
 إجراءات تسوية املنازعات الدولية
(وتشمل قواعد الوساطة والتحكيم)

 عدلت القواعد وهي ترسى اعتبارا من األول من يونيو  2014

يرسى جدول الرسوم املعدل اعتبارا من األول من نوفمرب 2014



 

             

 

 

 

 الدوليةالمنازعات إجراءات تسوية 

 )وتشمل قواعد الوساطة والتحكيم(
 

  4102 من األول من يونيو  اعتباراتسرى عدلت القواعد وهي 
 4102 نوفمبريسرى جدول الرسوم المعدل اعتبارا من األول من 

 
 المقدمة 

 الوساطة الدولية
 التحكيم الدولي
 معجلةاجراءات دولية 

 ICDRكيفية رفع دعوى مع 

 

 قواعد الوساطة الدولية
  اتفاق األطراف ١
 بدء الوساطة   ٢
 التمثيل ٣
 تعيين الوسيط  ٤
 حيادية الوسيط وواجب اإلفصاح ٥
   اإلشغار ٦
 واجبات ومسؤوليات الوسيط ٧
  األطرافمسؤوليات  ٨
 الخصوصية  ٩

 السرّية ١١
 عدم وجود سجل اختزالي ١١
 الوساطة  انتهاء ١٢
 اإلعفاء من المسؤولية ١٣
 تفسير اإلجراءات وتطبيقها ١٤
 اإليداعات  ١٥
 المصاريف  ١٦
 تكاليف الوساطة ١٧
 لغة الوساطة ١٨

  بدل إيجار قاعات االجتماعات
 

 قواعد التحكيم الدولي
 : نطاق هذه القواعد 0المادة 
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 بدء التحكيم
 التحكيم  إشعار: 4 المادة
  الرد والدعوى المقابلة: 3 المادة
 اجتماع اداري: 2 المادة
 : الوساطة 5 المادة
 : اجراءات مستعجلة وقائية  6 المادة
 : الدخول في الدعوى 7 المادة
 : الدمج 8 المادة
 المقابلة، أو الدفوع الدعوى، أو الدعاويالتعديالت أو اإلضافات على : 9 المادة
  اإلخطارات: 01 المادة

 هيئة التحكيم 
 عدد المحّكمين: 00 المادة
 تعيين المحّكمين: 04 المادة
 حيادية المحّكمين واستقالليتهم: 03 المادة
 رّد المحّكمين: 02 المادة
 محّكمتبديل : 05 المادة

 أحكام عامة
 األطراف تمثيل: 06 المادة
 التحكيممكان : 07 المادة
 التحكيم  لغة: 08 المادة
 : اختصاص التحكيم 09 المادة
 االجراءاتإدارة : 41 المادة
 : تبادل المعلومات 40 المادة
 : الميزات 44 المادة
 : الجلسة43 المادة
 : التدابير المؤقتة42 المادة
 : الخبراء المعينين من هيئة التحكيم 45 المادة
 : التخلف 46 المادة
  إختتام الجلسات: 47 المادة
  التنازل: 48 المادة
 حكام األقرارات و الو  واألوامرأحكام التحكيم : 49 المادة
   مهلة حكم التحكيم وشكله وأثره: 31 المادة
  والتدابير المطبقةالقوانين : 30 المادة
 اإلنهاء تسوية أو غيرها من أسباب ال: 34 المادة
 أو تصحيح حكم التحكيمتفسير : 33 المادة
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 التحكيم تكاليف:  32 المادة
 ومصروفات هيئة التحكيم  أتعاب: 35 المادة
 اإليداعات :36 المادة
 السّرية: 37 المادة
 اإلعفاء من المسؤولية: 38 المادة
 تفسير القواعد: 39 المادة

 

 دوليةإجراءات معجلة 
 غرض االجراءات المعجلة: E–1 المادة
 المذكرات التفصيلية: E-2 المادة
 االجتماع اإلداري: E-3 المادة
 المعجلة االعتراض على تطبيق االجراءات: E-4 المادة
 التغيير في الدعوى او الدعوى المقابلة: E-5 المادة
 تعيين ومؤهالت المحكم: E-6 المادة
  اجتماع وأمر إجرائي: E-7 المادة
 إجراءات بمذكرات مكتوبة: E-8 المادة
 شفهيةاجراءات جلسة اجتماع :  E-9 المادة
 حكم التحكيم:  E-10 المادة

 
 الرسوم االدارية 

 جداول الرسوم اإلدارية )الرسوم العادية والرسوم المرنة(
  جدول الرسوم العادية

 النموذجيةالرسوم  لجدول إعادةجدول 
 جدول الرسوم المرنة
 رسوم وتعويض –االجراءات المعجلة 

 إيجار قاعات الجلسات 
 مقدمةال
 

وهي . والوسطاء، والمحكمين ومحاميهمألطراف المتنازعة ل لتسوية المنازعاتكامل  لتوفير إطار اإلجراءات هذه تم تصميم
 العملية من خالل إلدارةالحاجة و التي يرغبون بها  تسوية المنازعات عملية لالتفاق علىاألطراف  استقاللية التوازن بين توفر

  محكمين.و  وسطاء
 

ويقوم المركز الدولي  .(AAAجمعية التحكيم األمريكية )لالقسم الدولي  ( هوICDR) ©المنازعات  المركز الدولي لتسوية
قد يتم   . بتوفير خدمات تسوية المنازعات في أنحاء العالم في مواقع مختارة من قبل األطراف (ICDR)لتسوية المنازعات 

تعكس أفضل  ICDR. إجراءات تكون من اختيار األطراف في أي لغة ICDRالخاصة بـ إجراء التحكيم والوساطات 
  .عادلةالممارسات الدولية التي تهدف إلى تقديم إجراءات فعالة واقتصادية و 
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 الوساطة الدولية

 
 التحكيم أو بشكل مستقل عن الوساطةتقرير قد يكون  نزاعهم وإخضاعه للوساطة الدولية.  في إحالة قد يرغب األطراف

ليس  ولكن التوصل إلى تسوية األطراف في يساعد محايد ومستقل، هناك وسيط في الوساطة. و التحكيم جدول بالتزامن مع
 جهود الوساطة.إطارا ل التي تتبع الوساطة قواعد حكم. وتوفر أو ملزم التخاذ قرار سلطة لديه

 
ذا رغب األطراف  : قبل النزاع في العقود بند الوساطة التالي إدراجيمكن  وا 

 
يوافق  ،لهشكل انتهاكًا  ، أوبهأو كان ذات صلة  ،حال نشوء أي خالف أو مطالبة نتيجة لهذا العقد"في 

لدى المركز الدولي  المعتمدةالوساطة الدولية  طبقًا لقواعدبالوساطة  على محاولة لتسوية النزاع والً أ األطراف
 ."أي إجراء آخر لتسوية النزاع التقاضي أو إلى إلى أو وذلك قبل اللجوء إلى التحكيم ICDRالمنازعات  لتسوية

 
 :  ما يلي في اضافةالنظر األطراف  يجب على

 
   و؛ البلد[، والية( أومحافظة )المدينة، ] الوساطة مكان يجب أن يكون أ.
 . ___________ ساطةالو  تكون لغةيجب أن . ب

 
 :التالي اإلذعانبند قائم بينهم، يمكنهم توقيع  نزاعاللجوء إلى وسيٍط لتسوية  األطرافرغب  إذا

 
 المنازعات التالي إلى الوساطة الخاضعة إلدارة المركز الدولي لتسوية النزاع بإخضاعفي متنه  األطراف"يقوم 

ICDR  أيضًا على تحديد المؤهالت التي يجب ينص البند )قد  .الوساطة الدولية المعتمدة لديه طبقًا لقواعدوذلك
 (."األطراف أي موضوع آخر يهم باإلضافة إلى مكان الوساطة يتمتع بها الوسيط/الوسطاء،أن 

 
 التحكيم الدولي

 
يتم إعطاء كل طرف الفرصة  ICDR يمكن تقديم النزاع إلى هيئة تحكيم التخاذ قرار نهائي وملزم. في التحكيم الخاص بـ 

 القواعد والمحكمة.لتقديم عرض للقضية في أعقاب العملية التي توفرها هذه 
 

في العقود البند التالي التي قد تنشأ في المستقبل إلى التحكيم وذلك عن طريق إدراج النزاعات  إحالة األطراف بإمكان
 الموّقعة بينهم: 

 
عن طريق  حسمهانتهاكًا له، يتم  شّكل أو بهذات صلة  كان أو عن هذا العقد مطالبةأو  خالفأي إذا نشأ "

 المعتمدة لديه." الدولي التحكيم طبقًا لقواعد المنازعات الدولي لتسوية المركز إلدارة الخاضعالتحكيم 
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 :يجب على األطراف النظر في إضافة ما يلي 
 

 عدد المحّكمين )واحد أو ثالثة(؛ يجب ان يكون"  .أ 
 (؛أو بلدال ، )محافظة أو والية(، مكان التحكيم )مدينةيجب ان يكون "  .ب 

 ". __________لغة/لغات التحكيم  يجب ان تكون"  .ج 

 
على الصفحة  لصياغة بنود تسوية المنازعات الدولية ICDRدليل للحصول على إرشادات أكثر، يرجى الرجوع إلى 

 معالتشاور  اختيار يجوز لألطراف، النزاع لتسوية أو اتفاق بند عند كتابة .www.icdr.orgعلى  البنود بصياغةالخاصة 
ICDR مع رفع دعوى كيفية عن المقدمة معلوماتال الرجاء مراجعة مفيدة. خيارات على ICDR. 

 
  عجلةاالجراءات الدولية الم

 
 لتحكيم. ل بالنسبة تكلفةالو  تقليل الوقت هدف إلىيلألطراف مبسط و  معجل تحكيم إجراءبتوفير  اإلجراءات المعجلة تقوم
 

تكون فيها الدعوى المعلنة أو الدعوى المقابلة ال تتجاوز  حالة من الحاالت التي في أي المعجلةاإلجراءات  تطبق
 اإلجراءات المعجلة تطبيق هذه االتفاق علىلألطراف يجوز  التحكيم. وتكاليف باستثناء الفوائد دوالر أمريكي 002،222$

 .للدعوى أي حجم بشأن المسائل ذات
 

قد تنظر في إدراج  ، فإنها المبلغ المتنازع عليه بغض النظر عن تطبقيجب أن  ةالمعجل اإلجراءات أن األطراف تنوي حيث
 :البند التالي

 
من  عن طريق التحكيميتم حسمه  هذا العقد أو كان ذات صلة به أو شّكل انتهاكًا له،  عن مطالبة خالف أو أيإذا نشأ "

 ".المعتمدة لديه ةالدولية المعجللإلجراءات  وفقاتسوية المنازعات ل المركز الدولي قبل
 

 في اضافة:  النظر األطراف  يجب على
 
   و؛ البلد[، والية( أومحافظة )المدينة، ] الوساطة مكان يجب أن يكون أ.
 . _________التحكيم  تكون لغةيجب أن . ب
 

 : ةالدولية المعجل اإلجراءاتمميزات 
 ؛ من أي حجم قضايال اإلجراءات المعجلة األطراف تطبيق قد يختار •
 ؛ الشامل متطلبات اإليداع •
 ؛ المعجل مع األخذ برأي الطرف المحكم عملية تعيين •
 ؛ على أساس مستعجل لخدمةلعلى استعداد  من تجمع لمحكمين ذات خبرة المحكمين تعيين •
 ؛ وممثليهم االطرافمشاركة  تتطلب المحكم مؤتمر بالهاتف معمبكر عن طريق  تحضير •

http://www.icdr.org/
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  فقط؛ الوثائق على سيعتمد دوالر 022،222إلى  تصلالتي الحاالت  القرار في أن افتراض •
  و، إن وجدت؛ وأيام جلسات محددة المعجل الجدول الزمني •
 .األطراف من ةالنهائيالبراهين و  البيانات الستالم التاريخ المحدد الجلسة أو من نهاية يوما تقويميا 02في غضون  الحكم •
 
 ،" أو "مّدعي" أو "محّكم"طرف، مثل كلمة "الوساطة الدولية وقواعد التحكيم الدولي صيغة المفرد في قواعد أينما استعملت 

 .كيان واحدهناك أكثر من  كانصيغة الجمع في حال  فهذه الكلمة تشمل
 
حّل الخالفات الناتجة عن أي تناقض في التفسير أو ل لمسائلالنص الرسمي  يشكلالقواعد باللغة اإلنجليزية  نص إن

 .التفسير
 

 ICDR مع رفع دعوى كيفية
 

أو أمام جمعية التحكيم األمريكية  ICDR المنازعات يتقدمون بدعوى دولية أمام المركز الدولي لتسوية لألطراف الذين
AAA ،على الموقع اإللكتروني اإلنترنت عبر رفعها ةإمكاني ©AAAWebfile  علىwww.icdr.org  إدارة و)رفع 

 أو ICDR مكتب لـ في أي مباشرة ICDRبـ  االتصال يمكن لألطراف، للمساعدة  البريد أو الفاكس.  أو عن طريق (دعوى
AAA . 

 
 : البريد

 المنازعات المركز الدولي لتسوية
 ١١١شارع لورال أوك، رقم  ١١١١

 ١٨١٤٣فوورهييز، والية نيو جيرسي 

 المتحدةالواليات 

 

www.icdr.org  :AAAWebfile  
 casefiling@adr.orgالبريد اإللكتروني: 

 + 0 8562356210 الهاتف: 

 +0 4042822078  رقم الفاكس: 
 +0 8772952085  : وكندااألمريكية المتحدة الواليات  مجانًا فيلإلتصال 

 +0 8773128257 : وكندااألمريكية المتحدة الواليات  مجانًا فيالفاكس عبر 
 

 www.icdr.orgاإللكتروني  ICDRعن طريق زيارة موقع  القواعدالمزيد من المعلومات حول هذه  الحصول علىويمكن 

 .+0 4042822080أو االتصال بالرقم 
 

 قواعد الوساطة الدولية
 

  اتفاق األطراف ١

http://www.icdr.org/
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 أو عندما يصيغون للوساطة الدوليةلهذه القواعد  وفقاً النزاعات للوساطة   إحالة على كتابةً   األطراف  عندما يتفق

 المركز الدولي لتسوية رعاية تحتو للمصالحة أللوساطة  المستقبليةالنزاعات الدولية القائمة أو  ُيْخِضعْ نصًا 
 قواعد  دون تحديد AAAالـ أو، (AAA) الدولي التابع لجمعية التحكيم األمريكية قسمالو  (ICDR) المنازعات

 يجوزو   ال يتجزأ من اتفاقيتهم. جزءتاريخ رفع النزاع،  في  ُمعّينة، تعتبر هذه القواعد بصيغتها المعدلة والسارية
، الموافقة حصردون بأي جزٍء من هذه القواعد، ويشمل ذلك  تعديل  لألطراف، بناًء على االتفاق المتبادل بينهم،

 .التقنّيةعلى إجراء الوساطة عبر الهاتف أو غيره من الوسائل اإللكترونية أو 
 

 بدء الوساطة ٢
 

 المنازعات  المركز الدولي لتسوية تحت رعاية بالوساطة يبادرفي نزاٍع ما، أن  طرافأأو  طرفألي يجوز   .0
ICDR ، المنازعات  مركز الدولي لتسويةالمن مكاتب مكتب ألي  وساطةللطلب  من خالل تقديموذلك
ICDR  أوAAA البريد العادي أو  وأ البريد اإللكتروني وأ عبر الهاتف مراكز إدارة الدعاوى أو إلى

من خالل  www.icdr.orgتقديم طلبات الوساطة عبر الموقع اإللكتروني  أيضاً الفاكس. ويمكن 

AAAWebfile . 
 
. وعلى بالتزامن بشأن الطلب اآلخرين األطراف وأاآلخر  الطرف يبلغالمبادر بالوساطة أن  الطرفوعلى   .4

 و األطرافأوالطرف اآلخر  ICDR المنازعات  الدولي لتسوية أن يزّود المركز بالوساطة المبادر الطرف

 :مالئمتها حسباآلخرين بالمعلومات التالية 
 

 الوساطة. األطراف علىاتفاق من الوساطة الوارد في العقد القائم بين األطراف أو  بند مننسخة  .أ 

 بريد اإللكترونيالوعناوين  مراسالتهم،وعناوين وجدوا، إن النزاع وممثليهم،  طرافأ أسماء كافة .ب 
 اتفهم.و وأرقام ه الخاصة بهم

 .به المّدعى والطلب نزاعطبيعة ال عن بيان .ج 

 الوسيط. توفرها فيمؤهالت معّينة يجب  أية .د 
 

الوساطة   يشترط اللجوء إلى  و عقد سابقين موضوعين من قبل األطرافأاتفاق أي  عدم وجود ةحال وفي . 3
ي يمكن أل، ICDR المنازعات  المركز الدولي لتسويةتحت إدارة نزاعات حالية أو مستقبلية  عند نشوء أية

 الطرف اآلخر للمشاركة في اأن يدعو  ICDR المنازعات  من المركز الدولي لتسوية ن يطلبأطرف 
 ICDRالمنازعات  الطلب المذكور، يقوم المركز الدولي لتسوية وعند استالمطوعًا".  الخضوععبر  الوساطة"

خضوع للموافقتهم على  للحصولويسعى  اآلخرين المعنيين بالنزاع و األطرافأ اآلخر بالطرفباالتصال 
 للوساطة.

 
 التمثيل ٣
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سماء وعناوين أ  ويتم إرسالألي من األطراف أن يعين ممثلين له.  جوز، يساري المفعولقانون  يأمع مراعاة 
لى المركز الدولي لتسوية النزاعات  األطرافإلى جميع كتابة هؤالء الممثلين   .ICDRوا 

 
 تعيين الوسيط ٤

 

عندئٍذ تعيين الوسيط بالطريقة  يتم، للتعيين  أخرىطريقة  يةألم يضعوا  وتعيين وسيط ما  على األطراف إذا لم يتفق
 التالية:

 
بأسماء  قائمة طرفإلى كل  ICDRالمنازعات  عند استالم طلب الوساطة، يرسل المركز الدولي لتسوية .أ 

من بين  وسيطعلى  على االتفاق األطرافويحث . لدى المركز المعتمدالوسطاء  من جدولالوسطاء 
 ICDRالمنازعات  المركز الدولي لتسوية بالغإليهم وا  ة المقدم القائمة  في سمائهمأالُمدرج  الوسطاء
 .باتفاقهم

 

  من القائمة الغير مقبولةشطب األسماء  طرف، على كل االتفاق على وسيطمن  األطرافلم يتمكن إذا  .ب 
 المذكورة إلى المركز الدولي لتسوية  القائمة عادةإومن ثم   بحسب ترتيب األفضليةاألسماء الُمتبقية  وتعداد

ذا . ICDRالمنازعات  خالل المهلة الزمنية المحددة، ُيعتبر جميع الوسطاء   القائمة يرد أحد األطرافلم وا 
ليتولى  وسيطاً  ICDRالمنازعات  . ويدعو المركز الدولي لتسويةمقبولين  القائمة في  أسماؤهمالمدرجة 

 .حسب ترتيب األفضليةب  األطراف عليهم من قبل  تّم االتفاق الذينمهامه من بين الوسطاء 

 

تعّذر على إذا في القائمة ، أو    أسماؤهمأي من الوسطاء الُمدرجة  علىاالتفاق  عن األطرافعجز إذا  .ج 
في  تعيين أي من الوسطاء المذكورين -ي سبب آخر أل -تعّذر إذا أو  الوسطاء المقبولين تولي المهام

من بين الوسطاء اآلخرين  صالحية التعيين ICDRالمنازعات  الدولي لتسوية تعود للمركز، عندئٍذ القائمة
 إضافية.  قوائم  أية، وذلك بدون تقديم في الجدول

 

 حيادية الوسيط وواجب اإلفصاح ٥
 

 التقّيد بالمعايير النموذجية لقواعد سلوك الوسطاء ICDRتسوية المنازعات المركز الدولي ل وسطاءُيطلب من   .0
 هذهبنود ي من أبين المعايير النموذجية و  النافذة في تاريخ تعيين وسيٍط في قضية. وعند وجود تعارض

متى  الوساطةالتعيين فى  رفض( ١: التالي وتتطّلب المعايير من الوسطاء يتم تطبيق هذه القواعد.، قواعد ال
 تعارضحاالت  جميع، عن ممكنبأسرع وقت ( اإلفصاح، ٢، وبطريقة محايدة  تعذر على الوسيط إجراءها

 .حيادية الوسيط  تثير  شكوك  معقولة حول قدوالتي  لومة للوسيط والمحتملة المع منها الحاليةالمصالح، 
 
ُبغية  معقولإجراء تحقيق  ICDRالمنازعات  قبل قبول أى تعيين، ُيطلب من وسطاء المركز الدولي لتسوية . 4

  رشيد قادرة على خلق تعارضاً شخص ن يعتبرها أاستخالص ما إذا كانت هنالك وقائع من المحتمل 
 فصاحاإل ICDRالمنازعات  . وُيطلب من وسطاء المركز الدولي لتسويةللمصالح الحالية والمحتملة للوسيط

 التي الزمنية لفترةا خالل األطرافمانع يحول دون تسوية  نزاع  وأقد تخلق قرينة انحياز ظروف  يةأعن 
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 بنقلهاأن يقوم   ICDRالمنازعات  المركز الدولي لتسوية ، علىهذه اإلفصاحات. وعند استالم ابه ونيرغب
 .للتعليق عليها طرافاألفورًا إلى 

 
 بخصوص الوسيط، طراف لدى استالمهم اإلفصاحات عن تعارض المصالح الحالية والمحتملةلأليجوز و   .3

على توّلي الوسيط للمهام،  طرافاألأحد في حالة عدم موافقة و والشروع بالوساطة.  التعارضعن هذا التنازل 
 يجب أن  ،نزاهة الوساطة تقويضإلى  معقولةبصورة   أن تعارض مصلحة الوسيط قد يؤديفي حالة رؤية أو 
 .الوسيط استبدال يتم

 
 اإلشغار ٦ 

 

المنازعات  المركز الدولي لتسوية يعّينالوسيط غير راغب أو غير قادر على توّلي مهام الوساطة،  صبحأ ذاإ
ICDR للوساطة الدولية القواعدمن هذه  ٤ بندلل وفقاعلى غير ذلك،  األطرافآخر، ما لم يتفق  اً وسيط.  

 
 واجبات ومسؤوليات الوسيط  7

 يؤدي هو التصرف الذيالقرار  لكل طرف. حّرية القرار العائدمبدأ حرية   الوساطة باإلستناد إلى جراءإبيقوم الوسيط  .1
الوساطة  عملية بشأنحّرة ومّطلعة  يتخذ كل طرف خياراتألي إكراه، بحيث  الخضوع، بدون طوعا قرار إلى إتخاذ
 ونتائجها.

األطراف، وكذلك القيام أحد  في غيابو أكل طرف على حدة، مع اجتماعات  عقدأن يلوسيط ل يصرح  .4
أن يجوز و  .وساطة محدد الموعد  ، قبل وخالل وبعد أي اجتماعو ممثليهمأطراف و/خرى مع األأ بإتصاالت

 ةالموقع اإللكتروني أو شخصيًا أو بأي وأعبر البريد اإللكتروني أو  كتابةً تتم هذه االتصاالت عبر الهاتف أو 
 اتصال أخرى. وسيلة

 

للوسيط أن يطلب تبادل يجوز . و بالطلبات علقةالمتالمستندات جميع على تبادل  افطر األ يتم تشجيع  .3
. أما طرافاألمفاوضات  خلفيةو  سباب الكامنة وراء الطلباتاأل بمواضيع من بينها المتعلقة المذكرات

مراسالت ، عبر إذا لزم األمرإبقاءها سّرية فيمكن إرسالها إلى الوسيط،  ي طرفأالمعلومات التي يوّد 
 .له ةمنفصلة موجه

 

توصل إلى حّل مرٍض لل، لكنه يحاول مساعدتهم طرافاألالوسيط صالحية فرض التسوية على  يملكال   .2
أو  طرف على إنفراد، يللتسوية ألتوصيات كتابية أو شفهية  أن يصدر للوسيط حسب تقديرهيجوز . و لنزاعهم

 على ذلك. تهمموافق ةفي حالإلى األطراف جميعا 
 

و اجتماعات الوساطة أاجتماع  خاللنزاع لكل أو بعض عناصر التامة التوّصل إلى تسوية في حالة عدم   .5
مستمر لمدة من الزمن، وذلك بمثابة مجهود  طرافاألمع  للوسيط االستمرار في االتصاليجوز ، المجدولة
 تامة. تسويةالوصول إلى  لتسهيل

 

 .طرافاألتجاه أي من  واجبات الوكالةمن وال يترتب عليه أي واجب  طرفممثاًل قانونيًا ألي  الوسيط يعدال   .6
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  األطرافليات ؤو مس ٨

 

 يتمتعون بصالحية الوساطة اجتماعات مناسبين في عنهم نممثليمن حضور  التأكد طرافاألعلى يجب  .0

 إتمام التسوية.
 
وحسب ظروف كل  ،جلسات الوساطة المقّررةو أجلسة  وممثليهم، قبل وخالل انعقاد طرافاألعلى يجب  .4

 لة وُمنتجة.اوساطة فعفي والمشاركة  لالستعداد ، بذل قصارى جهودهمطرف
 

 الخصوصية ٩
 

وممثليهم حضور جلسات  طرافلأليجوز إجراءات خاصة.  بها المرتبطة واالتصاالتجلسات الوساطة تعتبر 
 .فقط الوسيط وبموافقة طرافاألبإذن من الحضور يجوز ألشخاص آخرين الوساطة. 

 
 السّرية ١١

 

و غيرهم من أطراف من األله يجب على الوسيط عدم إفشاء المعلومات السرية التى يتم اإلفصاح بها  . 0
على يجب . طرافاأل  اتفاقأو  المطبّقة،القوانين  مع مراعاة، الوساطة  سياق المشاركين )الشهود( في

حصل السجالت والتقارير وغيرها من المستندات التي كافة و المعلومات جميع الوسيط أن يحافظ على سّرية 
 .كوسيط مهامهخالل توّليه  عليها

 
في أية ، بخصوص الوساطة شهادة يةأالوسيط على كشف هذه السجالت أو على تقديم  يمكن إجبار ال . 4

 أية هيئة قضائية.أمام خصومة أو 
 
 أو أي تحكيم فيكدليل  ايقدمو  وأ على ايستندو ويجب أال  ،الحفاظ على سّرية الوساطة طرافاألعلى يجب  . 3

 عنداآلتي، إال في حالة اتفاق األطراف على ذلك، أو من اإلجراءات أي من  قضائية أو غير ذلك دعوى
 :الواجب التطبيق القانونلزوم ذلك في 

 
 ؛تسوية ممكنة للنزاع بشأنأو مشارك آخر  طرفٍ  المقدمة من قبلأو االقتراحات  الصادرة راءاآل .أ 

 ؛إجراءات الوساطة أو مشارك آخر خالل طرفٍ أي  الصادرة عناإلقرارات  .ب 

 ؛ أوعن الوسيط وجهات النظر الصادرةاإلقتراحات أو  .ج 

 التسوية الصادر عن الوسيط. اقتراحرغبته في قبول  م يبديقد أبدى أم ل طرفالواقعة التي تفيد أن  .د 
 

 عدم وجود سجل اختزالي ١١
 

 عملية الوساطة.ل اختزاليةتسجيالت   أية ال يجوز أن يكون هناك
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 الوساطة انتهاء ١٢

 

 تنتهي الوساطة في الحاالت التالية:
 أو  ؛اتفاقية تسوية طرافاأل بتوقيع .أ 

الوسيط، ُيشير إلى أن بذل المزيد من الجهود في الوساطة لن يساهم في  منشفهي كتابي أو  إقرارب .ب 
 أو  ؛طرافاألحّل نزاع 

 أو ؛يفيد بانتهاء إجراءات الوساطة طرافاألجميع  و شفهي منأ كتابي إقرارب .ج 

  .يوما بعد اختتام جلسة الوساطة ١٢طرف أو ممثله لمدة  ياتصال بين الوسيط وأ يعندما ال يتوفر أ .د 
 

 اإلعفاء من المسؤولية ١٣
 

طرفًا في أي دعاوى قضائية متعلقة  و أي وسيطأ ICDRالمنازعات  المركز الدولي لتسوية بالضرورةال يكون 
 عن أي خطأ طرفوأي وسيط مسؤواًل تجاه أي  ICDRالمنازعات  بالوساطة. كما ال يكون المركز الدولي لتسوية

 هذه القواعد.ل وفقا وساطة أجريت يةأبعمل أو إغفال ذات صلة  وأ
 

 هاوتطبيقاإلجراءات تفسير  ١٤ 
 

على الوسيط أن يفسر هذه القواعد وأن يطبقها في الحدود التي تتعلق بواجباته ومسؤولياته. أما بالنسبة يجب 
 .ICDR لتسوية النزاعات المركز الدولي تفسيرها وتطبيقها من قبل فيجباألخرى  للقواعد

 
 اإليداعات ١٥

 

  قبل اجتماعاتمقدمًا مبلغًا من المال إيداع  طرافاأل من ICDRالمنازعات  لتسوية المركز الدولي يطلب
 يصدرومصاريفها، ما لم  بحسب ما يراه ضروريًا لتغطية تكاليف الوساطة ،بالتشاور مع الوسيط وذلك ،الوساطة
 عادةا  طراف و لألالمحاسبة  تقديم ICDRالمنازعات  المركز الدولي لتسويةيجب على و ، تعليماٍت مختلفةالوسيط 

 أي رصيد ُمتبقٍّ عند ختام الوساطة.
 

 المصاريف ١٦
 

و مصاريف أوالمصاريف األخرى المطلوبة مصاريف الوساطة، بما فيها مصاريف السفر كافة  طرافاأليتحمل 
 طرفعلى غير ذلك. أما مصاريف المشاركين التابعين لكل  يتفقوا، ما لم فيما بينهم مناصفةً وذلك ، الوسيط

 الذي طلب حضورهم. الطرف تحملهافي
 

 تكاليف الوساطة ١٧
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أن   ICDRالمنازعات  من المركز الدولي لتسوية للطلبالوساطة أو أي رسم  بدءل تسجيلرسوم  يةأال توجد   .0
 يدعو األطراف للوساطة.

 
الوسيط لدى الذاتية الخاصة بسيرة الفي  المنشورةساعة الوساطة  تكاليف الوساطة على أساس سعر ُتْحَتَسبْ   .4

أتعاب الوسيط والحصة المخصصة كل من . ويغطي هذا المعدل ICDRالمنازعات  المركز الدولي لتسوية
ربع أ وهو كلفة اجتماع الوساطة تدنى لأحد  يوجد. ICDRالمنازعات  لخدمات المركز الدولي لتسوية

 .من هذه القواعد ٢١ بندالمصاريف الُمشار إليها في اليجوز أيضا تطبيق  ساعات.
 
إيداع االتفاق إلغاؤها أو في حال التوصل إلى تسوية بعد تم ، أو خاضعة للوساطةتّم سحب قضية ما  ذاإ . 3

ضاف إليها أتعاب وقت يو  دوالر ٢٥١وساطة، تكون التكاليف الاجتماع  ولكن قبل انعقادعلى الوساطة 
 .ونفقاتهالوسيط 

 
 في ما بينهم ما لم يكونوا قد اتفقوا على غير ذلك. بالتساوي كافة التكاليف طرافاأل تحميلويتّم  . 2

 
لالستفسار عن  +0 4042822080 على الرقمبنا  االتصال أو www.icdr.orgرجاء زيارة الموقع اإللكتروني ب

 .الوساطةتكاليف الوساطة أو خدمات 

 
 لوساطةالغة   81

 

طراف األ فقما لم يتالوساطة،  اتفاقيةالمتضمنة المستندات نفس لغة لوساطة هي ا)لغات( تكون لغة ن أيجب 
 .على غير ذلك

 
  جتماعاتقاعات االبدل إيجار 

 
. ICDRالمنازعات  لتسوية لمركز الدوليلال تشمل التكاليف المدرج تفصيلها أعاله بدل استعمال القاعات التابعة 

المنازعات  مركز الدولي لتسويةلوتتوفر هذه القاعات لقاء بدل إيجار. برجاء االتصال بالمكتب المحلي التابع ل
ICDR .بشأن مدى توفر القاعات وبدل إيجارها 

 
 

 الدولي قواعد التحكيم
 

 : نطاق هذه القواعد 8المادة 

 

خضعوا للتحكيم أ إذاأو  (القواعدالتحكيم الدولي هذه ) قواعدل وفقاً النزاعات  فيلتحكيم ا علىطراف اتفق األ حيث  .0
بدون  AAAأو أمام جمعية التحكيم األمريكية  ICDRالمنازعات  الخالفات الدوليـة أمام المركز الدولي لتسوية
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 مراعاةتحكيم، مع بدء ال عندوفقًا لهذه القواعد في نّصها الساري  عندئذتحديد قواعد معّينة، تتّم إجراءات التحكيم 
 هذه القواعد. المسؤول اإلداري عن . ويعتبر المركز الدولي لتسوية النزاعات كتابةً طراف يعتمدها األ عديالتأية ت

  
 الواجب التطبيققانون نص من نصوص الإحداها وأي بين  عارضتجد أي ما لم يو  ،هذه القواعد التحكيم نظمت .4

خيرة، ُيَطّبق هذا القانون بداًل من . وفي هذه الحالة األعلى مخالفته االتفاق طرافلأل جوزال يالذي  على التحكيم
 .القواعد

 
 الدولية المنازعات في للتحكيم اللجوء اشتراط عند أو القواعد، هذه بموجب التحكيم على األطراف اتفاق عند .3

في خصوص إدارة  ICDRالـ  يفوضون فإنهم محددة، قواعد تخصيص دون AAA أوICDR  الـ بواسطة
. مسؤول اداري بصفتها  ،AAA منقسم  هي و  ICDR  الـ ومسؤولياتتحدد هذه القواعد مهام   .التحكيم

، أو من لتنظيم القضايا ICDR الـمراكز  أي مركز من الخدمات من خالل  المسؤول اإلداريأن يؤدي  جوزوي
 اتفاقيات تعاون. AAAأو ICDRمعها  توّقعقد تكون مؤسسات التحكيم التي  أو AAAلـ تابعةمرافق خالل 
 .القواعد هذه بموجبالتحكيم  إدارة تولى، بICDRفقط، أو أي فرد أو منظمة تفوضها ألـ ICDRوتقوم 

 
دعوى المفصح عنها أو ال الدعوى في به المطالب المبلغكون يفي أية حالة ال  الدولية المعجلة تطبق اإلجراءات .4

دوالر اميركي، دون الفائدة ومصاريف التحكيم، ما لم يوافق األطراف أو يقرر  451.111قيمته مقابلة تفوق ال
في حاالت أخرى. المعجلة  الدولية المسؤول اإلداري غير ذلك.  وقد يوافق األطراف على استخدام اإلجراءات

من تلك  (E-1 – E-10)01-إلى أي 0-وتطبق اإلجراءات المستعجلة الدولية كما هو مبين في المواد أي
القواعد، باإلضافة إلى أي جزئية من تلك القواعد التي ال تكون متناقضة مع اإلجراءات المستعجلة. وحيث ال 

اميركي، دون الفائدة ومصاريف المحامين  دوالر 011.111تفوق قيمة الدعوى أو الدعوى المقابلة ألي طرف 
طية فقط ما لم يقرر المحكم بأن جلسة استماع ومصاريف أخرى للتحكيم، يتم حل النزاع من خالل مذكرات خ

 شفهية ضرورية.

 

 بدء التحكيم
 

 التحكيم إشعار : 2المادة 
 

 المسؤول إلى كتابةً  التحكيمإشعار ، أن يرسل 02وفقا للمادة  ،التحكيم )المدعي(بالذي ُيبادر  الطرفعلى  .0
لى و  اإلداري التحكيم عبر  إشعار)المدعى عليه(. كما يجوز للمدعي تقديم  ضدهبالدعوى التقدم الذي تّم  الطرفا 
 www.icdr.org على اإلداري بالمسؤول الخاص االلكترونينظام 

 
 التحكيم.إشعار  اإلداريالمسؤول  في التاريخ الذي يتسلم فيهتعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت  .4
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 :المعلومات التالية التحكيمإشعار يتضّمن  أنيجب  .3

 ؛إحالة النزاع إلى التحكيمطلب  أ

تروني لألطراف وممثليهم، أرقام الفاكس وعناوين البريد االلك، وأرقام هواتفهم  أسماء األطراف وعناوينهم ب

 ؛إن ُعرفت

 كل إليه تستند تحكيم اتفاق كل من نسخةو  ،الكامل أو اتفاق التحكيم المسند إليه التحكيم شرطنسخة من   ج
 ؛تحكيم اتفاق من أكثر بموجب كانت الدعاوي حالةفي دعوى 

 الناشئ؛و مرتبط بالنـزاع أمتعلق إشارة إلى أي عقد  د

 ؛االوقائع الداعمة لهو   للدعوىوصفًا  هـ

 و ؛لمبلغ ُمطالب به يأو   أو الَعوض المطلوب  اإلعفاء و

ختيارياً    ز تعيين المحّكمين  طرق خصوص في األطراف بينألي اتفاق سابق   المطابقة االقتراحات ،وا 
 .النزاع لتسوية الوساطة فيرغبة مكان التحكيم ولغة/ لغات التحكيم وأية و وعددهم 

 
 .مرفقة به التحكيملتقديم إشعار يجب أن تكون الرسوم المناسبة  .2

 التحكيم. إشعاراالتصال بجميع أطراف التحكيم واإلقرار ببدء التحكيم عند استالم  يجب على المسؤول اإلداري . 5

 
  والدعوى المقابلة رد: ال3المادة 

 
لى أييجب على المدعى عليه تقديم رد خطي على إشعار التحكيم إلى  .0 لى خرىأ طرافأ ةالمدعي وا  المسؤول  ، وا 

 بدء التحكيم . من تاريخ يوماً  ٣١خالل  اإلداري

 
أي  بوقوع يّدعى أويشملها اتفاق التحكيم  مقابلةأي دعوى تقديم ، يحق له رده بتقديميقوم المدعى عليه  حين .4

لى أي ن يقدمأيومًا  ٣١ على المدعي خالل، وبناًء عليه مقاصات لى  خرىأ طرافأ ةإلى المدعى عليه وا  وا 
 .المقاصات أو ةالمقابلالدعوى  على خطي رد المسؤول اإلداري

 

 (0)0 نفس المعلومات المطلوبة من إشعار التحكيم وفقًا للمادة  المقاصةالدعوى المقابلة أو يجب أن تتضمن  .3
 اإلشعار. ويجب أن تكون الرسوم المناسبة مرفقة عند تقديم

 

لى أي طرف آخر، وللمسؤول اإلداري الرد على أي مقترحات على المدعى عليه يجب  .2 أن يقدم إلى المدعي، وا 
و تقديم مقترحاته، بما يتفق مع أي اتفاق سابق مبرم بين مقدمة من المدعي ولم يتم االتفاق عليها مسبقًا، أ

، وأي اهتمام لتسوية عدد المحكمين ومكان التحكيم أو لغة/لغات التحكيماألطراف يتعلق بوسائل تعيين المحكمين، 
طراف قد سبق لهم ذا كان األإباستثناء ما وذلك بدء التحكيم،  من تاريخيومًا  ٠٣خالل النزاع عن طريق الوساطة 

 ن اتفقوا على هذه المسائل.أ

 
محددة في هذه المادة  ةية مهلأ تمديدبعد،  التحكيم ذا لم يتّم تشكيل هيئةإ هيئة التحكيم أو المسؤول اإلدارييجوز ل .5

 تمديد مبرر.الاعتبرت أن هذا  إذا
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 عدم تقديم الرد من قبل المدعى عليه ال يمنع استمرار إجراءات التحكيم. .6

 

ضد  مقاصاتطلب مدعى عليه أن يقوم بتقديم دعاوي أو لل اجراءات التحكيم عدة أطراف، يحقذا تضمنت وا   .7
وفقا ألحكام هذه المادة ويحق للمدعي أن يقوم بتقديم دعاوي أو طلب مقاصات ضد مدعي آخر مدعى عليه آخر 

3. 
 

  اداري اجتماع - 4 المادة
 

إداري مع األطراف وممثليهم قبل تشكيل هيئة التحكيم وذلك لتسهيل النقاش بين يجوز للمسؤول اإلداري أن يدير اجتماع 
 األطراف واتفاقهم على مسائل كاختيار المحكم، واحالة النزاع للوساطة، واجراء فعاليات وأي امور ادارية أخرى.

 
  الوساطة - 5 المادة

 
   بـوبعد انتهاء الوقت لتقديم الرد، يجوز للمسؤول اإلداري دعوة األطراف للوساطة وفقا لقواعد الوساطة الدولية الخاصة 

ICDR . وفي أية مرحلة من مراحل اإلجراءات، يجوز أن تتفق األطراف على الوساطة وفقًا  لقواعد الوساطة الدولية
ما لم تتفق األطراف على  مع التحكيم وال يعين الوسيط كمحكم في القضية، تستمر الوساطة متزامنة. و ICDR   بـالخاصة 

 غير ذلك. 

 إجراءات مستعجلة وقائية - 6 المادة
 

بالتقدم بإخطار  وذلك هيئة التحكيمإجراٍء عاجل قبل تشكيل التقدم بطلب من أجل الحصول على  طرفيجوز الي  .0
سباب أو  المطلوبطبيعة اإلجراء  عن اآلخرين طرافاألجميع و المسؤول اإلداري  في هذا الخصوص كتابًة إلى

هذا يجب ارسال  اإلجراء. هذا الحصول علىالتي تجعل من حقه سباب واألعلى أساس عاجل هذا طلبه تقديم 
أو  ،عبر البريد اإللكتروني هذا اإلخطار ومن الممكن إرسال  أو بعد ذلك. في تاريخ تقديم اشعار التحكيماإلخطار 

شرح  ياآلخرين أو  طرافاألجميع  بالغإيفيد أنه قد تّم اإلخطار بيانًا على أن يشمل ذلك 01لمادة وفقاً ل ذلك بخالف
 .طرافاأل جميع بالغإإلجراءات الُمتخذة بحسن نّية بهدف ا

 
، على المسؤول اإلداري تعيين 6(0المادة )المذكور في اإلخطار استالم تاريخ يوم عمل واحد من  مهلة خالل .4

أن يكشف، أمام المسؤول المختار لتعيين، على محّكم األمور المستعجلة  اقبل قبوله  . محّكم األمور المستعجلة
محّكم األمور ل ردّ  طلب أي ستقالليته.ا  حيادية المحّكم و  حولشكوك  ةظرف من شأنه أن ُيثير أي يأاإلداري، 

تعيين محّكم  طرافاألالمسؤول اإلداري   إبالغتاريخ يوم عمل واحد من  خاللفي  يودعالمستعجلة، يجب أن 
 .والظروف التي تّم الكشف عنها األمور المستعجلة

 
، وضع بعد التعيين، وفي أقرب فرصة ممكنة، على أال يتعّدى ذلك يومي عمل األمور المستعجلةعلى محّكم  .3

جميع ل لالستماععقولة فرصة م علىالجدول المذكور  ويجب أن يشمل. المستعجلجدول لدراسة طلب اإلجراء 
 المكتوبة، وائح أو بناًء لال أو الصوت والصورة الهاتف عبراجتماع أن ينص على إمكانية إجراء  يمكن،  طرافاأل
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هيئة بالصالحية المستعجلة  األموررسمية. يتمتع محّكم الستماع االكبديل عن جلسة  أو وسيلة مناسبة أخرى
في  نزاعات يةأحّل  وعليهختصاصه في مسائل اصالحية النظر  تشمل. القواعدمن هذه  ١9عماًل بالمادة التحكيم 

 .لمادةا  هذه خصوص تطبيق

 
 بما فيتدابير احتياطية قد يراها ضرورية.  يةأبحكم الالمستعجلة بصالحية إصدار األمر أو  يتمتع محّكم األمور .4

مؤقت هذه التدابير شكل قرار  تأخذحفاظ عليها. وقد حماية األمالك أو الل األوامر الوقتية أو إجراءات إحترازيةذلك 
ولمحّكم األمور المستعجلة تعديل أو  الحالتين.  يّ سباب في كلتأ تقديمعلى محّكم األمور المستعجلة و أو أمر. 

ويكون ألي حكم أو قرار تحكيمي مؤقت نفس أثر التدابير المؤقتة المعتمدة وفقًا  . أو أمر المؤقتالقرار  إلغاء
 ويكون ملزمًا لألطراف عند إصداره. ويتعهد األطراف بااللتزام بهذا الحكم أو القرار المؤقت دون تأخير.  04للمادة 

  
 ها،تشكيل يتم حالماهيئة التحكيم، تقوم و . هيئة التحكيمتشكيل  فورالمستعجلة  صالحيات محّكم األمور تنتهي .5

أو األمر المتعّلق باإلجراء المستعجل الصادر عن محّكم  المؤقتالتحكيم  حكمتعديل أو إبطال  وأ دراسةبإعادة 
 ذلك.ل طرافاألل و َقب ةإاّل في حال هيئة التحكيممحّكم األمور المستعجلة عضوًا في  يكونالمستعجلة. وال  األمور

 
 على جراءلإلطالب ال الطرفالمتعّلق باإلجراء المستعجل لشرط قيام  و األمرأ المؤقتوقد يخضع حكم التحكيم  .6

 المناسب. الضمانتوفير 

 
 شرطالمادة أو مع  هذهل، مناقضًا من قبل أحد األطراف ية سلطة قضائيةألطلب التدابير المؤقتة المقدم  يعتبرال  .7

 التحكيم أو تنازاًل عن حق اللجوء إلى التحكيم.

  
لهيئة  يكونن أعلى محّكم األمور المستعجلة ،  من قبل ةالمستعجل اتالتكاليف المتعلقة بطلبات اإلجراءتعالج  .8

 .في حينه تلك التكاليف بشكٍل نهائي تقريرصالحية التحكيم 

 في الدعوى : اإلدخال7المادة 

 

يقدم الطرف الذي يرغب في إدخال طرف إضافي إلى التحكيم إشعارًا للتحكيم ضد هذا الطرف اإلضافي إلى   .0
كطرف في التحكيم بعد تعيين أي محكم، ما لم يتفق جميع يدخل . ال يحق ألي طرف إضافي أن المسؤول اإلداري

طرف إضافي أن يقوم  إدخالفي األطراف بما فيهم الطرف اإلضافي على ذلك. ويجب على الطرف الذي يرغب 
 إشعارالتحكيم إلى الطرف اإلضافي وجميع األطراف األخرى. ويكون تاريخ استالم إشعار في نفس الوقت بتقديم 

إلى  مدخلالتحكيم هذا من قبل المسؤول اإلداري هو تاريخ بدء التحكيم ضد الطرف االضافي. ويخضع كل طرف 
 .01والمادة  00أحكام المادة 

ويجب أن  0(0)التحكيم وفقًا للمادة المطلوب ذكرها في إشعار نفس المعلومات  طلب االدخاليتضمن  يجب أن .0
 يرفق به الرسوم المناسبة لتقديم الطلب.
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 .0أن يقدم الرد وفقًا ألحكام المادة  المدخلويجب على الطرف  .0

طرف آخر وفقًا ألحكام  ضد أي ن يطلب مقاصةويحق للطرف اإلضافي أن يتقدم بدعاوى، ودعاوى مقابلة وأ .4
 .0المادة 

 مج: الد1 المادة

 

تكون لديه صالحية دمج اثنين او  دمجللواستجابة لرغبة أحد األطراف، يجوز للمسؤول اإلداري أن يعين محكم  . 0
أو الـ  AAA  مدارة عن طريق أخرى لقواعدل، أو وفقًا القواعدوفقًا لهذه  المنظورةأكثر من اجراءات التحكيم 

ICDRفي تحكيم واحد في حالة أن ،:          
 

 على الدمج؛ أو اتفقوا صراحةاألطراف قد  يكون أ 
اتفاقية تحكيم واحدة؛  مظلة تحت مرفوعةتكون جميع الدعاوى والدعاوى المقابلة في اجراءات التحكيم أن  ب 

 أو
 مرفوعة تحت مظلة أكثر منتحكيم في اجراءات  المقاصةتكون الدعاوى أو الدعاوى المقابلة أو أن  ج 

 تتعلقاجراءات التحكيم  محلاتفاقية تحكيم واحدة؛ واجراءات التحكيم تتعلق بنفس األطراف؛ النزاعات 
 متجانسة.نفس العالقة القانونية؛ ويرى محكم الدمج أن اتفاقيات التحكيم ب

 دمج كما يلي:الويعين محكم  . 4
 

ويقوم بدعوة األطراف للموافقة  دمجالمحكم يقوم المسؤول اإلداري بإخطار األطراف كتابة عن نيته في تعيين  أ 
 دمج.المحكم  اإلجراءات لتعيينعلى 

، يوم من تاريخ األشعارالمذكور 00حالة عدم اتفاق األطراف على إجراءات تعيين محكم الدمج خالل في  ب 
 دمج.الحكم يقوم المسؤول االداري بتعيين م

 يمكن أن يكون موضوع دمج محتمل وفقًا لهذه المادة منظور أوأي تحكيم  فيمحكم الدمج محكمًا  ال يَعّين  ج 
 .في غياب اتفاق األطراف

 دمج.المن هذه القواعد على تعيين محكم  00-00وتطبف أحكام المواد  د 

هيئة التحكيم أو هيئات  يمكنه اختياريًا استشارة األطراف وعند اتخاذ القرار بشأن الدمج، يقوم محكم الدمج باستشارة .0
 أن يأخذ في االعتبار جميع الظروف ذات العالقة، بما في ذلك:أيضًا ويجوز له  التحكيم

 ؛الواجب التطبيق القانون أ 
إذا كان تم تعيين نفس  عما ذلك حدوثوفي حال  تحكيمتم تعيين محكم أو أكثر في أكثر من كان إذا عما  ب 

 األشخاص أو أشخاص مختلفة؛
 ؛حتى حينه في اجراءات التحكيم حققه التقدم الذي ج 

 ؛ ومشتركة سواء في خصوص القانون أو الوقائعإذا كانت اجراءات التحكيم تثير مسائل عما  د 
 .مبادىء العدالة وفعالية اإلجراءاتإذا كان دمج اجراءات التحكيم قد يخدم  هـ 
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ويمكن لمحكم الدمج أن يأمر بإيقاف أي أو كل اجراءات التحكيم التي تكون موضوع دمج محتمل حتى إصدار قرار   .4
 بخصوص طلب الدمج.

األطراف على غير جميع ما لم يتفق  رفعالتحكيم  أولوعندما يتم دمج اجراءات التحكيم، يجب أن يتم دمجها في   .0
 لك.ذلك أو ما لم يرى محكم الدمج غير ذ

تحكيم أو أكثر، يعتبر كل طرف في اجراءات  اجراءاتتحكيم مع  اجراءاتوعندما يقرر محكم الدمج أن يدمج   .6
في تعيين محكم. ويحق لمحكم الدمج أن يرفض تعيين أي محكم ويحق له أن يختار حقه التحكيم تلك قد تنازل عن 

. كما يستلزم األمر ام تعيين هيئة التحكيم في اجراء الدمجهيئة تحكيم قد سبق تعيينها.  ويقوم المسؤول االداري بإتم
 .في اإلجراءات المندمجة إال في حالة اتفاق جميع األطراف على ذلك دمجاللن يتم تعيين محكم 

يومًا من تاريخ آخر  00والقرار في شأن الدمج، الذي ال يجب أن يتضمن بيان باألسباب، يجب أن يصدر خالل   .7
 .الدمج تقديم لمذكرات

 لاستكمايجوز ألي طرف تعديل أو  المقابلة، أو الدفوع الدعاوى، أو الدعاوى: التعديالت أو اإلضافات على 9 المادة
ه من غير أن هيئة التحكيم إال إذا رأتأو دفاعه، المقابلة الخاصة به أو الدفع بالمقاصة  أو الدعوى، الدعوى الخاصة به 

ذلك اإلجراء يجحف بحقوق و أ بإجرائه قد تأخر المعني الطرف، ألن االستكمال بهذاالتعديل أو  بهذاالسماح  المناسب
هذا كان  ذاإ الدعوى المقابلةو أ الدعوى استكمالتعديل أو  طرفظروف أخرى. وال يحق ألي  يةألاآلخرين أو  طرافاأل

 هيئة التحكيم الموافقة على تعديل أو إضافة رهناً بحكميجوز ل نطاق اتفاقية التحكيم. ًا عنخارج و هذا االستكمالأالتعديل 

 .أو سداد رسوم تقديم الطلب وفقاً لما يحدده المسؤول اإلداري/التكاليف و في خصوص

 خطارات: اإل81 المادة
 

 مكتوبةوالمراسالت ال إلخطاراتا يتم إرسال جميع، بغيره هيئة التحكيمأو تأمر  طراف على غير ذلكيتفق األما لم  .0
الفاكس أو  وأالبريد السريع  بواسطة البريد أو ذلك في بما اإلرسال توثيق تتيح التي االتصاالت وسائل من بأي

آخر عنوان معروف له أو  علىالمعني أو إلى ممثله وذلك  لطرفل موجهاً إلكترونية أخرى  مكتوبة وسيلة يةأبواسطة 
 .شخصياً تسليمها إليه 

 
 ذاإ. أما اإلخطاراحتساب المهلة في ظل هذه القواعد، تبدأ المهلة المذكورة بالسريان في اليوم التالي الستالم وبهدف .4

 ضمن تحسب. تالىيوم عمل  ولأإمتد إلى كان اليوم األخير من تلك المهلة يوم إجازة رسمية في مكان استالمها، 
 .هاخالل فترة سريان الواقعةاإلجازات الرسمية  المهلة هذه

 هيئة التحكيم 

 : عدد المحّكمين88 المادة
 
تعيين ثالثة محكمين  نأ  يقرر المسؤول اإلداريتعيين محّكم واحد، ما لم  يتمعلى عدد المحّكمين،  طرافاأللم يتفق  ذاإ

 .متعلقة بالقضية خرىأظروف لتعقيدها أو ل وأحجم القضية لمناسب نظرًا 
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 : تعيين المحّكمين82 المادة

 
بهذه  المسؤول اإلداري طراف إبالغوعلى األإجراءات تتعلق بتعيين المحّكمين  يةأ على االتفاق طرافألل يجوز  .0

الخاصة  الطريقة القائمةحالة عدم وجود اتفاق بشأن وسيلة التعيين، يجوز للمسؤول اإلداري استخدام  في. اإلجراءات

 . 21(6)وفقاً لما تنص عليه المادة  ICDRبـ 

 
هذه . وعند إجراء أو بدون مساعدته المسؤول اإلداريمع مساعدة  محّكمينال طراف االتفاق على اختيارألل يجوز  .4

ليتم إبالغ  بالغ المسؤول اإلداريإ وعليهم للعمل المحكمين تفرغ االعتبار بعين خذويأ أنطراف األ، على التعيينات
 التعيين، ُمرفقة بنسخة من هذه القواعد. بإشعار المحّكمين

 

 اختيارإجراءات تعيين المحّكم/المحّكمين أو إلى  اتفاق علىإلى  طراف فيما بينهمكل األلم يتوصل إذا   .3
من  كتابيالمسؤول اإلداري، وبناًء على طلب  يقومبدء التحكيم،  تاريخ منيومًا  ٤٥ ي خاللفالمحّكم/المحّكمين، 

المحّكم/المحّكمين، لكن لم تتّم  اختيارإجراءات على  طرافاأل اتفق ذاإالمحّكمين. أما /مالمحكّ  ينيعبتي طرف أ
، وبناًء على طلب المسؤول اإلداريعلى  يجباإلجراءات،  هذهالمهل المنصوص عليها في  خاللالتعيينات كافة 

 .لم تنفذ بعدالتي و كافة المهام المنصوص عليها في تلك اإلجراءات ب يقوم نأي طرف أمن  كتابي

 
 مراعاة مع، إلى  تعيين المحّكمين المناسبين طرافاستشارة األ، وبعد المسؤول اإلداريتلك التعيينات، يسعى  وإلجراء .2

أن ُيعّين   للمسؤول اإلداري، منه شخصيةة مبادر بأو  طرافاأل. وبناًء على طلب أي من .للعمل تفرغهم مدى
 . طرافاألمن  أيجنسية   محّكمين من جنسية مختلفة عن

طراف على ما لم يتفق األ المحكمين كافة تعيين اإلداري للمسؤول يحق التحكيم، في طرفين من أكثر وجود حالة في .0
 تاريخ بدء التحكيم. منيومًا  ٥٤غير ذلك خالل 

في حال لم يقم األطراف باختيار محكم )أو محكمين( ولم يتفقوا على أية طريقة تعيين أخرى، يقوم المسؤول االداري،  .6
ويجب على  .ICDR   القائمة لـحسب تقديره، بتعيين محكم )أو محكمين( على الوجه التالي باستخدام الطريقة 

كل طرف من أجل االطالع لبأسماء االشخاص  ابقةمطقائمة في نفس الوقت المسؤول االداري أن يقوم بأرسال 
عليها واختيار محكم )أو محكمين(. ويتم تشجيع األطراف على االتفاق على محكم )أو محكمين( من األشخاص 

ذا  األطراف عن االتفاق على عجز المدرجة اسماؤهم في القائمة المقدمة ويتم ابالغ المسؤول االداري باتفاقهم. وا 
يوما من تاريخ االستالم لشطب األسماء غير المقبولة  00محكم )أو محكمين( بعد استالم القائمة، يكون لكل طرف 

األطراف  وليس على غيرإعادة القائمة إلى المسؤول االداري.  ووتعداد االسماء المتبقية بحسب ترتيب األفضلية 
ذا  لم يرد أحد األطراف القائمة خالل الفترة الزمنية المحددة، يعتبر جميع األسماء المدرجة تبادل القوائم المختارة. وا 

في القائمة مقبولة. ويقوم المسؤول اإلداري بدعوة محكم ليتولى مهامه من بين األشخاص الذين تم االتفاق عليهم في 
ذا عجز ا ألطراف عن االتفاق على أي من القوائم التابعة لألطراف بحسب ترتيب األفضلية المتفق عليه. وا 

األشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة، أو إذا تعذر على المحكمين المقبولين تولي المهام، او إذا تعذر، ألي سبب 



- 20 - 

 

 

        

 

للمسؤول االداري صالحية التعيين دون تقديم أي  يكونآخر، تعيين أي من المحكمين من القوائم المقدمة، عندئذ 
 يقوم المسؤول االداري بتعيين المحكم الرئيس بعد استشارة الهيئة. زوموعند اللقوائم اضافية. 

 . بشكل مستكمل وموقع من قبل المحكمن يالتعي شعارالالمسؤول اإلداري استالم  عنديكون تعيين المحكم نافذًا  .7

 حيادية المحّكمين واستقالليتهم: 81المادة 
 

 التعيين إشعار لبنود وفقاً  العمل وعليهمومستقّلين محايدين  يكونوان أهذه القواعد يجب على المحكمين الخاضعين ل .0

 .اإلداري المسؤول من المرسل

  
 المحكم توافر على مؤكداً  اإلداري المسؤول من المرسل التعيين إشعار على التوقيعالمحّكم  التعيين، على قبول فور .4

حول حيادته  ظروف جديدة من شأنها إثارة الشكوك أيةعن . على المحكم الكشف أو استقاللهوحيادته  للقيام بالمهام
 اخرى يرغب المحكم في عرضها على االطراف. وقائعوأي  أو استقالليته

  
عن هذه  فوراً   اإلفصاحعلى المحّكم المعني ف ،مرحلة من مراحل التحكيم يةأفي إذا نشأت ظروف تثير تلك الشكوك  .3

سؤول اإلداري، فور إستالمه تلك المعلومات من محكم أو من أي الم على. وللمسؤول اإلداري طرافلألالظروف 
 وهيئة التحكيم عليها. جميع األطرافطرف، إطالع 

 

االفصاح من قبل محكم أو أحد من األطراف على االعتقاد من قبل المحكم أو هذا الطرف بأن  بالضرورة وال يشير .2
 عنها قد تثير شكوكًا مبررة بشأن حيادية المحّكم أو استقالليته. المفصحالمعلومات 

 
فشل أحد األطراف في االفصاح عن الظروف التي قد تثير شكوكًا مبررة بشأن حيادية المحّكم أو استقالليته يكون  .5

ا إلى تلك في محكم استناد في ردخالل فترة معقولة بعد علم هذا الطرف بتلك المعلومات بمثابة تنازل عن الحق 
 الظروف.

 
غياب  فييتعلق بالقضية   يكون على اتصالأن ، دون علم الطرف اآلخر، عنه ممثلأو ألي  طرفألي  جوزال ي .6

ستثناء إطالع المحكم المرشح على إ، بقد يعّين محّكمًا من قبل طرفح مرشّ  يأو مع أم الطرف اآلخر مع المحكّ 
، طرافاألوتوفّره أو استقالليته تجاه المرشح مناقشة مؤهالت و رتقبة، للخصومة وعلى اإلجراءات المُ  العامةطبيعة ال

طراف المحّكمين المعّينين من األأو  طرافاألباختيار محّكم ثالث حيثما يتوّلى  المرشحينأو مناقشة إمكانية قيام 
ن يكون أممثل عنه، دون علم الطرف اآلخر، أو ألي  طرفألي  جوزالُمشاركة في عملية االختيار المذكورة. وال ي

 .المحكم الرئيسح ليكون مع أي مرشّ يتعلق بالقضية  على اتصال

 المحّكمينرّد : 84المادة 
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حيادية المحّكم أو  بشأن شكوك مبررةظروف تؤدي إلى إثارة  متى وجدتمحّكٍم  يأن يرد أألي طرف  جوزي .0
يومًا من تاريخ تبّليغه تعيين  ١٥ خالل   المسؤول اإلداريإلى  بإخطار كتابي الردّ إرسال  وعلى الطرفستقالليته. إ

المحّكم. يتعين ان يتضمن طلب الرد اسباب هذا  ردّ ل المبررةالظروف ب تاريخ علمهيومًا من  ١٥المحّكم أو خالل 
 الى اي عضو  في هيئة التحكيم. األخطار على الطرف ارسال هذا  حظرالرد كتاية. ي

 
على  يحظر. للردهذا الطرف فرصة  ومنح بهاآلخرين  طرافاأل  إبالغ استالمه الرد، على المسؤول اإلداري لدى .1

بل عليه إخطار هيئة التحكيم  ، الرّد إلى أي عضو من أعضاء هيئة التحكيماألخطار بالمسؤول اإلداري إرسال 

بهذا الطلب  المطلوب ردهللمسؤول اإلداري إخطار المحكم  يجوزباستالم طلب الرّد دون تحديد الطرف الذي قدمه. 

أو  للطرف جوزيطراف، حد األأ قبلمن  للردّ محّكم ال. وعندما يتعّرض . الردّ  بهذا تتعلقالوارد  هوطلب معلومات من
حّكم للم أيضاً  جوزوياالتفاق يجب على المحّكم االنسحاب.  ة، وفي حالالرد هذااآلخرين الموافقة على  طرافاأل

 يةأاالنسحاب في  يعتبر. وال اتفاقية االنسحاب في ظل عدم وجود رد بحّقه االداري، المسؤول مع التشاور بعد ،الوارد
 .الردّ صحة أسباب ب حالة من الحالتين السابقتين قبوالً 

 

  ، علىهرد المطلوبالمحّكم  يسحبلم  ذاإالمحّكم أو  رداآلخرون على  طرافالطرف اآلخر أو األلم يوافق  ذاإ .3
 .الّرد ن يتخذ  قرارًا بخصوصأ المسؤول اإلداري حسب تقديره

 

 عزل محكم بسبب فشله في القيام بمهامه.بويحق للمسؤول االداري المبادرة  .2

 محّكم: تبديل 85المادة 
 

عندئٍذ  يتم خالياً في حالة استقالة أي من المحكمين، أو تعذر القيام بمهامه، أو عزله ألي سبب وأصبح منصبه  .2
 ذلك. غيرعلى  طرافاألمن هذه القواعد، ما لم يتفق  04المادة  حكامأل فقاً تعيين محّكم بديل عنه، و 

 

ما إذا كان  ن تقررأ، وحسب تقديرها على هيئة التحكيم،يجب  ،بهذه المادةتّم تعيين محّكم بديل عماًل  ذاا .4
 .يتفق الطرفان على خالف ذلكما لم  و جزءًا منهاأكلها الجلسات السابقة  عادةإيجب 

 
ألسباب غير تلك  التحكيمة التحكيم المؤلفة من ثالثة محّكمين في الُمشاركة في ئفشل أحد محّكمي هي ذاإ .3

، المطلقبناًء على تقديرهم  ذلك ، يتمّتع المحّكمان اآلخرانمن هذه القواعد 05(0) في المادة المحددة
صدا يفصح . المشاركة، رغم عجز المحّكم المذكور عن حكمو أ ر أي قراربصالحية االستمرار في التحكيم وا 

 على المحكمين، محّكمُمشاركة   بدون حكمحول االستمرار في التحكيم أو إصدار أي قرار أو  التقدير عنه
المحّكم  يفصح عنهالذي  ن وجد،إ، االعتبار المرحلة التي وصل إليها التحكيم، والسببباآلخرين األخذ 

 ة أخذ. وفي حالالقضيةُمناسبًة في ظل ظروف  يعتبرانهالعدم مشاركته والمسائل األخرى التي  الثالث
 ،المسؤول اإلداري  علىُمشاركة المحّكم الثالث،   عدم االستمرار في التحكيم بدونقرار بالمحّكمان اآلخران 
محّكم بديل، عماًل بأحكام المادة تعيين  يتمالمنصب، ف فراغعن  االعالنمن أدّلة،  يقنعهوباالستناد إلى ما 

 ذلك. غيرعلى  طرافاأل، ما لم يتفق من هذه القواعد 04
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 عامة أحكام

 
 : التمثيل86 المادة

 
وارقام الفاكس وعناوين البريد  اتفو أسماء وعناوين وأرقام ه بالغإفي التحكيم. ويجب عنه ممثاًل  يعينأن  طرفألي  يمكن
لىالطرف اآلخر إلى  كتابةً  للممثلينوني  االلكتر   ،ما لم يصدر المسؤول اإلداري تعليمات بخالف ذلك .المسؤول اإلداري وا 
بنسخ متزامنة إلى الطرف اآلخر وما لم  مع  هيئة التحكيم مباشرة كتابة المراسلةأو لممثليهم  طرافتشّكل هيئة التحكيم، لأل فور

التي قد  للمبادىءعين على ممثلي األطراف التصرف وفقًا يصدر المسؤول اإلداري تعليمات، إلى المسؤول اإلداري. يت
 بشأن هذه المسألة. ICDRيصدرها 

 
 : مكان التحكيم87 المادة

 

للمسؤول  يمكن، حلول التاريخ الذي يحدده المسؤول اإلداريقبل  التحكيم مكان على طرافاألاختلف  ذاإ .0
 ن تحدد نهائيا أالتي لها  هيئة التحكيم صالحية  مراعاة، مع مبدئياً  التحكيمإجراء مكان اإلداري أن يحّدد 
 تشكيلها.من تاريخ يومًا  25مكان التحكيم خالل

  
 والمؤتمرات، الجلسات، عقد ذلك في بما غرض، ألي في أي مكان تراه مناسباً تلتقي  ن ألهيئة التحكيم  .4

ذا المداولة، أو المستندات، أو الممتلكات وتفتيش الشهود، إلى واالستماع  بخالف آخر مكان أي في تم وا 
 مقر في صدر قد تحكيمي حكم أي يعتبر كما التحكيم مقر في تم قد التحكيم يعتبر الزال التحكيم، مقر

 .التحكيم
 

 : لغة التحكيم81 المادة
 
اتفاقية  تتضمنفي المستندات التي  المستخدمة اللغة هي، تكون لغة/لغات التحكيم غير ذلكعلى  طرافاأللم يتفق  ذاإ

 ابرازهامستندات تّم  يةأأن تأمر بوجوب إرفاق  هيئة التحكيمل . لتحديد غير ذلك  هيئة التحكيمصالحية  مع مراعاةالتحكيم، 
 إلى لغة/لغات التحكيم. ةبلغة أخرى ترجم

 
 : اختصاص التحكيم81 المادة

 
اتفاقية  وجود بخصوصاعتراضات  يةأ، ويشمل ذلك اختصاصهاتملك هيئة التحكيم سلطة القرار بشأن  .0

طارها أو  المقابلة،  الدعاوى، والدعاوىاتخاذ قرار بشأن كل  كان إذا عمافيما يتعلق  أوصحتها التحكيم وا 

 في تحكيم واحد. فيها الفصل يمكنوالمقاصات 
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بند  ويجب اعتبارم جزءًا منه. عقد ُيشّكل بند التحكي صحةأو  وجودتحديد  هيئة التحكيم بسلطة تتمتع  .4
يؤدي لهذا  هيئة التحكيم ببطالن العقد ال قرار نإالتحكيم هذا كاتفاقية مستقّلة عن أحكام العقد األخرى. 

 السبب وحده إلى إبطال بند التحكيم.

 
دعوى أو بشأن دعوى التحكيم  جوازأو على هيئة التحكيم على اختصاص ن يعترض أي طرف أيجب على  .3

 ة أو المقاصةالمقابلعلى الدعوى الرد تقديممهلة متأخرًا عن  ان ال يكون االعتراض، على أو المقاصةة مقابل
هذه  هيئة التحكيمقد تمد من هذه القواعد.   ٣المادة  كما هو منصوص فيإلى هذا االعتراض، الذي أدى 

 .لنهائيالتحكيم ا حكمو كجزء من أتنظر في تلك االعتراضات كمسألة تمهيدية و المهلة 

 

مله لعالمسؤول االداري  دون متابعة المسائل المتعلقة باختصاص التحكيم المثارة قبل تشكيل الهيئة ال تحول .2
 .تشكيلهااالداري ويجب ان تحال إلى الهيئة التخاذ القرار فيها عند 

  االجراءات  إدارة: 21 المادة
 

 طرافاأل ن تعاملأ شرطبالتحكيم بالطريقة التي تراها مناسبة،  دارةإ، لهيئة التحكيم القواعد مع مراعاة هذه .0
 ومنحه فرصة عادلة لتقديم قضيته. اليهاالستماع بحق  طرف ن يتمّتع كلأبالتساوي و 

 
ن تعقد يحق لهيئة التحكيم، فور تشكيلها أدارة اإلجراءات بقصد التعجيل في حّل النزاع. بإهيئة التحكيم تقوم  .4

، بما في ذلك تحديد المواعيد النهائية طراف بهدف تنظيم وجدولة اإلجراءات واالتفاق عليها جلسة تمهيدية مع األ
لتقديم أية طلبات من األطراف. خالل وضع إرساء إجراءات الدعوى، يجوز لهيئة التحكيم واألطراف، تحديد كيفية 

 .واقتصادية اإلجراءاتاستخدام التقنية، بما في ذلك االتصاالت االلكترونية، لزيادة كفاءة 

 
واستثناء الشهادات  براز األدلةأمر إ ،، وتفريع اإلجراءاتاصدار قرارات بشأن مسائل أولية لهيئة التحكيم ويجوز  .3

على المسائل  دالءاتهمإلتركيز  طرافاأل وتوجيه ،بالموضوع أو غير ذلك من األدّلة و التي ال عالقة لهاأالمتكّررة 
 منها. جزءالقضية أو  كامل بتمتعلق بها إلى التي قد يؤدي القرار ال

 

وفي أي وقت أثناء اإلجراءات، للهيئة أن تطلب من األطراف إبراز مستندات، أو وثائق، أو أدلة أخرى تراها   .2
 ما لم يتفق االطراف على غير ذلك كتابة. 00ضرورية أو مناسبة. يجب على الهيئة أن تطبق ما جاء في المادة 

 
من قبل الطرف إبالغها ن يتمأيجب  طرافاألأحد  هيئة التحكيم من قبل المقدمة إلىأما المستندات أو المعلومات  .5

والى المسؤول االداري أيضًا ما لم يصدر المسؤول االداري  اآلخرين طرافاأل/الطرفإلى في الوقت عينه  اآلخر
 .تعليمات بخالف ذلك

 

 مة.المقدّ  األدلة وحّجّية وجوهرية ومالءمةقبول  النظر فيهيئة التحكيم ل .6
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تقوم األطراف ببذل كل جهد لتفادي أي تأخير أو مصاريف غير ضرورية فيما يخص اجراءات التحكيم. ويمكن لهيئة  .7
الخطوات االضافية حسب الضرورة للحفاظ على فعالية ونزاهة أو أى  تستنبط قرائن مضاضةالتحكيم أن تخصص تكاليف 

 اجراءات التحكيم.  
 
 المعلومات  تبادل: 28 المادة

 
قتصادية اإلجراءاتإدارة تبادل المعلومات بين األطراف وذلك للحفاظ على الفاعلية  التحكيم هيئة يجب على .0  .وا 

تأخير أو مصاريف غير الزمة وفى نفس الوقت يجب  يجب على الهيئة واألطراف أن يسعوا إلى تفادي أى
 دعواه ودفاعه بطريقة عادلة.  وتوفير الفرصة لكل طرف ليقدم تفادي أي مفاجأة، وتعزيز المساواة في المعاملة،

 
تحتفظ يدلوا بآرائهم للهيئة بخصوص المعيار المناسب لتبادل المعلومات فى كل قضية ولكن   يجوز لألطراف أن .0

عن طريق  لسلطة النهائية. إذا رغبوا األطراف أن يبتعدوا عن هذا المعيار، فيجوز لهم أن يقوموا بذلكالهيئة با
 .اتفاق مكتوب وبالتشاور مع الهيئة

عليها وفق الجدول المحدد من قبل هيئة  تزموا اإلعتمادعيجب على األطراف تبادل جميع المستندات التى ي .3
 التحكيم.

  

أن تطلب من أحد األطراف أن يقدم للطرف اآلخر المستندات التى تكون  منها ذلك،يجوز للهيئة إذا طلب  .4
والتى ال تكون متوفرة للطرف طالب المستندات والتى يعتقد ألسباب معقولة أنها موجودة وذات الصلة  بحوزته

ن تتضمن الطلبات للمستندات على وصف لمستندات معينة أو فئة م  ومهمة لنتيجة القضية.  يجب أن
 .الدعوى ومؤثرة في نتيجةمستندات مع شرح ألهمية وعالقة تلك المستندات 

 
تجارية أوتقنية خاضع  موضوع دعوى سريةمتعلقة ال للمعلومات تبادل  يجوز للهيئة أن تشترط أن يكون أى .0

 لتدابير مناسبة لحماية هذه السرية.
 

 إلكتروني، فيجوز للطرف الحائز على تلك المستنداتعندما تكون المستندات الخاضعة للتبادل محفوظة بشكل  .6
أقل كلفة ، مالم تقرر الهيئة  أن يجعلها متاحة بالشكل األكثر مالئمة و )والتي قد تكون من خالل نسخ ورقية(

عند الطلب منها ولسبب جدى أنه البد من الحصول على المستندات بشكل مختلف.  يجب أن تكون الطلبات 
بأقل تكلفة.  يجوز للهيئة أن تأمر  اة اليكترونيا محددة تحديدا ضيقا لكى يكون البحث عنهللمستندات المحفوظ

 بحث. أي من باالختبار أو غيره من وسائل حد أو تخصيص
 

أى طرف أن يسمح بمعاينة األماكن أو األشياء ذات الصلة بالقضية وذلك  تأمريجوز للهيئة إذا طلب منها أن  .7
 إخطار معقول.ب
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من الطرف الطالب أن  للهيئة أن تتطلبتبادل المعلومات قبل الجلسة ب خاصأي نزاع  الفصل في خصوص فى .8

جزء  الطالب هذا الطلب على دفع الموافقة على قيبرر الوقت والتكلفة الذي قد يتضمنه طلبه، ويجوز للهيئة تعلي
مصاريف توفير  تقدر توزيعأن المعلومات.  ويجوز للهيئة أيضا  التى قد تتكبد للحصول علىأو كل المصاريف 

 المعلومات بين األطراف إما فى أمر وقتي أو فى حكم.
 

وأن تتخذ من ذلك استمبطات مضاضة فى حالة عدم استجابة أى طرف ألمر تبادل المعلومات يجوز للهيئة أن .1
 تتخذ عدم االستجابة فى االعتبار فى تحديد المصاريف.

 
فى إجراءات التقاضى األمريكي هى لالستخدام  اإلعترافات المتعارف عليها اإلفادات وطلبات التحقيق وطلبات  .02

 بصفة عامة إجراءات غير مالئمة للحصول على المعلومات فى التحكيم الدولي.

 المهنية السرية: 22 المادة
 

، على غرار تلك التي تتعّلق بسّرية مراسالت المطّبقة بخصوص السّرية المهنيةالمبادئ  أن تراعيهيئة التحكيم  علىيجب 
حالة خضوع األطراف أو ممثليهم أومستنداتهم  في  بين المحاٍمي وموكله. االتصاالت لقواعد مختلفة في ظل القانون  

عطاء األفضلية للقاعدة التىكل االطراف بقدر اإلمكان أن تطبق نفس القواعد على الواجب التطبيق، يجب على الهيئة   ، وا 
 توفر أعلى مستوى من الحماية.

  ة: الجلس21 المادة
 

 . الشفهية األوليةجلسة الزمان ومكان و تاريخ  عن اخطار معقول،بطراف األ ن تبلغأعلى هيئة التحكيم  .0

 
موضوع شهادتهم و ، تقديمهمشهود ينوي  يةأبأسماء وعناوين  طرافد هيئة التحكيم وباقي األيزوّ أن  طرفعلى كل  .4

 .يومًا من موعد الجلسة ١٥قل قبل سيدلي بها الشهود شهادتهم على األواللغات التي 

 
 .الشهود ستجوابا اطريقة استجواب الشهود واالشخاص الذين سيحضرون  دتحدّ أن  لهيئة التحكيم .3

 

مكتوبة موقعة من قبلهم ما لم يتفق األطراف على غير ذلك أو ما لم  شهادةشكل  فيالشهود  شهادةيجوز أن تقدم  .2
الهيئة إلى غير ذلك. ويجب على كل طرف إخطار الهيئة واألطراف األخرى بأسماء الشهود الذي تقدموا  تشير

تضعه الهيئة. ويجوز للهيئة أن تطلب من الشاهد أن يكون حاضرًا  زمني ويطلب استجوابه وذلك وفقًا لجدول بشهادة
ذا  دون عذر مبرر وفقًا لما قررته الهيئة، يجوز للهيئة  طلبه الحضور عند عنشاهد  اخفقفي جلسة االستماع.  وا 

 لهذا الشاهد. شهادة مكتوبةأن تتجاهل أي 
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 شخصيا.  همحضور باستجواب الشهود بطرق ال تستلزم  توجيه األطرافيجوز لهيئة التحكيم   .5

 

 . عكس ذلكعلى غير ذلك أو ما لم ينص القانون على  طرافاأل، ما لم يتفق مغلقةجلسات ال تكون .6

  مؤقتةال وقائيةال تدابيرال: 24 المادة
 

بما ، ضروريةإحترازية تراها  أومؤقتة  ية تدابيرأبإتخاذ  تحكمأو  تأمرأن  لهيئة التحكيم ، طرفبناًء على طلب أي  .0
 ولحماية األمالك. لىع للمحافظةوتدابير   أوامرذلك  في

 
 .هذه التدابيرتكاليف  ن تطلب تأمينأولهيئة التحكيم  ،المؤقتة شكل قرار تحكيمي مؤقت التدابير هذهوقد تتخذ  .4

 
 تنازالً التحكيم أو  شرط، أمام سلطة قضائية، غير متوافق مع طرفأي  المقدم منوال ُيعتبر طلب التدابير المؤقتة  .3

 عن حق اللجوء إلى التحكيم.

 
قرار  قرار تحكيمي مؤقت أو يأفي  المؤقتةطلبات بال المتعلقةالتكاليف  ان تقسم ،، وبحسب تقديرهاولهيئة التحكيم .2

 نهائي. تحكيمي

 

 .6قبل تشكيل هيئة التحكيم وفقًا لما ورد في المادة  مستعجل إجراء خصوص فيويجوز تقديم طلب  .5

 التحكيم  هيئة قبل: الخبراء المعينين من 25 المادة
  

تتعلق  مكتوبة فادتها بتقاريرإل مستقل،كثر أو أتعيين خبير واحد يمكن لهيئة التحكيم بعد التشاور مع االطراف،  .0
 . األطرافإلى  من قبل هيئة التحكيم  وتبليغهابمواضيع 

 
قد  شياءأمستندات أو  يةأأو أن يبرزوا للُمعاينة  مالءمةمعلومات  يةأبأن يزّودوا الخبير المذكور  طرافاألعلى  .4

لى إالمعلومات أو المواد المطلوبة  مالئمةوالخبير بخصوص  طرفأي خالف بين أي  يحالالخبير.  يحتاج إليها
 .هيئة التحكيم للقرار

 
فرصة  ن تمنحهمأوعليها  طرافاألنه إلى جميع ملتقرير خبير ما، عليها أن ُترسل نسخة  هيئة التحكيمعند استالم  .3

 .تقريرهُمعاينة أي مستند قد ارتكز عليه الخبير لوضع  ي طرفويمكن ألالتقرير.  على كتابياً رأيهم  إلبداء

 
خالل تلك و . في جلسةالخبير  لمساءلةفرصة  طرافاألأن تمنح هيئة التحكيم ، على طرفبناًء على طلب أي  .2

 .نقاط الجدللإلدالء بشهاداتهم حول  خبراءتقديم شهود  طرافلأل، الجلسة

 التخلف: 26 المادة
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 االستمرار في مباشرة التحكيم. ملهيئة التحكي  يمكن ،3 للمادة وفقا رد تقديم أحد األطراف عنعجز  ذاإ .0

 
من األسباب  ما يكفي  دون إظهارجلسة  فيعن المثول  طرف مبلغ تبليغًا صحيحًا استنادًا لهذه القواعدعجز  ذاإ .4

 لهذه األخيرة الُمباشرة بالتحكيم. يمكنالعجز،  لهذا

 
التحكيم، عن القيام بذلك  راءاتجإفي خطوات أخرى  يةأإلى إبراز دليل ما، أو اتخاذ  ، مدعو أصالً طرفعجز  ذاإ .3

يمكن للهيئة العجز،  لهذا المبررةما يكفي من األسباب  إظهار، بدون المحددة من قبل هيئة التحكيمخالل المهلة 
 .المعروضة عليهاعلى أساس األدّلة التحكيم  حكمإصدار 

 : اختتام الجلسات27 المادة
 

ثبات وعند استالم اجوبة المتعلقة باإلإذا كان لديهم المزيد من  اإلدالءات  عما طرافاأللهيئة التحكيم  سؤال  يمكن .0
 .ةقفل باب المرافعاإلعالن عن  فيمكنهاكاماًل، صبح أالملف  نأذا اقتنعت هيئة التحكيم بإأو  سلبية

 
ي وقٍت كان ، إعادة فتح باب المرافعة في أطرفأي من طلب بأو  من تلقاء نفسها ،، بحسب تقديرهالهيئة التحكيم .4

 قبل إصدار حكم التحكيم.

 : التنازل  21 المادة
 

اإلسراع في   ويباشر التحكيم بدون أي طرف ينمو الى علمه اية مخالفة لنص او شرط من هذه القواعد او اتفاق التحكيم 
 في االعتراض. حقهتنازل عن يعد قد  ،كتابةاعتراضه  ابداء

 
 والقرارات واألحكام : أحكام التحكيم21 المادة

  
 

أو  ، وقراراتتحكيمية مؤقتةحكام أو أقرارات اتخاذ  يمكن لهيئة التحكيمباإلضافة إلى إصدار حكم تحكيم نهائي،  .0
 .أو أوامر أو جزئية أو تمهيدية عداديةإ أحكام

 

 من ِقَبل أغلبية المحّكمين.  فحكم التحكيم أو أى حكم أو قرار أو أمر يجب إتخاذهأكثر من محّكم،  وجود ةفي حال .4

 
 حكام متعلقةأصدار إقرارات أو  اتخاذ هيئة التحكيمرئيس ل يمكن، و هيئة التحكيم بذلكأطراف سماح األ ةفي حال .3

 .يكون كل ذلك رهن مراجعة هيئة التحكيمفي ذلك تبادل المعلومات، على أن  بمامسائل إجرائية، ب
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 وأثره وشكله التحكيم حكم مهلة: 11 المادة
 

. طرافاألويكون حكم التحكيم نهائيًا وملزمًا لجميع  وبدون تأخير يًا كتابعن هيئة التحكيم  التحكيمية   األحكام تصدر .0
 في حكم إليها تاألسباب التي استند ن تذكرأعلى هيئة التحكيم  تنفيذ حكم التحكيم بدون تأخير.ب طرافويلتزم األ

 .سبابذكر األلحاجة م على عد طرافاألالتحكيم، ما لم يتفق 

 ن يكونأويجب ، هحكم التحكيم تاريخ ومكان إصدار  يجب أن يتضمنيوقع حكم التحكيم من المحكم )المحكمين( و  .4
في حالة وجود اكثر من محكم واحد ويخفق أي منهم عن  .من هذه القواعد 07المادة  المحدد باالستناد إلىالمكان 

 التوقيع على الحكم، يجب أن يتضمن الحكم أو يرفق به بيانًا يوضح فيه سبب غياب هذا التوقيع.  

 
ذلك بإستثناء حق ما تصبح  ما يقتضيه القانون بحسبأو  طرافاألجميع  بموافقة ن يصبح حكم التحكيم علنياً أيمكن  .3

تم نفيذ او خالف ذلك، يجوز نشر االحكام التحكيمية، والتعليمات والقرارات واالحكام المختارة التي علنية خالل الت
 . وغير ذلك من تفاصيل الهوية طرافاألإعادة تحريرها إلخفاء أسماء 

 
طراف األن حكم التحكيم  إلى منسخًا  رسلتيتعين ارسال الحكم في مسودة من هيئة التحكيم الى المسؤول االداري.  .2

 . بواسطة المسؤول اإلداري

 
 على يقع ولكن الشرط هذا استيفاء ، على هيئة التحكيمو تسجيلهأ إيداع الحكمن يتم أ يتطلب المطبق قانونكان الذا إ  .5

 .التحكيم مقر خاصة أخرى إجرائية شروط أي أو الشروط بهذه التحكيم هيئة إبالغ مسئولية األطراف عاتق

 
 والتدابيرالمطبقة : القوانين 18 المادة

 
 على النزاع طرافاأل و قواعد القانون المتفق عليها من قبلأالوضعية  (القوانين)ق القانون أن تطبّ هيئة التحكيم على  .0

 القانونية القواعدالقوانين أو  تلكتطبيق  فعلى هيئة التحكيم، هذا التحديدعن  طرافاألعجز  ةفي حالو القائم بينهم. 
 .التي تراها مناسبة

 
تأخذ ن أوعليها لبنود العقد  ن تقرر وفقًا أعلى هيئة التحكيم عمليات التحكيم التي تتعّلق بتطبيق العقود،  خالل .4

 .المطبقةالتجارية  االعرافاالعتبار ب

 
 الصالحيةطراف و بصفتها مفوضة بالصلح ما لم يمنحها األأنصاف على هيئة التحكيم أال تقرر وفقًا لقواعد العدل واإل .3

 ذلك.ب
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عملة أخرى  ةيأأن  هيئة التحكيمحكم التحكيم النقدي بالعملة/العمالت الُمدرجة في العقد ما لم تعتبر  يكون أن يجب .2
 ،حكم التحكيم وبعدمرحلة ما قبل لل و المركبة المناسبة وذلكأن تقرر الفائدة البسيطة أهيئة التحكيم لو أكثر،  مناسبة
 .التطبيق واجبال القوانيناالعتبار كل من العقد و بآخذًة 

 
غيرها أو  رادعة وأ تعويضات تأديبية حق في يةأعن صراحة  طرافاأليتنازل  ذلك،على غير  طرافاألما لم يتفق  .5

تزاد بطريقة  التعويضات الناتجة عن األضرار نأقانون معمول به  أي ما لم يتطلبذلك ،  من التعويضات المماثلة
الحالة التي ُيحكم فيها على طرٍف ما بدفع تكاليف التحكيم نظرًا   لسوء  على حكام هذه المادةأوال تسري  .معينة

 .ثناء التحكيمأالسلوك 

 التحكيم إجراءاتإنهاء  أسباب من غيرهاتسوية أو : ال12 المادة
 

 ةوفي حالإنهاء التحكيم،  على هيئة التحكيم ،إلى تسوية النزاع قبل صدور حكم التحكيم النهائي طرافاألتوصل  ذاإ .0
 هيئة التحكيموال تكون  .حكام متفق عليهاألالتسوية على شكل حكم تحكيم بناًء  بتنظيمتقوم طراف بطلب ذلك، األ قيام

 .هذاحكم التحكيم  تبريرُمجبرة على 

 

 اإليداعاتوفي حال اصبح االستمرار في اجراءات التحكيم غير ضروريًا أو تعذر االستمرار بسبب عدم تسديد  .4
 .06(0)المسؤول االداري، يجوز ايقاف أو انهاء اجراءات التحكيم وفقا للمادة  منالمطلوبة 

 
و  0 البندبخالف ما هو مذكور في   ألي سببٍ  مستحيلأو  ضرورياالستمرار في إجراءات التحكيم غير  صبحأ ذاإ .3

 هيئة التحكيم. وبعدئٍذ على  التحكيمبإنهاء على نيتها طرافاألإطالع  هيئة التحكيمعلى  يجب، المادة همن هذ 4
 أسسًا تُبّرر االعتراض. طرافاألأحد  ما لم يثر إصدار أمر بإنهاء التحكيم،

 : تفسير أو تصحيح حكم التحكيم11 المادة
 

اآلخرين، أن يطلب من  طرافاألإخطار شرط ب، طرفألي  يمكنحكم التحكيم،  استالم  من تاريخيومًا  ٣١خالل  .0
، أو طلب استصدار حكم تحكيم حسابيةمطبعية أو  وأكتابية  أخطاء يةأتفسير حكم التحكيم أو تصحيح  هيئة التحكيم 

 حكم التحكيم. أغفلهاالتي لكن و  المرفوعةالدعاوى أو الدعاوى المقابلة أو المقاصات إضافي بالنسبة إلى 

 

 ٣١الطلب خالل   االستجابة إلى، عليها طرافاأل دالءاتإبُمبّرر، بعد النظر  هذا الطلب هيئة التحكيماعتبرت  ذاإ .4
 يحتوي أن يجب. اإلضافي الحكم أو التصحيح أوالتفسير  في خصوص طلب لألطراف أخر مذكرة  تاريخ  منيومًا 

 .الحكم من يتجزأ ال جزءاً  ويعد التسبيب على التحكيم هيئة تصدره إضافي حكم أو تصحيح، أو تفسير، أي

 

يومًا من تاريخ حكم التحكيم لتصحيح أية أخطاء كتابية أو مطبعية أو حسابية أو  02خالل ويجوز للهيئة أخذ المبادرة  .3
 أغفلها حكم التحكيم.التي  الدعاوى المقدمة ولكناصدار حكم تحكيم إضافي بالنسبة إلى 
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تفسير أو تصحيح أو اصدار حكم تحكيم  في خصوصطلب لوتكون االطراف مسؤولة عن جميع التكاليف المتعلقة  .2
  إضافي ويجوز للهيئة توزيع تلك المصاريف. 

 : تكاليف الحكم14 المادة
 

في حال رأت ذلك  طرافاأل علىتلك التكاليف  تعيين ولهيئة التحكيمتحديد تكاليف التحكيم في حكمها. ب هيئة التحكيمتقوم 
 االعتبار ظروف القضية.ب آخذةً مناسبًا، 

 
 أن تشمل هذه التكاليف: ويمكن

 
 ؛ونفقات المحّكمين تعابأ .أ 

 ؛ذلك أتعاب الخبراء بما في، تتطلبها هيئة التحكيمرسوم المساعدة التي  .ب 

 ؛ونفقات المسؤول اإلداري تعابأ .ج 

 واية نفقات أخرى يتكبدها االطراف؛ المعقولة القانونية التكاليف .د 

 ؛ 42و  6 المادةحكام أبيق تدبير مؤقت أو طارئ عماًل بتطب بإخطار أو ومتعلقةتكاليف أخرى يتّم تكبدها  يةأ .ه 

 ؛ و8أية تكاليف يتم تكُبَدها بشأن طلب دمج وفقًا للمادة  .و 

 . 40أية نفقات تتصل بتبادل المعلومات وفقا للمادة  .ز 
 

 التحكيم هيئة ومصروفات تعابأ: 15 المادة
 
المحكمون، وحجم  من المستغرقيجب أن تكون قيمة رسوم ومصاريف المحكمين معقولة، مع األخذ باالعتبار الوقت  .0

 ومدى تعقيد القضية، وأي ظروف اخرى ذات عالقة.
 

على المسؤول اإلداري تنظيم معدل مالئم للتعويض على أساس يومي أو على أساس ساعة العمل، في الوقت الذي  .0
بدء إجراءات التحكيم وبأسرع وقت ممكن، وذلك بعد التشاور مع االطراف وجميع المحكمين، مع  يصبح ممكنًا بعد

 األخذ  باالعتبار معدل األتعاب المصّرح بها من قبل المحكمين وحجم ومدى تعقيد القضية.
 

 .خصوصها في ينازعويقرر المسؤول اإلداري أية مصاريف ونفقات للمحكمين  .0

 ليف: إيداع التكا16 المادة
 

التكاليف الُمشار إليها في المادة  بحسبإيداع المبالغ المناسبة بمثابة مقدم  االطراف منقد يطلب المسؤول اإلداري   .0
32 . 

 

 تأمين إيداعات إضافية. طرافاألأن تطلب من  لهيئة التحكيمخالل مسار التحكيم،  .4
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تسديد  و ذاك منأهذا الطرف  لتمكينذلك ب طرافاأل  إعالمالمسؤول اإلداري  علىلم يتّم دفع كامل اإليداعات  ذاإ .3

التحكيم.   نهاء إجراءاتإتعليق أو بإصدار أمر  لهيئة التحكيملم يتم تسديد هذه المدفوعات،  ذاإالمدفوعات المطلوبة. 
 اذا لم يتم تعيين هيئة التحكيم بعد، يحق للمسؤول االداري تعليق أو الغاء االجراءات. 

 

اإليداعات المطلوبة انسحاب من الدعوى او الدعوى  في تسديددعوى او دعوى مقابلة  لهالذي طرف الفشل  يعتبر .2
 المقابلة.

ية أطراف لإليداعات المقبوضة  وترّد بعد صدور حكم التحكيم النهائي، على المسؤول اإلداري تقديم محاسبة إلى األ .5
 طراف.مبالغ غير منفقة إلى األ

 : السّرية17 المادة
 

من قبل   التحكيم إجراءاتيجب على المحكم والمسؤول اإلداري أال يقوم بإفشاء المعلومات السرية المدالة أثناء  .0
على غير ذلك أو  طرافاأل من هذه القواعد، وما لم يتفق 31باستثناء ما ورد نصه في المادة و  .أو الشهود  األطراف

والمسؤول اإلداري الحفاظ على سّرية  عضاء هيئة التحكيمأيجب على  ،التطبيق واجبذلك القانون ال  ما لم يتطلب
 أو بحكم التحكيم. المسائل المتعلقة بالتحكيم كافة

 

يجوز للهيئة أن تصدر أوامر بخصوص السرية في إجراءات التحكيم أو أي مسائل أخرى فيما يتعلق بإجراءات التحكيم  .4
 تجارية والمعلومات السرية، ما لم يتفق األطراف على غير ذلك.ويجوز لها أن تتخذ اجراءات لحماية االسرار ال

 : اإلعفاء من المسؤولية11 المادة
 

، وأي محكم تم 8وأي محكم أمور مستعجلة تم تعيينه بموجب المادة  وال المسؤول اإلداري هيئة التحكيم ال يكون أعضاء
أي عمل أو إغفال يتعّلق بالتحكيم الذي يجري في ظل هذه القواعد، عن  طرفمسؤواًل تجاه أي  8تعيينه بموجب المادة 

الحاالت التي يكون حد المسؤولية محظورا بموجب القانون المطبق.  يوافق االطراف انه ال يوجد أى إلتزام على باستثناء 
أي طرف االستعانة بأي  المحكمين، أو المسؤول االداري باالدالء بأن يدلوا بأى تصريح بشأن التحكيم، وانه يحضر على
 من هؤالء االشخاص كطرفا أو شاهد في أي اجراءات قضائية أؤ غيرها تتعلق بموضوع التحكيم. 

 
 : تفسير القواعد11 المادة

 
 8، وأي محكم للدمج تم تعيينه بموجب المادة 6وأي محكم لالمور المستعجلة تم تعيينه بموجب المادة على هيئة التحكيم 

القواعد كل على المسؤول اإلداري تفسير وتطبيق و . بصالحيتهم وواجباتهمق تتعلّ أنها طالما هذه القواعد  قن تفّسر وتطبّ أ
 األخرى.

 
 االجراءات المستعجلة الدولية
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 : نطاق اإلجراءات المستعجلةE–1المادة 

 .0(4)وفقًا لما ذكر في المادة  الدولي هذه اإلجراءات المستعجلة هي تكملة لقواعد التحكيم
 

 المذكرات التفصيلية: E-2المادة 
 

، والدفوع، باإلضافة والمقاصةمذكرات تفصيلية توضح الوقائع، والدعاوى، والدعاوى المقابلة،  يقدموايجب على األطراف أن 
التحكيم والرد. ويقوم المحكم بإصدار أمر إشعار المتاحة والتي ينوي ذلك الطرف االستناد إليها  في األدلة إلى جميع 

 أي مذكرات كتابية وذلك بالتشاور مع األطراف. إتمام إجرائي يشمل جدول زمني من أجل 

 االجتماع اإلداري :E-3المادة 

يجوز للمسؤول االداري أن يدير اجتماع اداري مع األطراف ومن يمثلهم وذلك لمناقشة كيفية تطبيق تلك اإلجراءات، 
 احالة النزاع للوساطة، وأي مسائل إدارية أخرى.ار المحكم، و واختي

 
 االعتراض على تطبيق االجراءات المستعجلة :E-4المادة 

 
تطبيق تلك االجراءات  إتخاذ القرار في خصوصإذا تم تقديم االعتراض قبل تعيين المحكم، يجوز للمسؤول االداري 

. ويجب على المحكم أن في هذا الخصوص الصالحية المحكم إلصدار قرار نهائي كله رهن، وذلك من عدمه المستعجلة
 عالقة.اليأخذ باالعتبار القيمة المتنازع عليها وأي ظروف أخرى ذات 

 
 التغيير في الدعوى او الدعوى المقابلة :E-5المادة 

 
في حال قيام طرف ما بتعديل الدعوى أو الدعوى المقابلة الخاصة به، بعد تقديم الدعاوي االبتدائية  والدعاوى المقابلة، لكي 

فوائد وتكاليف تحكيم، تستمر إدارة هذه القضية وفقًا لتلك االجراءات احتساب دوالر اميركي دون  002.222تتعدى 
ذلك او ما لم يحدد المسؤول االداري أو المحكم خالف ذلك. وبعد تعيين المحكم، المستعجلة ما لم يتفق األطراف على غير 

 إال مع موافقة المحكم.المبالغ للقيمة  أو تعديل أو مقاصةدعوى جديدة أو مختلفة، أو أي دعوى مقابلة  لن يسمح بتقديم

 تعيين ومؤهالت المحكم: E-6المادة 
 

يقدم المسؤول االداري لكل طرف بالتزامن قوائم متشابهة  بأسماء مقترحة لخمسة محكمين. : يتم تعيين محكم واحد كما يلي
. في حال عجز بذلك المسؤول االداري يقوموا بإخطارويجوز لألطراف االتفاق على محكم من تلك القائمة و من ثم 

تها إلى المسؤول االداري خالل األطراف عن االتفاق على محكم، يجوز لكل طرف شطب اسمين اثنين من القائمة واعاد
وفي حال لم يتفق األطراف  األطراف القوائم. ليسمن الضروري أن يتبادلالقائمة إلى األطراف.  ارسالأيام من تاريخ  02

تعذر على المحكمين المقبولين تولي المهام، او إذا تعذر، ألي سبب آخر، تعيين أي من إذا  أوالمحكمين على أي من 
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لقوائم المقدمة، عندئذ يجوز للمسؤول االداري التعيين دون تقديم أي قوائم اضافية.  ويسلم المسؤول اإلداري المحكمين من ا
 .مسائل مفصح عنهاإخطارًا بتعيين المحكم إلى األطراف باإلضافة إلى أي 

 اجتماع وأمر إجرائي  :E -7المادة

عبر الهاتف مع األطراف وممثليهم والمسؤول اإلداري لمناقشة بعد تعيين المحكم، يجوز للمحكم تحديد اجتماع اجرائي يكون 
 يومًا من تعيينه، يجب على المحكم أن يصدر أمر اجرائي. 04اإلجراء وتحديد موعد للقضية. وخالل 

 إجراءات بمذكرات مكتوبة :E-8المادة 

يومًا من تاريخ األمر اإلجرائي ما لم يحدد  62جميع المذكرات خالل  يجب تقديم في االجراءات التي تتم بمذكرات مكتوبة
 المحكم غير ذلك، . ويجوز للمحكم طلب جلسة استماع شفهية عند الضرورة.

 اجراءات جلسة اجتماع الشفهية :E-9المادة 

المعجلة  التي تتضمن جلسة استماع شفهية، على المحكم تحديد التاريخ والوقت والمكان للجلسة. يجب على في االجراءات 
يوما من تاريخ صدور االمر االجرائي اال اذا رأى المحكم انه من الضروري تمديد تلك  62جلسة االستماع ان تجري خالل 

يو أو وسائل اخرى مناسبة وفقا لما يقرره المحكم. عموما، لن المدة. قد تجري جلسات االستماع وجهًا لوجه أو عبر الفيد
يكون هناك نص أو سجل. ألي طرف يرغب أن يحصل على سجل عليه ترتيب ذلك. يجب ان ال تتجاوز الجلسة يوم واحد 

 ما لم يحدد خالف ذلك المحكم. يجب من المسؤول اخطار االطراف فبل موعد الجلسة. 

 حكم التحكيم :E -11المادة
 

يومًا على  02وتكون نهائية وملزمة لجميع األطراف. يجب على حكم التحكيم أن يصدر خالل كتابة  التحكيم تصدر أحكام
جلسة االستماع أو الوقت المحدد من أجل المذكرات المكتوبة الختامية، ما لم يتفق األطراف على إنهاء األكثر من تاريخ 

 المسؤول االداري غير ذلك.غير ذلك، أو ما لم يوضح القانون أو يقرر 

 الرسوم اإلدارية

 
 م العادية والرسوم المرنة(و )الرس الرسوم اإلداريةجداول 

 
خياريين لألطراف بالنسبة إلى الرسوم اإلدارية لتقديم الدعاوى أو الدعاوى  ICDR المنازعات الدولي لتسوية مركزال يوفر

ويتكون جدول الرسم المرن من  ،المقابلة هما الرسوم العادية والرسوم المرنة.  ويتكون جدول الرسم العادي من جدولين للدفع
كون إجمالى التكاليف اإلدارية أعلى بنسبة ثالثة جداول للدفع وتكاليفه أقل بالنسبة إلى الطلب العادي ولكن محتمل أن ي

 المنازعات الدولي لتسوية اإلدارية للمركزرسوم التستند % تقريبا من القضايا التي تحال إلى جلسة استماع.  ١٩% إلى ١٢
ICDR  م والرسو  أتعابهاتحدد هيئة التحكيم و  .المحّكمتعويض . وال يشمل الجدول المقابلة الدعوىأو الدعوى على مبلغ

 ذلك. غيرعلى  طرافاألما لم يتفق  اإلدارية في حكم التحكيم
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 المنازعات الدولي لتسوية مركزالفي حالة عدم اإلشارة إلى التكاليف بالنسبة للطلبات الغير الكاملة أو الطلبات الناقصة: 
ICDR  أوAAA  المنازعات الدولي لتسوية مركزالفي شرط التحكيم، يقوم ICDR  بمحاولة الحصول على موافقة

. ولكن في حالة عدم تمكن ICDR المنازعات الدولي لتسوية مركزالاألطراف األخريين في النزاع إلخضاع التحكيم إلدارة 
الدولي   مركزالمن الحصول على موافقة األطراف لخضوع التحكيم إلدارة  ICDRالمنازعات  الدولي  لتسوية مركزال

الدولي بإنهاء القضية إداريا ولن يستمر المركز  ICDR المنازعات الدولي  لتسوية مركزال، يقوم ICDR المنازعات لتسوية
تكاليف  ICDR المنازعات الدولي لتسوية مركزالفي إدارة التحكيم.  في هذه الحاالت يرجع  ICDR المنازعات تسويةل

 المنصوص عليه أدناه للطلبات الناقصة. غل الطلب إلى األطراف منقوصا منها المبا
 
أما األطراف، الذين قاموا بتقديم إشعارات تحكيم غير كاملة أو ال تفي غيرها من المتطلبات المنصوص عليها  في هذه  

القواعد، فهم يتحملون عبء المبلغ المنصوص عليه أدناه في حال أي نقص في الطلبات المقدمة إذا فشل األطراف أو 
 لتصحيح النقص. ICDR المنازعات الدولي  لتسوية مركزالير قادرين على إستجابة طلب كانوا غ

 
يحتفظ بحق تقييم التكاليف اإلدارية اإلضافية  ICDR المنازعات الدولي لتسوية مركزالتكاليف الخدمات اإلضافية: 

المنصوص عليها في هذه القواعد غير تلك  ICDR المنازعات الدولي لتسوية مركزالالخاصة بالخدمات التي يقوم بها 
 والتي قد تكون مطلوبة وفقًا التفاق األطراف وتعاقدهم.

 
 جدول الرسوم العادية

 
. أما رسوم ةضافيإ دعوىو أ الدعوى المقابلةو الدعوى أمن قبل الطرف لدى إيداعه  عاديةتسديد كامل الرسوم اليجب 
ماً  وقبل موعد الجلسة أول جلسة استماع. ويستحق دفع هذا الرسم مقدّ  تحال إلىالتي  تسديدها لجميع القضايافيتّم  القضية
المسؤول  إبالغجلسات. غير أنه وفي حال لم يتّم ي أ ة عدم انعقادهذه الرسوم عند ختام الدعوى في حال إعادة ويتماألولى. 

لدعوى قائمة ل األخيرة ومرسال تبقى، بخصوص أي الغاء ةمن موعد الجلسة المقرر  قلعلى األساعة  ٢٤اإلداري قبل 
 . اعادتها يتمومستحقة وال 

 
 التالي:لجدول ل  وفقاً هذه الرسوم تتم المحاسبة على و 
 

 مبلغ المطالبة  اإليداعرسم  المبلغ النهائي
 أميركي دوالر 75.111أقل من   دوالر ٧51 دوالر  811

 051.111إلى  دوالر ١١١,٧٥ من دوالر 0.751 دوالر  0.451
 دوالر أميركي

 311.111إلى  دوالر ١١١,١٥١من  دوالر  4.651 دوالر 4.111 
 دوالر أميركي

 511.111إلى  دوالر ١١١,٣١١ من دوالر 2.111  دوالر 3.511
 دوالر أميركي

 0.111.111إلى  دوالر ١١١,٥١١ من دوالر 5.111 دوالر 6.411
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 دوالر أميركي
إلى  دوالر ١١١,١١١,١ ممن دوالر 7.111   دوالر 7.711

 دوالر أميركي 01.111.111
   
   

 لرسوملدوالر أميركي  01.111 دوالر ١١١,٦
.% من 10األساسية إضافة إلى 

 مليون دوالر ١١فوق ما ي  المبلغ

 رسوم اإليداع محددة بمبلغ 

 دوالر ١١١,٦٥اقصاه  

 دوالر ١١١,١١١,١١فوق 

 غير مالية طلبات دوالر 3.451 دوالر 4.511
1 

 تقديم طلب ناقص دوالر 511 
 2خدمات إضافية  

 

 

بعد تاريخ قيد الطلب األساسي. وتخضع الرسوم الدعوى المقابلة أو الدعوى مبلغ  تعديل ةوتخضع الرسوم للزيادة في حال
 قبل أول جلسة استماع. ةالمقابلالدعوى أو الدعوى تعديل مبلغ  ةفي حال للتخفيض

 
كرسم إيداع  دوالر 2.111ن أو أكثر تبلغ  و ينظر فيها ثالثة محّكمقضية للرسوم المتوجبة على أي  االدنى الحدّ  إن

تكون االجراءات المعجلة مطبقة في اية قضية حيث ال يكون فيها الدعوى أو  .نهائي دوالر كرسم 3.511باإلضافة إلى 
 ائدة وتكاليف التحكيم.دوالر أميركي باستثناء الف 451.111الدعوى المقابلة يفوق 

 
التي تّم تعليقها لمدة سنة التي تم ايداعها بموجب جدول الرسوم المرنة أو جدول الرسوم العادية و الدعاوى  طرافأ يتحمل
 للطرف يمكن، رسوم التعليقما دفع  طرفدوالر. في حال رفض  511على أساس معدل سنوي بقيمة  رسوم تعليق  واحدة
اّل  طرافاألع كامل الرسوم بالنيابة عن جميع اآلخرين دف طرافاألأو   .القضية إدارياً ختم  يتموا 
 

  +0 4042822080هاتف  على ICDRالمنازعات المركز الدولي لتسوية ب برجاء االتصال المعلومات من لمزيد
 

 الخاص بجدول الرسوم العادية  الرسوم إعادةجدول 
 

                                                                                                                                                                                                                                
1
معروفًا، فيطلب من  الدعوىحين ال يكون مبلغ وفي يتعّلق بمبالغ مالية.  ةالمقابلالدعوى أو الدعوى تسري هذه الرسوم عندما ال يكون موضوع   

 دوالر. 7.111 بمبلغ   إيداعرسوم ليخضعون أو  لباتهماطمتقديم نسبة ل األطراف

 
2
في  عليها لإلجراءات أو للخدمات التي يقوم بها المركز غير تلك المنصوص  الحق لتقدير رسوم إضافية ICDR المنازعات الدولي لتسوية للمركز  

 . والتي تكون مطلوبة وفقًا التفاق األطراف أو شروط التعاقد هذه القواعد
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وال يتم إعادة الحد . عاديةاإليداع مرتبط بجدول الرسوم الرسوم  إلعادة جدوالً  ICDR المنازعات م المركز الدولي لتسويةيقدّ  
كما المعادة  رسوم اإليداعاحتساب االدنى للرسم، يتم حّد ال.  وبُمراعاة  دوالر 511األدنى لرسم اإليداع الذي هو بقيمة 

 يلي:
 

 في حال تّمت تسوية القضية أو سحبها  اعادتها، يتم التي تتجاوز الحّد األدنى للرسومو ، اإليداعمن رسوم  %١١١
 .إيداعها تاريخمن خالل خمسة أيام 

 أو سحبها خالل الفترة الممتدة بين اليوم  القضيةفي حال تّمت تسوية يتم اعادتها ، اإليداعمن رسوم % ٥١
 . إيداعهاالسادس واليوم الثالثين من تاريخ 

 أو سحبها في الفترة الممتدة ما بين اليوم  القضيةت تسوية في حال تمّ يتم اعادتها ، اإليداعمن رسوم % ٢٥
 . إيداعهاالحادي والثالثين واليوم الستين من تاريخ 

 

 يةأتعاد ال  .تعيين محّكم )ويشمل ذلك هيئة مؤلفة من محّكم واحد أو من ثالثة محّكمين( في حالرسوم  يةأ عادةإ يتمال 
 التي صدر بشأنها حكم تحكيم. بالقضايارسوم تتعلق 

 

المبالغ التي التحكيم، إلحتساب إشعار  ICDRالمنازعات  بموجبه المركز الدولي لتسوية التاريخ الذي استلم سيتم استخدام مالحظة:
 سيتم إعادتها بالنسبة لرسوم اإليداع الخاصة بالدعاوى  والدعاوى المقابلة.

 ةل الرسوم المرنجدو

أو  المقابلةيجب تسديد كامل الرسوم اإلبتدائية الغير قابلة لإلسترجاع من قبل المدعي وذلك عند رفع دعوى أو في حال الدعوى 
خطار كافة األطراف  ICDRلتسوية المنازعات التحكيم يقوم المركز الدولي إشعار اإلضافية. عند استالم  فورًا بتسجيل الدعوى وا 

جل اإلستمرار في إدارة التحكيم وتعيين أ. ومن المقابلةتتضمن الدعوى قد عوى وتقديم الطلبات، والتي وكذلك تحديد أجال رفع الد
 د والغير قابل لإلسترجاع المبين الحقًا.  المحدّ  الدعوى مباشرة رسم المحكمين، يجب أن يتم دفع

لتسوية المدعي سيقوم المركز الدولي  التحكيم من قبلإشعار يوما من تاريخ تسجيل  ٠٣ خالل الدعوى مباشرة رسم لم يتم دفع إذا
خطار كافة األطراف.  ICDRالمنازعات   بإغالق ملف الدعوى إداريًا وا 

 .الدعوى مباشرة أو إيداع رسوم/رسم على  الرسوم/الرسم  إعادة جدول يطبق  وال

تقديم  الحال في الدعوى المقدمة من المدعى فلن يتمّ . وكما هو المقابلةيمكن إستخدام جدول الرسوم المرنة كذلك عند رفع الدعاوى 
 .مباشرة الدعوى رسوملحين سداد للمحكم المقابلة الدعوى 

التي تتّم الُمباشرة بها في أول جلسة استماع  ويستحق دفع هذا  المقابلةو الدعاوى /يتم إستحقاق رسم نهائي على كافة الدعاوى أو
غير أنه وفي  .ية جلساتأ ة عدم انعقادعادة هذه الرسوم عند ختام الدعوى في حاليتم إولى و ماً  وقبل موعد الجلسة األالرسم مقدّ 

رسوم الدعوى قائمة ومستحقة  تبقى، ةمن موعد الجلسة المقرر  على األقلساعة  ٢٤المسؤول اإلداري قبل  إبالغحال لم يتّم 
 . اعادتها يتموال 

 :التاليلجدول ل وفقاً هذه الرسوم تتم المحاسبة على  

 المطالبةمبلغ  رسم االيداع  رسم مباشرة الدعوى  المبلغ النهائي
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 دوالر  ١١١,١٥١من  دوالر 0.602  دوالر 0.722  دوالر 0.222 
 دوالر ١١١,٣١١إلى

  إلى  دوالر ١١١,٣١١من دوالر 0.222  دوالر 0.222  دوالر 0.022 
 دوالر  511.111

إلى دوالر  ١١١,٥١١من  دوالر 0.022  دوالر 4.022  دوالر 6.022 
 دوالر ١١١,١١١,١

 دوالر  ١١١,١١١,١من  دوالر 0.022  دوالر 0.722  دوالر 7.722 
 دوالر ١١١,١١١,01 إلى

    

دوالر باإلضافة  1.222  دوالر 6.222 
.% من قيمة 20إلى 

الدعوى  فوق 
دوالر  02.222.222

_______ 

 دوالر 0.222

  

  

 دوالر ٣٣٣,٣٣٣,٢٣ فوق

 3غير مالية طلبات دوالر 0.222  دوالر 0.002  دوالر 0.022 

 تقديم طلب ناقص دوالر 022  

 4خدمات إضافية   

 

 . +0 4042822080على هاتف  ICDRلمزيد من المعلومات برجاء االتصال بالمركز الدولي لتسوية  المنازعات 

                                                                                                                                                                                                                                

يتعّلق بمبالغ مالية. وفي حين ال يكون مبلغ الطلب المالي معروفًا، فيطلب الدعوى المقابلة أو الدعوى سري هذه الرسوم عندما ال يكون موضوع ت  3
ورسم نهائي بمبلغ  دوالر 5.711ورسوم مباشرة الدعوى بمبلغ   دوالر ٣٥١١ بمبلغ  رسوم إيداعللباتهم أو يخضعون اطممن األطراف تقديم نسبة ل

 .دوالر 7.711
 

     
4
تقدير رسوم إدارية إضافية للخدمات التي يقوم بها غير تلك المنصوص عليها  في هذه القواعد  ICDRسوية المنازعات الدولي لت للمركزيحق  

 والتي قد تكون مطلوبة وفقًا التفاق األطراف أو شروط التعاقد.
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في  للتخفيضبعد تاريخ  قيد الطلب األساسي. وتخضع الرسوم  ةالمقابلالدعوى أو الدعوى مبلغ  تعديلوتخضع الرسوم للزيادة في حالة 
 قبل أول جلسة استماع. ةالمقابلالدعوى أو الدعوى حالة تعديل مبلغ 

دوالر  0.222كرسم إيداع، و  دوالر 0.222ن أو أكثر تبلغ  و ينظر فيها ثالثة محّكم طلبللرسوم المتوجبة على أي  الحّد االدنى إن
 .كرسم نهائي  دوالر 0.022ومباشرة الدعوى  كرسم 

 بين األطراف بين  الدعوى دفع الرسوم والتي تبقى قائمة بغض النظر عن أي اتفاق أطراف إستنادًا إلى جدول الرسوم المرنة يتحمل
 إجراءات التحكيم.  أو تعديل أو تأجيل إبقاء

على أساس معدل سنوي لرسم تعليق تعليق الدعوى بشكل مؤقت لمدة سنة ب ،اتفاق متبادلخالل  منويخضع األطراف ألذين قاموا، 
اآلخرين دفع كامل الرسوم بالنيابة عن  األطرافأو  للطرف يمكن، رسوم التعليقما دفع  طرفدوالر. في حالة رفض  022بقيمة 
اّل يتم ختم  األطرافجميع   .القضية إدارياً وا 

يوما  ٠٣التحكيم، الحتساب  إشعار ICDR  المنازعات بموجبه المركز الدولي لتسوية التاريخ الذي استلم مالحظة: سيتم استخدام
 المحدد. مباشرة الدعوى كمهلة قصوى لتسديد رسم

  
 

 في جدول الرسوم المرنة. رسوم إعادةال يوجد جدول 
 

 رسوم وتعويض –االجرءات المعجلة 
 

الرسوم الموضحة أعاله من أجل المباشرة في قضية ما ضمن االجراءات المعجلة. ويتم ال يوجد رسوم ادارية إضافية غير 
تحديد تعويض المحكم  من قبل المسؤول اإلداري، بالتنسيق مع المحكم، وبالنظر للطبيعة الخاصة بالقضية والقيمة المتنازع 

 الجراءات المعجلة.عليها. وال يوجد جدول إعادة للمبالغ في القضايا التي يتم إدارتها ضمن ا
 

 جلسات الإيجار قاعات 
 

 وتتوفر هذه القاعات لقاء بدل إيجار. برجاء االتصال   ال تشمل التكاليف المدرج تفصيلها أعاله بدل استعمال القاعات
 بشأن مدى توفر القاعات وبدل إيجارها. ICDR المنازعات لتسوية بالمركز الدولي

 
 
 

 

المركز الدولي للمنازعات الدولية وجمعية التحكيم األميريكية، إنك. جميع الحقوق محفوظة. وتكون حقوق ملكية النشر  4102   ©

.   ICDR  /AAAويكون المقصود منها استخدامها بالتزامن مع الخدمات اإلدارية الخاصة بـ  AAAو  ICDRملك لـ 

عد قد يخالف قوانين حقوق ملكية النشر وقوانين أخرى قيد التطبيق. وأي استخدام أو تعديل غير مرخص به لهذه القوا

من أجل أية معلومات  websitemail@adr.org+ أو بالبريد االلكتروني 0 4042822080الرجاء االتصال بالرقم 

 إضافية.
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