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 : نطاق التطبيق والتفسير 1القاعدة 

  

1-1 أو إلى التحكيم سنغافورة للتحكيم الدولي  مركزأمام  التحكيم إلى نزاعاتهمحالة إذا اتفق األطراف على إ 
تولي المركز عملية  على األطراف يعد ذلك اتفاقاً بين ،م الدوليمركز سنغافورة للتحكيقواعد تحكيم بمقتضى 
 وفقاً لهذه القواعد. ا وإدارتهالتحكيم 

  

1-2 في ذلك التاريخ أو  يبدأتحكيم وتسري على أي  2016أغسطس  1 اعتبارا من تاريخ القواعديبدأ العمل بهذه  
  ، وذلك ما لم يتفق األطراف على غير ذلك.بعده

  

1-3  هذه القواعد:  في 

  

التدابير  محكم وحكم صادر عن جزئي أو مؤقت أو نهائيحكم  شملي" التحكيم حكم"  
 ؛المستعجلة

 
من أعضاء المحكمة يعينهما  على األقل من عضوينمكونة  "لجنة المحكمة" تعني لجنة

 (؛وقد تشملهالرئيس )
 

وتشمل لجنة  حكيم الدوليلمركز سنغافورة للت"المحكمة" تعني محكمة التحكيم التابعة 
 ؛ حكمةمال
 

 ؛1من الجدول  3للفقرة اً وفقيتم تعيينه " يعني محكم التدابير المستعجلة "محكم
 
التي ينشرها المسجل من وقت آلخر لتكملة ئ التوجيهية المباد عنيت" مالحظات تطبيقية"

 هذه القواعد وتنظيمها وتنفيذها؛
 

 مسجل؛النائب للرئيس و "الرئيس" يعني رئيس المحكمة ويشمل أي
 

 مسجل؛لل "المسجل" يعني مسجل المحكمة ويشمل أي نائب
 

)الطبعة السادسة، الخاصة بمركز سنغافورة للتحكيم الدولي  "القواعد" تعني قواعد التحكيم
 (؛2016أغسطس  1
 
ٍ"SIAC  يعني مركز سنغافورة للتحكيم الدولي؛ وسياك " 
 
 عند تعيين أكثر من محكم. أو الفريق من المحكمين  المحكم الفردتشمل " هيئة التحكيم"
 

كذلك فإن الكلمات المستخدمة في صيغة ة الجنس هذه القواعد محايد الضمائر الواردة في
 .المفرد تشمل في معناها صيغة الجمع وفقاً لمتطلبات السياق

  

 
  حساب المدد وشعار : اال2القاعدة 



  

2-1  
 
 
 
 
 

 باليد أوه تسليمتم يعلى أن  اً اتصال أو اقتراح خطيأو  شعاراأي ب أن يكون يجغراض هذه القواعد، أل 
سريع أو نقله بأي شكل من أشكال االتصال اإللكتروني )بما عن طريق شركة بريد  بالبريد المسجل أوإرساله 

تبر أي . يعوفر سجالً بالتسليماتصال أخرى ت بأي وسيلةإرساله  في ذلك البريد اإللكتروني والفاكس( أو
إلى ( ب؛ )القانوني أو إلى ممثلهاً ( إلى المرسل إليه شخصيأ: )سلم إذاقد تسلم  أو اتصال أو اقتراح شعارإ

 يتفق عليه( في أي عنوان ج) ؛المحدد أو عنوانه عملهمقر ته المعتاد أو في في محل إقامالمرسل إليه 
التعرف إذا تعذر  (هـ؛ أو )التهم السابقة في معام حسب ما جرى عليه التعامل بين األطراف( د) ؛األطراف

إذا سلم في أخر محل إقامة أو مقر  تسلمأنه قد  شعارعتبر اإلا بذل الجهد المعقولعلى أحد هذه العناوين بعد 
 عمل معروف للمرسل إليه.

  

2-2  .1-2لقاعدة ل اً يوم تسليمه وفق تسلم قد قتراحاالتصال أو ار أو االشعاال ديع 

  

2-3 أو  شعاراإلالعتبار  اليوم التالياعتباراً من  سريان المدةبدأ يهذه القواعد، وفق ض حساب أي مدة رلغ 
خالف ذلك، تحسب أي فترة زمنية  هيئة التحكيملم يقرر المسجل أو وما . متسلماً  االتصال أو االقتراح

 (.8+رينتش غتوقيت بموجب هذه القواعد وفقا للتوقيت الرسمي لسنغافورة )

    

2-4  يومفإذا وافق آخر . بموجب هذه القواعدمدة في مكان االستالم في احتساب أي أيام العطالت التجارية  تدخل 
تلك المدة حتى أول يوم عمل  وجب تمديد، 1-2مكان االستالم وفق القاعدة  فيعطلة تجارية المدة هذه من 

 التي تتخللها. يلي انتهاء العطلة

  

2-5  أو اتصال أو اقتراح يتعلق بإجراءات التحكيم.شعار المسجل نسخة من أي إإلى األطراف يرسل  

  

2-6  زمنية مدةأي  تقصيرأو  تمديدللمسجل في أي وقت جوز باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه القواعد، ي 
 ذه القواعد.هل اً وضحة وفقم

 
 : االشعار بالتحكيم   3القاعدة 

  

3-1 إلى المسجل إشعاراً بالتحكيم تحكيم وفقاً لهذه القواعد )"المدعي"( للاللجوء  يرغب فيالطرف الذي  يرسل 
 ي:   أتيتضمن ما ي

  

 
 إحالة المنازعة إلى التحكيم؛لب ط أ(

  

بما في ذلك رقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد ، إن وجدوا، أطراف التحكيم وممثليهمأسماء وعناوين  ب(
 . االلكتروني إن كانت معروفة

  

 ؛ اتفاق التحكيم هذاعن وصورة  المستند إليهالتفاق التحكيم  مرجع ج(

  

نشأت المنازعة عنه أو  استثمار(معاهدة )على سبيل المثال،  ألي عقد أو صك قانوني آخر مرجع د(
 بشأنه مع إرفاق صورة من ذلك العقد أو الصك إن أمكن؛  

  

اً بيانحيثما أمكن، ويتضمن،  التعويض المطالب بهوضح ي ةوظروف المنازع طبيعةاً لموجزوصفاً  ه(
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  ؛بقيمة المبلغ المطالب به أولياً 

  

في أبدى المدعي رغبة  التحكيم أو فيما يتعلق بسيراألطراف  بيان بأية مسائل سبق أن اتفق عليها و(
 تقديم اقتراح بشأنها؛

  

 ي اتفاقية التحكيم؛اقتراحاً بشأن عدد المحكمين إذا لم يكن محدداً ف ز(

  

محكم إذا كان اتفاق التحكيم ينص على ثالثة محكمين، سمية على خالف ذلك، تاألطراف  ما لم يتفق ح(
 ؛ذلك إذا كان اتفاق التحكيم ينص علىفرد محكم اقتراحاً بتعيين  أو

  

 التطبيق؛   واجبةالقواعد القانونية مالحظات حول  أي ط(

  

 لغة التحكيم؛ و  مالحظات حول أي ي(

  

 هذه القواعد.  التسجيل المقرر بموجب سداد رسم ك(
 

  

3-2  . 2-20المشار إليها بالقاعدة  المطالبةالئحة يجوز أن يضمن االشعار بالتحكيم  

  

3-3 ولتجنب الشك، يعتبر  تاريخ بدء إجراءات التحكيم. هو الكامل ستالم المسجل إلشعار التحكيمايعتبر تاريخ  
عندما  ( أوإذا اقتضى األمر)ب( ) 1-6والمادة  1-3جميع متطلبات القاعدة استيفاء عند  كامالً  إشعار التحكيم

إجراءات  المركز إخطار األطراف ببدءيتولى لهذه المتطلبات. وجوهرياً  الً أن هناك امتثايثبت للمسجل 
 التحكيم.

  

3-4  المسجل إبالغ مع ،إلى المدعي عليه منه ن يرسل نسخةأ إشعار التحكيم للمسجل هتقديم وقت المدعي على 
  . وقوعهطريقة المتبعة في التبليغ وتاريخ البيان و لكذقيامه بفور 

 
 : الرد على اإلشعار بالتحكيم    4القاعدة 

  

4-1  ماستالم إشعار التحكيتاريخ  يوماً من 14خالل  إشعار التحكيمرداً على  يرسل المدعي عليه إلى المسجل 
 :أتيما يالرد يتضمن  على أن

  

 

هيئة بما في ذلك، حيثما أمكن، أي دفع بعدم اختصاص  المطالباترفض كل أو جزء من  تأكيد أو أ(
 ؛التحكيم

  

ويتضمن،  التعويض المطالب بهيوضح ، إن وجدت، تقابلةالم المطالبةوصفاً موجزاً لطبيعة وظروف  ب(
 ؛بالتقابل المبلغ المطالب بهبقيمة بياناً أولياً حيثما أمكن، 

  

 أو أي 1-3 في إشعار التحكيم بموجب القاعدةمن البيانات الواردة  على أيمالحظات بالرد  يأ ج(
 . مسائل المشمولة بهذه القاعدةمالحظات بخصوص ال

  



 د(
 
 

حكمين، محكم إذا كان اتفاق التحكيم ينص على ثالثة مسمية على خالف ذلك، تاألطراف  ما لم يتفق
مالحظات حول اقتراح المدعي بشأن تعيين محكم  ؛محكم فرد إذا كان اتفاق التحكيم ينص على، أو

 فرد أو اقتراح مقابل؛ و

  

 متقابلة. مطالبةسداد رسم التسجيل المقرر بموجب هذه القواعد ألي  ه( 

   

  

4-2 والقاعدة  3-20لنحو المشار إليه في القاعدة متقابلة، على ا مطالبةأن يضمن الرد مذكرة دفاع والئحة يجوز  
20-4 . 

  

4-3 المسجل فور إبالغ  مع، ه إلى المدعينسخة من الرد إلى المسجل أن يرسل هوقت تقديم عليه المدعي على 
 . وقوعهطريقة المتبعة في التبليغ وتاريخ البيان وقيامه بذلك 

 
 : اإلجراء المعجل 5القاعدة 

  

5-1  جراء المعجلإللالتحكيم  بإخضاعطلباً إلى المسجل  ، أن يقدمهيئة التحكيمقبل تشكيل  ،طرفألي  حقي 
 الشروط التالية: استيفاء أي منعلى أن يتم هذه القاعدة، نصوص عليه في الم

  

 

، وهو ما يمثل أو ما يعادله دوالر سنغافوري 6.000.000 إن المبلغ المتنازع عليه ال يتجاوز أ(
 المقاصة؛بوأي دفع والمطالبة المتقابلة ة المطالب مجموع

  

 إذا اتفق األطراف على ذلك؛ أو   ب(

  

 القصوى.  الطارئة ستثنائيةاالالحاالت في  ج(

  
 

  

 هأن يرسل وقت تقديم 1-5 المنصوص عليه في القاعدة جراء المعجلإللالتحكيم  خضاعإ طالب الطرف على 
بيان الطريقة المتبعة في والمسجل فور قيامه بذلك إبالغ  مع ف اآلخرإلى الطره نسخة من الطلب للمسجل
 .وقوعهالتبليغ وتاريخ 

  

 5-2 وجهات نظر  أخذ بعدالرئيس، قرر ، و1-5 قاعدةإلى المسجل بموجب الاألطراف بطلب  أحدفي حال تقدم  
عندئذ  تبعمعجل، يراء الاً لإلجالتحكيم وفقالمضي في في االعتبار، مع مراعاة ظروف القضية،  األطراف

 :اإلجراء التالي

  

 

 هذه القواعد؛وضحة وفق م زمنيةمدة أي تقصير  يجوز للمسجل أ(

  

 ، ما لم يقرر الرئيس خالف ذلك؛فردتحال القضية إلى محكم  ب(

  

ستندية، األدلة المعلى أساس فيه سيتم الفصل النزاع  ما إذا كان األطراف بالتشاور مع أن تقرر للهيئة ج(
  ؛الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، وللمرافعات الشفويةالستجواب  أنه من األوفق عقد جلسةأم 
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المسجل، يقرر  ما لم هيئة التحكيمفي غضون ستة أشهر من تاريخ تشكيل النهائي  التحكيم حكم صدري د(
 ؛ وائيالنه حكم التحكيم إلصدارتمديد المهلة الالزمة في ظروف استثنائية، 

  

يكن األطراف قد  ، ما لمالنهائي حكم التحكيماستند إليها األسباب التي تبين بإيجاز  أن التحكيم لهيئة ه(
 اتفقوا على عدم بيان األسباب. 

 

  

5-3 ، في حال السير بإجراءات على أنهون وافقيفإنهم  التحكيم بموجب هذه القواعدعلى إجراء ة األطراف بموافق 
 القواعد واإلجراءات عندئذ طبقنت هذه، 5 المنصوص عليه في القاعدة جراء المعجلموجب اإلالتحكيم ب

 مخالفة. اً اتفاق التحكيم شروطولو تضمن  2-5قاعدة ال الواردة في

  

5-4 وبالنظر إلى ما قد يتاح ، منح األطراف فرصة لسماع أقوالهم ، بناء على طلب أحد األطراف، وبعدهيئةلل 
بموجب  جراءات التحكيمإفي بوقف السير علومات أخرى، وبالتشاور مع المسجل، أن تأمر ممن  اً الحق

واصل السير ، يهذه 4-5القاعدة  بموجب المقدم طلبقبول ال هيئة التحكيمل قررت جراء المعجل. وفي حااإل
 . لإلجراء المعجل اً التي شكلت إلجراء التحكيم وفق هيئة التحكيممن ذات  التحكيمب

 
 تعدد العقود: 6عدة القا

  

6-1  دعي:للمجوز يأكثر من عقد واحد، بتعلق أو فيما ي نزاعات ناشئة عن في حالة وجود 

  

 دعاوىضم ل في الوقت نفسه طلب مع مستند إليهكل اتفاق تحكيم يخص فيما شعاراً بالتحكيم تقديم إ أ(  
 ؛ أو1-8للقاعدة التحكيم وفقاً 

  

ل عقد واتفاق تحكيم يحدد فيه كالمستند إليها  اتفاقات التحكيمعن كافة بالتحكيم  شعاراً واحداً تقديم إ ب(
 أقام قدالمدعي  أن . ويعتبر1-8بموجب القاعدة الشروط المقررة  كيفية استيفاءبيان مع  مستند إليه

ى بمقتض التحكيمب شعاراإل يعتبركما ، مستند إليهكل اتفاق تحكيم عن  دعوىتحكيم متعددة،  دعاوى
 .1-8قاعدة الوفقاً  التحكيم دعاوىضم جميع بمثابة طلب لهذه )ب(  1-6القاعدة 

 
 

  

6-2  واحد تسجيلرسم  المسجلستوفي يف)أ(،  1-6 شعاري تحكيم أو أكثر بمقتضى القاعدةإ المدعي إذا قدم 
كلياً أو  لضما المحكمة طلبفي حال رفضت . وضمها التحكيم المطلوب دعاوىعن كافة واعد ه القبموجب هذ
 جرىيه القواعد عن كل دعوى تحكيم لم بموجب هذالمدعي سداد رسم التسجيل المقرر  على وجبجزئيا، يت
 ضمها. 

  

6-3 ، اً أو جزئياً كلي الضمالمحكمة طلب  ت)ب(، ورفض 1-6قاعدة للقدم المدعي إشعاراً واحداً بالتحكيم وفقاً إذا  
عن كل دعوى تحكيم لم يجرى ضمها وسداد رسم التسجيل المقرر لها شعاراً بالتحكيم م إيتقدفعلى المدعي 

 . بموجب هذه القواعد

 
 إضافية : إدخال أطراف7القاعدة 

  

7-1 المسجل إلدخال أن يتقدم بطلب إلى ، تشكيل هيئة التحكيم قبل ،غيرهمأطراف التحكيم أو ألي من  يجوز 
 شريطةهذه القواعد وفقاً لجارية  دعوى تحكيم في كمدعي أو مدعي عليه إضافيين طرف واحد أو أكثر

  :شروط التاليةأي من الاستيفاء 

  



 ؛ أو اإلضافي المطلوب إدخالهطرف ملزماً لل تفاق التحكيمإثبت مبدئياً أن إذا  أ(  

  

 إدخال هذا األخير.  علىالمطلوب إدخاله،  الطرف اإلضافيهم في نبمجميع األطراف، إذا اتفق  ب(
 

 

  

7-2  :ما يلي 1-7 القاعدةقتضى بم اإلدخال طلب جب أن يتضمني 

  

 ؛المنظورة التحكيم دعوىل الرقم المرجعي أ(  

  

فيهم الطرف اإلضافي المطلوب إدخاله، وممثليهم، إن وجدوا،  ناألطراف، بمجميع عناوين أسماء و ب(
بما في ذلك رقم الهاتف رة، المنظو التحكيم دعوىأو تعيينهم في  تسميتهم قد جرىمحكمين وأي 

 والفاكس وعنوان البريد االلكتروني إن كانت معروفة.

  

 مدعى عليه؛مدعي أو  بصفته الطرف اإلضافيإدخال  ما إذا كان ج(

  

 )د(؛ 1-3)ج( والقاعدة  1-3المعلومات المحددة في القاعدة  د(

  

هذا  وصورة من ذي الصلةحديد االتفاق ينبغي ت)ب(،  1-7إذا كان الطلب مقدم بموجب القاعدة  ه(
 ؛ وإن أمكناالتفاق 

  

 طلب.ي للبيان موجز للوقائع واألساس القانون و(
 

 

  

 الً أن هناك امتثاعندما يثبت للمسجل  أوهذه  2-7 جميع متطلبات القاعدةطلب االدخال مكتمالً باستيفاء  عتبري  
الطرف اإلضافي المطلوب  مفيه نبم ،األطرافجميع  إخطارالمركز  ويتعين علىلهذه المتطلبات. جوهرياً 

 إدخاله، عند اكتمال طلب االدخال. 

  

7-3 وقت  ، أن يرسلغير ذلكأم  سواء كان طرفاً في التحكيم ،1-7 دخال بموجب القاعدةإلالمتقدم بطلب ا على 
إبالغ مع  المطلوب إدخاله،إلى جميع األطراف، بمن فيهم الطرف اإلضافي الطلب للمسجل نسخة منه  هتقديم

 .وقوعهبيان الطريقة المتبعة في التبليغ وتاريخ والمسجل فور قيامه بذلك 

  

7-4 مع فيهم الطرف المطلوب إدخاله، بمن  أخذ وجهات نظر جميع األطراف في االعتبار، بعدالمحكمة، نظر ت 
قرار المحكمة  مسيوال اً. أو جزئي اً كلي 1-7بموجب القاعدة  اإلدخال قبول طلبفي ، مراعاة ظروف القضية

اتخاذ قرار الحق في من صالحية  هيئة التحكيمما تتمتع به هذه  4-7 القاعدة بموجب اإلدخال طلبقبول ب
 اإلدخال قرار المحكمة برفض طلبيمس كما ال هذا القرار. قد تنشأ عن  اختصاصهاأي مسألة تتعلق ببشأن 

هيئة  إلىإدخال  تقديم طلبفي التحكيم أو خالفه في بحق أي طرف اً يأو جزئ اً كليهذه  4-7القاعدة  موجبب
 .8-7 بموجب القاعدة التحكيم

  

7-5  تاريخ بدء التحكيممكتمالً هو الطلب استالم  تاريخ تبر، يع4-7بموجب القاعدة  اإلدخالقبول طلب  ةحال في 
 طرف اإلضافي.بالنسبة لل
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7-6 قبل تم تعيينهم  تعيين أي محكمينلغاء إ للمحكمة يجوز، 4-7ب القاعدة بموج اإلدخالحالة قبول طلب  في 
 الطرف اإلضافين فيهم على خالف ذلك، بماألطراف  وما لم يتفق. اإلدخالالصادر في طلب  قرارال

من تاريخ استالم قرار  اً اعتبار سري المهل الواردة بهاحسب االقتضاء، وت 12إلى  9واعد طبق القنتالمدخل، 
 .4-7مة بموجب القاعدة المحك

  

7-7 قرار أو أمر أو  تصرف أيال يحول دون نفاذ  6-7 قرار المحكمة بإلغاء تعيين أي محكم بموجب القاعدةإن  
 قبل إلغاء تعيينه.صادر عن المحكم 

  

7-8 إلدخال  هيئة التحكيمإلى أن يتقدم بطلب ، هيئة التحكيمتشكيل عقب ، غيرهمألي من أطراف التحكيم أو  يجوز 
 شريطةالقواعد  وفقاً لهذهجارية  تحكيم دعوىطرف واحد أو أكثر إضافيين كمدعي أو مدعي عليه في 

  :شروط التاليةأي من الاستيفاء 

  

 إدخاله؛ أوراد طرف اإلضافي المملزماً لل اتفاق التحكيمثبت مبدئياً أن إذا  أ(  

  

  إدخال هذا األخير علىإدخاله، راد الم ضافيالطرف اإلهم في نبمجميع األطراف،  إذا اتفق ب(
 

  
 المسجل.عن طريق  8-7 بموجب هذه القاعدة هيئة التحكيم ويجوز عند االقتضاء تقديم طلب إلى 

  

7-9 ، 8-7 بموجب القاعدة اإلدخال يقتضيه اختالف الحال، على طلبمراعاة ما  ، مع2-7تنطبق أحكام القاعدة  
 . هيئة التحكيمصة من خابأي توجيهات رهناً 

  

7-10 قبول في  ،ظروف القضية، مع مراعاة منح جميع األطراف فرصة لسماع أقوالهم بعد ،هيئة التحكيمتنظر  
 بموجب اإلدخال طلبقبول ب هيئة التحكيم قرارمس يوال اً أو جزئي اً كلي 8-7بموجب القاعدة  اإلدخالطلب 
اختصاصها قد أي مسألة تتعلق ببشأن  حقال اتخاذ أي قرارفي ما تتمتع به من صالحية هذه  10-7 القاعدة

 هذا القرار. تنشأ عن 

  

7-11  هيئة التحكيممكتمالً من قبل الطلب استالم  ، يعتبر تاريخ10-7بموجب القاعدة قبول طلب اإلدخال  ةحال في 
 طرف اإلضافي.بالنسبة لل تاريخ بدء التحكيم، هو حسب مقتضى الحالأو المسجل، 

  

7-12 أو  محكميقم بتسمية  ، يعتبر أي طرف لم10-7أو القاعدة  4-7بموجب القاعدة اإلدخال  طلبحالة قبول  في 
 بحق هذا الطرف فياالخالل مع عدم  ذلك متنازالً عن حقه في هيئة التحكيمتشكيل في بخالف ذلك المشاركة 

 .14 وفقاً للقاعدة على محكماالعتراض 

  

7-13 التسجيل المقرر  رسميتوجب دفع ، 10-7أو القاعدة  4-7بموجب القاعدة طلب اإلدخال  حالة قبول في 
 متقابلة إضافية.  مطالباتأو  مطالباته القواعد عن أي بموجب هذ

 
  التحكيم دعاوى : ضم8القاعدة 

  

8-1 إلى ب أن يتقدم بطل، المطلوب ضمها التحكيم دعاوىفي  تحكيم هيئةيجوز ألي طرف، قبل تشكيل أي  
، تحكيمية واحدة دعوىفي  الجارية وفقاً لهذه القواعد دعاوىال أو أكثر منضم دعوتين تحكميتين ل المسجل
  التحكيم المطلوب ضمها: دعاوىالشروط التالية بالنسبة ل شريطة استيفاء أي منوذلك 



  

 ؛الضم جميع األطراف علىاتفق إذا  أ(  

  

  اتفاق التحكيم، أو نفسالتحكيم مستندة إلى  دعاوىسة في الملتم مطالباتإذا كانت كل ال ب(

  

قد نشأت  دعاوىكانت النزاعات المثارة في ال( 1، و: )إذا كانت اتفاقات التحكيم متالئمة فيما بينها ج(
عقود وتتضمن عقد أساسي  عقودكانت النزاعات قد نشأت عن ( 2)بخصوص ذات العالقة القانونية؛ 

 معامالت. نفس المعاملة أو سلسلةت النزاعات قد نشأت عن كان( 3فرعية؛ أو )
 

  

8-2  :ما يلي 1-8 طلب الضم بموجب القاعدةجب أن يتضمن ي 

  

 ؛المطلوب ضمها التحكيم دعاوىاألرقام المرجعية ل أ(  

  

في  أو تعيينهمتسميتهم  قد جرىمحكمين األطراف وممثليهم، إن وجدوا، وأي  جميع عناوينأسماء و ب(
بما في ذلك رقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني إن المطلوب ضمها،  التحكيم دعاوى

 كانت معروفة.

  

 )د(؛ 1-3)ج( والقاعدة  1-3المعلومات المحددة في القاعدة  ج(

  

 ؛ ووصورة منه إن أمكن ذي الصلةاً لالتفاق (، تحديدأ) 1-8إذا كان الطلب مقدم بموجب القاعدة  د(

  

 طلب.ي للبيان موجز للوقائع واألساس القانون ه(
 

8-3 إلى جميع الطلب للمسجل نسخة منه  هوقت تقديم أن يرسل 1-8 ضم بموجب القاعدةالالمتقدم بطلب  على 
 .وقوعهبيان الطريقة المتبعة في التبليغ وتاريخ والمسجل فور قيامه بذلك  إبالغ معاألطراف، 

  

8-4 قبول ، في مراعاة ظروف القضية، مع أخذ وجهات نظر جميع األطراف في االعتبار بعدة، المحكمنظر ت 
 القاعدة بموجبالضم  طلبقبول بقرار المحكمة  يمسوال اً أو جزئي اً كليهذه  1-8 بموجب القاعدةلضم طلب ا

اختصاصها علق بأي مسألة تت من صالحية في اتخاذ أي قرار الحق بشأن يئة التحكيمما تتمتع به ههذه  8-4
أو اً كليهذه  4-8القاعدة  موجببالضم  قرار المحكمة برفض طلبكما ال يحول هذا القرار. قد تنشأ عن 

 تحكيمال دعاوى. وتستمر 7-8 بموجب القاعدة هيئة التحكيم إلىضم  تقديم طلبفي  بحق أي طرفاً جزئي
 لم تضم كدعاوي تحكيم منفصلة بموجب هذه القواعد. التي 

  

8-5  دعوىالإلى  دعاوىال هذه تضم، 4-8قاعدة وفقاً لل أو أكثرضم دعوتين تحكميتين  وإذا قررت المحكمة 
بسبب  ذلك أو تقرر المحكمة خالف ذلكغير على  األطراف مسجل، ما لم يتفقالتقدير  فيالمرفوعة أوالً 
 ظروف القضية.

  

8-6  قرارالقبل تم تعيينهم  تعيين أي محكمينغاء إل كمةللمحجاز ، 4-8بموجب القاعدة حالة قبول طلب الضم  في 
حسب االقتضاء،  12إلى  9واعد تنطبق الق على خالف ذلكاألطراف  وما لم يتفقالصادر في طلب الضم. 

 .4-8من تاريخ استالم قرار المحكمة بموجب القاعدة  اً اعتبار سري المهل الواردة بهاوت
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8-7 هيئة أن يتقدم بطلب إلى ، التحكيم المطلوب ضمها دعاوىئة تحكيم في تشكيل أي هي، إثر جوز ألي طرفي 
، تحكيمية واحدة دعوىفي الجارية وفقاً لهذه القواعد  دعاوىضم دعوتين تحكميتين أو أكثر من الل التحكيم

 التحكيم المطلوب ضمها: دعاوىوذلك شريطة استيفاء أي من الشروط التالية بالنسبة ل

  

 ؛الضم ميع األطراف علىجإذا اتفق  أ(  

  

هيئة وشكلت ذات  اتفاق التحكيم، نفسالتحكيم مستندة إلى  دعاوىالملتمسة في  مطالباتإذا كانت كل ال ب(
 ؛ أو التحكيم األخرى دعاوىالتحكيم أو لم تشكل في  دعاوىمن  في كل التحكيم

  

التحكيم أو  دعاوىفي كل من  يئة التحكيمهوشكلت ذات  ،إذا كانت اتفاقات التحكيم متالئمة فيما بينها ج(
قد نشأت  دعاوىكانت النزاعات المثارة في ال( 1و: )التحكيم األخرى،  دعاوىلم تشكل في 

عقود وتتضمن عقد أساسي  عقودكانت النزاعات قد نشأت عن ( 2)بخصوص ذات العالقة القانونية؛ 
 أو سلسلة معامالت.نفس المعاملة كانت النزاعات قد نشأت عن ( 3فرعية؛ أو )

 
 

  

8-8 ، 7-8 بموجب القاعدةالضم  يقتضيه اختالف الحال، على طلبمراعاة ما  ، مع2-8تنطبق أحكام القاعدة  
 .هيئة التحكيمخاصة من بأي توجيهات رهناً 

  

8-9 ول قبفي  ،مراعاة ظروف القضية، مع منح جميع األطراف فرصة لسماع أقوالهم بعد، هيئة التحكيمتنظر  
القاعدة  بموجبالضم  طلبقبول ب هيئة التحكيم قرار يمسوال اً أو جزئي اً كلي 7-8 بموجب القاعدةطلب الضم 

اختصاصها قد تنشأ عن أي مسألة تتعلق بما تتمتع به من صالحية في اتخاذ أي قرار الحق بشأن هذه  8-9
  بموجب هذه القواعد. تحكيم لم تضم كدعاوي تحكيم منفصلة  دعاوى ةوتستمر أي هذا القرار.

  

8-10  قرارالقبل تم تعيينهم  تعيين أي محكمينإلغاء  للمحكمة جاز، 9-8 بموجب القاعدةالضم  حالة قبول طلب في 
  الضم.  الصادر في طلب

  

8-11  أييحول دون نفاذ  ال 10-8أو القاعدة  6-8 قرار المحكمة بإلغاء تعيين أي محكم بموجب القاعدةإن  
 قبل إلغاء تعيينه.أمر أو حكم صادر عن المحكم  تصرف أو

  

8-12 أو  محكميقم بتسمية  ، يعتبر أي طرف لم9-8 أو القاعدة 4-8 بموجب القاعدة الضم طلبحالة قبول  في 
 بحق هذا الطرف فياالخالل ذلك مع عدم  متنازالً عن حقه في هيئة التحكيمتشكيل في المشاركة بخالف ذلك 

 .14 وفقاً للقاعدة كمعلى محاالعتراض 

 
 : عدد المحكمين وتعيينهم 9القاعدة 

  

9-1 االعتبار الواجب  ابداء، مع مسجلما لم يقرر الو، يتم تعيين محكم فرد، ما لم يتفق األطراف على غير ذلك 
مناسب نظراً لحجم القضية أو تعقيدها أو لظروف  تعيين ثالثة محكمين ألي مقترحات من األطراف، أن

 متعلقة بها. أخرى 

  

9-2 بما ، ثالث طرفيتم ذلك بواسطة أي  بتعيين أي محكم أو أنواحد منهم أو أكثر قيام  علىاألطراف  وإذا اتفق 
 محكم بموجب هذه القواعد.تسمية  علىعلى أنه اتفاق  االتفاقهذا فسر ، يالمعينين في ذلك المحكمين

  



9-3 ما في ب ،ثالثطرف أو أي األطراف  المرشحين من قبل ينكمالمحيرجع قرار تعيين وفي جميع األحوال،  
 . الرئيستقدير  إلىن، ين المعينيالمحكمذلك 

  

9-4 ه القواعد أي قرار يتخذه الرئيس بتعيين محكم بموجب هذعتبر ويقرب فرصة ممكنة في أمحكم  الرئيس عيني 
 للطعن.  وغير قابل نهائي

  

9-5  أي طرف. أو أوصى به  تعيينه رحاقت مرشح قد أيتعيين يجوز للرئيس  

  

9-6 في الوقت  واجبة التطبيق مالحظات تطبيقية أيلهذه القواعد واً يحدد المسجل شروط تعيين كل محكم وفق 
 .األطرافتفاق بحسب ا ، أوالراهن

 
 : محكم فرد 10القاعدة 

  

10-1 أو أسماء عدة  شخص آلخر أسما يقترح علىلكل من الطرفين أن  ، يجوزفردتعيين محكم عندما يتعلق األمر ب 

  .3-9بق القاعدة نطت ،حكم فردتسمية مإذا اتفق األطراف على . والمحكم الفردليكون  أشخاص

  

10-2 الميعاد المتفق عليه بينهما أو الذي  من تاريخ بدء التحكيم أو خاللاً يوم 21الطرفان في غضون يتفق  إذا لم 
تعيين  الرئيس يتولىالطرفين في أي وقت، أحد  لمحكم الفرد، أو إذا طلب ذلكعلى تسمية ا، يعينه المسجل
 .المحكم الفرد

 
 محكمين   ة: ثالث11القاعدة 

  

11-1  فيها تعيين ثالث محكمين، يقوم كل طرف بتسمية محكم.    يلزمفي الحاالت التي  

  

11-2 الميعاد  خاللأو الطرف اآلخر  ن استالم ترشيحماً يوم 14محكم في غضون سمية أحد األطراف بتإذا لم يقم  
 عنه. نيابة تولى الرئيس تعيين محكماً ، المتفق عليه بينهم أو الذي يعينه المسجل

  

11-3 ثالث، أو إذا لم يسفر اإلجراء المتفق عليه عن ترشيح المحكم العلى إجراء آخر لتعيين األطراف  ما لم يتفق 
ليكون  المحكم الثالثتعيين  الرئيستولى أو يحددها المسجل،  األطرافها في غضون الفترة التي يتفق علي

 هيئة التحكيم. رئيساً ل

 
 عدة أطراف   بواسطة  : تعيين محكم أو أكثر12القاعدة 

  

12-1 على تسمية  طرافيجوز أن يتفق األكم فرد، حميلزم تعيين وكان  طرفين في التحكيمفي حال وجود أكثر من  
من تاريخ بدء التحكيم أو اً يوم 28ي غضون إجراء هذه التسمية المشتركة فإذا تعذر . والفرد كممشتركة للمح

 .تعيين المحكم الفرد تولى الرئيسي، الميعاد المتفق عليه بين األطراف أو الذي يعينه المسجل خالل

  

12-2 كل من المدعين مشتركين  يقوممحكمين، ثالثة  يلزم تعيين وكان في حال وجود أكثر من طرفين في التحكيم 
اً للقاعدة وفق، وهو رئيس هيئة التحكيم، المحكم الثالث عينأن ي تسمية محكم علىبوالمدعي عليهم مشتركين 

يوماً من تاريخ بدء التحكيم أو  28في غضون  تينالمشتركتين التسميكال هاتين إذا تعذر إجراء و. 11-3
تعيين الثالث محكمين أجمعين  الرئيس تولى، أو الذي يعينه المسجلالميعاد المتفق عليه بين األطراف  خالل

 يئة التحكيم. رئيساً لهليكون  أحدهمويعين 

 
 : مؤهالت المحكمين   13القاعدة 
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13-1 أن يكون  تحكيم وفقاً لهذه القواعد، سواء كان مرشحاً من قبل األطراف أم ال، دعوىعلى من يعين محكماً في  
 في جميع األوقات.   ومستقالً  اً ويبقى محايد

  

13-2 توافرها في الواجب  مؤهالتأن يراعي ال ه القواعدمحكم بموجب هذتعيين لدى قيامه بعلى الرئيس يتعين  
 التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد.  تباراتاالعو ،تفاق األطرافوفقاً ال ،المحكم

  

13-3  طبيعة التحكيم.التي تتالئم و ةيفعالالسرعة والب دعوىللفصل في ال المحكم مدى تفرغ اً فيلرئيس أيضنظر اوي 

  

13-4 يبررها تثير شكوكاً لها ما من شأنها أن  أي ظروف عن والمسجل طرافاإلفصاح لألسمى المحكم الم على 
 .قبل تعيينهوعلى أي حال  قرب فرصة ممكنةأفي  بشأن حياده أو استقالله وذلك

  

13-5 المذكورة  شكوكئاً من الالتحكيم من شأنها أن تثير شي إجراءات أي ظروف أثناء سير أو ظهرت أتإذا نش 
  . مسجلالو محكمينلألطراف ولسائر الاإلفصاح فوراً عنها  لمحكمافعلى 

  

13-6 أي محكم أو  مع طرف التواصل بشكل منفرد أي نيابة عن يتصرف شخص ألي طرف أو يجوز أليال  
ة مإذا كان الهدف من ذلك إعالمه بالطبيعة العاإال  دعوىال بشأن األطراف من قبلحكيم للت مرشح شخص
أو مدى توافر الوقت لديه للمشاركة في هيئة التحكيم مؤهالته أو ومناقشة واإلجراءات المتوقعة  للنزاع
حال كان على  حين لتسميتهم لرئاسة هيئة التحكيم فيشمر ئمةمناقشة مدى مالعن األطراف أو  هيتاستقالل

شخص ألي  طرف أو يجوز أليال  كما .ين المشاركة في ذلك االختيارممين المسكاألطراف أو المح
 بشأنأي شخص مرشح لتولي رئاسة هيئة التحكيم  مع طرف التواصل بشكل منفرد أي نيابة عن يتصرفي
 . دعوىال

 
    المحكمين  االعتراض على: 14القاعدة 

  

14-1 ة أو يداأي محكم إذا توافرت ظروف تثير شكوكاً مبررة بشأن حياالعتراض على لب يمكن ألي طرف ط 
توافرها  مطلوبالؤهالت المأي من  أو إذا كان المحكم ال يملك االعتراض عليهاستقاللية المحكم المطلوب 

 بحسب اتفاق األطراف. 

   

14-2 مبنياً على أسباب االعتراض ا كان طلب محكم قام بتسميته إال إذاالعتراض على ألي طرف طلب  ال يجوز 
 لم تكن معلومة لديه قبل تعيين هيئة التحكيم.

 
    االعتراض اشعار: 15القاعدة 

  

15-1 -15القاعدة لبات متطلفقاً و باالعتراضإشعاراً إرسال  محكمال االعتراض علىرغب في الطرف الذي يعلى  
 يوماً من 14خالل  في ، أواالعتراض عليهالطلوب م بتعيين المحكتاريخ إبالغه  يوماً من 14خالل  2
أو  1-14القاعدة في شار إليها الظروف المبأو ينبغي أن يكون على علم  الطرف االذي علم فيه هذ تاريخال

  بشكل معقول.  2-14القاعدة 

 
 

15-2 ل. ويتعين على من قبل المسجه اريخ استالممقدماً في ت عتبريومسبباً  االعتراض شعارايجب أن يكون  
 والمحكم طرف اآلخرلوقت تقديمه اإلشعار للمسجل نسخة منه إلى ا أن يرسل االعتراضطالب  الطرف

 تشكللم ت كانت هيئة التحكيمن إ أي محكم معين )أو للهيئة األعضاء اآلخرينو االعتراض عليهالمطلوب 
 .وقوعهالتبليغ وتاريخ بيان الطريقة المتبعة في والمسجل فور قيامه بذلك  إبالغ، مع بعد(

  



15-3 جدول الرسوم المطبق. حسب هذه القواعد بموجب  ةالمقرر مورسالأن يدفع  االعتراضطالب  على الطرف 
في غضون المهلة التي حددها المسجل،  ةم المطلوبوالرسفي دفع  االعتراضطالب  أخفق الطرفما وإذا 
 الطلب مسحوباً.   يعتبر

  

15-4  إجراءات التحكيم إلى أن يأمر بوقف، 2-15 بموجب القاعدةباالعتراض ه إشعاراً استالمر يجوز للمسجل إث 
 هذه، 4-15بموجب القاعدة  إجراءات التحكيموقف . وما لم يأمر المسجل باالعتراضحين الفصل في طلب 

قبل  نم عتراضطلب اال البت في لحينالتحكيم النظر في  مواصلةاالعتراض عليه طلوب الم للمحكم حقي
 .16اً للقاعدة لمحكمة وفقا

  

15-5 وتقوم  الطلب، هذا على الموافقة اآلخرين لألطراف جاز األطراف أحد قبل من عتراضاال طلب قدم إذا 
 التنحي للمحكم أيًضا ويجوز المحكم.على  عتراضاالإذا وافق جميع األطراف على المحكم  المحكمة بعزل

 طلب إليها يستند التي األسباب بصحة ضمنًيا إقراًرا التنحي وال الموافقة تعد وال ،عتراضاال طلب تقديم بعد
 .عتراضاال

 
 

15-6 بإتباع اإلجراءات التي  محكم بديلوجب تعيين ، 5-15بموجب القاعدة المهمة  أو تنحى عن المحكم إذا عزل 
د أح يقم لم وإن حتى اءاإلجر هذا ويسري تسمية وتعيين المحكم الجاري تبديله. لىكانت واجبة التطبيق ع

المواعيد المقررة  وتبدأتسمية محكم.  في حقه بممارسة ،المحكم المعترض عليه تعيين عملية أثناء األطراف،
لمحكم تنحي ا واالعتراض أ الطرف اآلخر علىموافقة  من تاريخ استالم المحكم البديلسمية وتعيين تل

 .المهمة عترض عليه عنالم

 
    عتراضطلب اال يف الفصل: 16القاعدة 

  

16-1 ن سبعة غضو في ،المهمة عنكم المعترض عليه المح يتنح ولمعلى االعتراض الطرف اآلخر  يوافق لم إذا 
يجوز المحكمة في االعتراض. و تفصل ،15موجب القاعدة ب عتراضباال اإلشعار استالم تاريخ من أيام

 األعضاء اآلخرينوالمعترض عليه  راف والمحكممن األط على االعتراض تعليقاتإبداء  للمحكمة أن تطلب
 .هذه التعليقاتاً لتقديم زمنيالً جدومع وضع بعد(،  تشكللم ت هيئة التحكيمكانت  إذا أي محكم معين )أو للهيئة

  

16-2 بإتباع اإلجراءات التي كانت واجبة عنه  بديلتعيين وعزله  جرىي، المحكم االعتراض على إذا قبلت المحكمة 
من  المحكم البديلسمية وتعيين تالمواعيد المقررة ل وتبدأتسمية وتعيين المحكم الجاري تبديله. لى بيق عالتط

 تبليغ قرار المحكمة إلى األطراف بواسطة المسجل. تاريخ 

  

16-3  .عترض عليه إجراءات التحكيمالمحكم الميواصل ، المحكم االعتراض على إذا رفضت المحكمة 

  

16-4  إال إذا اتفق ،مسبباً  هذه 16القاعدة بموجب اعتراض على محكم  المحكمة بشأن أي قراريكون أن يجب  
 وغير قابل للطعن.  نهائيعتبر وي إليهم عن طريق المسجل على خالف ذلك، ويصدراألطراف 

 
   تبديل أحد المحكمين : 17القاعدة 

  

17-1 ، يعين محكم أخر بدل منه، إجراءات التحكيم أثناءو عزله تنحيه أاستقالته أو ة أحد المحكمين أو وفافي حالة  
لى تسمية وتعيين بإتباع اإلجراءات التي كانت واجبة التطبيق ع ا لم ينص على خالف ذلك في هذه القواعد،م

  .المحكم الجاري تبديله

  

17-2 خالل المواعيد المقررة،  لقواعد أوهذه اوفقاً ل هاتاشرمب أومهامه تقاعس عن أداء  رفض المحكم أو في حال 
، تسري اإلجراءات المتعلقة هافي حال وجود مانع قانوني أو واقعي يحول دون أدائه تلك المهام أو مباشرت أو
  . 1-17والقاعدة  16إلى  14القواعد  المحكم واستبداله المنصوص عليها فياالعتراض على ب
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17-3 اً لهذه تقاعس عن أداء مهامه وفقيفض أو ير محكمر عزل يقر أنمن تلقاء نفسه وبمحض اختياره للرئيس  
أو في حال وجود مانع قانوني أو واقعي يحول دون أدائه تلك المهام أو  أو خالل المواعيد المقررة قواعدال

بما  و/أوعلى الوجه المطلوب  لمشاركة فيهالمحكم بالسير في إجراءات التحكيم أو االتزام  عدمأو  هامباشرت
هيئة صادي ونهائي. ويتشاور الرئيس مع األطراف وأعضاء قتعادل وسريع واية النزاع بشكل كفل تسوي

عزله  قبل لم تتشكل بعد( هيئة التحكيم)أو أي محكم معين إذا كانت عزله  المحكم المرادن فيهم ، بمالتحكيم
 بموجب هذه القاعدة.

 
 مينتكرار جلسات االستماع في حال تبديل أحد المحك: 18القاعدة 

  

إلى  15 القواعد المنصوص عليه فيلإلجراء وفقاً  المحكمين سالفرد أو رئي محكمإذا اقتضى األمر تبديل ال 
إذا تعلق األمر على خالف ذلك. واألطراف  لم يتفقالمرافعات التي سبق تقديمها ما  سماع وجب إعادة، 17

يترك لتقدير هيئة التحكيم بعد التشاور مع  فإن قرار إعادة سماع المرافعات السابقة خرآبتبديل أي محكم 
ا بهذحصراً  تتعلقال تكرر أي جلسات  ،اً جزئياً أو مؤقتقراراً  قد أصدرت هيئة التحكيماألطراف. وإذا كانت 

 ساري المفعول. قرارال يظل، وقرارال

 
 اإلجراءات إدارة : 19دة القاع

  

19-1 الذي تراه مناسباً، بعد التشاور مع األطراف، بما يكفل تسوية  باألسلوب التحكيمإجراءات  هيئة التحكيمتسير  
 . صادي ونهائيقتعادل وسريع واالنزاع بشكل 

  

19-2  قواعد اإلثباتذلك دون تقيد بوومناسبتها وجوهريتها وحجيتها  األدلة المقدمةالنظر في قبول  التحكيملهيئة  
 في القانون.  واجبة التطبيق

  

19-3 أو حضورياً  األطراف معتمهيدي  اجتماععقد ، تشكيلها بعدقرب فرصة ممكنة أ، في ة التحكيمهيئيجب على  
 . دعوىبالنسبة للفعالية  واألكثر ناقشة اإلجراءات األنسببغرض مبأي وسيلة أخرى، 

  

19-4  األدلة من وغيرها الشهادات واستبعاد، تهاإدارة ترتيب اإلجراءات، وتجزئ تقديرها،بحسب التحكيم،  هيئةل 
 يسهم التي المسائل على دفاعهم لتركيز األطراف وتوجيه ،دعوىال بموضوع الصلة ذات غير أو المكررة

  ا.منه جزء أو برمتها دعوىال في الفصل في حلها

  

19-5 القرار وحده فيما يتعلق بالمسائل  أن يصدرلرئيس المحكمين  على خالف ذلك، يجوز األطراف ما لم يتفق 
 ة ويكون هذا القرار خاضعاً للمراجعة من قبل هيئة التحكيم.  اإلجرائي

  

19-6 أن يرسلها إلى  المسجلأو و/ هيئة التحكيم إلى معلومات أخرى بيانات أو وثائق أوعلى الطرف الذي يقدم  
 .نفسه في الوقت خرآلالطرف ا

  

19-7 عقد اجتماع  هيئة التحكيمطراف ومن األاإلجراءات، أن يطلب  مراحل يجوز للرئيس، في أي مرحلة من 
 ى.أو بأي وسيلة أخرسواء حضورياً  ،دعوىواألكثر فعالية بالنسبة لل اإلجراءات األنسب لمناقشة

 
 من األطراف  المذكرات المقدمة: 20دة القاع

  

20-1  ه القاعدة.المبين في هذ على النحو المكتوبة ينبغي تقديم المذكراتخالف ذلك، التحكيم  هيئة ما لم تقرر 

  



20-2 إلى المدعي  مطالبةأن يقدم الئحة ال المدعيفعلى  2-3 بموجب القاعدةقد قدمت  مطالبةإذا لم تكن الئحة ال 
 : بما يليبيان كامل  تتضمن، هيئة التحكيم تحددهاالتي  المهلة خالل، التحكيم هيئةإلى عليه و

  

 

 ؛مطالبةالداعمة لل وقائعال أ(

  

 ؛ ومطالبةو الحجج القانونية الداعمة للاألسباب أ ب(

  

 .   للتحديد القابلة مطالباتالمجموع قيمة و التعويض المطالب به ج(
 

  

20-3 فعلى المدعي عليه أن يقدم مذكرة الدفاع إلى المدعي  2-4إذا لم تكن مذكرة الدفاع قد قدمت بموجب القاعدة  
 : عن، تتضمن بيان كامل هيئة التحكيم هاتحددالتي  المهلة، خالل التحكيم وإلى هيئة

  

 ؛ مطالبةعلى الئحة البالرد  الوقائع الداعمة لدفاعه أ(  

  

 األسباب أو الحجج القانونية الداعمة لدفاعه؛ و ب(

  

 .التعويض المطالب به ج(
 

  

20-4 المتقابلة إلى المدعي عليه  مطالبةلا ضد متقابلة فعلى المدعي أن يقدم مذكرة دفاع مطالبةإذا تم تقديم الئحة  
 : بما يلي، تتضمن بيان كامل هيئة التحكيم تحددهاالتي  المهلةوإلى الهيئة، خالل 

 

  

 ؛ المتقابلة مطالبةالئحة الالوقائع الداعمة لدفاعه بالرد على  أ(  

  

 األسباب أو الحجج القانونية الداعمة لدفاعه؛ و ب(

  

 .بهالتعويض المطالب  ج(
 

  

20-5  أن السماح التحكيم ةهيئ رأت إذا إال ،األخرى مذكراتهدعواه المتقابلة أو  أو عواهدل ديع أن فطرألي  يجوز 
 أي بسبب أو للطرف اآلخر ضرر من عنه ينشأ ما أو تقديمه في رخالتأ بسبب مناسباً  ليس التعديل بذلك

 .التحكيم تفاقا نطاق نع تخرج بحيث المتقابلة ةمطالبال أو مطالبةال تعديل يجوز ال لكنو .أخرى ظروف

  

20-6 تحدد و تقديمها، لهم يجوز أو تقديمها األطراف على ينيتع التي األخرى المذكراتة ماهي التحكيم تقرر هيئة 
 .المذكرات تلك لتقديم المهل المتاحة

  

20-7 جميع الوثائق الداعمة التي لم من  بنسخ صحوبةالقاعدة م المشار إليها في هذهالمذكرات يجب أن تكون جميع  
 يسبق أن قدمها أي طرف.
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20-8 تقديم الئحة دعواه خالل المدة المحددة، جاز لهيئة التحكيم أن تصدر أمراً بإنهاء عن المدعي عجز إذا  
 .  النحو الذي تراه مناسباً أخرى على  إجراءات التحكيم أو توجيهات

  

20-9 أي طرف في أي مرحلة من االستفادة من  عجزتقديم مذكرة الدفاع، أو إذا  عنالمدعى عليه  عجزإذا  
الفرصة في تقديم قضيته بالطريقة التي وجهت بها هيئة التحكيم، فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تستمر في 

 . التحكيم

 
 : مقر التحكيم  21دة القاع

  

21-1  التحكيمتتولى هيئة األطراف على مقر التحكيم  يتفق إذا لماالتفاق على مقر التحكيم. ولألطراف  يجوز 
 ، آخذة ظروف القضية في االعتبار.  تحديده

  

21-2 ى وفي أي مكان تروسريعة تراها مناسبة جتماعات بأي وسيلة االجلسات واللهيئة التحكيم أن تعقد  يجوز 
 مالئمته أو مناسبته. 

 
 : لغة التحكيم  22دة القاع

  

22-1  التحكيم.إجراءات اللغة التي تستخدم في تتولى هيئة التحكيم تحديد على خالف ذلك،  األطراف قما لم يتف 

  

22-2 كانت هيئة  ، أو إذاجاز لهيئة التحكيمبلغة غير لغة )لغات( التحكيم، حررة إذا قدم أحد األطراف وثيقة م 
الذي تحدده هيئة التحكيم أو  شكلقاً للوفأن يأمر ذلك الطرف بتقديم ترجمة التحكيم لم تتشكل بعد، المسجل، 

 المسجل. 

 
 : تمثيل األطراف   23دة القاع

  

23-1 أن تطلب تقديم  يجوز للمسجل و/أو هيئة التحكيموقانوني آخر  مثلمحام أو أي م هيجوز ألي طرف أن يمثل 
 من ممثلي األطراف.ما يثبت التفويض الممنوح ألي 

  

23-2 على التمثيل القانوني ألي طرف بعد  تطرأ أي تغيير أو إضافةحكيم والمسجل فوراً باألطراف وهيئة التيبلغ  
 . هيئة التحكيم تشكيل

 
    االستماع : جلسات24دة القاع

  

24-1 أو على النحو الوثائق والمستندات فقط  السير في إجراءات التحكيم على أساس األطراف على ما لم يتفق 
، إذا طلب ذلك أي طرف أو قررت ذلك هيئة عقد هيئة التحكيمي هذه القواعد، تذلك فاً لالمنصوص عليه خالف

 تتعلق موضوع النزاع بما في ذلك أي مسألةفي  و/أو للمرافعات الشفويةمذكرات جلسة سماع تقديم التحكيم، 
 باالختصاص. 

  

24-2  أو جلسةاجتماع ريخ انعقاد أي تاإشعاراً لهم قبل وقت كاف ب األطرافبعد التشاور مع  هيئة التحكيم توجه 
 عدها ومكانها.  ووم

  

24-3 دون إبداء عذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم أن  جلسة استماعحضور اجتماع أو عن أحد األطراف عجز إذا  
 أمامها.  واألدلة المعروضة بياناتالستناد إلى وتصدر قرارها باال تواصل إجراءات التحكيم

  



24-4 أي  بقىوت سرية، تكون وجلسات االستماعاالجتماعات  جميع فإنعلى خالف ذلك، طراف األ ما لم يتفق 
 إجراءات التحكيم سرية.تستخدم في وثائق تسجيالت أو محاضر أو 

 
    شهود: ال25دة القاع

  

25-1  دشهوالأسماء ها بوأن يبلغاألطراف  ، يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب منجلسات استماع قبل مباشرة أي 
 وصلتها بالنقاط محل التحكيم.وموضوع شهادتهم ( الخبراء شهودن فيهم ال)بم المزمع تقديمهم

  

25-2 شفهية في أي جلسة أمامها لإلدالء بشهادة  أو ترفض أو تحد من مثول الشهود لهيئة التحكيم أن تصرح 
 استماع.

  

25-3 الطريقة التي هيئة التحكيم بكذلك ه ويوممثل فأي شاهد يدلى بشهادته شفاهة يجوز استجوابه من قبل أي طر 
 . هيئة التحكيمتقررها 

   

25-4 سواء كانت إفادة موقعة أو بإقرار مشفوع باليمين شكل مكتوب، ب شهادة الشهودبتقديم التوجيه  هيئة التحكيمل 
ر الشاهد يجوز ألي طرف أن يطلب حضو، 2-25القاعدة  مع مراعاةالتدوين.  أي شكل آخر من أشكالأو ب

هيئة التحكيم أن تقدر ليحق ، تغيب الشاهد عن الحضور في جلسة السماع الشفاهيةإذا ف. ستجوابه شفاهةال
 باً أو أن تستبعدها كلياً أو جزئياً.الشهادة المكتوبة حسب ما تراه مناس أهمية

  

25-5 لإلدالء بشهادة قبل مثوله ( )يقدمه ذلك الطرف أي شاهد أو شاهد محتملمقابلة  ألي طرف أو ممثليهيجوز  
 . اعسمشفهية في أي جلسة 

 
 هيئة التحكيم    المعينون من قبل  خبراءال: 26دة القاع

  

26-1  :يئة التحكيمهل يجوزذلك،  على خالف األطراف ما لم يتفق 

  

 

 ؛ ومعينة حول مواضيعلتقديم تقرير  خبيرأن تعين بعد التشاور مع األطراف،  أ(

  

 معلومات ذاتأي )أ(  1-26معين بموجب القاعدة  خبيرأن يقدم إلى أي  ن تطلب من أي طرفأ ب(

  عالقة.  بضائع أو ممتلكات ذاتأو أن يوفر له ما قد يطلب فحصه من وثائق أو عالقة 
 

  

26-2 التحكيم إلى ترسل هيئة وهيئة التحكيم.  إلىكتابياً  اً )أ( تقرير 1-26بموجب القاعدة الخبير المعين يقدم  
 .كتابة لهم الفرصة إلبداء آرائهم فيه احوتت، إياه تسلمهابعد  المكتوب األطراف نسخة من تقرير الخبير

  

26-3 ضرورة ذلك، يقوم الخبير  يئة التحكيمطلب أحد األطراف أو قررت ه إذاخالف ذلك، بما لم يتفق األطراف  
ره المكتوب، بالمشاركة في جلسة سماع ويحق لألطراف ، بعد تقديم تقري)أ( 1-26القاعدة المعين بموجب 

 .هفيها استجواب

 
 : السلطات اإلضافية لهيئة التحكيم    27دة القاع

  

مع  ألخرى المحددة في هذه القواعدصالحيات اباإلضافة إلى الوعلى خالف ذلك،  األطراف ما لم يتفق  
 :   في هيئة التحكيم الصالحيةالتحكيم، تكون ل في تطبيقواجبة الستثناء ما تحظره قواعد القانون اإللزامية ا



                                   قواعد تحكيم مركز سنغافورة للتحكيم الدولي

     ( 2016أغسطس  1)الطبعة السادسة،  SIACقواعد 

 

  

 

 قانون الذي يحكم هذا العقد؛اً بأحكام التأمر بتصحيح أو تعديل أي عقد، رهنأن  أ(

  

في هذه أي مواعيد مقررة منصوص عليها  تطيل أو تقصر، أن هذه القواعد عليهتنص باستثناء ما  ب(
 ؛منهاتكون صادرة بتوجيه  القواعد أو

  

 ضرورية أو مناسبة؛راها هيئة التحكيم قد تأن تباشر أي استفسارات  ج(

  

 ؛جاهز للفحص متحت سيطرتهحوزتهم أو ب أو شيء جعل أي ممتلكاتلاألطراف  أن تأمر د(

  

تشكل  النزاع أومحل  شياءأممتلكات أو أي  أن تأمر بحفظ، وتخزين، وبيع أو أي تصرف آخر في ه(
  جزءاً منه. 

  

وصور منها  أن تأمر أي طرف بأن يقدم الى هيئة التحكيم، والى األطراف اآلخرين، أي مستندات و(
وأساسية  دعوىبال صلة ذات هاهيئة التحكيم أناعتبرت تكون بحوزته أو تحت رعايته للفحص متى ما 

 .دعوىلنتيجة ال

  

 التحكيم؛إيداعه لحساب تكاليف  لم يتمباسترداد ما  أن تصدر أمراً أو حكماً  ز(

  

 أو بأي شكل آخر؛مشفوع باليمين البينة بإقرار  أن يقدم أي طرف أو شخصأن توجه  ح(

  

قد  قرارللحيلولة دون جعل أي  هاتخاذاأو االمتناع عن إجراءات معينة  طرف إلى اتخاذه أي وجأن ت ط(
 ؛خالفه طرف أوأي  ول من جانببديد األصيصدر في التحكيم غير نافذاً بسبب ت

  

المطلوبة بأي طريقة تراها هيئة التحكيم  القانونية أو غيرها تكاليفلل ضمانقديم أن تأمر أي طرف بت ي(
  مناسبة؛ 

  

   ؛بكامل المبلغ المتنازع عليه في التحكيم أو جزء منه ضمانبتقديم  أن تأمر أي طرف ك(

  

االمتثال لهذه القواعد أو  أو رفضه طرفأي  إخفاقعلى الرغم من تواصل إجراءات التحكيم أن  ل(
مع أو جلسة استماع، اجتماع جزئي أو حضور أي قرار  أو توجيهاتها أو أيهيئة التحكيم  بأوامر

 أو الرفض؛اإلخفاق  ذلكحيال  مناسبةهيئة التحكيم  التي تراهاجزاءات فرض ال

  

تكون هذه  على أن، أي طرفدفاع  فياً صراحة أو ضمنم تثار لعند االقتضاء، أي مسألة  حسم،أن ت م(
 فرصة كافية للرد؛ منحو الطرف اآلخرعلى  عرضت المسألة قد

  

  على إجراءات التحكيم؛ و واجب التطبيقالقانون  أن تحدد ن(

  

 .باالمتياز القانوني أو غيره ادعاء أيفي  الفصل س(
 

 



     : اختصاص هيئة التحكيم28دة القاع

  

28-1  إلدارة التحكيم، قبل ركزالمصالحية  أواتفاق التحكيم  أو صحة وجود حولاعتراضاً  أثار أحد األطرافإذا  
 ذلك تقرر تقررإلى المحكمة وإذا  سيحال هذا االعتراضما إذا كان  ، يقرر المسجلتشكيل هيئة التحكيم

إذا لم تقتنع بهذا  هعلى أن تنهيالتحكيم السير في  حينئذ بناًء على ظاهر األوراق ما إذا كان ينبغي المحكمة
 الفصلفي  يئة التحكيمصالحية همس يالتحكيم ال في سير الوأي قرار يصدره المسجل أو المحكمة ب. األمر

 اختصاصها.  في

  

28-2 صحته أو  تعلق بوجود اتفاق التحكيمات تفي اختصاصها، بما في ذلك أي اعتراض سلطة الفصل لهيئة التحكيم 
عن بنود العقد  بذاته التحكيم الذي يشكل جزءاً من العقد على أنه اتفاق مستقل شرطينظر إلى و .أو نطاقه

ادعاء بعدم وجود أي يترتب على . كما ال العقد ببطالن يئة التحكيميبطل شرط التحكيم بقرار ه والاألخرى. 
 . يئة التحكيماستبعاد اختصاص ه العقد أو بطالنه

  

28-3  بأن هيئة التحكيم:اعتراض ي أ 

  

 ضد وقت تضمينه في مذكرة الدفاع أو مذكرة الدفاعيقدم في موعد أقصاه  ختصاصال تملك اال أ(  
 ؛ أوالمتقابلة مطالبةال

  

نطاق  خارجالمدعي بأنها  المسألةطرح  بعداً يوم 14في غضون يقدم نطاق اختصاصها قد تجاوزت  ب(
 اء إجراءات التحكيم.أثن هيئة التحكيم اختصاص

 

  

إذا رأت أن  3-28 القاعدة في مقررةال مواعيدخارج الاعتراضاً يثيره أحد األطراف  أن تقبللهيئة التحكيم   
لكونه رشح هذه  3-28 القاعدة بموجبيمنع الطرف من تقديم ذلك االعتراض . وال كان مبرراً  التأخير

 .هشارك في ترشيحمحكماً أو 

  

28-4 باعتباره  3-28إليها في القاعدة  من االعتراضات المشار في أي اعتراض تفصل أن التحكيم ةلهيئ  

  النهائي. حكم التحكيم، أو جزءاً من مسألة أولية

  

28-5  والقانون المقاصة إلى الحد الذي تسمح به هذه القواعدلدفع ببقصد ا دفاع ألي طرف أن يقدم طلب أو يجوز 
 المنطبق. 

 
 والدفاع    للمطالباتلمبكر فض ارال: 29دة القاع

  

29-1  : المبكر للمطالبة أو الدفاع على أساس أنهم لرفضباطلب بهيئة التحكيم  إلىيتقدم  ألي طرف أن حقي 
 

  

  قانوني؛ أوفتقر بصورة واضحة إلى أي أساس ي أ(  

  

 يقع خارج اختصاص هيئة التحكيم. أنه  من الواضح ب(
 

  

29-2 بالتفصيل الوقائع واألساس القانوني  1-29المبكر للمطالبة أو الدفاع بموجب القاعدة الرفض  طلب بيني 
نسخة  هيئة التحكيملوقت تقديمه الطلب  أن يرسل المبكرالرفض  الطرف المتقدم بطلب يجب علىللطلب. و
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متبعة في التبليغ وتاريخ بيان الطريقة الو بذلكفور قيامه  هيئة التحكيم إبالغ، مع الطرف اآلخرإلى  منه
 .وقوعه

  

29-3 المبكر للمطالبة أو الدفاع بموجب القاعدة رفض طلب التقبل النظر في تقديرها، أن بحسب ، لهيئة التحكيم 
 إذاما تقرر هيئة التحكيم، عند قبولها النظر في الطلب، بعد منح األطراف فرصة لسماع أقوالهم، . و29-1

 .1-29، كليا أو جزئيا، بموجب القاعدة المبكر إجابة طلب الرفضسيتم كان 

  

29-4 مع بيان األسباب ولو بشكل ، هبشأنحكماً  أمرا أوهيئة التحكيم  تصدر ،بول النظر في الطلبقفي حال و 
تمديد  المسجل يقرريوما من تاريخ تقديم الطلب، ما لم  60في غضون القرار  . ويصدر األمر أوموجز
 . ئيةتثناسا في ظروف األجل

 
     المستعجلةو المؤقتة: التدابير 30دة القاع

  

30-1 أن تأمر أو تحكم باتخاذ أي تدابير مؤقتة أو تحفظية تراها على طلب أحد األطراف، ًء ناهيئة التحكيم، بل 
فيما يخص  ةمناسب ةضمانبتقديم  اً ؤقتاً متدبيرالذي يطلب  الطرفتلزم  يجوز لهيئة التحكيم أنو. ضرورية

 التدبير.  ذلك

  

30-2 جراءات المبينة في وفقاً لإل التحكيم هيئة تشكيل قبل ومؤقت مستعجل إجراء طلب تقديم طرف ألي يجوز 
 .1 الجدول

  

30-3 قبل تشكيل هيئة التحكيم أو في  األطراف أحد قبل من قضائية سلطة ألي المقدم المؤقتة التدابير طلب ديع ال 

 .اً التفاق التحكيممناقضالحقة  ظروف استثنائية

 
 ومبادئ العدل واإلنصاف والحكم غير المقيد  واجب التطبيق: القانون 31دة القاع

  

31-1  فإذا المنازعة. موضوع على واجبة التطبيقباعتبارها األطراف  التي يعينها القانون قواعد التحكيم هيئة تطبق 
 .تراها مناسبة ون أو قواعد القانون التيالقان هيئة التحكيم القواعد، طبقت تلك يعين األطراف لم

  

31-2  العدل لمبادئ وفقاً  أو القانون أحكام غير مقيد بنص كحكم المنازعة في تفصل أن التحكيم لهيئة يجوز ال 
 .صراحة بذلك لها أذن األطراف إذا إال واإلنصاف

  

31-3  أي ذلك في ىتراعو وجدت، إن العقد لشروط وفقاً  المنازعة في التحكيم هيئة فصلت األحوال، جميع في 
  سارية. تجارية أعراف

 

 حكم التحكيم: 32دة القاع

32-1 بأنه  االقتناعواألطراف  بعد التشاور معقرب فرصة ممكنة أفي  االجراءات أن تعلن اختتام هيئة التحكيمعلي  
يلزم  ا يتعلق بالمسائل التيفيمأقوال أخرى لإلدالء بها  تقديمها أومهمة وجوهرية أخرى ل أدلةيهم ليس لد

 . المسجلإلى األطراف وإلى اإلجراءات  باختتام هيئة التحكيم إعالن ويرسل .حكم التحكيمالفصل فيها في 

  

32-2  قبل وقت أي في االجراءات فتح إعادة أحد األطراف، طلب على بناءً  أو منها بمبادرة ،تقرر أن التحكيم لهيئة 
كما إلى األطراف وإلى المسجل.  االجراءات فتح قرار هيئة التحكيم بإعادة. ويرسل حكم التحكيم صدور
 .  1-32وفقاً للقاعدة تقرر إعادة فتحها  جراءاتأن تنهي أي إ هيئة التحكيميجوز ل

  



32-3 يتفق  أواألجل  تمديد المسجل يقرر وما لم .إصدارهإلى المسجل قبل  حكم التحكيممسودة ل هيئة التحكيم تقدم 
من اً يوم 45إلى المسجل في موعد أقصاه  حكم التحكيمهيئة التحكيم مسودة  خالف ذلك، تقدمطراف على األ

، ةممكنفرصة ، في أقرب أن يقترح ويجوز للمسجلهيئة اختتام اإلجراءات. الذي تعلن فيه الاليوم  تاريخ
وذلك دون نقاط موضوعية هيئة التحكيم إلى  يسترعي انتباه وأن، حكم التحكيم إدخال تعديالت على شكل

شكالً من قبل المسجل قبل أن يصدر عن  حكم التحكيمبد من اعتماد  وال. النزاعفي البت في  تهاحريبالمساس 
 هيئة التحكيم.  

  

32-4  بيان عدم على قد اتفقوا األطراف يكن كتابًة مع بيان األسباب التي استند عليها ما لم حكم التحكيميصدر  

 األسباب. 

  

32-5 في ومختلفة  أمورب قرارات منفصلة أن تصدرلهيئة التحكيم على خالف ذلك، يجوز األطراف  ما لم يتفق 
 متعددة.  أوقات

  

32-6 فللمحكمين أن أتيحت له فرصة معقولة للقيام بذلك،  بعد حكم التحكيم إصدارلم يشارك أحد المحكمين في  إذا 
 بهذا الرفض أوالمقصر خطياً  واألطراف والمحكمطار المسجل اآلخرين سلطة استكمال اإلجراءات بعد إخ

أن على المحكمين اآلخرين  ،دون مشاركة المحكم المقصر اتخاذ قرار باستكمال التحكيم عندو. عدم المشاركة
وأية تبريرات يقدمها المحكم ، التي وصل إليها التحكيم مرحلةاليأخذوا في االعتبار، من بين أمور أخرى، 

يجب ذكر أسباب اتخاذ . وحكم التحكيمنفاذ ذلك بالنسبة ل اآلثار المترتبة علىحول عدم مشاركته، والمقصر 
 .تحكيم يصدره المحكمون اآلخرون في أي قرار دون مشاركة المحكم قرار استكمال التحكيم

  

32-7 لم تتوافر األغلبية  . فإنبأغلبية المحكمين قرارال تصدر هيئة التحكيم واحد، محكم من أكثر وجود حال في 
 بمفرده.  إصدار القرار الهيئة رئيسجاز ل

  

32-8 شريطة أن تكون نفقات  األطراف نسخ مصدقة إلىبدوره بإرسال  يقوم حيثإلى المسجل  حكم التحكيميسلم  
 التحكيم قد سددت بالكامل.

  

32-9 يتفق  معدالت التيوبتلك الالتحكيم ص يخفائدة بسيطة أو مركبة على أي مبلغ تأمر بدفع  نلهيئة التحكيم أ 
ي فترة أفيما يتعلق ب ،مناسبة أنها ا هيئة التحكيمتراهالمعدالت التي ، إذا تعذر ذلك االتفاقوألطراف عليها ا

 مناسبة.التحكيم أنها  يئةه تقرر

  

32-10  ما تثبت فيه التسوية إذا برضائهم أن تعد قرار هيئة التحكيمل ه يجوزة تسوية النزاع بين األطراف، فانفي حال 
يفيد بالوصول إلى  المسجليحرر األطراف تأكيد كتابي يوجه إلى ذلك، ب يطالبوالم طلب األطراف ذلك فإن 

 نفقات التحكيم ، مع مراعاة قيام األطراف بدفعإجراءات التحكيمإنهاء والتحكيم  هيئةويتم حل ، ودية تسوية
 المستحقة.

  

32-11 لهم اعتباراً  نهائي وملزموافق األطراف بأن يكون أي قرار تحكيم كيم وفق هذه القواعد يباالتفاق على التح 
( كما 1والجدول  33 قاعدة)فقط مع مراعاة ال أي تعطيل دوناً وبفور هتنفيذب نمن تاريخ صدوره ويتعهدو

للجوء إلى أي االستئناف؛ إعادة النظر، أو ا يتنازل األطراف بشكل قطعي عن حقهم في أي شكل من أشكال
وذلك الى المدى الذي يعتبر فيه أن ذلك  حكم التحكيمبخصوص  أخرى سلطة قضائية من محاكم الدولة أو

 التنازل قد صدر صحيحاً.

  

32-12 والبيانات أسماء األطراف بدون  قرار تحكيم أينشر ي، أن هيئة التحكيم، بموافقة األطراف وللمركز يجوز 
 .األخرى التعريفية
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 قرارات اإلضافية لوا حكم التحكيم: تصحيح وتفسير 33دة عالقا

  

33-1 والطرف  ، بمقتضى إخطار كتابي الى المسجلحكم التحكيم اً من تسلمهيوم 30 في غضونألي طرف مكن ي 
 مطبعيةأو  كتابيةأخطاء حسابية أو ما يكون قد وقع في القرار من ح يأن يطلب من هيئة التحكيم تصح ،اآلخر

في غضون التصحيح  أجرت، مسوغ الطلبهذا  هيئة التحكيم أنما رأت إذا ومشابه.  ابعطاء ذات طأو أي أخ
حكم جزءاً من يكون  منفصلةفي أصل القرار أو في مذكرة  الطلب. أي تصحيح يتم تاريخ تسلممن  اً يوم 30

 .التحكيم

  

33-2  أي خطأ ذي طبيعة كالتي وردت في تصحيحالمبادرة ب حكم التحكيميوماً من تاريخ  30خالل  لهيئة التحكيم 
  .1-33القاعدة 

  

33-3  إلى المسجلكتابي إخطار بمقتضى ، حكم التحكيم تاريخ تسلمه يوماً من 30غضون  في ألي طرف مكني 
 مطالباتبشأن ما لم تفصل فيه من  إضافيتحكيم  قرارإصدار من هيئة التحكيم  يطلب، أن والطرف اآلخر

اإلضافي ها قرارأصدرت ، يسوغه هيئة التحكيم أن الطلب له مارأت  ما إذاو. ات التحكيمقدمت أثناء إجراء
 تاريخ تسلم الطلب. يوماً من 45 غضون في

  

33-4  إلى المسجلكتابي بمقتضى إخطار ، حكم التحكيم تاريخ تسلمه يوماً من 30غضون  في ألي طرف مكني 
هيئة التحكيم أن الطلب ما رأت  إذا. وحكم التحكيماء تفسير لإعطمن هيئة التحكيم  يطلبوالطرف اآلخر، أن 

تاريخ تسلم الطلب. ويشكل التفسير جزءاً من  يوماً من 45 غضون فيأعطت التفسير كتابًة ، يسوغه له ما
 . حكم التحكيم

  

33-5 حكم يح في تصحعلى هيئة التحكيم في غضونها إجراء  يجب التي ةالمهل يمدد أن الضرورة، عند للمسجل،  

 تحكيم إضافي.    حكمأو إعطاء تفسير له أو إصدار  التحكيم

  

33-6 وتفسيره  حكم التحكيمتصحيح يتعلق ب اما يلزم من تعديل عليها، فيم ، مع إدخال32 القاعدة أحكام تنطبق 
 تحكيم إضافي. حكموإصدار أي 

 
  االيداعاتو لرسوم: ا34دة القاع

  

34-1 التحكيم ويجوز في بدء الوقت  في واجب التطبيقالرسوم  لجدولاً وفقحكيم والمركز هيئة الت أتعاب تحدد 
 ها. قبل تشكيلهيئة التحكيم  بديلة لتحديد أتعابطرق  االتفاق علىلألطراف 

  

34-2 يتعين خالف ذلك، بوما لم يوجه  التحكيم دعوى تكاليفعلى حساب  قيمة االيداعات المطلوبة يحدد المسجل 
من حق . و% المتبقية يدفعها المدعى عليه50% من هذه اإليداعات من قبل المدعي ونسبة الـ 50 دفع نسبة

 .حدىعلى  المتقابلة مطالباتوال مطالباتكل من ال تكاليفعن إيداعات  خصيصت مسجلال

  

34-3 بإعداد المسجل  يقوماريخ استحقاق الدفع، بتالمتقابلة  مطالبةأو ال مطالبةفي حال عدم إمكانية تحديد قيمة الو 
مع إمكانية إعادة النظر في  في االعتبار وظروف القضيةالنزاع  طبيعةآخذاً  التحكيمقائمة تقدير مؤقت لنفقات 

 .معلوماتقد يتاح الحقاً من  هذا التقدير وفقاً لما

  

34-4  .يمالتحك تكاليف حسابتأمين إيداعات إضافية ل األطراف يطلب منللمسجل من وقت آلخر أن  

  

34-5 إذا تخلف الخصم عن إيداع المبلغ التحكيم. و تكاليفعن االنفراد بالتضامن وين األطراف مسؤوليعتبر  



 .التحكيم تكاليفسداد كامل االيداعات المطلوبة على حساب المكلف بإيداعه، جاز للطرف اآلخر 

  

34-6  :اً أو جزئياً كليسجل، سواء الم بااليداعات المطلوبة من الوفاء عنأحد األطراف  عجز إذا 

  

  ؛ واً أو جزئي اً كلي من المركز تحكيمال إدارةأن يوقف  مسجلللعملها و وقفتلهيئة التحكيم أن  يجوز ا(  

  

)في حال تشكيلها( وإبالغ األطراف، أن يحدد مهلة  هيئة التحكيم للمسجل، بعد التشاور مع يجوز ب(
المتقابلة ذات الصلة مسحوبة دون االخالل بحق  مطالباتأو ال مطالباتعند انقضائها العد ت زمنية

 .أخرى دعوىالمتقابلة في  مطالباتأو ال مطالباتإعادة تقديم نفس الالطرف المعني في 
 

 

  

34-7 قيمة  في نهاية اإلجراءات. وإذا لم يتم تحديدبصورة نهائية  التحكيم تكاليف وفي جميع األحوال، يحدد المسجل 
، على النحو المنصوص عليه بصورة نهائية التحكيم تكاليف المسجليحدد ، المتقابلة مطالبةالو/أو  مطالبةال

 مرحلة اإلجراءات التيفي ذلك  ظروف القضية، بماكافة االعتبار آخذاً بعين  ، وفقا لتقديره35 القاعدة في
الغ المدفوعة من األطراف، تعاد تلك المب أقل من المحددة التحكيم تكاليفإذا كانت . وانتهى فيها التحكيم

المبالغ حسب النسب التي يتفق عليها األطراف، وإذا تعذر ذلك االتفاق، تتم اإلعادة وفق النسب التي تم إيداع 
 المبالغ بها.  

  

34-8 التحكيم إلى المركز حيث يقوم بحفظها وأية فائدة قد تستحق عليها تكون  تكاليفساب لح االيداعاتتسدد  
 المركز. لحساب 

  

34-9 في  ةالمقرر موالرسعلى  ضافيرسم إ دفعاألطراف أن يطلب من وفي ظروف استثنائية، يجوز للمسجل  
 األتعاب اإلدارية الخاصة بالمركز.  ، كجزء منالمطبقجدول الرسوم 

 
 التحكيم  تكاليف: 35دة القاع

  

35-1 تحكيم ال تكاليففي قراراها مجموع المبلغ الخاص ب هيئة التحكيمعلى خالف ذلك، تحدد  األطراف ما لم يتفق 
في قرارها كيفية توزيع تكاليف التحكيم بين  دد هيئة التحكيمحوما لم يتفق األطراف على خالف ذلك، ت

 األطراف. 

  

35-2  التحكيم" ما يلي:تكاليف "تعبير يشمل  

  

 

 ؛إن وجدت، التدابير المستعجلة محكمونفقات  أتعابوكذلك  هيئة التحكيمونفقات لأتعاب أي  أ(

  

 األتعاب والنفقات االدارية الخاصة بالمركز؛ و ب(

  

معقولة  بصورةوغيرها من المساعدات الالزمة النفقات الخاصة بالخبير المعين من قبل هيئة التحكيم  ج(
  لهيئة التحكيم. 

 

 
    هيئة التحكيم ونفقات : أتعاب36دة القاع

  

36-1 ، إذا انطبق الحال، بالطريقة التي ، أوواجب التطبيق لجدول الرسوموفقاً هيئة التحكيم  سجل أتعابيحدد الم 
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وفي ظروف . مرحلة اإلجراءات التي انتهى فيها التحكيمووفقاً ل، 1-34قاعدة اتفق عليها األطراف بمقتضى ال
 .في جدول الرسوم المطبق ةم المقرروعلى الرسرسم إضافي  وجوب دفع استثنائية، يجوز للمسجل أن يقرر

  

36-2 مقابل  نفقات أخرىوما تستحقه من  ضرورية صاريف نثريةممن  عما تتكبده تعوض هيئة التحكيميتم  
 ذات الصلة. للمالحظات التطبيقية وفقاالبدالت 

 
 طراف    غيرها الخاصة باألقانونية والتكاليف ال: 37دة القاع

  
القانونية وغيرها أو التكاليف  جميعأن  ينص على هاصدار أمر ضمن قرارإل هيئة التحكيم لديها الصالحية

 يتحملها طرف آخر.   األطرافالخاصة بأحد جزء منها 

   

 
 لمسؤولية  استبعاد ا: 38دة القاع

  

38-1  بما في ذلك أي شخص تعينه هيئة التحكيم، وال، التدابير المستعجلةمحكم  بما في ذلكمحكم، يتحمل أي  ال 
موظفي أو مسؤولي أو  أي من مديريأو المحكمة أو أي من أعضاء  رئيسال والخبير، أو أمين سر إداري 

 المركزبالتحكيم الذي يباشره فعل أو ترك متعلق تقصير أو  بسبب أي أية مسؤولية تجاه أي طرفالمركز 
 .هذه القواعداً لوفق

  

38-2 محكم، أي  والوالمديرين والمسؤولين والموظفين،  محكمةالرئيس وأعضاء ال بما في ذلكال يكون المركز،  
 أمين سر إداري أو خبير، بما في ذلكأي شخص تعينه هيئة التحكيم،  وال، التدابير المستعجلةمحكم  بما في ذلك

كما وفقاً لهذه القواعد. بالتحكيم الذي يباشره المركز أي موضوع يتعلق  لإلدالء بأي بيان بشأن تحت أي التزام
 الرئيس أو أي من أعضاء المحكمة أو مديري أو مسؤولي أو موظفي طلب مثول حظر على أي طرفي

 بما في ذلك، ، أو أي شخص تعينه هيئة التحكيمالتدابير المستعجلةمحكم  بما في ذلكأو أي محكم،  المركز

كيم الذي يباشره التحموضوع بتتعلق  ضائيةإجراءات قأي  في باعتبارهم شهوداً  ،أمين سر إداري أو خبير

 .وفقاً لهذه القواعدالمركز 

 
 : السرية   39دة القاع

  

39-1  ،التدابير المستعجلةمحكم بما في ذلك محكم، وكل طرف  كل يلتزمعلى خالف ذلك، األطراف  ما لم يتفق 
كافة  في كافة األوقات مع التعامل أمين سر إداري أو خبير، بما في ذلك ،هيئة التحكيم شخص تعينهكل و

هيئة التحكيم  مناقشات ومداوالتوتكون على أساس السرية.  حكم التحكيمءات وجرااألمور المتعلقة باإل
 سرية.

  

39-2  ، أوالتدابير المستعجلةمحكم  بما في ذلكألي طرف أو محكم،  حقال يعلى خالف ذلك،  األطراف ما لم يتفق 
طرف  إلىعن هكذا أمور  اإلفصاح ،داري أو خبيرأمين سر إ بما في ذلك ،هيئة التحكيم شخص تعينهأي 

 ما لم يكن ذلك اإلفصاح مطلوباً:  ،األطرافوافقة كتابية مسبقة من ثالث دون م

  

 

 ؛او الطعن فيه حكم التحكيملتنفيذ  دولةأي  لغرض تقديم طلب إلى أي محكمة مختصة في أ(

  

 ؛ةمختص عن محكمة ةصادرمذكرة استدعاء  مر أوبمقتضى أ ب(

  

 حق أو مطالبة قانونية؛ وإنفاذمزاولة  لغرض ج(

  



هيئة ألية  فصاح أو بطلب أو شرطالقائم باإل ملزمة للطرفتكون  قوانين أي دولةبأحكام لاللتزام  د(
 ؛تنظيمية أو سلطة أخرى

  

ين به تم إشعار األطراف اآلخر أحد األطراف طلبعلى  بناءً هيئة التحكيم  صادر عنبمقتضى أمر  ه(
 أوحسب األصول؛ 

  

 من هذه القواعد. 8أو القاعدة  7ألغراض أي طلب بموجب القاعدة  و(
 

  

39-3  اإلجراءات والمرافعات واألدلة تشمل 1-39 القاعدةإن "كافة األمور المتعلقة باإلجراءات" الواردة في  
المقدمة من الطرف اآلخر في  ىاألخرالمستندات  ي إجراءات التحكيم وجميعاألخرى المقدمة فوالمواد 

 ما هو في متناول العامة.  باستثناء  ،الناتج عن التحكيم قرارلااإلجراءات أو 

  

39-4   ات أوءجزااألمر أو الحكم بأي  تخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك إصدارا كون لهيئة التحكيم صالحيةي 
 ، إذا خالف أحد األطراف أحكام هذه القاعدة.تكاليف

 
 : قرارات الرئيس والمحكمة والمسجل 40دة القاع

  

40-1 يخص جميع األمور  باستثناء ما تنص عليه هذه القواعد، تكون قرارات الرئيس والمحكمة والمسجل فيما 
بيان  المسجلو المحكمةو. وال يتعين على الرئيس لألطراف ولهيئة التحكيم المتعلقة بالتحكيم نهائية وملزمة

يوافق األطراف على أن . وعلى خالف ذلك هذه القواعد تنصأو  ، ما لم تقرر المحكمةتهم هذهأسباب قرارا
 مناقشات ومداوالت المحكمة سرية.تكون 

  

40-2 أو إعادة النظر  األطراف عن حقهم في الطعن ، يتنازل1-28والقاعدة  1-16 فيما عدا ما تنص عليه القاعدة  
 سلطة قضائية أخرى.الدولة أو  اكممح من أمام أي لمسجلرئيس والمحكمة وافي أي قرارات لل

 
 : أحكام عامة41دة القاع

  

41-1 أو أي قواعد  أن يقدم اعتراضه فوراً على عدم مراعاة أحكام هذه القواعددون يستمر في التحكيم طرف  أي 
يتعلق بتشكيل  تحكيماتفاق الفي  أو أي شرط صدره هيئة التحكيمأي توجيه تأو أخرى تنطبق على اإلجراءات 

 قد تنازل عن حقه في االعتراض.أنه  يعتبرسوف سير اإلجراءات، هيئة التحكيم أو 

  

41-2 وهيئة والمحكمة، والمسجل،  ،الرئيسفإن  التي لم يرد ذكرها صراحة في هذه القواعد،بالنسبة لألمور  
بما يكفل إنهاء التحكيم بطريقة عادلة  التحكيم سوف يتصرفون وفقاً لمفهوم هذه القواعد وبذل كل جهد معقول

 .  حكم التحكيمة ونفاذ صاديقتواوسريعة 

  

41-3 هذه القواعد المنشورة بلغات  ونسخ من هذه القواعد ليزيةجبين النسخة اإلنتعارض أو تناقض  وجود عند 
 اإلنجليزي.  يسري النصأخرى، 
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 1الجدول 
  التدابير المستعجلة محكم

  

-ا  على الحقاً له أو التحكيم إشعار مع سواء مؤقتاً و الً مستعج راً تدبي على الحصول في يرغب طرف ألي يجوز 
 ويتعين والمؤقت، المستعجل اإلجراء بذلك المسجل إلى كتابياً  طلباً  يقدم ،أنالتحكيم هيئة تشكيل قبل يكون أن

 ما يلي:  يتضمن،  الوقت نفس في اآلخرين األطراف جميع إلى الطلب من نسخة إرسال الطرف هذا على

  

 ؛ المطلوب طبيعة التدبيرتحديد  أ(  

  

 ؛ وته في طلب هذا التدبيرأحقيأسباب  ب(

  

 بحسن نيةالمتخذة خطوات يوضح ال أو ميع األطراف األخرىجفيد إبالغ نسخة من الطلب إلى يناً بيا ج(
  لغرض تزويدهم بنسخة أو إشعار.   

 
 

  

2-  القابل للرد الرسم اإلداري غيرما يثبت سداد المستعجل والمؤقت مصحوباً بالتدبير  لبطيجب أن يكون  
اً وفق لإلجراءاتالتدابير المستعجلة  محكمحساب أتعاب ونفقات ل هذه القواعدالمقررة بموجب  واإليداعات

 مقدم طرفال المطلوبة من االيداعاتقيمة  وفي الحاالت المناسبة، يجوز للمسجل زيادةهذا.  1للجدول 
 انسحاباً من الطلب.  حددها المسجليخالل المهلة التي المبالغ اإلضافية يعد عدم سداد طلب. وال

  

3- تدابير لل محكم فعليه تعيين ؤقت،المستعجل والم طلب التدبيرالمركز ملزم بقبول  أن الرئيس إذا قرر 
 .واإليداعات الرسم اإلداريوسداد ور المذك الطلب المسجلتسلم  تاريخواحد من خالل يوم المستعجلة 

  

4- المؤقت. المستعجل و إجراءات التدبير مقرر هو مقر التحكيم، يكون هذا المقعلى  األطراففي حال اتفاق  
المساس  دونوذلك سنغافورة، هو المستعجل والمؤقت  التدبير يكون مقر إجراءاتإذا لم يتم هذا االتفاق، و

 .1-21التحكيم بموجب القاعدة  مقربتعيين هيئة التحكيم ل

   

5- عن أي ظروف من شأنها أن تثير  التعيين هقبل قبول أن يفصح للمسجل لمرشحالتدابير المستعجلة ا على محكم 
 التدابير محكم على لالعتراض طلب أي يودع أن ويجب شكوكاً لها ما يسوغها بشأن حياده أو استقالله

 .عنها المفصح وبالظروف بتعيينه لألطراف المسجل الغإب تاريخ من ينيوم خالل المستعجلة

  

6-  األطراف يتعلق بالنزاع، ما لم يتفق الحقتحكيم التدابير المستعجلة أن يعمل كمحكم في أي  ال يجوز لمحكم 
 على خالف ذلك.

  

7-  ممكنة فرصة أقرب في والمؤقت المستعجل التدبير طلب لدراسة جدول وضع المستعجلة التدابير محكم على 
 معقولة فرصة إعطاء المذكور الجدول يتضمن أن على تعيينه، تاريخ من نيومي حال، بأي يتعدى، ال بما

 أو الفيديو أو الهاتف عبر اإلجراءات في السير إمكانية على ينص أن ويمكن األطراف، لجميع لالستماع
 المستعجلة التدابير محكم ويتمتع صي.الشخ الحضور المتضمنة االستماع لجلسة بدياًل  الكتابية المذكرات

 التحكيم هيئة تظل بينما اختصاصه، في الفصل صالحية يشمل بما ،القواعد هذه وفق التحكيم هيئة بصالحيات
  النهائي. القرار صاحبة هي

  

8-  ية،ضرور يراها مؤقتة تدابير بأي الحكم أو األمر إصدار صالحية المستعجلة التدابير لمحكم يكون أن يجب 



أو تقديم  فيديوجماعية عبر الهاتف أو ال جلسة استماع أو مكالمة ألي تمهيداً  تصدر التي األوامر ذلك في بما
 المستعجلة التدابير ولمحكم ين.تالحال في التسبيب المستعجلة التدابير محكم وعلىاألطراف مذكرات كتابية من 

  وجيهة. ألسباب امنهم أي إلغاء أو التمهيدي األمر أو المؤقت الحكم تعديل

  

9- يمدد  من تاريخ تعيينه ما لماً يوم 14في غضون  أو األمر ؤقتحكمه المالتدابير المستعجلة محكم يصدر  
شكالً من قبل المسجل قبل أو األمر  بد من اعتماد الحكم المؤقت وال في ظروف استثنائية.المهلة  هذه المسجل

   أن يصدر عن محكم التدابير المستعجلة.

  

10-  الحكم في النظر الفور على الهيئة وتعيد التحكيم، هيئة تشكيل عند المستعجلة التدابير محكم صالحيات تنتهي 
 في الفاصل الحكم ذلك في بما تلغيه، أو تعدله أو المستعجلة التدابير محكم عن لصادرا األمر أو مؤقتال

أي أن في حين  ،التدابير المستعجلة محكمأوردها  يباألسباب التفي األخذ  ملزمة غير وهي اختصاصه مسألة
 90خالل تشكل هيئة التحكيم  إذا لم حال بأيالتدابير يصبح غير ملزماً  حكمميصدره مؤقت أو أمر  حكم
 . مطالبةال سحبأو اً نهائياً قرارإصدار الهيئة  الحكم أو األمر أو عند بعد صدوراً يوم

  

11-  .اإلجراء طالب من مناسب ضمان بتقديم شرًطا مستعجل بتدبير األمر أو تالمؤق الحكم يتضمن أن يجوز 

  

12- هذا  1اً للجدول وفقالتدابير المستعجلة  محكمأمر صادر عن  مؤقت أويكون أي حكم  على أنيوافق األطراف  
بشكل ألطراف ا. كما يتنازل إبطاء دونوه على الفور بتنفيذتعهدون وي اعتباراً من تاريخ صدروهلهم اً ملزم

حقهم في أي شكل من أشكال االستئناف؛ إعادة النظر، أو اللجوء إلى أي من محاكم الدولة أو عن قطعي 
 وذلك الى المدى الذي يعتبر فيه أن ذلك التنازل قد صدر صحيحاً. هذا الحكم سلطة قضائية أخرى بخصوص

  

13-  لهيئة يكون أن علىهذا  1بأي طلب بموجب الجدول التكاليف المتعلقة  يوزعلمحكم التدابير المستعجلة أن  
  .حينه في نهائي بشكل التكاليف تلك تحديد صالحية التحكيم

  

14- مع مراعاة الطابع الملح لهذه هذا،  1 لجدولبموجب ا اتتنطبق هذه القواعد، حسب االقتضاء، على أي إجراء 
في  ق هذه القواعد حسب االقتضاء، ويكون قرارهيطبتكيفية  ن يقررالتدابير المستعجلة أ اإلجراءات. ولمحكم

 زمنيةمهل للمسجل أن يختصر أي كما  .بأي طريق من طرق المراجعة لطعناً وغير قابل لنهائي شأنهذا ال
 2-30القاعدة تستهل بمقتضى  اإلجراءات التيضمن  التي تقدم دعاوىبموجب هذه القواعد في المقررة 

 .1والجدول 
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 دول الرسومج 
 بالدوالر السنغافوري( المذكورة )جميع المبالغ

 
 في أو بعدتقدم التي  التحكيم دعاوىجميع وينطبق على  2016أغسطس  1اعتبارا من هذا  الرسوم جدولمفعول  يسري
 .2016أغسطس  1 تاريخ

 
 (غير قابلة لالسترداد) +التسجيل رسم

 

 دوالر سنغافوري* 2.140 األطراف السنغافورية

 دوالر سنغافوري 2.000 خارجيةال األطراف
 مطالبةأو  مطالبةوكل  مركز سنغافورة للتحكيم الدولي التحكيم التي يديرها دعاوىكافة عن التسجيل  رسوميستوفى  +

 متقابلة.
 . % ضريبة السلع والخدمات7شامل * 
 

 م اإلداريةوالرس
 

الحد األقصى يمثل ومركز ال ديرهايالتحكيم التي  دعاوى كافةن ع للجدول أدناهاً فقووب الرسم اإلداري المحسيستوفى 
 . للمركزللمبلغ الواجب دفعه 

 

 الرسوم االدارية )دوالر سنغافوري( المبلغ المتنازع عليه )دوالر سنغافوري(

  3.800  50.000لغاية 

 50.000 لىن المبلغ الزائد عم% 200.2+  3.800 100.000إلى  50.001

 100.000 لىن المبلغ الزائد عم% 200.1+  4.900 500.000إلى  100.001

 500.000 لىن المبلغ الزائد عم% 000.1+  9.700 1.000.000إلى  500.001

 لىالمبلغ الزائد ع من% 650.0+  14.700 2.000.000إلى  1.000.001
1.000.000 

 لىن المبلغ الزائد عم% 320.0+  21.200 5.000.000إلى  2.000.001
2.000.000 

 لىن المبلغ الزائد عم% 160.0+  30.800 10.000.000إلى  5.000.001
5.000.000 

 لىن المبلغ الزائد عم% 095.0+  38.800 50.000.000إلى  10.000.001
10.000.000 

 لىن المبلغ الزائد عم% 040.0+  76.800 80.000.000إلى  50.000.001
50.000.000 

 لىن المبلغ الزائد عم% 031.0+  88.800 100.000.000إلى  80.000.001
80.000.000 

 95.000  100.000.000مبلغ يتجاوز 

 
 ما يلي: شمل الرسم اإلدارييال 
 
 ؛ونفقات هيئة التحكيم أتعاب• 
نسخ وترجمة وخدمات  ،جلسات وأجهزةمن غرف تكلفة استخدام المرافق وخدمات الدعم فيما يتعلق بأي جلسة استماع )• 

 و (؛إلخ.
 . مركزبالت اإلدارية الخاصة وفاالمصر• 
 
ما لم يحدد المسجل خالف ، دعاوىجميع الن ع دوالر سنغافوري 3.800إداري بحد أدنى قدره  مرس مركزالتقاضى ي

 . ذلك
 
 
 



 أتعاب المحكم
 

الحد مثل ي للجدول أدناهاً فقو التحكيم التي يتم إخضاعها وإدارتها وفقاً لهذه القواعد، فان الرسم المحسوب دعاوىبالنسبة ل
هيئة التحكيم وفقاً  لى طريقة بديلة لتحديد أتعاباألطراف ع ما لم يتفقكل محكم، وذلك ما لم لاألقصى للمبلغ الواجب دفعه 

 . 1-34للقاعدة 
 
 
 

 )دوالر سنغافوري( أتعاب المحكم المبلغ المتنازع عليه )دوالر سنغافوري(

  6.250  50.000لغاية 

 50.000 لىن المبلغ الزائد عم% 800.13+  6.250 100.000إلى  50.001

 100.000 لىالمبلغ الزائد ع من% 500.6+  13.150 500.000إلى  100.001

 500.000 لىالمبلغ الزائد ع من% 850.4+  39.150 1.000.000إلى  500.001

 1.000.000 لىالمبلغ الزائد عمن % 750.2+  63.400 2.000.000إلى  1.000.001

 2.000.000 لىن المبلغ الزائد عم% 200.1+  90.900 5.000.000إلى  2.000.001

 5.000.000 لىن المبلغ الزائد عم% 700.0+  126.900 10.000.000إلى  5.000.001

 10.000.000 لىن المبلغ الزائد عم% 300.0+  161.900 50.000.000إلى  10.000.001

 50.000.000 لىن المبلغ الزائد عم% 160.0+  281.900 80.000.000إلى  50.000.001

 80.000.000 لىن المبلغ الزائد عم% 075.0+  329.900 100.000.000إلى  80.000.001

 لىن المبلغ الزائد عم% 065.0+  344.900 500.000.000إلى  100.000.001
100.000.000 

 لىن المبلغ الزائد عم% 040.0+  605.500  500.000.000 مبلغ يتجاوز
  2.000.000بحد أقصى قدره  500.000.000

 
 والمؤقتة رسوم طلب التدابير المستعجلة

 
 من هذه القواعد: 1والجدول  2-30التدابير المستعجلة والمؤقتة بموجب القاعدة  طلب ندع الرسوم التاليةتوفى تس
 

 مصحوباً بالرسوم التالية:  1والجدول  2-30المقدم بموجب القاعدة  طلبيجب أن يكون ال
 
 (: غير قابلة لالستردادالتدابير المستعجلة ) دعاوىالرسم اإلداري ل -1

 

 دوالر سنغافوري* 5.350 األطراف السنغافورية

 دوالر سنغافوري 5.000 الخارجية األطراف

 . % ضريبة السلع والخدمات7شامل * 
 

 أتعاب وودائع محكم التدابير المستعجلة: -2
دوالر سنغافوري، ما لم  30.000بمبلغ التدابير المستعجلة  محكمروفات ومص أتعابالدفعات المقدمة لحساب تحدد 

دوالر سنغافوري،  25.000المحكم بمبلغ  وتحدد أتعابمن هذه القواعد.  1جدول عمالً بالخالف ذلك  المسجلقرر ي
 من هذه القواعد. 1بالجدول  الً عم ما لم يقرر المسجل خالف ذلك

 
 (ستردادغير قابلة لال) االعتراضم طلب رس

 :3-15 للقاعدةاً وفقالتالية  رسمال باالعتراضمقدم اإلشعار  الطرفيسدد 
 

 دوالر سنغافوري* 8.560 األطراف السنغافورية

 دوالر سنغافوري 8.000 الخارجية األطراف

 .% ضريبة السلع والخدمات7شامل * 
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 وم أخرىرس
 

  التحكيم(-الوساطة-)التحكيم Arb-Med-Arbرسوم 
 

 دوالر سنغافوري 2.000 مالتحكي
 
 
 

Arb-Med-Arb 
 التحكيم(-الوساطة-)التحكيم

 

)مركز سنغافورة  SIAC لدى *دوالر سنغافوري 2.140 األطراف السنغافورية
 SIMC لدى دوالر سنغافوري 1.000 + للتحكيم الدولي(

  دوالر سنغافوري 3.140= )مركز سنغافورة للوساطة( 

دوالر  SIAC  +1.000لدى  ر سنغافوريدوال 2.000 الخارجية األطراف
 دوالر سنغافوري SIMC  =3.000لدى  سنغافوري

 .% ضريبة السلع والخدمات7شامل * 
 

 (غير قابلة لالستردادوم التعيين )رس
 
ويجب أن  طالب التعيين. الطرف ستوفى من يو خاصة دعوىفي محكم أو أكثر  تعيينعند طلب  رسم التعيين حقستي
 عيين مصحوباً برسم التعيين المبين أدناه.كون طلب التي

 

 3المحكم  2المحكم  1المحكم  

 *دوالر سنغافوري 5.350 *دوالر سنغافوري 4.280 *دوالر سنغافوري 3.210 األطراف السنغافورية

 دوالر سنغافوري 5.000 دوالر سنغافوري 4.000 دوالر سنغافوري 3.000 الخارجية األطراف

 ع والخدمات.% ضريبة السل7شامل 
 

   تقييم أو رسوم ضريبيةرسوم 
 

ي طرف ما أثناء مباشرته إلجراءات التحكيم أمراً بإلزام أ في نهاية التحكيم أو بعد البت في مسألةيصدر المحكم عادة 
ب الواجتكاليف مع تحديد قيمة ال (هامن محدد )أو جزءتكبدها أي طرف آخر في التحكيم  القانونية التي التكاليف بدفع

 دفعها.
 

لم يتمكن األطراف من ذلك، و لم يفعلفإذا التكاليف معالجة  المحكمتولى يفضل مركز سنغافورة للتحكيم الدولي أن يوإذ 
تحقيق "اً بـ أحيانوهو ما يسمى ، المركز تحديد قيمتها نيابة عنهممسجل  منفإنه قد يطلب  التكاليفقيمة  االتفاق على

 المطالب بها. التكاليفاً لقيمة وفقاً خدمات المسجل رسمستعين بيويدفع الطرف الذي  ."تكاليفال
 

 رسوم فحص وتحديد المصاريف )دوالر سنغافوري(   المبلغ المتنازع عليه )دوالر سنغافوري(

  5.000  50.000لغاية 

 50.000 لىن المبلغ الزائد عم% 2+  5.000 100.000إلى  50.001

 100.000 لىن المبلغ الزائد عم% 5.1+  6.000 250.000إلى  100.001

 250.000 لىن المبلغ الزائد عم% 1+  8.250 500.000إلى  250.001

 500.000 لىن المبلغ الزائد عم% 5.0+  10.750 1.000.000إلى  500.001

  1.000.000 لىن المبلغ الزائد عم% 25.0+  13.250  1.000.000مبلغ يتجاوز 

 25.000 الحد األقصى 

 
    فرض الضريبة ستوفى الرسوم عند تقديم طلبت• 
 . في حال انطباقها – ٪ ضريبة السلع والخدمات7أعاله ال تشمل واردة الرسوم ال• 
 .2015 أغسطس 1اعتبارا من أعاله  التقييم والرسوم الضريبية يسري مفعول جدول رسوم• 



 ي لمركز سنغافورة للتحكيم الدولي نموذجالبند ال
 (2015سبتمبر  1حة في بصيغته المنق)

 
 : لعقود الدوليةفي ا شرط التحكيم التاليتضمين نوصي ب

  
نهائياً  وفضهالته حيتم إأو إنهائه،  حتهأي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجوده أو ص

مركز لدى السارية حينها  التحكيم قواعد وفق"( المركزمركز سنغافورة للتحكيم الدولي )" بإدارة عن طريق التحكيم
 .وهي القواعد التي تم تضمينها باإلحالة في هذا البند "(المركز قواعد)" سنغافورة للتحكيم الدولي

 
 * ].سنغافورة[يكون مقر التحكيم 

 __محكمين.  /فردتتألف هيئة التحكيم من** محكم 
 ______تكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم _________

 
   واجب التطبيقبند القانون 

 
  :اآلتي النص تبني قترحنو واجب التطبيقينبغي كذلك إدراج بند يتناول القانون 

 
 *** _________.يخضع هذا العقد لقوانين

 
 

__________________________________________ 
 
سنغافورة، يرجى ل بديلاف في اختيار مقر األطر إذا رغبو. األطراف ختارهيمقر التحكيم الذي تحديد  ينبغي  *

 ى سبيل المثال، "]المدينة، البلد["(. البلد التي اتفق عليهما األطراف )علالمدينة وب] سنغافورة[ االستعاضة عن
 ثالثة. واحد أو  فردي إماعدد  أذكر  ** 
 .ذكر البلد أو الوالية القضائيةأ  ***



                                   قواعد تحكيم مركز سنغافورة للتحكيم الدولي

     ( 2016أغسطس  1)الطبعة السادسة،  SIACقواعد 

 

 ي لإلجراء المعجل  نموذجالبند ال
 (2015سبتمبر  1غته المنقحة في بصي)

 
 : لعقود الدوليةفي ا شرط التحكيم التاليتضمين نوصي ب

  
نهائياً  وفضهالته حيتم إأو إنهائه،  حتهأي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجوده أو ص

مركز التحكيم السارية حينها لدى  قواعدوفق "( ركزالممركز سنغافورة للتحكيم الدولي )"بإدارة  عن طريق التحكيم
 .وهي القواعد التي تم تضمينها باإلحالة في هذا البند "(المركز قواعد)"سنغافورة للتحكيم الدولي 

 
من  2-5جراء المعجل المنصوص عليه في القاعدة هذا البند لإلأي تحكيم استهل بمقتضى  إخضاع علىوافق األطراف ي

  المركز.  قواعد
 
 

 * ].سنغافورة[يكون مقر التحكيم 
 تتألف هيئة التحكيم من محكم فرد. 

 تكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم _______________
 

 
 الصفحة السابقةعلى المقترح لبند القانون المنطبق  صأنظر الن

 
 

________________________________________ 
 
سنغافورة، يرجى ل بديلاألطراف في اختيار مقر  إذا رغبو. األطراف ختارهيلذي مقر التحكيم اتحديد  ينبغي  *

 ى سبيل المثال، "]المدينة، البلد["(. البلد التي اتفق عليهما األطراف )علالمدينة وب] سنغافورة[ االستعاضة عن
 



 "( AMA الـ )"بروتوكول SIAC-SIMC Arb-Med-Arb بروتوكول
 (2014بر نوفم 5من اً عتبارنافذ ا)

 

 تحكيم الدوليسنغافورة للمركز  التي تعرض على على جميع المنازعاتهذا  AMAالـ  يسري بروتوكول -1
(“SIAC”) بند  بموجب فيهابت للSingapore Arb-Med-Arb  بندأو"( الـ  أي بند آخر مشابهAMA و/أو أي نزاع )"

الـ  بروتوكوليوافق األطراف بموجب  ا.هذ AMAالـ  البروتوكولاتفق األطراف على طرحه للبت فيه بموجب 
AMA  مركز سنغافورةلدى الوساطة عن طريق  يتم تسويتهعلى أن أي نزاع ( للوساطة"SIMC"ي )ضمن  عتبر

 نطاق اتفاق التحكيم الخاص بهم.
 

إشعاراً  SIACسجل مأن يرسل إلى  AMAالـ  بندبموجب تحكيم ال الراغب في بدء إجراءات الطرف ىلعيتعين  -2
ى لد ( قواعد التحكيم1: )وهي لقواعد التحكيم المنطبقة على إجراءات التحكيم )"قواعد التحكيم"(اً وفقحكيم بالت

SIAC ( قواعد2خر(؛ أو )إلى آمن وقت  قد يتم تنقيحهاكما ) إلى  قيحها من وقتقد يتم تن)كما للتحكيم  ونسيترالاأل
 ا التحكيم.إدارة هذ SIACحال اتفاق األطراف على تولي  وذلكخر( آ

 
بدء  تاريخ أيام عمل من 4في غضون  AMAالـ  بنديستهل بمقتضى  بالتحكيم الذي SIAC SIMC مسجلبلغ ي -3

الـ  بروتوكول إحالة نزاعهم إلى الوساطة بموجباألطراف على  اتفاق تاريخ أيام عمل من 4التحكيم، أو خالل 
AMA على أن ترسل SIAC  إلى  نسخة من إشعار التحكيمSIMC. 

 
 طراف. المبرم بين األ تفاق التحكيماو ألقواعد التحكيم و/اً وفق SIACهيئة التحكيم بواسطة  شكلت -4

 
بإحالة  SIACمسجل  تبلغلتحكيم وإجراءات اأن توقف يه، الرد علتبادل إشعار التحكيم وبعد ، هيئة التحكيمعلى  -5

المقدمة من األطراف  بجميع المستنداتملف القضية حينئذ  SIAC يرسل مسجلف. SIMCلدى  وساطةإلى ال القضية
 لمباشرة عملية الوساطة.  SIMCإلى  

 
)"تاريخ بدء الوساطة"(  SIMCالوساطة لدى  إجراءات ، إثر تسلمه ملف القضية، ببدءSIACمسجل  SIMCبلغ ي

لدى  وساطةالانتظار نتيجة  لحين الالحقة في التحكيماإلجراءات  جميع. ويتم وقف SIMCوفق قواعد الوساطة لدى 
SIMC. 

 
قرر مسجل إال إذا أسابيع من تاريخ بدء الوساطة،  8 خالل SIMC رعايةتجرى تحت  الوساطة التيجب إنهاء ي -6

SIAC التشاور معب األجل مديدتSIMC  . تاريخ بدء تنقطع المدة بفي إجراءات التحكيم، المواعيد وألغراض حساب
 هاء إجراءات الوساطة.تنابالتحكيم  هيئة SIACمسجل  إخطارمن وقت  الوساطة وتستأنف

 
( أو في حالة تعذر تسوية النزاع عن طريق SIAC من قبل مسجل أسابيع )ما لم يمدد الموعد 8 ـعند انتهاء فترة ال -7

بنتيجة  SIAC بإبالغ مسجل SIMC تسارعأسابيع،  8 ـفي أي وقت قبل انتهاء فترة الاً جزئيكلياً أو الوساطة 
 الوساطة، إن وجدت.

 
 ستئناف إجراءات اب التحكيم هيئة SIACمسجل  يبلغ، عن طريق الوساطةكلياً أو جزئياً  في حالة عدم تسوية النزاع -8

 اً )حسب مقتضى الحال( وفقه إجراءات التحكيم فيما يتعلق بالنزاع أو الجزء المتبقي منسير  ستأنفوي التحكيم
 لهيئة التحكيم.التحكيم، وذلك اعتباراً من تاريخ إخطار المسجل  لقواعد

 
ما وإذا  بذلك SIACمسجل  SIMCاألطراف، يبلغ نزاع عن طريق الوساطة بين للتسوية في حال تم التوصل إلى  -9

هيئة  إلىتفاق التسوية ا SIACمسجل  أواألطراف  ، يحيلباتفاقهم تسويتهم في شكل قرارإفراغ راف األططلب 
 . بناًء على شروط محددةاف األطر باتفاقلها عندئذ أن تصدر قراراً ، والتحكيم

 
 أمور مالية
 

الملحق )ب( من قواعد الوساطة لدى  على النحو المبين فيللرد  غير قابل دعوىتسجيل  رسمسدد األطراف ي -10
SIMC إلىSIAC   الـ  بروتوكول بموجب المقامة دعاوىال جميععنAMA هذا. 

 



                                   قواعد تحكيم مركز سنغافورة للتحكيم الدولي

     ( 2016أغسطس  1)الطبعة السادسة،  SIACقواعد 

 

الـ  بموجب بروتوكولنزاعهم للبت فيه طرح  علىوكان األطراف قد اتفقوا   AMAبموجب بند الـ دعوىأقيمت ذا إ -11
AMA  التسجيل هذا إلى  رسمسدد بدء إجراءات التحكيم، يقبلSIAC أو بخالف ذلك التحكيمبشعار اإل عند تقديم 
لدى القضية للوساطة تقديم عند  SIAC إلى يما يتعلق بالوساطةالتسجيل فرسم غير المدفوع من  الجزءيسدد 
SIMC. 

 
الدفعة المقدمة من التقديرية للتحكيم )" تكاليفحساب الل، عند الطلب، دفعة مقدمة SIACاً إلى ف أيضاألطرا سددي -12

اً "( وفقالدفعة المقدمة من مصاريف الوساطة"( فضال عن الرسوم والنفقات اإلدارية للوساطة )"التحكيم تكاليف
من  االيداعاتتحدد قيمة "(. االيداعات" ـبالً يشار إليه إجماو) SIMCو  SIACطبق لدى كل من مال جدول الرسومل

 .SIMC بالتشاور مع SIAC قبل مسجل
 

الـ  بموجب بروتوكولنزاعهم للبت فيه  طرح وكان األطراف قد اتفقوا على  AMAبموجب بند الـ دعوىذا أقيمت إ -13
AMA  التحكيم  تكاليف تسدد الدفعة المقدمة من مصاريف الوساطة مع تلك المقدمة منبدء إجراءات التحكيم، قبل

لدى تقديم القضية للوساطة عند الدفعة المقدمة من مصاريف الوساطة تسدد  أو بخالف ذلك SIACالمطلوبة من 
SIMC. 

 
، إذا لم يدفع الطرف االيداعات حصة الطرف اآلخر من دفع ألي طرففإن ع عدم اإلخالل بقواعد التحكيم، م -14

 .اً أو جزئياً كلي المطلوبة االيداعاتحال عدم دفع في  SIAC SIMC. ويبلغ مسجل اآلخر هذه الحصة
 

 SIACالدفعة المقدمة لـ أو  االيداعات من SIMCإلى  الدفعة المقدمة من مصاريف الوساطةسداد  SIACحق لـ ي -15
  دون الرجوع إلى األطراف.التحكيم  تكاليفتحت حساب 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
   
  
  
 
 

 

 



 Singapore Arb-Med-Arbبند 
 (2015سبتمبر  1 مناً عتبارنافذ ا)
 

الته وحسمه حيتم إأو إنهائه،  حتهأي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجوده أو ص
كز مرالتحكيم السارية حينها لدى  قواعدوفق "( المركزمركز سنغافورة للتحكيم الدولي )"بإدارة  عن طريق التحكيمنهائياً 

 .وهي القواعد التي تم تضمينها باإلحالة في هذا البند "(المركز قواعد)"سنغافورة للتحكيم الدولي 
 

 * ].سنغافورة[يكون مقر التحكيم 
 تتألف هيئة التحكيم من** محكم فرد/ __محكمين. 

 تكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم _______________
 

 مركز سنغافورةلدى  حل النزاع عن طريق الوساطةإلى بدء التحكيم،  بعد، بحسن نيةعي الس أيضاً على يوافق األطراف
تحال في الوقت الراهن على أن  واجب التطبيق SIAC-SIMC Arb-Med-Arbالـ  لبروتوكول اً وفق ،"(SIMC)" للوساطة

إثبات التسوية في  يةمع إمكان SIAC الوساطة إلى هيئة التحكيم المعينة من قبلعن طريق أي تسوية يتم التوصل إليها 
 شكل قرار باتفاق األطراف بناًء على شروط محددة. 

 
__________________________________________ 

 
سنغافورة، يرجى ل بديلاألطراف في اختيار مقر  إذا رغبو. األطراف ختارهيمقر التحكيم الذي تحديد  ينبغي  *

 ى سبيل المثال، "]المدينة، البلد["(. البلد التي اتفق عليهما األطراف )علالمدينة وب] سنغافورة[ االستعاضة عن
 ثالثة. واحد أو  إماوتراً  أذكر عدد  ** 
 



                                   قواعد تحكيم مركز سنغافورة للتحكيم الدولي

     ( 2016أغسطس  1)الطبعة السادسة،  SIACقواعد 

 

 الدفع تعليمات
 
 جميع الشيكات مباشرة إلى:وترسل ". مركز سنغافورة للتحكيم الدولي"لصالح  الدفع عن طريق شيك محلييتم  – 1

 
 Singapore International Arbitration Centre  
 32 Maxwell Road  
 #02-01   

Singapore 069115 
Attn: Accounts Department 

   
 :فقاً للتفاصيل التاليةو (رسوم المصرفيةال مع تحملكمبنا المصرفي )إلى حسامصرفي التحويل أو عبر ال -2
 
 Singapore International Arbitration Centre  سم المستفيد:ا

  United Overseas Bank Limited  اسم البنك: 
  Coleman Branch  فرع البنك: 

 ,Coleman Street, #01-14 & B1-19 1  عنوان البنك:
The Adelphi, Singapore 179803            

  8-540-313-302 رقم الحساب لدى البنك:
 UOVBSGSG  سويفت:الرمز 

 

ضمن  "دعي عليهالم/دعيالم - دعوىي الخاص بالرقم المرجعال" ذكر من األطرافرجى تحديد التحويالت، يولة لسه
يرجى  يرجى تزويدنا بنسخة من إيصال التحويل فور تحويل المبلغ.، االيداعات لمساعدتنا في تتبعتفاصيل التحويالت و

 .المثال( سبيلمحاميه، على أو ممثله المفوض )ذاته  هي قبول المدفوعات من الطرف SIACة سياسأن  مالحظة
 

بالنسبة وإجراء أي تحويل مصرفي. قبل  حساب المصرفيال تفاصيلآخر بشأن  SIACبالرجوع إلى  األطرافينصح 
 .SIACاً بالرجوع إلى أيض ينصحي، سنغافورالدوالر ال للمدفوعات بعمالت أخرى غير

 



Singapore International  
Arbitration Centre  
32 Maxwell Road #02-01   
Maxwell Chambers   
Singapore 069115 
 
T +65 6713 9777   
F +65 6713 9778  
corpcomms@siac.org.sg 
 
www.siac.org.sg 
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