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 الغرفة المصرية للتحكيم التجاري الدولي 

  تحكيمإجراءات ال الئحة

 

 مقدمة 

يعد التحكيم من أفضللللا ل لللللما فع الم لقدلا ت لمد احتا مكل   متميقن  لل ضل   ال ضللللل   

ادتبلراً من بدايلا ال رن العشللرينت  ل اكت لل  مبلاً دللميلً لا للا ال تلا ادتبلراً من  للبعي لا  

ذلك ال رن .  لللللددى دلل ذلك ا تشلللللر لتشللللع  د ملا التضلرن الدللي  ت لادتبلر اللضل   لل  

 كيم د د حدلث م لقد  شرتلً رمي يلً اضتذا  اا تثملر األض بي . التح

لمد أل ل اادتداد بللتحكيم كل لليل  تبيعي  ل ع الم لقدلا صل لل  في مضلا المعلم ا الدللي   

دلل اصت فهلل التقامللً دلل مس للللل للللللا التحكيم اللدللي بضلللللرلرن تلفير البيمل  الم ممل  ل ع  

ا اللدلليل  بملل يلفر اللملا لي ت لللللد في التكلللي  ما تحلديلث ملادلد  ال قادللا بين أترا  الع ملل 

اإلضرا اا بمل يك ا فعلليتهل ل لردتهل لمرل تهل ت فضل ً دن التتلير الم لتمر للم لتلم المه ي 

للمحكمين بحيلث يتلا م ما التييراا المترردن لالمت ح ل  في مضللا المعللم ا اللدلليل  لفي  لا  

 العللم  .

 لغرفة المصرية للتحكيم التجاري الدولي :التحكيم لدى ا

تحت   اليرف  الم لري  للتحكيم التضلر  الدللي ب لامم مميقن من المحكمين الدلليين المشلهلد لهم 

بلللك لل ن لالتميق لال قا ل  ت لتعملا اليرفل  بلل لللللتمرار دلل ضلللللم كلادر ضلديلدن ل لامم المحكمين 

بمل يسد   لل ضلللملن  للل م  دملي  التحكيم ت  لالصبرا  لالمترضمين ت لالتتلير الم لللتمر لهم

لضللملن التتبيا األفضللا ل لادد اإلضرا اا لالملضلللة ل للرد  اإلضرا اا لاامت لللد في 

 
    جدول المصرروفات واتععا  الارارم من   امرفقاً به  2220 ينايراعتباراً من أول    ةلدى الغرفة والنافذ  ةالمعتمد  الئحة إجراءات التحكيم

 ذات التاريخ .



3 

 

ال   لا ت لم لد  كلف  األترا  ب لح  حكم التحكيم لددالت  ت بمل ي لهم في ا لتمرار المعلم ا  

 .أترا  ال قاة  يصدم  للح  لالدللي   

 للللللح  تللتحكيم    نمميق   فعلللل ضرا اا  الم لللللريل  للتحكيم التضللر  اللدللي    لملد ادتملدا اليرفل 

 ضرا اا    امحل للتتبيا دلل مضلللللليلل التحكيم اللدلليل  لاللداصليل  دلل حلد  للللللا . لملد تم  دلداد  

المعتمللد ي لللير    ل لللدم اليرفلل  لالمعملا بهلل  نالتحكيم  من ألا   يتميق دلل  حل    2022ادتبلللراً 

 دلل اامت لد في اللما لال   لا لتي ير اإلضرا اا.بلل رد  لالك ل ن لالعما 

 

 شرط تحكيم نموذجي

ال  لا   ت يتم ب  ب   لض  من اللضلى د م  لهل  التي دن  ذا الع د أل ت شل   التي الص فلا ضميا "

ً  فيهل  ً   هلميل دن تريا محكم   الم لري  للتحكيم التضلر  الدللي ليرف ا تحكيم مح   ضرا اا  ل لف ل

 ."لاحد أل ددن محكمين يتم تعيي هم تب لً لهذى ال مح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحكيم بيان القانون واجب التطبيق على العقد  وتنصح الغرفة المصرية للتحكيم التجاري الدولي بأنه من األفضل تضمين اتفاق    

 ومكان التحكيم ولغته .
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 الئحة إجراءات التحكيم 

 اتفاق التحكيم:   (  1مادة ) 

تب للً ل محل    ذا ات ا األترا  دلل التحكيم أمللم اليرفل  الم لللللريل  للتحكيم التضللر  اللدلليت أل   -أ

ت ى ال مح   لدم اليرف ت فإ هم يلاف لن دلل  صضلللة التحكيم ألحكلم  ذ نالتحكيم المعتمد   ضرا اا

 مل لم يتم اات لا  راح  دلل غير ذلك.

 اليرف  الم ري  للتحكيم التضلر  الدللي.  دن تريا   ى ال مح يُدار التحكيم تب لً لهذ - 

لما ت ديم تل  التحكيمت مل لم ي ص ال ل لن     التحكيم ال للللري   مح   ضرا اايصضلللا التحكيم ل    -ج 

 أليت ا األترا  دلل غير ذلك.

 

 السرية :   (  2مادة ) 

 كلف   ضرا اا التحكيم  ري  ت مل لم يت ا األترا  أل ي ص ال ل لن دلل غير ذلك. -أ

الكشل  دن أي  بيل لا أل ألراا صل ل  بللتحكيم لذلك تب لً ألمر مضللمي   التحكيم  لليرف  أل  يم  - 

 أل  ذا ا تلض  ال ل لن ذلك .

ع دلل مل ا تهل     -ج  تكلن كلف  مدالاا  يم  التحكيم  للري  ت ما ددم اإلص ا بحا المحكرم الُمعتِر 

  ا يلحا بللحكم . لي  حكم التحكيم بلألغلبي  في  رفلا رأ  م ت

تلتقم اليرف  بلاحت ل  بكلف  ألراا ددلم التحكيم لمدن دلمين من تلريخ  لللدلر حكم التحكيم ت       -د 

ليضلق لهل بعد ذلك  ددام أي  م لت داا أل مرا ل ا  أل  د  لا ت ما ددم اإلص ا بحا أ  من 

 الم ت داا الم دم  من ترف  .األترا  في ت ديم تل  ص ا تلك المدن بل ت م 

 

 



6 

 

 مدة التحكيم:   (3مادة )

 للت  أشللهر ت ليضلق مد مدن التحكيم ب رار من مدير اليرف     ى ال مح مدن التحكيم تب لً ألحكلم  ذ -أ

ب لً  دلل تل  من  يم  التحكيم لمدن  لللت  أشلللهر أصرم. ل ا يضلق الضما بين امتداد المدن دن  

 تريا اليرف  لامتداد ل بملض  أ   ص مل ل ي آصر.

عد تشلللكيا الهيم  مد اكتما تبدأ مدن التحكيم ادتبلراً من اليلم التللي لتملم تشلللكيا  يم  التحكيم. لي - 

من تلريخ مبلا المحكم ال رد للمهم  ؛ أل من تلريخ مبلا المهم  من كلما أدضللللل   يم  التحكيم  

 المكل   من أكثر من محكم.

يلم  ح ل  مدن التحكيم في حلاا اللم  اات لمي أل التعلي ي ت لكذلك في ال ترن التي يِْشيُلللللُر  -ا

 اكتملا تشكيا  يم  التحكيم. فيهل مكلن أ  من المحكمين بعد

 تقديم األوراق:   (  4مادة ) 

 يض  أن تكلن كلف  األلراا الم دم  ملمع ً من التر  الذ  ي دمهل أل من ممثل . -أ

دلل كا تر  أن يبين في كلف  األلراا الم دم  م   : ا م  الكلما ت د لا   الحلليت الع لان الذ   - 

 .   لكست لالبريد اإللكترل يتتم مرا لت  دلي  ت أرملم الهلات  لال

تُ لغ األلراا الم دم  دلل  حل مرت  في ف راا أل م لتا مرمم ت ليض  أن تشير تلك ال  راا       -ج  

 . أدل لأ لل مل يرتبت بهل من م ت داا 

 اإليداع:   (  5 مادة )

دلل التر  اللذ  ي لدم اددلل  أل  دصللا أل تلدصلا أل بيللن دفللة أن يلدة   لللللصتين م ل  لمن كللفل    -أ

 المرف   ب .الم ت داا لاأللراا 

  لل : أل البريد اإللكترل ي يتم اإليداة بم ر اليرف ت أل بتريا البريد  -ب

 

 الغرفة المصرية للتحكيم التجاري الدولي 

 جمهورية مصر العربية –اإلسكندرية  –شارع صالح سالم  17

 21111المنشية ، رمز بريدي :  425ص.ب 

 registry@ecica.netبريد إلكتروني : 
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ل لللداد كلما    ى ال مح هل  ذتكلف  األلراا التي تتلرب  بت للللم اليرف اة لدم اليرف  مد تم  يعتبر اإليد  -ج

الر للللللم لالم لللللرلفلا لاألتعل  الم ررن ت ليعتبر تلريخ ا لللللتكملا كلما األلراا لالر للللللم 

 ل تلريخ   -ضمهلري  م للللر العربي     –لالم للللرلفلا لاألتعل  ل لللللدت  تب لً لتلميا ال ل رن  

 اة . لتلميا اإليد

 اإلعالن  :   (6مادة )

تل  التحكيم لكلف  الم للللت داا  يتم  د ن كلف  األترا  ت بعد تملم ميد الددلم ت ب لللللرن من  -أ

 .  ذى ال مح لب  ص  من  المرف   ب 

  ن تم :  هذى ال مح يعد اإلد ن تلملً تب لً ل - 

 دن تريا البريد الر مي الم حل  بعلم الل لا . (1)

 ل   في   اشلصص ذمن دن تريا بريد صلص  ذا تم بإي للا ملما من المحتكم ضلدى أل  (2)

 اا ت م د  .

 دن تريا التلميا بللعلم من المحتكم ضدى أل من ممثل  . (3)

دن تريا ملم محضلر  المحكم  المصت ل  داصا ضمهلري  م لر العربي  ت أل بللتريا   (4)

رافعلا المتبا بللدلل  التي يض  أن يتم المتبا إلد ن األلراا ال ضلللمي  تب لً ل ل لن الم

 اإلد ن فيهل.

 دن تريا البريد اإللكترل ي المعتر  ب  بين الترفين. (5)

 ب   ل يل  أصرم يت ا دليهل األترا . (6)

 يعد اإلد ن مد تم  ذا ملم المحتكم ضدى بإيداة بيلن دفلد  لدم اليرف . (7)

ت التلدصلات التلبللات اإلصتللراات لغير ذللك من يتم  د ن بيللن اللدفللةت ااددلل  الم للبلات اإلدصللا  -ج  

األلراات بلللت لللللليم لع لان كلا من األترا  الم لللللضلا للدم اليرفل ت أل بتريا  د  هم دلل ال حل  

 / (. 6المبين بللملدن )

دلل كا تر  لممثل ت  ن كلنت أن يُعلم اليرف  لكلف  األترا  بللع لان الذ  ت لللح المرا للل ا    -د 

ت لأن يعلن الكللفل  بل يل  تعلدي ا في أ  من تللك    يال للكس الصللص بل ت ل بريلدى اإللكترل دليل ت لرمم  
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البيل لا. فإذا لم ي م بذلكت يكلن اإلد ن الذ  يتم دلل الع لان ال للبا ت لضيل  لدم اليرف   لحيحلً  

 لم تضلً لكلف  آثلرى ال ل ل ي  .

 : تمثيل األطراف (  7مادة ) 

  للهم أل أن ي يبلا د هم محلمين أل أشللصلص آصرين بلكلل  صل لل   يمكن لألترا  الحضلللر ب   -أ

 ملث   ت دلل أن يلدة ال لم    د لكللت  لدم اليرف  ما  ملرار م   ب حت  ل ريل   .

دلل األترا  ت لممثليهم ت لكللفل  المشللللللركين في  ضرا اا التحكيم بل    للللل ل  كلل لات   هللر   - 

 يم  التحكيم ت لالص للم لممثليهمت لكلف  المشللركين ااحترام اللاض  تضلى اليرف  لمل  يهل ت ل

 في  ضرا اا التحكيم ب       كل ا .

 اإلخطارات والجلسة التمهيدية:   (8مادة )

لليرف  أن تصتر األترا  ب ي  ألراا أل أن تت لا بهم بتريا البريد ت ال لكس ت البريد اإللكترل ي   -أ

 ا اات لا .ت البرميلا ت شص يلً ت أل ب   تريا آصر من تر

 محل  ت فلإن ا ع للد ذللك ااضتمللة  ال  لذى  حيثملل لرد ال ص في ا ع للد اضتمللة أل ضل للللل  أل ملداللل  في -ب

رن ) ال يديل  ألتلك الضل ل  أل المدالل  يكلن  لحيحلً بللحضللر المعتلد أل بتريا المستمراا الم للر

م لضل  دلل الل لمت المدمض  لكلف  ااضتملدلا أل الضل لا ؛   كل  را س ( دلل أن يتم  رفلا   لص

 لدلل أن يُذكر في الحكم أن المدالل  التي تما بتريا المستمراا الم لرن مد تما بذلك التريا .

تع د  يم  التحكيم ضل   تمهيدي  ما األترا  لم لمش  الم لما اإلضرامي  ت لبتلك الضل   تحدد الهيم     -ج  

 لً فيمل يتعلا ب ير اإلضرا اا لت  يم الضل لا . ضدلاً قم ي

 االدعاء األصلي:   (  9مادة ) 

 يض  أن يتضمن ااددل  األ لي : -أ

اللملما لاأل لللل يد ال ل ل ي  المسيدن ت ال للليي   بيل لً لافيلً لملضللللة ال قاة أل الص   ت  (1)

المحددن للتلبلا المراد ا للللت للللدار حكم بهل ت ميم  المبلل  المراد الحكم بهل ت أل ال يم   

المتلللل   ت ال   للا ت أتعلل  المحللمللن    لل لاملدالمللديل  للتلبللا غير ال  لديل ت ال يمل  الم لدرن  
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صرم متعل ل  بلللملضللللللة من شللللل  هلل ددم  بهلل أل غير ذللك من التلبللا ت لأيل  بيلل للا أ

 ااددل  األ لي .

  لرن من ات لا التحكيم. (2)

  لرن من اللثلما لالم ت داا الدادم  ل ددل . (3)

ر للم ت لضيا ااددل  األ للي لالم لرلفلا لاألتعل  تب لً للم رر بضدلا الم لرلفلا   (4)

 لاألتعل .

ِن اددلل ى   دلل المحتكمت اللذ  يتلل  الحكم لل  ب يمل  الم لللللرلفللا لأتعلل  -  المحللمللنت أن يُضلللللمع 

 األ لي ميم  تلك الم رلفلا لاألتعل ت لل  أن يعدا ذلك التل  إلضلف  مل مد ي تضد م هل. 

لهيمل  التحكيم أن ترفعت كليللً أل ضقميللًت ااددلل  األ للللللي اللذ  لم تتلافر بل  المتتلبللا اللاردن      -ج  

 بهذى الملدن.

 بيان الدفاع :   (  10) مادة 

المحتكم ضلللللدى ت ص ا ث ثين يلمللً من تللريخ  د  ل  ت بلإيلداة دلدد كلل م من ال  لللللخ بم ر ي لم   -أ

 اليرف  من بيلن الدفلة . ليض  أن يتضمن بيلن الدفلة ليرفا ب  مل ي يد :

عد  ياادتراع دلل اللضل   لل التحكيم لالدفا بعدم ااصت لص ت  ن كلن لذلك لض . ل (1)

ملاف ل  من المحتكم ضلللللدى دلل التحكيم ت لت للقاً م ل  دن  دلدم  ثللرن  لذا اادتراع  

 التم ك بذلك اادتراع في أ  مرحل  من اإلضرا اا .

بيل لً لافيلً لردى دلل ااددل ت ملضللة ال قاة أل الص  ت أ  دفلة أل دفلة ت لاللملما   (2)

 لاأل ل يد ال ل ل ي  المسيدن لذلك.

 ن الدفلة. لرن من اللثلما لالم ت داا الدادم  لبيل  (3)

 أي  م رلفلا أل أتعل  لاردن بضدلا الم رلفلا لاألتعل . (4)

المحتكم     ذا ضل  بيلن الدفلة صللاً من   كلر بعع التلبلا اللاردن بلاددل  ت كلن ذلك ت للليملً من - 

بتللك التلبللا التي لم يتم   كللر لل ت لا يضلق لل  معلللدن التعرع لهلل في دفللدل  في أ    ضلللللدى

 اا.مرحل  من اإلضرا 
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 للهيم  أن ترفعت كليلً أل ضقميلًت بيلن الدفلة الذ  لم تتلافر ب  المتتلبلا اللاردن بهذى الملدن.    -ج 

 االدعاء المقابل:   (  11مادة ) 

للمحتكم ضلللدى  ثلرن اددل  م لبا ضلللد المحتكم ت لذلك بإد    بلثلما لم لللت داا ااددل  الم لبا   -أ

 لالتي يض  أن تتضمن:

(1)  ً لملضللة ااددل  الم لبات اللملما لاأل لل يد ال ل ل ي  المسيدن ت ال ليي  المحددن   بيل لً لافيل

للتلبللا المراد الحكم بهللت ميمل  المبللل  المراد الحكم بهللت أل ال يمل  المللليل  للتلبللا غير 

ال  لديل ت ال يمل  الم لدرن للتعليضللللللا المتلللل  بهلل أل غير ذللك من التلبللات ميمل   

المحلملن ت لأي  بيل لا أصرم متعل   بللملضللللة من شللل  هل ددم  الم لللرلفلا لأتعل   

 ااددل  الم لبا.

  لرن من اللثلما لالم ت داا الدادم  ل ددل  الم لبا . (2)

ر للم ت لضيا ااددل  الم لبا لالم لرلفلا لاألتعل  تب لً للم رر بضدلا الم لرلفلا   (3)

 لاألتعل .

 ااددل  الم لبا الذ  لم تتلافر ب  المتتلبلا اللاردن بهذى الملدن.للهيم  أن ترفعت كليلً أل ضقميلًت   - 

 اإلدخال:   (  12مادة ) 

أل  من األترا   دصلا أ  شللللصص تبيعي أل ادتبلر  ت يُعِدئ م للللملاً دن كا أل بعع التلبلا   -أ

لذك ت  المراد الحكم بهلت لذلك  ذا كلن ترفلً في ات لا التحكيم للم يتم اصت للللم  دن تريا المحتكم

 تضمن:ي  يض  أن ذ د    بلثلما لم ت داا ااددل  األ لي لبلإلدصلا لالدن تريا 

كلف  ألراا لم للللت داا ااددل  األ لللللي ت فضلللل ً دن بيلن لا م لملضلللللة اإلدصلا   

لأ لبلب ت اللملما لاأل لل يد ال ل ل ي  المسيدن ت ال ليي  المحددن للتلبلا المراد ا لت لدار  

لل  المراد الحكم بهللت أل ال يمل  المللديل  للتلبللا غير ال  لديل ت ال يمل   حكم بهللت ميمل  المبل

الم درن للتعليضللللا المتلل  بهل أل غير ذلك من التلبلا ت ميم  الم لللرلفلا لأتعل   

 المحلملن ت لأي  بيل لا أصرم متعل   بللملضلة من ش  هل ددم اإلدصلا.

  لرن من اللثلما لالم ت داا الدادم  لإلدصلا. 
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لم ت للللضيا اإلدصلا لالم للللرلفلا لاألتعل  تب لً للم رر بضدلا الم للللرلفلا  ر لللل 

 لاألتعل .  

للهيمل  أن ترفعت كليللً أل ضقميللًت اإلدصللا اللذ  لم تتلافر بل  المتتلبللا اللاردن بهلذى المللدن ت كملل  - 

 يكلن للهيم  ددم مبلا تل  اإلدصلا الذ  مد يترت  دلي  ت صير ال  ا في التحكيم .

ا يكلن للهيم    للللدار أ  أمر أل حكم يتعلا ب   شللللصص تبيعي أل ادتبلر  ا يُعِدئ ترفلً في      -ج 

 ات لا التحكيمت مل لم يلافا ذلك الشصص أل ي مح ال ل لن لاض  التتبيا بذلك.

 التدخل:   (  13مادة ) 

تدصا ذلكت أن ي  أل  شللللصص تبيعي أل ادتبلر  ت  ذا ُلضد ات لا أل أضلق ال ل لن لاض  التتبيا  -أ

 .أ  من األترا  في ددلم تحكيمضل     لل    لميلً ضما 

ا في ددلم التحكيم   -  أل  شلللصص تبيعي أل ادتبلر  ت  ذا كلن ترفلً في ات لا التحكيم ت أن يِتدصر

 بم تضل تدصا  ضلميت تللبلً الحكم ل  بتلبلا م ت ل .

ص ا صم ل  دشلر   -التدصا لدم اليرف   دلل تلل  التدصا  يداة ددد كل  من ال  لخ من تل       -ج 

ليتم  د ن كللفل  األترا  كللفل  ألراا التلدصلا لالتي يضل  أن   –يلمللً من دلمل  بلددلم التحكيم  

 تتضمن:

بيل لً لافيلً لملضللة التدصا لأ لبلب ت اللملما لاأل لل يد ال ل ل ي  المسيدن ت ال ليي  المحددن   (1)

مبلل  المراد الحكم بهلت أل ال يم  الملدي  للتلبلا  للتلبلا المراد ا للت للدار حكم بهلت ميم  ال

غير ال  لديل ت ال يمل  الم لدرن للتعليضللللللا المتلللل  بهلل أل غير ذللك من التلبللا ت ميمل  

الم للللرلفلا لأتعل  المحلملن ت لأي  بيل لا أصرم متعل   بللملضلللللة من شلللل  هل ددم  

 التدصا.

  لرن من اللثلما لالم ت داا الدادم  للتدصا. (2)

 لم ت ضيا التدصا لالم رلفلا لاألتعل  تب لً للم رر بضدلا الم رلفلا لاألتعل . ر  (3)

للهيمل  أن ترفعت كليللً أل ضقميللًت التلدصلا اللذ  لم تتلافر بل  المتتلبللا اللاردن بهلذى المللدن ت كملل      -د  

 يكلن للهيم  ددم مبلا تل  التدصا الذ  مد يترت  دلي  ت صير ال  ا في التحكيم .
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 التعـــديل :   (  14مادة ) 

 يضلق تعديا التلبلا المتلل  الحكم بهل في الددلمت لذلك : -أ

 بلت لا األترا ت في أ  مرحل  من مراحا اإلضرا اا. 

أل بملضل  تلل  ي لدم في ملدلد ا يتضلللق األضلا المحلدد بلللضلدلا القم ي ت  ذا لم يكن من   

   مرار ل في التل  بيير ت صير.ش ن التعديا ت صير ال  ا في التحكيم ت لت در الهيم

يتم  د ن كللفل  األترا  بتعلديلا التلبللا ت لدلل التر  اللذ  مللم بتعلديلا تلبللتل  ب لللللداد فرا    - 

 الر لم لالم رلفلا لاألتعل   ذا تضمن تعدي ً بللقيلدن في ميم  تلبلا ااددل  مبا التعديا. 

دة للدم اليرفل  بيللن اللدفللة رداً دلل تللك دلل الص لللللم اللذ  تلضل   ليل  التلبللا المعلدلل  أن يل    -ج  

التلبلا ت لذلك ص ا المدن المتب ي  لت ديم بيلن الدفلة رداً دلل ااددل  األ للي  أل ص ا صم ل   

دشلللر يلملً من تلريخ  د    بلاددل  المعدات أيهمل أتلا ت مل لم يت ا األترا  أل ت مر الهيم   

 بيير ذلك.

ددلل  : أ  تعلديلا يتم مبلا  د ن ااددلل   لل األترا ت أل    للص ميمل  التلبللا  ا يعلد تعلدي ً ل      -د  

أل م لللر ل دلل بعضلللهل دلن البعع اوصرت أل ت لللحيح بيل لا أحد األترا  ت أل اصت للللم  

 لارث.

 للهيم  أن ترفعت كليلً أل ضقميلًت التعديا الذ  لم تتلافر ب  المتتلبلا اللاردن بهذى الملدن.    -ى 

 تعيين هيئة التحكيم:   (  15)  مادة

 يتم تعيين  يم  التحكيم دلل ال حل التللي: -أ

دن تريا تعيين األترا  للمحكم أل  يمل  التحكيم أل بتحلديلد كي يل  ذللك التعيين بملضل   (1)

 ات لا بي هم.

ن الللذين تم اصتيللر ملل بللصتيللر  يأل دن تريا تعيين كلا تر  لمحكمت لميللم المحكم (2)

 الرميس.المحكم  
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( من  2أ/( أل )1أ/في حلللل  دلدم اصتيللر األترا  أل  من التري ين اللاردين بللل  رتين ) (3)

 ذى الملدن ؛ ي لم مدير اليرف  بتعيين الهيم  لتحديد ددد المحكمين بلل  ر  لل ص لل لي   

 ال قاة لأ ميت  لميمت . 

(  1أ/ال  رتين )   ذا ت للدس أ  تر  ت في حلللل  اصتيللر األترا  تعيين المحكمين بملضل  (4)

( من  لذى المللدن ت دن تعيين محكمل  تب للً ات للا التحكيمت أل تبين دلدم  مكللن 2أ/أل )

التعيين تب للً لللي  التي ات ا دليهل األترا  أل   لللللب  من األ لللللبل  ت أل  ذا لم يت ا  

(  30المحكمللن المعي للن دن تريا األترا  دلل اصتيللر المحكم الرميست لذللك ص ا )

ين يلمللً من  يلداة بيللن اللدفللة للدم اليرفل  أل من ا تهلل  الميعللد الم رر لت لديم بيللن ث ث

 الدفلة ت أيهمل أتلا ؛ تكلن  لت  التعيين لمدير اليرف  .

في حلللل  اصتيللر األترا  لمحكمين من صللرج ملامم المحكمين المعتملدين للدم اليرفل ت تب للً   - 

ت يض   يداة بيلن لدم اليرف  ب  ملمهم ل  لتهم لدملهم     ذى ال مح ( من  2أ/( أل )1أ/لل  رتين )

لالتقام المحكمين   ت لد للي هم لأرملم الهلت  لال لكس لالبريد اإللكترل ي الصل لللل  بهم  ن ُلضد

لبل حكللم امحل  ال لللللللك المه ي للمحكمين المعتملدين للدم اليرفل      لذى ال محل المعي ين بل حكللم  

 يرف  ب    دلم .للكلف  ملادد لأحكلم للامح ال

 ذا شللير مكلن أ  من أدضللل   يم  التحكيم أل   للب  من األ للبل  ت ي لم مدير اليرف  بتعيين     -ج 

 بديا ل  دلل لض  ال رد  .

 سلطات هيئة التحكيم:   (  16مادة ) 

 ت لبلت لا األترا ت لبلل ل لن لاض  التتبيا.هذى ال مح يكلن لهيم  التحكيم ال لتلا اللاردن ب -أ

 تلر تلبلا الص لللم ت لليس لهل  الم لللما ال لبل  للتحكيم في  در الهيم  األلامر لاألحكلم في  ت لل - 

 . ذى ال مح الحكم في الم لما التي لم تتم  ثلرتهل تب لً ألحكلم  

تصتص الهيمل  بللل  لللللا في كللفل  ااددلل اات اللدفلةت التلبللات اادتراضللللللا؛ المتعل ل  بلضلد     -ج  

 ع م  بين األترا .المعلمل ت أل الع دت أل الأل تلا أل   حي   
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تصتص الهيمل  بللل  لللللا في كللفل  ااددلل اات اللدفلةت التلبللات اادتراضللللللا المتعل ل  بلضلد      -د  

ات لا تحكيمت بمل في ذلك كلف  اادتراضللا المتعل   بلاصت للصت أل مل لن أل تلا أل  ل حي   

 الع دت أل  لذ ات لا التحكيم.

 رد المحكم:   (  17مادة ) 

يتم رد المحكم  ذا لضدا  رل  ت شل  تعلرضللً في الم لللح ت أل من شل  هل أن تصا بللللللحيدت    -أ

 ألا ت  ليت .

لمهم  لبل لللت  ليت  لحيدت . ليُصتر اليرف  بلل رل  التي  ي دم المحكم  لل اليرف   مراراً ب بلل  ا - 

مد ت شل  تعلرضللً في الم لللحت أل التي من شل  هل أن تثير شلبه  ددم الحيدن أل اا لت  لي . لدلل 

 اليرف   صتلر األترا  بمل تم الكش  د   من  رل .

أ للبل  تل   ملضللحب ب   أل  تر ت أن يتل  رد محكمت لذلك بملض  تل  كتلبي  لل اليرف       -ج 

. ل يضل  دلل التر  اللذ  يعلم أل تتلافر أدلل  مع للل  دلل دلمل  بتللك ال رل  التي من  الرد

شلل  هل رد المحكم أن ي  للح د هل فلراً لفي لما مع لا للمحكم للليرف  للكلف  األترا ت ل ا 

ح   في التم لللك كلن ملب ً ل يلم المحكم ب  ر التحكيم لال  لللا في  رغم تلك ال رل  لي للل ت 

 بذلك.

ي لدم تلل  رد المحكم بملضل  تلل  مكتل   لل اليرفل  ص ا دشلللللرن أيللم من تللريخ اإلصتللر        -د  

بتعيين المحكمت أل من تلريخ العلم ب  للبل  ددم الحيدن أل ال لل حي . لت لم اليرف  ب  ر التل   

لل الضهل  ال ضللللللميل   ل  لللللدار مرار لل فيل . لذللك ما دلدم اإلص ا بحا األترا  في اللضل   

 المصت   بتل  الرد.

ت ت لم اليرف  بتعيين محكم آصر أل  يم  تحكيم ال يلم بمهمت   ذا تم رد محكم أل أ بح دلضقاً دن       -ى 

 أل أن تعيد اإلضرا اات مل لم يت ا األترا  دلل غير ذلك.
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 اإلجراءات الوقتية والتحفظية:    (18مادة )

يضلق أل  تر  تل  د د ضل لل  دلضل  ا للت للدار أمر لمتي ألحكم م للتعضا.   ليكلن ذلك  -أ

بملض  تل  يلدة لدم اليرف  ليعرع دلل  يم  التحكيم مبي لً ب  أ لللبل  اا لللتعضلا لاللملما  

 .التي ت رر ل اليرف   لاأل ل يد ال ل ل ي  التي ي ت د  ليهلت ليرفا ب  الر لم 

اليرفل   ال لر بللدتراع دلل تلل  د لد الضل للللل  العللضلل  يلدة للدم  أن يت لدم دلل  أل  تر    - 

لبيلن األضلرار التي يمكن أن ت ضم دن ت  يذ األمر اللمتي أل الحكم  متضلم لً أ لبل  اادتراع ت  

 الم تعضا لالت مين الم ترح لضبر األضرار  ن تم الت  يذ.

تم  د ن كلف  األترا  بملدد  بلات يت  للللا الهيم  في مدم مبلا التل  فلراًت فإذا  للللدر بلل     -ج 

التي تحدد ل  ر ملضللة التل  مبا الملدد المحدد ل  ر ل بثملنم لأربعين  للد   الضل ل  العلضل   

 .  دلل األما

يض  أن يكلن أ  أمر لمتي أل حكم م لتعضات ي لدر تب لً ألحكلم  ذى الملدنت م لببلً لمتضلم لً        -د 

 لمتلل  ل  لذى  ن كلن. شرلت ت  يذىت لمدت ت لالت مين ا

( دشللرن  10ي لل ت األمر اللمتي  ن لم تبدأ  ضرا اا ت  يذى ص ا المدن المحددن ب  بمل ا يضللق )      -ى 

 أيلم من تلريخ   دارىت مل لم يت ا األترا  دلل غير ذلك.

م ت يُعين مدير في األحلاا التي يتم فيهل ت ديم تل  بشللل ن  ضرا  لمتي أل تح  ي مبا بد  التحكي      -ل 

اليرف  محكملً لل  ر في التل  دلل لض  ال للرد  ت لت رر اليرف  الر لللم لاألتعل  الم للتح    

 في  ذى الحلل .

 اإللزام بتقديم مستندات أو بيانات :    (19مادة )

 بعد  يداة بيلن الدفلة ت يكلن لألترا  ترتي  تبلدا الم ت داا لالبيل لا. -أ

 لل التعللن بشلل ن تبلدا الم للت داات يضلق أليهم أن ي دم تلبلً     ذا لم ي للتتا األترا  التل للا - 

 يبين في :

 بيلن الم ت داا ل/ أل البيل لا التي يتل   لقام ص م  بت ديمهل. (1)



16 

 

ملدم تعلا الم لللللت لداا أل البيلل للا المتللبل  بملضللللللة ال قاة لملدم  فللدن التلللل  من   (2)

 ت ديمهل.

(  10اليرفل   للللللراً كللفيل  من التلل  لمرف للتل  ت لذللك ص ا )يضل  دلل التلللل  أن يلدة للدم      -ج  

 دشرن أيلم من اإلصتلر بتعيين الهيم .

( صم للللل  أيللم من  د  ل  بل  ت أن يلدة للدم اليرفل  ملاف تل   5دلل الم لدم ضلللللدى التلل  ص ا )     -د  

 للللبل  ذلك الكتلبي  دلل ت ديم الم للللت د أل البيلن المتلل  ت أل اادتراع دلل أ  ممل ت دم لأ

 اادتراع.

( دشللرين يلملً من  د    ب  ت أن يلدة لدم اليرف ت  لللرن 20دلل الم دم ضللدى التل  ص ا )    -ى 

من الم للت د أل البيلن المتلل  ت  أل  مرار ي للمح بمعلي   أ لللا الم للت داا في مكلن لقملن 

الم ت داا أل البيل لا    م ممينت أل اادتراع الكتلبي الذ  يلضح أ بل  ددم ت ديم كا أل بعع

 المتللب .

 ذا ادترع الم دم ضللللدى التل  دلل ت ديم كا أل بعع الم للللت داا أل البيل لا المتللب  ت فإن      -ل 

الم لللت داا أل البيل لا ت ليرفا بمل ت دم تلك  للتلل  أن يتل   لقام الم دم  ضلللدى التل  بت ديم  

كتلبي  الم للم   لي   ن كلنت لبيلن بلأل لبل  التي  ألراا التل  لمل ي يد اإلد ن لاادتراضللا ال

 تبين حلضت   لل اإلف لح.

ت ليكلن للهيم  أن تتل  الددم من   ت  للا الهيم  في التل  دلن ت صير بإ للدار األمر من ددم     -ق 

 . لت  يذ ذلك األمرالضه  ال ضلمي  المصت    

ن ا للتدااً أل     -ح  راضلللً من الملم  ال لللبي للم دم ضللدى التل   ذا لم ت ترع افتأن  للهيم  أن تُِكلع 

 ت ت ا ب  بل  ادتراض .  

 الجلسات الموضوعية :    (20مادة )

أل  تر  أن ي دم أ  م لللت د أل دليا ص ا الضل للل  الملضللللدي  ليكلن ملضلللا ادتبلر  يم   -أ

كلف   تعلن  لل   التحكيمت لذلك بإيداة  لللر كلفي  من الم للت د أل ل لل  اللللللللدليا لدم اليرف   

التلريخ المحدد ا ع لد الضل ل  الملضللدي . لا  مباملدد ا ي ا دن دشلرن أيلم   األترا  ص ا

 ت با الم ت داا الم دم  بعد ذلك  ا بم تضل تل  تلافا دلي  الهيم  أل بل  مع لل .
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اا. للهيم  أث ل  الضل ل  الملضللدي  أن تتل  بيل لا أل م لت داا  ضللفي ت بمل في ذلك ت ديم مذكر - 

ل د  هل ليض  ت ديم الم للت داا ألالبيل لا المتللب  بتريا  يداة  لللر كلفي  م هل لدم اليرف   

ص ا ملدد أم لللللى ث ثين يلملً من تلريخ تل  الهيم  ت ديم تلك المعللملا   لل كلف  الص لللللم  

 ألالم ت داا. لا يضلق تمديد  ذا األضا  ا أل بل  ت در ل  يم  التحكيم.

 هل الهيم  الضل لل  الملضلللدي  بعد تملم مراضع  الم للت داا أل األدل  لالتح ا من ا للتي ل  أ  تُ     -ج 

 .هذى ال مح اددل  أل  دصلا أل تدصا أل بيلن دفلة للشرلت اللاردن ب

 جلسة التحقيق:    (21مادة )

 أل  تر  أن يتل  د د ضل لا تح يا . -أ

األما من الملدد المحدد لضل ل  التح يا ت أن دلل كا تر  من األترا  ت مبا دشلرن أيلم دلل   - 

 يعلن بلمي األترا  ب  ص  ليلدة لدم اليرف    صتين من:

 ملمم  بللشهلد المتلما  داس م بشهلدتهم لملصص تلك الشهلدن. (3)

 ملمم  بل   األدل  ال معي  أل الب ري  أل الملدي  التي  يتم ت ديمهل. (4)

   دليا ملد   يتم ت ديم  بللضل  .  ص  من كلف  الم ت داا لت  يا دميا أل (5)

  مرار ب ح  أ  م ت د  ي دم في الضل   . (6)

أ  تل  بلمتداد لما ضل ل  التح يا م لحلبلً بللم لرلفلا لاألتعل  الم ررن لذلك أل التي   (7)

 ت رر ل اليرف .

 للهيم  أن ت تبعد أ  شل د أل شهلدن أل م ت د أل دليا م دم ص فلً ألحكلم  ذى الملدن.    -ج 

تتكلن ضل   التح يا من ضل   لاحدن أل أكثر ت تدير ل  يم  التحكيم  بمل يك ا ال  لمت لال رد ت        -د 

لالك لل نت لاامت للللللد في ال   للات لتحلدد كي يل  درع األدلل  لاا لللللتمللة للشلللللهللداا لت لديم 

  .الم ت داا

را ت كمل يكلن لهل ا للتضلا  أ  للهيم  أن تتل  لثلما أل م للت داا أل بيل لا تكميلي  من األت       -ى 

 .األدل   شل د أل تر  ا تيضلح 
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تصضلللللا ميمل  اللدليلا لملدم مبللل  لت لدير الهيمل ت ل ي غير ملقمل  في ذللك ب لادلد اإلثبللات ملل لم      -ل  

 .غير ذلك يت ا األترا  دلل 

لي  لا    أل  من األترا  اادتراع دلل درع األدل  أل تلضي  أ لمل  من ضل   تر  آصرت     -ق 

 . رميس الهيم  في ذلك اادتراع

بم للحب  أترا  التحكيم أل ممثليهم لمعلي   ملما أل  أن ت ت ات بعد أن تصتر األترا  ت للهيم       -ح 

 بحث م  ل  تتعلا بللتحكيم.

 االستعانة بالخبراء:    (22مادة )

يثبا في محضللر الضل لل  بشلل ن لهيم  التحكيم تعيين صبير أل أكثر لت ديم ت رير مكتل  أل شلل هي  -أ

م لللما معي   تحدد ل لتر للا  لل كا من الترفين   للص  من مرار ل بتحديد المهم  الم لل دن  لل  

 الصبير.

لدلل كلا من الترفين أن ي لدم  لل الصبير المعللمللا المتعل ل  بللل قاة لأن يمكع  ل  من معللي ل    - 

   بلل قاة.لفحص مل يتلب  من لثلما أل أشيل  أل أملاا أصرم متعل 

لتُر لا  يم  التحكيم  للرن من ت رير الصبير بمضرد  يداد   لل األترا  ما  تلح  ال ر ل  ل        -ج 

 لللللت لد  ليهلل الصبير في  اإلبلدا  رأيل  فيل  للكلا من األترا  الحا في اإلت ة دلل اللثللما التي  

 ت ريرى لفح هل.

ر من تل لل     لللللهلل ألب للً  دلل تلل  أحلد األترا   للهيمل  التحكيم بعلد ت لديم ت رير الصبير أن ت ر     -د  

د د ضل ل  ل لملة أملاا الصبير ما  تلح  ال ر ل  لكلف  األترا  ل لملد  لم لمشلت  بشل ن مل لرد 

في ت ريرى للكا من األترا  أن ي دم في  ذى الضل لللل  صبيراً    أل أكثر من ترف  إلبدا  الرأ   

للذ  دي تل   يمل  التحكيم ملل لم يت ا أترا  التحكيم دلل في الم للللللملا التي ت للللهلل ت رير الصبير ا

 غير ذلك.

 األحـــكام :    (23مادة )

يحلدد الحكم ال هللمي ح لا لالتقامللا كللفل  األترا  اللذين ي لللللميهم الحكمت ليكلن الحكم  هللميللً   -أ

 لملقملًت ليضلق أن ت در الهيم  أحكلملً تمهيدي  أل لمتي  أل ضقمي .
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 الم رلفلا التي يُلقم بهل أ  تر  دلل ال حل الم ملح ب  مل ل لً.  يتضمن الحكم الر لم ل - 

أل   تكلن كلف  األحكلم لاأللامر لال راراا مكتلب ت لمسرص ت لملمع  من الهيم  التي أ للدرتهلت    -ج 

 لتلدة لدم اليرف . من أغلبيتهل ت ما بيلن  ب  امت لة األملي  دن التلميا ت 

األحكلم من الهيم   ن كل ا مشللكل  من أكثر من محكم بلألغلبي  ت فإذا لم تتلافر األغلبي   تِ للُدر        –د 

ي لللدر الحكم من رميس الهيم  م  رداً. ليكلن لرميس الهيم    لللدار األلامر لال راراا ل دارن 

 الضل لا. ليكلن للمحكم الذ  دلرع الحكم أن يرفا بللحكم رأي  الم ت ا.

الحكم دلل  للللرن من ات لا التحكيم لبيلن للتلبلا لاللملما لال لادد ال ل ل ي     يض  أن يشلللتما      -ى 

 المتب   لأ بل  الحكمت مل لم يت ا األترا  دلل غير ذلك.  

 لهيم  التحكيم   دار حكم ب لً  دلل  لح مكتل  ملما من كلف  األترا  .     -ل 

 إيداع وتسليم األحكام واألوامر:    (24مادة )

 يُ بح الحكم  هلميلً بمضرد  يداد  لدم اليرف . -أ

 تُِ لع ْم اليرف    صلً من الحكم أل األمر  لل كلف  األترا  أل ممثليهم. - 

يتم  صتلر التر  الذ  يمت ا دن ت لللللئم أ  حكم أل أمر أل لثي   ألت بي  دلل د لا   أل د لان     -ج 

 ممثل  الم ضا لدم اليرف .

ص  أصرم من الحكم أل األمر أل من أي  لثلما أصرم م دم  ت لذلك بعد  للداد لألترا  تل    لل    -د 

 الر لم التي ت رر ل اليرف .

 انتهاء اإلجراءات:    (25مادة )

التحكيم  -أ ألب دلر حكم من  يم   الم هي للص لم  كلهلت  الحكم  التحكيم ب دلر  ت تهي  ضرا اا 

 بإ هل  اإلضرا اا في األحلاا اوتي : 

 ترا  دلل   هل  التحكيم دلن  دلر حكم في ملضلد .  ذا ات ا األ (1)

 .   ذى ال مح ( من 15 ذا ت لقا المحتكم دن اددلم  دلل ال حل المبين بللملدن ) (2)

  ذا رأا  يم  التحكيم أل   ب  آصر ددم ضدلم ا تمرار  ضرا اا التحكيم    أل ا تحللت .   (3)
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ت تهي مهم   يم  التحكيم بل تهل      ذى ال مح ( من  30(  لل ) 28ما مرادلن أحكلم الملاد من ) - 

  ضرا اا التحكيم.

 تصحيح حكم التحكيم:    (26مادة )

حكمهل من أصتل  ملدي  بحت  كتلبي  أل ح لبي  لذلك ب رار تتللل  يم  التحكيم ت حيح مل ي ا في  -أ

ت لدرى من تل ل     لهل أل ب لً  دلل تل  أحد الص للم لتضر   يم  التحكيم الت لحيح من غير 

مرافع  ص ا الث ثين يلملً التللي  لتلريخ  للدلر الحكم أل يداة تل  الت للحيح بح لل  األحلاا  

 م  ذا رأا ضرلرن لذلك.للهل مد  ذا الميعلد دشرن أيلم أصر

لي للدر مرار الت للحيح كتلب  من  يم  التحكيم ليعلن  لل الترفين ص ا ث ثين يلملً من تلريخ   - 

  دلرى؛ ليعد الحكم  لدراً في مدن التحكيم تللمل أن الحكم األ لي مد  در في تلك المدن.

يل  لهيمل  التحكيمت ل  ملل يلتقم ا ي لللللتحا دلل اإلضرا اا اللاردن بهلذى المللدن أيل  أتعلل   ضللللللف     -ج  

 التر  تلل  الت حيح ب داد الم رلفلا التي ت رر ل اليرف  بش ن ذلك اإلضرا .

 تفسير حكم التحكيم :    (27مادة )

يضلق أل  من ترفي التحكيم أن يتل  من  يم  التحكيم ص ا الث ثين يلملً التللي  لت لللللم  حكم  -أ

ليضل  دلل تلللل  الت  لللللير  د ن التر  اوصر بهلذا التحكيم ت  لللللير ملل لما فيل  من غملع 

 التل  مبا ت ديم  لهيم  التحكيم بذاا  ضرا اا ت ديم التل  األ لي.

ي للدر الت  للير كتلب  ص ا الث ثين يلملً التللي  لتلريخ ت ديم تل  الت  للير لهيم  التحكيم ليضلق  - 

 لذلك. لهذى الهيم  مد  ذا الميعلد دشرن أيلم أصرم  ذا رأا ضرلرن

ليعتبر الحكم ال للدر بللت  لير متمملً لحكم التحكيم الذ  ي  لرى لت لر  دلي  أحكلم . ليعد الحكم       -ج 

 ال لدر بللت  ير  لدراً في مدن التحكيم تللمل أن الحكم األ لي مد  در في تلك المدن.

مل  التحكيمت ل  ملل يلتقم ا ي لللللتحا دلل اإلضرا اا اللاردن بهلذى المللدن أيل  أتعلل   ضللللللفيل  لهي        -د  

 التر  تلل  الت  ير ب داد الم رلفلا التي ت رر ل اليرف  بش ن ذلك اإلضرا .
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 الحكم في الطلبات الُمْغفَلَةْ :    (28مادة )

يضلق لكلا من ترفي التحكيم للل بعلد ا تهلل  مدن التحكيم أن يتلل  من  يمل  التحكيم ص ا الث ثين  -أ

ما ص ا اإلضرا اا  يلملً التللي  لت للللم  حكم الت حكيم   لللدار حكم تحكيم  ضللللفي في تلبلا مُدع 

لأغ لهلل حكم التحكيمت ليضل   د ن  لذا التلل   لل التر  اوصر مبلا ت لديمل  بلذاا  ضرا اا  

 ت ديم التل  األ لي.

حكمهل ص ا ث ثين يلملً من تلريخ ت ديم التل  ليضلق لهل مد  ذا الميعلد   لتُ لللدر  يم  التحكيم - 

 أصرم  ذا رأا ضرلرن لذلك. دشر يلملً صم    

ا ي لللللتحا دلل اإلضرا اا اللاردن بهلذى المللدن أيل  أتعلل   ضللللللفيل  لهيمل  التحكيمت ل  ملل يلتقم      -ج  

التر  تلل  ال  لا في التلبلا التي أُغ ا ال  لا فيهل ب لداد الم لرلفلا التي ت رر ل اليرف   

 بش ن ذلك اإلضرا .

 استحالة الرجوع للهيئة التي فصلت في النزاع :    (29مادة )

في حلل  ا لتحلل  درع تل  الت  لير أل الت لحيح أل ال  لا في التلبلا المي ل  دلل ذاا الهيم  التي 

أ درا الحكم ت ي دم التل   لل مدير اليرف  لالذ  ي در مراراً بتعيين محكم لل  ا في تل  الت  ير 

 لم ل   من األتعل  لالم رلفلا .ألالت حيح أل اإلغ لا ما ت دير ا

 اإلعفاء من المسئولية:    (30مادة )

اليرف  أل مدير ل أل أ  من أدضللللل  ضهلق ل اإلدار  م للللمللين دن أ  أدملا تتعلا بللعملي     تعدا 

التحكيميل  من أ  لضل  من اللضلى. لليس في  لذى المللدن ملل يم ا م لللللملليل  المحكمين دملل ي ا م هم في 

 دملهم من غش أل صت  ض يم.

 فض المنازعات :    (31مادة )

أل يتعلا ضل   لل التحكيم لدم اليرف  بشللل ن أ   قاة مد ي شللل  دن  ي ر األترا  أ هم يلاف لن دلل الل

ب   لض  من اللضلى ب يلم اليرف  أل أ  من أدضللل  ضهلق ل اإلدار  أل العلملين لديهل ب    لل   كل ا 

 . ذى ال مح أل محكميهل ب دمللهم في ص لص أ  تحكيم يتعلا بلألترا  ألبملض   
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 الرسوم:    (32مادة )

لر للللم الم ررن لت ديم اددل ت  دصلات تدصات بيلن دفلة ت تل ت ادتراعت لثي  ت أل تل   كلف  ا -أ

مبي   بهذى  د د ضل ل ؛ يض  أن ت لدد بللكلما م دملً لما اإليداة.  ذى الر للم تشلما: الر للم ال

ض   ت ضدلا الم لرلفلا لاألتعل ت مل ت ررى اليرف ت أمر الهيم ت أل مل تتلربِ  ال ل لن لاال مح   

 التتبيا.

يتحما التر  الذ  يتل  د د ضل لل  ر لللم لتكللي  ذلكت مل لم ي ص اات لا بين األترا  أل  -ب

أل ال ل لن لاض  التتبيا دلل غير ذلك. ل لليرف  اا لللتمرار في  ضرا اا التحكيم     ذى ال مح 

الحلل   في حلل  امت لة التر  الذ  تل  د د الضل لل  دن  للداد ر لللم لتكللي  ذلك. لفي تلك 

 تحكم  يم  التحكيم ل للح اليرف  بلإللقام ب داد الم رلفلا لاألتعل  غير الم ددن.

أتعلل   يمل  التحكيم ت لذللك تب للً لملل  ل مبين بضلدلا   -م لدمللً    -يلدة األترا  للدم اليرفل         -ج  

 .هذى ال مح الم رلفلا لاألتعل  الملحا ب

  هذى ال مح  الم للتح   لف لً لضدالا الم للرلفلا لاألتعل  المرف   بت در الم للرلفلا لاألتعل          -د 

األ لل لي ت ما ددم اإلص ا ب للت  مدير اليرف  في تص يع الم لرلفلا لاألتعل  الم لتح   في  

 الحلاا اا تث لمي  التي ي در ل.

األتعل  ألمرار من  أل ضدلا الم رلفلا ل   ذى ال مح الر للم غير ملبل  ل  لتردادت مل لم ي رر        -ى 

 اليرف  غير ذلك.

المع دن لل قاة  للليرف  تل  ر لم لم رلفلا لأتعل  تكميلي  بلل  ر  لل التبيع  غير العلدي  أ       -ل  

أل للمدن غير العلدي  التي ي لتيرمهل ال  لا في . للليرف  تل  ر للم أصرم دن اإلضرا اا التي  

تلللك  لم ترد بضللدلا الم لللللرلفلللا لاألتعللل ت ليمكن ل ل يملل   ألترا  تللل  تحللديللد اليرفلل  

 الم رلفلا لاألتعل  مبا ت ديم تل  مبلشرن اإلضرا .

 دلار أمريكي حلا  يداة تل  التحكيم . 100ي دد ر م ميد تل  التحكيم لمدرى      -ق 
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 ( 1ملحق )

 جدول المصاريف اإلدارية

 المصاريف اإلدارية  قيمة النزاع بالدوالر األمريكي

   %0.25 1,000,000حتل 

 % 0.05 5,000,000 -  1,000,001ن م

 % 0.01 10,000,000 - 5,000,001ن م

  5000دلار لبحد أم ل   200لبحد أد ل  تراكمي أد ى الشرامح 

 دلار  

 

 

 

 

 

 

    ميالدية . 2022 ينايرجدول المصاريف اإلدارية الاارم اعتباراً من اتول من 
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 ( 2ملحق )

 جدول أتعاب المحكمين

 قيمة النزاع بالدوالر األمريكي

 األتعاب قيمة 

 ثالثة محكمين  محكم واحد

 % 0.6 %  0.25 1,000,000حتل 

 % 0.36 %  0.15 5,000,000 -  1,000,001ن م

 % 0.24 %  0.01 10,000,000 - 5,000,001ن م

 % 0.018 %  0.005 10,000,000أكثر من 

 للمحكم ال رد دلار   1000 الشرامح أد ى تراكمي  بحد أد ل

  يم  التحكيم أل لكا دضل من أدضل  

 

 

 

   ميالدية . 2022 ينايرجدول أععا  المحكمين الاارم اعتباراً من اتول من 


