَالمشاركةَفيَإعدادَأوَتوقيعَوثيقةَالمهمةَ،تعرضَ
الوثيقة َعلى َالمحكمة َللموافقة َعليهاَ .ومتى َتم َالتوقيع َعلى َوثيقة َالمهمةَ
طبقاَللمادةََ)9(95أوَتمَاعتمادهاَمنَالمحكمةَ،يستمرَالتحكيمَ .
َ 9بعدَالتوقيعَعلىَوثيقةَالمهمةَأوَاعتمادهاَمنَقبلَالمحكمةَ،الَيجوزَأليَ
طرفَالتقدمَبطلباتَجديدةَتخرجَعنَحدودَماَوردَفيهاَ،إالَإذاَأذنتَلهَ
هيئة َالتحكيم َبذلكَ ،وعلى َهيئة َالتحكيم َفي َهذه َالحالة َأن َتأخذ َبعينَ
االعتبارَطبيعةَهذهَالطلباتَالجديدةَوالمرحلةَالتيَبلغهاَالتحكيمَوالظروفَ
األخرىَذاتَالصلةَ َ.
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مادة 24
جلسة تحديد كيفية إدارة القضية والجدول الزمني لإلجراءات
َ 0عندَإعدادَهيئةَالتحكيمَلوثيقةَالمهمةَ،أوَفيَأقربَوقتَممكنَعقبَذلكَ،
تعقدَهيئةَالتحكيمَجلسةَلتسييرَالقضيّةَللتشاورَمعَاألطرافَبشأنَالتدابيرَ
اإلجرائية َالتي َيمكن َاتخاذها َطبقا َللمادة ََ .)9(99ويجوز َأن َتشمل َهذهَ
التدابيرَآليةَأوَأكثرَمنَبينَآلياتَتسييرَالقضيّةَالمبينةَفيَالملحقَرقمََ .9
َ 9أثناءَهذهَالجلسةَأوَبعدهاَ،تضعَهيئةَالتحكيمَالجدولَالزمنيَلإلجراءاتَ
الذي َتعتزم َإتباعه َإلدارة َسير َالتحكيمَ .ويتم َإبالغ َالجدول َالزمنيَ
لإلجراءاتَوأيَتعديالتَتطرأَعليهَإلىَالمحكمةَواألطرافَ .
َ 5لضمانَاستمرارَالتسييرَالفعّالَللقضيّةَ،يجوزَلهيئةَالتحكيمَ،بعدَالتشاورَ
مع َاألطراف َأثناء َجلسة َأخرى َتهدف َالى َتحديد َكيفية َتسيير َالقضيّة َأوَ
غير َذلكَ ،اتخاذ َالمزيد َمن َالتدابير َاإلجرائية َأو َتعديل َالجدول َالزمنيَ
لإلجراءاتَ .
َ 9يجوزَعقدَجلساتَتسييرَالقضيّة َعنَطريقَاالجتماعَباألشخاصَأوَعنَ
طريقَالمؤتمرَالمرئيَ(فيديوَكونفرنس)َأوَعنَطريقَالهاتفَأوَوسائلَ
االتصال َالمماثلةَ .وفي َحالة َعدم َوجود َاتفاق َبين َاألطرافَ ،تحدد َهيئةَ
التحكيمَوسائلَتسييرَالجلسةَ.ويجوزَلهيئةَالتحكيمَأنَتطلبَمنَاألطرافَ
تقديم َمقترحات َحول َكيفية َتسيير َالقضيّة َفي َوقت َسابق َالنعقاد َالجلسة؛َ
كما َيجوز َلها َأن َتطلب َحضور َاألطراف َفي َجلسات َإدارة َالدعوىَ
شخصياَأوَمنَخاللَممثلَداخليَ َ.

مادة 25
إثبات وقائع القض ّية
َ 0تقوم َهيئة َالتحكيم َفي َأقصر َوقت َممكن َبالتثبت َمن َوقائع َالقضية َبكلَ
الوسائلَالمالئمةَ .
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َ 9بعدَدراسة َالمذكرات َالكتابيةَالمقدمة َمن َاألطرافَوكافة َالمستندات َالتيَ
استندتَإليهاَ،تستمعَهيئةَالتحكيمَلألطرافَجميعهمَبصفةَشخصيّةَوبطلبَ
من َأحدهمَ ،وفي َغياب َهذا َالطلبَ ،يجوز َلها َأن َتقرر َسماعهم َمن َتلقاءَ
نفسهاَ .
َ 5يجوزَلهيئةَالتحكيمَاالستماعَإلىَشهودَ،أوَإلىَخبراءَعيّنهمَاألطرافَ،أوَ
إلى َأي َشخص َآخرَ ،بحضور َاألطراف َأو َفي َغيابهمَ ،شرط َأن َيتمَ
إستدعائهمَبصورةَصحيحةَ َ.
َ 9يجوزَلهيئةَالتحكيمَ،بعدَاستشارةَاألطرافَ،أنَتعينَخبيرا َأوَأكثرَوتحددَ
مهمتهم َوتتلقى َتقاريرهمَ .وبناء َعلى َطلبَأحد َاالطراف َتتاح َلألطرافَ
الفرصةَالستجوابَالخبيرَأوَالخبراءَالمعينينَمنَقبلَهيئةَالتحكيمَخاللَ
إحدىَجلساتَالتحكيمَ .
َ 5يجوز َلهيئة َالتحكيم َاستدعاء َأيٍ َطرف َمن َاألطراف َفي َأي َمرحلة َمنَ
مراحلَالتحكيمَوذلكَبغرضَتقديمَأدلةَإضافيةَ .
َ 6يجوزَلهيئةَالتحكيمَالفصلَفيَالدعوىَاستنادا َإلىَالمستنداتَالمقدمةَمنَ
األطرافَالغيرَ،إالَإذاَطلبَأحدَاألطرافَعقدَجلسةَ .

مادة 26
الجلسات
َ 0إذا َتقرر َعقد َجلسةَ ،تستدعي َهيئة َالتحكيم َاألطراف َللمثول َأمامها َفيَ
المكانَوالزمانَاللذينَتحددهماَ،معَمنحهمَمهلةَمعقولةَللحضورَ .
َ 9إذا َتخلف َأي َطرف َعن َالحضور َبدون َعذر َشرعي َرغم َاستدعائهَ
استدعاءَصحيحاَ،يحقَلهيئةَالتحكيمَعقدَالجلسةَ .
َ 5يكون َلهيئة َالتحكيم َالسلطة َالكاملة َلتنظيم َسير َالجلسات َالتي َيحق َلجميعَ
األطرافَحضورهاَ .والَ ُتقبلَمشاركةَأيَشخصَالَعالقةَلهَباإلجراءاتَ
إالَبموافقةَهيئةَالتحكيمَواألطرافَ .
َ 9ي ُ
مثل َاألطراف َإمّا َشخصيا َأو َعن َطريق َممثل َقانونيَ ،كما َيمكنهمَ
االستعانةَبمستشارينَ .
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مادة 27
قفل باب المرافعات وتاريخ تقديم مشاريع أحكام التحكيم
في َأقرب َوق ٍ
ت َممكن َبعد َعقد َآخر َجلسة َمتعلقة َبالمسائل َالتي َسيُفصل َفيهاَ
بحكمَ ،أو َبعد َتقديم َآخر َمذكرات َمسموح َبها َبخصوص َتلك َالمسائلَ ،إذاَ
حصلَذلكَبعدَالجلسةَالمذكورةَ،تقومَهيئةَالتحكيمَ :
أ) َبإعالنَقفلَبابَالمرافعاتَالخاصةَبالمسائلَالتيَسيتمَالفصلَفيهاَبحكمَ َ،
ب)َبإخطار َاألمانة َالعامة َواألطراف َبموعد َتقريبي َتقدم َفيه َهيئة َالتحكيمَ
مشروعَحكمَالتحكيمَإلىَالمحكمةَللموافقةَعليهَوفقاَللمادةََ َ.55
وال َيجوز َبعد َقفل َباب َالمرافعات َتقديم َأي َمذكرة َأو َأي َحجة َأو َأي َدليلَ
بخصوصَالمسائلَالتيَسيتمَالفصلَفيهاَبحكمَإالَإذاَطلبتَهيئةَالتحكيمَذلكَ
أوَسمحتَبهَ .

مادة 28
التدابير التحفظية والوقتية
َ 0ما َلم َيتفق َاألطراف َعلى َغير َذلكَ ،يجوز َلهيئة َالتحكيم َبمجرد َتسلّمهاَ
الملفَأنَتأمرَ،بناءَعلىَطلبَأحدَاألطرافَ،باتخاذَأيَتدبيرَتحفظيَأوَ
وقتيَتراهَمناسباَ.ويجوزَلهاَأنَتشترطَالتخاذَمثلَهذاَالتدبيرَأنَيقدمَلهاَ
الطرف َالطالب َله َضمانات َمناسبةَ .وتصدر َهذه َالتدابير َفي َشكل َأمرَ
معللَ،أوَفيَشكلَحكمَحسبماَتراهَهيئةَالتحكيمَمالئماَ .
َ 9يجوزَلألطرافَقبلَإرسالَالملفَإلىَهيئةَالتحكيمَ،وحتىَبعدَإرسالهَإنَ
اقتضت َالظروفَذلكَ،اللجوءَإلىَأيَسلطةَقضائيةَمختصةَالتخاذَتدابيرَ
وقتيةَأوَتحفظيةَ .والَيعدَاللجوءَإلىَسلطةَقضائيةَلطلبَهذهَالتدابيرَأوَ
لطلبَتنفيذَتدابيرَمماثلةَأمرتَبهاَهيئةَالتحكيمَمخالفةَالتفاقَالتحكيمَأوَ
تنازال َعنه َأو َنفيا َلصالحيات َهيئة َالتحكيمَ .ويتعين َإخطار َاألمانة َالعامةَ
دون َإبطاء َبأي َطلب َيقدم َإلى َسلطة َقضائية َوأي َإجراء َتتخذهَ .وتلتزمَ
األمانةَالعامةَبإعالمَهيئةَالتحكيمَبذلكَ .
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مادة 29
محكم الطوارئ
َ 0يجوزَللطرفَالذيَيحتاجَلتدابيرَتحفظيةَأوَوقتيةَعاجلةَالَيمكنهاَانتظارَ
تشكيل َهيئة َتحكيم َ(«التدابير َالطارئة») َأن َيتقدم َبطلب َالتخاذ َمثل َهذهَ
التدابيرَوفقا َلقواعدَمحكمَالطوارئَالواردَةَفيَالملحقََ.5ويقبلَمثلَهذاَ
الطلب َفقط َإذا َتسلمته َاألمانة َالعامة َقبل َإرسال َالملف َلهيئة َالتحكيم َوفقاَ
للمادةََ06وبغضَالنظرَعماَإذاَكانَالطرفَالذيَتقدمَبالطلبَكانَقدَقدمَ
طلبَالتحكيمَمنَعدمهَ َ.
َ 9يتخذَقرارَمحكمَالطوارئَشكلَأمرَ.ويلتزمَاألطرافَبتنفيذَأيَأمرَصادرَ
عنَمحكمَالطوارئَ َ.
َ 5ال َيلزم َاألمر َالصادر َعن َمحكم َالطوارئ َهيئة َالتحكيم َفيما َيتعلق َبأيَ
مسألةَأوَموضوعَأوَنزاعَفصلَفيهَهذاَاألمرَ.ويجوزَلهيئةَالتحكيمَأنَ
تقومَبتعديلَأوَإنهاءَأوَإبطالَاألمرَأوَأيَتعديلَطرأَعليهَبواسطةَمحكمَ
الطوارئَ .
َ 9تفصلَهيئةَالتحكيمَفيَأيَطلباتَتتعلقَباإلجراءاتَأمامَمحكمَالطوارئَ،
بماَفيَذلكَإعادةَتوزيعَتكاليفَهذهَاإلجراءاتَوأيَادعاءاتَتنشأَعنَأوَ
تتعلقَبااللتزامَأوَعدمَااللتزامَبتنفيذَاألمرَالصادرَعنهَ َ.
َ 5تطبقَالموادََ)9(94َ –َ)0(94والقواعدَالمنظمةَلمحكمَالطوارئَالواردةَ
في َالملحق َرقم َ(َ 5ويطلق َعليها َجميعا َ«األحكام َالخاصة َبمحكمَ
الطوارئ»)َفقطَعلىَاألطرافَالموقعةَعلىَاتفاقَالتحكيمَالموافقَللقواعدَ
والذيَيستندَإليهَطلبَاتخاذَالتدابيرَالطارئةَأوَعلىَمنَيخلفهمَ .
َ 6الَتنطبقَاألحكامَالخاصةَبمحكمَالطوارئَإذاَ َ:
َأ) َكانَاتفاقَالتحكيمَالموافقَللقواعدَقدَأبرمَقبلَتاريخَدخولَالقواعدَحيزَ
النفاذَ َ،
ب)َاتفقَاألطرافَعلىَعدمَالخضوعَلألحكامَالخاصةَبمحكمَالطوارئَ،أوَ َ
َج)َاتفق َاألطراف َعلى َاللجوء َإلى َإجراءات َأخرى َتسبق َالتحكيم َتنصَ
علىَإمكانيةَاتخاذَتدابيرَتحفظيةَأوَوقتيةَأوَأيَإجراءاتَمماثلةَ َ.
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َ 7ال َتهدف َاألحكام َالخاصة َبمحكم َالطوارئ َإلى َمنع َأي َطرف َمن َطلبَ
اتخاذَتدابيرَتحفظيةَأوَوقتيةَعاجلةَمنَأيَسلطة َقضائيةَمختصةَفيَأيَ
وقت َقبل َتقديم َطلب َالتخاذ َهذه َالتدابيرَ ،وحتى َبعد َتقديم َالطلب َإذا َماَ
توفرت َالظروف َالمالئمة َوفقا َللقواعدَ .وال َيعد َطلب َاتخاذ َمثل َهذهَ
التدابيرَمنَأيَسلطةَقضائيةَمختصةَإخالال َباتفاقَالتحكيمَأوَتنازال َعنهَ.
ويجبَإخطارَاألمانةَالعامةَبمثلَهذا َالطلبَأوَبأيَتدابيرَتتخذهاَالسلطةَ
القضائيةَبدونَأيَتأخيرَ َ.

أحكام التحكيم
َ

مادة 31
األجل ّ
الذي يتعين خالله صدور حكم التحكيم النهائي
َ 0تصدر َهيئة َالتحكيم َحكمها َالنهائي َخالل َستة َأشهرَ .ويبدأ َسريان َهذاَ
األجلَمنَتاريخَآخرَتوقيعَلهيئةَالتحكيمَأوَلألطرافَعلىَوثيقةَالمهمةَ،
أوَفيَحالةَتطبيقَالمادةََ،)5(95منَتاريخَإخطارَهيئةَالتحكيمَمنَقبلَ
األمانة َالعامة َباعتماد َالمحكمة َلوثيقة َالمهمةَ .ويجوز َللمحكمة َتحديد َمدةَ
مختلفةَبناءَعلىَالجدولَالزمنيَلإلجراءاتَالمعدَوفقاَللمادةََ َ.)9(99
َ 9يجوزَللمحكمةَتمديدَاألجلَبناءَعلىَطلبَمعلّلَمنَهيئةَالتحكيمَأوَمنَ
تلقاءَنفسهاَإذاَقررتَأنَذلكَضرورياَ .

مادة 30
إصدار حكم التحكيم
َ 0إذا َكانت َهيئة َالتحكيم َمكوّ نة َمن َأكثر َمن َمحكمَ ،يصدر َحكم َالتحكيمَ
باألغلبيةَ .وإذا َلم َتتوفر َاألغلبيةَ ،يصدر َالحكم َمن َرئيس َهيئة َالتحكيمَ
وحدهَ َ.
َ 9يجبَأنَيذكرَحكمَالتحكيمَاألسبابَالتيَاستندَإليهاَ .
َ 5يعتبرَحكمَالتحكيمَقدَصدرَفيَمقرَالتحكيمَوفىَالتاريخَالمدونَفيهَ .
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مادة 32
حكم التحكيم باتفاق األطراف
إذاَتوصلَاألطرافَإلىَتسويةَبعدَإرسالَالملفَإلىَهيئةَالتحكيمَوفقاَللمادةَ
َ ،06يتم َإثبات َالتسوية َفي َشكل َحكم َصادر َباتفاق َاألطراف َإذا َطلبَ
األطرافَذلكَووافقتَهيئةَالتحكيمَ َ.

مادة 33
الدراسة المسبقة من المحكمة لحكم التحكيم
يتعينَعلىَهيئةَالتحكيمَأنَتقدّمَإلىَالمحكمةَمشروعَحكمَالتحكيمَقبلَتوقيعهَ.
وللمحكمةَأنَتدخلَتعديالتَتتعلقَبشكلَالحكمَولهاَأيضاَ،دونَالمساسَبماَ
لهيئة َالتحكيم َمن َحرية َالفصل َفي َالنزاعَ ،أن َتلفت َانتباه َالهيئة َإلى َمسائلَ
تتعلق َبالموضوعَ .واليجوز َأن َيصدر َأي َحكم َمن َهيئة َالتحكيم َحتى َتوافقَ
المحكمةَعليهَمنَحيثَالشكلَ َ.

مادة 34
إخطار وإيداع والصبغة التنفيذية لحكم التحكيم
َ 0تخطرَاألمانةَالعامةَاألطرافَبحكمَالتحكيمَالموقعَمنَهيئةَالتحكيمَبمجردَ
صدورهَشرطَأنَيكونَاألطرافَأوَأحدهمَقدَسددَمصاريفَالتحكيمَكاملةَ
إلىَغرفةَالتجارةَالدوليةَ َ.
َ 9يسلّمَاألمينَالعامَنسخاَإضافيةَمطابقةَلألصلَفيَأيَوقتَلمنَيطلبَذلكَ
منَاألطرافَدونَغيرهمَ .
َ 5يعتبرَاألطرافَعندَإخطارهمَوفقاَللمادةََ)0(59قدَتنازلواَعنَأيَشكلَ
آخرَلإلخطارَأوَاإليداعَمنَجانبَهيئةَالتحكيمَ .
َ 9تودعَنسخةَأصليةَمنَكلَحكمَتحكيمَصادرَطبقاَلهذهَالقواعدَلدىَاألمانةَ
العامةَ َ.
َ 5تساعدَهيئةَالتحكيمَواألمانةَالعامةَاألطرافَعلىَتنفيذَأيَإجراءاتَشكليةَ
أخرىَقدَتكونَضروريةَ .
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َ 6يكونَكلَحكمَتحكيمَملزماَلألطرافَ.ويتعهدَاألطرافَلدىَإحالتهمَالنزاعَ
إلى َالتحكيم َبموجب َهذه َالقواعد َبتنفيذ َأي َحكم َتحكيم َدون َتأخيرَ،
ويُعتبرونَقدَتنازلواَعنَأيَطريقَللطعنَوذلكَفيَالحدودَالتيَيجوزَأنَ
يكونَفيهاَهذاَالتنازلَصحيحاَ َ.

مادة 35
تصحيح وتفسير حكم التحكيم ،إحالة أحكام التحكيم
َ 0يجوزَلهيئةَالتحكيمَمنَتلقاءَنفسهاَأنَتصحّحَأيَخطأَماديَأوَحسابيَأوَ
مطبعي َأو َأي َأخطاء َذات َطبيعة َمماثلة َورد َت َفي َحكم َالتحكيم َشرطَ
عرضَهذاَالتصحيحَعلىَالمحكمةَللموافقةَعليهَخاللََ 30يوماَاعتباراَ
منَتاريخَالحكمَ َ.
َ 9يجبَأنَيقدمَأيَطلبَبتصحيحَأيَخطأَمماثلَلألخطاءَالمشارَإليهاَفيَ
الفقرة َمن َالمادة ََ )0(55أو َلتفسير َحكم َالتحكيم َمن َقبل َأي َطرف َإلىَ
األمانة َالعامة َخالل َثالثين َيوما َمن َتسلمه َحكم َالتحكيمَ ،وبعدد َالنسخَ
المذكورة َفي َالمادة ََ .)0(5وتمنح َهيئة َالتحكيم َبعد َإرسال َالطلب َإليهاَ
الطرف َاآلخر َمهلة َقصيرة َال َتتعدى َعادة ََ 30يوما َمن َتاريخ َتسلمهَ
للطلب َللتعقيب َعليهَ .وتعرض َهيئة َالتحكيم َمشروع َقرارها َالمتعلقَ
بالطلبَعلىَالمحكمةَخاللََ 30يوماَالمواليةَلتاريخَانقضاءَاألجلَالمحددَ
لتسلم َتعقيب َالطرف َاآلخر َعلى َاألكثر َأو َخالل َأي َأجل َآخر َقد َتحدّدهَ
المحكمةَ .
َ 5يصدر َقرار َتصحيح َأو َتفسيرَحكم َالتحكيمَفي َشكل َملحق َلحكم َالتحكيمَ
ويعدَّجزءاَمنهَ.وتطبقَأحكامَالموادََ50وَ55وَ59بحسبَاألحوالَ َ.
َ 9عند َقيام َالمحكمة َبإحالة َحكم َإلى َهيئة َالتحكيمَ ،تطبق َأحكام َالمواد ََ50
وَ 55وَ 59إضافةَلهذهَالمادةََ 55بحسبَاألحوالَعلىَأيَملحقَأوَحكمَ
تحكيم َصادر َبموجب َشروط َهذه َاإلحالةَ .ويجوز َللمحكمة َاتخاذ َأيَ
خطواتَالزمةَلتمكينَهيئةَالتحكيمَمنَااللتزامَبشروطَاإلحالةَكماَيجوزَ
لهاَأنَتحددَدفعةَمقدمةَلتغطيةَأيَرسومَأوَنفقاتَإضافيةَلهيئةَالتحكيمَ
وأيَمصاريفَإداريةَإضافيةَخاصةَبغرفةَالتجارةَالدوليةَ .
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المصاريــف
َ

مادة 36
الدفعة المقدّمة لتغطية مصاريف التحكيم
َ 0يجوزَلألمينَالعامَبعدَتسلّمَالطلبَأنَيطلبَمنَالمدعيَتسديدَدفعةَمقدّمةَ
مؤقتة َعلى َحساب َمصاريف َالتحكيم َتحدد َقيمتها َبما َيكفي َلتغطيةَ
مصاريفَالتحكيمَإلىَحينَإعدادَوثيقةَالمهمةَ.وتع ّد َأيَدفعةَمقدّمةَعلىَ
حساب َمصاريف َالتحكيم َتسديدا َجزئيا َمن َقبل َالمدعي َألي َدفعة َمنَ
المصاريفَتحددهاَالمحكمةَوفقاَلهذهَالمادةَرقمََ َ.56
َ 9تحددَالمحكمةَ،فورَإمكانَذلكَ،قيمةَدفعةَالمصاريفَبحيثَتكفيَلتغطيةَ
أتعاب َونفقات َالمحكمينَ،والنفقات َاإلداريةَلغرفة َالتجارة َالدولية َالمتعلقةَ
بالطلبات َالتي َأحالها َاألطراف َإليهاَ ،فيما َعدا َالطلبات َالمقدمة َبموجبَ
المادة ََ 7أو َالمادة ََ ،1فتطبق َفي َهذه َالحالة َالمادة ََ .)9(56ويتم َتسديدَ
الدفعة َالمقدّمة َعلى َحساب َمصاريف َالتحكيم َالتي َحددتها َالمحكمة َوفقاَ
للمادةََ)9(56مناصفةَبينَالمدعيَوالمدعىَعليهَ .
َ 5عند َتقديم َالمدعى َعليه َلطلبات َمقابلة َبموجب َالمادة ََ 5أو َغيرهاَ ،يجوزَ
للمحكمة َتحديد َدفعات َمقدّمة َمنفصلة َعلى َحساب َمصاريف َالطلباتَ
والطلباتَالمقابلةَ.وعندماَتحددَالمحكمةَدفعاتَمقدّمةَمنفصلةَعلىَحسابَ
المصاريفَ،يسدّدَكلَطرفَمقدّمَالمصاريفَالمتعلقةَبطلباتهَ .
َ 9عندَتقديمَالطلباتَبموجبَالمادةََ 7أوََ 1تقومَالمحكمةَبتحديدَدفعةَمقدّمةَ
أو َأكثر َعلى َحساب َالمصاريف َالمستحقة َعلى َاألطراف َبموجب َقرارَ
المحكمةَ .وإذا َسبق َلـ َالمحكمة َأن َحددت َدفعات َمقدّمة َعلى َحسابَ
المصاريف َوفقا َلهذه َالمادة ََ ،56يتم َاستبدال َهذه َالدفعة َالمقدمة َعلىَ
حساب َالمصاريف َبال ُدفعات َالمقدمة َالمحددة َوفقا َلهذه َالمادة ََ.)9(56
وتعتبرَأيَدفعاتَمقدّمةَعلىَحسابَالمصاريفَقدَسبقَأليَطرفَدفعهاَ
تسديدا َجزئيا َمن َقبل َهذا َالطرف َلنصيبه َمن َأي َدفعة َ(أو َدفعات) َمنَ
المصاريفَالتيَتحددهاَالمحكمةَوفقاَلهذهَالمادةََ َ.)9(56
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َ 5يجوزَتعديلَقيمةَأيَدفعاتَمقدمةَعلىَحسابَالمصاريفَتكونَالمحكمةَ
قد َحددتها َوفقا َلهذه َالمادة ََ 56في َأي َوقت َأثناء َالتحكيمَ .وفي َجميعَ
الحاالتَ ،يجوز َألي َطرف َتسديد َنصيب َأي َطرف َآخر َمن َالدفعاتَ
المقدّمةَإذاَتخلّفَالطرفَاآلخرَعنَدفعَنصيبهَ .
َ 6فيَحالةَعدمَااللتزامَبتسديدَالدفعةَالمقدّمةَعلىَحسابَالمصاريفَ،يجوزَ
لألمينَالعامَ،بعدَالتشاورَمعَهيئةَالتحكيمَ،أنَيطلبَمنهاَتعليقَعملهاَوأنَ
تحدد َمهلة َال َتقل َعن ََ 05يوماَ ،وبانقضاء َهذه َالمهلة َتعتبر َالطلباتَ
المتعلقة َبالدفعة َالمتأخرة َمسحوبةَ .وإذا َرغب َالطرف َالمتخلف َفيَ
معارضة َهذا َاإلجراءَ ،فعليه َأن َيقدم َطلبا َخالل َالمدة َالمذكورة َللبت َفيَ
المسألة َمن َقبل َالمحكمةَ .وال َيجوز َمنع َالطرف َالمعني َمن َإعادة َتقديمَ
نفس َالطلبات َفي َتاريخ َالحق َمن َخالل َإجراءات َأخرى َبسبب َهذاَ
السحبَ َ.
َ 7إذاَتمسّكَأحدَاألطرافَبالمقاصةَبخصوصَأيَطلبَ،تؤخذَهذهَالمقاصةَ
بعين َاالعتبار َعند َتحديد َالدفعة َالمقدمة َلتغطية َمصاريف َالتحكيم َبنفسَ
الطريقةَالمنطبقةَعلىَالطلبَالمستقلَمادامتَقدَتتطلبَمنَهيئةَالتحكيمَ
النظرَفيَمسائلَإضافيةَ .

مادة 37
القرار المتعلق بمصاريف التحكيم
َ 0تشمل َمصاريف َالتحكيم َأتعاب َالمحكمين َومصاريفهمَ ،والنفقات َاإلداريةَ
لغرفة َالتجارةَالدولية َالتيَتحددها َالمحكمةَوفقا َلجدول َالحسابَالمعمولَ
بهَوقتَالبدءَفي َالتحكيمَ،وتشملَكذلكَأتعابَالخبراءَالذين َتعينهم َهيئةَ
التحكيم َومصاريفهم َوكذلك َالمصاريف َالقانونية َالمعقولة َوغيرها َمنَ
المصاريفَالتيَتكبدتهاَاألطرافَفيَالتحكيمَ َ.
َ 9يجوزَللمحكمةَأنَتحددَأتعابَالمحكمَأوَالمحكمينَبمبلغَأعلىَأوَأدنىَمنَ
المبلغَالذيَسينتجَعنَتطبيقَالشريحةَالمعنيةَعلىَأنَيكونَذلكَضرورياَ
نتيجةَلظروفَالدعوىَاالستثنائيةَ َ.
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َ 5يجوزَلهيئةَالتحكيمَفيَأيَوقتَأثناءَإجراءاتَالتحكيمَاتخاذَأيَقراراتَ
تتعلقَبمصاريفَأخرىَغيرَتلكَالتيَتحددهاَالمحكمةَ،كماَيجوزَلهاَأنَ
تأمرَبالدفعَ َ.
َ 9يحددَالحكمَالنهائيَمصاريفَالتحكيمَويقررَمنَيتحملهاَمنَاألطرافَأوَ
النسبةَالتيَيتحملهاَاألطرافَمنَتلكَالمصاريفَ َ.
َ 5عندَاتخاذَالقراراتَالمتعلقةَبالمصاريفَ،يجوزَلهيئةَالتحكيمَأنَتأخذَبعينَ
االعتبارَالظروفَالتيَتعتبرهاَذاتَصلةَ،بماَفيَذلكَمدىَقيامَكلَطرفَ
بالسيرَفيَالتحكيمَبطريقةَسريعةَواقتصاديةَ َ.
َ 6فيَحالةَسحبَكافةَالطلباتَأوَإنهاءَالتحكيمَقبلَصدورَحكمَنهائيَ،تحددَ
المحكمة َالرسوم َوالنفقات َالخاصة َبالمحكمين َوالنفقات َاإلدارية َالخاصةَ
بغرفةَالتجارةَالدوليةَ.وإذاَلمَيتفقَاألطرافَعلىَتقسيمَمصاريفَالتحكيمَ
أو َاألمور َاألخرى َذات َالصلة َالمتعلقة َبالمصاريفَ ،تفصل َهيئة َالتحكيمَ
فيَهذهَالمسائلَ.وإذاَلمَتكنَهيئةَالتحكيمَقدَتشكلتَفيَوقتَالسحبَأوَ
اإلنهاءَ،يجوزَأليَطرفَأنَيطلبَمنَالمحكمةَأنَتستكملَتشكيلَهيئةَ
التحكيم َوفقا َللقواعدَ ،بحيث َيتسنى َلهيئة َالتحكيم َاتخاذ َالقرارات َالمتعلقةَ
بالمصاريفَ .

أحكام متنوعة
َ

مادة 38
تعديل اآلجال
َ 0يجوز َلألطراف َاالتفاق َعلى َاختصار َمختلف َاآلجال َالمحددة َفي َهذهَ
القواعدَ.والَينفذَأيَاتفاقَمنَهذاَالنوعَإذاَماَأبرمَبعدَتشكيلَهيئةَالتحكيمَ
إالَبموافقتهاَ .
َ 9يجوزَللمحكمةَتمديدَأيَأجلَتمَتعديلهَوفقاَللمادةََ)0(51منَتلقاءَنفسهاَ
إذا َقررت َأن َذلك َضروريا َكي َتتمكن َهيئة َالتحكيم َوالمحكمة َمنَ
االضطالعَبمسؤولياتهمَوفقَهذهَالقواعدَ َ.
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مادة 39
التنازل
تعدَمتابعةَأيَطرفَللتحكيمَدونَإبداءَاعتراضهَعلىَأيَإخفاقَفيَااللتزامَ
بأحكامَهذهَالقواعدَأوَبأيَقواعدَواجبةَالتطبيقَعلىَاإلجراءاتَأوَبأيَأوامرَ
تصدرهاَهيئةَالتحكيمَأوَبمقتضياتَوادرةَفيَاتفاقَالتحكيمَبخصوصَتشكيلَ
هيئةَالتحكيمَأوَسيرَاإلجراءاتَ،تنازالَمنهَعنَحقهَفيَاالعتراضَ .

مادة 41
تحديد المسؤولية
الَيُسْ ألَالمحكمونَأوَأيَشخصَمعينَمنَقبلَهيئةَالتحكيمَأوَمحكمَالطوارئَ
أو َالمحكمة َوأعضاؤها َأو َغرفة َالتجارة َالدولية َوالعاملون َلديها َأو َاللجانَ
الوطنيةَوالمجموعاتَأوَالعاملونَبهاَأوَممثلوهاَأمامَأيَشخصَعنَأيَعملَ
أو َامتناع َمتعلق َبالتحكيم َفيما َعدا َالحالة َالتي َيكون َفيها َتحديد َالمسؤوليةَ
محظوراَبموجبَالقانونَواجبَالتطبيقَ َ.

مادة 40
قاعدة عامة
تلتزم َالمحكمة َوهيئة َالتحكيم َبمراعاة َروح َهذه َالقواعد َفي َكل َما َلم َتنصَ
عليهَصراحةَ،وتبذالنَقصارىَجهدهماَلضمانَصدورَحكمَتحكيمَقابلَللتنفيذَ
قانوناَ .
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ملحق رقم  – 0النظام األساسي للمحكمة الدول ّية للتحكيم
مادة 0
المهمة
َ 0تختصَالمحكمةَالدوليّةَللتحكيمَالتابعةَلغرفةَالتجارةَالدوليةَ(«المحكمة»)َ
بضمان َتطبيق َقواعد َتحكيم َغرفة َالتجارة َالدوليةَ ،وتتمتع َبجميعَ
الصالحياتَالالزمةَلهذاَالغرضَ .
َ 9تباشر َالمحكمة َمهامها َباستقالل َتام َباعتبارها َمؤسسة َمستقلة َعن َغرفةَ
التجارةَالدوليةَوأجهزتهاَ .
َ 5أعضاء َالمحكمة َمستقلون َعن َاللجان َالوطنية َلغرفة َالتجارة َالدوليةَ
والمجموعاتَ َ.

مادة 2
تشكيل المحكمة
تتألفَالمحكمةَمنَرئيسَ،ونوابَرئيسَ،وأعضاءَوأعضاء َمناوبينَ(ويشارَ
إليهمَجميعاَبتعبيرَ«أعضاء»)َ.تساعدَالمحكمةَفيَأداءَعملهاَاألمانةَالعامةَ
التابعةَلهاَ(«األمانةَالعامةَللمحكمة»)َ .

مادة 3
التعيين
َ 0ينتخب َالرئيس َمن َقبل َالمجلس َالعالمي َلغرفة َالتجارة َالدولية َبناء َعلىَ
توصيةَمنَالمجلسَالتنفيذيَلغرفةَالتجارةَالدوليةَ .
َ 9يعينَالمجلسَالعالميَلغرفةَالتجارةَالدوليةَنوابَرئيسَالمحكمةَمنَبينَ
أعضاءَالمحكمةَأوَمنَغيرهمَ .
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َ 5يعينَأعضاءَالمحكمةَمنَقبلَالمجلسَالعالميَلغرفةَالتجارةَالدوليةَبناءَ
علىَاقتراحَاللجانَالوطنيةَأوَالمجموعاتَ،علىَأنَتعينَكلَلجنةَوطنيةَ
أوَمجموعةَعضواَواحداَ .
َ 9يجوز َللمجلس َالعالمي َأن َيعين َأعضاء َمناوبين َبناء َعلى َاقتراح َرئيسَ
المحكمةَ .
َ 5تكونَفترةَالعضويةَلجميعَاألعضاءَ،بماَفيَذلكَ،وألغراضَهذهَالفقرةَ،
الرئيسَونوابَالرئيسَ،ثالثَسنواتَ.وإذاَلمَيعدَباستطاعةَأحدَاألعضاءَ
القيام َبمهامهَ ،يعين َالمجلس َالعالمي َخلفا َله َللفترة َالمتبقيةَ .ويجوز َبناءَ
علىَتوصيةَمنَالمجلسَالتنفيذيَتمديدَفترةَعضويةَأيّ َعضوَألكثرَمنَ
ثالثَسنواتَبقرارَمنَالمجلسَالعالميَ .

مادة 4
اجتماع المحكمة بكامل أعضائها
تنعقدَالمحكمةَبكاملَأعضائهاَبرئاسةَرئيسَالمحكمةَأوَمنَيعينهَمنَنوابهَ
حال َغيابهَ .وتصح َمداوالت َالمحكمة َإذا َجرت َبحضور َستة َأعضاء َعلىَ
األقلَ .وتتخذ َالقرارات َبأغلبية َاألصواتَ ،ويكون َللرئيس َأو َنائب َالرئيسَ،
بحسبَاألحوالَ،الصوتَالمرجحَعندَتساويَاألصواتَ .

مادة 5
اللجان المصغرة
يجوزَللمحكمةَأنَتشكلَلجنةَواحدةَأوَعدةَلجانَوتحددَوظائفهاَوتنظيمهاَ .

مادة 6
السر ّية
لعمل َالمحكمة َطبيعة َسرية َويتعين َعلى َكل َمن َيشارك َفي َهذا َالعمل َبأيَ
صفةَكانتَمراعاةَهذهَالطبيعةَ.وتضعَالمحكمةَالقواعدَالخاصةَباألشخاصَ
الذين َيمكنهم َحضور َاجتماعات َالمحكمة َولجانها َواألشخاص َالمسموح َلهمَ
باإلطالعَعلىَالموادَالمتعلقةَبأعمالَالمحكمةَوأمانتهاَالعامةَ َ.
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مادة 7
تعديل قواعد التحكيم
يقدمَاقتراحَمنَقبلَالمحكمةَلتعديلَالقواعدَإلىَلجنةَالتحكيمَوالتسويةَالوديةَ
للنزاعات َوذلك أي قبل َعرضه َعلى َالمجلس َالتنفيذي َلغرفة َالتجارة َالدوليةَ
للنظرَفيَاعتمادهَ ،ويجوزَللمحكمةَ،بغيةَأخذَالتطوراتَفيَمجالَتكنولوجياَ
المعلوماتَبعينَاالعتبارَ،أنَتقترحَتعديلَأوَإضافةَإلىَأحكامَالمادةََ 5منَ
القواعدَأوَأيَأحكامَأخرىَذاتَصلةَدونَعرضَهذاَاالقتراحَعلىَاللجنة.
َ

ملحق رقم  – 2النظام الداخلي للمحكمة الدول ّية للتحكيم
مادة 0
الطبيعة السرية لعمل المحكمة الدول ّية للتحكيم
َ 0ألغراض َهذا َالملحقَ ،يشير َتعبير َأعضاء َالمحكمة َإلى َرئيس َالمحكمةَ
ونوابَرئيسَالمحكمةَ .
َ 9تقتصر َجلسات َالمحكمةَ ،سواء َاجتمعت َبكامل َأعضائها َأو َفي َلجانَ
مصغرةَ،علىَأعضائهاَوعلىَاألمانةَالعامةَ .
َ 5مع َذلك َيجوز َلـرئيس َالمحكمة َفي َحاالت َاستثنائية َأن َيدعو َأشخاصاَ
آخرين َلحضور َالجلساتَ .ويجب َعلى َهؤالء َاألشخاص َاحترام َسريةَ
أعمالَالمحكمةَ .
َ 9الَتسلمَالوثائقَالمقدمةَللمحكمةَأوَالوثائقَالتيَتصدرَعنهاَأوَعنَاألمانةَ
العامة َأثناء َإجراءات َعمل َالمحكمةَ ،إال َألعضاء َالمحكمة َولـأمانتهاَ
العامةَ،ولألشخاصَالذينَأجازَلهمَالرئيسَحضورَجلساتَالمحكمةَ َ.
َ 5يجوز َلـرئيس َالمحكمة َأو َلألمين َالعام َأن َيأذن َللباحثين َالقائمين َبأبحاثَ
ذاتَطابعَأكاديميَباإلطالعَعلىَأحكامَالتحكيمَوغيرهاَمنَالوثائقَذاتَ
المصلحة َالعامةَ ،فيما َعدا َالمذكرات َوالتقارير َوالمراسالت َوالمستنداتَ
المقدمةَمنَاألطرافَفيَإطارَإجراءاتَالتحكيمَ .
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َ 6والَيعطىَهذاَاإلذنَإالَإذاَتعهدَالمستفيدَمنهَباحترامَسريةَالوثائقَالتيَ
يتاحَلهَالطالعَعليهاَوباالمتناعَعنَنشرَأيَنصَمبنيَعلىَالمعلوماتَ
التيَتتضمنهاَقبلَعرضَالنصَعلىَاألمينَالعامَللمحكمةَللموافقةَعليهَ َ.
َ 7تحتفظَاألمانةَالعامةَفيَأرشيفَالمحكمةَفيماَيتعلقَبكلَقضيةَتحالَإلىَ
التحكيم َبموجب َالقواعد َبأحكام َالتحكيم َووثيقة َالمهمة َوقرارات َالمحكمةَ
وكذلكَنسخَمنَمراسالتَاألمانةَالعامةَ َ.
َ 1يجوزَإتالفَأيَمستنداتَأوَمخاطباتَأوَمراسالتَمقدمةَمنَاألطرافَ
أوَمنَالمحكمينَماَلمَيتقدمَأيَطرفَأوَمحكمَ،خاللَمهلةَتحددهاَاألمانةَ
العامةَ ،بطلب َكتابي َالسترداد َهذه َالمستندات َوالمخاطبات َوالمراسالتَ.
ويسددَذلكَالمحكمَأوَذلكَالطرفَالمصاريفَوالنفقاتَالمترتبةَعنَاستردَ
ادَهذهَالمستنداتَ َ.
مادة 2
مشاركة أعضاء المحكمة الدول ّية للتحكيم في التحكيم لدى غرفة التجارة
الدولية
َ 0ال َيحق َللرئيس َأو َألعضاء َاألمانة َالعامة َالعمل َكمحكمين َأو َمستشارينَ
فيَالدعاوىَالمعروضةَللتحكيمَلدىَغرفةَالتجارةَالدوليةَ َ.
َ 9الَيجوزَللمحكمةَأنَتعينَأحدَنوابَالرئيسَأوَأعضاءَالمحكمةَكمحكمينَ.
لكنَيجوزَاقتراحَتكليفهمَبهذهَالمهامَبواسطةَطرفَأوَأكثرَأوَبموجبَإيَ
إجراءَآخرَاتفقَعليهَاألطرافَ،بشرطَتثبيتهمَمنَالمحكمةَ َ.
َ 5عندماَيكونَالرئيسَأوَأحدَنوابَالرئيسَأوَعضوَمنَأعضاءَالمحكمةَأوَ
األمانة َالعامة َعلى َعالقةَ ،بأي َصفة َكانتَ ،بإجراءات َتحكيم َمعروضةَ
على َالمحكمةَ ،يكون َعلى َأي َمنهم َأن َيبادر َبمجرد َعلمهَبهذه َالعالقةَ
بإعالمَاألمينَالعامَللمحكمةَبهاَ .
َ 9والَيحضرَهذاَالشخصَفيَجلسةَالمحكمةَفيَأيَوقتَتقومَفيهَالمحكمةَ
بالنظر َفي َالدعوى َوال َيشارك َفي َمناقشات َأو َقرارات َالمحكمة َفي َهذاَ
الشأنَ َ.
َ 5وال َيتلقى َهذا َالشخص َأي َمواد َأو َوثائق َأو َمعلومات َتتعلق َبهذهَ
اإلجراءاتَ .
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مادة 3
العالقات بين أعضاء المحكمة واللجان الوطنية ومجموعات غرفة التجارة
الدولية
َ 0يستقل َأعضاء َالمحكمةَ ،بصفتهم َتلكَ ،عن َاللجان َالوطنية َومجموعاتَ
غرفة َالتجارة َالدولية َالتي َاقترحت َتعيينهم َعلى َالمجلس َالعالمي َلغرفةَ
التجارةَالدوليةَ .
َ 9فضالَعنَذلكَ،يلتزمَأعضاءَالمحكمةَإزاءَاللجانَالوطنيةَوالمجموعاتَ
المذكورة َبحفظ َسرية َأي َمعلومات َمتعلقة َبقضايا َمحددة َاطلعوا َعليهاَ
بصفتهم َأعضاء َفي َالمحكمة َإال َإذا َطلب َمنهم َرئيس َالمحكمة َأو َنائبَ
رئيس َالمحكمة َالمفوض َمن َالرئيس َأو َأمينها َالعام َإرسال َمعلومات َإلىَ
اللجنةَالوطنيةَأوَالمجموعاتَالمعنيةَ َ.

مادة 4
اللجان المصغرة
َ 0تقومَالمحكمةَبتكوينَلجنةَمصغرةَعمالَبالمادةََ)9(0منَالقواعدَوالمادةَ
َ5منَالقانونَاألساسيَللمحكمةَ(الملحقَرقمََ .)0
َ 9تتألفَاللجنةَمنَرئيسَوعضوينَعلىَاألقلَ.يرأسَاللجنةَرئيسَالمحكمةَ.
ويجوزَللرئيسَعندَغيابهَأوَبناءَعلىَطلبهَأنَيكلفَأحدَنوابهَأوَيكلفَ،
فيَظلَظروفَاستثنائيةَ،عضواَآخرَمنَأعضاءَالمحكمةَبرئاسةَاللجنةَ
المصغرةَ َ.
َ 5تعين َالمحكمة َعضوي َاللجنة َاآلخرين َمن َبين َنواب َالرئيس َأو َمن َبينَ
سائر َأعضاء َالمحكمة َاآلخرينَ .وتعين َالمحكمة َفي َكل َاجتماع َبكاملَ
أعضائهاَاالعضاءَالمكلفينَبحضورَاجتماعاتَاللجنةَالمصغرةَالتيَستعقدَ
قبلَاالجتماعَالمواليَللمحكمةَبكاملَأعضائهاَ .
َ 9تجتمع َاللجنة َالمصغرة َبناء َعلى َدعوة َمن َرئيسها َويعد َالنصاب َمكتمالَ
بحضورَعضوينَ .
َ 5أ) َتحددَالمحكمةَالقراراتَالتيَيجوزَللجنةَالمصغرةَاتخاذهاَ .
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َب)َتتخذَقراراتَاللجنةَالمصغرةَباإلجماعَ .
َج)َإذاَتعذرَعلىَاللجنةَالمصغرةَاتخاذَقرارَأوَرأتَاالمتناعَعنَاتخاذهَ،
تحيل َاللجنة َالمصغرة َالمسألة َللنظر َفي َأول َاجتماع َقادم َللمحكمةَ
بكاملَأعضائهاَمشفوعاَبأيَاقتراحاتَتراهاَمناسبةَ .
َد) َتلتزم َاللجنة َالمصغرة َبرفع َقراراتها َإلى َأول َاجتماع َللمحكمة َبكاملَ
أعضائهاَ .
مادة 5
األمانة العامة للمحكمة
َ 0فيَحالةَغيابَاألمينَالعامَأوَبناءَعلىَطلبهَ،يقومَاألمينَالعامَالمساعدَ
و/أو َالمستشار َالعام َبمباشرة َسلطة َإحالة َالقضايا َإلى َالمحكمة َواعتمادَ
المحكمينَوالمصادقةَعلىَنسخَأحكامَالتحكيمَوالمطالبةَبتسديدَدفعةَأوليةَ
من َحساب َمصاريف َالتحكيم َالمنصوص َعليها َفي َالمادة ََ )5(6والمادةَ
َ)9(05والمادةََ)9(59والمادةََ)0(56منَالقواعدَ .
َ 9يجوز َلألمانة َالعامةَ ،بموافقة َالمحكمة َأن َتصدر َمذكرات َوغيرها َمنَ
الوثائق َإلعالم َاألطراف َوالمحكمين َأو َكلما َرأت َذلك َضروريا َلحسنَ
إدارةَإجراءاتَالتحكيمَ َ.
َ 5يجوزَإنشاءَمكاتبَلألمانةَالعامةَخارجَمقرَغرفةَالتجارةَالدوليةَ.وتحتفظَ
األمانة َالعامة َبقائمة َالمكاتب َالمعينة َمن َقبل َاألمين َالعامَ .يجوز َتقديمَ
طلبات َالتحكيم َإلى َاألمانة َالعامة َفي َأيّ َمن َمكاتبهاَ ،كما َيجوز َلألمانةَ
العامةَأداءَوظائفهاَطبقاَللقواعدَفيَأيّ َمنَمكاتبهاَ،وفقا َلتعليماتَاألمينَ
العامَأوَاألمينَالعامَالمساعدَأوَالمستشارَالعامَ .
مادة 6
الدراسة المسبقة لألحكام
عند َدراستها َالمسبقة َلمشاريع َاألحكام َطبقا َللمادة ََ 55من َالقواعدَ ،تراعيَ
المحكمةَبقدرَاإلمكانَالنصوصَاآلمرةَالمتعلقةَبمقرَالتحكيم.
َ
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ملحق رقم  – 3مصاريف وأتعاب التحكيم
َ

مادة 0
الدفعة المقدمة على حساب مصاريف التحكيم
َ 0يرفقَبكلَطلبَللبدءَفيَالتحكيمَبموجبَالقواعدَرسومَرفعَالدعوىَبقيمةَ
َ 3,000دوالر َأمريكيَ .ويكون َهذا َالمبلغ َغير َقابل َلالسترداد َويُعتبرَ
جزءاَمنَحصةَالمدعيَفيَالدفعةَالمقدمةَعلىَحسابَمصاريفَالتحكيمَ َ.
َ 9الَينبغيَ،عادةَ،أنَتتجاوزَالدفعةَالمقدمةَعلىَحسابَالمصاريفَالمبدئيةَ،
التي َيحددها َاألمين َالعام َطبقا َللمادة ََ )0(56من َالقواعد َمجموع َالنفقاتَ
اإلدارية َلغرفة َالتجارة َالدولية َوالحد َاألدنى َلألتعاب َ(كما َهو َمبين َفيَ
الجدول َالالحق) َوالذي َيحتسب َباإلعتماد َعلى َقيمة َالطلبَ ،ونفقات َهيئةَ
التحكيم َالمتوقعة َالقابلة َلالسترداد َوالناتجة َعن َإعداد َوثيقة َالمهمةَ .وإذاَ
تعذرَاحتسابَهذاَالمبلغَ،يحددَاألمينَالعامَبصورةَتقديريةَالدفعةَالمقدمةَ
علىَحسابَالمصاريفَالمبدئيةَويعتبرَماَيدفعهَالمدعيَجزءا َمنَحصتهَ
منَالدفعةَالمقدمةَعلىَحسابَالمصاريفَالذيَتحددهاَالمحكمةَ َ.
َ 5يتعينَعلىَهيئةَالتحكيمَ– َبصفةَعامةَ– َوفقا َللمادةََ)6(56منَالقواعدَ
أنَتباشرَالنظرَفيَالطلباتَ،األصليةَوالمقابلةَ،التيَ ُس ِّددتَالدفعةَالمقدمةَ
على َحساب َالمصاريف َبشأنها َفقطَ ،وذلك َعقب َتوقيع َوثيقة َالمهمة َأوَ
اعتمادهاَمنَقبلَالمحكمةَوبعدَوضعَالجدولَالزمنيَلإلجراءاتَ .
َ 9يشملَمقدمَالمصاريفَالذيَتحددهَالمحكمةَطبقا َللمادةََ)9(56أوََ)9(56
منَالقواعدَأتعابَالمحكمَأوَالمحكمينَالمشارَإليهمَفيماَبعدَباسمَالمح ِّكمَ،
وأيَنفقاتَمتعلقةَبالتحكيمَيتحملهاَالمحكمَ،والنفقاتَاإلداريةَلغرفةَالتجارةَ
الدوليةَ .
َ 5يلتزمَكلَطرفَبدفعَحصتهَمنَالمجموعَالكليَللدفعةَالمقدمةَعلىَحسابَ
المصاريفَنقدا ّ
َ،إال َأنهَإذاَزادتَحصةَأيَطرفَمنَالدفعةَالمقدمةَعلىَ
حساب َالمصاريف َعن ََ 500,000دوالر َأمريكي َ(«الحد َاألدنى»)َ،
يجوزَلذلكَالطرفَتقديمَضمانَبنكيَلتغطيةَهذهَالزيادةَ.ويجوزَللمحكمةَ
تعديلَالحدَاألدنىَفيَأيَوقتٍَوفقاَلتقديرهاَ .
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َ 6يجوز َللمحكمة َاإلذن َبتسديد َالدفعات َالمقدمة َعلى َحساب َالمصاريف َأوَ
حصة َأي َطرف َمن َهذه َالدفعات َعلى َأقساطَ ،مع َمراعاة َالشروط َالتيَ
تراها َالمحكمة َمناسبةَ ،بما َفي َذلك َتسديد َنفقات َإدارية َإضافية َلغرفةَ
التجارةَالدوليةَ .
َ 7إذاَسددَأحدَاألطرافَحصتهَكاملة َمنَدفعةَمقدمَالمصاريفَالتيَحددتهاَ
المحكمةَجازَلهَوفقاَللمادةََ)5(56منَالنظامَأنَيسددَالجزءَالغيرَمدفوعَ
منَالدفعةَالمستحقةَعلىَالطرفَالمتخلفَفيَصورةَضمانَبنكيَ .
َ 1عندما َتحدد َالمحكمة َدفعات َمنفصلة َعلى َحساب َالمصاريف َطبقا َللمادةَ
َ)5(56منَالقواعدَ،يكونَلألمانةَالعامةَأنَتطلبَمنَكلَطرفَعلىَحدةَ
دفعَقيمةَالدفعةَالمتعلقةَبطلبهَ(أوَطلباته)َ .
َ 4إذا َنتج َعن َتحديد َالدفعات َالمقدمة َالمنفصلة َعلى َحساب َالمصاريف َأنَ
تتجاوزَقيمتهاَقيمةَالدفعةَالمنفصلةَالمحددةَبالنسبةَلطلبَأيٍَمنَاألطرافَ
نصفَالقيمةَاإلجماليةَللدفعةَالمحددةَسلفاَ(بالنسبةَلنفسَالطلباتَاألصليةَ
والمقابلة َمحل َالدفعات َالمنفصلة)َ ،فيجوز َتغطية َقيمة َهذه َالزيادة َعنَ
طريقَتقديمَضمانَمصرفيَ،وإذاَزادَمبلغَالدفعةَالمقدمةَالمنفصلةَالحقاَ
فيجبَتأديةَنصفَقيمةَالزيادةَعلىَاألقلَنقداَ .
01تحددَاألمانةَالعامةَالشروطَالتيَتحكمَجميعَالضماناتَالمصرفيةَالتيَقدَ
يقدمهاَاألطرافَطبقاَللنصوصَالسابقةَ َ.
00كماَهوَمنصوصَعليهَفيَالمادةََ)5(56منَالقواعدَ،يجوزَتعديلَالدفعةَ
علىَحسابَالمصاريفَفيَأيَمرحلةَمنَمراحلَالتحكيمَ،وخاصةَبغرضَ
األخذَبعينَاالعتبارَكلَتغييرَفيَالمبلغَالمتنازعَعليهَأوَتعديلَفيَالقيمةَ
المقدرةَلنفقاتَالمحكمَأوَتزايدَفيَتعقيدَوصعوبةَإجراءاتَالتحكيمَ َ.
09قبلَالبدءَفيَأيَاجراءاتَاختبارَأمرتَبهاَهيئةَالتحكيمَ،يدفعَاألطرافَ
أو َواحد َمنهم َدفعة َمقدمة َعلى َحساب َالمصاريف َتحددها َهيئة َالتحكيمَ
وتكون َكافية َلتغطية َاألتعاب َوالنفقات َالمقدرة َللخبير َكما َتحددها َهيئةَ
التحكيمَ .ويتعين َعلى َهيئة َالتحكيم َأن َتتأكد َمن َتسديد َاألطراف َلهذهَ
األتعابَوالنفقاتَ .
05ال َتنتج َعن َالمبالغ َالمسددة َكدفعات َعلى َحساب َالمصاريف َأي َفوائدَ
بالنسبةَلألطرافَأوَالمحكمَ .
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مادة 2
المصاريف واألتعاب
َ 0دونَاإلخاللَبماَوردَفيَالمادةََ)9(57منَالقواعدَ،تحددَالمحكمةَأتعابَ
المحكمَاستنادا َإلىَالجدولَالمبينَأدناهَأوَوفقا َلماَتراهَمناسبا َإذاَلم َيكنَ
قدرَالمبلغَالمتنازعَعليهَمحدداَ .
َ 9تأخذ َالمحكمة َبعين َاالعتبار َلدى َتحديدها َأتعاب َالمحكم َجهد َالمحكمَ
وكفاءته َوالوقت َالذي َيقضيه َوسرعة َاإلجراءات َومدى َتعقيد َالنزاعَ
واحترامه َلتوقيت َتقديم َمشروع َحكم َالتحكيمَ ،بحيث َتصل َالمحكمة َإلىَ
تحديدَمبلغَيقعَضمنَالحدودَالموضوعةَ،أوَمبلغَيزيدَعنَتلكَالحدودَأوَ
ينقص َعنها َفي َظل َالظروف َاالستثنائية َ(المدرجة َبالمادة ََ )9(57منَ
القواعد)َ َ.
َ 5إذاَماَعُرضَالنزاعَعلىَأكثرَمنَمحكمَ،يكونَللمحكمةَوفقاَلتقديرهاَأنَ
تزيدَفيَمقدارَالمبلغَاإلجماليَلألتعابَعلىَأالَيتجاوزَفيَاألحوالَالعاديةَ
ثالثةَأضعافَأتعابَمحكمَواحدَ .
َ 9تنفردَالمحكمةَبتحديدَأتعابَونفقاتَالمحكمَوفقاَلماَتتطلبهَالقواعدَ.وتكونَ
أي َترتيبات َمنفصلة َبين َاألطراف َوالمحكمين َفي َخصوص َاألتعابَ
مخالفةَللقواعدَ َ.
َ 5تحدد َالمحكمة َالنفقات َاإلدارية َلغرفة َالتجارة َالدولية َلكل َدعوى َتحكيميةَ
حسب َالجدول َالوارد َأدناه َأو َوفقا َلتقديرها َإذا َكان َالمبلغ َالمتنازع َعليهَ
غيرَمحددَ.ويجوزَللمحكمةَإذاَماَاقتضتَذلكَظروفَاستثنائيةَأنَتحددَ
النفقاتَاإلداريةَلغرفةَالتجارةَالدوليةَبمبلغَأدنىَأوَأعلىَمنَالمبلغَالناتجَ
عنَتطبيقَالجدولَعلىَأالَتتجاوزَعادةَالحدَاألقصىَالواردَبالجدولَ َ.
َ 6يجوز َللمحكمةَ ،في َأي َوقت َخالل َالتحكيمَ ،أن َتطلب َتسديد َجزء َمنَ
النفقات َاإلدارية َلغرفة َالتجارة َالدولية َمقابل َالخدمات َالتي َقد َقدمتهاَ
المحكمةَواألمانةَالعامةَ .
َ 7يجوز َللمحكمة َأن َتطلب َتسديد َنفقات َإدارية َباإلضافة َإلى َالمصاريفَ
الواردة َفي َجدول َالمصاريف َاإلدارية َكشرطٍ َلتعليق َالتحكيم َبناء َعلىَ
طلبَاألطرافَأوَواحدَمنهمَوبموافقةَاآلخرَ َ.
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َ 1إذا َانتهى َالتحكيم َقبل َإصدار َحكم َتحكيم َنهائيَ ،تحدد َالمحكمة َنفقاتَ
المحكمين َوأتعابهم َوالنفقات َاإلدارية َلغرفة َالتجارة َالدولية َوفقا َلتقديرهاَ،
آخذة َبعين َاالعتبار َالمرحلة َالتي َبلغتها َإجراءات َالتحكيم َوأي َظروفَ
أخرىَمؤثرةَ .
َ 4يُرد َإلى َاألطراف َأي َمبلغ َقاموا َبتسديده َكدفعة َمن َحساب َالمصاريفَ
تعدت َقيمته َمصاريف َالتحكيم َالتي َتحددها َالمحكمةَ ،مع َاألخذ َبعينَ
االعتبارَالمبالغَالمدفوعةَ .
10فيَحالةَتقديمَطلبَبموجبَالمادةََ)9(55منَالقواعدَأوَفيَحالةَاإلحالةَ
بموجب َالمادة ََ )9(55من َالقواعدَ ،يجوز َللمحكمة َأن َتحدد َدفعة َمقدمةَ
لتغطيةَاألتعابَوالنفقاتَاإلضافيةَلهيئةَالتحكيمَوالنفقاتَاإلداريةَاإلضافيةَ
لغرفة َالتجارة َالدوليةَ ،ولها َأن َتعلق َإرسال َالطلب َإلى َهيئة َالتحكيم َإلىَ
حين َدفع َهذه َال ُدفعة َنقدا َوبالكامل َلغرفة َالتجارة َالدوليةَ .وتحدد َالمحكمةَ
وفقا َلتقديرهاَتكاليفَاإلجراءاتَالتيَتعقبَالتقدمَبطلبَأوَإحالةَ،بماَفيَ
ذلك أي َأتعاب َمحتملة َللمحكم َوالنفقات َاإلدارية َلغرفة َالتجارة َالدوليةَ،
وقتَموافقتهاَعلىَقرارَهيئةَالتحكيم.
00يجوز َلألمانة َالعامة َأن َتطلب َتسديد َنفقات َإدارية َباإلضافة َإلى َالنفقاتَ
المبيَّنةَفيَجدولَالنفقاتَاإلداريةَمقابلَأيَنفقاتَمتعلقةَبأحدَالطلباتَوفقاَ
للمادةََ)5(59منَالقواعدَ .
09إذاَسبق َالتحكيم َبإجراءاتَتسوية َبموجب َقواعد َالوساطة َالخاصة َبغرفةَ
التجارة َالدولية َالتي َدفعت َلتغطية َمثل َهذه َاإلجراءات َضمن َالمبلغَ
المطلوبَكنفقاتَإداريةََلغرفةَالتجارةَالدوليةَمنَأجلَالتحكيم.
05ال َتشمل َالمبالغ َالمدفوعة َللمحكم َأي َضريبة َعلى َالقيمة َالمضافة َأو َأيَ
ضرائب َأو َأعباء َأو َرسوم َأخرى َتكون َمفروضة َعلى َأتعاب َالمحكمَ.
ويلتزمَاألطرافَبتسديدَهذهَالضرائبَأوَاألعباءَ.غيرَأنَ،مسألةَاستردادَ
هذهَالضرائبَوالرسومَتبقىَمنَالمسائلَالمتروكةَللمحكمَواألطرافَ .
09يجوزَأنَتخضعَأيَنفقاتَإداريةَلغرفةَالتجارةَالدوليةَلضريبةَعلىَالقيمةَ
المضافةَأوَأعباءَأخرىَمماثلةَوفقاَللمعدلَالمعمولَبهَ .
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مادة 3
غرفة التجارة الدولية كسلطة تعيين
يعاملَأيَطلبَيسلمَلهيئةَتابعةَلغرفةَالتجارةَالدوليةَللتصرفَكسلطةَتعيينَ
وفقا َلقواعدَغرفةَالتجارةَالدوليةَكسلطةَتعيينَفيَإجراءاتَالتحكيمَالخاضعةَ
لقواعدَلجنةَاألممَالمتحدةَللقانونَالتجاريَالدوليَ(األونسيترال)َأوَغيرَذلكَ
منَإجراءاتَالتحكيمَالحرَ،ويكونَالطلبَمرفقاَبرسومَقدرهاََ 5٫111دوالرَ
أمريكي َغير َقابلة َلالستردادَ .وال َتتم َاالستجابة َإلى َالطلب َما َلم َيكن َالرسمَ
المذكورَمرفقا َبهَ.وتكونَلغرفةَالتجارةَالدوليةَحريةَتحديدَالنفقاتَاإلداريةَ
لغرفة َالتجارة َالدولية َلقاء َأي َخدمات َإضافيةَ ،ويجب َأن َتكون َهذه َالنفقاتَ
اإلدارية َمتناسبة َمع َالخدمات َالمقدمة َوأال َتتعدى َفي َاألحوال َالعاديةَ،
َ01٫111دوالرَأمريكيَ َ.

مادة 4
جدول حساب المصاريف اإلدارية وأتعاب المحكم
َ 0يطبق َجدول َحساب َالمصاريف َاإلدارية َوأتعاب َالمحكم َالمبين َأدناهَ،
اعتبارا َمنَغرةَجانفيََ 9109علىَكلَتحكيمَيبدأَفيَهذاَالتاريخَأوَبعدهَ
بغضَالنظرَعنَالنسخةَالمطبقةَعليهَمنَالقواعدَ .
َ 9لحسابَالنفقاتَاإلداريةَلغرفةَالتجارةَالدوليةَوأتعابَالمحكمُ َ،تجمعَالمبالغَ
المحسوبةَلكلَالشرائحَالمتتاليةَللمقدارَالمتنازعَعليهَ،إالَأنهَإذاَزادَالمبلغَ
المتنازع َعليه َعلى ََ 511مليون َدوالر َأمريكيَ ،فتحدد َالقيمة َاإلجماليةَ
للنفقاتَاإلداريةَلغرفةَالتجارةَالدوليةَبمبلغَثابتَمقدارهََ005٫905دوالرَ
أمريكيَ .
ُ َ 5تسددَكافةَالمبالغَالتيَتحددهاَالمحكمةَأوَالتيَ ُتحددَوفقاَأليٍََمنَملحقاتَ
القواعدَبالدوالرَاألمريكيَماَلمَيمنعَالقانونَذلكَ،وفيَهذهَالحالةَيجوزَ
لغرفة َالتجارة َالدولية َتطبيق َجدول َحساب َمختلف َوترتيبات َمختلفة َلدفعَ
الرسومَبعملةَأخرى.
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أ مصاريف إدارية
المبلغ المتنازع عليه (بالدوالر األمريكي)
حتىََ 51٫111

مصاريف إدارية *
َ5٫111دوالر َ

منَ 51٫110إلى َ 011٫111

َ %9٫75

منَ 011٫110إلى َ 911٫111

َ %9٫55

منَ 911٫110إلى َ 511٫111

َ %9٫14

منَ 511٫110إلى َ 0٫111٫111

َ %0٫50

منَ 0٫111٫110إلى َ 9٫111٫111

َ %1٫45

منَ 9٫111٫110إلى َ 5٫111٫111

َ %1٫96

منَ 5٫111٫110إلى َ 01٫111٫111

َ %1٫95

منَ 01٫111٫110إلىََ 51٫111٫111

َ %1٫01

منَ 51٫111٫110إلى َ 51٫111٫111

َ %1٫14

منَ 51٫111٫110إلى َ 11٫111٫111

َ %1٫10

منَ 11٫111٫110إلى َ 511٫111٫111

َ %1٫1155

أكبرَمنََ 511٫111٫111

َ005٫905دوالر َ

* َيبين َالجدول َالمنشور َفي َالصفحة َرقم َ ،47على َسيبل َالمثال والتوضيح َفقطَ،
المصاريفَاإلداريةَبالدوالرَاألمريكيَبعدَإجراءَحساباتَدقيقةَ َ.

َ
َ
َ
َ
َ
َ
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ب أتعاب المحكم
المبلغ المتنازع عليه (بالدوالر األمريكي)

األجور **
حد أدنى

حد أقصى

َ5٫111دوالر َ

َ %01٫1911

منَ 51٫110إلى َ 011٫111

َ %9٫6511

َ %05٫5611

منَ 011٫110إلى َ َ911٫111

َ %0٫9501

َ %7٫6151

منَ 911٫110إلى َ َ511٫111

َ %0٫5671

َ %6٫1571

منَ 511٫110إلى َ َ0٫111٫111

َ %1٫4591

َ %9٫1911

منَ 0٫111٫110إلى َ َ9٫111٫111

َ %1٫6141

َ %5٫6191

منَ 9٫111٫110إلى َ َ5٫111٫111

َ %1٫5751

َ %0٫5401

منَ 5٫111٫110إلى َ َ01٫111٫111

َ %1٫0911

َ %1٫4011

منَ 01٫111٫110إلىََ َ51٫111٫111

َ %1٫1691

َ %1٫9901

منَ 51٫111٫110إلى َ َ51٫111٫111

َ %1٫1541

َ %1٫9911

منَ 51٫111٫110إلى َ َ11٫111٫111

َ %1٫1551

َ %1٫0571

منَ 11٫111٫110إلى َ َ011٫111٫111

َ %1٫1901

َ %1٫0051

منَ 011٫111٫110إلى َ %1٫1001 َ َ511٫111٫111
َ %1٫1011
أكبرَمنََ 511٫111٫111

َ %1٫1511

حتىََ 51٫111

َ %1٫1911

**َيبينَالجدولَالمنشورَفيَالصفحةَرقمََ،48علىَسيبلَالمثالَوالتوضيحَفقطَ،أتعابَ
المحكمَبالدوالرَاألمريكيَبعدَإجراءَحساباتَدقيقةَ .

َ
َ
َ
َ
َ
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المبلغ المتنازع عليه

أ مصاريف إدارية*

بالدوالر األمريكي
حتىَ51٫111

بالدوالر األمريكي

منَ 51٫110إلى َ 011٫111
منَ 011٫110إلى َ 911٫111
منَ 911٫110إلى َ 511٫111
منَ 511٫110إلى َ 0٫111٫111
منَ 0٫111٫110إلى َ 9٫111٫111
منَ 9٫111٫110إلى َ 5٫111٫111
منَ 5٫111٫110إلى َ 01٫111٫111
منَ 01٫111٫110إلىََ 51٫111٫111
منَ 51٫111٫110إلى َ 51٫111٫111

َ 5٫111
َ %9٫75َ +َ 5٫111من َالمبلغ َالزائد َعنَ
َ 51٫111
َ %9٫55َ +َ 5٫565من َالمبلغ َالزائد َعنَ
َ 011٫111
َ %9٫14َ +َ 7٫145من َالمبلغ َالزائد َعنَ
َ 911٫111
َ%0٫50َ+َ09٫065منَالمبلغَالزائدَعنَ
َ 511٫111
َ%1٫45َ+َ90٫705منَالمبلغَالزائدَعنَ
َ 0٫111٫111
َ%1٫96َ+َ50٫905منَالمبلغَالزائدَعنَ
َ 9٫111٫111
َ%1٫95َ+َ95٫105منَالمبلغَالزائدَعنَ
َ 5٫111٫111
َ%1٫01َ+َ57٫505منَالمبلغَالزائدَعنَ
َ 01٫111٫111
َ%1٫14َ+َ77٫505منَالمبلغَالزائدَعنَ
َ 51٫111٫111

منَ 51٫111٫110إلى َ 11٫111٫111

َ%1٫10َ+َ45٫505منَالمبلغَالزائدَعنَ
َ 51٫111٫111

منَ 11٫111٫110إلى َ 011٫111٫111

َ %1٫1155َ+َ 41٫505منَالمبلغَالزائدَ
عنََ 11٫111٫111

منَ 011٫111٫110إلى َ %1٫1155َ+َ 44٫905 َ 511٫111٫111منَالمبلغَالزائدَ
عنََ 011٫111٫111
أكبرَمنَ511٫111٫111
َ 005٫905
* انظرَالصفحةَرقم َ 45
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المبلغ المتنازع عليه

ب أتعاب المحكم**

بالدوالر األمريكي

حد أدنى

حتىََ 51٫111

بالدوالر األمريكي

حد أقصى

َ 5٫111

َ%01٫1911منَقيمةَالنزاع َ

َ

َ%9٫6511َ+َ5٫111منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 51٫111

َ%05٫5611َ+َ4٫101منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 51٫111

منَ 011٫110إلى َ
َ 911٫111

َ%0٫9501َ+َ9٫595منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 011٫111

َ%7٫6151َ+َ05٫749منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 011٫111

َ

َ%0٫5671َ+َ5٫756منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 911٫111

َ%6٫1571َ+َ95٫974منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 911٫111

َ

َ%1٫4591َ+َ4٫157منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 511٫111
َ%1٫6141َ+َ09٫697منَ
المبلغَالزائدَعنََ 0٫111٫111

َ%9٫1911َ+َ95٫441منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 511٫111
َ%5٫6191َ+َ69٫051منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 0٫111٫111

َ%1٫5751َ+َ90٫507منَ
المبلغَالزائدَعنََ 9٫111٫111

َ%0٫5401َ+َ011٫071منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 9٫111٫111

منَ 5٫111٫110إلى َ
َ 01٫111٫111

َ%1٫0911َ+َ59٫767منَ
المبلغَالزائدَعنََ 5٫111٫111

َ%1٫4011َ+َ090٫411منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 5٫111٫111

منَ 01٫111٫110إلىَ
َ 51٫111٫111

َ%1٫1691َ+َ54٫067منَ
المبلغَالزائدَعنََ 01٫111٫111

َ%1٫9901َ+َ017٫911منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 01٫111٫111

منَ 51٫111٫110إلى َ َ%1٫1541َ+َ50٫467منَ
المبلغَالزائدَعنََ 51٫111٫111
َ 51٫111٫111

َ%1٫9911َ+َ955٫611منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 51٫111٫111

منَ 51٫111٫110إلى َ َ%1٫1551َ+َ65٫767منَ
المبلغَالزائدَعنََ 51٫111٫111
َ 11٫111٫111

َ%1٫0571َ+َ910٫911منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 51٫111٫111

َ َ%1٫1901َ+َ75٫667منَ
المبلغَالزائدَعنََ 11٫111٫111

َ%1٫0051َ+َ591٫511منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 11٫111٫111

منَ 51٫110إلى
َ 011٫111

منَ 911٫110إلى
َ 511٫111

منَ 511٫110إلى
َ 0٫111٫111
منَ 0٫111٫110إلى َ
َ 9٫111٫111
منَ 9٫111٫110إلى
َ 5٫111٫111

منَ 81٫111٫110إلى
َ 011٫111٫111

َ

منَ 011٫111٫110إلى َ َ%1٫1001َ+َ77٫167منَ
المبلغَالزائدَعنََ 011٫111٫111
َ 511٫111٫111

َ%1٫1511َ+َ550٫511منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 011٫111٫111

َ%1٫1011َ+َ090٫167منَ
المبلغَالزائدَعنََ 511٫111٫111

َ%1٫1911َ+َ515٫511منَالمبلغَ
الزائدَعنََ 511٫111٫111

منََ 511٫111٫111

**َانظرَالصفحةَرقم َ 46
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ملحق رقم  – 4آليات تسيير القض ّية
َ

فيما َيلي َأمثلة َعلى َآليات َتسيير َالقضيّة َالتي َيمكن َلهيئة َالتحكيم َواألطرافَ
استخدامهاَللتحكمَفيَالوقت َوالمصاريفَ.تشتركَجميعَالدعاوىَفيَالتركيزَ
على َأهمية َالتحكم َالمالئم َفي َالوقت َوالمصاريفَ .بل َتزيد َهذه َاألهمية َفيَ
الدعاوى َغير َالمعقدة َوذات َالقيمة َالمنخفضة َوالتي َينبغي َأن َيتناسب َفيهاَ
الوقتَوالنفقاتَمعَرهانَالنزاعَ .
أ) َتقسيمَاإلجراءاتَأوَإصدارَحكمَجزئيَأوَأحكامَجزئيةَفيَالنقاطَالرئيسيةَ
إذا َكان َمن َالمتوقع َأن َيؤدي َذلك َإلى َتسوية َأكثر َفاعلية َفي َالدعوىَ
المطروحةَ َ.
ب)َتحديدَالمسائلَالتيَمنَالممكنَتسويتهاَباالتفاقَبينَاألطرافَأوَخبرائهمَ َ.
ج)َتحديد َالمسائل َالتي َيُفصل َفيها َاستنادا َإلى َالمستندات َفقط َدون َاالعتمادَ
علىَاألدلةَالشفاهيةَأوَالمرافعاتَالقانونيةَأثناءَالجلسةَ .
د) َتقديمَاألدلةَالتوثيقيةَ :
َ(َ )0مطالبةَاألطرافَبتقديمَمذكراتهمَمشفوعةَبالمستنداتَالتيَيستندونَ
إليهاَ َ،
َ(َ )9تفادي َقدر َاإلمكان َتوجيه َطلبات َلتوفير َالمستندات َبغية َالتحكم َفيَ
الوقتَوالمصاريفَ َ،
َ(َ )5في َالقضايا َالتي َيُعد َفيها َتوجيه َطلبات َلتقديم َالمستندات َمالئماَ،
يتعينَأنَتقتصرَهذهَالطلباتَعلىَطلبَالمستنداتَأوَأنواعَالمستنداتَ
المتصلةَبالقضيةَوالمحددةَلمآلهاَ ،
َ(َ )9تحديدَآجالَمعقولةَلتقديمَالمستنداتَ ،
َ(َ )5استخدامَجدولَلتقديمَالمستنداتَلتيسيرَحلَالمسائلَالمتصلةَبطلبَ
تقديمَالمستنداتَ َ.
ه) َتحديدَطولَونطاقَالمذكراتَالمكتوبةَوأدلةَالشهودَالكتابيةَمنهاَوالشفاهيةَ
(شهودَالواقعةَوالخبراء)َتفادياَللتكرارَوللتركيزَعلىَالمسائلَالرئيسيةَ َ.
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و)َاستخدام َتقنيات َالمؤتمر َالمرئي َ(فيديو َكونفرنس) َوالهاتف َفي َالجلساتَ
اإلجرائية َوغيرها َمن َالجلسات َالتي َال َيتعين َفيها َالحضورَ ،واستخدامَ
تكنولوجيا َالمعلومات َالتي َتسمح َباالتصال َعبر َشبكة َاإلنترنت َبينَ
األطرافَوهيئةَالتحكيمَواألمانةَالعامةَللمحكمةَ .
ز)َتنظيمَاجتماعَمعَهيئةَالتحكيمَقبلَالجلسةَلمناقشةَترتيباتَالجلسةَواالتفاقَ
عليهاَ ،ويمكن َلهيئة َالتحكيم َأن َتلفت َانتباه َاألطراف َإلى َالمسائل َالتيَ
ترغبَأنَيُر ِّكزواَعليهاَأثناءَالجلسةَ َ.
ح)َتسويةَالنزاعاتَ:
(َ)0إعالمَاألطرافَأنهَفيَمقدورهمَتسويةَالنزاعَأوَجزءاَمنهَعنَطريقَ
التفاوضَأوَبأيَطريقةَمنَطرقَتسويةَالنزاعاتَوديا َومنهاَ،علىَسبيلَ
المثالَ،الوساطةَبموجبَقواعدَالوساطةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدولية.
َ( )9يجوزَلهيئةَالتحكيمَأنَتتخذَخطواتَتهدفَإلىَتيسيرَتسويةَالنزاعَمتىَ
اتفق َاألطراف َوهيئة َالتحكيمَعلى َذلكَ ،شرط َبذل َكل َالجهود َليكون َأيَ
حكمَصادرَعنَالهيئةَقابلَللتنفيذَقانوناَ َ.
وتوجدَآلياتَإضافيةَمنصوصَعليهاَفيَالنشرياتَالصادرةَعنَغرفةَالتجارةَ
الدوليةَبعنوان«َ:التحكم فيَالوقتَوالمصاريفَفيَالتحكيم»َ َ.
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ملحق رقم  – 5قواعد محكم الطوارئ
مادة 0
التقدم بطلب التخاذ إجراءات الطوارئ
َ 0يتعين َعلى َالطرف َالذي َيرغب َفي َاللجوء َإلى َمحكم َالطوارئ َبموجبَ
المادة ََ 94من َقواعد َتحكيم َغرفة َالتجارة َالدولية َالقواعد َأن َيتقدم َبطلبَ
التخاذَتدابيرَالطوارئَ(«طلبَاتخاذَالتدابير»)َإلىَاألمانةَالعامةَفيَأيَ
من َمكاتبها َالتي َيحددها َالنظام َالداخلي َللمحكمة َفي َالملحقََ 9المرفقَ
بـالقواعدَ .
َ 9يُق َّدمَطلبَاتخاذَالتدابيرَفيَنسخَكافيةَإلعطاءَنسخةَلكلَطرفَباإلضافةَ
إلىَنسخةَلمحكمَالطوارئَوأخرىَلألمانةَالعامة.
َ
َ 5يتضمنَطلبَاتخاذَالتدابيرَالمعلوماتَالتاليةَ :
َأ) َاألسماءَالكاملةَلألطرافَوأوصافهمَ،وعناوينهمَوغيرَذلكَمنَبياناتَ
االتصالَبهمَ ،
َب)َاالسم َالكامل َألي َشخص َ(أشخاص) َيمثل َالطالبَ ،وعنوانهَ ،وبياناتَ
االتصالَبهَ ،
َج)َوصف َللظروف َوالمالبسات َالتي َأفضت َإلى َالتقدم َبـ َطلب َاتخاذَ
التدابيرَ،ووصفَللنزاعَالمُحالَأوَالمُزمعَأنَيُحالَعلىَالتحكيمَ َ،
َد) َبيانَبتدابيرَالطوارئَالملتمسةَ ،
َه) َاألسباب َالتي َأدت َإلى َطلب َاتخاذ َتدابير َوقتية َأو َتحفظية َعاجلة َالَ
تحتملَاالنتظارَلحينَتشكيلَهيئةَتحكيمَ ،
َو)َأيَاتفاقاتَذاتَصلةَ،وباألخصَاتفاقَالتحكيمَ ،
َز)َأي َاتفاق َبشأن َمقر َالتحكيمَ ،وقواعد َالقانون َواجبة َالتطبيقَ ،ولغةَ
التحكيمَ ،
َح)َسندَتسديدَالمبلغَالمشارَإليهَفيَالمادةََ)0(7الملحقَ ،

© ICC 865-1 ARA

51

َط)َأي َطلب َتحكيم َوأي َمذكرات َتتعلق َبالنزاع َاألساسيَ ،والتي َسبقَ
تقديمها َإلى َاألمانة َالعامة َمن َأي َطرف َمن َأطراف َاإلجراءات َأمامَ
محكمَالطوارئَقبلَالتقدمَبطلبَاتخاذَالتدابيرَ َ.
يجوزَأنَيحتويَطلبَاتخاذَالتدابيرَعلىَأيَمستنداتَأوَمعلوماتَأخرىَ
يعتبرهاَالطالبَمالئمةَأوَقدَ ُتساهِمَبفعاليةَفيَطلبَاتخاذَالتدابيرَ .
َ 9يُحرَّ رَطلبَاتخاذَالتدابيرَبلغةَالتحكيمَإذاَكانَاألطرافَقدَاتفقواَعليهاَ،أوَ
بلغةَاتفاقَالتحكيمَفيَحالةَغيابَاتفاقَاألطرافَعلىَلغةَالتحكيمَ َ.
َ 5في َالحالة َالتي َيرى َفيها َرئيس َالمحكمة َ(«الرئيس») َاستنادا َإلىَ
المعلوماتَالواردةَفيَطلبَاتخاذَالتدابيرَ،أنَأحكامَمحكمَالطوارئَتسريَ
باإلشارة َإلى َالمادة ََ )5(94وَ )6(94من َالقواعدَ ،ترسل َاألمانة َالعامةَ
نسخة َمن َطلب َاتخاذ َالتدابير َوالمستندات َالمرفقة َبه َإلى َالطرف َاآلخرَ
للردَ .في َالحالة َالتي َيرى َفيها َالرئيس َغير َذلكَ ،تبلغ َاألمانة َالعامةَ
األطرافَأنَاإلجراءاتَأمامَمحكمَالطوارئَلنَتتمَفيماَيتعلقَببعضَأوَ
جميعَاألطرافَو ُترسِ لَنسخةَمنَطلبَاتخاذَالتدابيرَإليهمَللعلمَبهَ .
َ 6يُنهي َالرئيس َاإلجراءات َأمام َمحكم َالطوارئ َإذا َلم َتتسلم َاألمانة َالعامةَ
طلب َالتحكيم َمن َالطالب َخالل ََ 01أيام َمن َاستالم َاألمانة َالعامة َلـطلبَ
اتخاذَالتدابيرَ،إالَإذاَقررَمحكمَالطوارئَضرورةَالتمديدَفيَالمهلةَ َ.
مادة 2
تعيين محكم الطوارئ وإرسال الملف
َ 0يُعيِّنَالرئيسَمحكمَطوارئَفيَأقصرَوقتَممكنَ،وعادةَخاللَيومينَمنَ
تاريخَاستالمَاألمانةَالعامةَلطلبَاتخاذَالتدابيرَ َ.
َ 9الَيجوزَتعيينَمحكمَالطوارئَبعدَإرسالَالملفَإلىَهيئةَالتحكيمَبموجبَ
المادة ََ 06من َالقواعدَ .ويحتفظ َمحكم َالطوارئ َالمُعيَّن َقبل َإرسال َالملفَ
إلى َهيئة َالتحكيم َبصالحية َإصدار َأمر َخالل َاألجل َالذي َحددته َالمادةَ
َ)9(6منَهذاَالملحقَ َ.
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َ 5تخطر َاألمانة َالعامة َفور َتعيين َمحكم َالطوارئ َاألطراف َبهذا َالتعيينَ
و ُترسِ لَإليهَالملفَ.وفيماَبعدَ،تقدمَجميعَالمخاطباتَالمكتوبةَمنَاألطرافَ
إلىَمحكمَالطوارئَمباشرةَمعَصورةَإلىَالطرفَاآلخرَوأخرىَلألمانةَ
العامةَ .و ُترسلَإلىَاألمانةَالعامةَنسخةَمنَأيَمراسالتَكتابيةَمنَمحكمَ
الطوارئَإلىَاألطرافَ َ.
َ 9يجب َأن َيكون َمحكم َالطوارئ َوأن َيظل َمحايدا َومستقال َعن َاألطرافَ
المعنيةَبالنزاعَ .
َ 5يُو ِّقعَمحكمَالطوارئَالمحتملَقبلَتعيينهَعلىَإقرارَبقبولهَالتعيينَوبتفرغهَ
وحيادهَواستقالليتهَ.تزودَاألمانةَالعامةَاألطرافَبنسخةَمنَهذاَاإلقرارَ َ.
َ 6ال َيعمل َمحكم َالطوارئ َكمحكم َفي َأي َتحكيم َيتعلق َبالنزاع َالذي َأفضىَ
إلىَتقديمَطلبَاتخاذَالتدابيرَ .

مادة 3
ال َتجريح في محكم الطوارئ
َ 0يتعينَطلبَالتجريح َفيَمحكم َالطوارئَخالل ََ 3أيام َمن َاستالمَالطرفَ
طالب َالتجريح َإخطارا َبتعيين َمحكم َالطوارئ َأو َمن َتاريخ َعلم َهذاَ
الطرفَبالوقائعَوالمالبساتَالتيَيستند َإليهاَالتجريحَإذاَكانَهذاَالتاريخَ
الحقاَعلىَاستالمَاإلخطارَالمشارَإليهَ .
َ 9تفصلَالمحكمةَفيَطلبَالتجريحَبعدَأنَتتيحَاألمانةَالعامةَالفرصةَأمامَ
محكم َالطوارئ َوالطرف َاآلخر َأو َاألطراف َاألخرى َللتعقيب َكتابيا َفيَ
ظرفَأجلَمناسبَ .

مادة 4
مكان انعقاد اإلجراءات أمام محكم الطوارئ
َ 0إذا َاتفق َاألطراف َعلى َمقر َالتحكيمَ ،يكون َهذا َالمقر َهو َمكان َانعقادَ
اإلجراءات َأمام َمحكم َالطوارئَ .في َحالة َغياب َاتفاق َاألطرافَ ،يُعيِّنَ
الرئيس َمكان َانعقاد َاإلجراءاتَأمام َمحكمَالطوارئَدون َالمساس َبتحديدَ
مقرَالتحكيمَبموجبَالمادةََ)0(01منَالقواعدَ .
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َ 9يجوزَعقدَاالجتماعاتَمعَمحكمَالطوارئَعنَطريقَحضورَاألشخاصَ
ذاتيا َفي َأي َمكان َيعتبره َالمحكم َمالئماَ ،أو َعن َطريق َالمؤتمر َالمرئيَ
(فيديوَكونفرنس)َأوَعنَطريقَالهاتفَأوَوسائلَاالتصالَالمماثلةَ .
مادة 5
اإلجراءات
َ 0يضعَمحكمَالطوارئَجدولَزمنيا َلإلجراءاتَفيَأقصرَوقتَممكنَ،عادةَ
بعدََ 2منَإرسالَالملفَإلىَمحكمَالطوارئَبموجبَالمادةََ)3(9منَهذاَ
الملحقَ .
َ 9يدير َمحكم َالطوارئ َاإلجراءات َبالطريقة َالتي َيعتبرها َمالئمةَ ،مع َأخذَ
طبيعة َطلب َاتخاذ َالتدابير َومدى َاستعجاله َبعين َاالعتبارَ .وفي َجميعَ
األحوالَ ،يتصرف َمحكم َالطوارئ َبنزاهة َوحياد َويتأكد َمن َحصول َكلَ
طرفَعلىَفرصةَمعقولةَلعرضَدعواهَ .

مادة 6
األمر
َ 0وفقاَللمادةََ)9(94منَالقواعدَ،يصدرَقرارَمحكمَالطوارئَفيَشكلَأمرَ
(«األمر»)َ .
َ 9يقرّ رَمحكمَالطوارئَفيَاألمرَالذيَيصدرهَمقبوليةَطلبَاتخاذَالتدابيرَمنَ
عدمها َبموجب َالمادة ََ )0(94من َالقواعد َكما َيقرر َبشأن َاختصاصه َفيَ
اتخاذَأوامرَتدابيرَالطوارئَ َ.
َ 5يصدر َاألمر َكتابيا َوتذكر َفيه َاألسباب َالتي َاستند َإليهاَ .ويكون َاألمرَ
مؤرخاَوموقعاَمنَمحكمَالطوارئَ .
َ 9يص ُدرَاألمرَفيَأجلَأقصاهََ 15يوما َمنَتاريخَإرسالَالملفَإلىَمحكمَ
الطوارئَبموجبَالمادةََ)5(9منَهذاَالملحقَ .ويجوزَللرئيسَتمديدَهذهَ
االجل َبموجب َطلب َمعلّل َمن َمحكم َالطوارئ َأو َمن َتلقاء َنفسه َإذا َقررَ
الرئيسَضرورةَذلكَ .

54

© ICC 865-1 ARA

َ 5يتعين َعلى َمحكم َالطوارئ َخالل َاألجل َالمحدد َفي َالمادة ََ )9(6من َهذاَ
الملحقَأنَيُرسِ لَاألمرَإلىَاألطرافَ،معَإرسالَنسخةَإلىَاألمانةَالعامةَ
بأيَوسيلةَمنَوسائلَاالتصالَالتيَتجيزهاَالمادةََ)9(5منَالقواعد َوالتيَ
يرىَمحكمَالطوارئَأنهاَتكفلَاالستالمَالسريعَلألمرَ .
َ 6الَيكونَاألمرَملزماَلألطرافَعندَ :
َأ) َإنهاءَالرئيسَلإلجراءاتَأمامَمحكمَالطوارئَبموجبَالمادةََ)6(0منَ
هذاَالملحقَ ،
َب)َ قبولَالمحكمةَطلبَالتجريحَفيَمحكمَالطوارئَبموجبَالمادةََ 5منَ
هذاَالملحقَ ،
َج)َإصدارَهيئةَالتحكيمَحكمهاَالنهائيَ،ماَلمَتقررَهيئةَالتحكيمَغيرَذلكَ
صراحةَ َ،
َد) َأوَسحبَجميعَالطلباتَأوَإنهاءَالتحكيمَقبلَصدورَحكمَنهائيَ .
َ 7يجوزَلمحكمَالطوارئَأنَيعلقَاألمرَعلىَالشروطَالتيَيراهاَمناسبةَ،بماَ
فيَذلكَطلبَتقديمَضمانَمناسبَ َ.
َ 1بناءَعلىَطلبَمعلّلَمنَأحدَاألطرافَومقدّمَقبلَإرسالَالملفَإلىَهيئةَ
التحكيم َوفق َالمادة ََ 06من َالقواعدَ ،يجوز َلمحكم َالطوارئ َأن َيُع ََّدل َأوَ
يُنهيَأوَيُبطلَاألمرَ .

مادة 7
مصاريف اإلجراءات أمام محكم الطوارئ
َ 0يتعينَعلىَالطالبَأنَيسددَمبلغاَقدرهََ40,000دوالرَأمريكي؛َمكوناَمنَ
َ 10,000دوالر َأمريكي َللنفقات َاإلدارية َلغرفة َالتجارة َالدوليةَ،
وَ 30,000دوالر َأمريكي َألتعاب َمحكم َالطوارئ َونفقاتهَ .وعلى َالرغمَ
منَالمادةََ)5(0منَهذاَالملحقَ،الَيتمَاإلخطارَبـَطلبَاتخاذَالتدابيرَإالَ
بعدَاستالمَاألمانةَالعامةَلمبلغََ40,000دوالرَأمريكيَ َ.

© ICC 865-1 ARA

55

َ 9يجوزَللرئيسَفيَأيَوقتَأثناءَاإلجراءاتَأمامَمحكمَالطوارئَأنَيقررَ
زيادةَأتعاب َمحكمَالطوارئَأوَالنفقاتَاإلداريةَلغرفةَالتجارةَالدوليةَعلىَ
أنَيراعيَ،منَبينَاالعتباراتَ،طبيعةَالدعوىَوطبيعةَالعملَالذيَقامَبهَ
محكم َالطوارئ َوالمحكمة َوالرئيس َواألمانة َالعامة َوحجمهَ .وإذا َلم َيسددَ
الطرفَالذيَتقدمَبـَطلبَاتخاذَالتدابيرَالزيادةَفيَالمصاريفَخاللَالمهلةَ
التيَحددتهاَاألمانةَالعامةَ،يعتبرَطلبَاتخاذَالتدابيرَمسحوباَ َ.
َ 5يحدد َاألمر َمصاريف َاإلجراءات َأمام َمحكم َالطوارئ َويُعيِّن َالطرفَ
الواجب َعليه َتحمل َهذه َالمصاريف َأو َالكيفية َالتي َسيتحاصص َبهاَ
األطرافَهذهَالمصاريفَ َ.
َ 9تشمل َمصاريف َاإلجراءات َأمام َمحكم َالطوارئ َالنفقات َاإلدارية َلغرفةَ
التجارة َالدوليةَ ،وأتعاب َمحكم َالطوارئ َونفقاته َوالمصاريف َالقانونيةَ
المعقولة َوالمصاريف َاألخرى َالتي َيتكبدها َاألطراف َمن َأجل َتسييرَ
اإلجراءاتَأمامَمحكمَالطوارئَ .
َ 5فيَالحالةَالتيَلمَ ُتتخذَفيهاَاإلجراءاتَأمامَمحكمَالطوارئَبموجبَالمادةَ
َ )5(0من َهذا َالملحقَ ،أو َإذا َأنهيت َهذه َاإلجراءات َقبل َإصدار َاألمرَ،
يحدد َالرئيس َالمبلغ َالواجب َارجاعه َإلى َالطالبَ ،إن َوجدَ .وفي َجميعَ
الحاالتَالَيُستردَمبلغََ5,000دوالرَأمريكيَنظيرَالنفقاتَاإلداريةَلغرفةَ
التجارةَالدوليةَ َ.

مادة 8
قاعدة عامة
َ 0للرئيسَسلطةَاتخاذَالقرارَ،حسبَتقديرهَ،بشأنَكافةَاألمورَالمتعلقةَبإدارةَ
اإلجراءات َأمام َمحكم َالطوارئ َوالتي َلم َيتعرض َلها َالنص َصراحة َفيَ
هذاَالملحقَ .
َ 9في َحالة َغياب َالرئيس َأو َبناء َعلى َطلبه َألي َسبب َمن َاألسبابَ ،يكونَ
أليَمنَنوابَرئيسَالمحكمةَسلطةَاتخاذَالقراراتَنيابةَعنَالرئيسَ .
َ 5في َاألمور َالمتعلقة َباإلجراءات َأمامَمحكم َالطوارئ َوالتي َلم َيرد َبشأنهاَ
نص َصريح َفي َهذا َالملحقَ ،تلتزم َالمحكمة َوالرئيس َومحكم َالطوارئَ
بمراعاةَروحَالقواعدَوهذاَالملحقَ.
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بنود التحكيم بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية
ينصح َاألطراف َالراغبين َفي َاالشارة َإلى َتحكيم َغرفة َالتجارة َالدولية َفيَ
عقودهمَباختيارَالبندَالنموذجيَالمدرجَأدناهَ.
البند النموذجي الخاص بتحكيم غرفة التجارة الدولية

يقع َالبت َفي َجميع َالنزاعات َالتي َتنشأ َعن َهذا َالعقد َأو َتتعلق َبه َبموجبَ
قواعدَالتحكيمَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدوليةَباإلعتمادَعلىَمحكمَأوَأكثرَيقعَ
تعيينهمَوفقاَلهذهَالقواعدَ ََ.
يكونَلألطرافَكاملَالحريةَفيَتعديلَالبندَبماَيتماشىَمعَظروفهمَالخاصةَ.
يمكنهمَعلىَسبيلَالمثالَ:
أن َيرغبوا َفي َالتنصيص َعلى َعدد َالمحكمين َبما َأن َقواعد َالتحكيم َالخاصةَ
بغرفةَالتجارةَالدوليةَتحتويَعلىَقرينةَتؤيدَاعتمادَمحكمَمنفردَكماَيمكنَأنَ
يرغبواَفيَالتنصيصَعلىَمكانَولغةَالتحكيمَوالقانونَالمنطبقَعلىَالوقائعَ.
ال َتحد َقواعد َالتحكيم َالخاصة َبغرفة َالتجارة َالدولية َمن َحرية َاألطراف َفيَ
اختيارَمكانَولغةَالتحكيمَوالقانونَالمنطبقَعلىَالعقدَ َ.
َ
عند َتكييف َالبندَ ،يجب َعلى َاألطراف َالحرص َعلى َتجنب َأي َغموض َفيَ
صياغةَالبندَ.فصياغةَالبندَبطريقةَغيرَواضحةَستؤديَإلىَااللتباسَوالتأخيرَ
كماَيمكنَأنَتعيقَأوَتعرضَعمليةَتسويةَالنزاعَللخطرَ َ.
يجبَعلىَاألطرافَكذلكَأنَيأخذواَبعينَاالعتبارَكلَالعواملَالتيَقدَتؤثرَ
على َقابلية َالبند َللتنفيذ َبموجب َالقانون َالمنطبقَ .تشمل َهذه َالعوامل َكلَ
المقتضيات َاإللزامية َالتي َقد َتوجد َفي َمكان َالتحكيم َومكان َأو َأماكن َالتنفيذَ
المتوقعةََ.
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اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية دون االستعانة بخدمات محكم
الطوارئ
َ
إذا َرغب َاألطراف َفيَاستبعادَاللجوءَإلىَاألحكام َالخاصة َبمحكمَالطوارئَ
فينبغيَعليهمَأنَيختارواَصراحةَعدمَإعمالها َوذلكَبإضافةَالعباراتَالتاليةَ
إلىَالبندَالمذكورَأعالهَ :

الَتنطبقَاألحكامَالخاصةَبمحكمَالطوارئ.
البنود المتعلقة بالتدرج
يمكنَاعتمادَتحكيمَغرفةَالتجارةَالدوليةَكالوسيلةَالنهائيةَالتيَسيتحددَبهاَمآلَ
النزاع َوذلكَبعدَمحاولةَالتسويةَباالعتمادَعلىَوسائلَأخرىَمثلَالوساطةَ.
ينبغيَعلىَاألطرافَالتيَترغبَأنَتدرجَفيَعقودهاَبنداَمتعددَالمستوياتَ
لفض َالنزاعات َيجمع َبين َتحكيم َووساطة َغرفة َالتجارة َالدولية َالرجوع َإلىَ
البنودَالنموذجيةَالمتعلقةَبقواعدَالوساطةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدوليةَ َ.
َ
يمكن َالقيام َبتركيبات َأخرى َمن َخدمات َفض َالنزاعاتَ .يمكن َعلى َسبيلَ
المثالَاستعمالَالتحكيمَكحلَبديلَعنَالخبرةَأوَمجالسَالنزاعَ.كماَقدَيرغبَ
األطرافَالذينَيلجؤونَإلىَتحكيمَغرفةَالتجارةَالدوليةَفيَاالستعانةَبالمركزَ
الدوليَلفضَالنزاعاتَودياَالتابعَلغرفةَالتجارةَالدوليةَالقتراحَخبيرَإذاَكانَ
منَالضروريَالحصولَعلىَرأيَخبيرَخاللَسيرَالتحكيمَ َ.
َ
تكونَالبنودَالنموذجيةَالخاصةَبهذهَالتركيبات َوبغيرهاَمتوفرة َفيَعدةَلغاتَ
علىَالموقعَاإللكترونيَالتاليََ www.iccarbitration.orgَ:
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مادة 0
أحكام تمهيدية
َ 0يقوم َالمركز َالدولي َللتسوية َالودية َللنزاعات َالتابع َلغرفة َالتجارة َالدوليةَ
(«المركز»)َ ،وهو َجهازَإداري َمستقلَمنبثقَعن َغرفة َالتجارةَالدوليةَ،
بإدارة َالوساطة َحسب َقواعد َالوساطة َالخاصة َبغرفة َالتجارة َالدوليةَ
(«القواعد»)َ.
َ 9تنص َالقواعد َعلى َتعيين َطرف َثالث َمحايد َ(«الوسيط») َلمساعدةَ
األطرافَعلىَفضَالنزاعَالقائمَبينهمَ.
َ 5يتمَاللجوءَإلىَالوساطةَبموجبَالقواعدَماَعدىَفيَحالةَاتفاقَاألطرافَ
على َاعتماد َإجراء َمختلف َللتسوية َأو َعلى َمزيج َمن َإجراءات َالتسويةَ،
على َأن َيتم َذلك َقبل َتثبيت َأو َتعيين َالوسيط َأو َبموافقتهَ .يشمل َمصطلحَ
«الوساطة» َكماَوردَفيَالقواعدَهذاَاإلجراءَأوَتلكَاإلجراءاتَ ،ويشيرَ
مصطلح َ«الوسيط» َإلى َالشخص َالمحايد َالذي َيتولى َإدارة َإجراء َأوَ
إجراءات َالتسوية َالمعنيةَ .يشير َمصطلح َ«اإلجراءات» َكما َورد َفيَ
القواعدَ ،أيا َكان َإجراء َالتسوية َالذي َيتم َاعتمادهَ ،إلى َالمرحلة َالتي َتبدأَ
بانطالقَاإلجراءاتَوتنتهيَبانتهائهاَوفقاَللقواعدَ.
َ 9يمكن َأن َيتفق َاألطراف َعلى َتعديل َأي َحكم َمن َأحكام َالقواعد شرط َأنَ
يبقى َبإمكان َالمركز َأن َيقرر َعدم َإدارة َاإلجراءات َإذا َما َاعتبر َوفقاَ
لتقديره َالخاصَ ،أن َأي َتعديل َمن َهذا َالقبيل َال َيتطابق َمع َروح َهذهَ
القواعدَ.يخضعَأيَاتفاقَعلىَتعديلَأحكامَالقواعدَلموافقةَالوسيطَإذاَماَ
تمَذلكَاالتفاقَفيَأيَوقتَبعدَتثبيتَهذاَاألخيرَأوَتعيينهَ َ.
َ 5يعتبرَالمركزَالجهازَالوحيدَالمخولَلهَإدارةَاإلجراءاتَبموجبَالقواعدَ َ.
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مادة 2
البدء في إجراءات الوساطة في حالة وجود اتفاق على اعتماد القواعد
َ 0فيَحالةَوجودَاتفاق َبين َاألطرافَعلى َإحالةَنزاعهم َإلى َالوساطة َطبقاَ
للقواعدَ ،يتعين َعلى َالطرف َأو َاألطراف َالراغبة َفي َبدء َإجراءاتَ
الوساطة َبموجب َالقواعد َتقديم َطلب َوساطة َكتابي َإلى َالمركزَ
(«الطلب»)َ،علىَأنَيتضمنَالطلبَالمشارَإليهَماَيليَ َ:
َأ) َأسماءَوعناوين َوأرقامَالهواتف َوعناوينَالبريدَااللكتروني َوأيَبياناتَ
اتصالَأخرىَخاصةَبأطرافَالنزاعَوبأيَشخصَأوَأشخاصَيمثلونهمَ
فيَاإلجراءاتَ ََ،
َب)َوصفاَللنزاعَيتضمنَتقديراَلقيمتهَإنَأمكنَذلكَ ََََ،
ج)َأي َاتفاق َعلى َاعتماد َإجراءات َتسوية َغير َالوساطة َأو َفي َحالة َعدمَ
وجودَمثلَهذاَاالتفاقَ،أيَاقتراحَحولَاعتمادَإجراءَآخرَللتسويةَقدَ
يودَّالطرفَالقائمَبالطلبَتقديمهَ ،
َح)َأي َاتفاق َحول َاآلجال َالمتعلقة َبسير َإجراءات َالوساطةَ ،أو َفي َحالةَ
عدمَوجودَمثلَهذاَاالتفاقَ،أيَاقتراحَيتعلقَبهذاَالشأنَ َ،
َخ)َأي َاتفاق َحول َاللغة َأو َاللغات َالتي َسيقع َاعتمادها َفي َإجراءاتَ
الوساطةَ،أوَفيَحالةَعدمَوجودَمثلَهذاَاالتفاقَ،أيَاقتراحَيتعلقَبهذاَ
الشأنَ َ،
َد) َأيَاتفاقَبشأنَمكانَانعقادَالجلساتَ،أوَفيَحالةَعدمَوجودَمثلَهذاَ
االتفاقَ،أيَاقتراحَيتعلقَبتحديدَذلكَالمكانَ ،
َذ) َأيَاتفاقَبينَجميعَاألطرافَبخصوصَتعيينَالوسيطَأوَأيَاتفاقَبينَ
جميع َاألطراف َبشأن َصفات َالوسيط َالذي َسيتولى َالمركز َتعيينه َفيَ
حالة َإخفاق َاألطراف َفي َاالتفاق َبصفة َمشتركة َعلى َالتعيين َأو َأيَ
اقتراحَحولَصفاتَالوسيطَفيَغيابَمثلَهذاَاالتفاقَ ،
َر)َنسخةَمنَأيَاتفاقَكتابيَتمَبمقتضاهَتقديمَالطلبَ َ.
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َ 9يتعين َعلى َالطرف َأو َاألطراف َالقائمة َبالطلب َأن َتقوم َمع َتقديمهَ ،بدفعَ
رسوم َالتسجيل َالمنصوص َعليها َبالملحق َالمرفق َبهذه َالقواعد َوالنافذةَ
اعتباراَمنَتاريخَإيداعَالطلبَ َ.
َ 5يتعين َعلى َالطرف َأو َاألطراف َالقائمة َبالطلب َأن َترسل َنسخة َمنه َفيَ
نفسَالوقتَإلىَجميعَاألطرافَاألخرىَ،ماَلمَيقعَتقديمَطلبَمشتركَمنَ
قبلَجميعَاألطرافَ َ.
َ 9يتعين َعلى َالمركز َأن َيؤكد َكتابيا َلألطراف َاستالمه َللطلب َولرسومَ
التسجيل.
َ 5فيَحالةَوجودَاتفاقَعلىَاعتمادَهذهَالقواعدَ،يعتبرَالتاريخَالذيَاستلمَفيهَ
المركزَالطلبَهوَتاريخَبدءَاإلجراءاتَوذلكَلجميعَاألغراضََ.
َ 6إذاَاتفقَاألطرافَعلىَأنَتجريَآجالَتسويةَالنزاعَوفقاَللقواعدَابتداءَمنَ
تاريخَإيداعَالطلبَ،يعتبرَأنَذلكَاإليداعََ،لغرضَحصريَيتعلقَبتحديدَ
نقطة َانطالق َاحتساب َاآلجالَ ،قد َتم َمن َتاريخ َإقرار َالمركز َباستالمهَ
للطلبَأوَلرسومَالتسجيلَ،باعتبارَالتاريخَالالحقَ.

مادة 3
البدء في إجراءات الوساطة في حالة عدم وجود اتفاق على اعتماد القواعد
َ 0إذاَلمَيتفقَاألطرافَعلىَإحالةَالنزاعَللتسويةَبموجبَالقواعدَ،يمكنَأليَ
طرفَيرغبَفيَاقتراحَإحالةَالنزاعَللتسويةَبموجبَالقواعدَعلىَطرفَ
آخر َأن َيقوم َبذلك َعن َطريق َإرسال َطلب َكتابي َإلى َالمركز َيتضمنَ
المعلومات َالمنصوص َعليها َفي َالفقرتين َالفرعيتين َأ) َوذ) َمن َالمادةَ
َ.)0(9بمجردَاستالمَهذاَالطلبَ،يعلمَالمركزَجميعَاألطرافَاألخرىَبهذاَ
االقتراحَويمكنهَمساعدةَاألطرافَعلىَالنظرَفيهَََ.
َ 9يتعين َعلى َالطرف َأو َاألطراف َالقائمة َبالطلب َأن َتقوم َمع َتقديمهَ ،بدفعَ
رسومَالتسجيلَالمنصوصَعليهاَبالملحقَالمرفقَوالنافذةَاعتباراَمنَتاريخَ
إيداعَالطلبَ.
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َ 5إذاَتوصلَاألطرافَإلىَاالتفاقَحولَإحالةَالنزاعَالقائمَبينهمَإلىَالقواعدَ،
تبدأَاإلجراءاتَفيَالتاريخَالذيَيرسلَفيهَالمركزَتأكيداَكتابياَلألطرافَ
مفادهَأنهَقدَتمَالتوصلَلذلكَاالتفاقَ.
َ 9إذاَلمَيتوصلَاألطرافَإلىَاتفاقَحولَإحالةَالنزاعَالقائمَبينهمَإلىَالقواعدَ
فيَغضونََ 05يوماَمنَتاريخَاستالمَالمركزَللطلبَأوَفيَغضونَذلكَ
الوقت َاإلضافي َالذي َقد َيحدده َالمركز َبشكل َمعقولَ ،فال َيمكن َالبدء َفيَ
اإلجراءاتََََ.
َ

مادة 4
مقر ولغة (أو لغات) الوساطة
 0في َحالة َعدم َاتفاق َاألطرافَ ،يجوز َللمركز َتحديد َمكان َانعقاد َأيَ
اجتماعاتَبينَالوسيطَواألطرافَكماَيجوزَلهَأنَيدعوَالوسيطَإلىَالقيامَ
بذلكَبنفسهَوذلكَبعدَتثبيتهَأوَتعيينهَ َ.
 9في َحالة َعدم َاتفاق َاألطرافَ ،يجوز َللمركز َتحديد َاللغة َأو َاللغات َالتيَ
سيقعَاعتمادهاَفيَالوساطةَكماَيمكنَلهَأنَيدعوَالوسيطَإلىَالقيامَبذلكَ
بنفسهَوذلكَبعدَتثبيتهَأوَتعيينه.
َ

مادة 5
اختيار الوسيط
 0يجوز َلألطراف َتعيين َوسيط َبصفة َمشتركة َويكون َهذا َالتعيين َخاضعاَ
للتثبيتَمنَقبلَالمركزَ.
 9إذاَلمَيعينَاألطرافَوسيطاَبصفةَمشتركةَ،يتولىَالمركزَبعدَالتشاورَمعَ
األطراف َتعيين َوسيط َأو َاقتراح َقائمة َوسطاء َعلى َاألطرافَ .يمكنَ
لألطراف َتعيين َوسيط َمن َالقائمة َالمذكورة َبصفة َمشتركة َويكون َهذاَ
التعيينَخاضعاَللتثبيتَمنَقبلَالمركزَ،وفيَحالةَعدمَحصولَذلكَ،يقومَ
المركزَبتعيينَوسيطََ.
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 5يمضي َالوسيط َالمرشح َقبل َتعيينه َأو َتثبيته َعلى َإقرار َبالقبول َوالتفرغَ
والحيادَواالستقالليةَ.يفصحَالوسيطَالمرشحَللمركزَكتابياَعنَأيَوقائعَأوَ
ظروفَمنَشأنهاَأنَتشككَفيَاستقالليتهَمنَوجهةَنظرَاألطراف َوكذلكَ
عنَأيَظروفَمنَشأنهاَأنَتثيرَشكوكاَمعقولةَحولَحيادهَ.ينبغيَعلىَ
المركزَأنَيقدمَهذهَالمعلوماتَكتابياَإلىَاألطراف َوأنَيحددَمهلةَزمنيةَ
للتعليقَعليهاَ.
 9عند َتثبيت َالوسيط َأو َتعيينهَ ،يأخذ َالمركز َبعين َاالعتبار َصفات َالوسيطَ
المرشحَبماَفيَذلكَعلىَسبيلَالذكرَالَالحصرَ،جنسيتةَومهاراتهَاللغويةَ
وتكوينهَومؤهالتهَوخبرتهَوكذلكَمدىَتفرغه َوقدرتهَعلىَإدارةَالوساطةَ
وفقاَللقواعدَ .
 5في َالحالة َالتي َيقوم َفيها َالمركز َبتعيين َوسيط ََ ،يتم َالتعيين َبناء َعلىَ
اقتراح َمن َإحدى َاللجان َالوطنية َأو َالمجموعات َالتابعة َلغرفة َالتجارةَ
الدوليةَأوَغيرهاَ.يبذلَالمركزَكلَجهودهَفيَنطاقَالمعقولَلتعيينَوسيطَ
تتوفرَفيهَالصفاتَالتيَاتفقَعليهاَجميعَاألطرافَإنَوجدتَ.إذاَاعترضَ
أيَطرفَعلىَالوسيطَالمعينَمنَقبلَالمركز َوقامَبإخطارَالمركز َوبقيةَ
األطرافَكتابياَموضحاَأسبابَذلكَاالعتراضَوذلكَخاللََ 05يوماَمنَ
تاريخَاستالمَإخطارَالتعيينَ،فيجبَعلىَالمركزَتعيينَوسيطَآخر.
 6بناءَعلىَموافقةَجميعَاألطرافَ،يجوزَلألطرافَاختيارَأكثرَمنَوسيطَ
واحدَأوَطلبَتعيينَأكثرَمنَوسيطَواحدَمنَطرفَالمركزَوفقاَألحكامَ
القواعدَ.يجوزَللمركزَأنَيقترحَعلىَاألطرافَتعيينَأكثرَمنَوسيطَواحدَ
إذاَاقتضتَالظروفَذلك.
َ

64

© ICC 865-1 ARA

مادة 6
الرسوم والمصاريف
 1عند َقيام َأي َطرف َأو َأطراف َبتقديم َطلب َوساطةَ ،ترفق َبالطلب َرسومَ
التسجيلَالغيرَقابلةَلالستردادَوالمنصوصَعليهاَفيَالمادةََ)9(9أوَالمادةَ
َ)9(5منَالقواعدَكماَتمَتحديدهاَفيَالملحقَالمرفقَ.الَيتمَالنظرَفيَأيَ
طلبَماَلمَيكنَمرفقاَبرسومَالتسجيلَ َ.
 9بعدَاستالمَطلبَوساطةَوفقاَللمادةََ،5يجوزَللمركزَأنَيطلبَمنَالطرفَ
القائم َبالطلب َتسديد َدفعة َمقدمة َعلى َالحساب َلتغطية َالنفقات َاإلداريةَ
للمركزََ.
 5بعدَبدءَاإلجراءاتَ،يتعينَعلىَالمركزَأنَيطلبَمنَاألطرافَتسديدَدفعةَ
مقدمة َعلى َالحساب َأو َأكثر َلتغطية َالنفقات َاإلدارية َللمركز َونفقاتَ
وأتعابَالوسيطَوفقاَلماَتمَتحديدهَفيَالملحقَالمرفقَ.
 9يجوزَللمركزَتعليقَأوَإنهاءَاإلجراءاتَوفقاَللقواعدَإذاَلمَيقعَتسديدَأيَ
دفعةَمطلوبةَمق َّدمةَعلىَالحسابَ.
 5عند َانتهاء َاإلجراءاتَ ،يقوم َالمركز َبتحديد َالمصاريف َاإلجماليةَ
لإلجراءات َكما َيقومَ ،حسب َالحاالتَ ،بإرجاع َالدفعات َالزائدة َإلىَ
األطرافَأوَمطالبتهمَبتسديدَفارقَالدفعاتَالمطلوبةَوفقاَلهذهَالقواعد.
 6يتحمل َاألطراف َمناصفة َفيما َبينهم َكافة َالدفعات َالمقدمة َعلى َالحسابَ
والمصاريفَالمحددةَالخاصةَباإلجراءاتَالتيَبدأتَبموجبَالقواعدَماَلمَ
يتفقواَعلىَخالفَذلكَكتابياَ.غيرَأنهَيكونَأليَطرفَالحريةَفيَدفعَماَ
لمَيتمَتسديدهَمنَتلكَالدفعاتَالمقدمةَعلىَالحسابَوالمصاريفَفيَحالةَ
تخلّفَالطرفَاآلخرَعنَدفعَنصيبهَ.
 7يتحمل َأي َطرف َمسؤولية َأي َنفقات َأخرى َخاصة َبهَ ،إال َإذا َاتفقَ
األطرافَعلىَخالفَذلكَ.
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مادة 7
سير إجراءات الوساطة
 0يناقشَالوسيطَواألطرافَمنَغيرَإبطاءَطريقةَسيرَإجراءاتَالوساطةَ.
 9عقبَإجراءَهذاَالنقاشَ،يتعينَعلىَالوسيطَأنَيرسلَفوراَمذكرةَكتابيةَ
إلىَاألطرافَإلطالعهمَعلىَالطريقةَالتيَستسيرَبهاَإجراءاتَالوساطةَ.
بقبولهَإحالةَالنزاعَإلىَهذهَالقواعدَ،يوافقَكلَطرفَعلىَالمشاركةَفيَ
هذهَاإلجراءاتَعلىَاألقلَإلىَحينَتلقيَالمذكرةَسالفةَالذكرَمنَالوسيطَ
أوَإنهاءَاإلجراءاتَقبلَاآلجالَوفقاَللمادةََ)0(1منَالقواعدََ.
 5يسترشدَالوسيطَبرغباتَاألطرافَفيَإنشاء َوتسييرَالوساطةَكماَيجبَأنَ
يتعاملَمعهمَبنزاهةَوحيادَ.
 9علىَكلَطرفَأنَيتصرفَبحسنَنيةَطوالَإجراءاتَالوساطةَ َ.

مادة 8
إنهاء إجراءات الوساطة
 0يتمَإنهاءَكافةَإجراءاتَالوساطةَالتيَبدأتَوفقاَلهذهَالقواعدَبمقتضىَتأكيدَ
كتابيَفيَالغرضَيرسلهَالمركزَإلىَاألطرافَبعدَحدوثَاألسبقَمماَيليََ:
أ) توقيعَاألطرافَعلىَاتفاقَتسويةَ َ،
ب) قيامَأيَطرفَبإخطارَالوسيطَكتابياَ،فيَأيَوقتَبعدَاستالمهَإلخطارَ
الوسيط َالمشار َإليه َفي َالمادة ََ ،)9(7بقراره َعدم َاالستمرار َفيَ
إجراءاتَالوساطةَ ََََ،
ج) قيامَالوسيطَبإخطارَاألطرافَكتابياَباكتمالَإجراءاتَالوساطةَ ،
ح) قيامَالوسيطَبإخطارَاألطرافَكتابياَبأنَالوساطةَفيَرأيهَلنَتؤديَإلىَ
حلَالنزاعَالقائمَبينَاألطرافَ ،
خ) قيامَالمركزَبإخطارَاألطرافَكتابياَبانتهاءَاآلجالَالمحددةَلإلجراءاتَ
بماَفيَذلكَأيَتمديدَلهاَ،
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د) قيامَالمركزَبإخطارَاألطرافَكتابياَبعدَمرورَماَالَيقلَعنَسبعةَأيامَ
عن َتاريخ َاستحقاق َالدفع َوفقا َللقواعدَ ،بعدم َتسديد َأي َدفعة َمن َقبلَ
طرفَأوَأكثرَمنَأطرافَالنزاعَ ،
ذ) قيامَالمركزَبإخطارَاألطرافَكتابياَبأنهَ،حسبَتقديرهَ،وقعَإخفاقَفيَ
تسميةَوسيطَأوَبأنهَلمَيكنَباإلمكانَبشكلَمعقولَتعيينَوسيطَ َ.
 9يقوم َالوسيط َبإخطار َالمركز َفورا َبتوقيع َاألطراف َعلى َاتفاق َتسوية َأوَ
بأيَإخطارَمرسلَإليهَأوَصادرَعنهَوفقاَألحكامَالفقرتينَالفرعيتينَب)َ
وح)َمنَالمادةََ.)0(1كماَيتعينَعليهَتزويدَالمركزَبنسخةَمنَأيَإخطارَ
منَهذاَالقبيلََ.

مادة 9
السرية
 َ0ما َلم َيتفق َاألطراف َعلى َخالف َذلك َوما َلم َيكن َذلك َمحظورا َبموجبَ
القانونَالمنطبقَ :
أ) تكونَاإلجراءاتَ،دونَاعتبارَكونهاَوقعتَأوَبصددَالوقوعَأوَستقعَ،
خاصةَوسريةَ َََََ،
ب) يظلَأيَاتفاقَتسويةَبينَاألطرافَسرياَماَلمَيكنَألحدَاألطرافَالحقَ
فيَاإلفصاحَعنهَإلىَالحدَالذيَيقتضيهَالقانونَالمنطبقَأوَإذاَكانَهذاَ
اإلفصاحَضرورياَألغراضَتطبيقَأوَتنفيذَذلكَاالتفاقَ.
 9ماَلمَيقتضيَالقانونَالمنطبقَفعلَذلكَأوَماَلمَيتفقَاألطرافَعلىَخالفَ
ذلكَ ،ال َيجوز َألي َطرف َفي َأي َإجراءات َقضائية َأو َتحكيمية َأو َماَ
شابههاَأنَيقدمَعلىَأيَنحوَكدليل:
أ) أي َوثائق َأو َبيانات َأو َمراسالت َيقدمها َطرف َآخر َأو َالوسيط َخاللَ
اإلجراءاتَماَلمَيكنَمنَالممكنَالحصولَعليهاَبشكلَمستقلَمنَقبلَ
الطرفَالذيَيسعىَلتقديمهاَفيَأيَإجراءاتَقضائيةَأوَتحكيميةَأوَماَ
شابههاَ ََ،
ب) أي َآراء َأو َمقترحات َيقدمها َأي َطرف َخالل َاإلجراءات َفيما َيتعلقَ
بالنزاعَأوَبالتسويةَالممكنةَللنزاعَ َ،
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ج) أيَاعترافاتَمقدمةَمنَطرفَآخرَخاللَاإلجراءاتَ ،
ح) أيَآراءَأوَمقترحاتَطرحهاَالوسيطَخاللَاإلجراءاتَ،أو َ
خ) تعبير َأي َطرف َخالل َاإلجراءات َعن َاستعداده َلقبول َاقتراح َبشأنَ
تسويةَالنزاع.

مادة 01
أحكام عامة
 0إذاَاتفقَاألطرافَعلىَإحالةَالنزاعَالقائمَبينهمَإلىَقواعدَالتسويةَالوديةَ
للنزاعاتَالتابعةَلغرفةَالتجارةَالدوليةَقبلَتاريخَدخولَهذهَالقواعدَحيزَ
التنفيذَ،يعتبرَأنهمَقدَأحالواَالنزاعَالقائمَبينهمَلقواعدَالوساطةَالتابعةَلغرفةَ
التجارةَالدوليةَماَلمَيعترضَأحدَاألطرافَعلىَذلكَوفيَهذهَالحالةَتطبقَ
قواعدَالتسويةَالوديةَللنزاعاتَالتابعةَلغرفةَالتجارةَالدوليةََ.
 9ماَلمَيتفقَجميعَاألطرافَكتابياَعلىَخالفَذلكَوماَلمَيكنَذلكَمحظوراَ
بموجب َالقانون َالمنطبقَ ،يجوز َلألطراف َبدء َأو َمواصلة َأي َإجراءاتَ
قضائية َأو َتحكيمية َأو َإجراءات َمماثلة َمتعلقة َبالنزاع َالمطروح َبقطعَ
النظرَعنَاإلجراءاتَالتيَتنصَعليهاَالقواعد.
 5ما َلم َيتفق َجميع َاألطراف َكتابيا َعلى َخالف َذلكَ ،ال َيجوز َللوسيط َأنَ
يمارسَأوَيكونَقدَسبقَلهَأنَمارسَكقاضَأوَمحكمَأوَخبيرَأوَممثلَ
ألحدَاألطراف َأوَمستشارَلهَفيَأيَإجراءاتَقضائيةَأوَتحكيميةَأوَماَ
شابههاَفيماَيتعلقَبالنزاعَالذيَيكونَأوَكانَموضوعَإجراءاتَتسويةَعنَ
طريقَالوساطة.
 9ماَلمَيقتضيَذلكَالقانونَالمنطبقَأوَماَلمَيتفقَجميعَاألطرافَوالوسيطَ
كتابياَعلىَخالفَذلكَ،الَيجوزَللوسيطَأنَيدليَبشهادةَفيَأيَإجراءاتَ
قضائية َأو َتحكيمية َأو َما َشابهها َفيما َيتعلق َبأي َجانب َمن َجوانبَ
اإلجراءاتَالواجبَإتباعهاَبمقتضىَالقواعدَ.
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 5ال َيكون َالوسيط َوالمركز َوغرفة َالتجارة َالدولية َوالعاملين َبها َواللجانَ
الوطنيةَأوَالمجموعاتَالتابعةَلغرفةَالتجارةَالدوليةَوالعاملينَبهاَوممثليهاَ
مسؤولون َتجاه َأي َشخص َبسبب َأي َفعل َأو َتقصير َفيما َيتعلقَ
باإلجراءاتَ ،باستثناء َالحالة َالتي َيكون َفيها َمثل َهذا َالحد َمن َالمسؤوليةَ
محظوراَبموجبَالقانونَالمنطبقَ.
 6بالنسبة َلكل َالمسائل َالتي َلم َترد َصراحة َفي َالقواعدَ ،يتصرف َكل َمنَ
المركزَوالوسيطَوفقاَلروحَهذهَالقواعدَ.
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ملحق  -األتعاب والمصاريف
َ

مادة 0
رسوم التسجيل
يرفقَكلَطلبَيقدمَبموجبَالقواعدَوجوباَبرسومَالتسجيل َوقدرهاََ9٫111
دوالرَأمريكيَ.يكونَهذاَالمبلغَغيرَقابلَلالستردادَويودعَلحسابَالطرفَأوَ
األطرافَالقائمةَبالطلبَ ََ.

مادة 2
النفقات اإلدارية
 0يحددَالمركزَالنفقاتَاإلداريةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدوليةَوالمتعلقةَ
باإلجراءاتَوفقاَلتقديرهَالخاصَبحسبَالمهامَالتيَيضطلعَبهاَالمركزَ
والتيَالَتتجاوزَعادةَماَيليََ:
 َ5,000دوالرَأمريكيَإذاَكانَالمبلغَالمتنازعَعليهَأقلَمنَ200,000دوالرَأمريكيَ َََ.
 َ01٫111دوالرَأمريكيَإذاَكانَالمبلغَالمتنازعَعليهَبينََ911٫110دوالرَأمريكيَوَ9٫111٫111دوالرَأمريكيَ َ.
 َ15,000دوالرَأمريكيَإذاَكانَالمبلغَالمتنازعَعليهَبينََ9٫111٫110دوالرَأمريكيَوَ01٫111٫111دوالرَأمريكيَ َ.
 َ91٫111دوالرَأمريكيَإذاَكانَالمبلغَالمتنازعَعليهَبينََ01٫111٫110دوالرَأمريكيَوَ51٫111٫111دوالرَأمريكيَ َ.
 َ95.111دوالرَأمريكيَإذاَكانَالمبلغَالمتنازعَعليهَبينََ51٫111٫110دوالرَأمريكيَوَ011٫111٫111دوالرَأمريكيَ ََ.
 َ51٫111دوالرَأمريكيَإذاَكانَالمبلغَالمتنازعَعليهَيعادلَأوَيفوقََ011٫111٫111دوالرَأمريكيَ.
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 9إذا َلم َيكن َالمبلغ َالمتنازع َعليه َمحدداَ ،يجوز َللمركز َأن َيقوم َبتحديدَ
النفقاتَوفقاَلتقديرهَالخاصَمعَاألخذَبعينَاالعتبارَكلَالظروفَالمتعلقةَ
بالقضيةَبماَفيَذلكَالمؤشراتَالدالةَعلىَقيمةَالنزاعَ،إالَأنَهذهَالنفقاتَ
الَتتجاوزَعادةََ91٫111دوالرَأمريكيَ َ.
 5إذاَماَاقتضتَذلكَظروفَاستثنائيةَ،يجوزَللمركزَتحديدَالنفقاتَاإلداريةَ
بمبلغ َأعلى َمن َالمبلغ َالذي َسينتج َعن َتطبيق َجدول َالحساب َالمذكورَ
أعالهَ ،شرط َأن َيقوم َالمركز َبإبالغ َاألطراف َمسبقا َبوجود َمثل َهذاَ
االحتمالَوالَتتجاوزَهذهَالنفقاتَعادةَالحدَاألقصىَللنفقاتَاإلداريةَالواردَ
فيَالجدولَ َ.
 9يجوز َللمركز َأن َيطلب َتسديد َنفقات َإدارية َباإلضافة َإلى َتلك َالنفقاتَ
الواردةَفيَالجدولَالمفصلَفيَالمادةََ)0(9منَهذاَالملحقَكشرطَلتعليقَ
اإلجراءاتَبناءَعلىَطلبَجميعََاألطرافَأوَأحدهمَمعَموافقةَاآلخرَ.الَ
تتجاوزَنفقاتَهذاَالتعليقَعادةََ0٫111دوالرَأمريكيَفيَالسنةَ .
ََ

مادة 3
مصاريف وأتعاب الوسيط
 0ماَلمَيتفقَاألطرافَوالوسيطَعلىَخالفَذلكَ،يقعَاحتسابَأتعابَالوسيطَ
استناداَإلىَالوقتَالذيَقضاهَفيَاإلجراءاتَعلىَنحوَمعقولَ .وتحددَهذهَ
األتعابَبناءَعلى َسعرَللساعة َالواحدةَيحدده َالمركزَعند َتعيين َأو َتأكيدَ
الوسيطَوبعدَالتشاورَمعَالوسيطَواألطرافَ.يكونَسعرَالساعةَذوَقيمةَ
معقولةَويحددَعلىَضوءَمدىَتعقيدَالنزاعَوأيَظروفَأخرىَذاتَصلةََ.
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 9إذا َوافق َاألطراف َوالوسيط َعلى َذلكَ ،يمكن َللمركز َأن َيحدد َأتعابَ
الوسيط َبناء َعلى َأجر َوحيد َومحدد َلكامل َاإلجراءات َبدال َعن َتحديدهاَ
بالساعةَ.يكونَاألجرَالوحيد َوالمحددَمعقوال َويحددَعلىَضوءَمدىَتعقيدَ
النزاع َومقدارَالعملَالذيَيتوقعَكلَمنَاألطرافَوالوسيطَأنَهذاَاألخيرَ
سيتكبدهَوأيَظروفَأخرىَذاتَصلةَ.وفقاَلتقديرهَالخاصَ،يجوزَللمركزَ
الترفيعَأوَالتخفيضَفيَاألجرَالمحدد َوالوحيدَبمقتضىَطلبَمبررَيقدمهَ
أحدَاألطرافَأوَالوسيطَ.يدعوَالمركزَجميعَاألطرافَوالوسيطَإلىَتقديمَ
مالحظاتهمَقبلَالترفيعَأوَالتخفيضَفيَاألجرَالمحددَوالوحيدَ.
 5يحددَالمركزَالمبلغَالمطابقَللنفقاتَالمعقولةَللوسيطَ.
 9يحددَالمركزَبصفةَحصريةَأتعابَونفقاتَالوسيطَعلىَالنحوَالذيَتقتضيهَ
القواعدَ.الَتسمحَالقواعدَبالقيامَبترتيباتَمنفصلةَبينَاألطرافَوالوسيطَ
فيَماَيخصَاألتعابَ َ.
َ

مادة 4
سابقية االلتجاء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية
إذا َسُبقت َالوساطة َبتقديم َطلب َتحكيم َوفقا َلقواعد َالتحكيم َالخاصة َبغرفةَ
التجارة َالدولية َفي َما َيخص َنفس َاألطراف َونفس َالنزاع َأو َالبعض َمنَ
جوانبهَ َ ،يودع َرسم َالتسجيل َالمدفوع َإلجراءات َالتحكيم َإلى َحساب َالنفقاتَ
اإلدارية َللوساطة َإذا َكان َمجموع َالنفقات َاإلدارية َالمدفوعة َفيما َيتعلقَ
بالتحكيمَيتجاوزَمبلغََ7٫511دوالرَأمريكيَ َ.
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مادة 5
العملة والضريبة على القيمة المضافة ونطاقها
 0تسددَكافةَالمبالغَالتيَيحددهاَالمركزَأوَالتيَتحددَوفقاَأليَملحقَللقواعدَ
بالدوالر َاألمريكي َما َلم َيمنع َالقانون َذلكَ ،وفي َهذه َالحالة َيجوز َلغرفةَ
التجارةَالدوليةَتطبيقَجدولَحسابَمختلف َوترتيباتَمختلفةَلدفعَالرسومَ
بعملةَأخرىَ.
 9الَتشملَالمبالغَالمدفوعةَللوسيطَأيَضريبةَمحتملةَعنَالقيمةَالمضافةَأوَ
أيَضرائبَأوَرسومَوأداءاتَأخرىَتكونَمفروضةَعلىَأتعابَالوسيطَ.
يجبَعلىَاألطرافَتسديدَهذهَالضرائبَأوَالرسومَإالَأنَمسألةَاستردادَ
أيَمنَالضرائبَأوَالرسومَتبقىَمسألةَمتروكةَللوسيطَواألطرافََ.
 5يجوز َأن َتخضع َأي َنفقات َإدارية َخاصة َبغرفة َالتجارة َالدولية َللضريبةَ
على َالقيمة َالمضافة َأو َألداءات َأخرى َمماثلة َوذلك َوفقا َللنسب َالمعمولَ
بهاَ .
 9تطبق َاألحكام َالسالفة َالذكر َوالمتعلقة َبالمصاريف َالخاصة َباإلجراءاتَ
اعتباراَمنَغرةَجانفيََ9109فيَماَيتعلقَباإلجراءاتَالتيَبدأتَفيَهذاَ
التاريخ َأو َبعده َوفقا َلهذه َالقواعد َأو َلقواعد َالتسوية َالودية َللنزاعاتَ
الخاصةَبغرفةَالتجارةَالدوليةَ .

مادة 6
غرفة التجارة الدولية كسلطة تعيين
يتمَالتعاملَمعَأيَطلبَيقدمَإلىَغرفةَالتجارةَالدوليةَللتصرفَكسلطةَتعيينَ
لوسيط َوفقا َلقواعد َتعيين َالخبراء َوالمحايدين َالخاصة َبغرفة َالتجارة َالدوليةَ
ويرفق َالطلب َبرسوم َالتسجيل َالغير َقابلة َلالسترداد َوقدرها ََ 2,000دوالرَ
أمريكيَبالنسبةَلكلَوسيطَ.الَتتمَمعالجةَأيَطلبَإذاَلمَيكنَمرفقاَبالرسومَ
المذكورةََ.يمكنَلغرفةَالتجارةَالدوليةَتحديدَنفقاتهاَاإلداريةَلقاءَأيَخدماتَ
إضافيةَوفقاَلتقديرهاَالخاص َوتكونَهذهَالنفقاتَمتناسبةَمعَالخدماتَالمقدمةَ
والَيمكنَعادةَأنَتتجاوزَالمبلغَاألقصىَوقدرهََ01٫111دوالرَأمريكي.
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بنود الوساطة بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية
علىَاألطرافَالراغبينَفيَاعتمادَاإلجراءاتَبموجبَقواعدَالوساطةَالخاصةَ
بغرفة َالتجارة َالدولية َاختيار َأحد َالبنود َالمدرجة َأدناه َوالتي َتشمل َمختلفَ
الحاالت َواالحتياجاتَ.يكونَلألطرافَكاملَالحريةَفيَتعديلَالبندَالذيَوقعَ
عليهَاالختيارَبماَيتماشىَمعَظروفهمَالخاصةَ.يمكنهمَعلىَسبيلَالمثالَأنَ
يرغبواَفي َااللتجاءَإلىَوسيلةَتسويةَغيرَالوساطةَكما يمكنهمَأنَيرغبواَفيَ
التنصيصَعلىَلغةَومكانَإجراءَأيَوساطةَوَ/أوَتحكيم.
ََ
َتهدفَالمالحظاتَالمذكورةَأسفلَكلَبندَإلىَمساعدةَاألطرافَعلىَاختيارَ
البندَالذيَيلبيََمتطلباتهمَالخاصةَعلىَأفضلَوجهَ .
َ
في َجميع َالحاالتَ ،يجب َالحرص َعلى َتجنب َأي َغموض َفي َصياغة َالبندَ.
فالصياغة َغير َالواضحة َتؤدي َإلى َااللتباس َوالتأخير َكما َيمكن َأن َتعيق َأوَ
تعرضَعمليةَتسويةَالنزاعَللخطرَ َ.
عند َإدراجهم َإحدى َهذه َالبنود َفي َعقودهمَ َ ،ينصح َاألطراف َباألخذ َبعينَ
االعتبارَكلَالعواملَالتيَقدَتؤثرَعلىَقابليتهاَللتنفيذَبموجبَالقانونَالمنطبقَ ََ.

البند أ :اللجوء االختياري لقواعد الوساطة الخاصة بغرفة
التجارة الدولية
يجوز َلألطراف َفي َأي َوقت َكان َودون َاإلخالل َبأي َإجراءات َأخرى َأنَ
يسعواَلتسويةَأيَنزاعَينشأَعنَهذاَالعقدَأوَيتعلقَبهَوفقاَلقواعدَالوساطةَ
الخاصةَبغرفةَالتجارةَالدوليةََ.
مالحظات :بإدراجهم َلهذا َالبندَ ،يقر َاألطراف َأنه َبإمكانهم َفي َأي َوقت َكانَ
اللجوءَإلىَإجراءات َالوساطة َبمقتضى َقواعدَغرفة َالتجارة َالدوليةَ .ال َيلزمَ
هذا َالبند َاألطراف َبفعل َأي َشيء َولكنه َموجود َلغرض َتذكيرهم َبإمكانيةَ
اللجوء َفي َأي َوقت َإلى َالوساطة َأو َإلى َأي َإجراءات َتسوية َأخرىََ.
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وباإلضافة َإلى َذلكَ ،فإنه َيمكن َأن َيكون َأساسا َالقتراح َالوساطة َمن َأحدَ
الطرفينَعلىَالطرفَاآلخرَ.يمكنَأيضاَأنَيطلبَطرفَواحدَأوَأكثرَمنَ
المركزَالدوليَللتسويةَالوديةَللنزاعاتَالتابعَلغرفةَالتجارةَالدوليةَتقديمَعونهَ
فيَهذهَالعملية.
َ

البند ب :االلتزام باعتماد قواعد الوساطة الخاصة بغرفة
التجارة الدولية
فيَحالَنشأَعنَهذاَالعقدَأوَتعلقَبهَنزاعَماَ،يتفقَاألطرافَعلىَمناقشةَ
والنظر َأوال َفي َإحالة َالنزاع َللتسوية َوفقا َلقواعد َالوساطة َالخاصة َبغرفةَ
التجارةَالدوليةَ .
مالحظات :يتقدمَهذاَالبندَخطوةَأبعدَمقارنةَبماَوردَبالبندَأ َبحيثَأنهَيلزمَ
األطرافَعندَنشوبَنزاعَبأنَيناقشوا َوينظرواَسوياَفيَمسألةَإحالةَالنزاعَ
إلى َاإلجراءات َالمنصوص َعليها َفي َقواعد َالوساطة َالخاصة َبغرفة َالتجارةَ
الدوليةَ.يمكنَأنَيطلبَطرفَواحدَأوَأكثرَمنَالمركزَالدوليَللتسويةَالوديةَ
للنزاعاتَالتابعَلغرفةَالتجارةَالدوليةَتقديمَعونهَفيَهذهَالعملية.
قد َيكون َهذا َالبند َمناسبا َإذا َلم َتكن َلألطراف َرغبة َ َفي َالبداية َفي َااللتزامَ
بإحالة َالنزاع َإلى َاإلجراءات َالمنصوص َعليها َفي َالقواعد َولكنهم َيفضلونَ
الحفاظ َعلى َالمرونة َبشأن َإمكانية َ َاللجوء َإلى َالوساطة َفي َمحاولة َلتسويةَ
النزاعَ َ.

البند ج :االلتزام بإخضاع النزاع لقواعد الوساطة الخاصة بغرفة
التجارة الدولية مع إجازة اتباع إجراءات تحكيم بصفة موازية إذا
اقتضى األمر ذلك
) )0في َحال َنشأ َعن َهذا َالعقد َأو َتعلق َبه َنزاع َماَ ،يتفق َاألطراف َعلىَ
النظرَأوالَفيَإحالةَالنزاعَللتسويةَوفقاَلقواعدَالوساطةَالخاصةَبغرفةَ
التجارةَالدوليةَ.الَيمنعََبدءَاإلجراءاتَوفقاَلقواعدَالوساطةَالخاصةَ
بغرفة َالتجارة َالدولية َأي َطرف َمن َبدء َإجراءات َتحكيم َوفقا َللفقرةَ
الفرعيةَ(َ)9الالحقةَ َ.
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( )9يقع َالبت َفي َجميع َالنزاعات َالتي َتنشأ َعن َهذا َالعقد َأو َتتعلق َبهَ
بموجب َقواعد َالتحكيم َالخاصة َبغرفة َالتجارة َالدولية َباإلعتماد َعلىَ
محكمَأوَأكثرَيقعَتعيينهمَوفقاَلهذهَالقواعدَ.
مالحظاتَ :ينشئ َهذا َالبند َالتزاما َبإحالة َالنزاع َإلى َاإلجراءات َالمنصوصَ
عليهاَفيَقواعدَالوساطةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدوليةَ.وهوَمصممَلضمانَ
محاولةَاألطرافَتسويةَالنزاعَالناشئَبينهمَباستخدامَاإلجراءاتَالمنصوصَ
عليهاَفيَالقواعدَ.
يبدو َجليا َمن َهذا َالبند َأيضا َأن َاألطراف َال َتحتاج َ َإلى َختم َاإلجراءاتَ
المنصوص َعليها َفي َقواعد َالوساطة َالخاصة َبغرفة َالتجارة َالدولية َأوَ
االنتظار َلفترة َزمنية َمتفق َعليها َقبل َالبدء َفي َإجراءات َتحكيمَ .وهذه َالحالةَ
االفتراضيةَهيَنفسَالحالةَالتيَنصتَعليهاَالمادةََ)9(01منَالقواعدَ َ.
ينصَهذاَالبندَعلىَأنَتحكيمَغرفةَالتجارةَالدوليةَهوَالوسيلةَالتيَسيتحددَ
بها َمآل َالنزاع َنهائياَ .إذا َرغب َاألطراف َفي َذلكَ ،يمكن َتكييف َهذا َالبندَ
لينصَعوضاَعنَذلكَعلىَإجراءاتَتحكيمَمختلفةَأوَعلىَإجراءاتَقضائيةَ
أوَإجراءاتَأخرىَمماثلةَ.
َ

البند د :االلتزام باعتماد قواعد الوساطة الخاصة بغرفة التجارة
الدولية متبوع بالتحكيم إذا اقتضى األمر ذلك
فيَحالَنشأَعنَهذاَالعقدَأوَتعلقَبهَنزاعَماَ،يتفقَاألطرافَعلىَالنظرَأوالَ
فيَاحالةَالنزاعَللتسويةَوفقاَلقواعدَالوساطةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدوليةَ.
وإذاَلمَتقعَتسويةَالنزاعَوفقاَللقواعدَالمذكورةَخاللََ45يوماَالمواليةَلتاريخَ
ايداع َطلب َالوساطة َأو َبمضي َمدة َأخرى َعلى َهذا َالتاريخ َيتفق َعليهاَ
األطراف َكتابياَ ،يقع َالبت َنهائيا َفي َالنزاع َبموجب َقواعد َالتحكيم َالخاصةَ
بغرفة َالتجارة َالدولية َباالعتماد َعلى َمحكم َأو َأكثر َيقع َتعيينهم َوفقا َلقواعدَ
التحكيمََ.
مالحظات :مثلَالبندَجََ،ينشئَهذاَالبندَالتزاماَبإحالةَالنزاعَإلىَاإلجراءاتَ
المنصوصَعليهاَفيَقواعدَالوساطةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدولية.
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على َعكس َالبند َجَ ،ينص َهذا َالبند َعلى َأنه َال َيجوز َالبدء َفي َإجراءاتَ
التحكيم َسوى َبعد َانقضاء َفترة َزمنية َمتفق َعليها َتجري َبعد َإيداع َطلبَ
الوساطةَ .الفترة َالزمنية َالمقترحة َفي َالبند َالنموذجي َهي ََ 95يوماَ ،ولكنَ
ينبغيَعلىَاألطراف َتحديدَالفترة َالتيَيرونها َمناسبة َبالنسبةَللعقد َموضوعَ
النزاع.
يغيرَالبندَدَالوضعَاالفتراضيَالمنصوصَعليهَفيَالمادةََ)9(01منَقواعدَ
الوساطةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدوليةَبحيثَيسمحََببدءَإجراءاتَقضائيةَأوَ
تحكيميةَأوَماَشابهَذلكَبالتوازيَمعَاإلجراءاتَالمنصوصَعليهاَفيَقواعدَ
الوساطةَالخاصةَبغرفةَالتجارةَالدوليةَ .
مثلَالبندَجَ،ينصَالبندَدَعلىَأنَتحكيمَغرفةَالتجارةَالدوليةَهوَالوسيلةَالتيَ
سيتحددَبهاَمآلَالنزاعَنهائياَ.إذاَرغبَاألطرافَفيَذلكَ،يمكنَتكييفَهذاَ
البند َلينص َعوضا َعن َذلك َعلى َإجراءات َتحكيم َمختلفة َأو َعلى َإجراءاتَ
قضائيةَأوَإجراءاتَأخرىَمماثلةَ ََ.
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مسائل محددة متعلقة بأحكام محكم الطوارئ
يحدد َاألطراف َما َإذا َكانوا َيرغبون َفي َاللجوء َإلى َاألحكام َالخاصة َبمحكمَ
الطوارئَوذلكَفيَالبندينَجَودَ َ.

البنود ج ود
إذاَرغبَاألطرافَفيَاستبعادَاللجوءَإلىَاألحكامَالخاصةَبمحكمَالطوارئَ،
ينبغيَإضافةَالعباراتَالتاليةَإلىَالبندَجَأوَدَحسبَالحالة:
الَتنطبقَاألحكامَالخاصةَبمحكمَالطوارئَ .

البند د
 0إذا َأراد َاألطراف َاللجوء َإلى األحكام َالخاصة َبمحكم َالطوارئ َورغبواَ
صراحةَبأنَيتمَذلكَقبلَمضيََ 95يوماَأوَمدةَأخرىَمتفقَعليهاَعلىَ
تاريخَإيداعَطلبَالوساطةَ،ينبغيَأنَتضافَالعباراتَالتاليةَإلىَالبندَدَ :

الَيجبَأنَيحولَشرطَانتظارَمرورََ45يوماَأوَمدةَأخرىَمتفقَعليهاَعلىَ
تاريخَإيداعَطلبَالوساطةَقبلَإحالةَالنزاعَإلىَالتحكيمَ،دونَتمكينَاألطرافَ
منَطلبَاتخاذَتدابيرَالطوارئَوفقاَلألحكامَالخاصةَبمحكمَالطوارئَالمدرجةَ
فيَقواعدَتحكيمَغرفةَالتجارةَالدولية َوذلكَقبلَمضي َمدةََ 45يوماَأوَمدةَ
أخرىَمتفقَعليهاَ.
 2إذاَرغبَاألطرافَفيَاللجوءَإلىَاألحكامَالخاصةَبمحكمَالطوارئ َولكنَ
فقطَبعدَمضيََ 45يوماَأوَمدةَأخرىَمتفقَعليهاَعلىَتاريخَإيداعَطلبَ
الوساطةَ،ينبغيَأنَتضافَالعباراتَالتاليةَإلىَالبندَدَ :

الَيجبَأنَيكونَلألطرافَالحقَفيَطلبَاتخاذَتدابيرَالطوارئَوفقاَلألحكامَ
الخاصةَبمحكمَالطوارئَالمدرجةَفيَقواعدَتحكيمَغرفةَالتجارةَالدوليةَوذلكَ
قبلَمضيََ45يوماَأوَمدةَأخرىَمتفقَعليهاَعلىَتاريخَإيداعَطلبَالوساطةَ ََََََ.
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