” التحكيم الدولي :ماهي المزالق الجوهرية التّي يجب
تجنبّها؟“
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تاريــخ غرفــة التجـــارة الدوليـــة وأهدافهـا

ست غرفة التجارة الدولية سنة  ۱۹۱۹على إثر ال ّدمار الذّي خلفته
• تأس ّ
سسو غرفة التجارة الدولية أنفسهم بـ
الحرب العالمية األولى .يلّقب مؤ ّ
أن بتشجيعهم لإلقتصاد الدولي سيمكن توطيد
”ت ّجار السالّم“ ويعتبرون ّّ
العالقات األخويّة بين الشعوب.
سسة محايدة،
• غرفة التجارة الدولية هي منظ ّمة غير حكومية .هي مؤ ّ
مستقلّة وتمثّل الناطق بآسم المجتمع اإلقتصادي.
تهت ّّم غرفة التجارة الدولية في مختلف المسائل التّي تؤثّر على العالقات
التجارية :التغيّر المناخي ،مؤتمر الدوحة ،حماية الملكية الفكرية،
التص ّدي لظاهرة التقليد والفساد.
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• منذ بداية وضع حجر أساس غرفة التجارة الدولية ،كان وال يزال
من أه ّّم فلسفات هذه األخيرة اإلعتقاد ّ
أنّ الطريقة الناجعة لف ّّ
ض
النزاعات تع ّّد أساسية لتسيير التجارة.
ست غرفة التجارة الدولية هيئة دولية للتحكيم لتتولّى
سنة  ،۱۹٢٣أس ّ
فض النزاعات الدولية.
عمليّة تسيير ّّ
ومنذ ذلك الحين ،قامت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية
بإدارة أكثر من  ۱٧٠٠٠مسألة تحكيمية من مختلف أرجاء العالم.
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لفض النزاعات ذات الطابع الدولي؟
لماذا يتّم اللّجوء إلى التحكيم كوسيلة
ّ
• قراراتّنهائية
• اإلعتراف الدوليّبقراراتّالتحكيم
• الحياد

صصّالمحكميّن
• تخ ّ
سرعةّوالنجاعة
• ال ّ
• السريّة
لفض النزاعات
التحكيم مقارنة بوسائل أخرى
ّ
* الوسائـلّالبديلـةّلحـ ّلّالنـزاعاتّ
* المعاينـــة
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المسائل الجوهرية والمزالق المعهودة عند صياغة شروط التحكيم

ماهي المسائل التّي يجب النّظر فيها في ك ّل شرط تحكيم
ساتي؟
هل يجب إختيار التحكيم
الحر أو المؤس ّ
ّ
ساتي:
• مزايا التحكيم المؤس ّ
• دقّة الصياغـة
• مراعاة لألساسيّات
• ال يتطلّب اللّجوء إلى المحاكم
• مراقبة المصاريف
• خبرة المحكميّن
• الحرص على تق ّدم سير إجراءات التحكيم
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• خدمــات هيئة التحكيم التّابعة لغرفة التّجارة الدوليّة
عندماّيتّطلبّاألمرّتستطيعّهيئةّالتحكيمّالتابعةّلغرفةّالتجارةّالدوليةّالقيامّبـ:
 )۱تحديدّماّإذاّكانّهناكّإتّفاق مبدئيّعلىّالتحكيم
تقررّعددّالمحكميّن
ّ )٢
 )٣تعيينّالمحكميّن
 )٤تنظرّفيّالتجريحّفيّالمحكميّن
 )٥تتأك ّدّإذاّماّكانّالمحكميّنّيقومونّبإجراءاتّالتحكيمّمعّماّيتطابقّوقواعدّغرفةّ
التجارةّالدوليةّوإستبدالهم إذاّماّتطلّبّاألمرّذلك
 )٦تحديدّمكانّالتحكيم
 )٧تحديدّوتعديلّاآلجالّالزمنية
 )٨تحديدّأتعابّومصاريفّالمحك ّمين
 )۹التدقيقّفيّاألحكام

الخصائص المميّـزة لتحكيم غرفة التجارة الدوليّة
•
•
•
•

طريقة تعيين غرفة التجارة الدولية للمحكميّن
مراقبة إجراء التحكيم من طرف هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية وأمانتها العا ّمة
مراقبة مختلف الجوانب الماليّة المتعلّقة بالقضيّة التحكيمية
ال ّدراسة المسبقّة لألحكام

مجـــال شــــرط التحكيــــــم
الخاص بغرفة التجارة الدوليّة
نموذج شرط التحكيم
ّ
” جميع الخالفات التّي تنشأ أو التّي لها عالقة بهذا العقد يت ّم حسمها
نهائيا وفقا لنظام التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية بواسطة محك ّم
أو ع ّدة محكميّن يتّم تعيينهم طبقا لهذا النظام“.
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المصطالحـــات
• ”مطالبة التحكيم“” ،اإلختالفات“ و”النزاعات“ :تمنح إختصاصا أوسع
للمحكميّن لتشمل كذلك طلبات التحكيم التّي تخرج من اإلطار التعاقدي.
• ”الناشئة عن“ :عادة ما يشمل هذا اللّفظ جميع طلبات التحكيم الت ّي يمكن
أن تخضع للتحكيم.
• ”الناشئة بموجب“ :ظ ّل هذا اللّفظ ذا نطاق ضيّق لنفي النزاعات الخارجة
عن إطار العقد .لكنّه أصبح اآلن يؤ ّدي نفس المعنى على األق ّل في العقود
ذات الطابع الدولي.
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 ”على عالقة بـ“ يتّم تأويل هذا اللّفظ حاليّا تأويال واسعا حيث يشملطلبات التحكيم التّي تتعلّق بالعقد وتعديله.
 ”بالتطابق مع“ و”بالنظر إلى“ عموما ما تعطي هذه األلفاظ تأويالواسعا.
لتجنّب النزاعات التّي من شأنها أن تنشأ الحقا يجب أن يتّم التنصيص
على ّ
أن محكمة التحكيم مختّصةٌ فيما يتعلّق بوجود ص ّحة أو إنهاء
العقد.
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في حال تواجد أكثر من طرفين أو أكثر من عقد تحكيم (تعدّد االطراف ،تعدّد
العقود)
يتوجب اإلنتباه لـ:
ّ
• تعيين هيئة التحكيم

• ض ّم وت ّدخل الطرف الثالث
• توافق شروط التحكيم (قضايا التحكيم ذات العقود المتع ّددة)
• إمكانية جمع القضايا (قضايا التحكيم ذات العقود المتع ّددة)
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المحك ّمــــون

 كم عدد المحكميّن؟ي مح ّكم؟
 أ ّ ما هي طريقة التعيين؟نموذج شرط التحكيم التابع لغرفة التجارة الدوليّة
” جميع الخالفات التّي تنشأ أو التّي لها عالقة بهذا العقد يتّم حسمها نهائيا وفقا
لنظام التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية بواسطة محك ّم أو ع ّدة محكميّن يتّم
تعيينهم طبقا لهذا النظام“.
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القانون اإلجرائي ،مكان التحكيم وتدّخل القضاء
 ما هو القانون الذّي يحكم إجراءات التحكيم؟الخاص بمكان التحكيم
 القانونّ
 كيف يمكن إختيار مكان التحكيم؟* هل مكان التحكيم يش ّجع التحكيم؟
* ماهو مدى مساندة ومراقبة أو ت ّدخل القضاء؟
* هل من الضروري أن يكون مكان التحكيم دولة عضو في إتفاقيّة
نيويورك ()۱۹٥٨
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اإلعتبارات العمليّـــة
 هل المحك ّمون ذو مؤهالّت جيّدة؟مقر مناسب إلجراءات التحكيم؟
 هل سيت ّم إيجاد ّ -أين يوجد الشهود والوثائق؟

 -هل من المحتمل أن تكون المصاريف باهظة؟

القواعد التّي ّ
تنظم التحكيم
• ما هي قواعد التحكيم التّي يجب أن أختارها ،إن ُوجدت؟
• هل يجب أن أصيغ بنفسي قواعد التحكيم؟
• ماذا لو ّ
أن األطراف إختاروا التحكيم دون تحديد قواعده؟
• ماذا فيما يتعلّق بالمصاريف؟
يتوجب على األطراف وضع جدول زمني أو آجال زمنية؟
• هل ّ
صة باإلجراءات؟
• هل يحتاج األطراف إلى إختيار لغة خا ّ

15

صياغة شروط التحكيم :أمثلة من بعض قضايا التحكيم التّابعة لغرفة التجارة
الدوليّة
ماهي أسباب الصياغة الرديئة؟

المحررين
قلّة خبرةّ
المشاكل المتعلّقة بالترجمة أولغة التحكيمإستعمال صيغة من صيغ العقود التّي ال تتماشى وخاصيّة موضوع العقدتزايد تعقّد المعامالت التجارية الدوليّة وتزايد حاالت تع ّدد األطراف من جهةوالعقود من جهة أخرى.

ق الطرفان على التحكيم
هل إتف ّ

questidddddddddddonnn
تنص على إختصاص القضاء والتحكيم معا
الحاالت التّيّ
لفض النزاعات بطريقة متضاربة
تنص على التحكيم ووسائل أخرى
الحاالت التّيّ
ّ
-الحاالت التّي تجعل التحكيم إختياريا

تنص على إختصاص القضاء والتحكيم معا
الحاالت التّي
ّ
التنازع الناتج عن صياغة رديئة:

Cases
providing
for
both
state
court
” )۱قواعد المصالحة والتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية .بالرغم من من
jurisdiction and arbitration:
إحتواء نفس العقد على شرط تحكيمي تحت عنوان ”المحكمة المختّصة “ ينّص
ّ
أي نزاع ينشأ ضمن أو خارج إطار العقد يجب أن يقع حلّه من قبل محكمة
أن ” ّ
صة
البائع ،غير أنّه يح ّ
ق للبائع إتّخاذ اإلجراءات القانونية في المحكمة الخا ّ
بالمشتري“

” )٢ك ّل النزاعات يقع حلّها بصفة نهائية من طرف المحكمة مع ما يتوافق
وقواعد التحكيم ،ويكون ذلك في مكان إقامة المدّعي“.

لم يقم الم ّدعى عليه باإلجابة أو المشاركة ،فآتخذّت غرفة التّجارة الدولية قرارا
إيجابيا (البند  ،))٢( ٦وترسل المسألة إلى محكمة التحكيم.
في نفس الوقت ،ح ّددت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدوليّة مدينة إقامة
الم ّدعي كمكان للتحكيم.

 )٣ينّص شرط تحكيمي ّ
أن النزاعات يجب أن يتّم حلّها عبر التحكيم بباريس،
صة بغرفة التجارة الدولية للتحكيم بباريس.
فرنسا وفقا للقواعد الخا ّ
يتوجب ف ّ
ضه بموجب اإلختصاص
أي نزاع
ّ
كذلك ينّص نفس الشرط على ما يليّ ” :
الحصري للمحاكم الفرنسية ويجب تطبيق القانون الفرنسي .من المثير لإلهتمام
وأنّه في هذه الحالة ،إعترض الم ّدعى عليهم على هذا التخصيص اآلنف ذكره،
التطرق إلى مسألة اإلختصاص من قبل محكمة التحكيم.
لكنّهم طالبوا أن يتّم
ّ
أقرت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بمواصلة إجراءات النزاع.
ّ

تنازع اإلختصاص الناتج عن إعتماد شروط عقود نموذجية
في إحدى الحاالت ،نّص شرط التحكيم على ما يلي:
” تختّص المحكمة بجميع النزاعات الناشئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في
الراجع لها مكان
إطار العالقة التعاقدية ويكون ذلك لدى المحكمة المخت ّ
صة ّ
المعاملة التجارية للمدعّى عليه“.

وعلى إثر ذلك نّص اإلتّفاق ّ
تنص على شرط
أن ” عقود الفيديك »  « FIDICالتّي
ّ
ّ
يتجزأ من اإلتّفاق“
تحكيم غرفة التجارة الدوليّة يشك ّل جزءا ال

تنازع اإلختصاص في إطار القضايا التحكيمية متعدّدة العقود
في إطار قضيّة تحكيميّة متعدّدة العقود ،قدّم المدّعي طلب التحكيم إعتمادا على عقدين .يفيد العقد
األول ّ
صة.
صة ،في حين يجعل العقد الثاني غرفة التجارة الدولية مخت ّ
أن المحاكم المكسيكية مخت ّ
ّ

يعترض الم ّدعى عليهم على ح ّل النزاع الناشب من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة
التّجارة الدولية .وبالتاّلي غيّر الم ّدعي طلب التحكيم وح ّدد ّ
أن طلبات التحكيم تعتمد

فقط على اإلتّفاق الذّي يشمل شرط التحكيم التابع لغرفة التجارة الدوليّة .وقد قضت
محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدوليّة النزاع القائم بأن أحالته لمحكمة التحكيم
ي شرط تحكيمي يتعيّن إعتماده.
حتّى
ّ
تقرر هذه األخيرة أ ّ

في نزاع آخر جمع أطرافا من الواليات المتح ّدة األمريكية والفيليبين في
إطار عالقة تعاقدية تعتمد على سلسلة من الوثائق التّي منحت
اإلختصاص الحصري لمحاكم الفيليبين كما إحتوت كذلك على تعديل
يشمل الفيديك »  « FIDICويمنح اإلختصاص التحكيمي لغرفة التجارة
الدوليّة.

فض النزاع
المسائل التّي تحيل إلى التحكيم وأشكال أخرى من ّ
بطريقة مضادّة
نص الشرط التحكيمي ما يلي:
 )۱في قضيّة برازيليةّ ،
ّ
يتفق األطراف على إيجاد ح ّل بواسطة اللّجوء
ضه،
سر ف ّ
” في حال نشوب نزاع يتع ّ
إلى وسيط /مح ّكم يقع إختياره من قبل المحكمة الدولية للتحكيم بباريس – فرنسا حيث
يقع العمل بموجب قواعد المحكمة الدوليّة للتحكيم بباريس – فرنسا“
في هذه الحالة ،إحتّج الم ّدعى عليه ّ
بأن اإلتّفاق ال يفرض إحالة النزاعات على التحكيم
وأخذ الشرط الذّي يشير إلى الوسيط /المح ّكم .في هذه الحالة تترك محكمة غرفة
التجارة الدولية المسألة لمحكمة التحكيم لتحديد نيّة األطراف عند صياغة هذا العقد.

ينص شرط تحكيمي آخر ّ
أن:
ّ -

ي سبب من األسباب وساطة طرف ثالث للتحكيم ،يقع
” إذا تطلّب األمر أل ّالرجوع إلى قواعد تحكيم غرفة التجارة الدوليّة كآلية دقيقة ويجب أن يكون مكان
ّ
التحكيم لندن – آنكلترا“.
 في مسالة أخرى ينّص الشرط التحكيمي أنّه يتو ّجب على األطراف عرضفض النزاع ،وجب اللّجوء للمحاكم المكسيكية.
نزاعهم على التحكيم ،وإذا لم يقع ّ
ضح هذه الحالة مدى سوء فهم األطراف لمعنى التحكيم حيث أنّهم
بالتاّلي تو ّ
يعتبرونه شكال من أشكال الوساطة أو المصالحة التّي تسبق اللّجوء للمحكمة.

في إحدى الحاالت ينّص شرط التحكيم على مايلي:
” يجب إحالة النزاعات إلى الوساطة وفقا لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية
بباريس .يجب أن تشتمل محكمة التحكيم على ثالثة ممثّلين يقع ترشيحهم على النّحو
التّالي :يتو ّجب على ك ّل من الشركاء المتعاقدين ترشيح أحد وسطائه الذّي سيقوم هو
بدوره بترشيح الوسيط الثالث .تعطي محكمة التحكيم أحكامها بموجب أغلبية
مقر محكمة التحكيم“.
األصوات .تع ّد باريس ّ

الحاالت التّي يمكن من خاللها إضفاء صبغة إختيارية على التحكيم
أي نزاع ،يتع ّهد
”في حال نشوب ّ
النزاع بطريقة وديّة .غير أنّه
دعوى فيما يتعلّق بهذا العقد
التحكيم“.

للتوصل إلى ح ّل
األطراف ببذل الجهد المناسب ّ
سر تسوية النزاع ينشأ خالف أو
في حال تع ّ
الذّي يمكن أن يقع ف ّ
ضه نهائيا عن طريق

أن لغة شرط التحكيم أشارت إلى ّ
ق ّدم الم ّدعى عليه إعتراضات متح ّججا ّ
أن
لفض نزاعاتهم.
األطراف قد أبقوا على إمكانية اإلختيار ما بين التحكيم أو القضاء
ّ
باإلضافة إلى ذلك فإنّه توجد إجراءات جارية أمام المحكمة األمريكية.

يقر شرط تحكيم ما يلي:
 )٢في مسألة مماثلة ّ
” ك ّل النزاعات الناشئة فيما يتعلّق بهذا العقد يمكن ،بإتّفاق من األطراف،
عرضها على التحكيم وف ّ
ضها نهائيا بموجب قواعد المصالحة والتحكيم
التابعة لغرفة التجارة الدوليّة“.

 )٣في حالة أخرى ،ينّص شرط التحكيم على ما يلي:
قرر األطراف ّ
أي نزاع ناشئ متعلّق بالعقد وجب حلّه عن طريق
”في حال ّ
أن ّ
التحكيم“.

قررت المحكمة اإلتّحاديّة األمريكية ّ
أن الم ّدعى عليه غير مجبر
أمام القضاءّ ،
ّ
على قبول اللّجوء إلى التحكيم ّ
بحق فرض اللّجوء إلى
ألن الم ّدعي ال يتمتّع
التحكيم .وقضت المحكمة ّ
أن شرط التحكيم هو شرط إختياري.

نص عقد تحكيم باللّغة اإلنجليزية واإلسبانية على ما يلـــي:
ّ )٤

النسخة اإلسبانية” :ك ّل النزاعات الناشئة بموجب اإلتفاق المذكور يمكن تسويتها عن
طريق التحكيم“
النسخة اإلنجليزية “:ك ّل النزاعات الناشئة بموجب اإلتفاق المذكور ســيقع تسويتها
عن طريق التحكيم“
 )٥مسألة أخرى:
” المحكمة المختّ ّّصة في النزاعات الناشئة عن هذا العقد يجب أن تكون محكمة
الناحية ويكون ذلك في المسائل المتعلّقة بالخدمات المسندة من قبل الم ّدعى عليه.
صة بالخدمات من قبل المدّعي ،يجب أن تكون
أ ّما فيما يتعلّق بالنزاعات الخا ّ
صة في نزاعات البناء“.
محكمة تحكيم دوليّة مخت ّ

هل يوجد إتّفاق تحكيم بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية

 -عدم اإلستناد أو اإلستناد الخاطئ لغرفة التجارة الدولية

 -اإلستناد الخاطئ لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدوليّة

سات التحكيمية والقواعد
 -خلط بين المؤس ّ

غياب المرجعيّة أو اإلستناد الخاطئ لغرفة التجارة الدوليّة
في بعض الحاالت ورغم اإلستناد الخاطئ ،ال يعترض األطراف على اللّجوء إلى
نص شرط
إجراءات تحكيم غرفة التجارة الدوليّة ،فعلى سبيل المثال ،في حالة
ّ
التحكيم على ضرورة عرض النزاعات على ”محكمة التحكيم بباريس“ ،لم يبد
ي إعتراض.
األطراف أ ّ
لكن في حال وجود شرط تحكيم وقعت صياغته بطريقة غير دقيقة ،فغالبا ما يكون
محالّ لإلعتراض.
تقوم كذلك محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية بدراسة شرط التحكيم إذا لم يوجد
طرف مشارك.
حالة أخرى :يقع التحكيم في محكمة دولية بباريس /جنيف /لندن /الهاي.

نص شرط التحكيم على ّ
فض
أن النزاع ” يجب أن يُعرض ويُ ّ
 )۱في حالة أخرىّ ،
عن طريق التحكيم بمدينة نيويورك وفقا لقواعد غرفة التجارة الدوليّة“
مقر لغرفة تجارة بنيويورك
إعترض الم ّدعى عليه على اإلختصاص حيث أنّه ال ّ
لتسيير التحكيم .قبلت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدوليّة بالتخصيص
بموجب البند رقم .)٢(٦
 )٢في حالة أخرى ”ك ّل النزاعات يجب أن يقع حلّها في النهاية بموجب قواعد
المصالحة والتحكيم التابعة لغرفة التجارة األوروبية“.

 )٣ك ّل نزاع ينشأ عن هذا العقد يتّم حلّه بواسطة التحكيم بلندن كما يجب أن
يخضع للقانون واإلجراءات المعمول بها هناك .إعترض الم ّدعى عليهم محتجيّن
أنّه ال وجود إلتّفاق يستدعي إحالة النزاعات على غرفة التجارة الدولية.
قررت غرفة التجارة الدوليّة ّ
أن هذه المسالة ال يجب أن يتّم النظر فيها طبق البند
ّ
رقم  )٢(٦بطريقة سلبية.
تنص على”غرفة التجارة الدوليّة بباريس“ أو
 )٤يمكن لشروط التحكيم أن
ّ
نص األطراف على
” ،ICCباريس“ .في مثل هذه الحاالت ،ال يمكن التيّقن هل ّ
سة أو لتحديد مكان التحكيم .في هذه الحالة ،يتمثّل دور
باريس لتعريف المؤس ّ
غرفة التجارة الدولية في طلب مالحظات األطراف .إذا أك ّد أحد األطراف ّ
أن
مقر التحكيم ،عموما ما تقوم غرفة
غاية
المحررين تتمثّل في جعل باريس ّ
ّ
التجارة الدولية بتحديد باريس كمكان للتحكيم.

اإلستناد الخاطئ لقواعد غرفة التجارة الدولية
)۱
)٢

)٣
)٤

ينّص شرط تحكيمي أنّه يجب على األطراف إحالة نزاعاتهم إلى ”قواعد
التوفيق والتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدوليّة بجنيف“.
ينّص شرط تحكيمي آخر ّ
أن التحكيم يجب أن يتّم ” بموجب قواعد التوفيق
والتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية“.
في إحدى الحاالت ،يشير شرط التحكيم إلى ” قواعد غرفة التجارة
الدولية“ من دون إضفاء تدقيقات أخرى.
ينص شرط التحكيم ّ
أن ” ك ّل نزاع ناشب بموجب هذا
في إحدى الحاالت،
ّ
اإلتفاق يجب أن يتّم تسويته بعرضه على محك ّم وقع تعيينه وفقا ألحكام
التوفيق والتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية “...

سات
خلط بين قواعد التحكيم والمؤس ّ
” )۱يجب إحالة النزاعات إلى مركز التحكيم الدولي بسنغفورة وفقا لقواعد
التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدوليّة“...
 ...” )٢ك ّل من الطرفين يمكن له أن يحيل النزاع إلى تحكيم نهائي أو ملزم
بمركز التحكيم الدولي بالهونغ كونغ  ...حيث سيقع تطبيق قواعد غرفة
التجارة الدوليّة“
فض النزاعات ،يتّفق األطراف على اللّجوء إلى التحكيم إما ّ
سر
” )٣في حال تع ّ
ّ
إلى :أ) غرفة التجارة الدولية بباريس ،أو ب) لجنة التحكيم األمريكية التّابعة
لنيويورك ،نيويورك ،الواليات المتح ّدة األمريكية حسب إختيار البائعين فيما
يتعلّق بالتحكيم بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية“

 )٤قد يعلن بعض األطراف أنّهم يرغبون في اللّجوء إلى تحكيم غرفة التجارة
الدوليّة على أن يتّم تسييره من قبل مركزهم المح ّل أو الجهوي .يبدو أ ّن هؤالء
األطراف ال يدركون ّ
أن غرفة التجارة الدولية هي فقط التّي يمكنها تسيير القضايا
حسب قواعد التحكيم.
ينتج هذا عن الدور ذو الصبغة اإللزامية التّي تلعبه ك ّل من غرفة التجارة الدولية
وأمانتها العا ّمة في تسيير قواعد التحكيم.

” )٥يجب إحالة النزاعات إلى التحكيم التابع لمركز التحكيم الدولي بسنغفورة وفقا
لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية“...

أسئلــــة و أجوبـــة
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