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القسم األول

التعریفات واللوائح العامة

التعریفات: الجزء األول

100الالئحة 

لموجودة قرین كل منها، بالنسبة للوائح والقواعد التنظیمیة وأي اتفاق أبرم بموجب اللوائح والقواعد التنظیمیة الخاصة بنا، تحمل التعبیرات اآلتیة المعاني ا
: ما لم یدل السیاق على خالف ذلك

المصطلحات اإلداریة 
. علیهُیقصد بها النظام األساسي وأي تغییرات ساریة تطرأ : المواد-1
. ُیقصد بها جمیع اللوائح والقواعد التنظیمیة الساریة: اللوائح والقواعد التنظیمیة-2
ُیقصد بهذا المصطلح المدیر األصلي أو المشارك ویتضمن المصطلح أیضا الرئیس والنائب األول للرئیس والنائب الثاني للرئیس : المدیرون-3

.  وأمین الخزنة والرئیس السابق مباشرة
ُیقصد به الفرد الذي یتم دعوته كل عام من قبل المدیرین وُیعتمد من األعضاء لخدمة المصالح المشتركة ذات الصلة : المدیر المشارك

. بالصناعة
ائب وال ینطبق هذا المصطلح على الرئیس أو النائب األول للرئیس أو الن. ُیقصد به الفرد الذي تم انتخابه من قبل األعضاء: المدیر األصلي

. الثاني له أو أمین الخزنة أو الرئیس السابق المباشر
). 94(أو توقف عن أداء مهامه كمدیر وفقا للمادة ) 86(ال یسري هذا المصطلح على الرئیس الذي تم إقالته وفقا للمادة ": الرؤساء السابقین"

ساه: المؤسسة-4 ساهمة أو مؤسسة ُم . مةُیقصد بها أي مؤسسة تضامن أو مؤسسة غیر ُم
ُیقصد بها االجتماع المتفق على انعقاده من قبل األعضاء العاملین لدینا بموجب المواد المنصوص علیها في النظام : الجمعیة العمومیة-5

. األساسي

نتخبون بموجب المواد المنصوص علیها في النظام األساسي: األعضاء-6 . ُیقصد بهم األفراد الُم
. ا مؤسسة أصیلة أو مؤسسة مشاركة أو مؤسسة تابعة للصناعة أو مؤسسة ذات عالقةُیقصد به: مؤسسة مقیدة في البورصة-7

ُیقصد بها كل المؤسسات األصیلة والمؤسسات التابعة للصناعة والمؤسسات ذات العالقة والمؤسسات المشاركة التابعة : مؤسسة ُمسجلة-8
.   لمسجلةوالمؤسسات المشاركة، وبیانات كل منها تم قیدها في سجل المؤسسات ا

سجلة بموجب المواد واللوائح الخاصة بنا: مؤسسة أصیلة-9 . ُیقصد بها مؤسسة أو مؤسسة ُم

نظمة ُمسجلة بموجب اللوائح الخاصة بنا: مؤسسة تابعة للصناعة- 10 . ُیقصد بها أي مؤسسة أو ُم
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وبالنسبة للمؤسسة األصیلة تصبح الشركات . عةُیقصد بها مؤسسة لها صلة بالمؤسسة األصیلة أو مؤسسة تابعة للصنا: شركات ذات عالقة- 11
درجة في السجل تحت مسمى  . ، وذلك وفقا للمعلومات المتاحة لدى المؤسسة المشاركة"تابعة"أو " مستقلة"ذات العالقة ُم

ُیقصد بهم أي شخص لیس من األعضاء : غیر األعضاء- 12
سجلة- 13 ُیقصد بها أي مؤسسة غیر مقیدة بالسجل : مؤسسة غیر ُم
رشح للخدمة بموجب المواد : أعضاء اللجنة- 14 عین أو ُم نتخبة من قبل أعضاء اللجنة، والتي تضم أي فرد مؤهل أو ُم ُیقصد بهم أي لجنة ُم

. الخاصة بنا

. ُیقصد به الشهر القمري: الشهر- 15
. أي شيء نمتلكه أو ُنصدره: ملُكنا- 16
ائب الثاني له وأي شخص تم تعینه من قبل المدیرین بموجب المواد الخاصة یسري هذا الُمصطلح على النائب األول للرئیس أو الن: الرئیس- 17

. بنا والمستخدمة لمزاولة الواجبات في غیاب الرئیس

.  ُیقصد به المكان الذي یزاول فیه المدیرون أو المؤسسة الُمسجلة أنشطتهم: مكان العمل بالنسبة ألي فرد أو مؤسسة ُمسجلة- 18

سجل: ُمسجل- 19 عاد تسجیله، باإلضافة إلى أن ُیقصد به الُم . ُیقصد به تسجیل أو إعادة التسجیل" التسجیل"أو ُم

تاحة لدینا التي تضم المؤسسات األصی- 20 لة ألغراض تلك اللوائح والقواعد التنظیمیة، ُیقصد به المؤسسات المقیدة بالسجل من بین القائمة الُم
شاركةوالمؤسسات التابعة للصناعة والمؤسسات ذات العالقة و  . الشركات التابعة والشركات الُم

عرف في المواد الخاصة بنا: مؤسسة ُمسجلة- 21 درجة في سجل المؤسسات الُمسجلة كما هو ُم .ُیقصد بها أي مؤسسة ُم

. ُیقصد به الدفتر الذي ُینشر فیه اللوائح والقواعد التنظیمیة: دفتر القواعد التنظیمیة- 22
. ویجوز للمدیرین تعیین سكرتیر بدیل لینوب عن السكرتیر. ه المدیرون كسكرتیرُیقصد به الشخص الذي عین: السكرتیر- 23

. جمعیة القطن الدولیة المحدودة" نحن"ُیقصد بالضمیر - 24
ویمكن إرسال المراسالت الكتابیة عبر البرید أو بالید أو . ٌیقصد بها الطباعة والوسائل األخرى للكتابة على الورق أو الشاشة: كتابة وخطیا- 25

. الفاكس أو التیلكس أو البرید االلكتروني وخالفهب

حققة - 26 ، وُیقصد بها قائمة عملیات الترسیة )والمعروفة أیضا بالقائمة األساسیة(قائمة جمعیة القطن الدولیة المحدودة لعملیات الترسیة غیر الُم
. غیر المحققة والتي تنشرها المؤسسة بأمر من األطراف التي أبلغت باألمر

عتمدةاللجن- 27 ُیقصد بها مجموعة األفراد الذین یتم اعتمادهم بشكل سنوي من قبل مجلس اإلدارة والذي یمكن للمدیرین من خالله تعیین : ة الُم
نتخبین من المؤسسة والُمرشحین لتولي منصب الرئیس أو النائب األول أو الثاني . أعضاء لجنة التحقیق األولیة وتضم القائمة تسعة أعضاء ُم

مین الخزنة أو مدیر المؤسسة األصلي، لكن لم یعد هؤالء الُمرشحین یشغلوا هذه المناصب ومدیري الشركات والمرشحین من شركات له أو أ
ستقلة خارج اتحاد تجارة القطن والمنسوجات .                 مشاركة أخرى من اللجنة المختصة للتعاون الدولي بین شركات القطن والجهات الُم
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تجاریة عامةمصطلحات 
ُیقصد به جمیع أنواع األقطان التي یتم زراعتها بجمیع الوالیات المجاورة ألمریكا، بما فیها قطن المناطق المرتفعة األمریكي : القطن األمریكي-30

زر واألنواع المختلفة لقطن البیما . أو قطن الخلیج أو قطن تكساس، وال یسري هذا المصطلح على محاصیل القطن بالُج

طابق للوائح والقواعد التنظیمیةتندر -31 . ج مخلفات القطن وأعمال حلج القطن تحت مسمى زراعة القطن إن وردت في االتفاق الُم

ُیقصد به تضرر األلیاف أو تدهورها نتیجة امتصاصها لكمیة كبیرة من المرطبات أو األتربة أو الرمل من الخارج بسبب ": التلف المحلي"-32
: تعرضها لما یلي

.  ل المناخیةالعوام.أ
. تم تخزینها على أسطح رطبة أو ملوثة.ب

قبل تعبئة الحاویات بالقطن أو تحمیلها على ظهر السفن 
: ال یشمل التلف المحلي

.  أي تلف داخلي.ج
. أي ملوثات أخرى.د
. أي تلفیات نتیجة تعبئة الحاویات أو التحمیل على ظهر السفن.ه

: ُیقصد به، حسب السیاق، أحد المعاني التالیة: تاریخ الوصول-33
ُیقصد به تاریخ وصول السفینة إلى میناء الوصول المذكور في بولیصة الشحن، لكن في حالة : بالنسبة للشحنات السائبة المجزأة.أ

و تاریخ وصول شحنة القطن إلى تغیر مسار السفینة أو تم تحمیل القطن على سفینة أخرى، سیصبح تاریخ إجراء هذه األعمال ه
.     میناء المذكور طبقا لما هو وارد في بولیصة الشحن أو أي میناء آخر یقبله المشتري

ُیقصد به تاریخ وصول شحنة القطن إلى میناء الوصول الوارد في بولیصة الشحن أو مستندات : القطن المشحون في حاویات.ب
رفقة ار السفینة أو تحمیل الحاویة على سفینة أخرى، سیصبح هذا التاریخ هو تاریخ وصول ولكن في حالة تغییر مس. النقل الُم

.  السفینة إلى المیناء المذكور في بولیصة الشحن أو أي میناء آخر یقبله المشتري

.   بالنسبة لوسائل النقل األخرى، هو تاریخ وصول السفینة إلى المیناء المذكور في االتفاق.ج

ستخدمة لتفسیر هذا االتفاق، أو الحقوق أو :  الفات التي تنشأ عن تطبیق مواد هذا االتفاقالنزاعات أو الخ-34 ُیقصد بها الخالفات أو الطرق الُم
لزمة ألي فرد بموجب هذا االتفاق . الواجبات الُم

: بالة قطن غیر مطابقة للمواصفات-35
: ُیقصد به بالة تحتوي على ما یلي

.مواد أخرى بخالف القطن.أ
. قطن تالف.ب
. الشكل الخارجي للقطن جید بینما قطن رديء بالداخل.ج
قطفات القطن أو الحلج .د

. ُیقصد به القطن المزروع في بنجالدیش أو بورما أو الصین أو الهند أو باكستان: قطن الشرق األقصى-36

. ُیقصد بها أي شيء ال یمثل جزءا من نبات القطن: مواد غریبة-37
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. الشحن أو اإلبحار أو التسلیم أو تقدیم األوراق الرسمیة الخاصة بشحنة القطن، في غضون ثالثة أیام من توقیع االتفاقیتم في حالة: في الحال-38

.   ُیقصد بها البنود المتعلقة بشركات التأمین بلندن": بنود البضائع و بنود التجارة في السلع"-39
.  قصد بها وزن رطوبة القطن والمتمثلة في نسبة مئویة من وزن األلیاف بعد جفافها التامیُ ": الوزن المكتسب من الرطوبة"أو " الرطوبة الداخلیة"-40

.    ُیقصد به عدد الباالت الموضوع علیها عالمة واحدة: لوط-41
. ُیقصد بها بالة ملیئة بدرجات مختلفة من ألوان القطن أو التیلة: بالة ملیئة بأنواع القطن المختلفة-42
ُیقصد به التأمین ضد المخاطر باستخدام استمارة وثیقة التأمین البحري مع بنود ": التأمین على البضائع العابرة"و" ئع البحریةالتأمین على البضا"-43

. البضائع أو تغطیة تأمینیة باستخدام وثائق تأمین شبیهة من الدرجة األولى والتي تقدمها شركات التأمین األخرى

. قصد بها البولیصة التي وقع علیها ربان السفینة أو وكیله بعد تحمیل شحنة القطن على ظهر السفینةیُ : بولیصة الشحن على ظهر السفینة-44

غطاة بالقطن-45 . ُیقصد بها طبقة تحتوي على نوعیة مختلفة من القطن ظاهرة على جانب واحد على األقل من البالة: بالة ُم

من تاریخ التوقیع ) أسبوعان(یوما 14قدیم األوراق الرسمیة ذات الصلة في غضون في حالة شحن القطن أو اإلبحار به أو تسلیمه أو ت: فورا-46
.  على االتفاق

ستخدمة الستالم القطن من البائع أو وكیله وتسلیمه إلى المشتري أو مؤسسة نقل یمكنها : الشحنة-47 ُیقصد بها تحمیل القطن على وسیلة النقل الُم
. النقل ذات الصلةتقدیم بولیصة الشحن أو إرفاق مستندات 

حملة: الشحن أو البضاعة المشحونة-48 . ُیقصد بها تحمیل شحنة القطن أو الشحنة الُم
. ُیقصد بها مستندات الملكیة التي ُتشیر إلى كیفیة شحن القطن بموجب االتفاق: مستندات الشحن-49
أو البنود ذات الصلة ) البضاعة(لواردة في بنود اإلضراب ُیقصد به التأمین ضد المخاطر ا: التأمین ضد اإلضرابات والشغب والعصیان المدني-50

.  أو بنود شبیهة واردة في وثائق التأمین األخرى من الدرجة األولى التي تقدمها شركات التأمین) التجارة بالسلع(

. نُیقصد به وزن التغلیف أو الشرائط أو الحبال أو األسالك المستخدمة في تغطیة باالت القط: الوزن فارغ-51
أو بنود ) التجارة بالسلع(أو البنود ذات الصلة ) البضائع(ُیقصد به التأمین ضد المخاطر الواردة ببنود الحروب : التأمین ضد مخاطر الحروب-52

.       شبیهة واردة في وثائق التأمین من الدرجة األولى التي تقدمها شركات التأمین
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باختبار األجهزة المصطلحات الخاصة والمتعلقة 
. ُیقصد بها المعامل المذكورة في القائمة المعتمدة لدینا": المعامل المعتمدة"-60
.   ُیقصد به القراءات المختلفة التي رصدتها األجهزة المختلفة المستخدمة على نفس نوعیة القطن: إطار إحصائي-61
62-)NCL :(ُیقصد به عدم السماح باستخدام اإلطار اإلحصائي .
عتاداإلطار -63 ن : اإلحصائي الُم ٕ ُیقصد به االختالف المسموح به في القراءات مما یبرر االختالف العادي المتوقع من مختلف األجهزة حتى وا

. تم استخدامها على نفس نوعیة القطن

. ُیقصد به نسبة مئویة من السعر الوارد في الفاتورة: البدل بنسبة مئویة-64
.دة قیاس مدى تناسب ونضج ألیاف القطن الخامُیقصد بها وح": المیكرون أیر"وحدة -65
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المصطلحات الخاصة الُمتعلقة بعملیات الحاویات 
) 204ةیرجى قراءة القاعدة التنظیمی(

ُیقصد بكل منهما المكان الذي تستخدمه مؤسسة النقل أو وكیلها لتعبئة الحاویات وتفریغها : وقاعدة الحاویات) CFS(محطة شحن الحاویات-70
. تحت مراقبتهم

ُیقصد بكل منهم توصیل القطن من مكان إلى آخر باستخدام على : النقل المشترك ووسائل النقل التبادلیة ووسائل النقل المتعددة الوسائط-71
. قل مختلفتیناألقل وسیلتي ن

ُیقصد بها بولیصة الشحن أو مستندات الملكیة التي تقدمها شركة الشحن أو شركة إدارة النقل المشترك أو الوكیل : مستندات النقل المشترك-72
. المسئول عن نقل شحنة القطن باستخدام النقل المشترك أو وسائل النقل التبادلیة أو وسائل النقل المتعددة الوسائط

. ُیقصد بها األفراد أو الشركات التي تقدم مستندات النقل المشترك: دارة النقل المشتركشركة إ-73

ویقصد أیضا بهذا المصطلح هو . ُیقصد بها مكان تخزین الحاویات أو نقلها أو تسلیمها سواء كانت ممتلئة أو فارغة: ساحة محطة الحاویات-74
). أو تفریغ الشحنة(أو تفریغها ) أو تعبئتها(مكان تحمیل الحاویات 

. داخل الحاویةُیقصد بها الترتیب الجید للشحنة المتواجدة : التعبئة الكاملة للحاویات-75

ُیقصد بها شحنة قطن أقل بكثیر من السعة الفعلیة للحاویة والتي تجمعها شركة النقل في : عملیة تعبئة شحنة قطن بأقل من سعة الحاویة 
.محطة شحن الحاویات بها شحنة شبیهة سیتم نقلها إلى نفس المكان

بهذا المصطلح عملیة التحمیل التي تراقبها جهة الشحن في المكان الذي ُیقصد : التوصیل من الباب إلى الباب وساحة محطة الحاویات-76
تعلقة لما بعد ). من الباب إلى الباب أو ساحة محطة الحاویات(تختاره  ویجب على أي شخص یحجز الشحنة أن یدفع جمیع التكالیف الُم

. ویاتمكان التحمیل وتكالیف توصیل الحاویات من الباب إلى الباب أو ساحة محطة الحا

وینبغي توصیل . ُیقصد بها شركة النقل التي تراقب عملیة التحمیل: رصیف المیناء الممتد في البحر ومحطة شحن الحاویات ومكان الحاویات-77
. القطن إلى مؤسسة النقل المتواجدة على رصیف المیناء أو محطة شحن الحاویات أو قاعدة الحاویات

. دد لتسلیم القطن للجهة التي أقدمت على طلبه أو تسلیمه إلى وكیله وبذلك تنتهي مسئولیة شركة النقلُیقصد به المكان المح: مكان الوصول-78

. ُیقصد به المكان الذي تستلم منه شركة النقل القطن ومن هنا تبدأ مسئولیتها: المكان الفعلي لتحمیل القطن-79
. یة عن محتویات الحاویةُیقصد بهذا المصطلح تحمل جهة الشحن المسئول: جهة الشحن ودورها-80
ُیقصد به عملیة نقل الشحنة إلى المخازن أو المصنع الذي تختاره الجهة التي : التوصیل من الباب إلى الباب و ساحة محطة الحاویات-81

. حجزت الشحنة

في ) تفریغ الشحنة(لة عن تفریغ ُیقصد بكل منها شركة النقل المسئو : رصیف المیناء الممتد في البحر ومحطة نقل الحاویات وقاعدة الحاویات-82
. المخازن الخاصة بها بمكان الوصول سواء كان في محطة شحن الحاویات أو قاعدة الحاویات
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القسم األول

اللوائح العامة: الجزء الثاني
101الالئحة 

. تسري هذه اللوائح والقواعد التنظیمیة على األعضاء والشركات الُمسجلة وأطراف االتفاق بموجب اللوائح والقواعد التنظیمیة الخاصة بنا

102الالئحة 
: في حالة إبرام االتفاق بموجب اللوائح والقواعد التنظیمیة.1

: یسري علیه ما یلي

تسري جمیع اللوائح الواردة في هذا الدفتر على االتفاق وال ُیسمح للمشتري والبائع بتعدیلها .
 برم بینهما والتي یمكن أن تخالف أي من القواعد یجوز للمشتري والبائع االتفاق على الشروط الخاصة باالتفاق الُم

. التنظیمیة

من هذا الدفتر بعد تاریخ إبرام االتفاق، فلن تسري هذه التغییرات القسم الثانيواردة فیفي حالة تغییر أي من اللوائح والقواعد التنظیمیة ال.2
. على االتفاق ما لم یتفق طرفا االتفاق على ذلك

. تسري جمیع التغییرات األخرى بعد موافقة طرفي االتفاق.3

103الالئحة 
. ال تترجم تلك اللوائح والقواعد التنظیمیة إلى أي لغة أخرى ما لم یوافق المدیرون على ذلك.1
في حالة اختالف الترجمة الخاصة باللوائح والقواعد التنظیمیة عن النص األصلي باللغة االنجلیزیة، ُیصبح نص اللوائح والقواعد .2

. التنظیمیة باللغة االنجلیزیة له الحجیة واألولویة

. ال نتحمل أي مسئولیة ناتجة عن أخطاء ترجمة في دفتر القواعد التنظیمیة.3

104الالئحة 
الصالحیات وأي الصالحیات الواردة في اللوائح والقواعد التنظیمیة والُمصرح للرئیس باستخدامها، یجوز للنائب األول والثاني للرئیس أن یستخدموا هذه 

. فرد له دور رئاسي

105الالئحة 
سجلة . في حالة إصدار المدیرون ألوامر إیقاف أي مؤسسة، فبالتالي تصبح هذه المؤسسة غیر ُم

106الالئحة 
: بالنسبة لتلك اللوائح والقواعد التنظیمیة

وستجرى .إن تتطلب األمر إجراء عملیة ما في عدد محدود من األیام، ستحتسب عدد األیام من بعد الیوم الذي طرأت  فیه هذه العملیة
. العملیة في عدد متوالي من األیام
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باوند، ما لم یتفق المشتري والبائع على خالف ذلك2,2046= الكیلوجرام .

یعود الضمیر المذكر على الضمیر المؤنث عند الضرورة .

العبارات المستخدمة لإلشارة إلى األفراد یجوز أن تسري على الشركات .
تسري على العبارات المفرد على الجمع أیضا، والعكس صحیح .
 الوقت المعمول به في جرینتش(ویتم التعامل طبقا للتوقیت العالمي . ساعة24الوقت المراد التعامل به هو نظام(
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القسم الثاني

المیناء وتحمیل البضاعة على وتسلیم البضاعة في ) سیف(التجارة الدولیة وتسلیم البضائع في میناء الوصول 
ظهر السفینة ومصطلحات أخرى شبیهة

اللوائح

اللوائح العامة: األولالجزء 
200الالئحة 

. تسري القوانین االنجلیزیة  على أي اتفاق ُیبرم في انجلترا بموجب اللوائح والقواعد التنظیمیة
201الالئحة 

ى أي اتفاق ُیبرم بموجب اللوائح والقواعد التنظیمیة الخاصة بنا أو عبارات ُتشیر إلى نفس ، تسري البنود التالیة عل318و302وفقا للوائح - 1
: المعنى
 یتضمن االتفاق اللوائح والقواعد التنظیمیة المعمول بها في جمعیة القطن الدولیة، باإلضافة إلى ذكرها في االتفاق المبرم بین

. الطرفین

لكن سیصبح اتفاقًا نهائیًا عبر إرسال سعره إلى البائع . و تأدیتها، فلن ُیعتبر االتفاق الغیاً في حالة عدم تنفیذ بنود أي اتفاق أ
. بموجب القاعد التنظیمیة الساریة الخاصة بنا في تاریخ االتفاق

معیة یصبح التحكیم محل الفصل في جمیع النزاعات التي تنشأ عن تطبیق بنود االتفاق وفقا للقواعد التنظیمیة الخاصة بج
. ویتضمن هذا االتفاق اللوائح الواردة في  إجراءات التحكیم الخاصة بالمؤسسة . القطن الدولیة المحدودة

 لن یتخذ طرفا االتفاق أي إجراءات قانونیة تجاه أي نزاع تبت فیه لجنة التحكیم، ما عدا تأمین أي دعوى ما لم یحصل الطرف
دولیة المحدودة تنص على ذلك، وقد استخدم هذ الطرف كل سبل االلتماس األول على شهادة تحكیم من جمعیة القطن ال

. المسموح بها من قبل اللوائح الخاصة بالمؤسسة

في حالة " كل النزاعات"ولكن یسري مصطلح ". النزاعات الفنیة"أو " نزاعات الجودة"بمصطلح " جمیع النزاعات"ویستبدل مصطلح 
.    عدم االتفاق على أي شیئا آخر

بعنایة مما یسمح للمدیرین إنكار التحكیم في حالة انعقاد لجنته قبل تاریخ النزاعات الناتجة عن تطبیق االتفاق 318و302تقرأ الالئحة - 2
.  354و315بیوم، حیث تم نشر اسم كال الطرفین في قائمة جمعیة القطن الدولیة والتي تضم الترسیات غیر محققة وفقا للوائح 
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: تعتبر هذه اللوائح ساریة حتى تحت الظروف التالیة- 3
االتفاق الذي تم إبرامه غیر ساري أو لم یبرم من أساسه  .
 لم ُیطبق كما ینبغي) أ(الشكل الموصى به في صیاغة االتفاق والوارد في الملحق .

202الالئحة 

برمة بموجب اللوائح والق : واعد التنظیمیة، ما لم یتفق المشتري والبائع على خالف ذلكال تسري األحكام التالیة على العقود الُم
 1967القانون الموحد والمتعلق بقانون المبیعات الدولیة لعام .
 والمتعلقة بعقود بیع البضائع على المستوى الدولي1980اتفاقیة فیینا التي اتفاقت في .

تسري العقود النهائیة في بعض الحاالت: الثانيالجزء 
203ئحة الال 

: في حالة تعرض المشتري أو البائع لظروف خارجة عن اللوائح- 1
 تعلیق الدفع
اتفاق اتفاقات مع الدائنین
 تعیین حارس أو إداري إلدارة أمور المؤسسة
 إغالق المؤسسة مع إبداء األسباب
 أو موته(صدر حكم ضده من قبل المدیرین، یستوجب علیه التوقف عن إدارة شئونه .(

فصل إلى الرئیس ینص على إنهاء االتفاق ویجوز للرئیس تعیین لجنة للبت في قرار إنهاء . ویجوز لكال الطرفین إرسال إخطار كتابي ُم
ن لم یكن الطرف الذي دفع الرسوم مؤسسة . ویلتزم الرئیس بوضع رسوم للمحكمین واجبة الدفع على الطرف الذي طلب التحكیم. االتفاق ٕ وا

. دفع لنا رسوم إضافیة ُیحددها المدیرونأصیلة، یجب أن ی

ویجوز ألي من الطرفین اللجوء إلى المدیرین لدحض قرارات . إن قرر الُمحكمین إنهاء االتفاق، علیهم تحدید أسعار وشروط إنهاء االتفاق- 2
). أسبوع(شریطة أن ُیرسل إخطار كتابي إلى السكرتیر في غضون سبعة أیام , المحكمین
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نظیمیةالقواعد الت

الشحن والتسلیم: الجزء األول
200القاعدة 

.یعتبر بولیصة الشحن الموقع علیه دلیًال على تاریخ الشحن

201القاعدة 

ة یلتزم البائع بتقدیم فاتورة أو تفاصیل كاملة وصحیحة عن العالمات الممیزة وأسماء السفن وحقائق أخرى واردة في بولیصة الشحن ضمن المد- 1
وفي حالة عدم قیام البائع بذلك، یمكن للمشتري إتمام إجراءات العقد كله أو جزء منه الذي یغطیه بولیصة الشحن . في العقدالزمنیة المحددة

ا 14ویجب على المشتري القیام بذلك خالل . وتحریر فاتورة مرة أخرى إلى البائع وفًقا للقواعد التنظیمیة من الموعد النهائي ) أسبوعین(یوًم
وفي حالة تقدیم البائع للفاتورة أو التفاصیل بعد الموعد النهائي، ونوى المشتري إتمام إجراءات العقد أو أي جزء منه، یجب . عقدالمحدد في ال

.أن یخطر البائع خالل ثالثة أیام
ا 21وفي حالة عدم وجود أي حد زمني محدد في العقد وعدم تقدیم البائع الفاتورة أو التفاصیل خالل - 2 من تاریخ سند ) سابیعثالثة أ(یوًم

.الشحن، یسري ما سبق
. یجب إصدار تعلیمات الشحن وخطابات االعتماد ألجل القیمة الكاملة لكمیة الشحن على الرغم من االختالف المسموح به في وزن الشحنة- 3

).219یرجى مراجعة القاعدة (
ا هو منصوص علیه في العقد، یجوز أن یتفق الطرفان على وفي حالة فتح خطابات االعتماد في وقت متأخر أو عدم تسلیم الشحنات وفق م- 4

.226والقاعدة 225وفي حالة عدم اتفاق الطرفین على مد فترة الشحن، تسري القاعدة . مد فترة الشحن
.تعتبر االختالفات البسیطة في العالمات الممیزة غیر ذات صلة- 5

202القاعدة 

. ة في بولیصة الشحن غیر صحیحة وال تفي بشروط العقد، یمكن له اللجوء إلى التحكیمإذا استطاع المشتري إثبات أن التفاصیل الوارد
وبخصوص الشحنات التي تنقل برًا، یجب أن یتقدم . وسیقرر المحكمون ما إذا كان المشتري سیقبل القطن مع أخذ تعویض أو سیلغي العقد

ا 42المشتري للتحكیم خالل  أما بخصوص الشحنات التي تنقل بحرًا، یجب أن یتقدم المشتري . التفاصیلمن تاریخ استالم ) ستة أسابیع(یوًم
ا 28للتحكیم خالل  .من تاریخ استالم التفاصیل) أربعة أسابیع(یوًم

203القاعدة 

سب لن تتم إجراءات العقد في حالة منع القطن أو جزء منه من الوصول من السفینة المشار إلیها طالما أن بولیصة الشحن صحیح وینا
.وال ینطبق هذا إال على العقود الخاصة بالشحن ولیست العقود الخاصة باإلبحار أو التخلیص الجمركي. 100التعریف المحدد في الالئحة 

204القاعدة 

" اویاتقواعد تجارة الح"في حالة نشوء خالف حول عقد شحن القطن األمریكي في الحاویات من الموانئ األمریكیة، تتم تسویة النزاع بموجب 
.الموضحة في الملحق ب من دفتر القواعد التنظیمیة الخاص بنا
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التأمین: الجزء الثاني
205القاعدة 

ا في حالة حصول المشتري أو البائع على تأمین على شحن القطن بموجب عقد مبرم وفًقا للوائح والقواعد التنظیمیة، یجب أن یتضمن التأمین م
:یلي

"أ(تمشًیا مع شروط مؤسسة التأمین على البضائع المنقولة " التأمین على البضائع العابرة"و" ع المنقولةالتأمین البحري على البضائ (
)أ(وشروط مؤسسة التجارة في البضائع 

"أو شروط مؤسسة التأمین ضد ) البضائع المنقولة(تمشًیا مع شروط مؤسسة التأمین ضد مخاطر الحرب " التأمین ضد مخاطر الحرب
)التجارة في البضائع(مخاطر الحرب

"أو شروط ) البضائع المنقولة(تمشًیا مع شروط مؤسسة اإلضرابات " التأمین ضد اإلضرابات وأعمال الشغب واالضطرابات المدنیة
)التجارة في البضائع(مؤسسة اإلضرابات 

%.10ویغطي قیمة فاتورة الشحن وزیادة 

206القاعدة 

ب، ما لم یتم االتفاق على 208الناتجة عن نقل البضائع مع مراعاة القیود الموضحة بالتفصیل في القاعدة یعد البائع مسئوًال عن األضرار 
.غیر ذلك بین الطرفین

207القاعدة 

العابرة عتسري الشروط التالیة على العقود التي یكون فیها البائع مسئوًال عن توفیر التأمین البحري على البضائع المنقولة والتأمین على البضائ
:والتأمین ضد األضرار الناتجة عن نقل البضائع

.ویجب استخراج هذه الوثیقة أو الشهادة باعتبارها إحدى مستندات الشحن. یجب أن یكون هناك مستند بولیصة تأمین أو شهادة تأمین.أ
قامة دعوى ضد ا.ب ٕ من تاریخ ) أسبوع(لبائع خالل سبعة أیام إذا وصل القطن تالًفا نتیجة نقله، یجب على المشتري فصل الباالت التالفة وا

ا 42الوزن أو التفریغ أیهما أبعد، على الرغم من أن الدعوى یجب أن تقام خالل  یجب أن . من تاریخ وصول القطن) ستة أسابیع(یوًم
عتمد من شركة التأمین وفي حالة تعذر القیام بذلك، یجب تعیین وكیل اللویدز أو معاین مؤهل م. یحاول الطرفان أن یتفقا على تعویض

:وفي حالة ثبوت التلف، یجب مطالبة تأمین البائع بدفع. من أجل فحص القطن التالف
 ،القیمة السوقیة إلى البائع عن القطن التالف نتیجة نقله والذي تمت إزالته من الباالت كما هو موضح في تقریر المعاین

التالفعالوة على أي مصاریف معقولة متكبدة عند فصل القطن 
تكلفة المعاینة

ذا كان تأمین  . في حالة وجود تكلفة نظیر إقامة دعوى التأمین ودفعها المشتري، یجب على البائع إعادة المبلغ المدفوع إلى المشتري. ج ٕ وا
.البائع ال یغطي الخسارة، یجب على البائع الدفع
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208القاعدة 

مشتري مسئوًال عن توفیر التأمین البحري على البضائع المنقولة أو التأمین على البضائع تسري الشروط التالیة على العقود التي یكون فیها ال
:العابرة والبائع المسئول عن توفیر التأمین ضد األضرار الناتجة عن نقل البضائع

.ونتیجة لترتیب المشتري للتأمین، یجب على البائع إعطاء المشتري التفاصیل الضروریة لكل شحنة.أ
قامة دعوى ضد البائع خالل سبعة أیام إذا تلف ال.ب ٕ من تاریخ ) أسبوع(قطن نتیجة نقله، یجب على المشتري فصل الباالت التالفة وا

ا 42الوزن أو تاریخ التفریغ أیهما أبعد، على الرغم من أن الدعوى یجب أن تقام خالل  من تاریخ وصول ) ستة أسابیع(یوًم
وفي حالة تعذر القیام بذلك، یجب تعیین وكیل اللویدز أو معاین مؤهل . ى تعویضیجب أن یحاول الطرفان أن یتفقا عل. القطن

. یجب أن تكون تكلفة المعاینة لصالح حساب المشتري في المقام األول. معتمد من شركة التأمین من أجل فحص القطن التالف
من إجمالي وزن الشحنة، مع ) واحد بالمائة% (1وفي حالة تأكید المعاینة لألضرار الناتجة عن نقل البضائع وزاد الضرر عن 

:دوالر أمریكي، یجب مطالبة تأمین البائع بدفع500مراعاة الحد األدنى للدعوى وهو 
 القیمة السوقیة إلى البائع عن القطن التالف نتیجة نقله والذي تمت إزالته من الباالت كما هو موضح في

متكبدة عند فصل القطن التالفتقریر المعاین، عالوة على أي مصاریف معقولة 
تكلفة المعاینة

ذا كان . في حالة وجود تكلفة نظیر إقامة دعوى التأمین ودفعها المشتري، یجب على البائع إعادة المبلغ المدفوع إلى المشتري.ج ٕ وا
.تأمین البائع ال یغطي الخسارة، یجب على البائع الدفع

209القاعدة 

:یة أو قسط تأمین للمشتري وهو ما یجب على المشتري دفعه في حالةیجب على البائع رد أي مصاریف إضاف- 1
إذا كان المشتري مسئوًال عن التأمین البحري
إذا كان البائع مسئوًال عن حجز البضائع
إذا حجز البائع البضائع على سفینة غیر السفینة التي طلبها المشتري
لتصنیف لمعهد لندن لشركات التأمین أو أي شرط مماثل إذا كانت السفینة تخضع لقسط تأمین إضافي بموجب شروط ا

سارٍ عندما یعلم المشتري اسم السفینة
:یجب أن یدفع المشتري للبائع أي تكالیف إضافیة أو قسط تأمین في حالة- 2

إذا كان البائع مسئوًال عن الضمان البحري
إذا كان المشتري مسئوًال عن حجز البضائع
ى سفینة غیر السفینة التي طلبها البائعإذا حجز المشتري البضائع عل
 إذا كانت السفینة تخضع لقسط تأمین إضافي بموجب شروط التصنیف لمعهد لندن لشركات التأمین أو أي شرط مماثل

.سارٍ عندما یعلم البائع اسم السفینة
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)لغیر أغراض الرطوبة(أخذ العینات : الجزء الثالث
210القاعدة 

ویجب على ممثلي المشتري والبائع اإلشراف على . العینات في مكان التسلیم أو مكان آخر وفق ما یحدده المشتري والبائعیجب أن یتم أخذ - 1
:ویجب على البائع إعطاء اسم ممثله إلى المشتري. أخذ العینات

قبل إرسال فاتورة إلى المشتري، أو

مع الفاتورة

.المات علیها في وجود كلٍ من المشتري والبائع أو ممثلي كلٍ منهم أو جمیع من سبقوایجب أخذ العینات من أجل التحكیم وختمها ووضع ع- 2

)325یرجى قراءة الالئحة (

211القاعدة 

.جرام150یجب أن تزن العینة المأخوذة من بالة من القطن حوالي - 1
أما األقطان األخرى فیجب %. 100رالي بنسبة بخصوص التصنیف الیدوي أو التحكیم أو كلیهما، یجب أخذ عینة من القطن األمریكي واالست- 2

.فقط ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك من كل لوط أو عالمة وفق ما هو محدد في الفاتورة التجاریة للبائع% 10أخذ عینات منها بنسبة 
.ت المتاحة وقت أخذ العیناتیجوز أخذ عینات من شحنات أو لوطات جزئیة أو كلیهما، ومع ذلك ال تجوز المطالبة إال بعدد من الباال- 3
وفیما . بخصوص اختبار األجهزة أو التحكیم أو كلیهما، ال تجوز المطالبة إال بباالت بعینها یحددها الطرف الذي تقدم بطلب الختبار األجهزة- 4

.من الباالت المطالب بها% 100یتعلق بالتحكیم، یجب أخذ عینات بنسبة 
القطن أو مخلفات القطن تم حزمها بطریقة خاطئة أو مختلطة أو في باالت مصنوعة من خیطین، یجب أخذ إذا اعتقد المشتري أو البائع أن - 5

.عینة من كل بالة ویجب أخذ العینات من كل جانب من البالة
رسالها- 6 ٕ :في حالة صدور قرار التحكیم بشأن الجودة، یجب أن تكون تكلفة أخذ العینات وا

ابي النهائي الخاص بالتسویة الودیة أبعد من قرار التحكیم بشأن الجودةلصالح الطرف الذي یكون عرضه الكت
لصالح المشتري إذا كان قرار الجودة أقرب من العرض النهائي للبائع الخاص بالتسویة الودیة
مشتركة بنسب متساویة في حالة عدم قیام أيٍ من الطرفین بعرض كتابي للتسویة الودیة

212القاعدة 

.المشتري عدم أخذ عینات من الباالت قبل الوزن دون إذن البائعیجب على 

213القاعدة 

.إذا أخذ البائع مجموعة من العینات، یجب علیه دفع قیمتها بسعر عقد القطن

وزن الفوارغ: الجزء الرابع
214القاعدة 
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.یجب بیع كل القطن على أساس وزن الفوارغ الفعلي ما لم یعلن البائع غیر ذلك ویضمنه- 1
ا 42ویجب قیاس وزن الفوارغ الفعلي خالل . یمكن أن یصر المشتري على االعتداد بوزن الفوارغ الفعلي وقت التسلیم- 2 من ) ستة أسابیع(یوًم

وسیكون هذا هو قیاس وزن الفوارغ الذي ینطبق على . تاریخ وصول القطن ویجب القیام بذلك بواسطة المشتري تحت إشراف ممثلي البائع
.نتعدیل الوز 

إذا أصر المشتري على قیاس وزن الفوارغ وثبت أنه ال یزید على التعویض المقدم في العقد أو الفاتورة، یجب على المشتري دفع تكالیف وزن- 3
ال یجب على البائع دفع هذه التكالیف. الفوارغ ٕ .وا

215القاعدة 

باالت من كل نوع من وزن الفوارغ 10لحد األقصى وهو من الباالت كحد أدنى مع مراعاة ا% 5لحساب وزن الفوارغ الفعلي، یجب فحص - 1
.الموجود في أي لوط أو عالمة

یتم حساب وزن الفوارغ الفعلي عن طریق التحقق من متوسط وزن ورق التغلیف أو األشرطة أو الحبال أو األسالك من كل نوع من أوزان - 2
.كل نوع من وزن الفوارغ في إجمالي عدد الباالت في الشحنةالفوارغ المختلفة والتي تشمل اللوط أو العالمة وضرب متوسط وزن 

.یجب وزن الباالت التي تم إصالحها فارغة على نحو منفصل- 3

الوزن: الجزء الخامس
216القاعدة 

وزن ویجب طرح وزن الفوارغ من ال. في كل بالة على أساس البالة ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك" الوزن الكلي"یجب وزن كل القطن 
.الكلي

217القاعدة 

بواسطة مؤسسة مستقلة لقیاس األوزان أو أي مؤسسة أخرى حسب االتفاق المكتوب بین –الوزن اإلجمالي عند الشحن –یجب حساب - 1
ا 28المشتري والبائع خالل  .أو أي فترة زمنیة أخرى حسب االتفاق بین المشتري والبائع قبل الشحن) أربعة أسابیع(یوًم

اإلجمالي عند التفریغالوزن - 2

عند نقطة ) بسبب التكلفة التي یتكبدها البائع(یجب وزن كل القطن بواسطة المشتري، لصالح المشتري، تحت إشراف ممثلي البائع 
ا 28التسلیم المتفق علیها أو أي موقع آخر یحدده المشتري والبائع في أي حدث خالل  . من تاریخ وصول القطن) أربعة أسابیع(یوًم

.ذا تم أخذ عینات بالفعل من القطن، یجب األخذ في االعتبار وزن العینات المأخوذةوإ 

ویجب على الطرف الذي یرتب . یمكن لكلٍ من المشتري والبائع تعیین ممثلین على حسابهما الشخصي لإلشراف على أي عملیة وزن- 3
.قت كافٍ لتمكین الممثلین من الحضورعملیة الوزن إخطار الطرف اآلخر بمكان وزمان عملیة الوزن، مع السماح بو 

)216یرجى قراءة القاعدة (

218القاعدة 
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یتم احتساب وزن الباالت المعیبة والناقصة عند التفریغ والمنفجرة والموضوع علیها عالمات خاطئة وغیر الموضوع علیها عالمات وفًقا - 1
% 25وفي حالة تفریغ أقل من . على األقل من اللوط بحالة جیدة% 25لمتوسط الوزن اإلجمالي للباالت التي تم تفریغها، طالما تم تفریغ 

.بحالة جیدة، یتم احتساب وزن هذه الباالت وفًقا لمتوسط الوزن الوارد في الفاتورة
نحو إذا قبل المشتري الباالت الموضوع علیها عالمات خاطئة أو غیر الموضوع علیها عالمات، سیتم وزن هذه الباالت وعرض األوزان على- 2

.منفصل
ا 28إذا لم یزن المشتري الشحنة اإلجمالیة خالل - 3 من تاریخ وصول القطن، سیتم احتساب الباالت غیر الموزونة وفًقا ) أربعة أسابیع(یوًم

اب من اللوط، سیتم احتس% 90وفي حالة وزن أقل من . على األقل من اللوط% 90لمتوسط الوزن اإلجمالي للباالت الموزونة طالما تم وزن 
.وزن الباالت غیر الموزونة وفًقا لمتوسط الوزن الوارد في الفاتورة

من هذه القاعدة على 1المشار إلیها في الفقرة % 25إذا كان الشحن حسب الحاویة وتم تحمیل كل الحاویات على سفینة واحدة، تسري نسبة - 4
.إجمالي عدد الباالت التي تم تسلیمها

ذا كان الشحن حسب الحاویة وتم- 5 ٕ من هذه القاعدة على 1المشار إلیها في الفقرة % 25تحمیل الحاویات على أكثر من سفینة، تسري نسبة وا
.عدد من الباالت التي تم تسلیمها في كل سفینة

219القاعدة 

یة شحن أو تسلیم متنوعة، یجب أن تندرج كل عمل/عند إبرام العقود الخاصة بعملیات شحن كمیات محددة أو تسلیمها خالل فترات شحن
ویجب أن تشكل كل عملیة شحن أو تسلیم شهریة تسویة للوزن، حتى لو وصلت بالسفینة أو بأكثر من . تسلیم ضمن التباین المسموح به

.وسیلة نقل واحدة

ا 49یجب إرسال أي دلیل على االختالف في الوزن إلى الطرف اآلخر خالل  یكون وعادًة . من تاریخ وصول القطن) سبعة أسابیع(یوًم
ولكن إذا زاد االختالف عن المبلغ المسموح به في العقد، یجوز . التعویض عن االختالف في الوزن على أساس السعر الوارد في الفاتورة

. للمشتري حینها أن یطلب التعویض عن فرق السوق لهذا المبلغ من االختالف على أساس القیمة السوقیة للقطن في تاریخ وصول القطن
ذا لم یحد ٕ ا به، یكون هذا االختالف وا %.3د العقد اختالًفا مسموًح

تحریر الفواتیر والدفع: الجزء السادس
220القاعدة 

ا 49عند وصول الشحنة، یجب الدفع عند الوصول أو خالل  .من تاریخ بولیصة الشحن أو مستندات الشحن، أیهما أقرب) سبعة أسابیع(یوًم

.علیها ألول مرة، یجب الدفع خالل ثالثة أیام عمل ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلكعند تقدیم مستندات الشحن المتعاقد 

221القاعدة 

ا 21یجب دفع قیمة المطالبة التي تمت إقامتها وفًقا لشروط العقد خالل  وفي حالة عدم قیام الطرف . من تاریخ المطالبة) ثالثة أسابیع(یوًم
وفي حالة تعذر اتفاق الطرفین، سیتم . فائدة على مبلغ المطالبة النهائي بنسبة یتفق على الطرفانالمسئول عن الدفع بذلك، سیكون علیه دفع

.اللجوء إلى التحكیم للفصل في مبلغ المطالبة وسعر الفائدة بموجب اللوائح الخاصة بنا

222القاعدة 
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.كافٍ ووافٍ یتم قبول الدعاوى المتعلقة بأخطاء الموظفین في الفواتیر في حالة توافر دلیل

223القاعدة 

.ال یتضمن سعر القطن الموضح في العقد أي ضریبة مستحقة على القیمة المضافة ما لم ینص العقد على خالف ذلك

"عند الطلب"المبیعات : الجزء السابع
224القاعدة 

:عند طلب المشتري- 1
:ركمجلس تجارة نیویو 2عقود القطن اآلجلة رقم –بخصوص المبیعات عند الطلب .أ

مجلس تجارة نیویورك المحدد 2یتم تحدید السعر النهائي للقطن المباع عند الطلب على أساس شهر عقد القطن اآلجل  رقم *
.في عقد البیع

.یجب أن یقوم المشتري بإبالغ البائع بتعلیمات تحدید السعر القابلة للتنفیذ*
:ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك

مجلس تجارة نیویورك في الیوم الذي 2موعد ال یتجاوز موعد إغالق أعمال عقد القطن اآلجل رقم یجب تحدید سعر القطن في*
.یسبق أول یوم إخطار لشهر العقد اآلجل المحدد في عقد البیع

ا على سعر اإلغالق اآلجل رقم * للقطن مجلس 2إذا لم یتم تحدید سعر القطن بحلول هذا الوقت، یكون السعر النهائي قائًم
:جارة نیویوركت

.في الیوم الذي یسبق یوم اإلخطار األول لشهر العقد اآلجل المحدد في عقد البیع
:للقطن مجلس تجارة نیویورك2بخصوص المبیعات عند الطلب المتعلقة بالمنتجات غیر سوق العقود اآلجلة رقم .ب

.للمنتج المحدد في عقد البیعیتم تحدید السعر النهائي للقطن المباع عند الطلب على أساس عرض أسعار *

.یجب أن یقوم المشتري بإبالغ البائع بتعلیمات تحدید السعر القابلة للتنفیذ*

:ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك

.یجب تحدید سعر القطن قبل انتهاء المنتج*

. أسعار المنتج المنشور أخیرًاإذا لم یتم تحدید سعر القطن قبل انتهاء صالحیة المنتج، یجب تحدید السعر على أساس عرض *
.أو في حالة عدم وجود تاریخ انتهاء صالحیة، فیكون على أساس تاریخ الشحن

.عند استدعاء البائع، یتم عكس دوري المشتري والبائع- 2
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إتمام إجراءات العقود: الجزء الثامن
225القاعدة 

، لن یتم إلغاء )مخالفة أحد الطرفین للعقد أم بسبب أي سبب آخر أًیا كانسواء بسبب (إذا لم أو لن یتم تنفیذ العقد أو جزء منه ألي سبب - 1
.العقد

یجب إتمام إجراءات العقد أو جزء من العقد في كل األحوال عن طریق تحریر فاتورة مرة أخرى إلى البائع بما یتفق والقواعد الساریة التي- 2
.تحكمنا في تاریخ العقد

226القاعدة 

:إجراءات العقد أو جزء من العقد عن طریق تحریر فاتورة مرة أخرى إلى البائع، تسري األحكام التالیةوحیث من المقرر إتمام

إذا تعذر أن یتفق الطرفان على السعر الذي بموجبه یتم تحریر فاتورة مرة أخرى إلى البائع، فیتم تحدید هذا السعر باللجوء إلى التحكیم- 1
.وعند الضرورة یكون االستئناف

وعند تحدید ذلك . تاریخ إتمام إجراءات العقد هو التاریخ الذي عرف فیه الطرفان أو كان یجب أن یعرفا أن العقد لن یتم تنفیذهیعتبر - 2
:التاریخ، یأخذ المحكمون أو لجنة االستئناف في االعتبار ما یلي

شروط العقد.أ
سلوك الطرفین.ب
أي إخطار كتابي بإتمام إجراءات العقد.ج
المحكمون أو لجنة االستئناف ذي صلةأي أمر آخر یعتبره .د

:عند تحدید سعر الخصم من مبلغ الفاتورة، یجب أن یأخذ المحكمون أو لجنة االستئناف الفنیة في االعتبار ما یلي- 3
أعاله2تاریخ إتمام إجراءات العقد كما هو محدد في رقم .أ

شروط العقد.ب
.ك الجودة، في تاریخ إتمام إجراءات العقدسعر السوق المتاح للقطن والذي هو موضوع العقد، أو مثل تل.ج

بین سعر العقد وسعر السوق المتوفر عند تاریخ ) إن وجد(تكون التسویة المستحقة عند الخصم من مبلغ الفاتورة مقصورة على الفرق - 4
.إتمام إجراءات العقد

ویجب دفع 226و225جراءاته وفًقا للقاعدتین یتم احتساب أي تسویة مستحقة وواجبة الدفع عند الخصم من مبلغ الفاتورة لعقد تمت إ- 5
.التسویة بغض النظر عما إذا كان الطرف المدفوع له أو الدافع مسئوًال عن عدم األداء أو مخالفة العقد أو كلیهما

خسائر ودعاوى أخرى

للتحصیل في سعر الخصم من مبلغ لن یتم إدراج أي خسائر أو مطالبات أخرى یتم االتفاق علیها صراحة بین الطرفین بوصفها قابلة - 6
.یجب تسویة تلك الخسائر أو المطالبات عن طریق تسویة ودیة أو رفع دعوى واللجوء إلى التحكیم أو االستئناف. الفاتورة

227القاعدة 

:یقوم المحكمون بوضع وزن خاص بسعر الخصم من مبلغ الفاتورة إذا- 1
لم یقدم البائع فاتورة
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أولم تتوفر أي أوزان فعلیة

.لم یستطع الطرفان االتفاق على الوزن

.وبغرض تحدید الوزن الخاص بسعر الخصم من مبلغ الفاتورة، عندما یتم الوفاء بجزء من العقد، لن ینطبق التسامح في الوزن على التوازن- 2

جودة القطن المسلَّم: الجزء التاسع
228القاعدة 

بیع القطن وفًقا لوصف الدرجة، یجب أن تكون جودة القطن مساویة للجودة المتعاقد علیها بالنص في العقد، فعند " متوسطة"ما لم تذكر كلمة 
.أو أفضل منها

229القاعدة 

یمكن للمشتري والبائع أن یذكرا في العقد درجة القطن المسلَّم وطوله ومقیاسه على مایكرونیر وقوته وخصائص األلیاف األخرى التي یجب - 1
ا وضع ا. توافرها لتعویضات واالختالفات والحدود التي یمكن تطبیقها، وعند االقتضاء وضع نوع األدوات الواجب استخدامها یمكن أیضً

).333یرجى قراءة الالئحة (لوضع الخصائص في حالة نشوء خالف 
.منافي حالة حدوث خالف بین المشتري والبائع حول المطالبة، سیتم تسویة النزاع حسب التحكیم بموجب اللوائح التي تحك- 2

الدعاوى الخاصة بالباالت المعبأة تعبئة خاطئة والمختلطة وخالفه: الجزء العاشر
230القاعدة 

ا26(یجب أن یطالب المشتري بالباالت المعبأة تعبئة خاطئة أو المختلطة أو المصنوعة من خیطین خالل ستة أشهر - 1 من تاریخ ) أسبوًع
ذا أخطر البائع المشتري خالل . وصول القطن ٕ ا 14وا من المطالبة التي ثبت منها أنه ینوي استرداد القطن، فله الحق في ) أسبوعین(یوًم

ذا دفع المشتري بالفعل ثمن القطن، یجب على البائع إعادة شرائه بالقیمة السوقیة للقطن الجید في تاریخ إثبات المطالبة وسداد . القیام بذلك ٕ وا
.مصاریف المشتري

یجب . لقطن، یجب تسویة المطالبة على أساس القیمة السوقیة للقطن الجید في تاریخ إثبات المطالبة للبائعوفي حالة عدم استرداد البائع ل- 2
ا سداد نفقات المشتري .على البائع أیضً

ا26(یجب على المشتري المطالبة بالقطن غیر القابل للتسویق خالل ستة أشهر - 3 ویجب تخصیص الباالت . من تاریخ وصول القطن) أسبوًع
ا أخرى 56أجل فحصها لمدة من  وسیكون المشتري قادرًا على المطالبة . ویجب إجراء الفحص بواسطة خبیر متفق علیه) ثمانیة أسابیع(یوًم

ا المطالبة بقیمة أي قطن تالف تمت إزالته . بمصاریف معقولة من البائع من أجل وضع الباالت في حالة قابلة للتسویق ویمكن للمشتري أیضً
یمكن الخصم من مبلغ فاتورة . ویجب أن تقوم القیمة على أساس القیمة السوقیة للقطن الجید في تاریخ إثبات المطالبة للبائع.من الباالت

وال تنطبق هذه الفقرة على األضرار الناتجة عن نقل البضاعة أو األضرار الناجمة . البائع في حالة تعرض أي بالة للتلف نتیجة نشوب حریق
.أو أي حادثة تحدث في أثناء الشحنعن الماء المالح

ا26(یجب على المشتري المطالبة بمعرفة المواد الخارجیة الموجودة في القطن خالل ستة أشهر - 4 ویجب . من تاریخ وصول القطن) أسبوًع
ا أخرى 56تخصیص الباالت من أجل فحصها لمدة  . سطة خبیر متفق علیهبعد القیام بالمطالبة ویجب إجراء الفحص بوا) ثمانیة أسابیع(یوًم

.وسیكون المشتري قادرًا على المطالبة بمصاریف معقولة من البائع من أجل إزالة المواد الخارجیة
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231القاعدة 

207یجب على المشتري تقدیم إخطار بشأن أي مطالبة باألضرار الناتجة عن نقل البضائع حسبما هو موضح بالتفصیل في القاعدتین 

ا 14سح خالل ویجب إتمام الم208و ا 56من اإلخطار بالمطالبة أو خالل ) أسبوعین(یوًم من تاریخ وصول القطن ) ثمانیة أسابیع(یوًم
.أیهما أقرب

الرطوبة الداخلیة: الجزء الحادي عشر
232القاعدة 

لى التحكیم بموجب اللوائح التي في حالة حدوث خالف بین المشتري والبائع حول المطالبة بالرطوبة الداخلیة، یتم تسویة النزاع باللجوء إ
.تحكمنا

233القاعدة 

:ینطبق ما یلي عند وجود عینات من الباالت لالختبار بغرض كشف الرطوبة الداخلیة

 ویجب أخذ هذه العینات بواسطة ممثل الطرف الذي طلب إجراء االختبار . جرام على األقل من كل بالة250یجب أخذ عینات بمقدار
.ویجب أخذ هذه العینات عند الوزن). إذا عین ممثالً (الطرف اآلخر وفي وجود ممثل 

 یجب أخذ . ویجب اختیار هذه الباالت عشوائًیا). ثالث باالت على األقل(من الباالت في كل لوط % 5یجب أخذ نماذج عینات من
ویجب وضع هذه النماذج على . ل البالةسنتیمتر على األقل داخ40هذه العینات من جزئین مختلفین على األقل من كل بالة من عمق 

.الفور في حاویات جافة ومحكمة اإلغالق ثم وضع عالمات علیها لتعریف الباالت المأخوذ منها عینات
یجب إرسال النماذج مباشرة إلى معمل االختبار المتفق علیه من قبل كال الطرفین.

234القاعدة 

:یجب على المشتري- 1
ا 42رطوبة الداخلیة خالل تقدیم إخطار بأي مطالبة بال )ستة أسابیع(یوًم
 ا 63إصدار تقریر من معمل یتفق علیه الطرفان ومطالبة نهائیة خالل )تسعة أسابیع(یوًم

.من تاریخ وصول القطن
:یكون التعویض هو الفرق بین. یقوم التعویض المقدم إلى المشتري على أساس تقریر المعمل- 2

 اللوط باإلضافة إلى النسبة المئویة للرطوبة المكتسبة الموضحة في العقدوزن اللیفة الجافة بالكامل في
الوزن اإلجمالي للوط

ا على أساس سعر الفاتورة .وهذا التعویض یقوم أیضً

235القاعدة 

ة، یقوم الطرف وفي حالة إثبات المطالب. یجب على الطرف الذي یطالب باختبار الرطوبة دفع تكلفة أخذ العینات وكل التكالیف ذات الصلة
.اآلخر برد تكالیف أخذ العینات وناقل المراسالت والمعمل
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مد الحدود الزمنیة: الجزء الثاني عشر
236القاعدة 

، ولكن 234أو 232أو 231أو 230أو 219أو 217مد أي حد زمني محدد في القاعدة ) اللجنة الدائمة أ(یمكن للجنة التي یعینها المدیرون 
:لشركة مشتركة یمكن أن تظهر أن عدم العدل الموضوعي یمكن أن ینفذ بطریقة أخرىفقط إذا كانت ا

ألنها لم تتوقع التأخیر على نحو معقول أو
بسبب سلوك الشركة األخرى

.تأخذ اللجنة تعلیقات الشركة األخرى بعین االعتبار قبل اتخاذ أي قرار. یجب أن تكون الطلبات المقدمة مكتوبة

اختبار األجهزة: عشرالجزء الثالث 
237القاعدة 

.تنطبق هذه القاعدة على كل النزاعات الخاصة بالجودة فیما یتعلق باختبار نماذج القطن من أي أصل بواسطة األجهزة

یة المعاییر یجب اختبار المعدات ذات الحجم الكبیر أو تصنیفها وفًقا للممارسات واإلجراءات المعتمدة والمدرجة في النسخة األخیرة من اتفاق- 1
.العالمیة للقطن بین وزارة الزراعة األمریكیة واألطراف الموقعة الدولیة

.ویجب أن تكون نتیجة االختبار هي متوسط نتیجة االختبارات. یجب إجراء اختبارین على األقل على كل عینة- 2
یمكن استخدام نفس العینات لغرض االختبارات شریطة ، 210إذا تم بالفعل أخذ عینات مغلقة لغرض التحكیم باستخدام الدلیل وفًقا للقاعدة - 3

.أن یتم اإلعالن عنها
وفي حالة عدم االتفاق، یتم إجراء االختبارات في معمل معتمد . یتم إجراء مجموعة اختبارات أولیة في معمل یتفق علیه المشتري والبائع- 4

.ویختاره الشخص الذي تقدم بطلب إلجراء االختبار
ویظهر تقریر . قوم باالختبار األول تقریرًا عن االختبار موقع أو مختوم أو كلیهما من قبل موظفي المعمل المعتمدینیصدر المعمل الذي ی- 5

ا 35یقوم المعمل باإلفراج عن هذه العینات واالحتفاظ بها لمدة . االختبار نتائج االختبار .في حالة طلب اختبار ثانٍ ) خمسة أسابیع(یوًم
.بار األول في معمل معتمد، یكون هذا االختبار نهائًیا ولن یتم السماح بأي طلب للقیام باختبار ثانٍ في حالة القیام باالخت- 6
ا 21، یمكن ألي من الشركتین أن تطلب إجراء اختبار ثانٍ خالل )6(مع مراعاة الفقرة الفرعیة - 7 من النتائج األولى التي تم ) ثالثة أسابیع(یوًم

.ي طلب، تعتبر المعلومات المتعلقة بتقریر االختبار نهائیةوفي حالة عدم إیداع أ. إرسالها
وال یجوز إجراء اختبار ثانٍ إال في معمل معتمد یتفق . یجب أن ینطبق أي طلب الختبار ثانٍ على عدد الباالت اإلجمالي في االختبار األول- 8

یتم إجراء االختبارات على عینات من . مطلوب استخدامهوفي حالة عدم االتفاق، یشیر مقدم الطلب إلى المعمل المعتمد ال. علیه الطرفان
یجب على الطرف الذي تقدم بطلب إلجراء اختبار ثانٍ دفع قیمة العینات المفرج عنها . القطن المستخلص من عینات أصلیة مفرج عنها

.والمطلوب إرسالها إلى المعمل المعتمد المخصص إلجراء االختبار الثاني
.یظهر تقریر االختبار نتائج االختبار. بار الثاني وتوقیعه أو ختمه أو كالهما بواسطة موظفي المعمل المعتمدینیتم إصدار تقریر االخت- 9
بواسطة أو ) المحكمین(وفي حالة تعذر وصول الطرفین إلى اتفاق حول التعویضات التي یجب تطبیقها أو تفسیر النتائج، یجوز تعیین المحكم -10

.بالنیابة عن كال الطرفین



201126إصدار ینایر 

ویجب النص في العقد على . وز للعقد أن یوضح حجم االختالف المسموح به في خصائص األلیاف التي تحددها االختبارات المعملیةیج-11
.حدود التحكم

.یقوم التحكیم المتعلق باأللیاف القطنیة على أساس التصنیف الیدوي، ما لم یتفق الطرفان المتنازعان على خالف ذلك-12
.0,3المایكرونیر، ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك، یسري حد التحكم المعتاد بخصوص مقیاس -13
.رطل لكل بوصة مربعة3000تكس أو /جرام0,2وبخصوص قوة القطن، ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك، یسري حد التحكم المعتاد -14
لكن إذا دفع المشتري، فیجب على البائع رد تكلفة اختبار كل . یجب على أي طرف یطالب بإجراء االختبارات أن یدفع تكالیف المعمل الكلیة-15

بالة ال تقع ضمن حد التحكم الموضح في العقد أو، إذا لم یتم النص على حد التحكم في العقد، ضمن حد التحكم األعلى المحدد في الفقرة 
.أعاله) 14(و) 13(الفرعیة 

.في الملحق ج من دفتر القواعد التنظیمیة الخاص بناتكالیف االختبارات التي تم إجراؤها في المعمل موضحة -16

المایكرونیر

238القاعدة 

.في أي نزاع حول المایكرونیر ما لم یتفق الطرفان على خالف ذلك237یسري اإلجراء المنصوص علیه في القاعدة - 1
:ما لم یتفق المشتري والبائع على خالف ذلك- 2

:بخصوص القطن األمریكي

:توضح أدنى قیمة للمایكرونیر، تكون التعویضات عن الباالت التي ال تصل إلى هذا الحد األدنى كالتاليبخصوص العقود التي 

قیمة المایكرونیر
:أقل من حد التحكم بنسبة

النسبة المئویة للتعویض

0,10,5

0,21,0

0,32,0

0,43,0

0,54,0

0,65,0



201127إصدار ینایر 

مایكرونیر0,1كل من % 1وهكذا بنسبة 

:أو أعلى) أقصى حد تحكم3,8بدون حدود تحكم و3,5(3,5ولكن إذا ذكر العقد الحد األدنى 

 3,0مایكرونیر أقل من 0,1لكل % 3شاملة، ستزید النسبة المئویة للتعویض إلى 2,6إلى 2,9عندما تكون قراءة القطن

 2,6مایكرونیر أقل من 0,1لكل % 4المئویة للتعویض إلى أو أقل، ستزید النسبة 2,5عندما تكون قراءة القطن

:بخصوص العقود التي توضح أقصى قیمة مایكرونیر، تكون التعویضات عن الباالت التي تزید على هذا الحد األقصى كما یلي

قیمة الماكرونیر
أعلى من حد التحكم بنسبة

نسبة التعویض

0,10,5

0,21,0

0,32,0

0,43,0

0,54,0

0,65,0

مایكرونیر0,1لكل % 1وهكذا بنسبة 

:أو أقل4,9لكن إذا حدد العقد حد أقصى لقراءة المایكرونیر 

 5,6مایكرونیر أكثر من 0,1لكل % 3أو أكثر، ستزید النسبة المئویة للتعویض إلى 5,6عندما تكون قراءة القطن

:بخصوص القطن غیر األمریكي

:أقل قیمة مایكرونیر، تكون التعویضات عن الباالت التي ال تصل إلى هذا الحد األدنى كما یليبخصوص العقود التي توضح 

قیمة المایكرونیر
:أقل من حد التحكم بنسبة

النسبة المئویة للتعویض

0,10,5



201128إصدار ینایر 

مایكرونیر0,1لكل % 1وهكذا بنسبة 

:أو أعلى) أقصى حد تحكم3,8بدون حدود تحكم و3,5(3,5ولكن إذا ذكر العقد الحد األدنى 

 3,0مایكرونیر أقل من 0,1لكل % 3شاملة، ستزید النسبة المئویة للتعویض إلى 2,6إلى 2,9عندما تكون قراءة القطن

 2,6مایكرونیر أقل من 0,1لكل % 4للتعویض إلى أو أقل، ستزید النسبة المئویة 2,5عندما تكون قراءة القطن

:بخصوص العقود التي توضح أقصى قیمة مایكرونیر، تكون التعویضات عن الباالت التي تزید على هذا الحد األقصى كما یلي

قیمة الماكرونیر
أعلى من حد التحكم بنسبة

نسبة التعویض

0,10,5

0,21,0

0,32,0

0,43,0

0,54,0

0,65,0
مایكرونیر0,1لكل % 1وهكذا بنسبة 

:أو أقل4,9لكن إذا حدد العقد حد أقصى لقراءة المایكرونیر 

 5,6مایكرونیر أكثر من 0,1لكل % 3أو أكثر، ستزید النسبة المئویة للتعویض إلى 5,6عندما تكون قراءة القطن

239القاعدة 

0,21,0

0,32,0

0,43,0

0,54,0

0,65,0



201129إصدار ینایر 

وتهدف شروطها إلى أن تكون . بالمایكرونیر بما في ذلك الخالفات المتعلقة بالقطن األمریكيتنطبق القاعدة على كل الخالفات المتعلقة - 1
متوافقة مع اتفاقیة المایكرونیر بیننا وبین نقابة وكالء شحن القطن األمریكي، ولكن في حالة حدوث نزاع بین االثنین، تكون لشروط هذه 

.القاعدة األولویة بعد شروط العقد
الحد األدنى "، یعتبر المقصود هو "الحد األقصى"أم " الحد األدنى"دون ذكر أیهما یجب أن یكون " المایكرونیر"لى إذا نص العقد ع- 2

.ومع ذلك یمكن لكال الطرفین االتفاق على خالف ذلك كتابة قبل إرسال العینات من أجل االختبار". للمایكرونیر
.األلیاف األخرى التي یمكن تحدیدها بواسطة المعامل المعترف بهاویمكن للعقد أن یذكر حجم االختالف المقبول في خصائص- 3

240القاعدة 

.في أي خالف بشأن قوة القطن ما لم یتفق الطرفان على خالف ذلك237یسري اإلجراء المنصوص علیه في القاعدة - 1
ف ذلك، تكون التعویضات عن الباالت التي بخصوص العقود التي توضح حد أدنى لقیمة قوة القطن، وما لم یتفق المشتري والبائع على خال- 2

:ال تصل إلى هذا الحد األدنى على النحو التالي

-معدات الحجم الكبیر
تكس أقل من حد التحكم / جرام

بمقدار

نسبة التعویضوبین

1,12,01,0

2,13,01,5

3,14,03,0

4,15,05,0

5,16,08,0

6أقل من تكس /لكل جرام% 4عالوة على 

-جهاز برسلي
فحص قبل الشحن أقل من حد 

التحكم بمقدار

نسبة التعویضوبین

105030001,5

305050003,0

505070005,0

705090008,0

9000عملیة فحص قبل الشحن أقل من 2000لكل % 4عالوة على 
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 � * ��#��� :���� E*0 D"� <�T7 M����-� $
�"�� ��#� 5�� �E'42 ���� )����40 ��4 (5-��� ���� ,���� 5�. 50 D"��

 �#H �� �� ��.��� ��#��� 0
��319 � * 5-��� ���
�� 
�#� � 49 ���� )����40 ���4 (5-��� ���� ,���� 5�.� D"
 � * ��#��� 5��� ��' :������ ��4�'70 ���� )����40 $�.� ( 5-��� ���� ,���� 5� ) �#H ��325 ���
�� 
�#� � 

5-��� (  
 
������� KE? 
�
�� 5������- 
�� 50 5��� �0  M���B�� �E' ��H�3���� �#H � ���� 5-��� ���
�� 
�#� � 325  .  ����� C�4�

��#��� �"� 5� $
# ��� -�� ��.  
7 ����� :���� � 

 � * ���B� $����7 L��.��� �-�� 50 �H���� ��� D"�14 ���� )5����40 ( ���	 �*P 
�4 �0 C�/��� 5#.�� 
�4 ,���� 5�
��#���� .  

	-������ ����� :���� � :  

• �0 �B�/��� 5#.�� :�
��4� 5� ����� ����"� ���#��� ������� )�*+� :�
�4�� . 4� ���(��� 5��� 50 D"��
<��' �4����� <������ L��.��� . ��. ��� �3/� 50 D"� <��' �4���� 5T7 J'�"��+ "�V��7 <�4� A����.  

• � $����B�� 5� ,4� X ( 5� ��
0 
# ����� 52���� Y���B�� ��
��� ����"9� 52��� 

#� LE�� �H���� 5� ��	�
� UY���B�� <�� �#��-� 

•  D��!9�� D�#�� :J�# �7 5��;� ������ ��� �� M L�#��� ������ ���!��� ��4� -��. D4#
 ���
��� :����-!J��.  
8 �1���:  

5#.�� 5�2�0 D4# 5-��� �����7 ��� �� C�4 M6��	Z�. ' 52� 5T7 M<��� F���� �3��2�' � ���� 5�2�+� �7�� 5�� �E
�����J� �7 E*Z� Y���B��. � ���� 5-��� 5�2�0 �7�� 5� C��*�� <��� F���� �3��2�' � ���� 5�2�+� �7�� 5�� �E'

%�!�	J� D4# M�H���� [����� )��.��� ��� �0 )��.��� [����� ���4 �H���� 5T7 M��B��� �3��2�'.  
9  =������:  

 	� 5��
����� D"��� Y���B�� ���B�� 52��� ��
�� 2�"� M$����B�� �7 Y���B��� G�4� � �H���� 50 L��.��� 
���� �E'214 � 
215 .��2�4�� 
*�4� J0 �H����  ��� D"�  ���.  

10 :+-�+��:  
 $
����� D4# :����-��� �� 50 D"�230��� �-��*� M;-* $;����� :J����  ��4 � * ����&�� 
������ 5-��� M���-��� �0 �H��

5-��� ���� ,���� 5� �3.0 . 	� $
����� D4# D�-� L;� ��-*9� ��231 
������ �� �4�� ����� ��!�� 5���	 5� 
 	�206� 207� 231 .��  :����-��� ���" ���4� D"� MA�E ��V ��� �B�� �)5��;��� :����-� A�E �7 ��� (���� �7 ���� 


�3�7 5-��� ��4� ��.
���� �7 ���E��� ������ Q�� 1B�� :����-��� ���4� �!�0 D"� ���.  
11 ��>��:  

 $
����� ��7� ���4� ��� ��B�J� ���#� 50 D"� M5#.�� ��	 ;.� <�0 �
��� ��! <� �0 ���!;� 
���� ��' ��� 5-��� 5�� �E'
206 �0 207%�!�	J� D4# M.  

� ,4� %��. 5���<������ ����"�� ���� 5��+� 5� ����
�� 5-��� ����"� ����/���� 
������� GH����� 5:  

620 Cotton Exchange Building, Liverpool L3 9LQ, England 
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������ 

)+��� ",	�- "!.���	 ����/$��	 204(  
��
��) � :(��������  

#) 	�� (�����	 �� � ��� 0�$� 1-�$� 2� 3$�	 #����4	 �5) 6	������	 ������	 7 8 ���� #$����	 ������	:  
1 "���8 6�� ���	 " :" #8 ;	   "!<�� �=� �����	 ;��	 �� >�) (?	!�@  : A�8	  : ��8� 6�� ���	 �B��)  : ", ��� .��  

�����	 �: � �� ���8 6�� ���	 �D�: E�$��� ������  : �F��� �� ��- (���%�	  : G����  : ��H$�  �� ��- ��8� (�.�D��	 
 E�$��� ���� >�) 6A-�$�	 ������	 ���� ��� I8� A�8	 2F�D��	 /����	  �=��. #) (J%$��	  : 2��� �� ��8  .  

2  "���� ��% 6�� ���	 " :" #8 7: K: "!<�� �=� �����	 ;��	  �� >�) 6A-�$�	 ������	 ��  � $� �=$.  : (���A�  
������  : G���� 6�� ���	 6�� =��� I8�.  

3 "���� ?! �8��	 "(" ���� ���8 6�� ���	 " :" ���� ����	 "!<�� �=� �=���� ������	 6�� ��� I8� ���%�	 #) ���� �� 
L!�!�� �� ��- ���%�	 .2���  7���<��	 #) ��B ���� ������	 !!���	 " A. +�. 7���<� ��) � 6�� ���	 !$. 

?! �8��	  : ���8 6�� ���	  : ����	 � �� +�. $��� �=��	 � $��	 �=� ����	 6�������  H���	 �$�%��.  
4 "���� 7�<��	 " :" ���� ���� ��% 6�� ���	 "!<�� �=� �=���� ������	 6�� ��� I8� �-�$�	 #) �����	 ;��	 �� >�) 

��8� 2F�D��	 +�@ �-�$�	 +�. 7�<��	  : !$. ���� ��% 6�� ����.  
5 "���� ?! �8��	"(" ���� ���8 �	6�� �� " :" ���� ����	 "!<�� �=� �=���� ��8� �.�D��	 +�@ �����	 !!���	 �� ��- ��8��	 

)?! �8�  : M��� (!$. � <  �.�D��	 +�@ ,�$�� � < �	.  
6 "���� 7�<��	 " :" ���� ���� ��% 6�� ���	 "!<�� �=� ����� �: �-�$�	  ��8 ��H$�� �� ���	 +�. 7�<��	 #) ,�$�� 

� < �	  : !$. ���� ��% 6�� ����.  
�/�A� :6��� I8� ;��%��	 2F���	  ���) ����� 7���<����  8��	  #��	 6!�  #) ��������	 #�-� 3  6 !- � �=��D � #) �����	 

1.  
7  "�8� �N<� "!<�� >� �: 2F�D��	 �� �=��$ ��8	 � �����	  : ���8  ��$ ���!� �� ���$�  ,�$�� #����: +�@ ���$� ;: 

,�$�� #����: �OP 1�N� ���@ ��%�	 �O	! 6�� �� �.  ���� ����	 .��  �	!<@ �<�� � ��% #�!��� �� ��- �-�$�	 

;����	 !$. ,�$�� J%$��	 ��%� ��$�	 +�@ �=� � < �	 Q��O 6��� �	 "!����	 ������&	 .  
8 "�8� #��$�� �N<�	 "!<�� >� �: 2F�D��	 �� �=��$ "�%��� �� ��$� ���O	! ��8	 � �����	  : ���8  ��$ ���!�) ��@ �O	! 

6�� ��  : 6	!�� R�O: (+�@ ,�$���	 1�N� ���@ ��%�	 �O	! 6�� �� �.  ���� ����	 .��  �	!<@ �<�� � ��% 
���!��� �� ��- �-�$�	 ;����	 !$. ���$ ������	 #�O	!�	 ��%� ��$�	 +�@ �=� � < �	 Q��O���.  

9 "�8� ;�� "��!< >� 2F�D��	 #��	 �<� �. ���� 6A-�$�	 (������	 ��  �=��$ �� ,�$�� +�@ �OP ��8	 � �����	 S ���@ 
�=$�% �. ���� ����	.  

10  "�-�$ ��B !!�� – ���$ ��8� "!!��"(" ���$ ���O	! ���!��� " :" ;: #� ;: "!<�� �=� �=���� �: 2F���	 !- +) : >���	H���� 
!$. >���- �8��� �.�D��	 +�@ "!=. �-�$�	 ;����	 #) ���� ��8��	 !!���	 .#)  ���� ���� ����O	 ���� ��8� !!�� !$. 

2�- � ����	 (2���	 ���) +�. 7	��&	 , ���	 +�@ ��-: ���$ �$��� 2���8� �-�$�	 ;����	 �: �8�� �=�) 2F�D��	 +�. 
>�!=..  

11  "�� ���	 �<��	  +�. ��� I8� ���%�	 "!<�� �=� �: ���%�	 ����� ��� F8� �� � >�F��� �O	! �� ���	)  ����� #) ���8 
6�� ���	 #8 ;	 .(  

12  "�<�� � ��% ���!��� " :" !$8 ��$ 0��%� "!<�� �=� �=���� !$�8� ���- �� ���� �� L�	!<@ �� ��- �-�$ ;��� !�� 
>�A�8	 �� ����  : ����	 �� +�. �=/ ���. �����	  : :; ���8  ��$ R�O:.  

13 "���. ��!�� ! -  �$��8�	"(" 7��"(  :" ���. ��!�� ! - �	 " :" 7�) "!<�� �=� �=���� 8� #)�D@ +�. "��: ��%�	 
��8�8&	 ���N�� 6	!��H ��B ��!�. #) ����� ! - �	 #��	  #� ����O �. ��� I8� �-�$�	.  

14 "���. ��!�� ���8: 7�<�	 " :" 7�� "!<�� >� (8� "!�.  �� � �� ��8$ �� "��: ��%�	 ��8�8&	 7�D� #�� 1 �� 
+�@ !� �� �� ,	�� ��SJ� 6������ ���8: 7�<�	 ����� �� !�	 #����&	 #�  �����	 �����	 �=��. 2)!� � �: ��%�	 .  
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15 "8� ���� A�8�	 "(" #� �: #8 " :" 8� �� �$��	 +�. 7�<��	"(" #� V�	 #8 " :" 8� ���8 6�� ���	 " :" #8 ;	  
#8 "!<�� �=� �=���� 8� �� >�)�D@ +�@ "��: ��%�	 ��8�8&	 �� ��- �-�$�	 #��	  �S�� ����� �� �$� ����	 �� ���� 

A�8�	 �� +�. 7�<��	 >�����  +�. �=/ �$��8�	.  
16 "8� A�8	 J%$��	 " :"  : �: #8 "!<�� >� 8� �� >�)�D@ +�@ "��: �	��% ��8�8&	 ;��	  �S�� ����� �� �$� ����	 �� 

���� A�8�	 #) J%$��	 >�����  +�. �=/ ���8  ��$ ���!���.  
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��
�� � :���	
�� �� !��� �������  

����� �� ����	 �� >�	��@ 3 <O� ��% ����	 #����&	 �O	! 6�� �� �� X$	 ��	 (������&	 �� � ��� 0�$� ;: 1-�$�  ���� 
��%� Y��<  : #��!�8	 #) �����	  : 1-�$� 2� �� � �����	 >��. ���� ��� 7	��: (�����	 >$: 3$� +�. >$: #) ���� ! �  
7AO � � 	�� �����	 ��8 >�� 8� ��� 7	��: �����	  : ��8	 � �����	 0��  E���� !.	 ��� ����/$��	 ������	:  

1 �$�%�	 :�� �����	 �: �� �%� ����	 ��8	 � �F�8  ��$ ����� ���!���   : 2��� �� (��8 ���8� R:��� �=��� � $��	 �=� 
����	 6������� H���	 �$�%�� .��   8��	 #��	 �� �=D�) �� ��- (�-�$�	 ,	 8 6$�� �� �%� #) "��: ��%�	  : 

3 <$� �=��. !$�� �<�$� #) �<�� � (��%�	  : �� �=��8��	 �� �AO  )���	 (����8� �=$5) �=���� � �� +�. ���$ 
�=��	 � $��	 �=� ����	 6������� H���	 �$�%�� .���  	�@ ��- 2F���	 	!O�8	 ���� ��% 6�� ���	 �5) ����	 ���  8� 
���� ��% 6�� ���	 ���8  6�� ���	 #) ���� ��%�	 � ��8 +�. ���$ 2F���	.  

2 ��) � 6�� ���	 �F�8   ��$�	 :�@ �=��	 � $��	 �=� ����	 ������ H���	 �$�%�� 2��8 +�. �=���. ��) � 6�� ���	 #) 6- �	 
�8�$��	 +�� �� ��$�	 ������	  ,�$S: �=%�	 !-�����	 >��. ���$�� ��%�	 ��  �AO ,�$���	  : ���$ J%$��	 "!!���	 #) 
�����	.  

3 '���� �$�%�	 :#) ���� ��$�	 (#�!����	 �5) '���� �<�� � ��%�	 ���!����	 �OJ�8 >� +�. >$: '���� ���$� �$�%�	.  
4 ���J��	 :#) ���� 6	!-����	 #��	 �� +�. K�8: � )/K�) /#8 !$: 7:  : " �-�$ ��B !!�� –) ���$ ��8� "!!�� "(( ���) 

+�. ;��%��	 �:  �� ���J���� !D 2��� ���O��	 ��	!� �� '�����	  ;��	 �� >�) ��% �	���  : >�D  +�. �=/ ���8  ��$�	 �����	 
�=��.  : �8��	   ����$	 ��� F8��	 +�@ �-�$�	 (;����	 1N� �/$�	 ��. 	�@ ��� ���J��	 +�. 	��  �$�	 	���� : �.  

5 �� ���	 �O	! �� �� �=���J�) 7: #8 �::(  
.أ  �� � �� 3$�	 +�. 7AO (0�� �5) 6������	 ��� �: �� +�. K�8:  �:� ��%�	 �<�O�	 �� ��� �� �� 40 

!- (������� E���. �J� ;:  8� ��)�D@ �� ,	�� ��H�	!" #) !!. 6����	  : #) ���� ������ +$!J�  8��	 >$�) 

��8 �=�)! �� ��- �=��	 � $��	 �=� ����	 6������� H���	 �$�%��.  
�8�$# 	]�#: ب. 	�=) �� ���	 �O	! �����	 !�!�� ���� #) 

1) #) ���� �: J%$��	 � �� �� ���$� M��O�	 :	�=) #$�� ! �  #�	 � 78 ���� �O	! �� �� �� 40 !-.  
2) #) ���� �: J%$��	 � �� �� ���8�	 #��N�	 :	�=) #$�� ! �  #�	 � 83 ���� �O	! �� �� �� 40 !-.  

��  �����	 �D���8�	 �. 6�� ���	 �	 40 !- ;J� ?	 $: R�O: �� 6�� ���	 ��) #) 6����	 #��	 � �� �=�) 
��%�	 +�. K�8:" ?! �8��	 +�@ 7�<��	 " :" 7�<��	 +�@ 7�<��	"  

6 ������	 G�����	  :� ��8 ��&	 �� ��� +�@ 2F���	 �J�  �� �������� �O	!" ?! �8��	/���8 6�� ���	 " :" 7�<��	/���� 

�!��� 6�� ���	 "����� ��� �: ��&	 � ��8 �� ��� +�@ ��%��	; #) G�����	 �O	!" ?! �8��	/ ���8 6�� ���	 "
 :"7�<��	/���� �!��� 6�� ���	 "���  2F���	 � ��8 ��H��" ��%��� +�@ 7�<��	"( �� � �!<� >� 6������ ��D	  �� 

;��%��	" ��%��� +�@ ?! �8��	."  
7 �H �	 :�� � �� �����	 +�. 7AO (0�� �5) 6�$�%�	 #��	 �� +�. K�8:" �� 7�<��	 +�@ ?! �8��	 "  "�� ?! �8��	 

+�@ ?! �8��	 "��8 ������.	 +�. �=$: ���� +$���	 #����	" :�H  �$�%�	 #)�<�	 #F�=$�	 !�I��	"  
8 6�$���	:  

.أ  �� �����	 �: ���� ;��%��	 �� 2F���	 �: ���� 1�� 6�$���	 (��$�� ���  ��&	 � ��� ��)	 �� (2F���	 ;:  7���<� 
��)�D@ �8� � +�. ��8� ;��%��	.  

.ب  #) ���� ��%�	 +�. K�8:" �� 7�<��	 +�@ ?! �8��	 " :" �� ?! �8��	 +�@ ?! �8��	"( �5) !.	 ��	 ����/$��	 ��!���.�	 
������ ��8 ����	 (�=� �@ �: �O: 6�$���	 ���� �: �� #) ��� ;��%��	 2DO�  ��-	���� 7���<�  �O: 6�$���	 � ��8 

+�. ���$ �	;��%� .  
9 6����	 "! ����	 :#) ���� ��%�	 +�. K�8: �/$ " �� ���	 �<��	  ��� I8� ���%�	"( �5) 2F���	 � ��8 � F8� �. �� � 

>����� �O	! �� ���	 .  �� � �� �����	 +�. K�. 0�� ��� %��	�;�   (2F���	 �J) ;: 6������ ��� �=��.!� �� �AO 6	!�=% 
�� ���	!<@ �� -�� ���  ��%�	 3�O�	 2F����� ��D � �-�: �8�8��	   ��O&	 �<�O�	 �� �����   	!�I� �J� ��O&	 � �� 
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]���	 =� .  ��� #) ���� 6�$�%�	 #��	 �� +�. K�8:" �� 7�<��	 +�@ ?! �8��	 " :" �� ?! �8��	 +�@ ?! �8��	 "�5) 
6A�$��	  : ��!$. �� �8� ��O&	 �)���� ��<�� 0�����	  : ;: 6���8 R�O: �O	! ,�$�� (� < �	 #�) L�� �����	 �� "!�.@ 
��O&	 "�� R�O: +�. �� ���	 �-�:  A� �� ��O&	 ���<&	 ��O&	  "!�!��	 �� ^A�4	 �=$. +�@ ���  ��%�	 3�O�	 
���%���.  

10 ����� 2)!�	:  
.أ  2)!�	 �. ���� !���.	 ;!$�8� :�5) !���.�	 ��	;!$�8 ��� �: _�<� � ��� 3�	 � ��%�	 ���!����	.  

.ب  2)!�	 ����� 6	!$�8��	 !$. ?A��	 :#$�� �: 2F���	 H�� 2)!��� ����� 3�	 � ��%�	 ���!����	.  
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201130إصدار ینایر 

القسم الثالث

اللوائح المتعلقة بالتحكیم

أي نزاع ناجم عن أو متعلق بأي عقد یضم وینص على إجراء تحكیم طبقا لهذه اللوائح یجب إحالته للتحكیم على أن یحدد محكمین و حكم یجب إحالة 
.كل األمور المعروضة علیهم طبقا للوائح التالیة) حسبما یقتضیه الحال( فیصل ولجنة طعون فنیة أو لجنة طعن علیا 

مقدمة
300الئحة ال

:حكیم على النحو التاليسوف نجرى الت- 1
 تتناول أعمال التحكیم العلیا المنازعات المتعلقة بالفحص الیدوي لجودة ومزایا القطن  والتى ال یمكن تحدیدها إال من خالل

.ویرد بالجزء الثاني اللوائح المطبقة بأعمال التحكیم والطعون. االختبار عن طریق األجهزة
ویرد بالجزء األول اللوائح المطبقة بأعمال التحكیم الفني والطعون. المنازعات األخرىسوف تتناول أعمال التحكیم الفني كل.

ویجب تطبیق الشروط . على كل تحكیم أو طعن أو كالهما طبقا لهذه اللوائح) القانون(یجب تطبیق النصوص الملزمة بقانون التحكیم - 2
.ك البنود أو تتعارض مع تلك اللوائحغیر الملزمة بهذا القانون فیما عدا ما قد یتم تعدیله من تل

.ومقر وقائع التحكیم انجلترا وال یمكن ألي جهة أخرى تحدید أو إقرار خالف ذلك- 3
قامة ومكان المشروع الخاص بأطراف العقد- 4 ٕ .ویجب تسویة المنازعات طبقا للقانون االنجلیزي أینما كان المقر المختار وا
أدناه، یحظر علیهم استخدام أي محكمة ما 6-330طبقا للوائح یجب علیهم، وطبقا لالئحة رقم وفى حالة موافقة األطراف على التحكیم - 5

.علیهم التقدم للمحاكم في انجلترا وویلزبلم یكن لدینا أي سلطة أخرى إلتمام ما یجب تنفیذه أو طبقا للقانون وفى تلك الحالة یج
.على ضمان لمطالبته خالل إجراء أي تحكیم أو طعنویمكن ألي طرف التقدم لدى أي محكمة في أي مكان للحصول- 6
یمكنه التقدم ألي 1-318رقم ةأو الالئح3-302وفى حالة منع أي طرف من االستمرار في عملیة تحكیم نتیجة تنفیذ بنود الالئحة رقم - 7

.محكمة تقبل البت القضائي
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أعمال التحكیم الفني: الجزء األول

المحكمة
301الالئحة 

المنازعات والتي تقرر طبقا لتلك اللوائح على محكمة مؤلفة من ثالث محكمین أو محكم واحد باتفاق األطراف ویكون في هذه الحالة رئیس تعرض 
ویجب أن تتأكد المحكمة من . ویجب على كل طرف تعیین محكم واحد وسوف نعین محكم ثالث وفى تلك الحالة یعمل كرئیس للمحكمة. التحكیم

النزاع لویجب على المحكمة المضي في اإلجراءات إلصدار قرار لح. ادلة لألطراف وأن لكل طرف الحق في عرض قضیته بشكل عادلالمعاملة الع
.ویجب موافاة أي طرف بكل المراسالت الدائرة بین أي طرف والمحكمة. على وجه السرعة

بدء التحكیم
302الالئحة 
وسوف نوافى الطرف اآلخر ") الطلب("لهذه اللوائح موافاتنا بطلب مكتوب إلجراء التحكیم ویجب على أي طرف یرغب في بدء التحكیم طبقا - 1

.بنسخة من هذا الطلب) المدعى علیه( 
:وعند إرسال الطلب، یجب أیضا على المدعى إرسال- 2

إسم وعنوان وعنوان البرید االلكتروني ورقم هاتف وفاكس المدعى علیه.
سخة من مستند التحكیم الوارد بالعقد أو التي تم التحكیم على أساسهانسخة مكتوبة من نص التحكیم مع ن.
اسم المحكم المعین لكل منهم أو إذا ما اقتضت الضرورة اسم المحكم الوحید المعتمد من األطراف.

یم في حالة ورود ویمكن أیضا رفض التحك. ویمكنا رفض إجراءات التحكیم في حالة وقف أو طرد أي طرف من أطراف النزاع من الجمعیة- 3
اسم أحد األطراف ضمن قائمة األحكام غیر المنفذة وقت تحریر العقد موضوع النزاع أو توقیع عقوبة رفض خدمات التحكیم على أحد 

4/9/2002وتحریر العقد موضوع النزاع بعد 421ةمن الالئح27األطراف طبقا للمادة 

تعیین محكمین
)ا(303الالئحة 
، سوف نطلب من المدعى علیه تعیین محكمهم أو الموافقة على تعیین محكم وحید خالل 302مقدم طبقا لالئحة رقم وفور تسلم أي طلب - 1

خطارنا والمدعى باسم محكمهم) أسبوعین(یومًا 14 ٕ موفى حالة فشل المدعى علیهم في تعیین أي محكم خالل هذا التوقیت الزمني، سنقو . وا
خطار األطراف باسمهنبتعیی ٕ .محكم وا

من تعیین المحكم الثاني سواء تم تعیینه ) أسبوع واحد(سوف نعین محكم ثالث والذي سیكون بمثابة رئیس للمحكمة وذلك خالل سبعة أیام - 2
.بمعرفتنا أو عن طریق المدعى علیه

لمعاییر التي یحددها المدیرین ویجب أن یكون المحكمین أفرادًا عاملین في جمعیتنا وقت تعیینهم، ویجب أن یكون المحكمین مؤهلین للوفاء با- 3
.من وقت آلخر قبل قبولهم تلك التعیینات

في حالة خلو أي منصب نظرا لوقف أو استقالة أي محكم أو رفضه للعمل أو إذا لم یعد مؤهال بشكل مناسب أو غیر قادر على تنفیذ - 4
.أعاله) 1(شغل تلك الوظیفة طبقا لألسلوب الموضح في الفقرة بمهامه، یج

.یجب أن یلتزم أي محكم أمام الجمعیة بالعمل طبقا للوائح) سواء من جانب أي طرف أو بمعرفتنا(ل التعیین وبقبو - 5
ویجب تقدیم أي اعتراض على أي . تقدیم األسباب كتابةبوفى حالة توجیه أي شركة اعتراض ألي محكم أو أي عضو بمحكم تحكیم، یج- 6

التعیین، ویمكن العمل بموجبه في حالة ثبوت وقوع ظلم فعلى أو متوقع على أي شركةمن صدور إخطار) أسبوعین(یومًا 14تعیین خالل 
:في حالة- 7
.من تكلیفها بذلك) أسبوعین(یومًا 14عدم تمكن أي شركة من تعیین محكم خالل - 8
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.من توجیه أي اعتراض فعلى على أي تعیین) أسبوعین(یومًا 14عدم تمكن أي شركة من استبدال محكم خالل - 9
كن للشركة األخرى الطلب من رئیس الجمعیة تعیین محكم نیابة عن الشركة التي لم تتمكن من تعیین محكم لها أو الموافقة على استبدال ویم-10

.أي محكم خالل الوقت المسموح
ذا تأخرت الشركة في تعیین محكم مقبول للشركة األولى خالل .تعطى الجمعیة إخطارًا لعنایة الرئیس-11 ٕ من تاریخ هذا ) عینأسبو (یومًا 14وا

.االخطار ،یمكن للرئیس أن یتصرف بمعرفته
من ) أسبوعین(یومًا 14ویمكن ألي شركة االعتراض على الرئیس أو على أي عضو في أي لجنة طعن فني، ولكن یجب تنفیذ ذلك خالل -12

ظلم فعلى أو متوقع على أي شركةویجب أن یكون االعتراض كتابة، ویمكن العمل بموجبه في حالة ثبوت وقوع . إخطارها بأسمائهم
.سحب أي اقتراح ،یجب على الرئیس تقریر مدى صالحیتهووفى حالة عدم تفعیل أ-13
فیه وفى حالة ظهور دلیل جدید بعد انتهاء الحدود الزمنیة المعتادة لتقدیم أي اعتراض، یمكن تقدیمه، وعلى الرئیس تقریر مدى إمكانیة النظر-14

أو األخذ به
من إخطارهم بقرار ) أسبوعین(یومًا 14الطعن لدى المدیرین خالل اموافقة أي جمعیة على نیة أو قرار الرئیس، یمكنهوفى حالة عدم -15

.أعاله) 8(، ) 7(ویمكن للمدیرین استخدام السلطات المفوضة للرئیس في الفقرتین . الرئیس
لدى نائب حوفى تلك الحالة، یصب. مین طبقا لهذه اللوائحوفى حالة إمكانیة حدوث تضارب بین المصالح، یمكن للرئیس عدم تعیین محك-16

.الرئیس أو القائم بأعمال الرئیس نفس السلطات للتعیین مثل تلك المفوضة للرئیس

إلغاء سلطة أي محكم أو عضو لجنة طعن
)ب(303الالئحة رقم 

.دون موافقة الشركتینفور تعیین أي محكم أو عضو لجنة طعن، ال یمكن إلغاء سلطته من جانب أي جمعیة ب- 1
ذا انتهى عمل أي محكم أو عضو لجنة طعن كعضو في جمعیة القطن الدولیة، ال یمكنه االستمرار في العمل بصفته التي تم تعیینه فیها - 2 ٕ وا

.ما لم یوافق المدیرون
:یمكن للرئیس إلغاء أي تعیین وأن یعین بدیل- 3

إذا وقع ظلم فادح نظرا لعدم تنفیذه ذلك
:جمعیة ذلك في الظروف التالیةإذا طلبت أي

 ا(303تقدیم اعتراض طبقا لالئحة رقم(
وفاة أي محكم أو رفضه أو عدم قدرته على العمل.
 من تسلمه المكاتبات النهائیة من األطراف، أو،) ثمانیة أسابیع(یومًا 56عدم إصدار محكم وحید قرار تحكیم خالل
 من تسلم المكاتبات النهائیة من األطراف) ثمانیة أسابیع(مًا یو 56عدم إصدار المحكمة قرار تحكیم خالل

للشركة الطعن لدى المدیرین ولكن یجب إتمام نتعطى الجمعیة إخطارًا بنیة الرئیس، وفى حالة عدم موافقة أي شركة على نیة الرئیس، یمك- 4
.السلطات الممنوحة للرئیسویمكن للمدیرین استخدام نفس . من تقدیم اإلخطار) أسبوعین(یومًا 14ذلك خالل 

أعاله أیة سلطة إلبطال واجب المحكمین طبقا للقانون لمنح كل طرف فرصة 3ولیس للالطارات الزمنیة المشار إلیها في الفقرة الفرعیة رقم - 5
مواتیة للرد على أیة تساؤالت أو أي أمر من محكمة التحكیم بعد االنتهاء من إرسال المكاتبات النهائیة

معیة والحسابات المودعة في حساب أتعاب التحكیمأتعاب الج
304الالئحة 

یحق للمحكمین وأعضاء لجنة الطعن الفني فرض رسوم ثابتة بالتناسب مع اجمالى الوقت المقرر من جانب كل محكم أو عضو لجنة الطعن - 1
.الفني للتحكیم أو الطعن، وذلك طبقا للمعیار التالي أو أي معیار نحدده من وقت آلخر

 ساعة/جنیه إسترلیني150-75سعر یتراوح ما بین
أي جزء من الساعة بعد الساعة األولى یتم حسابه بالتناسب
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 جنیه إسترلیني على األقل لكل محكم100سداد.
ي أعمال ویمكن لرئیس محكمة التحكیم ورئیس لجنة الطعن الفني تعدیل المعاییر السابقة أعاله وفرض رسوم بسعر معقول، كما یتراءى له ف- 2

.التحكیم أو الطعن االستثنائیة وذات القیمة العالیة
وفى حالة ما ترى المحكمة أو لجنة الطعن الفني ضرورة الحصول على استشارة قانونیة حول أي موضوع ناتج عن أي تحكیم أو طعن، - 3

.على األطراف سداد األتعاب القانونیة لذلكبیج
آلخر بعد ذلك، یمكن لرئیس المحكمة طلب إیداع أي طرف في النزاع مبالغ مالیة لدینا وفى أي وقت بعد تسلمنا الطلب ومن أي وقت- 4

وفى حالة عجز أي طرف عن سداد أیا من تلك المبالغ، . كودیعة مقابل أیة أتعاب أو تكالیف أو مصروفات متعلقة أو ناجمة عن التحكیم
.یحق للمحكمة  تعلیق أو إیقاف إجراءات التحكیم لحین سدادها

:على كل محكم أو عضو بلجنة الطعن الفني موافاتنا بفاتورة عنب، یج308وعند تقدیم أي حكم تحكیم الستیفاء الدمغة طبقا لالئحة رقم - 5
بوصف موجز لكل نشاط منفذ والوقت " تقریر عمل"ویطلب من المحكمین تقدیم. كل األتعاب موضحا بها معدالتها كل ساعة

.المستهلك في كل نشاط
تقریر مصروفات"روفات المطلوبة والتي یجب تقدیمها لنا في شكل كل المص"

.من صدور حكم التحكیم) أسبوعین(یوما 14تقدم األمانة الفنیة تقریر العمل وتقریر المصروفات لكال الطرفین خالل - 6
.تقریر المصروفاتسداد األتعاب والمصروفات للمحكمین وأعضاء لجنة الطعن الفني مرهون بتسلم الجمعیة تقریر العمل و - 7
وعقب أیة مراجعة طبقا . وطبقا لما سبق طرحه، یستحق المحكمون وأعضاء لجنة الطعن الفني أتعابا ومصروفات عقب صدور حكم التحكیم- 8

، وفى حالة تقریر المدیرین أن أیة أتعاب أو أیة مصروفات في حدود المعقول، یتصرف المحكمین وأعضاء لجنة الطعن 317لالئحة رقم 
.ني طبقا لقرار المدیرینالف

السلطة القضائیة
305الالئحة 

مالئمة تشكیل اللجنة، واألمور ىدون اإلخالل بمواد القانون المتعلقة بالسلطة أو االختصاص القضائي، بمعنى هل یوجد اتفاقیة تحكیم ساریة، مد
.المقدمة للتحكیم طبقا التفاقیة التحكیم

سیر التحكیم
306الالئحة 
رئیس المحكمة، بعد استشارة زمالئه المحكمین، تقریر كل األمور اإلجرائیة واألدلة، وذلك طبقا لحق األطراف في الموافقة على یجب على - 1

.أي أمر
.یجب على رئیس المحكمة التأكد من التقدم الفوري للتحكیم كلما كان ذلك مناسبا من خالل توجیه األوامر- 2
.راءات، سنوافى األطراف بذلكوفور تحدید الرئیس جدوًال زمنیًا لإلج- 3
من وواجب األطراف تنفیذ كافة األشیاء الالزمة لتسییر الدعاوى القضائیة بشكل مناسب وسریع ومنها االلتزام بدون تأجیل بأي أمر أو توجیه - 4

.المحكمة بخصوص األمور واإلجراءات والدالئل
صدار قرار تحكیموفى حالة فشل أي طرف في االلتزام بأي أمر إجرائي للمحكمة، - 5 ٕ .یجب أن یكون للمحكمة سلطة استمرار أعمال التحكیم وا
یجب اتخاذ أي قرارات أو أوامر أو أحكام تحكیم من كل أو أغلبیة المحكمین ومن بینهم الرئیس ویؤخذ برأي الرئیس في أي قرار أو أمر أو - 6

.قرار تحكیم في حالة عدم وجود إجماع أو أغلبیة
وفى حالة تقدیم أي مستند بلغة أجنبیة یجب تقدیم ترجمة معتمدة . والمستندات باللغة االنجلیزیة) االتفاقات(انات والعقودویجب تقدیم كافة البی- 7

.باللغة االنجلیزیة ما لم تعطى المحكمة توجیهًا خالف ذلك
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جلسات االستماع
307الالئحة 

ویمكن للمحكمة الموافقة أو . یتقدما بطلب ذلك كتابة لمحكمة التحكیمإذا ما طلب أي طرف أو كال الطرفین عقد جلسة استماع علیهما أن - 1
وبعد استشارة زمالئه المحكمین یمكن لرئیس المحكمة تحدید تاریخ وموعد . وقرارها في هذا الشأن نهائي. رفض الطلب دون إبداء أسباب

.ومكان الجلسة واإلجراء الواجب اتباعه أثناء الجلسة
استشارة زمالئه المحكمین، إعطاء توجیهات تفصیلیة بجدول زمني مناسب لكل الخطوات دلرئیس المحكمة، وبعنمكوقبل جلسة االستماع، ی- 2

:اإلجرائیة في التحكیم شاملة على سبیل المثال ولیس الحصر ما یلي
أیة مكاتبات مسبقة من أي طرف أو بالنیابة عنه .
مراجعة الشهود
اإلفصاح عن المستندات

لمحكمة فرض قیود زمنیة على طول جلسات االستماع وبحث ومضاهاة أقوال الشهودویمكن لرئیس ا- 3
ویمكن أن یمثل األطراف أحد العاملین لدیهم أو أي عضو في الجمعیة ولكن ال یمثلهم أي محامى عام أو محامى لدى الهیئات القضائیة - 4

ویمكن أیضا أن یحضر ممثل قانوني . إلعداد مكاتبات نیابة عنهمویمكن لألطراف إعالم ممثل قانوني . العلیا أو أي شخص مؤهل قضائیا
.ویمكن لهذا الممثل القانوني تقدیم المشورة للطرف دون التحدث في المحكمة. بصحبة األطراف في أي جلسة استماع

أحكام التحكیم الفني
308الئحة ال

حا به األسباب الكافیة لمالبسات اتخاذ القرار الصادر عنها ما یجب على أعضاء محكمة التحكیم التوقیع على أي حكم مكتوب ومؤرخ وموض- 1
.لم یوافق األطراف على خالف ذلك أو صدر الحكم بالموافقة

.ویجب أن ینص أي حكم على أن مقر التحكیم هو انجلترا وتاریخ موافاتنا بإخطار الطعن- 2
انجلترا بغض النظر عن مكان تحدید األمور أو توقیع أو إرسال أو وكل األحكام الصادرة طبقا للوائحنا سوف تعامل كما لو كانت صادرة من- 3

.تسلیم الحكم إلى الشركات محل النزاع
.سنقوم بختم كل حكم في مكاتبنا في تاریخ الحكم ونطبق مستوى األتعاب الموضوع طبقا للوائحنا- 4
.أي حكم ال یصبح نافذا وملزما إال في حالة وضع الخاتم الخاص بنا- 5
.  كل األطراف المعنیین بذلكىلخاتم الخاص بنا، سنوافوبعد وضع ا- 6
وینشر الحكم فور سداد رسم الدمغة أو أیة  رسوم  وتكالیف ومصروفات متبقیة- 7
أعاله) 3(208من تاریخ إخطاره لكل األطراف طبقا لالئحة رقم ) أربعة أسابیع(یوما 28یجب االلتزام بالحكم خالل - 8
تحكیمتحتفظ الجمعیة بنسخة من كل حكم- 9

الفائدة على قیم حكم التحكیم
309الالئحة 

.ةیمكن لمحكمة التحكیم ولجنة الطعن الفني فرض فائدة بسیطة أو مركبة اعتبارا من تلك التواریخ وبأیة أسعار تراها مستوفیة لعدالة القضی

التكالیف
310الالئحة 

یرجع ذلك إلى التقدیر الشخصي للمحكمة ولجنة الطعن بخصوص ما یتحمله یتمثل المبدأ العام في أن التطرق للتكالیف یلي الحدث ولكن - 1
.كل فرد ونسبة تكالیف التحكیم

وعند هذا التقدیر الذي تتخذه المحكمة، یجب علیها االهتمام بشكل خاص بكل الظروف المادیة شاملة ما یلي كلما كان ذا عالقة بموضوع - 2
:التحكیم
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یم والتي أدت إلى تحمل تلك المصروفات الجوهریة ومن الطرف المحكوم لصالحه في ما هي الموضوعات المثارة في التحك
تلك الموضوعات

هل كان هناك مبالغة في أیة مطالبة حكم لصالحها جزئیا
تصرف أي طرف حكم لصالحه جزئیا وأي تنازل من الطرف اآلخر.
درجة نجاح كل طرف في العرض.

الطعون
311الالئحة 

. فى حالة عدم موافقة أي طرف على حكم المحكمة، یمكنه تقدیم طعن لنا خالل الفترة المحددة بالحكم على أن یرسل إشعار الطعن لنا- 1
وفور تسلم إشعار  الطعن، یمكننا طلب إیداع المستأنف مبالغ مالیة لدینا مقابل أیة أتعاب أو تكالیف أو مصروفات متعلقة أو ناجمة عن  - 2

.حالة عدم سداد األتعاب في المدة المحددة، یتم رفض  الطعن وفى. الطعن 
أعاله إذا ما استطاعت الشركة المعنیة إثبات أي 2لجنة الطعن في حالة تعیینها، مد المدة الزمنیة المحددة في الفقرة وویمكن للمدیرین، أ- 3

ویجب أن یقدم طلب مد . ظلم بین في حالة رفض مد تلك المدةویمكن منح تلك المدة في حالة إثبات وقوع. ظلم وقع علیها في كافة األحوال
.المدة كتابة موضحا به أسباب وقوع هذا الظلم البین في حالة رفض الطلب

لجنة الطعن الفني
312الالئحة 

)لجنة الطعن(على المدیرین تعیین لجنة طعن فني  بفور تقدیم المستأنف قضیته لالستئناف ورد المستأنف ضده، یج- 1
یمكن اشتراك أي مدیر في اتخاذ أي قرار حول الطعن أو یكون مشاركا في أي لجنة طعن إذا ما عمل كمحكم في النزاع أو احتمال وقوع ال- 2

.ظلم بین بناء على ذلك
.ال یمكن أن یعمل أي عضو في أي لجنة طعن إذا عمل كمحكم في النزاع أو احتمال وقوع ظلم بین بناء على ذلك- 3
ویجب أن یكون .وأربعة آخرین كانوا أعضاء عند تعیینهم) والذي یجب أن یكون مدیر حالي أو سابق عند تعیینه(رئیس تضم أي لجنة طعن- 4

.أعضاء لجنة الطعن الفني مؤهلین للمعاییر التي یحددها المدیرین من وقت آلخر
.اعات السابقةویمكن ألي عضو في لجنة طعن الحضور والتصویت في اجتماعات اللجنة إذا حضر كل االجتم- 5
وفى حالة عدم وجود . أن یضم النصاب الرئیس وثالثة أعضاء أو عضوین حسب رؤیة الرئیسبوخالل أي اجتماع للجنة الطعن، یج- 6

.ومع ذلك، یمكن تعدیل بنود هذه الفترة بمعرفة المدیرین في حالة موافقة األطراف على ذلك كتابة. نصاب، یعین المدیرون لجنة طعن جدیدة
) أسبوع(ألي طرف االعتراض على الرئیس أو أي عضو باللجنة ولكن یتم ذلك خالل سبعة أیام نالة تعیین المدیرین لجنة طعن، یمكوفى ح- 7

ویسرى أي اعتراض على أي تعیین في حالة إمكانیة حدوث ظلم . ویجب أن یرفق بأي اعتراض األسباب الداعیة لذلك. من موافاته بأسمائهم
.بین نتیجة لذلك

.علیهم سرعة تحدید بدیلبحالة اعتراض المدیرین، یجوفى- 8
ویحق لها تأكید أو تعدیل أو إلغاء حكم . ویضم أي طعن عقد جلسة جدیدة لعرض النزاع ویمكن للجنة الطعن السماح بتقدیم دلیل جدید- 9

صدار حكم جدید یغطى كل جوانب النزاع ٕ .المحكمة األولى وا
.وفى حالة تساوى أصوات الجانبین، یمكن للرئیس التصویت مرة أخرى إلقرار الموضوع. طةتقرر لجنة الطعن اآلراء بأغلبیة بسی-10

الجدول الزمني للطعن
313الالئحة 
28یجب على المستأنف تقدیم إخطار الطعن الخاص به خالل الوقت المحدد في حكم التحكیم، ثم یعرض الدافع وراء تقدیم الطعن خالل - 1

.م الجمعیة إخطار الطعنمن تسل) أربعة أسابیع(یوما 
.من تسلم نسخة من قضیة المستأنف) أربعة أسابیع(یومًا 28أن یتم ذلك خالل بوفي حالة نیة المستأنف ضده للتعلیق، یج- 2
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.من تسلم نسخة من رد المستأنف ضده) أسبوعین(یومًا 14للمستأنف تقدیم تعلیق نهائي ولكن خالل نوفى حالة رد المستأنف ضده، یمك- 3
.من تسلم نسخة من رد المستأنف) أسبوعین(یومًا 14ویمكن للمدعى علیه تقدیم تعلیق نهائي ولكن خالل - 4
لجنة الطعن في حالة تعیینها، مد المدة الزمنیة المحددة، ولكن إذا ما استطاعت الجمعیة المعنیة إثبات أي ظلم قد یقع وویمكن للمدیرین، أ- 5

ویمكن منح تلك المدة في حالة إثبات وقوع ظلم بین في . لخاص بأي مد مناسبا في كل الظروففي حالة حدوث خالف ذلك وأن الطلب ا
.ویجب أن یقدم طلب مد المدة كتابة موضحا به أسباب وقوع هذا الظلم البین في حالة رفض الطلب. حالة رفض مد تلك المدة

.قبل انتهاء المدد الزمنیة) أسبوع(سبعة أیام تقدیم طلبات المد في موعد غایتهبوما لم توجد أسباب استثنائیة، یج- 6
:ومن ثم: ویمكن تقدیم المزید من المكاتبات في حالة موافقة األطراف أو قرار محكمة الطعن وقوع ظلم بین في حالة رفضها- 7

 المستأنف من تسلم نسخة من تعلیقات) أسبوعین(یومًا 14یمكن للمستأنف تقدیم المزید من التعلیقات ولكن یتم ذلك خالل
.ضده

 من تسلم نسخة من تعلیقات ) أسبوعین(یومًا 14یمكن للمستأنف ضده تقدیم المزید من التعلیقات ولكن یتم ذلك خالل
.المستأنف

من تسلم ) أربعة أسابیع( یوما 28وما لم تقتضى الظروف، یجب على الجمعیة عمل الترتیبات الخاصة بسماع  الطعن  في موعد غایته - 8
.لطعن  المكاتبات النهائیةلجنة  ا

.یحق ألي طرف تحدید ممثال عنه وذلك كتابة في أي موضوع متعلق بالطعن، لذا سوف تقتصر اتصاالتنا علیهم فقط- 9
:یجب تقدیم كل مواد  الطعن لنا بمعرفة-10

الجمعیة محل النزاع، أو
أعضاؤنا العاملون كممثلین معینین

.قانونیة أو محامین مستقلینولن نقبل أي مكاتبات مباشرة من أي شركات-11

تسویات ودیة
314الالئحة 

ولن یصدر أي قرار تحكیم من المحكمة أو لجنة الطعن ما لم . موافاتنا فورابوفى حالة تسویة الشركات لمنازعاتها بعد بدء التحكیم، یج- 1
.یطلب منها تسجیل التسویة في شكل قرار تحكیم وموافقتها على إجراء ذلك

.یكون له نفس الوضع والتأثیر ألي حكم تحكیمفرها لحكم ما، سو وفى حالة إصدا- 2
.یجب سداد أیة أتعاب أو مصروفات مستحقة للمحكمة أو لجنة  الطعن  وأي رسوم دمغة- 3
لحساب أیة أتعاب أو تكالیف أو مصروفات متعلقة أو ناجمة عن 2- 311أو 5-304وفى حالة إیداع مبالغ مالیة لدینا طبقا لالئحة رقم - 4

ویؤخذ في االعتبار . یجب على المحكمة أو لجنة  الطعن  تحدید نسبة ما یتم استرداده،إن وجد) حسبما یقتضى الحال(لتحكیم أو الطعن ا
.كمیة العمل المؤدى واألتعاب القانونیة التي تحملتها المحكمة أو لجنة  الطعن  في تاریخ تسلمهما إخطار التسویة

المخالفون
315الالئحة 

عن أحكام أو قرارات التحكیم غیر المنفذةاإلبالغ
أو من ممثلیهم مفاده عدم التزام الطرف اآلخر بقرار ") الطرف المبلغ("في حالة ورود رأى مكتوب للجمعیة من أي طرف من أطراف التحكیم - 1

.فمن المقرر إخطار المدیرین بذلك". المخالف المذكور" التحكیم 
على األمانة الفنیة إخطار المخالفین كتابة بنیة المدیرین بإدراج أسمائهم ما لم یوافیهم المخالف المذكور بوقبل العمل بموجب ذلك الرأي، یج- 2

ویجب على المدیرین دراسة أیة أسباب مقدمة من جانب المخالف . باألسباب الملحة لعدم تنفیذ ذلك) أسبوعین(یوما 14خالل فترة تبلغ 
.المعلومات الواردة من الطرف المبلغ من عدمهالمذكور قبل إقرار مدى إمكانیة تداول
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ویمكن توزیع اسم الطرف المخالف على األعضاء والشركات المشاركة والجمعیات األعضاء في لجنة التعاون الدولي بین شركات القطن أو - 3
لة موصلة للموقع االلكتروني أیة منظمة أخرى أو شخص بأي وسیلة تختارها ومنها إدراج اسم المخالف والتفاصیل المناسبة في أي وسی

.للجمعیة
" ویجب توزیع وتداول هذه المعلومة أو أیة معلومات أخرى، وذلك حسبما یقرر المدیرون، في قائمة لألحكام غیر المنفذة والمعروفة باسم - 4

"جمعیة القطن الدولیة"قائمة قرارات التحكیم غیر المنفذة الصادرة عن 

إخطارات استشاریة
أیضا وفى أي وقت التوزیع على األعضاء أو الشركات المقیدة بالبورصة والشركات األعضاء  في لجنة التعاون الدولي بین یمكن للمدیرین- 5

ویجب كذلك نشر هذا اإلخطار في المساحة . شركات القطن إخطار استشاري بأي جهة قد یبدو أن لها عالقة بأي مخالف أو االستفادة منه
. المقیدة بالبورصة بالموقع االلكتروني للجمعیةالمخصصة لألعضاء أو الشركات

6 -
( أعاله1وفى حالة ما یكون الطرف الطالب لالستشارة غیر الطرف المبلغ والذي قدم االستشارة المشار إلیها في الفقرة .أ

بداء التعلیقات خالل ب، یج)الطرف االستشاري ٕ ).واحدأسبوع (أیام 7على السكرتاریة إخطار الطرف المبلغ بالطلب وا
على السكرتاریة االستفسار من المخالف واألطراف األخرى التي یقترح إدراجها ببعد تلقى التعلیقات من الجهة المبلغة، یج.ب

طالعها بالمضمون المقترح للمشورة وطلب تقدیمهم دلیل لرد ما ورد بها خالل  ٕ ).أسبوعین(یومًا 14في البنود المقترحة وا
أعاله وتقریر مدى إمكانیة صدور تلك ب-6ا، -6تعلیقات أو دلیل وارد طبقا للبند الفرعي یجب على المدیرین دراسة أي .ج

.االستشارة أم ال
كل والطرف المبلغ مسئوال عن دقة المعلومات المقدمة مباشرة إلى التحالف التعاوني الدولي طبقا لهذه الالئحة ویعفى الجمعیة ومدیریها من - 7

ویجب على الطرف المبلغ سرعة إخطار الجمعیة . لمصروفات التي تكبدوها بسبب عدم دقة تلك المعلوماتالتبعات واألضرار والتكالیف وا
.فور تسویة قرار التحكیم الستبعاد الطرف من قائمة األحكام غیر المنفذة

أ أعاله وتعفى 6-5یتعلق بالفقرتین والجهة المخطرة مسئولة عن دقة المعلومات مباشرة إلى التحالف التعاوني الدولي طبقا لهذه الالئحة فیما - 8
.الجمعیة ومدیریها من كل التبعات واألضرار والتكالیف والمصروفات التي تكبدوها بسبب عدم دقة تلك المعلومات

.ومن المفترض أن یكون أطراف أي تحكیم موافقون على المدیرین المسئولین عن التصرف بموجب هذه الالئحة- 9

إخطارات
316الالئحة 
:قدیم إخطارات أو مستندات أو أي شكل من أشكال االتصالیمكن ت- 1

بتوجیهه إلى عنوان المقر الرسمي أو المكتب المعتمد ألي طرف.
ارسالة عن طریق البرید المدفوع مسبقا أو أي جمعیة نقل معترف بها دولیا

ذا افترضنا أن أي مكاتبة مرسلة بالبرید قد تصل فیما ال یقل عن سبعة أیام - 2 ٕ إرسالها عن طریق جمعیة نقل معترف بها ب، یج)واحدأسبوع(وا
.دولیا

یمكن إرسال أیة إخطارات أو مستندات أو أي شكل من أشكال االتصال عن طریق الفاكس والتلكس أو البرید االلكتروني وفى تلك الحالة - 3
.یجب الحصول على ما یثبت التسلیم

11.59تاریخ محدد أو خالل فترة محددة،یجب أن یصل في تمام أو قبل الساعة وفى حالة ورود أي شيء أو سداد أي مبلغ مالي لنا فى- 4

ذا كان مقررا تسلیمه بالید یجب أن یتم ذلك خالل ساعات العمل الخاصة بنا. لیال في الیوم األخیر المقرر وصولها فیه ٕ وفى حالة سداد . وا
مبلغ المستحق لنا، فإن ذلك یعتبر من جانبنا في حكم غیر مسدد في مبالغ مالیة عن طریق الشیك أو أي شيء مماثل ورفض البنك سداد ال

.تاریخ وروده لنا
اص وفى حالة تقدیمنا إخطار بوجوب تنفیذ شيء معین خالل فترة مقررة، فإن تلك الفترة تبدأ اعتبارا من الیوم المقرر فیه تسلم اإلخطار الخ- 5

.وتتوالى األیام بشكل متتابع من تاریخ االستالم .بذلك
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أدناه بشكل مستمر، من المقرر أن تكون كل اإلخطارات أو المستندات أو أي 7وألغراض اللوائح الخاصة بالتحكیم الفني ومع مراعاة الفقرة - 6
-:شكل من أشكال االتصال في حكم المسلمة

 مي عمل،إذا تم إرسالها بالبرید الممتاز المدفوع مقدما من والى أي عنوان داخل المملكة المتحدة خالل یو
 أیام میالدیة10إذا تم إرسالها بالبرید المدفوع مقدما إلى أي عنوان خارج المملكة المتحدة خالل.

، لن تعتبر في حكم المسلمة  ما لم تكن مرسلة إال عن طریق جمعیة نقل 2-316وفى حال ورود أیة مكاتبة ضمن شروط الالئحة رقم - 7
.لمة من خالل تأكید التسلیم والذي تقدمة تلك الجمعیةمعترف بها دولیا وفى تلك الحالة تعتبر مس

أتعاب
317الالئحة 

وفى حالة صدور قرار التحكیم واعتبار أي جمعیة أن األتعاب والمصروفات المحصلة بمعرفة المحكمة أو لجنة الطعن غیر مرضیة یمكنها - 1
.قرر سدادهاویقرر المدیرون المبالغ الم. مطالبة المدیرین بمراجعة المبالغ المالیة

.من صدور حكم أو قرار التحكیم) ثالثة أسابیع(یوما 21یجب موافاتنا بإخطار بأي طلب طبقا لهذه الالئحة خالل - 2
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التحكیم النوعي، القائم على أساس الفحص الیدوي أو اآللي: الجزء الثاني
318الالئحة 

ونحن نساعد في . بنا، فیمكن ألعضائنا المستقلین التحكیم ونظر الطعونإذا وافقت مؤسسات على التحكیم النوعي بموجب اللوائح الخاصة - 1
:وینطبق هذا على كل من المؤسسات المسجلة وغیر المسجلة وفقًا لما یلي. عملیة التحكیم

ولمقدم الطلب الحق في . ویحق لنا أن نرفض قبول مثل هذه الطلبات. المؤسسات غیر المسجلة یجب أن تقدم طلبًا للتحكیم
.ویعتبر قرارهم نهائیاً . دیم طعن للمدیرینتق

والتفاصیل . إذا كانت مؤسسة ما غیر مسجلة في تاریخ العقد الذي نشأ عنه نزاع، قد یستحق دفع رسوم لتقدیم الطلب
).ج(منصوص علیها في الملحق 

یمه في قائمة االتحاد  الدولي إذا حدث في الیوم السابق للعقد الناشئ عنه النزاع، أن أي من الطرفین تم إدراج اسمه وتعم
، یجب أن یتم تقدیم طلب التحكیم إلى 354الخاصة باألحكام التي لم یتم الوفاء بها بموجب الالئحة ) ICA(للقطن  
ذا كان مقدم الطلب مؤسسة غیر مسجلة، فنحن نرفض قبول مثل هذه الطلبات. االتحاد ٕ ولمقدم الطلب الحق في تقدیم . وا

. بر قرارهم نهائیاً ویعت. طعن للمدیرین
 المؤسسة المسجلة في االتحاد والتي دخلت في تعاقد مع طرف ظهر اسمه في الیوم السابق للعقد في قائمة االتحاد الدولي

–إذا كان هذا قابل للتطبیق –، أو 421الخاصة باألحكام التي لم یتم الوفاء بها، ستخضع ألحكام الالئحة ) ICA(للقطن 
.موضوعة في مذكرة االتحاد وعقد التأسیس الخاص بهتخضع لإلجراءات ال

إذا تم تعلیق تسجیل مؤسسة أو تم طردها، أو تم رفض إعادة تسجیلها، فلن یتم قبول أي طلب تحكیم من هذه المؤسسة.
ن یتم إخطاره بأن إذا تطلب األمر تقدیم طلب للتحكیم بموجب هذه الالئحة  ، ال یحق ألي عضو مستقل أن یمارس عمله كمحكم إال بعد أ- 2

.طلب التحكیم قد تم قبوله وأن أیة رسوم مستحقة قد تم دفعها

بدء التحكیم
319الالئحة 

إذا حدث هذا أو إذا كان تقدیم الطلب . إذا كان تقدیم طلب للتحكیم أمر مطلوب، یجب أن یتم قبوله من طرفنا قبل أن یمكن للتحكیم أن یبدأ
:ترسل مؤسسة إخطار في صورة خطیة إلى المؤسسة األخرى تخبرها فیه أنها تنوي اللجوء إلى التحكیم وأنهاغیر ضروري، یبدأ التحكیم عندما 

تطلب من المؤسسة األخرى الموافقة على االستعانة بمحكم منفرد وتقترح اسم المحكم، أو
تحدد اسم المحكم الخاص بها وتطلب من المؤسسة األخرى أن تقوم بالمثل.

المحكمون
320حة الالئ

.یتم إجراء التحكیم النوعي بواسطة اثنین من المحكمین، إال إذا قررت الشركتان طرفا النزاع االكتفاء بمحكم واحد- 1
.إذا تم تعیین اثنین من المحكمین ولم یتمكنا من االتفاق، یتخذ القرار حكم- 2
.یجب أن یكون المحكمون والحكام أعضاًء مستقلین في االتحاد عند تعیینهم- 3
.ألي من المؤسستین أن تطلب من رئیس االتحاد تعیین محكمًا نیابة عنهایمكن-4

إجراءات التعیین
321الالئحة 
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وطلبت من المؤسسة األخرى الموافقة على تعیین محكم منفرد، یجب على المؤسسة األخرى 319إذا بدأت مؤسسة في التحكیم وفقًا لالئحة   - 1
:أن تفعل ما یلي) أسبوعین(یومًا 14خالل 
إما

قبول اسم المحكم المقترح، أو

االتفاق على اسم محكم منفرد آخر.
أو

،تقول أنها غیر موافقة على تعیین محكم منفرد

تسمیة المحكم الخاص بها، ویحق لها

االعتراض على المحكم الذي تمت تسمیته من قبل المؤسسة األولى.
ال ) أسبوع واحد(یجب على المؤسسة األولى االعتراض على التسمیة خالل سبعة أیام في حالة تسمیة المؤسسة الثانیة المحكم الخاص بها، - 2 ٕ وا

.سیتم اعتبارها موافقة على هذا المحكم
.ویجب تعیین المحكمین بواسطة كلتا المؤسستین   أو بالنیابة عنهما. إذا لم تجب المؤسسة الثانیة، ال یمكن بدء التحكیم بتعیین محكم منفرد- 3
322الالئحة 

ولكنها لم تطلب من المؤسسة األخرى الموافقة على تعیین محكم منفرد، یجب على 319إذا بدأت مؤسسة في التحكیم وفقًا لالئحة   
ذا لم یتم تقدیم اعتراض خالل ). أسبوعین(یومًا 14المؤسسة األخرى ترشیح المحكم الخاص بها في صورة خطیة خالل  ٕ أسبوع (أیام 7وا

. أي محكم تم ترشیحه من أي من المؤسستین   موافق علیه من المؤسسة األخرى، سیتم اعتبار )واحد

323الالئحة 

ویجب على . فور ترشیح المحكم أو المحكمین وبانتهاء المدد المتاحة لالعتراض، یتم اعتبار المحكم أو المحكمین تم تعیینهم بالفعل
.بموجب القانونالمؤسستین   بعدها السماح للمحكمین بالعمل بشكل مستقل 

فشل إجراءات التعیین
324الالئحة 

ویجب تقدیم . إذا قدمت مؤسسة اعتراضًا على محكم تم ترشیحه من المؤسسة األخرى، فیجب علیها توضیح أسبابها في صورة خطیة- 1
–الة حدوث ظلم حقیقي من اإلخطار الذي تم بخصوص هذا التعیین ویسري فقط في ح) أسبوع واحد(أیام 7االعتراض على التعیین خالل 

.ألي من المؤسستین  –أو احتمال حدوثه 
:إذا حدث ألي من المؤسستین   ما یلي- 2

 من طلب هذا الترشیح منها، أو) أسبوعین(یومًا 14فشلت في ترشیح محكم خالل

 ترشیح ما،من تاریخ تقدیم اعتراض مسبب وساري على ) أسبوعین(یومًا 14فشلت في االتفاق على محكم بدیل خالل
یحق للمؤسسة األخرى أن تطلب من رئیس االتحاد عمل تعیین بالنیابة عن المؤسسة التي فشلت في ترشیح محكم، أو فشلت في االتفاق 

.على محكم بدیل خالل الزمن المتاح
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) أسبوعین(یومًا 14األخرى خالل إذا لم ترشح المؤسسة المفترضة محكمًا مقبوًال من المؤسسة. یصدر االتحاد إخطارًا بما عزم علیه الرئیس- 3
.من تاریخ اإلخطار، یحق للرئیس التصرف

یحق ألي من المؤسستین   االعتراض على الرئیس أو نائب الرئیس أو أي عضو من أعضاء لجنة الطعن النوعي، ولكن یجب أن یكون - 4
أن یتم أي اعتراض في صورة خطیة ویسري فقط في ویجب . من إخطار المؤسستین   بتلك األسماء) أسبوع واحد(أیام 7االعتراض خالل 

.المؤسستینألي من –أو احتمال حدوثه –حالة حدوث ظلم حقیقي 
.إذا لم یتم العمل وفقًا العتراض ما ولم یتم سحبه، یجب سؤال الرئیس لیقرر ما إذا كان االعتراض ساریًا أم ال- 5
ویقرر . الوقت المسموح فیها تقدیم اعتراضات، یزال للطرفین الحق في تقدیم اعتراضإذا ظهر دلیل جدید بعد انتهاء الفترة الطبیعیة من - 6

.الرئیس ما إذا كان هذا االعتراض سیتم االستماع إلیه وما إذا كان ساریاً 
من ) أسبوعین(یومًا 14ولكن یجب أن یتم خالل . إذا لم تتفق مؤسسة مع ما عزم علیه الرئیس أو ما قرره، یحق لها تقدیم طعن للمدیرین- 7

.المذكورین أعاله) 5(و) 3(ویحق للمدیرین استخدام أي من السلطات المخولة للرئیس في النقاط . تاریخ اإلخطار الذي تم إعطاؤه
وفي تلك الحالة، یحصل نائب الرئیس أو . عند احتمال حدوث تعارض في المصالح للرئیس، ال یحق له تعیین محكمین بموجب هذه اللوائح- 8

.بأعمال الرئیس على نفس سلطة التعیین التي كانت مخولة للرئیس تماماً القائم 

الجداول الزمنیة
325الالئحة 

: في التحكیم النوعي القائم على أساس الفحص الیدوي، یسري ما یلي إال إذا اتفقت الشركتان على خالف ذلك- 1

 تاریخ وصول القطن،من ) ستة أسابیع(یومًا 42یجب سحب العینات التي ستستعمل خالل

   من تاریخ وصول القطن، و) سبعة أسابیع(یومًا 49خالل 319یجب بدء التحكیم وفقًا لالئحة

 من تاریخ وصول القطن) أسابیع10(یومًا 70یجب إرسال العینات إلى مكان التحكیم خالل.
في التحكیم النوعي القائم على أساس الفحص اآللي،- 2

 من تاریخ وصول القطن،) ستة أسابیع(یومًا 42ستستعمل خالل یجب سحب العینات التي

 من تاریخ وصول القطن) أسابیع10(یومًا 70یجب إرسال العینات إلى مكان الفحص اآللي خالل.

 من تاریخ نشر نتائج الفحص) ثالثة أسابیع(یومًا 21یجب بدء التحكیم خالل.
تمدید هذه الفترات الزمنیة، ولكن یتم ذلك فقط إذا أظهرت المؤسسة المعنیة احتمال وقوع ظلم ) )أ(لجنة دائمة (یحق للجنة معینة من المدیرین - 3

وتراعي اللجنة . ویجب تقدیم الطلبات إلینا في صورة خطیة. حقیقي إذا لم یتم هذا التمدید وأن طلب التمدید منطقي في كافة الظروف
.مالحظات المؤسسة األخرى قبل اتخاذ قرارها

تحكیممكان ال
326الالئحة 

ذا لم تتمكن الشركتان . التحكیم النوعي القائم على أساس الفحص الیدوي یمكن إجراؤه في أي مكان باالتفاق بین المؤسستین   طرفا النزاع- 1 ٕ وا
.من االتفاق على مكان إلجراء التحكیم الیدوي، یمكن إجراء مثل هذا التحكیم النوعي الیدوي في قاعة التحكیم الخاصة بنا
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.في حالة الطعن على التحكیم الیدوي، یقرر المدیرون أین یتم االستماع إلى الطعن على التحكیم الیدوي- 2

.نختم نتائج التحكیم والطعن وتصبح نافذة في لیفربول، بغض النظر عن الموقع الذي تم فیه التحكیم أو الطعن- 3

)الشكوى(اإلذعان واالحتجاج 
327الالئحة 

.النوعي الیدوي على أساس عینات یتم سحبها، ویتم اتخاذ قرار بناء على الفحص الیدويیتم إجراء التحكیم - 1

ویحق للمحكمین . وتكون نتائج المعلومات الخاصة بتقاریر االختبار نهائیة. یتم إجراء التحكیم النوعي اآللي على أساس نتائج االختبار- 2
:إصدار حكم إذا فشل أحد الطرفین في ما یلي

 بدالت یتم تطبیقهااالتفاق على.

االتفاق على تفسیر تقاریر االختبار كما ینطبق في العقد.

 من تاریخ صدور تقاریر االختبار) أسبوعین(یومًا 14دفع بدل متفق علیه خالل.

.في حالة التحكیم بواسطة االختبار اآللي337، 336، 335ال تسري اللوائح - 3

، ولكن ال یتم عمل اختبارات آلیة 349ن محكم أو محكمین أو حكم وفقًا لالئحة   یحق ألي من المؤسستین   الطعن في حكم صدر م- 4
.أخرى

االختصاص القضائي
328الالئحة 

بدون اإلضرار بأحكام القانون المتعلقة بالسلطان القضائي، یحق للحكم وللمحكمین أن یقوموا بالحكم بناء على االختصاص القضائي الخاص 
لما إذا كان هناك اتفاق تحكیم ساري، وما إذا تم تشكیل محكمة بشكل مالئم وما هي األمور التي تم تقدیمها للتحكیم بهم، والذي یكون، وفقًا 

.وفقًا التفاق التحكیم

329الالئحة 

حكیم إذا بدأت مؤسسة في تحكیم نوعي، ونازعت المؤسسة األخرى في االختصاص القضائي أو شروط العقد المتعلقة بالجودة، یتم إجراء ت- 1
كم الفني ما یلي. نوعي فني إال إذا اتفقت الشركتان على خالف ذلك :ویذكر الُح

ما إذا كان لدینا اختصاص قضائي.

ما هي األمور الخاضعة للتحكیم النوعي، و

ما هي شروط العقد التي تنطبق فیما یخص الجودة.

كم بتقدیم طعن إلى المدیرین بالطریق- 2 .الطبیعيیحق للمؤسسة االعتراض على الُح
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:یمكن عندها إجراء تحكیم نوعي بشرط أن یجد التحكیم الفني أو الطعن ما یلي- 3

أن هناك اتفاق تحكیم ساري، و

أن لوائحنا منطبقة.

إلغاء سلطة المحكم أو الحكم أو عضو لجنة الطعون
330الالئحة 

.سلطاته من قبل أي مؤسسة ما لم یتفق كال المؤسستین على ذلكعند تعیین المحكم أو الحكم أو عضو لجنة الطعون، فإنه ال یجوز إلغاء - 1

في حالة خروج المحكم أو الحكم أو عضو لجنة العضو من عضویة اإلتحاد العالمي للقطن، ال یمكنه االستمرار في منصبه بأي صفة تم - 2
.  تعیینه فیها ما لم یتفق المدیرون على ذلك

:یجوز للرئیس إلغاء التعیین وتعیین بدیل- 3

في حالة احتمال وقوع ظلم جوهري ما لم یتم تعیین البدیل

في حالة طلب ذلك من أي من المؤسستین   في الظروف التالیة:

   324في حالة تأییده طعن طبقا لالئحة

في حالة وفاة المحكم المعین أو رفضه التمثیل أو عدم قدرته على التمثیل

بعد تعیینه أو وصول عینات بمحل التحكیم أیهما یحدث ) ثالثة أسابیع(یوم 21ل في حالة عدم إصدار المحكم المفرد للحكم خال
.الحقا

 من تاریخ تعیینه) أسبوع واحد(في حالة عدم إصدار الحكم للحكم خالل سبعة أیام.

إلى المدیرین مع یلتزم اإلتحاد بإحاطة الرئیس علما في حالة وجود تعارض بین مؤسسة والرئیس، حیث یمكن للمؤسسة التقدم بالطعن- 4
.من اإلخطار، كما یجوز للمدیرین استخدام أي صالحیات معطاة للرئیس) أسبوعان(یوما 14االشتراط على تقدیم الطعن خالل 

المعاییر 
331الالئحة 

علیها في اتفاقیة المعاییر للجودة، فإننا نعني المعاییر العالمیة لدرجة اللون والورقة المنصوص " المعاییر العالمیة"عندما نشیر إلى أي من - 1
.الدولیة للقطن بیننا وبین وزارة الزراعة األمریكیة

، وبمقدور األعضاء مراجعة هذه المعاییر أثناء ساعات العمل، حیث یمكن االستعانة "المعاییر العالمیة"یحتفظ السكرتیر بمجموعة كاملة من - 2
.بهذه المعاییر في عملیات التحكیم وتسویة الطعون
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المعاییر لمجلس طعون الجودة للمراجعة المنتظمة ، وفي حالة اعتبار المجلس بأن أي معیار قد تم تغییره، سیعمل المجلس على اتخاذ تُقدم - 3
.اإلجراءات الالزمة

332الالئحة 

. إلتحادتعتبر المعاییر الرسمیة لإلتحاد العالمیة للقطن هي تلك المعاییر المصدق علیها من قبل المدیرین والمؤكدة من ا- 1

.یحتفظ السكرتیر بالمعاییر، ویحق لألعضاء مراجعتهم أثناء ساعات العمل، واالستعانة بهذه المعاییر في عملیات التحكیم وتسویة الطعون- 2

خاذ تُقدم المعاییر لمجلس طعون الجودة للمراجعة المنتظمة ، وفي حالة اعتبار المجلس بأن أي معیار قد تم تغییره، سیعمل المجلس على ات- 3
. اإلجراءات الالزمة

یصدق المدیرون على أي تغییرات في المعاییر بعد مراجعة تعلیقات مجلس طعون الجودة، مع إبالغ كل عضو بإخطار بالتغییرات المقترحة - 4
التالي لعملیة ، لیتم بعد ذلك التصدیق على تلك التغییرات، على أن تسري هذه المعاییر الجدیدة من الیوم)أسبوعان(یوما 14قبلها بمدة 

.التصدیق علیها، ویتم تطبیق هذه المعاییر الجدیدة على العقود المحررة في هذا التاریخ وبعده

.ُتطبق المعاییر الجدیدة الخاصة بنمو ودرجات القطن بمجرد التصدیق علیها- 5

استخدام الفروق في القیمة 
333الالئحة 

موافقة المؤسسات المتنازعة على غیر ذلك، فإن األحكام الصادرة عن تحكیم الجود تستند ، أو 351، والالئحة 338ما لم یتم تطبیق الالئحة - 1
.على الفروق في القیمة المحددة من قبل لجنة الفروق في القیمة

 في حالة عقودCIF)تسلیم البضاعة خالصة الثمن والتأمین وأجرة الشحن في میناء الوصول( وعقود ،CFR) تسلیم البضاعة
.، فإن فرق القیمة المطبق هو الفرق في تاریخ وصول القطن)خاصة أجرة الشحن في میناء الوصول

 في حالة عقود فوبFOB)فإن فرق القیمة المطبق هو الفرق في تاریخ )تسلیم البضاعة على ظهر السفینة في میناء التصدیر ،
.وثیقة الشحن أو أي مستند ملكیة آخر

 الحاالت األخرى، فإن فرق القیمة المطبق هو الفرق في یوم استالم المشتري للقطن وتملكه لهفي كافة.

.تسري فروق القیمة في بدایة الیوم التالي من نشرها- 2

كم أو في حالة عدم ثبات الفروق، ستعتمد األحكام على الفروق في القیمة السوقیة المناسبة للعقد، حیث سیعمل المحكم أو المحكمون أو ال- 3 َح
.لجنة طعون الجودة على تقریر الفروق المناسبة

كم- 4 .ستستخدم الطرق السابقة في حساب الُح
334الالئحة 

.في حاالت تحكیم الجودة، فإن األحكام یمكن أن تكون مبالغ نقدیة أو كسور للعملة المناسبة للوزن المحدد في العقد- 1
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صة بدرجة القطن وطول التیلة تظهر منفصلة، وال ینطبق هذا على عقود فضالت والعقود المتشابهة، فإن األحكام الخاCIFفي عقود - 2
.ومخلفات القطن

التعویض مقابل الدرجات
335الالئحة 

:ما لم یتفق البائع والمشتري على غیر ذلك، تسري القواعد التالیة

 یحصل البائع فقط على فرق ربع درجة فقط یجوز مقاصة الباالت ذات الجودة األعلى مع الباالت ذات الجودة األقل، على أن
.من اإلجمالي فقط یمكن إدخالها ضمن عملیة مقاصة% 15ونسبة 

 فقط من اإلجمالي تدخل % 15، فإن البائع سوف یحصل فقط على فرق نصف درجة ونسبة "المعاییر الدولي"عند استخدام
.ملة عن الجودة المنصوص علیهاضمن مقاصة، على أن ال تزید درجة الباالت األقل درجة عن درجة كا

الدرجة المتوسطة 
336الالئحة 

سیتم تسویة أي تحكیم على القطن المباع كدرجة متوسطة بالنسبة ألي درجة معینة عن طریق تصنیف اللوط ات المختلفة، كما سیتم تحدید - 1
الدرجة المتوسطة وتطبیق قاعدة البدل على باقي الدرجات وكسور الدرجات لتكون أعلى أو أقل معیار الدرجة، لیتم تحدید القطن ذات 

.الكمیة

.ُتطبق هذه القاعدة ما لم یتفق البائع والمشتري على خالف ذلك- 2

التصنیف
337الالئحة 

في حالة تقدیم مؤسسة لطعن ضد حكم جودة صادر عن التحكیم، ودفع المؤسسة للرسوم اإلضافیة المقررة، تلتزم لجنة طعون الجودة بإصدار - 3
.شهادة توضح فیها التصنیف الصحیح لدرجة القطن ولونه وطول التیلة

قطن المناطق المرتفعة األمریكي- 4
قطن بیما األمریكي" للمعاییر العالمیة"یتم تصنیف درجة لون وورقة قطن المناطق المرتفعة األمریكي طبقا 

.ت المتحدة األمریكیة الخاصة بالقطنیتم تصنیف درجة ولون قطن بیما األمریكي حسب المعاییر الرسمیة للوالیا

.وفي كال الحالتین، یتم تصنیف طول التیلة طبقا لمعاییر وزارة الزراعة بالوالیات المتحدة األمریكیة

القطن غیر األمریكي- 5
یلة طبقا في حالة وجود معاییر االتحاد الدولي للقطن، یتم تصنیف درجة القطن باستخدام هذه المعاییر، كما یتم تصنیف طول الت

.لمعاییر وزارة الزراعة بالوالیات المتحدة األمریكیة

.ینبغي ألي شخص یرید تصنیف القطن التقدم بطلب تصنیف في نفس وقت طلب الطعن- 6
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.یشیر التصنیف فقط إلى عینات الباالت المقدمة للتصنیف- 7

القطن الخارج عن نطاق الجودة العادي
338الالئحة 

والطعون على القطن الذي یعتبر خارج نطاق الجودة العادي، یتم تحدید القیمة األساسیة للقطن، مع األخذ هذه فیما یخص عملیات التحكیم - 1
.القیمة في االعتبار في إصدار الحكم، وفي الحاالت التي ال یمكن تحدید قیمة القطن فیها، یعتمد التحكیم على سعر العقد

طن ومخلفاته وفضالته الخ، یعتمد التحكیم على القیمة المعروفة، وفي حالة عدم معرفة في عملیات التحكیم والطعون الخاصة بمحاصیل الق- 2
.تحدید القیمة الفعلیة للقطن، سیعتمد التحكیم على سعر العقد

ین یجوز للمحكم أو المحكمون أو الحكم ولجنة طعون الجودة المعینة االستعانة بأیة إرشادات أو أدلة من المؤسسات أو األفراد المختص- 3
.بتجارة القطن والخبراء بمحاصیل القطن ومخلفاته وفضالته الخ

339الالئحة 

محذوفة 

340الالئحة 

محذوفة 

341الالئحة 

محذوفة 

342الالئحة 

محذوفة 

حیازة القطن 
343الالئحة 

هذه الالئحة في حالة حیازة القطن من في حالة حوزتنا للقطن ألي سبب، فإن هذه الحیازة تكون على مسئولیة المالك بشكل كامل، وتطبق - 1
.خاللنا أو من خالل أي شخص یعمل نیابة عنا

.ال توجد أي مسئولیة علینا وعلى موظفینا ووكالئنا في حالة حدوث تلف جزئي أو كلي أو فقد القطن تحت الحیازة- 2

تأخیر أو مصروفات ناتجة بشكل مباشر أو غیر ال توجد أي مسئولیة علینا وعلى موظفینا ووكالئنا في حالة حدوث أي خسارة أو تلف أو- 3
. مباشر، وتطبق هذه الالئحة على أیة عینة أو قطعة أو بالة في حالة حوزتنا للقطن من خاللنا أو من خالل أي شخص یعمل نیابة عنا

.رُتطبق هذه الالئحة على أي شخص یتكبد خسارة أو تلف أو تأخیر أو مصروفات بسبب اإلهمال أو ألي سبب آخ- 4
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التحكیم دون اإلفصاح عن الهویة
344الالئحة 

.یقصد بالتحكیم دون اإلفصاح عن الهویة بأننا لن نفصح عن أسماء الشركاء المتنازعة أو أسماء المحكمین- 1

لإلجراءات في حالة نشوب نزاع عن الجودة واتفاق كال المؤسستین على التحكیم دون اإلفصاح عن األسماء، تعد فقرات التالیة استثناءات - 2
:العامة لتحكیم الجودة

یجوز ألي من المؤسستین   التقدم للتحكیم دون اإلفصاح عن الهویة كتابة إلى السكرتیر، مع توضیح النقاط محل الخالف وتقدیم اإلثبات - 3
بأن المؤسسة الثانیة موافقة على هذا التحكیم 

.بوضع المؤسسات إلى السكرتیر لتحدید قیمة األتعاب والمصاریفیلتزم المتقدمون بطلب التحكیم بإعطاء كافة المعلومات الخاصة- 4

) ثالثة أسابیع(یوما 21عند استالم الرئیس لهذا اإلثبات، یقوم بتعیین عضوین كمحكمین، وفي حالة عدم اتفاق المحكمین على قرار خالل - 5
.من تعینهما، یقوم الرئیس بتعیین حكما للفصل

:كمین أو حكم جدیدا في أي من الحاالت التالیةیجوز للرئیس تعیین محكم أو مح- 6

في حالة وفاة المحكم أو الحكم أثناء عملیة التحكیم أو رفضه أو عدم قدرته على إتمام عملیة التحكیم.

 من تاریخ طلب أي ) أسبوع واحد(في حالة عدم إبداء المحكم قرارا كتابیا في أي أمر محال إلیه من المحكمین خالل سبعة أیام
.المحكمین ذلك من الحكممن 

.لن ُیعطى المحكمان أو الحكم أسماء المؤسسات المتنازعة، وكذلك لن ُتعطى المؤسسات أسماء المحكمین أو الحكم- 7

ث یعتبر السكرتیر مسئوال عن تقدیم أي من نوعیة أو عینات البیع أو نتائج االختبارات، وكذلك مقتطفات العقد إلى المحكمین أو الحكم، بحی- 8
هذه المقتطفات إلى الجودة فقط، على أن یستبدل السكرتیر كافة عالمات التعریف الخاصة بنوعیة وعینات البائع بأرقام قبل تقدیمها تشیر

.إلى المحكمین أو الحكم للقیام بعملیة التعرف على الجودة في خضم عملیة التحكیم

ألحكام إلى المؤسسات المتنازعة بعد تسدید كافة الرسوم والمصروفات ینبغي إصدار األحكام على استمارات خاصة، بحیث یتم إرسال هذه ا- 9
.المطلوبة

التسویات الودیة
345الالئحة 

في حالة تسویة المؤسستین   للنزاع بعد البدء في عملیة التحكیم، ینبغي علیها إبالغ ذلك لهیئة التحكیم، وبالتالي فلن یصدر المحكم أو- 1
الطعون أي حكم، ما لم یتم طلب تسجیل هذه التسویة في شكل حكم صادر من هیئة التحكیم وموافقة هیئة المحكمین أو الحكم أو لجنة 

.التحكیم على القیام بذلك

.في حالة إصدار هیئة التحكیم لهذا الحكم، فإن هذا الحكم یكتسب نفس التأثیر والنفاذ مثل أي حكم آخر- 2
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، وكذلك أي )في حالة وجود محكم أو محكمان أو حكم أو لجنة الطعون(لیة التحكیم ینبغي سداد أي مصاریف أو رسوم مطلوبة خاصة بعم- 3
.رسوم مطبقة أو رسوم ختم الحكم المحددة من قبلنا

األحكام الصادرة من هیئة التحكیم الخاصة بالجودة
346الالئحة 

أن یصدر أي حكم خاص بالجودة طبقا للوائحنا كتابیا، وفي االستمارة الرسمیة الخاصة بنا وموقعة من المحكم أو المحكمین أو الحكم يینبغ- 1
. في حالة وجود حكم واحد، كما یلزم توقیع رئیس أو نائب رئیس لجنة الطعون وتوقیع السكرتیر على الحكم الخاص بالطعن

.ة على أسباب الحكمال یشمل الحكم الخاص بالجود- 2

.ینبغي أن یشمل أي حكم على أن محل التحكیم في إنجلترا والتاریخ الذي ینبغي فیه استالم إنذار الطعن- 3

یع یتم معاملة كافة األحكام الصادرة طبقا للوائحنا على أنها صادرة في إنجلترا، بصرف النظر عن القرارات الصادرة في هذا الحكم ومحل توق- 4
.إرسال أو تسلیم هذا الحكم إلى المؤسسات المتنازعةهذا الحكم ومحل

.یتم ختم كل حكم صادر في مكاتبنا في تاریخ إصدار هذا الحكم، مع تطبیق الالئحة الرسوم المعمول بها طبقا للوائحنا- 5

.یصبح الحكم ساریا وملزما في حال ختم هذا الحكم من قبلنا- 6

.افة األطراف المعنیة بهذا الحكمبعد القیام بختم الحكم من قبلنا، یتم إخطار ك- 7

.یتم إعالن الحكم بعد دفع كافة رسوم الختم وأي رسوم ومصروفات وتكالیف لم ُتدفع- 8

.ینبغي أن یشمل الحكم على التاریخ الذي یلزم فیه استالم إخطار الطعن- 9

.تحتفظ اإلتحاد بنسخة من كل حكم-10

الفائدة المقررة في األحكام
347الالئحة 

و للمحكمین أو الحكم أو لجنة طعون الجودة الحكم بفائدة بسیطة أو مركبة من هذه التواریخ وبتلك المعدالت التي یراها المحكم أو الحكم أیجوز 
.لجنة طعون الجودة عادلة في هذه الحالة

التكالیف
348الالئحة 

الطعون في حساب نسبة التكالیف المطلوبة من كل طرف تنص القاعدة العامة على أن تتبع التكالیف الحدث، ولكنها تخضع لتقدیر لجنة- 1
.في القضیة

:وفي ممارسة هذا التقدیر، تلتزم اللجنة بالنظر إلى كافة الظروف المادیة بما في ذلك بعض هذه الحاالت التالیة- 2
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القضایا المرفوعة في التحكیم والتي أدت إلى تكبد خسائر فادحة والطرف الفائر في هذه القضایا.

المبالغة غیر المعقولة في أي مطالبة تمت تسویتها بشكل جزئي.

تصرف أي طرف فائز في أي مطالبة وأي تنازل مقدم من الطرف اآلخر.

درجة نجاح كل طرف في القضیة.

الطعون
349الالئحة 

م طعن خالل المدة المسموح بها في حالة اعتراض أي من المؤسستین على حكم المحكم أو المحكمین أو الحكم، یجوز لهذه المؤسسة تقدی- 1
لتقدیم الطعون كما هو مذكور في نص الحكم الصادر، شریطة أن یتم إخطارنا بإنذار الطعن مع إبداء أسباب الطعن حال تقدیمه، ثم یقوم 

.رئیس أو نائب رئیس لجنة الطعون بتحدید المواقیت التي یتم فیها استقبال أي أسباب أخرى للطعن والردود علیها

، على أن یتم استالم هذه المبالغ 3وز لنا طلب رسم التقدیم المحدد من قبل المدیرین، كما هو موضح في التفاصیل المدونة في جزء یج- 2
.من تاریخ إصدار فاتورتنا أو رفض الطعن) أسبوعان(یوما 14المحددة خالل 

ا لم یكن هذا الطعن خاصة بحكم تحكیم عن طریق االختبار تسمح لجنة الطعون بدخول أدلة جدیدة لكشف كافة األمور المتنازع علیها، م- 3
.اآللي، حیث تصبح المعلومات الموجودة في تقریر االختبار األخیر نهائیة دون قبول الطعن فیها

.ال ُتطبق هذه الالئحة على النزاعات حول تكالیف التحكیم- 4

.ن ما لم یوافق كال المؤسستین على ذلك أو تقدیمها للطعنلن تنظر اللجنة ألي طعن قبل نهایة المدة المسموح بها بتقدیم الطع- 5

یتم النظر في الطعن من قبل لجنة طعون الجودة المختارة من هیئة طعون الجودة المنتخبة سنویا، حیث یختار أعضاء هیئة طعون الجودة - 6
اثنین وال یزید عن أربعة أعضاء من الهیئة رئیس ونائب للرئیس لهذه اللجنة، ثم یقوم الرئیس ونائب الرئیس باختیار عدد ال یقل عن 

.باعتبارهم أكثر األعضاء المؤهلة للحكم على جودة القطن ولتشكیل لجنة طعون الجودة

تصدر اللجنة قراراتها بشأن القضایا المعروضة علیها عن طریق أغلبیة التصویت، حیث یتمتع كل عضو، بما في ذلك رئیس ونائب رئیس - 7
.ي حالة حصول كال الجانبین على نفس عدد األصوات یقوم الرئیس بالتصویت مرة أخرى لتحدید الحكماللجنة بصوت واحد، وف

ال یمكن إشراك المدیر في أي قرار خاص بالطعن أو إشراكه في لجنة الطعون في حالة تمثیله كمحكم أو حكم في النزاع أو درًءا لوقوع - 8
.ضرر بأي طرف في النزاع

.لجنة الطعون في حالة تمثیله كمحكم أو حكم في النزاع أو درًءا لوقوع ضرر بأي طرف في النزاعال یمكن إشراك أي عضو في- 9

350الالئحة 

قبل أن تشیر لجنة طعون الجودة إلى قرار المحكمین، ینبغي أن تقوم لجنة طعون الجودة بتقییم القطن، وفي حالة االختبارات، ینبغي أن - 1
.ین رأي، مع العلم بأنه قبل أن تصدر اللجنة قراراها النهائي، ینبغي أن تشیر اللجنة إلى قرار التحكیمتراجع اللجنة قرار االختبار لتكو 
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في حالة تقدیم المؤسسات أدلة ذات صلة باختصاص أو شروط العقد فیما یتعلق بالجودة، والتي لم تكن موضوع التحكیم الفني أو االستئناف، - 2
صدار  ٕ .حكما على أساس هذه األدلةعلى أن تصل اللجنة لقرار وا

:344ومع ذلك فإن الطعون ضد األحكام طبقا لالئحة   - 3

لن یتم الفصح عن أسماء أطراف العقد واألطراف المقدمة للطعن إلى لجنة طعون الجودة في أي مرحلة.

طاب یضمن بأن في حالة تقدیم أي طرف لحكم طعن أو حكم تحكیم سابق في حالة عدم وجود طعن، ینبغي أن یكون هناك خ
.اللوط موضوع الطعن المقدم إلینا هو نفس اللوط والبالة هي نفس البالة التي صدر بخصوصها الحكم السابق

یجوز للجنة أن تشیر إلى قرار التحكیم أو الطعن قبل إصدار حكمها، غیر أن اللجنة غیر ملزمة بهذا القرار.

الطعون على األحكام الصادرة من مكان آخر
351الالئحة

في حالة إجراء التحكیم الخاص بالجودة عن طریق الفحص الیدوي طبقا لقواعد إتحاد أخرى، یجوز تقدیم الطعن إلى هیئة طعون الجودة، - 1
.على أن توافق المؤسسات محل النزاع على ذلك كتابةً 

" المعاییر الدولیة"نوعیة القطن عن طریق سیعتمد حكم الطعن على فروق القیمة المستخدمة في حكم التحكیم، ولكن سیتم الحكم على - 2
.، وفي حالة عدم وجود فروق أخرى للقیمة، یتم تطبیق الفروق الخاصة بنا"معاییر االتحاد الدولي للقطن"المناسبة أو 

.ینبغي رفع الطعون خالل الفترات الزمنیة المحددة في قواعد اإلتحاد التي أجرت عملیة التحكیم- 3

المقدمة للطعن هي نفس العینات المستخدمة في التحكیم، بحیث یتم ختم هذه العینات باعتبارها العینات الصحیحة، ینبغي أن تكون العینات- 4
كما ینبغي التوقیع على هذه العینات باعتبارها العینات الصحیحة، لیتم إرسالها إلینا بعد ذلك مصحوبة ببیان یوضح ما إذا كانت عملیة 

.أو صناعيالتحكیم قد تمت في ضوء طبیعي 

في حالة إجراء تحكیم عن طریق االختبار اآللي طبقا لقواعد إتحاد أخرى، یجوز تقدیم الطعن إلى هیئة طعون الجودة شریطة أن توافق - 5
.بعد ذلك349المؤسسات المتنازعة على ذلك كتابة، لیتم تطبیق الالئحة 

النزاعات حول الرسوم والمصروفات
352الالئحة 

مؤسسة بأن الرسوم والمصروفات المقدرة من المحكم أو المحكمین أو الحكم أو لجنة الطعون غیر معقولة، یجوز لهذه في حالة اعتبار أي- 1
.المؤسسة التقدم إلى المدیرین لمراجعة هذه المصروفات حیث یقرر المدیرون الرسوم والمصروفات المطلوب سدادها

من تاریخ استالم إخطار سداد الرسوم والمصروفات ) أسبوعان(خالل أربعة عشر یوما ینبغي أن نستلم إخطار بهذا الطلب طبقا لهذه الالئحة- 2
.أو صدور الحكم، أیهما أقرب
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353الالئحة 

حتى لو تم تقدیم الطعن إلى المدیرین بخصوص المصروفات والتكالیف، یظل الحكم دون إصدار لو لم یتم إیداع المبلغ الكامل المستحق لدینا
.دار قرار المدیرینأثناء عملیة إص

المتقاعسون عن تنفیذ األحكام
354الالئحة 

اإلبالغ عن األحكام التي لم یتم االلتزام بها 

الطرف ("أو من ممثله بأن الطرف اآلخر لم یلتزم بهذا الحكم ") الطرف المبلغ("في حالة استالم اإلتحاد إلخطار كتابي من طرف في حكم - 1
.خطار المدیرین بذلك، یتم إ")المتقاعس المبلغ ضده

ما قبل اتخاذ أي إجراء بشأن هذا اإلخطار، یلتزم السكرتیر بالكتابة إلى الطرف المتقاعس المبلغ ضده إلخطاره بنیة المدیرین بإدراج اسمه،- 2
لم یقدم هذا الطرف المتقاعس 

األعضاء في إتحاد التعاون الدولي بین اتحادات یجوز للمدیرین إعطاء اسم الطرف المتقاعس إلى األفراد األعضاء والمؤسسات والجمعیات - 3
أو إلى أي مؤسسة أو شخص آخر بأي طریقة یراها المدیرون، بما في ذلك إدراج اسم المتقاعس والتفاصیل الخاصة CICCAاألقطان 

.بذلك على الموقع االلكتروني داخل نطاق االستخدام العام بالموقع

اسم المتقاعس، یتم نقل كافة المعلومات والتفاصیل ذات الصلة على قائمة األحكام التي لم تنفذ في حالة ما إذا قرر المدیرون إدراج - 4
"بقائمة األحكام التي لم تُنفذ الخاصة باإلتحاد الدولي للقطن"والمعروفة 

إخطارات توضیحیة 

ء واالتحادات األعضاء في إتحاد التعاون یجوز للمدیرین أیضا في أي وقت إرسال إخطارات توضیحیة إلى األعضاء أو المؤسسات األعضا- 5
الدولي بین اتحادات األقطان إلخطارهم بأي هیئة ترتبط بالطرف المتقاعس أو یتعامل معها، مع العلم بأن هذا اإلخطار التوضیحي یتم رفعة

.على موقع اإلتحاد في الجزء المقصور على األفراد والمؤسسات األعضاء والمؤسسات

6 -

ان الطرف الطالب لموضوع اإلخطار التوضیحي لیس هو الطرف المبلغ الذي قدم اإلخطار المشار إلیه في في حالة ما إذا ك
، یلتزم السكرتیر بالكتابة إلى الطرف المبلغ إلخطاره بالطلب، مع إبالغه بضرورة شرح الموقف ")الطرف المبلغ("أعاله 1الفقرة 

بداء الرأي خالل سبعة أیام  ٕ ).أسبوع واحد(وا

 استالم التعلیقات من الطرف المبلغ، إن وجدت، یجوز للسكرتیر الكتابة إلى الطرف المتقاعس أو أیة أطراف أخرى قد یرد بعد
ذكرها في اإلخطار التوضیحي، مبلغا هذه األطراف بالمضمون المقترح لهذا اإلخطار وسؤالهم بإرسال أیة أدلة لتفنید هذه 

).أسبوعان(المضمون خالل أربعة عشر یوم 
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 ب أعاله، وتقریر ما إذا سیتم إصدار اإلخطار /6-أ/6یلتزم المدیرون بالنظر في أیة تعلیقات أو أدلة مقدمة طبقا لما ورد في
.التوضیحي أم ال

بلغ طبقا لهذه الالئحة، كما یلتزم الطرف المICAیعد الطرف المبلغ مسئوال عن دقة المعلومات المقدمة مباشرة إلى اإلتحاد الدولي للقطن - 7
براء ذمتهم من وضد أیة مسئولیات أو تعویضات أو تكالیف أو مصروفات یتكبدها اإلتحاد أو مدیره أو أي منهما  ٕ بتعویض اإلتحاد ومدیریه وا
بسبب عدم دقة هذه المعلومات، ویتعین على الطرف المبلغ إخطار اإلتحاد مباشرة في حالة تنفیذ الحكم لتمكین الطرف اآلخر من رفع اسمه 

. قائمة األحكام التي لم یتم تنفیذهامن 

، 5یلتزم الطرف المبلغ بمسئولیة صحة المعلومات المقدمة مباشرة إلى اإلتحاد الدولي للقطن بموجب هذه الالئحة من منطلق الفقرتین رقم - 8
براء ساحة كال منهما من كل المسئولیات و 6و ٕ األضرار والمصاریف والنفقات التي أ المذكورتین أعاله، كما یلتزم بتعویض االتحاد ومدیریه وا

.یتكبدونها فرادى أو مجتمعون بسبب عدم دقة هذه المعلومات

.یلتزم أطراف أي تحكیم بالموافقة على المدیرین الذین یتخذون اإلجراء المحدد في هذه الالئحة -9

اإلخطــارات
355الالئحة رقم 

:المراسالت في حكم المبلغ بها إذا تم اآلتيتعد أي إخطارات أو مستندات أو غیر ذلك من أشكال - 1

 ، وجهت إلى آخر مقر عمل رئیسي معروف أو آخر مقر مسجل للطرف المعنّي
ا أو أي مؤسسة معترف بها من مؤسسات البرید الدولي السریع .وُأرسلت عن طریق البرید المدفوع مقدًم

ا(أكثر من سبعة أیام سیستغرق وصولها–عند إرسالها بالبرید –إذا كانت المراسالت - 2 على األرجح؛ فیجب إرسالها عن طریق ) أسبوًع
.مؤسسة معترف بها من مؤسسات البرید الدولي السریع

یمكن إرسال أي إخطارات أو مستندات أو غیر ذلك من أشكال المراسالت سواء عن طریق الفاكس أو التلكس أو البرید اإللیكتروني شریطة - 3
.االستالم سهل الحصول علیهأن یكون شاهد التسلیم أو 

إذا كان من شيء یجب إرساله إلینا أو مبلغ یجب أن ُیدفع لنا في غضون وقت محدد، یلزم أن یصلنا هذا الشيء أو هذا المبلغ قبل منتصف - 4
ذا كان من شيء یجب توصیله إلینا بالید یلزم أن یتم هذا خالل . من آخر یوم یجب أن یصل إلینا فیه) 23:59(اللیل  ٕ ساعات العمل وا

وفي حالة إرسال مبلغ مالي بشیك مصرفي أو ما شابه، ورفض المصرف سداده فسنعتبر أن هذا المبلغ لم ُیسدد في . المعتادة في مكاتبنا
.تاریخ استالمنا لمستند صرفه

ا یجب أن یتم في غضون فترة محددة، یتم احتساب هذه الفترة من ال- 5 یوم الذي من المفترض أن یتم استالم إذا أعطینا إخطارًا بأن إجراًء محدًد
ا دون انقطاع .هذا اإلخطار فیه، وُتحتسب األیام الباقیة تباًع

الواردة أدناه، تعد أي إخطارات أو مستندات أو غیر ذلك 7ألغراض هذه الالئحة المتعلقة بالتحكیم الفني، وبشرط المراعاة الدائمة للفقرة رقم - 6
:لمة إذا تم اآلتيمن أشكال المراسالت في حكم المست

 ،لى عنوان داخل المملكة المتحدة في غضون یومي عمل ٕ ا فئة أولى من وا إذا ُأرسلت بخدمة البرید المدفوع مقدًم
ا من أو إلى خارج داخل المملكة المتحدة في غضون عشرة أیام ذا ُأرسلت بخدمة البرید المدفوع مقدًم ٕ .وا
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المذكورة أعاله، یتم اعتبارها ُأرسلت بطریقة غیر صحیحة ما لم 355/2الموضحة في الفقرة رقم إذا لم تصل المراسالت في غضون الفترات - 7
تكن قد ُأرسلت بإحدى مؤسسات البرید الدولي السریع المعترف بها، ففي تلك الحالة یتم اعتبارها ُأرسلت عند تسلیمها عن طریق هذه 

.ن هذه المؤسسةالمؤسسة كما هو مثبت بإیصال تأكید التسلیم الصادر م



201154إصدار ینایر 

الرسوم: الجــــزء الثالث

رسوم التحكیم الساریة
356الالئحة 

.من دفتر القواعد التنظیمیة) جـ(حدد مدیرو التحكیم رسوم التحكیم الساریة كما هو موضح في الملحق رقم - 1

ا عن كل حكم تحكی- 2 .م على حدةیمكن أن یغطي نزاع ما أكثر من عقد غیر أن المؤسسة یجب أن تدفع لنا رسوًم

رسوم تقدیم الطعون
357الالئحة 

.من دفتر القواعد التنظیمیة) ــجـ(حدد مدیرو التحكیم رسوم تقدیم الطعون الساریة كما هو موضح في الملحق رقم - 1

.یمكن أن یخفض مدیرو التحكیم مبلغ رسوم الطعون، أو أن یعیدوه كامًال أو جزًءا منه، إذا تراءى لهم أن ذلك مناسًبا- 2

رسوم أنواع أخرى للتحكیم والطعون
358الالئحة 

تحكیم الجودة- 1

 دد أقل معدل لرسوم تحكیم الجودة في الملحق رقم ا أعلى)جـ(ُح .، ویمكن أن یفرض المحكمون رسوًم
یجب على كلتا المؤسستین   دفع الرسوم غیر أن المحكمین سیقررون النسبة التي یجب على كل مؤسسة أن تدفعها.

الجودةطعون - 2
 دد أقل معدل لرسوم طعون الجودة في الملحق رقم ا أعلى)جـ(ُح .، ویمكن أن تفرض لجنة الطعون رسوًم
یجب على أي مؤسسة تتقدم بالطعن دفع الرسوم، وتقرر لجنة الطعون النسبة التي یجب على كل مؤسسة أن تدفعها.

مخلفات القطن وفضالت القطن والمحصول- 3

والطعون الساریة على مخلفات القطن وفضالت القطن والمحصول هي ذاتها الرسوم الساریة على جودة التحكیم ُتعد رسوم تحكیم الجودة 
.والطعون للقطن

التصنیفات- 4

، ولن تُفرض رسوم إال على دفتر القواعد التنظیمیةمن ) جـ(هي الموضحة في الملحق رقم 337ُتعد رسوم التصنیفات بموجب الالئحة رقم 
.تطلب إجراء تصنیفالمؤسسة التي 
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رسوم الدمغات
359الالئحة 

، ویتحدد السعر الذي یجب أن ُیدفع بما یتماشى مع وضع تسجیل دفتر القواعد التنظیمیةمن ) جـ(وضحت رسوم الدمغات في الملحق رقم - 1
ذا تعرضت المؤسسة لما قد یعلق تسجیلها أو یحرمها ٕ منه أو عندما ُیرفض طلب إعادة المؤسسة في تاریخ العقد الذي نتج عنه النزاع، وا

.تسجیلها منذ بدء التحكیم؛ فعندئذ ُتدفع رسوم المؤسسة غیر المسجلة

تحكیم الجودة وطعونها- 2
في حالة تحكیم الجودة یجب على كلتا المؤسستین   دفع رسوم الدمغات غیر أن المحكمین سیقررون النسبة التي یجب على كل 

.مؤسسة أن تدفعها

یجب على كل مؤسسة تقدم طعًنا دفع رسوم الدمغات غیر أن لجنة الطعون 351الجودة بموجب الالئحة رقم في حالة تحكیم 
.ستقرر النسبة التي یجب على كل مؤسسة أن تدفعها

المسئولیة
360الالئحة 

ا أو حكم لمؤسسة غیر مسجلة وعجزت المؤسسة غیر المسجلة عن سداد الرسوم؛ ت لتزم المؤسسة األصیلة بسداد إذا عینت مؤسسة أصیلة محكًم
.الرسوم المفروضة للتحكیم والحكم والدمغات

361الالئحة 

ین حكم في تحكیم للجودة فإنه یحصل على مبلغ مساو لنسبة - 1 .من أقل نسبة رسوم تدفعها مؤسسة أصیلة لتحكیم الجودة% 50إذا ُع

ذا كان هناك رفض متساو یلتزم كل محكم بسداد نصف یلتزم المحكم الذي ال یوافق على معظم أحكام الحكم بسداد رسوم ال- 2 ٕ حكم من أتعابه، وا
.أما عند طعون الجودة، تقرر لجنة الطعون من المحكم الذي یلتزم بسداد أتعاب الحكم. األتعاب
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القسم الرابع

اإلدارة العامة

العضویة والتسجیل: الجزء األول
400الئحة ال

المســجلة بإخطــار الســكرتیر فــورا فــي حالــة تغیــر أي مــن المعلومــات المقدمــة إلــى الجمعیــة فــي طلــبهم، وفــي حالــة طلــب یلتــزم األفــراد األعضــاء والشــركات 
ة السـكرتیر مــن أي عضــو أو جمعیــة مســجلة أن تؤكــد بــأن المعلومــات المقدمــة فــي طلـبهم مــا زالــت صــحیحة، یتعــین علــى هــذا العضــو أو الجمعیــة المســجل

.الرد على السكرتیر فورا
401ئحة ال ال

.تقدم طلبات العضویة على استمارات مصدق علیها من قبل المدیرین، حیث تتوافر هذه االستمارات لدى السكرتیر
402الئحة ال

.في حالة إیقاف المدیرین ألي جمعیة مسجلة، فإنها ستعامل على أنها جمعیة غیر مسجلة طوال فترة اإلیقاف
403الئحة ال

.تأسیستوجد شروط التسجیل في عقد ال
404الئحة ال

)غیر مطبقة(
405الئحة ال

بمقدور أي جمعیة أو مؤسسة تقدم خدمة لتجارة القطن أن تتقدم للتسجیل كجمعیة صناعیة تابعة، على أن تتقدم هذه الجمعیة كتابة إلى - 1
عة والموافقة علیها في سلطة األفراد المدیرین لیقرروا مسألة تسجیل الجمعیة، حیث تقع مسألة تقدیم طلبات تسجیل الشركات الصناعیة التاب

.األعضاء للجمعیة
.تلتزم الشركات األعضاء بدفع رسوم التسجیل التي یحددها المدیرون كل عام- 2
.یحق لكافة الشركات األعضاء الحصول على نسخة ساریة للوائح والقواعد التنظیمیة وكافة التعدیالت الالحقة- 3
تتمتع بالعضویة، على أن یتم رد تكالیف التسجیل المدفوعة بالتناسب مع الفترة غیر المنتهیة في یجوز للمدیرین إلغاء تسجیل أي جمعیة - 4

.العام الذي تم إلغاء العضویة فیه
406الالئحة

یجوز للشركات األصیلة التقدم بطلب لتسجیل أي جمعیة منتمیة لها، سواء كانت جمعیة منتمیة مستقلة أو جمعیة منتمیة غیر مستقلة، كما- 1
كات یقوم المدیرون بتحدید الرسوم السنویة التي تدفعها الشركات المنتمیة والتي من الممكن أن تختلف بین الشركات المنتمیة المستقلة والشر 

المنتمیة غیر المستقلة، وال یوجد أي حد على عدد الشركات المنتمیة التي یجوز للجمعیة األصیلة تسجیلها، ولكن إذا قل عدد الشركات عن 
وتظل العالقة بین الشركات األصیلة والشركات المنتمیة عالقة سریة، كما . مس فستدفع تلك الشركات الرسوم المحددة من قبل المدیرینخ

.یتعین على المدیرین الموافقة على هذه الطلبات
بتحدید الرسوم السنویة التي تدفعها یجوز للشركات التابعة للصناعة التقدم بطلب لتسجیل أي جمعیة منتمیة لها، على أن یقوم المدیرون - 2

الشركات المنتمیة، وال یوجد أي حد على عدد الشركات المنتمیة التي یجوز للشركات التابعة للصناعة تسجیلها، ولكن إذا قل عدد الشركات 
.الطلباتعن خمس فستدفع تلك الشركات الرسوم المحددة من قبل المدیرین، كما یتعین على المدرین الموافقة على هذه 

407الئحة ال

:ال یجوز لعضو منفرد أو جمعیة أصیلة أو جمعیة منتمیة أو جمعیة مشاركة التخلي عن منصبها في الحاالت التالیة- 1
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 كان ذلك العضو أو تلك الجمعیة مشاركة في التحكیم بناء على االتفاق الذي تتحكم به قواعد ولوائح جمعیة القطن الدولیة أو
.القطن الدولیةتحكیم جمعیة 

أو
في حالة عدم اكتمال التحكیم الفني والجودة أو عدم الموافقة علیها بما تنص علیه اللوائح.

:ال تحرم الفقرة األولى المدیرین من الحق في إیقاف أو فصل اآلتي-2
عضو أو جمعیة أصیلة ثبت جرمها في أي وقت بموجب المواد المنصوص علیها.
 أو جمعیة منتمیة أو عضو مشاركأي جمعیة تابعة للصناعة.

عادة رسوم التسجیل له بما یتوافق مع المدة المتبقیة في السنة التي صدر فیها قرار اإللغاء-3 ٕ .یجوز للمدیرین إلغاء تسجیل أي عضو وا
قهم وكافة إذا قرر أي عضو أو جمعیة مسجلة االنسحاب ولم یوافق المدیرون على ذلك یخسر العضو أو الجمعیة المسجلة جمیع حقو -4

.االمتیازات المترتبة على عضویتهم أو تسجیلهم، كما لن یكون بمقدورهم االنسحاب أو تجنب األحكام المنصوص علیها في عقودهم
.  لن یمنع فقدان االمتیازات والحقوق أي جمعیة أخرى من اللجوء إلى التحكیم في أیة دعاوى تنشأ من العقود الحالیة-5
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االنتخابات: الجزء الثاني

عام 
408الالئحة 

:و التاليیتم إجراء انتخابات الختیار الرئیس ونائب الرئیس والنائب الثاني للرئیس والمدیرین األصلیین واللجان، وتتم عملیة االنتخاب على النح
االجتماع السنوي العام، كما على األقل من) خمسة أسابیع( یومًا 35یتم إرسال إعالن باالنتخابات إلى كل عضو له حق التصویت قبل -1

.من صدور اإلعالن) أسبوعین(یومًا 14یجب إرسال أسماء المرشحین إلى الرئیس خالل 
یجوز لألعضاء الذین یملكون حق التصویت ترشیح أسماء لمنصب الرئیس ونائب الرئیس والنائب الثاني للرئیس أو منصب المدیر األصلي، -2

.تقدیمهم لالنتخابات والتأكد من رغبتهم في الخدمةولكن یجب أخذ موافقة أي مرشح قبل
یجوز لألعضاء الذین شغلوا من قبل مناصب الرئیس أو نائب الرئیس أو نائب الرئیس الثاني أو أمین الصندوق أو أي مدیر أصلي للجمعیة -3

حقیق األولي التي یوكل إلیها التحقیق في الترشح كعضو من أعضاء اللجنة المعتمدة التي سیعین منها بالضرورة لجنة تعرف باسم لجنة الت
.أو عقد تأسیس الجمعیة421الجرائم المرتكبة بموجب الالئحة 

.یحق لألفراد المخولین بذلك الترشح للجان األعضاء إذ ال یشترط تزكیتهم أو تأییدهم-4
.ب كما لو تم انتخابهمإذا كان عدد المرشحین هو نفسه عدد المناصب المتقدم لها یحصل المرشحون على تلك المناص-5
على األقل قبل االجتماع السنوي العام حیث تتضمن تلك القوائم أسماء المرشحین ) ثالثة أسابیع( یومًا 21یتم إرسال قوائم التصویت قبل -6

حرف األولى وتتم عملیة التصویت عن طریق التوقیع باستخدام األ. والمتقدمین كما سیتم إرسالها إلى كل عضو یمتلك الحق في التصویت
.من تاریخ إصدار تلك القوائم) أسبوعین(یومًا 14بجوار اسم المرشح، ویجب إرسال هذه القوائم إلى الرئیس على أن یتم ذلك خالل 

.یجب أن یصوت األعضاء على انتخاب ثلثي الشواغر المتنافس علیها-7
.ال یحتسب أي صوت لم یتبع تلك التعلیمات-8
.نتائج االنتخابات ویعتبر قرار الرئیس قرارًا نهائیاً یحدد الرئیس والسكرتیر -9

.إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس عدد األصوات یلجأ الرئیس إلى حسم األمر بإعطاء صوت مرجح-10
:یحق للرئیس حسم األمور التالیة-11

 ،قبول الترشیحات
 ،عدد األصوات
وجمیع االستفسارات والخالفات المتعلقة باالنتخابات.

.ن عدد المرشحین أكبر من عدد المناصب الشاغرة یتم اختیار من یحصل على أعلى قدر من األصواتإذا كا-12
إذا لم یتقدم عدد كاف من المرشحین یجوز للمدیر تعیین أعضاء مؤهلین في تلك المناصب، ویشغل هؤالء األعضاء المنصب لنفس المدة -13

. التي كانوا سیشغلونها إذا ما تم انتخابهم
.السكرتیر النتائج في غرفة األعضاءیعلق -14
یتولى الموظفون المنتخبون حدیثًا والمدیرون األصلیون وأعضاء اللجنة مناصبهم من وقت إعالن النتائج في االجتماع السنوي العام، وحتى -15

.صدور هذا اإلعالن یبقى الموظفون المتقاعدون والمدیرون األصلیون واألعضاء في مناصبهم
.ان لمدة سنة واحدة فقط وعندما یتقاعد األعضاء یجوز إعادة انتخابهم وتعیینهم من جدیدتمتد عضویة اللج-16
عند اعتماد هذه القواعد یتم االعتراف بجمیع الموظفین والمدیرین وأعضاء اللجان بوصفهم منتخبین ومعینین بموجب هذه القواعد، ویبقى -17

.هؤالء في مناصبهم حتى یتقاعدوا بموجب قواعد االنتخاب
ولكنه ال یجوز أن یشغل منصب رئیس 105/2لیس من الضروري انتخاب ممثل جمعیة شاحني القطن األمریكیة المعین بموجب المادة -18

.اللجنة أو نائب رئیس اللجنة
، ولكن ال 105/3ال یلزم انتخاب ممثلي الشركات األعضاء باالتحاد الدولي التحادات األقطان المعینین بلجنة القرارات بموجب المادة رقم -19

.یجوز أن یشغلوا منصب رئیس اللجنة أو نائب رئیس اللجنة إال إذا كانوا أعضاء بجمعیة القطن الدولیة المحدودة
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لجنة یعتبر الرئیس ونائب الرئیس والنائب الثاني للرئیس تلقائیًا أعضاء بلجان األعضاء، ولكن یستثنى من تلك اللجان لجنة التحقیق األولي و -20
.دةاعتماد الجو 

الوظائف المؤقتة بمجلس اإلدارة ولجان األعضاء
409الالئحة 

و إذا كنـــا نعـــاني مـــن عـــدم وجـــود مـــدیر أو لجنـــة اعتمـــاد الجـــودة فـــي المـــدة بـــین االجتماعـــات الســـنویة العامـــة فســـنقوم بـــإجراء انتخابـــات تراعـــي مـــا هـــ
. ات ومتى یتم إصدار قوائم التصویت وجمعها من جدید، ویقرر المدیرون متى یتم اإلعالن عن االنتخاب408منصوص علیه في الالئحة 

410الالئحة 

إذا ما حدث عرضا فراغ ألي منصب في لجنة األعضاء باستثناء لجنة اعتماد الجودة یجوز للجنـة شـغل هـذا المنصـب بشـرط الحصـول علـى موافقـة 
.المدیرین

411الالئحة 

اص بمجلـس اإلدارة مــا یعـادل مـدة خدمــة العضـو األصـلي، كمـا ینطبــق ذلـك أیضـا علــى یظـل العضـو البـدیل المنتخــب فـي منصـبه فــي المنصـب الخـ
.  عضو لمنصب في إحدى اللجانأيشغل 
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اللجان: الجزء الثالث

عام
412الالئحة 

:یجب أن تعمل اللجان بصورة فعالة ولها الحق في اختیار الطریقة المناسبة لها، ویتضمن عمل اللجنة اآلتي
االجتماعات
المحادثات التلیفونیة
 المؤتمرات عبر االتصال الهاتفي
ومكالمات الفیدیو

413الالئحة 

جراء أي تشكل اللجان التالیة العدد المنصوص علیـه فـي الجـدول التـالي، ویمثـل النصـاب أقـل عـدد مـن أعضـاء اللجنـة ممـن یلـزم تواجـدهم قبـل التصـریح بـإ
.عمل

األفراد الالزموناألعضاء المعینون       عدد األعضاء المنتخبین                                         
885لجنة فروق القیمة                   1
هیئة اعتماد الجودة  2

)               3راجع مالحظة رقم (
3غیر محدود6

لجنة القواعد التنظیمیة   3
)                         4راجع مالحظة رقم (

665

414راجع الالئحة لجنة التحقیق األولي                          4

مالحظات
یعین المدیرون األعضاء المحددین بعد انتخاب أعضاء اللجان األخرى إال في حالة خلو أي منصب مؤقت؛-1
بدیل إال بموافقة رئیس اللجنة؛ال یجوز للجنة فروق القیمة طلب حضور -2

یجب أن یكون ذلك البدیل من نفس جمعیة العضو؛
یمكن أن یكون البدیل عضوًا أو فردًا عادیًا؛
یجوز للعضو التصویت في اجتماعات اللجنة.

شاحني ال یجوز لكل جمعیة أن تصوت أكثر من مرة في أي من اجتماعات لجنة اعتماد الجودة، كما یمكن تعیین ممثل جمعیة-3
أو قطن البیما األمریكي أو أي نوع قطن آخر یتاجر " بالقطن األمریكي"القطن األمریكیة لیكون في لجنة اعتماد الجودة متى تعلق األمر 

.الشروط التي تحكم ذلك التعیین408والالئحة 105/2وتذكر المادة . به أي عضو في جمعیة شاحني القطن األمریكیة
كات األعضاء باالتحاد الدولي التحادات القطن في لجنة القواعد التنظیمیة عند النظر في القوانین یجوز تعیین ممثلي الشر -4

.الشروط التي تحكم ذلك التعیین408والالئحة 105/3العامة، وتذكر المادة 
.یعین المدیرون رئیس لجنة التحقیق األولي الذي یجب أن یكون رئیسًا سابقًا للجمعیة-5
.ویًا رئیس لجنة القواعد التنظیمیة ونائبه من األعضاء المنتخبین والمعینینیعین المدیرون سن-6

لجنة التحقیق األولي
414الالئحة 

:تتشكل لجنة التحقیق األولي وتنظم إجراءاتها وفقا لألحكام اآلتیة
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:تتشكل اللجنة من قبل مدیرین من لجنة تحكیمیة معتمدة وتضم تلك اللجنة التحكیمیة اآلتي.أ
 أعضـاء مــن الجمعیـة وقــد شـغل هــؤالء التسـعة فـي الماضــي مناصـب الــرئیس والنائـب األول للــرئیس والنائـب الثــاني تسـع

للرئیس وأمین الصندوق والمدیر األصلي للجمعیة، وفي حال انتخاب أو إعادة انتخـاب أي عضـو مـن اللجنـة التحكیمیـة 
لجنـة السـابق ذكرهـا؛ كمـا سـیتم انتخـاب أعضـاء اللجنـة لتلك المناصب فإنه سیتعین بطبیعة الحال إیقاف عضـویته فـي ال

من قبل أعضاء الجمعیة في أي اجتماع سنوي عام أو أي اجتماع عام أو متى یقرر المدیرون ذلك،
،تتسع اللجنة أیضا إلى تسع مدیرین مشاركین للجمعیة كحد أقصى
تحـادات القطـن ممـن شـغلوا منصـب المـدیر كما تتسع لمرشحین اثنین من شركات أخرى عضوه بلجنـة االتحـاد الـدولي ال

.بشركتهم
:یعین المدیرون لجنة تضم.ب

،الرئیس على أن یكون عضو من أعضاء الجمعیة وكان قد شغل رئیس الجمعیة
ست أعضاء من لجنة تحكیمیة معتمدة ومن ضمنهم عضو مستقل.

.یجب أن تكون غالبیة أعضاء اللجنة أعضاء بالجمعیة
متى یتراءى لهم في تعیین أفراد مؤهلین أعضاء باللجنة التحكیمیة لسد أي منصب شاغر بین األعضاء یملك المدیرون الحق .ج

المنتخبین، ولكن هؤالء األفراد سیشغلون هذه المناصب فقط حتى االجتماع السنوي العام التالي للجمعیة حیث یمكنهم وقتها 
.الترشح لالنتخابات

لجنة فروق القیمة
415الالئحة 

للجنة فـروق القیمـة أن توافـق علـى ضـم أعضـاء أو أعضـاء مشـاركین أو أفـراد مـن دون األعضـاء إلـى اللجنـة، ویمتلـك هـؤالء المنضـمون نفـس یجوز 
.حقوق التصویت التي یمتلكها األعضاء المنتخبون

416الالئحة 

.متى رأى ذلكتتشاور لجنة فروق القیمة مرة على األقل شهریا، كما یجوز للرئیس طلب عقد اجتماعات 

هیئة اعتماد الجودة
417الالئحة 

یجوز للجنة اعتماد الجودة الموافقة على ضم أي عضو للجنة الستشارتهم في جودة القطن المقدم لهم، وسیتم النظر لذلك العضو على أنه -1
.عضو باللجنة متى تقرر ذلك

.ت المتحدة األمریكیةال تطبق الالئحة على عقود تورید القطن األمریكي من أي مكان الوالیا-2
418الالئحة -3

.ال یجوز تعیین أكثر من عضوین من هیئة اعتماد الجودة لنفس الجمعیة في أي لجنة اعتماد جودة أخرى
419الالئحة 

.یجب أن یكون المرشحین لعضویة هیئة اعتماد الجودة عاملین في تجارة القطن

)أ(اللجنة الدائمة 
420الالئحة 

:اصة بمد الحد الزمني إلى اللجنة المعینة من قبل المدیرین والتي تعرف باسم اللجنة الدائمة أ، وتتكون تلك اللجنة منتقدم الطلبات الخ-1
،الرئیس ونائب الرئیس والذین یتعین أن یكونوا قد شغلوا منصب المدیر
منصب المدیرخمس أفراد آخرین من األعضاء على أن یكون منهم اثنین أو أكثر ممن یشغلوا أو قد شغلوا.
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نة إذا ما تبین أن الرئیس أو نائبه غیر متواجدین أو غیر مؤهلین یجوز للجنة أن تعین المدیر رئیسا، وفي حالة عدم تواجد المدیر یجوز للج-2
.تعیین فردا كان قد عمل مدیرا من قبل

:في أي اجتماع لجنة یجب على األقل توافر اآلتي-3
ین؛حضور الرئیس ونائبه أو الرئیس المع
أعضاء وتصویتهم؛ ةحضور ثالث
أن یكون نصف عدد الحضور مدیرین أو شغلوا من قبل منصب المدیر.

تحسم اللجنة األمور بتصویت األغلبیة، ویمتلك كل عضو ومن ضمنهم الرئیس ونائب الرئیس والرئیس المعین صوتا واحدا؛ وفي حالة تساوي -4
.لرئیس ونائبه أو الرئیس المعین حسم تلك المسألةاألصوات بین الجهتین المؤیدة والرافضة یملك ا

یجوز للجنة فرض رسوم لكل طلب تستلمه، ویحدد المدیرون قیمة أعلى رسم یمكنها فرضه ویعرض ذلك في الملحق ج من كتیب القواعد -5
.التنظیمیة الخاص بنا
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اإلجراءات التأدیبیة: الجزء الرابع
421الالئحة 

على عقدا لبیع أو شراء قطن خام مع أي فرد أو جمعیة خدمات أو جمعیة تصنیع مدرجة في قائمة القرارات تعرض أي جمعیة مسجلة تتوقع-1
، أو تتوقع على اتفاقا لبیع أو شراء قطن )وهذا االتفاق أبرم في تاریخ إخطار القائمة للجمعیة أو بعدها(غیر المستوفاة لالتحاد الدولي للقطن 

:القرارات غیر المستوفاة لالتحاد الدولي للقطن، فإنها تعرض نفسها للعقوبات اآلتیةخام بنیة االحتیال على قائمة 
الحرمان من خدمات التحكیم.أ

التحذیر .ب
الرقابة.ج
ألف جنیه إسترلیني25دفع غرامة مالیة ال تتخطى.د
اإلیقاف.ه
الطرد.و

.ویمكن معاقبتها بأكثر من عقوبة حسبما تقرر لجنة التحقیق األولي أو المدیرون
.یخضع األعضاء والشركات المسجلة إلى األحكام والقوانین المذكورة في مذكرة الجمعیة ومواد الجمعیة-2
تطبق األوضاع التي أقرتها لجنة التحقیق األولي على أي جمعیة مسجلة مضت اتفاقا مع طرف آخر اسمه مدرج على قائمة القرارات غیر -3

.وقع على االتفاقالمستوفاة لالتحاد الدولي للقطن قبل یوما من ت
إذا ما رغبت أي جمعیة مسجلة االتجار مع طرف لدیها ضده حكم معلق مدرج بقائمة القرارات غیر المستوفاة لالتحاد الدولي للقطن وكان -4

لك، هدفها الوحید هو إنهاء ذلك الخالف فسوف یتطلب األمر من الجمعیة المسجلة توصیة المدیرین بطلب ذلك مع إبراز النیة من وراء ذ
من  توقع على االتفاق أو العقود المبرمة بشأن هذا الصدد تقوم الجمعیة المسجلة بإعالم المدیرین بالتاریخ ورقم ) أسبوع(وخالل سبعة أیام 

قود شهرا، وبموجب ما ذكر سابقا لن تنطبق على هذا االتفاق أو تلك الع12المصدر والتاریخ المقرب للوفاء بهذا االتفاق والذي لن یتجاوز 
د.أحكام الفقرة األولى من هذه الالئحة

:تتحمل أي جمعیة مسجلة تحقق في إدارتها لجنة التحقیق األولي اآلتي-5
تقدیم األدلة بنفسها؛.أ

الحصول على أي مساعدة من خبیر أو محترف لیكون لها في هذا الشأن تمثیل قانوني ومحاسب أو خبیر متواجـد أثنـاء جلسـة االسـتماع .ب
الحق في حضور أي جمهور؛ ولكن لیس لها 

استدعاء أي محاسب أو خبیر بصفتهم شهود؛.ج
استدعاء أي شهود وتقدیم أي مستند تعتبره حیوي للقضیة؛ .د
.تعیین أي عضو من الجمعیة ممن یرغب في ذلك لمساعدتها في القضیة ولمعاینة الشهود ومخاطبة المدیرین بالنیابة عنها.ه

من تاریخ إعالن ) أسبوعین(یوما 14ار لجنة التحقیق األولي یمكنها االستئناف لدى المدیرین خالل إذا اعترضت الجمعیة المسجلة على قر -6
القرار، وال تمتلك الشركات التابعة للصناعة أو الشركات المنتمیة الحق في االستئناف إذا ما اعترضوا على قرار المدیرین، في حین یجوز

لمدیرین أمام األعضاء على أن تتحمل بنفسها الحقوق المنصوص علیها في الفقرة الخامسة من لألعضاء والشركات األصیلة استئناف قرار ا
.  هذه الالئحة

یحق للجنة المذكورة وكذلك المدیرین الذین قبلوا االستئناف طلب حضور محامیهم الخاص في التحقیق بغرض تقدیم االستشارة لهم في -7
.صیاغة قرارهم كتابةالمسائل القانونیة والفنیة ولمساعدتهم في

ال یشارك في التحقیق الذي یجریه المدیرون حول تلك القضیة أو في أي جلسة استئناف متعلقة بهذه القضیة أي مدیر شارك من قبل في -8
.لجنة تحقیق

.تحدد لجنة التحقیق األولي من یتحمل تكالیف التحقیقات-9


