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مقدمة القواعد

نبذة عن المركز 
مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي )“مركز القاهرة” . 1

وقد  الربح.  إلى  تهدف  ال  مستقلة  دولية  منظمة  “المركز”(  أو 
القانونية  المنظمة  مظلة  تحت   1979 عام  المركز  إنشاء  تم 
لقرارها  إعمااًل  )“المنظمة”( )1(  وإفريقيا  آسيا  لدول  االستشارية 
مراكز  بإنشاء   1978 عام  بالدوحة  المنعقدة  بجلستها  الصادر 

إقليمية للتحكيم التجاري الدولي في آسيا وإفريقيا.
في عام 1979، أبرم اتفاق بين المنظمة وبين الحكومة المصرية . 2

وبموجب  تجريبية.  سنوات  ثالث  لمدة  القاهرة  مركز  إلنشاء 
في  المصرية  الحكومة  وبين  المنظمة  بين  أبرمت  اتفاقات الحقة 
عمل  استمرار  على  االتفاق  تم  و1986و1989   1983 أعوام 
بشكل  استمراره  وبانتهائهما  متماثلتين  إضافيتين  لمدتين  المركز 

دائم.
وفقاً التفاق المقر المبرم بين المنظمة وبين الحكومة المصرية في . 3

عام 1987، تم اعتماد مركز القاهرة كمنظمة دولية، كما تم منح 
المركز وفروعه كافة االمتيازات والحصانات التي تكفل استقاللية 

القيام بوظائفه.)2(

  يقع المركز الرئيسي لهذه المنظمة في نيودلهي بالهند. وقد تأسست عام 1956 كإحدى نتائج   )1(
مؤتمر باندونغ الذي عقد عام 1955 في باندونغ بإندونيسيا، حيث كانت هذه المنظمة تعرف 
إبتداًء باسم اللجنة القانونية االستشارية لدول آسيا وإفريقيا، وذلك حتى يونيو 2001 عندما 
تم تغيير اسمها إلى المنظمة القانونية االستشارية لدول آسيا وإفريقيا. وتضم المنظمة حالياً 
47 دولة عضو من بين أكبر دول آسيا وإفريقيا وهي: جمهورية مصر العربية؛ البحرين؛ 
الشعبية  كوريا  جمهورية  قبرص؛  الكاميرون؛  بوتسوانا؛  السالم؛  دار  بروناي  بنجالديش؛ 
اليابان؛  إيران اإلسالمية؛  العراق؛ جمهورية  اندونيسيا؛  الهند؛  الديمقراطية؛ جامبيا، غانا؛ 
األردن؛ كينيا؛ الكويت؛ لبنان؛ ليبيا؛ ماليزيا؛ موريشيوس؛ منغوليا؛ مينمار؛ نيبال؛ نيجيريا؛ 
سلطنة عمان؛ باكستان؛ جمهورية الصين الشعبية؛ قطر؛ جمهورية كوريا؛ المملكة العربية 
السعودية؛ سيراليون؛ السنغال؛ سنغافورة؛ الصومال؛ جنوب أفريقيا؛ سري النكا؛ فلسطين؛ 
السودان؛ سوريا؛ تنزانيا؛ تايالند؛ تركيا؛ أوغندا؛ اإلمارات العربية المتحدة؛ والجمهورية 

اليمنية.
  لمزيد من المعلومات عن هذا االتفاق وعن المركز وأنشطته، يمكن زيارة موقع المركز   )2(

  www.crcica.org  التالي على الشبكة الدولية

http://www.crcica.org
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الهيكل التنظيمي
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز على الوجه اآلتي:

مجلس المحافظين )“المجلس”( الذي يضم بعض أبرز الخبراء من . 1
إفريقيا وآسيا وغيرهما.)3(

مدير المركز )“المدير”(.. 2
اللجنة االستشارية للمركز )“اللجنة االستشارية”( وتشكل من بين . 3

أعضاء المجلس باإلضافة إلى نخبة أخرى من الخبراء من إفريقيا 
في  عليها  المنصوص  االختصاصات  وتتولى  وغيرهما،  وآسيا 

الئحة اللجنة االستشارية المرفقة بملحق هذه القواعد.

قواعد تحكيم المركز
يطبق مركز القاهرة منذ إنشائه قواعد التحكيم الخاصة بلجنة األمم . 1

وافقت  التي  )“األونسيترال”(  الدولي  التجاري  للقانون  المتحدة 
عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب القرار رقم 98/31 
القواعد مع  المركز هذه  اعتمد  بتاريخ 15 ديسمبر 1976. وقد 

إجراء بعض تعديالت طفيفة.
أعوام 1998 . 2 في  به  الخاصة  التحكيم  قواعد  بتعديل  المركز  قام 

و2000 و2002 و2007،)4( وذلك حرصاً على استمرار تلبية 
احتياجات مستخدمي هذه القواعد ولمواكبة أفضل الممارسات في 

مجال التحكيم الدولي المؤسسي.
تحكيم . 3 قواعد  إلى  القاهرة  لمركز  الحالية  التحكيم  قواعد  تستند 

األونسيترال في صيغتها المعدلة عام 2010، مع بعض تعديالت 
وسلطة  تحكيمية  كمؤسسة  المركز  دور  أساساً  اقتضاها  طفيفة 

تعيين.)5(

لمزيد من المعلومات عن تشكيل واختصاصات مجلس محافظي المركز، يمكن اإلطالع على   )3(
الئحته المتاحة على الرابط التالي:

https://www.crcica.org/bylaws/cr_bl_bot_ar.pdf
من  واألول  يناير 1998  من  األول  من  اعتباراً  المفعول  سارية  التعديالت  هذه   أصبحت   )4(
أكتوبر 2000 و21 نوفمبر 2002 واألول من يونيو 2007، على التوالي. القواعد المعدلة 

في عام 2007 متاحة على الرابط التالي:
https://www.crcica.org/rules/arbitration/cr_prev_arb_rules_ar.pdf

النسخ السابقة األخرى من القواعد متاحة عند الطلب.  
 تسري قواعد تحكيم األونسيترال في صيغتها المعدلة عام 2010 اعتباراً من 15 أغسطس   )5(

2010، وهي متاحة على الرابط التالي :
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-
revised/arb-rules-revised-a.pdf
وتسري قواعد تحكيم مركز القاهرة الحالية اعتباراً من األول من مارس 2011، وهي متاحة   

على الرابط التالي: 
https://www.crcica.org/rules/arbitration/cr_arb_rules_ar.pdf.

http://www.crcica.org/bylaws/cr_bl_bot_ar.pdf
http://www.crcica.org/rules/arbitration/cr_prev_arb_rules_ar.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
http://www.crcica.org/rules/arbitration/cr_arb_rules_ar.pdf


٩ مقدمة القواعد

الخدمات التي يقدمها المركز
يشمل نطاق الخدمات المقدمة من مركز القاهرة ما يلي:

البديلة . 1 الوسائل  إلى  باإلضافة  والدولية  المحلية  التحكيمات  إدارة 
لحسم المنازعات تحت رعايته.

تقديم خدمات التحكيم المؤسسي وفقاً لقواعده أو أي قواعد أخرى . 2
يتم االتفاق عليها بين األطراف.

تقديم المشورة إلى أطراف المنازعات.. 3
اإلقليم . 4 في  المنازعات  لحسم  البديلة  والوسائل  التحكيم  تشجيع 

الدولية  والندوات  المؤتمرات  تنظيم  طريق  عن  األفروآسيوي 
وكذلك نشر األبحاث التي تخدم المجتمعين القانوني والتجاري.

من . 5 غيره  مع  بالتعاون  عمل  وورش  تدريبية  برامج  تنظيم 
والكوادر  الدوليين  المحكمين  إلعداد  والمنظمات  المؤسسات 

القانونية من اإلقليم األفروآسيوي.
تلك . 6 خاصة  وبصفة  األخرى  التحكيم  مؤسسات  مع  التنسيق 

الموجودة في اإلقليم وتقديم المساعدة إليها.
تقديم المساعدة الفنية واإلدارية في دعاوى التحكيم غير المؤسسي . 7

بناء على طلب األطراف.
تقديم المشورة والمساعدة في مجال تنفيذ وترجمة أحكام التحكيم.. 8
إجراء الدراسات واألبحاث األكاديمية والتطبيقية.. 9

إنشاء مكتبة شاملة متخصصة في التحكيم والوسائل البديلة لحسم . 10
المنازعات.

فروع المركز والمؤسسات المنشأة تحت مظلته
في يوليو 1990 تم إنشاء معهد التحكيم واالستثمار تحت مظلة المركز. 
وفي يناير1991 تم إنشاء جمعية المحكمين العرب واألفارقة في مصر 
تحت مظلة المركز. وفي أكتوبر 1992 تم إنشاء فرع المركز للتحكيم 
االتحاد  إنشاء  تم   1997 نوفمبر  وفي  اإلسكندرية.  بمدينة  البحري 
العربي للتحكيم الدولي تحت مظلة المركز وبمقره. وفي فبراير 1999 
تم إنشاء فرع تحت مظلة المركز للمجمع الملكي البريطاني للمحكمين 
الدوليين بلندن. وفي يونيو 2001 تم إنشاء مركز اإلسكندرية للتحكيم 
مركز  إنشاء  تم  أغسطس 2001  وفي  القاهرة.  لمركز  كفرع  الدولي 
تم   2003 فبراير  وفي  القاهرة.  لمركز  كفرع  والمصالحة  الوساطة 
معهد  فرع   - )ميدلي(  القانون  لتطوير  األوسط  الشرق  معهد  إنشاء 
تم   2004 فبراير  وفي  المركز.  مظلة  تحت  بالقاهرة  الدولي  القانون 
إنشاء مركز بورسعيد للتحكيم التجاري والبحري كفرع لمركز القاهرة.
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قائمة المحكمين والخبراء الدوليين
تتضمن  الدوليين  والخبراء  للمحكمين  بقائمة  القاهرة  مركز  يحتفظ 
من  العديد  القائمة  وتشمل  العالم.  أنحاء  جميع  من  بارزة  شخصيات 
المنازعات  ألطراف  واسعة  فرصة  يتيح  مما  المتنوعة  التخصصات 
الختيار محكميهم وخبرائهم طبقاً لطبيعة النزاع. وال تكون األطراف 
ملزمة باختيار محكميهم أو خبرائهم من هذه القائمة، بينما يلتزم المركز 

بها عند ممارسته لمهامه كسلطة تعيين طبقاً لقواعده. 
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الفصل األول - أحكام متهيدية

المادة 1
نطاق التطبيق

بينهم من منازعات . 1 ينشأ  ما  إحالة  كتابة على  اتَّفَق األطراُف  إذا 
بشأن عالقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم 
وفقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي 
مع  القواعد،  لهذه  وفقاً  عندئذ  المنازعات  هذه  تحسم  )“القواعد”( 

مراعاة أية تعديالت قد يَتَّفق عليها األطراف كتابةً.
إذا اتفق األطراف على فض منازعاتهم عن طريق التحكيم وفقاً . 2

لهذه القواعد، فيعتبر أنهم قد أخضعوا هذه المنازعات لتلك القواعد 
اإلتفاق على غير  يتم  لم  ما  التحكيم،  إجراءات  بدء  السارية عند 

ذلك.
تسري هذه القواعد على التحكيم ما لم يوجد تعارض بين قاعدة . 3

فيها وبين نص من نصوص القانون واجب التطبيق على التحكيم 
مما ال يجوز لألطراف اإلتفاق على مخالفته، إذ تكون الغلبة عندئذ 

لهذا النص. 

المادة 2
اإلخطار وحساب املواعيد 

يجوز تسليم اإلخطار، ويشمل ذلك كل إخطار أو رسالة أو اقتراح، . 1
بأي وسيلة اتصال تتضمن أو تسمح بوجود سجل إلرساله.

هيئة . 2 أذنت  أو  بشكل خاص  الغرض  لهذا  عنواناً  إذا حدد طرف 
التحكيم باإلعالن عليه، يتم تسليم أي إخطار إلى هذا الطرف في 
ذلك العنوان، ويُعتبر اإلخطار قد تم تسليمه إذا ُسلم على هذا النحو. 
أو  الفاكس  مثل  اإللكترونية،  بالوسائل  اإلخطار  تسليم  يجوز  وال 
البريد اإللكتروني، إال إلى عنواٍن محدد أو مصرح به على النحو 

سالف الذكر.
إذا لم يُحدد هذا العنوان أو تأذن به هيئة التحكيم، يعتبر أي إخطار . 3

قد تم تسلمه:
إذا تم تسليمه إلى المرَسل إليه شخصياً.أ  - 

إقامته ب  -  محّلِ  أو  إليه  المرَسل  عمل  َمقّرِ  في  تسليمه  تم  إذا 
المعتاد أو عنوانه البريدي.
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جهود . 4 بذل  بعد   3 أو   2 للفقرتين  وفقاً  اإلخطار  تسليم  تعذَّر  إذا 
معقولة يعتبر اإلخطار قد تم تسلمه إذا أرِسل برسالة مسجلة أو 
آخر مقِر عمل  إلى عنوان  للتسليم  تَُوفُِّر سجالً  وسيلة أخرى  أّيِ 
معروف أو َمَحّلِ اإلقامة المعتاد أو العنوان البريدي للمرسل إليه.

يُعتَبَُر اإلخطار قد تم تسلمه يوم تسليمه وفقاً للفقرات 2 أو 3 أو . 5
4. ويُعتَبَُر اإلخطار الُمرَسُل بالوسائل اإللكترونية قد تم تسلمه في 

يوم وصوله إلى العنوان اإللكتروني للمرَسل إليه.
يبدأ سريان أي ميعاد بمقتضى هذه القواعد من اليوم التالي لتاريخ . 6

من  األخير  اليوم  كان  وإذا  السابقة.  للفقرة  وفقاً  اإلخطار  استالم 
َمقّرِ  أو  إقامة  الميعاد ُعطلة رسمية أو عطلة عمل في محّلِ  هذا 
عمل المرسل إليه، امتد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل يلي انتهاَء 
أو  الرسمية  العطالت  أيام  الميعاد  حساب  في  وتدخل  العطلة. 

عطالت العمل التي تقع خالله.

المادة ٣
إخطار التحكيم

البدء . 1 يعتزمون،  أو  يعتزم،  الذي  األطراف،  أو  الطرُف،  يودع 
في إجراءات التحكيم )يُطلق عليه أو عليهم فيما يلي “اُلمدَِّعي”( 
لدى المركز إخطاراً بالتحكيم ويقوم المركز بإرساله إلى الطرف 
“اُلمدََّعى  يلي  فيما  عليهم  أو  عليه  )يُطلق  األخرى  األطراف  أو 

عليه”(.
عليه . 2 المّدَعى  تسلم  تاريخ  من  بدأت  قد  التحكيم  إجراءاُت  تُعتَبَُر 

إلخطار التحكيم، ما لم يتفق األطراف على غير ذلك.
يجب أن يشتمل إخطار التحكيم على ما يلي:. 3

طلب إحالة النزاع إلى التحكيم.أ  - 
أسماء األطراف وبياناِت االتصال بهم.ب  - 
تحديد إتفاق التحكيم الذي يتم اإلستناد إليه. 	  - 
بيان العقد أو األداة القانونية التي نشأ عنها أو تعلق بها النزاع، د  - 

أو تقديم وصف موجز للعالقة ذات الصلة في حالة عدم توافر 
العقد أو األداة القانونية.

هـ  -  وصف موجز للدعوى وبيان بقيمتها إن وجد.
و  -  الطلبات.

لم  إذا  ومكانه،  التحكيم  ولغة  المحكَّمين  عدد  بشأن  اقتراح  ز  -  
يسبق لألطراف االتفاق على ذلك.

ح  -  صورة من إتفاق التحكيم وكذلك صورة من العقد أو أي أداة 
قانونية أخرى نشأ عنها النزاع.
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يجوز أن يشتمل إخطار التحكيم أيضا على ما يلي:. 4
في أ  -  إليه  المشار  النحو  على  فرد  محكَّم  تعيين  بشأن  اقتراح 

الفقرة 2 من المادة 8.
إخطار بشأن تعيين المحكَّم المشار إليه في المادة 9 أو المادة ب  - 

.10
في حالة عدم استيفاء المدعي ألي من البيانات الواردة في الفقرة . 5

3 من هذه المادة، يجوز للمركز أن يطالبه بإستيفاء تلك البيانات.
ال يحول أي خالف يتعلق بمدى كفاية إخطار التحكيم دون تشكيل . 6

هيئة  بواسطة  نهائياً  الخالف  هذا  في  الفصل  ويتم  التحكيم،  هيئة 
التحكيم.

المادة ٤
الرد على إخطار التحكيم

التحكيم خالل . 1 على إخطار  المركز رداً  المدعى عليه لدى  يودع 
30 يوماً من تاريخ استالم إخطار التحكيم، ويقوم المركز بإرساله 
الرد على  يشتمل  أن  ويجب  األخرى.  األطراف  أو  الطرف  إلى 

إخطار التحكيم على ما يلي:
اسم وبياناِت االتصال بالمدعى عليه.أ  - 

الرد على المعلومات الواردة في إخطار التحكيم، وفقاً للبنود ب  - 
من )	( إلى )ز( من الفقرة 3 من المادة 3.

يجوز أن يشتمل الردُّ على إخطار التحكيم أيضا على ما يلي:. 2
 أيَّ دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها طبقاً أ  - 

للقواعد.
 اقتراح بشأن تعيين محكَّم فرد على النحو المشار إليه في ب  - 

الفقرة 2 من المادة 8.
أو 	  -   9 المادة  في  إليه  المشار  المحكَّم  تعيين  بشأن  إخطار   

المادة 10.
بالحق د  -  المتعلقة  الطلبات  أو  المقابلة  للطلبات  موجز   وصف 

الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة، إن وجدت، على 
يطلب  وبما  بقيمتها  بياناً  األحوال،  بحسب  ذلك،  يتضّمن  أن 

الحكم به.
عليه  الُمدََّعى  أقام  ما  إذا   3 للمادة  وفقاً  بالتحكيم  إخطار  هـ  -  

دعوى على طرف آخر في اتفاق التحكيم غير الُمدَِّعي.
في حالة عدم استيفاء المدعى عليه ألي من البيانات الواردة في . 3

تلك  بإستيفاء  يطالبه  أن  للمركز  يجوز  المادة،  هذه  من   1 الفقرة 
البيانات.
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على . 4 الرد  عليه  المدعى  إرسال  بعدم  يتعلق  أي خالف  يحول  ال 
إخطار التحكيم، أو بعدم كفاية هذا الرد أو التأخر في إرساله، دون 
تشكيل هيئة التحكيم، ويتم الفصل في هذا الخالف نهائياً بواسطة 

هيئة التحكيم.

المادة ٥
النيابة واملساعدة

أو أكثر للنيابة عنه أو لمساعدته.  يجوز أن يختار كِل طرف شخصاً 
يجب  كما  المركز،  إلى  األشخاص  هؤالء  وعناوين  أسماُء  وتُرَسُل 
أو  النيابة  لغرض  االختيار هو  هذا  كان  إذا  ما  الرسالة  هذه  تحدد  أن 
لهيئة  يجوز  األطراف،  أحد  عن  شخص  نيابة  حالة  وفي  المساعدة. 
من  أّيٍ  طلب  على  بناًء  أو  نفسها  تلقاء  من  وقت،  أّيِ  في  التحكيم، 
األطراف، أن تطلب تقديَم ما يُثبُِت السلطة الممنوَحة لمن ينوب عن أي 

من األطراف، وذلك وفقاً لما تحدده هيئة التحكيم.

المادة ٦
عدم املضي يف إجراءات التحكيم

يجوز للمركز بعد موافقة اللجنة االستشارية أن يقرر عدم المضي في 
إجراءات التحكيم إذا تبين له من ظاهر األوراق عدم اختصاصه بنظر 

النزاع. 
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المادة ٧
عدد احملكمني

إذا لم يتفق األطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خالل . 1
أن  التحكيم على  إخطار  عليه  اُلمدََّعى  تسلُّم  تاريخ  من  يوماً   30

يعهد بالتحكيم لمحكٌَّم واحد فقط، وجب تعيين ثالثة محكمين.
ومع ذلك، إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 دون . 2

أن ترد األطراف األخرى على اقتراح أحد األطراف بتعيين محكم 
محكم  تعيين  من  المعنية  األطراف  أو  الطرف  يتمكن  ولم  فرد 
للمادة 9 أو المادة 10، يجوز للمركز، بناء على طلب  ثان وفقاً 
أحد األطراف، أن يعين محكماً فرداً طبقاً لإلجراءات المنصوص 
في ضوء  مناسباً  ذلك  إذا رأي   8 المادة  الفقرة 3 من  في  عليها 

ظروف القضية. 

المادة ٨
مني )املواد من ٨ إىل 10( تعيني احملكَّ

التحكيم . 1 هيئة  لتشكيل  آخر  إجراء  على  اإلتفاق  لألطراف  يجوز 
غير اإلجراء المنصوص عليه في هذه القواعد. ومع ذلك، إذا لم 
يتم تشكيل هيئة التحكيم خالل المدة المتفق عليها بين األطراف، 
أو خالل 30 يوماً من تاريخ استالم المركز طلب التعيين من أحد 
األطراف، في حالة عدم اتفاقهم على مدة، يتم التعيين وفقاً للمواد 

من 8 إلى 10 من هذه القواعد.
في حالة اتفاق األطراف على تعيين محكم فرد وانقضى30 يوماً . 2

من تاريخ تسلُّم جميع األطراف األخرى اقتراحاً بتعيين محكَّم فرد 
دون أن يتوصل األطراف إلى اتفاق عليه، يتولى المركز تعييَن 

المحكَّم الفرد بناًء على طلب أحد األطراف.
يعين المركز الُمحكََّم الفرد في أسرع وقت ممكن. ويتم هذا التعيين . 3

وفقاً لإلجراءات التالية، وذلك ما لم يتفق األطراف على استبعاد 
أن  تقديرية  سلطة  من  له  بما  المركز  يرى  أو  اإلجراءات،  هذه 

اتباعها غير مناسب للقضية:
يرسل المركز إلى كل طرف نسخةً متطابقة من قائمة تتضّمن أ  - 

ثالثة أسماء على األقل. 
يعيد كل طرف القائمة إلى المركز خالل 15 يوماً من تاريخ ب  - 
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تَسلُّمها بعد شطب االسم أو األسماء التي يعترض عليها وترقيم 
األسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله.

بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة، يعين المركز 	  - 
في  األطراف  اعتمدها  التي  األسماء  بين  من  الفرد  الُمحكََّم 
الذي  األفضلية  ترتيب  مراعاة  مع  إليه،  أعيدت  التي  القوائم 

أوضحه األطراف.
إذا تَعذََّر لسبب ما تعييُن المحكَّم الفرد باتباع هذه اإلجراءات، د  - 

جاز للمركز أن يمارس سلطته التقديريَة في تعيينه.
يراعي المركز، وهو بصدد تعيين المحكم الفرد، اإلعتبارات التي . 4

بعين  يأخذ  وأن  ومحايد،  مستقل  محكم  تعيين  ضمان  شأنها  من 
اإلعتبار أنه من المستحسن أن يكون هذا المحكم من جنسية غير 

جنسية أحد أطراف النزاع، في حالة اختالف جنسياتهم.
وفي جميع األحوال، يجوز للمركز بعد موافقة اللجنة اإلستشارية . 5

المحكم  هذا  استيفاء  عدم  حالة  في  محكم  أي  تعيين  يرفض  أن 
للشروط القانونية أو اإلتفاقية أو في حالة عدم التزامه في السابق 
بواجباته طبقاً لهذه القواعد، وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا المحكم 

وألطراف الدعوى إلبداء وجهات نظرهم.

المادة ٩
 

عندما يراد تعييُن ثالثة محكَّمين، يعين كل طرف ُمحكَّماً، ويعين . 1
الذي  وهو  الثالث،  الُمحكََّم  النحو  هذا  على  اُلمعيَّنان  المحكَّمان 

يتّولى رئاسة هيئِة التحكيم.
إذا قام أحد األطراف بإخطار الطرف اآلخر بتعيين محكم ولم يقم . 2

هذا الطرف األخير، خالل 30 يوماً من تاريخ تسلُّمه اإلخطار، 
تعيين  المركز  يتولى  عينه،  الذي  بالمحكَّم  األول  الطرف  بإبالغ 

المحكم الثاني بناء على طلب الطرف األول.
أن . 3 دون  الثاني  المحكَّم  تعيين  تاريخ  من  يوماً   30 انقضى  إذا 

يتفق المحكَّمان على تعيين المحكَّم الرئيس، يتولى المركز تعيين 
الفرد  المحكم  بها  يعين  التي  اإلجراءات  ذات  بإتباع  المحكَّم  هذا 

بمقتضى المادة 8.

المادة 10
 

ألغراض الفقرة 1 من المادة 9، عندما يُراد تعيين ثالثة محكَّمين . 1
األطراف  يقوم  عليها  المدعى  أو  المدعية  األطراف  تعدُّد  عند 
دون مجتمعين، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، بتعيين  المتعّدِ
لتعيين  أخرى  وسيلة  على  األطراف  يتفق  لم  ما  وذلك  محكَّم، 

المحكمين.
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من . 2 عدد  من  التحكيم  هيئة  تُشكَّل  أن  على  األطراف  اتَّفق  إذا 
المحكَّمين غير واحد أو ثالثة، يتم تعيين المحكمين وفقاً للطريقة 

التي اتفق عليها األطراف.
المادة، . 3 لهذه  وفقاً  التحكيم  هيئة  تشكيل  من  التمكُّن  عدم  حال  في 

يتولى المركز، بناًء على طلب أحد األطراف، تشكيل هيئِة التحكيم 
أو  يعين  وأن  سابق  تعيين  أيَّ  إلغاء  الحالة  هذه  في  له  ويجوز 
يعيد تعيين جميع المحكَّمين، وأن يعين أحدهم ليكون رئيساً لهيئة 

التحكيم.

المادة 11
اإلفصاح وعزل ورد احملكمني )املواد من 11 إىل 13(

أية ظروف . 1 عن  يفصح  أن  محكماً  ليكون  يرشح  من  على  يجب 
أو  حيدته  حول  يبررها  ما  لها  شكوك  إثارة  شأنها  من  يكون  قد 
استقالله. ويجب على المحكم منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم 
اإلفصاح دون تأخير عن مثل هذه الظروف. ويفسر أي شك فيما 
يتعلق بمدى وجوب اإلفصاح عن واقعة أو ظرف أو عالقة في 

صالح وجوب اإلفصاح.
على . 2 ويجب  للمهمة.  بقبوله  إال  المحكم  تعيين  إجراءات  تتم  ال 

المحكم، حال قبوله مهمة التحكيم، أن يقدم خالل أسبوع من تاريخ 
إخطاره بالترشيح إقراراً مكتوباً يؤكد بموجبه حيدته واستقالله.)1(

على المحكم تجنب إجراء إتصاالت منفردة مع أي من األطراف . 3
إبالغ  المحكم  على  يتعين  ذلك  حدوث  حالة  وفي  التحكيم،  بشأن 

باقي األطراف والمحكمين بمضمون ما تم من إتصاالت.
على المحكم أن يتجنب أي تصرف أو سلوك يكون من شأنه إعاقة . 4

المداولة أو تعطيل الفصل في النزاع.

المادة 12
 

استحالة  في حالة وجود  أو  بمهمته  المحكمين  أحد  قيام  في حالة عدم 
قانونية أو فعلية تحول دون القيام بها، أو في حالة تعمده تعطيل البدء 
أو السير في إجراءات التحكيم، يجوز عزل هذا المحكم بناء على طلب 
محايدة  خاصة  ثالثية  لجنة  من  قرار صادر  وبموجب  األطراف  أحد 
ومستقلة تشكل بواسطة المركز من بين أعضاء اللجنة اإلستشارية ،)2( 
وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا المحكم والطرف أو األطراف األخرى 

إلبداء وجهات نظرهم في هذا الشأن.

الحيدة واإلستقالل طبقاً  التحكيم وإعالن  إقرار قبول مهمة  المحكمين  إلى  المركز    يرسل   )1(
للمادة 11.

اللجنة  الئحة  من  والثامنة  الثالثة  المادتان  تنظمه  الثالثية  اللجنة  تلك  وقرارات  تشكيل      )2(
االستشارية.
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المادة 1٣
 

ُرها . 1 يجوز رد أّيِ محكَّم إذا ُوجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يُبّرِ
بشأن حيدته أو استقالله.

لم . 2 ألسباب  إال  عينه  الذي  المحكَّم  يرد  أن  طرف  ألّيِ  يجوز  ال 
يتبينها إال بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يودع لدى المركز إخطاراً . 3
بطلب الرد خالل 15 يوماً من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم 
أو خالل 15 يوماً من تاريخ علمه بالظروف المبررة للرد، على 

أن يتضمن اإلخطار أسباب الرد.
وباقي . 4 رده  المطلوب  والمحكَّم  األطراف  يخطر  المركز  جميع 

المحكمين بطلب الرد.
األطراف . 5 لجميعِ  يجوز  محكَّم،  رد  األطراف  أحد  يطلب  عندما 

الموافقة على عزله، كما يجوز للمحكم بعد تقديم طلب رده التنحي 
عن نظر الدعوى، وال تُعتبر هذه الموافقُة أو هذا التنّحي إقراراً 

ضمنياً بصحة األسباب التي يستند إليها الرد.
إذا انقضى 15 يوماً من تاريخ اإلخطار بطلب الرد دون أن يوافق . 6

جميع األطراف على عزل المحكم المطلوب رده أو لم يتنح هذا 
األخير عن نظر الدعوى، جاز للطرف طالب الرد اإلستمرار في 
إجراءات الرد. وفي هذه الحالة، يتم الفصل نهائياً في طلب الرد 
بموجب قرار صادر من لجنة ثالثية خاصة محايدة ومستقلة تشكل 

بواسطة المركز من بين أعضاء اللجنة اإلستشارية .)3(

المادة 1٤
تبديل احملكم

مع مراعاة أحكام الفقرة 2، إذا اقتضى األمر تبديل أحد المحكَّمين . 1
أثناء سير إجراءات التحكيم، يُعيَُّن ُمحكٌَّم بديل بإتباع اإلجراءات 
واجبة  كانت  والتي  إلى 11   8 المواد من  في  المنصوص عليها 
اإلجراء  هذا  ويتبع  تبديله.  الجاري  المحكم  تعيين  على  التطبيق 
المحكم  تعيين  عملية  أثناء  األطراف،  أحُد  يتمكن  لم  وإن  حتى 
في  اإلشتراك  أو  التعيين  في  حقه  ممارسة  من  تبديله،  المراد 

التعيين.
إذا رأى المركز، بناء على طلب أحد األطراف وفي ظل الظروف . 2

اإلستثنائية للقضية، أن هناك ما يبرر حرمان أحد األطراف من 
الفرصة  إتاحة  بعد  للمركز،  يجوز  بديل،  محكم  تعيين  في  حقه 

اللجنة  الئحة  من  والثامنة  الثالثة  المادتان  تنظمه  الثالثية  اللجنة  تلك  وقرارات  تشكيل      )3(
االستشارية.
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موافقة  وبعد  نظرهم  وجهات  إلبداء  المحكمين  ولباقي  لألطراف 
يصرح  أن  أو  البديل  المحكم  يعين  أن  إما  االستشارية،  اللجنة 
لباقي المحكمين، بعد قفل باب المرافعة، باالستمرار في التحكيم 

وإصدار أي قرار أو حكم تحكيم.

المادة 1٥
إعادة مساع املرافعات يف حالة تبديل حمكم

في حالة تبديل أحد المحكمين، يجب أن تعقد جلسة مرافعة شفهية واحدة 
على األقل في حضور المحكم البديل.

المادة 1٦
اإلعفاء من املسئولية

المجلس  أعضاء  أو  موظفوه  أو  المركز  أو  المحكمون  يكون   ال 
أو اللجنة اإلستشارية أو أي شخص تعينه هيئة التحكيم مسئولين تجاه 
أي شخص عن أي فعل أو امتناع يتعلق بالتحكيم، وذلك فيما عدا حالة 

الخطأ العمدي.
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المادة 1٧
أحكام عامة

التحكيم . 1 ممارسة  التحكيم  لهيئة  القواعد،  هذه  أحكام  مراعاة  مع 
بالكيفية التي تراها مناسبةً، شريَطة أن تعامل األطراُف على قدم 
المساواة وأن تهيئ لكّلِ طرف، في مرحلة مناسبة من اإلجراءات، 

فُرٌصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.
أقرب . 2 في  للتحكيم  المؤقت  الزمنَي  الجدول  التحكيم  هيئةُ  تضع 

إبداء  إلى  األطراف  دعوة  وبعد  تشكيلها،  بعد  عملياً  ممكن  وقت 
آرائهم. ولهيئة التحكيم في أّيِ وقت، بعد دعوة األطراف إلى إبداء 
ر أيَّ مدة زمنية تَنُصُّ عليها القواعد أو  آرائهم، أن تطيل أو تُقّصِ

يتَّفُق عليها األطراف.
مرحلة . 3 في  أيُّ طرف  يقدمه  على طلب  بناء  التحكيم،  هيئةُ  تعقد 

الشهود،  شهادة  لسماع  مرافعة  جلساِت  اإلجراءات،  من  مناسبة 
بمن في ذلك الشهود الخبراء، أو لسماع المرافعات الشفهية، فإذا 
لم يتقدم أي طرف بمثل هذا الطلب، فإن هيئةُ التحكيم تقرر ما إذا 
كان من األوفق عقد الجلسات أو الّسيُر في اإلجراءات على أساس 

المذكرات وغيرها من المستندات.
مرسلة . 4 أخرى  مراسالت  أية  أو  مذكرات  أو  إخطارات  أية  تقدم 

من  بها  المرفقة  المستندات  وكذلك  األطراف  أحد  مودعة من  أو 
عدد من النسخ يساوي العدد الالزم لتكون هناك نسخة لكل محكم 

ونسخة لكل طرف من األطراف األخرى ونسختين للمركز.
ما لم تسمح هيئة التحكيم بخالف ذلك، يتم إيداع جميع المراسالت . 5

الموجهة من أحد األطراف إلى هيئة التحكيم لدى المركز، ليقوم 
كما  بها،  األخرى  األطراف  أو  والطرف  التحكيم  هيئة  بإخطار 
أحد  إلى  التحكيم  هيئة  من  الموجهة  المراسالت  جميع  إيداع  يتم 
األطراف  أو  الطرف  بإخطار  ليقوم  المركز،  لدى  األطراف 

األخرى بها.
لهيئة التحكيم، بناًء على طلب أّيِ طرف، أن تأذن بإدخال شخص . 6

الشخص  هذا  كان  إذا  التحكيم،  في  كطرف  الغير  من  أكثر  أو 
التحكيم، بعد منح  طرفاً في اتفاق التحكيم، وذلك ما لم تجد هيئةُ 
جميع األطراف، بمن فيهم الشخص أو األشخاص المراد إدخالهم، 
فُرصةً لسماع أقوالهم، أنه ال يمكن اإلذن باإلدخال على أساس أنه 
يُلحُق ضرراً بأّيٍ من هؤالء األطراف. ولهيئة التحكيم أن تُصدَر 
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أو عّدة أحكام تحكيم بشأن جميع األطراف  واحداً  تحكيمياً  حكماً 
المشاركين على هذا النحو في التحكيم. 

التقديرية، . 7 لسلطتها  استخدامها  إطار  في  التحكيم،  هيئة  تمارس 
إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات 
التحكيم  مصاريف  من  تزيد  أن  شأنها  من  التي  الضرورية  غير 

دون مبرر.

المادة 1٨
مكان التحكيم

إذا لم يتفق األطراُف مسبقاً على مكان التحكيم، تتولى هيئُة التحكيم . 1
تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف القضية. ويُعتبر حكم التحكيم 

صادراً في مكان التحكيم.
لهيئة التحكيم أن تجتمع للمداولة في أي مكان تراه مناسباً، ولها . 2

أن تجتمع أيضاً في أي مكان تراه مناسباً ألي غرض آخر، بما 
في ذلك جلسات المرافعة، ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك.

المادة 1٩
اللغة

تشكيلها . 1 إثر  التحكيم  هيئة  تتولى  األطراف،  اتفاق  عدم  حالة  في 
تحديد اللغة أو اللغات التي تُستخدم في اإلجراءات.

بلغتها . 2 المقدمة  بالمستندات  ترفق  بأن  تأمر  أن  التحكيم  لهيئة 
األصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع، وأي وثائق أو مستندات 
إلى  ترجمة  اإلجراءات،  أثناء  في  األصلية  بلغتها  مقدمة  تكميلية 
اللغة أو اللغات التي اتفق عليها األطراف أو حددتها هيئة التحكيم. 

المادة 20
بيان الدعوى

يودع المدعي خالل المدة التي تحددها هيئة التحكيم بياناً مكتوباً . 1
بدعواه، وللمدعي أن يعتبر إخطاره بالتحكيم المنصوص عليه في 
المادة 3 بمثابة بيان للدعوى، شريطة أن يستوفي إخطار التحكيم 

أيضاً ما تتطلبه الفقرات 2و 3 من هذه المادة. 
يجب أن يشتمل بيان الدعوى على البيانات اآلتية:. 2

 أسماء األطراف وبيانات االتصال بهم.أ  - 
 بيان بالوقائع المؤيِّدة للدعوى.ب  - 
 المسائل موضوع النزاع.	  - 
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 الطلبات.د  - 
هـ  -  األسس القانونية أو الحجج المؤيدة للدعوى.

أن . 3 أو  الدعوى  بيان  يتضمن  أن  ممكناً،  ذلك  كان  كلما  يجب، 
يشير إلى كل المستندات وأدلة اإلثبات األخرى التي يعتمد عليها 

المدعي.

المادة 21
بيان الدفاع

بياناً . 1 التحكيم  هيئة  تحددها  التي  المدة  خالل  عليه  اُلمدََّعى  يودع 
مكتوباً بدفاعه. وللُمدََّعى عليه أن يعتبر ردَّهُ على إخطار التحكيم 
أن  شريطة  دفاعه،  بيان  بمثابة   4 المادة  في  عليه  المنصوص 
الفقرة 2 من  تتطلبه  ما  أيضاً  التحكيم  إخطار  الردُّ على  يستوفي 

هذه المادة.
يجب أن يتضمن بيان الدفاع رداً على ما جاء ببيان الدعوى بشأن . 2

المسائل المذكورة في البنود من )ب( إلى )هـ( من الفقرة 2 من 
المادة 20. ويجب، كلما كان ذلك ممكناً، أن يتضمن بيان الدفاع 
أو أن يشير إلى كل المستندات وأدلة اإلثبات األخرى التي يعتمد 

عليها المدعى عليه.
من . 3 الحقة  مرحلة  في  أو  دفاعه،  بيان  في  عليه  الُمدََّعى  يُقّدَم 

إجراءات التحكيم، إذا رأت هيئُة التحكيم أنَّ الظروف تبرر هذا 
التأخير، طلبات مقابلة، وله أن يتمسك بحق بقصد الدفع بالمقاصة، 

شريطة أن تكون هيئُة التحكيم مختصة بذلك.
تسري أحكاُم الفقرتين 2 و3 من المادة 20 على الطلبات المقابلة . 4

والدعوى المشار إليها في الفقرة 2 )هـ( من المادة 4 والحق الذي 
يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.

المادة 22
تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع

أو  دفاعه  أو  طلباته  تعديل  التحكيم  إجراءات  أثناء  طرٍف  ألّيِ  يجوز 
الدفع  بقصد  به  التمسك  يتم  بحق  المتعلق  الطلب  أو  المقابلة  الطلبات 
التحكيم أنه من غير المناسب إجازة هذا  بالمقاصة، إال إذا رأت هيئةُ 
لألطراف  من ضرر  عنه  ينشأ  قد  لما  أو  تقديمه  وقت  لتأخر  التعديل 
األخرى أو ألية ظروف أخرى. ومع ذلك، ال يجوز تعديل الطلبات أو 
الدفاع أو الطلبات المقابلة، أو الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد 
الدفع بالمقاصة على نحو يكون من شأنه إخرا	 الطلب أو الدفاع بعد 

تعديله عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم.
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المادة 2٣
الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم

تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في . 1
ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطالنه. ولهذا 
الغرض، يعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءاً من عقد بوصفه 
اتفاقاً مستقالً عن شروط العقد األخرى. وأي قرار يصدر من هيئة 
التحكيم ببطالن العقد ال يترتب عليه تلقائياً بطالن شرط التحكيم.

يتجاوز . 2 ال  ميعاد  في  التحكيم  هيئة  اختصاص  بعدم  الدَّفُع  يقدم 
تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد ال يتجاوز تقديم الرد على الطلبات 
المقابلة أو الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة. وال 
في  اإلشتراك  أو  محكم  بتعيين  األطراف  أحد  قيام  على  يترتب 
بتجاوز هيئة  الدفع  الدفع. ويقدم  تقديم هذا  تعيينه سقوط حقه في 
التحكيم لنطاق سلطتها بمجرد أن تطرح خالل إجراءات التحكيم 
المسألة التي يدعى بأنها تتجاوز نطاق سلطة هيئة التحكيم. ولهيئة 
التحكيم في كلتا الحالتين قبول الدفع المقدم بعد هذه المواعيد إذا 

رأت أن التأخير له ما يبرره.
إليها . 3 المشار  الدفوع  من  دفع  أّيِ  في  تفصل  أن  التحكيم  لهيئة 

الفقرة 2 إما قبل الفصل في الموضوع أو ضمن حكمها في  في 
التحكيم وأن  التحكيم اإلستمرار في إجراءات  الموضوع. ولهيئة 
اختصاصها  على  إعتراض  أي  وجود  من  بالرغم  حكماً  تُصدَر 

معروض أمام محكمة قضائية.

المادة 2٤
البيانات املكتوبة األخرى

بيان  إلى  باإلضافة  األخرى،  المكتوبة  البيانات  التحكيم  هيئةُ  ُر  تُقّرِ
الدعوى وبيان الدفاع، التي يتعين على األطراف تقديمها أو يجوز لهم 

تقديمها، وتحدد مواعيد تقديم هذه البيانات.

المادة 2٥
املواعيد

البيانات  لتقديم  التحكيم  هيئةُ  تحددها  التي  المواعيد  تتجاوَز  أال  يجب 
المكتوبة )بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع( 45 يوماً. ومع ذلك، 

لهيئة التحكيم أن تطيل المدة إذا رأت مبرراً لذلك.
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المادة 2٦
التدابري املؤقتة

باتخاذ . 1 األطراف،  أحد  طلب  على  بناًء  تأمر،  أن  التحكيم  لهيئة 
تدابير مّؤقتة.

التحكيم . 2 هيئة  بموجبه  تأمر  وقتي  تدبير  أيُّ  هو  المؤقت  التدبير 
المنهي  التحكيم  حكم  إصداَر  يسبق  وقت  أّيِ  في  األطراف،  أحَد 

للخصومة، بما يلي على سبيل المثال ال الحصر:
إبقاء أو إعادة الوضع إلى ما هو عليه، إلى حين الفصل في أ  - 

النزاع.
أو مساس ب  -  أو وشيك  يمنع حدوث ضرر حال  إجراء  إتخاذ 

بعمليِة التحكيم ذاتها، أو اإلمتناع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن 
يسبَِّب هذا الضرَر أو المساس.

توفير  وسيلةً لحفظ األصول التي يمكن التنفيذ عليها بموجب 	  - 
حكم تحكيم الحق.

المحافظة على األدلة التي قد تكون وثيقة الصلة وجوهرية في د  - 
الفصل في النزاع.

يقدم طالب التدبيَر المّؤقَت، طبقاً للبنود من )أ( إلى)	( من الفقرة . 3
2، إلى هيئة التحكيم ما يقنعها بما يلي:

يمكن أ  -  ال  ضرراً  يُحدث  أن  يرجح  التدبير  إصدار  عدَم  أن 
هذا  وأن  تعويضات،  منح  خالل  من  وافية  بطريقة  تداركه 
بالطرف  يَلَحَق  أن  يُحتمل  الذي  الضرَر  بكثير  يفوق  الضرَر 

المستهدف بذلك التدبير إذا ما صدر.
أن هناك احتماالً معقوالً أن يحكم في موضوع النزاع لصالح ب  - 

الطرف طالب التدبير المؤقت. وال يؤثر القرار المتعلق بهذا 
االحتمال على ما تتمتّع به هيئُة التحكيم من سلطة تقديرية في 

اتخاذ أّيِ حكم الحق.
بمقتضى . 4 مؤقت  تدبير  باتخاذ  أمر  استصدار  بطلب  يتعلق  فيما 

الفقرة 2)د(، ال تسري المقتضيات الواردة في الفقرة 3 )أ( و)ب( 
إال بقدر ما تراه هيئة التحكيم مناسباً.

تدبير . 5 بإتخاذ  أمر  أيَّ  تُنهَي  أو  توقف  أو  تعدل  أن  التحكيم  لهيئة 
مؤقت كانت قد أصدرته، وذلك بناء على طلب أّيِ طرف. ويجوز 
لهيئة التحكيم أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها في ظروف استثنائية 

وبموجب إخطار مسبق لألطراف.
لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرَف طالب التدبير المؤقت أن يقدم . 6

ضماناً مناسباً بشأن هذا التدبير.
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لهيئة التحكيم أن تطلب من أيَّ طرف أن يفصح على وجه السرعة . 7
عن أّيِ تغيير جوهري في الظروف التي تم طلب أو صدر خاللها 

األمر بإتخاذ التدبير المؤقت.
أي . 8 تجاه  مسئوالً  المؤقت  التدبير  طالب  الطرف  إعتبار  يجوز 

طرف عن أية مصاريف أو أضرار يسببها هذا التدبير في حالة ما 
إذا قررت هيئة التحكيم الحقاً أن التدبير، في الظروف السائدة عند 
بناء على  التحكيم  باتخاذه، ولهيئة  ينبغي األمر  إصداره، ما كان 
طلب أي طرف أن تُصِدَر حكماً بالتعويض عن هذه المصاريف 

واألضرار في أّيِ وقت أثناء اإلجراءات.
قضائية . 9 سلطة  إلى  األطراف  أحد  يقدمه  الذي  الطلب  يعتبر  ال 

ذلك  عن  نزوالً  أو  التحكيم  إلتفاق  مناقضاً  مؤقت  تدبير  بإتخاذ 
اإلتفاق.

المادة 2٧
األدلة

يقع على عاتق كل طرف ِعبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في . 1
تأييد دعواهُ أو دفاِعِه.

تربطه . 2 أو  التحكيم  في  كان طرفاً  وإن  يجوُز ألّيِ شخص، حتى 
صلة ما بأحد األطراف، أن يكون من الشهود، بمن فيهم الشهود 
الخبراء، الذين يقّدمهم األطراف لإلدالء بشهادة أمام هيئة التحكيم 
الفنية في إطار الحدود  بالخبرة  بالوقائع أو  مسألة تتَّصل  أّيِ  في 
التي يسمح بها القانون واجب التطبيق على المسائل ذات الصلة. 
بأقوالهم،  يدلوا  أن  الخبراء،  الشهود  فيهم  بمن  للشهود،  ويجوُز 

مكتوبةً وموقعة منهم، ما لم تأمر هيئةُ التحكيم بخالف ذلك.

لهيئة التحكيم أن تطلب من األطراف في أي وقت أثناء إجراءات . 3
التحكيم أن يقدموا خالل المدة التي تحددها وثائق أو مستندات أو 

أيَّ أدلة أخرى.
هيئة التحكيم هى التي تقرر مدى قبول األدلة المقدمة ومدى وجود . 4

صلة بينها وبين موضوع الدعوى وأهمية ووزن الدليل المقدم.
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المادة 2٨
جلسات املرافعة

األطراف، . 1 التحكيم  هيئة  تخطر  الشفهية،  المرافعة  حالة  في 
انعقادها  بتاريخ  األقل،  على  يوماً   15 بمدة  المرافعة  جلسة  قبل 

وموعدها ومكانها.
يجوز االستماُع ومناقشة الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، وفقاً . 2

ُدها هيئة التحكيم. للشروط والطريقة التي تحّدِ
تكون جلساُت المرافعة الشفهية مغلقة، ما لم يتَّفق األطراف على . 3

غير ذلك. ولهيئة التحكيم أن تطلب من أّيِ شاهد أو أي عدد من 
الشهود، بمن في ذلك الشهود الخبراء، الخرو	 من قاعة الجلسة 
أثناء إدالء شهود آخرين بشهاداتهم، وذلك بإستثناء الشاهد، بمن 
في ذلك الشاهد الخبير، الطرف في التحكيم والذي ال يجوز، من 

حيث المبدأ، أن يطلب منه الخرو	 من قاعة الجلسة.
لهيئة التحكيم أن تأمر بمناقشة الشهود بمن في ذلك الشهود الخبراء . 4

في  تتطلب حضورهم شخصياً  التي ال  اإلتصال  بواسطة وسائل 
جلسة المرافعة )ومنها على سبيل المثال الفيديو كونفرنس(. 

المادة 2٩
اخلرباء املعينون من قبل هيئة التحكيم

مستقل . 1 خبير  تعيين  األطراف،  مع  التشاور  بعد  التحكيم،  لهيئة 
تحددها.  معينة  مسائل  بشأن  إليها  كتابي  تقرير  لتقديم  أكثر  أو 
وترسل هيئة التحكيم لألطراف صورة من بيان مهمة الخبير المعد 

بمعرفتها.
األطراف . 2 وإلى  التحكيم  تعيينه، إلى هيئة  قبول  قبل  الخبير،  ُم  يُقّدِ

هيئَة  األطراُف  ويبلغ  واستقالله.  بحيدته  وإقراراًً  بمؤهالته  بياناً 
التحكيم خالل المهلة التي تحددها هيئة التحكيم بما قد يكون لديهم 
من اعتراضات على مؤّهالت الخبير أو حيدته أو استقالله. وتبادر 
هيئُة التحكيم بالبّت في مدى قبول أّيٍ من هذه االعتراضات. وبعد 
مؤهالت  على  يعترض  أن  طرف  ألّيِ  يجوز  ال  الخبير،  تعيين 
على  قائماً  االعتراُض  كان  إذا  إال  استقالله  أو  حيدته  أو  الخبير 
هيئة  وتبادر  التعيين.  تمَّ  أن  بعد  الطرُف  ذلك  بها  علم  أسباب 

التحكيم إلى تحديد ما ستتخذه من إجراءات إن لزَم ذلك.
ُم األطراُف إلى الخبير وإلى هيئة التحكيم واألطراف األخرى . 3 يُقّدِ

أية معلومات متصلة بالنزاع، ويقدمون له ما قد يطلب فحَصه أو 
معاينته من وثائق أو بضائع ذات صلة. ويُحال أيُّ خالف بين أحد 
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األطراف وذلك الخبير بشأن مدى صلة المعلومات أو الوثائق أو 
البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه.

فور . 4 الخبير  تقرير  من  نُسخةً  األطراف  إلى  التحكيم  هيئُة  ترسل 
كتابةً.  التقرير  في  رأيهم  إلبداء  الفرصة  لهم  وتتيح  إياه،  تسلُّمها 
في  الخبير  إليها  استنَد  وثيقة  أيَّ  فحص  في  الحق  طرف  ولكل 

تقريره.
يجوز بعد تسليم التقرير، وبناًء على طلب أّيِ طرف، سماع أقوال . 5

واستجواب  حضورها  فرُصة  لألطراف  تُتاح  جلسٍة  في  الخبير 
من  الجلسة شهوداً  هذه  في  يقّدم  أن  طرف  الخبير.  ويجوز  ألّيِ 
تلك  على  وتسري  الخالف.  نقاط  بشأن  بشهاداتهم  ليُُدلوا  خبراَء 

اإلجراءات أحكاُم المادة 28.

المادة ٣0
اإلخفاق

المدة . 1 انقضت  إذا  و)ب(  )أ(  البندين  في  الوارد  الجزاء  يترتب 
المحددة في هذه القواعد أو التي تحددها هيئة التحكيم، دون إبداء 

عذر كاف، وحدث ما يلي:
إذا أخفق الُمدَِّعي في تقديم بيان دعواه، أصدرت هيئُة التحكيم أ  - 

أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم تكن هناك مسائل متبقية 
قد تستدعي الفصل فيها متى رأت هيئة التحكيم ذلك مناسباً. 

التحكيم ب  -  الرّدِ على إخطار  تقديم  اُلمدََّعى عليه في  إذا أخفق 
إجراءات  باستمرار  التحكيم  هيئة  أمرت  دفاعه،  بيان  أو 
التحكيم، دون اعتبار إخفاق المدعى عليه في حّد ذاته إقراراً 
منه بإدعاءات المدعي. وتسري أحكاُم هذه الفقرة أيضاً على 
إخفاق الُمدَِّعي في تقديم دفاعه رداً على الطلبات المقابلة أو 

الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.
لهذه القواعد إلى . 2 إذا ُدعي أحد األطراف على وجه صحيح وفقاً 

حضور إحدى جلسات المرافعة وتخلف عن الحضور دون إبداء 
عذر كاف، جاز لهيئة التحكيم اإلستمرار في إجراءات التحكيم.

إذا دعت هيئُة التحكيم أحَد األطراف على وجه صحيح إلى تقديم . 3
مستندات أو وثائق أو أدلة أخرى، وأخفق في تقديمها خالل المدة 
إصدار  التحكيم  لهيئة  جاز  كاف،  ُعذر  إبداء  دون  لذلك  المحّددة 

حكم التحكيم بناًء على األدلة المتاحة أمامها. 
إذا صدر أمر ألحد األطراف بتقديم مستندات معينة، وأخفق في . 4

تقديم أي منها دون إبداء عذر كاف، تستخلص هيئة التحكيم من 
ذلك اإلستنتاجات الالزمة.
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المادة ٣1
قفل باب املرافعة 

لهيئة التحكيم أن تستفسر من األطراف عّما إذا كانت لديهم أدلة . 1
أخرى لتقديمها أو شهود آخرون لسماعهم أو أقوال أخرى لإلدالء 
بها، فإذا كان الجواب بالنفي يكون لهيئة التحكيم قفل باب المرافعة.

أحد . 2 على طلب  بناًء  أو  نفسها  تلقاء  من  تقرَر،  أن  التحكيم  لهيئة 
األطراف، إعاَدة فتح باب المرافعة في أّيِ وقت قبل صدور حكم 

التحكيم إذا رأت ضرورةً ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية.

المادة ٣2
النزول عن حق االعرتاض

إذا لم يبادر أّيِ طرف باالعتراض على أي مخالفة لهذه القواعد أو ألّيِ 
شرط في اتفاق التحكيم، يعتبر ذلك نزوالً منه عن حقه في االعتراض، 
وذلك ما لم يقدم هذا الطرف ما يثبت أن عدم قيامه باإلعتراض كان له 

ما يبرره في ظل الظروف القائمة.
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المادة ٣٣
القرارات

في حالة وجود أكثر من محكَّم واحد، يصدر أي حكم أو أي قرار . 1
آخر من هيئة التحكيم بأغلبية المحكمين.

فيما يتعلق بمسائل اإلجراءات، يجوز أن يصدر القرار من المحكم . 2
الرئيس وحده إذا لم تتوافر األغلبية أو أجازت هيئة التحكيم ذلك، 

ويكون هذا القراُر قابالً إلعادة النظر من قِبَل هيئة التحكيم.

المادة ٣٤
شكل حكم التحكيم وأثره

لهيئة التحكيم أن تُصِدَر أحكام تحكيم مستقلة بشأن مسائل ُمختلفٍة . 1
في أوقات مختلفة.

وُمِلزمة . 2 نهائيةً  وتكون  كتابةً،  التحكيم  أحكام  جميع  تصدر 
لألطراف. ويجب على األطراف تنفيذ جميع أحكام التحكيم دون 

تأخير.
يجب أن تسبب هيئة التحكيم الحكم، ما لم يكن األطراُف قد اتَّفُقوا . 3

على غير ذلك.
صدوره . 4 تاريخ  على  يشتمل  أن  ويجب  الحكم،  المحكمون  يوقع 

والمكان الذي صدر فيه. وفي حالة وجود أكثر من محكَّم واحد ولم 
يوقع أحدهم يجب أن يبين الحكم سبب عدم التوقيع.

ترسل إلى كل طرف نسخة أصلية من حكم التحكيم موقعاً عليها . 5
من المحكمين. 

المادة ٣٥
القانون واجب التطبيق واحملكم املفوض بالصلح

تُطبُِّق هيئةُ التحكيم قواعَد القانون التي يتفق األطراُف على تطبيقها . 1
على موضوع النزاع، فإذا لم يتفق األطراف على هذه القواعد، 

طبقت هيئُة التحكيم القانون األوثق صلة بالنزاع.
ال يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع كمحكم مفوض بالصلح . 2

األطراف  فوضها  إذا  إال  واإلنصاف  العدالة  لمبادئ  وفقاً  أو 
صراحة بذلك.

وفي جميع األحوال، تَفِصُل هيئةُ التحكيم في النزاع وفقاً لشروط . 3
العقد، إن وجد، وبمراعاة األعراف التجارية السارية على المعاملة.
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المادة ٣٦
التسوية الودية وغريها من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم

تُنهي . 1 التحكيم، على تسويٍة  قبل صدور حكم  اتفق األطراُف،  إذا 
النزاع، كان على هيئة التحكيم إّما أن تُصِدَر أمراً بإنهاء إجراءات 
التحكيم، أو أن تُثبَت التسويةَ، بناًء على طلب األطراف وموافقتها 
على هذا الطلب، في صورة حكم تحكيم بشروط متفق عليها، وال 
إلزام على هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا الحكم. وفي حالة إصدار 
حكم تحكيم بشروط متفق عليها، تسري عليه األحكاُم الواردة في 

الفقرتين 2 و 4 من المادة 34.
في . 2 اإلستمرار  أصبح  أن  التحكيم  حكم  صدور  قبل  حدث  إذا 

غير  سبب  ألي  مستحيالً  أو  الجدوى  عديم  التحكيم  إجراءات 
األطراف  التحكيم  هيئة  تخطر  أن  وجب   ،1 الفقرة  في  ذكر  ما 
ولهيئة  اإلجراءات.  بإنهاء  قرار  إصدار  على  بعزمها  والمركز 
مسائل  هناك  تكن  لم  ما  القرار  هذا  مثل  إصدار  سلطة  التحكيم 
متبقية قد تستدعي الفصل فيها متى رأت هيئة التحكيم ذلك مناسباً.

تُرسل إلى كل طرف نسخة أصلية موقعاً عليها من المحكمين من . 3
األمر بإنهاء إجراءات التحكيم أو من حكم التحكيم بشروط متفق 

عليها. 

المادة ٣٧
تفسري حكم التحكيم

يجوز لكل طرف أن يطلَب من هيئة التحكيم تفسير حكم التحكيم . 1
إخطار  وبشرط  التحكيم  حكم  تسلّمه  تاريخ  من  يوماً  خالل30 
ولهيئة  الطلب.  بهذا  والمركز  األخرى  األطراف  أو  الطرف 
التحكيم دعوة الطرف أو األطراف األخرى إلى التعليق على هذا 

الطلب خالل 15 يوماً.
في حالة إذا ما رأت هيئة التحكيم أن طلب التفسير له ما يبرره، . 2

تصدر حكم التفسير كتابةً خالل 45 يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد 
من حكم  ُجزءاً  التفسير  التفسير. ويعتبر حكم  التعليق على طلب 
التحكيم وتسري عليه أحكام الفقرات من 2 إلى 5 من المادة 34.
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المادة ٣٨
تصحيح حكم التحكيم

يجوز لكل طرف أن يطلَب من هيئة التحكيم، خالل30 يوماً من . 1
تاريخ تسلُّمه حكم التحكيم، وبشرط إخطار الطرف أو األطراف 
األخرى والمركز بهذا الطلب، تصحيَح ما يكون قد وقع في الحكم 
أخرى  أخطاء  أّيِ  أو  مطبعية  أو  كتابية  أو  حسابية  أخطاء  من 
ما  له  الحكم  أن طلب تصحيح  التحكيم  هيئة  ما رأت  إذا  مماثلة. 

يبرره، أَجَرت التصحيَح خالل 45 يوماً من تاريخ تسلُّم الطلب.

يجوُز لهيئة التحكيم أن تُِجرَي هذا التصحيح من تلقاء نفسها خالل . 2
30 يوماً من تاريخ إرسال حكم التحكيم.

حكم . 3 من  جزءاً  التصحيح  قرار  ويعتبر  كتابةً،  التصحيح  يتم 
التحكيم، وتسري عليها أحكاُم الفقرات 2 و4 و5 من المادة 34.

المادة ٣٩
حكم التحكيم اإلضايف

يجوز لكِل طرف أن يطلَب من هيئة التحكيم، خالل30 يوماً من . 1
وبشرط  التحكيم،  حكم  أو  اإلجراءات  بإنهاء  األمَر  تسلُّمه  تاريخ 
أن  الطلب،  بهذا  والمركز  األخرى  األطراف  أو  الطرف  إخطار 
تُصدَر حكم تحكيم أو حكم تحكيم إضافي بشأن ما تم تقديمه من 
التحكيم.  هيئة  فيها  تفصل  ولم  التحكيم  إجراءات  خالل  طلبات 
التعليق  إلى  األخرى  األطراف  أو  الطرف  دعوة  التحكيم  ولهيئة 

على هذا الطلب خالل 15 يوماً.
في حالة إذا ما رأت هيئُة التحكيم أنَّ طلَب إصدار حكم تحكيم أو . 2

تكمله خالل  أو  تصدر حكمها  يبرره،  ما  له  إضافي  تحكيم  حكم 
60 يوماً من تاريخ إنقضاء ميعاد التعليق على طلب إصدار حكم 
المدة  تطيل  أن  الضرورة  التحكيم عند  ولهيئة  التحكيم اإلضافي. 

التي يجب أن يصدر هذا الحكم خاللها.
في حالة إصدار حكم تحكيم أو حكم التحكيم اإلضافي المذكور، . 3

تسري أحكاُم الفقرات من2 إلى 5 من المادة 34.



الفصل الرابع - حكم التحكيم32

المادة ٤0
السرية

يتعهد . 1 ذلك،  غير  على  وكتابةً  صراحة  األطراف  يتفق  لم  ما 
األطراف بالمحافظة على سرية جميع أحكام التحكيم والقرارات 
إجراءات  أثناء  األطراف  من  المقدمة  المستندات  جميع  وكذلك 
وفي  وبإستثناء  العام  العلم  في  تدخل  تكن  لم  ما  وذلك  التحكيم، 
حدود ما قد يكون متطلباً من أحد األطراف بموجب واجب قانوني 
بمقتضى  التحكيم  الطعن على حكم  أو  تنفيذ  أو  أو متابعة  لحماية 
أيضاً  التعهد  هذا  ويسري  قضائية.  سلطة  أمام  قانونية  إجراءات 
وعلى  التحكيم  هيئة  قبل  من  المعينين  والخبراء  المحكمين  على 

أمانة هيئة التحكيم والمركز. 
تكون مداوالت هيئة التحكيم سرية بإستثناء وفي حدود ما قد يكون . 2

مطلوباً اإلفصاح عنه بموجب قرار من سلطة قضائية.
منه . 3 جزء  أو  تحكيم  حكم  أو  قرار  أي  نشر  بعدم  المركز  يتعهد 

بما يكشف عن شخصية أي من األطراف بدون الموافقة الكتابية 
المسبقة من جميع األطراف.

المادة ٤1
اسرتداد املستندات والتخلص منها

يجب على من أودع لدى المركز أصوالً للمستندات أن يقدم طلباً . 1
حكم  نسخة  إرسال  تاريخ  من  أشهر   9 خالل  الستردادها  كتابياً 
التحكيم إليه. وال يكون المركز مسئوالً عن أي من هذه المستندات 

بعد إنتهاء المدة المذكورة.
للمركز التخلص من جميع صور المستندات المقدمة من األطراف . 2

أو المحكمين إلى المركز ومنه، بعد مهلة 9 أشهر تبدأ من تاريخ 
إرسال نسخة حكم التحكيم إلى األطراف.
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المادة ٤2
تعريف املصاريف

المنهي . 1 التحكيم  حكم  في  التحكيم  مصاريف  التحكيم  هيئة  تحدد 
للخصومة وفي أي قرار آخر إذا رأت ذلك مناسباً.

يشتمل مصطلح “المصاريف” فقط على ما يلي:. 2
 رسم تسجيل على النحو المحدد طبقاً للمادة 43 من القواعد.أ  - 

المصاريف اإلدارية على النحو المحدد طبقاً للمادة 44 من ب  - 
القواعد.

للمادة 45 من 	  -  أتعاب هيئة التحكيم على النحو المحدد طبقاً 
القواعد.

 نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى يتكبدها المحكمون.د  - 
المصاريف المعقولة للخبرة وألي مساعدة )ترجمة، محاضر  هـ  - 

الجلسات، وما إلى ذلك( تطلبها هيئة التحكيم.
و  -  نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى للشهود في حدود ما 

توافق عليه هيئة التحكيم.
المصاريف القانونية وغيرها مما يتكبده األطراف فيما يتعلق  ز  -  
بالتحكيم في حدود المبالغ التي ترى هيئة التحكيم أنها معقولة.

اختيار  عدم  حالة  في  التعيين  لسلطة  نفقات  أو  أتعاب  أية  ح  -  
المركز ليكون سلطة التعيين.

قيامها . 3 نظير  إضافية  أتعاب  أية  تقاضي  التحكيم  لهيئة  يجوز  ال 
أو إصدار حكم تحكيم إضافي  أو تصحيحه  التحكيم  بتفسير حكم 
وفقاً ألحكام المواد من 37 إلى 39 من القواعد، وذلك مع عدم 
اإلخالل بحق هيئة التحكيم في المطالبة بمصاريفها المشار إليها 

في الفقرة السابقة.
في حالة اتفاق األطراف في دعاوى التحكيم غير المؤسسي على . 4

الدعاوى،  هذه  في  واإلدارية  الفنية  المساعدة  المركز  يقدم  أن 
تطبق المواد المنصوص عليها في هذا الفصل، وذلك ما لم يتفق 
األطراف على تحديد مختلف ألتعاب هيئة التحكيم أو على سريان 

قواعد أخرى في هذا الشأن.
التحكيم . 5 إجراءات  بإنهاء  التحكيم  هيئة  من  أمر  حالة صدور  في 

قبل صدور حكم التحكيم النهائي وفقاً للمادة 36 من هذه القواعد، 
في  وذلك  نهائي  بشكل  التحكيم  مصاريف  تحديد  المركز  يتولى 
ضوء توقيت إنهاء اإلجراءات بواسطة هيئة التحكيم وما أنجزته 

من أعمال وأية ظروف أخرى ذات صلة. 
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أو بشيك مقبول . 6 يسدد األطراف المصاريف إلى المركز إما نقداً 
الدفع باسم المركز يسلم بمقره. ويجوز سداد المصاريف غير رسم 
التسجيل بموجب تحويل مصرفي بدون مصاريف على المركز، 

مع مراعاة أن يذكر في التحويل رقم القضية.

المادة ٤٣
رسم التسجيل

دوالراً . 1 )خمسمائة(   500 مقداره  تسجيل  رسم  المدعي  يسدد 
المدعى  ويسدد  المركز.  لدى  التحكيم  إخطار  إيداع  عند  أمريكياً 

عليه ذات الرسم عند إيداع طلب مقابل لدى المركز.
الطلب . 2 أو  التحكيم  إخطار  تقديم  عند  التسجيل  رسم  يسدد  لم  إذا 

المقابل، ال يقوم المركز بتسجيل الدعوى أو الطلب.
يكون رسم التسجيل غير قابل للرد.. 3

المادة ٤٤
املصاريف اإلدارية

للجدول . 1 وفقاً  النزاع  قيمة  أساس  على  اإلدارية  المصاريف  تقدر 
رقم )1( المرفق بملحق هذه القواعد.

تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالي قيمة جميع الطلبات والطلبات . 2
المقابلة والحقوق التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.

تحديد . 3 المركز  يتولى  مؤكد،  بشكل  النزاع  قيمة  تحديد  تعذر  إذا 
المصاريف اإلدارية مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة.

4 . 50 000 مقداره  مبلغ  اإلدارية  للمصاريف  األقصى  الحد  يكون 
)خمسون ألف( دوالراً أمريكياً.

يجوز للمركز في حاالت استثنائية عدم التقيد بالمبالغ المحددة في . 5
الجدول رقم )1( المرفق بملحق هذه القواعد. 

المادة ٤٥
أتعاب هيئة التحكيم

تقدر أتعاب المحكم على أساس قيمة النزاع وفقاً للجدولين رقمي . 1
)2( و)3( المرفقين بملحق هذه القواعد.

تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالي قيمة جميع الطلبات والطلبات . 2
المقابلة والحقوق التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.

تحديد . 3 المركز  يتولى  مؤكد،  بشكل  النزاع  قيمة  تحديد  تعذر  إذا 
أتعاب هيئة التحكيم مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة.
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ماليين( . 4 )ثالثة   3 000 000 تتجاوز  ال  النزاع  قيمة  كانت  إذا 
دوالراً أمريكياً، تقدر أتعاب المحكم كمبلغ ثابت وفقاً للجدول رقم 

)2( المرفق بملحق هذه القواعد.
دوالراً . 5 ماليين(  )ثالثة   3 000 000 النزاع  قيمة  تجاوزت  إذا 

الواردة  للحدود  وفقاً  نهائي  بشكل  المحكم  أتعاب  تقدر  أمريكياً، 
بالجدول رقم )3( المرفق بملحق هذه القواعد.

يوزع إجمالي أتعاب هيئة التحكيم بين أعضاء هيئة التحكيم بالنسب . 6
اآلتية: 40% لرئيس هيئة التحكيم و30% لكل من أعضائها، وذلك 

ما لم يتفق أعضاء هيئة التحكيم على غير ذلك.
وفقاً . 7 المحددة  األتعاب  على  الحصول  في  المحكم  حق  يقتصر 

القواعد، والتي  بملحق هذه  المرفقين  للجدولين رقمي )2( و)3( 
ويكون  التحكيم.  مهمة  قبوله  بمجرد  عليها  موافقاً  المحكم  يعتبر 
رقم  بالجدول  الواردة  للحدود  وفقاً  المحكم  المركز ألتعاب  تقدير 

)3( المرفق بملحق هذه القواعد نهائياً وغير قابل إلعادة النظر.
التحكيم . 8 حكم  إصدار  فور  التحكيم  هيئة  إلى  األتعاب  سداد  يتم 

التحكيم  النهائي الموقع من المحكمين. ويجوز، قبل إصدار حكم 
النهائي وبناء على طلب هيئة التحكيم، سداد دفعة مقدمة من أتعاب 
يتم  المودعة، شريطة أال  التحكيم ال تجاوز نصف األتعاب  هيئة 
ذلك قبل إنعقاد جلسة المرافعة المشار إليها في المادة 28 من هذه 

القواعد.
حكم . 9 صدور  وقبل  المهمة  قبوله  بعد  محكم  أي  وفاة  حالة  في 

أعضاء  باقي  مع  بالتشاور  أتعابه  تحديد  المركز  يتولى  التحكيم، 
هيئة التحكيم ومع مراعاة ما أنجزه من أعمال وأية ظروف أخرى 

ذات صلة.
ال يتقاضى المحكم الذي يتم عزله طبقاً للمادة 12 أو يتم رده طبقاً . 10

للمادة 13 أية أتعاب.
ال يجوز للمحكم االتفاق بطريق مباشر أو غير مباشر مع أطراف . 11

مصاريف  بشأن  أو  أتعابه  بشأن  عنهم  ينوب  من  أو  الدعوى 
التحكيم. كذلك ال يجوز للمحكم قبول هدايا أو مزايا بطريق مباشر 
أو غير مباشر من أطراف التحكيم أو ممن ينوب عنهم سواء قبل 

بدء إجراءات التحكيم أو أثنائها أو بعد إنتهائها.
يجوز للمركز في حاالت استثنائية وبعد موافقة اللجنة االستشارية . 12

تحديد أتعاب هيئة التحكيم بمبالغ تزيد أو تقل عن المبالغ المقررة 
الحدود  أو  القواعد  هذه  بملحق  المرفق   )2( رقم  للجدول  وفقاً 
الواردة بالجدول رقم )3( المرفق بملحق هذه القواعد، وعلى أال 

تتجاوز هذه الزيادة أو النقص نسبة %25.
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المادة ٤٦
توزيع املصاريف

يتحمل مصاريف التحكيم من حيث المبدأ الطرف خاسر الدعوى، . 1
ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن توزع كالًّ من تلك المصاريف 
بين األطراف إذا ما رأت ذلك معقوالً في ضوء ظروف الدعوى.

تقرر هيئُة التحكيم في حكم التحكيم المنهي للخصومة، أو في أّيِ . 2
قرار آخر إذا رأت أن ذلك مناسباً، المبلغ الذي قد يتعيُّن على أحد 
لقرار  نتيجةً  أخرى  أطراف  أو  طرف  إلى  يسدده  أن  األطراف 

توزيع المصاريف.

المادة ٤٧
إيداع املصاريف

هيئة . 1 وأتعاب  اإلدارية  المصاريف  المركز  لدى  األطراف  يودع 
التحكيم المقررة قبل بدء إجراءات التحكيم. ويتم سداد المصاريف 
والنفقات المقررة، غير رسم التسجيل، بالتساوي فيما بين المدعي 
والمدعى عليه، ما لم يتفق األطراف أو تقرر هيئة التحكيم خالف 

ذلك.
المحكمين . 2 وأتعاب  اإلدارية  المصاريف  كامل  إيداع  يتم  لم  إذا 

المركز  يبلغ  الطلب،  تّسلم  تاريخ  من  يوماً   15 خالل  المطلوبة 
األطراَف بذلك ليقوَم أحدهم أو أكثر بسداد المبالغ المطلوبة، فإذا 
لم يتم السداد، جاز للمركز أن يوقف أو ينهي إجراءات التحكيم 
إذا لم تكن هيئة التحكيم قد تم تشكيلها، أو إذا لم تكن قد بدأت بعد 
في إجراءات التحكيم، وله أن يطلب من هيئة التحكيم أن توقف أو 

تنهي إجراءات التحكيم.

المادة ٤٨
النفقات

باإلضافة إلى المصاريف اإلدارية وأتعاب هيئة التحكيم، يحدد المركز 
مبلغاً لتغطية نفقات السفر أو أية نفقات أخرى مشار إليها في البنود )د( 

و)هـ( و)و( و)ح( من الفقرة 2 من المادة 42.
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ملحق القواعد
الجدول رقم )1(
املصاريف اإلدارية

المصاريف  اإلداريةقيمة النزاع بالدوالر األمريكي
 بالدوالر األمريكي

٧٥0٧٥0  حتى حتى 000000  ٥0٥0  

٧٥0٧٥0      +             +       0,٥0,٥ % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  ٥0٥0        إلى         إلى 000000  100100
الزائد على الزائد على 000000  ٥0٥0

000000  11   +          +       0,٥0,٥ % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  100100      إلى       إلى 000000  200200
الزائد على الزائد على 000000  100100  

٥00٥00  11   +      +   0,1٦٧0,1٦٧ % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  200200      إلى       إلى 000000  ٥00٥00
الزائد على الزائد على 000000  200200

000000  22   +          +       0,٨0,٨ % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  ٥00٥00      إلى       إلى 000000  ٧٥0٧٥0
الزائد على الزائد على 000000  ٥00٥00

000000  ٤٤   +          +       0,٤0,٤ % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  ٧٥0٧٥0      إلى       إلى 000000  000000  11
الزائد على الزائد على 000000  ٧٥0٧٥0  

000000  ٥٥   +          +       0,20,2 % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  000000  11   إلى    إلى 000000  000000  22
الزائد على الزائد على 000000  000000  11    

000000  ٧٧   +          +       0,20,2 % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  000000  22   إلى    إلى 000000  000000  ٣٣
الزائد على  الزائد على  000000  000000  22

000000  ٩٩   +          +       0,20,2 % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  000000  ٣٣   إلى    إلى 000000  000000  ٤٤
الزائد على الزائد على 000000  000000  ٣٣  

000000  1111 +         +        0,20,2 % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  000000  ٤٤   إلى    إلى 000000  000000  ٥٥
الزائد على الزائد على 000000  000000  ٤٤    

000000  1٣1٣ +         +        0,20,2 % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  000000  ٥٥   إلى    إلى 000000  000000  ٦٦
الزائد على الزائد على 000000  000000  ٥٥  

000000  1٥1٥ +         +        0,20,2 % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  000000  ٦٦   إلى    إلى 000000  000000  ٧٧
الزائد على الزائد على 000000  000000  ٦٦  

000000  1٧1٧ +         +        0,20,2 % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  000000  ٧٧   إلى    إلى 000000  000000  ٨٨
الزائد على الزائد على 000000  000000  ٧٧  

000000  1٩1٩ +         +        0,20,2 % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  000000  ٨٨   إلى    إلى 000000  000000  ٩٩
الزائد على الزائد على 000000  000000  ٨٨  

000000  2121 +         +        0,20,2 % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  000000  ٩٩   إلى    إلى 000000  000000  1010
الزائد على الزائد على 000000  000000  ٩٩  

000000  2٣2٣ +      +     0,010,01 % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  000000  1010 إلى  إلى 000000  000000  ٣0٣0
الزائد على الزائد على 000000  000000  1010

000000  2٥2٥ +    +   0,02٥0,02٥ % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  000000  ٣0٣0 إلى  إلى 000000  000000  ٥0٥0
الزائد على الزائد على 000000  000000  ٣0٣0

000000  ٣0٣0 +  + 0,01٦٧0,01٦٧ % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  000000  ٥0٥0 إلى  إلى 000000  000000  ٨0٨0
الزائد على الزائد على 000000  000000  ٥0٥0  

000000  ٣٥٣٥ +    +   0,0٧٥0,0٧٥ % من المبلغ  % من المبلغ من من 001001  000000  ٨0٨0 إلى  إلى 000000  000000  100100
الزائد على الزائد على 000000  000000  ٨0٨0  

000000  ٥0٥0  أكثر من أكثر من 000000  000000  100100
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الجدول رقم )2(
أتعاب احملكم يف املنازعات اليت ال تتجاوز قيمتها ثالثة 

ماليني دوالرًا أمريكيًا 

أتعاب  المحكمقيمة النزاع بالدوالر األمريكي
بالدوالر األمريكي

        000000  00000011  ٥0٥0حتى  حتى  

        ٥00٥00  11  000000  100100إلىإلى001001  ٥0٥0  منمن

        000000  00000022  200200إلىإلى001001  100100  منمن

        000000  000000٤٤  ٥00٥00إلىإلى001001  200200منمن

        000000  000000٦٦  ٧٥0٧٥0إلىإلى001001  ٥00٥00  منمن

        000000  000000٨٨  000000  11إلىإلى001001  ٧٥0٧٥0  منمن

        000000  1010  000000  ٥00٥00  11إلىإلى001001  000000  11  منمن

        000000  0000001212  000000  22إلىإلى001001  ٥00٥00  11منمن

        000000  0000001٤1٤  ٥00٥00  22إلىإلى001001  000000  22منمن

        000000  0000001٦1٦  000000  ٣٣إلىإلى001001  ٥00٥00  22  منمن



3٩
عد

قوا
 ال

حق
الجدول رقم )٣(مل

أتعاب احملكم يف املنازعات اليت تتجاوز قيمتها ثالثة ماليني دوالرًا أمريكيًا 

الحد األقصى ألتعاب المحكم بالدوالر األمريكيالحد األدنى ألتعاب المحكم بالدوالر األمريكيقيمة النزاع بالدوالر األمريكي

٦2٧٦2٧  ٨0٨0   +    + 0,٩٧٥0,٩٧٥ % من المبلغ الزائد على  % من المبلغ الزائد على 000000  000000  ٦1٥٦1٥٣٣  1٧1٧ +    +   0,2٦٣0,2٦٣ % من المبلغ الزائد على  % من المبلغ الزائد على 000000  000000  ٣٣من من 001001  000000  ٣٣    إلى     إلى 000000  000000  ٥٥

12٧12٧  100100 +  + 0,٦٣٨0,٦٣٨ % من المبلغ الزائد على  % من المبلغ الزائد على 000000  000000  ٨٧٥٨٧٥٥٥  2222 +    +   0,0٩00,0٩0 % من المبلغ الزائد على  % من المبلغ الزائد على 000000  000000  ٥٥من من 001001  000000  ٥٥    إلى     إلى 000000  000000  1010

02٧02٧  1٣21٣2 +  + 0,1٦٩0,1٦٩ % من المبلغ الزائد على  % من المبلغ الزائد على 000000  000000  ٣٧٥٣٧٥1010  2٧2٧ +    +   0,0٤٥0,0٤٥ % من المبلغ الزائد على  % من المبلغ الزائد على 000000  000000  1010من من 001001  000000  1010  إلى   إلى 000000  000000  ٣0٣0

٨2٧٨2٧  1٦٥1٦٥ +  + 0,1٦10,1٦1 % من المبلغ الزائد على  % من المبلغ الزائد على 000000  000000  ٣٧٥٣٧٥٣0٣0  ٣٦٣٦ +    +   0,0٤20,0٤2 % من المبلغ الزائد على  % من المبلغ الزائد على 000000  000000  ٣0٣0من من 001001  000000  ٣0٣0  إلى   إلى 000000  000000  ٥0٥0

02٧02٧  1٩٨1٩٨ +  + 0,11٤0,11٤ % من المبلغ الزائد على  % من المبلغ الزائد على 000000  000000  ٧٧٥٧٧٥٥0٥0  ٤٤٤٤ +    +   0,02٣0,02٣ % من المبلغ الزائد على  % من المبلغ الزائد على 000000  000000  ٥0٥0من من 001001  000000  ٥0٥0  إلى   إلى 000000  000000  ٨0٨0

22٧22٧  2٣22٣2 +  + 0,0٨٤0,0٨٤ % من المبلغ الزائد على  % من المبلغ الزائد على 000000  000000  ٦٧٥٦٧٥٨0٨0  ٥1٥1 +    +   0,01٥0,01٥ % من المبلغ الزائد على  % من المبلغ الزائد على 000000  000000  ٨0٨0من من 001001  000000  ٨0٨0  إلى   إلى 000000  000000  100100

02٧02٧  2٤٩2٤٩ +  + 0,0٤20,0٤2 % من المبلغ الزائد على  % من المبلغ الزائد على 000000  000000  ٦٧٥٦٧٥100100  ٥٤٥٤ +  + 0,00٧٥0,00٧٥ % من المبلغ الزائد على  % من المبلغ الزائد على 000000  000000  100100أكثر من أكثر من 000000  000000  100100
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الئحة اللجنة االستشارية للمركز
المادة األولي

تشكيل اللجنة االستشارية

لجنة . 1 الدولي  التجاري  للتحكيم  اإلقليمي  القاهرة  لمركز  يكون 
استشارية تشكل من رئيس ونائبين باإلضافة إلى عدد ال يزيد على 
ستة عشر عضواً يختارهم مدير المركز من بين أعضاء مجلس 
في مجال  المتخصصين  كبار  المركز ومن غيرهم من  محافظي 
والتجارة  المنازعات  لتسوية  البديلة  والوسائل  الدولي  التحكيم 

الدولية من الشخصيات اإلفريقية واآلسيوية وغيرهما.)1(
تمام . 2 بمجرد  ونائبين  رئيسها  أعضائها  بين  من  اللجنة  تنتخب 

تشكيلها وتكون مدة شغل منصب الرئيس والنائبين أربع سنوات 
قابلة للتجديد.

السري . 3 باالقتراع  أو  بالتزكية  والنائبين  الرئيس  انتخاب  ويجري 
ويعتبر منتخباً المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات. 
ويستمر رئيس اللجنة قائماً بأعمال منصبه حتى يتم انتخاب رئيس 

جديد.)2(

المادة الثانية
مدة عضوية اللجنة االستشارية

تكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولذات 
المدة، ما لم تكن هناك ظروف خاصة تبرر غير ذلك. وفي حالة خلو 
منصب أحد األعضاء أثناء مدة عضويته، يتم تعيين عضو جديد حتى 

انتهاء مدة عضوية هذا العضو. 

المادة الثالثة
اختصاصات اللجنة االستشارية

المركز . 1 تحكيم  قواعد  في  عليها  المنصوص  المهام  اللجنة  تتولى 
السارية منذ 1 مارس 2011 )»القواعد«( وكذلك أي اختصاصات 
أخرى تشير إليها قواعد تحكيم المركز مستقبالً. ويشمل ذلك على 

وجه الخصوص االختصاصات التالية:
إبداء الرأي في عدم مضي المركز في إجراءات التحكيم طبقاً أ  - 

لنص المادة )6( من القواعد.

)1(  عدلت بموجب قرار اللجنة االستشارية للمركز الصادر بتاريخ  9 أبريل 2020
)2(  أسماء أعضاء اللجنة االستشارية الحاليين متاحة على الرابط التالي:

https://crcica.org/advisory_committee.aspx
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لنص ب  -  طبقاً  المحكمين  لتعيين  المركز  رفض  في  الرأي  إبداء 
لمادة )5/8( من القواعد.

يشكلها 	  -  ومستقلة  محايدة  خاصة  ثالثية  لجنة  خالل  من  البت، 
المركز من بن أعضائها دون اإلعالن عن أسمائهم لألطراف، 
في طلبات عزل المحكمين طبقاً لنص المادة )12( من القواعد. 
ويصدر القرار كتابة بأغلبية أعضاء هذه اللجنة ويكون مسبباً 

ونهائياً غير قابل للمراجعة.)3(
الفصل، من خالل لجنة ثالثية خاصة محايدة ومستقلة يشكلها د  - 

المركز من بين أعضائها دون اإلعالن عن أسمائهم لألطراف، 
من   )6  /  13  ( المادة  لنص  طبقاً  المحكمين  رد  طلبات  في 
اللجنة  هذه  أعضاء  بأغلبية  كتابة  القرار  ويصدر  القواعد. 

ويكون مسبباً ونهائياً غير قابل للمراجعة.)4(
في  األطراف من حقه  المركز ألحد  في حرمان  الرأي  إبداء  هـ  - 

تعيين محكم بديل طبقاً لنص المادة )2/14( من القواعد.
و  - إبداء الرأي في تحديد المركز ألتعاب هيئة التحكيم بمبالغ تزيد 
أو تقل عن المبالغ المقررة في جداول األتعاب طبقاً لنص المادة 

)12/45( من القواعد.
التخاذ . 2 اختصاصاتها  بعض  في  المركز  مدير  تفوض  أن  وللجنة 

ما يلزم من قرارات بشأنها، وبصفة خاصة ما يتعلق بعدم مضي 
المركز في إجراءات التحكيم وتحديد المركز ألتعاب هيئة التحكيم 
األتعاب،  جداول  في  المقررة  المبالغ  عن  تقل  أو  تزيد  بمبالغ 
وذلك طبقاً لنص المادتين )6( و)12/45( من القواعد. ويعرض 
مدير المركز على اللجنة تقريراً بشأن ما اتخذه من إجراءات أو 

قرارات في االختصاصات التي فُوض فيها.
لمدير المركز أن يستشير اللجنة على وجه الخصوص في إحدى . 3

المسائل التالية: 
دراسة المقترحات بشأن تعديل وتطوير قواعد وإجراءات التحكيم أ  - 

أمام  المنازعات  لفض  األخرى  البديلة  والوسائل  والوساطة 
المركز بما في ذلك إعادة النظر في أتعاب المحكمين ومصاريف 
التحكيم، وذلك في ضوء ما أسفر عنه تطبيق تلك القواعد عملياً 

وكذلك التعديالت المقترحة لقواعد األونسيترال.
المركز ب  -  يباشرها  التي  األنشطة  وموضوعات  طبيعة  في  النظر 

مثل المؤتمرات والدورات التدريبية.
النظر في اتفاقيات التعاون التي يبرمها المركز وفروعه. 	  - 
النظر فيما قد يقترحه أعضاء اللجنة من موضوعات.د  - 

عدلت بموجب قرار اللجنة االستشارية للمركز الصادر بتاريخ  9 أبريل 2020.  )3(

عدلت بموجب قرار اللجنة االستشارية للمركز الصادر بتاريخ  9 أبريل 2020.  )4(
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هـ  - النظر فيما قد يحيله مدير المركز إليها من موضوعات.
النظر فيما قد يحيله مجلس محافظي المركز إليها من موضوعات. و  - 

المادة الرابعة
اجتماعات اللجنة االستشارية

تجتمع اللجنة أربع مرات على األقل سنوياً. ويكون اجتماع اللجنة . 1
بناًء على دعوة من مدير المركز أو من رئيسها أو بناء على طلب 

ثلث أعضائها على األقل.
تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بمن يحضر من أعضائها.. 2
يحضر مدير المركز اجتماعات اللجنة ويكون له صوت معدود.. 3
ذلك ألي سبب . 4 تعذر  اللجنة رئيسها وفي حالة  اجتماعات  يرأس 

يتولى الرئاسة أقدم نائب للرئيس وفي حالة تغيب الرئيس والنائبين 
يتولى مدير المركز رئاسة اجتماعات اللجنة.

يتولى أحد موظفي المركز األمانة الفنية الجتماعات اللجنة وإعداد . 5
مشروع جدول أعمالها بالتنسيق مع مدير المركز.

اللجنة . 6 اجتماعات  تناولته  ما  بمضمون  محضر  إعداد  يجري 
االستشارية من مناقشات وآراء مختلفة ويتضمن المحضر أيضاً 
منطوق ما تصدره اللجنة من قرارات وتوصيات ويعتمد المحضر 
من رئيس اللجنة أو من يقوم مقامه، كما يعتمد من مدير المركز.

من . 7 أي  في  االستشارية  اللجنة  أعضاء  من  يشارك عضو  لم  إذا 
ذلك  يعتبر  أسباب،  إبداء  دون  متتالية  اجتماعات  لثالثة  أعمالها 

كاشفا عن رغبته في عدم االستمرار في عضوية اللجنة.)5(

المادة الخامسة
قرارات اللجنة االستشارية

تصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية األعضاء الحاضرين، . 1
كما يجوز إصدار القرارات والتوصيات بالتمرير عندما تقتضي 

الضرورة ذلك. 
أو . 2 اللجنة  الذي منه رئيس  الجانب  عند تساوي األصوات يرجح 

من يقوم مقامه.
نيابة عن . 3 قرارات  اتخاذ  مقامه  يقوم  أو من  اللجنة  لرئيس  يجوز 

التي  بالقرارات  اللجنة  وتُوافى  المستعجلة  الحاالت  في  اللجنة 
تصدر إعماالً لهذا االختصاص. 

)5(  تمت إضافة هذه الفقرة بناء على قرار اللجنة االستشارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 
أبريل 2019
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المادة السادسة
اللجان الفرعية للجنة االستشارية

أعضائها  من  عدد  من  فرعية  لجان  أو  لجنة  بتشكيل  تقوم  أن  للجنة 
اجتماعاتها.  انعقاد  بين  ما  فترات  أعمال خالل  من  تراه  بما  وتكليفها 
واعتمادها وإصدار  الفرعية  اللجان  هذه  تقارير  بدراسة  اللجنة  وتقوم 
ما يلزم من قرارات أو توصيات بشأنها. وتختص هذه اللجان الفرعية 

بوضع قواعد وإجراءات إنجازها للمهام المكلفة بها. 

المادة السابعة
تعيني أعضاء اللجنة االستشارية كمحكمني

يجوز  كما  كمحكمين،  اللجنة  أعضاء  تعيين  التحكيم  ألطراف  يجوز 
وفقاً  القوائم  بطريقة  كمحكمين  اللجنة  تلك  أعضاء  ترشيح  للمركز 
حالة  وفي  المركز.  تحكيم  قواعد  في  عليها  المنصوص  لإلجراءات 
ال  اإلجراءات،  هذه  بإتباع  المحكم  تعيين  على  األطراف  اتفاق  تعذر 
يجوز للمركز باعتباره سلطة التعيين أن يقوم بتعيين أحد أعضاء اللجنة 

محكماً. 

المادة الثامنة
تعارض مصاحل أعضاء اللجنة االستشارية

يُراعى عند اختيار أعضاء اللجنة الثالثية الخاصة المحايدة والمستقلة 
التي يشكلها المركز من بين أعضاء اللجنة االستشارية للبت في طلبات 
فيه إحدى حاالت تعارض  تتوافر  قد  المحكمين تجنب من  عزل ورد 

المصالح المتعارف عليها في هذا المجال.
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شرط تحكيم نموذجي لإلدراج بالعقود

كل نزاع أو خالف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بتفسيره 
أو تنفيذه أو فسخه أو بطالنه يتم الفصل فيه بطريق التحكيم وفقاً لقواعد 

تحكيم مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

ملحوظة: يجب على األطراف مراعاة إضافة ما يلي:

يكون عدد المحكمين: )محكم واحد أو ثالثة(.أ  - 

يكون مكان التحكيم: )مدينة أو بلد(.ب  - 

تكون اللغة التي تستخدم في إجراءات التحكيم: )اللغة …(.	  - 

ملحوظة: يجوز لألطراف مراعاة إضافة ما يلي:

يصدر حكم التحكيم النهائي خالل المدة التالية …
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