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 المقدمة

 

ِكيملالستخدام في  هي قََواِعدهذه ال لَةالتي تتعلق ب الُمنازعات تَح   دَو 

لَة عليه رسيطِ تُ و كيان أ واحدة على األقل،  يةُحُكوم ُمنظَّمة، أو دَو 

ِكيمفة خيار جديد للاضبإ تقوم. ودَُوِليَّة  تُجرىالتي  الُمنازعاتفي  تَح 

َكَمةتحت رعاية ال  فيما يلي إليهاشار )يُ  ِكيمتَح  لل الدائِمة َمح 

َكَمةالبالـ" ً المعتمدة  قََواِعد"( دون استبدال الَمح  َكَمةلل مسبقا ، والتي َمح 

 قََواِعداختيارية وتستند إلى  قََواِعدالهذه ومتاحة. سارية ال تزال 

ِكيماألونسيترال لل التغييرات التي أدخلت  بعض مع 2010لعام  تَح 

 :بهدف عليها

 

في  تنشأالتي قد  العام   الدَُوِلي  ر القانون عناص مراعاة (1)

َلةالمتعلقة ب الُمنازعات لَة عليهر سيطِ تُ ، كيان دَو  ، و/أو دَو 

 ؛دَُوِليَّة يةُكومحُ  ُمنظَّمة

 

تَبوال العام  توضيح دور األمين  (2) َكَمةلل الدَُوِلي   َمك   ؛ وَمح 

 

تِق اللالتأكيد على المرونة و (3)  :ثالفعلى سبيل الم. األطراف يةاِس 

 

ِكيمالب قََواِعدهذه التسمح   (أ) متعددة  الُمنازعاتفي  تَح 

 اتمجموعة من الدول، كيانتنشأ بين  التي األطراف

لَة عليها رسيطِ تُ  ، وأطراف دَُوِليَّة يةُحُكوم ُمنظ مات، دَو 

 ؛من القطاع الخاص

تَبوال العام  ألمين التي يقدمها اوالخدمات  قََواِعدن الإ (ب)  َمك 

َكَمةللتابع ال الدَُوِلي   لالستخدام من قبل جميع  متاحة َمح 

، وال تقتصر على التابعة لها شركاتالو كياناتالالدول و

لَةالتي تكون ال الُمنازعات الهاي  إتفاقيةالعضو في  دَو 

ِوَيةلل أو لعام  1899لعام  الدَُوِليَّةنازعات ة للمُ ِسل ِمي  ال تَس 

 ؛طرفاً فيها 1907

ِكيمالَهي ئَة تنازعة باختيار طراف المُ لأل قََواِعدتسمح ال )ج(  تَح 

خص واحد أو ثالثة أو خمسة شكل من شالتي قد تُ 

 ؛ وأشخاص

مينال يقتصر اختيار  )د( فقط على األشخاص الذين  الُمَحك ِ

َكَمةترد أسماؤهم كأعضاء في ال ِكيملل الداِئمة َمح   .تَح 

 

دراجها في إ األطراف يرىالبنود النموذجية التي قد تضمين تم وقد 

 ،قََواِعدهذه ال ملحقأخرى في ات يَّ اتفاق أَي  أو  ،عاهدات، أو العقودالمُ 

ِكيمفي الالستخدامها وذلك  ة.في منازعات قائمة أو مستقبلي تَح 
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 قواعد التحكيم الخاصة بالمحكمة الدائمة للتحكيم

  2012لعام 

 

 التمهيدية األحكام األول: الباب
 

 *1التطبيقنطاق 

 

 1المادة 

 

لَة اتفقتإذا  .1 لَة عليهر سيطِ يان تُ أو كَ  ،دَو  مع  دَُوِليَّة ُمنظَّمةأو ، دَو 

لَة لَة عليهار سيطِ و كيانات تُ أ ،ولواحدة أو أكثر من الدُ  دَو   ،دَو 

َرافأو  ،دَُوِليَّة ُمنظ ماتو أ ة أَط  على إحالة ما ينشأ بينهم  خاصَّ

 ديةانت تعاقُ ك سواءً من منازعات بشأن عالقة قانونية محددة، 

ِكيمأو غير ذلك، إلى ال ُمعَاَهدَةوجب مُ ئة بِ م ناشِ أ  بُمقتََضى تَح 

ِكيمال قََواِعد ةال تَح  َكَمةالب خاصَّ ِكيملل الدائِمة َمح   2012عام ل تَح 

َكَمةال قََواِعدفيما يلي بـ"ليها إشار )التي يُ  ِويَةيتم ، ("َمح  هذه  تَس 

ً لهذه ال عندئذ   الُمنازعات ً بما قد يَ َواِعدقَ وفقا  عليهتفق ، رهنا

  من تعديالت. األطراف

 

ِكيملا اتفاقعتبر يُ  .2 َكَمةال قََواِعد بُمقتََضى الذي يُبرم تَح   بين َمح 

لَة لَة عليهر سيطِ أو كيان تُ  ،دَو  رف طَ و ،دَُوِليَّة ُمنظَّمةأو  ،دَو 

لَةليس بِ  لَة عليهر سيطِ و كيان تُ أ دَو   نازالً ، تَّ ةدَُوِليَّ  ُمنظَّمةأو  دَو 

فيما في الحصانة من الوالية القضائية  لألطراف حق أَي  عن 

ِكيمإجراءات البيتعلق  ةال تَح   اتفاق محل ُمنازعةبال خاصَّ

ِكيمال ِكيمال قرارتعلقة بتنفيذ حصانة المُ للأما بالنسبة  .تَح  ، فإنه تَح 

 بشكل واضح اإلعراب عن التنازل عنها األطرافعلى  يتعي ن

 وصريح.

 

تَبال يتول ى .3 َكَمةلل الدَُوِلي   َمك  ِكيملل الدائِمة َمح  الذي في الهاي ) تَح 

تَبالـ"ب إليه فيما يليشار يُ  ِكيمالَهي ئَة قلم ( بأعمال "الدَُوِلي   َمك   تَح 

ِكيم إجراءاتب فيما يتعلق كرتاريةوتوفير خدمات السِ   . التَح 

                                                 
 ه القواعد بند تحكيم نموذجي. * يتضمن الملحق المرفق بهذ
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ً كانت طبيعة أطرافها  الُمنازعاتيجوز إحالة  .4 ِكيمإلى الأيا  تَح 

َكَمةال قََواِعد بُمقتََضى على ذلك،  األطرافجميع  ِات فَقإذا  َمح 

لَة ُمنازعةالي أحد طرفَ حتى وإن لم يكن   رسيطِ تُ أو كيان  دَو 

لَة عليه  العام  مين ألل يكون. ومع ذلك دَُوِليَّة ُمنظَّمةأو  دَو 

َكَمةلل َكَمةة تقييد دور الطلفي هذه الحالة سُ  َمح  في إجراءات  َمح 

ِكيمال لطة سُ كَ  العام  ألمين لالُمَوك لة المهام  ها علىرِ ص  وقَ  تَح 

ِكيمالَهي ئَة مع قيام ، تَع يِين تَبلة للك  وَ بالمهام المُ  تَح   الدَُوِلي   َمك 

َكَمةال قََواِعد بُمقتََضى  .َمح 

 

 اإلشعار وحساب الُمددْ 
 

 2المادة 

 

خطاب أو الأو  بالغالبما في ذلك  اإلشعاريجوز إرسال  .1

ِ وسيلة اتصال توف ِر سجالً  قترا،،اال  ساله أو تُتيحبإر بأي 

 السجل. إمكانيةَ توفير ذلك

 

 عنواناً لهذا الغرض تحديداً أو أذنت بهذا العنوان طرفإذا عيَّن  .2

ِكيمالَهي ئَة  ، ُسل ِم أيُّ إشعار إلى ذلك الطرف في ذلك العنوان، تَح 

إذا ُسل ِم على هذا النحو. وال يجوز  قد تُُسل ِم رشعااإل ويُعتبر

بالوسائل اإللكترونية، مثل الفاكس أو البريد  تسليُم اإلشعار

عيَّن  أو مأذون  به على النحو مُ  اإللكتروني، إال  إلى عنوان  

 اآلنف الذكر.

 

 أو يؤذن به، اعتُبر أيُّ إشعار: إذا لم يُعيَّن ذلك العنوان .3

 

 أو مرَسل إليه شخصيا؛قد تُُسل ِم إذا ُسل ِم إلى ال (أ)

عمل المرَسل إليه أو  مقرالمتسلَّم إذا ُسل ِم في  ُحك مفي  (ب)

 إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي. محل

بعد بذل جهود  3أو  2اإلشعار وفَق الفقرة  إذا تعذَّر تسليم .4

ِ ة، اعتُبر أنه قد تُُسل ِم إذا أُ معقول لَة أو أي  رِسل، برسالة مسجَّ

آخر ة التسليم، إلى ُر سجالًّ بالتسليم أو محاولف ِ وسيلة أخرى تُوَ 

بريدي معروف  إقامة معتاد أو عنوان عمل أو محل مقر

 .للمرسل إليه

 

، أو 4أو  3أو  2وفَق الفقرة تسليمه  قد تُُسل ِم يوم اإلشعار تَبَريُع .5

 . ويُعتَبَر اإلشعار الُمرَسل4تسليمه وفَق الفقرة  يوم محاولة

 إرساله، إال  أن  اإلشعار ية قد تُُسل ِم يومائل اإللكترونبالوس

ِكيمبال قد تُُسل ِم إال  في يوم  الُمرَسل على هذا النحو ال يُعتَبَر تَح 

 وصوله إلى العنوان اإللكتروني للمرَسل إليه.
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ِ مُ  .6 ُ قََواِعدهذه ال بُمقتََضىدة لغرض حساب أي  تلك  سريان ، يبدأ

األخير من  ار. وإذا كان اليوملتسلُّم اإلشعدة في اليوم التالي المُ 

إقامة المرسل  في محل تجارية ُعطلةرسمية أو  دة ُعطلةتلك المُ 

دت تلك المُ  مقرإليه أو  ِل يوِم عمل يلي  دةعمله، ُمد ِ حت ى أوَّ

طلة الرسمية العُ  دة أيامطلة. وتدخل في حساب تلك المُ انتهاَء العُ 

 طلة التجارية التي تَتََخلَّلَُها.أو العُ 

 

 تَْحِكيمإلشعار بالا
 

 3المادة 

 

ِكيمباللجوء إلى ال يُرِسل الطرف الذي يُبادر .1 ى فيما يلي  تَح  )يَُسمَّ

ى فيما يلي "الُمدََّعى "الُمدَِّعي" ( إلى الطرف اآلخر )يَُسمَّ

تَبوال "(عليه ِكيمبال اإلشعار الدَُوِلي   َمك   .تَح 

 

ِكيمال تُعتَبَر إجراءات .2 الذي يَتَسل م فيه قد بدأت في التاريخ  تَح 

ِكيمبال اإلشعار عليهالمد َعى   .تَح 

 

ِكيمبال اإلشعار ملتيشأن  يجب .3  ما يلي:على  تَح 

 

ِكيمإلى ال ُمنازعةُمطالبةً بإحالة ال (أ)  ؛تَح 

 االتصال بهم؛ وبيانات األطراف أسماء (ب)

ِكيمال تفاقالتحديداً  ج()  به؛ المستظَهر تَح 

م أَي  تحديد  )د( ، أو إتفاقية، أو َعق د، أو تفاقاو أ، قرارو أ، ُحك 

عالقة أي  ، أو َوَكالَةأو  ُمنظَّمةتأسيسي ل َصك  و أ، ُمعَاَهدَة

 ؛الن ِزاعمتعلقة بشأن نشوء 

َلغوبياناً بقيمة ال دَع َوىوصفاً موَجزاً لل ه() المطاَلب به، إن  َمب 

 ُوجد؛

 ؛التدبير المطلوب لإلنصاف أو لتصحيح الوضع )و(

ً بشأاقتراح )ز( مين ن عددا ِكيمال غةولُ  الُمَحك ِ ومكانه، إذا لم  تَح 

 قد اتفقوا على ذلك من قبل. األطرافيكن 
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ِكيماإلشعار بال ملتيشيجوز أن كما  .4  ما يلي:على  تَح 

 

من  1الوحيد الذي تُشير إليه الفقرة  الُمَحك م تَع يِيناقتراحاً ب (أ)

 ؛8المادة 

ً بالب (ب) أو المادة  9ي المادة شار إليه فالمُ  الُمَحك م تَع ِيينغا

10. 

ِكيمالَهي ئَة ال يحول دون تشكيل  .5 أيُّ خالف يتعلق بمدى كفاية  تَح 

ِكيماإلشعار بال  حسَم ذلك الخالف في النهاية.َهي ئَة ، إذ تتول ى التَح 

 

 تَْحِكيمالرد على اإلشعار بال
 

 4المادة 

 

تَبوال إلى المدَِّعي عليهرِسل المدََّعى يُ  .1 ، في غضون الدَُوِلي   َمك 

ً من تاريخ تسلُّم اإل 30 ِكيمبال شعاريوما أو تلك الُمدة  ،تَح 

تَباألخرى التي يُحددها ال رد اً على ذلك اإلشعار  ،الدَُوِلي   َمك 

 ما يلي:على  ملتيش

 

 وبياناِت االتصال به؛ عليهُمد ًعى  كلاسَم  (أ)

ِكيمردًّا على المعلومات الواردة في اإلشعار بال (ب)  ، عمالً تَح 

 ؛3)ج( إلى )ز( من المادة  3فقرة بال

ِكيمالردُّ على اإلشعار بال ملتيشيجوز أن كما  .2  ما يلي:على  تَح 

 

ِكيمالَهي ئَة أيَّ دفع  بعدم اختصاص  (أ)  التي ستُشكَّل تَح 

 ؛قََواِعدهذه ال بُمقتََضى

 من 1شار إليه في الفقرة الوحيد المُ  الُمَحك م تَع يِيناقتراحاً ب (ب)

 ؛8المادة 

ً ببال )ج( أو المادة  9شار إليه في المادة المُ  الُمَحك م تَع يِينغا

 ؛10

ً موَجزاً للدعاوى المضادَّة )د(  أو الطلبات المقدَّمة وصفا

ة، إن  بغرض الدفع  ، حسبملتيشُوجدَت، بالمقاص 

ً بالمبالغ ذات الص التدبير لة ومقتضى الحال، بيانا

 ؛المطلوب لإلنصاف أو لتصحيح الوضع

ِكيمبال إشعاراً  )هـ( ً  تَح   عليهإذا ما أقام الُمدََّعى  3للمادة  وفقا

ِكيمال اتفاقآخر في  طرفعلى  دَع َوى  .غير الُمدَِّعي تَح 
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ِكيمالَهي ئَة دون تشكيل  ال يحول .3 أيُّ خالف بشأن عدم إرسال  تَح 

ِكيمردًّا على اإلشعار بال عليهالُمدََّعى  ً أو  تَح  أو إرساله ردًّا ناقصا

ره ف  حسم ذلك الخالف في النهاية.َهي ئَة ، إذ تتول ى العليهي الرد ِ تأخُّ

 

 التمثيل والمساعدة
 

 5المادة 

 

، الدَُوِليَّة ُمنظ ماتول فقط و/أو الشمل الدُ التي تَ  الُمنازعات في .1

ً . ويُ ن وكيالً عي ِ أن يُ  طرف كلعلى  يجب  طرفل لكُ  مكن أيضا

 ساعده أشخاص من اختياره.أن يُ 

 

أن  طرف لكل يجوز، قََواِعدهذه ال بُمقتََضىخرى أ منازعاتفي  .2

 ده أشخاص من اختياره.ساعِ له أو يُ مث ِ يُ 

 

و أ األطرافثلي مَ و مُ أ ل أسماء وعناوين الوكالءرسَ أن تُ  يجب .3

 األطراف لى جميعِ إ لألطراف دينعساهم من األشخاص المُ غيرِ 

تَبوإلى ال ِكيمالَهي ئَة وإلى  الدَُوِلي   َمك  في تلك الرسالة د حدَّ يُ و. تَح 

وعندما ألغراض التمثيل أم للمساعدة.  تَع يِينما إذا كان تم ال

ً ألحد  جوز يَ ، األطرافيُعَي ُِن الشخُص ليكون وكيالً أو ممثالَّ

ِكيمالَهي ئَة ل من  أَي  لب على طَ  بُناءً ها أو لقاء نفسِ من تِ  ، سواءً تَح 

التفويض  تقديم ما يُث بِتُ  وقت أَي   ، أن تطلب فياألطراف

ُره    الَهي ئَة.الممنو، لذلك الوكيل أو الممثل بالشكل الذي تُقر ِ
 
 تَْعيِينلطة السُ 
 

 6المادة 

 

َكَمةلل العام  األمين  يتول ى .1 ِكيملل الدائِمة َمح   .تَع يِينالطة ل  سُ  مهام تَح 

 

وجب هذه مُ مارسة وظائفها بِ مُ  ، خاللتَع يِينيجوز لُسلطة ال .2

مينمن و طرف أَي  من  بأن تطل ،قََواِعدال المعلومات  الُمَحك ِ

نَحويجب أن  الزمة،التي تراها  ضاء، عند االقتِ و، األطراف تَم 

مين  هاربَ م بأي طريقة تعتَ هِ رِ ظَ هات نَ ج  والفرصة لتقديم  الُمَحك ِ

 ناسبة.مُ 

 

ح أن ياالعتبارات التي  أن تراعي تَع يِينال لطةسُ على  يجب .3 رجَّ

اإلعتبار تأخذ في أن ومحايد، و مستقل ُمَحك م تَع يِين تكفَل

 .األطرافذي جنسية مغايرة لجنسيات  ُمَحك م تَع يِينإستحسان 



2012اصة بالمحكمة الدائمة للتحكيم لعام قواعد التحكيم الخ  

 

 11 

 تَْحِكيمال َهْيئَة تشكيل الثاني: الباب
 

مينعدد   الُمَحك ِ
 

 7المادة 

 

ً  اتفقوا قد األطراف يكن لم إذا .1 مين عدد على ُمسبَقا  لم ، ثمالُمَحك ِ

ً  30 غضون في يتَّفقوا دَعى تسلُّم تاريخ نم يوما  عليه المُّ

ِكيمبال اإلشعارَ   ُعي ِنَ  فقط، واحد ُمَحك م هناك يكون أن على تَح 

مين ثالثة  .ُمَحك ِ

 

 تَع ِيين األطراف أَحد اقتر، إذا ،1 الفقرة مع عدم اإلخالل بحكم .2

 ،1 الفقرة في عليها المنصوص المدة غضون في وحيد ُمَحك م

 الطرف يُعي ِن ولم االقترا،، ذلك ىعل آخر طرف أيُّ  يَُردَّ  ولم

ً  ُمحكَّماً  الَمعنيُّون األطراف أو المعنيُّ  ً  ثانيا  أو 9 للمادة وفقا

ِيينال لُسلطة جاز ،10 المادة  ،األطراف أحد طلب على بُناءً  ،تَع 

ً  تُعي ِن أن  في عليه اإلجراء المنصوص بُمقتََضى وحيداً  ُمحكَّما

 ظروف القضية، ضوء في ،رأت ما إذا 8 المادة من 2 الفقرة

 .األنسب هو هذا أنَّ 

 

مين تَْعيِين  (10إلى  8)المواد  الُمَحك ِ
 

 8 المادة

 

، ُمَحك م تَع يِين على األطراف اِت فَق إذا .1 يوماً  30 انقضى ثم وحيد 

ً  اآلخرين األطراف جميع تسلُّم على شخص  تَع يِينب اقتراحا

 بهذا اتفاق إلى لوايتوص   دون أن الوحيد الُمَحك م مهامليتول ى 

ِيين تَع يِينال ُسلَطةُ  تولَّت الشأن،  طلب على بُناءً  الُمَحك مذلك  تَع 

 . األطراف أحد

 

في  وتتَّبع. مكنيُ  ما بأسرع الوحيدَ  الُمَحك م تَع يِينال ُسلَطة تُعي ِن .2

 على األطراف يتَّفق لم ما التالية، القائمة طريقةَ  تَع يِينال هذا

ر لم ما أو لطريقةا اتباع تلك عدم  من لها بما ،تَع يِينال ُسلَطةُ  تُقر ِ

 ظروف يُناسب ال القائمة طريقة ات ِباعَ  تقديرية، أنَّ  صالحية

 : القضية

نسخاً  األطراف من واحد كل إلى تَع يِينال ُسلَطة تُرِسل )أ(

ن لقائمة متطابقةً   األقل؛ على ثالثة أسماء تتضم 

ً  15 غضون في ،طرفلُكل ِ  يجوزُ  (ب) تَسلُّم  تاريخ من يوما

تَبأو تلك الُمدة األخرى التي يُحددها ال القائمة، هذه  َمك 

وبدون ارسال  ،تَع يِينال لطةسُ  إلى يعيدها ، أنالدَُوِلي  
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 األسماء أو شطب االسم نسخة إلى الطرف اآلخر، بعد

 القائمة المتبقية في األسماء وترقيم عليها يعترض التي

 لديه؛ فضليَّتهاأ بحسب ُمرتَّبَةً 

ِيينال ُسلطة تُعي ِن أعاله، المذكورة المدة انقضاء بعد )ج(  تَع 

 عليها وافق التي األسماء بين من الوحيد الُمَحك م

ً  إليها أُعيدت التي القوائم في األطراف  لترتيب ووفقا

 ؛األطراف الذي بي نه األفضلية

ِ  ،تَعذَّر إذا )د( بات ِباع  ُمَحك مال تَع ِيين األسباب، من سبب ألي 

ِيينال لطةلسُ  جاز الطريقة، هذه صالحيتها  تمارس أن تَع 

 .الوحيد الُمَحك م تَع يِين في التقديريةَ 

 9المادة 

 

مين ثالثة تَع يِين في حال .1 ً  طرف كل َفيُعَي ِنُ  ،ُمَحك ِ واحداً،  ُمحكَّما

م يختار ثم  ،الثالث الُمَحك م النحو هذا على الُمعيَّنانن االُمَحك ِ

ِكيمالَهي ئَة  يتول ى رئاسة الذي  خمسة تَع يِين في حال. تَح 

مين م، يقوم ُمَحك ِ  األطراف قبل من اختيارهمالذين تم  ناالُمَحك ِ

مين باختيار ِيينالثالثة الباقين و الُمَحك ِ من هؤالء الثالث  واحدً  تَع 

ِكيمالَهي ئَة  رئاسة يتول ىل   .تَح 

 

ً  طرف أَبلَغَ  إذا .2 ، األخير هذا يقم لم ثم ،ُمَحك م تَع يِينب آخر طرفا

ً  30 خالل  الطرف بتبليغ البالَغ، هذا تسلُّمه تاريخ من يوما

ل للطرف جاز عيََّنه، الذي األول بالمحكَّم  من يطلب أن األوَّ

 .الثاني الُمَحك م تعي ِن أن تَع يِينال سلطة

 

ً  30 انقضى إذا .3 ك الُمدة الثاني، أو تل الُمَحك م تَع يِين على يوما

 يتَّفق المحكَّمان أن دون ،الدَُوِلي   َمك تَباألخرى التي يُحددها ال

ميناختيار  على  تولَّت الرئيس، الُمَحك م و/أوالباقين  الُمَحك ِ

مين تَع يِين تَع يِينال لطةسُ   الرئيس الُمَحك م و/أوالباقين  الُمَحك ِ

الفقرة  بُمقتََضى لوحيدا الُمَحك م تَع يِين في المتَّبعةِ  نفسها بالطريقة

 .8 من المادة 2

 

 10المادة 

 

ِيين يُراد عندما ،9 المادة من 1 الفقرة ألغراض .1 ثالثة أو  تَع 

مينخمسة  دع   سواء بصفة األطراف تعدُّد مع ُمَحك ِ  ُمدًَّعى أو مَّ

 تَع يِينل أخرى طريقة على األطراف اتفاق ، وعدمعليه

مين  أو ُمدَّع   بصفة سواءً  معاً، دونالمتعد ِ  األطرافيقوم  ،الُمَحك ِ

 .ُمَحك م تَع يِينب ،عليه ُمدَّعى
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ئَة  تُشكَّل أن على األطراف اِت فَق إذا .2 ِكيمالَهي  من  عدد من تَح 

مين  هؤالء تَع يِين وجب ثالثة أو خمسة، أو واحداً  ليس الُمَحك ِ

مين  .األطراف عليها يتَّفق التي وفقاً للطريقة الُمَحك ِ

 

ِكيمالَهي ئَة  تشكيل من التمكُّن معد حال في .3 هذه  بُمقتََضى تَح 

ِ  طلب على بُناءً  ،تَع يِينال لطةُ سُ  تتول ى ،قََواِعدال  ،طرف أي 

ِكيمالَهي ئَة تشكيَل   أيَّ  تُلغيَ  أن بذلك، القيام لدى لها، ويجوز ،تَح 

مين كل تعي ن وأن سبق إجراؤه تَع يِين يَ  الُمَحك ِ  أحدَهم وأن تُسم ِ

ً محكَّ  ً  ما أشخاص  تَع يِين تُعيدَ  أن تَع يِينلطة اليجوز لسُ كما  .رئيسا

 ُمناسباً. ذلك رأت ما هم إذاتَع يِينقد تم 

 

يكون ، قََواِعدمحك مين باالستناد إلى هذه ال تَع يِين حال في .4

شخاص أ اختيارالحرية في  تَع ِيينلطة الولسُ  ُمنازعةالطراف أل

َكَمةليسوا أعضاء في ال ِكيملل ائِمةالد َمح   .تَح 

 

مينإفصاحات  إلى  11)المواد م عليهِ  االعتراضو الُمَحك ِ

13)** 
 

 11المادة 

 

ذلك  يُفصح ُمحكَّماً، هتَع يِين احتمال بشأن ما شخص ُمفاتحة عند

ِ  عن الشخص ً  تُثير أن يُحتََمل ظروف أي  ُرها ما لها شكوكا بشأن  يُبر ِ

تِق الل أو حياده  وطوال هتَع يِين وقت منذ ،ك مالُمحَ  ويُفصح. يتهاِس 

ِكيمإجراءات ال مين ولسائر لألطراف ،تَح   أَي   عن إبطاء دون الُمَحك ِ

 .قبل من بها مأعلمه قد يكن لم ما القبيل من هذا ظروف

 

 12المادة 

 

ِ  على االعتراض يجوز .1  ثيرتُ  ظروف ُوجدت إذا ُمَحك م أي 

ُرها ما شكوكاً لها تِ  أو حياده بشأن يُبر ِ  .يتهق اللاِس 

 

ِ  يجوز ال .2 إالَّ  عي نه الذي الُمَحك م على يعترضَ  أن طرف ألي 

 .هتَع يِين بعد بها علم على أصبح ألسباب

 

 مانع وجود حال في أو بمهامه، الُمَحك م قيام عدم حال في .3

 تسري المهام، تلك أدائه دون يحول واقعي    قانوني   أو

 عليها المنصوص مالُمَحك   على االعتراضالمتعلقة ب اإلجراءات

 .13المادة  في

 

                                                 
المادة بُمقتََضى بيانَي  استقاللية نموذَجي ن لِ يتضمن الملحق المرفق بهذه القواعد  **

11. 
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ِكيمَهي ئَة العضو في  الُمَحك م لم يشاركإذا  .4 ثالثية أو خماسية  تَح 

ِكيمفي ال أكثرأو  ، في إطار مين اآلخرينك ِ حَ لمُ يكون ل، تَح 

ِكيماستئناف ال لطةممارسة صالحيتَهم التقديريةَ، سُ  واتخاذ  تَح 

مأو  قرار أَي   مينأحد  مشاركة بالرغم من عدم ُحك  ، وذلك الُمَحك ِ

سيتم  ما كان عند تحديد إِذَا. على غير ذلك األطرافإذا لم يتفق 

ِكيمال إستئناف مأو  قرار أَي  من عدمه أو اتخاذ  تَح  من دون  ُحك 

مينمشاركة أحد  معلى  يتعي نُ ، الُمَحك ِ خذ األ ناآلخري نيالُمَحك ِ

ِكيمبعين االعتبار مرحلة ال  وجد، م إبدائه، إنالذي توالسبب  ،تَح 

مور التي وغيرها من األ ،بخصوص عدم مشاركته الُمَحك ممن 

 في حالة إذا ما قرريجدونها مناسبة لظروف القضية. 

مون اآلخرون عدم االستمرار بال ِكيمالُمحك ِ  الُمَحك مبدون  تَح 

ِكيمالَهي ئَة على  يتعي نُ الغير مشارك،   منصبعالن عن اإل تَح 

 ينبغي، 14من المادة  2الفقرة إلخالل بحكم ، ومع عدم اشاغر

 إذا، إال 11إلى  8إلى بنود المواد  استناداً بديل  ُمَحك م تَع يِين

 .تَع يِينلل على طريقة أخرى األطراف اِت فَق

 

 13المادة 
 

ِ  على االعتراض يعتزم الذي الطرف يُرِسل .1 إشعاراً  ُمَحك م أي 

ً  30 غضون في هعتراضاب ِيينب تبليغه من يوما  الُمَحك م تَع 

ً  30 غضون أو في ،عليه عتَرضالمُ   الذي التاريخ من يوما

 في المذكورة علم بالظروف على الطرف ذلك فيه أصبح

 .12و 11 المادتين

 

وإلى  اآلخرين األطراف كل إلى االعتراضب اإلشعار يُرَسل .2

مين سائر وإلى عليه عتَرضالمُ  الُمَحك م تَبوال الُمَحك ِ . ي  الدَُولِ  َمك 

 .االعتراض اإلشعار أسباب ذلك في وتُبيَّن

 

ِ  على األطرافأحد  اعترض إذا .3  األطراف لكل ِ  جاز ،ُمَحك م أي 

ً  ويجوز. االعتراض ذلك على يوافقوا أن  بعد للمحكَّم، أيضا

ى أن ،عليه االعتراض َوىال في النظر عن يتنح   تُعتبر وال. دَع 

ي وال الموافقة تلك  األسباب بصحة نيًّاضم اً قرارإ ذلك التنح 

 .االعتراض إليها يستند التي

 

 يتنحَّ  لم أو ،االعتراض على األطراف جميع يوافق لم إذا .4

ً  15 غضون في ،عليه المعتَرض الُمَحك م  تاريخ من يوما

 يواصل أن الُمعتَِرض للطرف ، جازاالعتراضب اإلشعار

 30 غضون وفي تلك الحالة، في عليهو. االعتراض إجراءات

 ً  لطةسُ  من أن يلتمس ،االعتراضب اإلشعار تاريخ من يوما

 .االعتراض في البتَّ  تَع يِينال
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أن تُبدي ما لديها  االعتراضعند البت في  تَع ِيينلطة اليجوز لسُ  .5

عدم على  األطراف اِت فَقال إذا إ، هاقرارمتعلقة بالسباب األمن 

 سباب.أإبداء أية 

 

مينتبديل أحد   الُمَحك ِ
 

 14المادة 

 

متى  بديل، ُمَحك م يُختار أو يُعيَّن ،2 الفقرة أحكام مراعاة عم .1

مين أحد تبديل لزم ِكيمال إجراءات سير أثناء الُمَحك ِ  وفقاً  ،تَح 

 على والساري 11 إلى 8 المواد في عليه لإلجراء المنصوص

 اإلجراء هذا ويسري. تبديله الجاري الُمَحك ماختيار  أو تَع يِين

 المراد الُمَحك م تَع ِيين عملية أثناء ،األطراف أحد يقم لم وإن حتى

ِيينال في المشاركة في أو تَع يِينفي ال حقه بممارسة تبديله،  .تَع 
 

 أنَّ هناك ،األطراف أحد طلب على بُناءً  ،تَع يِينال لطةسُ  رأت إذا .2

 ً غا ِ بديل،  ُمَحك م تَع يِين في حقه من األطراف أحد لحرمان ُمسو 

ِيينال لطةلسُ  جاز القضية، لظروف تثنائياالس للطابع نظراً  ، تَع 

مينو األطراف إعطاء بعد آرائهم،  إلبداء فرصةً  المتبق ين الُمَحك ِ

 البديل. الُمَحك م تعي ِن أن

 

مينستماع في حال تبديل أحد تكرار جلسات اال  الُمَحك ِ
 

 15المادة 

 

مين أحد تبديل حال في التي  مرحلةال عند اإلجراءات تُستَأَنف ،الُمَحك ِ

ر لم ما مهامه، أداء عن تبديله جرى الذي الُمَحك م فيها تََوقَّفَ  َهي ئَة  تُقر ِ

ِكيمال  .ذلك خالفَ  تَح 

 

 ستبعاد المسؤوليةا
 

 16المادة 

 

 ،القانون واجب التطبيقبه  يسمح مدى أقصى إلى ،األطراف يتنازل

ِ  عن عاء أي  مين على اد ِ ِ شخص الُمَحك ِ ِكيمالئَة َهي   تعي ِنه وأي   بسبب تَح 

ِكيمبال متعل ِق تقصير أو فعل أي    .تَح 



 المحكمة الدائمة للتحكيم

 16 

 تَْحِكيمال إجراءات الثالث: الباب
 

 ةأحكام عام
 

 17المادة 

 

ِكيمالَهي ئَة ل يجوز ،قََواِعدال هذه مراعاة مع .1 ِكيمال تُسي ِر أن تَح   تَح 

 على األطراف يُعاَمل أن شريطة مناسباً، تراه الذي النحو على

 من مناسبة مرحلة في ،فطر لكل ِ  تُتا، وأن واةقدم المسا

َهي ئَة  وتسي ِر. قضيَّتِه لعرض معقولة فرصة اإلجراءات،

ِكيمال  على اإلجراءات صالحيتَها التقديريةَ، ممارستها لدى ،تَح 

 والكفاءة اإلنصاف داع، ويكفل بال واإلنفاق اإلبطاء يتفادى نحو

ِويَة في  .األطراف بين الُمنازعات تَس 

 

ِكيمالَهي ئَة  تضع .2 ِكيملل المؤق ت الزمنيَّ  الجدولَ  تَح  أقرب  في تَح 

ً  ممكن وقت  إبداء إلى األطراف دعوة وبعد تشكيلها بعد عمليا

ِكيمالَهي ئَة ل ويجوز .آرائهم ِ  في تَح   األطراف دعوة بعد وقت، أي 

د أن إبداء آرائهم، إلى ر أو تُمد ِ  عليها تَنُص زمنية مدة أيَّ  تُقص ِ

 .األطراف عليها يتَّفق أو قََواِعدلا

 

ِكيمالَهي ئَة  تعقد .3 فيهم  بمن الشهود، ألقوال استماع تجلسا تَح 

 أيُّ  ذلك طلب إذا الشفوية، للمرافعات أو الخبراء، الشهود

 ذلك، يُطلب لم فإن. اإلجراءات من مناسبة مرحلة في طرف

رت ِكيمالَهي ئَة  قَرَّ  استماع جلسات عقد األوفق من كان إذا ما تَح 

 الوثائق أساس على اإلجراءات في الس ير القبيل أو هذا من

 .المستندات من وغيرها

 

ِكيمالَهي ئَة  إلى خطابات يُرسل الذي الطرف على .4 يُرسَل  أن تَح 

تَباآلخرين وال األطراف جميع إلى الخطابات تلك كل  َمك 

 تسمح مل ما واحد وقت في هذه الخطابات جميع وتُرَسل. الدَُوِلي  

ِكيمالَهي ئَة   يجيز القانون واجب التطبيق إن كان ذلك، بخالف تَح 

 .هذا لها

 

ِكيمالَهي ئَة ل يجوز .5 ِ  طلب على بُناءً  ،تَح  بضم   تسمح أن ،طرف أي 

ِكيمال عملية في كطرف أكثر أو واحد ثالث شخص  شريطةَ  ،تَح 

ً  الشخص ذلك أن يكونَ  ِكيمال اتفاق في طرفا ي ئَة هَ  ترَ  لم ما ،تَح 

ِكيمال  أو الشخص فيهم بمن ،األطراف جميع إعطاء ، بعدتَح 

هم، األشخاص  عدم ينبغي أنه أقوالهم، لسماع فُرصةً  المراد ضمُّ

. األطراف أولئك من بأي    ضرراً  يُلحق الضم ِ ألنه بذلك السما،

ِكيمالَهي ئَة ل ويجوز ِكيم قرار أن تُصدر تَح   عد ة أو واحداً  تَح 

كِ  اتقرار  النحو هذا على المشاركين األطراف كل بشأن يمتَح 

ِكيمال عملية في  .تَح 
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 تَْحِكيممكان ال
 

 18المادة 

 

ً  اتَّفقوا قد األطراف يكن لم إذا .1 ِكيمال مكان على ُمسبَقا  ، تولَّتتَح 

ِكيمالَهي ئَة  ِيين تَح  ِكيمال مكان تَع  في  القضية ظروف آخذةً  تَح 

كِ ال قرار ويُعتبر. االعتبار ِكيمال مكان في صادراً  يمتَح   .تَح 

 

ِكيمالَهي ئَة ل يجوز .2 ِ  في للمداولة تجتمعَ  أن تَح   تراه مكان أي 

 ً ِكيمالَهي ئَة ل ويجوز .مناسبا ً  تَح  ِ  في تجتمعَ  أن أيضا  تراه مكان أي 

 ً ِ غرض مناسبا  ما استماع، جلسات عقد ذلك في بما آخر، ألي 

 .ذلك خالف على األطراف يتَّفق لم

 

 غَةالل  
 

 19المادة 

 

ِكيمالَهي ئَة  تُساِرع ،األطراف عليه يتَّفق قد ما مراعاة مع .1  تَح 

 في ستُستخدم التيات اللُّغَ  أو اللُّغَة تحديد إلى عقَب تشكيلها

َوىال بيان على التحديد هذا ويسري .اإلجراءات  وبيان دَع 

ِ  الدفاع  اتغَاللُّ  أو اللُّغَة على وكذلك أخرى، بيانات كتابية وأي 

 جلسات ُعقدت إذا الشفوية، االستماع في جلسات ستُستخدَمُ  التي

 .القبيل هذا من

 

ِكيمالَهي ئَة ل يجوز .2 ببيان  مرفقة وثائقَ  أيُّ  تكون بأن تأمرَ  أن تَح 

في  تُعَرض تكميلية مستندات أو وثائق وأيُّ  الدفاع، بيان أو دَع َوىال

 إلى بترجمة مشفوعةً  ،األصلية غتهابل   ُمقدََّمةً  اإلجراءات، سياق

ِكيمالَهي ئَة  حد دتها أو األطراف عليها اِت فَق التي اتاللُّغَ أو اللُّغَة  .تَح 

 

 دَْعَوىبيان ال
 

 20المادة 

 

تَبوال عليه الُمدََّعى إلى كتابةً  دعواه الُمدَِّعي بيان يُرِسل .1  َمك 

مين من كل وإلى الدَُوِلي    هاحد دتُ  زمنية فترة غضون في الُمَحك ِ

ِكيمالَهي ئَة  ِكيمبال إشعاَره يعتبر للُمدَِّعي أن ويجوز. تَح   شارالمُ  تَح 

َوى بيانِ  بمثابة 3 المادة في إليه  اإلشعار يفيَ  أن ، شريطةدَع 

ِكيمبال ً  تَح   .المادة هذه من 4 إلى 2 الفقرات قتضياتبمُ  أيضا

 

َوىال بيان في تُدَرج .2  :التالية التفاصيل دَع 

 ؛بهم لالتصال الالزمة البياناتو األطرافأسماء  (أ)
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َوىبيان بالوقائع المؤيدة لل (ب)  ؛دَع 

 ؛الخالف نقاط )ج(

 ؛الوضع لتصحيح أو لإلنصاف المطلوب التدبير )د(

َوىلل المؤي ِدة القانونية الحَجج أو األُُسس (ـ)ه  .دَع 

َوىببيان ال تُرفق .3 م أَي   مننسخة  دَع  ، أو اتفاقو أ، قرارو أ، ُحك 

، َوَكالَةأو  ُمنظَّمةتأسيسي ل َصك  و أ، ُمعَاَهدَة، أو إتفاقيةعقد، أو 

ِكيمال اتفاقو الن ِزاع بنشأة اتصلتتولدت عن أو عالقة أي  أو   .تَح 

 

َوىال بيان يُشفَع أن اإلمكان، قدر ينبغي، .4 المستندات  بكل ِ  دَع 

 إشارات ملتيش أن أو الُمدَِّعي، إليها يستند التي األخرى واألدل ة

 .هاإلي

 

 بيان الدفاع
 

 21المادة 

 

تَبالُمدَِّعي وال إلى كتابةً  دفاعه بيان عليه الُمدََّعى ليُرسِ  .1  َمك 

مينمن  كل وإلى الدَُوِلي   دُهاتُ  مدة غضون في الُمَحك ِ ئَة  حد ِ َهي 

ِكيمال  اإلشعار على ردَّهُ  يعتبر أن عليه للُمدََّعى ويجوز. تَح 

ِكيمبال  أن شريطة بيان دفاع، بمثابة 4 قرةالف في إليه شارَ المُ  تَح 

ِكيمبال اإلشعار على الردُّ  يفيَ  ً  تَح   من 2 قتضيات الفقرةبمُ  أيضا

 .المادة هذه

 

)ب(  البنود في المذكورة المسائل على رد   الدفاع بيان في يُدَرج .2

َوىال بيان من (ـ)ه إلى  وينبغي،. (20 المادة من 2 لفقرةا) دَع 

 واألدلة المستندات بكل الدفاع انبي يُشفَع أن قدر اإلمكان،

 إشارات مليش أن أو ،عليه الُمدََّعى إليها ندالتي يست األخرى

 .إليها

 

 مرحلة في أو دفاعه، بيان في يُقد م أن عليه للُمدََّعى يجوز .3

ِكيمال إجراءات الحقة من ِكيمالَهي ئَة  رأت إذا تَح   الظروف أنَّ  تَح 

غ ِ َوى إلى يستند أن أو ةمضاد دَع َوى هذا التأخير، تسو   دَع 

ة، لغرض ُمقامة ِكيمالَهي ئَة  تكون أن شريطة الدفع بالمقاص   تَح 

ةً   . بذلك مختصَّ

 

َوىال على 20 المادة من 4 إلى 2 الفقرات أحكام تسري .4  دَع 

 4 المادة من (هـ) 2 الفقرة في إليها شارالمُ  دَع َوىوال المضادة

ة دفعال لغرض إليها الُمستَنَد دَع َوىوال  . بالمقاص 
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 أو الدفاع دَْعَوىتعديل بيان ال
 

 22المادة 

 

ِ  يجوز ِكيمال إجراءات أثناءَ  طرف ألي   دعواه يستكمل أو يعد ل أن تَح 

َوىال ذلك في بما ،دفاَعه أو َوىال أو المضادة دَع   المقامة لغرض دَع 

ة، الدفع ِكيمالَهي ئَة  رأت إذا إال   بالمقاص   أو ك التعديلبذل السما،َ  أنَّ  تَح 

ً  ليس االستكمال ر بسبب مناسبا  من عنه ما ينشأ أو تقديمه في التأخ 

ِ  بسبب أو اآلخرين لألطراف ضرر  يجوز ال ولكن .أخرى ظروف أي 

َوىال استكمال أو تعديل  أو المضادة دَع َوىذلك ال في بما الدفاع، أو دَع 

َوىال ة، الدفع لغرض قامةالمُ  دَع  َوىال بحيث تخرج بالمقاص   الُمعدَّلةُ  دَع 

 اختصاص نطاق ، عنالُمستكَمل أو الُمعدَّل الدفاع أو المستكَملَة، أو

ِكيمالَهي ئَة   .تَح 

 

 تَْحِكيمالَهْيئَة ختصاص الدفع بعدم ا
 

 23المادة 

 

ِكيمالَهي ئَة ل تكون .1 ذلك  في بما اختصاصها، في البت  صالحية  تَح 

 ولهذا. صحته أو ِكيمتَح  ال اتفاق بوجود تتعلق ات  عتراضا أيُّ 

ِكيمال اتفاق إلى الغرض، يُنَظرُ  ليُ  الذي تَح  أو  َعق د من جزءاً  شك ِ

خرى األ البنودِ  عن مستقل اتفاق أنه آخر على اتفاقأو  ُمعَاَهدَة

ً  يترتب وال. اآلخر تفاقفي العقد أو المعاهدة أو اال  على تلقائيا

 ِ ِكيمالَهي ئَة ل قرار أي  أو المعاهدة أو  العقدن بإنعدام أو بطال تَح 

ِكيمال اتفاق اآلخر بطالنُ  تفاقاال  .تَح 

  

ِكيمالَهي ئَة  اختصاص بعدم الدَّفع يُقدَّم .2  أقصاه وقت موعد في تَح 

َوىبال يتعلق فيما أو، الدفاع بيان في تضمينه أو  المضادة دَع 

َوىال  تلك على الرد ِ  في بالمقاصة، الدَّفعِ  بغرض المقامة دَع 

وَ ال  عيَّن لكونه الد فع ذلك تقديم من الطرف يُمنَع وال .ىدَع 

 ً ِكيمالَهي ئَة  بأنَّ  الدَّفعُ  أم. هتَع يِين في أو شارك ُمحكَّما  تتجاوز تَح 

 يُزعم التي المسألةُ  تُطَر، حالما تقديُمه فيجب نطاَق سلطتها،

ِكيمال إجراءات أثناء سلطتها نطاقَ  تتجاوز أنها َهي ئَة ل ويجوزُ . تَح 

ِكيمال ً  تقبلَ  أن الحالتين، في كلتا ،تَح   إذا الموعد هذا بعدَ  يُقدَّمُ  دفعا

َر له أنَّ  رأت ُغه ما التأخُّ ِ  .يسو 

 

ِكيمالَهي ئَة ل يجوز .3 ِ  في تفصل أن تَح   شارالمُ  الدفوع من دفع أي 

ا 2 الفقرة إليها في ا أولية كمسألة   إم   في وجاهته في بالبت ِ  وإم 

ِكيم قرار ِكيمالَهي ئَة ل وزويج. يتَح   إجراءات تواصلَ  أن تَح 

ِكيمال ِ  النظر عن بصرف اً،قرار تُصدرَ  وأن تَح   في طعن أي 

 .بعد لطةٌ مختصةسُ  فيه تفصل لم اختصاصها
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 البيانات المكتوبة األخرى
 

 24المادة 

 

ر ِكيمالَهي ئَة  تُقر ِ بيان  جانب إلى األخرى، المكتوبة البيانات ماهيَّةَ  تَح 

وَ ال لهم  يجوز أو تقديمها األطراف على يتعي ن التي الدفاع، وبيان ىدَع 

 .البيانات تلك لتقديم المتاحة الُمَهل وتُحدَّد تقديمها،

 

 الُمدَدْ 
 

 25المادة 

 

ِكيمالَهي ئَة  حد دُهاتُ  التي الُمهل تتجاوزَ  أال   ينبغي  البيانات لتقديم تَح 

َوىال بيان فيها بما)ة المكتوب ً  45 دفاع(ال وبيان دَع  يجوز  ولكن .يوما

ِكيمالَهي ئَة ل ً  رأت إذا الزمنية الحدودَ  تُمد دَ  أن تَح  غا  .كللذ مسو 

 

 التدابير المؤقتة
 

 26المادة 

 

ِكيمالَهي ئَة ل يجوز .1 أحد  طلب على بُناءً  مؤق تةً  تدابير تُصدرَ  أن تَح 

 .األطراف

 

ِكيمالئَة َهي   بمقتضاه تأمر وقتي تدبير أيُّ  هو المؤق ت التدبير .2  تَح 

ِ  في ،األطراف أحدَ  ِكيمال قرار إصدارَ  يسبق وقت أي   الذي تَح 

 ال المثال سبيل على يقوم، أن ،نهائياً  ُمنازعةال يفصل في

  :يلي مما بأي    الحصر،

 

كان  ما إلى يعيدَهُ  أن أو ،عليه هو ما على الحال يُبقي أن (أ(

 ؛ُمنازعةال في الفصل حين إلى عليه

 أو وشيك   أو حالي    ضرر   ’1‘ حدوثَ  يمنع إجراءً  خذيتَّ  أن )ب(

ِكيمال بعمليةِ  مساس   ’2‘ اتخاذ  عن يمتنعَ  أن أو نفسها، تَح 

 المساس؛ أو الضررَ  ذلك سب ِبَ يُ  أن يُحتَملُ  إجراء

تُستخدََم  أن يمكن التي الموجودات لصون وسيلةً  يُوف ِر أن )ج(

 الحق؛ قرار لتنفيذ

ةً  تكون قد التي دلةاأل على يُحافِظ أن )د( في  وجوهريَّةً  ُمهمَّ

 .ُمنازعةال حسم
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ميُ  .3  )أ( 2 الفقرة بُمقتََضى المؤق ت التدبير يطلب الذي الطرف قد ِ

ِكيمالَهي ئَة  يُقنعُ  ما )ج( إلى  :يلي بما تَح 

 

ح التدبير اتخاذ عدمَ  أنَّ  )أ( يمكن  ال ضرراً  يُحدث أن يُرجَّ

الضرَر  ذلك وأنَّ  ،تعويضات بمنح واف نحو على جبُره

بالطرف  يَلَحق أن يُحتمل الذي الضرر بكثير يفوق

 اتُّخذ؛  ما إذا التدبير بذلك المستهدف

 ُمنازعةال موضوع في يُفَصل أن معقوالً  احتماالً  هناك أنَّ  )ب(

أنَّ  على. دعواه وجاهة على بُناءً  الطالب الطرف لصالح

ِكيمالَهي ئَة  به تتمت ع بما يمسُّ  ال االحتمال هذا في البتَّ   تَح 

ِ  اتخاذ في تقديرية صالحية من  .الحق قرار أي 

ال  )د(، 2 الفقرة بُمقتََضى مؤق ت تدبير اتخاذ بطلب يتعلَّق فيما .4

 رأت متى إال   و)ب( )أ( 3 الفقرة في الواردة المتطل بات تسري

ِكيمالَهي ئَة   .مناسباً  ذلك تَح 

 

ِكيمالَهي ئَة ل يجوز .5 ل أن تَح  مؤق ت  تدبير أيَّ  تُنهي أو تُعل ق أو تُعد ِ

ِ  طلب على بناء وذلك اتخذته، قد كانت  في أو، طرف أي 

 من بمبادرة ُمسبَقاً، األطراف إشعار وبعد ظروف استثنائية

ِكيمالَهي ئَة   .ذاتها تَح 

 

ِكيمالَهي ئَة ل يجوز .6 مؤق تاً  تدبيراً  يطلب الذي الطرف تُلزم أن تَح 

 .التدبير ذلك يَُخصُّ  مافي مناسبة ضمانة بتقديم

 

ِكيمالَهي ئَة ل يجوز .7 باإلفصا،  يُسارع بأن طرف أيَّ  تُلزم أن تَح 

ِ  عن  طلب في إليها استُند التي الظروف في جوهري تغيُّر   أي 

 . اتخاذه أو التدبير المؤق ت

 

ً  تدبيراً  طلبي الذي الطرف تحميل يجوز .8 ِ  تَبِعَةَ  مؤق تا تكاليف  أي 

ِ  التدبير ذلك فيها يتسب ب وأضرار َهي ئَة  رأت إذا ،طرف ألي 

ِكيمال ً  تَح   ما آنذاك، السائدة الظروف في ،التدبير ذلك أنَّ  الحقا

ِكيمالَهي ئَة ل ويجوز. ينبغي اتخاذُه كان  اً قرار تُصِدرَ  أن تَح 

ِ  في واألضرار تلك التكاليف عن بالتعويض  أثناء وقت أي 

 .اإلجراءات

 

ِ  طلب عتبريُ ال  .9  تدابير اتخاذ القضائية لطةالسُ  من طرف أي 

ِكيمال تفاقال ُمناقِضاً  عمالً  مؤق تة  .تفاقاال ذلك عن نزوالً  أو تَح 
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 األدلة
 

 27المادة 

 

إليها  يستند التي الوقائع إثبات ِعبء طرف كل عاتق على يَقَعُ  .1

 .هدفاع أو دعواه تأييد في

 

ِ  يجوز .2 ِكيمال في طرفاً  كان وإن حتى فرد، ألي   بطهتر أو تَح 

 الشهود فيهم بمن الشهود، من يكونَ  أن ،األطراف بأحد ِصلَةٌ ما

َهي ئَة  أمام بشهادة لإلدالء األطراف يقد مهم الخبراء، الذين

ِكيمال ِ مسألة في تَح   ويجوز .الفنية بالخبرة أو بالوقائع تتَّصل أي 

 مكتوبةً  بأقوالهم، يُدلُوا أن الخبراء، فيهم الشهود بمن للشهود،

ِكيمالَهي ئَة  لم تُوِعز ما بتواقيعهم، رةً وممهو  ذلك. بخالف تَح 

 

ِكيمالَهي ئَة ل يجوز .3 ِ  في األطراف من تطلب أن تَح  أثناء  وقت أي 

ِكيمال إجراءات موا، أن تَح   ،َهي ئَةال حد دهاتُ  مدة غضون في يقد ِ

ِكيمالَهي ئَة ل ويجوز أخرى. أدلة أيَّ  أو أو مستندات وثائقَ   تَح 

ً أ  .األطراف التشاور معبعد  بزيارة ميدانيةقيام ال يضا

 

رتُ  .4 ِكيمالَهي ئَة  قر ِ  وِصلتَها المقدََّمة األدلة مقبولية مدى تَح 

َوىبال  ووزنَها. الجوهري وطابعَها دَع 

 

 ستماعجلسات اال
 

 28المادة 

 

ه شفوية، استماع جلسة عقد حال في .1 ِكيمالَهي ئَة  توج ِ  إلى تَح 

وموعدها  انعقادها بتاريخ إشعاراً  ،كاف وقت قبل ،األطراف

  .ومكانها

 

 الخبراء، الشهود فيهم بمن الشهود، إلى االستماع يجوز .2

دُهاتُ  بالشروط التي ِكيمالَهي ئَة  حد ِ  بالطريقة يُستَجَوبُوا وأن تَح 

ُرها. التي  تُقر ِ

 

 على خالف األطراف يتَّفق لم ما ُمغلَقَةً، االستماع جلسات تكون .3

ِكيمالَهي ئَة ل ويجوز .ذلك ِ  من تطلب أن تَح  من  أو شاهد أي 

 إدالء أثناء الجلسة ُمغَادََرة الخبراء، الشهود فيهم بمن الشهود،

 أن المبدأ حيث من يجوز ال ولكن،. بشهاداتهم الشهود اآلخرين

 أَط َراف هم الذين الخبراء، الشهود فيهم بمن من الشهود، يُطَلب

ِكيمال في  .جلسةَ ال أن يُغادروا ،تَح 
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ِكيمالَهي ئَة ل يجوز .4 فيهم  بمن الشهود، باستجواب تُوعزَ  أن تَح 

حضورهم  تتطل ب ال اتصال وسائل خالل من الخبراء، الشهود

 .)المرئية باالتصاالت التداول مثل(االستماع  جلسة في شخصياً 

 

 تَْحِكيمالَهْيئَة الخبراء الذين تُعَي ِنُهم 
 

 29المادة 

 

ِكيمتَ الَهي ئَة يجوز ل .1  ، أن تُعَي َِن خبيراً األطراف، بعد التشاور مع ح 

أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل ُمعيَّنَة   مستقالً 

دُهاتُ  ِكيمالَهي ئَة  حد ِ نُسخةٌ من  األطراف. وتُرَسُل إلى تَح 

ِكيمالَهي ئَة  الصالحيات التي حدَّدتها  لذلك الخبير. تَح 

 

م الخبيريُ  .2 ِيينول ، قبل قبقد ِ ِكيمالَهي ئَة ه، إلى تَع   األطرافوإلى  تَح 

تِق اللاً بحياده وقراربياناً بمؤه الته وإ َهي ئَة  األطرافيَِّتِه. ويُبلُغ اِس 

ِكيمال دُهُ  ،تَح  ِكيمالَهي ئَة في غضون الوقت الذي تُحد ِ بما إذا  تَح 

ات على مؤه الت الخبير أو حياده أو عتراضا كانت لديهم أيُّ 

ِكيمالَهي ئَة يته. وتُساِرعُ تِق اللاِس   بالبت  في مقبولية أي   من تلك  تَح 

ِ  تَع يِينات. وبعد االعتراض أن  طرفالخبير، ال يجوز ألي 

تِق الل يعترَض على مؤه الت الخبير أو حياده أو يته إال  إذا كان اِس 

ً على أسباب أصبح ذلك الطرف االعتراض على علم بها  قائما

ِكيمالَهي ئَة  . وتُسارعتَع يِينال بعد أن تمَّ  ستتخذه  إلى تحديد ما تَح 

 من إجراءات إن لزَم ذلك.

 

م .3  ،ُمنازعةإلى الخبير أيَّ معلومات ذات صلة بال األطراف يُقد ِ

أو تفقُّدَه من وثائَق أو بضائَع  له ما قد يَطلُب فحَصه ويوف ِرون

الخبير  وذلك األطراف. ويُحال أيُّ خالف بين أحد صلة ذات

المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب  صلة بشأن مدى

ِكيمالَهي ئَة إلى  ُمنازعةتوفيرها بال  لكي تبتَّ فيه. تَح 

 

ِكيمالَهي ئَة  رِسلتُ  .4  نُسخةً من تقرير الخبير إثر األطرافإلى  تَح 

تسلُّمها إيَّاهُ، وتُتا، لهم الفرصةُ إلبداء رأيهم في التقرير كتابةً. 

في  استندَ إليها الخبيرللطرف أن يفحَص أيَّ وثيقة  قُّ ويح

 تقريره.

ِ  بُناءً بعد تسليم التقرير، و .5 َهي ئَة إذا رأت  أو طرفعلى طلب أي 

ِكيمال  جلسةِ للخبير أن يُشارك في  ، يجوزذلَك ضرورياً  تَح 

م شهوداً يقد  وت هستجوابالفرصةُ اللألطراف  فيها تُتا، استماعِ 

وتسري  .ُمنازعةال محلالمسائل بشهاداتهم بشأن  خبراَء ليُدلُوا

 .28 المادة على تلك اإلجراءات أحكامُ 
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 التقصير
 

 30المادة 

 

رإذا  )أ( .1 بيان  تقديم في مقبول، ُعذر إبداء دون الُمدَِّعي، قَصَّ

التي  أو المحددة في هذه القََواِعد المدة خالل دعواه،

ِكيم، حد دهاتُ   بإنهاء ي ئَة أمراً الهَ  أصدرت َهي ئَة التَح 

ِكيم،  يلزمُ  قد متبقيةٌ  مسائلُ  هناك تكن لم ما إجراءات التَح 

ِكيم ورأت الفصُل فيها  ذلك؛ فعل المناسب من أنَّ  َهي ئَة التَح 

 

رإذا  (ب) تقديم  في مقبول، عذر إبداء دون ،عليه الُمدََّعى َقصَّ

ِكيمال إشعار على الرد ِ   المدة خالل دفاعه، بيان أو تَح 

ِكيمالَهي ئَة  حد دهاتُ  التي أو قََواِعدال هذه في المحدَّدة ، تَح 

ِكيمال إجراءات باستمرار أمراً َهي ئَة ال أصدرت  دون أن ،تَح 

الُمدَِّعي؛  لمزاعم قبوالً  ذاته حد   في التقصيرَ  هذا تعتبر

تقصير  على أيضاً  الفرعية الفقرة هذه أحكام وتسري

 دَع َوى أو مضادة دَع َوى على اردًّ  دفاعه تقديم في الُمدَِّعي

ة الدفع لغرض ُمقاَمة    .بالمقاصَّ

ر إذا .2 ً  األصول حسب إبالغه بعد ،األطراف أحدُ  قَصَّ لهذه  وفقا

 جاز مقبول، ُعذر إبداء دون استماع جلسة حضور في ،قََواِعدال

ِكيمالَهي ئَة ل ِكيمال إجراءات تُواصلَ  أن تَح   .تَح 

 

كِ الَهي ئَة  دعت إذا .3  إلى تقديم األصول حسب األطراف أحدَ  يمتَح 

المدة  خالل تقديمها في وقصَّر أخرى أدل ة أو مستندات أو وثائق

ِكيمالَهي ئَة ل جاز مقبول، ُعذر إبداء دون المحد دة،  تُصدرَ  أن تَح 

ِكيمال قرار  أمامها. الموجودة األدلة على بُناءً  تَح 

 

 إختتام اإلجراءات
 

 31المادة 

 

ِكيمال َهي ئَةعلى  .1 إختتام اإلجراءات عندما تستقر  علنَ أن تُ  تَح 

 َمعقولةً لألطراف لعرض فُرصةً قناعتها بأنه قد تم إتاحة 

 .قضاياِهم

 

ِكيمالَهي ئَة ل يَُجوز .2 ر أن تَح   طلب على بُناءً  أو منها بمبادرة ،تُقر ِ

ِ  في اإلجراءات فتح إعادةَ  ،األطرافأحد   صدور قبل وقت أي 

ِكيمال قرار  ظروف وجود بسبب لذلك ضرورةً  رأت إذا ،تَح 

 استثنائية.
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 االعتراضالتنازل عن حق 
 

 32المادة 

 

ِ  يُعتَبَر تقصير ِ مخالفة لهذه االعتراضفي المسارعة إلى  طرفأي   على أي 

ِ شرط في  قََواِعدال ِكيمال اتفاقأو ألي  في  تنازالً عن حق ذلك الطرف تَح 

تخل فَهُ  بمقدور ذلك الطرف أن يُثبَت أنَّ  ، ما لم يَُكناالعتراضتقديم ذلك 

ُره. االعتراضعن   في الظروف القائمة، كان له ما يُبر ِ



 المحكمة الدائمة للتحكيم

 26 

 تَْحِكيمال قرار الرابع: الباب
 

 اتقرارال
 

 33 المادة

 

ِكيمالَهي ئَة  درواحد، تُص ُمَحك مفي حال وجود أكثر من  .1  أيَّ  تَح 

ِكيم قرار ميآخر بأغلبية  قرارأو  تَح   .نالُمَحك ِ

مينفيما يتعلَّق بالمسائل اإلجرائية، يجوز لرئيس  .2 أن  الُمَحك ِ

وحده في حال عدم وجود أغلبية أو عندما تأذن  قرارال يُصدر

ِكيمالَهي ئَة  ً للمراجعة من  قراربذلك، ويكون هذا ال تَح  خاضعا

ِكيمالَهي ئَة قِبَل   إذا ما لزم األمر.  ،تَح 

 

 وأثره تَْحِكيمال قرارشكل 
 

 34دة الما

 

ِكيمالَهي ئَة يجوز ل .1 ِكيم اتِ قرار أن تُصِدر تَح   ُمنفصلةً بشأن تَح 

 في أوقات مختلفة. مختلفة مسائلَ 

ِكيمال اتقرار كلتُصدَر  .2  كتابةً، وتكون نهائيةً وُملِزمة تَح 

ِكيمات القرار كل األطراف. وينف ِذ لألطراف  دون إبطاء. تَح 

ِكيمالَهي ئَة على  .3  ، ماقرارسباَب التي استند إليها الأن تُبي ِن األ تَح 

 قد اتَّفقُوا على عدم بيان األسباب. األطرافلم يكن 

ِكيمال قراريكون  .4 مينممهوراً بتوقيع  تَح  ، ويُذَكر فيه الُمَحك ِ

ِكيمالذي أُصدر فيه ومكاُن ال التاريخُ  . وفي حال وجود أكثر تَح 

 أسباب ارقروعدم توقيع أحدهم، تُذَكر في ال واحد ُمَحك ممن 

 عدم التوقيع.

ِكيمال قرار يجوز نشر .5  أو متى كان األطراف كلعلناً بموافقة  تَح 

ً  األطرافأحدُ  من أجل  قراربأن يُفِصح عن ذلك ال ُملَزماً قانونا

قانونية  المطالبة به أو في سياق إجراءات حق   قانوني أو حماية

َكَمةأمام   مختصة أخرى.َهي ئَة  أو َمح 

تَ يُرسل ال .6 ً من  األطرافإلى  الدَُوِلي   بَمك  ِكيمال قرارنَُسخا  تَح 

مينبتوقيع  ممهورةً   .الُمَحك ِ

 إرسال األطرافعلى  يجبفي القضايا التي تَُضم الدُّول فقط،  .7

م إلى  القوانين والمراسيم وجميع الوثائق التي تُثبِت نَفَاذ الُحك 

تَبال  .الدَُوِلي   َمك 
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ض بالُصلح مالُمَحك ِ و، القانون واجب التطبيق  المفوَّ
 

 35المادة 

 

ِكيمالَهي ئَة  تُطب ِق .1  األطرافالقانون التي يُعي ِنها  قََواِعد تَح 

. فإذا لم يُعي ِن ُمنازعةُمنطبقةً على موضوع ال باعتبارها

ِكيمالَهي ئَة  على ،قََواِعدتلك ال األطراف  :بِع اآلتيتَتَّ  أن تَح 

 الُمنازعاتفي  بتُّ تَ  ،فقط في القضايا التي ت ُضم الدول (أ)

 تطبيق: من خاللِ  الدَُوِلي  القانون  بُمقتََضى

ةالعامة وال الدَُوِليَّةات تفاقاال ("1") التي تضع  خاصَّ

ً بها صراحةً  قََواِعد من جانب الدول  معترفا

 ؛المتنازعة

المرعية المعتبرة بمثابة قانون  الدَُوِليَّةالعادات  ("2")

 ؛تواتر االستعمال عليهدل 

 ؛مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتمدنة ("3")

ومذاهب كبار هيئات التحكيم وأحكام المحاكم  ("4")

 ،في مختلف األمم العام  المؤلفين في القانون 

 قََواِعدل عتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياً وي

 القانون.

ق تُطب   ،الدَُوِليَّة ُمنظ ماتفي القضايا التي تَُضم الدُّول وال (ب)

 أي   على القانون واجب التطبيقو معنيةلا ُمنظ ماتال دقََواعِ 

 مناسباً،وحيث يكون  ،األطرافأو عالقة بين  إتفاقية

ة التي تَ   قََواِعدو الدَُوِليَّة ُمنظ ماتم قانون الحكُ المبادئ العامَّ

 .العام   الدَُوِلي  القانون 

 األطرافو الدَُوِليَّة ُمنظ ماتفي القضايا التي تضم ال )ج(

ةخال الُمتعَل ِقة  قََواِعدال من كالً  ، تَأخذُ في االعتبارِ اصَّ

على  القانون واجب التطبيقو معنيةلا الدَُوِليَّة ُمنظ ماتالب

وحيث  ،ُمنازعةال عليهاقوم تالتي  ةالعالق أو تفاقيةاإل

 ً  ُمنظ ماتالمبادئ العامة التي تحكم قانون ال ،يكون مناسبا

. في مثل هذه العام   الدَُوِلي  ن القانو قََواِعدو الدَُوِليَّة

ِكيمالَهي ئَة  على ،القضايا ً  تَح  ُكم وفقا  اإلتفاقيةبنود ل أن تَح 

 .ذات الصلة التجارية األعرافتُراَعى في ذلك أن و

 تُطب ِق القانون الذي تَِجدُه ،خرىالقضايا األ جميعفي  )د(

 ً َهي ئَة  تَفِصلأن  يجب ،. في مثل هذه القضايامناسبا
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ِكيمتَ ال تُراَعى أن ، واإلتفاقية وفقاً لشروط ُمنازعةفي ال ح 

 .الصلةتجارية ذات العراف األفي ذلك 

ِكيمالَهي ئَة ال يجوز ل .2 مك ُمنازعةأن تفصل في ال تَح  ض  ُمَحك ِ مفوَّ

 األطراف واإلنصاف إال  إذا أذن ةلاأو وفقاً لمبادئ العد بالُصلح

 لها بذلك صراحة. 

 

 ا من أسباب اإلنهاءوغيره تَْسِويَةال
 

 36المادة 

 

ِكيمال قرار، قبل صدور األطراف اِت فَقإذا  .1 ِويَة، على تَح   تُنهي تَس 

ِكيمالَهي ئَة ، كان على ُمنازعةال ا أن تُصِدر أمراً بإنهاء  تَح  إم 

ِكيمال إجراءات ا أن تُثبتتَح  ِويَةال ، وإم  على طلب  بُناءً ، تَس 

ِكيم قرارذلك، في شكل  علىَهي ئَة ال وموافقة األطراف ُمتَّفَق   تَح 

ِكيمالَهي ئَة . وال تكون عليه  .قرارُملزَمةً بتسبيب هذا ال تَح 

 

ِكيمفي إجراءات ال إذا أصبح االستمرار .2  قرار، قبل ُصدور تَح 

ِكيمال ِ سبب غير مذكور في تَح  ، عديَم الجدوى أو ُمستحيالً ألي 

ِكيمالَهي ئَة ، أَبلغَت 1 الفقرة بعزمها على إصدار  ألطرافا تَح 

ِكيمالَهي ئَة . وتكوُن لاإلجراءات أمر بإنهاء صالحيةُ إصدار  تَح 

فيها  ك مسائُل متبق يةٌ قد يلزم الفصلهنا تكن ذلك األمر، ما لم

ِكيمالَهي ئَة وترى   المناسب الفصَل فيها.  من أنَّ  تَح 

ِكيمالَهي ئَة  تُرسل .3  توقيعب ممهورةً  نَُسخاً  األطراف إلى تَح 

مين ِكيمال إجراءات بإنهاء األمر من الُمَحك ِ ِكيمال قرار من أو تَح   تَح 

ِكيم قرار إصدار حال وفي .عليه الُمتََّفق  تسري ،عليه ُمتَّفَق   تَح 

 .34 المادة من 5، و4، 2رات الفق الواردة في األحكام عليه

 

 تَْحِكيمال قرارتفسير 
 

 37المادة 

 

ِ  وزيج .1 ِكيمالَهي ئَة من أن يطلَب  طرفألي   30 ، في غضونتَح 

ً من تاريخ تسل مه  ِكيمال قراريوما  األطرافوشريطةَ إشعار  تَح 

تَبوال اآلخرين  قراربهذا الطلب، إعطاَء تفسير ل الدَُوِلي   َمك 

ِكيمال  .تَح 

 

ً من تاريخ تسل م 45كتابةً في غضون  يُعَطى التفسير .2  يوما

ِكيمال قرارشك ل التفسيُر ُجزءاً من الطلب. ويُ   عليهوتسري  تَح 

 .34 من المادة 6إلى  2الفقرات  أحكام
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 تَْحِكيمال قرارتصحيح 
 

 38المادة 

 

ِ  وزيج .1 ِكيمالَهي ئَة أن يطلَب من  طرفألي   30 ، في غضونتَح 

ً من تاريخ تسلُّمه  ِكيمال قراريوما  األطرافوشريطةَ إشعار  تَح 

تَبوال اآلخرين ب، تصحيَح ما يكون قد وقع بهذا الطل الدَُوِلي   َمك 

ِ أخطاء  حسابية من أخطاء قرارفي ال أو كتابية أو مطبعية أو أي 

ِ سهو ذي ِكيمالَهي ئَة مشابه. وإذا ما رأت  طابع أخرى أو أي   تَح 

ٌغ، يوماً  45التصحيَح في غضون  أَجَرت أنَّ هذا الطلب مسوَّ

 من تاريخ تسلُّم الطلب.

 

ِكيمالَهي ئَة ل يجوز .2 نفسها  تُجِرَي تلك التصحيحات من تلقاء أن تَح 

ِكيمال قراريوماً من تاريخ إرسال  30في غضون   .تَح 

 

ل ج تُجَرى تلك التصحيحات .3 ِكيمال قرارمن  زءاً كتابةً، وتشك ِ . تَح 

 .34من المادة  6إلى  2أحكاُم الفقرات  عليهاوتسري 

 

 اإلضافي تَْحِكيمال قرار
 

 39المادة 

 

ِ  وزيج .1 ِكيمالَهي ئَة طلَب من أن ي طرفألي   30 ، في غضونتَح 

ِكيمال قراريوماً من تاريخ تسلُّمه األمَر بإنهاء اإلجراءات أو   تَح 

تَبوال اآلخرين األطرافإشعار  وبشرط بهذا الطلب،  الدَُوِلي   َمك 

ِكيم قرارأن تُصدَر  ِكيم قرار أو ،تَح  إضافيًّا بشأن ما لم  تَح 

مت  ِكيمال إجراءات أثناءتفِصل فيه من طلبات قُد ِ  .تَح 

 

ِكيمالَهي ئَة إذا رأت  .2 ِكيم قرارأنَّ طلَب إصدار  تَح   قرار ، أوتَح 

ِكيم غه، أصدرت  تَح  ها أو أكملته في قرارإضافي، له ما يسو 

ِكيمالَهي ئَة يوماً من تاريخ تسلُّم الطلب. ويجوز ل 60 غضون ، تَح 

د عند الضرورة،  قرارتُصدر ذلك الأن  يجبالمهلةَ التي  أن تمد ِ

 في غضونها.

 

ِكيم قرار إصدار حال في .3 ِكيم قرار أو ،تَح   من هذا إضافي، تَح 

 .34 المادة من 6 إلى 2 الفقرات أحكامُ  تسري القبيل،
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 تحديد التكاليف
 

 40المادة 

 

د .1 ِكيمالَهي ئَة  تُحد ِ ِكيمال تكاليفَ  تَح  ِكيمال قرار في تَح  النهائي،  تَح 

ً  ذلك رأت ما إذا آخر قرار في وكذلك  .ُمناسبا

 

 يلي:  ما إال   ف"التكالي" تعبير يشمل ال .2

 

ِكيمالَهي ئَة  أتعابَ  )أ(  كل يخص   فيما األتعاب تلك وتُبيَّن ،تَح 

دُها حدة على ُمَحك م ً  بنفسهاَهي ئَة ال وتُحد ِ  ؛41 للمادة وفقا

أخرى  ونفقات سفر نفقات من المحكَّمونَ  يتكب دُه ما (ب)

 معقولة؛ 

 المساعدات من وغيُرها الخبراء َمشوَرةُ  تتطل بُه ما (ج)

ِكيمالَهي ئَة الالزمة ل  ؛معقولة تكاليفَ  من تَح 

 أخرى معقولة، ونفقات سفر نفقات من الشهودُ  يتكب دُه ما )د(

ِكيمالَهي ئَة  دامت ما  النفقات؛ تلك على افقوت تَح 

أخرى  ليفوتكا قانونية تكاليفَ  من األطراف يتكب دُه ما )هـ(

ِكيمبال تتعلق ِكيمالَهي ئَة  دامت ما ،تَح   تلك َمب لَغ أنَّ  ترى تَح 

 ؛معقولٌ  التكاليف

تَبلل ونفقات أتعاب أيَّ  )و(  أتعاب ونفقات بما فيها ،الدَُوِلي   َمك 

 .تَع يِينلطة السُ 

ِ  بتفسير يَتعلَّقُ  يماف .3 ِكيم قرار أي  تكميله  أو تصحيحه أو تَح 

ِكيمالَهي ئَة ل يجوزُ  ،39 إلى 37 المواد بُمقتََضى  تطالب أن تَح 

 ولكن بدون ،)و (إلى) ب( 2ت الفقرا في إليها بالتكاليف المشار

 .أتعاب إضافية

مينأتعاب   ونفقاتهم الُمَحك ِ
 

 41المادة 

 

مين أتعاب َمب لَغ يُقدَّر .1 ( أ) 2ليها في الفقرات إشار المُ  الُمَحك ِ

 في ويُراَعى ،معقوالً  تقديراً  ونفقاتهم 40المادة من و)ب( و)ج( 

 موضوع تعقُّد ومدى ،عليه الُمتناَزع َمب لَغال حجمُ  تقديرهِ 

الخبراء الذين تع ينهم و حكَّمونالمُ  أنفقهُ  الذي والوقتُ  ،ُمنازعةال

ِكيمالَهي ئَة   صلة. ذات خرىأُ  ظروف من بالقضية حيطيُ  وما ،تَح 
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ِكيمالَهي ئَة  سارعتُ  .2  بالكيفية األطراف إبالغ إلى تشكيلها بعد تَح 

 تعتزم ما ذلك في بما ونفقاتها، أتعابها لتحديد تقترُحها التي

ِ  ويجوز. أسعار من هتطبيقَ   يوماً  15 غضون في ،طرف ألي 

 ُسلطةِ  إلى االقترا،َ  حيلَ يُ  أن االقترا،، ذلك تاريخ تسلُّم من

َهي ئَة  ا،َ اقتر أنَّ  تَع يِينال ُسلطةُ  وإذا َوَجدَت. لمراجعته تَع يِينال

ِكيمال  الزمة   أيَّ تعديالت   دخلتأَ  ،1 الفقرة مع يتضارب تَح 

ِكيمالَهي ئَة ل ُملِزَمةً  التعديالت تلك نوتكو ،عليه  .تَح 

 

ِكيم بُمقتََضى المادة  )أ( .3 ، تقوم َهي ئَة 40قبل تحديد تكاليف التَح 

ِكيم بتقديم تحديدها للتكاليف الُمشار إليها في الفقرة    2التَح 

إلى ُسلطِة التَع يِين، مع  40و)ج( من المادة  (ب)و ()أ 

يح الكيفية التي تم حساب تلك المبالُغ على أساسها.    توض 

 

ِكيمالَهي ئَة  تحديد نَّ أ تَع يِينلطة الإذا وجدت سُ  (ب) ال يتوافق  تَح 

أو مع اقترا،  1الفقرة  في عليهاالمنصوص  معاييرالمع 

ِكيمالَهي ئَة  الفقرة  بُمقتََضى( عليه طرأت الت)وأي تعدي تَح 

 تحديدتعديالت الزمة على  أَي   يجريجوز لها أن تُ ، 2

ِكيمالَهي ئَة  ِكيمالَهي ئَة ل ملزمةتعديالت وتكون تلك ال .تَح   تَح 

ِكيمال تكاليفل هاتحديد عند  .40المادة  بُمقتََضى تَح 

ِكيمالَهي ئَة  تُسي ِر .4 ِكيمال إجراءاتِ  تَح  ً  تَح   من 1 الفقرة كامألح وفقا

 .3و 2 الفقرتين بُمقتََضى الُمتََّخذَةِ  الخطوات طوال 17 المادة

 توزيع التكاليف
 

 42المادة 

 

ل .1 ِكيمال تكاليفَ  يتحمَّ أو  الخاسر الطرف المبدأ، حيث من ،تَح 

ِكيمالَهي ئَة ل يجوز لكنون. والخاسر األطراف  ُكالًّ  تقسم أن تَح 

 ،معقوالً  التقسيم ذلك رأت ذاإ األطراف بين تلك التكاليف من

 .االعتبار في ظروَف القضية آِخذَةً 

 

د .2 ِكيمالَهي ئَة  تُحد ِ ِكيمال قرار في ،تَح  ِ  في أو النهائي، تَح   قرار أي 

ِكيم أحد  على يتعي نُ  قد الذي َمب لَغال ،مناسباً  ذلك رأت إذا آخر تَح 

 توزيع قرارل نتيجةً  آخر طرف إلى يدفَعَهُ  أن األطراف

 .تكاليفال
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 إيداع التكاليف
 

 43المادة 

 

تَبلل يجوز .1 ِكيم، عند بداية الالدَُوِلي   َمك   من يطلُبَ  أن ،تَح 

 في إليها الُمشار التكاليف لتغطية ُمتساويَة   إيداَع مبالغَ  األطراف

إرسال  يجب .40المادة من  (و)و )ج(، )ب(، )أ(، 2الفقرات 

هذه الفقرة والفقرة  َضىبُمقتَ  األطرافالمبالغ المودعة من كافة 

تَبمن هذه المادة إلى ال 2 ويتم إنفاقها من خالله  ،الدَُوِلي   َمك 

مينمن بينها أتعاب  والتيعلى هذه التكاليف،  لطة وسُ  الُمَحك ِ

تَبوال تَع يِينال تَب. على الالدَُوِلي   َمك  أن يتأكد من أن  الدَُوِلي   َمك 

ِكيالَهي ئَة نفقات ألتعاب  أَي   تكاليف  لتحديدوالنفقات السابقة  متَح 

ِكيمال الواردة بالفقرة  شروطالمتوافقة مع  40المادة  بُمقتََضى تَح 

ِكيمالَهي ئَة ، ومع اقترا، 41المادة من  1 يطرأ )وأي تعديل  تَح 

 .41المادة من  2الفقرة  بُمقتََضى( عليه

 

تَبلل يجوز .2 اءات إجر أثناء ،األطراف من يطلُب أن الدَُوِلي   َمك 

ِكيمال  . تكميلية ودائع تقديمَ  ،تَح 

 

رة بالتأمين  ات متعلقةإيداع أَي   يتم إرسال .3 على التكاليف الُمقرَّ

ِكيمالَهي ئَة من  تَبإلى ال 26المادة  بُمقتََضى تَح   ،الدَُوِلي   َمك 

ِكيمالَهي ئَة صرف من خالله بأمر من ويُ   .تَح 

 

ً من  30ل خال ةالمطلوب اتيداعتسديد اإلفي حالة عدم  .4 يوما

دُها ال أَي  إستالم الطََّلب أو  تَبفترة زمنية يُحد ِ ، على الدَُوِلي   َمك 

تَبال أن  عليهبأن أحدهم أو أكثر  األطراف إخطار الدَُوِلي   َمك 

ئَة ل فإذا لم يُسدد ذلك المبلغ جاز. المطلوب بتسديد المبلغيقوم  َهي 

ِكيمال ِكيمالإجراءات  بوقف تأمرأن  تَح   .أو إنهائها تَح 

 

 يُقدمم النهائي، يحكتال قرارأو اإلجراءات إنهاء أمر  إصداربعد  .5

تَبال كشف حساب بالودائع التي تلقاها  طرافإلى األ الدَُوِلي   َمك 

 .رصيد لم يُنفَق منها ويَُردُّ إليهم أي  
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 الملحق
 

 نموذجي خاص بالعقود تَْحِكيم بَْند

 

تصالً بهذا العقد أو نشأ أو يكون مُ يَ  اءعَ د ِ الف أو إِ خِ أو  ُمنازعة أَي  

ِكيمالعن طريق  هتُ يَ وِ س  م تَ تِ تَ ، الفة أحكامه أو فسخه أو بطالنهخَ بمُ   تَح 

َكَمةال قََواِعدوفقاً ل ِكيملل الدائِمة َمح    .2012لعام  تَح 

 

 األخرى تفاقياتعاهدات واإلالمُ بنموذجي خاص  تَْحِكيم بَْند
 

[ اإلتفاقية]ه الً بهذِص تَّ ون مُ كُ أ أو يَ شَ ن  اء يَ عَ د ِ الف أو إِ أو خِ  ُمنازعة أَي  

ها أو اإلخالل بأحكامها يقً بِ ط  يرها أو تَ سِ ف  ها أو تَ ودَ جُ ، أو وُ دة[اهَ عَ ]المُ 

ِكيمالريق عن طَ  ويتهس  م تَ تِ تَ طالنها، أو بُ  إنقضائهاأو   قََواِعدوفقاً ل تَح 

َكَمةال ِكيملل الدائِمة َمح    .2012لعام  تَح 

 

 :اآلتيألطراف مراعاة إضافة يمكن ل –ظة ملحو
 

مين( يكون عدد 1)  )واحد، ثالثة، أو خمسة(؛ ... الُمَحك ِ

ِكيم( مكان ال2) َلةالو)المدينة  هو ... تَح   (؛دَو 

ِكيمفي إجراءات ال ة المستخدمةغَ( الل  3)  . .... هي تَح 

 

 بيان تنازل محتمل
 

تِب عاد األطرافإذا أراد  –ملحوظة   قرارانية الطعن في إمك ِاس 
ِكيمال ، جاز القانون واجب التطبيق بُمقتََضى التي قد تكون متاحة تَح 

ملهم أن ينظروا في إضافة  ، قترَ كم المُ لحُ ل اً بهذا المعنى وفق ُحك 
تِب عادوا بعين اإلعتبار أن فعالية هذا االِ ذُ ناه، على أن يأخُ دأ  س 

 .القانون واجب التطبيقوشروطه تتوقف على 
 
 ازلتن

 

ال كل من أشكَ شَ  أَي  قهم في ب هذا عن حَ وجَ بمُ  األطرافل ازَ تنَيَ 

ِكيمال قرارعن في الطَ  َكَمة أَي  أمام  تَح  ة صَّ ختَ مُ َهي ئَة أو  َمح 

القانون  بُمقتََضىل ازُ نَم إجراء هذا التَ هُ از لَ ا جَ المَ خرى، طَ أُ 

 .واجب التطبيق

 

 11المادة  ُمقتََضىب ْستِْقللالحيادية واالِ  يْ بيانَ ل اننموذج

 َمْحَكَمةال قََواِعدمن 
 

ُ ن  ا، عَ ر اإلفصَ دُ ج  روف يَ جود ظُ في حالة عدم وُ  َ بِ  رُ قِ ها: أ ايد حَ ي مُ نِ نَّ أ

م أن أظل كذلك. وفي زِ تَ ع  ، وأَ األطرافمن  طرف كلن ل عَ قِ تَ س  ومُ 
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ير ثِ ل أن تُ مَ تَ ح  الية، يُ ة أو حَ قَ ابِ روف، سَ ظُ  أَي  د وجَ ي، ال تُ مِ ل  ود عِ دُ حُ 

ً لَ كَ شُ  تِق الليادي أو أن حِ شَ ها بِ رُ رِ بَ ها ما يُ وكا بلغ أن أُ د بِ هَّ عَ تَ يتي. وأَ ِاس 

مينائر وسَ  األطراف رعة بأي ه السُ ج  اآلخرين على وَ  الُمَحك ِ

ِكيمن إليها الحقاً أثناء هذا الطَ ف  بيل قد أٌ وف من هذا القَ رُ ظُ   .تَح 

 

ايد حَ بأنني مُ  رُ قِ في حال وجود ظروف يجدر اإلفصا، عنها: أُ 

م أن أظل كذلك. زِ تَ ع  ، وأَ األطرافمن  طرف كلن ل عَ قِ تَ س  ومُ 

ً مُ يَ يه بَ ق طَ وأرفِ  ً دَّ قَ انا َكَمةال قََواِعدمن  11المادة  بُمقتََضىما  َمح 

ِكيملل الدائِمة ارية جَ ة والتُ ي ِ نِ هَ اتي المِ القَ فيد عن: )أ( عِ يُ  2012لعام  تَح 

وف رُ ظُ  أَي  ؛ و)ب( األطرافالحالية، باتي األخرى، السابقة والقَ وعِ 

روف ال ذه الظُ د أن هَ ك ِ ؤَ وأُ  [درج هنا البيانيُ ]لة. ى ذات ِص خرَ أُ 

تِق اللر على ؤثِ تُ   األطرافغ بلِ أن أُ د بِ هَّ عَ تَ وحيادي. وأَ  يتياِس 

مينو وف رُ قات أو ظُ الَ رعة بأي عِ جه السُ اآلخرين على وَ  الُمَحك ِ

ُ أُ  ِكيمن إليها الحقاً أثناء هذا الطفخرى من هذا القبيل قد أ  .تَح 

 

مأن ينظر في أن يطلب من  طرفيجوز ألي  –ملحوظة   الُمَحك 
اللاالِ إضافة ما يلي إلى بيان  تِق   :س 

 
تاحة لي في الوقت الراهن، أنني على المعلومات المُ  بُناءً د، ؤكِ أُ 

ِكيمس الوقت الالزم إلجراء هذا الِر  كَ أستطيع أن أُ  وكفاءة  ةايَ نَبعَ  تَح 

 .قََواِعدة في الرَ رَّ قَ ية المُ ن ِ مَ ود الزَ دُ ن الحُ م  وِض 
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 ِكيمتَحْ لل الدائِمة َمْحَكَمةلل الدَُوِلي   َمْكتَبمذكرة تفسيرية لل
 يمتَْحكِ ال َقَواِعدفي  عليهاالزمنية المنصوص  الُمددبشأن 
ةال 2012لعام  تَْحِكيملل الدائِمة َمْحَكَمةبال خاصَّ  

 

َكَمةال قََواِعدفي  عليهازمنية المنصوص ال دد  المُ بعض   الدائِمة َمح 

ِكيملل َكَمةال قََواِعدأقصر من تلك المعتمدة في  يه 2012لعام  تَح   َمح 

ِكيملل الدائِمة َكَمةال قََواِعد حنَم  تَ  وإذ. اتيالصادرة في التسعين تَح   َمح 

ِكيملل الدائِمة تَبال 2012لعام  تَح   دد  ديد المُ م  تَ لطة سُ  الدَُوِلي   َمك 

( من المادة 1) ةالفقرنظر أ) قََواِعدفي ال عليهامنية المنصوص الزَ 

، والفقرة 9( من المادة 3الفقرة ) ،8 من المادة )ب((2الفقرة ) ،4

َكَمةال قََواِعدمن  43( من المادة 4) ِكيملل الدائِمة َمح  (، 2012لعام  تَح 

تَبويقوم ال يعتبرها  التي زمنيةال ُمدةالديد تمل باستالم طلب الدَُوِلي   َمك 

َكَمةال قََواِعدالزمنية المذكورة في  دد  المُ فإن ناسبة، مُ   الدائِمة َمح 

ِكيم  إسترشادية  دد  راعاتها كمُ ات سيتم مُ يالصادرة في التسعينللتَح 

تَبقرر المكن أن يُ التي يُ  لتمديدا لحاالت  منحها. الدَُوِلي   َمك 


