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 عامة أحكام

  (”VIAC“)  الدولي للتحكيم فييّنامركز 
   1المادة

 
 )مركز فييّناب النمساوية االتحادية االقتصادية للغرفة التابع للتحكيم الدولي المركز يدير (1)

طبقا   يتجر  التي التحكيم"( التحكيمات أو "مركز ""مركز فييّنا يلي فيما للتحكيم الدولي فييّنا
ين يالتفاق ا  ( وفق"فييّنا قواعد" يلي )فيما ة بمركز فييّنا الدولي للتحكيمالتحكيم الخاصّ  لقواعد

ألحد األطراف على األقل خارج  المعتاد ةقامإلا محل وا عملال َمقر  ا كان م إذا ،األطراف
 النمسا في وقت إبرام اإلتفاق. 

 

 اختصاص أن تتفق على فييّنالألطراف التي يقع مقّر عملها أو محل إقامتها المعتاد في 
ت الطابع النزاعات ذا بحلّ فيما يختّص  فييّنا لقواعد طبقا   تشكيلها المزمع التحكيم هيئة

 الدولي.
 
 تطبيق ميتّ  ،فييّنا قواعدل ا  وفق المشكلة التحكيم هيئة اختصاص على األطراف فقاتَّ  إذا (2)

 بدء التحكيم. عند المفعول ساريةال فييّنا قواعد
 
 التحكيم اتفاق إبرام وقت النمسا في معتاد إقامة محل وا عمل مقرّ  لألطراف كان إذا (3)

 قواعد بموجب مشكلة تحكيم هيئة قبل منفيما بينهم نهائيا   النزاعات حلّ  على اإلتفاق وتمَّ 
 التجارية للغرفة التابعة الدائمة التحكيم محكمة تكون دولي، طابع ذا النزاع يكن ولم ،فييّنا
مكان تحكيم اإلتفاق علي في حال تّم و  ،الجهة ذات اإلختصاص إلدارة التحكيم هي فييّنافي 

 االقتصادية للغرفة الدائمة التابعة التحكيم لمحكمة ينعقد اإلختصاص آخر في النمسا،
 لقواعد وفقا   اإلجراءات بإدارة ةألخير ا قومتو . التحكيم مكان دائرتها في يقع التي اإلقليمية
 اإلقليمية. االقتصادية الدوائر في الدائمة التحكيم لمحاكم التابعة التحكيم
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 لمجلسا
   2المادة

 
 من والية  لفترة المجلس ن.  يعيَّ األقلّ  على أعضاء خمسة من فييّنا مركز مجلس يتألف  (1)

 للغرفة  التابعة عةالموسّ  الرئاسية اللجنة قبل من سنوات خمس
 تعيين يجوزو . التحكيم مركز رئيس من توصية على بناء النمساوية االتحادية االقتصادية
 يتمّ  ،جدد أعضاء نيعيّ  لمفي حال و  التعيين. ةمدّ  إنتهاء عند متتالية لفترات والية األعضاء
 للجنة يجوزو جدد.  أعضاء تعيين لحين مناصبهم في المجلس أعضاء على االستبقاء
 إضافيين أعضاء تعيين النمساوية االتحادية االقتصادية للغرفة  التابعة عةالموسّ  الرئاسية
 التحكيم.  مركز رئيس من توصية على وذلك بناء واليته من المتبقية للفترة للمجلس

 
 والية ةمدّ  لخال همن بين أعضاء رئيس ونائبي رئيس بانتخاب المجلس أعضاء يقوم (2)

ذا ما حال مانع دون أداء الرئيس لمهامه، المجلس.  الرئيس نواب أحد المهام هذه يتولى وا 
 (.2 للمجلس )الملحق الداخلية للقواعد ا  وفق
 
مركز تحت إدارة  تحكيم في شاركواقد  أو يشاركون الذين المجلس عضاءأل ال يجوز (3)

 قرارات أو مداوالت في األشكال من شكل بأي أن يحضروا أو يشاركوا كانت صفة أيب فييّنا
جتماعات إل القانوني النصاب على يؤثر أن ذلك شأن من ليسو  اإلجراءات. بتلك تتعلق

 .لمجلسا
 
م وه ،والمهنية المعرفة من وجه أفضل على واجباتهم تنفيذ المجلس أعضاء على يتوجب (4)

 على المحافظة األعضاء على يجبو  تعليمات. ةأيّ بدون وال يتقيّ في تأدية مهامهم  نو مستقلّ 
 وظيفتهم. أداء أثناء المكتسبة المعلومات جميع سرية

 
 (.2 به )الملحق الخاصة الداخلية القواعد وتعديل وضع، للمجلس يجوز (5)
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 الدولي االستشاري المجلس
  3المادة

 
 قبل من دعوتهم يمكن الذين الدولي التحكيم خبراء من الدولي االستشاري المجلس نيتكوّ 

 .استشارية بصفة المجلس الدولي االستشاري لمجلسيعاون او  .واليته فترة خالل المجلس
 

 العامة واألمانة العام األمين
  4المادة

 
 غرفةلل التابعة عةالموسّ  الرئاسية اللجنة قبل من العام األمين ونائب العام األمين يعيَّن (1)

 والية فترةل التحكيم مركز إدارة مجلس من توصية على بناء النمساوية االتحادية االقتصادية
 إنتهاء عند متتالية. لفترات العام ألمينل ا  ونائب العام ألمينا تعيين يجوز سنوات. خمس من
ذاو  ماواليته فترة  صبيهمانم في العام األمين ونائب العام األمين يبقى جديد، تعيين يتمّ  لم ا 
 الجديد.  التعيين يتمّ  حتى

 
 ونائب العام األمين إشراف تحت التحكيم مركزل اإلدارية المسائل األمانة العامة تدير  (2)

ذاو  المجلس. بها يختّص  التي المسائل باستثناء العام األمين  العام، ألمينل نائب تعيين تمّ  ا 
 ه أو في حالالعام بإذن من األمين بها يختّص التي  القرارات إصدار العام األمين لنائب يجوز

 .لم يستطع األخير أداء مهامه
 
 مركزتحت إدارة  تحكيم في نيشاركو  أو شاركوا الذين العامة األمانةألعضاء  ال يجوز (3)

 التي القرارات أو المداوالت في األشكال من شكل أيأن يشاركوا ب كانت صفة أيب فييّنا
 اإلجراءات. بـتلك تتعلق

 
 جباتهما على أفضل وجه من المعرفةوا ونائبه تنفيذ العام ألمينا على يتوجب  (4)

 المعلومات جميع سرية على المحافظة اعليهم يجبو  .بأّية تعليمات التقّيد دونوالمهنية 
 .اهميوظيفت أداء أثناء المكتسبة
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 وجب ،امهامهمب القيام على قادرين غير العام ونائب األمين العام األمين أصبح إذا (5)

 العضو تعّلق عضويةو المطلوب.  العمل ألداء أعضائه من عضو يعين أن جلسالم على
 .توليه األمانة العامةالمجلس خالل الفترة في المعيَّن في منصب األمين العام 

 

 لغة المراسالت
  5المادة

 
 اإلنجليزية. أو األلمانية باللغة العامة واألمانة المجلس مع الخطية األطراف مراسالت تجري

 

 فاتتعري
  6المادة

 
 :، إن اإلشارة الىفييّنا قواعدبحسب  (1)

 

 واحدو  أكثر أو واحد ضده محتكمو  أكثر أو واحد محتكم تشمل األطرافأو الطرف 1.1
 دعوى؛ بيان في التحكيم الى ينالمنضمّ  الثالثين األشخاص من أكثر أو
 

 ؛محتكمين عدة أو واحد محتكم شملت المحتكم 1.2
 

  ؛ضدهم محتكم أوعدة دواح محتكم ضده شملت المحتكم ضده 1.3
 

 الذين ليسوا يناألشخاص الثالث من أكثر أو واحد شملت الثالث الشخص 1.4
 ؛طلب ضّمهم الى التحكيم تمّ  نوالذي الجاري التحكيم فيمحتكم ضدهم بمحتكمين او ب
 

 ؛محكمين ثالثة من، لجنةأو  منفرد محكمتشمل  التحكيم هيئة 1.5
 

 ؛نمحكمي ةعدّ  أو منفرد ممحكّ  شملت مالمحكّ  1.6
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 ؛رئيسها باستثناء المحكمين لجنة أعضاء من عضو أييشمل  المحكمون 1.7
 

 ؛وقتي وأ جزئي ،نهائي حكم كل شملت حكم 1.8
 

 إتخاذ في في حدود صالحية األخير العام األمين نائب أيضا شملت العام األمين 1.9
 العام. األمين من بإذن أو مهامه أداء على العام األمين قدرة عدم حالة في القرارات

 
 والصيغة، الطبيعيين األشخاص إلى تشير القواعد هذه في المستخدمة المصطلحات (2)

 .سواء حد على الجنسين كال إلى تشير المعتمدة

 التحكيم بدء

 الدعوى بيان
  7المادة

 
 عدّ ت ذلك،قتضى وبم من تاريخ تسلُّم األمانة العاّمة لبيان الدعوى. بدأ قد التحكيم يعتبر (1)

 .قائمة اإلجراءات
 
 محكم كللو  طرف لكل المستندات ذلك في بما الدعوى بيان من نسخة تقديم يجب (2)

 العامة.ولألمانة 
 
 :اآلتية البيانات على الدعوى بيان يشتمل أن يجب (3)
 

 ؛وغير ذلك من بيانات اإلتصال بهم هموعناوين الكاملةاألطراف  أسماء 3.1
 

 ؛وبيان محدَّد بالطلبات بالوقائع نبيا 3.2
 

على  نقديا   م كل طلبٌيقوَ  المال، من معيَّن بمبلغ تالطلبا تحديد عدم حالفي  3.3
 ؛الدعوى بيان تقديم وقت حدة
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 ؛17للمادة  وفقا المحكمين عدد بشأن التفاصيل 3.4
 

او اذا طلب ذلك أو  محكمين ثالثة من لجنة على االتفاق تمَّ  إذا ممحكّ  تسمية 3.5
 م من قبل المجلس؛تعيين المحكّ ب طلب

 

   .نهمضمو  و التحكيم اتفاق تفاصيل 3.6
 
 أو نسخ نقصتما  إذا أو المادة هذه من 3 الفقرة مع يتوافق ال الدعوى بيان كان إذا  (4)

 إذا الدعوى. بيان استكمال أو الخلل معالجة المحتكم من يطلب أن العام فلألمين مستندات،
 العام، األمين دهاحدّ  التي المهلة ضمن الدعوى بيانإستكمال  أو بـتصحيح المحتكم يقم لم

 المحتكم يمنع ال وهذا (.4 الفقرة 34 اإلجراءات )المادة هاءتإن يعلن أن العام لألمين يجوز
 أخرى. دعوى فيالحقا   الطلبات ذات تقديم من

 
 بالتصحيح يصدر أمرا   لم إذا المحتكم ضده إلى الدعوى يانبإخطار ب العام األمين يقوم  (5)

 األمر. لهذا امتثل قد المحتكم كان إذا أو المادة هذه من 4 بالفقرة عمال
 
 جوهريا  عن قواعدإنحرافا   التحكيمإتفاق للمجلس أن يرفض إدارة اإلجراءات اذا انحرف   (6)

 معها. ا  وكان غير متوافق فييّنا
 

 الدعوى بيان على الردّ 
 8 المادة

 
 األمانة إلى قدمي أن المحتكم ضده منالعام  األمين يطلب الدعوى، بيان إخطار مع (1)

 كللو  طرف لكل المطلوب بعدد النسخ يوما، ثالثين خاللالدعوى  بيان ىعل الردّ  العامة
 العامة. ألمانةلو  ممحكّ 

 
 التالية: المعلومات علىالدعوى  بيان على الردشتمل ي أن يجب (2)
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 ؛وغير ذلك من بيانات اإلتصال به انهو إلسم الكامل للمحتكم ضده وعنا 2.1
 

 طلبات وكذلك الدعوى، بيان اليها يستند التي والوقائع الطلباتعلى  تعليقال 2.2
 ؛المحتكم ضده

 

 ؛17 للمادة وفقا المحكمين عددب المتعلقة تفاصيلال 2.3
 

 أواذا طلب ذلك  او مينمحكّ  ثالثة من لجنة على االتفاق تمّ  إذا ممحكّ  تسمية 2.4
 المجلس. قبل من مالمحكّ  تعيين طلب

 

 المقابلة الطلبات
  9المادة

 
 في اإلجراءات مقابلة كطلبات المحتكمة في مواجهالمحتكم ضده  طلبات ترفع قد (1)

 .عينها
 
 التحكيم هيئة تّم إحالتها الىعلى أن ي العامة لألمانة المقابلة الطلبات تقدم أن يجب (2)

 الطلبات على بالقياس ا  أيض 7المادة  طبقتت .المصاريف مة منمقدَّ ال دفعةال سداد بعد
 المقابلة.

 
 منفصلة إجراءات في لنظرها العامة لألمانة المقابلة الطلبات تعيد أن التحكيم هيئةل (3)

 إذا:
 

 أو األطراف؛ تطابقي لم 3.1
 

 إلى يؤدي أن شأنه من الدعوى بيان على الرد بعد مقابلة طلبات تقديم كان 3.2
 .الرئيسية اإلجراءات في شديد تأخير
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 تنطبقو . المقبولة المقابلة الطلبات على المحتكم فرصة للرد إعطاء التحكيم هيئة على (4)
 المقابلة. الطلبات القياس علىب أيضا 8ة الماد

 

 التسجيل رسم
 10مادة 

 
 أي من خال   تسجيلال رسم المحتكم ديسدّ  )أو طلبات مقابلة( الدعوى بيان عند تقديم (1)

 ضمّ حالة  فيوعلى النحو عينه، . 3 الملحق عليه في للرسم المنصوص مصاريف طبقا  
 .التسجيل رسم دفع طالبال الطرف على نيتعيّ  (14)المادة  ثالث شخص

 
 طرف لكلّ  %10بنسبة  التسجيل رسم زيادة يتمّ  تحكيم، من طرفي أكثر هناك كان إذا (2)

 لزيادة.ل أقصى كحدّ   %50الـ   مراعاة مع إضافي،
 

 المدفوعة المصاريف التسجيل من رسم خصم ميتّ  ال، و لالسترداد قابل غير التسجيل رسم (3)
 .مقدما  

 
 رسم كامل سداد بعد إالّ  ثالثة أشخاص ضمّ ل طلب أي أو الدعوى بيان تقديم يجوز ال (4)

ذاو  .معقولة مدةل التسجيل رسم سداد فترة ديمدّ  ان ألمين العاملو . التسجيل  في السداد يتمّ  لم ا 
 ال (. وهذا4 الفقرة 34جراءات )المادة اإل هاءتإن يعلن أن العام لألمين يجوز د،المحدّ  الموعد
 أخرى. دعوى في ا  الحق لباتالط ذات تقديم من كمتالمح يمنع
 

 الملف إحالة
 11المادة 

 
 بعد: إلى هيئة التحكيم إالّ  قبل األمين العام الملف من إحالة يتمّ  ال
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 و ؛7 لمادةا  لوفق األمانة العامة قبل الدعوى )الطلبات المقابلة( من إستالم بيان  (1)
 
 و ؛التحكيم هيئة أعضاء جميع تعيينو   (2)
 
 . 42 للمادة ا  وفق املة  ك مقدمةال دفعةال سداد  (3)

 

 ةالخطيّ  المذكراتو االخطارات و  المهل
  12المادة 

 
 بالطريقة تقديم المذكرة مّ ت إذا قد روعيت الخطيةبالمذاكرات  المتعلقةدة الم تعتبر (1)

 يجوزو  د.جل المحدّ األ من األخير اليوم في المادة هذه من 2الفقرة  في عليها المنصوص
 كافية. بأسبا حال وجود المهل تمديد

 
 هالذي توجّ اليه  لمرسلل خطاركعنوان اإل ،خطيا   محّددعلى آخر عنوان خطار اإل يتمّ  (2)

 أو لالمسجّ  بالبريد أرسل إذا صحيح نحو علىذ نفَّ   خطار قداإل يكون .الخطيةاليه المذكرة 
 أو اإللكتروني، البريد وأ والفاكس السريع البريد خدمةب وأ ،مصحوب بعلم الوصول بخطاب

 اإلرسال. تأكيد تضمن التي والالسلكية السلكية االتصاالت وسائل من أخرى وسيلة ةيبأ
 
 ذَ ف  ن   قد  خطار اإل يعتبر (3)
 

  الخطّية للمذكرة اليه قبل المرسل من الفعلي ستالماإلفيه  تمّ  الذي اليوم في  3.1
 أو ؛اخطارها الواجب
 

 المادة. هذه من 2للفقرة  ا  وفق خطاراإل مّ ت إذا المفترض، االستالم يوم في  3.2
 
 ممثلالخطي الحاصل لعنوان االخطار  يعدّ  طرف،اي  قبل من لممثّ  تعيين دبمجرّ  (4)

 .الطرفهذا فعلي تجاه  اخطارالمبّلغ أخيرا  الطرف  هذا
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 يحصل بحيث الالزمة النسخ من عدد في ة والمستنداتالخطيجميع المذكرات  متقدَّ  (5)

 التحكيم، هيئة إلى الملف إحالة . بعدمنها ةنسخ على العامة واألمانة طرف م وكلمحكّ  كل
 العامة واألمانة ممحكّ  كلّ و  طرف كلّ  إلى مباشرة والمستندات الخطية الطلبات جميع ترسل
 هيئة قبل من المحّددة بالطريقة أو المادة هذه من 2الفقرة  في عليه المنصوص النحو على

 ةالخطيّ والمراسالت الخطارات ا على األمانة العامة ان تستلم نسخ عن جميعالتحكيم. 
 هة الى األطراف.الصادرة عن هيئة التحكيم والموجّ 

 
 إذا .ة المعنيةالخطيّ رة تقديم المذكّ ل التالي اليوم السريان في في الزمنية المهلة تبدأ  (6)

 هذه ، يبدأ سرياناالخطار محل   في عمل عطلة أو رسمية ع طلة يوم هو اليوم هذا كان
 التي العمل عطالت أيام أو الرسمية العطالت. العطلة انتهاءَ  يلي عمل يوم أول المهلة في

 من المهلة األخير اليوم كان إذا شأنها قطع او تمديد المهلة. المهلة ليس من خالل تقع
 العمل يوم في تنتهي المهلة الزمنية ،االخطار محل   في عمل او عطلة رسمية طلةع الزمنية
 التالي.

 
 إلى جميع محتكم ضدهمة عدّ  دعوى موّجه ضدّ  بيان إخطاركان باإلم يكن إذا لم  (7)

 تم الذين ةفي مواجهمحتكم  ال طلب على التحكيم بناء   إجراءات في اإلستمرار يتمّ  ،ءهؤال
 بموجب بقية المحتكم ضدهم  في مواجهة الدعوى بيان الدعوى. ويتّم تناول بيانب إخطارهم

 .ةمنفصل اتإجراء
 

 األطراف ممّثلو
  13 ةالماد

 
 هيئة أمام خالل اإلجراءات إلستشارتهملألطراف أن يختاروا أشخاص لتمثيلهم او  يجوز

 على أن ممّثل أحد وقت طلب الدليل أي التحكيم في هيئة أو العام لألمينو  التحكيم.
 األطراف مفّوٌض بتمثيل هذا الطرف.
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 وضّم إجراءات التحكيم ضّم األشخاص الثالثة

  الثالثةاألشخاص ضّم 
  14المادة

 
ر (1)  الضّم بناء هذا وطريقة في خصومة تحكيم الثالثة األشخاصضّم  التحكيم هيئة تقرَّ

 الثالث والشخص األطراف جميع سماع الثالث بعد الشخص أو األطراف أحد طلب على
 الصلة. ذات الظروف جميع االخذ في االعتبار بعده كما و ضمّ  المطلوب

 
 التالية: تالضّم المعلوما طلب يتضمن أن يجب (2)
 

 و الثالث؛ بالشخصة الخاصّ  األخرى وبيانات اإلتصال والعنوان الكامل االسم 2.1
 

 الضّم؛ وطلب  إليها  يستند األسباب التي 2.2
 

 الثالث بموجبها. الشخص الطريقة المطلوب ضمّ  2.3
 
 :ضّم الشخص الثالث مع بيان الدعوىتقديم طلب  تم إذا (3)
 

 يقومو  القياس.ب يليها وما 7المادة  حكامأتطبّق و  ،األمانة العامة إلى تقديمه يجب 3.1
 لألطراف وكذلك المطلوب ضّمه الثالث لشخصا إلى الدعوى بيان بإرسال العام األمين
ذاو  عليها. تعليقاتهمبداء ال األخرى  يقوم ،الشخص الثالث قبل من الضمّ  طلب مّ ت ا 
 .يهعل تعليقلل التحكيم طرافإلى أ الضمّ  طلب من نسخ بتقديم العام األمين

 

 لم إذا 18 للمادة ا  وفق التحكيم هيئة تشكيل في المشاركة الثالث للشخص يجوز 3.2
 محكم. أي تعيين يكن قد تمّ 

 

 إلى الثالث الشخص ضمّ  طلب الدعوى مع بيان تعيد أن التحكيم هيئةل يجوز 3.3
 أي تسمية أو أي إلغاء للمجلس يجوزو  منفصلة. إجراءاتب لمعالجته األمانة العامة
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 من يليها وما 17للمادة  ا  وفق هيئات تحكيم هيئة أو بتشكيل واألمر كما كمينللمح تعيين
 مواد.

 

 التحكيم إجراءات  ضمّ 
  15 المادة

 
 إذا: األطراف، أحد طلب على بناء أكثر اجراءين أو ضمّ  يجوز   (1)
 

 أو األطراف على ضّم اإلجراءات؛ وافق 1.1
 

 المحكمين؛ المحكم أو ذات تعيين أو تسمية تّمت 1.2
 

 .واحدا   الطلباتاليه  الذي تستند التحكيم اتفاقات جميع في التحكيم مكان وكان
 

ر أن للمجلس يجوز (2)  مين الذين تمَّ والمحكّ األطراف  سماع اإلجراءات بعد ضمّ  يقر 
 ذلك في بما الصلة، ذات الظروف أن يأخذ باإلعتبار في قراره جميع على المجلسو تعيينهم. 
 اإلجراءات.التي وصلت اليها  لةمرحالو  التحكيم اتفاقات تطابق

 التحكيم هيئة

 نو المحكم
 16 المادة

 
 القانونية باألهلية يتمتع شخص ييمكن أل و. مهمحكّ  تسمية الحرية في طرف لكلّ   (1)

إضافية  إشتراطات ةأي على وااتفققد  األطراف يكون أاّل  على ،كمحكم نأن يعيّ  الكاملة
 لهم. وعليهم تقديم خدماتهم  األطراف مع تعاقدية عالقةب نو ويرتبط المحكم ة.خاصَّ 
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وجه  األطراف وعلى أفضل عن استقاللحيدة و ب مهمتهمأداء  مينالمحكّ  على يجب (2)
 جميع سرية على الحفاظب عليهم التزامو . تعليمات ةالتقيُّد بأيدون والمهنية  المعرفة من

 .مهمتهم أداء أثناء المكتسبة المعلومات
 

 العام األمين إلى تصريح وتقديم توقيع م،كمحكّ  تعيينه قبول ينويالذي  شخصال على (3)
 و)د( االمتثال ؛ همةمال واستقالليته؛ )ب( تفّرغه؛ )ج( قبولدته حي )أ( :فيه مؤكدا تعيينه قبل

 .فييّنا لقواعد
 
 ا  شكوك تثير أن يمكن التي الظروف عن جميع خطيا   م اإلفصاحالمحكَ  على يجب  (4)

 إلتزاميستّمر  األطراف.  اتفاق مع تتعارض تلك التي أو هّرغتف أو يتهاستقالل أودته حي حول
 طوال فترة التحكيم. السريان في الظروف هذه مثل اإلفصاح الفوري عن

 
 ولكن ،مينالمحكّ باقي  أو األطراف من قبل مينكمحكّ  المجلس أعضاء تسمية يجوز  (5)
 المجلس. قبل من مينتعيينهم كمحكّ  يجوز ال

 

 التحكيم هيئة تشكيل
 17 مادةال
 
 لجنة أو منفرد ممحكّ  أمام ستتمّ  اإلجراءات تكان إذا ماعلى  يتفقوا أن لألطراف يجوز (1)

 حال فيو المحكمين.  تعيين طريقة على ا  أيض يتفقوا أن لألطراف يجوزو  محكمين. ثالثة من
 المادة. هذه من 6 إلى 2 الفقرات قتطبّ  اتفاق، وجود عدم

 
 إذا ما تحديد المجلس على وجب المحكمين، عدد بشأن اتفاق وجود عدم حال في  (2)

ولهذا  مين.محكّ  ثالثة منلجنة  قبل من أو منفرد ممحكّ  قبل من النزاع الفصل في سيتمّ  كان
 عليه المتنازع والمبلغ القضية تعقيدمدى  االعتبار في يأخذ أن المجلس على نيتعيَّ  ،الغرض

 لف.وغير مك سريع قراراإلستحصال على  في األطراف ومصلحة
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 تسمية األطراف على نيتعيّ  منفرد، ممحكَّ  قبل منسيتّم  النزاع في الفصل كان إذا (3)
 في وذلك والبيانات األخرى لإلتصال به، عنوانهو  هاسم معا  مع اإلشارة الى منفردال ممحكّ ال

 ،المهلة هذه خالل التسمية تمّ ت لم العام. إذا األمين طلب استالم بعد يوما   ثالثينغضون 
 المنفرد. مالمحكّ المجلس بتعيين يقوم 

 
 الذي الطرف من يطلب المحكمين، من لجنة قبل منسيتّم  النزاع في الفصل كانإذا   (4)
 غضون في همرشحل األخرى االتصال وتفاصيل والعنوان االسم يقدم أن م بعدمحكّ  ي َسم لم

 يقم إذ لم محكمال بتعيين المجلس يقومو  .العام األمين طلباستالم  تاريخ من يوما   ثالثين
 .المهلة هذه خالل ممحكَّ ال بتسمية الطرف

 
أن ن يالمحكم على وجب المحكمين، من لجنة قبل منسيتّم النزاع  في الفصل كانإذا  (5)

 غضون في به األخرى االتصال وتفاصيل وعنوانه اسمه اإلشارة الىمع  ا  رئيسيسموا معا  
ذاو العام.  األمين طلب استالم بعد يوما   ثالثين  يتم ،المهلةه هذ خالل هذه التسمية تمت لم ا 
 المجلس. قبل من رئيسال تعيين

 
لمحكم ا تثبيت وقت من وذلك سمتهم قدبالمحكمين الذين  ملزمة األطرافتصبح   (6)

 (.19)المادة  من قبل األمين العام أو المجلس المسمى
 

 دة األطرافمتعدّ الاإلجراءات  التحكيم في هيئة تشكيل
    18 المادة

 
الى ما  إضافة   ،17للمادة  وفقا  دة األطراف متعدّ ال اإلجراءات التحكيم في هيئة لشكّ ت    (1)

 :يلي
 
على كّل من  مين، وجبالمحكّ  منلجنة  قبل منسيتّم النزاع  في الفصل كانإذا  (2)

 ا  مشترك ا  وا كّل من جانبه محكمان يسمُّ مجتمعين والمحتكم ضدهم  مجتمعين المحتكمين
 .امويرفعوه لألمين الع
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 دمتعد   تحكيم على م موافقة  محكّ للالتسمية المشتركة  في طرف مشاركة لتشك   ال (3)

 .األطراف
 
 ،المحّددة المهلة في مشترك ممحكّ  تسمية تمّ ت إذا لم المادة، هذه من 2بالفقرة  عمال   (4)

 وبعد استثنائية حاالت في .ألطراف المتلكئةعن الطرف أو ا مالمحكّ  بتعيين المجلس يقوم
 الهيئة أعضاء وتعيين السابقة التعيينات إلغاء للمجلس يجوز للتعليق، فرصة   األطراف منح
 .مينجميع المحكّ  أو
 

 تثبيت التسميات
 19 المادة

 
 مالمحكَّ تصريحات على أن يستحصل  العام األمين على م،محكّ  تسمية تتمّ  أن بعد  (1)

 إلىالتصريحات  هذه نع ةنسخ إرسال العام األمين علىو  .16من المادة  3 لفقرةل ا  وفق
 على قدرته أو مالمحكّ  ستقالليةإ أودة حي بشأن شكوك أي وجود عدم حال فيو  األطراف.

على األمين العام أن يقوم بإبالغ و  .المسّمى مالمحكّ  بتثبيت العام األمين يقوم مهامه،  داءأ
 .لمجلسالمجلس بهذا التثبيت خالل اإلجتماع التالي ل

 
ذلك األمين العام في حال إعتبر  المحكم تسمية تثبيت قرري أن للمجلس يكون  (2)

 ضروريا .
 

 .تّم تعيينه قد المسّمى مالمحكَ  يعتبر التثبيت عند  (3)
 
 من العام األمين ، يطلبمسّمى ممحكّ  تثبيت المجلس أو العام األمين رفض إذا  (4)

في  رئيس أو م آخرمحكّ  تسمية مينالمحكّ  أو مالمحكّ  تسمية بهم المنوط الطرف/األطراف
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 أو العام األمينرفض  إذا القياس.ب 18إلى   16من  المواد قتطبَّ و  يوما. ثالثين غضون
 م.محكّ  بتعيين المجلس ويقوم التسمية في يسقط الحق م الجديد،المحكّ  تثبيت المجلس

 

 المحكمين على اإلعتراض 
     20 المادة

 
 شكوك شأنها أن تثير منظروف  وجدت إذا إالّ  مالمحكّ اإلعتراض على  يجوز ال  (1)

 قبل من عليها فقالمتَّ  المؤهالت إذا لم تتوافر فيه أو استقالليته أودته بحي تعلقفيما ي ةمبررَّ 
 وذلك ،تسميته في شارك قام أو م الذيالمحكّ اإلعتراض على ألي طرف يجوز و  .األطراف

 .ميةالتس في المشاركة بعد أو قد علم بها بعد تلك التسمية ألسباب التيل فقط
 
 تاريخ من خمسة عشر يوما  األمانة العامة خالل  إلى مالمحكّ اإلعتراض على  مدّ قَ ي   (2)

و  اإلعتراض باأسب دحد  ي    أن اإلعتراض على .اإلعتراض أسباببض ر  المعتَ  علم الطرف
 .هإثبات من شأنهاأدلة  يتضمن

 
. قبل اإلعتراض في تّ الب المجلس ، يتولىإستقالتهض عليه رَ المعتَ م لمحكَّ ادم يق   لم إذا  (3)

عليه  المعَتَرضالمحكَّم  تعليقات طلبب العام األمين يقوم ،ا  قرار  المجلس أن يصدر
 يتمّ و  آخرين. أشخاص تعليقات أيضا   يطلب أن للمجلس يجوزو  .األخرى والطرف/األطراف

 مين.والمحكّ  األطراف إلى التعليقات جميع إرسال
 
 التحكيم لحين في االستمرار ،عليه المعَتَرضم المحكَّ  افيه التحكيم، بما لهيئة يجوز  (4)

 المجلس يفصل أن بعد إال ا  حكم تصدر أن التحكيم لهيئة يجوز الو . اإلعتراض الفصل في
 .اإلعتراض في
 

 مالمحكَّ  مهمة لر بك  هاء الم  تاإلن
  21 المادة
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 : إذا   م بك رعلى نحو م المحكَّ  ةمهمَ   نتهيت (1)
 

 أو فق األطراف على ذلك؛اتَّ  1.1
 

 أو ؛المحكَّم استقال  1.2
 

 أو ؛المحكَّم  توفيَ  1.3
 

 أو ؛المحكَّم  على اإلعتراضقبول  تمَّ  1.4
 

 المجلس. قبل من منصبه منالمحكَّم  عزل تمَّ  1.5
 
القيام  عليه رالمتعذَّ  أصبح من منصبه إذا المحكم من عزل لألطراف طلب يجوز (2)

 دون قدما   المضي واجب لكذ في بما أداء مهامه عن فتخلَّ  أو مؤقتة فترة من بمهامه ألكثر
 عزل للمجلس يجوز .العامة األمانة إلى الطلب بتقديم الطرف يقومو  له. مبرر ال تأخير أي

إذا أصبح من الواضح للمجلس أن  األطراف من أي من طلب دون منصبه من المحكم
 رافاألط منح بعد العزل المجلس ريقر  و . المحكم ال يقوم بواجباته العجز ليس مؤقت أو أنّ 

 للتعليق. فرصة   موالمحكَّ 
 

 مالمحكَّ ة مهمَ ل ربك  م  هاء التاإلن آثار
  22 المادة

 
 يتمّ  أن يجب (.21)المادة  تهمهمّ ل م بك رال نتهاءاإلحالة  فييتّم استبدال المحكَّم   (1)

 أي حالة عدم وجود فيو  .األطراف عليها اتفق التي التعيين جراءاتال ا  وفق بديلمحكَّم  تعيين
 :من يطلب أن العام األمين على يتعين اتفاق،

 
 أو ؛فردمحكَّم من وجود حالة األطراف في 1.1

 

 أو هيئة التحكيم؛ رئيس حالة فيمين المحكَ بقية  1.2
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المحكَّم  تعيين تم كان م إذاالمحكّ  تعيين تم لصالحه الذي الطرف أو نالمعي   الطرف 1.3
 ؛طرف عن بالنيابة طرف أو قبل من

 
 1.2و 1.1 الفقرات تتناولها التي الحاالت في –يوما  ثالثين نغضو  في بديل ممحكّ  تسمية
 إلى األخرى االتصال وتفاصيل وعنوانه المرشح اسم إلى اإلشارة مع  – معا   المادة هذه من

 خالل ة تسميةأيّ  هناك يكن لم إذافالقياس. ب 18إلى  16من  المواد ق. تطبّ العام األمين
ذاو  بديل.الالمحكَّم  بتعيين المجلس يقوم المهلة،  البديلالمحكَّم  على اإلعتراض قبول  تمّ  ا 
المحكَّم  بتعيين المجلس ويقوم بديلمحكَّم  تسمية في الحق يسقط ،(1.4 الفقرة 21)المادة 

 بديل.ال
 
التحكيم الجديدة،  هيئة تتولى ،21للمادة  وفقا  المحكم ة مهمّ ل المبكر نتهاءاإلحالة  في  (2)

لىو  –تحديد ما اذا  طراف،األ تعليقات طلب بعد  السابقة إعادة المراحلوجب  –مدى أي ا 
  .التحكيم من

 الخبراء اإلعتراض على

 الخبراء اإلعتراض على
  23المادة 

 
 قبل من عينينالم   الخبراء اإلعتراض علىعلى  قياسا   20المادة من  2و  1الفقرات  طبقنت 

  . اإلعتراض هذاالبّت ب التحكيم هيئة تتولىو التحكيم.  هيئة

 إختصاص هيئة التحكيم

 إختصاص هيئة التحكيم
  24 المادة
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 المرافعة أقصاه موعد في يف التحكيم إختصاص هيئة بعدم الدفع يثار أن يجب (1)

لمحكَّم بسبب تسميته هذا الدفع  إثارة من طرف يمنع وال. النزاع بأساس المتعلقة األولى
 المتعلقدفع اليتّم تقديم  .18 المادة بموجبم محكَّ  تسمية في لمشاركته أو 17المادة بموجب 

نطاق  بأنه خارج عىيدّ  الذي حال التطرق للموضوعلنطاق سلطاتها  التحكيم بتجاوز هيئة
 .خالل التحكيم تهااسلط

 

لهيئة التحكيم قبول الدفع  يجوز هأن على كلتا الحالتين؛ الالحق فيدفع ال قبول عدميجب 
 .الكفاية فيه بمامبّرر  رالتأخي أن رأت ما إذاالالحق 

 
 في الحكم يصدر أن اإلختصاص  بشأن وللقرار اختصاصها. في التحكيم هيئة بتّ تَ   (2)

 ،هااختصاصعدم  التحكيم هيئة قررت حيثو منفصل.  حكم في أوالنزاع أساس المتعلق ب
 أحدبالتكاليف بناء  على طلب  المتعلقة األطراف التزامات بشأن قرار اتخاذوجب عليها 

 .طرافاأل

 اإلجراءات أمام هيئة التحكيم

 التحكيم مكان
 25 المادة

 
 ما لم تتفق أو اتفقت األطراف على خالف ذلك. التحكيم مكان على االتفاق حرية لألطراف

 
 و ؛فييّنافي   التحكيم مكان يكون (1)
 

 مناسبا. تراه مكان أي في  اإلجرائية باألعمال القيام التحكيم لهيئة يجوز (2)
 
 األشكال. من شكل وبأي مكان أي في ةلو االمد حرية يمالتحك لهيئةو 
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 اإلجراءات لغة
 26 المادة

 
فورا   التحكيم لغات أو لغة تحديد التحكيم هيئة تتولى ،األطراف بين اتفاق وجود عدم حال في

 العقد. لغة ذلك في بما الظروف جميع مراعاة مع ليهابعد إحالة الملف إ
 

 بالصلح المفوض موالمحكَّ  التطبيق واجب القانون
  27  المادة

 
 عليها إتفقية التي القانون القواعد أو حكامألل وفقا   النزاع في الفصل التحكيم هيئة على (1)

 إتفاق على أي يفسَّر ذلك، خالف على صراحة   اتفقوا قد األطراف يكن لم ما .األطراف
 وليس الدولة موضوعي لهذهال للقانون ةمباشر  كإشارة   معينة لدولة القانوني النظام أو القانون
 المتعلقة بتنازع القوانين. هالقواعد

 
 هيئة تتولى ،التطبيق ةواجبال القانون قواعد أو القانونية األحكام د األطرافتحد   لم إذا (2)

 مناسبة. تراها التيالمرعية  القانون قواعد أو القانونية األحكام تطبيق التحكيم
 
 ضمفوّ  كمحكم أو واإلنصاف العدل قواعد وفقفصل ت أن التحكيم لهيئة يجوز ال (3)

 بذلك. صراحة   األطراف لها أذن التي الحاالت  فيإاّل  بالصلح
 

 التحكيم سير
  28 المادة

 
 ذلك وغير األطراف واتفاق فييّنا قواعد وفق في التحكيمالسير  التحكيم هيئة على  (1)

عادلة وأن  معاملة   طرافاأل أن تعامل هيئة التحكيم على يجبو  .مناسبة تراها التي بالطريقة
 اإلجراءات. مراحل من مرحلة كل سماعهم في في الحق همتمنح
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أن  تعلن أن -من جملة األمور – التحكيم لهيئة يجوز سبق،م  ال خطاراإل مراعاة مع   (2)

 اإلجراءات. خالل في وقت محّدد ابتقديمه منوطٌ  األدلة أخذ وطلبات األدلة و قبول المرافعات
 

 قضيةال وقائع تحديد
 29 المادة

 
األدلة،  جمعب نفسها تلقاء من تبادر أن لهيئة التحكيم يجوز ،إذا اقتضت الضرورة (1)

 قتطبَّ و  الخبراء. واستدعاء األدلة، األطراف تقديم الشهود، والطلب من األطراف أو واستجواب
 ينتعي خالل الخصوص، وجه وعلى األدلة جمع خالل تكاليفأي  دتكبّ  حالة في 43المادة 
 خبراء.

 
 المشاركة. عن طرف أي فتخلّ  من الرغم على التحكيم يستمرّ و   (2)
 

 الشفهية اإلستماع جلسة
 30 المادة

 
 ينبغي كان إذا ما رتقرّ  أن التحكيم هيئة على ذلك، خالف على تفق األطرافي لم ما (1)
وبناء  فهيةشإستماع  جلسة عقد األطراف ستبعدي لم إذا .خطيا   ا  أوهيشف اإلجراءات تباشر أن

 من مناسبة مرحلة في شفهية إستماع جلسةعقد  هيئة التحكيم على على طلب أحد األطراف،
 والتعليق للموافقة فرصة ألطرافا يعطى أن يجب  ،األحوال من حال أي فيو . اإلجراءات

 اإلثبات. إجراءات وعلى نتيجة األخرى األطراف ومرافعات طلبات على
 
تكون و  رئيس.ال أو منفردالالمحكَّم  قبل من الشفهية اإلستماع جلسة موعد دحدّ ي (2)

 إعداد الرئيس أو المنفرد مالمحكَّ  على يجبو  جلسات خاصة. الشفهية اإلستماع جلسات
 ونتائجها. لجلسةا عن ملخصا   أدنى كحدّ  تضمني أن يجب والذي الجلسة محضر وتوقيع
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 االعتراض واجب
 31 المادة

 
 أو فييّنا قواعد أحكام من حكمل التحكيم هيئة قبل من ةمخالفب األطراف أحد علم حال في

 مواجهة في االعتراض تقديم فورا   عليه وجب اإلجراءات، على تنطبق التي األحكام من غيرها
اّل  التحكيم هيئة  االعتراض. في حقه عن متنازال   الطرف هذا رب  ت  إع   وا 
 

 اإلجراءاتاختتام 
 32 المادة

 
 المذكرات لتقديم الكافية الفرصة لهم أتيحت قد األطراف أنب التحكيم هيئة إقتناع حال

 التي سيصار المسائلب فيما يختص اإلجراءات اختتام علنت أن التحكيم هيئة على واألدلة،
 حكمالإلصدار  المتوقع الموعدب واألطراف العام وأن تبلغ األمين ،حكمال في هافيالى البت 

 وقت. أي في اإلجراءات فتح تعيد أن التحكيم هيئةلو . النهائي
 

 التحفظيةو  مؤقتةالالتدابير 
 33 المادة

 
التحكيم )المادة  هيئة إلى الملف إحالة وحال ذلك، خالف على األطراف تفقي لم ما  (1)

 ضد تحفظية أو مؤقتة تدابير حن  مَ   -طرف طلب على بناء  -التحكيم لهيئة يجوز (،11
اإلستماع الى  يجبو  .اإلجراءات هذه من أي إلغاء أو تعليق أو تعديلو  كما آخر، طرف

 لهيئة يجوزو  .التحفظية أو المؤقتةالتدابير  بشأن قرار أي إصدار قبل األخرى األطراف
 .التدابير بهذه يتعلق فيما مناسب ضمان تقديم األطراف من أي من تطلب أن التحكيم

 أمام للتنفيذ قابلة كانت إذا اعمّ  النظر بصرف األوامر لهذه االمتثال ألطرافا على يتعينو 
 الدولة. محاكم
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 فيو . خطيا   وفقا  لهذه المادة تحفظيةال أو المؤقتةمتعلقة بالتدابير ال وامراألصدر ت  (2)
ذاو  هيئة التحكيم. رئيس توقيع يكفي ،واحدمحكَّم  من أكثر أمام تحكيم هيئة  أعيق رئيس ا 
أسباب غياب ع الموقّ كَّم المحأن يذكر  شريطة آخر ممحكّ  توقيع التصرف، يكفي نع التحكيم

 .هيئة التحكيم توقيع رئيس
 
 ،التحفظية أوالمؤقتة المتعلقة بالتدابير  وامراألاليها  تستند األسباب التي بيان يجب (3)

 فيه صدر الذي التاريخ األمر في دأن يحدَّ  يجبو . ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك
 التحكيم. ومكان

 
 أحكام التي تحفظ فيها الطريقة ذاتب الدعوى ملف في يراألوامر المتعلقة بالتداب ت حفظ (4)

 (.5الفقرة  36)المادة  التحكيم
 
اللجوء الى سلطة  من األطراف المادة هذه من 4إلى  1الفقرات  أحكام ال تمنع  (5)

 والتحفظية. مؤقتةال التدابير طلب اتخاذة تابعة للدولة لمختصّ 
 

ذها عند إتخا تدابير أو تنفيذ هذه التدابيرذه المثل ه تخاذإن الطلب من سلطة تابعة للدولة بإ
إتفاق التحكيم كما ليس من  شكل تعديا  أو تنازال  عنهيئة التحكيم ليس من شأنه أن ي قبلمن 

على األطراف إبالغ األمانة العامة وهيئة و ؤثر على صالحيات هيئة التحكيم. شأنه أن ي
تابعة  ع اإلجراءات التي تأمر بها سلطةوعن جميفورا  عن أي طلب من هذا القبيل  التحكيم

 لدولة. ل
 

 انهاء اإلجراءات وسائل
 34 المادة

 
 اإلجراءات تنتهي

 

 أو ؛حكم صدورب  (1)
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 أو (؛38تسوية )المادة  إبرامب  (2)
 
 إذا التحكيم، هيئة من بأمر  (3)
 

أن  التحكيم هيئةقدر و ت   المحتكم ضده يعترض لم ما ،الدعوى بيان مالمحتك  سحب   3.1
 للنزاع؛ نهائي حل على الحصول في مشروعة مصلحة دهللمحتكم ض

 

 التحكيم؛ هيئة إلى االتفاق هذا إبالغ تمّ و  التحكيم إنهاء على األطراف اتفقت  3.2
 

بسبب  السيما اإلجراءات، في االستمرار هيئة التحكيمعلى  أصبح من المستحيل  3.3
 شيرت كيمالتح هيئة منخطي  أمر صدور من الرغمبفي التحكيم  األطرافمضي عدم 
 أو التحكيم؛ إنهاء إمكانية إلى فيه

 
 سداد بال ألمر   ( أو4الفقرة  7)المادة  بالتصحيح ألمر   االمتثال عدم العام األمين إعالنب  (4)

 .(3الفقرة  42والمادة  4الفقرة  10)المادة 
 

 قرارت هيئة التحكيم
 35 المادة

 
ذاو  .اأعضائه بيةأغلب حكم التحكيم هيئة من قرار واحكم  أي إصدار يتطلب  (1)  مكنتي لم ا 

 اتخاذ القرار. رئيس هيئة التحكيم يتولى ،أغلبية تشكيل المحكمون من
 
 .التحكيم هيئة أعضاء بذلك له أذن إذا اإلجرائية المسائل يّقرر أن للرئيس يجوز  (2)
 

 التحكيم حكم
 36 المادة
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 إذا إالّ  إليها دتستن األسباب التي األحكام كرتذ أن يجب. خطيا  األحكام  تصدر ان يجب (1)
  .الحكم عدم تسبيبإمكانية  الشفهية على  االستماع جلسة في أو خطيا   األطراف جميع وافق

 
 (.25)المادة  إصداره تاريخ ومكان أن يحّدد الحكم يجب  (2)
 
 توقيع يكفيو  المحكمين. جميع قبل حكم منال من األصلية النسخ جميع عتوقَّ  أن يجب  (3)

التوقيع  من نعم   أو التوقيع رفض المحكمين أحد أن إلى لحكمأشارا إذاأغلبية المحكمين 
ذاو  مناسبة. زمنية فترة خالل عليه التغلب يمكن ال عائق بسبب  بأغلبية حكمال صدر ا 

 .المخالف المحكم من بناء على طلب ذلك إلى يشارأن  باإلجماع فيجب األصوات وليس
 
مركز   ختم وأن تحمل العام األمين قبل من للحكم األصلية النسخ جميع عتوقَّ  أن يجب  (4)

 المحكمين من أكثر أو واحد قبل ع منصادر وموقَّ  ،له تابعأنها حكم  يؤكد الذي افيينّ 
 .فييّنا قواعد بموجب المعينين

 
 ا  ملزم حكمال يصبح االخطار عقبو . باخطار االطراف بالحكم العام األمين يقوم  (5)

  إثبات وثائقوب حكمال من واحدة أصلية نسخةب االحتفاظبالعامة  األمانة تقومو لألطراف. 
 .االخطار

 
 )أو رئيس هيئة التحكيم أو المنفرد ملمحكّ على ا األطراف، أحد من طلب على بناء    (6)

 –العام األمين على أو ،(رئيس هيئة التحكيممن تصرف وجود مانع  حالم آخر على محكّ 
حكم ال أنّ النسخ األصلية على جميع  أن يؤّكد –مين المحكّ من تصرف حال وجود مانع 

 وملزم. نهائي
 
 .حكمال شروطل تمتثل أن –بموافقتها على قواعد فييّنا   – األطراف تتعهد  (7)
 

 المصاريف قرارت بشأن
 37 المادة
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 النهائي حكمال في التحكيم هيئة تصّرح ،األطراف أحد طلب على بناء  عند إنتهاء اإلجراءات و 

 وفقا   العام األمين دهحدّ ي الذي النحو على التحكيم مصاريفعن  حكم منفصل، طريق عن أو
 من 1.2لفقرة ل وفقا   ألطرافل المناسبة المصاريف مبلغ دحدّ يو  .44لمادة ا من 1.1لفقرة ل

 هيئة تحّدد .44المادة  من 1.3لفقرة ل وفقا   األخرى اإلضافية النفقات وكذلك ،44المادة 
 .المصاريف هذه طريقة توزيع أو اءاتاإلجر  مصاريف يتحمل سوف الذي الطرف التحكيم

 على المصاريف توزيع في البتّ  التحكيم هيئةعلى  ذلك، خالف على األطراف يتفق لم ماو 
 مناسبا. تراه الذي النحو

 

 التسوية
        38 المادة

 
حكم  شكلفي  التسويةطلب صدور  أو إليها او لتوصّ  قد تسوية تسجيل طلب لألطراف يجوز

 ا.عليه متفق بشروط
 

 االضافيالتحكيم  حكم التحكيم وحكم وتفسير تصحيح
 39 المادة

 
 التالية الطلبات رسلي أن طرف ألي يجوز ،الحكم استالم من يوما   ثالثين غضون في  (1)
 :لعناية هيئة التحكيمو  العامة ألمانةل
 

 ؛حكمال في مشابهة أخطاء أو مطبعية حسابية أو أخطاء أي  تصحيح 1.1
 

  حكم؛ال من معينة أجزاء توضيح 1.2
 

   فصلها يتمّ  لم والتي التحكيم في دمةالمقّ  الطلبات ما يخّص فيإضافي حكم  إصدار 1.3
 حكم.ال في
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 إلى اإلستماع هيئة التحكيم على يجبو  .اتالطلب هذه مثل في البتّ  التحكيم هيئةعلى   (2)

 على للتعليقات زمنية مهلة التحكيم هيئة دتحدّ  أن يجبو  .قرارها إتخاذقبل  األخرى األطراف
 المصاريف لتغطية دفعة مقدمة ديحد   أن العام لألمين يجوزو يوما.  ثالثين تتجاوز ال نأ

 لكامل هذه وله أن يشترط السداد المسبق ،التحكيم هيئة أتعابو  اإلضافية والنفقات اإلدارية
 المحكَّم والمصاريف أتعابلألمين العام أن يحّدد و . اتالطلب نظر هذهالدفعة المقدمة ل

 مناسبة. يراها التي بالطريقة اإلضافية اريةاإلد
 
 أو اضافات 1.1 بالفقرة عمال   تصحيحاتمن تلقاء نفسها  تصدر أن التحكيم لهيئة  (3)

 حكم.ال تاريخ من يوما ثالثين خالل المادة هذه من 1.3 بالفقرة عمال  
 
ه. الي ةضافاإلوتفسيره و  ،الحكم تصحيح على 36المادة من  6إلى  1 اتالفقر تنطبق   (4)
 يتجزأ ال جزء   تشكلو  (addendum) شكل فقرة مضافة فيوالتفسيرات  التصحيحات تصدرو 

 التحكيم. حكم من
 

 هيئة التحكيم ىإلعادة اإل
 40 المادة

 
 يجوزو  القياسب فييّنا قواعد أحكام قتطبَّ  التحكيم، هيئةى إلدعوى ال الدولة محكمةعيد ت عندما
 متطلبات مراعاةمن  التحكيم هيئة لتمكين الالزمة التدابير اتخاذ وللمجلس العام لألمين

 اإلضافية واألتعاب النفقات مقدمة لتغطية دفعة ديحد   أن العام لألمين يجوزكما  عادةاإل
 اإلدارية. والمصاريف التحكيم لهيئة

 

 حكاماأل نشر
     41 المادة
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 ،المصدر تحديد دونحكام األ من مقتطفات أو ملخصات نشر العام واألمين للمجلس يجوز
 على طرف اعترض قد يكن لم ما ،فييّنا مركز منشورات أو القانونية المجالت في وذلك
 .حكمال إخطار من يوما   ثالثين غضون في النشر

 مصاريفال

 من المصاريف مقدمةال دفعةال
   42 المادة

 
 نالمحكمي وأتعاب المرتقبة اإلدارية التحكيم مركز مصاريف العام األمين دحد  ي  (1)
 قبل األطراف قبل من متساوية من المصاريف بحصص مةالمقدَّ  الدفعة دتسدَّ و  نفقات.الو 

 فيو  السداد. طلب إخطار من يوما   ثالثين غضون فيوذلك  التحكيم هيئةى إل الملف إحالة
المحتكمين  قبل من مشترك بشكل الدفعة المقدمة نصف تسدَّد، األطراف دةمتعد  ال اإلجراءات

 في طرف إلى أخرى إشارة أي فهمت  و  .المحتكم ضدهم قبل منبشكل مشترك  راآلخ نصفالو 
 .ضده المحتكم او المحتكم من جانب سواء األطراف جميع إلى كإشارة المادة هذه
 
 الدفعة المقدمة من المصاريف تحملب األطرافد تتعهّ  ،فييّنا قواعد علىتفاق اإلبموجب   (2)

 المادة. هذه من 1بالفقرة  عمال   بحصص متساوية معا  
 
 يتمّ  لم المصاريف أو المقدمة من الدفعةحصة أحد األطراف من  إستالم يتمّ  لم إذا  (3)

 العام األمين يقوم دة،المحدّ  المهلة غضون في بالكاملالمصاريف  المقدمة من الدفعة إستالم
  تاريخ من يوما   ثالثين خالل قّ المستحَ  المبلغ دفع إليهوالطلب  المقابل الطرف إعالمب

 تحملالسداد ب عن المتخلف الطرف التزاموليس من شأن ذلك أن يؤثر على  الطلب. اخطار
ذاو  المادة. هذه من 2للفقرة  وفقا  المصاريف  المقدمة من الدفعة حصته من  هذه سداد يتمّ  لم ا 

 34للمادة  جراءات )وفقا  اإل هاءتإن يعلن أن العام لألمين يجوز دة،المحدّ  المهلة خالل الحصة
 أخرى. دعوىالحقا  في  الطلباتذات  رفع من األطراف يمنع ال هذاو  (.4لفقرة ا
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 هذه من 2 و 1بالفقرتين  عمال   السدادب التزاماتهب عن الوفاء األطراف أحد فتخلّ  إذا  (4)

 التحكيم، لهيئة المادة، هذه من 3بالفقرة  عمال   هذه الحصة اآلخر الطرف سّدد واذا المادة،
 أو حكم   السداد فيعن المتخلف  الطرف أمرت أن ،بالسداد الملتزم رفالط طلب على بناء  
 بنظرهـا إختصاص ودحد في وذلك سدادبال القائم لطرفل لتسديدبامناسب  آخر إجراء بأي

 النهائي التوزيع تحديدب وواجبها التحكيم هيئة سلطة على يؤثر شأن هذا أنليس من و  .النزاع
 .  37للمادة  وفقا للمصاريف

 
 اإلجراء فإن ،المصاريف المقدمة من الدفعة دفعة اضافية من العام األمين رقرَّ  ذاإ  (5)

 سداد يتمّ  حتىو  القياس.ب طبقني المادة هذه من 4إلى  1 الفقرات في المبين النحو على
 النظر في – المبدأ حيث من – لهيئة التحكيم يجوز ال المصاريف من المقدمة الدفعة

 .المصاريف من مقدمةال دفعةال أو لزيادةا إلى تأدّ  الطلبات التي
 

 جراءات لإل اإلضافية من المصاريف مقدمة دفعة
     43 المادة

 
 على تؤثر أن شأنها من إجرائية خطواتضرورة  في اتخاذ  التحكيم هيئة رأت إذا  (1)

 لمحاضر خطيتفريغ  الحصول على أو والمترجمين الخبراء تعيين مثل ،المصاريف
 هيئةعلى  ،الشفهية االستماع جلسة نقل أو لموقع م بإجراءات المعاينةالقيا أوالجلسات 

 .المحتملة المصاريفمن أجل تغطية هذه  الالزمة التدابير واتخاذ العام األمين إعالم التحكيم
 
فقط  المادة هذه من 1الفقرة  في عليها المنصوص اإلجراءات اتخاذ التحكيم لهيئة يجوز  (2)

 المحتملة. لمصاريفل ةالكافي تغطيةوجود ال حال
 
 اإلجراءات من في تنشأ قد التي  - وجدت إن - العواقب دتحد   أن التحكيم هيئة على  (3)

 .المادة لهذه وفقا   المطلوبة المصاريف من المقدمة الدفعةسداد  عدم
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 1الفقرة  في إليها المشار اإلجرائية الخطواتب المتعلقة األوامر جميع التحكيم هيئة تأخذ  (4)
 األطراف. حسابلو  لمصلحة المادة هذه من
 

  وحساب مصاريف اإلجراءاتتفاصيل 
 44 المادة

 
 التالي: من اإلجراءات مصاريف تتألف (1)
 

 ةمضاف ةقيم أي ذلك في بما مالمحكَّ  أتعابو التحكيم مركز ل اإلدارية المصاريف 1.1
 ةخدم وتكاليف واإلقامة، ،لمحكمينا سفر تكاليف والنفقات )مثل بها، ضريبة معمولل

 إلى إضافة المحكمة(؛ كاتب أتعابو  واإليجار االتصاالت
 

 ؛التي تكبدتها األطراف عن تمثيلها القانوني  أي الطرف مصاريف 1.2
 

 .1الفقرة  43المادة  في الواردة تلك والسيما بالتحكيم تتعلق أخرى نفقات 1.3
 
 جدول أساس على المحكمين أتعابو  اإلدارية المصاريف حسابب العام األمين يقوم  (2)

 نهاية في نفقاتال مع المصاريف هذه ددحّ يو . لقيمة النزاع اوفق   (3)الملحق  المصاريف
 المادة(. هذه من 1.1 اإلجراءات )الفقرة

 

 من 1.3و 1.2 الفقرتين في المبينة األخرى والنفقات المصاريف تحديد التحكيم هيئة تتولىو 
 (.37)المادة  حكمال في المادة هذه
 
قدمت ما  إذا األطراف عّما حّدده أن يحيد العام لألمين يجوز نزاع،ال قيمة تحديد عندو   (3)

يم طلب طرف  بأقّل من قيمته أو إذا لم يتّم قد تمَّ تقيّ  كان إذا أو طلب جزئي فقطاألطراف 
 أي قيمة. تحديد
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 اإلدارية المصاريف قيمة زيادة بالتحكيم، يتم طرفين معنيين من أكثر كلهنا كان إذا  (4)
 اهأقص حدّ  إلى ،إضافي طرف لكل %10بنسبة  3الملحق  في المدرجة مينالمحك وأتعاب

50%. 
 
 أشخاص ضمّ  وطلبات للطلبات المقابلة المحكمين أتعابو  اإلدارية المصاريف تحسب  (5)

 األطراف. قبل من منفصل بشكل دوتسدّ  العام األمين قبل من الدعوى بيان مع ثالثة
 
 تحسب الطلبات الرئيسية، ضد مقاصةال بطريقة أثيرت التي للطلبات بالنسبة  (6)

ى من ؤدتوقع ان ي  في حدود ما ي   منفصل بشكل دوتسدّ  المحكمين أتعابو  اإلداريةالمصاريف 
 أعمال اضافية.

 
 مجموعيساوي  و .المنفردين لمحكمينبا تتعلق 3الملحق  في المدرجة المحكمين أتعاب  (7)

 الدعاوى إطار فيو  .منفردال ممحكال أتعاب معدل ونصف مرتين المحكمين لجنة من أتعاب
 المحكمين( حتى من لجنة /واحد المحكمين )محكم أتعاب زيادة العام لألمين يجوز ة،المعقدّ 
30%. 
 
 حكاماأل مثل والمؤقتة الجزئية القرارات جميع 3المرفق  في المدرجة المصاريف تشمل  (8)

 وامراألو  الخبراء، في بالطعن المتعلقة والقرارات جزئيةحكام الاألو  االختصاصب المتعلقة
 ضافيةاإل اإلجرائية الخطوات ذلك في بما األخرى والقرارات التدابيرو  المؤقتة أو التحفظية
 جرائية.اإل وامراألو  اإلبطال جراءاتالمتعلقة بإ

 
 المحكمين أتعابو  اإلدارية المصاريف حساب في االعتبارب قيمة النزاع تخفيض يؤخذ  (9)

 التحكيم. هيئة إلى فالمل إحالة قبل تمّ  إذا فقط
 
 المحكمين أتعابأن يخفض  العاملألمين  ،ربك  على نحو م   اإلجراءاتإنتهت  إذا  (10)

 هاء اإلجراءات.تإن فيها تم التي مرحلةللبالنظر  مناسبة يراها الي بالطريقة
 
 .الفعلي النفاقل وفقا   نفقاتال دتحد    (11)
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 قد التي ةالمضاف ةيمالق ةضريب تشمل ال 3الملحق  في المدرجة المصاريفان   (12)
 األمين العام علمواي   أن للضريبة يخضعون المحكمين الذين على .مالمحكّ  أتعاب على طبقت

 الضريبة.لهذه  المرتقبة بالقيمة قبول تفويضهم عند

 أحكام متنوعة

 لاإلجراء المعجّ 
   45 المادة

 
 اتفاق في ها األطرافأدرج إذا لةالمعجّ  جراءاتاإلب قةالمتعلّ  التكميلية القواعد نطبقتَ   (1)

 سيرال على  األطراف ويتعين أن يتفق  تطبيقها. على بعد فيما وافقاتّ  إذا أو التحكيم
 الدعوى. بيان على الرد تاريخ تقديم اأقصاه في مهلة لةالمعجّ  اإلجراءاتب
 
 لقواعد العامة األحكام قتطبّ  ذلك، خالف على لةالمعجّ  االجراءات قواعد لم تنّص  ما  (2)

 التالية: التعديالت مع فييّنا
 
 خمسة عشر إلى 42لمادة ا وفق المصاريف من المقدمة الدفعة تسديد مهلة تخّفض  (3)

 يوما.
 
 الرد لتقديم ةدمحدّ تلك ال أقصاها مهلةفي  ةالمقاصّ  أو طلبات المقابلة الطلباتم تقدَّ   (4)

 الدعوى. بيان على
 
 لجنة  على األطراف اتفق إذا إاّل  فردمن ممحكَّ  بواسطة لةالمعجّ  اإلجراءات تتمّ  أن يجب (5)

 المحكمين. من
 
 تسمية األطراف على يتعين منفرد، ممحكَّ  بواسطةسيتم  النزاعفي  فصلال حيث يتمّ   (6)

 األمين من الطلب هذا مثل إستالم من يوما   خمسة عشر مهلة فيبشكل مشترك  منفرد ممحكّ 
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م ن المجلس المحكّ ، يعي  مهلة هذهخالل  منفرد محكَّم ةواذا اخفق االطراف في تسمي العام.
 .منفردال

 
 المحتكم تسمية على وجب ،مينمحكّ ال من لجنة قبل من النزاع في الفصل يتمّ  حيث  (7)

 منمهلة خمسة عشر يوما   في ممحكّ  تسمية المحتكم ضده على، و الدعوى بيان في محكَّم
 قبل من يتهمتسم تم الذين مينالمحكّ  على يجب العام. األمين من الطلب استالم تاريخ

 األمين من طلبال استالم تاريخ من يوما  خمسة عشر  غضون في رئيس تسمية األطراف
ذاو  العام.  .محّكم ال بتعيين المجلس يقوم ، مهلةال هذه خالل محّكم تسمية مّ تت لم ا 

 
 الملف إحالة تاريخ من أشهر ستة غضون في نهائيالحكم ال التحكيم هيئة تصدر  (8)
  -اقتضت الضرورة إذا - العام لألمين يجوزو  .بكرم   بشكل اإلجراءات هاءتإن يتم لم ما ،اهيال

 مهلةتجاوز  يؤديال و  التحكيم. هيئة من بمسبّ  طلب على بناء مهلة تلقائيا  أوال تمديد
 .التحكيم هيئة عدم إختصاصالى  أو باطل التحكيم اتفاق جعل إلىإصدار الحكم 

 
 في النهائي حكمإصدار ال من التحكيم يئةه تمّكن التحكيم بطريقة يدار أن يجب  (9)

 هيئة رتقرّ  لم ، ماالتالية األحكام تطبقو . اليها إحالة الملف تاريخ من أشهر ستة غضون
 :ذلك خالف التحكيم

 

 خطية مذكرة األطراف يتبادل الدعوى، بيان على والردّ  الدعوى بيان تقديم بعد   9.1
 ؛واحدة فقط ىاخر 

 

 وترفق الخطيةمذكراتها  في الواقعية الحجج لك تذكر أن األطراف على يجب  9.2
 ؛الخطيةالمذكرات  مع الخطية األدلة جميع

 

 ،ذلك ضروريا   التحكيم هيئة تأعتبر  إذا أو طرف قبل من المطلوب الحدّ  إلى  9.3
 األدلة جميع إلى فيها تتطرق واحدةهية ماع شفتسا جلسة عقد التحكيم هيئة تتولى
 و ؛ةالقانوني المسائل وجميعهية الشف

 

 .اإلستماع الشفهية جلسة بعد خطية مذكرات تقديم يجوز ال  9.4
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 المسؤولية من االعفاء
 46 المادة

 
 االقتصادية والغرفة وأعضائه والمجلس العام األمين ونائب العام واألمين المحكمينيعفى 

 يتعلق فيما فعل عن امتناع أو فعل أيعن  من المسؤولية وموظفيها النمساوية االتحادية
 .قانونا   ابه المسموحفي الحدود  التحكيمب
 

 انتقالية أحكام
  47 المادة

 
 الدعوى بيانتقديم  تمّ  التي اإلجراءات جميع على فييّنا قواعد  من النسخة هذه أحكام تسري

 .2013يونيو  30 بعد هافي
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 ملحق

 النموذجي البند
 1 ملحق

 
 المتعلقةتلك  في بما العقد بهذا تتعلقالتي  أو عن الناشئة الطلبات أول جميع النزاعات فصَ ت  

 التحكيم لمركز التابعة التحكيم قواعدوفقا  ل نهائيا   هبطالن أو فسخه ،به اإلخالل ،بصحته
 أو واحدم بواسطة محكّ ( فييّنا )قواعد فييّنا في النمساوية االتحادية االقتصادية للغرفة الدولي
 كورة.المذ للقواعد وفقا تعيينهم يتمّ  محكمين ثالثة

 

 مكنة:الم   التكميلية االتفاقات
 

 لتطبيق؛ا واجبة لةالمعجّ  باإلجراءات المتعلقة األحكام (1)
 

 ؛ثالثة( أو واحد) ……… هو عدد المحكمين  (2)
 

 *؛ .............. هو النزاعموضوع  علىواجب التطبيق  القانون (3)
 

 ...……………هي إجراءات التحكيم في المستخدمة اللغة (4)
 

 مجلسلل الداخلية القواعد
 2 ملحق

 
 .الرئيس نواب أحدبرئاسة  أو وبرئاسته الرئيس قبل من المجلس اجتماعات عقدت    (1)
 

                                                           
*

   للبضائع الدولي البيع عقود بشأن المتحدة األمم اتفاقية استبعاد أو تطبيق إمكانية إلى النظر يمكن السياق، هذا في

– 1980. 
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ا يتمّ  قدو  أعضائه. ثلث من أكثر حضر إذا إنعقاد المجلستحقق نصاب ي  (2)  أيض 
 كونفرنس( )الفيديو المرئية المؤتمراتبواسطة  أو الهاتف عبر المشاركة خالل من الحضور
 اإلنترنت. عبر وكذلك

 
ذاو  التصويت. حق لهم الذين الحاضرين األعضاء أغلبيةب القرارات المجلس يتخذ  (3)  كان ا 

    مرجحا . الرئيس كون صوتي األصوات، تعادل في هناك
 
 بحسب قدم العضو األ الرئيس مهام ىيتول ، امهامهم ممارسة من الرئيس نائبا نعم   إذا  (4)

الّ ، منصبه تولي مدة طول  أداء مجلسالب العضوية مدة في قدماأل الرئيس نائب تولى وا 
 .مهامال
 
 تحكيم أي في كانت صفة أيب  شاركوا الذين يشاركون أو المجلس ألعضاء يجوز ال  (5)

 في األشكال من شكل بأي مشاركين أو حاضرين يكونوا أن مركز التحكيم قبل من مدار
 القانوني النصاب على ذلك وال يؤثر .إجراءات هذا التحكيمب قةالمتعلّ  القرارات أو المناقشات
 للمجلس.

 
 تقديم الرئيس على نيتعيَّ   الحالة ، وفي هذهالمراسلة طريق عن قراراتإتخاذ الب يسمح  (6)

 3و  2تين الماد قطبنتو  .خطيا  لتصويت ل زمنيةمهلة وتحديد  األعضاء إلى خطي مقترح
 .خطيال االقتراح بشأن اجتماع عقد طلب في الحق عضو كللو  .القياسب الملحق هذا من
 
  قراراته. إليها تستند التي األسباب ذكرب ا  ملزم المجلسليس  (7)
 

 المصاريف جدول
 3 ملحق

 
 1يورو 1,500 التسجيل مصاريف

 



 
 

2013فيينّا  قواعد | 44 
 

اإلدارية المصاريف
2

 
 

 
 

 
 
 
 

 3المنفرد  المحكم أتعاب
 

 قيمة النزاع باليورو المعدل باليورو
 من الى 

 0 100,000 %6الحد األدنى  3,000
 100,001 200,000 6,000% + 3.00لمبلغ ما فوق  100,000

 قيمة النزاع باليورو المعدل باليورو

 من الى 
1,500 100,000 0 

 100,001 200,000 3,000% + 1.875لمبلغ ما فوق  100,000

 200,001 500,000 4,875% + 1.250لمبلغ ما فوق  200,000

 500,001 1,000,000 8,625%+  0.875لمبلغ ما فوق  500,000

 1,000,001 2,000,000 13,000% + 0.500لمبلغ ما فوق  1,000,000

 2,000,001 5,000,000 18,000% + 0.125لمبلغ ما فوق  2,000,000

 5,000,001 10,000,000 21,750+ % 0.063لمبلغ ما فوق  5,000,000

يورو  24,900% + 0.013لمبلغ ما فوق  10,000,000
 الحد األقصى 35,100

 ما فوق 10,000,000
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 200,001 500,000 9,000% + 2.50لمبلغ ما فوق  200,000
 500,001 1,000,000 16,500% + 2.00لمبلغ ما فوق  500,000
 1,000,001 2,000,000 26,500% + 1.00لمبلغ ما فوق  1,000,000
 2,000,001 5,000,000 36,500% + 0.60لمبلغ ما فوق  2,000,000
 5,000,001 10,000,000 54,500% + 0.40ما فوق  لمبلغ 5,000,000
 10,000,000 20,000,000 74,500% + 0.20لمبلغ ما فوق  10,000,000
 20,000,001 100,000,000 94,500% + 0.10لمبلغ ما فوق  20,000,000
 ما فوق  100,000,000 174,500% + 0.01لمبلغ ما فوق  100,000,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7فقرة  44المادة أنظر 3| 2 فقرة 4 المادةأنظر 2|  10لمادة ا أنظر1 
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 تعيين كسلطةفييّنا مركز 
 4 ملحق

 
 قابلة غير رسوم سداد الطلب ممقدّ  على يجب تعيين، سلطةك فييّنا مركز إلى تّم اللجوء إذا

 الرسم هذاسداد  بعدفقط  طلبال معالجة تمّ تو طلب.  لكل يورو 2000 بمبلغ لالسترداد
 .كامال  

 

 المصالحة قواعد
     5 ملحق

 
 إجراءات تجري أن يمكن ،النزاع موضوع في اختصاص فييّنامركز ن لحيث يكو  (1)

 صحيح. تحكيم اتفاقوجود  يشترط الو  .األطراف أحد طلب على بناء مصالحة
 
 دعوة ةاألخير  علىو  .العامة األمانة معالمصالحة  إجراءات في البدء طلب ودعي    (2)

ذاو  الطلب. رإخطاتاريخ  من يوماثالثين  غضون في للتعليق مو الخص األطراف أو الطرف  ا 
 تعتبر ،ةالمحّدد المهلة بحلول يقّدم جوابا   لم أو المصالحة إجراءات في المشاركة طرف رفض
 . ناجحة غير لحةاالمص

 
 المجلس على يتعين المصالحة، إلى اللجوء المقابلة األطراف أو الطرف عند قبول  (3)

 أن لألطراف يجوزو  .المصلح ليتولى منصب مؤهل آخر شخص أي أو ضائهأع أحد تسمية
 عقديو  األطراف من المقدمة الوثائق بدراسة األخير يقوم هذاو  .المصلح على أيضا يتفقوا
 للنزاع. ودياللحّل ل مقترحات تقديمول نزاعال لمناقشة شفهية إستماع جلسة

 
 والمصلح. األطراف من عتوقَّ  وثيقة في ذلك صياغة يتمّ  ،إتفاق إلى التوصل تمّ  إذا  (4)
 على يتعين صحيح، تحكيم إتفاق وجود حال وفي األطراف جميع من طلب على بناء  و 
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 شكل في االتفاق ليسجّ  المنفرد أن المحكم علىو  .المصلح كمحكم منفرد تعيين المجلس
 رافطلبت األط إذا عليها فقمتّ ال شروطالبرضائي  حكم تحكيم في شكل أو تحكيم تسوية
 .ذلك

 
 ملزمة تكون األطراف ال المصالحة غير ناجحة. تعتبر اتفاق، إلى التوصل يتم لم إذا  (5)

 تعيين يمكن الو  المصالحة. إجراءات أثناء بها أدلت التي بالتصريحاتفي أي تحكيم الحق، 
 الملحق. هذا من 4المادة  في الواردة للشروط وفقا   إالّ  الحق تحكيم في كمحكمّ  المصلح

 
 نةالمبيّ  للشروط وفقا   المصلح خدماتو  المصالحة إجراءات مصاريف العام األمين دحد  ي  (6)

على  التحكيم على قةالمطبّ  مصاريفال من مناسبة حصة شكلب الملحق هذا من 4المادة  في
 من المقدمة الدفعة على ذاته األمر وينطبق (.فييّنا قواعد 44النزاع )المادة  قيمة أساس

 (.فييّنا قواعد 42 العام )المادة من األمين دهايحد التيالمصاريف 
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  (VIAC) للتحكيم التابع للغرفة االقتصادية االتحادية النمساوية فييّنا الدولي مركز
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