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 النموذجي تحكيمال شرط  

اي مسألة متعلقة بوجود  ه بخصوصه او متعلقة به، بما في ھذا العقد اوخالف او مطالبة نشأت من جراء أو ان اي نزاع،  
التحكيم  مقعديكون . لمركز االسترالي للتحكيم الدوليبواسطة التحكيم وفقا لقواعد ا ھذا العقد، نفاذه او انھائه ، يجب ان يحل

ينبغي  ].اخرى أي لغةاختر  أو [النجليزية لغة التحكيم اللغة ا وتكون ]اخرى أي مدينة اختر أو[مدينة سيدني في استراليا 
  . ]من قواعد المركز 8المادة يمكن شطب ھذه العبارة واالستعانة ب أو ثالثة، أو[ اً أن يكون عدد المحكمين واحد
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  أحكام تمھيدية: القسم األول
  

  قواعد التحكيم للمركز االسترالي للتحكيم التجاري الدولي .1
قواعد "ويمكن االشارة اليھا بـ )المركز(ھي قواعد المركز االسترالي للتحكيم التجاري الدولي )القواعد( القواعدتعتبر ھذه 
  ".المركز

  

  نطاق التطبيق. 2
لھذه فيتم حل ھذه النزاعات  وفقا ،  "زقواعد المرك"ـإذا اتفق األطراف كتابة على إحالة نزاعاتھم إلى التحكيم وفقا ل 2-1

ً  ووفقا  للتعديالت التي  يجوز لألطراف االتفاق عليھا السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيمالقواعد    .خطيا

يخضع التحكيم لقواعد المركز ، وعند تعارض أي من ھذه القواعد مع أي نص من نصوص القانون الواجب التطبيق  2-2
  . فيسري ذلك النص على التحكيم ، والتي ال يمكن لألطراف االتفاق على ما يخالفھا، 

  . ترال للتحكيم التجاري الدولييونسألاألطراف باستبعاد العمل بقانون ا قيامال يعني  ھذا أن اختيار قواعد المركز 2-3

  

  المھل الزمنية وكيفية احتساب اإلخطارات . 3
قد تم تسليمھا ، إذا تم او االقتراحات سالت اأو المربما فيھا التبليغات  لغايات ھذه القواعد، تعتبر جميع اإلخطارات  3-1

ر التوصل إلى وفي حال تعذّ  .التسليم إلى المرسل إليه شخصياَ أو إلى محل إقامته المعتاد أو مكان عمله أو عنوانه البريدي
 م استالمانه قد تيعتبر و. الالزم، فتسلم إلى آخر عنوان أو مكان إقامة أو مكان عمل البحث أي من ھذه العناوين بعد إجراء

  .تسليمه فيهاإلخطار في اليوم الذي تم 

 تسليممن اليوم التالي لليوم الذي تم فيه  المھلة في السريان ھذه وفقا لھذه القواعد، تبدأ الزمنيه احتساب المھلةلغايات  3-2
ً صادفم المھلةآخر يوم لتلك  وأذا كان .التبليغ او االقتراح او أية مراسلة أخرىاإلخطار أو عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل ل ا

وتدخل أيام العطل الرسمية أو عطل العمل . حتى أول يوم عمل تاليفيتم تمديد المھله في مقر أو مكان عمل المرسل إليه، 
   حساب تلك المدة ضمن سريان ھذه المھلة فيالتي تقع 

  .التحكيم مقعدفي  كما ھو تبر اشارة الى الوقتتع وقت، فان أية اشارة الى الما لم يتفق األطراف كتابةَ على خالف ذلك 3-3

، إخطار التحكيمالمركز فيما يخص  أو قواعدال ھذه مفروضة بموجب زمنيةمھلة أي يجوز للمركز القيام بتمديد  3-4
  .والجواب على االخطار وتشكيل ھيئة التحكيم

  

   إخطار التحكيم. 4

 ، أن يقدم الى المركزنسختين من)"المدعي" ويعرف فيما بعد بـ(باللجوء إلى التحكيم  يباشريتعين على الطرف الذي  4-1
 دفعان يكما يتعين على المدعي في الوقت نفسه . يتم تحديده من قبل المركز أو أي عدد نسخ إضافي إخطار التحكيم

  ".أ"على النحو المحدد في الملحق تسجيل ارسوم للمركز

أو التاريخ  فيه إخطار التحكيماستالم ، تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي تم  5-4مع مراعاة المادة  4-2
ً الحقبحسب ايھما يأتي  فيه م التسجيلالذي تم استالم رسو   .ا

  :ما يلي  التحكيم على إخطار يتضمنيجب أن  3-4
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  .طلب إحالة النزاع إلى التحكيم) أ(

كل طرف من أطراف  )ان وجدت( البريد االلكتروني ينالھاتف و الفاكس وعنوان أرقام، وعناوين البريد، وأسماء) ب(
  .ينوممثليھم القانونيالتحكيم 

  .نسخة من شرط التحكيم أو أي اتفاقية تحكيم مستقلة يستند إليھا) ج(

  .اتصل النزاع به او له عالقة به أو الذي نشأ منه النزاع إشارة إلى العقد ) د(

  .ان وجدت المبلغ المطالب بهواشارة الى ، يعة النزاعوصفا عاما لطب) ھـ(

  .والتدابير الملتمسه الطلبات ) و(

  . قد اتفقوا مسبقا على عدد المحكمين إن لم يكن أطراف النزاع) أن كان عددھم واحد أو ثالثة(اقتراح عدد المحكمين ) ز(

ً يشمل إخطار التحكيم ويجوز ان  4-4   :ايضا

  .1-9اقتراح المدعي لتعيين محكم واحد وفقا للمادة ) أ(

  .1-10تبليغ تعيين محكم المشار إليه في المادة ) ب(

  .21في المادة  االمشار إليھ الدعوى بيان) ج(

المدعي تصحيح ان يطلب من مه بالعدد المطلوب، يجوز للمركز يإذا كان إخطار التحكيم غير مكتمل أو لم يتم تقد 4-5
. الخلل في غضون فترة زمنية مناسبة،  كما يجوز للمركز تأخير موعد البدء في إجراءات التحكيم حتى يتم تصحيح الخلل

و ال يكون لقرار  المركز في ھذا الخصوص اي اجحاف باألحكام المتعلقة بالتدابير الطارئة المؤقتة المتعلقة بالحماية 
  .2الواردة في الجدول 

الطرف األخر المشار بإعالن إخطار التحكيم الى  عند استالم إخطار التحكيم، يقوم المركز و، 5-4مع مراعاة المادة    4-6
  ).ب( 3-4إليه في المادة 

  

  الرد على إخطار التحكيم . 5
ى عليه مدع" (تم مخاصمته من قبل المدعي ن يوما من استالم إخطار التحكيم من المركز، على كل طرف يخالل ثالث 5-1

نسختين أو يجب أن يرسل الرد على إخطار التحكيم من . أن يرسل إلى المركز رده على إخطار التحكيم )"أو مدعى عليھم
  .تم تحديده من قبل المركزيأي عدد إضافي 

  :يجب ان يتضمن الرد على إخطار التحكيم ما يلي  5-2

للمدعى عليه وممثله )  ان وجدت( البريد االلكتروني ينوانالھاتف و الفاكس وعن أرقامأسماء ، وعناوين البريد، و) أ( 
  .القانوني

ً التي سيتم تشكيلھا ھيئة التحكيم  بعدم أختصاص دفع  أي )ب(   .لھذه القواعد وفقا

  .في إخطار التحكيم التفاصيل الواردهعلى مالحظات أو تعليقات المدعى عليه ) ج(

  .التحكيم إخطار الطلبات الواردة في  رد المدعى عليه على ) د(

ً  أطراف النزاع باالتفاق عليه يقماقتراح المدعى عليه فيما يخص عدد المحكمين إن لم ) ھـ(   .مسبقا
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ً  الرد على إخطار التحكيم يجوز ان يتضمن  5-3   :ايضا

  .1-9لتعيين محكم واحد وفقا للمادة  عليه اقتراح المدعي) أ(

  .1-10محكم المشار إليه في المادة التعيين بتبليغ ال) ب(

  .22في المادة  االمشار إليھ الدفاع بيان) ج(

على اي  3-4تطبق احكام المادة ( . قابلة، أو مطالبة لغرض المقاصة، ناشئة، متعلقة أو مرتبطة بالعقدتأي دعوى م) د(
  ).طلبب  مقابل او مقاصة

  .إلى المدعي مرفقه يقوم المركز بتقديم نسخة من الرد على إخطار التحكيم و أي مستندات 5-4

  .يل ملف الدعوى إلى ھيئة التحكيم، يقوم المركز بتحوع رسوم التسجيل و تعيين المحكمينبعد دف 5-5

  

  التمثيل و تقديم المساعدة. 6
على أن يتم تزويد المركز و الطرف األخر . ختيارھمبواسطة أشخاص من ايجوز ان يتم تمثيل األطراف أو مساعتھم 

 ً   .بأسماء وعناوين ھؤالء األشخاص كتابيا

  

  المركز مرافقوتسھيالت . 7
لسير إجراءات الالزمة المرافق او  وتھيئة التسھيالتاالمركز بناء على طلب ھيئة التحكيم أو أي من الطرفين، توفير  على

  .للترجمة مرافقھيئة التحكيم، المساعدات السكرتارية و  لجلساتبما في ذلك مكان مناسب . طلبھافي حال التحكيم 
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  ھيئة التحكيم تشكيل: القسم الثاني

  عدد المحكمين. 8
عدد لم يتم اتفاق األطراف على في حال  وا، )واحد أو ثالثة بمعنى(مسبقا على عدد المحكمين قد اتفقوا األطراف يكن  إذا لم

لمركز تعيين عدد المحكمين مع األخذ على ا، ستالم المدعى عليه إخطار التحكيميوما من ا 15المحكمين في غضون 
  .بار كافة الظروف الخاصة بالنزاعباالعت

  

  تعيين محكم منفرد. 9

 اسم شخص واحد او أسماء عدة ، يجوز ألي طرف أن يقترح على الطرف األخرمنفردفي حال تعيين محكم  9-1
  .واحد منھم  بدور المحكم المنفرد يقومأشخاص، على أن 

يوما من استالم  30فرد في غضون مناألطراف لم يتوصلوا إلى اتفاق الختيار المحكم ال عدم توصل وفي حال  9-2
  .فردمنتعيين المحكم البمركز ال يقوم ولم يقدموا للمركز دليالً كتابيا على اتفاقھم ،  م ،1-9الطرف االقتراح المعد وفقا للمادة 

محكم مستقل ومحايد  مراعاة األعتبارات التي من الممكن أن تكفل تعيين عند اجراء التعيين، يجب على المركز  9-3
  .في الحسبان استحسان تعيين محكم من جنسية تختلف عن جنسيات األطراف ويؤخذ كذلك

  

  تعيين ثالثة محكمين. 10

ويقوم المحكمان اللذان تم تعيينھما باختيار . ة محكمين، يقوم كل طرف بتعيين محكم واحدثالث تعيين اذا أريد تعيين  10-1
  .التحكيم المحكم الثالث الذي بدوره سيتولى رئاسة ھيئة

ثم لم يقم ھذا األخير بأخطار الطرف األول بالمحكم الذي عينه في خالل , أذا أخطر طرف طرفاً آخر بتعيين محكم  10-2
عند إجراء  .جازللطرف األول أن يطلب من المركز أن يعيين المحكم الثاني, يوماً من تاريخ تسلمه ھذا األخطار 30

إذا لم يتفق  3-10.المرجح أن تكفل تعيين محكم مستقل ومحايد يجب على المركز مراعاة االعتبارات التي من, التعيين
 .يقوم المركز بتعيين رئيس الھيئة يوما بعد تعيين المحكم الثاني، 30المحكمان على اختيار رئيس الھيئة في غضون 

 

  األطراف ةمتعددال اتتعيين المحكمين في النزاع. 11
 أو تعدد المدعى عليھمالمدعون  ، سواء تعدد أثراً  طراف المتعددةتصرفات األل لن يكون، 10و  9لغرض المادتين  11-1

  .للمركز الدليل الكتابي على اتفاقھممووفّروا قد تصرفوا متحدين  يكونوا ، ما لم

فيما بينھم لتعيين المحكم المدعون او المدعى عليھم المتعددون باالتحاد  لم يتفقحال تعيين ثالثة محكمين وأُريد وفي  11-2
تعيين احد أعضاء الھيئة لكي يقوم بدور بلمركز ا يقوم تعيين كل عضو من ھيئة التحكيم، كما بلمركز ا يقومالخاص بھم، 

األطراف بتزويد مغايرة لتكوين ھيئة التحكيم على أن يقوم  على طريقةكتابة األطراف يتفق جميع رئيس الھيئة، ما لم 
 .الكتابي على اتفاقھمبالدليل المركز 
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  معلومات تتعلق بالمحكمين. 12
أسماءھم وعناوينھم ، يجب توفير محكمينكلتعيينھم شخص واحد أو اسماء عدة اشخاص  ماقتراح أس ما يتمعند 12-1 

كما يجب أن تتم اإلشارة إلى جنسياتھم ووصف . )تإن وجد(م الھاتف والفاكس والبريد االلكتروني ارقأالبريدية و
  .لمؤھالتھم

تزويده  يطلب من كال طرفي النزاع ان لمركز ل يجوز، ف11و 9تعيين محكم وفقا للمادتين  عندما يتطلب على المركز 12-2
  .اھا ضرورية ألداء مھامهبمعلومات قد ير

  

  االعتراض على المحكمين. 13

روف يحتمل أن ة ظعن أيعيينه كمحكم لمن اتصل به من اجل فراضية ت يقدم إفصاح كتابي على المحكم المحتمل ان  13-1
ً فور. واستقالليتهاه يبشأن حياد مبررة  تثير شكوكا أو اختياره عن أي من ھذه  هتعيين ويجب أن يفصح المحكم كتابيا
ً  لألطراف الظروف يتم ارسال اي افصاح كتابي فد تم  يجب أن و .كتابةَ  ما لم يكن قد قام باإلفصاح عن ھذه الظروف مسبقا
  .محتمل الى المركزالمحكم المن قبل 

  .بشأن حياده أو استقالليتهمبررة يجوز االعتراض على أي محكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا  13-1

  .سباب علم بھا بعد تمام التعيينأل فقط ، على أن يكون ذلكبتعيينه يجوز للطرف أن يعترض على أي محكم قام 13-3

  

  إجراءات االعتراض على المحكمين. 14
ً من  15يرسل الطرف الذي يعتزم االعتراض على أي محكم إشعاراً باعتراضه في غضون  14-1 بتعيين  إخطاره يوما

بالظروف المذكورة في  الذي أصبح فيه ذلك الطرف على علم التاريخيوماً من  15المحكم المعترض عليه، أو في غضون 
  .13المادة 

اآلخرين أعضاء ھيئة  وإلى المحكم المعترض عليه وإلى المحكمين للطرف اآلخريرسل اإلشعار باالعتراض  14-2
  .اإلشعار كتابةً وان يحتوي على أسباب االعتراضيجب أن يكون . وإلى المركز التحكيم 

وكما يجوز للمحكم  . على ذلك االعتراضاآلخر الموافقة طرف لل يجوزإذا اعترض أحد األطراف على أي محكم،  14-3
وفي كال الحالتين ال تعتبر تلك الموافقة وال ذلك التنحي إقراراً .  بعد االعتراض عليه أن يتنحى عن النظر في الدعوى

ً بصحة األسباب التي يستند إليھا االعتراض وفي كال الحالتين يجب أن تستخدم اإلجراءات المنصوص عليھا في . ضمنيا
التعيين أو بممارسة حقه في ويسري ھذا اإلجراء حتى وإن لم يقم أحد األطراف . محكم بديللتعيين  13ا لى 9 المواد

  .،المعترض عليهأثناء عملية تعيين المحكم  المشاركة في التعيين

 اتخاذ مركز المحكم المعترض عليه ، يجب على العدم تنحي ي حال ، وفالطرف اآلخر على االعتراضإذا لم يوافق  14-4
  .االعتراض شأن القرار في

االعتراض، يتم تعيين محكم بديل وفقا لإلجراءات المطبقة على تعيين أو اختيار محكم  بتأييد المركز  قام  في حال 14-5
  .13الى  9واد على النحو المنصوص عليه في الم

  

  استبدال المحكمين. 15
في حال موت أو تنحي أي محكم أثناء سير إجراءات التحكيم، يتم تعيين أو اختيار المحكم البديل وفقا لإلجراءات  15-1

  .اختيار المحكم البديل والتي تنطبق على تعيين أو 13 الى 9 وادالمنصوص عليھا في الم
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تطبيق يتم . عية للمحكم للقيام بأداء مھامهفي حال عدم قيام المحكم بدوره أو في حال االستحالة القانونية أو الواق 15-2
  .عليه في المواد السابقةعلى النحو المنصوص  في االعتراض و استبدال المحكمين اإلجراءات المتبعة

   

  جلسات في حال تبديل المحكمينال تكرار. 16
تحديد ما إذا كان وإلى أي مدى يجب بھيئة التحكيم  تقومعند إعادة تشكيل الھيئة، و بعد دعوة األطراف لإلدالء بآرائھم، 

  .امام ھيئة التحكيم التي اعيد تشكيلھا اإلجراءات السابقةتكرار 
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  إجراءات التحكيم: القسم الثالث

  أحكام عامة. 17
شريطة أن يعامل التحكيم على النحو الذي تراه مناسباً، بتسيير تقوممع مراعاة ھذه القواعد، يجوز لھيئة التحكيم أن  17-1

  .لعرض قضيته الكامله األطراف على قدم المساواة وأن تتاح لكل طرف الفرصة

، بمن فيھم الشھود لتحكيم جلسات لتقديم االثبات بواسطة الشھودتعقد ھيئة اوبناء على طلب اي من الطرفين،  17-2
ا إذا كان من األنسب عقد جلسات من ھذا القبيل فإن لم يطلب األطراف ذلك تقرر الھيئة م. للمرافعات الشفوية الخبراء، أو

  .أو السير في اإلجراءات على أساس الوثائق وغيرھا من المستندات

إذا  األخرين بواسطة أحد أعضاء ھيئة التحكيمأو تقرر المسائل التي تتعلق باإلجراءات بواسطة رئيس الھيئة فقط،  17-3
التحكيم ھيئة لمراجعة  ,في حال أريد مراجعته, في ھذا الشأنار يخضع أي قر و. تفويضه بذلكقامت ھيئة التحكيم 

  .باإلجماع

من  ذاته ف، يجب أن ترسل في الوقتاطرأحداألإلى ھيئة التحكيم من قبل  المرسلةو المعلومات  المستنداتجميع  17-4
  .إلى الطرف األخر قبل ھذا الطرف

  

  السرية. 18
  .خصوصيةالجلسات ب، تعقد ذلكاً على عكس األطراف خطي ما لم يتفق 18-1

 في غياب  طرف ثالثأي إلى  أن ال يفشواوبسرية أن يتعاملوا  ،يجب على جميع األطراف، وھيئة التحكيم، والمركز 18-2
اللوازم و، حكم التحكيم )بما في ذلك وجود التحكيم(التي تتعلق بالتحكيم  األمورجميع مع  اتفاق خطي مسبق من األطراف،

. اثناء االجراءات والتي ليست موجھة للجمھورخر الطرف اآلالتحكيم وكافة الوثائق التي يقدمھا  أجل التي نشأت من
  :أذا كان ويستثنى من ذلك

  .لغرض تقديم طلب إلى أي محكمة مختصة) أ(

  .التحكيم حكملغرض تقديم طلب إلى المحاكم في أي دولة لتنفيذ ) ب(

  .وفقاً ألمر صادر عن محكمة مختصة) ج(

  .لطرف المفصحلھو ملزماً ومطلوباً بموجب قانون اي دولة،  ذلك كان إن) د(

  .لقيام بذلك من قبل ھيئة تنظيميةطلب اإذا ) ھـ(

اف خطار ھيئة التحكيم والمركز وجميع األطربإ ، أن يقوم2-18يجب على أي طرف يعتزم اإلفصاح بموجب المادة  18-3
ح تمت بعد انتھاء إذا كانت الرغبة باإلفصا( م بإخطار المركز وجميع األطراف أو أن يقو ،)إذا كان أثناء سير التحكيم(

  .تفاصيل ھذا االفصاح وتفسير ألسبابه ، كما يجب أن يقدم ئهقبل فتره زمنيه معقوله من األفصاح المنوي اجرا )التحكيم

مات التي تم الحصول عليھا في التحكيم، إلى المدى الذي يعطى فيه الشاھد األحقية في اإلطالع على األدلة أو المعلو 18-4
بنفس الدرجة  ، وذلكمن قبل الشاھد يقع على عاتق الطرف المستعين بالشاھد مسؤولية ضمان صيانة وسرية ھذه األدلة 

  .في النزاع الطرفالتي يتحملھا 
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  التحكيم مقعد. 19 
ً على مكان التحكيم وفي  ، استراليامدينة سيدني ھو التحكيم مقعد يكون 19-1 في حال عدم قيام األطراف باالتفاق مسبقا

  .يوم من بدء أجراءات التحكيم  15حال عدم تمكنھم من االتفاق على ذلك في غضون 

 )ىآخرأمكنة  في التحكيم أو مقعدب على أن يكون(يجوز لھيئة التحكيم اتخاذ القرار بشأن انعقاد إجراءات التحكيم  19-2
 ةأعضاء الھيئة في أي مكان تراه مناسباً، آخذعقد اجتماعات التشاور بين الشھود، ومن الممكن سماع ، بشكل خاصو

  .االعتبار بعين التحكيم ظروف قضية

أن ويجب  البضائع وغيرھا من الممتلكات أو الوثائقلمعاينة يجوز لھيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً،  19-3
  .ه المعاينةھلة الكافية لتمكينھم من أن يكونوا حاضرين في ھذيعطى األطراف الم

  .التحكيم مقعد التحكيم في حكم يصدريجب أن  19-4

  

  اللغة. 20
مع مراعاة ما قد يتفق عليه األطراف، تسارع ھيئة التحكيم بعد تشكيلھا إلى تحديد اللغة أو اللغات التي تستخدم في  20-1

على اللغه أو اللغات ، واضافيةكتابية مذكرات  ةالدفاع، وأي بيانالدعوى، و بيانم ويسري ھذا التحديد على . اإلجراءات
  .شفوية عقد جلسات  في حال, المستعمله في حال في تلك الجلسات

الدعوى  بيانبأو مستندات مرفقه  ،)سواء كانت كتابية أو شفوية(تقديمات يجوز لھيئة التحكيم أن تأمر بأن تكون أي  20-2
، مقدمة بلغتھا األصلية، يجب أن تكون او مرفقات مقدمة خالل االجراءات أو مستندات تكميلية  الدفاع وأي تقديمات بيانأو

  .إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليھا األطراف أو حددتھا ھيئة التحكيممشفوعة بترجمة 

  

  الدعوى  بيان 21
فانه يجب على المدعي ان يقدم خالل مھلة تحددھا ھيئة التحكيم  الدعوى، بيانإخطار التحكيم على  يِ يحتو ما لم   21-1
دعواه نسخة من  بيانويجب ان يرفق المدعي مع . ى كل من المحكمين و المركزدعواه كتابة إلى المدعى عليه وال بيان
  .يدرج في العقد ، و نسخة من اتفاق التحكيم إذا كان اتفاق التحكيم لم العقد

  :الدعوى التفاصيل التالية بيان تضمنت يجب أن 21-2

لكل طرف من أطراف ) ان وجدت(االلكتروني  البريد ينالھاتف و الفاكس وعنوانارقام ، وعناوين البريد، واألسماء )أ(
  .وممثلھم القانونيالتحكيم 

  .للدعوى بيان بالوقائع المؤيدة) ب(

  .نقاط الخالف) ج(

  .والتدابير الملتمسهبات لالط) د(

اشارة الى المستندات االخرى او األدلة  أوذات عالقه  كل المستندات التي يراھا اهدعو بيانب يجوز للمدعي أن يرفق 21-2
  .االخرى التي سوف يقدمھا
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  الدفاع بيان.22
دفاعه كتابة إلى المدعي والى كل من  بيان ى عليهالرد على إخطار التحكيم، يرسل المدعالدفاع في  بيان ردتما لم  22-1

  .المحكمين و المركز وذلك في غضون فترة زمنية تحددھا ھيئة التحكيم

ويجوز . )2- 21المادة (الدعوى  بيانمن ) د(و ) ج(، )ب(الدفاع رد على المسائل المذكورة في البنود  بيانيدرج في  22-2
ويجوز إضافة اشارة الى المستندات االخرى  دفاعه يستند عليھا فيدفاعه كل المستندات التي  بيانب للمدعى عليه أن يرفق 

  .او االدلة االخرى التي سوف يقدمھا

 بيانو متعلقة بالعقد في أأو دعوى مقامه لغرض الدفع بالمقاصة أو ناشئة  متقابلةدعوى  جوز للمدعى عليه أن يقدمي 22-3
يتم لم  وطالما , إذا رأت ھيئة التحكيم أن الظروف تسوغ ھذا التأخير ,دفاعه أو في مرحلة الحقه  من إجراءات التحكيم

  . في الرد على إخطار التحكيم ذلك أدراج 

  .والدعوى المستند إليھا لغرض الدفع بالمقاصة متقابلةعلى الدعوى ال) د(إلى ) ب(الفقرة  2- 21تسري أحكام المادة  22-4

  

  الدعوى أو الدفاع ت علىتعديال. 23
يجوز ألي طرف أثناء إجراءات التحكيم أن يعدل أو يستكمل دعواه أو دفاعه، إال إذا رأت ھيئة التحكيم أن السماح بذلك 

اآلخر أو بسبب أي ظروف  او بسبب االضرار بالطرف ينشأ عنهالذي بسبب التأخير ب التعديل أو االستكمال غير مناس
الدعوى المعدلة أو المستكملة عن  تخرج بحيث  ولكن ال يجوز تعديل أو استكمال الدعوى.  لھا صلة بالموضوع أخرى
  .مستقلةال تحكيمالرط التحكيم أو اتفاقية نطاق ش

  

  اختصاص ھيئة التحكيم .24
اختصاصھا، بما في ذلك أي اعتراضات تتعلق المتعلقة بعدم  عتراضاتالفي ا البت تكون لھيئة التحكيم صالحية  24-1

  .بوجود اتفاقية التحكيم أو تتعلق بصحة اتفاقية التحكيم أو عقد التحكيم المستقل

ولغرض ھذه المادة . منه لعقد الذي يكون بند التحكيم جزءاً في تحديد وجود أو صحة االصالحية  يكون لھيئة التحكيم 24-2
بند التحكيم الذي يشكل جزءاً من عقد والذي ينص على التحكيم بموجب ھذه القواعد على أنه اتفاق مستقل عن  يعتبر ، 24

  .مان قرار ھيئة التحكيم ببطالن العقد لن يؤِد حكماً الى عدم نفاذ شرط التحكي و. بنود العقد األخرى

في المادة  ھاالدفاع المشار إلي بيان اختصاص ھيئة التحكيم يجب أن يقدم في موعد ال يتجاوز وقت تقديمم الدفع بعد 24-3
  .في الرد على تلك الدعوى المتقابلة، أو فيما يتعلق بالدعوى 22

ومع ذلك، يجوز . بشكل عام، يجوز لھيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع يتعلق بعدم اختصاصھا بوصفه مسألة أولية  24-4
  .لھيئة التحكيم المضي قدماً في التحكيم والحكم في الدفع بعدم االختصاص في حكمھا النھائي

  

   خرىالمكتوبة اآل المذكرات. 25

، تقديمھا  يمكن لھم األطراف تقديمھا أويتعيين على   التي  اخرى الحقة مذكراتأية  ما أذا كان ھنالك تقرر ھيئة التحكيم
   المذكراتالدفاع، ، وتحدد المھل المتاحة لتقديم تلك  بيانالدعوى و بياناضافة الى 
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  المھل. 26

 45) الدفاع بيانالدعوى و  بيانبما في ذلك (المكتوبة  المذكراتينبغي أال تتجاوز المھل التي تحددھا ھيئة التحكيم لتقديم 
 ً   .التمديد ھنالك ما يبرر مثل ذلك ا رأت انالمحددة إذ المھلولكن يجوز لھيئة التحكيم أن تمدد ھذه . يوما

  

  جلساتالو الثباتا. 27

  .يقع على عاتق كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليھا في تأييد دعواه أو دفاعه 27-1

فيما  ،في نسختھا الحالية عند بدء التحكيم يتعين على ھيئة التحكيم أن تراعي تطبيق قواعد رابطة المحامين الدولية 27-2
  .، وذلك دون ان تكون ملزمة بتطبيقھااألخذ باألدلة في التحكيم الدولييخص 

تناقضھا مع اي حكم من قواعد في حال ) بھذا الترتيب(قواعد المركزباتفاق األطراف وفي جميع االوقات يؤخذ ب 27-3
  .رابطة المحامين الدولية بشأن االثبات في التحكيم الدولي

  

  التدابير المؤقته للحمايه. 28
28-1  ً   :ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك كتابيا

ل تشكيل قب المعين) محكم الحاالت الطارئه(من قبل المحكم  حماية مؤقتة طارئةيجوز ألي طرف طلب اتخاذ تدابير ) أ(
  ، و2في الجدول رقم  المبينة ھيئة التحكيم وفقا لألحكام

تصدر  انھيئة التحكيم يجوز ل. مؤقتة حماية يجوز لھيئة التحكيم وبناء على طلب احد األطراف أن تفرض تدابير) ب(
ً بالشكل الذي تراه على أن تكون مسببة و) وعلى سبيل المثال أمر(خرآأي شكل ب أوشكل حكم ب التدابير المؤقتة كما .  الئقا

  .يتعين على ھيئة التحكيم أن تسعى إلى ضمان أن تكون ھذه التدابير المؤقتة قابلة للتنفيذ

  :المؤقت ھو أي تدبير وقتي تأمر بمقتضاه ھيئة التحكيم احد األطراف، باآلتي الحماية تدبير 28-2

  ،الفصل في النزاع خالل مدة ما ھو عليه، او يعيد الحال  الى أن يبقي) أ(

ً حالي اً ضررإحداث  يحول دون أن يتخذ إجراء) ب( ً أو وشيك ا   ،، أو أن يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضررا

  ،الحقحكم محكم الموجودات التي يمكن أن تستخدم لتنفيذ  لحفظ أن يوفر وسيلة ) ج(

  او ،حسم النزاعأن يحافظ على األدلة التي قد تكون مھمة وجوھرية في ) د(

  .طرفانة للمصاريف القانونية أو أي غيرھا ألي توفير الضم) ھـ(

 يجب أن يقدم الطرف الذي يطلب إصدار التدبير المؤقت قبل ان تقوم ھيئة التحكيم باصدار اي امر تدبير مؤقت،   28-3
  :يقنع ھيئة التحكيم بما يلي أن

  . إصالحه أن عدم اتخاذ التدبير قد ينتج ضررا ال يمكن) أ(

  .الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستھدف بذلك التدبير في حال ما اتخذ ذلك أن ) ب(

ما القرار في اليمس أن يكون ھناك احتماال معقوال أن يفصل في موضع النزاع لصالح الطرف الطالب، شريطة أن ) ج(
  .قرار الحق أي ن صالحية التقدير في اتخاذھذا االحتمال بما تتمتع به ھيئة التحكيم م يخص

  .التدبير كشرط لمنح ھذا تقديم ضمانة مناسبة الطرف الذي يطلب التدبير المؤقت تطلب منيجوز لھيئة التحكيم أن  28-4
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ً لھيئة التحكيم عن أي تغير  28-5 يجب على الطرف الذي طلب التدبير المؤقت أن يلتزم بالمسارعة باإلفصاح كتابيا
  .ھيئة التحكيم بشأن التدبير المؤقت ااستندت اليھتللك التي او  التدبير المؤقت طالب جوھري في الظروف التي استند إليھا

أو تعلق أو تنھي أي تدبير مؤقت سبق أن اتخذته، وذلك بناًء على طلب  أن تعدليجوز لھيئة التحكيم وفي أي وقت،  28-6
أن تعدل أو تعلق أو إشعار مسبق لألطراف،  كما يجوز لھيئة التحكيم في ظروف استثنائية و بمبادرة منھا وبعد. أي طرف

  .تنھي أي تدبير مؤقت

ً أن التدبير المؤقت الذي قامت با 28-7 تخاذه في وقت سابق ما كان ينبغي اتخاذه، فإنه يجوز إذا رأت ھيئة التحكيم الحقا
الذي يكون قد سببھا للطرف الذي أتخذ ضده  ضرر عطل و تكاليف أو الطالب أيةالطرف  ان تقرر تحميل لھيئة التحكيم

  .التدبير

و أي بحق أي طرف بأن يتقدم بطلب ألي محكمة مختصة أ  28ھيئة التحكيم  بموجب المادة ال تمس صالحية   28-8
ان اي طلب او اي أمر لمثل ھذه التدابير بعد تشكيل ھيئة التحكيم، يجب ان يبلغ .سلطة قضائية أخرى التخاذ تدابير مؤقتة

  . ھيئة التحكيم و جميع األطراف اآلخرين والمركزكتابيا  وعلى وجه السرعة بواسطة الطالب  الى 

  

  اإلخالل. 29
، لھذا االخفاق  كاف ، دون إبداء عذرمدة المحددة من قبل ھيئة التحكيمدعواه خالل ال بيانتقديم في  المدعي أخفقإذا  29-1

دفاعه خالل  بيانفي تقديم  كافالمدعى عليه، دون إبداء عذر  أخفقوإذا . ھيئة التحكيم أمراً بإنھاء إجراءات التحكيم تصدر
  .تمرار إجراءات التحكيمالمدة المحددة من قبل ھيئة التحكيم، أصدرت ھيئة التحكيم أمراً باس

، جاز كافدون إبداء عذر  في حضور جلسة ,وفقا لھذه القواعد احد األطراف، بعد إبالغه حسب األصول أخفقإذا  29-2
  .لھيئة التحكيم أن تواصل إجراءات التحكيم

لمدة المحددة دون إبداء في تقديمھا خالل ا أخفقأخرى و مستندية أدلة التحكيم احد األطراف إلى تقديم إذا دعت ھيئة 29-3
  .جودة أمامھاوالتحكيم بناًء على األدلة الم حكم، جاز لھيئة التحكيم أن تصدر كاف عذر 

  

  جلساتالاختتام . 30
يجوز لھيئة التحكيم أن تستفسر من األطراف عما إذا كانت لديھم أدلة أخرى لتقديمھا أو شھود آخرون لسماعھم أو  30-1

  .جلساتالأقوال أخرى لإلدالء بھا، فإذا لم يكن لديھم شيًء من ذلك، جاز لھيئة التحكيم أن تعلن اختتام 

جلسات في أي وقت قبل الى طلب احد األطراف، إعادة فتح يجوز لھيئة التحكيم أن تقرر بمبادرة منھا أو بناء عل 30-2
  .التحكيم وذلك في حال رأت ضرورة لذلك بسبب وجود ظروف استثنائية حكم اصدار

  

  القواعدالتنازل عن . 31
ومع ذلك تابع التحكيم بدون ان يتقدم  نصت عليھاللمتطلبات التي  في حال علم أي طرف بوجود أي مخالفة لھذه القواعد أو

  .عن حقه في االعتراض ، فإنه يعد متنازالً  على ھذه المخالفةعلى وجه السرعه  باعتراض 
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  ع حكم المحكمالقسم الراب

  األحكام . 32
وجود قرار وفي حال تعذر . خر بأغلبية المحكمينآأو أي قرار  حكمفي حال وجود ثالثة محكمين، تصدر ھيئة التحكيم أي 

  .ھو الذي يسود الرئيس  أغلبية في أية مسألة، يكون رأي

  

  حكم المحكم وأثر شكل. 33
  .أو جزئيةتمھيدية  مؤقتة،أحكام ر اصدبإ ھيئة التحكيم ، تختص نھائي إضافة إلى اصدار حكم 33-1

ً كون نھائييكتابةً، و الحكمصدر ي 33-2 ً وملزم ا   .دون تأخيربتنفيذ الحكم  األطرافيتعھد . لألطراف ا

  .د اتفقوا على عدم بيان األسباب، ما لم يكن األطراف قالحكم على ھيئة التحكيم أن تبين األسباب التي استند إليھا  33-3

الذي ( حيث تم اصداره مكانان يكون الحكم موقّعاً من المحكمين ويجب ان يتضمن التاريخ الذي صدر فيه وال يجب  33-4
ً ل  يجب أن يكون  ع الحكم، يتم توقيالحكمالتوقيع على ن عوفي حال رفض أو تعذر احد المحكمين  ).4-19لمادة موافقا

 شريطة ان يكون توقيع رئيس ھيئة المحكمين كافياً، الحكم وفي حال تعذر أغلبية المحكمين عن توقيع . بأغلبية المحكمين
  .األغلبية او الرئيس السبب لغياب التوقيع في الحكم ذكرت

  .الحكم الموقع من المحكمين ترسل ھيئة التحكيم إلى األطراف والى المركز نسخاً من 33-5

 .لھاإلى األطراف، تتولى ھيئة التحكيم االستفسار من المركز عما إذا كانت ھناك أي مبالغ مستحقه الحكم  قبل إرسال 33-6
  .لھاح المركز بعدم وجود مبالغ مستحقه إلى األطراف حتى يصرل االحكم يتم إرساوال 

من قبل ھيئة التحكيم، ايداع او تسجيل الحكم  يتطلب أن يتم صدر فيه الحكم إذا كان قانون التحكيم في المكان الذي 33-7
  .قانونالزمنية التي يتطلبھا ال فإن على ھيئة التحكيم االمتثال لمثل ھذا المطلب ضمن الفترة

  

  الغير مقيد المحكم  القانون الواجب التطبيق، و. 34
فإن لم يعين . تطبق ھيئة التحكيم قواعد القانون التي يعينھا األطراف باعتبارھا منطبقة على موضوع النزاع 34-1

 ً   .األطراف تلك القواعد، طبقت ھيئة التحكيم قواعد القانون الذي تراه مناسبا

ً لمبادئ العدالة واإلنصاف إال غير مقيد حكم مالتحكيم أن تفصل في النزاع كال يجوز لھيئة  34-2 أذن لھا بذلك اذا أو وفقا
  .ھذا التحكيم مثل ، و إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يجيزصراحة األطراف

  .اإلجراءعلى التجارية المطبقة عراف األ وفقاً لشروط العقد وتراعي في ذلك تحكم ھيئة التحكيمفي جميع األحوال،  34-3

  وغيرھا من أسباب اإلنھاء المصالحة. 35
، كان على ھيئة التحكيم إما أن تصدر أمراً بإنھاء إجراءات الحكم قبل صدور النزاع  على تسويةإذا اتفق األطراف،  35-1

بشكل حكم تحكيمي قائم على الشروط المتفق  تثبت التسوية ,في حال طلب ذلك من قبل الطرفان وقبلت الھيئهوأالتحكيم، 
   .عليھا
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إذا أصبح االستمرار في إجراءات التحكيم قبل صدور قرار التحكيم عديم الجدوى أو مستحيالً ألي سبب غير مذكور  35-2
صالحية  وتكون لھيئة التحكيم. ، أبلغت ھيئة التحكيم األطراف بعزمھا على إصدار أمر بإنھاء اإلجراءات1-35في المادة 

  .ثر أي طرف أسباب مبررة لالعتراضإصدار ذلك األمر، ما لم ي

المتفق الحكم وفقا للشروط ترسل ھيئة التحكيم إلى األطراف والمركز نسخاً من األمر بإنھاء إجراءات التحكيم أو من  35-3
 2- 33حكام المواد التالية أي عليھاتسر حكم التحكيم وفقا للشروط المتفق عليھا وفي حال إصدار. المحكمين ا موقعاً منعليھ
  .7-33إلى  4-33و

  

  الحكمتفسير . 36
ً من تاريخ تسلمه  30في غضون للحكم  تفسير إعطاء ن يطلب من ھيئة التحكيميجوز ألي طرف أ 36-1 و  الحكميوما

  ..بھذا الطلب الطرف اآلخرشريطة إشعار 

وتسري عليه أحكام المواد  الحكمويشكل جزءاً من . يوماً من تاريخ تسلم الطلب 45يعطى التفسير كتابةً في غضون   36-2
  .7-33إلى  33-2

  

  الحكمتصحيح . 37
الطرف و شريطة إشعار ا الحكميوماً من تاريخ تسلمه  30يجوز ألي طرف أن يطلب من ھيئة التحكيم، في غضون  37-1

من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أي أخطاء أخرى ذي  الحكمبھذا الطلب، تصحيح ما يكون قد وقع في اآلخر 
  .ل ھذه التصحيحات من تلقاء نفسھاعم الحكميوماً بعد اإلعالن عن  30ويجوز لھيئة التحكيم في غضون . طابع مشابه

  .7-33إلى  2-33يجب أن تجرى تلك التصحيحات كتابةً، وتسري عليھا أحكام المواد  37-2

 

  افياإلض الحكم . 38
إضافي بشأن ما لم تفصل فيه من طلبات حكم يجوز ألي طرف أن يطلب من ھيئة التحكيم، ، أن تصدر ھيئة التحكيم  38-1

الطرف إشعار  ا الحكم و شريطةيوماً من تاريخ تسلمھ 30في غضون  قدمت أثناء إجراءات التحكيم ولكن اغفلت في الحكم
  .بھذا الطلباآلخر 

إضافي له ما يبرره، و رأت أنه يمكن تصحيح ھذا اإلغفال دون أي  حكمالتحكيم أن طلب إصدارإذا رأت ھيئة  38-2
  .الطلب يوماً من تاريخ تسلم ذلك  60في غضون  حكمھا  أدلة، وجب على ھيئة التحكيم أن تكمل جلسات أخرى أو

 .7-33إلى  2-33إضافي، تسري أحكام المواد  حكمفي حال إصدار  38-3

  

  فالتكالي. 39
  :يلي فقط ما "تكاليف التحكيم" عبارة شملت. ھاحكميجب على ھيئة التحكيم أن تحدد تكاليف التحكيم في 

  .40ه، ويتم تحديدھا وفقا للمادة أتعاب ھيئة التحكيم، يجب أن تبين تلك األتعاب فيما يخص كل محكم على حد) أ(

  .تكبدھا المحكمين وأي نفقات أخرى معقولة) األعمالتذاكر طيران على درجة رجال (نفقات السفر للمحكمين ) ب(

  .لمساعدات الالزمة لھيئة التحكيمتكاليف الخبراء وغيرھا من ا) ج(
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الى المدى الذي توافق عليه ھيئة ونفقات أخرى معقولة، ) تذاكر طيران على درجة رجال األعمال(نفقات السفر للشھود ) د(
  .التحكيم

 تكاليف أثناء إجراءات التحكيم،في حال طلبت ھذه الالطرف الرابح  ةمباشر تحّملھاتكاليف قانونية وتكاليف أخرى ) ھـ(
  .كيم أن مبلغ تلك التكاليف معقولھيئة التحوفقط الى المدى الذي تقرر فيه 

  .تكاليف إدارية للمركز) و(

  . 5-42و  7قبل المركز بما يتفق مع المواد  تكاليف تتعلق بالتسھيالت والمساعدات التي تقدم من) ز(

  ، وتكاليف التسجيل لدى المركز) ح(

  .)أ(1- 28عمال بالمادة  حماية مؤقتةالتكاليف المتعلقة بأي طلب التخاذ تدابير ) ت(

  

  أتعاب ھيئة التحكيم. 40
  .بالساعة على أساس األجرأتعاب المحكمين  تحسب على خالف ذلك، يجب أن  يتم االتفاق ما لم 40-1

األجر بالساعة، وفي حال عدم االتفاق على ذلك، يكون  قيمةيجب أن يتفق األطراف والمحكمين فيما بينھم على  40-2
  .للمركز صالحية البت في ذلك

ضريبة القيمة أو أجر الساعة غير خاضع لضريبة السلع والخدمات، يكون خطياً على خالف ذلك،  يتم االتفاق ما لم 40-3
  .من المحتمل أن تكون قابلة للتطبيق مماثلة أو أي ضريبة أخرىالمضافة 

  :ومنھامور لمركز أن يأخذ في االعتبار جملة أفي حال تطلب من المركز تحديد أجر الساعة، فإن على ا 40-4

  .بالقدر المعلوم عنه ع عليهطبيعة النزاع و حجم المبلغ المتناز) أ(

  .خبرة المحكممكانة و) ب(

 

  تكاليفال تقسيم. 41

ولكن . تكاليف التحكيم من حيث المبدأالطرف الخاسر ، يتحمل  2- 41باستثناء ما ھو منصوص عليه في المادة  41-1
يجوز لھيئة التحكيم أن تقسم كال من تلك التكاليف بين األطراف إذا رأت ذلك التقسيم معقوالً، آخذه بعين االعتبار ظروف 

  .القضية

، ومع مراعاة ظروف القضية، يكون لھيئة التحكيم مطلق الحرية )ھـ(39 المشار إليھا في المادةفيما يتعلق بالتكاليف  41-2
ً في أن تقسم كال من تلك التكاليف بين األطرا ف إذا في تحديد الطرف الذي يتحمل مثل ھذه التكاليف، كما لھا الحرية أيضا

  .رأت ذلك التقسيم معقوالً 

ً باالستناد الى شروط متفق راً بإنھاء إجراءات التحكيم أو في حال أصدرت في حال أصدرت ھيئة التحكيم أم 41-3 حكما
  .الحكم في ذلك األمر أو 39المشار اليھا في المادة ، فإنه يتوجب على ھيئة التحكيم أن تحدد تكاليف التحكيم عليھا

بموجب  حكمھايح أو استكمال مفروضة من قبل ھيئة التحكيم لتفسير أو تصح ليس ھناك رسوم أو تكاليف إضافية 41-4
  .38إلى  36أحكام المواد 
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  إيداع التكاليف. 42
يجوز لھيئة التحكيم، وإثر تشكيلھا، أن تطلب من كل طرف إيداع مبالغ متساوية كمبلغ مقدم لتغطية التكاليف المشار  42-1

  ).ز) (و(،)ج(،)ب(،)أ( 39إليھا في المادة 

فقاً ، يجوز لھيئة التحكيم ولذلك ظروف مناسبةوجود  ، أو إذا ما تبين متقابلةالمدعى عليه برفع دعوى  قيام في حال  42-2
  .لتقديرھا وضع ودائع منفصلة

  .أثناء سير إجراءات التحكيم من وقت آلخر تقديم ودائع تكميليةيجوز لھيئة التحكيم أن تطلب من األطراف  42-3

  .ال بعد التشاور وموافقة المركزتكميلية إودائع أو ودائع  أيمبالغ  ھيئة التحكيمتحدد ال  42-4

يقوم المركز . عند موافقة المركز على ذلك  المركز يديرهتقديم ودائعھا في حساب ضمان يجوز لھيئة التحكيم  42-5
  .ضمانيجوز للمركز أن يفرض رسوم على خدمات حساب ال. بصرف تلك األموال بناًء على تعليمات من ھيئة التحكيم

ً من تاريخ تسلم الطلب، أبلغت ھيئة التحكيم األطراف  30سدد مبالغ الودائع الالزمة كاملة في غضون إذا لم تُ  42-6 يوما
بذلك ليقوم واحد منھم أو أكثر بتسديد المبلغ المطلوب، فإذا لم يسدد ذلك المبلغ جاز لھيئة التحكيم أن تأمر بوقف إجراءات 

  .التحكيم أو إنھائھا

، تقدم ھيئة التحكيم إلى األطراف كشف حساب بالودائع التي تم استالمھا وتعيد إليھم أي مبلغ أو الحكمبعد إصدار  42-7
  .رصيد لم ينفق منھا
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  أحكام عامة: القسم الخامس

  القرارات التي تصدر من قبل المركز. 43
أشخاص مفوضين اي شخص او القرارات التي تصدر من قبل المركز تتخذ من قبل مجلس إدارة المركز أو من قبل 43-1

  .بسلطة صنع القرار من قبل مجلس اإلدارة

القرارات التي تصدر من قبل المركز فيما يتعلق بجميع المسائل المتصلة بالتحكيم تكون نھائية وملزمة لجميع  43-2
  .يتطلب من المركز إبداء أية أسبابال و. حكيماألطراف وھيئة الت

إعادة طلب عن أي حق في االستئناف أو متنازلين ألطراف ا يعتبرالتحكيم،  مقعدإلى الحد الذي يسمح به قانون  43-3
  .المركزمن تلك االوامر الصادرة من فيما يتعلق بأي ي محكمة دولة أو سلطة قضائية أخرى الى أالنظر 

ال يكون المركز وال أعضائه، وموظفيه و العاملين أو وكالءه مسئوالً عن اتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء أو عدم  43-4
  .خاذ أي إجراء بموجب ھذه القواعداتخاذ أي قرار أو ات

  

  مسئولية ھيئة التحكيم. 44
ي بناًء على ھذه القواعد إال إذا كان الفعل أو مسئولية عن أي فعل أو إھمال يتعلق بأي تحكيم أجر ةال تتحمل ھيئة التحكيم أي

  . اإلھمال مبني على خداع أو احتيال أو غش
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  رسوم المركز: ملحق أ

  رسوم التسجيل . 1
  .إلى العملة االسترالية"  $"أو " دوالر"شير ي ،بالرجوع إلى ھذه القواعد 1-1

وتكون .دوالر 2500تسجيل المركز قيمته عند تقديم طلب التحكيم من قبل المدعي، يتوجب على المدعي أن يدفع رسم  1-2
  .ھذه القيمة غير قابلة لالسترداد

  

  رسم إداري. 2
  .1كما ھو مبين في جدول رقم  يجب أن يدفع األطراف إلى المركز رسم إداري 2-1

  :لغرض تحديد مبلغ النزاع 2-2

ً  و دفاعوى المتقابلة اجميع المطالبات، والدع أن تضاف يجب) أ(   .المقاصة معا

مثل ، وفي ة المطالب به يفوق المبلغ األصليخذ بعين االعتبار مبالغ الفائدة المطالب بھا، إال إذا كان مبلغ الفائدؤال ت) ب(
  .المتنازع فيهمبلغ ال فان المطالبة المتعلقة بالفائدة وحدھا يجب ان ينظر فيھا عند احتساب ھذه الحالة

يتم تحويل المطالبات المقومة بعمالت أخرى غير الدوالر االسترالي إلى الدوالر االسترالي على أن يكون ذلك وفقاً ) ج(
  .كيميتلقى فيه المركز إخطار التحلسعر الصرف المطبق في اليوم الذي 

خذه آفإنه يجوز لھيئة التحكيم تحديد مبلغ النزاع  المتقابلة الدعوى أو في الدعوى  بيانإذا لم يتم تحديد مبلغ النزاع في  )د(
  .الظروف ذات الصلة بموضوع النزاعبعين االعتبار جميع 

 

  محكم الحاالت الطارئهأتعاب . 3
عند تقديم ذلك  الطارئة، أن يدفع تكاليف اإلجراءات هطارئال الحاالت أي طرف يتقدم بطلب تعيين محكم يتعين على 3-1

  :ھذه التكاليف تشمل .الطلب

  .$ 10000 – محكم الحاالت الطارئهأتعاب ) أ(

  .$ 2500 –رسوم الطلب ) ب(

  

ول من يجوز للمركز أن يعدل في التكاليف وذلك بالزيادة أو النقصان آخذا بعين االعتبار طبيعة النزاع، الجھد المبذ 3-2
  .الظروف ذات صلة بذلك غيرھا منو المركز و  الحاالت الطارئهقبل محكم 
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  1جدول رقم 
  

  المبلغ المتنازع عليه  رسوم المركز اإلدارية 
 

  من المبلغ المتنازع عليه                                   % 1 
                                          

  $500000إلى  $1من 
 

من المبلغ المتنازع عليه % 0.5باإلضافة إلى $ 5000
 $500000الزائد عن 

  $1000000إلى  $500001من 
 

من المبلغ المتنازع عليه % 0.25 باإلضافة إلى $ 7500
 $1000000الزائد عن 

  $10000000إلى  $1000001 من 
 

من المبلغ المتنازع عليه % 0.01 باإلضافة إلى $ 30000
 $ 10000000الزائد عن 

  $100000000إلى $ 10000001من 
 

من المبلغ المتنازع عليه % 0.02إلى باألضافة  39000$
مع حد أقصى للرسوم  عند  $100000000  زائد عنال

60000$ 

  $100000000أكثر من 
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  2جدول رقم 

  المؤقته للحمايه الطارئةالتدابير  طلبات  .1
التدابير  جراءإل لى المركزإ يتقدم بطلب، ان  المؤقته للحمايهالطارئة التدابير جة إلى إجراء حابي طرف يجوزأل 1-1

  .تشكيل ھيئة التحكيم قبل  المؤقته للحمايهالطارئة 

  :الطلب على تدابير حماية مؤقتة يجب 1-2

  .أن يكون موجه خطياً إلى المركز )أ(

  .مع أو بعد إيداع إخطار التحكيم أن يتم بالتزامن) ب(

  ، وإذا كان من الممكن، أن يرسل إلى جميع األطراف بوقت سابق أو في نفس وقت تقديم الطلب) ج(

ً بالخطوات التي اتخذت بحسن نية من أجل إخطاان ) د( ر يتضمن بيان يشھد أو يفيد أنه تم إبالغ جميع األطراف أو شرحا
  .األطراف اآلخرين بتقديم الطلب

  :ل التاليةيجب أن يحتوى الطلب على التفاصي 1-3

  .ةالملتمسالطلبات طبيعة ) أ(

  طارئ، و على أساس الحصول على التدابير من الضروري  هاألسباب التي تجعل) ب(

  ھذه الطلبات الطرف أن يلتمس  تدعو األسباب التي ) ج(

  .محددة في الملحق أ كما ھي للمركز رسوم الطلبو  محكم الحاالت الطارئهاتعاب يدفع الطرف المتقدم بالطلب  1-4

  

  محكم الحاالت الطارئه تعيين أو اختيار . 2
محكم الحاالت كز بذل قصارى جھده لتعيين يتعين على المر طارئة،عند استالم طلب إجراء تدابير حماية مؤقتة  2-1

خالل يوم عمل واحد من تاريخ استالم الطلب، كما يتعين على المركز إخطار األطراف عن ذلك التعيين في أقرب  الطارئه
قد ف محتمله وظر ةأي كتابة وعلى الفور عن المحتمل أن يكشف للمركز محكم الحاالت الطارئهعلى و. وقت ممكن بعد ذلك

بأن  محكم الحاالت الطارئهيتوجب على الطرف الذي يعتزم االعتراض على . حول نزاھته أو استقالليته ةبررتثير شكوكا م
و الظروف التي تم  محكم الحاالت الطارئهعن اعتراضه في غضون يوم عمل واحد بعد إخطاره بتعيين ذلك  اً يرسل إخطار
  .الكشف عنھا

  :حتى يتلقى المركز الطارئهمحكم الحاالت ال تبدأ الفترة الزمنية لتعيين  2-2

ً الطلب ) أ(   .أعاله) 1(ألحكام المادة  وفقا

  .و رسوم الطلب محكم الحاالت الطارئهرسوم ) ب(

  .أال يعمل كمحكم في اإلجراءات محكم الحاالت الطارئهما لم يتفق األطراف كتابةً على خالف ذلك، يتعين على  2-3

  .محكم الحاالت الطارئهى المركز إحالة الطلب إلى ، يتعين علالحاالت الطارئه متى ما تم تعيين محكم  2-4
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  الطارئة التدابير المؤقته للحمايهقرارات بشأن .3
أيام عمل  5في موعد ال يتجاوز  طارئةيجب أن تتخذ جميع القرارات المتعلقة بشأن طلب إجراء تدابير حماية مؤقتة  3-1

بناًء على طلب ويجوز للمركز تمديد ھذه المھلة . أعاله 4-2وفقاً للمادة  الطارئهمحكم الحاالت الطلب إلى  أحالة من تاريخ 
  .محكم الحاالت الطارئهمن 

  :طارئةجميع القرارات بشان طلب إجراء تدابير حماية مؤقتة في حاالت يجب على  3-2

  .كون كتابةً أن ت) أ(

  .بين تاريخ إنشاءھاان  ت) ب(

  ،وتحتوي على أسباب القراران ) ج(

  .محكم الحاالت الطارئهمن قبل  ةأن تكون موقع) د(

تدبير (باتخاذ تدابير حماية مؤقتة مبنية على أساس طارئ  حكماأن يصدر أمراً أوالصالحية  هالطارئ الحاالت لمحكم 3-3
  .أوفقاً لشروط يراھا مناسبةالتي يراھا ضرورية ) طارئ مؤقت 

قبل وذلك لسبب وجيه تبين في أي وقت  الطارئى مؤقتالتدبير عن الأن يعدل أو يتخلى الصالحية للمحكم الطارئ  3-4
  .تشكيل ھيئة التحكيم

طلب ، يتوجب على الطرف الذي طارئ تدبير مؤقتاي بشأن  حكمأي أمر أو  محكم الحاالت الطارئه قبل أن يصدر  3-5
  :بالتالي محكم الحاالت الطارئهأن يقنع  ذلك

  ،ال يمكن إصالحه قد ينتج ضرراً  طارئاتخاذ تدبير مؤقت ب األمر أن عدم) أ(

الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستھدف بذلك التدبير المؤقت بشكل كبيريفوق سوف  الضرر ذلك أن ) ب(
  ، والطارئ في حال ما اتخذ

في ھذا  شريطة أن ال يمس القرار ، معقوال أن يفصل في موضع النزاع لصالح الطرف الطالب أن يكون ھناك احتماالً ) ج(
  .قرار الحق أي تخاذال حرية في اتخاذ القرارات االحتمال بما تتمتع ھيئة التحكيم من

ذلك ل كشرطأن يلزم الطرف الذي يطلب التدبير المؤقت الطارئ بتقديم ضمانة مناسبة  لمحكم الحاالت الطارئه يجوز  3-6
  .التدبير

أو أي  الطارئ ة من قرار تدبير الحماية المؤقتةوعلى وجه السرعة تسليم نسخ الطارئهمحكم الحاالت يجب على  3-7
  .تدبير مؤقت طارئ لكل من األطراف والمركز

  

  ةالطارئاالمتثال للتدابير المؤقتة . 4
  .ا لجميع األطرافرئ ملزممؤقت طايعتبر أي تدبير  4-1

  .ن أي تأخيري تدبير مؤقت طارئ دويتعھد األطراف باالمتثال أل 4-2

:  احال من األحوال التالية غير ملزم أي التدبير المؤقت الطارئ في يعتبر 4-3  

  .حكم نھائيإذا أصدرت ھيئة التحكيم ) أ(

  .تم سحب الدعوى إذا) ب(
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  ، او.ذلكب  قراراَ  )أيھما(أو ھيئة التحكيم  محكم الحاالت الطارئه أخذإذا ) ج(

  .ارئيوماً من تاريخ اتخاذ تدبير مؤقت ط 90في غضون إذا لم يتم تعيين ھيئة التحكيم ) د(

  

  بعد تعيين ھيئة التحكيم الصالحيات. 5
  .ى الفور عند تعيين ھيئة التحكيمعل محكم الحاالت الطارئهواختصاص  صالحياتتتوقف  5-1

  .ل أي تدبير مؤقت طارئيجوز لھيئة التحكيم إعادة النظر، التخلي أو تعدي 5-2

  .محكم الحاالت الطارئهھيئة التحكيم غير ملزمة باألخذ بأي قرار أو أسباب صدرت من قبل  5-3

  

  التكاليف. 6
  :ة تشملطارئال التدابير المؤقته للحمايهالتكاليف المرتبطة بإجراءات تشمل  6-1

  .و رسوم الطلب محكم الحاالت الطارئه اتعاب) أ(

  .دھا األطراف بشكل مباشرالتكاليف القانونية وغيرھا التي تكب) ب(

ً للمادة  6-2  1-3في حال تم تمديد الفترة الزمنية لقرار يتعلق بطلب اتخاذ إجراء تدبير حماية مؤقت طارئ وذلك وفقا
  .المبينة في ملحق أ محكم الحاالت الطارئه اتعابأعاله، يجوز للمركز أن يطلب زيادة في 

ً قابلة للتقسيم من قبل قد تكون مبدئ ة حماية مؤقتة طارئبإجراءات تدابير المتعلقة التكاليف  6-3 ، محكم الحاالت الطارئهيا
  .اليف تحكيم وفقاً لھذه القواعدتخضع لتقرير ھيئة التحكيم لتكون تكو

  

  أخرى. 7
بالمساس بحق أي طرف بان يتقدم بطلب ألي محكمة  ھذا 2غير مخول بموجب جدول رقم  محكم الحاالت الطارئه ان 7-1
أي طلب أو أمر بشان ھذه التدابير بعد  إجراء في حال و طارئة تصة أو أي سلطة قضائية أخرى التخاذ تدابير مؤقتةمخ

 فانه يتوجب على مقدم الطلب إخطار ةطارئمن اجل اتخاذ تدابير حماية مؤقتة  محكم الحاالت الطارئه إحالة طلب إلى 
  .كتابةً وعلى وجه السرعة ، جميع األطراف والمركزمحكم الحاالت الطارئه

جري بناًء على ھذه القواعد إال ي فعل أو إھمال يتعلق بأي تحكيم أأي مسئولية عن أ محكم الحاالت الطارئهيتحمل ال  7-2
  .مبني على خداع أو احتيال أو غش إذا كان الفعل أو اإلھمال

   



27 
 

 
 ©ACICA 2012                                             قواعد التحكيم للمركز االسترالي للتحكيم التجاري الدولي متضمنة أحكام  محكم الحاالت الطارئه

These Rules were originally drafted in English. In the event of any inconsistency or difference 
between the English version and the Rules in any other language, the English version will prevail.  

ACICA would like to thank Bjorn Gehle, Marie-Eliane Wakil and Ali Al–Khasawneh, at Pinsent Masons 
LLP, for preparing the Arabic version of the ACICA Arbitration Rules incorporating the Emergency 
Arbitrator Provisions.   

قواعد في وال ص االنكليزيفي حال وجود أية تعارض او فرق بين الن. باللغة االنكليزية القواعد لقد جاء النص األصلي لھذه
  .  فان النص االنكيزي ھو المعتمد  ،اي لغة اخرى

اليان وكيل و علي  -غاليه، ماريبيورن  شكره لـيقدم المركز االسترالي للتحكيم التجاري 
 سترالي للتحكيمبترجمة قواعد التحكيم  للمركز  اال مبنسنت  ماسونز ال ال بي لقيامھ الخصاونة من

  :بـاالتصال   ، يرجىلمزيد من المعلومات .متضمنة أحكام محكم الحاالت الطارئةجاري الدولي تال

  بيبنسنت ماسونز ال ال 

  بيورن غاليه  
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