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 قواعد التحكيم الدويل
 : نطاق هذه القواعد 1املادة 

 بدء التحكيم
 التحكيم  : إشعار2 املادة
 الرد والدعوى املقابلة : 3 املادة
 : اجتامع اداري4 املادة
 : الوساطة 5 املادة
 : اجراءات مستعجلة وقائية  6 املادة
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 : اإلخطارات 10 املادة

 هيئة التحكيم 
 : عدد املحّكمني11 املادة
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 : متثيل األطراف16 املادة
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 : لغة التحكيم 18 املادة
 : اختصاص التحكيم 19 املادة
 : إدارة االجراءات20 املادة
 : تبادل املعلومات 21 املادة
 : امليزات 22 املادة
 : الجلسة23 املادة
 : التدابري املؤقتة24 املادة
 : الخرباء املعينني من هيئة التحكيم 25 املادة
 : التخلف 26 املادة
  : إختتام الجلسات27 املادة
 : التنازل 28 املادة
 حكام األ قرارات و الو : أحكام التحكيم واألوامر 29 املادة
 : مهلة حكم التحكيم وشكله وأثره  30 املادة
 املطبقة والتدابري : القوانني 31 املادة
 تسوية أو غريها من أسباب اإلنهاء : ال32 املادة
 أو تصحيح حكم التحكيم: تفسري 33 املادة
 تكاليف التحكيم:  34 املادة
 ومرصوفات هيئة التحكيم  : أتعاب35 املادة
 : اإليداعات36 املادة
 : الّرسية37 املادة
 : اإلعفاء من املسؤولية38 املادة
 : تفسري القواعد39 املادة

 
 دوليةإجراءات معجلة 

 غرض االجراءات املعجلة: E–1 املادة
 : املذكرات التفصيليةE-2 املادة
 االجتامع اإلداري: E-3 املادة
 االعرتاض عىل تطبيق االجراءات املعجلة: E-4 املادة
 التغيري يف الدعوى او الدعوى املقابلة: E-5 املادة
 تعيني ومؤهالت املحكم: E-6 املادة
 اجتامع وأمر إجرايئ : E-7 املادة
 إجراءات مبذكرات مكتوبة: E-8 املادة
 اجراءات جلسة اجتامع شفهية:  E-9 املادة
 حكم التحكيم:  E-10 املادة

 
 الرسوم االدارية 

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

 الرسوم النموذجية إعادة لجدولجدول 
 جدول الرسوم املرنة
 رسوم وتعويض –االجراءات املعجلة 

 إيجار قاعات الجلسات 
 املقدمة

 
 استقاللية التوازن بني وهي توفر. والوسطاء، واملحكمني ومحاميهمألطراف املتنازعة ل لتسوية املنازعاتكامل  لتوفري إطار اإلجراءات هذه تم تصميم

 محكمني. و  وسطاء العملية من خالل إلدارةالحاجة و التي يرغبون بها  تسوية املنازعات عملية لالتفاق عىلاألطراف 
 

) ICDR). ويقوم املركز الدويل لتسوية املنازعات (AAAجمعية التحكيم األمريكية (لالقسم الدويل  ) هوICDR© (املركز الدويل لتسوية املنازعات 
يف أي لغة  ICDRقد يتم إجراء التحكيم والوساطات الخاصة بـ   بتوفري خدمات تسوية املنازعات يف أنحاء العامل يف مواقع مختارة من قبل األطراف. 

  تعكس أفضل املامرسات الدولية التي تهدف إىل تقديم إجراءات فعالة واقتصادية وعادلة. ICDRإجراءات  تكون من اختيار األطراف.
  

 الوساطة الدولية
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. التحكيم جدول بالتزامن مع التحكيم أو بشكل مستقل عن الوساطةتقرير نزاعهم وإخضاعه للوساطة الدولية.  قد يكون  يف إحالة قد يرغب األطراف
 قواعد حكم. وتوفر أو ملزم التخاذ قرار سلطة ليس لديه ولكن التوصل إىل تسوية األطراف يف يساعد محايد ومستقل، هناك وسيط يف الوساطةو 

 جهود الوساطة.إطارا ل التي تتبع الوساطة
 

 بند الوساطة التايل قبل النزاع يف العقود:  ميكن إدراج وإذا رغب األطراف
 

والً عىل محاولة لتسوية أ  األطرافيوافق  ،لهشكل انتهاكاً  ، أوبهأو كان ذات صلة  نتيجة لهذا العقد، "يف حال نشوء أي خالف أو مطالبة
 إىل أو وذلك قبل اللجوء إىل التحكيم ICDRلدى املركز الدويل لتسوية املنازعات  املعتمدةالوساطة الدولية  طبقاً لقواعدبالوساطة  النزاع

 ."لتسوية النزاعأي إجراء آخر  التقايض أو إىل
 

 األطراف النظر يف اضافة ما ييل:   يجب عىل
 
   و؛ البلد]، والية) أومحافظة (املدينة، [ الوساطة مكان يجب أن يكون أ.
 .___________  ساطةالو  تكون لغة. يجب أن ب

 
 :التايلبند اإلذعان قائم بينهم، ميكنهم توقيع  نزاعاللجوء إىل وسيٍط لتسوية  األطرافرغب  إذا

 
الوساطة  طبقاً لقواعدوذلك  ICDRالتايل إىل الوساطة الخاضعة إلدارة املركز الدويل لتسوية املنازعات  بإخضاع النزاعيف متنه  األطراف"يقوم 

أي  إلضافة إىلأيضاً عىل تحديد املؤهالت التي يجب أن يتمتع بها الوسيط/الوسطاء، مكان الوساطة باينص البند (قد  .الدولية املعتمدة لديه
 )."األطراف موضوع آخر يهم

 
 التحكيم الدويل

 
يتم إعطاء كل طرف الفرصة لتقديم عرض للقضية يف أعقاب  ICDR ميكن تقديم النزاع إىل هيئة تحكيم التخاذ قرار نهايئ وملزم. يف التحكيم الخاص بـ 

 العملية التي توفرها هذه القواعد واملحكمة.
 

 التي قد تنشأ يف املستقبل إىل التحكيم وذلك عن طريق إدراج البند التايل يف العقود املوقّعة بينهم: النزاعات  إحالة األطراف بإمكان
 

 املركز الخاضع إلدارةعن طريق التحكيم  حسمهأو شّكل انتهاكاً له، يتم  بهأو كان ذات صلة  مطالبة عن هذا العقدأو  خالف"إذا نشأ أي 
 املعتمدة لديه." الدويل التحكيم طبقاً لقواعدالدويل لتسوية املنازعات 

 
 يجب عىل األطراف النظر يف إضافة ما ييل: 

 
 "يجب ان يكون عدد املحّكمني (واحد أو ثالثة)؛  .أ

 )؛أو بلد"يجب ان يكون مكان التحكيم (مدينة، (محافظة أو والية)،  ال  .ب
 "يجب ان تكون لغة/لغات التحكيم __________ ".  .ج

 
لصياغة بنود تسوية املنازعات الدولية عىل الصفحة الخاصة بصياغة البنود عىل  ICDRللحصول عىل إرشادات أكرث، يرجى الرجوع إىل دليل 

www.icdr.org. التشاور مع اختيار يجوز لألطراف، النزاع لتسوية أو اتفاق بند عند كتابة ICDR علوماتامل الرجاء مراجعة مفيدة. تخيارا عىل 
 .ICDR مع رفع دعوى كيفية عن املقدمة

 
 االجراءات الدولية املعجلة 

 
 للتحكيم. تكلفة بالنسبة وال تقليل الوقت يهدف إىلمبسط لألطراف و  معجل تحكيم إجراءبتوفري  اإلجراءات املعجلة تقوم

 
 باستثناء الفوائد دوالر أمرييك $250،000تكون فيها الدعوى املعلنة أو الدعوى املقابلة ال تتجاوز  حالة من الحاالت التي يف أي اإلجراءات املعجلة تطبق

 للدعوى. أي حجم بشأن املسائل ذات اإلجراءات املعجلة تطبيق هذه االتفاق عىللألطراف يجوز  التحكيم. وتكاليف
 

 ، فإنها قد تنظر يف إدراج  البند التايل:املبلغ املتنازع عليه عن بغض النظر تطبقيجب أن  املعجلة اإلجراءات أن األطراف تنوي حيث
 

تسوية ل املركز الدويل من قبل عن هذا العقد أو كان ذات صلة به أو شّكل انتهاكاً له،  يتم حسمه عن طريق التحكيم مطالبة خالف أو "إذا نشأ أي
 ."الدولية املعجلة املعتمدة لديهلإلجراءات  وفقااملنازعات 
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 األطراف النظر يف اضافة:   يجب عىل
 
   و؛ البلد]، والية) أومحافظة (املدينة، [ الوساطة مكان يجب أن يكون أ.
 ._________ التحكيم  تكون لغة. يجب أن ب

 
 : الدولية املعجلة مميزات اإلجراءات

 ؛ من أي حجمقضايا ل اإلجراءات املعجلة األطراف تطبيق قد يختار •
 ؛ الشامل اإليداعمتطلبات  •
 املعجل مع األخذ برأي الطرف؛  املحكم عملية تعيني •
 ؛ عىل أساس مستعجل عىل استعداد للخدمة املحكمني من تجمع ملحكمني ذات خربة تعيني •
 ؛ وممثليهم مشاركة االطراف تتطلب املحكم مؤمتر بالهاتف معمبكر عن طريق  تحضري •
  فقط؛ الوثائق عىل سيعتمد دوالر 100،000إىل  التي تصلالحاالت  أن القرار يف افرتاض •
  و، إن وجدت؛ وأيام جلسات محددة املعجل الجدول الزمني •
 .األطراف من النهائيةالرباهني و  البيانات الستالم التاريخ املحدد الجلسة أو من نهاية يوما تقومييا 30يف غضون  الحكم •
 
صيغة  فهذه الكلمة تشمل ،" أو "مّدعي" أو "محّكم"طرفالوساطة الدولية وقواعد التحكيم الدويل، مثل كلمة " صيغة املفرد يف قواعد أينام استعملت 

 .كيان واحدهناك أكرث من  كانالجمع يف حال 
 

 .حّل الخالفات الناتجة عن أي تناقض يف التفسريالتفسري أو ل ملسائلالنص الرسمي  يشكلالقواعد باللغة اإلنجليزية  نص إن
 

 ICDR مع رفع دعوى كيفية
 

 اإلنرتنت عرب رفعها إمكانية، AAAأو أمام جمعية التحكيم األمريكية  ICDRيتقدمون بدعوى دولية أمام املركز الدويل لتسوية املنازعات  لألطراف الذين
 االتصال ميكن لألطراف، أو عن طريق الربيد أو الفاكس.   للمساعدة (رفع و إدارة دعوى) www.icdr.orgعىل  AAAWebfile© عىل املوقع اإللكرتوين

 . AAA أو ICDR يف أي مكتب لـ مبارشة ICDRبـ 
 

 : الربيد
 املركز الدويل لتسوية املنازعات

 ١٠٠شارع لورال أوك، رقم  ١١٠١
 ٠٨٠٤٣فوورهييز، والية نيو جرييس 

 الواليات املتحدة
 

www.icdr.org  :AAAWebfile  
 casefiling@adr.orgالربيد اإللكرتوين: 

 + 1 8564356401 الهاتف: 
 +1 2124844178رقم الفاكس:   

 +1 8774954185لإلتصال مجاناً يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا:   
 +1 8773048457عرب الفاكس مجاناً يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا:  

 
 2124844181أو االتصال بالرقم  www.icdr.orgاإللكرتوين  ICDRعن طريق زيارة موقع  القواعداملعلومات حول هذه املزيد من  الحصول عىلوميكن 

1+. 
 

 قواعد الوساطة الدولية
 

  اتفاق األطراف ١
 

ً النزاعات للوساطة   إحالة عىلكتابًة   األطراف  عندما يتفق ً  أو عندما يصيغون القواعد للوساطة الدوليةلهذه  وفقا النزاعات  يُْخِضعْ نصا
الدويل التابع لجمعية  القسمو  (ICDR)املركز الدويل لتسوية املنازعات  للوساطة أو للمصالحة تحت رعاية املستقبليةالدولية القامئة أو 
 جزءيف تاريخ رفع النزاع،   هذه القواعد بصيغتها املعدلة والساريةقواعد ُمعيّنة، تعترب   دون تحديد AAA، أو الـ(AAA)التحكيم األمريكية 

، حرصتعديل أي جزٍء من هذه القواعد، ويشمل ذلك بدون   ويجوز لألطراف، بناًء عىل االتفاق املتبادل بينهم،ال يتجزأ من اتفاقيتهم.  
 .التقنيّةأو املوافقة عىل إجراء الوساطة عرب الهاتف أو غريه من الوسائل اإللكرتونية 

 
 بدء الوساطة ٢
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 وذلك من خالل تقديم، ICDRاملركز الدويل لتسوية املنازعات   تحت رعاية بالوساطة يبادريف نزاٍع ما، أن  أطرافأو  طرفيجوز ألي  . 1
 أو الهاتف عرب مراكز إدارة الدعاوى أو إىل AAAأو  ICDRألي مكتب من مكاتب املركز الدويل لتسوية املنازعات  وساطةطلب لل

ً الربيد العادي أو الفاكس. وميكن  أو الربيد اإللكرتوين من خالل  www.icdr.orgتقديم طلبات الوساطة عرب املوقع اإللكرتوين  أيضا
AAAWebfile . 

 
أن يزّود  بالوساطة املبادر الطرف. وعىل اآلخرين بالتزامن بشأن الطلب األطراف اآلخر أو الطرفاملبادر بالوساطة أن يبلغ  الطرفوعىل  . 2

 :مالمئتها حسباآلخرين باملعلومات التالية  والطرف اآلخر أو األطراف ICDRالدويل لتسوية املنازعات   املركز
 

 الوساطة. اتفاق األطراف عىلالوساطة الوارد يف العقد القائم بني األطراف أو من  بندنسخة من  .أ
 وأرقام هواتفهم. وعناوين مراسالتهم، وعناوين الربيد اإللكرتوين الخاصة بهموجدوا، إن النزاع وممثليهم،  أطرافأسامء كافة  .ب
 .به املّدعى والطلبطبيعة النزاع  عن بيان .ج
 مؤهالت معيّنة يجب توفرها يف الوسيط. أية .د

 
نزاعات حالية أو  أية الوساطة عند نشوء  يشرتط اللجوء إىل  اتفاق أو عقد سابقني موضوعني من قبل األطرافأي  عدم وجودحالة  ويف . 3

 ICDRمن املركز الدويل لتسوية املنازعات   ميكن ألي طرف أن يطلب، ICDRاملركز الدويل لتسوية املنازعات  تحت إدارة مستقبلية 
الطلب املذكور، يقوم املركز الدويل لتسوية املنازعات  وعند استالمطوعاً".  الخضوععرب  الوساطة" الطرف اآلخر للمشاركة يفأن يدعوا 

ICDR  عىل موافقتهم للخضوع للوساطة. للحصولويسعى  اآلخرين املعنيني بالنزاع أو األطراف اآلخر بالطرفباالتصال 
 

 التمثيل ٣
 

أسامء وعناوين هؤالء املمثلني كتابة إىل جميع   ويتم إرسال، يجوز ألي من األطراف أن يعني ممثلني له. ساري املفعولقانون  مع مراعاة أي
 .ICDRوإىل املركز الدويل لتسوية النزاعات  األطراف

 
 تعيني الوسيط ٤

 
 عندئٍذ تعيني الوسيط بالطريقة التالية: يتم، للتعيني  أخرىطريقة  أيةتعيني وسيط ما و مل يضعوا  عىل األطراف إذا مل يتفق

 
الوسطاء  من جدولبأسامء الوسطاء  قامئة طرفإىل كل  ICDRعند استالم طلب الوساطة، يرسل املركز الدويل لتسوية املنازعات  .أ

املركز  املقدمة إليهم وإبالغ القامئة  يف أسامئهماملُدرج  الوسطاءمن بني  وسيطعىل  عىل االتفاق ويحث األطرافاملعتمد لدى املركز. 
 .باتفاقهم ICDRازعات الدويل لتسوية املن

 
األسامء املُتبقية  وتعداد  من القامئة الغري مقبولةشطب األسامء  طرف، عىل كل االتفاق عىل وسيطمن  األطرافمل يتمكن إذا  .ب

 القامئة يرد أحد األطرافمل وإذا . ICDRاملذكورة إىل املركز الدويل لتسوية املنازعات   القامئة ومن ثم إعادة  بحسب ترتيب األفضلية
. ويدعو املركز الدويل لتسوية املنازعات مقبولني  القامئة يف  أسامؤهمخالل املهلة الزمنية املحددة، يُعترب جميع الوسطاء املدرجة  

ICDR  ً  .بحسب ترتيب األفضلية  األطراف عليهم من قبل  تّم االتفاق الذينليتوىل مهامه من بني الوسطاء  وسيطا
 

أو  الوسطاء املقبولني تويل املهامتعّذر عىل إذا يف القامئة ، أو    أسامؤهمأي من الوسطاء املُدرجة  عىلالتفاق ا عن األطرافعجز إذا  .ج
 ICDRالدويل لتسوية املنازعات  تعود للمركز، عندئٍذ يف القامئة تعيني أي من الوسطاء املذكورين -ألي سبب آخر  -تعّذر إذا 

 إضافية.  قوائم  أية، وذلك بدون تقديم يف الجدولخرين من بني الوسطاء اآل  صالحية التعيني
 

 حيادية الوسيط وواجب اإلفصاح ٥
 

النافذة يف تاريخ تعيني  التقيّد باملعايري النموذجية لقواعد سلوك الوسطاء ICDRاملركز الدويل لتسوية املنازعات  وسطاءيُطلب من  . 1
وتتطلّب املعايري من  يتم تطبيق هذه القواعد.بني املعايري النموذجية وأي من بنود هذه القواعد ،  وسيٍط يف قضية. وعند وجود تعارض

، عن بأرسع وقت ممكن) اإلفصاح، ٢، وبطريقة محايدة  متى تعذر عىل الوسيط إجراءها التعيني ىف الوساطة رفض) ١: التايل الوسطاء
 .حيادية الوسيط  تثري  شكوك  معقولة حول قدوالتي الحالية منها واملحتملة املعلومة للوسيط  حاالت تعارض املصالح،  جميع

 
استخالص ما إذا كانت بُغية  معقولإجراء تحقيق  ICDRقبل قبول أى تعيني، يُطلب من وسطاء املركز الدويل لتسوية املنازعات  . 2

ً هنالك وقائع من املحتمل أن يعتربها شخص رشيد قادرة  . ويُطلب من وسطاء للمصالح الحالية واملحتملة للوسيط  عىل خلق تعارضا
خالل  األطرافمانع يحول دون تسوية  نزاع  قد تخلق قرينة انحياز أوظروف  أيةعن  اإلفصاح ICDRاملركز الدويل لتسوية املنازعات 

ً إىل  بنقلهاأن يقوم   ICDRالدويل لتسوية املنازعات املركز  ، عىلهذه اإلفصاحات. وعند استالم ابه ونيرغب التي الزمنية الفرتة فورا
 .للتعليق عليها األطراف
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والرشوع  عن هذا التعارضالتنازل  ويجوز لألطراف لدى استالمهم اإلفصاحات عن تعارض املصالح الحالية واملحتملة بخصوص الوسيط، . 3
بصورة   عىل توّيل الوسيط للمهام، أو يف حالة رؤية أن تعارض مصلحة الوسيط قد يؤدي األطرافأحد ويف حالة عدم موافقة بالوساطة. 

 .الوسيط استبدال يتمنزاهة الوساطة، يجب أن   تقويضإىل  معقولة
 

 اإلشغار ٦ 
 

ً وسيط ICDRاملركز الدويل لتسوية املنازعات  يعنّي الوسيط غري راغب أو غري قادر عىل توّيل مهام الوساطة،  أصبح إذا آخر، ما مل يتفق  ا
 من هذه القواعد للوساطة الدولية.  ٤عىل غري ذلك، وفقا للبند  األطراف

 
 واجبات ومسؤوليات الوسيط  7

قرار طوعا، بدون  يؤدي إىل إتخاذ هو الترصف الذيالقرار  لكل طرف. حّرية القرار العائدمبدأ حرية   الوساطة باإلستناد إىل بإجراءيقوم الوسيط  .1

 عملية الوساطة ونتائجها. بشأنحرّة ومطّلعة  يتخذ كل طرف خياراتألي إكراه، بحيث  الخضوع

أخرى مع األطراف و/أو  مع كل طرف عىل حدة، أو يف غياب أحد األطراف، وكذلك القيام بإتصاالتاجتامعات  عقديرصح للوسيط أن ي . 2
ويجوز أن تتم هذه االتصاالت عرب الهاتف أو كتابًة أو عرب الربيد  .وساطة محدد املوعد  ، قبل وخالل وبعد أي اجتامعممثليهم

 وسيلة اتصال أخرى. ةاإللكرتوين أو املوقع اإللكرتوين أو شخصياً أو بأي
 

مبواضيع من  املتعلقة املذكرات. ويجوز للوسيط أن يطلب تبادل املتعلقة بالطلباتعىل تبادل جميع املستندات  يتم تشجيع األطراف . 3
إبقاءها ّرسية فيمكن إرسالها إىل  أي طرف. أما املعلومات التي يوّد األطرافوخلفية مفاوضات  نها األسباب الكامنة وراء الطلباتبي

 .له ، عرب مراسالت منفصلة موجهةالوسيط، إذا لزم األمر
 

. ويجوز للوسيط حسب لنزاعهمّل مرٍض ، لكنه يحاول مساعدتهم للتوصل إىل حاألطرافالوسيط صالحية فرض التسوية عىل  ميلكال  . 4
 عىل ذلك. موافقتهمأو إىل األطراف جميعا يف حالة  للتسوية ألي طرف عىل إنفراد،أن يصدر توصيات كتابية أو شفهية  تقديره

 
ز للوسيط ، يجو تامة لكل أو بعض عنارص النزاع خالل اجتامع أو اجتامعات الوساطة املجدولةالتوّصل إىل تسوية يف حالة عدم  . 5

 تامة. الوصول إىل تسوية مستمر لتسهيلملدة من الزمن، وذلك مبثابة مجهود  األطرافمع  االستمرار يف االتصال
 

 .األطرافتجاه أي من  وال يرتتب عليه أي واجب من واجبات الوكالة طرفممثالً قانونياً ألي  الوسيطال يعد  . 6
 

  األطرافمسؤوليات  ٨
 

 إمتام التسوية. يتمتعون بصالحية الوساطة من حضور ممثلني عنهم مناسبني يف اجتامعات التأكد األطرافيجب عىل  .1
 
 ، بذل قصارى جهودهمطرفجلسات الوساطة املقّررة، وحسب ظروف كل جلسة أو  وممثليهم، قبل وخالل انعقاد األطرافيجب عىل  .2

 واملشاركة يف وساطة فعالة وُمنتجة. لالستعداد
 

 الخصوصية ٩
 

وممثليهم حضور جلسات الوساطة. يجوز ألشخاص آخرين  يجوز لألطرافإجراءات خاصة.  واالتصاالت املرتبطة بهاتعترب جلسات الوساطة 
 .فقطالوسيط  ومبوافقة األطرافبإذن من الحضور 

 
 الّرسية ١٠

 
  سياق ف أو غريهم من املشاركني (الشهود) يفيجب عىل الوسيط عدم إفشاء املعلومات الرسية التى يتم اإلفصاح بها له من األطرا . 1

السجالت كافة . يجب عىل الوسيط أن يحافظ عىل ّرسية جميع املعلومات و األطراف  اتفاقأو  املطبّقة،القوانني  الوساطة، مع مراعاة
 .مهامه كوسيطخالل تولّيه حصل عليها والتقارير وغريها من املستندات التي 

 
خصومة أو أمام أية هيئة يف أية ، بخصوص الوساطة شهادة أيةالوسيط عىل كشف هذه السجالت أو عىل تقديم  ميكن إجبار ال . 2

 قضائية.
 
قضائية أو غري ذلك  دعوى أو أي تحكيم يفيقدموا كدليل  أوالحفاظ عىل ّرسية الوساطة، ويجب أال يستندوا عىل  األطرافيجب عىل  . 3

  حالة اتفاق األطراف عىل ذلك، أو عند لزوم ذلك يف القانون الواجب التطبيق:من اإلجراءات أي من اآليت، إال يف
 

 تسوية ممكنة للنزاع؛ بشأنأو مشارك آخر  طرٍف  املقدمة من قبلأو االقرتاحات  الصادرة اآلراء .أ
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 إجراءات الوساطة؛ أو مشارك آخر خالل طرٍف أي  الصادرة عناإلقرارات  .ب
 عن الوسيط؛ أو الصادرةوجهات النظر اإلقرتاحات أو  .ج
 التسوية الصادر عن الوسيط. اقرتاحقد أبدى أم مل يبدي رغبته يف قبول  طرفالواقعة التي تفيد أن  .د

 
 عدم وجود سجل اختزايل ١١

 
 عملية الوساطة.ل اختزاليةتسجيالت   أية ال يجوز أن يكون هناك

 
 الوساطة انتهاء ١٢

 
 تنتهي الوساطة يف الحاالت التالية:

 اتفاقية تسوية؛ أو  األطراف بتوقيع .أ
 ؛ أو األطرافالوسيط، يُشري إىل أن بذل املزيد من الجهود يف الوساطة لن يساهم يف حّل نزاع  منكتايب أو شفهي  بإقرار .ب
 يفيد بانتهاء إجراءات الوساطة؛ أو األطرافجميع  بإقرار كتايب أو شفهي من .ج
  .يوما بعد اختتام جلسة الوساطة ٢١ف أو ممثله ملدة عندما ال يتوفر أي اتصال بني الوسيط وأي طر  .د

 
 اإلعفاء من املسؤولية ١٣

 
ً يف أي دعاوى قضائية متعلقة بالوساطة. كام ال يكون املركز  أو أي وسيط ICDRاملركز الدويل لتسوية املنازعات  بالرضورةال يكون  طرفا

وفقا لهذه  وساطة أجريت بأيةعمل أو إغفال ذات صلة  أو عن أي خطأ طرفوأي وسيط مسؤوالً تجاه أي  ICDRالدويل لتسوية املنازعات 
 القواعد.

 
 تفسري اإلجراءات وتطبيقها ١٤ 

 
 األخرى فيجب للقواعديجب عىل الوسيط أن يفرس هذه القواعد وأن يطبقها يف الحدود التي تتعلق بواجباته ومسؤولياته. أما بالنسبة 

 .ICDR لتسوية النزاعات املركز الدويل تفسريها وتطبيقها من قبل
 

 اإليداعات ١٥
 

ً قبل اجتامعاتإيداع  األطراف من ICDRلتسوية املنازعات  املركز الدويل يطلب ً من املال مقدما بالتشاور مع  وذلك ،الوساطة  مبلغا
ً لتغطية تكاليف الوساطة ،الوسيط املركز الدويل ويجب عىل ، تعليامٍت مختلفةالوسيط  يصدرومصاريفها، ما مل  بحسب ما يراه رضوريا

 أي رصيد ُمتبقٍّ عند ختام الوساطة. لألطراف وإعادةاملحاسبة  تقديم ICDRلتسوية املنازعات 
 

 املصاريف ١٦
 

فيام وذلك مناصفًة ، أو مصاريف الوسيطواملصاريف األخرى املطلوبة كافة مصاريف الوساطة، مبا فيها مصاريف السفر  األطرافيتحمل 
 الذي طلب حضورهم. الطرففيتحملها  طرفعىل غري ذلك. أما مصاريف املشاركني التابعني لكل  يتفقوا، ما مل بينهم

 
 تكاليف الوساطة ١٧

 
 أن يدعو األطراف للوساطة.  ICDRمن املركز الدويل لتسوية املنازعات  للطلبلبدء الوساطة أو أي رسم  تسجيلرسوم  أيةال توجد  . 1
 
يف السرية الذاتية الخاصة بالوسيط لدى املركز الدويل لتسوية  املنشورةساعة الوساطة  تكاليف الوساطة عىل أساس سعر تُْحتََسْب  . 2

. ICDRأتعاب الوسيط والحصة املخصصة لخدمات املركز الدويل لتسوية املنازعات كل من . ويغطي هذا املعدل ICDRاملنازعات 
 .من هذه القواعد ١٦يجوز أيضا تطبيق املصاريف املُشار إليها يف البند  الوساطة وهو أربع ساعات. حد أدىن لتكلفة اجتامع يوجد

 
ولكن قبل إيداع االتفاق عىل الوساطة إلغاؤها أو يف حال التوصل إىل تسوية بعد تم ، أو خاضعة للوساطةتّم سحب قضية ما  إذا . 3

 .ونفقاتهر ويضاف إليها أتعاب وقت الوسيط دوال  ٢٥٠وساطة، تكون التكاليف الاجتامع  انعقاد
 
 يف ما بينهم ما مل يكونوا قد اتفقوا عىل غري ذلك. بالتساوي كافة التكاليف األطراف تحميلويتّم  . 4

 
 لالستفسار عن تكاليف الوساطة أو خدمات +1 2124844181 عىل الرقمبنا  االتصال أو www.icdr.orgبرجاء زيارة املوقع اإللكرتوين 

 .الوساطة
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 الوساطةلغة   18
 

 .ما مل يتفق األطراف عىل غري ذلكاملستندات املتضمنة اتفاقية الوساطة، (لغات) الوساطة هي نفس لغة تكون لغة يجب أن 
 

  بدل إيجار قاعات االجتامعات
 

. وتتوفر هذه القاعات لقاء ICDRاملنازعات لتسوية  لمركز الدويللال تشمل التكاليف املدرج تفصيلها أعاله بدل استعامل القاعات التابعة 
 بشأن مدى توفر القاعات وبدل إيجارها. ICDRبدل إيجار. برجاء االتصال باملكتب املحيل التابع للمركز الدويل لتسوية املنازعات 

 
 

 قواعد التحكيم الدويل
 

 : نطاق هذه القواعد 1املادة 
 

) أو إذا أخضعوا للتحكيم الخالفات الدوليـة أمام القواعدحيث اتفق األطراف عىل التحكيم يف النزاعات وفقاً لقواعد التحكيم الدويل هذه (  .1
بدون تحديد قواعد معيّنة، تتّم إجراءات التحكيم عندئذ  AAAأو أمام جمعية التحكيم األمريكية  ICDRاملركز الدويل لتسوية املنازعات 

نزاعات اً لهذه القواعد يف نّصها الساري عند بدء التحكيم، مع مراعاة أية تعديالت يعتمدها األطراف كتابًة. ويعترب املركز الدويل لتسوية الوفق
 املسؤول اإلداري عن هذه القواعد. 

  
ال يجوز الذي  عىل التحكيم التطبيققانون الواجب جد أي تعارض بني إحداها وأي نص من نصوص ال، ما مل يو تنظم هذه القواعد التحكيم .2

 .عىل مخالفته. ويف هذه الحالة األخرية، يُطَبّق هذا القانون بدالً من القواعد لألطراف االتفاق
 

 AAAأو ICDR عند اتفاق األطراف عىل التحكيم مبوجب هذه القواعد، أو عند اشرتاط اللجوء للتحكيم يف املنازعات الدولية بواسطة الـ  .3
و هي   ICDR ومسؤوليات الـ تحدد هذه القواعد مهام  . يف خصوص إدارة التحكيم ICDRالـ دون تخصيص قواعد محددة، فإنهم يفوضون 

لتنظيم القضايا،  ICDRمراكز الـ  الخدمات من خالل أي مركز من  بصفتها مسؤول اداري . ويجوز أن يؤدي املسؤول اإلداري ،AAAقسم من 
فقط، أو  ICDRاتفاقيات تعاون. وتقوم  AAAأو ICDRمؤسسات التحكيم التي تكون قد وقّعت معها أو  AAAلـ تابعة أو من خالل مرافق

 ، بتوىل إدارة التحكيم مبوجب هذه القواعد.ICDRأي فرد أو منظمة تفوضها ألـ
 
 250.000املفصح عنها أو الدعوى املقابلة تفوق قيمته تطبق اإلجراءات الدولية املعجلة يف أية حالة ال يكون املبلغ املطالب به يف الدعوى  .4

م دوالر امرييك، دون الفائدة ومصاريف التحكيم، ما مل يوافق األطراف أو يقرر املسؤول اإلداري غري ذلك.  وقد يوافق األطراف عىل استخدا

من  (E-1 – E-10)10-إىل أي 1-هو مبني يف املواد أياإلجراءات الدولية املعجلة يف حاالت أخرى. وتطبق اإلجراءات املستعجلة الدولية كام 

تلك القواعد، باإلضافة إىل أي جزئية من تلك القواعد التي ال تكون متناقضة مع اإلجراءات املستعجلة. وحيث ال تفوق قيمة الدعوى أو 

رى للتحكيم، يتم حل النزاع من خالل امرييك، دون الفائدة ومصاريف املحامني ومصاريف أخ دوالر 100.000الدعوى املقابلة ألي طرف 

 مذكرات خطية فقط ما مل يقرر املحكم بأن جلسة استامع شفهية رضورية.

 
 بدء التحكيم

 
 إشعارالتحكيم : 2املادة 

 
التقدم الذي تّم  الطرفإىل و  إىل املسؤول اإلداري إشعار التحكيم كتابةً ، أن يرسل 10الذي يُبادر بالتحكيم (املدعي)، وفقا للامدة  الطرفعىل  .1

 www.icdr.org(املدعى عليه). كام يجوز للمدعي تقديم إشعار التحكيم عرب نظام االلكرتوين الخاص باملسؤول اإلداري عىل  بالدعوى ضده

 
 تعترب إجراءات التحكيم قد بدأت يف التاريخ الذي يتسلم فيه املسؤول اإلداري إشعار التحكيم. .2

 
 املعلومات التالية: يجب أن يتضّمن إشعار التحكيم .3

 طلب إحالة النزاع إىل التحكيم؛ أ
 وأرقام هواتفهم، أرقام الفاكس وعناوين الربيد االلكرتوين لألطراف وممثليهم، إن ُعرفت؛  أسامء األطراف وعناوينهم ب
كل دعوى يف حالة  ، ونسخة من كل اتفاق تحكيم تستند إليهأو اتفاق التحكيم املسند إليه الكامل نسخة من رشط التحكيم  ج

 كانت الدعاوي مبوجب أكرث من اتفاق تحكيم؛
 متعلق أو مرتبط بالنـزاع الناشئ؛إشارة إىل أي عقد  د
 ؛والوقائع الداعمة لها وصفاً للدعوى  هـ
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 وأي ملبلغ ُمطالب به؛ و  اإلعفاء أو الَعوض املطلوب  و
مكان التحكيم ولغة/ لغات و تعيني املحّكمني وعددهم  طرقاألطراف يف خصوص ز   وإختيارياً، االقرتاحات املطابقة ألي اتفاق سابق  بني 

 التحكيم وأية رغبة يف الوساطة لتسوية النزاع.
 

 يجب أن تكون الرسوم املناسبة لتقديم إشعار التحكيم مرفقة به. .4

 استالم إشعار التحكيم.االتصال بجميع أطراف التحكيم واإلقرار ببدء التحكيم عند  يجب عىل املسؤول اإلداري . 5
 

 والدعوى املقابلة : الرد 3املادة 
 

ً  ٣٠خالل  املسؤول اإلداري، وإىل  أخرى طرافأ  ةيجب عىل املدعى عليه تقديم رد خطي عىل إشعار التحكيم إىل املدعي وإىل أي .1 من  يوما
 بدء التحكيم .تاريخ 

 
عىل يشملها اتفاق التحكيم أو يّدعى بوقوع أي مقاصات، وبناًء عليه  مقابلةتقديم أي دعوى ، يحق له رده بتقديميقوم املدعى عليه  حني .2

 رد خطي عىل الدعوى املقابلة أو املقاصات. املسؤول اإلداريوإىل  أخرى أطراف ةإىل املدعى عليه وإىل أي أن يقدميوماً  ٣٠ املدعي خالل
 

) ويجب أن تكون الرسوم املناسبة 3(2وبة من إشعار التحكيم وفقاً للامدة  الدعوى املقابلة أو املقاصة نفس املعلومات املطليجب أن تتضمن  .3
 مرفقة عند تقديم اإلشعار.

 
 يجب عىل املدعى عليه أن يقدم إىل املدعي، وإىل أي طرف آخر، وللمسؤول اإلداري الرد عىل أي مقرتحات مقدمة من املدعي ومل يتم االتفاق .4

ا يتفق مع أي اتفاق سابق مربم بني األطراف يتعلق بوسائل تعيني املحكمني، عدد املحكمني ومكان عليها مسبقاً، أو تقديم مقرتحاته، مب
ً من تاريخ بدء التحكيم، وذلك باستثناء ما إذا  ٣٠التحكيم أو لغة/لغات التحكيم، وأي اهتامم لتسوية النزاع عن طريق الوساطة خالل  يوما

 املسائل. كان األطراف قد سبق لهم أن اتفقوا عىل هذه
 

إذا مل يتّم تشكيل هيئة التحكيم بعد، متديد أية مهلة محددة يف هذه املادة إذا اعتربت أن هذا  يجوز لهيئة التحكيم أو املسؤول اإلداري .5
 التمديد مربر.

 
 عدم تقديم الرد من قبل املدعى عليه ال مينع استمرار إجراءات التحكيم. .6

 
أطراف، يحق للمدعى عليه أن يقوم بتقديم دعاوي أو طلب مقاصات ضد مدعى عليه آخر ويحق وإذا تضمنت اجراءات التحكيم عدة  .7

 .3للمدعي أن يقوم بتقديم دعاوي أو طلب مقاصات ضد مدعي آخر وفقا ألحكام هذه املادة 
 

 اجتامع اداري  - 4املادة 
 

يل هيئة التحكيم وذلك لتسهيل النقاش بني األطراف واتفاقهم عىل يجوز للمسؤول اإلداري أن يدير اجتامع إداري مع األطراف وممثليهم قبل تشك
 مسائل كاختيار املحكم، واحالة النزاع للوساطة، واجراء فعاليات وأي امور ادارية أخرى.

 
 الوساطة  - 5املادة 

 
ويف أية مرحلة من . ICDR   الدولية الخاصة بـ وبعد انتهاء الوقت لتقديم الرد، يجوز للمسؤول اإلداري دعوة األطراف للوساطة وفقا لقواعد الوساطة

ً  لقواعد الوساطة الدولية الخاصة بـ تستمر الوساطة متزامنة مع التحكيم وال . و ICDR   مراحل اإلجراءات، يجوز أن تتفق األطراف عىل الوساطة وفقا
 ما مل تتفق األطراف عىل غري ذلك.  يعني الوسيط كمحكم يف القضية،

 إجراءات مستعجلة وقائية - 6املادة 
 

بالتقدم بإخطار يف هذا الخصوص كتابًة  هيئة التحكيم وذلكالتقدم بطلب من أجل الحصول عىل إجراٍء عاجل قبل تشكيل  طرفيجوز الي  .1
لتي تجعل سباب اواأل وأسباب تقديم طلبه هذا عىل أساس عاجل  املطلوبطبيعة اإلجراء  عن اآلخرين وجميع األطرافاملسؤول اإلداري إىل 

من حقه الحصول عىل هذا اإلجراء. يجب ارسال هذا اإلخطار يف تاريخ تقديم اشعار التحكيم أو بعد ذلك.  ومن املمكن إرسال هذا اإلخطار 
ن أو يرشح  اآلخري األطرافجميع  إبالغيفيد أنه قد تّم اإلخطار بياناً عىل أن يشمل ذلك 10عرب الربيد اإللكرتوين، أو بخالف ذلك وفقاً للامدة 

 .األطراف إبالغ جميعاإلجراءات املُتخذة بحسن نيّة بهدف 
 
، عىل املسؤول اإلداري تعيني محّكم األمور املستعجلة.  قبل قبوله 6)1استالم اإلخطار املذكور يف املادة (تاريخ يوم عمل واحد من  خالل مهلة .2

شكوك حول حيادية املحّكم  ةظرف من شأنه أن يُثري أي أياملسؤول اإلداري،  أن يكشف، أماماملختار لتعيني، عىل محّكم األمور املستعجلة  ا
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تعيني  األطرافاملسؤول اإلداري   تاريخ إبالغيوم عمل واحد من  يف خاللملحّكم األمور املستعجلة، يجب أن يودع  ردّ أي طلب  وإستقالليته.
 .والظروف التي تّم الكشف عنها محّكم األمور املستعجلة

 
، وضع جدول لدراسة طلب اإلجراء بعد التعيني، ويف أقرب فرصة ممكنة، عىل أال يتعّدى ذلك يومي عمل األمور املستعجلةعىل محّكم  .3

 اجتامع عرب، ميكن أن ينص عىل إمكانية إجراء  األطرافجميع لالستامع ل. ويجب أن يشمل الجدول املذكور عىل فرصة معقولة املستعجل
 األموررسمية. يتمتع محّكم الستامع اال لصورة أو بناًء لالوائح املكتوبة،  أو وسيلة مناسبة أخرى كبديل عن جلسة الهاتف أو الصوت وا

نزاعات يف  أيةحّل  وعليه. تشمل صالحية النظر يف مسائل اختصاصه من هذه القواعد ١9عمالً باملادة هيئة التحكيم بالصالحية املستعجلة 
 .ملادةا  هذهخصوص تطبيق 

 
األوامر الوقتية أو إجراءات تدابري احتياطية قد يراها رضورية. مبا يف ذلك  بأيةحكم الاملستعجلة بصالحية إصدار األمر أو  يتمتع محّكم األمور .4

سباب يف أ  تقديمعىل محّكم األمور املستعجلة و أو أمر. مؤقت هذه التدابري شكل قرار  تأخذلحامية األمالك أو الحفاظ عليها. وقد  إحرتازية

أو أمر.  ويكون ألي حكم أو قرار تحكيمي مؤقت نفس أثر التدابري  املؤقتالقرار  إلغاءالحالتني.  وملحّكم األمور املستعجلة تعديل أو  يّ كلت

 ت دون تأخري. ويكون ملزماً لألطراف عند إصداره. ويتعهد األطراف بااللتزام بهذا الحكم أو القرار املؤق 24املؤقتة املعتمدة وفقاً للامدة 

  
تعديل أو  أو بإعادة دراسة ها،حاملا يتم تشكيلهيئة التحكيم، تقوم و . هيئة التحكيماملستعجلة فور تشكيل  صالحيات محّكم األمور تنتهي .5

محّكم األمور املستعجلة  يكوناملستعجلة. وال  أو األمر املتعلّق باإلجراء املستعجل الصادر عن محّكم األمور املؤقتإبطال حكم التحكيم 

 لذلك. األطرافإالّ يف حالة قَبول  هيئة التحكيمعضواً يف 

 
 عىل توفري الضامن املناسب. طالب لإلجراءال الطرفاملتعلّق باإلجراء املستعجل لرشط قيام  أو األمر املؤقتوقد يخضع حكم التحكيم  .6

 
ً لهذه املادة أو مع رشط التحكيم أو تنازالً عن حق ال يعترب طلب التدابري املؤقتة املقدم ألية سلطة قضائية  .7 من قبل أحد األطراف، مناقضا

 اللجوء إىل التحكيم.

  
تلك  تقريرصالحية عىل أن يكون لهيئة التحكيم محّكم األمور املستعجلة ،  من قبل تعالج التكاليف املتعلقة بطلبات اإلجراءات املستعجلة .8

 التكاليف بشكٍل نهايئ يف حينه.

 : اإلدخال يف الدعوى7املادة 
 

يقدم الطرف الذي يرغب يف إدخال طرف إضايف إىل التحكيم إشعاراً للتحكيم ضد هذا الطرف اإلضايف إىل املسؤول اإلداري. ال يحق ألي طرف   .1
لك. ويجب عىل الطرف إضايف أن يدخل كطرف يف التحكيم بعد تعيني أي محكم، ما مل يتفق جميع األطراف مبا فيهم الطرف اإلضايف عىل ذ

الذي يرغب يف إدخال طرف إضايف أن يقوم يف نفس الوقت بتقديم إشعار التحكيم إىل الطرف اإلضايف وجميع األطراف األخرى. ويكون تاريخ 
املادة  استالم إشعار التحكيم هذا من قبل املسؤول اإلداري هو تاريخ بدء التحكيم ضد الطرف االضايف. ويخضع كل طرف مدخل إىل أحكام

 .19واملادة  12

ً للامدة ( .2 ويجب أن يرفق به الرسوم املناسبة  2)3يجب أن يتضمن طلب االدخال نفس املعلومات املطلوب ذكرها يف إشعار التحكيم وفقا
 لتقديم الطلب.

 .3ويجب عىل الطرف املدخل أن يقدم الرد وفقاً ألحكام املادة  .3

 .3ى مقابلة وأن يطلب مقاصة ضد أي طرف آخر وفقاً ألحكام املادة ويحق للطرف اإلضايف أن يتقدم بدعاوى، ودعاو  .4

 مج: الد8املادة 
 

واستجابة لرغبة أحد األطراف، يجوز للمسؤول اإلداري أن يعني محكم للدمج تكون لديه صالحية دمج اثنني او أكرث من اجراءات التحكيم  . 1
 :         ، يف تحكيم واحد يف حالة أنICDRأو الـ  AAA  دارة عن طريقاملنظورة وفقاً لهذه القواعد، أو وفقاً للقواعد أخرى م

 
 يكون األطراف قد اتفقوا رصاحة عىل الدمج؛ أو أ 

 أن تكون جميع الدعاوى والدعاوى املقابلة يف اجراءات التحكيم مرفوعة تحت مظلة اتفاقية تحكيم واحدة؛ أو ب 
املقاصة يف اجراءات تحكيم مرفوعة تحت مظلة أكرث من اتفاقية تحكيم واحدة؛ أن تكون الدعاوى أو الدعاوى املقابلة أو  ج 

واجراءات التحكيم تتعلق بنفس األطراف؛ النزاعات محل اجراءات التحكيم تتعلق بنفس العالقة القانونية؛ ويرى محكم الدمج أن 
 اتفاقيات التحكيم متجانسة.

 ويعني محكم الدمج كام ييل: . 2
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ل اإلداري بإخطار األطراف كتابة عن نيته يف تعيني محكم الدمج ويقوم بدعوة األطراف للموافقة عىل اإلجراءات لتعيني يقوم املسؤو  أ 

 محكم الدمج.
يوم من تاريخ األشعاراملذكور، يقوم املسؤول االداري بتعيني  15يف حالة عدم اتفاق األطراف عىل إجراءات تعيني محكم الدمج خالل  ب 

 محكم الدمج.
 ال يَعنّي محكم الدمج محكامً يف أي تحكيم منظور أو ميكن أن يكون موضوع دمج محتمل وفقاً لهذه املادة يف غياب اتفاق األطراف.  ج 
 من هذه القواعد عىل تعيني محكم الدمج. 15-13وتطبف أحكام املواد  د 

كنه اختيارياً استشارة هيئة التحكيم أو هيئات التحكيم ويجوز له أيضاً وعند اتخاذ القرار بشأن الدمج، يقوم محكم الدمج باستشارة األطراف مي .3
 أن يأخذ يف االعتبار جميع الظروف ذات العالقة، مبا يف ذلك:

 القانون الواجب التطبيق؛ أ 
أو أشخاص عام إذا كان تم تعيني محكم أو أكرث يف أكرث من تحكيم ويف حال حدوث ذلك عام إذا كان تم تعيني نفس األشخاص  ب 

 مختلفة؛
 التقدم الذي حققه يف اجراءات التحكيم حتى حينه؛ ج 

 عام إذا كانت اجراءات التحكيم تثري مسائل مشرتكة سواء يف خصوص القانون أو الوقائع؛ و د 
 إذا كان دمج اجراءات التحكيم قد يخدم مبادىء العدالة وفعالية اإلجراءات. هـ 

 إيقاف أي أو كل اجراءات التحكيم التي تكون موضوع دمج محتمل حتى إصدار قرار بخصوص طلب الدمج.وميكن ملحكم الدمج أن يأمر ب . 4

وعندما يتم دمج اجراءات التحكيم، يجب أن يتم دمجها يف أول التحكيم رفع ما مل يتفق جميع األطراف عىل غري ذلك أو ما مل يرى محكم  . 5
 الدمج غري ذلك.

أن يدمج اجراءات تحكيم مع اجراءات تحكيم أو أكرث، يعترب كل طرف يف اجراءات التحكيم تلك قد تنازل عن حقه  وعندما يقرر محكم الدمج . 6
يف تعيني محكم. ويحق ملحكم الدمج أن يرفض تعيني أي محكم ويحق له أن يختار هيئة تحكيم قد سبق تعيينها.  ويقوم املسؤول االداري 

الدمج كام يستلزم األمر. لن يتم تعيني محكم الدمج يف اإلجراءات املندمجة إال يف حالة اتفاق جميع  بإمتام تعيني هيئة التحكيم يف اجراء
 األطراف عىل ذلك.

 يوماً من تاريخ آخر تقديم ملذكرات الدمج. 15والقرار يف شأن الدمج، الذي ال يجب أن يتضمن بيان باألسباب، يجب أن يصدر خالل  . 7

، أو الدعوى الدعوى الخاصة به  استكامليجوز ألي طرف تعديل أو : التعديالت أو اإلضافات عىل الدعاوى، أو الدعاوى املقابلة، أو الدفوع 9املادة 
 الطرف، ألن ستكاملاال  بهذاالتعديل أو  بهذاأنه من غري املناسب السامح  هيئة التحكيمأو دفاعه، إال إذا رأت املقابلة الخاصة به أو الدفع باملقاصة 

الدعوى أو  استكاملتعديل أو  طرفظروف أخرى. وال يحق ألي  أليةاآلخرين أو  أو ذلك اإلجراء يجحف بحقوق األطراف بإجرائه قد تأخر املعني
قة عىل تعديل أو إضافة رهناً بحكم نطاق اتفاقية التحكيم. يجوز لهيئة التحكيم املواف اً عنخارج هذا التعديل أو هذا االستكاملكان  إذا الدعوى املقابلة

 يف خصوص التكاليف و/أو سداد رسوم تقديم الطلب وفقاً ملا يحدده املسؤول اإلداري.

 : اإلخطارات10املادة 
 

ت التي بأي من وسائل االتصاال اإلخطارات واملراسالت املكتوبة  ، يتم إرسال جميعهيئة التحكيم بغريهأو تأمر  يتفق األطراف عىل غري ذلكما مل  .1

ً مكتوبة إلكرتونية أخرى  وسيلة أيةالفاكس أو بواسطة  الربيد الرسيع أو بواسطة الربيد أو تتيح توثيق اإلرسال مبا يف ذلك املعني  للطرف موجها

 آخر عنوان معروف له أو تسليمها إليه شخصياً. عىلأو إىل ممثله وذلك 

 
كان اليوم األخري من تلك املهلة  إذااحتساب املهلة يف ظل هذه القواعد، تبدأ املهلة املذكورة بالرسيان يف اليوم التايل الستالماإلخطار. أما  وبهدف .2

 ها.خالل فرتة رسيان الواقعةاإلجازات الرسمية  تحسب ضمن هذه املهلة. تاىليوم عمل  إمتد إىل أوليوم إجازة رسمية يف مكان استالمها، 

 هيئة التحكيم 

 : عدد املحكّمني11املادة 
 

ً لتعيني ثالثة محكمني  أن  يقرر املسؤول اإلداريتعيني محّكم واحد، ما مل  يتمعىل عدد املحّكمني،  األطرافمل يتفق  إذا  وحجم القضية أ مناسب نظرا
 تعقيدها أو لظروف أخرى متعلقة بالقضية.ل
 

 : تعيني املحكّمني12املادة 
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. يف حالة عدم وجود بهذه اإلجراءات املسؤول اإلداري وعىل األطراف إبالغإجراءات تتعلق بتعيني املحّكمني  أيةعىل  االتفاق لألطرافيجوز   .1

 . 12)6وفقاً ملا تنص عليه املادة ( ICDRاتفاق بشأن وسيلة التعيني، يجوز للمسؤول اإلداري استخدام الطريقة القامئة الخاصة بـ 

 
أن األطراف ، عىل هذه التعيينات. وعند إجراء أو بدون مساعدته املسؤول اإلداريمع مساعدة  املحّكمني لألطراف االتفاق عىل اختياريجوز   .2

 التعيني، ُمرفقة بنسخة من هذه القواعد. بإشعار ليتم إبالغ املحّكمني إبالغ املسؤول اإلدارييأخذو بعني االعتبار تفرغ املحكمني للعمل وعليهم 

 
ً  ٤٥ يف خاللاملحّكم/املحّكمني،  اختيارإجراءات تعيني املحّكم/املحّكمني أو إىل  اتفاق عىلإىل  كل األطراف فيام بينهممل يتوصل إذا   .3 من يوما

إجراءات ىل ع األطراف اتفق إذااملحّكمني. أما /ماملحكّ  يقوم املسؤول اإلداري، وبناًء عىل طلب كتايب من أي طرف بتعينيبدء التحكيم،  تاريخ

، وبناًء عىل طلب املسؤول اإلداريعىل  يجباإلجراءات،  هذهاملهل املنصوص عليها يف  خاللاختيار املحّكم/املحّكمني، لكن مل تتّم التعيينات كافة 

 .مل تنفذ بعدالتي و كافة املهام املنصوص عليها يف تلك اإلجراءات ب يقوم من أي طرف أنكتايب 

 
، إىل  تعيني املحّكمني املناسبني مع مراعاة مدى تفرغهم للعمل.. وبناًء استشارة األطراف، وبعد املسؤول اإلداريتلك التعيينات، يسعى  وإلجراء .4

 . األطرافجنسية أي من   أن يُعنّي محّكمني من جنسية مختلفة عن  للمسؤول اإلداري، منه شخصيةة بادر مبأو  األطرافعىل طلب أي من 

ً من  ٤٥وجود أكرث من طرفني يف التحكيم، يحق للمسؤول اإلداري تعيني كافة املحكمني ما مل يتفق األطراف عىل غري ذلك خالل يف حالة  .5 يوما
 تاريخ بدء التحكيم.

بتعيني يف حال مل يقم األطراف باختيار محكم (أو محكمني) ومل يتفقوا عىل أية طريقة تعيني أخرى، يقوم املسؤول االداري، حسب تقديره،  .6
ويجب عىل املسؤول االداري أن يقوم بأرسال يف نفس الوقت قامئة  .ICDR   محكم (أو محكمني) عىل الوجه التايل باستخدام الطريقة القامئة لـ

مطابقة بأسامء االشخاص لكل طرف من أجل االطالع عليها واختيار محكم (أو محكمني). ويتم تشجيع األطراف عىل االتفاق عىل محكم (أو 
األطراف عن االتفاق عىل محكم عجز داري باتفاقهم. وإذا محكمني) من األشخاص املدرجة اسامؤهم يف القامئة املقدمة ويتم ابالغ املسؤول اال 

يوما من تاريخ االستالم لشطب األسامء غري املقبولة وتعداد االسامء املتبقية بحسب  15(أو محكمني) بعد استالم القامئة، يكون لكل طرف 
ل القوائم املختارة. وإذا مل يرد أحد األطراف القامئة خالل الفرتة ترتيب األفضلية و إعادة القامئة إىل املسؤول االداري. وليس عىل غري األطراف تباد 

لذين تم الزمنية املحددة، يعترب جميع األسامء املدرجة يف القامئة مقبولة. ويقوم املسؤول اإلداري بدعوة محكم ليتوىل مهامه من بني األشخاص ا
ة املتفق عليه. وإذا عجز األطراف عن االتفاق عىل أي من األشخاص املدرجة االتفاق عليهم يف القوائم التابعة لألطراف بحسب ترتيب األفضلي

املقدمة،  أسامؤهم يف القامئة، أو إذا تعذر عىل املحكمني املقبولني تويل املهام، او إذا تعذر، ألي سبب آخر، تعيني أي من املحكمني من القوائم
أي قوائم اضافية. وعند اللزوم يقوم املسؤول االداري بتعيني املحكم الرئيس بعد عندئذ يكون للمسؤول االداري صالحية التعيني دون تقديم 

 استشارة الهيئة.

 يكون تعيني املحكم نافذاً عند استالم املسؤول اإلداري الشعار التعيني بشكل مستكمل وموقع من قبل املحكم.  .7

 : حيادية املحكّمني واستقالليتهم13املادة 
 

ً لبنود إشعار التعيني املرسل من املسؤول ومستقلنّي محايدين  أن يكونواهذه القواعد عني ليجب عىل املحكمني الخاض .1 وعليهم العمل وفقا

 اإلداري.

  
ً عىل توافر املحكم للقيام باملهام  وحيادتهأو  التعيني، عىل فور قبول .2 املحّكم التوقيع عىل إشعار التعيني املرسل من املسؤول اإلداري مؤكدا

ظروف جديدة من شأنها إثارة الشكوك حول حيادته أو استقالليته وأي وقائع اخرى يرغب املحكم يف ىل املحكم الكشف عن أية . عاستقالله

 عرضها عىل االطراف.

  
ً   اإلفصاحمرحلة من مراحل التحكيم، فعىل املحّكم املعني  أيةإذا نشأت ظروف تثري تلك الشكوك يف  .3 وللمسؤول  لألطرافعن هذه الظروف  فورا

 . عىل املسؤول اإلداري، فور إستالمه تلك املعلومات من محكم أو من أي طرف، إطالع جميع األطراف وهيئة التحكيم عليها.اإلداري

 
تثري وال يشري بالرضورة االفصاح من قبل محكم أو أحد من األطراف عىل االعتقاد من قبل املحكم أو هذا الطرف بأن املعلومات املفصح عنها قد  .4

 شكوكاً مربرة بشأن حيادية املحّكم أو استقالليته.

 
م هذا يكون فشل أحد األطراف يف االفصاح عن الظروف التي قد تثري شكوكاً مربرة بشأن حيادية املحّكم أو استقالليته خالل فرتة معقولة بعد عل .5

 الظروف. الطرف بتلك املعلومات مبثابة تنازل عن الحق يف رد يف محكم استنادا إىل تلك

 
 يتعلق بالقضية يف غياب الطرف اآلخر مع املحّكم أو مع أي  يكون عىل اتصالأن ممثل عنه، دون علم الطرف اآلخر، أو ألي  طرفال يجوز ألي  .6

ناقشة مؤهالت مو ، بإستثناء إطالع املحكم املرشح عىل الطبيعة العامة للخصومة وعىل اإلجراءات املُرتقبة، قد يعنّي محّكامً من قبل طرفمرّشح 
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املحّكمني املعيّنني أو  األطرافباختيار محّكم ثالث حيثام يتوّىل  املرشحني، أو مناقشة إمكانية قيام األطرافوتوفرّه أو استقالليته تجاه املرشح 

يتعلق  ن يكون عىل اتصالممثل عنه، دون علم الطرف اآلخر، أ أو ألي  طرفاملُشاركة يف عملية االختيار املذكورة. وال يجوز ألي من األطراف 

 .املحكم الرئيسمع أي مرّشح ليكون بالقضية 

 املحكّمني: رّد 14املادة 
 

الرّد إرسال  وعىل الطرفبشأن حيادية املحّكم أو إستقالليته.  شكوك مربرةظروف تؤدي إىل إثارة  متى وجدتمحّكٍم  يجوز ألي طرف أن يرد أي .1

املحّكم.  ردّ الظروف املربرة لب تاريخ علمهيوماً من  ١٥يوماً من تاريخ تبلّيغه تعيني املحّكم أو خالل  ١٥ خالل   املسؤول اإلداريإىل  بإخطار كتايب

 يتعني ان يتضمن طلب الرد اسباب هذا الرد كتاية. يحظر عىل الطرف ارسال هذا األخطار اىل اي عضو  يف هيئة التحكيم. 

 
اآلخرين به ومنح هذا الطرف فرصة للرد. يحظر عىل املسؤول اإلداري إرسال األخطار  األطراف  إبالغ لدى استالمه الرد، عىل املسؤول اإلداري .2

ل بالرّد إىل أي عضو من أعضاء هيئة التحكيم،  بل عليه إخطار هيئة التحكيم باستالم طلب الرّد دون تحديد الطرف الذي قدمه. يجوز للمسؤو 

من قبل أحد  للردّ حّكم املتتعلق بهذا الرّد. . وعندما يتعرّض الوارد الطلب وطلب معلومات منه بهذا  املطلوب ردهاإلداري إخطار املحكم 

ً ، ويف حالة االتفاق يجب عىل املحّكم االنسحاب. الرد هذااآلخرين املوافقة عىل  األطرافأو  للطرفيجوز األطراف،  الوارد، للمحّكم  ويجوز أيضا

حالة من الحالتني السابقتني قبوالً  أية. وال يعترب االنسحاب يف اتفاقية االنسحاب يف ظل عدم وجود بحّقه بعد التشاور مع املسؤول االداري، رد

 .الردّ بصحة أسباب 

 
أن  املسؤول اإلداري حسب تقديره  املطلوب رده، عىلمل يسحب املحّكم  إذااملحّكم أو  رداآلخرون عىل  الطرف اآلخر أو األطرافمل يوافق  إذا .3

 .الرّد يتخذ  قراراً بخصوص

 
 ويحق للمسؤول االداري املبادرة بعزل محكم بسبب فشله يف القيام مبهامه. .4

 محكّم: تبديل 15املادة 
 

1.  ً يتم عندئٍذ تعيني محّكم بديل عنه،  يف حالة استقالة أي من املحكمني، أو تعذر القيام مبهامه، أو عزله ألي سبب وأصبح منصبه خاليا
ً و   ذلك. غريعىل  األطرافمن هذه القواعد، ما مل يتفق  12املادة  ألحكام فقا

 
الجلسات  يجب إعادةما إذا كان  أن تقرر، وحسب تقديرها عىل هيئة التحكيم،، يجب بهذه املادةتّم تعيني محّكم بديل عمالً  اذا .2

 .كلها أو جزءاً منها ما مل يتفق الطرفان عىل خالف ذلكالسابقة 
 
من  15)1يف املادة ( املحددةألسباب غري تلك  التحكيمشل أحد محّكمي هيئة التحكيم املؤلفة من ثالثة محّكمني يف املُشاركة يف ف إذا .3

، رغم أو حكم ، بصالحية االستمرار يف التحكيم وإصدار أي قراراملطلق، يتمتّع املحّكامن اآلخران ذلك بناًء عىل تقديرهم هذه القواعد
، محّكمُمشاركة   بدون حكمحول االستمرار يف التحكيم أو إصدار أي قرار أو  التقديرذكور عن املشاركة. يفصح عنه عجز املحّكم امل

لعدم  الثالثالذي يفصح عنه املحّكم  ، إن وجد،عىل املحكمني اآلخرين األخذ باالعتبار املرحلة التي وصل إليها التحكيم، والسبب
. ويف حالة أخذ املحّكامن اآلخران قرار بعدم االستمرار يف القضيةُمناسبًة يف ظل ظروف  تربانهايعمشاركته واملسائل األخرى التي 

عن فراغ املنصب، فيتم تعيني  االعالنمن أدلّة،  يقنعهوباالستناد إىل ما  ،املسؤول اإلداري  عىلُمشاركة املحّكم الثالث،   التحكيم بدون
 ذلك. غريعىل  األطراف، ما مل يتفق هذه القواعد من 12محّكم بديل، عمالً بأحكام املادة 

 
 أحكام عامة

 
 : التمثيل16املادة 

 
الطرف إىل  كتابةً  أسامء وعناوين وأرقام هواتف وارقام الفاكس وعناوين الربيد االلكرتوين  للممثلني إبالغأن يعني ممثالً عنه يف التحكيم. ويجب  طرفألي  ميكن

مع  هيئة كتابة  املراسلةأو ملمثليهم  فور تشّكل هيئة التحكيم، لألطراف ما مل يصدر املسؤول اإلداري تعليامت بخالف ذلك، .املسؤول اإلداري وإىلاآلخر 

بنسخ متزامنة إىل الطرف اآلخر وما مل يصدر املسؤول اإلداري تعليامت، إىل املسؤول اإلداري. يتعني عىل ممثيل األطراف الترصف وفقاً التحكيم مبارشة 
 بشأن هذه املسألة. ICDRبادىء التي قد يصدرها للم

 
 : مكان التحكيم17املادة 

 
مكان إجراء للمسؤول اإلداري أن يحّدد  ميكن، قبل حلول التاريخ الذي يحدده املسؤول اإلداريمكان التحكيم  عىل األطرافاختلف  إذا .1

 ً  يوماً من تاريخ تشكيلها. 45مكان التحكيم خالل أن تحدد نهائيا التي لها  هيئة التحكيم صالحية  مراعاة، مع التحكيم مبدئيا
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ً ألي غرض، مبا يف ذلك عقد الجلسات، واملؤمترات، واالستامع إىل الشهود، وتفتيش  .2 لهيئة التحكيم أن  تلتقي يف أي مكان تراه مناسبا
التحكيم، الزال يعترب التحكيم قد تم يف مقر التحكيم كام  املمتلكات أو املستندات، أو املداولة، وإذا تم يف أي مكان آخر بخالف مقر

 يعترب أي حكم تحكيمي قد صدر يف مقر التحكيم.
 

 : لغة التحكيم18املادة 
 

يئة هصالحية  مع مراعاةاتفاقية التحكيم،  تتضمناللغة املستخدمة يف املستندات التي  هي، تكون لغة/لغات التحكيم غري ذلكعىل  األطرافمل يتفق  إذا
 بلغة أخرى ترجمة إىل لغة/لغات التحكيم. ابرازهامستندات تّم  أيةأن تأمر بوجوب إرفاق  هيئة التحكيملتحديد غري ذلك.  ل  التحكيم

 
 : اختصاص التحكيم19املادة 

 
أو صحتها اتفاقية التحكيم وإطارها أو  وجود بخصوصاعرتاضات  أية، ويشمل ذلك متلك هيئة التحكيم سلطة القرار بشأن اختصاصها .1

 فيام يتعلق عام إذا كان اتخاذ قرار بشأن كل الدعاوى، والدعاوى املقابلة، واملقاصات ميكن الفصل فيها يف تحكيم واحد.

 
ً منه.  صحةأو  وجودتحديد  هيئة التحكيم بسلطة تتمتع  .2 تفاقية بند التحكيم هذا كا ويجب اعتبارعقد يُشّكل بند التحكيم جزءا

 يؤدي لهذا السبب وحده إىل إبطال بند التحكيم. هيئة التحكيم ببطالن العقد ال قرار إنمستقلّة عن أحكام العقد األخرى. 

 
، عىل ان ال دعوى مقابلة أو املقاصةالتحكيم بشأن دعوى أو  جوازأو عىل هيئة التحكيم عىل اختصاص يجب عىل أي طرف أن يعرتض  .3

 ً  ٣املادة  كام هو منصوص يفالذي أدى إىل هذا االعرتاض،  عىل الدعوى املقابلة أو املقاصةالرد تقديمعن مهلة  يكون االعرتاض متأخرا

 .أو كجزء من حكم التحكيم النهايئهذه املهلة وتنظر يف تلك االعرتاضات كمسألة متهيدية  هيئة التحكيممن هذه القواعد.  قد متد 

 
املسائل املتعلقة باختصاص التحكيم املثارة قبل تشكيل الهيئة ال تحول دون متابعة املسؤول االداري لعمله االداري ويجب ان تحال إىل  .4

 .تشكيلهاالهيئة التخاذ القرار فيها عند 

 : إدارة االجراءات  20املادة 
 

 طرف بالتساوي وأن يتمتّع كل األطراف أن تعامل رشطي تراها مناسبة، بالتحكيم بالطريقة الت ، لهيئة التحكيم إدارةالقواعد مع مراعاة هذه .1
 ومنحه فرصة عادلة لتقديم قضيته. اليهاالستامع بحق 

 
 تقوم هيئة التحكيم بإدارة اإلجراءات بقصد التعجيل يف حّل النزاع. يحق لهيئة التحكيم، فور تشكيلها أن تعقد جلسة متهيدية مع األطراف .2

وجدولة اإلجراءات واالتفاق عليها ، مبا يف ذلك تحديد املواعيد النهائية لتقديم أية طلبات من األطراف. خالل وضع إرساء بهدف تنظيم 
صادية إجراءات الدعوى، يجوز لهيئة التحكيم واألطراف، تحديد كيفية استخدام التقنية، مبا يف ذلك االتصاالت االلكرتونية، لزيادة كفاءة واقت

 اإلجراءات.
 

 املتكّررة أو التي ال عالقة لهاواستثناء الشهادات  ، أمر إبراز األدلة، وتفريع اإلجراءاتويجوز لهيئة التحكيم اصدار قرارات بشأن مسائل أولية  .3
 جزءالقضية أو  كامل بتعىل املسائل التي قد يؤدي القرار املتعلق بها إىل  لرتكيز إدالءاتهم األطراف وتوجيه ،باملوضوع أو غري ذلك من األدلّة

 منها.
 

ويف أي وقت أثناء اإلجراءات، للهيئة أن تطلب من األطراف إبراز مستندات، أو وثائق، أو أدلة أخرى تراها رضورية أو مناسبة. يجب عىل  .4
 ما مل يتفق االطراف عىل غري ذلك كتابة. 21الهيئة أن تطبق ما جاء يف املادة 

 
إىل يف الوقت عينه إبالغهامن قبل الطرف اآلخر  أن يتميجب  األطرافأحد  هيئة التحكيم من قبل إىلاملقدمة أما املستندات أو املعلومات  .5

 اآلخرين واىل املسؤول االداري أيضاً ما مل يصدر املسؤول االداري تعليامت بخالف ذلك. األطراف/الطرف
 

 املقّدمة.األدلة  وحّجيّة وجوهرية ومالءمةقبول  لهيئة التحكيم النظر يف .6

تستنبط تقوم األطراف ببذل كل جهد لتفادي أي تأخري أو مصاريف غري رضورية فيام يخص اجراءات التحكيم. وميكن لهيئة التحكيم أن تخصص تكاليف  .7
 الخطوات االضافية حسب الرضورة للحفاظ عىل فعالية ونزاهة اجراءات التحكيم.  أو أى  قرائن مضاضة

 
 : تبادل املعلومات 21املادة 
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هيئة التحكيم إدارة تبادل املعلومات بني األطراف وذلك للحفاظ عىل الفاعلية وإقتصادية اإلجراءات. يجب عىل الهيئة واألطراف  يجب عىل .1

وتوفري الفرصة  أن يسعوا إىل تفادي أى تأخري أو مصاريف غري الزمة وىف نفس الوقت يجب تفادي أي مفاجأة، وتعزيز املساواة يف املعاملة،

 دعواه ودفاعه بطريقة عادلة.  رف ليقدملكل ط

 
يدلوا بآرائهم للهيئة بخصوص املعيار املناسب لتبادل املعلومات ىف كل قضية ولكن تحتفظ الهيئة بالسلطة النهائية. إذا   يجوز لألطراف أن .2

 تشاور مع الهيئة.رغبوا األطراف أن يبتعدوا عن هذا املعيار، فيجوز لهم أن يقوموا بذلك عن طريق اتفاق مكتوب وبال

 عليها وفق الجدول املحدد من قبل هيئة التحكيم. تزموا اإلعتامدعيجب عىل األطراف تبادل جميع املستندات التى ي .3
  
أن تطلب من أحد األطراف أن يقدم للطرف اآلخر املستندات التى تكون بحوزته والتى ال تكون متوفرة  يجوز للهيئة إذا طلب منها ذلك، .4

تتضمن الطلبات   املستندات والتى يعتقد ألسباب معقولة أنها موجودة وذات الصلة ومهمة لنتيجة القضية.  يجب أنللطرف طالب 

 للمستندات عىل وصف ملستندات معينة أو فئة من مستندات مع رشح ألهمية وعالقة تلك املستندات ومؤثرة يف نتيجة الدعوى.

 
علومات املتعلقة موضوع دعوى رسية تجارية أوتقنية خاضع لتدابري مناسبة لحامية هذه تبادل للم  يجوز للهيئة أن تشرتط أن يكون أى .5

 الرسية.

 
عندما تكون املستندات الخاضعة للتبادل محفوظة بشكل إلكرتوين، فيجوز للطرف الحائز عىل تلك املستندات (والتي قد تكون من خالل  .6

أقل كلفة ، مامل تقرر الهيئة عند الطلب منها ولسبب جدى أنه البد من الحصول عىل  نسخ ورقية) أن يجعلها متاحة بالشكل األكرث مالمئة و

املستندات بشكل مختلف.  يجب أن تكون الطلبات للمستندات املحفوظة اليكرتونيا محددة تحديدا ضيقا لىك يكون البحث عنها بأقل 

 يص من أي بحث.تكلفة.  يجوز للهيئة أن تأمر باالختبار أو غريه من وسائل حد أو تخص

 
 يجوز للهيئة إذا طلب منها أن تأمر أى طرف أن يسمح مبعاينة األماكن أو األشياء ذات الصلة بالقضية وذلك بإخطار معقول. .7

 
ىف خصوص الفصل يف أي نزاع خاص بتبادل املعلومات قبل الجلسة للهيئة أن تتطلب من الطرف الطالب أن يربر الوقت والتكلفة الذي قد  .8

طلبه، ويجوز للهيئة تعليق املوافقة عىل هذا الطلب عىل دفع الطالب جزء أو كل املصاريف التى قد تتكبد للحصول عىل يتضمنه 

 املعلومات.  ويجوز للهيئة أيضا أن تقدر توزيع مصاريف توفري املعلومات بني األطراف إما ىف أمر وقتي أو ىف حكم.

 
لومات يجوز للهيئة أنتتخذ من ذلك استمبطات مضاضة وأن تتخذ عدم االستجابة ىف االعتبار ىف حالة عدم استجابة أى طرف ألمر تبادل املع .9

 ىف تحديد املصاريف.

 
ة اإلفادات وطلبات التحقيق وطلبات اإلعرتافات املتعارف عليها  لالستخدام ىف إجراءات التقاىض األمرييك هى بصفة عامة إجراءات غري مالمئ .10

 تحكيم الدويل.للحصول عىل املعلومات ىف ال

 : الرسية املهنية22املادة 
 

بني املحاٍمي وموكله.   االتصاالت، عىل غرار تلك التي تتعلّق بّرسية مراسالت املطبّقة بخصوص الّرسية املهنيةاملبادئ  يجب عىل هيئة التحكيم أن تراعي
بقدر اإلمكان أن تطبق نفس  لقواعد مختلفة يف ظل القانون الواجب التطبيق، يجب عىل الهيئة  يف حالة خضوع األطراف أو ممثليهم أومستنداتهم 

 القواعد عىل كل االطراف، وإعطاء األفضلية للقاعدة التى توفر أعىل مستوى من الحامية.

 : الجلسة 23املادة 
 

 . األولية الشفهيةجلسة الزمان ومكان و تاريخ  عن األطراف باخطار معقول، عىل هيئة التحكيم أن تبلغ .1

 
سيديل بها موضوع شهادتهم واللغات التي و ، تقدميهمشهود ينوي  أيةبأسامء وعناوين  يزّود هيئة التحكيم وباقي األطرافأن  طرفعىل كل  .2

 .يوماً من موعد الجلسة ١٥الشهود شهادتهم عىل األقل قبل 

 
 لذين سيحرضون ا استجواب الشهود.طريقة استجواب الشهود واالشخاص ا تحّددأن  لهيئة التحكيم .3

 
 يجوز أن تقدم شهادة الشهود يف شكل شهادة مكتوبة موقعة من قبلهم ما مل يتفق األطراف عىل غري ذلك أو ما مل تشري الهيئة إىل غري ذلك. .4

ً لجدول زمني تضعه ويجب عىل كل طرف إخطار الهيئة واألطراف األخرى بأسامء الشهود الذي تقدموا بشهادة ويطلب استجوابه وذلك  وفقا
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 ً  الهيئة. ويجوز للهيئة أن تطلب من الشاهد أن يكون حارضاً يف جلسة االستامع.  وإذا اخفق شاهد عن الحضور عند طلبه دون عذر مربر وفقا

 ملا قررته الهيئة، يجوز للهيئة أن تتجاهل أي شهادة مكتوبة لهذا الشاهد.

 
 جواب الشهود بطرق ال تستلزم حضورهم شخصيا. يجوز لهيئة التحكيم توجيه األطراف باست  .5

 
 . عكس ذلكعىل غري ذلك أو ما مل ينص القانون عىل  األطراف، ما مل يتفق مغلقةجلسات ال تكون .6

  املؤقتة الوقائية : التدابري24املادة 
 

وتدابري   أوامرذلك  مبا يف، رضوريةمؤقتة أو إحرتازية تراها  أية تدابريأن تأمر أو تحكم بإتخاذ  لهيئة التحكيم ، طرفبناًء عىل طلب أي  .1

 عىل ولحامية األمالك. للمحافظة

 
 .هذه التدابريتكاليف  ولهيئة التحكيم أن تطلب تأمني ،املؤقتة شكل قرار تحكيمي مؤقت التدابري هذهوقد تتخذ  .2

 
 عن حق اللجوء إىل التحكيم. تنازالًئية، غري متوافق مع رشط التحكيم أو ، أمام سلطة قضاطرفأي  املقدم منوال يُعترب طلب التدابري املؤقتة  .3

 
 نهايئ. قرار تحكيمي قرار تحكيمي مؤقت أو يف أي املؤقتةطلبات بال املتعلقةالتكاليف  ان تقسم ،، وبحسب تقديرهاولهيئة التحكيم .4

 
 .6ملا ورد يف املادة مستعجل قبل تشكيل هيئة التحكيم وفقاً  ويجوز تقديم طلب يف خصوص إجراء .5

 : الخرباء املعينني من قبل هيئة التحكيم 25املادة 
  

من قبل هيئة التحكيم  مكتوبة تتعلق مبواضيع  إلفادتها بتقارير مستقل،أو أكرث تعيني خبري واحد ميكن لهيئة التحكيم بعد التشاور مع االطراف،  .1

 . األطرافإىل  وتبليغها

 
الخبري. يحال أي خالف  أشياء قد يحتاج إليهامستندات أو  أيةأو أن يربزوا للُمعاينة  مالءمةمعلومات  بأيةأن يزّودوا الخبري املذكور  األطرافعىل  .2

 .إىل هيئة التحكيم للقراراملعلومات أو املواد املطلوبة  مالمئةوالخبري بخصوص  طرفبني أي 

 
التقرير.  رأيهم كتابياً عىل إلبداءفرصة  وعليها أن متنحهم األطرافيها أن تُرسل نسخة منه إىل جميع لتقرير خبري ما، عل هيئة التحكيمعند استالم  .3

 .تقريرهُمعاينة أي مستند قد ارتكز عليه الخبري لوضع  وميكن ألي طرف

 
 خرباءتقديم شهود  لألطراف، لجلسةاخالل تلك و . يف جلسةالخبري  ملساءلةفرصة  األطرافأن متنح هيئة التحكيم ، عىل طرفبناًء عىل طلب أي  .4

 .نقاط الجدللإلدالء بشهاداتهم حول 

 : التخلف26املادة 
  

 لهيئة التحكيم االستمرار يف مبارشة التحكيم.  ميكن ،3أحد األطراف عن تقديم رد وفقا للامدة عجز  إذا .1

 
لهذه األخرية  ميكنالعجز،  لهذامن األسباب  ما يكفي  دون إظهارجلسة  يفعن املثول  طرف مبلغ تبليغاً صحيحاً استناداً لهذه القواعدعجز  إذا .2

 املُبارشة بالتحكيم.

 
املحددة من قبل التحكيم، عن القيام بذلك خالل املهلة  يف إجراءاتخطوات أخرى  أيةإىل إبراز دليل ما، أو اتخاذ  ، مدعو أصالًطرفعجز  إذا .3

 .املعروضة عليهاعىل أساس األدلّة التحكيم إصدار حكم ميكن للهيئة العجز،  لهذاربرة ما يكفي من األسباب امل إظهار، بدون هيئة التحكيم

 : اختتام الجلسات27املادة 
 

إذا اقتنعت هيئة أو  املتعلقة باإلثبات وعند استالم اجوبة سلبيةإذا كان لديهم املزيد من  اإلدالءات  عام األطرافميكن لهيئة التحكيم  سؤال  .1

 .قفل باب املرافعةاإلعالن عن  فيمكنهاكامالً، أصبح امللف  التحكيم بأن

 
 ، إعادة فتح باب املرافعة يف أي وقٍت كان قبل إصدار حكم التحكيم.طرفأي من طلب بأو  من تلقاء نفسها ،، بحسب تقديرهالهيئة التحكيم .2
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 : التنازل  28املادة 
 

اإلرساع يف ابداء اعرتاضه كتابة، يعد قد   ويبارش التحكيم بدون قواعد او اتفاق التحكيم أي طرف ينمو اىل علمه اية مخالفة لنص او رشط من هذه ال
 تنازل عن حقه يف االعرتاض.

 
 والقرارات واألحكام : أحكام التحكيم29املادة 

  
 

أو  إعدادية أو متهيدية، وقرارات أو أحكام تحكيمية مؤقتةأحكام قرارات أو اتخاذ  ميكن لهيئة التحكيمباإلضافة إىل إصدار حكم تحكيم نهايئ،  .1

 جزئية أو أوامر.

 
 من ِقبَل أغلبية املحّكمني.  فحكم التحكيم أو أى حكم أو قرار أو أمر يجب إتخاذهأكرث من محّكم،  يف حالة وجود .2

 
سائل إجرائية، مبا يف ذلك مب أحكام متعلقةإصدار قرارات أو  اتخاذ هيئة التحكيمرئيس ل ميكن، يف حالة سامح األطراف أو هيئة التحكيم بذلك .3

 .يكون كل ذلك رهن مراجعة هيئة التحكيمتبادل املعلومات، عىل أن 

 
 : مهلة حكم التحكيم وشكله وأثره30املادة 

 
ً عن هيئة التحكيم  التحكيمية   األحكام تصدر .1 ً لجميع  وبدون تأخري كتابيا ً وملزما تنفيذ ب ويلتزم األطراف. األطرافويكون حكم التحكيم نهائيا

حاجة لذكر عىل عدم  األطرافالتحكيم، ما مل يتفق  يف حكم إليها تاألسباب التي استند عىل هيئة التحكيم أن تذكر حكم التحكيم بدون تأخري.

 .األسباب

 املحدد باالستناد إىلاملكان  ويجب أن يكون، هيجب أن يتضمن حكم التحكيم تاريخ ومكان إصدار يوقع حكم التحكيم من املحكم (املحكمني) و .2
. يف حالة وجود اكرث من محكم واحد ويخفق أي منهم عن التوقيع عىل الحكم، يجب أن يتضمن الحكم أو يرفق به من هذه القواعد 17املادة 

 بياناً يوضح فيه سبب غياب هذا التوقيع.  
 

3.  ً يقتضيه القانون ذلك بإستثناء حق ما تصبح علنية خالل التنفيذ او خالف  ما بحسبأو  األطرافجميع  مبوافقة ميكن أن يصبح حكم التحكيم علنيا
وغري ذلك من تفاصيل  األطرافإعادة تحريرها إلخفاء أسامء تم ذلك، يجوز نرش االحكام التحكيمية، والتعليامت والقرارات واالحكام املختارة التي 

 الهوية .
 

 . األطراف بواسطة املسؤول اإلدارينسخاً من حكم التحكيم  إىل   املسؤول االداري. ترسليتعني ارسال الحكم يف مسودة من هيئة التحكيم اىل .4
 

ية إذا كان القانون املطبق يتطلب أن يتم إيداع الحكم أو تسجيله، عىل هيئة التحكيم استيفاء هذا الرشط ولكن يقع عىل عاتق األطراف مسئول  .5
 جرائية أخرى خاصة مقر التحكيم.إبالغ هيئة التحكيم بهذه الرشوط أو أي رشوط إ 

 
 والتدابرياملطبقة : القوانني 31املادة 

 
يف حالة عجز و القائم بينهم.  عىل النزاع األطراف الوضعية أو قواعد القانون املتفق عليها من قبل )القوانني(أن تطبّق القانون هيئة التحكيم عىل  .1

 .التي تراها مناسبة القانونية القواعدالقوانني أو  تلكتطبيق  فعىل هيئة التحكيم، هذا التحديدعن  األطراف

 
ً عمليات التحكيم التي تتعلّق بتطبيق العقود،  خالل .2 التجارية  االعرافتأخذ باالعتبار وعليها أن لبنود العقد  عىل هيئة التحكيم أن تقرر وفقا

 .املطبقة

 
 بصفتها مفوضة بالصلح ما مل مينحها األطراف الصالحية بذلك.عىل هيئة التحكيم أال تقرر وفقاً لقواعد العدل واإلنصاف أو  .3

 
ولهيئة أكرث،  مناسبةعملة أخرى  ةأن أي هيئة التحكيمحكم التحكيم النقدي بالعملة/العمالت املُدرجة يف العقد ما مل تعترب  يجب أن يكون .4

الواجب آخذًة باالعتبار كل من العقد والقوانني  ،حكم التحكيم وبعدمرحلة ما قبل لل التحكيم أن تقرر الفائدة البسيطة أو املركبة املناسبة وذلك

 .التطبيق
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،  ذلك ما مل غريها من التعويضات املامثلةأو  رادعة أو تعويضات تأديبية أية حق يفعن رصاحة  األطرافيتنازل  ذلك،عىل غري  األطرافما مل يتفق  .5

الحالة التي يُحكم فيها عىل عىل  أحكام هذه املادةوال ترسي  تزاد بطريقة معينة. ألرضارالتعويضات الناتجة عن ا أي قانون معمول به أن يتطلب

 .طرٍف ما بدفع تكاليف التحكيم نظراً   لسوء السلوك أثناء التحكيم

 تسوية أو غريها من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم: ال32املادة 
 

تقوم ويف حالة قيام األطراف بطلب ذلك، إنهاء التحكيم،  عىل هيئة التحكيم ،إىل تسوية النزاع قبل صدور حكم التحكيم النهايئ األطرافتوصل  إذا .1

 .هذاحكم التحكيم  ُمجربة عىل تربير هيئة التحكيموال تكون  .حكام متفق عليهاأل التسوية عىل شكل حكم تحكيم بناًء  بتنظيم

 
ً أو تعذر االستمرار بسبب عدم تسديد ويف حال اصبح االستمرار يف .2 املطلوبة من املسؤول االداري، يجوز  اإليداعات اجراءات التحكيم غري رضوريا

 .36)3ايقاف أو انهاء اجراءات التحكيم وفقا للامدة (

 
هيئة عىل  يجبمن هذه املادة،  2و  1بخالف ما هو مذكور يف البند   ألي سبٍب  مستحيلأو  رضورياالستمرار يف إجراءات التحكيم غري  أصبح إذا .3

ً تُّربر  األطرافأحد  ما مل يرث إصدار أمر بإنهاء التحكيم، هيئة التحكيمبإنهاءالتحكيم . وبعدئٍذ عىل  عىل نيتها األطرافإطالع  التحكيم أسسا

 االعرتاض.

 : تفسري أو تصحيح حكم التحكيم33املادة 
 

ً  ٣٠خالل  .1 تفسري حكم  هيئة التحكيم اآلخرين، أن يطلب من  األطراف، برشط إخطار طرفألي  ميكنحكم التحكيم،  استالم  من تاريخيوما

الدعاوى أو الدعاوى املقابلة أو ، أو طلب استصدار حكم تحكيم إضايف بالنسبة إىل حسابيةمطبعية أو  كتابية أو أخطاء أيةالتحكيم أو تصحيح 

 ولكن التي أغفلها حكم التحكيم. ات املرفوعةاملقاص

 
ً  ٣٠الطلب خالل   االستجابة إىل، عليها األطراف بإدالءاتُمّربر، بعد النظر  هذا الطلب هيئة التحكيماعتربت  إذا .2 أخر مذكرة   تاريخ  منيوما

لألطراف يف خصوص طلب التفسري أو التصحيح أو الحكم اإلضايف. يجب أن يحتوي أي تفسري، أو تصحيح، أو حكم إضايف تصدره هيئة التحكيم 

 عىل التسبيب ويعد جزءاً ال يتجزأ من الحكم.

 
تابية أو مطبعية أو حسابية أو اصدار حكم تحكيم إضايف يوماً من تاريخ حكم التحكيم لتصحيح أية أخطاء ك 30خالل ويجوز للهيئة أخذ املبادرة  .3

 بالنسبة إىل الدعاوى املقدمة ولكن التي أغفلها حكم التحكيم.

 
وتكون االطراف مسؤولة عن جميع التكاليف املتعلقة لطلب يف خصوص تفسري أو تصحيح أو اصدار حكم تحكيم إضايف ويجوز للهيئة توزيع تلك  .4

  املصاريف. 

 تكاليف الحكم: 34املادة 
 

باالعتبار  آخذةً يف حال رأت ذلك مناسباً،  األطراف عىلتلك التكاليف ولهيئة التحكيم تعيني تحديد تكاليف التحكيم يف حكمها. ب هيئة التحكيمتقوم 
 ظروف القضية.

 
 وميكن أن تشمل هذه التكاليف:

 
 ونفقات املحّكمني؛ أتعاب .أ

 ذلك أتعاب الخرباء؛ مبا يف، تتطلبها هيئة التحكيمرسوم املساعدة التي  .ب
 ونفقات املسؤول اإلداري؛ أتعاب .ج
 املعقولة واية نفقات أخرى يتكبدها االطراف؛التكاليف القانونية  .د
 ؛ 24و  6 املادةبأحكام بتطبيق تدبري مؤقت أو طارئ عمالً  ومتعلقة بإخطار أوتكاليف أخرى يتّم تكبدها  أية .ه
 ؛ و8وفقاً للامدة  أية تكاليف يتم تكبَُدها بشأن طلب دمج .و
 . 21أية نفقات تتصل بتبادل املعلومات وفقا للامدة  .ز

 
 ومرصوفات هيئة التحكيم : أتعاب35املادة 

 
يجب أن تكون قيمة رسوم ومصاريف املحكمني معقولة، مع األخذ باالعتبار الوقت املستغرق من املحكمون، وحجم ومدى تعقيد القضية، وأي  .1

 ظروف اخرى ذات عالقة.
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ً بعد بدء إجراءات  عىل .2 املسؤول اإلداري تنظيم معدل مالئم للتعويض عىل أساس يومي أو عىل أساس ساعة العمل، يف الوقت الذي يصبح ممكنا

كمني التحكيم وبأرسع وقت ممكن، وذلك بعد التشاور مع االطراف وجميع املحكمني، مع األخذ  باالعتبار معدل األتعاب املّرصح بها من قبل املح

 ومدى تعقيد القضية. وحجم

 
 ويقرر املسؤول اإلداري أية مصاريف ونفقات للمحكمني ينازع يف خصوصها. .3

 : إيداع التكاليف36املادة 
 

 . 34التكاليف املُشار إليها يف املادة  بحسبقد يطلب املسؤول اإلداري من االطراف إيداع املبالغ املناسبة مبثابة مقدم   .1

 
 تأمني إيداعات إضافية. األطرافأن تطلب من  تحكيملهيئة الخالل مسار التحكيم،  .2

 
مل يتم  إذاتسديد املدفوعات املطلوبة.  هذا الطرف أو ذاك من لتمكنيذلك ب األطراف  إعالماملسؤول اإلداري  عىلمل يتّم دفع كامل اإليداعات  إذا .3

التحكيم. اذا مل يتم تعيني هيئة التحكيم بعد، يحق للمسؤول االداري   إنهاء إجراءاتتعليق أو بإصدار أمر  لهيئة التحكيمتسديد هذه املدفوعات، 

 تعليق أو الغاء االجراءات. 

 
 يعترب فشل الطرف الذي له دعوى او دعوى مقابلة يف تسديد اإليداعات املطلوبة انسحاب من الدعوى او الدعوى املقابلة. .4

 تقديم محاسبة إىل األطراف لإليداعات املقبوضة  وترّد أية مبالغ غري منفقة إىل األطراف.بعد صدور حكم التحكيم النهايئ، عىل املسؤول اإلداري  .5

 : الّرسية37املادة 
 

باستثناء ما و  .أو الشهود  من قبل األطراف  يجب عىل املحكم واملسؤول اإلداري أال يقوم بإفشاء املعلومات الرسية املدالة أثناء إجراءات التحكيم .1

يجب عىل أعضاء هيئة  ،ذلك القانون الواجب التطبيق  عىل غري ذلك أو ما مل يتطلب األطراف من هذه القواعد، وما مل يتفق 30ة ورد نصه يف املاد

 أو بحكم التحكيم. واملسؤول اإلداري الحفاظ عىل ّرسية كافة املسائل املتعلقة بالتحكيم التحكيم

 
التحكيم أو أي مسائل أخرى فيام يتعلق بإجراءات التحكيم ويجوز لها أن تتخذ اجراءات  يجوز للهيئة أن تصدر أوامر بخصوص الرسية يف إجراءات .2

 لحامية االرسار التجارية واملعلومات الرسية، ما مل يتفق األطراف عىل غري ذلك.

 : اإلعفاء من املسؤولية38املادة 
 

مسؤوالً  8، وأي محكم تم تعيينه مبوجب املادة 8تم تعيينه مبوجب املادة  وال املسؤول اإلداري وأي محكم أمور مستعجلة هيئة التحكيم ال يكون أعضاء
أي عمل أو إغفال يتعلّق بالتحكيم الذي يجري يف ظل هذه القواعد، باستثناء الحاالت التي يكون حد املسؤولية محظورا مبوجب عن  طرفتجاه أي 

ملحكمني، أو املسؤول االداري باالدالء بأن يدلوا بأى ترصيح بشأن التحكيم، وانه يحرض عىل القانون املطبق.  يوافق االطراف انه ال يوجد أى إلتزام عىل ا
 أي طرف االستعانة بأي من هؤالء االشخاص كطرفا أو شاهد يف أي اجراءات قضائية أؤ غريها تتعلق مبوضوع التحكيم. 

 
 : تفسري القواعد39املادة 

 
هذه القواعد  أن تفّرس وتطبّق 8، وأي محكم للدمج تم تعيينه مبوجب املادة 6جلة تم تعيينه مبوجب املادة عىل هيئة التحكيم وأي محكم لالمور املستع

 عىل املسؤول اإلداري تفسري وتطبيق كل القواعد األخرى.و بصالحيتهم وواجباتهم. طاملا أنها تتعلّق 
 

 االجراءات املستعجلة الدولية
 

 : نطاق اإلجراءات املستعجلةE–1املادة 

 .1)4هذه اإلجراءات املستعجلة هي تكملة لقواعد التحكيم الدويل وفقاً ملا ذكر يف املادة (
 

 : املذكرات التفصيليةE-2املادة 
 

التي لة املتاحة و يجب عىل األطراف أن يقدموا مذكرات تفصيلية توضح الوقائع، والدعاوى، والدعاوى املقابلة، واملقاصة، والدفوع، باإلضافة إىل جميع األد
تابية وذلك ينوي ذلك الطرف االستناد إليها  يف إشعار التحكيم والرد. ويقوم املحكم بإصدار أمر إجرايئ يشمل جدول زمني من أجل إمتام أي مذكرات ك

 بالتشاور مع األطراف. 
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 االجتامع اإلداري :E-3املادة 

احالة النزاع وذلك ملناقشة كيفية تطبيق تلك اإلجراءات، واختيار املحكم، و يجوز للمسؤول االداري أن يدير اجتامع اداري مع األطراف ومن ميثلهم 
 للوساطة، وأي مسائل إدارية أخرى.

 
 : االعرتاض عىل تطبيق االجراءات املستعجلةE-4املادة 

 
املستعجلة من عدمه، وذلك كله رهن  إذا تم تقديم االعرتاض قبل تعيني املحكم، يجوز للمسؤول االداري إتخاذ القرار يف خصوص تطبيق تلك االجراءات

 عالقة.الصالحية املحكم إلصدار قرار نهايئ يف هذا الخصوص. ويجب عىل املحكم أن يأخذ باالعتبار القيمة املتنازع عليها وأي ظروف أخرى ذات ال
 

 : التغيري يف الدعوى او الدعوى املقابلةE-5املادة 
 

دوالر  250.000وى املقابلة الخاصة به، بعد تقديم الدعاوي االبتدائية  والدعاوى املقابلة، ليك تتعدى يف حال قيام طرف ما بتعديل الدعوى أو الدع
و ما مل يحدد امرييك دون احتساب فوائد وتكاليف تحكيم، تستمر إدارة هذه القضية وفقاً لتلك االجراءات املستعجلة ما مل يتفق األطراف عىل غري ذلك ا

حكم خالف ذلك. وبعد تعيني املحكم، لن يسمح بتقديم دعوى جديدة أو مختلفة، أو أي دعوى مقابلة أو مقاصة أو تعديل املسؤول االداري أو امل
 للقيمة املبالغ إال مع موافقة املحكم.

 : تعيني ومؤهالت املحكمE-6املادة 
 

متشابهة  بأسامء مقرتحة لخمسة محكمني. ويجوز لألطراف االتفاق يتم تعيني محكم واحد كام ييل: يقدم املسؤول االداري لكل طرف بالتزامن قوائم 
عىل محكم من تلك القامئة و من ثم يقوموا بإخطار املسؤول االداري بذلك. يف حال عجز األطراف عن االتفاق عىل محكم، يجوز لكل طرف شطب 

ويف  خ ارسال القامئة إىل األطراف. ليسمن الرضوري أن يتبادل األطراف القوائم.أيام من تاري 10اسمني اثنني من القامئة واعادتها إىل املسؤول االداري خالل 
تعذر عىل املحكمني املقبولني تويل املهام، او إذا تعذر، ألي سبب آخر، تعيني أي من املحكمني من إذا  أواملحكمني حال مل يتفق األطراف عىل أي من 

ً بتعيني املحكم إىل األطراف القوائم املقدمة، عندئذ يجوز للمسؤول االداري ا لتعيني دون تقديم أي قوائم اضافية.  ويسلم املسؤول اإلداري إخطارا
 باإلضافة إىل أي مسائل مفصح عنها.

 : اجتامع وأمر إجرايئ E -7املادة

ري ملناقشة اإلجراء وتحديد موعد بعد تعيني املحكم، يجوز للمحكم تحديد اجتامع اجرايئ يكون عرب الهاتف مع األطراف وممثليهم واملسؤول اإلدا
 يوماً من تعيينه، يجب عىل املحكم أن يصدر أمر اجرايئ. 14للقضية. وخالل 

 : إجراءات مبذكرات مكتوبةE-8املادة 

ً من تاريخ األمر اإلجرايئ ما مل يحدد املحكم غري  60يف االجراءات التي تتم مبذكرات مكتوبة يجب تقديم جميع املذكرات خالل  ذلك، . ويجوز يوما
 للمحكم طلب جلسة استامع شفهية عند الرضورة.

 اجراءات جلسة اجتامع الشفهية :E-9املادة 

تجري يف االجراءات املعجلة  التي تتضمن جلسة استامع شفهية، عىل املحكم تحديد التاريخ والوقت واملكان للجلسة. يجب عىل جلسة االستامع ان 
ر االجرايئ اال اذا رأى املحكم انه من الرضوري متديد تلك املدة. قد تجري جلسات االستامع وجهاً لوجه أو عرب الفيديو يوما من تاريخ صدور االم 60خالل 

ن ال أو وسائل اخرى مناسبة وفقا ملا يقرره املحكم. عموما، لن يكون هناك نص أو سجل. ألي طرف يرغب أن يحصل عىل سجل عليه ترتيب ذلك. يجب ا
 وم واحد ما مل يحدد خالف ذلك املحكم. يجب من املسؤول اخطار االطراف فبل موعد الجلسة. تتجاوز الجلسة ي

 : حكم التحكيمE -10املادة
 

ً عىل األكرث من تاريخ إنهاء جلسة  30كتابة وتكون نهائية وملزمة لجميع األطراف. يجب عىل حكم التحكيم أن يصدر خالل  التحكيم تصدر أحكام يوما
 سؤول االداري غرياالستامع أو الوقت املحدد من أجل املذكرات املكتوبة الختامية، ما مل يتفق األطراف عىل غري ذلك، أو ما مل يوضح القانون أو يقرر امل

 ذلك.

 الرسوم اإلدارية
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