الـمـحـكـمـة
الــدولــيــــة
للـتَـحـكــيـم

الـمـركـز الــدولـي
للت�ســـوية الود ّيــة
للـمـنــازعــات

ال َرائـد عالمـ ًيا
فـي مـجـ ـ ــال
ت�سـوية المنازعـات

قـواعــد التحــكـيم
قواعـد الو�ســاطــة

غـــرفــــة
التجــارة
الـدوليـة

غرفة التجارة الدولية

33-43 avenue du Président Wilson,
75116 Paris, France
www.iccwbo.org
حقوق الن�شر محفوظة © 2017 ،2015 ،2013 ،2011

غرفة التجارة الدولية
جميع الحقوق محفوظة
تملك غرفة التجارة الدولية جميع حقوق الن�شر وباقي حقوق الملكية الفكرية في هذا العمل الجماعي .ال يمكن �إعادة
�إنتاج �أو توزيع �أو نقل �أو ترجمة �أو تكييف �أي جزء من هذا العمل ب�أي �شكل �أو ب�أي و�سيلة دون الح�صول على ترخي�ص
كتابي من غرفة التجارة الدولية با�ستثناء ما ي�سمح به القانون .يمكن الح�صول على ترخي�ص من غرفة التجارة
الدولية عن طريق االت�صال على البريد الإلكترونيcopyright.drs@iccwbo.org :
الن�ص الأ�صلي .وتتوافر على الإنرتنت
يوجد هذا املن�شور بلغات متعددة .وتعترب الن�سخة الإجنليزية من القواعد هي ّ
الطبعة الأحدث من كافة الإ�صدارات على موقع الويبwww.iccarbitration.org :
تعتبر � ،ICCشعار ( International Chamber of Commerce ،ICC ،ICCبما في
ذلك الن�سخ الإ�سبانية والفرن�سية والبرتغالية وال�صينية)،World Business Organization ،
،ICC International Court of Arbitration ،International Court of Arbitration
(بما في ذلك النُ�سخ الإ�سبانية والفرن�سية والألمانية والعربية والبرتغالية) كلها عالمات تابعة لغرفة التجارة الدولية وهي
عالمات م�سجلة في عدة بلدان.
تاريخ الن�شر :فــرباير� /ش ــباط

2018

م ـق ــدمـة

قواعــد التحـكيـم
قواعــد الو�ساطـة
يحتوي هذا الكتيب على �إجراءين م�ستقلني لكن متكاملني لت�سوية املنازعات تطبقهما
غرفة التجارة الدولية .والتحكيم وفق ًا لقواعد حتكيم غرفة التجارة الدولية هو �إجراء
ر�سمي ي�ؤدي �إىل �صدور قرار ملزِ م عن هيئة حتكيم حمايدة ،من �ش�أنه �أن يكون قابال
للتنفيذ مبقت�ضى قوانني التحكيم املحلية وكذلك االتفاقيات الدولية كاتفاقية نيويورك
ل�سنة  .1958كما �أن الو�ساطة مبوجب قواعــد الو�ســاطة اخلا�صــة بغرفـة التجـارة
ي�سر
الدولـية هي �إجـراء مرن يـهدف �إىل حتقيق ت�سوية عن طريق التفاو�ض مب�ساعدة ُم ّ
حمايد .وي�أتي ن�شر جمموعتي القواعد مع ًا يف هذا الكتيب �إ�ستجابة لتنامي الطلب على
نهج كلي �شامل لأ�ساليب ت�سوية املنازعات.
وحتدد كل جمموعة من جمموعتي القواعد �إطار عمل منظم ًا وم�ؤ�س�سي ًا يرمي �إىل
�ضمان ال�شفافية والفعالية والإن�صاف �أثناء ت�سوية املنازعات مع متكني الأطراف من
ممار�سة خياراتهم يف جوانب عديدة من الإجراءات .وتتوىل حمكمة التحكيم الدولية
�إدارة التحكيم يف حني يتوىل املركز الدويل للت�سوية الودية للمنازعات �إدارة الو�ساطة.
وكال املحكمة واملركز هما اجلهازان الوحيدان املخول لهما �إدارة الإجراءات طبق ًا
للقواعد اخلا�صة بكل منهما ،مما ميكن الأطراف من اال�ستفادة من التجربة واخلربة
والكفاءة املهنية مل�ؤ�س�سة دولية رائدة يف جمال ت�سوية املنازعات.
وقد قام ب�صياغة هذه القواعد متخ�ص�صون يف �إجراءات ت�سوية املنازعات
وم�ستخدمون لها ممن ميثلون جمموعة كبرية من التقاليد القانونية والثقافات واملهن،
ومن هذا املنطلق فهي توفر �إطار ًا حديث ًا لتنفيذ الإجراءات وت�ستجيب ملقت�ضيات
التجارة الدولية يف عامل اليوم .ويف نف�س الوقت ،تظل هذه القواعد وفية لروح �آليات
ت�سوية املنازعات اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية ولل�سمات الأ�سا�سية لها ،وبوجه خا�ص
مالءمتها للتطبيق يف �أي مكان بالعامل �أي ًا كانت لغة االجراءات و�أيا كان القانون.

التحكيم

قواعد التحكيم هي نف�سها ال�صادرة عام  2012واملعدلة عام  .2017وي�سري العمل
بها اعتبا ًرا من غرة مار�س� /آذار .2017
معجل من �أجل عملية
�أهم التعديالت التي �أُدخلت عام  2017هو ا�ستحداث �إجراء ّ
حتكيم ان�سياب ّية مع تقليل الأتعاب .وينطبق هذا الإجراء تلقائ ًيا يف الدعاوى التي ال
يتجاوز املبلغ حمل املنازعة فيها مليوين ( )2دوالر �أمريكي ،ما مل يقرر الأطراف عدم
التقيد بهذا الإجراء .و�سوف ينطبق فقط على اتفاقات التحكيم املربمة بعد غ ّرة
مار�س� /آذار .2017
املعجل» هو �إمكانية تعيني حمكمة التحكيم
�أحد ال�سمات املهمة يف «قواعد الإجراء ّ
الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ملحك ّم منفرد ،حتى لو ن�ص اتفاق التحكيم
على غري ذلك.
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املعجل على �أ�سـا�س اختيـار التقــيد به يف الدعــاوى ذات املبــالغ
ُيتاح � ً
أي�ضا الإجراء ّ
مرتفعــة القيمــة ،و�ســوف يكـون ر ًدا ج َـذّا ًبا لدرء خمــاوف امل�ستــخدمني بخ�صــو�ص
الوقت والتكلفة.

لزيادة تعزيز فعالية �إجراءات حتكيم غرفة التجارة الدولية ،مت تقليل املهلة
الزمنية عند �إعداد وثيقة امله ّمة من �شهرين �إىل �شهرٍ واحد ،وال توجد وثيقة
املعجل.
مه ّمة يف الإجراء ّ
�ست�صبح �إجراءات حتكيم غرفة التجارة الدولية مبوجب قواعد � 2017أكرث
�شفافية؛ لأن املحكمة �سوف تق ّدم الآن الأ�سباب الدافعة �إىل اتخاذ جمموعة
وا�سعة من القرارات املهمة� ،إذا طلب ذلك �أحد الأطراف .وقد مت تعديل البند
( )4من املادة احلادية ع�شر لهذا الغر�ض.

الو�ساطة

وتعك�س قواعد الو�ساطة املعمول بها منذ �سنة  2014املمار�سة احلديثة لت�سيري
الإجراءات وت�ضع لهذه الإجراءات معايري وا�ضحة ،مع االعرتاف واحلفاظ على
احلاجة �إىل املرونة .مثل قواعد الت�سوية الودية للمنازعات والتي حلت حملها قواعد
الو�ساطة ،ميكن ا�ستخدام هذه الأخرية لت�سيري �إجراءات �أخرى �أو جمموعة من
الإجراءات التي تهدف ،على نحو مماثل� ،إىل ت�سوية املنازعات ودي ًا ،مثل امل�صاحلة
�أو التقييم احليادي.
الأطراف الراغبة يف اللجوء �إىل �أي �أو كل من قواعد حتكيم �أو و�ساطة غرفة التجارة
الدولية مدعوون �إىل �إدراج �شرط منا�سب لت�سوية املنازعات يف االتفاقيات املربمة
بينهم .وحتقيق ًا لهذا الغر�ض ،تَتبع كل جمموعة من القواعد �شروط منوذجية ،وترفق
بتوجيهات حول كيفية ا�ستعمالها وكيفية تكييفها مع االحتياجات والظروف اخلا�صة.
وت�شمل ال�شروط املو�صى بها �شروط ًا متعددة امل�ستويات تن�ص على جمموعة من
الأ�ساليب وكذلك �شروط ًا تن�ص على �أ�سلوب فردي واحد.
بغ�ض النظر
تكون القواعد وال�شروط النموذجية كلتيهما متاحة ال�ستخدام الأطرافّ ،
عن ع�ضويتهم يف غرفة التجارة الدولية من عدمها .و حر�صا على راحة امل�ستخدمني،
فقد متت ترجمتهما �إىل عدة لغات وميكن حتميلها من املوقع االلكرتوين لغرفة
التجارة الدولية.
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�أحكام متهيدية

املادة الأوىل
حمكمة التحكيم الدولية
	1حمكمة التحكيم الدولية («املحكمة») املنبثقة عن غرفة التجارة
الدولية هي جهاز التحكيم امل�ستقل التابع لغرفة التجارة الدولية،
ويورد النظام الأ�سا�سي «للمحكمة» يف امللحق رقم .1
	2ال تف�صل «املحكمة» بنف�سها يف املنازعات .لكنها تدير الف�صل
يف املنازعات من خالل هيئات حتكيم وفق ًا لقواعد التحكيم
(«القواعد») اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية .و«املحكمة» هي
اجلهاز الوحيد املنوط به �إدارة حتكيمات مبوجب «القواعد» ،مبا
يف ذلك تدقيق الأحكام ال�صادرة وفق ًا «للقواعد» واعتمادها.
وت�ضع «املحكمـة» قواعدها الداخلية ،والتي يوردها امللحق رقم 2
(«القواعد الداخلية»).
	3لرئي�س املحكمة («الرئي�س») �أو �أحد نوابه ،يف حال غيابه �أو بنا ًء على
طلبه� ،أن يتخذ قرارات عاجلة نيابة عن «املحكمة» ب�شريطة �إبالغ
املحكمة بهذه القرارات يف جل�ستها املوالية.
	4يجوز للمحكمة وفق ًا «للقواعد الداخلية» �أن تعهد �إىل جلنة �أو �أكرث
من جلان م�ؤلفة من �أع�ضائها ب�سلطة اتخاذ قرارات معينة� ،شريطة
�إبالغ «املحكمة» بهذه القرارات يف جل�ستها املوالية.
	5تعاون الأمانة العامة «للمحكمة» («الأمانة العامة») املحكمة يف
عملها حتت �إدارة الأمني العام لها («الأمني العام»).
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املادة الثانية
تعريفات
يف القواعد:
	1ﻳ�ﺸﺮﻴ ا�صطالح «هيئة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ» اىل محُ ّكم �أو �أﻛﺮﺜ.
ﻣﺪع واﺣﺪ �أو �أﻛﺮﺜ ،وا�صطالح «اﻤﻟﺪﻋﻰ
	2ﻳ�ﺸﺮﻴ ا�صطالح «اﻤﻟﺪﻋﻲ» �إﻰﻟ ٍ
ﻋﻠﻴﻪ» �إﻰﻟ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ واﺣﺪ �أو �أﻛﺮﺜ ،وي�شري ا�صطالح «الطرف
الإ�ضايف» �إىل طرف �إ�ضايف واحد �أو �أكرث.
	3ي�شري ا�صطالح «طرف» �أو «�أطراف» �إىل املدعني �أو املدعى عليهم �أو
الأطراف الإ�ضافية.
 4ي�شري ا�صطالح «مطالبة» �أو «مطالبات» �إىل �أية مطالبة يتقدم بها
�أي طرف �ضد �أي طرف �آخر.
	5ي�شري ا�صطالح «حكم التحكيم» ،من بني �أ�شياء �أخرى �إىل حكم
حتكيم م�ؤقت �أو جزئي �أو نهائي.
املادة الثالثة
الإخطارات �أو املرا�سالت املكتوبة؛ واملُدد الزمنية
	1يجب �أن تُقدم جميع مذكرات الدفوع واملرا�سالت املكتوبة الأخرى
من �أي طرف من الأطراف ،وكذلك جميع امل�ستندات املرفقة بها،
بـعـدد من الن�سـخ يكـفي حل�صــول كل طـرف على ن�سـخة� ،إ�ضـافـة �إىل
ن�ســخة لكل حمـكـم و�أخـرى للأمـانة العامـة .ويجب �أن تُر�ســل �إىل
الأمـانـة العامــة ن�سـخة من �أي �إخطــار �أو �أي مرا�سلة توجهها هيئة
التحكيم �إىل الأطراف.
	2يجب �أن تُر�ســل كافــة الإخطــارات واملرا�ســالت املوجـهـة من
الأمانـة العامـة وهيئة التحكيم �إىل �آخر عنوان للطرف املعني بهذه
الإخطارات �أو املرا�سالت �أو من ميثله ،ح�سبما يتم �إعالنه �إما عن
طريق الطرف املعني �أو الطرف الآخر .ويجوز �إر�سال تلك الإخطارات
�أو املرا�سالت عن طريق الت�سليم مقابل �إي�صال �أو بالربيد امل�سجل� ،أو
مبر�سال خا�ص �أو بالربيد الإلكرتوين �أو ب�أي و�سيلة �أخرى من و�سائل
االت�صاالت التي من �ش�أنها توفري �سجل ب�إر�سالها.
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ُ	3عد الإخطار �أو املرا�سلة قد مت ت�سليمهما يف اليوم الذي ت�سلمهما (�أو
كان ُيفرت�ض �أن يت�سلمهما فيه الطرف) فيه الطرف نف�سه �أو من
ميثله� ،إذا ّمت ذلك طبقا للبند ( )2من املادة الثالثة.
	4يبد�أ �سريان املُدد (الزمنية) املحد ّدة يف «القواعد» �أو املثبتة
مبوجبها اعتبار ًا من اليوم التايل للتاريخ الذي ُيعد فيه الإخطار
�أو املرا�سلة قد ّمت �إر�سالهما وفقا للبند ( )3من املادة الثالثة .و�إذا
كان اليوم التايل للتاريخ الذي ّمت فيه الإخطار �أو املرا�سلة يوافق
يوم عطلة ر�سمية �أو عطلة عمل يف البلد الذي ُيعد فيه الإخطار �أو
املرا�سلة قد مت �إر�سالهما ،فيجب �أن يبد�أ ح�ساب املدة اعتبار ًا من
�أول يوم عمل يليه .وتدخل �أيام العطالت الر�سمية وعطالت العمل
يف ح�ساب املدة .و�إذا كان �آخر يوم من �أيام املُدة امل�سماة يوافق يوم
عطلة ر�سمية �أو يوم عطلة عمل يف البلد الذي ُيعد فيه الإخطار �أو
املرا�سلة قد مت �إر�سالهما ،فتنتهي املُدة املحددة بنهاية �أول يوم عمل
يلي ذلك اليوم.

10

غرفـة التجـارة الدولـية  -ن�شــرة عــدد 880-4 ARA

الـتـحـك ــيم

غرفة التجارة الدولية  -قواعد التحكيم
بدء التحكيم

املادة الرابعة
طلب التحكيم
	1يلتزم الطرف الذي يرغب يف اللجوء �إىل التحكيم طبق ًا «للقواعد»
بتقدمي طلب حتكيم («الطلب») �إىل الأمانة العامة يف �أي مكتب من
املكاتب املن�صو�ص عليها يف «القواعد الداخلية» ،وت ِ
ُخطر الأمانة
العامة املدعي واملدعى عليه بت�سلمها «الطلب» وبتاريخ هذا الت�سلم.
ُ 	2يع ّد تاريخ ت�س ّلم الأمانة العامة «للطلب» هو تاريخ بدء التحكيم وذلك
لكافة الأغرا�ض.
	3يجب �أن يحتوي «الطلب» على املعلومات التالية:
	�أ)	ا�سم كل طرف كام ًال وو�صفه وعنوانه وغري ذلك من بيانات
االت�صال اخلا�صة به؛
ب)	اال�سم الكامل لأي �شخ�ص (�أ�شخا�ص) ميثل املدعي يف التحكيم
وعنوانه وبيانات االت�صال به الأخرى؛
ج)	و�صف لطبيعة ومالب�سات املنازعة التي ن�ش�أت عنها املطالبات
والأ�سا�س الذي ت�ستند �إليه املطالبات؛
د)	بيان بالطلبات وقيمة �أي من الطلبات حمددة القيمة ،وبقدر
امل�ستطاع ،القيمة املالية التقديرية لأي طلبات �أخرى ؛
هـ)	�أي اتفاقيات ذات �صلة وبالأخ�ص اتفاق (�أو اتفاقيات) التحكيم؛
و)	يف حالة التقدم بطلبات مبوجب �أكرث من اتفاق حتكيم ،تتم
الإ�شارة �إىل اتفاق التحكيم الذي مت تقدمي كل طلب مبوجبه؛
ز)	كافة التفا�صيل ذات ال�صلة و�أية مالحظات �أو مقرتحات حول
عدد املحكمني واختيارهم وفق ًا لن�صو�ص املادتني الثانية ع�شر
والثالثة ع�شر ،و�أي ت�سمية ملحكم وفق ًا ملا تقت�ضيه هذه الن�صو�ص؛
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ح)	كافة التفا�صيل ذات ال�صلة و�أية مالحظات �أو مقرتحات ب�ش�أن
مكان التحكيم وقواعد القانون واجبة التطبيق ولغة التحكيم.
	يجوز للمدعي تقدمي م�ستندات �أو معلومات �أخرى مع الطلب ح�سبما
يراه مالئم ًا �أو ح�سبما ت�سهم يف ت�سوية املنازعة ب�صور ٍة فعالة.
�	4إ�ضافة �إىل «الطلب» ،يلتزم املدعي:
	�أ)	بتقدمي عدد الن�سخ امل�شار �إليه يف البند ( )1من املادة الثالثة؛ و
ب)	بت�سديد ر�ســوم الت�سـجـيل املقررة يف امللحق رقم «( 3مـ�صاريف
التحكـيم ور�سومه و�أتعابه») املعمول بها يف تاريخ التقدم
«بالطلب».
	و�إذا خالف املدعي �أحد هذين ال�شرطني ،يجوز للأمانة العامة
�أن حتدد له مهلة ال�ستيفائهما ،ف�إذا انق�ضت املهلة دون ا�ستيفاء
ال�شرطني ُح ِفظ الطلب دون الإخالل بحق املدعي يف التقدم بذات
الطلبات يف تاريخ الحق بوا�سطة «طلب» �آخر.
	5مبجرد تلقي الأمانة العامة العدد الكافـي من ن�سخ «الطلب» ور�سوم
الت�سجيل املقررة ،تر�سل الأمانة العامة �إىل املدعى عليه ن�سخة من
«الطلب» وامل�ستندات امللحقة به ليقدم رده على «الطلب».
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املادة اخلام�سة
الرد على الطلب؛ واملطالبات املقابلة
	1يقدم املدعى عليه خالل ثالثني يوم ًا من يوم ت�سلمه «الطلب» من
الأمانة العامة رد ًا («ال َرد») مت�ضمن ًا املعلومات التالية:
	�أ)	ا�سمه كام ًال وو�صفه وعنوانه وغري ذلك من بيانات االت�صال به؛
ب)	اال�سم الكامل لأي �شخ�ص (�أو �أ�شخا�ص) ميثل املدعى عليه يف
التحكيم ،وعنوانه وبيانات االت�صال به الأخرى؛
ج)	تعقيبه حول طبيعة املنازعة ومالب�ساتها التي ن�ش�أت عنها
الطلبات والأ�سا�س الذي ت�ستند �إليه املطالبات؛
د)	رده على طلبات املدعي؛
هـ)	�أي مالحظات �أو مقرتحات حول عدد املحكمني واختيارهم على
�ضوء مقرتحات املدعي ووفق ًا لن�صو�ص املادتني الثانية ع�شر
والثالثة ع�شر ،و�أي ت�سمية ملحكم وفق ًا ملا تقت�ضيه هذه الن�صو�ص؛
و)	�أية مالحظات �أو مقرتحات ب�ش�أن مكان التحكيم وقواعد القانون
واجبة التطبيق ولغة التحكيم.
	يجوز للمدعى عليه تقدمي م�ستندات �أو معلومات �أخرى مع ال َرد
ح�سبما يراه مالئم ًا �أو ح�سبما ت�سهم يف ت�سوية املنازعة ب�صورة فعالة.
	2يجوز للأمانة العامة �أن متنح املدعى عليه �أجال �إ�ضافيا لتقدمي
«ال َرد» ،ب�شرط �أن يت�ضمن طلب املد مالحظات املدعى عليه
ومقرتحاته ب�ش�أن عدد املحكمني واختيارهم ،وت�سمية املحكمني �إذا
ما اقت�ضت ذلك املادتان الثانية ع�شر والثالثة ع�شر .و�إذا مل يقم
املدعى عليه بذلك ،ت�ستمر «املحكمة» يف الدعوى طبق ًا «للقواعد».
	3يجب �أن ُيرفع «الرد» �إىل الأمانة العامة بعدد الن�سخ املحدد يف البند
( )1من املادة الثالثة.

13

غرفة التجارة الدولية  -قواعد التحكيم
بدء التحكيم

	4يتعني على الأمانة العامة �أن تُر�سل «ال َرد» وامل�ستندات املرفقة به �إىل
جميع الأطراف الأخرى.
	5تُقدم �أي طلبات مقابلة من املدعى عليه مع «ال َرد» وينبغي �أن تت�ضمن:
	�أ)	و�صف لطبيعة املنازعة ومالب�ساتها التي ن�ش�أت عنها الطلبات
املقابلة والأ�سا�س الذي ت�ستند �إليه الطلبات املقابلة؛
ب)	بيان بالطلبات وقيمة �أي من الطلبات املقابلة حمددة القيمة،
وبقدر امل�ستطاع ،القيمة املالية التقديرية لأي طلبات مقابلة ؛
ج)	�أي اتفاقيات ذات �صلة وخا�ص ًة اتفاق (اتفاقيات) التحكيم؛ و
د)	يف حالـة التقـدم بطـلـبات مقـابـلة مبـوجـب �أكرث من اتفاق
حتكيم ،تتم الإ�شارة �إىل اتفاق التحكيم الذي مت تقدمي كل طلب
مقابل مبوجبه.
	يحق للمدعى عليه تقدمي م�ستندات �أو معلومات �أخرى مع الطلبات
املقابلة ح�سبما يراه مالئم ًا �أو ح�سبما ت�سهم يف ت�سوية املنازعة
ب�صور ٍة فعالة.
	6يلتزم املدعي بتقدمي َرد على � ّأي طلب مقابل خالل ثالثني يوم ًا من
تاريخ ت�سلمه الطلبات املقابلة املر�سلة �إليه من الأمانة العامة .ويجوز
للأمانة العامة �أن متنح املدعي �أجل �إ�ضايف لتقدمي ال َرد قبل �إر�سال
امللف �إىل هيئة التحكيم.
املادة ال�ساد�سة
�أثر اتفاق التحكيم
ُ 	1يعترب الأطراف ،باتفاقهم على اللجوء �إىل التحكيم وفق ًا «للقواعد»،
قد خ�ضعوا بواقع اتفاقهم هذا «للقواعد» نافذة املفعول يف تاريخ بدء
التحكيم ،ما مل يتفق الأطراف على اخل�ضوع «للقواعد» النافذة يف
تاريخ اتفاق التحكيم اخلا�ص بهم.
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	2يقبل الأطراف ،مبج ّرد الإتّفاق على التحكيم وفقا «للقواعد»� ،أن
تقوم «املحكمة» ب�إدارة عملية التحكيم.
�	3إذا مل يقدم �أي طرف َرد ًا على طلب مقام �ضده �أو �إذا مل يقدم �أي
طرف دفع ًا �أو �أكرث ب�ش�أن وجود �أو �صحة �أو نطاق اتفاق التحكيم،
�أو بخ�صو�ص مدى �إمكانية الف�صل يف جميع الطلبات املقامة يف
التحكيم يف حتكيم واحد ،يجب �أن ي�ستمر التحكيم وتف�صل هيئة
التحكيم مبا�شرة يف �أي م�س�ألة تتعلق باالخت�صا�ص �أو مبدى �إمكانية
الف�صل يف كل املطالبات املقامة يف التحكيم يف حتكيم واحد ،وذلك
ما مل ُي ِحل «الأمني العام» الأمر �إىل «املحكمة» التخاذ قرار وفق ًا للبند
( )4من املادة ال�ساد�سة.
	4يف جميع الدعاوى املحالة �إىل «املحكمة» مبوجب البند ( )3من
املادة ال�ساد�سة ،يجب �أن تقرر «املحكمة» ما �إذا كان من املمكن
الإ�ستمرار يف التحكيم و�إىل �أي مدى .وي�ستمر التحكيم �إذا اقتنعت
املحكمة و�إىل حد اقتناعها من الوجاهة الظاهرية للدعوى باحتمال
وجود اتفاق حتكيم وفق ًا «للقواعد» ،وخا�ص ًة:
()1

 �إذا ت�ضمن التحكيم �أكرث من طرفني ي�ستمر التحكيم بني تلك
الأطراف ،مبا يف ذلك �أية �أطراف �إ�ضافية من�ض ّمة وفق ًا للمادة
ال�سابعة ،التي تكون لدى «املحكمة» ب�ش�أنها قناعة ،من الوجاهة
الظاهرية للدعوى ،باحتمال وجود اتفاق حتكيم وفق ًا «للقواعد»
يلزمها جميع ًا.

	(� )2إذا مت رفع طـلبات وفقـا للمـادة التا�سـعة مبوجب �أكرث من
اتفاق حتكيم ،ي�ستمر التحكيم بالن�سبة للطلبات التي تكون
لدى «املحكمة» قناعة ،من الوجاهة الظاهرية للدعوى ،ب� ّأن
(�أ) اتفاقيات التحكيم التي ُقدمت مبوجبها تلك الطلبات
ميكن �أن تكون متوافقة ،و(ب) جميع الأطراف يف التحكيم
ميكن �أن تكون قد اتفقت على �إمكانية ت�سوية هذه الطلبات يف
حتكيم واحد.
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بدء التحكيم

	ال ي�ؤثر قرار «املحكمة» ال�صادر تطبيق ًا للبند ( )4من املادة
ال�ساد�سة على �إمكانية قبول �أي دفع �أو دفوع يتقدم بها �أي من
الأطراف �أو على مو�ضوع هذا الدفع �أو الدفوع.
	5يف جميع امل�سائل التي تقررها «املحكمة» وفق ًا للبند ( )4من املادة
ال�ساد�سة ،تف�صل هيئة التحكيم ذاتها يف اخت�صا�صها ،فيما عدا
ما يتعلق بالأطراف �أو بالطلبات التي تقرر «املحكمة» عدم �إمكانية
اال�ستمرار يف التحكيم ب�ش�أنها.
	6يف حالة �إخطار الأطراف بقرار «املحكمة» املتخذ طبق ًا للبند
( )4من املادة ال�سـاد�سة بعـدم �إمكـانية اال�ســتمرار يف التحكـيم
بخ�صو�ص بع�ض �أو كل الأطراف ،يظل لأي طرف احلق يف اللجوء
�إىل �أ ّية حمكمة خمت�صة للف�صل يف مدى وجود اتفاق حتكيم ملزم
وحتديد �أطرافه.
�	7إذا قررت «املحكمة» وفق ًا للبند ( )4من املادة ال�ساد�سة عدم �إمكانية
اال�ستمرار يف التحكيم بخ�صو�ص � ٍأي من الطلبات ،فال مينع هذا
تاريخ الحق يف �إطار
القرار �أي طرف من التقدم بنف�س الطلب يف ٍ
�إجراءات �أخرى.
�	8إذا رف�ض �أحد الأطراف �أو تخلف عن امل�شاركة يف التحكيم �أو يف �أي
مرحلة من مراحله ي�ستمر التحكيم بالرغم من هذا الرف�ض �أو هذا
التخلف.
	9ما مل ُيتفق على غري ذلك ،ال يرتتب على االدعاء بانعدام وجود
العقد �أو �إلغائه �أو بطالنه عدم اخت�صا�ص هيئة التحكيم،
ب�شرط �أن تقر هيئة التحكيم �صحة اتفاق التحـكـيم .وتظل
هيئــة التحكــيم خمت�صة بتحديد حقوق الأطراف والف�صل
يف طلباتهم ودفوعهم حتى يف احلالة التي يحتمل فيها �أن يكون العقد
ذاته منعدم ًا �أو باط ًال.
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غرفة التجارة الدولية  -قواعد التحكيم
عقود متعددة� ،أطراف متعددة� ،ضم

املادة ال�سابعة
�إدخال �أطراف �إ�ضافية
	1يتعني على الطرف الذي يرغب يف ادخال طرف �إ�ضايف �إىل
التحكيم �أن يتقدم بطلب حتكيم �ضد ذلك الطرف الإ�ضايف («طلب
االدخال») �إىل الأمانة العامة .و ُيعترب تاريخ ا�ستالم الأمانة العامة
«طلب االدخال» هو تاريخ بدء التحكيم �ضد الطرف الإ�ضايف ،وذلك
جلميع الأغرا�ض .ويخ�ضع هذا الإدخال �إىل ن�صو�ص البند ()3
حتى البند ( )7من املادة ال�ساد�سة واملادة التا�سعة .وال يجوز �إدخال
�أي طرف �إ�ضايف بعد ت�أكيد �أي حمكم �أو تعيينه ،ما مل يتفق جميع
الأطراف ،مبا يف ذلك الطرف الإ�ضايف ،على غري ذلك .ويجوز
للأمانة العامة حتديد مدة زمنية لتقدمي «طلب �إدخال».
	2يجب �أن يت�ضمن «طلب الإدخال» املعلومات التالية:
	�أ)	الرقم املرجعي لدعوى التحكيم القائمة؛
ب)	ا�سم كل طرف من الأطراف كامال وو�صفه وعنوانه وبيانات
االت�صال به الأخرى ،مبا يف ذلك الطرف الإ�ضايف؛ و
ج)	املعلومات املحددة يف البند ( )3من املادة الرابعة يف الفقرات
الفرعية (ج) و(د) و(هـ) و(و).
	يجوز للطرف املتقدم «بطلب الإدخال» �أن يقدم مع طلبه �أي
م�ستندات �أو معلومات �أخرى ح�سبما يراه مالئما �أو ح�سبما ت�سهم يف
ت�سوية املنازعة ب�صورة فعالة.
	3تنطبق �أحكام البندين ( )4و( )5من املادة الرابعة ،مع مراعاة
التعديل الالزم بح�سب الأحوال ،على «طلب الإدخال».
	4يجب �أن يقدم الطرف الإ�ضايف رد ًا طبق ًا لأحكام البند (� )1إىل
البند ( )4من املادة اخلام�سة ،مع مراعاة التعديل الالزم بح�سب
الأحوال ،ويجوز للطرف الإ�ضايف التقدم بطلبات �ضد �أي طرف �آخر
وفق ًا لأحكام املادة الثامنة.
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عقود متعددة� ،أطراف متعددة� ،ضم

املادة الثامنة
الطلبات بني �أطراف متعددة
	1يف التحكيم متعدد الأطراف ،يجوز لأي طرف التقدم بطلبات �ضد
�أي طرف �آخر ،مع مراعاة �أحكام البند (� )3إىل البند ( )7من املادة
ال�ساد�سة و�أحكام املادة التا�سعة ،على �أنه ال يجوز تقدمي طلبات
جديدة بعد توقيع وثيقة املهمة �أو اعتماد «املحكمة» لها دون �إذن من
هيئة التحكيم وفق ًا للبند ( )4من املادة .23
	2يجب على �أي طرف يتقدم بطلب وفق ًا للبند ( )1من املادة الثامنة �أن
يقدم املعلومات املحددة يف البند ( )3من املادة الرابعة بالفقرات
الفرعية (ج) و(د) و(هـ) و(و).
	3قبل �إر�سال الأمانة العامة للملف �إىل هيئة التحكيم طبق ًا للمادة
ال�ساد�سة ع�شر ،تنطبق الأحكام التالية ،مع مراعاة التعديل الالزم
بح�سب الأحوال ،على � ّأي طلب يتم التقدم به :الفقرة الفرعية (�أ)
من البند ( )4من املا ّدة الرابعة؛ والبند ( )5من املادة الرابعة؛
والبند ( )1من املادة اخلام�سة ،عدا الفقرات الفرعية (�أ) و(ب)
و(هـ) و(و)؛ والبند ( )2من املادة اخلام�سة؛ والبند ( )3من املادة
اخلام�سة؛ والبند ( )4من املادة اخلام�سة ،وفيما بعد ،حتدد هيئة
التحكيم �إجراء التقدم بالطلبات.
املادة التا�سعة
العقود املتعددة
مع مراعاة �أحكام البنود من (� )3إىل ( )7من املادة ال�ساد�سة والبند ()4

من املادة الثالثة والع�شرين ،يجوز التقدم بطلبات نا�شئة عن �أكرث من
عقد �أو مرتبطة ب�أكرث من عقد يف دعوى حتكيمية واحدة ،بغ�ض النظر
عما �إذا كانت هذه الطلبات م�ستندة التفاق حتكيم واحد �أو �أكرث وفق ًا
«للقواعد».
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املادة العا�شرة
�ضم دعاوى التحكيم
يجوز للمحكمة ،بنا ًء على طلب � ٍأي من الأطراف� ،ضم دعوتني حتكميتني
�أو �أكرث من الدعاوى اجلارية وفق ًا «للقواعد» يف دعوى حتكيمية واحدة،
وذلك:
�أ)	�إذا اتفق الأطراف على ال�ضم؛ �أو
ب)	�إذا كانت كل الطلبات يف دعاوى التحكيم م�ستندة �إىل ذات اتفاق
التحكيم؛ �أو
ج)	�إذا ا�ستندت الطلبات املتقدم بها يف دعاوى التحكيم �إىل �أكرث من
اتفاق حتكيم ،وكانت دعاوى التحكيم مقامة بني ذات الأطراف،
وكانت املنازعات املثارة يف الدعاوى قد ن�ش�أت بخ�صو�ص ذات
العالقة القانونية ،ووجدت «املحكمة» �أن اتفاقات التحكيم متالئمة
فيما بينها.
عند النظر يف �ضم الدعاوى ،يجوز «للمحكمة» �أن ت�أخذ بعني االعتبار �أي
ظروف تراها ذات �صلة ،مبا يف ذلك ما �إذا كان قد مت ت�أكيد �أو تعيني
حمكم واحد �أو �أكرث يف �أكرث من دعوى من الدعاوى التحكيمية؛ ويف هذه
احلالة تنظر «املحكمة» ما �إذا كان قد مت ت�أكيد �أو تعيني نف�س الأ�شخا�ص
�أو �أ�شخا�ص خمتلفني.
ويف حالة تقرير ال�ضم ،يتم �ضم الدعاوى �إىل الدعوى التي ُبد�أت �أو ًال ،ما
مل يتفق كافة الأطراف على غري ذلك.
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هيئة التحكيم

املادة احلادية ع�شرة
�أحكام عامة
	1يتعني على كل حمكم �أن يكون و�أن يظل حمايد ًا وم�ستق ًال عن
الأطراف املعنية بالتحكيم.
	2يو ِّقع املحكم املحتمل ،قبل تعيينه �أو ت�أكيده� ،إقرار ًا يبني قبوله
وتوافره وحيدته وا�ستقالليته .و ُيف�صح املحكم املحتمل للأمانة
العامة كتابي ًا عن �أية وقائع �أو ظروف من �ش�أنها �أن ت�شكك يف
ا�ستقالليته يف نظر الأطراف ،و�أية ظروف من �ش�أنها �أن تثري �شكوك ًا
معقولة حول حيدة املحكم .وتبلغ الأمانة العامة هذه املعلومات كتابي ًا
للأطراف وحتدد لهم مهلة لإبداء مالحظاتهم.
	3يتعني على املحكم �أن يبادر فور ًا بالإف�صاح كتابي ًا للأمانة العامة
وللأطراف عن �أية وقائع �أو ظروف مماثلة يف طبيعتها لتلك امل�شار
�إليها يف البند ( )2من املادة احلادية ع�شرة بخ�صو�ص حيدة املحكم
و ا�ستقالليته ،والتي قد تطر�أ �أثناء التحكيم.
	4تكون قرارات «املحكمة» نهائية فيما يتعلق بتعيني املحكم �أو ت�أكيده �أو
رده (الطعن فيه) �أو ا�ستبداله.
	5بقبولهم املهمة املوكولة �إليهم ،يلتزم املحكمون ب�أداء م�س�ؤولياتهم
وفق ًا «للقواعد».
	6يجب �أن تُ�ش َّكل هيئة التحكيم طبق ًا لأحكام املادتني الثانية ع�شرة
والثالثة ع�شرة ،ما مل يتفق الأطراف على غري ذلك.
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املادة الثانية ع�شرة
ت�شكيل هيئة التحكيم
عدد املحكمني

	1يف�صل يف املنازعات حمك ٌم منفرد �أو ثالثة حمكمني.
�	2إذا مل يتفق الأطراف على عدد املحكمني تعينِّ «املحكمة» حمكم ًا
منفرد ًا �إال �إذا تبني لها �أن املنازعة من �ش�أنها �أن ت�ستدعي تعيني
ثالثة حمكمني ،وفى هذه احلالة ،يتعني على املدعي �أن ُي�سمي حمكم ًا
خالل خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا من ت�سلم الإخطار بقرار «املحكمة»،
و ُي ّ�سمي املدعى عليه حمكم ًا خالل خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا من ت�سلم
الإخطار بالت�سمية التي قام بها املدعي .و�إذا مل ُي ّ�سمي �أحد الأطراف
حمكم ًا تقوم «املحكمة» بالتعيني.
املحكم املنفرد

�	3إذا اتفق الأطراف على ت�سوية املنازعة بوا�سطة حمكم منفرد،
فيجوز لهم االتفاق على ت�سميته بهدف تثبيته .و�إذا مل ُي�سمي
الأطراف حمكم ًا منفرد ًا خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ ت�سلم الطرف
الآخر «الطلب» الذي تقدم به املدعي� ،أو خالل املهلة الإ�ضافية التي
قد متنحها الأمانة العامة ،تقوم املحكمة بتعيني املحكم املنفرد.
ثالثة حمكمني

�	4إذا اتفق الأطراف على �أن ينظر املنازعة ثالثة حمكمني ُي�سمي كل
طرف حمكم ًا يف «الطلب» ويف «الّرد»  -على التوايل  -بهدف تثبيته.
و�إذا مل ُي�سمى �أحد الأطراف حمكم ًا تقوم «املحكمة» بالتعيني.
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	5حني تعر�ض املنازعة على ثالثة حمكمني تعني املحكمة املحكم الثالث،
والذي �سوف يتوىل رئا�سة هيئة التحكيم� ،إال �إذا كان الأطراف قد
اتفقوا على �إجراء �آخر لتعيينه ،فتخ�ضع الت�سمية يف هذه احلالة
للتثبيت طبقا للمادة الثالثة ع�شرة .و�إذا مل ي�ؤد الإجراء املتفق عليه
بني الأطراف �إىل ت�سمية خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تثبيت �أو تعيني
املحكمينْ الآخر ْين� ،أو خالل �أي ُمدة �أخرى متفق عليها بني الأطراف
�أو حمددة من «املحكمة» تعني «املحكمة» املحكم الثالث.
�	6إذا تعدد املدعون �أو تعدد املدعى عليهم ،و�إذا كانت املنازعة معرو�ضة
على ثالثة حمكمنيُ ،ي�سمي املدعون جمتمعني حمكم ًا و ُي�سمي املدعى
عليهم جمتمعني حمكم ًا لتثبيته وفق ًا للمادة الثالثة ع�شرة.
�	7إذا ان�ضم �إىل الدعوى طرف �إ�ضايف ،وكانت املنازعة معرو�ضة على
ثالثة حمكمني ،يجوز للطرف الإ�ضايف اال�شرتاك مع املدعي (�أو
املدعني) �أو مع املدعى عليه (�أو املدعى عليهم) يف ت�سمية حمكم
لتثبيته وفق ًا للمادة الثالثة ع�شرة.
	8يف حالة عدم الت�سمية باال�شرتاك طبق ًا للبند (� )6أو البند ()7
من املادة الثانية ع�شرة ،ويف حالة عدم قدرة جميع الأطراف على
االتفاق على طريقة ت�شكيل هيئة التحكيم ،يجوز «للمحكمة» تعيني
جميع �أع�ضاء هيئة التحكيم وتعيني �أحدهم لتويل رئا�سة هيئة
التحكيم .ويف هذه احلالة ،تكون «للمحكمة» احلرية يف اختيار �أي
�شخ�ص تراه منا�سب ًا كمحكم ،تطبيق ًا للمادة الثالثة ع�شرة متى ر�أت
ذلك مالئم ًا.
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املادة الثالثة ع�شرة
تعيني املحكمني وتثبيتهم
	1عند تثبيت حمكـم �أو تعـيـيـنـه ،ت�أخـذ املحكمـة بعني االعتبار جن�سية
املحكم املـحتمل وحمـل �إقامته و�أي عالقــات �أخرى له بالبلــدان التي
يكون الأطــراف �أو املحكمان الآخران من مواطنيها ،وكذلك توافره
وقدرته على ت�س ــيري التحــكيم وفق ًا «للقواعد» .و ُيطبق كذلك نف�س
املبد�أ عندما يقوم الأمني العام بتثبيت املحكمني طبق ًا للبند ( )2من
املادة الثالثة ع�شرة.
	2يجوز للأمني العام تثبيت الأ�شخا�ص الذين �سماهم الأطراف� ،أو
متّت ت�سميتهم وفق ًا للإتفاقات اخلا�صة بالأطراف ،ك�أع�ضاء هيئة
حتكيم �أو حمكمني منفردين �أو ر�ؤ�ساء لهيئات التحكيم ،ب�شرط �أال
يت�ضمن الإقرار املقدم من جانبهم �أي حتفظات بخ�صو�ص احليدة �أو
اال�ستقاللية� ،أو �أال يكون الإقرار املت�ضمن حتفظات بخ�صو�ص احليدة
واال�ستقاللية قد �أثار اعرتا�ضات .و ت َ
ُخطر «املحكمة» بهذا التثبيت يف
جل�ستها املوالية ،ف�إذا ر�أى الأمني العام عدم تثبيت ع�ضو هيئة حتكيم
�أو حمكم منفرد �أو رئي�س هيئة حتكيمُ ،يعر�ض الأمر على «املحكمة».
	3يف حالـة تعـيني «املحكـمـة» ملحكـم ،يتم هــذا التعـيني بنـا ًء على
اقـرتاح من �إحــدى اللجان الوطنية �أو املجـمــوعات التابعة لغرفة
التجارة الدولية التي ت ـعـتربها منا�سبة .و�إذا مل تقبل «املحكمة»
االقرتاح املقدم� ،أو �إذا مل تقدم اللجنة الوطنية �أو املجموعة االقرتاح
املطلوب خالل املدة التّي حددتها «املحكمة» ،فيجوز «للمحكمة» �أن
تكرر طلبها �أو تتوجه بطلبها �إىل جلنة وطنية �أو جمموعة �أخرى
تراها منا�سبة �أن تعينّ مبا�شر ًة �أي �شخ�ص تعتربه منا�سب ًا.
	4كما يجوز «للمحكمة» �أن ُتعينّ مبا�شر ًة �أي �شخ�ص تراه منا�سب ًا
كمحكم �إذا:
ؤ�س�سة متفرعة
	�أ)	كان �أحد الأطراف �أو �أكرث دولة �أو ميكن اعتباره م� ّ
عن دولة؛
ب)	ر�أت «املحكمة» �أنه من املالئم تعيني حمكم ينتمي لبلد �أو �إقليم ال
توجد به جلنة وطنية �أو جمموعة؛ �أو
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ج)	�أكد الرئي�س «للمحكمة» وجود ظروف جتعل التعيني املبا�شر
�ضروري ًا ومالئم ًا من وجهة نظره.
	5يتعني �أن يكون املحكم املنفرد �أو رئي�س هيئة التحكيم من جن�سية
خمتلفة عن جن�سيات الأطراف .ومع ذلك ،يجوز اختيار املحكم
املنفرد �أو رئي�س هيئة التحكيم من بلد ينتمي �إليه �أحد الأطراف
بجن�سيته �إذا كانت الظروف منا�سبة وب�شرط �أال يعرت�ض على ذلك
�أحد الأطراف خالل املدة التي حتددها «املحكمة».
املادة الرابعة ع�شرة
رد املحكمني
ُ 	1يقدم طلب الرد� ،سوا ًء ا�ستند �إىل انتفاء احليدة �أو اال�ستقاللية �أو
غري ذلك� ،إىل الأمانة العامة يف �شكل مذكرة كتابية حتدد الوقائع
واملالب�سات التي ي�ستند �إليها طلب الرد.
ُ 	2ي�شرتط لقبول طلب الرد �أن يقدمه طرف خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ
ت�سلمه �إخطار ًا بتعيني املحكم �أو بتثبيته �أو خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ
علم الطرف الذي تقدم بطلب الرد بالوقائع واملالب�سات التي ي�ستند
�إليها الطلب �إذا كان هذا التاريخ الحق ًا على ت�سلم هذا الإخطار.
	3ت�صدر «املحكمة» قرارها ب�ش�أن قبول طلب الرد ،وفى نف�س الوقت،
�إن َّ
تطلب الأمر ذلك ،ب�ش�أن مو�ضوع الطلب ،بعد �أن تكون الأمانة
العامة قد �أتاحت فر�صة للمحكم املعني وللطرف الآخر �أو الأطراف
الآخرين ولأي �أع�ضاء �آخرين يف هيئة التحكيم لإبداء مالحظات
مكتوبة خالل �أجل منا�سب .يجب �إبالغ هذه املالحظات �إىل
الأطراف و�إىل املحكمني.
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املادة اخلام�سة ع�شرة
ا�ستبدال املحكمني
ُ 	1ي�ستبدل املحكم حال وفاته� ،أو �إذا قبلت «املحكمة» ا�ستقالته �أو طلب ًا
لرده� ،أو �إذا قبلت «املحكمة» طلب ًا بذلك من كافة الأطراف.
ُ 	2ي�ستبدل املحكم مببادرة من «املحكمة» ذاتها حني تقرر �أن قيامه
مبهامه �أ�صبح متعذر ًا بحكم القانون �أو بحكم الواقع� ،أو �أنه ال يقوم
بهذه املهام وفق ًا «للقواعد» �أو خالل املدد الزمنية املقررة.
�	3إذا ارت�أت «املحكمة» تطبيق البند ( )2من املادة اخلام�سة ع�شرة
ا�ســتناد ًا �إىل ما توفــر لديـها من معلومات ،فعليها �أن تتخذ قرارها
يف هذا ال�ش�أن بعد �أن تكون قد �أتاحت لكل من املحكم املعني
والأطراف و�أع�ضاء هيئـة التحـكيم الآخرين فر�صة �إبداء مالحظات
كتاب ًة خالل �أجل منا�سب .يجب �إبالغ هذه املالحظات �إىل الأطراف
و�إىل املحكمني.
	4عند ا�ستبدال حمكم ،يكون «للمحكمة» �سلطة تقديرية لتقرير مدى
اتباع الإجراءات الأ�صلية لتعيني املحكمني من ا�ستبعادها .وتقرر
هيئة التحكيم على �إثر �إعادة ت�شكيلها ،وبعد �أن تكون قد دعت
الأطراف لإبداء املالحظات ،ما �إذا كان ينبغي �إعادة الإجراءات
ال�سابق اتخاذها قبل �إعادة ت�شكيل هيئة التحكيم و�إىل �أي مدى.
	5عقب �إغالق باب املرافعـة ،يجوز «للمحكمة» �أن تقرر ،بدال من
ا�ســتبدال حمكـم تُويف �أو مت عـزله من «املحكـمـة» وفـق ـ ًا للبند (� )1أو
البند ( )2من املادة اخلامـ�سـة ع�شرة ،ا�ستمرار التحكيم بوا�سطة
املحـكـمـينْ الباقيينْ � ،إذا ر�أت ذلك مالئ ـمـ ًا .وعــند اتخاذ هذا
القرار ،يجب �أن ت�أخذ املحكـمـة بـعــني االعتبار �آراء املحكمني الباقني
و�آراء الأطراف وكافة العوامل الأخرى التي تراها مت�صلة بالقرار يف
ظل الظروف.
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املادة ال�ساد�سة ع�شرة
�إحالة امللف �إىل هيئة التحكيم
علىالأمانة العامة �إر�سال امللف �إىل هيئة التحكيم مبجرد ت�شكيلها،
ب�شرط ت�سديد الدفعة املقدمة من امل�صاريف التي طلبتها الأمانة العامة
يف هذه املرحلة.
املادة ال�سابعة ع�شرة
�سند الوكالة
يجوز لهيئة التحكيم �أو للأمانة العامة ،يف �أي وقت بعد البدء يف التحكيم،
�أن تطلب �سند وكالة �أي ممثلني عن الأطراف.
املادة الثامنة ع�شرة
مكان التحكيم
	1حتدد «املحكمة» مكان التحكيم ما مل يتفق الأطراف عليه.
	2يجوز لهيئة التحكيم عقد اجلل�سات واالجتماعات يف �أي مكان تراه
منا�سب ًا ،بعد ا�ست�شارة الأطراف ،ما مل يكن الأطراف قد اتفقوا على
غري ذلك.
	3يجوز لهيئة التحكيم املداولة يف �أي مكان تراه منا�سب ًا.
املادة التا�سعة ع�شرة
القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات
تخ�ضع ا�ﻹﺟﺮاءات �أﻣﺎم هيئة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ لهذه القواعد ،و�إذا خلت
«القواعد» من الن�ص املطلوب ،تخ�ضع الإجراءات لأية قواعد يتفق ﻋﻠﻴﻬﺎ
ا�ﻷﻃﺮاف �أو التي تقررها هيئة التحكيم يف حالة عدم اتفاق الأطراف،
�ﺳﻮاء كانت هناك �إ�شارة من عدمها �إىل قواعد �إجرائية لقانون وطني
واجبة اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.
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املادة الع�شرون
لغة التحكيم
�إذا مل يتفق الأطراف على لغة التحكيم ،حت ّدد هيئة التحكيم لغة �أو لغات
التحكيم ،مع �أخذ جميع املالب�سات ذات ال�صلة بعني االعتبار ،مبا يف
ذلك لغة العقد.
املادة احلادية والع�شرون
القواعد القانونية واجبة التطبيق
	1يتمتع الأطراف بحر ّية االتفاق على القواعد القانونية الواجب على
هيئة التحكيم تطبيقها على مو�ضوع املنازعة .ويف غياب مثل هذا
االتفاق ،تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي تعتربها مالئمة.
	2ت�أخذ هيئة التحكيم بعني االعتبار �أحكام العقد املربم بني الطرفني،
�إن ُوجد ،كما ت�أخذ بعني االعتبار �أي �أعراف جتارية ذات �صلة.
3

تتمتّع هيئة التحكيم ب�صالحيات التحكيم بال�صلح� ،أو تقرر وفقا
لقواعد العدل والإن�صاف ويكون ذلك فقط يف حالة اتفاق الأطراف
على منحها تلك ال�صالحيات.

املادة الثانية والع�شرون
�سري التحكيم
	1تبذل هيئة التحكيم والأطراف ق�صارى جهودهم لي�سري التحكيم
ب�شـكل �سـريع وف ّعال وبتكـلفة مـعقولة ،بالنـظر اىل مـدى تعـقـيد
املنازعة وقيمتها.
	2ل�ضمان الإدارة الفعالة للدعوى ،يجوز لهيئة التحكيم ،بعد الت�شاور
مع الأطراف� ،أخذ التدابري الإجرائية التي تراها منا�سبة� ،شريطة
عدم تعار�ضها مع �أي اتفاق مربم بني الأطراف.
	3يجوز لهيئة التحكيم ،بنا ًء على طلب � ٍأي من الأطراف� ،إ�صدار �أوامر
ب�ش�أن �سرية �إجراءات التحكيم �أو �أية م�سائل �أخرى مت�صلة بالتحكيم؛
ويجوز لها اتخاذ تدابري حلماية �أ�سرار املهنة واملعلومات ال�سرية.
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	4يف جميع الأحوال ،يجب �أن تت�صرف هيئة التحكيم بعدل وحيدة،
وت�ضمن �أن كل طرف قد توفرت له فر�صة معقولة لعر�ض دعواه.
	5يتعهد الأطراف باالمتثال لأي �أمر ت�صدره هيئة التحكيم.
املادة الثالثة والع�شرون
وثيقة املهمة
	1مبج َرد تلقي امللف من الأمانة العامة ،تقوم هيئة التحكيم ب�إعداد وثيقة
املهمة اخلا�صة بها ا�ستناد ًا �إىل امل�ستندات املقدمة �أو بح�ضور الأطراف
وعلى �ضوء �آخر ما قدموه من مذكرات .وتت�ضمن هذه الوثيقة ما يلي:
	�أ)	اال�سم بالكامل والو�صف والعنوان وغري ذلك من بيانات
االت�صال اخلا�صة بكل طرف وب�أي �شخ�ص (�أو �أ�شخا�ص) ميثل
طرف ًا يف التحكيم؛
ب)	العناوين التي توجه �إليها الإخطارات �أو املرا�سالت التي تطر�أ
�أثناء �سري التحكيم؛
ج)	ملخـ�ص بدعـوي كل من الأطـراف والطـلبات امللتـمـ�سة التّي
يطالب بها كل طرف وقيمة � ّأي من الطلبات حمددة القيمة مت
حتديد قيمتها ،وبقدر امل�ستطاع ،القيمة املالية التقديرية لأية
طلبات �أخرى ؛
د)	قائمة بامل�سائل التي يتعني الف�صل فيها� ،إال �إذا اعتربت هيئة
التحكيم ذلك غري مالئم؛
هـ)	�أ�سماء املحكمني كامل ًة وعناوينهم وبيانات االت�صال بهم الأخرى
اخلا�صة بكل منهم؛
و) مكان التحكيم؛ و
ز)	تفا�صيل القواعد الإجرائية املطبقة ،والإ�شارة �إىل ال�صالحيات
املمنوحة لهيئة التحكيم للف�صل كهيئة مفو�ضة بال�صلح �أو وفق ًا
لقواعد العدل والإن�صاف ،يف حالة منح الهيئة هذه ال�صالحيات.
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	2يوقع وثيقة امله ّمة ك ٌل من الأطراف وهيئة التحكيم .وتر�سل هيئة
التحكيم �إىل «املحكمة» وثيقة املهمة موقع ًة منها ومن الأطراف
يوما من تاريخ �إحالة امللف �إليها .ويجوز «للمحكمة» مد
خالل ً 30
هذه املهلة بنا ًء على طلب م�سبب من هيئة التحكيم� ،أو من تلقاء
نف�سها �إذا ر�أت ذلك �ضروري ًا.
�	3إذا رف�ض �أحد الأطراف امل�شاركة يف �إعداد �أو توقيع وثيقة املهمة،
تُعر�ض الوثيقة على «املحكمة» العتمادها .ومتى مت التوقيع على
وثيقة املهمة طبقًا للبند ( )2من املادة الثالثة والع�شرون �أو مت
اعتمادها من «املحكمة» ،ي�ستمر التحكيم.
	4بعد التوقيع على وثيقة املهمة �أو اعتمادها من «املحكمة» ،ال يجوز لأي
طرف التقدم بطلبات جديدة تخرج عن حدود ما ورد فيها� ،إال �إذا
�أذنت له هيئة التحكيم بذلك ،وعلى هيئة التحكيم يف هذه احلالة �أن
ت�أخذ بعني االعتبار طبيعة هذه الطلبات اجلديدة واملرحلة التي بلغها
التحكيم والظروف الأخرى ذات ال�صلة.
املادة الرابعة والع�شرون
جل�سة �إدارة الدعوى واجلدول الزمني للإجراءات
	1عند �إعداد هيئة التحكيم لوثيقة املهمة� ،أو يف �أقرب وقت ممكن
عقب ذلك ،تعقد هيئة التحكيم جل�سة لإدارة الدعوى للت�شاور مع
الأطراف ب�ش�أن التدابري الإجرائية التي ميكن اتخاذها طبق ًا للبند
( )2من املادة الثانية والع�شرون .ويجوز �أن ت�شمل هذه التدابري
�أ�سلوبا �أو �أكرث من �أ�ساليب �إدارة الدعاوى املبينة يف امللحق .4
�	2أثناء هذا االجتماع �أو بعده ،ت�ضع هيئة التحكيم اجلدول الزمني
للإجراءات الذي تعتزم اتباعه لإدارة التحكيم .ويتم �إبالغ اجلدول
الزمني للإجراءات و�أي تعديالت تطر�أ عليه �إىل «املحكمة والأطراف.
	3ل�ضمان ا�ستمرار الإدارة الف ّعال للدعوى ،يجوز لهيئة التحكيم  -بعد
الت�شاور مع الأطراف من خالل جل�سة �أخرى ب�ش�أن �إدارة الدعوى �أو
غري ذلك  -اتخاذ املزيد من التدابري الإجرائية �أو تعديل اجلدول
الزمني للإجراءات.
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	4يجوز عقد جل�سات �إدارة الدعوى عن طريق االجتماع بالأ�شخا�ص �أو
امل�ؤمترات امل�صورة (فيديو كونفرن�س) �أو الهاتف �أو و�سائل االت�صال
املماثلة .ويف حالة عدم وجود اتفاق بني الأطراف ،حتدد هيئة
التحكيم و�سيلة عقد هذه اجلل�سة .ويجوز لهيئة التحكيم �أن تطلب من
الأطراف تقدمي مقرتحات حول كيفية �إدارة الدعوى يف وقت �سابق
النعقاد جل�سة �إدارة الدعوى؛ كما يجوز لها �أن تطلب ح�ضور الأطراف
يف جل�سات �إدارة الدعوى �شخ�صي ًا �أو من خالل ممثل داخلي.
املادة اخلام�سة والع�شرون
�إثبات وقائع الدعوى
	1تقوم هيئة التحكيم يف �أق�صر وقت ممكن ب�إ�ستجالء وقائع الدعوى
بكل الو�سائل املالئمة.
	2بعد درا�سة املذكرات الكتابية املقدمة من الأطراف وكافة امل�ستندات
املُعتمد عليها ،ت�ستمع هيئة التحكيم للأطراف جميعهم ح�ضوري ًا �إذا
طلب �أحدهم ذلك �أو ،يف حالة غياب هذا الطلب يجوز لها �أن تقرر
�سماعهم من تلقاء نف�سها.
	3يجوز لهيئة التحكيم �أن تقرر اال�ستماع �إىل �شهود� ،أو �إىل خرباء
معينني من الأطراف� ،أو �إىل �أي �شخ�ص �آخر ،بح�ضور الأطراف �أو
يف غيابهم� ،شرط �أن يتم �إ�ستدعا�ؤهم على وجه �صحيح.
	4يجوز لهيئة التحكيم  -بعد ا�ست�شارة الأطراف � -أن تعني خبري ًا
�أو �أكرث وحتدد مهمتهم وتتلقى تقاريرهم .وبناء على طلب �أحد
الأطراف ،تتاح للأطراف الفر�صة ال�ستجواب اخلبري �أو اخلرباء يف
�إحدى جل�سات التحكيم.
	5يجوز لهيئة التحكيم ا�ستدعاء � ٍأي طرف من الأطراف �أثناء �سري
�إجراءات التحكيم وذلك بغر�ض تقدمي �أدلة �إ�ضافية.
	6يجوز لهيئة التحكيم الف�صل يف الدعوى ا�ستناد ًا -فقط � -إىل
امل�ستندات املقدمة من الأطراف ال غري� ،إال �إذا طلب �أحد الأطراف
عقد جل�سة مرافعة.
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املادة ال�ساد�سة والع�شرون
جل�سات املرافعة
�	1إذا تقـرر عقد جل�سـة مرافعة ت�ستدعي هيئة التحكيم الأطراف
للمثول �أمامها يف املكان والزمان اللذَ ين حتددهما ،بعد �إخطارهم
مبهلة معقولة.
�	2إذا تخلف �أي طرف عن احل�ضور بدون عذر مقبول رغم ا�ستدعائه
على وجه �صحيح ،يحق لهيئة التحكيم عقد جل�سة املرافعة.
	3يكون لهيئة التحكيم ال�سلطة الكاملة يف جل�سات املرافعة ،والتي يحق
جلميع الأطراف ح�ضورها .و ال ُيقبل ح�ضور �أي �شخ�ص غري معني
بالإجراءات� ،إال مبوافقة هيئة التحكيم والأطراف.
	4يمَ ُثل الأطراف �إ ّما �شخ�صي ًا �أو عن طريق ممثلني مفو�ضني على وجه
�صحيح  ،كما ميكنهم اال�ستعانة مب�ست�شارين.
املادة ال�سابعة والع�شرون
غلق باب املرافعات وتاريخ تقدمي م�شروعات �أحكام التحكيم
يف �أقرب ٍ
وقت ممكن بعد عقد �آخر جل�سة مرافعة متعلقة بامل�سائل التي
�س ُيف�صل فيها بحكم حتكيم� ،أو بعد تقدمي �آخر مذكرات م�سموح بها
بخ�صو�ص تلك امل�سائل� ،أيهما الحق ًا ،تقوم هيئة التحكيم:
�أ)	ب�إعالن غلق باب املرافعات اخلا�ص بامل�سائل التي �سيتم الف�صل فيها
بحكم حتكيم؛ و
ب)	ب�إخطار الأمانة العامة والأطراف بالتاريخ الذي تتوقع فيه تقدمي
م�شروع حكمها �إىل «املحكمة» العتماده وفق ًا للمادة الرابعة والثالثني.
ال يجوز بعد �إغالق باب املرافعات تقدمي �أي مذكرة �أو حجة �أوتقدمي �أي
دليل بخ�صو�ص امل�سائل التي �سيتم الف�صل فيها بحكم التحكيم �إال �إذا
طلبت هيئة التحكيم ذلك �أو �سمحت به.
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املادة الثامنة والع�شرون
التدابري التحفظية وامل�ؤقتة
	1ما مل يتفق الأطراف على غري ذلك ،يجوز لهيئة التحكيم مبج َرد
ت�س ّلمها امللف �أن ت�أمر ،بناء على طلب �أحد الأطراف ،ب�إتخاذ �أي
تدبري حتفظي �أو م�ؤقت تراه منا�سب ًا .ويجوز لها �أن ت�شرتط لإتخاذ
مثل هذا التدبري �أن يقدم لها الطرف الطالب له �ضمانات منا�سبة.
وت�صدر هذه التدابري يف �شكل �أمر م�سبب� ،أو يف �شكل حكم حتكيمي
ح�سبما تراه هيئة التحكيم مالئم ًا.
	2يجوز للأطراف قبل �إر�سال امللف �إىل هيئة التحكيم ،وحتى بعد
�إر�ساله �إن اقت�ضت الظروف ذلك ،اللجوء �إىل �أي �سلطة ق�ضائية
خمت�صة لإتخاذ تدابري م�ؤقتة �أو حتفظية .وال يعد اللجوء �إىل �سلطة
ق�ضائية لطلب هذه التدابري �أو لطلب تنفيذ �أية تدابري مماثلة �أمرت
بها هيئة التحكيم خمالفة التفاق التحكيم �أو تناز ًال عنه ،كما ال ي�ؤثر
على �صالحيات هيئة التحكيم.
	يجب �إخطار الأمانة العامة دون �إبطاء ب�أي طلب ُيقدم �إىل �سلطة
ق�ضائية وب�أية تدابري تتخذها .وتلتزم الأمانة العامة ب�إعالم هيئة
التحكيم بذلك.
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املادة التا�سعة والع�شرون
املحكم الطارئ
	1يجوز للطرف الذي يحتاج لتدابري م�ؤقتة �أو حتفظية م�ستعجلة
(«تدابري طارئة») ال ميكنها انتظار ت�شكيل هيئة حتكيم �أن يتقدم
بطلب التخاذ مثل هذه التدابري وفق ًا «لقواعد املحكم الطارئ»
الواردة يف امللحق  .5و ُيقبل هذا الطلب فقط �إذا ت�سلمته الأمانة
العامة قبل �إر�سال امللف لهيئة التحكيم وفق ًا للمادة ال�ساد�سة ع�شرة
وبغ�ض النظر عما �إذا كان الطرف الذي تقدم بالطلب كان قد قدم
طلب التحكيم من عدمه.
	2ي�أخذ قرار املحكم الطارئ �شكل �أمر .ويلتزم الأطراف بتنفيذ �أي
�أمر �صادر من املحكم الطارئ.
	3ال يلزم الأمر ال�صادر من املحكم الطارئ هيئة التحكيم فيما يتعلق
ب�أية م�س�ألة �أو مو�ضوع �أو منازعة يقر ّرها هذا الأمر .ويجوز لهيئة
التحكيم تعديل �أو �إنهاء �أو �إبطال الأمر �أو �أي تعديل طر�أ عليه
بوا�سطة املحكم الطارئ .
	4تف�صل هيئة التحكيم يف �أي طلبات من �أي طرف تتعلق بالإجراءات
�أمام املحكم الطارئ ،مبا يف ذلك �إعادة توزيع تكاليف هذه الإجراءات
و�أي ادعاءات تن�ش�أ عن �أو تتعلق بااللتزام �أو عدم االلتزام بالأمر.
	5تُطبق البنود من ( )1حتى ( )4من املادة التا�سعة والع�شرين والقواعد
املنظمة للمحكم الطارئ الواردة يف امللحق ُ ( 5ي�شار �إليها جميع ًا
«�أحكام املحكم الطارئ») فقط على الأطراف املوقعة على اتفاق
التحكيم املوافق «للقواعد» الذي ي�ستند �إليه الطلب �أو على َمن يخلفهم.
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	6ال تنطبق «�أحكام املحكم الطارئ » �إذا:
	�أ)	كان اتفاق التحكيم املوافق «للقواعد» قد �أُبرم قبل غ ّرة يناير
2012؛
ب)	اتفق الأطراف على عدم اخل�ضوع «لأحكام املحكم الطارئ»؛ �أو
ج)	اتفق الأطراف على اللجوء �إىل �إجراء �آخر ي�سبق التحكيم يوفر
�إمكانية اتخاذ تدابري حتفظية �أو م�ؤقتة �أو اجراء مماثل.
	7ال تهدف «�أحكام املحكم الطارئ» �إىل منع �أي طرف من طلب اتخاذ
تدابري م�ؤقتة �أو حتفظية م�ستعجلة من �أي �سلطة ق�ضائية خمت�صة
يف �أي وقت قبل تقدمي طلب التخاذ هذه التدابري ،وحتى بعد تقدمي
الطلب �إذا ما توفرت الظروف املالئمة ،وفق ًا «للقواعد» .وال يعد طلب
اتخاذ مثل هذه التدابري من �أي �سلطة ق�ضائية خمت�صة �إخال ًال باتفاق
التحكيم �أو تناز ًال عنه .ويجب  -دون �أي ت�أخري � -إخطار الأمانة
العامة مبثل هذا الطلب وب�أية تدابري تتخذها ال�سلطة الق�ضائية.
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املادة ثالثون:
املعجل
الإجـراء ّ
1

حال اتفاق الأطراف �إىل اللجوء �إىل التحكيم وفق «القواعد» ،يوافق
املعجل»
الأطراف على �أن لهذه املادة الثالثون و»قواعد الإجراء ّ
املن�صو�ص عليها يف امللحق ال�ساد�س ( ُي�شار �إليهما جمي ًعا با�سم
املعجل») الأ�سبقية على �أي بنود مناق�ضة من بنود
«ن�صو�ص الإجراء ّ
اتفاق التحكيم.

املعجل» املبينة يف امللحق ال�ساد�س يف
	2تنطبق «قواعد الإجراء ّ
احلاالت التالية:
	�أ)	عدم جتاوز املبلغ حمل املنازعة احلد املن�صو�ص عليه يف البند
( )2من املادة الأوىل بامللحق ال�ساد�س بتاريخ الإخطار امل�شار
�إليه يف البند ( )3من املادة الأوىل من نف�س امللحق؛ �أو
ب) اتفاق الطرفني على ذلك.
3

املعجل» يف احلاالت التالية:
ال تنطبق «ن�صو�ص الإجراء ّ

	�أ)	�إبرام اتفاق التحكيم وفق «القواعد» قبل التاريخ الذى �أ�صبحت
املعجل» يف حيز النفاذ؛
فيه «ن�صو�ص الإجراء ّ
املعجل»؛ �أو
ب)اتفاق الأطراف على عدم التقيد «بن�صو�ص الإجراء ّ
ج)	حتديد «املحكمة» ،بنا ًء على طلب �أحد الأطراف قبل ت�شكيل
هيئة التحكيم �أو من تلقاء نف�سها� ،أنه من غري املنا�سب يف هذه
املعجل».
الظروف تطبيق «ن�صو�ص الإجراء ّ
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املادة احلادية والثالثون
مدة �إ�صدار حكم التحكيم النهائي
	1املدة التي يجب �أن ت�صدر خاللها هيئة التحكيم حكمها النهائي
هي �ستة �أ�شهر .ويبد�أ �سريان هذه املدة من تاريخ �آخر توقيع لهيئة
التحكيم �أو للأطراف على وثيقة املهمة� ،أو يف حالة تطبيق البند ()3
من املادة الثالثة والع�شرين من تاريخ �إخطار هيئة التحكيم من قبل
الأمانة العامة باعتماد «املحكمة» لوثيقة املهمة .ويجوز «للمحكمة»
حتديد مدة خمتلفة بنا ًء على اجلدول الزمني للإجراءات املعد وفق ًا
للبند ( )2من املادة الرابعة والع�شرين.
	2يجوز «للمحكمة» متديد املُدة بنا ًء على طلب م�سبب من هيئة
التحكيم �أو من تلقاء نف�سها �إذا قررت �أن ذلك �ضروري ًا.
املادة الثانية والثالثون
�إ�صدار حكم التحكيم
�	1إذا كانت هيئة التحكيم مك ّونة من �أكرث من حمكم ،ي�صدر حكم
التحكيم بالأغلبية .و�إذا مل تتوفر الأغلبية ،ي�صدراحلكم رئي�س هيئة
التحكيم وحده.
	2يجب �أن يذكر حكم التحكيم الأ�سباب التي ا�ستند �إليها.
ُ 	3يعترب حكم التحكيم قد �صدر يف مكان التحكيم ويف التاريخ املدون فيه.
املادة الثالثة والثالثون
حكم التحكيم باالتفاق
�إذا تو�صل الأطراف �إىل ت�سوية بعد �إر�سال امللف �إىل هيئة التحكيم
وفقا للمادة ال�ساد�سة ع�شرة ،يتم �إثبات الت�سوية يف �شكل حكم حتكيم
�صادرباتفاق الأطراف� ،إذا طلب الأطراف ذلك ووافقت هيئة التحكيم.
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املادة الرابعة والثالثون
تدقيق املحكمة حلكم التحكيم
يتعني على هيئة التحكيم ،قبل توقيع �أي حكم حتكيم� ،أن تق ّد م�شروعه
�إىل «املحكمة» .و«للمحكمة» �أن تُدخل تعديالت تتعلق ب�شكل احلكم ولها
�أي�ض ًا  -دون امل�سا�س مبا لهيئة التحكيم من حرية الف�صل يف املنازعة -
�أن تلفت انتباه الهيئة �إىل م�سائل تتعلق باملو�ضوع .واليجوز �أن ي�صدر �أي
حكم حتكيم من هيئة التحكيم حتى تعتمده «املحكمة» من حيث ال�شكل.
املادة اخلام�سة والثالثون
�إخطار حكم التحكيم و�إيداعه ونفاذه
	1تخطر الأمانة العامة الأطراف بن�ص حكم التحكيم املوقع من هيئة
التحكيم مبج َرد �صدوره� ،شرط �أن يكون الأطراف �أو �أحدهم قد
�سدد م�صاريف التحكيم كاملة �إىل غرفة التجارة الدولية.
	2تُتاح ن�سخ �إ�ضافية م�صدق عليها من الأمني العام ح�سب الطلب ويف
�أي وقت للأطراف ،دون غريهم.
	3يعترب الأطراف ،عند �إخطارهم وفقا للبند ( )1من املادة اخلام�سة
والثالثني ،قد تنازلوا عن �أي �شكل �آخر للإخطار �أو �إيداع �آخر من
جانب هيئة التحكيم.
	4تودع ن�سخة �أ�صلية من كل حكم حتكيم �صادر طبقا «للقواعد» لدى
الأمانة العامة.
	5ت�ساعد هيئة التحكيم والأمانة العامة الأطراف يف االلتزام ب�أي
�إجراءات �شكلية �أخرى قد تكون �ضرورية.
	6يكون كل حكم حتكيم ملزم ًا للأطراف .ويتعهد الأطراف ب�إحالتهم
املنازعة �إىل التحكيم مبوجب «القواعد» بتنفيذ �أي حكم حتكيم دون
ت�أخري ،و ُيعترب قد تنازلوا عن �أي �شكل من �أ�شكال للطعن وذلك �إىل
احلد الذي يكون فيه هذا التنازل �صحيح ًا.
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املادة ال�ساد�سة والثالثون
ت�صحيح وتف�سري حكم التحكيم؛ �إحالة �أحكام التحكيم
ت�صحح �أي خط�أ كتابي �أو
	1يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نف�سها �أن ّ
ح�سابي �أو مطبعي �أو �أية �أخطاء ذات طبيعة مماثلة وردت يف حكم
التحكيم �شريطة عر�ض هذا الت�صحيح على «املحكمة» العتماده
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ هذا احلكم.
	2يجب �أن ُيقدم �أي طلب لغر�ض ت�صحيح خط�أ مماثل للأخطاء امل�شار
�إليها يف البند ( )1من املادة ال�ساد�سة والثالثني �أو لتف�سري حكم
حتكيم من قبل �أحد الأطراف� ،إىل الأمانة العامة خالل ثالثني
يوم ًا من ت�سلم هذا الطرف حكم التحكيم ،وبعدد الن�سخ املذكورة
يف البند ( )1من املادة الثالثة .ومتنح هيئة التحكيم بعد �إر�سال
الطلب �إليها الطــرف الآخر مهلة ق�صرية ال تتعدى عادة ثالثني
يوم ًا من تاريخ ت�ســلمه للطــلب لتقـدمي مالحظاته عليه .وتعر�ض
هيئة التحـكـيم م�شروع قرارها املتعلق بالطلب على «املحكمة» خالل
فرتة ال تتج ــاوز ثالثني يوم ًا التالية لتاريخ انق�ضاء املهلة املحددة
لت�سلم �أية مالحظات من الطرف الآخر �أو خالل �أي مهلة �أخرى قد
حت ّددها «املحكمة».
	3ي�صدر قرار ت�صحيح �أو تف�سري حكم التحكيم يف �شكل ملحق حلكم
التحكيم و ُيع ّد جز ًءا منه .وتطبق �أحكام املواد الثانية والثالثني
والرابعة والثالثني واخلام�سة والثالثني مع مراعاة التعديل الالزم
بح�سب الأحوال.
	4عند �إحالة «املحكمة» حكم حتكيم �إىل هيئة التحكيم ،تُطبق �أحكام
املواد الثانية والثالثني والرابعة والثالثني واخلام�سة والثالثني
�إ�ضافة لهذه املادة ال�ساد�سة والثالثني مع مراعاة التعديل الالزم
بح�سب الأحوال على �أي ملحق �أو حكم حتكيم ي�صدر مبوجب �شروط
هذه الإحالة .ويجوز «للمحكمة» اتخاذ �أي خطوات الزمة لتمكني
هيئة التحكيم من االلتزام ب�شروط الإحالة ،كما يجوز لها �أن حتدد
دفعة مقدمة لتغطية �أ ّية ر�سوم �أو نفقات �إ�ضافية لهيئة التحكيم و�أ ّية
م�صاريف �إدارية �إ�ضافية خا�صة بغرفة التجارة الدولية.
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املادة ال�سابعة والثالثون
الدفعة املقدمة لتغطية م�صاريف التحكيم
	1يجوز للأمني العام بعد ت�س ّلم «الطلب» �أن يطلب من املدعي ت�سديد دفعة
مق ّدمة م�ؤقتة حتدد قيمتها مبا يكفي لتغطية م�صاريف التحكيم �إىل
	�أ) حني �إعداد وثيقة املهمة �أو
املعجل» ،حتى اجتماع �إدارة
ب) عندما تنطبق «ن�صو�ص الإجراء ّ
النظر يف الدعوى
	تُع ّد �أي دفعة مق ّدمة ت�سدي ًدا جزئ ًيا من قبل املدعي لأي دفعة من
امل�صاريف التي حتددها «املحكمة» وفق ًا لهذه املادة ال�سابعة والثالثني.
	2حتدد «املحكمة» ،فور �إمكان ذلك ،قيمة الدفعة املقدمة بحيث تكفي
لتغطية �أتعاب ونفقات املحكمني والنفقات الإدارية لغرفة التجارة
الدولية املتعلقة بالطلبات التي �أحالها الأطراف �إليها ،فيما عدا �أية
طلبات مقدمة مبوجب املادة ال�سابعة �أو الثامنة ف ُيطبق يف هذه احلالة
البند ( )4من املادة ال�سابعة والثالثني .ويتم ت�سديد الدفعة املق ّدمة من
امل�صاريف التي حددتها «املحكمة» وفق ًا للبند ( )2من املادة ال�سابعة
والثالثني بالت�ساوي بني املدعي واملدعى عليه.
	3عند تقدمي املدعى عليه لطلبات مقابلة مبوجب املادة اخلام�سة �أو
غريها ،يجوز «للمحكمة» حتديد دفعات مق ّدمة منف�صلة على ح�ساب
م�صاريف الطلبات والطلبات املقابلة .وعندما حتدد «املحكمة» دفعات
مق ّدمة منف�صلة على ح�ساب امل�صاريف ي�س ّدد كل طرف الدفعة املقدمة
املتعلقة بطلباته.
	4عند تقدمي طلبات مبوجب املادتني ال�سابعة �أو الثامنة ،تقوم «املحكمة»
بتحديد دفعة مق ّدمة �أو �أكرث على ح�ساب امل�صاريف امل�ستحقة على
الأطراف ح�سبما تقرره «املحكمة» .و�إذا �سبق «للمحكمة» �أن حددت �أية
دفعة مق ّدمة على ح�ساب امل�صاريف وفق ًا لهذه املادة ال�سابعة والثالثني،
يتم ا�ستبدال هذه الدفعة املقدمة بال ُدفعات املقدمة املحددة وفق ًا لهذا
البند( )4من املادة ال�سابعة والثالثني .وتُعترب �أي دفعات مق ّدمة على
ح�ساب امل�صاريف قد �سبق لأي طرف دفعها ت�سديد ًا جزئي ًا من هذا
الطرف لن�صيبه من �أية دفعة (�أو دفعات) من امل�صاريف التي حتددها
«املحكمة» وفق ًا لهذا البند ( )4من املادة ال�سابعة والثالثني.
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	5يجوز تعديل قيمة �أ ّية دفعة مقدمة على ح�ساب امل�صاريف تكون
«املحكمة» قد حددتها وفق ًا لهذه املادة ال�سابعة والثالثني يف �أي وقت
�أثناء التحكيم .و يف جميع احلاالت ،يجوز لأي طرف ت�سديد �أي
ن�صيب من �أ ّية دفعة مق ّدمة على ح�ساب امل�صاريف خا�صة بالطرف
الآخر �إذا تخ ّلف هذا الطرف الآخر عن دفع ن�صيبه.
	6يف حالة عدم االلتزام بطلب ت�سديد دفعة مق ّدمة على ح�ساب
امل�صاريف ،يجوز للأمني العام ،بعد الت�شاور مع هيئة التحكيم� ،أن
يطلب منها تعليق عملها ويحدد مهلة ال تقل عن  15يوم ًا ،وبانق�ضاء
هذه املهلة تُعترب الطلبات ذات ال�صلة قد مت �سحبها .و�إذا رغب
الطرف املعني يف معار�ضة هذا الإجراء فعليه �أن يقدم طلب ًا خالل
املدة املذكورة �آنف ًا للبت يف امل�س�ألة من قبل «املحكمة» .وال يجوز
منع هذا الطرف املعني ب�سبب هذا ال�سحب من �إعادة تقدمي نف�س
الطلبات يف تاريخ الحق من خالل �إجراء حتكيم �آخر.
مت�سك �أحد الأطراف باملقا�صة بخ�صو�ص � ّأي طلب ت�ؤخذ هذه
�	7إذا ّ
املقا�صة بعني االعتبار عند حتديد الدفعة املقدمة لتغطية م�صاريف
التحكيم بنف�س الطريقة املنطبقة على الطلب امل�ستقل �إىل احلد
الذي قد تتطلب معه هيئة التحكيم من النظر يف م�سائل �إ�ضافية.
املادة الثامنة والثالثون
القرار املتعلق مب�صاريف التحكيم
	1ت�شمل م�صاريف التحكيم �أتعاب املحكمني وم�صاريفهم ،والنفقات
الإدارية لغرفة التجارة الدولية التي حتددها «املحكمة» ،وفق ًا للجدول
املعمول به وقت البدء يف التحكيم ،وهي ت�شمل كذلك �أتعاب �أي خرباء
تعينهم هيئة التحكيم وم�صاريفهم وكذلك امل�صاريف القانونية
املعقولة وغريها من امل�صاريف التي تتكبدها الأطراف يف التحكيم.
	2يجوز «للمحكمة» �أن حتدد �أتعاب املحكم �أو املحكمني مببلغ �أعلى �أو
�أدنى من املبلغ الذي �سينتج عن تطبيق اجلدول ذي ال�صلة �إذا تقرر
�أن ذلك �ضروري ًا نتيجة للظروف اال�ستثنائية للدعوى.
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	3يجوز لهيئة التحكيم يف �أي وقت �أثناء �إجراءات التحكيم اتخاذ �أي
قرارات تتعلق مب�صاريف �أخرى غري تلك التي حتددها «املحكمة»،
كما يجوز لها �أن ت�أمر بال�سداد.
	4يحدد احلكم النهائي م�صاريف التحكيم ويقرر من يتحملها من
الأطراف �أو الن�سبة التي يتحملها الأطراف من تلك امل�صاريف.
	5عند اتخاذ قرارات متعلقة بامل�صاريف ،يجوز لهيئة التحكيم �أن
ت�أخذ بعني االعتبار الظروف التي تعتربها ذات �صلة ،مبا يف ذلك
مدى قيام كل طرف بال�سري يف التحكيم بطريقة �سريعة واقت�صادية.
	6يف حالة �سحب كافة الطلبات �أو �إنهاء التحكيم قبل �صدور حكم
اخلا�صة باملحكمني
حتكيم نهائي ،حتدد «املحكمة» الر�سوم والأتعاب
ّ
والنفقات الإدارية اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية .تف�صل هيئة
التحكيم يف م�سائل توزيع م�صاريف التحكيم �أو الأمور الأخرى املتعلقة
بامل�صاريف� ،إذا مل يتفق الأطراف عليها .و�إذا مل تكن هيئة التحكيم
قد ت�شكلت يف وقت ال�سحب �أو الإنهاء ،يجوز لأي طرف �أن يطلب من
«املحكمة» �أن ت�ستكمل ت�شكيل هيئة التحكيم وفق ًا «للقواعد» ،بحيث
يت�سنى لهيئة التحكيم اتخاذ القرارات املتعلقة بامل�صاريف.
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املادة التا�سعة والثالثون
تعديل املُدد الزمنية
	1يجوز للأطراف االتفاق على اخت�صار املُدد الزمنية املختلفة املحددة
يف «القواعد» .وال ي�سري العمل ب�أي اتفاق من هذا النوع �إذا ما �أُبرم
بعد ت�شكيل هيئة التحكيم �إال مبوافقتها.
	2يجوز «للمحكمة» ،من تلقاء نف�سها ،مد �أي مدة زمنية مت تعديلها وفق ًا
للبند ( )1من املادة التا�سعة والثالثون �إذا �إرت�أت �أن ذلك �ضروري ًا
حتى يت�سنى لهيئة التحكيم و«املحكمة» الإ�ضطالع مب�س�ؤولياتهما
طبق ًا «للقواعد».
املادة الأربعون
التنازل
ُيعد م�ضي �أي طرف يف التحكيم دون �إبداء اعرتا�ضه على �أي �إخفاق يف
االلتزام ب�أي من �أحكام «القواعد» �أو ب�أي قواعد �أخرى واجبة التطبيق
على الإجراءات �أو ب�أي توجيه �صادر من هيئة التحكيم �أو ب�أي �إ�شرتاطات
واردة يف اتفاق التحكيم بخ�صو�ص ت�شكيل هيئة التحكيم �أو �سري
الإجراءات ُ -يعد ذلك كله تناز ًال منه عن حقه يف االعرتا�ض.
املادة احلادية والأربعون
حتديد امل�س�ؤولية
ال ُي�س�أل املحكمون� ،أو �أي �شخ�ص معني من قبل هيئة التحكيم� ،أواملحكم
الطارئ �أو «املحكمة» و�أع�ضا�ؤها� ،أو غرفة التجارة الدولية وموظفوها� ،أو
اللجان الوطنية واملجموعات وموظفوهما وممثلوهما ،جتاه �أي �شخ�ص
عن �أي فعل �أو امتناع عن فعل متعلق بالتحكيم� ،إال يف احلدود التي يكون
فيها حتديد امل�س�ؤولية حمظور ًا مبوجب القانون واجب التطبيق.
املادة الثانية والأربعون
قاعدة عامة
تلتزم «املحكمة» وهيئة التحكيم مبراعاة روح «القواعد» يف كل ما مل
تن�ص عليه �صراحة ،و�سوف تبذالن ق�صارى جهدهما ل�ضمان �صدور
حكم حتكيم قابل للتنفيذ قانونًا.
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املادة الأوىل
املهمة
	1تخت�ص حمكمة التحكيم الدولية («املحكمة») التابعة لغرفة التجارة
الدولية ب�ضمان تطبيق قواعد حتكيم غرفة التجارة الدولية ،كما
تتمتّع بجميع ال�صالحيات الالزمة لتحقيق هذا الغر�ض.
	2تبا�شر «املحكمة» مهامها ،ب�صفتها كيانا م�ستقال ً ،ب�شكل تام عن
غرفة التجارة الدولية و�أجهزتها.
�	3أع�ضاء «املحكمة» م�ستقلون عن اللجان الوطنية واملجموعات التابعة
لغرفة التجارة الدولية.
املادة الثانية
ت�شكيل املحكمة
تت�ألف املحكمة من رئي�س ،ونواب رئي�س ،و�أع�ضاء و�أع�ضاء بدالء (ي�شار
�إليهم جميع ًا ب�إ�سم �أع�ضاء) .ت�ساعد الأمانة العامة للمحكمة «املحكمةَ»
يف �أداء عملها («الأمانة العامة للمحكمة»).
املادة الثالثة
التعيني
	1يجري انتخاب الرئي�س من قبل املجل�س العاملي لغرفة التجارة الدولية
بنا ًء على تو�صية من املجل�س التنفيذي لغرفة التجارة الدولية.
	2يعني املجل�س العاملي لغرفة التجارة الدولية نواب رئي�س «املحكمة»
من بني �أع�ضاء «املحكمة» �أو من غريهم.
	3يتم تعيني �أع�ضاء «املحكمة» من قبل املجل�س العاملي لغرفة التجارة
الدولية بناء على اقرتاح من اللجان الوطنية �أو املجموعات ،على �أن
واحدا.
تر�شح كل جلنة وطنية �أو جمموعة ع�ض ًوا ً
	بناء على �إقرتاح رئي�س املحكمة ،يجوز للمجل�س العاملي �أن يعينّ
�أع�ضــاء يف البــلدان والأقـاليم التّي ال توجد بهـا جلــان وطـنية
او جمموعات.
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	4يجوز للمجل�س العاملي �أن يعني �أع�ضاء بدالء بنا ًء على اقرتاح رئي�س
«املحكمة».
	5مدة الع�ضوية جلميع الأع�ضاء ،مبا يف ذلك ،ولأغرا�ض هذه الفقرة،
الرئي�س ونواب الرئي�س ،هي ثالث �سنوات .و�إذا مل يعد با�ستطاعة
�أحد الأع�ضاء القيام مبهامه يعني املجل�س العاملي خلف ًا له للفرتة
املتبقية من مدة الع�ضوية .ويجوز ،بنا ًء على تو�صية من املجل�س
التنفيذي ،مد مدة ع�ضوية � ّأي ع�ضو لأكرث من ثالث �سنوات بقرار
من املجل�س العاملي.
املادة الرابعة
جل�سة املحكمة بكامل �أع�ضائها
تنعقد جل�سات املحكمة بكامل �أع�ضائها برئا�سة رئي�س املحكمة �أو من يعينه
من نوابه حال غيابه .وت�صح مداوالت «املحكمة» �إذا جرت بح�ضور �ستة
�أع�ضاء على الأقل .وتُتخذ القرارات ب�أغلبية الأ�صوات ،ويكون للرئي�س �أو
نائب الرئي�س ،بح�سب الأحوال ،ال�صوت املرجح عند ت�ساوي الأ�صوات.
املادة اخلام�سة
اللجان
يـجــوز «للمحكـمـة» �أن ت�شـكـل جلـنة واحــدة �أو عـدة جلان وحتــدد
وظائفها وتنظيمها.
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املادة ال�ساد�سة
ال�سرية
يعد عمل «املحكمة» ذو طبيعة �سرية ويجب على كل من ي�شارك يف هذا
العمل ب�أي �صفة احرتام هذه ال�سرية .وت�ضع «املحكمة» القواعد اخلا�صة
بالأ�شخا�ص الذين ميكنهم ح�ضور اجتماعات «املحكمة» وجلانها
والأ�شخا�ص امل�سموح لهم بالإطالع على املواد املتعلقة بعمل «املحكمة»
و�أمانتها العامة.
املادة ال�سابعة
تعديل قواعد التحكيم
ُيقدم �أي اقرتاح من قبل «املحكمة» لتعديل «القواعد» �إىل جلنة التحكيم
والت�سوية الودية للمنازعات وذلك قبل عر�ضه على املجل�س التنفيذي
لغرفة التجارة الدولية العتماده ،ويجوز للمحكمة ،بغية �أخذ التطورات
يف جمال تكنولوجيا املعلومات بعني االعتبار� ،أن تقرتح �إدخال تعديل �أو
�إ�ضافة على �أحكام املادة الثالثة من «القواعد» �أو �أي �أحكام �أخرى ذات
�صلة دون عر�ض هذا االقرتاح على اللجنة.
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املادة الأوىل
الطبيعة ال�سرية لعمل حمكمة التحكيم الدولية
	1لأغرا�ض هذا امللحق ،ي�شمل �أع�ضاء «املحكمة» رئي�س «املحكمة» ونوابه.
	2تقت�صر جل�سات «املحكمة»� ،سواء بكامل الأع�ضاء �أو للجنة من
جلانها ،على �أع�ضائها وعلى الأمانة العامة.
	3ومع ذلك،يجوز لـرئي�س «املحكمة» يف حاالت ا�ستثنائية �أن يدعو
�أ�شخا�ص ًا �آخرين حل�ضور اجلل�سات .ويجب على ه�ؤالء الأ�شخا�ص
احرتام �سرية عمل «املحكمة».
	4ال ت�سلم الوثائق املقدمة «للمحكمة» �أو الوثائق التي تعدها املحكمة �أو
الأمانة العامة �أثناء �إجراءات عمل «املحكمة» �إال لأع�ضاء «املحكمة»
ولأمانتها العامة ،وللأ�شخا�ص الذين �أجاز لهم الرئي�س ح�ضور
جل�سات «املحكمة».
	5يجوز لرئي�س «املحكمة» �أو للأمني العام �أن ي�أذن للباحثني القائمني بعمل
ذو طابع �أكادميي بالإطالع على �أحكام التحكيم وغريها من الوثائق
ذات امل�صلحة العامة ،فيما عدا املذكرات واملالحظات والبيانات
وامل�ستندات املقدمة من الأطراف يف �إطار �إجراءات التحكيم.
	6ال يعطى هذا الإذن �إال �إذا تعهد امل�ستفيد منه باحرتام �سرية الوثائق
التي يتاح له االطالع عليها وباالمتناع عن ن�شر �أي �شئ مبني على
املعلومات التي تت�ضمنها قبل عر�ض الن�ص على الأمني العام
«للمحكمة» للموافقة عليه.
	7حتتفظ الأمانة العامة يف �أر�شيف املحكمة فيما يتعلق بكل ق�ضية حتال
�إىل التحكيم مبوجب «القواعد» بجميع �أحكام التحكيم ووثائق املهمة
وقرارات «املحكمة» وكذلك ُن�سخ من مرا�سالت الأمانة العامة.
	8يجوز �إتالف �أي م�ستندات �أو خماطبات �أو مرا�سالت مقدمة من
الأطراف �أو من املحكمني ما مل يتقدم �أي طرف �أو حمكم ،خالل
مهلة حتددها الأمانة العامة ،بطلب كتابي ال�سرتداد هذه امل�ستندات
و اخلطابات واملرا�سالت .وي�سدد ذلك املحكم �أو ذلك الطرف جميع
امل�صاريف والنفقات املرتتبة عن ا�سرتداد هذه امل�ستندات.
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املادة الثانية
م�شاركة �أع�ضاء حمكمة التحكيم الدولية يف التحكيم بغرفة التجارة الدولية
	1ال يحق للرئي�س �أو لأع�ضاء الأمانة العامة «للمحكمة» العمل حمكمني
�أو م�ست�شارين يف الدعاوى املعرو�ضة للتحكيم بغرفة التجارة الدولية.
	2ال يجوز «للمحكمة» �أن تعني نواب الرئي�س �أو �أع�ضاء «املحكمة»
حمكمني .غري �أنّه يجوز لطرف �أو �أكرث اقرتاح تكليفهم بهذه
املهام �أو مبوجب �أي �إجراء �آخر يتفق عليه الأطراف ،ب�شرط تثبيتهم
من املحكمة.
	3عندما يكون الرئي�س �أو �أحد نوابه �أو ع�ضو من �أع�ضاء «املحكمة»
�أو الأمانة العامة على عالقة ،ب�أ ّية �صفة كانت ،ب�إجراءات حتكيم
معرو�ضة على «املحكمة» يجب على هذا ال�شخ�ص ،مبجرد علمه بهذه
العالقة� ،إعالم الأمني العام «للمحكمة» بهذه العالقة.
	4يجب على هذا ال�شخ�ص عدم ح�ضور جل�سة «املحكمة» يف �أي وقت
تنظر فيه «املحكمة» يف الدعوى وال يجوز له �أن ي�شارك يف مناق�شات
�أو قرارات «املحكمة» يف هذا ال�ش�أن.
	5ال يجوز لهذا ال�شخ�ص �أن يتلقى �أية معلومات جوهرية تتعلق
بهذه الإجراءات.
املادة الثالثة
العالقات بني �أع�ضاء املحكمة واللجان الوطنية وجمموعات غرفة
التجارة الدولية
 1ي�ستق ّل �أع�ضاء «املحكمة» من واقع هذه ال�صفة ،عن اللجان الوطنية
وجمموعات غرفة التجارة الدولية التي اقرتحت �أن يع ّينهم املجل�س
العاملي لغرفة التجارة الدولية.
	2ف�ضال عن ذلك ،يلتزم �أع�ضاء «املحكمة» �إزاء اللجان الوطنية
واملجموعات املذكورة بحفظ �سرية �أ ّية معلومات متعلقة بالدعاوى
املحددة التي اطلعوا عليها ب�صفتهم �أع�ضاء يف «املحكمة» �إال �إذا
طلب منهم رئي�س «املحكمة»� ،أو نائب من نوابه مرخ�ص له من
الرئي�س� ،أو الأمني العام� ،إبالغ معلومات حمددة �إىل جلانهم
الوطنية �أو جمموعاتهم.
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املادة الرابعة
جلنة املحكمة
	1ت�شكل «املحكمة» «جلنة املحكمة» («اللجنة») عم ًال بالبند ( )4من
املادة الأوىل من «القواعد» واملادة اخلام�سة من امللحق الأ ّول.
	2تت�ألف «اللجنة» من رئي�س وع�ضوين على الأقل .وير�أ�س «اللجنة»
رئي�س املحكمة .يجوز للرئي�س عند غيابه� ،أو بناء على طلبه� ،أن
يكلف �أحد نوابه �أو �أن يكلف ،يف ظل ظروف ا�ستثنائية ،ع�ضو ًا �آخر
من �أع�ضاء «املحكمة» برئا�سة «اللجنة».
	3تعني «املحكمة» ع�ضوي اللجنة الآخرين من بني نواب الرئي�س �أو من
بني �أع�ضاء «املحكمة» الآخرين .وتعني املحكمة يف كل جل�سة كاملة
الأع�ضاء الأع�ضاء املكلفني بح�ضور اجتماعات «اللجنة» التي �ستُعقد
قبل اجلل�سة املوالية «للمحكمة» بكامل �أع�ضائها.
	4جتتمع «اللجنة» بنا ًء على دعوة من رئي�سها ،و ُيعد الن�صاب مكتم ًال
بح�ضور ع�ضوين.
�(	5أ)		 حتدد «املحكمة» القرارات التي يجوز «للجنة» اتخاذها.
	(ب)	تُتخذ قرارات «اللجنة» بالإجماع.
	(ج)	�إذا تعذر على «اللجنة» اتخاذ قرار �أو ر�أت االمتناع عن
اتخاذه ،حتيل امل�س�ألة �إىل �أول جل�سة قادمة «للمحكمة» بكامل
�أع�ضائها ،م�صحوبة ب�أية اقرتاحات تراها منا�سبة.
	(د)	تُرفع قرارات «اللجنة» �إىل «املحكمة» يف جل�ستها املوالية
بكامل �أع�ضائها.
	6لغر�ض �إجراءات معج ّلة ووفقـا لأحكـام املــادة  )4( 1من القواعد
واملادة  5من امللحق الأول ،يجــوز للمحكـمــة ب�صـفة �إ�ستثنائية
ت�شكيل جلنة تت�ألف من ع�ضو واحد.ال تنطبق املادتني ،)2(4
 ،)5(4 ،)4(4 ،)3(4الفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) ،من هذا
امللحق الثاين.
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املادة اخلام�سة
الأمانة العامة للمحكمة
	1يف حالة غياب الأمني العام �أو بنا ًء على طلبه ،يقوم نائب الأمني العام
و�/أو امل�ست�شار العام مببا�شرة �سلطة �إحالة الدعاوى �إىل «املحكمة»
وتثبيت املحكمني وامل�صادقة على نُ�سخ �أحكام التحكيم واملطالبة
بت�سديد دفعة مقدمة م�ؤقتة كما هو من�صو�ص عليه على التوايل يف
البند ( )3من املادة ال�ساد�سة ،والبند ( )2من املادة الثالثة ع�شرة،
والبند ( )2من املادة اخلام�سة والثالثني ،والبند ( )1من املادة
ال�سابعة والثالثني من «القواعد» .وكذلك تطبيق الإجراء املن�صو�ص
عليه يف البند ( )6من املا ّدة ال�سابعة والثالثني.
	2يجوز للأمانة العامة ،مبوافقة «املحكمة» �أن ت�صدر مالحظات
وغريها من الوثائق لتزويد الأطراف واملحكمني باملعلومات �أو كلما
ر�أت ذلك �ضروري ًا حل�سن �إدارة �إجراءات التحكيم.
	3يجوز �إن�شاء مكاتب للأمانة العامة خارج مقر غرفة التجارة الدولية.
وحتتفظ الأمانة العامة بقائمة املكاتب املع ّينة من قبل الأمني العام.
ويجوز تقدمي طلبات التحكيم �إىل الأمانة العامة يف � ّأي من مكاتبها،
كما يجوز للأمانة العامة �أداء وظائفها طبق ًا «للقواعد» يف � ّأي من
مكاتبها ،وفق ًا لتعليمات الأمني العام �أو نائبه �أو امل�ست�شار العام.
املادة ال�ساد�سة
تدقيق �أحكام التحكيم
عند تدقيق «املحكمة» مل�شاريع �أحكام التحكيم طبق ًا للمادة الرابعة
والثالثني من «القواعد» تراعي املحكمة بقدر الإمكان متطلبات القانون
الآمرة املعمول بها مبق ّر التحكيم.
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املادة الأوىل
الدفعة املقدمة على ح�ساب م�صاريف التحكيم
	1يجب �أن ُيرفق بكل طلب للبدء يف التحكيم مبوجب «القواعد» ر�سوم
ت�سجيل مببلغ وقدره  5,000دوالر �أمريكي .ويكون هذا املبلغ غري
قابل لال�سرتداد و ُيعترب جزء ًا من ن�صيب املدعي يف الدفعة املقدمة
على ح�ساب م�صاريف التحكيم.
	2ال تتجاوز عادة الدفعة املقدمة امل�ؤقتة التي يحددها الأمني العام طبق ًا
للبند ( )1من املادة ال�سابعة والثالثني من «القواعد» جمموع النفقات
الإدارية لغرفة التجارة الدولية واحلد الأدنى للر�سوم والأتعاب (كما
هو مبني يف اجلداول املبينة �أدناه) الذي ُيحت�سب ا�ستناد ًا �إىل مبلغ
املطالبة ونفقات هيئة التحكيم املتوقعة القابلة لال�سرتداد الناجتة
عن �إعداد وثيقة املهمة �أو �إنعقاد جل�سة �إدارة الدعوى .و�إذا تعذر
احت�ساب هذا املبلغ يحدد الأمني العام ب�صورة تقديرية الدفعة
املقدمة امل�ؤقتة .و ُيعترب ما يدفعه املدعي جزء ًا من ن�صيبه من الدفعة
املقدمة على ح�ساب امل�صاريف التي حتددها «املحكمة».
	3يتعني على هيئة التحكيم  -ب�صفة عامة  -وفق ًا للبند ( )6من املادة
ال�سابعة والثالثني من «القواعد» �أن تبا�شر فقط النظر يف الطلبات
الأ�صلية واملقابلة التي ُ�سد ّدت ب�ش�أنها كامل الدفعة املق ّدمة على
ح�ساب امل�صاريف.
	4ت�شمل الدفعة املقدمة على ح�ساب امل�صاريف التي حتددها
«املحكمة» طبق ًا للبند (� )2أو البند ( )4من املادة ال�سابعة والثالثني
من «القواعد» �أتعاب املحكم �أو املحكمني ( ُي�شار �إليهم فيما بعد
با�سم «حم ِّكم») ،و�أية نفقات للمح ِّكم تتعلق بالتحكيم ،والنفقات
الإدارية لغرفة التجارة الدولية.
	5يلتزم كل طرف بدفع ح�صته من املبلغ الإجمايل للدفعة املقدمة على
ح�ساب امل�صاريف نقد ًا� ،إلاّ �أنه �إذا زادت ح�صة �أي طرف من الدفعة
املقدمة على ح�ساب امل�صاريف عن  500,000دوالر �أمريكي
(«مبلغ احلد الأدنى») ،يجوز لذلك الطرف تقدمي �ضمان بنكي
لتغطية هذه الزيادة .ويجوز للمحكمة تعديل مبلغ احلد الأدنى يف �أي
ٍ
وقت وفق ًا ل�سلطتها التقديرية.
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	6يجوز «للمحكمة» الإذن بت�سديد الدفعات املقدمة على ح�ساب
امل�صاريف �أو ح�صة �أي طرف من هذه الدفعات على �أق�ساط ،مع
مراعاة ال�شروط التي تراها «املحكمة» منا�سبة ،مبا يف ذلك ت�سديد
النفقات الإدارية الإ�ضافية اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية.
�	7إذا �سدد �أحد الأطراف ن�صيبه كام ًال من الدفعة املقدمة على
ح�ساب امل�صاريف التي حددتها «املحكمة» جاز له ،وفقا للبند ()5
من املادة ال�سابعة والثالثني من «القواعد»� ،أن ي�سدد اجلزء غري
املدفوع من الدفعة املقدمة امل�ستحقة على الطرف املتخلف يف �صورة
�ضمان بنكي.
	8عندما حتدد «املحكمة» دفعات مقدمة منف�صلة على ح�ساب
امل�صاريف طبق ًا للبند ( )3من املادة ال�سابعة والثالثني من
«القواعد» يتعني على الأمانة العامة �أن تطلب من كل طرف دفع قيمة
الدفعة املقدمة املتعلقة بطلبه �أو طلباته.
�	9إذا نتج عن حتديد دفعات مقدمة منف�صلة على ح�ساب امل�صاريف
�أن جتاوز قيمة الدفعة املقدمة املنف�صلة املحددة مقابل طلب � ٍأي من
الطرفني ن�صف القيمة الإجمالية للدفعة املقدمة العامة املحددة
�سلفًا (بالن�سبة لنف�س الطلبات املقابلة حمل الدفعات املنف�صلة)
فيجوز تغطية قيمة هذه الزيادة عن طريق تقدمي �ضمان بنكي ،و�إذا
زادت قيمة الدفعة املقدمة املنف�صلة الحقًا ،يجب �سداد ن�صف قيمة
الزيادة على الأقل نقد ًا.
	10حتدد الأمانة العامة ال�شروط التي حتكم جميع ال�ضمانات امل�صرفية
التي قد يقدمها الأطراف طبقًا للن�صو�ص ال�سابقة.
	11كما هو من�صو�ص عليه يف البند ( )5من املادة ال�سابعة والثالثني من
«القواعد» ،يجوز �إعادة تعديل الدفعة املقدمة على ح�ساب امل�صاريف
يف �أي مرحلة من مراحل التحكيم ،وخا�صة بغر�ض الأخذ بعني
االعتبار التغريات يف املبلغ املتنازع عليه �أو التغريات يف مبلغ النفقات
املُقدرة اخلا�صة باملحكم� ،أو ال�صعوبة املتزايدة �أو التعقيد املتنامي
لإجراءات التحكيم.
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	12قبل البدء يف �أي اجـراءات ا�سـتعانة بخــرباء ت�أمــر بها هــيئة
التحـكيم ،يلتزم الأطراف� ،أو �أحد منهم ،ب�سداد دفعة مقدمة على
ح�ساب امل�صاريف حتددها هيئة التحكيم وتكون كافية لتغطية
الأتعاب والنفقات املتوقعة اخلا�صة باخلبري كما حتددها هيئة
التحكيم .ويتعني على هيئة التحكيم الت�أكد من ت�سديد الأطراف
لهذه الأتعاب والنفقات.
	13ال تنتج عن املبالغ امل�سددة كدفعات مقدمة على ح�ساب امل�صاريف
�أية فوائد بالن�سبة للأطراف �أو للمحكم.
املادة الثانية
امل�صاريف والر�سوم والأتعاب
	1دون الإخــالل مبا ورد يف البنــد ( )2من املادة الثامنة والثــالثني من
«القواعد» ،حتدد «املحكمة» الأتعاب اخلا�صة باملحكم ا�ستناد ًا �إىل
اجلـداول املبينة �أدناه �أو وفق ـ ًا ملا تقــدره �إذا مل يكن املبلغ املتنازع
عليه حمدد ًا.
	2ت�أخذ «املحكمة» بعني االعتبار عند حتديدها �أتعاب املحكم اجتهاد
املحكم ،وكفاءته ،والوقت الذي يق�ضيه ،و�سرعة الإجراءات ،ومدى
تعقيد املنازعة واحرتامه لتوقيت تقدمي م�شروع حكم التحكيم،
بحيث ت�صل «املحكمة» �إىل حتديد مبلغ يقع �ضمن احلدود املو�ضوعة،
�أو مبلغ يزيد �أو ينق�ص عنها يف ظل ظروف ا�ستثنائية (البند ()2
من املادة الثامنة والثالثني من «القواعد»).
�	3إذا ُعر�ضت الدعوى لينظر فيها �أكرث من حمكم ،يكون «للمحكمة»
وفق ًا لتقديرها �أن تزيد املبلغ الإجمايل للأتعاب على �أال يتجاوز يف
الأحوال العادية ثالثة �أ�ضعاف �أتعاب حمكم واحد.
	4تنفرد «املحكمة» بتحديد �أتعاب ونفقات املحكم وفق ًا ملا تتطلبه
«القواعد»� .أية ترتيبات منف�صلة بني الأطراف واملحكمني بخ�صو�ص
الأتعاب هي ترتيبات خمالفة «للقواعد».
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	5حتدد «املحكمة» النفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية لكل دعوى
حتكيم ح�سب اجلداول الوارد �أدناه �أو وفقا لتقديرها �إذا كانت قيمة
املنازعة غري حمددة .ويف حالة �إتفق الأطراف على خدمات �إ�ضافية
�أو �إذا ما �إقت�ضت ذلك ظروف �إ�ستثنائية ،يجوز «للمحكمة» �أن حتدد
النفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية مببلغ �أدنى �أو �أعلى من
املبلغ الناجت عن تطبيق اجلدول ،على �أال تتجاوز عاد ًة احلد الأق�صى
الوارد باجلدول.
	6يجوز «للمحكمة» ،يف �أي وقت خالل التحكيم ،حتديد جزء م�ستحق
للدفع من النفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية والتي تتنا�سب مع
اخلدمات التي قدمتها «املحكمة» والأمانة العامة.
	7يجوز «للمحكمة» �أن تطلب ت�سديد نفقات �إدارية بالإ�ضافة �إىل
ٍ
ك�شرط لتعليق التحكيم
النفقات الواردة يف جدول النفقات الإدارية
بنا ًء على طلب الطرفني �أو �أحدهما وقبول الطرف الآخر لذلك.
�	8إذا مت �إنهاء التحكيم قبل �إ�صدار حكم حتكيم نهائي حتدد «املحكمة»
م�صاريف املحكمني و�أتعابهم والنفقات الإدارية لغرفة التجارة
الدولية وفقا لتقديرها ،مع الأخذ بعني االعتبار املرحلة التي بلغتها
�إجراءات التحكيم و�أ ّية ظروف �أخرى ذات �صلة.
ُ 	9ير ُّد �إىل الأطراف �أي مبلغ قاموا بت�سديده كدفعة مقدمة من ح�ساب
امل�صاريف والتي تعدت قيمته م�صاريف التحكيم التي حددتها
«املحكمة» ،مع الأخذ بعني االعتبار املبالغ املدفوعة.
	10يف حالة تقدمي طلب مبوجب البند ( )2من املادة ال�ساد�سة والثالثني
من «القواعد» �أو يف حالة الإحالة مبوجب البند ( )4من املادة
ال�ساد�سة والثالثني من «القواعد» ،يجوز «للمحكمة» �أن حتدد دفعة
مقدمة لتغطية الر�سوم والأتعاب والنفقات الإ�ضافية لهيئة التحكيم
والنفقات الإدارية الإ�ضافية لغرفة التجارة الدولية ،ولها �أن تعلق
�إر�سال هذا الطلب �إىل هيئة التحكيم على �أن تقوم ب�سداد هذه ال ُدفعة
املقدمة نقد ًا وبالكامل لغرفة التجارة الدولية .حتدد «املحكمة» وفق ًا
لتقديرها م�صاريف الإجراءات التي تعقب التقدم بطلب �أو �إحالة،
مبا يف ذلك �أية �أتعاب حمتملة للمحكم ونفقات �إدارية لغرفة التجارة
الدولية ،وقت اعتمادها احلكم اخلا�ص بهيئة التحكيم.
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	11يجوز للأمانة العامة �أن تطلب ت�سديد نفقات �إدارية بالإ�ضافة �إىل
النفقات املب َّينة يف جدول النفقات الإدارية مقابل �أي نفقات تن�ش�أ
فيما يتعلق ب�إحدى الطلبات وفق ًا للبند ( )5من املادة اخلام�سة
والثالثني من «القواعد».
�	12إذا �سبق التحكيم �إجراءات ت�سوية مبوجب قواعد الو�ساطة اخلا�صة
بغرفة التجارة الدولية يتم احت�ساب ن�صف قيمة النفقات الإدارية
لغرفة التجارة الدولية التي ُدفعت لتغطية تلك الإجراءات �ضمن
املبلغ املطلوب كنفقات �إدارية لغرفة التجارة الدولية نظري التحكيم.
	13ال ت�شمل املبالغ املدفوعة للمحكم �أي �ضريبة على القيمة امل�ضافة �أو
�أي �ضرائب �أو ر�سوم �أخرى تكون مفرو�ضة على �أتعاب املحكم .يلتزم
الأطراف بت�سديد هذه ال�ضرائب والر�سوم؛ غري � َأن م�س�ألة ا�سرتداد
هذه الر�سوم وال�ضرائب تبقى من امل�سائل اخلال�صة املرتوكة للمحكم
والأطراف.
	14يجـوز �أن تخـ�ضع �أي نـفـقات �إداريــة لغــرفة التجـارة الدولية
ل�ضريبة القيمة امل�ضافة �أو لر�سوم �أخرى ذات طبيعة مماثلة وفق ًا
للمعدل ال�سائد.
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املادة الثالثة
جداول امل�صاريف الإدارية و�أتعاب املح ِّكم
	1ي�سري العمل بجدويل امل�صاريف الإدارية و�أتعاب املحكم املبينان
�أدناه ،اعتبار ًا من غ ّرة يناير  2017على كل حتكيم يبد�أ يف هذا
التاريخ �أو بعده ،بغ�ض النظر عن ن�سخة «القواعد» املنطبقة على هذا
التحكيم.
	2حل�ساب امل�صاريف الإدارية لغرفة التجارة الدولية و�أتعاب املحكم،
يجب �أن تجُ مع املبالغ املح�سوبة لكل �شريحة متتالية لقيمة املنازعة،
�إال �أنه �إذا تعدى املبلغ املتنازع عليه  500مليون دوالر �أمريكي
فتحدد القيمة الإجمالية للم�صاريف الإدارية لغرفة التجارة الدولية
مببلغ ثابت مقداره  150,000دوالر �أمريكي.
	3ي�سري العمل بجداول امل�صاريف الإدارية و�أتعاب املح ّكم للإجراءات
املعج ّلة املبينة �أدناه اعتبارا من غـ ّرة مـار�س� /آذار  2017فيما يتعلق
بكافة �أعمال التحكيم التي بد�أت يف هذا التاريخ �أو بعده ،ب�صرف
النظر عن �صيغة القواعد التي تنطبق على هذا التحكيم .عند اتفاق
الطرفان على الإجراء املعجل وفقا للمادة  ،)2( 30الفقرة الفرعية
املعجل.
(ب)� ،سيتم تطبيق اجلداول
اخلا�صة بالإجراء ّ
ّ
	4تُ�سدد كافة املبالغ التي حتددها «املحكمة» �أو التي تحُ دد وفق ًا لأي
ملحق من ملحقات «القواعد» بالدوالر الأمريكي ما مل مينع القانون
ذلك �أو تقرره حمكمة �أخرى ،ويف هذه احلالة يجوز لغرفة التجارة
الدولية تطبيق جدول خمتلف وترتيبات خمتلفة لدفع الر�سوم
والأتعاب بعملة �أخرى.
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50,000

� 50,001إىل 100,000

� 100,001إىل 200,000

� 200,001إىل 500,000

� 500,001إىل 1,000,000

� 1,000,001إىل 2,000,000

� 2,000,001إىل 5,000,000

� 5,000,001إىل 10,000,000

حتى

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

�أكرث من

(�أ) النفقات الإدارية

(ب) �أتعاب املح ِّكم

%0.25

500,000,000

قيمة املنازعة (بالدوالر الأمريكي)

 5,000دوالر �أمريكي

%1.53

%2.72

%2.25

%1.62

%0.788

%0.46

� 10,000,001إىل 30,000,000

� 30,000,001إىل 50,000,000

� 50,000,001إىل 80,000,000

� 80,000,001إىل 500,000,000

قيمة املنازعة
(بالدوالر الأمريكي)

حتى

من

من

من

من

من

من

من

%0.10

%0.09

%0.01

%0.0123

 150,000دوالر �أمريكي

النفقات

50,000

� 50,001إىل 100,000

� 100,001إىل 200,000

� 200,001إىل 500,000

� 500,001إىل 1,000,000

� 1,000,001إىل 2,000,000

� 2,000,001إىل 5,000,000

� 5,000,001إىل 10,000,000

من

من

من

من

من

�أكرث من

الإدارية*

%0.1280

500,000,000

احلد الأدنى
 3,000دوالر �أمريكي
%2.6500
%1.4310
%1.3670
%0.9540
%0.6890
%0.3750

� 10,000,001إىل 30,000,000

� 30,000,001إىل 50,000,000

� 50,000,001إىل 80,000,000

� 80,000,001إىل 100,000,000

� 100,000,001إىل 500,000,000

الأتعاب**
احلد الأق�صى

%18.0200
%13.5680
%7.6850
%6.8370
%4.0280
%3.6040
%1.3910
%0.9100

%0.0640
%0.0590
%0.0330
%0.0210
%0.0110
%0.0100

%0.1570

%0.2280

%0.2410

%0.1150
%0.0580

* لغر�ض التو�ضيح فقط ،ي�شري اجلدول الوارد بال�صفحة � 57إىل النفقات الإدارية الناجتة
بالدوالر الأمريكي عندما تتم احل�سابات بطريقة �سليمة.

%0.0400
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** لغر�ض التو�ضيح فقط ،ي�شري اجلدول الوارد بال�صفحة � 58إىل نطاق الر�سوم والأتعاب الناجت بالدوالر الأمريكي عندما تتم
احل�سابات بطريقة �سليمة.
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حتى

من

من

من

من

من

من

من

من

من

الـتـحـك ــيم

قيمة املنازعة

50,000

� 50,001إىل 100,000

� 100,001إىل 200,000

� 200,001إىل 500,000

� 500,001إىل 1,000,000

� 1,000,001إىل 2,000,000

� 2,000,001إىل 5,000,000

� 5,000,001إىل 10,000,000

� 10,000,001إىل 30,000,000

من

(بالدوالر الأمريكي)

5,000

5,000

5,765

8,485

15,235

23,335

31,215

45,015

57,515

� 30,000,001إىل 50,000,000

� 50,000,001إىل 80,000,000

(بالدوالر الأمريكي)

(�أ) النفقات الإدارية*

 %1.53 +من مبلغ وقدره �أكرث من 50,000

 %2.72 +من مبلغ وقدره �أكرث من 100,000

 %2.25 +من مبلغ وقدره �أكرث من 200,000

 %1.62 +من مبلغ وقدره �أكرث من 500,000

 %0.788 +من مبلغ وقدره �أكرث من 1,000,000

 %0.46 +من مبلغ وقدره �أكرث من 2,000,000

 %0.25 +من مبلغ وقدره �أكرث من 5,000,000

 %0.10 +من مبلغ وقدره �أكرث من 10,000,000

77,515

من

95,515

� 80,000,001إىل 500,000,000

 %0.01 +من مبلغ وقدره �أكرث من 50,000,000

98,515

 %0.09 +من مبلغ وقدره �أكرث من 30,000,000

 %0.0123 +من مبلغ وقدره �أكرث من 80,000,000

*
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�أكرث من 500,000,000

150,000
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قيمة املنازعة

(بالدوالر الأمريكي)
احلد الأدنى

 %2.6500 +من مبلغ وقدره �أكرث من 50,000

 %1.4310 +من مبلغ وقدره �أكرث من 100,000

 %1.3670 +من مبلغ وقدره �أكرث من 200,000

 %0.9540 +من مبلغ وقدره �أكرث من 500,000

 %0.6890 +من مبلغ وقدره �أكرث من 1,000,000

 %0.3750 +من مبلغ وقدره �أكرث من 2,000,000

3,000

3,000

4,325

5,756

9,857

14,627

21,517

39,167

50,000

� 50,001إىل 100,000

� 100,001إىل 200,000

� 200,001إىل 500,000

� 500,001إىل 1,000,000

� 1,000,001إىل 2,000,000

� 2,000,001إىل 5,000,000

� 5,000,001إىل 10,000,000

� 10,000,001إىل 30,000,000

حتى

من

من

من

من

من

من

من

من

(ب) �أتعاب املح ِّكم*

9,010
15,794
23,479
43,990
64,130
100,170

32,767

(بالدوالر الأمريكي)

احلد الأق�صى
 %18.0200من قيمة املنازعة
 %13.5680 +من مبلغ وقدره �أكرث من 50,000
 %7.6850 +من مبلغ وقدره �أكرث من 100,000
 %6.8370 +من مبلغ وقدره �أكرث من 200,000
 %4.0280 +من مبلغ وقدره �أكرث من 500,000
 %3.6040 +من مبلغ وقدره �أكرث من 1,000,000
 %1.3910 +من مبلغ وقدره �أكرث من 2,000,000

 %0.1280 +من مبلغ وقدره �أكرث من 5,000,000

من

من

من

من

 %0.0640 +من مبلغ وقدره �أكرث من 10,000,000

� 30,000,001إىل 50,000,000

� 50,000,001إىل 80,000,000

� 80,000,001إىل 100,000,000

� 100,000,001إىل 500,000,000

141,900

51,967

63,767

77,867

187,400

 %0.0590 +من مبلغ وقدره �أكرث من 30,000,000

 %0.0330 +من مبلغ وقدره �أكرث من 50,000,000

73,667

 %0.9100 +من مبلغ وقدره �أكرث من 5,000,000

281,200

 %0.0210 +من مبلغ وقدره �أكرث من 80,000,000

 %0.0110 +من مبلغ وقدره �أكرث من 100,000,000

 %0.2410 +من مبلغ وقدره �أكرث من 10,000,000

 %0.2280 + 235,600من مبلغ وقدره �أكرث من 30,000,000
 %0.1570 +من مبلغ وقدره �أكرث من 50,000,000

351,300

 %0.0580 +من مبلغ وقدره �أكرث من 100,000,000

 %0.1150 + 328,300من مبلغ وقدره �أكرث من 80,000,000

*

انظر �صفحة .56

�أكرث من 500,000,000

121,867

 %0.0100 +من مبلغ وقدره �أكرث من 500,000,000

 %0.0400 + 583,300من مبلغ وقدره �أكرث من 500,000,000
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(ب) �أتعاب املحكم

الأتعاب (**)

الـتـحـك ــيم

(�أ) النفقات الإدارية

(بالدوالر الأمريكي)

(النفقات الإدارية)

*

املبلغ حمل املنازعة (بالدوالر الأمريكي)
احلد الأدنى

احلد الأق�صى

حتى

حتى

50,000

من

50,000

 2.400دوالر �أمريكي

� 50,001إىل 100,000

 5,000دوالر �أمريكي

%14.4160

%2.1200

من

%10.8544

من

من

� 100,001إىل 200,000

� 50,001إىل 100,000
%1.1448

%1.53

%6.1480

من

من

� 200,001إىل 500,000

� 100,001إىل 200,000
%1.0936

%2.72

%5.4696

من

من

� 200,001إىل 500,000

� 500,001إىل 1,000,000

%2.25
%0.7632

من

%3.2224

� 500,001إىل 1,000,000

من

%1.62

� 1,000,001إىل 2,000,000

من

%0.5512

� 1,000,001إىل 2,000,000

%2.8832

%0.788

من

من

من

من

من

� 2,000,001إىل 5,000,000

� 5,000,001إىل 10,000,000

� 10,000,001إىل 30,000,000

� 30,000,001إىل 50,000,000

� 50,000,001إىل 80,000,000

� 2,000,001إىل 5,000,000

%0.01

%0.3000

%0.46

%0.25

%0.10

%0.09

%1.1128

من

من

من

من

� 10,000,001إىل 30,000,000

� 30,000,001إىل 50,000,000

� 50,000,001إىل 80,000,000

� 5,000,001إىل 10,000,000
%0.0512
%0.0472
%0.0264

%0.1024

%0.1256

%0.7280
%0.1928
%0.1824

من

من
%0.0088
%0.0080

� 80,000,001إىل 100,000,000
%0.0320

%0.0168
%0.0464

%0.0920

� 80,000,001إىل 500,000,000

�أكرث من 500,000,000

%0.0123

 150,000دوالر �أمريكي

� 100,000,001إىل 500,000,000

�أكرث من 500,000,000

من

(*) لأغرا�ض الإي�ضاح فقط ،يبني اجلدول الوارد بال�صفحة  60النفقات الإدارية الناجتة
بالدوالر الأمريكي عند �إجراء العمليات احل�سابية ال�صحيحة.

(**) لأغرا�ض الإي�ضاح فقط ،يبني اجلدول الوارد بال�صفحة  61نطاق الر�سوم /الأتعاب الناجتة بالدوالر الأمريكي عند �إجراء
العمليات احل�سابية ال�صحيحة.
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قيمة املنازعة

50,000

� 50,001إىل 100,000

� 100,001إىل 200,000

حتى

من

من

من

من

(بالدوالر الأمريكي)

5,000

5,000

5,765

� 200,001إىل 500,000

� 500,001إىل 1,000,000

(بالدوالر الأمريكي)

(�أ) النفقات الإدارية*

 %1.53 +من مبلغ وقدره �أكرث من 50,000

 %2.72 +من مبلغ وقدره �أكرث من 100,000

8,485

من

من

من

من

من

من

من

15,235

� 1,000,001إىل 2,000,000

� 2,000,001إىل 5,000,000

� 5,000,001إىل 10,000,000

� 10,000,001إىل 30,000,000

� 30,000,001إىل 50,000,000

� 50,000,001إىل 80,000,000

� 80,000,001إىل 500,000,000

 %1.62 +من مبلغ وقدره �أكرث من 500,000

23,335

31,215

45,015

57,515

77,515

95,515

98,515

 %2.25 +من مبلغ وقدره �أكرث من 200,000

 %0.788 +من مبلغ وقدره �أكرث من 1,000,000

 %0.46 +من مبلغ وقدره �أكرث من 2,000,000

 %0.25 +من مبلغ وقدره �أكرث من 5,000,000

 %0.10 +من مبلغ وقدره �أكرث من 10,000,000

 %0.09 +من مبلغ وقدره �أكرث من 30,000,000

 %0.01 +من مبلغ وقدره �أكرث من 50,000,000

 %0.0123 +من مبلغ وقدره �أكرث من 80,000,000

*
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�أكرث من 500,000,000
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(بالدوالر الأمريكي)
احلد الأدنى

 %2.1200 +من مبلغ وقدره �أكرث من 50,000

 %1.1448 +من مبلغ وقدره �أكرث من 100,000

 %1.0936 +من مبلغ وقدره �أكرث من 200,000

2,400

2,400

3,460

4,605

7,886

11,702

17,214

26,214

31,334

41,574

50,000

� 50,001إىل 100,000

� 100,001إىل 200,000

� 200,001إىل 500,000

� 500,001إىل 1,000,000

� 1,000,001إىل 2,000,000

� 2,000,001إىل 5,000,000

� 5,000,001إىل 10,000,000

� 10,000,001إىل 30,000,000

� 30,000,001إىل 50,000,000

� 50,000,001إىل 80,000,000

حتى

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

الـتـحـك ــيم

قيمة املنازعــة

18,783

 %0.7632 +من مبلغ وقدره �أكرث من 500,000

 %0.5512 +من مبلغ وقدره �أكرث من 1,000,000

 %0.3000 +من مبلغ وقدره �أكرث من 2,000,000

 %0.1024 +من مبلغ وقدره �أكرث من 5,000,000

 %0.0512 +من مبلغ وقدره �أكرث من 10,000,000

 %0.0472 +من مبلغ وقدره �أكرث من 30,000,000

51,014

� 80,000,001إىل 100,000,000

� 100,000,001إىل 500,000,000

(بالدوالر الأمريكي)

7,208
12,635

35,192
51,304
80,136
113,520
149,920
188,480

 %0.0264 +من مبلغ وقدره �أكرث من 50,000,000

58,934

62,294

(ب) �أتعاب املح ِّكم*
احلد الأق�صى
 %14.4160من قيمة املنازعة
 %10.8544 +من مبلغ وقدره �أكرث من 50,000
 %6.1480 +من مبلغ وقدره �أكرث من 100,000
 %5.4696 +من مبلغ وقدره �أكرث من 200,000
 %3.2224 +من مبلغ وقدره �أكرث من 500,000
 %2.8832 +من مبلغ وقدره �أكرث من 1,000,000
 %1.1128 +من مبلغ وقدره �أكرث من 2,000,000
 %0.7280 +من مبلغ وقدره �أكرث من 5,000,000
 %0.1928 +من مبلغ وقدره �أكرث من 10,000,000
 %0.1824 +من مبلغ وقدره �أكرث من 30,000,000

 %0.1256 + 224,960من مبلغ وقدره �أكرث من 50,000,000

 %0.0168 +من مبلغ وقدره �أكرث من 80,000,000

 %0.0088 +من مبلغ وقدره �أكرث من 100,000,000

97,494

281,040

 %0.0464 +من مبلغ وقدره �أكرث من 100,000,000

 %0.0080 +من مبلغ وقدره �أكرث من 500,000,000

 %0.0920 + 262,640من مبلغ وقدره �أكرث من 80,000,000

*
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�أكرث من 500,000,000

 %0.0320 + 466,640من مبلغ وقدره �أكرث من 500,000,000
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غرفة التجارة الدولية  -قواعد التحكيم
امللحق � - 4أ�ساليب �إدارة الدعاوى

فيما يلي �أمثلة تتع ّلق ب�أ�ساليب �إدارة الدعاوى التي ت�ستطيع هيئة التحكيم
والأطراف ا�ستخدامها للتحكم يف الوقت والتكلفة .التحكم املالئم يف
الوقت والتكلفة مهم يف جميع الدعاوى .يف الدعاوى الغري معقدة وقليلة
القيمة تزيد �أهمية م�ستوى �ضمان تنا�سب الوقت والنفقات مع ما هو على
املحك يف املنازعة.
�أ)	تق�سيم الإجراءات �أو �إ�صدار حكم حتكيم جزئي �أو �أكرث ب�ش�أن
امل�سائل الرئي�سية� ،إذا كان من املتوقع �أن ي�ؤدي ذلك �إىل ت�سوية �أكرث
فاعلية للق�ضية.
ب)	حتديد امل�سائل التي من املمكن ت�سويتها باالتفاق بني الأطراف �أو
خربائهم.
ج)	حتديد امل�سائل التي ُيف�صل فيها ا�ستناد ًا �إىل امل�ستندات فقط دون
االعتماد على الأدلة ال�شفهية �أو املرافعات القانونية يف اجلل�سة
املو�ضوعية.
د)	تقدمي الأدلة امل�ستندية:
	(	)1مطالبة الأطراف بتقدمي مذكراتهم م�شفوعة بامل�ستندات التي
ي�ستندون �إليها؛
	(	)2تفادي قدر الإمكان توجيه طلبات لتقدمي م�ستندات بغية
التحكم يف الوقت والتكلفة؛
	(	)3يف الدعاوى التي ُي َعد فيها توجيه طلبات لتقدمي م�ستندات
مالئم ًا ،يتعني �أن تقت�صر هذه الطلبات على امل�ستندات �أو �أنواع
امل�ستندات ذات ال�صلة واجلوهرية لنتيجة الدعوى؛
	(	)4حتديد ُمدد زمنية معقولة لتقدمي امل�ستندات؛
	(	)5ا�ستخدام جدول زمني لتقدمي امل�ستندات لتي�سري حل امل�سائل
املت�صلة بتقدمي امل�ستندات.
هـ)	احلد من طول ونطاق املذكرات املكتوبة و�أدلة ال�شهود املكتوبة
وال�شفهية (ك ًال من �شهود الواقع واخلرباء) تفادي ًا للتكرار وللرتكيز
على امل�سائل الرئي�سية.
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و)	ا�ستخدام املكاملات الهاتفية وامل�ؤمترات امل�صورة (فيديو كونفرن�س)
يف اجلل�سات الإجرائية وغريها من اجلل�سات التي ال يتعني فيها
احل�ضور ال�شخ�صي ،وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات التي ت�سمح
باالت�صال عرب �شبكة الإنرتنت بني الأطراف وهيئة التحكيم والأمانة
العامة «للمحكمة».
ز)	تنظيم اجتماع مع هيئة التحكيم قبل اجلل�سة املو�ضوعية ملناق�شة
ترتيبات اجلل�سة واالتفاق عليها ،وميكن لهيئة التحكيم �أن تلفت انتباه
الأطراف �إىل امل�سائل التي ترغب �أن ُير ِّكزوا عليها �أثناء اجلل�سة.
ح)	ت�سوية املنازعات:
	(�	)1إعالم الأطراف � ّأن لهم احلر ّية يف ت�سوية املنازعة �أو جز ًء منها
عن طريق التفاو�ض �أو ب�أ ّية طريقة من طرق الت�سوية الودية
للمنازعات ومنها ،على �سبيل املثال ،الو�ساطة مبوجب قواعد
الو�ساطة اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية؛
	(	)2يجوز لهيئة التحكيم �أن تتخذ خطوات تهدف �إىل تي�سري ت�سوية
املنازعة متى اتفق الأطراف وهيئة التحكيم على ذلك ،ب�شرط
بذل كل اجلهد للتحقق من قابلية �أي حكم حتكيم للتنفيذ قانو ًنا.
�أ�ساليب �إ�ضافية يف من�شور /مطبوعة لغرفة التجارة الدولية بعنوان:
«التحكم يف الوقت وامل�صاريف يف التحكيم».
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غرفة التجارة الدولية  -قواعد التحكيم
امللحق  - 5قواعد املحكم الطارئ

املادة الأوىل
طلب اتخاذ تدابري م�ستعجلة
	1يتعني على الطرف الذي يرغب يف اللجوء �إىل املحكم الطارئ
مبوجب املادة التا�سعة والع�شرين من قواعد حتكيم غرفة التجارة
الدولية («القواعد») �أن يتقدم بطلب التخاذ تدابري م�ستعجلة
(«طلب التدابري امل�ستعجلة») �إىل الأمانة العامة يف �أي من مكاتبها
املحددة يف «القواعد الداخلية» «للمحكمة» يف امللحق « 2للقواعد».
	2يجب �أن ُيق َّدم «طلب التدابري امل�ستعجلة» بنُ�سخ كافية لتزويد ك ّل طرف
بن�سخة بالإ�ضافة �إىل ن�سخة للمحكم الطارئ و�أخرى للأمانة العامة.
	3يجب �أن يت�ضمن «طلب التدابري امل�ستعجلة» املعلومات التالية:
	�أ)	ا�سم كل طرف كام ًال وو�صفه وعنوانه وغري ذلك من بيانات
االت�صال اخلا�صة به؛
ب)	اال�سم الكامل لأي �شخ�ص (�أ�شخا�ص) ميثل الطالب ،وعنوانه،
وبيانات االت�صال به الأخرى؛
ج)	و�صف للظروف التي �أف�ضت �إىل التقدم «بطلب اتخاذ التدابري
امل�ستعجلة» ،وو�صف للمنازعة املاثلة املُحالة �أو املُزمع �إحالتها
�إىل التحكيم؛
د) بيان بالتدابري امل�ستعجلة املطلوبة؛
هـ)	�أ�سباب تقدم الطالب التخاذ تدابري م�ؤقتة �أو حتفظية عاجلة ال
حتتمل االنتظار حلني ت�شكيل هيئة حتكيم؛
و)	�أي اتفاقيات ذات �صلة ،وبالأخ�ص اتفاق التحكيم؛
ز)	�أي اتفاق ب�ش�أن مقر التحكيم ،وقواعد القانون واجبة التطبيق،
�أو لغة التحكيم؛
ح)	�إثبات ت�سديد املبلغ امل�شار �إليه يف البند ( )1من املادة ال�سابعة
بهذا امللحق؛ و
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ط)	�أي «طلب حتكيم» و�أيـة مذكـرات مقدمة تتعلق باملنازعة ،والتي
�سبق تقدميها �إىل الأمانة العامة من �أي طرف من �أطراف
�إجراءات املحكم الطارئ قبل التقدم «بطلب التدابري امل�ستعجلة».
	يجوز �أن يحتوي «طلب التدابري امل�ستعجلة» على �أ ّية وثائق �أو
م�ستندات �أو معلومات �أخرى يعتربها الطالب مالئمة �أو قد ت ِ
ُ�ساهم
يف الفح�ص الفعال «لطلب التدابري الوقتية».
	4يجب �أن يحرر «طلب التدابري امل�ستعجلة» بلغة التحكيم �إذا كان
الأطراف قد اتفقوا عليها� ،أو بلغة اتفاق التحكيم يف حال مل يكن
الأطراف قد اتفقوا على لغة التحكيم.
�	5إذا ر�أى و�إىل احلد الذي يرى فيه رئي�س «املحكمة» («الرئي�س») -
ا�ستناد ًا �إىل املعلومات الواردة يف «طلب التدابري امل�ستعجلة» � -أن
«�أحكام املحكم الطارئ» تنطبق بالإ�شارة �إىل البند ( )5والبند ()6
من املادة التا�سعة والع�شرين من «القواعد» فعلى الأمانة العامة �أن
تر�سل ن�سخة من «طلب التدابري امل�ستعجلة» وامل�ستندات املرفقة به
�إىل الطرف الآخر للرد .و�أما يف احلالة التي يرى فيها «الرئي�س» غري
ذلك ،تبلغ الأمانة العامة الأطراف �أن �إجراءات املحكم الطارئ لن
تتم فيما يتعلق ببع�ض �أو جميع الأطراف وت ِ
ُر�سل ن�سخة من «طلب
التدابري امل�ستعجلة» �إليهم للعلم والإحاطة.
	6يجب �أن ُينهي «الرئي�س» �إجراءات املحكم الطارئ �إذا مل تت�سلم
الأمانة العامة «طلب التحكيم» من الطالب خالل � 10أيام من تلقيها
«طلب التدابري امل�ستعجلة»� ،إال �إذا قرر املحكم الطارئ �ضرورة
متديد هذه املهلة.
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امللحق  - 5قواعد املحكم الطارئ

املادة الثانية
تعيني املحكم الطارئ و�إر�سال امللف
	1يجب �أن ُيعينِّ «الرئي�س» املحكم الطارئ يف �أق�صر وقت ممكن ،وعادة
خالل يومني من ا�ستالم الأمانة العامة «طلب التدابري امل�ستعجلة».
	2ال يجوز تعيني املحكم الطارئ بعد �إر�سال امللف �إىل هيئة التحكيم
مبوجب املادة ال�ساد�سة ع�شرة من «القواعد» .يجب �أن يحتفظ
املحكم الطارئ املُعينَّ قبل �إر�سال امللف �إىل هيئة التحكيم ب�صالحية
�إ�صدار �أمر خالل املدة امل�سموح بها مبوجب البند ( )4من املادة
ال�ساد�سة من هذا امللحق.
	3يجب �أن تخطر الأمانة العامة فور تعيني املحكم الطارئ الأطراف بهذا
التعيني ،وت ِ
ُر�سل �إليه امللف .فيما بعد ،تُق َّدم جميع املرا�سالت املكتوبة
من الأطراف �إىل املحكم الطارئ مبا�شرة مع ن�سخة �إىل الطرف الآخر
ُر�سل �إىل الأمانة العامة ن�سخة من �أي
و�أخرى للأمانة العامة .يجب �أن ت َ
مرا�سالت مكتوبة من املحكم الطارئ �إىل الأطراف.
	4يجب �أن يكون املحكم الطارئ و�أن يظل  -حمايد ًا وم�ستق ًال عن
�أطراف املنازعة.
ُ 	5يو ِّقع املحكم الطارئ املحتمل قبل تعيينه على �إقرار يفيد قبوله
وتوافره وحيدته و�إ�ستقالليته .يجب �أن تقدم الأمانة العامة ن�سخة
من هذا الإقرار �إىل الأطراف.
	6ال يجوز للمحكم الطارئ �أن يكون حمكم ًا يف �أي حتكيم يتعلق
باملنازعة التّي �أف�ضت �إىل تقدمي «طلب التدابري امل�ستعجلة».
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املادة الثالثة
رد املحكم الطارئ
	1يجب تقدمي طلب رد املحكم الطارئ خالل ثالثة �أيام من ا�ستالم
الطرف طالب الرد �إخطار ًا بتعيني املحكم الطارئ �أو من تاريخ علم
هذا الطرف بالوقائع واملالب�سات التي ي�ستند �إليها طلب الرد �إذا كان
هذا التاريخ الحق ًا على ا�ستالم الإخطار امل�شار �إليه.
	2يجب �أن تف�صل «املحكمة» يف طلب الرد بعد �أن تتيح الأمانة العامة
الفر�صة للمحكم الطارئ والطرف الآخر �أو الأطراف الأخرى
للتعقيب كتاب ًة خالل فرتة زمنية منا�سبة.
املادة الرابعة
مكان �إجراءات املحكم الطارئ
�	1إذا اتفق الأطراف على مكان التحكيم ي�صبح هو مكان انعقاد
�إجراءات املحكم الطارئ  .يف حالة عدم اتفاق الأطراف ،يحدد
«الرئي�س» مكان انعقاد �إجراءات املحكم الطارئ دون امل�سا�س
بتحديد مكان التحكيم مبوجب البند ( )1من املادة الثامنة ع�شرة
من «القواعد».
	2يجوز عقد االجتماعات مع املحكم الطارئ عن طريق ح�ضور
الأ�شخا�ص بنف�سهم يف �أي مكان يعتربه املحكم مالئم ًا� ،أو عن
طريق امل�ؤمترات امل�صو ّرة (فيديو كونفرن�س) �أو الهاتف �أو و�سائل
االت�صاالت املماثلة.
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املادة اخلام�سة
الإجراءات
	1يجب �أن ي�ضع املحكم الطارئ اجلدول الزمني الإجرائي اخلا�ص
ب�إجراءات املحكم الطارئ يف �أق�صر وقت ممكن ،عادة بعد يومني
من �إر�سال امللف �إىل املحكم الطارئ مبوجب البند ( )3من املادة
الثانية من هذا امللحق.
	2يجـب �أن ينـفـذ املحـكم الطارئ الإجراءات بالطريقة التي يعتربها
مالئمة ،مع الأخذ بعني الإعتبار طبيعة «طلب التدابري امل�ستعجلة»
ومدى �إ�ستعجاله .يف جميع الأحوال ،يت�صرف املحكم الطارئ
بنزاهة وحيدة ويت�أكد من ح�صول كل طرف على فر�صة معقولة
لعر�ض دعواه.
املادة ال�ساد�سة
الأمر
	1وفق ًا للبند ( )2من املادة التا�سعة والع�شرين من «القواعد» ،يجب �أن
َي�صدر املحكم الطارئ يف �شكل �أمر («الأمر»).
	2يجب �أن يق ّرر املحكم الطارئ يف «الأمر» قبول «طلب التدابري امل�ستعجلة»
من عدمه طبقًا للبند ( )1من املادة التا�سعة والع�شرين من «القواعد»
كما يقرر ب�ش�أن اخت�صا�صه بالأمر باتخاذ «التدابري امل�ستعجلة».
	3يجب �أن ي�صدر «الأمر» كتاب ًة وتذكر فيه الأ�سباب التي ا�ستند �إليها،
ويجب �أن يكون م�ؤرخ ًا وموقع ًا من املحكم الطارئ .
َ 	4ي�ص ُدر «الأمر» يف مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا من تاريخ
�إر�سال امللف �إىل املحكم الطارئ مبوجب البند ( )3من املادة
الثانية من هذا امللحق .ويجوز «للرئي�س» متديد هذه املدة مبوجب
طلب م�سبب يتقدم به املحكم الطارئ � ،أو من تلقاء نف�سه �إذا قرر
«الرئي�س» �ضرورة ذلك.
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	5يتعني على املحكم الطارئ خالل املدة املحددة يف البند ( )4من
املادة ال�ساد�سة من هذا امللحق �أن ُي ِ
ر�سل «الأمر» �إىل الأطراف ،مع
�إر�سال ن�سخة �إىل الأمانة العامة ب�أي و�سيلة من و�سائل االت�صال التي
يجيزها البند ( )2من املادة الثالثة من «القواعد» والتي يرى املحكم
الطارئ �أنها تكفل اال�ستالم ال�سريع «للأمر».
	6ال يكون «الأمر» ملزم ًا للأطراف حال:
	�أ)	�إنهاء «الرئي�س» �إجراءات املحكم الطارئ مبوجب البند ( )6من
املادة الأوىل من هذا امللحق؛
ب)	قبول «املحكمة» طلب رد املحكم الطارئ مبوجب املادة الثالثة
من هذا امللحق؛
ج)	�إ�صدار هيئة التحكيم حكم التحكيم النهائي ،ما مل تقرر غري
ذلك �صراحة؛ �أو
د)	�سحب جميع الطلبات �أو �إنهاء التحكيم قبل �صدور حكم نهائي.
	7يجوز للمحكم الطارئ �أن يعلق «الأمر» على حتقق ال�شروط التي
يراها منا�سبة ،مبا يف ذلك طلب تقدمي �ضمان منا�سب.
	8بنا ًء على طلب م�سبب من �أحد الأطراف ومق ّدم قبل �إر�سال امللف
�إىل هيئة التحكيم وفق املادة ال�ساد�سة ع�شرة من «القواعد» ،يجوز
للمحكم الطارئ �أن ُيع َّدل �أو ُينهي �أو ُيبطل «الأمر».
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املادة ال�سابعة
م�صاريف �إجراءات املحكم الطارئ
	1يتعني على الطالب �أن ي�سدد مبلغ ًا قدره  40,000دوالر �أمريكي،
يتكون من  10,000دوالر �أمريكي للنفقات الإدارية لغرفة التجارة
الدولية و 30,000دوالر �أمريكي لأتعاب املحكم الطارئ ونفقاته.
ودون الإخالل بالبند ( )5من املادة الأوىل من هذا امللحق ،ال يتم
الإخطار «بطلب التدابري امل�ستعجلة» �إال بعد ا�ستالم الأمانة العامة
ملبلغ  40,000دوالر �أمريكي.
	2يجوز «للرئي�س» يف �أي وقت �أثناء �إجراءات املحكم الطارئ �أن يقرر
زيادة �أتعاب املحكم الطارئ �أو النفقات الإدارية لغرفة التجارة
الدولية على �أن يراعي ،من بني اعتبارات �أخرى ،طبيعة الدعوى
وطبيعة وحجم العمل الذي يقوم به املحكم الطارئ و«املحكمة»
و«الرئي�س» والأمانة العامة .و�إذا مل ي�سدد الطرف الذي تقدم «بطلب
التدابري امل�ستعجلة» الزيادة يف امل�صاريف خالل املهلة التي حددتها
الأمانة العامة ُيعترب «طلب التدابري امل�ستعجلة » م�سحوب ًا.
	3يجب �أن يحدد «الأمر» ال�صادر من املحكم الطارئ م�صاريف
�إجراءات املحكم الطارئ و ُيعينِّ �أي ًا من الأطراف الواجب عليه حتمل
هذه امل�صاريف �أو ن�سبة كل طرف يف هذه امل�صاريف.
	4ت�شمل م�صاريف �إجراءات املحكم الطارئ النفقات الإدارية لغرفة
التجارة الدولية ،و�أتعاب املحكم الطارئ ونفقاته ،وامل�صاريف
القانونية املعقولة وامل�صاريف الأخرى التي يتكبدها الأطراف من
�أجل ت�سيري �إجراءات املحكم الطارئ.
	5يف احلالة التي ال تُنفذ فيها �إجراءات املحكم الطارئ مبوجب البند
( )5من املادة الأوىل من هذا امللحق� ،أو �إذا �أُنهيت هذه الإجراءات
قبل �إ�صدار «�أمر» ،يجب �أن يحدد «الرئي�س» املبلغ الواجب �إعادته
�إىل الطالب� ،إن ُوجد .يف جميع احلاالت ال ُي�سرتد مبلغ 5,000
دوالر �أمريكي نظري النفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية.
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املادة الثامنة
قاعدة عامة
	1يجب �أن يكون «للرئي�س» �سلطة اتخاذ قرار ،ح�سب تقديره ،ب�ش�أن
كافة الأمور املتعلقة ب�إدارة �إجراءات املحكم الطارئ التي مل يتع َر�ض
لها الن�ص �صراحة يف هذا امللحق.
	2يف حالة غياب «الرئي�س» �أو بنا ًء على طلبه ،يكون لأي من نواب
«رئي�س» «املحكمة» �سلطة اتخاذ القرارات نيابة عنه.
	3يف كافة الأمور املتعلقة ب�إجراءات املحكم الطارئ التي مل يرد ب�ش�أنها
ن�ص �صريح يف هذا امللحق ،تلتزم «املحكمة» و«الرئي�س» واملحكم
الطارئ مبراعاة روح «القواعد» وهذا امللحق.
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املادة الأوىل
املعجل
تطبيق قواعد الإجراء ّ
	1ما مل تن�ص املادة الثالثون من قواعد التحكيم اخلا�صة بغرفة
التجارة الدولية («القواعد») وهذا امللحق ال�ساد�س على خالف
ذلك ،تنطبق «القواعد» على عملية حتكيم جتري مبوجب «قواعد
املعجل».
الإجراء ّ
	2املبلغ امل�شار �إليه يف البند ( )2من املادة الثالثني الفقرة الفرعية �أ)
من «القواعد» هو  2000000دوالر �أمريكي.
	3عند ا�ستالم «الرد على الطلب» وفقًا للمادة اخلام�سة من «القواعد»،
�أو عند انق�ضاء مهلة «الرد»� ،أو يف �أي وقت ذي �صلة بعد ذلك ،ودون
الإخالل بالبند ( )3من املادة الثالثني من «القواعد»� ،سوف تعلم
املعجل» يف
الأمانة العامة الأطراف بتطبيق «ن�صو�ص الإجراء ّ
الدعوى.
	4ويجوز �أن تقرر «املحكمة» ،يف �أي وقت �أثناء �إجراءات التحكيم من
تلـقاء نفـ�سـهـا �أو بنا ًء على طـلب �أحـد الأطراف ،وبعد الت�شـاور مع
املعجل»
هيئة التحكيم والأطــراف ،عــدم تطــبيق «ن�صـو�ص الإجـراء ّ
على الدعوى .ويف مثل هذه احلالة ت�ستمر هيئة التحكيم� ،إال �إذا
ر�أت «املحكمة» �أنه من املنا�سب ا�ستبدال و�/أو �إعادة ت�شكيل هيئة
التحكيم.
املادة الثانية
ت�شكيل هيئة التحكيم
	1يجوز «للمحكمة» تعيني حمكم منفرد ،على الرغم من �أي �أحكام
خمالفة باتفاق التحكيم.
	2يجوز للأطراف ت�سمية املحكم املنفرد خالل فرتة زمنية حتددها
الأمانة العامة .ويف حال عدم وجود هذه الت�سمية  ،تعني «املحكمة»
املحكم املنفرد يف �أق�صر وقت ممكن.
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املادة الثالثة
الإجراءات
	1ال تنطبق املادة الثالثة والع�شرون من «القواعد» على عملية حتكيم
املعجل».
جتري وفق «قواعد الإجراء ّ
	2بعد ت�شكيل هيئة التحكيم ،ال يجوز لأي من الأطراف تقدمي طلبات
جديدة ،ما مل ت�أذن له هيئة التحكيم بذلك ،التي تنظر يف طبيعة
هذه الطلبات اجلديدة ،واملرحلة احلالية يف عملية التحكيم ،وما
يرتتب على ذلك من تكاليف ،وغريها من الظروف ذات ال�صلة.
	3ينعقد اجتماع �إدارة النظر يف الدعوى وفقًا للمادة الرابعة والع�شرين
يوما بعد تاريخ �إحالة امللف لهيئة
من «القواعد» يف موعد �أق�صاه ً 15
التحكيم .ويجوز «للمحكمة» متديد هذه املدة بنا ًء على طلب م�سبب
من هيئة التحكيم �أو ببادرة منها �إذا قررت �ضرورة ذلك.
	4لهيئة التحكيم �سلطة تقديرية التخاذ مثل هذه التدابري الإجرائية
ح�سبما تراه منا�س ًبا .وعلى وجه اخل�صو�ص ،قد تقرر هيئة التحكيم،
بعد الت�شاور مع الأطراف ،عدم ال�سماح بطلبات تقدمي م�ستندات �أو
احلد من عدد وم َّدة ونطاق املذكرات و�أدلة ال�شهود املكتوبة (�شهود
الإثبات واخلرباء).
	5يجوز لهيئة التحكيم ،بعد الت�شاور مع الأطراف ،البت يف املنازعة
على �أ�سا�س امل�ستندات املق َّدمة من الأطراف فقط ،دون جل�سات
ا�ستماع �أو ا�ستجواب لل�شهود واخلرباء .وعند حتديد �إجراء جل�سة
ا�ستماع ،يجوز لهيئة التحكيم �إجراء ذلك عن طريق امل�ؤمترات
امل�ص ّورة (فيديو كونفرن�س) �أو الهاتف �أو و�سيلة ات�صال م�شابهة.
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املادة الرابعة
ا ُ
حلكم
�	1إن املهلة التي يجب لهيئة التحكيم �إ�صدار حكمها النهائي خاللها
هي �ستة �أ�شهر من تاريخ اجتماع �إدارة النظر يف الدعوى .ويجوز
للمحكمة متديد هذه املهلة وفقًا للبند ( )2من املادة احلادية
والثالثني من «القواعد».
	2حت َّدد �أتعاب هيئة التحكيم وفقًا جلداول النفقات الإدارية و�أتعاب
املعجل املبينة يف امللحق الثالث.
املحكم للإجراء ّ
املادة اخلام�سة
قاعدة عامة
املعجل غري املن�صو�ص عليها �صراح ًة
يف جميع امل�سائل املتعلقة بالإجراء ّ
يف هذا امللحق ،تت�صرف «املحكمة» وهيئة التحكيم تب ًعا لروح «القواعد»
وهذا امللحق.
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�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 »».
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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
إجراء
ل
ا
«ن�صو�ص
تطبيق
ّ
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
يجوز ا�ستخدام حتكيم غرفة التجارة الدولية كو�سيلة نهائية 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
الرجوع �إىل ال�شروط النموذجية املتعلقة بقواعد و�ساطة غرفة التجارة
الدولية (انظر ال�صفحات .)99 - 96
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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�شروط النموذجية اخلا�صة بتوليفات اخلدمات وغريها متاحة بعدة
لغات على املوقع الإلكرتوينwww.iccarbitration.org :
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غرفة التجارة الدولية  -قواعد الو�ساطة

املادة الأوىل
�أحكام متهيدية
	1يقوم املركز الدويل للت�سوية الودية للمنازعات («املركز») التابع
لغرفة التجارة الدولية ،وهو جهاز �إداري م�ستقل منبثق عن غرفة
التجارة الدولية ،على �إعمال «قواعد الو�ساطة» («قواعد الو�ساطة»)
اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية.
	2تن�ص «قواعد الو�ساطة» على تعيني طرف ثالث حمايد («الو�سيط»)
مل�ساعدة الأطراف على ت�سوية املنازعة القائمة بينهم.
	3يجب �أن تتم الو�ساطة مبوجب «قواعد الو�ساطة» ما مل يتفق الأطراف
على �إجراء خمتلف للت�سوية �أو على مزيج من �إجراءات الت�سوية،
على �أن يتم ذلك قبل تثبيت �أو تعيني «الو�سيط»� ،أو مبوافقتهُ .يعد
م�صطلح «الو�ساطة» كما هو م�ستخدم يف «قواعد الو�ساطة» �شام ًال
لهذا الإجراء �أو تلك الإجراءات اخلا�صة بالت�سوية ،و ُيعد م�صطلح
«الو�سيط» �شام ًال ال�شخ�ص املحايد الذي يقوم ب�إجراء �أو ب�إجراءات
الت�سوية .ي�شري م�صطلح «الإجراءات» كما هو م�ستخدم يف «قواعد
الو�ساطة»� ،أيا كان �إجراء الت�سوية املطبق� ،إىل العملية التي تبد�أ
بانطالق الإجراءات وتنتهي بانتهائها وفق ًا «لقواعد الو�ساطة».
	4يجوز �أن يتفق جميع الأطراف على تعديل �أي ن�ص من ن�صو�ص
«قواعد الو�ساطة» ب�شرط �أن يبقى ب�إمكان «املركز» �أن يقرر عدم
�إدارة «الإجراءات» �إذا ما اعترب وفق ًا لتقديره اخلا�ص �أن �أي تعديل
من هذا القبيل ال يتوافق مع روح «قواعد الو�ساطة» .يخ�ضع �أي اتفاق
على تعديل ن�صو�ص «قواعد الو�ساطة» ملوافقة «الو�سيط» �إذا ما مت
ذلك االتفاق يف �أي وقت بعد ت�أكيد «الو�سيط» �أو تعيينه.
«	5املركز» هو اجلهة الوحيدة املخولة ب�إدارة «الإجراءات» مبوجب
«قواعد الو�ساطة».
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ـيمــة
الـتــو�حسـ ـ ـك ــاط

املادة الثانية
البدء يف حالة وجود اتفاق على الإحالة �إىل «قواعد الو�ساطة»
	1يف حالة وجود اتفاق بني الأطراف على �إحالة منازعتهم للت�سوية
طبق ًا «لقواعد الو�ساطة» ،يتعني على الطرف �أو الأطراف الراغبة يف
بدء �إجراءات الو�ساطة طبق ًا «لقواعد الو�ساطة» تقدمي طلب مكتوب
من �أجل الو�ساطة («طلب الو�ساطة») �إىل «املركز» ،يجب �أن يت�ضمن
هذا الطلب ما يلي:
	�أ)	�أ�سماء وعناوين و�أرقام الهواتف وعناوين الربيد االلكرتوين و�أي
بيانات ات�صال �أخرى خا�صة ب�أطراف املنازعة و ب�أي �شخ�ص (�أو
�أ�شخا�ص) ميثلهم يف «الإجراءات»؛
ب)	و�صف ًا للمنازعة ،يت�ضمن � -إن �أمكن ذلك  -تقدير ًا لقيمتها؛
ج)	�أي اتفاق على اللجوء �إىل �إجراء ت�سوية �أخرى غري الو�ساطة،
�أو يف حالة عدم وجود مثل هذا االتفاق� ،أي اقرتاح ب�إجراء �آخر
للت�سوية قد يو ّد الطرف مقدم «طلب الو�ساطة» تقدميه؛
د)	�أي اتفاق حول املدد الزمنية املتعلقة بت�سيري الو�ساطة� ،أو يف
حالة عدم وجود مثل هذا االتفاق �أي اقرتاح يتعلق بهذا ال�ش�أن؛
هـ)	�أي اتفاق حول اللغة �أو اللغات التي �ستتم بها الو�ساطة� ،أو يف
حالة عدم وجود مثل هذا االتفاق� ،أي اقرتاح يتعلق بهذا ال�ش�أن؛
و)	�أي اتفاق ب�ش�أن مكان انعقاد � -أية اجتماعات فعلية� ،أو يف حالة
عدم وجود مثل هذا االتفاق� ،أي اقرتاح يتعلق بذلك املكان؛
ز)	�أي تر�شيح م�شرتك من جميع الأطراف «للو�سيط» �أو �أي اتفاق
بني جميع الأطراف ب�ش�أن �صفات «الو�سيط» الذي �سيتوىل
«املركز» تعيينه يف حالة عدم وجود تر�شيح م�شرتك� ،أو �أي
اقرتاح حول �صفات «الو�سيط» يف حالة عدم وجود هذا االتفاق؛
ح)	ن�سخة من �أي اتفاق كتابي مت مبقت�ضاه تقدمي «طلب الو�ساطة».
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	2يتعني على الطرف �أو الأطراف التي تتقدم «بطلب الو�ساطة» �أن تدفع
ر�سوم الت�سجيل املطلوبة مبوجب امللحق املرفق «بقواعد الو�ساطة»
هذه املعمول به يف تاريخ تقدمي «طلب الو�ساطة».
	3يجب على الطرف �أو الأطراف التي تتقدم «بطلب الو�ساطة» �أن
تر�سل ن�سخة منه يف نف�س الوقت �إىل جميع الأطراف الأخرى ،ما مل
يتم تقدميه با�شرتاك جميع الأطراف.
	4يتعني على «املركز» �أن ي�ؤكد كتابي ًا للأطراف ا�ستالمه «لطلب
الو�ساطة» ولر�سوم الت�سجيل.
	5يف حالة وجود اتفاق على الإحالة �إىل «قواعد الو�ساطة»ُ ،يعترب تاريخ
ت�سلم «املركز» » لطلب الو�ساطة» هو تاريخ بدء «الإجراءات» وذلك
جلميع الأغرا�ض .
�	6إذا اتفق الأطراف على �أن تبد�أ ُمدة ت�سوية املنازعة طبق ًا «لقواعد
الو�ساطة» من تاريخ تقدمي «طلب الو�ساطة» ف ُيعترب هذا التقدمي -
لغر�ض ح�صري يتعلق بتحديد نقطة بداية املُدة  -قد مت من تاريخ
�إقرار «املركز» با�ستالمه «طلب الو�ساطة» �أو لر�سوم الت�سجيل� ،أيهما
يحدث الحق ًا.
املادة الثالثة
البدء يف حالة عدم وجود اتفاق على الإحالة �إىل «قواعد الو�ساطة»
�	1إذا مل يتفق الأطراف على �إحالة املنازعة للت�سوية طبق ًا «لقواعد
الو�ساطة» ،ميـكن لأي طرف يرغب يف االقـرتاح على طرف �آخر
�إحــالة املنازعة للت�ســوية طبق ًا «لقواعد الو�ساطة» �أن يقوم بذلك
عن طـريق �إر�ســال «طلـب و�سـاطة» مكــتوب �إىل «املركز» يتــ�ضــمن
املعلومات املحــددة يف الفقرات الفرعــية (�أ �إىل ز) من البند ()1
من املادة الثانيـة .وعند ا�ســتالم «طلب الو�سـاطة» هذاُ ،يعلم
«املركز» جميع الأطراف الأخرى بهذا االقـرتاح وميكـنه م�ساعدة
الأطراف يف درا�سته.
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الــو�س ـ ــاط ــة

	2يتعني على الطرف �أو الأطراف التي تتقدم «بطلب الو�ساطة» �أن
ترفقه بدفع ر�سوم الت�سجيل املطلوبة مبوجب امللحق املرفق «بقواعد
الو�ساطة» هذه املعمول به يف تاريخ تقدمي «طلب الو�ساطة».
�	3إذا تو�صل الأطراف �إىل اتفاق حول �إحالة املنازعة القائمة بينهم
للت�سوية طبق ًا «لقواعد الو�ساطة» تبد�أ «الإجراءات» يف التاريخ الذي
ير�سل فيه «املركز» ت�أكيد ًا مكتوب ًا للأطراف مفاده �أنه قد مت التو�صل
لذلك االتفاق.
�	4إذا مل يتو�صل الأطراف �إىل اتفاق حول �إحالة املنازعة بينهم للت�سوية
طبقًا «لقواعد الو�ساطة» يف غ�ضون  15يوم ًا من تاريخ ا�ستالم
«املركز» «لطلب الو�ساطة» �أو يف غ�ضون تلك املهلة الإ�ضافية التي قد
يحددها «املركز» ب�شكل معقول فلن تبد�أ «الإجراءات».
املادة الرابعة
مكان ولغة (�أو لغات) الو�ساطة
	1يف حالة عدم اتفاق الأطراف ،يجوز «للمركز» حتديد مكان انعقاد
�أي اجتماع فعلي بني «الو�سيط» والأطراف �أو يجوز له �أن يدعو
«الو�سيط» �إىل القيام بذلك بنف�سه بعد �أن يكون «الو�سيط» قد مت
تثبيته �أو تعيينه.
	2يف حالة عدم اتفاق الأطراف ،يجوز «للمركز» حتديد اللغة �أو اللغات
التي �ست�ستخدم يف الو�ساطة �أو يجوز له �أن يدعو «الو�سيط» �إىل
القيام بذلك بنف�سه بعد �أن يكون «الو�سيط» قد مت تثبيته �أو تعيينه.
املادة اخلام�سة
اختيار الو�سيط
	1يجوز للأطراف  -جمتمعني  -ت�سمية (تر�شيح) «و�سيط» وتكون هذه
الت�سمية خا�ضع ًة للتثبيت من «املركز».
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�	2إذا مل يقم الأطراف  -جمتمعني  -بت�سمية (تر�شيح) «و�سيط»
يتوىل «املركز» بعد الت�شاور مع الأطراف تعيني «و�سيط» �أو اقرتاح
قائمة و�سطاء على الأطراف .يجوز للأطراف  -جمتمعني  -ت�سمية
«و�سيط» من القائمة املذكورة لت�أكيده من «املركز» ،ويف حالة الف�شل
يف ذلك ،يقوم «املركز» بتعيني «و�سيط».
	3يجب �أن يوقّع «الو�سيط» املحتمل ،قبل تعيينه �أو تثبيته� ،إقرار ًا يبني
قبوله و�إتاحته وحيدته و�إ�ستقالليته .يجب �أن يف�صح «الو�سيط»
املحتمل «للمركز» كتاب ًة عن �أية وقائع �أو مالب�سات من �ش�أنها �أن
ت�شكك يف �إ�ستقالليته من وجهة نظر الأطراف وكذلك عن �أية
ظروف من �ش�أنها �أن تثري �شكوك ًا معقولة حول حيدته .يجب �أن يبلغ
«املركز» بهذه املعلومات كتاب ًة �إىل الأطراف ويحدد لهم مهلة زمنية
لإبداء �أية مالحظات من جانبهم.
	4عند تثبيت الو�سيط» �أو تعيينه ،ي�أخذ «املركز» بعني االعتبار �صفات
«الو�سيط» املحتمل ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر جن�سيته
ومهاراته اللغوية وتدريبه وم�ؤهالته وخربته ،وكذلك مدى �إتاحته
وقدرته على �إدارة الو�ساطة وفق ًا «لقواعد الو�ساطة».
	5يف احلالة التي يقوم فيها «املركز» بتعيني «و�سيط» يجب �أن يتم التعيني
بناء على اقرتاح من �إحدى اللجان الوطنية �أو املجموعات التابعة
لغرفة التجارة الدولية� ،أو غري ذلك .يجب �أن يبذل«املركز» كل جهوده
املعقولة لتعيني «و�سيط» تتوفر فيه ال�صفات التي اتفق عليها جميع
الأطراف� ،إن وجدت� .إذا اعرت�ض �أي طرف على «الو�سيط» املعني
من «املركز» وقام ب�إخطار «املركز» وك ّل بق ّية الأطراف كتاب ًة مو�ضحا
�أ�سباب ذلك االعرتا�ض وذلك خالل  15يوم ًا من تاريخ ا�ستالم �إخطار
التعيني فيجب على «املركز» تعيني «و�سيط» �آخر.
	6بنا ًء على اتفاق جميع الأطراف ،يجوز للأطراف ت�سمية �أكرث من
«و�سيط» واحد �أو طلب تعيني �أكرث من «و�سيط» واحد من «املركز»
وفق ًا ملا تن�ص عليه «قواعد الو�ساطة» .يف الظروف املالئمة يجوز
«للمركز» �أن يقرتح على الأطراف تعيني �أكرث من «و�سيط» واحد.
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املادة ال�ساد�سة
الر�سوم وامل�صاريف
	1يجب �أن يت�ضمن «طلب الو�ساطة» املقدم من الطرف �أو الأطراف
ر�سوم الت�سجيل غري القابلة لال�سرتداد املطلوبة مبوجب البند
( )2من املادة الثانية �أو البند ( )2من املادة الثالثة من «قواعد
الو�ساطة» ،كما هو مبني يف امللحق املرفق بها .وال يتّم التعامل مع �أي
طلب ما مل تُرفق به ر�سوم الت�سجيل.
	2يجوز «للمركز» بعد ا�ستالمه «طلب و�ساطة» وفق ًا للمادة الثالثة �أن
يطلب من الطرف الذي تقدم به ت�سديد دفعة مقدمة على احل�ساب
لتغطية النفقات الإدارية «للمركز».
	3بعد بدء «الإجراءات» ،يجب �أن يطلب «املركز» من الأطراف ت�سديد
دفعة مقدمة على احل�ساب �أو �أكرث لتغطية نفقاته الإدارية ونفقات
و�أتعاب «الو�سيط» ،ح�سبما هو مبني يف امللحق املرفق.
	4يجوز «للمركز» �إيقاف �أو �إنهاء «الإجراءات» وفق ًا «لقواعد الو�ساطة»
�إذا مل يتم ت�سديد �أي دفعة مق ّدمة مطلوبة.
	5عند �إنهاء «الإجراءات» ،يقوم «املركز» بتحديد امل�صاريف الإجمالية
«للإجراءات» كما يقوم ،ح�سب الأحوال ،ب�إرجاع املبالغ الإ�ضافية
التّي مت ت�سديدها �إىل الأطراف �أو مطالبتهم بت�سديد املبالغ
امل�ستحقة املطلوبة وفق ًا «لقواعد الو�ساطة».
	6يتحمل الأطراف منا�صفة فيما بينهم كافة الدفعات املقدمة على
احل�ساب وامل�صاريف املحددة اخلا�صة «بالإجراءات» التي بد�أت
مبوجب «قواعد الو�ساطة» ما مل يتفقوا على خالف ذلك كتاب ًة،
غري �أنه يكون لأي طرف احلرية يف دفع ما مل يتم ت�سديده من تلك
الدفعات املقدمة على احل�ساب وامل�صاريف يف حالة تخ ّلف طرف
�آخر عن دفع ن�صيبه.
	7يتحمل �أي طرف م�س�ؤولية �أي نفقات �أخرى خا�صة به� ،إال �إذا اتفق
الأطراف على خالف ذلك.
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املادة ال�سابعة
الإ�ضطالع بالو�ساطة
	1يجب �أن يناق�ش «الو�سيط» والأطراف على وجه ال�سرعة طريقة
الو�ساطة.
	2عقب هذا النقا�ش ،يجب �أن يزود «الو�سيط» على وجه ال�سرعة
الأطراف مبذكرة مكتوبة لإطالعهم على طريقة الو�ساطة .ويوافق
كل طرف من واقع اتفاقه على �إحالة املنازعة للت�سوية طبق ًا «لقواعد
الو�ساطة» على امل�شاركة يف «الإجراءات» على الأقل �إىل حني يتلقى
مذكرة من «الو�سيط» �أو الإنهاء املبكر «للإجراءات» وفق ًا للبند ()1
من املادة الثامنة من «قواعد الو�ساطة».
	3عند �إن�شاء وت�سيري الو�ساطة  ،يجب �أن ي�سرت�شد «الو�سيط» برغبات
الأطراف ،كما يجب �أن يتعامل معهم بعدالة وحيدة.
	4يجب على كل طرف �أن يت�صرف بح�سن نية طوال �إجراءات الو�ساطة.
املادة الثامنة
�إنهاء الإجراءات
	1يجب �أن يتم �إنهاء «الإجراءات» التي بد�أت وفق ًا «لقواعد الو�ساطة»
مبقت�ضى ت�أكيد كتابي بالإنهاء ير�سله «املركز» �إىل الأطراف بعد
حدوث الأ�سبق مما يلي:
	�أ)	توقيع الأطراف على اتفاق ت�سوية؛
ب)	قيام �أي طرف ب�إخطار «الو�سيط» كتاب ًة ،يف �أي وقت بعد
ا�ستالمه ملذكرة «الو�سيط» امل�شار �إليها يف البند ( )2من املادة
ال�سابعة ،بقرار هذا الطرف عدم اال�ستمرار يف الو�ساطة؛
ج)	قيام «الو�سيط» ب�إخطار الأطراف كتاب ًة باكتمال الو�ساطة؛
د)	قيام «الو�سيط» ب�إخطار الأطراف كتاب ًة ب�أن الو�ساطة يف ر�أيه لن
ت�ؤدي �إىل ت�سوية املنازعة القائمة بني الأطراف؛
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هـ)	قيام «املركز» ب�إخطار الأطراف كتاب ًة بانتهاء �أية مدة حمددة
«للإجراءات» ،مبا يف ذلك �أي متديد لها؛
و)	قيام «املركز» ب�إخطار الأطراف كتاب ًة بعد مرور ما ال يقل عن
�سبعة �أيام من تاريخ ا�ستحقاق �أية مبالغ من طرف �أو �أكرث وفق ًا
«لقواعد الو�ساطة» بعدم ت�سديد هذه املبالغ؛ �أو
ز)	قيام «املركز» ب�إخطار الأطراف كتاب ًة ب�أنه ،ح�سب تقديره ،قد
وقع �إخفاق يف ت�سمية «و�سيط» �أو ب�أنه مل يكن بالإمكان ب�شكل
معقول تعيني «و�سيط».
	2يجب �أن يقوم «الو�سيط» ب�إخطار «املركز» على الفور بتوقيع الأطراف
على اتفاق ت�سوية �أو ب�أي �إخطار مر�سل �إليه �أو �صادر عنه وفق ًا
للفقرات الفرعية (ب �إىل د) من البند ( )1من املادة الثامنة ،كما
يتعني عليه تزويد «املركز» بن�سخة من �أي �إخطار من هذا القبيل.
املادة التا�سعة
ال�سرية
	1ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك وما مل يكن ذلك حمظور ًا
مبوجب القانون واجب التطبيق:
	�أ)	«الإجراءات» خا�صة و�سرية ،ولكن لي�س حقيقة �أنها حتدث �أو
حدثت �أو �سوف حتدث؛
ب)	يظل �أي اتفاق ت�سوية بني الأطراف �سري ًا ما مل يكن لأحد
الأطراف احلق يف الإف�صاح عنه �إىل احلد الذي يقت�ضيه
القانون واجب التطبيق �أو �إذا كان هذا الإف�صاح �ضروري ًا
لأغرا�ض تطبيق �أو تنفيذ هذا االتفاق.
	2ما مل يقت�ضي القانون واجب التطبيق ذلك �أو ما مل يتفق الأطراف
على خالفه ،ال يجوز لأي طرف يف �أي �إجراءات ق�ضائية �أو حتكيمية
�أو �إجراءات مماثلة �أن يقدم على �أي نحو كدليل:
	�أ)	�أية م�ستندات �أو بيانات �أو مرا�سالت يقدمها طرف �آخر �أو
«الو�سيط» خالل �أو لغر�ض «الإجراءات» ما مل يكن من املمكن
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احل�صول عليها ب�شكل م�ستقل بوا�سطة الطرف الذي ي�سعى
لتقدميها يف �أية �إجراءات ق�ضائية �أو حتكيمية �أو �إجراءات مماثلة؛
ب)	�أية �آراء �أو مقرتحات يعرب عنها �أو يقدمها �أي طرف خالل
«الإجراءات» فيما يتعلق باملنازعة �أو بالت�سوية املمكنة للمنازعة؛
ج)	�أية اعرتافات مقدمة من طرف �آخر خالل «الإجراءات»؛
د)	�أية �آراء �أو مقرتحات طرحها «الو�سيط» خالل «الإجراءات»؛ �أو
هـ)	تعبري �أي طرف خالل «الإجراءات» عن ا�ستعداده لقبول اقرتاح
ب�ش�أن ت�سوية املنازعة.
املادة العا�شرة
�أحكام عامة
�	1إذا اتفق الأطراف على �إحالة املنازعة القائمة بينهم للت�سوية طبق ًا
لقواعد غرفة التجارة الدولية للت�سوية الودية للمنازعات قبل تاريخ
دخول «قواعد الو�ساطة» هذه حيز التنفيذ ف ُيعترب �أنهم قد �أحالوا
منازعتهم للت�سوية طبق ًا «لقواعد الو�ساطة» اخلا�صة بغرفة التجارة
الدولية ما مل يعرت�ض �أحد الأطراف على ذلك ،ويف هذه احلالة
تُطبق قواعد غرفة التجارة الدولية للت�سوية الودية للمنازعات.
	2ما مل يتفق جميـع الأطـراف كتاب ًة عـلى خـالف ذلك ومـا مل يـكن ذلك
حم ـظــور ًا مبوجب القـانون واجـب التطبـيــق ،يجــوز للأطـراف بدء
�أو موا�صلة �أية �إجراءات ق�ضائية �أو حتكيمية �أو �إجراءات مماثلة
فيـما يتـعـلــق باملنازعة ،مع عـدم الإخــالل «بالإجراءات» طبق ًا
«لقواعد الو�ساطة».
	3ما مل يتفق جميع الأطراف كتاب ًة على خالف ذلك ،ال يجوز
«للو�سيط» �أن يعمل �أو يكون قد �سبق له �أن عمل قا�ضي ًا �أو حمكم ًا
�أو خبري ًا �أو ممث ًال لأحد الأطراف �أو م�ست�شار ًا له يف �أ ّية �إجراءات
ق�ضائية �أو حتكيمية �أو �إجراءات مماثلة فيما يتعلق باملنازعة التّي
هي �أو كانت مو�ضوع «الإجراءات» التي تُطبق فيها «قواعد الو�ساطة».
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	4ما مل يقت�ضي ذلك القانون واجب التطبيق �أو ما مل يتفق جميع
الأطراف و«الو�سيط» كتاب ًة على خالف ذلك ،ال يجوز «للو�سيط»
�أن يديل ب�شهادة يف �أي �إجراءات ق�ضائية �أو حتكيمية �أو �إجراءات
مماثلة فيما يتعلق ب�أي جانب من جوانب «الإجراءات» التي تُطبق
فيها «قواعد الو�ساطة».
	5ال يتحمل «الو�سيط» �أو «املركز» �أو غرفة التجارة الدولية وموظفوها
�أو اللجان الوطنية واملجموعات وموظفوهما وممثلوهما امل�س�ؤولية
جتاه �أي �شخ�ص عن �أي فعل �أو امتناع عن فعل متعلق «بالإجراءات»،
فيما عدا �إىل احلد الذي يكون فيه حتديد تلك امل�س�ؤولية حمظورا
مبوجب القانون واجب التطبيق.
	6بالن�سبة لكل امل�سائل التي مل يرد ب�ش�أنها ن�ص �صريح يف «قواعد
الو�ساطة» ،يلتزم كل من «املركز» و«الو�سيط» بروح «قواعد الو�ساطة».
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املادة الأوىل
ر�سوم الت�سجيل
يجب �أن يكون كل طلب ُيقدم مبوجب «قواعد الو�ساطة» م�صحوب ًابر�سوم
الت�سجيل وقدرها  3,000دوالر �أمريكي .وتكون ر�سوم الت�سجيل غري
قابلة لال�سرتداد ويجب �أن تودع كدفعة مقدمة حل�ساب الطرف �أو
الأطراف التي تقدمت «بطلب الو�ساطة».
املادة الثانية
النفقات الإدارية
	1يجب �أن يحدد «املركز» وفق ًا ل�سلطته التقديرية النفقات الإدارية
لغرفة التجارة الدولية بح�سب املهام التي ي�ضطلع بها «املركز» والتي
لن تتجاوز عادة ما يلي:
5,000

دوالر �أمريكي
10,000

دوالر �أمريكي
15,000

دوالر �أمريكي
20,000

دوالر �أمريكي
25,000

دوالر �أمريكي
30,000

دوالر �أمريكي

�إذا كانت قيمة املنازعة ت�صل �إىل وت�شمل
 200,000دوالر �أمريكي
�إذا كانت قيمة املنازعة بني  200,001دوالر
�أمريكي و 2,000,000دوالر �أمريكي
�إذا كانت قيمة املنازعة بني  2,000,001دوالر
�أمريكي و 10,000,000دوالر �أمريكي
�إذا كانت قيمة املنازعة بني  10,000,001دوالر
�أمريكي و 50,000,000دوالر �أمريكي
�إذا كانت قيمة املنازعة بني  50,000,001دوالر
�أمريكي و 100,000,000دوالر �أمريكي
�إذا كانت قيمة املنازعة �أكرث من 100,000,000
دوالر �أمريكي

�	2إذا مل تكن قيمة املنازعة حمددة يجوز «للمركز» �أن يحدد النفقات
الإدارية وفق ًا ل�سلطته التقديرية مع الأخذ بعني االعتبار كل املالب�سات
بالدعوى ،مبا يف ذلك امل�ؤ�شرات الدالة على قيمة املنازعة� ،إال �أن هذه
النفقات لن تتجاوز عادة  20,000دوالر �أمريكي.
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	3يف الظروف الإ�ستثنائية يجوز «للمركز» حتديد النفقات الإدارية
مببلغ �أعلى من املبلغ الذي �سينتج عن تطبيق جدول احل�ساب املذكور
�أعاله� ،شريطة �أن يقوم ب�إبالغ الأطراف م�سبقًا بوجود مثل هذا
االحتمال ولن يتجاوز هذا املبلغ عادة احلد الأق�صى ملبلغ النفقات
الإدارية الوارد يف اجلدول.
	4يجوز «للمركز» �أن يطلب ت�سديد نفقات �إدارية بالإ�ضافة �إىل تلك
النفقات الواردة يف اجلدول املف�صل يف البند ( )1من املادة الثانية
من هذا امللحق ك�شرط لتعليق «الإجراءات» بناء على طلب جميع
الأطراف �أو �أحدهم مع قبول الآخر لذلك .يجب عاد ًة �أال تتجاوز
نفقات هذا التعليق  1,000دوالر �أمريكي يف ال�سنة لكل طرف.
املادة الثالثة
م�صاريف و �أتعاب الو�سيط
	1ما مل يتفق الأطراف والو�سيط على خالف ذلك ،يتم ح�ساب �أتعاب
«الو�سيط» ا�ستناد ًا �إىل الوقت الذي ق�ضاه يف الإجراءات على نحو
معقول .حتدد هذه الأتعاب على �أ�سا�س ال�سعر لل�ساعة الواحدة
والذي يقوم «املركز» بتحديده عند تعيني �أو ت�أكيد «الو�سيط» وبعد
الت�شاور مع «الو�سيط» والأطراف .يجب �أن يكون �سعر ال�ساعة ذو
قيمة معقولة ويحدد على �ضوء مدى تعقيد املنازعة و�أ ّية ظروف
�أخرى ذات �صلة.
�	2إذا اتفق الأطراف و«الو�سيط» ،ميكن «للمركز» �أن يحدد �أتعاب
«الو�سيط» على �أ�سا�س مبلغ ثابت مقطوع لكامل الإجراءات بد ًال من
حتديدها بال�ساعة ،يجب �أن تكون هذه الأتعاب الثابتة املقطوعة
معقولة وحت ّدد على �ضوء مدى تعقيد املنازعة ومقدار العمل الذي
يتوقع كل من الأطراف و«الو�سيط» �أنه مطلوب من «الو�سيط» و�أية
ظروف �أخرى ذات �صلة .ويجوز «للمركز» وفقا ل�سلطته التقديرية
زيادة �أو تخفي�ض الأتعاب الثابتة املقطوعة مبقت�ضى طلب م�سبب
يقدمه �أحد الأطراف �أو «الو�سيط» .يدعو «املركز» جميع الأطراف
و«الو�سيط» �إىل تقدمي مالحظاتهم قبل زيادة �أو تخفي�ض الأتعاب
الثابتة املقطوعة.
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امللحق  -الأتعاب وامل�صاريف

	3يحدد «املركز» مبلغ النفقات املعقولة «للو�سيط».
	4يحدد «املركز» ب�صفة ح�صرية �أتعاب ونفقات «الو�سيط» على
النحو الذي تقت�ضيه «قواعد الو�ساطة» .ال ت�سمح «قواعد الو�ساطة»
برتتيبات منف�صلة بني الأطراف و«الو�سيط» فيما يخ�ص الأتعاب.
املادة الرابعة
�سابقة اللجوء �إىل حتكيم غرفة التجارة الدولية
�إذا ُ�سبقت الو�ساطة تقدمي طلب حتكيم وفق ًا لقواعد حتكيم غرفة
التجارة الدولية فيما يخ�ص نف�س الأطراف ونف�س املنازعة �أو �أجزا ًء
منهاُ ،يرحل ر�سم الت�سجيل املدفوع لإجراءات التحكيم �إىل ح�ساب
النفقات الإدارية للو�ساطة �إذا كان جمموع النفقات الإدارية املدفوعة
فيما يتعلق بالتحكيم يتجاوز مبلغ  7,500دوالر �أمريكي.
املادة اخلام�سة
العملة و�ضريبة القيمة امل�ضافة والنطاق
	1ت�سدد كافة املبالغ التي يحددها «املركز» �أو التي تحُ دد وفق ًا لأي
ملحق «لقواعد الو�ساطة» بالدوالر الأمريكي ما مل مينع القانون
ذلك ،ويف هذه احلالة يجوز لغرفة التجارة الدولية تطبيق جدول
خمتلف وترتيبات خمتلفة للدفع بعملة �أخرى.
	2ال ت�شمل املبالغ املدفوعة «للو�سيط» �أي �ضريبة حمتملة على القيمة
امل�ضافة �أو �أي �ضرائب �أو ر�سوم �أخرى تكون مفرو�ضة على �أتعاب
«الو�سيط» .يلتزم الأطراف بت�سديد هذه ال�ضرائب �أو الر�سوم؛
غري � َأن م�س�ألة ا�سرتداد هذه ال�ضرائب �أو الر�سوم تبقى من امل�سائل
اخلال�صة املرتوكة «للو�سيط» والأطراف.
	3يجوز �أن تخ�ضع �أي نفقات �إدارية لغرفة التجارة الدولية ل�ضريبة
القيمة امل�ضافة �أو ر�سوم �أخرى مماثلة وفق ًا للمعدل ال�سائد.
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الــو�س ـ ــاط ــة

	4تُطبق الن�صو�ص �سالفة الذكر املتعلقة بامل�صاريف اخلا�صة
بالإجراءات اعتبار ًا من غ ّرة يناير (كانون الثاين)  2018فيما يتعلق
بجميع الإجراءات التي بد�أت يف هذا التاريخ �أو بعده وفق ًا «لقواعد
الو�ساطة» �أو لقواعد الت�سوية الودية للمنازعات اخلا�صة بغرفة
التجارة الدولية.
املــادة ال�ســاد�ســة
غرفة التجارة الدولية ك�سلطة تعيني
�أي طلب يقدم �إىل غرفة التجارة الدولية للعمل ك�سلطة تعيني لو�سيط
�سوف ُيعامل وفق ًا لقواعد تعيني اخلرباء واملحايدين اخلا�صة بغرفة
التجارة الدولية ويرفق الطلب بر�سوم ت�سجيل غري قابلة لال�سرتداد
وقدرها  3,000دوالر �أمريكي لكل و�سيط .ال يجوز التعامل مع �أي طلب
�إال �إذا كان م�صحوب ًا �أي بر�سوم الت�سجيل املذكورة .يجوز لغرفة التجارة
الدولية وفق تقديرها حتديد امل�صاريف الإدارية لغرفة التجارة الدولية
مقابل �أي خدمات �إ�ضافية ،ويجب �أن تكون هذه امل�صاريف الإدارية
متنا�سبة مع اخلدمات املقدمة و�أال تتعدى عاد ًة مبلغ  10,000دوالر
�أمريكي كحد �أق�صى.
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�شروط الو�ساطة

غرفة التجارة الدولية � -شروط الو�ساطة

يجب على الأطراف الراغبني يف تفعيل الإجراءات مبوجب قواعد و�ساطة
غرفة التجارة الدولية اختيار �أحد ال�شروط املدرجة �أدناه ،التي تغطي
حاالت واحتياجات خمتلفة .للأطراف احلرية يف تعديل البند الذي وقع
عليه االختيار مع ما يتما�شى وظروفهم اخلا�صة .فعلى �سبيل املثال ،يجوز
لهم � -إن رغبوا يف ذلك  -حتديد ا�ستخدام �إجراء ت�سوية غري الو�ساطة.
كما قد يرغبون يف ا�شرتاط لغة ومكان �إجراءات الو�ساطة و� /أو التحكيم.
تهدف املالحظات املذكورة �أ�سفل كل �شرط �إىل م�ساعدة الأطراف على
اختيار ال�شرط الذي يفي مبتطلباتهم املحددة على �أف�ضل وجه.
يف جميع الأحوال ،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 .
يتعني على الأطراف عند �إدراج �أي من هذه ال�شروط �أن ي�أخذوا بعني
االعتبار كل العوامل التي قد ت�ؤثر على قابلية ال�شرط للتنفيذ مبوجب
القانون واجب التطبيق.
ال�شرط (�أ) :خيار ال�ستخدام قواعد و�ساطة غرفة التجارة الدولية
«يجوز للأطراف يف �أي وقت ودون الإخالل ب�أي �إجراءات �أخرى �أن ي�سعوا
لت�سوية �أ ّية منازعة تن�ش�أ عن هذا العقد �أو تتع ّلق به وفق ًا لقواعد الو�ساطة
اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية».
مالحظات :ب�إدراجهم لهذا ال�شرط ،يقر الأطراف �أنه ب�إمكانهم يف
�أي وقت اللجوء �إىل �إجراءات مبوجب قواعد الو�ساطة اخلا�صة بغرفة
التجارة الدولية .ال ُيلزم هذا ال�شرط الأطراف بفعل �أي �شيء ولكنه
موجود لغر�ض تذكريهم ب�إمكانية اللجوء يف �أي وقت �إىل الو�ساطة �أو �إىل
�أي �إجراء ت�سوية �آخر .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنه ميكن �أن يكون �أ�سا�س ًا
القرتاح الو�ساطة من �أحد الطرفني �إىل الطرف الآخر .يجوز �أي�ضا �أن
يطلب طرف �أو �أكرث من املركز الدويل للت�سوية الودية للمنازعات التابع
لغرفة التجارة الدولية تقدمي امل�ساعدة يف هذه العملية.
ال�شرط (ب) :االلتزام بالنظر يف اللجوء �إىل قواعد الو�ساطة اخلا�صة
بغرفة التجارة الدولية
«كل منازعة تن�ش�أ عن هذا العقد �أو تتع ّلق به ،يوافق الأطراف على القيام
�أو ًال مبناق�شة ودرا�سة �إحالة املنازعة للت�سوية وفق ًا لقواعد الو�ساطة
اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية».
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مالحظات :يتقدم هذا ال�شرط خطوة �أبعد من ال�شرط (�أ) بحيث �أنه ُيلزم
الأطراف عند ن�شـوب منازعة ب�أن يناق�شوا ويدر�سوا �سوي ًا م�س�ألة �إحالتها
�إىل الإجراءات التي تُطبق فيها قواعد الو�ساطة اخلا�صة بغرفة التجارة
الدولية .ميكن �أن يطلب طرف واحد �أو �أكرث من املركز الدويل للت�سوية
الودية للمنازعات التابع لغرفة التجارة الدولية تقدمي امل�ساعدة يف هذه
العملية.
قد يكون هذا ال�شرط منا�سب ًا �إذا مل تكن للأطراف رغبة ابتدا ًء يف
االلتزام ب�إحالة املنازعات �إىل الإجراءات التي تُطبق فيها «قواعد
الو�ساطة» ولكنهم يف�ضلون احلفاظ على املرونة ب�ش�أن �إمكانية اللجوء
�إىل الو�ساطة يف حماولة لت�سوية املنازعات.
ال�شرط (ج) :االلتزام ب�إحالة املنازعات للت�سوية طبقاً لقواعد
الو�ساطة اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية مع �إجازة اللجوء �إىل
�إجراءات حتكيم ب�صفة موازية �إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
(�س) «كل منازعة تن�ش�أ عن هذا العقد �أو تتعلق به ،يوافق الأطراف
على القيام �أو ًال ب�إحالة املنازعة للت�سوية من خالل �إجراءات تُطبق فيها
قواعد الو�ساطة اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية ».ال مينع بدء �إجراءات
وفق ًا لقواعد الو�ساطة اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية �أي طرف من بدء
�إجراءات حتكيم وفق ًا لل�شرط الفرعي (�ص) املذكور �أدناه.
(�ص) «يتم ت�سوية جميع املنازعات التي تن�ش�أ عن هذا العقد �أو تتعلق به
نهائي ًا مبوجب قواعد حتكيم غرفة التجارة الدولية من خالل حمكم �أو
�أكرث يتم تعيينهم طبق ًا «للقواعد» املذكورة».
مالحظات :ين�ش�أ هذا ال�شرط التزام ًا ب�إحالة املنازعات �إىل الإجراءات
التي تطبق فيها قواعد الو�ساطة اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية .هو
م�صمم ل�ضمان حماولة الأطراف ت�سوية ما ين�ش�أ من منازعات بينهم
با�ستخدام �إجراءات تُطبق فيها «قواعد الو�ساطة».
يبدو جلي ًا من هذا ال�شرط �أي�ض ًا �أن الأطراف ال حتتاج �إىل االنتهاء من
الإجراءات التي تُطبق فيها قواعد الو�ساطة اخلا�صة بغرفة التجارة
الدولية �أو االنتظار فرتة زمنية متفق عليها قبل البدء يف �إجراءات
حتكيم .هذا هو �أي�ض ًا الو�ضع االفرتا�ضي الذي ن�ص عليه البند ( )2من
املادة العا�شرة من «قواعد الو�ساطة».
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ين�ص هذا ال�شرط على ا�ستخدام حتكيم غرفة التجارة الدولية كو�سيلة
نهائية لتقرير املنازعة� .إذا رغب الأطراف ميكن تكييف هذا ال�شرط
لين�ص بد ًال من ذلك على �شكل خمتلف من �أ�شكال التحكيم �أو على
�إجراءات ق�ضائية �أو �إجراءات �أخرى مماثلة.
ال�شرط (د) :االلتزام ب�إحالة املنازعات للت�سوية طبقاً لقواعد الو�ساطة
اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية ،يليها التحكيم �إذا اقت�ضى الأمر
«كل منازعة تن�ش�أ عن هذا العقد �أو تتعلق به ،يوافق الأطراف على القيام
�أو ًال ب�إحالة املنازعة للت�سوية من خالل �إجراءات تُطبق فيها قواعد الو�ساطة
اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية� .إذا مل تتم ت�سوية املنازعة وفق ًا «للقواعد»
املذكورة خالل اخلم�سة والأربعني [ ]45يوم ًا التالية لتاريخ تقدمي طلب
الو�ساطة �أو خالل �أية مدة �أخرى يتفق عليها الأطراف كتاب ًة ،تتم ت�سوية
هذه املنازعة نهائي ًا مبوجب قواعد التحكيم اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية
من خالل حمكم �أو �أكرث يتم تعيينهم وفق ًا «لقواعد التحكيم» املذكورة».
مالحظات :مثل ال�شرط (ج) ،ين�ش�أ هذا ال�شرط التزاما ب�إحالة املنازعة
للت�سوية مبوجب �إجراءات تُطبق فيها قواعد الو�ساطة اخلا�صة بغرفة
التجارة الدولية.
لكن على عك�س ال�شرط (ج) ،ين�ص هذا ال�شرط على �أنه ال يجوز البدء يف
�إجراءات التحكيم �سوى بعد انق�ضاء فرتة زمنية متفق عليها جتري بعد
تقدمي طلب و�ساطة .الفرتة الزمنية املقرتحة يف ال�شرط النموذجي هي
خم�سة و�أربعني [ ]45يوما ،ولكن ينبغي على الأطراف حتديد الفرتة التي
يرونها منا�سبة بالن�سبة للعقد املعني.
يغري ال�شرط (د) الو�ضع االفرتا�ضي املن�صو�ص عليه يف البند ( )2من
املادة العا�شرة من قواعد الو�ساطة اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية بحيث
ي�سمح ببدء �إجراءات ق�ضائية �أو حتكيمية �أو �إجراءات مماثلة بالتوازي
مع �إجراءات قواعد الو�ساطة اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية.
مثل ال�شرط (ج) ،ين�ص ال�شرط (د) على �أن حتكيم غرفة التجارة
الدوليـة ميـكـن �أن ُي�سـتخـدم كو�ســيلة للتـقـرير النـهـائي ب�شـ�أن املنازعة.
�إذا رغب الأطراف ميكن تكييف هذا ال�شرط لين�ص بد ًال من ذلك على
�شكل خمتلف من �أ�شكال التحكيم �أو على �إجراءات ق�ضائية �أو �إجراءات
�أخرى مماثلة.
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م�سائل حمددة متعلقة ب�أحكام املحكم الطارئ
ينبغي �أن يحدد الأطراف ما �إذا كانوا يرغبون يف اللجوء �إىل «�أحكام
املحكم الطارئ» مبوجب ال�شرطني (ج) و(د).
ال�شرطان (ج) و(د)

�إذا رغب الأطراف يف ا�ستبعاد �أي جلوء �إىل «�أحكام املحكم الطارئ»
فينبغي �إ�ضافة العبارة التالية �إىل ال�شرط (ج) �أو (د) ح�سب احلالة:

«ال تنطبق «�أحكام املحكم الطارئ ».
ال�شرط (د)

�	1إذا رغب الأطراف يف اللجوء �إىل «�أحكام املحكم الطارئ» و رغبوا
�صراحة ب�أن يتم ذلك قبل م�ضي مدة اخلم�سة والأربعني يوم ًا �أو مدة
�أخرى متفق عليها بعد تقدمي «طلب الو�ساطة» فينبغي �أن ت�ضاف
العبارة التالية �إىل ال�شرط (د):
	«ال يجب �أن يحول �شرط انتظار مرور خم�سة و�أربعني [ ]45يوم ًا �أو
مدة �أخرى متفق عليها بعد تقدمي «طلب و�ساطة» قبل �إحالة املنازعة
�إىل التحكيم دون متكني الأطراف من طلب اتخاذ «تدابري م�ستعجلة»
وفقًا «لأحكام املحكم الطارئ» املدرجة يف قواعد حتكيم غرفة
التجارة الدولية ،وذلك قبل م�ضي مدة اخلم�سة والأربعني []45
يوم ًا �أو مدة �أخرى متفق عليها».
�	2إذا رغب الأطراف يف اللجوء �إىل «�أحكام املحكم الطارئ» ولكن
فقط بعد م�ضي مدة اخلم�سة والأربعني يوم ًا �أو مدة �أخرى متفق
عليها بعد تقدمي «طلب الو�ساطة» فينبغي �أن ت�ضاف العبارة التالية
�إىل ال�شرط (د):

	«يجب �أال يكون للأطراف احلق يف طلب اتخاذ «تدابري م�ستعجلة»
وفق ًا «لأحكام املحكم الطارئ» املدرجة يف قواعد حتكيم غرفة
التجارة الدولية قبل م�ضي مدة اخلم�سة والأربعني [ ]45يوم ًا �أو مدة
�أخرى متفق عليها بعد تقدمي «طلب و�ساطة»».
ملزيد من املعلومات ب�ش�أن �صياغة �شروط تن�ص على اللجوء �إىل حتكيم
غرفة التجارة الدوليةُ ،يرجى مراجعة ال�صفحتني .78-76
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