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  الهيئة الدولية للتحكيم
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ر فيها نظام التدابير المؤقتة والتحفظية السابقة للتحكيم، الصادر وحدهما النصان االنكليزي والفرنسي رسميان، من بين اللغات التي قد ينش

  .عن غرفة التجارة الدولية

  

ICC الشعار ،ICC ،CCI  الشعار ،CCI  ،International Chamber of Commerce    

ا إلى اللغة ،  وكذلك  ترجمتهICC International Court of Arbitration و   WBO و World Business Organizationو 

  .غرفة التجارة الدولية، مسجلة في عدة بلداناالسبانية والفرنسية واأللمانية والعربية، هي عالمات فارقة ملك 

  

 2007غرفة التجارة الدولية  ©

ليها في وضع هذا العمل الجماعي بمبادرة من غرفة التجارة الدولية التي تتمتّع بجميع الحقوق المنصوص ع. جميع الحقوق محفوظة

يُمنع منعاً باتاً  ترجمة هذه النشرة، أو إعادة نشرها أيا كانت الطريقة، من دون الحصول على موافقة . القانون الفرنسي للملكية الفكرية

  .غرفة التجارة الدولية المسبقة الخطية
 
  

mailto:arb@iccwbo.org
http://www.iccarbitration.org/


 
  الدوليةنموذج شرط التدابير المؤقتة والتحفظية السابقة للتحكيم الصادرة عن غرفة التجارة 

  

توصي غرفة التجارة الدولية جميع األطراف الراغبين في اللجوء إلى نظام التدابير المؤقتة والتحفظية السابقة 

  :للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية أن يضمنوا عقودهم نموذج الشرط التالي

  

حكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية لكل طرف متعاقد أن يلجأ إلى نظام التدابير المؤقتة والتحفظية السابقة للت"

  ".مع التزام األطراف بأحكام هذا النظام

  

قد يختلف مجال تطبيق نظام التدابير المؤقتة والتحفظية السابقة للتحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية، من بلد 

 يتعين على األطراف أن تتأكد من أن في هذا اإلطار،. إلى آخر وفقاً لألحكام القانونية المرعية اإلجراء في كل بلد

  .النظام ال يتعارض والقانون الواجب التطبيق في القضية المنظور فيها

  

    من أجل ترجمة هذا البند، الرجاء زيارة الموقع االلكتروني للهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية
www.iccarbitration.org  

  
  
  
 

   غرفة التجارة الدوليةوإجراءات التحكيم لدى  نموذج شرط التدابير المؤقتة والتحفظية السابقة للتحكيم

الراغبين في اللجوء إلى نظام توصي غرفة التجارة الدولية جميع األطراف الراغبين في اللجوء إلى التحكيم أو 

نوا عقودهم الشرطين النموذجيين ة السابقة للتحكيم لدى غرفة التجارة الدوليةالتدابير المؤقتة والتحفظيأن يضم 

  :التدابير المؤقتة والتحفظية السابقة للتحكيموبالتاليين المتعلقين بالتحكيم 

  

 ة الدوليةنظام التدابير المؤقتة والتحفظية السابقة للتحكيم، الصادر عن غرفة التجارلكل طرف متعاقد أن يلجأ إلى "

إن جميع الخالفات التي تنشأ أو التي لها عالقة بهذا العقد يتم حسمها نهائياً . مع التزام األطراف بأحكام هذا النظام

 ".وفقاً لنظام التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكم واحد أو عدة محكمين يتم تعيينهم طبقاً بهذا النظام
 

    لبند، الرجاء زيارة الموقع االلكتروني للهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدوليةمن أجل ترجمة هذا ا
www.iccarbitration.org  
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  نظام التدابير المؤقتة والتحفظية السابقة للتحكيم

  

 أحكام تمهيدية

              

  

. مستعجلة تإجراءاب  تتطلّل، مشاكجلطويلة األ اتعمليمن ضتلك التي تت وبخاصةلكثير من العقود، اينشأ عن 

  .طلوبةضمن المهلة المقضائية محكمة  أومحكمة تحكيم  من  الحصول على قرار نهائييصعب ما وغالباً

  

 االتفاق على طرافلألسمح ي ،حكيمنظام للتدابير المؤقتة والتحفظية السابقة للتغرفة التجارة الدولية وضعت لذا، 

إلى حّل مشكلة تهدف تدابير مر بن يأيحق له أ") التدابير المؤقتة والتحفظية حكم"يسمى (اللجوء بسرعة إلى شخص 

يرسي أسس للنزاع وقد المستعجل حالً مؤقتاً  يقّدم القرار قد. المحافظة عليهاأو  ةدلاألتسجيل طارئة، بما في ذلك 

  .ي من خالل التسوية أو أي وسيلة أخرىحلّه النهائ

  

 صالحية أي محكمة تحكيمية أو قضائية تعدياً على التدابير المؤقتة والتحفظية السابقة للتحكيم  اللجوء إلى يشكّلال 

  . للبتّ في أساس النزاعمختصة 

  

  1المادة 

  تعريفات

              

شخص فوري لتنّص على تعيين " تة والتحفظية السابقة للتحكيم التدابير المؤق" مسماة تدابير نظام الا هذيضع 1.1

بعض التدابير قبل رفع النزاع أمام المحكمة التحكيمية أو أمر بله أن ييحق  ،")كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَح("

  ").ة المختّصجهةال"(القضائية المختصة للنظر في أساس النزاع 

  بصفة أمانة عامة") العامةاألمانة("التابعة لغرفة التجارة الدولية  ولية للتحكيمالد هيئةلل األمانة العامة تعمل 1.2

 .للتدابير المؤقتة والتحفظية السابقة للتحكيم

 .وممثليهم طرفال العاملين لدى هذا  والوكالء الموظفينطرف أي ، تشمل كل إشارة إلىا النظامهذ في -أ 1.3

غيابه حال في و ، التابعة لغرفة التجارة الدولية الدولية للتحكيمهيئةلا تعني أي إشارة إلى الرئيس، رئيس -ب

  .إلى نائب الرئيس

  

  2المادة 

   كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحصالحيات 

              

  : بالصالحيات التاليةكم التدابير المؤقتة والتحفظيةَح يتمتع  2.1
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ال خسارة بإعادة األمور إلى حالها لمنع وقوع إما ضرر وشيك أو أي تدبير تحفظي أو تدبير عاجل أمر بأن ي - أ

  ؛طرف يحفاظ على أي حقوق أو أموال تعود ألالوبالتالي  ،تعويضهايمكن 

  ثالث أي دفعات متوجبة له؛ طرفخر أو إلى الطرف اآلبأن يدفع إلى  اًطرف أن يأمر -ب

، بما في ذلك توقيع أو تسليم األطراف الموقّع بينعقد  بموجب اليجب اتخاذهباتخاذ أي تدبير  اًطرف أن يأمر -ج

  . ما للحصول على توقيع أو تسليم مستند طرفأي مستند أو تدخل 

  . يهاعللمحافظة  أو ا،توفير األدلةلضروري أي تدبير  بأن يأمر - د

  

  .طرافاأل يمكن تعديل هذه الصالحيات بموجب اتفاق خطي وصريح بين  2.1.1

  

 وفقاً للمادة األطراف من أيتدابير تتجاوز تلك التي طلبها األمر ب كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحل ال يحق  2.2

3.  

  

محكم في إجراء الحق ينشأ بين قوم بمهام الأن ي هذا النظام بموجب لحكم التدابير المؤقتة والتحفظية ال يحق  2.3

 في اإلجراءات ثارةكلة مماثلة أو متالزمة لتلك الم يشمل مسألة أو مش أو في أي إجراء آخرا نفسهاألطراف

  . خطياًخالف ذلكعلى  األطراف يتفق ما لم المستعجلة

  

كم الَحيحتفظ هذا ، كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَح بعد تعيين الجهة المختصةفي حال رفع النزاع أمام  2.4

صدر تما لم على خالف ذلك أو  األطرافا لم يتفق  م6.2تدابير ضمن المهل المحددة في المادة بصالحية األمر ب

  .اً بخالف ذلكقرار الجهة المختصة

  

 وبموجب القواعد ااع أمامهز بعد أن يرفع الن،ا وحدهة المختصجهةيحق لل أعاله، 2.4المادة نص  باستثناء 2.4.1

 جهةالإن  ، بالذاتالغاية ههذ ولعندئذ،. راه ضرورياًتأي تدبير مؤقت أو تحفظي آخر بأمر تأن ، االمطّبقة عليه

ممارسة الصالحيات على حق  األطراف من تحصلقد  اأنهيعتبر على  ،ذلكيسمح ب ا، إذا كان نظامهةالمختص

  . 2.1 في المادة كم التدابير المؤقتة والتحفظيةلَحالممنوحة 

  

  3المادة 

  االستدعاء المستعجل والرد

              

  .اً خطيأن يكونيجب  التدابير المؤقتة والتحفظية السابقة للتحكيم  االتفاق الذي ينّص على  3.1
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 من الوثائق  أن يوجه طلبه وملحقاته،كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحيطلب تعيين  طرفعلى أي يتوجب  3.2

سيلة تسليم  بأسرع و بذلك الطلباألخرى األطراف تبليغ عليه، نفس الوقتفي و  إلى األمانة العامةوعلى نسختين

  .الفاكس بما في ذلك ،متاحة أمامه

  

  .هذا النظام من ملحق 1.ن يرفق كل طلب بالمبلغ المتوجب لفتح الملّف، وفقاً ألحكام المادة ب يجب أ 3.2.1

  

تفاق، يصاغ الطلب بلغة اال، وفي غياب مثل هذا األطرافالتي اتفق عليها لغة ال يجب صياغة الطلب ب3.2.2

 إحدىفي حال لم تكن هذه اللغة . التدابير المؤقتة والتحفظية السابقة للتحكيماللجوء إلى ينّص على االتفاق الذي 

 إلى إحدى هذه  عنهأن يرفق الطلب بنسخة مترجمةيجب ، )األلمانيةأو الفرنسية أو االنكليزية (اللغات الثالث 

ية من دون ترجمة، إال إذا كان ذلك ضرورياً لفهم لغتها األصلالوثائق الملحقة بالطلب بيمكن تقديم .  الثالثاللغات

  :يجب أن يكون الطلب خطياً وأن يشتمل بشكل خاص على ما يلي. الطلب

  القانونية؛لعالقتها ، مع وصف موجز ة المتعاقداألطراف أسماء وعناوين - أ

   نسخة عن االتفاق الذي بني عليه هذا الطلب؛-ب

  ؛2.1 أن الطلب يندرج في إطار المادة إلظهاروذلك  ،اأسبابه و عرض للتدبير أو التدابير المطلوبة-ج

  . حسب الحالةابينهبالتوافق  األطراف المعين من قبل كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَح اسم - د

المؤهالت   بما في ذلك، الذي ينبغي تعيينهكم التدابير المؤقتة والتحفظيةَح أي معلومة ضرورية متعلّقة بخيار -ه

  .المطلوبةمهنية أو التقنية، الجنسية واللغات ال

 إثبات على اإلرسال كإيصال وإرفاقوسيلة هذا اإلخطار، بيان آخر، مع  طرفتأكيد إخطار الطلب إلى أي  - و

  .الفاكسالبريد المضمون، أو إيصال شركة بريد خاصة أو تقرير إرسال 

  

نسخة عن الطلب المرسل إليه تاريخ تسلّم  إثبات ،منه  العامةة إذا طلبت األمان، المستدعيطرفال يجب على  3.3

  .الطلبنسخة تلم ساه قد أنّ أو التاريخ الذي يعتبر فيه

  

ضمن مهلة للرد على الطلب الخطي  اجوابه األمانة العامة  تبليغاألخرى األطراف أو الطرفعلى  يجب  3.4

 في الوقت ذاته نسخة إلى الجهة أن تبلّغ أعاله، و3.2دة ثمانية أيام من تاريخ استالم نسخة الطلب الموجه وفقاً للما

يبين في يجب أن وتيلفاكس ، بما في ذلك اآخر، بأسرع وسيلة إرسال متاحة أمامه طرفالمستدعية وإلى أي 

  .استصدارهالمطلوب قرار ال الجواب

ICC Publication No. 838 5/10 



  

  4المادة 

   وإحالة الملّفكم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحتعيين 
             

نصوص قبل أو بعد تقديم الطلب الم األطراف اتفاق بينبموجب  كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَح يمكن تعيين 4.1

 أو كحد أقصى الردتسلّم حال .  وعنوانه فوراً إلى األمانة العامةكم الَح، وفي هذه الحال يبلّغ اسم3 في المادة عليه

 وجود ظاهر الحالمن أن يتبين له الرئيس دون تأخير، بعد يبادر ، 3.4عند انقضاء المهلة المحددة في المادة 

  .األطراف من قبل  المختاركمالَح تعيين على، األطراف بين اتفاق

  

انقضاء المهلة المحددة في ولدى ، 3.2.2  هلمادة وفقاً ل كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحتعيين  توجبي عندما 4.2

التقنية والمهنية وجنسيته مؤهالته  االعتبار باألخذن تأخير تعيين هذا الشخص مع دويتولى الرئيس  ،3.4المادة 

، إضافة إلى أي اقتراح لديهم فيها صلةأو التي  األطراف فيها يقيم البلدان التي معومحل إقامته وعالقاته األخرى 

  .كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَح اختيار  بخصوصاألطرافبه يتقدم 

  

ذلك  إلى وتحيل الملّف  بذلكاألطراف العامة بتبليغ األمانةتقوم  ،كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحلدى تعيين  4.3

 مع ،كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحمباشرة إلى  ،األطرافجميع المستندات المتعلقة ب إرساليجب . كم فوراًالَح

يجب ، األطراف إلى كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَح من ةالموجهجميع المستندات كذلك . نسخة إلى األمانة العامة

  .إلى األمانة العامة نسخة عنها إرسال

  

، يبت ةفي هذه الحالو. 4.2 المعين وفقاً ألحكام المادة كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحرد  طرف يحق ألي 4.4

صحة حول  مالحظاتهم، ببيان دابير المؤقتة والتحفظيةكم التَحواآلخر  الطرفالرئيس، بعد إتاحة الفرصة أمام 

 من قبل ستئنافلالأو عتراض غير قابل لال قرارهكون  وي،لما يراه مناسباًهذا القرار وفقاً  يتخذ الرئيس. الردطلب 

  .األطرافأي من 

  

 قادر عذّر عليه أو أصبح غيرتتوفي هذا األخير أو ) أ( في حال كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَح يمكن استبدال 4.5

كم لَح فرصة أعطىإذا تبين للرئيس، بعد أن ) ج( أو 4.4 وفقاّ للمادة الردإذا تقرر قبول ) ب(على إتمام مهامه، أو 

 أو ضمن المهل هذا النظاملوفقاً  مهامهقوم بمالحظاته، أن هذا األخير ال يببيان  التدابير المؤقتة والتحفظية

في هذه ). 4.4ولكن مع مراعاة أحكام المادة  (4.2 آخر وفقاً ألحكام المادة  تعيين حكميتوجب عندئذ،. ةحددالم

  . من البدايةباإلجراءاتالمباشرة  الجديد كمعلى الَح، ةالحال

  

  . كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَح رد أو استبدال  أواألسباب الموجبة ألي قرار تعيين عن اإلفصاحال يتم 
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  5 المادة

  المتبعةاإلجراءات

              

كم لَح، يحق ردهلم يقّدم  األطراف أن أحد ،كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحإذا تبين لدى إحالة الملّف إلى  5.1

اعتباره يجب   أنأوالطلب  استلمقد اآلخر  طرفال المستدعي إلثبات أنالطرف  دعوة التدابير المؤقتة والتحفظية

 عليه ، غير مرضٍاإلثباتهذا كم َحال اعتبر إذا.  اإلجراءات في قدماًالمضي قبل نسخة عن الطلب،ستلم على أنه ا

كم التدابير َحال يؤثّر مثل هذا التدبير المتّخذ من قبل .  وتحديد مهلة لذلكردالمعني بحقه بتقديم  طرفتبليغ ال

  .  صحة تعيينه علىالمؤقتة والتحفظية

  

  .صالحياته أي قرار بشأن  اتخاذير المؤقتة والتحفظيةكم التدابلَح  5.2

  

، يدير األطرافومع مراعاة أي اتفاق آخر بين  ،2.1 ضمن حدود الصالحيات الممنوحة إليه بموجب المادة 5.3

  :وتشمللمهمة التي ُأوكلت إليه وفقاً ل اإلجراءات بالطريقة التي يراها مناسبة كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَح

 .ها فيلتدقيقل األطرافالمستندات المقّدمة من قبل استالم  •

 . يعتبره ضرورياً استفسارأو بأي تحقيق األطرافإعالم  •

أو أي  األطراففيه يقيم  أو  فيه العقدتم إبرامزيارة أي مكان تتضمن قد إجراء التحقيقات التي  •

 شخص يختاره له صلة ستماع أليال، أو االحصول على تقرير الخبرة، أو  صلةيذ مكان آخر

تُبلّغ نتائج هذه التحقيقات .  وفقاً لألصولا بعد دعوتهاغيابهأو في  األطرافبالنزاع، وذلك بحضور 

 . بشأنهاا لبيان مالحظاتهاألطرافإلى أو االستعالم 

  

لمؤقتة حكم التدابير اإلى التسهيالت كل بتقديم  األطراف يتعهد،  هذا النظامأحكام على األطراف بموافقة 5.4

 جميع المستندات التي يعتبرهاوضع في تصرفه البإلتمام مهمته، وبشكل خاص، لتطبيق مرجعياته و والتحفظية

 األطرافعلى يتوجب .  استعالمأو أي تحقيق إجراءلغايات  إلى أي مكان ضمان حرية الوصولبو ،ضرورية

 من خالل تلك سرية المعلومات التي يحصلون عليهاعلى بينهم فيما  الحفاظ كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحوعلى 

  .اإلجراءات

  

 في الموعد أمامهللحضور بأسرع وقت ممكن  األطراف استدعاء كم التدابير المؤقتة والتحفظيةلَحيحق  5.5

  . اوالمكان الذي يحددهما له
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، يحق  تقديمهاطُلب منهة على وثيق  أي تعليق أي مستند أوعدم تقديمهأو  األطرافأحد حضور عدم  في حال 5.6

استلم هذا قد فترض أنه ماستلم أو من القد المعني  الطرف بعد تأكده من أن كم التدابير المؤقتة والتحفظيةلَح

  .، بأن يتابع اإلجراءات وأن يصدر قرارهالوثيقة وأ اإلخطار

  

  6المادة 

  القرار المستعجل

              

  . معلل إلى األمانة العامة على شكل قرار كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحتُبلّغ القرارات التي يتخذها  6.1

  

.  ضمن مهلة ثالثين يوماً من تاريخ إحالة الملّف إليه ويبلّغه القراركم التدابير المؤقتة والتحفظيةَح يصدر 6.2

د هذه المهلة يمدتته الشخصية،  أو بمبادركم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحمن معلّل يحق للرئيس، بناء على طلب و

  .إذا رأى ذلك ضرورياً

  

نظر في أي تي يمكن أن ت الالجهة المختصةال يلزم كما انه القرار المستعجل في أساس النزاع يفصل  ال 6.3

كم َحطالما لم يقرر ساري المفعول يبقى القرار المستعجل و. اوله القرار المستعجلتنمسألة أو خالف أو نزاع 

  .  خالف ذلكة المختصجهة أو ال المؤقتة والتحفظيةالتدابير

  

، تنفيذ القرار المستعجل إلى أي شروط يراها مناسبة خضعأن ي الحق في كم التدابير المؤقتة والتحفظيةلَح  6.4

، نةمعيضمن مهلة  األطرافمن قبل أحد  الجهة المختصة أمام  موضوع الدعوىبإجراءاتالبدء ) أ( ومن ضمنها

  . الذي صدر القرار لصالحه طرفالالضمانات المناسبة من قبل  يمتقد) ب(

  

الدفعة المقّدمة على كامل شرط أن تكون قد استلمت  األطراف تبلّغ األمانة العامة القرار المستعجل إلى  6.5

ها تُعتبر القرارات المبلغة على هذا النحو وحد. اإلجراءات  تلك بخصوصالمحددة من قبلها، المصاريفحساب 

  .األطراف تجاهملزمة 

  

ستئناف أو االنازل عن جميع طرق الطعن ك القرار المستعجل من دون تأخير وبالت بتنفيذاألطرافيتعهد   6.6

اري ستنفيذ قرار مقّدم إلى محكمة أو أي سلطة أخرى، شرط أن يكون هذا التنازل طلب  االعتراض على

  .المفعول

  

جميع المستندات أو اإلخطارات أو الطلبات األخرى غير القرار المستعجل، تُعتبر  إلزاميفي غياب أي قرار   6.7

، الجهة المختصة، على أنها سرية وال يتم تبليغها إلى السابقة للتحكيم التدابير المؤقتة والتحفظية في إطارالمقّدمة 

  . على خالف ذلك األطرافما لم يتفق 
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فسير  ملزماً بتحكم التدابير المؤقتة والتحفظيةال يكون ، 6.5 وفقاً للمادة تبليغ القرارقيام األمانة العامة ب بعد  6.8

وال تُعتبر غرفة التجارة الدولية أو أي من موظفيها أو أي شخص . إضافية أسباب بإعطاء السباب الموجبة واأل

 عن شخصه أي  تجا، مسؤوالًحكم التدابير المؤقتة والتحفظيةيتصرف بصفة رئيس أو نائب رئيس أو بصفة 

كم التدابير المؤقتة َح يمكن أن يعتبر لكن، هذا النظامبمتعلق إغفال أو أي فعل عن ناشئة ائر أو أضرار سخ

  .متعمدبشكل و عن وعي منهصدر مسؤوالً عن تبعات أي خطأ  والتحفظية

  

حدد ما إذا كان ت أن ةتصالمخجهة لليحق تنفيذ قرار مستعجل أو لم ينّفذه،  األطراففي حال رفض أحد  6.8.1 

  . خر عن الضرر الناتج عن هذا الرفض أو عدم التنفيذاآل الطرفمسؤوالً تجاه  طرفالهذا 

  

 إصدار قرار تسبب تنفيذه بضرر إلى كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحمن  األطراففي حال طلب أحد   6.8.2

اآلخر عن الضرر  طرفالمسؤوالً تجاه  طرفالا هذ إذا كان  ماحددت أن ةالمختصجهة لليعود خر، اآل الطرف

  . الذي لحق به

  

  7المادة 

  المصاريف

              

هذا  ملحق ة فيحددمالالمصاريف اإلدارية ) أ(: لتحكيمل التدابير المؤقتة والتحفظية السابقة تشمل مصاريف  7.1

خدمات ل  المقدرةتكاليفال) ج(لملحق ودة في امحدال كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحأتعاب ومصاريف ) ب(، النظام

 بين توزيع مصاريف اإلجراءأو  ،األطراف من ومن يتحملهالتحكيم، ل السابق القرار المستعجل  يحددهاريخبأي 

 عليه وفقاً للقرار ةتوجبغير م أو أي دفعة أخرى مقدم المصاريفيكون قد سدد  طرفيحق ألي و. األطراف

  . هذه المصاريف تحمليتوجب عليهالذي  طرفالالمبلغ من المستعجل، أن يسترد 

  

7.2  لقة بإننة  هذا النظامل ةخاضعاإلجراءات ال المصاريف والدفعات المتعالمرفق في ما يليفي الملحق مبي.  
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  ملحق

  تجارة الدوليةمة أمام غرفة المقدالالتدابير المؤقتة والتحفظية السابقة للتحكيم المصاريف والدفعات المتعلقة ب

  المصاريف. أ

 تقدمه لغرفة التجارة  مقابل أي طلب دوالر أمريكي2500تدفع الجهة المستدعية مصاريف إدارية بقيمة  1.

  .لتحكيمل التدابير المؤقتة والتحفظية السابقةدارة إل أو كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحالدولية لتعيين 

 أي باستثناء هذا النظامبموجب المقّدمة من قبل غرفة التجارة الدولية تشمل هذه المصاريف جميع الخدمات 

وتعتبر من   غير مستردةالمصاريف اإلدارية. اإلجراءاتتمديد تلك  أو تتطلبها التعديالت أخرى خدمات

  . غرفة التجارة الدوليةأموال

  

الدولية  هيئةلمين العام لبل األ من قكم التدابير المؤقتة والتحفظيةَح ومصاريف أتعابيتم تحديد قيمة  2.

بعين  هيئةتأخذ المعقولة، فمصاريف التعاب وهذه األ تكون قيمة أنيجب . التابعة لغرفة التجارة الدوليةلتحكيم ل

وأي ظروف خصص للنزاع وصعوبته ذي الوقت ال ،مصاريفالتعاب وهذه األقيمة لدى تحديدها االعتبار 

 . ذات عالقةأخرى
 

 .إلجراء أيضاً أتعاب ومصاريف أي خبيرتشمل مصاريف ا 3.

  

  الدفعات. ب

 دوالر 2500، منها أمريكي دوالر 5000هو ) النظام من 3.2.1المادة (تح الملّف ف لمطلوبإن المبلغ ال 1.

مصاريف دفعة مقدمة من  تشّكل أمريكي دوالر 2500و مخصصة للمصاريف اإلدارية المحددة أعاله أمريكي

كم التدابير المؤقتة َحتعيين ل أي طلب ينظر فيال .  وأي خبير المؤقتة والتحفظيةكم التدابيرَحأتعاب و

 .لتحكيم ما لم يرفق بهذا المبلغل السابقة التدابير المؤقتة والتحفظية أو إدارة والتحفظية

  

،  ذلكأمكنيثما  حاألطرافو هذا األخيراستشارة ب وكم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحلدى الملّف  إيداعبعد  2.

للتدابير المؤقتة والتحفظية السابقة المقّدرة المبالغ لتغطية مصاريف مقدم التحديد مقدار ب األمانة العامة تقوم

 . األمانة من قبل  النظرإلعادة تكون خاضعة أنعلى ). النظام من 7.1المادة  (للتحكيم

 طرفاريف ما لم تطلب األمانة العامة من أي قيمة مقّدم المصكامل دفع ي المستدعي أن طرفعلى اليتوجب 

  .طرفالمشاركة بتلك المصاريف في ضوء أي طلب تقدم به ذلك الآخر 

  

 ما لم يتم   العامةاألمانة من قبل ومبلّغاً ساري المفعول كم التدابير المؤقتة والتحفظيةَحال يعتبر قرار  3.

في تسديد قيمة للمشاركة أو أكثر  طرفين حال دعوة فيو). النظام من 6.5المادة (تسديد مقّدم المصاريف 

 طرف للإال يكون ساري المفعول ولم يتم تسديد مشاركتهم، فان القرار ال يبلغ وال واألتعاب المصاريف مقّدم

  .الذي سدد ما ترتب عليه من مشاركة في المبلغ
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