�شروط التحكيم

غرفة التجارة الدولية � -شروط التحكيم

يو�صى ب�أن تقوم الأطراف التي ترغب يف الإحالة �إىل غرفة التجارة
الدولية للتحكيم يف عقودهما با�ستخدام �شرط التحكيم النموذجي
الوارد �أدناه.
غرفة التجارة الدولية � -شرط التحكيم النموذجي
«جميع املنازعات التي تن�ش�أ عن هذا العقد �أو تتعلق به يتم الف�صل فيها
نهائي ًا وفق ًا لقواعد التحكيم اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية من خالل
حمكم �أو �أكرث يتم تعيينهم طبق ًا للقواعداملذكورة».
للأطراف حرية تعديل هذا ال�شرط مبا يتما�شى و ظروفهم اخلا�صة.
فعلى �ســبيل املثال يجــوز �أن يرغبــوا يف النـ�ص على عدد املحكمني ،مبا
�أن «قواعد حتكيم غرفة التجارة الدولية» ت�ضم قرينة تعيني حمكم فرد
كما �أنه من امل�ستحب الن�ص على مكان ولغة التحكيم والقانون واجب
التطبيق على مو�ضوع املنازعة .ال تقيد «قواعد حتكيم غرفة التجارة
الدولية» من حرية الأطراف يف اختيار مكان ولغة التحكيم والقانون الذي
يحكم العقد.
عند تعديل ال�شرط ،يجب على الأطراف احلر�ص على جتنب �أي غمو�ض
يف �صياغته .ف�صياغة ال�شرط بطريقة غري وا�ضحة �ست�ؤدي �إىل ال�شك
والت�أخري ،كما ميكن �أن تعيق �أو حتى تقو�ض عملية ت�سوية املنازعة.
يجب على الأطراف كذلك �أن ي�أخذوا بعني االعتبار كل العوامل التي قد
ت�ؤثر على قابلية ال�شرط للتنفيذ مبوجب القانون واجب التطبيق .ت�شمل
هذه العوامل جميع املتطلبات الإلزامية التي قد توجد يف مكان التحكيم
ومكان �أو �أماكن التنفيذ املتوقعة.
حتكيم غرفة التجارة الدولية بدون املحكم الطارئ
�إذا رغب الأطراف يف ا�ستبعاد اللجوء �إىل «�أحكام املحكم الطارئ»
فينبغي عليهم �أن يختاروا �صراحة عدم �إعمالها وذلك ب�إ�ضافة العبارة
التالية �إىل ال�شرط املذكور �أعاله:

«ال تنطبق «�أحكام املحكم الطارئ »».

الـتـحـك ــيم

املعجل
التحكيم ّ
توفر قواعد التحكيم اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية ا�ستخدام �إجراء
معجل يف الدعاوى ذات املبالغ املنخف�ضة .و�إذا رغبت الأطراف يف عدم
ّ
املعجل» فيجب عليها �صراحة اختيار عدم
تطبيق «ن�صو�ص الإجراء ّ
التقيد ب�إ�ضافة ال�صيغة التالية لل�شرط �أعاله:

املعجل».
ال تنطبق «ن�صو�ص الإجراء ّ
املعجل يف الدعاوى
ينبغي للأطراف الراغبة يف اال�ستفادة من الإجراء ّ
ذات املبالغ مرتفعة القيمة االختيار �صراحة التقيد ب�إ�ضافة ال�صيغة
التالية لل�شرط �أعاله:
توافق الأطراف ا�ستنا ًدا �إىل الفقرة الفرعية (ب) من البند ( )2من
املادة الثالثني من قواعد التحكيم اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية على
املعجل» بغ�ض النظر عن املبلغ حمل
�أنه يتم تطبيق «قواعد الإجراء ّ
املنازعة.
و�إذا رغبت الأطراف يف �أن يكون احلد الأق�صى لتطبيق «قواعد الإجراء
املعجل» �أعلى مما هو حمدد يف هذه «القواعد» فيجب �إ�ضافة ال�صيغة
ّ
التالية لل�شرط �أعاله:
توافق الأطراف ا�ستنا ًدا �إىل الفقرة الفرعية (ب) من البند ( )2من
املادة الثالثني من قواعد التحكيم اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية على
املعجل»� ،شريطة عدم جتاوز املبلغ حمل
�أنه يتم تطبيق «قواعد الإجراء ّ
املنازعة [حدد املبلغ ] دوالر �أمريكي يف وقت الإخطارات امل�شار �إليها يف
املعجل».
البند ( )3من املادة الأوىل من «قواعد الإجراء ّ
ال�شروط املتدرجة
يجـوز ا�ســتخدام حتكـيم غرفة التجـارة الدولية كو�سيلة نهائيــة لتقرير
املنازعة بعد حماولة الت�سوية بو�سائل �أخرى مثل الو�ساطة .وينبغي على
الأطراف التي ترغب �أن تدرج يف عقودها �شرط ًا متعدد امل�ستويات لت�سوية
املنازعات يجمع بني حتكيم وو�ساطة غرفة التجارة الدولية الرجــوع �إىل
ال�شروط النموذجية املتعلقة بقواعــد و�ساطة غرفة التجارة الدولية.

غرفة التجارة الدولية � -شروط التحكيم

التوليفات الأخرى من اخلدمات ممكنة؛ ميكن على �سبيل املثال ا�ستعمال
التحكيم كحل بديل عن اخلربة املتخ�ص�صة �أو جمال�س ت�سوية املنازعات.
كما قد يرغب الأطراف الذين يلج�ؤون �إىل حتكيم غرفة التجارة الدولية
يف اال�ستعانة باملركز الدويل للت�سوية الودية للمنازعات التابع لغرفة
التجارة الدولية القرتاح خبري �إذا كان من ال�ضروري احل�صول على ر�أي
خبري خالل �سري التحكيم.
ال�صروط النموذجية اخلا�صة بتوليفات اخلدمات وغريها متاحة بعدة
لغات على املوقع الإلكرتوينwww.iccarbitration.org :

