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شرط التحكيم النموذجي
ان اي نزاع ،أو خالف او مطالبة نشأت من جراء ھذا العقد او بخصوصه او متعلقة به ،بما فيه اي مسألة متعلقة بوجود
ھذا العقد ،نفاذه او انھائه  ،يجب ان يحل بواسطة التحكيم وفقا لقواعد المركز االسترالي للتحكيم الدولي .يكون مقعد التحكيم
مدينة سيدني في استراليا ]أو اختر أي مدينة اخرى[ وتكون لغة التحكيم اللغة االنجليزية ]أو اختر أي لغة اخرى[ .ينبغي
أن يكون عدد المحكمين واحداً ]أو ثالثة ،أو يمكن شطب ھذه العبارة واالستعانة بالمادة  8من قواعد المركز[.
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القسم األول :أحكام تمھيدية
.1قواعد التحكيم للمركز االسترالي للتحكيم التجاري الدولي
تعتبر ھذه القواعد )القواعد( ھي قواعد المركز االسترالي للتحكيم التجاري الدولي)المركز( ويمكن االشارة اليھا بـ"قواعد
المركز".

 .2نطاق التطبيق
 1-2إذا اتفق األطراف كتابة على إحالة نزاعاتھم إلى التحكيم وفقا لـ"قواعد المركز"  ،فيتم حل ھذه النزاعات وفقا لھذه
القواعد السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم ووفقا للتعديالت التي يجوز لألطراف االتفاق عليھا خطيا ً.
 2-2يخضع التحكيم لقواعد المركز  ،وعند تعارض أي من ھذه القواعد مع أي نص من نصوص القانون الواجب التطبيق
على التحكيم  ،والتي ال يمكن لألطراف االتفاق على ما يخالفھا ،فيسري ذلك النص.
 3-2أن اختيار قواعد المركز ھذا ال يعني قيام األطراف باستبعاد العمل بقانون األونسيترال للتحكيم التجاري الدولي.

 .3اإلخطارات وكيفية احتساب المھل الزمنية
 1-3لغايات ھذه القواعد ،تعتبر جميع اإلخطارات بما فيھا التبليغات أو المراسالت او االقتراحات قد تم تسليمھا  ،إذا تم
التسليم إلى المرسل إليه شخصياَ أو إلى محل إقامته المعتاد أو مكان عمله أو عنوانه البريدي .وفي حال ّ
تعذر التوصل إلى
أي من ھذه العناوين بعد إجراء البحث الالزم ،فتسلم إلى آخر عنوان أو مكان إقامة أو مكان عمل .ويعتبر انه قد تم استالم
اإلخطار في اليوم الذي تم تسليمه فيه.
 2-3لغايات احتساب المھلة الزمنيه وفقا لھذه القواعد ،تبدأ ھذه المھلة في السريان من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه تسليم
اإلخطار أوالتبليغ او االقتراح او أية مراسلة أخرى .وأذا كان آخر يوم لتلك المھلة مصادفا ً لعطلة رسمية أو يوم عطلة عمل
في مقر أو مكان عمل المرسل إليه ،فيتم تمديد المھله حتى أول يوم عمل تالي .وتدخل أيام العطل الرسمية أو عطل العمل
التي تقع ضمن سريان ھذه المھلة في حساب تلك المدة
 3-3ما لم يتفق األطراف كتابةَ على خالف ذلك ،فان أية اشارة الى الوقت تعتبر اشارة الى الوقت كما ھو في مقعد التحكيم.
 4-3يجوز للمركز القيام بتمديد أي مھلة زمنية مفروضة بموجب ھذه القواعد أو المركز فيما يخص إخطار التحكيم،
والجواب على االخطار وتشكيل ھيئة التحكيم.

 .4إخطار التحكيم
 1-4يتعين على الطرف الذي يباشر باللجوء إلى التحكيم )ويعرف فيما بعد بـ" المدعي"( ،أن يقدم الى المركزنسختين من
إخطار التحكيم أو أي عدد نسخ إضافي يتم تحديده من قبل المركز .كما يتعين على المدعي في الوقت نفسه ان يدفع
للمركزرسوم اتسجيل على النحو المحدد في الملحق "أ".
 2-4مع مراعاة المادة  ، 5-4تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي تم استالم إخطار التحكيم فيه أو التاريخ
الذي تم استالم رسوم التسجيل فيه بحسب ايھما يأتي الحقا ً.
 4-3يجب أن يتضمن إخطار التحكيم على ما يلي:
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)أ( طلب إحالة النزاع إلى التحكيم.
)ب( أسماء ،وعناوين البريد ،وأرقام الھاتف و الفاكس وعنوانين البريد االلكتروني )ان وجدت( كل طرف من أطراف
التحكيم وممثليھم القانونيين.
)ج( نسخة من شرط التحكيم أو أي اتفاقية تحكيم مستقلة يستند إليھا.
)د( إشارة إلى العقد الذي نشأ منه النزاع أو اتصل النزاع به او له عالقة به.
)ھـ( وصفا عاما لطبيعة النزاع ،واشارة الى المبلغ المطالب به ان وجدت.
)و( الطلبات والتدابير الملتمسه .
)ز( اقتراح عدد المحكمين )أن كان عددھم واحد أو ثالثة( إن لم يكن أطراف النزاع قد اتفقوا مسبقا على عدد المحكمين.
 4-4ويجوز ان يشمل إخطار التحكيم ايضا ً:
)أ( اقتراح المدعي لتعيين محكم واحد وفقا للمادة .1-9
)ب( تبليغ تعيين محكم المشار إليه في المادة .1-10
)ج( بيان الدعوى المشار إليھا في المادة .21
 5-4إذا كان إخطار التحكيم غير مكتمل أو لم يتم تقديمه بالعدد المطلوب ،يجوز للمركز ان يطلب من المدعي تصحيح
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
الواردة في الجدول .2
 6-4مع مراعاة المادة  ،5-4وعند استالم إخطار التحكيم ،يقوم المركز بإعالن إخطار التحكيم الى الطرف األخر المشار
إليه في المادة ) 3-4ب(.

 .5الرد على إخطار التحكيم
 1-5خالل ثالثين يوما من استالم إخطار التحكيم من المركز ،على كل طرف تم مخاصمته من قبل المدعي )" مدعى عليه
أو مدعى عليھم"( أن يرسل إلى المركز رده على إخطار التحكيم .يجب أن يرسل الرد على إخطار التحكيم من نسختين أو
أي عدد إضافي يتم تحديده من قبل المركز.
 2-5يجب ان يتضمن الرد على إخطار التحكيم ما يلي:
)أ( أسماء  ،وعناوين البريد ،وأرقام الھاتف و الفاكس وعنوانين البريد االلكتروني )ان وجدت( للمدعى عليه وممثله
القانوني.
)ب( أي دفع بعدم أختصاص ھيئة التحكيم التي سيتم تشكيلھا وفقا ً لھذه القواعد.
)ج( مالحظات أو تعليقات المدعى عليه على التفاصيل الوارده في إخطار التحكيم.
)د( رد المدعى عليه على الطلبات الواردة في إخطار التحكيم.
)ھـ( اقتراح المدعى عليه فيما يخص عدد المحكمين إن لم يقم أطراف النزاع باالتفاق عليه مسبقا ً.
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 3-5يجوز ان يتضمن الرد على إخطار التحكيم ايضا ً:
)أ( اقتراح المدعي عليه لتعيين محكم واحد وفقا للمادة .1-9
)ب( التبليغ بتعيين المحكم المشار إليه في المادة .1-10
)ج( بيان الدفاع المشار إليھا في المادة .22
)د( أي دعوى متقابلة ،أو مطالبة لغرض المقاصة ،ناشئة ،متعلقة أو مرتبطة بالعقد ) .تطبق احكام المادة  3-4على اي
طلبب مقابل او مقاصة(.
 4-5يقوم المركز بتقديم نسخة من الرد على إخطار التحكيم و أي مستندات مرفقه إلى المدعي.
 5-5بعد دفع رسوم التسجيل و تعيين المحكمين ،يقوم المركز بتحويل ملف الدعوى إلى ھيئة التحكيم.

 .6التمثيل و تقديم المساعدة
يجوز ان يتم تمثيل األطراف أو مساعتھمبواسطة أشخاص من اختيارھم .على أن يتم تزويد المركز و الطرف األخر
بأسماء وعناوين ھؤالء األشخاص كتابيا ً.

 .7تسھيالت ومرافق المركز
على المركز بناء على طلب ھيئة التحكيم أو أي من الطرفين ،توفير اوتھيئة التسھيالت او المرافق الالزمة لسير إجراءات
التحكيم في حال طلبھا .بما في ذلك مكان مناسب لجلسات ھيئة التحكيم ،المساعدات السكرتارية و مرافق للترجمة.
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القسم الثاني :تشكيل ھيئة التحكيم
 .8عدد المحكمين
إذا لم يكن األطراف قد اتفقوا مسبقا على عدد المحكمين )بمعنى واحد أو ثالثة( ،او في حال لم يتم اتفاق األطراف على عدد
المحكمين في غضون  15يوما من استالم المدعى عليه إخطار التحكيم ،على المركز تعيين عدد المحكمين مع األخذ
باالعتبار كافة الظروف الخاصة بالنزاع.

 .9تعيين محكم منفرد
 1-9في حال تعيين محكم منفرد ،يجوز ألي طرف أن يقترح على الطرف األخر اسم شخص واحد او أسماء عدة
أشخاص ،على أن يقوم واحد منھم بدور المحكم المنفرد.
 2-9وفي حال عدم توصل األطراف لم يتوصلوا إلى اتفاق الختيار المحكم المنفرد في غضون  30يوما من استالم
الطرف االقتراح المعد وفقا للمادة  ،1-9م ولم يقدموا للمركز دليالً كتابيا على اتفاقھم  ،يقوم المركز بتعيين المحكم المنفرد.
 3-9عند اجراء التعيين ،يجب على المركز مراعاة األعتبارات التي من الممكن أن تكفل تعيين محكم مستقل ومحايد
ويؤخذ كذلك في الحسبان استحسان تعيين محكم من جنسية تختلف عن جنسيات األطراف.

 .10تعيين ثالثة محكمين
 1-10اذا أريد تعيين تعيين ثالثة محكمين ،يقوم كل طرف بتعيين محكم واحد .ويقوم المحكمان اللذان تم تعيينھما باختيار
المحكم الثالث الذي بدوره سيتولى رئاسة ھيئة التحكيم.
 2-10أذا أخطر طرف طرفا ً آخر بتعيين محكم ,ثم لم يقم ھذا األخير بأخطار الطرف األول بالمحكم الذي عينه في خالل
 30يوما ً من تاريخ تسلمه ھذا األخطار ,جازللطرف األول أن يطلب من المركز أن يعيين المحكم الثاني .عند إجراء
التعيين ,يجب على المركز مراعاة االعتبارات التي من المرجح أن تكفل تعيين محكم مستقل ومحايد 3-10.إذا لم يتفق
المحكمان على اختيار رئيس الھيئة في غضون  30يوما بعد تعيين المحكم الثاني ،يقوم المركز بتعيين رئيس الھيئة.

 .11تعيين المحكمين في النزاعات المتعددة األطراف
 1-11لغرض المادتين  9و ، 10لن يكون لتصرفات األطراف المتعددة أثراً  ،سواء تعدد المدعون أو تعدد المدعى عليھم
 ،ما لم يكونوا قد تصرفوا متحدين ووفرّوا للمركز الدليل الكتابي على اتفاقھمم.
 2-11وفي أُريد حال تعيين ثالثة محكمين ولم يتفق المدعون او المدعى عليھم المتعددون باالتحاد فيما بينھم لتعيين المحكم
الخاص بھم ،يقوم المركز بتعيين كل عضو من ھيئة التحكيم ،كما يقوم المركز بتعيين احد أعضاء الھيئة لكي يقوم بدور
رئيس الھيئة ،ما لم يتفق جميع األطراف كتابة على طريقة مغايرة لتكوين ھيئة التحكيم على أن يقوم األطراف بتزويد
المركز بالدليل الكتابي على اتفاقھم.
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 .12معلومات تتعلق بالمحكمين
 1-12عندما يتم اقتراح أسم شخص واحد أو اسماء عدة اشخاص لتعيينھم كمحكمين ،يجب توفير أسماءھم وعناوينھم
البريدية وأرقام الھاتف والفاكس والبريد االلكتروني )إن وجدت( .كما يجب أن تتم اإلشارة إلى جنسياتھم ووصف
لمؤھالتھم.
 2-12عندما يتطلب على المركز تعيين محكم وفقا للمادتين  9و ،11فيجوز للمركز ان يطلب من كال طرفي النزاع تزويده
بمعلومات قد يراھا ضرورية ألداء مھامه.

 .13االعتراض على المحكمين
 1-13على المحكم المحتمل ان يقدم إفصاح كتابي لمن اتصل به من اجل فراضية تعيينه كمحكم عن أية ظروف يحتمل أن
تثير شكوكا مبررة بشأن حياديه اواستقالليته .ويجب أن يفصح المحكم كتابيا ً فور تعيينه أو اختياره عن أي من ھذه
الظروف لألطراف ما لم يكن قد قام باإلفصاح عن ھذه الظروف مسبقا ً كتابةَ .و يجب أن يتم ارسال اي افصاح كتابي فد تم
من قبل المحكم المحتمل الى المركز.
 1-13يجوز االعتراض على أي محكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا مبررة بشأن حياده أو استقالليته.
 3-13يجوز للطرف أن يعترض على أي محكم قام بتعيينه ،على أن يكون ذلك فقط ألسباب علم بھا بعد تمام التعيين.

 .14إجراءات االعتراض على المحكمين
 1-14يرسل الطرف الذي يعتزم االعتراض على أي محكم إشعاراً باعتراضه في غضون  15يوما ً من إخطاره بتعيين
المحكم المعترض عليه ،أو في غضون  15يوما ً من التاريخ الذي أصبح فيه ذلك الطرف على علم بالظروف المذكورة في
المادة .13
 2-14يرسل اإلشعار باالعتراض للطرف اآلخر وإلى المحكم المعترض عليه وإلى المحكمين اآلخرين أعضاء ھيئة
التحكيم وإلى المركز .يجب أن يكون اإلشعار كتابةً وان يحتوي على أسباب االعتراض.
 3-14إذا اعترض أحد األطراف على أي محكم ،يجوز للطرف اآلخر الموافقة على ذلك االعتراض .وكما يجوز للمحكم
أن يتنحى عن النظر في الدعوى بعد االعتراض عليه .وفي كال الحالتين ال تعتبر تلك الموافقة وال ذلك التنحي إقراراً
ضمنيا ً بصحة األسباب التي يستند إليھا االعتراض .وفي كال الحالتين يجب أن تستخدم اإلجراءات المنصوص عليھا في
المواد 9ا لى  13لتعيين محكم بديل .ويسري ھذا اإلجراء حتى وإن لم يقم أحد األطراف بممارسة حقه في التعيين أو
المشاركة في التعيين أثناء عملية تعيين المحكم المعترض عليه.،
 4-14إذا لم يوافق الطرف اآلخر على االعتراض ،وفي حال عدم تنحي المحكم المعترض عليه  ،يجب على المركز اتخاذ
القرار في شأن االعتراض.
 5-14في حال قام المركز بتأييد االعتراض ،يتم تعيين محكم بديل وفقا لإلجراءات المطبقة على تعيين أو اختيار محكم
على النحو المنصوص عليه في المواد  9الى .13

 .15استبدال المحكمين
 1-15في حال موت أو تنحي أي محكم أثناء سير إجراءات التحكيم ،يتم تعيين أو اختيار المحكم البديل وفقا لإلجراءات
المنصوص عليھا في المواد  9الى  13والتي تنطبق على تعيين أو اختيار المحكم البديل.
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 2-15في حال عدم قيام المحكم بدوره أو في حال االستحالة القانونية أو الواقعية للمحكم للقيام بأداء مھامه .يتم تطبيق
اإلجراءات المتبعة في االعتراض و استبدال المحكمين على النحو المنصوص عليه في المواد السابقة.

 .16تكرار الجلسات في حال تبديل المحكمين
عند إعادة تشكيل الھيئة ،و بعد دعوة األطراف لإلدالء بآرائھم ،تقوم ھيئة التحكيم بتحديد ما إذا كان وإلى أي مدى يجب
تكرار اإلجراءات السابقة امام ھيئة التحكيم التي اعيد تشكيلھا.
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القسم الثالث :إجراءات التحكيم
 .17أحكام عامة
 1-17مع مراعاة ھذه القواعد ،يجوز لھيئة التحكيم أن تقوم بتسييرالتحكيم على النحو الذي تراه مناسباً ،شريطة أن يعامل
األطراف على قدم المساواة وأن تتاح لكل طرف الفرصة الكامله لعرض قضيته.
 2-17وبناء على طلب اي من الطرفين ،تعقد ھيئة التحكيم جلسات لتقديم االثبات بواسطة الشھود ،بمن فيھم الشھود
الخبراء ،أو للمرافعات الشفوية .فإن لم يطلب األطراف ذلك تقرر الھيئة ما إذا كان من األنسب عقد جلسات من ھذا القبيل
أو السير في اإلجراءات على أساس الوثائق وغيرھا من المستندات.
 3-17تقرر المسائل التي تتعلق باإلجراءات بواسطة رئيس الھيئة فقط ،أو بواسطة أحد أعضاء ھيئة التحكيم األخرين إذا
قامت ھيئة التحكيم تفويضه بذلك .و يخضع أي قرار في ھذا الشأن ,في حال أريد مراجعته ,لمراجعة ھيئة التحكيم
باإلجماع.
 4-17جميع المستندات و المعلومات المرسلة إلى ھيئة التحكيم من قبل أحداألطراف ،يجب أن ترسل في الوقت ذاته من
قبل ھذا الطرف إلى الطرف األخر.

 .18السرية
 1-18ما لم يتفق األطراف خطيا ً على عكس ذلك ،تعقد الجلسات بخصوصية.
 2-18يجب على جميع األطراف ،وھيئة التحكيم ،والمركز ،أن يتعاملوا بسرية وأن ال يفشوا إلى أي طرف ثالث في غياب
اتفاق خطي مسبق من األطراف ،مع جميع األمور التي تتعلق بالتحكيم )بما في ذلك وجود التحكيم( ،حكم التحكيم واللوازم
التي نشأت من أجل التحكيم وكافة الوثائق التي يقدمھا الطرف اآلخر اثناء االجراءات والتي ليست موجھة للجمھور.
ويستثنى من ذلك أذا كان:
)أ( لغرض تقديم طلب إلى أي محكمة مختصة.
)ب( لغرض تقديم طلب إلى المحاكم في أي دولة لتنفيذ حكم التحكيم.
)ج( وفقا ً ألمر صادر عن محكمة مختصة.
)د( إن كان ذلك مطلوبا ً بموجب قانون اي دولة ،وھو ملزما ً للطرف المفصح.
)ھـ( إذا طلب القيام بذلك من قبل ھيئة تنظيمية.
 3-18يجب على أي طرف يعتزم اإلفصاح بموجب المادة  ،2-18أن يقوم بإخطار ھيئة التحكيم والمركز وجميع األطراف
)إذا كان أثناء سير التحكيم( ،أو أن يقوم بإخطار المركز وجميع األطراف ) إذا كانت الرغبة باإلفصاح تمت بعد انتھاء
التحكيم( قبل فتره زمنيه معقوله من األفصاح المنوي اجرائه  ،كما يجب أن يقدم تفاصيل ھذا االفصاح وتفسير ألسبابه.
 4-18إلى المدى الذي يعطى فيه الشاھد األحقية في اإلطالع على األدلة أو المعلومات التي تم الحصول عليھا في التحكيم،
يقع على عاتق الطرف المستعين بالشاھد مسؤولية ضمان صيانة وسرية ھذه األدلة من قبل الشاھد  ،وذلك بنفس الدرجة
التي يتحملھا الطرف في النزاع.
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 .19مقعد التحكيم
 1-19يكون مقعد التحكيم ھو مدينة سيدني ،استراليا في حال عدم قيام األطراف باالتفاق مسبقا ً على مكان التحكيم وفي
حال عدم تمكنھم من االتفاق على ذلك في غضون  15يوم من بدء أجراءات التحكيم .
 2-19يجوز لھيئة التحكيم اتخاذ القرار بشأن انعقاد إجراءات التحكيم )على أن يكون بمقعد التحكيم أو في أمكنة آخرى(
وبشكل خاص ،من الممكن سماع الشھود ،وعقد اجتماعات التشاور بين أعضاء الھيئة في أي مكان تراه مناسباً ،آخذة
ظروف قضية التحكيم بعين االعتبار.
 3-19يجوز لھيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً ،لمعاينة البضائع وغيرھا من الممتلكات أو الوثائق ويجب أن
يعطى األطراف المھلة الكافية لتمكينھم من أن يكونوا حاضرين في ھذه المعاينة.
 4-19يجب أن يصدر حكم التحكيم في مقعد التحكيم.

 .20اللغة
 1-20مع مراعاة ما قد يتفق عليه األطراف ،تسارع ھيئة التحكيم بعد تشكيلھا إلى تحديد اللغة أو اللغات التي تستخدم في
اإلجراءات .ويسري ھذا التحديد على م بيان الدعوى ،وبيان الدفاع ،وأية مذكرات كتابية اضافية ،وعلى اللغه أو اللغات
المستعمله في حال في تلك الجلسات ,في حال عقد جلسات شفوية .
 2-20يجوز لھيئة التحكيم أن تأمر بأن تكون أي تقديمات )سواء كانت كتابية أو شفوية( ،أو مستندات مرفقه ببيان الدعوى
أوبيان الدفاع وأي تقديمات أو مستندات تكميلية او مرفقات مقدمة خالل االجراءات  ،مقدمة بلغتھا األصلية ،يجب أن تكون
مشفوعة بترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليھا األطراف أو حددتھا ھيئة التحكيم.

 21بيان الدعوى
ي إخطار التحكيم على بيان الدعوى ،فانه يجب على المدعي ان يقدم خالل مھلة تحددھا ھيئة التحكيم
 1-21ما لم يحتو ِ
بيان دعواه كتابة إلى المدعى عليه والى كل من المحكمين و المركز .ويجب ان يرفق المدعي مع بيان دعواه نسخة من
العقد ،و نسخة من اتفاق التحكيم إذا كان اتفاق التحكيم لم يدرج في العقد.
 2-21يجب أن تتضمن بيان الدعوى التفاصيل التالية:
)أ( األسماء ،وعناوين البريد ،وارقام الھاتف و الفاكس وعنوانين البريد االلكتروني )ان وجدت( لكل طرف من أطراف
التحكيم وممثلھم القانوني.
)ب( بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى.
)ج( نقاط الخالف.
)د( الطلبات والتدابير الملتمسه.
 2-21يجوز للمدعي أن يرفق ببيان دعواه كل المستندات التي يراھا ذات عالقه أو اشارة الى المستندات االخرى او األدلة
االخرى التي سوف يقدمھا.
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.22بيان الدفاع
 1-22ما لم ترد بيان الدفاع في الرد على إخطار التحكيم ،يرسل المدعى عليه بيان دفاعه كتابة إلى المدعي والى كل من
المحكمين و المركز وذلك في غضون فترة زمنية تحددھا ھيئة التحكيم.
 2-22يدرج في بيان الدفاع رد على المسائل المذكورة في البنود )ب() ،ج( و )د( من بيان الدعوى )المادة  .(2-21ويجوز
للمدعى عليه أن يرفق ببيان دفاعه كل المستندات التي يستند عليھا في دفاعه ويجوز إضافة اشارة الى المستندات االخرى
او االدلة االخرى التي سوف يقدمھا.
 3-22يجوز للمدعى عليه أن يقدم دعوى متقابلة أو دعوى مقامه لغرض الدفع بالمقاصة أو ناشئة أو متعلقة بالعقد في بيان
دفاعه أو في مرحلة الحقه من إجراءات التحكيم ,إذا رأت ھيئة التحكيم أن الظروف تسوغ ھذا التأخير ,وطالما لم يتم
أدراج ذلك في الرد على إخطار التحكيم .
 4-22تسري أحكام المادة  2-21الفقرة )ب( إلى )د( على الدعوى المتقابلة والدعوى المستند إليھا لغرض الدفع بالمقاصة.

 .23تعديالت على الدعوى أو الدفاع
يجوز ألي طرف أثناء إجراءات التحكيم أن يعدل أو يستكمل دعواه أو دفاعه ،إال إذا رأت ھيئة التحكيم أن السماح بذلك
التعديل أو االستكمال غير مناسب بسبب التأخير الذي ينشأ عنه او بسبب االضرار بالطرف اآلخر أو بسبب أي ظروف
أخرى لھا صلة بالموضوع  .ولكن ال يجوز تعديل أو استكمال الدعوى بحيث تخرج الدعوى المعدلة أو المستكملة عن
نطاق شرط التحكيم أو اتفاقية التحكيم المستقلة.

 .24اختصاص ھيئة التحكيم
 1-24تكون لھيئة التحكيم صالحية البت في االعتراضات المتعلقة بعدم اختصاصھا ،بما في ذلك أي اعتراضات تتعلق
بوجود اتفاقية التحكيم أو تتعلق بصحة اتفاقية التحكيم أو عقد التحكيم المستقل.
 2-24يكون لھيئة التحكيم الصالحية في تحديد وجود أو صحة العقد الذي يكون بند التحكيم جزءاً منه .ولغرض ھذه المادة
 ،24يعتبر بند التحكيم الذي يشكل جزءاً من عقد والذي ينص على التحكيم بموجب ھذه القواعد على أنه اتفاق مستقل عن
بنود العقد األخرى .و ان قرار ھيئة التحكيم ببطالن العقد لن يؤ ِد حكما ً الى عدم نفاذ شرط التحكيم.
 3-24الدفع بعدم اختصاص ھيئة التحكيم يجب أن يقدم في موعد ال يتجاوز وقت تقديم بيان الدفاع المشار إليھا في المادة
 ،22أو فيما يتعلق بالدعوى المتقابلة في الرد على تلك الدعوى.
 4-24بشكل عام ،يجوز لھيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع يتعلق بعدم اختصاصھا بوصفه مسألة أولية .ومع ذلك ،يجوز
لھيئة التحكيم المضي قدما ً في التحكيم والحكم في الدفع بعدم االختصاص في حكمھا النھائي.

 .25المذكرات المكتوبة اآلخرى
تقرر ھيئة التحكيم ما أذا كان ھنالك أية مذكرات الحقة اخرى التي يتعيين على األطراف تقديمھا أو يمكن لھم تقديمھا ،
اضافة الى بيان الدعوى وبيان الدفاع ، ،وتحدد المھل المتاحة لتقديم تلك المذكرات
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 .26المھل
ينبغي أال تتجاوز المھل التي تحددھا ھيئة التحكيم لتقديم المذكرات المكتوبة )بما في ذلك بيان الدعوى و بيان الدفاع( 45
يوما ً .ولكن يجوز لھيئة التحكيم أن تمدد ھذه المھل المحددة إذا رأت ان ھنالك ما يبرر مثل ذلك التمديد.

 .27االثبات والجلسات
 1-27يقع على عاتق كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليھا في تأييد دعواه أو دفاعه.
 2-27يتعين على ھيئة التحكيم أن تراعي تطبيق قواعد رابطة المحامين الدولية في نسختھا الحالية عند بدء التحكيم ،فيما
يخص األخذ باألدلة في التحكيم الدولي ،وذلك دون ان تكون ملزمة بتطبيقھا.
 3-27في جميع االوقات يؤخذ باتفاق األطراف وبقواعد المركز)بھذا الترتيب( في حال تناقضھا مع اي حكم من قواعد
رابطة المحامين الدولية بشأن االثبات في التحكيم الدولي.

 .28التدابير المؤقته للحمايه
 1-28ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك كتابيا ً:
)أ( يجوز ألي طرف طلب اتخاذ تدابير حماية مؤقتة طارئة من قبل المحكم )محكم الحاالت الطارئه( المعين قبل تشكيل
ھيئة التحكيم وفقا لألحكام المبينة في الجدول رقم  ،2و
)ب( يجوز لھيئة التحكيم وبناء على طلب احد األطراف أن تفرض تدابير حماية مؤقتة .يجوز لھيئة التحكيم ان تصدر
التدابير المؤقتة بشكل حكم أو بأي شكل آخر)وعلى سبيل المثال أمر( على أن تكون مسببة وبالشكل الذي تراه الئقا ً  .كما
يتعين على ھيئة التحكيم أن تسعى إلى ضمان أن تكون ھذه التدابير المؤقتة قابلة للتنفيذ.
 2-28تدبير الحماية المؤقت ھو أي تدبير وقتي تأمر بمقتضاه ھيئة التحكيم احد األطراف ،باآلتي:
)أ( أن يبقي او يعيد الحال الى ما ھو عليه ،خالل مدة الفصل في النزاع،
)ب( أن يتخذ إجراء يحول دون إحداثضرراً حاليا ً أو وشيكا ً ،أو أن يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر،
)ج( أن يوفر وسيلة لحفظ الموجودات التي يمكن أن تستخدم لتنفيذ حكم محكم الحق،
)د( أن يحافظ على األدلة التي قد تكون مھمة وجوھرية في حسم النزاع ،او
)ھـ( توفير الضمانة للمصاريف القانونية أو أي غيرھا ألي طرف.
 3-28قبل ان تقوم ھيئة التحكيم باصدار اي امر تدبير مؤقت ،يجب أن يقدم الطرف الذي يطلب إصدار التدبير المؤقت
أن يقنع ھيئة التحكيم بما يلي:
)أ( أن عدم اتخاذ التدبير قد ينتج ضررا ال يمكن إصالحه.
)ب( أن ذلك الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستھدف بذلك التدبير في حال ما اتخذ.
)ج( أن يكون ھناك احتماال معقوال أن يفصل في موضع النزاع لصالح الطرف الطالب ،شريطة أن اليمس القرار فيما
يخص ھذا االحتمال بما تتمتع به ھيئة التحكيم من صالحية التقدير في اتخاذ أي قرار الحق.
 4-28يجوز لھيئة التحكيم أن تطلب من الطرف الذي يطلب التدبير المؤقت تقديم ضمانة مناسبة كشرط لمنح ھذا التدبير.
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 5-28يجب على الطرف الذي طلب التدبير المؤقت أن يلتزم بالمسارعة باإلفصاح كتابيا ً لھيئة التحكيم عن أي تغير
جوھري في الظروف التي استند إليھا طالب التدبير المؤقت او تللك التي استندت اليھا ھيئة التحكيم بشأن التدبير المؤقت.
 6-28يجوز لھيئة التحكيم وفي أي وقت ،أن تعدل أو تعلق أو تنھي أي تدبير مؤقت سبق أن اتخذته ،وذلك بنا ًء على طلب
أي طرف .كما يجوز لھيئة التحكيم في ظروف استثنائية و بمبادرة منھا وبعد إشعار مسبق لألطراف ،أن تعدل أو تعلق أو
تنھي أي تدبير مؤقت.
 7-28إذا رأت ھيئة التحكيم الحقا ً أن التدبير المؤقت الذي قامت باتخاذه في وقت سابق ما كان ينبغي اتخاذه ،فإنه يجوز
لھيئة التحكيم ان تقرر تحميل الطرف الطالب أية تكاليف أو عطل و ضرر الذي يكون قد سببھا للطرف الذي أتخذ ضده
التدبير.
 8-28ال تمس صالحية ھيئة التحكيم بموجب المادة  28بحق أي طرف بأن يتقدم بطلب ألي محكمة مختصة أو أي
سلطة قضائية أخرى التخاذ تدابير مؤقتة.ان اي طلب او اي أمر لمثل ھذه التدابير بعد تشكيل ھيئة التحكيم ،يجب ان يبلغ
كتابيا وعلى وجه السرعة بواسطة الطالب الى ھيئة التحكيم و جميع األطراف اآلخرين والمركز.

 .29اإلخالل
 1-29إذا أخفق المدعي في تقديم بيان دعواه خالل المدة المحددة من قبل ھيئة التحكيم ،دون إبداء عذر كاف لھذا االخفاق،
تصدر ھيئة التحكيم أمراً بإنھاء إجراءات التحكيم .وإذا أخفق المدعى عليه ،دون إبداء عذر كاف في تقديم بيان دفاعه خالل
المدة المحددة من قبل ھيئة التحكيم ،أصدرت ھيئة التحكيم أمراً باستمرار إجراءات التحكيم.
 2-29إذا أخفق احد األطراف ،بعد إبالغه حسب األصول وفقا لھذه القواعد ,في حضور جلسة دون إبداء عذر كاف ،جاز
لھيئة التحكيم أن تواصل إجراءات التحكيم.
 3-29إذا دعت ھيئة التحكيم احد األطراف إلى تقديم أدلة مستندية أخرى وأخفق في تقديمھا خالل المدة المحددة دون إبداء
عذر كاف  ،جاز لھيئة التحكيم أن تصدر حكم التحكيم بنا ًء على األدلة الموجودة أمامھا.

 .30اختتام الجلسات
 1-30يجوز لھيئة التحكيم أن تستفسر من األطراف عما إذا كانت لديھم أدلة أخرى لتقديمھا أو شھود آخرون لسماعھم أو
أقوال أخرى لإلدالء بھا ،فإذا لم يكن لديھم شي ًء من ذلك ،جاز لھيئة التحكيم أن تعلن اختتام الجلسات.
 2-30يجوز لھيئة التحكيم أن تقرر بمبادرة منھا أو بناء على طلب احد األطراف ،إعادة فتح الجلسات في أي وقت قبل
اصدار حكم التحكيم وذلك في حال رأت ضرورة لذلك بسبب وجود ظروف استثنائية.

 .31التنازل عن القواعد
في حال علم أي طرف بوجود أي مخالفة لھذه القواعد أو للمتطلبات التينصت عليھا ومع ذلك تابع التحكيم بدون ان يتقدم
باعتراض على وجه السرعه على ھذه المخالفة  ،فإنه يعد متنازالً عن حقه في االعتراض.
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القسم الرابع حكم المحكم
 .32األحكام
في حال وجود ثالثة محكمين ،تصدر ھيئة التحكيم أي حكم أو أي قرار آخر بأغلبية المحكمين .وفي حال تعذر وجود قرار
أغلبية في أية مسألة ،يكون رأي الرئيس ھو الذي يسود.

 .33شكل وأثر حكم المحكم
 1-33إضافة إلى اصدار حكم نھائي ،تختص ھيئة التحكيم بإصدار أحكام مؤقتة ،تمھيدية أو جزئية.
 2-33يصدر الحكم كتابةً ،ويكون نھائيا ً وملزما ً لألطراف .يتعھد األطراف بتنفيذ الحكم دون تأخير.
 3-33على ھيئة التحكيم أن تبين األسباب التي استند إليھا الحكم  ،ما لم يكن األطراف قد اتفقوا على عدم بيان األسباب.
 4-33يجب ان يكون الحكم موقّعا ً من المحكمين ويجب ان يتضمن التاريخ الذي صدر فيه والمكان حيث تم اصداره )الذي
يجب أن يكون موافقا ً للمادة  .(4-19وفي حال رفض أو تعذر احد المحكمين عن التوقيع على الحكم ،يتم توقيع الحكم
بأغلبية المحكمين .وفي حال تعذر أغلبية المحكمين عن توقيع الحكم يكون توقيع رئيس ھيئة المحكمين كافياً ،شريطة ان
تذكر األغلبية او الرئيس السبب لغياب التوقيع في الحكم.
 5-33ترسل ھيئة التحكيم إلى األطراف والى المركز نسخا ً من الحكم الموقع من المحكمين.
 6-33قبل إرسال الحكم إلى األطراف ،تتولى ھيئة التحكيم االستفسار من المركز عما إذا كانت ھناك أي مبالغ مستحقه لھا.
وال يتم إرسال االحكم إلى األطراف حتى يصرح المركز بعدم وجود مبالغ مستحقه لھا.
 7-33إذا كان قانون التحكيم في المكان الذي صدر فيه الحكم يتطلب أن يتم ايداع او تسجيل الحكم من قبل ھيئة التحكيم،
فإن على ھيئة التحكيم االمتثال لمثل ھذا المطلب ضمن الفترة الزمنية التي يتطلبھا القانون.

 .34القانون الواجب التطبيق ،و المحكم الغير مقيد
 1-34تطبق ھيئة التحكيم قواعد القانون التي يعينھا األطراف باعتبارھا منطبقة على موضوع النزاع .فإن لم يعين
األطراف تلك القواعد ،طبقت ھيئة التحكيم قواعد القانون الذي تراه مناسبا ً.
 2-34ال يجوز لھيئة التحكيم أن تفصل في النزاع كمحكم غير مقيد أو وفقا ً لمبادئ العدالة واإلنصاف إال اذا أذن لھا بذلك
األطراف صراحة ،و إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يجيز مثل ھذا التحكيم.
 3-34في جميع األحوال ،تحكم ھيئة التحكيم وفقا ً لشروط العقد وتراعي في ذلك األعراف التجارية المطبقة على اإلجراء.

 .35المصالحة وغيرھا من أسباب اإلنھاء
 1-35إذا اتفق األطراف ،على تسوية النزاع قبل صدور الحكم  ،كان على ھيئة التحكيم إما أن تصدر أمراً بإنھاء إجراءات
التحكيم ،أوفي حال طلب ذلك من قبل الطرفان وقبلت الھيئه ,تثبت التسوية بشكل حكم تحكيمي قائم على الشروط المتفق
عليھا.
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 2-35إذا أصبح االستمرار في إجراءات التحكيم قبل صدور قرار التحكيم عديم الجدوى أو مستحيالً ألي سبب غير مذكور
في المادة  ،1-35أبلغت ھيئة التحكيم األطراف بعزمھا على إصدار أمر بإنھاء اإلجراءات .وتكون لھيئة التحكيم صالحية
إصدار ذلك األمر ،ما لم يثر أي طرف أسباب مبررة لالعتراض.
 3-35ترسل ھيئة التحكيم إلى األطراف والمركز نسخا ً من األمر بإنھاء إجراءات التحكيم أو من الحكم وفقا للشروط المتفق
عليھا موقعا ً من المحكمين .وفي حال إصدار حكم التحكيم وفقا للشروط المتفق عليھا تسري عليھاأحكام المواد التالية 2-33
و 4-33إلى .7-33

 .36تفسير الحكم
 1-36يجوز ألي طرف أن يطلب من ھيئة التحكيم إعطاء تفسير للحكم في غضون 30يوما ً من تاريخ تسلمه الحكم و
شريطة إشعار الطرف اآلخر بھذا الطلب..
 2-36يعطى التفسير كتابةً في غضون  45يوما ً من تاريخ تسلم الطلب .ويشكل جزءاً من الحكم وتسري عليه أحكام المواد
 2-33إلى .7-33

 .37تصحيح الحكم
 1-37يجوز ألي طرف أن يطلب من ھيئة التحكيم ،في غضون  30يوما ً من تاريخ تسلمه الحكم و شريطة إشعار االطرف
اآلخر بھذا الطلب ،تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أي أخطاء أخرى ذي
طابع مشابه .ويجوز لھيئة التحكيم في غضون  30يوما ً بعد اإلعالن عن الحكم عمل ھذه التصحيحات من تلقاء نفسھا.
 2-37يجب أن تجرى تلك التصحيحات كتابةً ،وتسري عليھا أحكام المواد  2-33إلى .7-33

 .38الحكم اإلضافي
 1-38يجوز ألي طرف أن يطلب من ھيئة التحكيم ، ،أن تصدر ھيئة التحكيم حكم إضافي بشأن ما لم تفصل فيه من طلبات
قدمت أثناء إجراءات التحكيم ولكن اغفلت في الحكم في غضون  30يوما ً من تاريخ تسلمھا الحكم و شريطة إشعار الطرف
اآلخر بھذا الطلب.
 2-38إذا رأت ھيئة التحكيم أن طلب إصدارحكم إضافي له ما يبرره ،و رأت أنه يمكن تصحيح ھذا اإلغفال دون أي
جلسات أخرى أو أدلة ،وجب على ھيئة التحكيم أن تكمل حكمھا في غضون  60يوما ً من تاريخ تسلم ذلك الطلب.
 3-38في حال إصدار حكم إضافي ،تسري أحكام المواد  2-33إلى .7-33

 .39التكاليف
يجب على ھيئة التحكيم أن تحدد تكاليف التحكيم في حكمھا .تشمل عبارة" تكاليف التحكيم" فقط ما يلي:
)أ( أتعاب ھيئة التحكيم ،يجب أن تبين تلك األتعاب فيما يخص كل محكم على حده ،ويتم تحديدھا وفقا للمادة .40
)ب( نفقات السفر للمحكمين )تذاكر طيران على درجة رجال األعمال( وأي نفقات أخرى معقولة تكبدھا المحكمين.
)ج( تكاليف الخبراء وغيرھا من المساعدات الالزمة لھيئة التحكيم.
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)د( نفقات السفر للشھود )تذاكر طيران على درجة رجال األعمال( ونفقات أخرى معقولة ،الى المدى الذي توافق عليه ھيئة
التحكيم.
)ھـ( تكاليف قانونية وتكاليف أخرى تح ّملھا مباشرة الطرف الرابح في حال طلبت ھذه التكاليف أثناء إجراءات التحكيم،
وفقط الى المدى الذي تقرر فيه ھيئة التحكيم أن مبلغ تلك التكاليف معقول.
)و( تكاليف إدارية للمركز.
)ز( تكاليف تتعلق بالتسھيالت والمساعدات التي تقدم من قبل المركز بما يتفق مع المواد  7و .5-42
)ح( تكاليف التسجيل لدى المركز ،و
)ت( التكاليف المتعلقة بأي طلب التخاذ تدابير حماية مؤقتة عمال بالمادة )1-28أ(.

 .40أتعاب ھيئة التحكيم
 1-40ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك ،يجب أن تحسب أتعاب المحكمين على أساس األجر بالساعة.
 2-40يجب أن يتفق األطراف والمحكمين فيما بينھم على قيمة األجر بالساعة ،وفي حال عدم االتفاق على ذلك ،يكون
للمركز صالحية البت في ذلك.
 3-40ما لم يتم االتفاق خطيا ً على خالف ذلك ،يكون أجر الساعة غير خاضع لضريبة السلع والخدمات ،أو ضريبة القيمة
المضافة أو أي ضريبة أخرى مماثلة من المحتمل أن تكون قابلة للتطبيق.
 4-40في حال تطلب من المركز تحديد أجر الساعة ،فإن على المركز أن يأخذ في االعتبار جملة أمور ومنھا:
)أ( طبيعة النزاع و حجم المبلغ المتنازع عليه بالقدر المعلوم عنه.
)ب( مكانة وخبرة المحكم.

 .41تقسيم التكاليف
 1-41باستثناء ما ھو منصوص عليه في المادة  ، 2-41يتحمل الطرف الخاسر تكاليف التحكيم من حيث المبدأ .ولكن
يجوز لھيئة التحكيم أن تقسم كال من تلك التكاليف بين األطراف إذا رأت ذلك التقسيم معقوالً ،آخذه بعين االعتبار ظروف
القضية.
 2-41فيما يتعلق بالتكاليف المشار إليھا في المادة )39ھـ( ،ومع مراعاة ظروف القضية ،يكون لھيئة التحكيم مطلق الحرية
في تحديد الطرف الذي يتحمل مثل ھذه التكاليف ،كما لھا الحرية أيضا ً في أن تقسم كال من تلك التكاليف بين األطراف إذا
رأت ذلك التقسيم معقوالً.
 3-41في حال أصدرت ھيئة التحكيم أمراً بإنھاء إجراءات التحكيم أو في حال أصدرت حكما ً باالستناد الى شروط متفق
عليھا ،فإنه يتوجب على ھيئة التحكيم أن تحدد تكاليف التحكيم المشار اليھا في المادة  39في ذلك األمر أو الحكم.
 4-41ليس ھناك رسوم أو تكاليف إضافية مفروضة من قبل ھيئة التحكيم لتفسير أو تصحيح أو استكمال حكمھا بموجب
أحكام المواد  36إلى .38
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 .42إيداع التكاليف
 1-42يجوز لھيئة التحكيم ،وإثر تشكيلھا ،أن تطلب من كل طرف إيداع مبالغ متساوية كمبلغ مقدم لتغطية التكاليف المشار
إليھا في المادة ) 39أ()،ب()،ج()،و( )ز(.
 2-42في حال قيام المدعى عليه برفع دعوى متقابلة ،أو إذا ما تبين وجود ظروف مناسبة لذلك ،يجوز لھيئة التحكيم وفقا ً
لتقديرھا وضع ودائع منفصلة.
 3-42يجوز لھيئة التحكيم أن تطلب من األطراف تقديم ودائع تكميلية من وقت آلخر أثناء سير إجراءات التحكيم.
 4-42ال تحدد ھيئة التحكيم مبالغ أي ودائع أو ودائع تكميلية إال بعد التشاور وموافقة المركز.
 5-42يجوز لھيئة التحكيم تقديم ودائعھا في حساب ضمان يديره المركز عند موافقة المركز على ذلك  .يقوم المركز
بصرف تلك األموال بنا ًء على تعليمات من ھيئة التحكيم .يجوز للمركز أن يفرض رسوم على خدمات حساب الضمان.
 6-42إذا لم تُسدد مبالغ الودائع الالزمة كاملة في غضون  30يوما ً من تاريخ تسلم الطلب ،أبلغت ھيئة التحكيم األطراف
بذلك ليقوم واحد منھم أو أكثر بتسديد المبلغ المطلوب ،فإذا لم يسدد ذلك المبلغ جاز لھيئة التحكيم أن تأمر بوقف إجراءات
التحكيم أو إنھائھا.
 7-42بعد إصدار الحكم ،تقدم ھيئة التحكيم إلى األطراف كشف حساب بالودائع التي تم استالمھا وتعيد إليھم أي مبلغ أو
رصيد لم ينفق منھا.
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القسم الخامس :أحكام عامة
 .43القرارات التي تصدر من قبل المركز
1-43القرارات التي تصدر من قبل المركز تتخذ من قبل مجلس إدارة المركز أو من قبل اي شخص او أشخاص مفوضين
من قبل مجلس اإلدارة بسلطة صنع القرار.
 2-43القرارات التي تصدر من قبل المركز فيما يتعلق بجميع المسائل المتصلة بالتحكيم تكون نھائية وملزمة لجميع
األطراف وھيئة التحكيم .وال يتطلب من المركز إبداء أية أسباب.
 3-43إلى الحد الذي يسمح به قانون مقعد التحكيم ،يعتبر األطراف متنازلين عن أي حق في االستئناف أو طلب إعادة
النظر الى أي محكمة دولة أو سلطة قضائية أخرى فيما يتعلق بأي من تلك االوامر الصادرة من المركز.
 4-43ال يكون المركز وال أعضائه ،وموظفيه و العاملين أو وكالءه مسئوالً عن اتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء أو عدم
اتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء بموجب ھذه القواعد.

 .44مسئولية ھيئة التحكيم
ال تتحمل ھيئة التحكيم أية مسئولية عن أي فعل أو إھمال يتعلق بأي تحكيم أجري بنا ًء على ھذه القواعد إال إذا كان الفعل أو
اإلھمال مبني على خداع أو احتيال أو غش.
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ملحق أ :رسوم المركز
 .1رسوم التسجيل
 1-1بالرجوع إلى ھذه القواعد ،يشير "دوالر" أو " "$إلى العملة االسترالية.
 2-1عند تقديم طلب التحكيم من قبل المدعي ،يتوجب على المدعي أن يدفع رسم تسجيل المركز قيمته  2500دوالر.وتكون
ھذه القيمة غير قابلة لالسترداد.

 .2رسم إداري
 1-2يجب أن يدفع األطراف إلى المركز رسم إداري كما ھو مبين في جدول رقم .1
 2-2لغرض تحديد مبلغ النزاع:
)أ( يجب أن تضاف جميع المطالبات ،والدعاوى المتقابلة و دفاع المقاصة معا ً.
)ب( ال تؤخذ بعين االعتبار مبالغ الفائدة المطالب بھا ،إال إذا كان مبلغ الفائدة المطالب به يفوق المبلغ األصلي ،وفي مثل
ھذه الحالة فان المطالبة المتعلقة بالفائدة وحدھا يجب ان ينظر فيھا عند احتساب المبلغ المتنازع فيه.
)ج( يتم تحويل المطالبات المقومة بعمالت أخرى غير الدوالر االسترالي إلى الدوالر االسترالي على أن يكون ذلك وفقا ً
لسعر الصرف المطبق في اليوم الذي يتلقى فيه المركز إخطار التحكيم.
)د( إذا لم يتم تحديد مبلغ النزاع في بيان الدعوى أو في الدعوى المتقابلة فإنه يجوز لھيئة التحكيم تحديد مبلغ النزاع آخذه
بعين االعتبار جميع الظروف ذات الصلة بموضوع النزاع.

 .3أتعاب محكم الحاالت الطارئه
 1-3يتعين على أي طرف يتقدم بطلب تعيين محكم الحاالت الطارئه ،أن يدفع تكاليف اإلجراءات الطارئة عند تقديم ذلك
الطلب .ھذه التكاليف تشمل:
)أ( أتعاب محكم الحاالت الطارئه – .$ 10000
)ب( رسوم الطلب – .$ 2500

 2-3يجوز للمركز أن يعدل في التكاليف وذلك بالزيادة أو النقصان آخذا بعين االعتبار طبيعة النزاع ،الجھد المبذول من
قبل محكم الحاالت الطارئه و المركز و غيرھا من الظروف ذات صلة بذلك.
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جدول رقم 1
المبلغ المتنازع عليه

رسوم المركز اإلدارية

من  $1إلى $500000

 %1من المبلغ المتنازع عليه

من  $500001إلى $1000000

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

من  $1000001إلى $10000000

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

من  $10000001إلى $100000000

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

أكثر من $100000000

 $39000باألضافة إلى  %0.02من المبلغ المتنازع عليه
الزائد عن  $100000000مع حد أقصى للرسوم عند
$60000
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جدول رقم 2
.1طلبات التدابير الطارئة المؤقته للحمايه
 1-1يجوزألي طرف بحاجة إلى إجراء التدابير الطارئة المؤقته للحمايه  ،ان يتقدم بطلب إلى المركز إلجراء التدابير
الطارئة المؤقته للحمايه قبل تشكيل ھيئة التحكيم.
 2-1الطلب على تدابير حماية مؤقتة يجب:
)أ( أن يكون موجه خطيا ً إلى المركز.
)ب( أن يتم بالتزامن مع أو بعد إيداع إخطار التحكيم.
)ج( إذا كان من الممكن ،أن يرسل إلى جميع األطراف بوقت سابق أو في نفس وقت تقديم الطلب ،و
)د( ان يتضمن بيان يشھد أو يفيد أنه تم إبالغ جميع األطراف أو شرحا ً بالخطوات التي اتخذت بحسن نية من أجل إخطار
األطراف اآلخرين بتقديم الطلب.
 3-1يجب أن يحتوى الطلب على التفاصيل التالية:
)أ( طبيعة الطلبات الملتمسة.
)ب( األسباب التي تجعله من الضروري الحصول على التدابير على أساس طارئ ،و
)ج( األسباب التي تدعو الطرف أن يلتمس ھذه الطلبات
 4-1يدفع الطرف المتقدم بالطلب اتعاب محكم الحاالت الطارئه و رسوم الطلب للمركز كما ھي محددة في الملحق أ.

 .2تعيين أو اختيار محكم الحاالت الطارئه
 1-2عند استالم طلب إجراء تدابير حماية مؤقتة طارئة ،يتعين على المركز بذل قصارى جھده لتعيين محكم الحاالت
الطارئه خالل يوم عمل واحد من تاريخ استالم الطلب ،كما يتعين على المركز إخطار األطراف عن ذلك التعيين في أقرب
وقت ممكن بعد ذلك .وعلى محكم الحاالت الطارئه المحتمل أن يكشف للمركز كتابة وعلى الفور عن أية ظروف محتمله قد
تثير شكوكا مبررة حول نزاھته أو استقالليته .يتوجب على الطرف الذي يعتزم االعتراض على محكم الحاالت الطارئه بأن
يرسل إخطاراً عن اعتراضه في غضون يوم عمل واحد بعد إخطاره بتعيين ذلك محكم الحاالت الطارئه و الظروف التي تم
الكشف عنھا.
 2-2ال تبدأ الفترة الزمنية لتعيين محكم الحاالت الطارئه حتى يتلقى المركز:
)أ( الطلب وفقا ً ألحكام المادة ) (1أعاله.
)ب( رسوم محكم الحاالت الطارئه و رسوم الطلب.
 3-2ما لم يتفق األطراف كتابةً على خالف ذلك ،يتعين على محكم الحاالت الطارئه أال يعمل كمحكم في اإلجراءات.
 4-2متى ما تم تعيين محكم الحاالت الطارئه  ،يتعين على المركز إحالة الطلب إلى محكم الحاالت الطارئه.
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.3قرارات بشأن التدابير المؤقته للحمايه الطارئة
 1-3يجب أن تتخذ جميع القرارات المتعلقة بشأن طلب إجراء تدابير حماية مؤقتة طارئة في موعد ال يتجاوز  5أيام عمل
من تاريخ أحالة الطلب إلى محكم الحاالت الطارئه وفقا ً للمادة  4-2أعاله .ويجوز للمركز تمديد ھذه المھلة بنا ًء على طلب
من محكم الحاالت الطارئه.
 2-3يجب على جميع القرارات بشان طلب إجراء تدابير حماية مؤقتة في حاالت طارئة:
)أ( أن تكون كتابةً.
)ب( ان تبين تاريخ إنشاءھا.
)ج( ان تحتوي على أسباب القرار،و
)د( أن تكون موقعة من قبل محكم الحاالت الطارئه.
 3-3لمحكم الحاالت الطارئه الصالحية أن يصدر أمراً أوحكما باتخاذ تدابير حماية مؤقتة مبنية على أساس طارئ )تدبير
مؤقت طارئ ( التي يراھا ضرورية أوفقا ً لشروط يراھا مناسبة.
 4-3للمحكم الطارئ الصالحية أن يعدل أو يتخلى عن التدبير المؤقت الطارئى وذلك لسبب وجيه تبين في أي وقت قبل
تشكيل ھيئة التحكيم.
 5-3قبل أن يصدر محكم الحاالت الطارئه أي أمر أو حكم بشأن اي تدبير مؤقت طارئ ،يتوجب على الطرف الذي طلب
ذلك أن يقنع محكم الحاالت الطارئه بالتالي:
)أ( أن عدم األمر باتخاذ تدبير مؤقت طارئ قد ينتج ضرراً ال يمكن إصالحه،
)ب( أن ذلك الضرر سوف يفوق بشكل كبيرالضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستھدف بذلك التدبير المؤقت
الطارئ في حال ما اتخذ ،و
)ج( أن يكون ھناك احتماالً معقوال أن يفصل في موضع النزاع لصالح الطرف الطالب ،شريطة أن ال يمس القرار في ھذا
االحتمال بما تتمتع ھيئة التحكيم من حرية في اتخاذ القرارات التخاذ أي قرار الحق.
 6-3يجوز لمحكم الحاالت الطارئه أن يلزم الطرف الذي يطلب التدبير المؤقت الطارئ بتقديم ضمانة مناسبة كشرط لذلك
التدبير.
 7-3يجب على محكم الحاالت الطارئه وعلى وجه السرعة تسليم نسخة من قرار تدبير الحماية المؤقتة الطارئ أو أي
تدبير مؤقت طارئ لكل من األطراف والمركز.

 .4االمتثال للتدابير المؤقتة الطارئة
 1-4يعتبر أي تدبير مؤقت طارئ ملزما لجميع األطراف.
 2-4يتعھد األطراف باالمتثال ألي تدبير مؤقت طارئ دون أي تأخير.
 3-4يعتبر التدبير المؤقت الطارئ في أي حال من األحوال التالية غير ملزما:
)أ( إذا أصدرت ھيئة التحكيم حكم نھائي.
)ب( إذا تم سحب الدعوى.
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)ج( إذا أخذ محكم الحاالت الطارئه أو ھيئة التحكيم )أيھما( قراراَ بذلك ،.او
)د( إذا لم يتم تعيين ھيئة التحكيم في غضون  90يوما ً من تاريخ اتخاذ تدبير مؤقت طارئ.

 .5الصالحيات بعد تعيين ھيئة التحكيم
 1-5تتوقف صالحيات واختصاص محكم الحاالت الطارئه على الفور عند تعيين ھيئة التحكيم.
 2-5يجوز لھيئة التحكيم إعادة النظر ،التخلي أو تعديل أي تدبير مؤقت طارئ.
 3-5ھيئة التحكيم غير ملزمة باألخذ بأي قرار أو أسباب صدرت من قبل محكم الحاالت الطارئه.

 .6التكاليف
 1-6تشمل التكاليف المرتبطة بإجراءات التدابير المؤقته للحمايه الطارئة تشمل:
)أ( اتعاب محكم الحاالت الطارئه و رسوم الطلب.
)ب( التكاليف القانونية وغيرھا التي تكبدھا األطراف بشكل مباشر.
 2-6في حال تم تمديد الفترة الزمنية لقرار يتعلق بطلب اتخاذ إجراء تدبير حماية مؤقت طارئ وذلك وفقا ً للمادة 1-3
أعاله ،يجوز للمركز أن يطلب زيادة في اتعاب محكم الحاالت الطارئه المبينة في ملحق أ.
 3-6التكاليف المتعلقة بإجراءات تدابير حماية مؤقتة طارئة قد تكون مبدئيا ً قابلة للتقسيم من قبل محكم الحاالت الطارئه،
وتخضع لتقرير ھيئة التحكيم لتكون تكاليف تحكيم وفقا ً لھذه القواعد.

 .7أخرى
 1-7ان محكم الحاالت الطارئه غير مخول بموجب جدول رقم  2ھذا بالمساس بحق أي طرف بان يتقدم بطلب ألي محكمة
مختصة أو أي سلطة قضائية أخرى التخاذ تدابير مؤقتة طارئة وفي حال إجراء أي طلب أو أمر بشان ھذه التدابير بعد
إحالة طلب إلى محكم الحاالت الطارئه من اجل اتخاذ تدابير حماية مؤقتة طارئة فانه يتوجب على مقدم الطلب إخطار
محكم الحاالت الطارئه ،جميع األطراف والمركز كتابةً وعلى وجه السرعة.
 2-7ال يتحمل محكم الحاالت الطارئه أي مسئولية عن أي فعل أو إھمال يتعلق بأي تحكيم أجري بنا ًء على ھذه القواعد إال
إذا كان الفعل أو اإلھمال مبني على خداع أو احتيال أو غش.
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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.
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