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 مقدمة
 تغيير أو تبديل فيها من قبل الطرفين.أي  استحداث تعليمات المؤسسة اإللزامية التي ال يجوز هياللوائح 

 التعريفات

  100 الالئحة

 المعاني اآلتية التعبيرات تحملس، تعاقدأي  التي يجب إدراجها فيو  بنا الخاصة التنظيمية والقواعد للوائح وفًقا
  :ذلك خالف على اقالسي يدل لم ما ،المطلوبة

  اإلدارية المصطلحات
التي و سنوًيا من قبل مجلس اإلدارة الموافقة عليهم األشخاص يتم  قائمةهى عبارة عن  ‘الهيئة المعتمدة‘ .1

  .األولية (أو التمهيدية) يِ تحر اللجنة يعين منها المدراء 
  .المفعول ريةسا تغييرات وأي الخاصة بالمؤسسة ةم األساسيتعني النظ‘ةم األساسيالنظ‘ .2
  .الساريةالخاصة بنا و  التنظيمية والقواعد اللوائح جميع بها ُيقصد ‘التنظيمية والقواعد اللوائح‘ .3
شخص أي  تتضمن أعضاء اللجنةس .فردييناألعضاء اللجنة يتم انتخابها من قبل أي  يقصد بهاو  ‘اللجنة‘ .4

 .الخاصة بالمؤسسة األساسية النظمحسب  ليخدميتمتع بالمؤهالت المطلوبة سواء كان معيًنا أو منتخًبا 
 والنائب الرئيس أيضا المصطلح ويتضمن المنتسب أو العام أًيا من المديرين المصطلح بهذا ُيقصد ‘المدير‘ .5

  .مباشرة السابق والرئيس الخزنة وأمين للرئيس الثاني والنائب للرئيس األول
 لخدمة األعضاء من وُيعتمد المديرين قبل من عام كل دعوته يتم الذي الفرد به ُيقصدو  ‘المنتسب المدير‘

 . المشتركة الصناعية المصالح
 النائب أو الرئيس يتضمن هذا التعريف وال. األعضاء قبل من انتخابه تم الذي الفرد به ُيقصد‘ العام المدير‘

 . المباشر السابق الرئيس أو نةاالخز  أمين أو له الثاني النائب أو للرئيس األول
 توقف الذي أو) 86( للمادة وفقا إقالته تم الذي الرئيس على المصطلح هذا ينطبق ال ‘نالسابقي ساءالرؤ ‘

 ). 94( للمادة وفقا مهامه أداء عن
 .لمؤسسةيعني عقد اجتماع لألعضاء لمناقشة النظم األساسية لو  ‘اجتماع عام‘ .6
 .القمري الشهريراد به و  ‘الشهر‘ .7
ألغراض التدريب  جمعيةالمن قبل  هيجوز تعيين الذيو  حت االختبارت الذي هو يعني المحكم ‘المراقب‘ .8

المراقب  .الفنية االستئناف جانعلى محاكم التحكيم الفنية ول غير مدفوع له (أي بدون أجرة)للعمل كمراقب 
 وال يؤثر عليه. عملية صنع القرار في المحكمة شارك فيي ال

 فهو ملكنا. سةمن المؤس كل ما ُيملك أو ُيصدرتعني و  ‘ملكنا‘ .9
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 قبل من تعينه تم شخص وأي له الثاني النائب أو للرئيس األول النائب الُمصطلح هذا تضمني ‘الرئيس‘ .10
 . هغياب في أعمال الرئيس لمزاولة بنا النظم األساسية بموجب المديرين

  .ة أعمالهملألعضاء لمزاول المديرونالمكتب  به ُيقصد ُمسجلة مؤسسة أو فرد ألي بالنسبة ‘العمل مكان‘ .11
  .الخاصة بالمؤسسة التنظيمية والقواعد اللوائح فيه ُينشر الذي الدفتر به ُيقصد: التنظيمية القواعد دفتر .12
 سكرتير تعيين للمديرين ويجوز يقوم بأعمال السكرتاريةالذي و  المدير عينه الذي الشخص به ُيقصد: السكرتير .13

 في بعض األحيان. السكرتير عن لينوب بديل
 . المحدودة للقطن الدولية الرابطة" نحن" بالضمير ُيقصد .14
قع و على شاشة أو على م أو الورق على للكتابة األخرى والوسائل الطباعة امبه ٌيقصد والتحرير' التسجيل‘ .15

 البريد أو التيلكس أو الفاكس أو اليد أو البريد عن طريق الكتابية المراسالت استقبال ويمكن .إلكتروني
 . هوخالف االلكتروني

 األساسية بالقائمة باسم أيضا والمعروفة( المتأخرة الترسية لعمليات المحدودةللقطن  الدولية الرابطة قائمة .16
 تنشرها والتي المتأخرة الترسية عمليات قائمة بها وُيقصد ،).المحدودةللقطن  الدولية الخاصة بالرابطة

 .األمرعن  أبلغت التي األطراف من طلبب المؤسسة
 

 العضويةو  جيلشروط التس

 أو منظمة وفًقا للوائح الخاصة بنا. منشأةالمقصود بها تسجيل ‘ الصناعية المنتسبةمنشأة ال‘  .17
 أو منظمة وفًقا للوائح الخاصة بنا. منشأةالمقصود به تسجيل و  وكيل الشركة"‘ .18
 التجاري.العمل شركة تزاول أو  كيان مدمجمن أنواع الشراكة التجارية سواء كانت أي  تعني‘ لمنشأةا‘ .19
شركة العضو التي تتبع نظم المنشأة يقصد به الشخص الذي تم انتخابه ليكون ضمن ‘ العضو الفردي‘ .20

 األساسية.
صلية أو اتحاد شركات األعضاء أو الشركة الصناعية المنتسبة أو وكيل تعني المنشأة األ‘ شركة العضو‘ .21

 شركة ذات صلة.الشركة أو 
عضاء الفرديين قائمة األ شخص ال يندرج اسمه ضمنأي  نييع‘ غير العضو في السوق النظامية‘ .22

 للمؤسسة.
 منشأة غير مسجلة ضمن سجالت المؤسسة.أي  يقصد بها‘ شركة غير مسجلة‘ .23
خاضعة و  هذا يعني أن هذه الشركة أو المنشأة مسجلةو  المصنعو  المنتجو  تعتبر العامل‘ المنشأة األصلية‘ .24

 النظم األساسية.و  للوائح
 الشركات ذات صلةو  الشركات الصناعية المنتسبةو  يقصد بها كل المنشآت األصليةو  ‘جلةالمنشأة المس‘ .25

في  إدراجهاكل المعلومات الخاصة بهم التي تم و  الوكالءو  أعضاء اتحاد الشركاتو  المؤسسات المنتسبةو 
 السجل الخاص بالشركات.
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أو سيتم توثيقه قصود منه التوثيق الم‘ التسجيل‘و المقصود منها موَثق أو سيتم تسجيله من جديد ‘مسجل‘ .26
 من جديد.

 المنشآت األصلية والشركات الصناعية المنتسبة سجل الشركات المسجلة يتضمناللوائح، و  وفًقا للقواعد .27
 .الوكالءو الشركات ذات صلة والمؤسسات المنتسبة وأعضاء اتحاد الشركات و 

في النظم األساسية كر كات المسجلة كما ذُ شركة يندرج اسمها في قائمة الشر أي  تعني‘ الشركة المسجلة‘ .28
 الخاصة بنا.

 إلى المنشأة األصلية أو إلى المنشأة الصناعية المنتسبة. نسبتهاالشركة التي يتم تعني ‘ شركة ذات صلة‘ .29
 

 عامة تجارية مصطلحات

 بما ألمريكا، المجاورة الواليات بجميع زراعتها يتم التي األقطان أنواع جميع به ُيقصد ‘األمريكي القطن‘  .30
 على المصطلح هذا يسري وال تكساس، قطن أو الخليج قطن أو األمريكي المرتفعة المناطق قطن فيها

 .البيما لقطن المختلفة واألنواع بالُجزر القطن محاصيل
          

المسجل في قائمة  المعمل يعني ‘المرخص المعمل .31
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                                                                                                              معتمدة     
 نا.قبل من عليها مصدق

نقل القطن من المقصود بهم  ‘النقل متعدد الوسائل‘و ‘النقل متعدد الوسائط‘و ‘الشحن بوسائل نقل متعددة‘ .32
 مكان آلخر عن طريق استخدام على األقل وسيلتين في النقل.

يقصد بها بوليصة أو وثيقة لها عنوان آخر صادرة من شركة الشحن أو من مأمور الشحن ‘ وثيقة الشحن‘ .33
 النقل متعدد النقل متعدد الوسائل أوأو عن طريق  بأكثر من وسيلة أو عميل يراقب عملية نقل القطن

  الوسائط.
  وسائل.ه الشخص أو المنشأة التي ُتصدر وثيقة الشحن متعدد اليقصد ب‘ مأمور عملية الشحن‘ .34

  

 
35 

 أو النقل مؤسسة تستخدمه الذي المكان منهما بكل ُيقصد: الحاويات وقاعدة) CFS(الحاويات شحن محطة 
 .مراقبتهم تحت وتفريغها الحاويات لتعبئة وكيلها

. فارغة أو ممتلئة كانت سواء تسليمها أو نقلها أو الحاويات تخزين مكان بها ُيقصد: الحاويات محطة ساحة  36
 ).الشحنة تفريغ أو( تفريغها أو) تعبئتها أو( الحاويات تحميل مكان هو المصطلح بهذا أيضا قصدوي

 نوعية نفس على المستخدمة المختلفة األجهزة رصدتها التي المختلفة القراءات به ُيقصد: إحصائي إطار  37
 .القطن

 للوائح الُمطابق االتفاق في وردت نإ القطن زراعة مسمى تحت القطن حلج وأعمال القطن مخلفات تندرج  38
 .التنظيمية والقواعد

 أو المرطبات من كبيرة لكمية امتصاصها نتيجة تدهورها أو األلياف تضرر به ُيقصد": المحلي التلف"  39
 : يلي لما تعرضها بسبب الخارج من الرمل أو األتربة

  .المناخية العوامل •
 . ملوثة أو رطبة أسطح على تخزينها تم •

 .السفن ظهر على تحميلها أو بالقطن الحاويات تعبئة لقب
 : المحلي التلف يشمل ال

  .داخلي تلف أي •
 .أخرى ملوثات أي •
 .السفن ظهر على التحميل أو الحاويات تعبئة نتيجة تلفيات أي •

 : التالية المعاني أحد السياق، حسب به، ُيقصد: الوصول تاريخ  40
 الوصول ميناء إلى السفينة وصول تاريخ به ُيقصد :المجزأة السائبة للشحنات بالنسبة •
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 القطن تحميل تم أو السفينة مسار تغير حالة في لكن الشحن، بوليصة في المذكور
 القطن شحنة وصول تاريخ هو األعمال هذه إجراء تاريخ سيصبح أخرى، سفينة على
 يقبله آخر ميناء أي أو الشحن بوليصة في وارد هو لما طبقا المذكور ميناء إلى

  .المشتري
 

 الوصول ميناء إلى القطن شحنة وصول تاريخ به ُيقصد: حاويات في المشحون القطن •
 مسار تغيير حالة في ولكن. الُمرفقة النقل مستندات أو الشحن بوليصة في الوارد

 وصول تاريخ هو التاريخ هذا سيصبح أخرى، سفينة على الحاوية تحميل أو السفينة
  .المشتري يقبله آخر ميناء أي أو الشحن بوليصة في المذكور ءالمينا إلى السفينة

 
 في المذكور الميناء إلى السفينة وصول تاريخ هو األخرى، النقل لوسائل بالنسبة •

 .االتفاق

 الُمستخدمة الطرق أو الخالفات بها ُيقصد :االتفاق هذا مواد تطبيق عن تنشأ التي الخالفات أو النزاعات  41
 .االتفاق هذا بموجب فرد ألي الُملزمة الواجبات أو الحقوق أو التفاق،ا هذا لتفسير

 : للمواصفات مطابقة غير قطن بالة  42
  :يلي ما على تحتوي بالة به ُيقصد

 .القطن بخالف أخرى مواد •
 . تالف قطن •
 . بالداخل رديء قطن بينما جيد للقطن الخارجي الشكل •
 .الحلج أو القطن قطفات •

 .باكستان أو الهند أو الصين أو بورما أو بنجالديش في المزروع القطن به ُيقصد: األقصى الشرق قطن  43

 . القطن نبات من جزءا يمثل ال شيء أي بها ُيقصد :غريبة مواد  44

 .الحاوية داخل المتواجدة للشحنة الجيد الترتيب بها ُيقصد: للحاويات الكاملة التعبئة  45

 الفعلية السعة من بكثير أقل قطن شحنة بها ُيقصد :الحاوية سعة من أقلب قطن شحنة تعبئة عملية  
 .المكان نفس إلى نقلها سيتم شبيهة شحنة بها الحاويات شحن محطة في النقل شركة تجمعها والتي للحاوية

 بهاتراق التي التحميل عملية المصطلح بهذا ُيقصد: الحاويات محطة وساحة الباب إلى الباب من التوصيل  46
 أي على ويجب). الحاويات محطة ساحة أو الباب إلى الباب من( تختاره الذي المكان في الشحن جهة
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 الحاويات توصيل وتكاليف التحميل مكان بعد لما الُمتعلقة التكاليف جميع يدفع أن الشحنة يحجز شخص
 .الحاويات محطة ساحة أو الباب إلى الباب من

 في القطن، بشحنة الخاصة الرسمية األوراق تقديم أو التسليم أو اإلبحار أو الشحن حالة في يتم: الحال في  47
 .االتفاق توقيع من أيام ثالثة غضون

 .بلندن التأمين بشركات المتعلقة البنود بها ُيقصد: "السلع في التجارة بنود و البضائع بنود"  48

 نسبة في والمتمثلة القطن رطوبة وزن بها ُيقصد: "الرطوبة من المكتسب الوزن" أو" الداخلية الرطوبة"  49
 .التام جفافها بعد األلياف وزن من مئوية

 .واحدة عالمة عليها الموضوع الباالت عدد به ُيقصد: دفعة  50

 .التيلة أو القطن ألوان من مختلفة بدرجات مليئة بالة بها ُيقصد: المختلفة القطن بأنواع مليئة بالة  51

 باستخدام المخاطر ضد التأمين به ُيقصد: "العابرة البضائع على التأمين"و" البحرية البضائع على نالتأمي"  52
 الدرجة من شبيهة تأمين وثائق باستخدام تأمينية تغطية أو البضائع بنود مع البحري التأمين وثيقة استمارة
 . األخرى التأمين شركات تقدمها والتي األولى

 .الخام القطن ألياف ونضج تناسب مدى قياس وحدة بها ُيقصد": رأي الميكرون" وحدة  53

54  )NCL( :اإلحصائي اإلطار باستخدام السماح عدم به ُيقصد. 

 تحميل بعد وكيله أو السفينة ربان عليها وقع التي البوليصة بها ُيقصد: السفينة ظهر على الشحن بوليصة  55
 .السفينة ظهر على القطن شحنة

 .الفاتورة في الوارد السعر من مئوية نسبة به ُيقصد: مئوية بنسبة البدل  56

 التي النقل شركة بها ُيقصد: الحاويات ومكان الحاويات شحن ومحطة البحر في الممتد الميناء رصيف  57
 أو الميناء رصيف على المتواجدة النقل مؤسسة إلى القطن توصيل وينبغي. التحميل عملية سيطر على ت

 . الحاويات قاعدة أو الحاويات شحن محطة

 األقل على واحد جانب على ظاهرة القطن من مختلفة نوعية على تحتوي طبقة بها ُيقصد: مزدوجة  بالة  58
 .البالة من

 وكيله إلى تسليمه أو طلبه على أقدمت التي للجهة القطن لتسليم المحدد المكان به ُيقصد :الوصول مكان  59
 .النقل شركة مسئولية تنتهي وبذلك
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 . مسئوليتها تبدأ هنا ومن القطن النقل شركة منه تستلم الذي المكان به ُيقصد :القطن لتحميل الفعلي المكان  60

 14 غضون في الصلة ذات الرسمية األوراق تقديم أو تسليمه أو به اإلبحار أو القطن شحن حالة في: فورا  61
 .تفاقاال على التوقيع تاريخ من) أسبوعان( يوما

 وتسليمه وكيله أو البائع من القطن الستالم الُمستخدمة النقل وسيلة على القطن تحميل بها ُيقصد: الشحنة  62
 .الصلة ذات النقل مستندات إرفاق أو الشحن بوليصة تقديم يمكنها نقل مؤسسة أو المشتري إلى

 .الحاوية محتويات عن ئوليةالمس الشحن جهة تحمل المصطلح بهذا ُيقصد :ودورها الشحن جهة  63

 .الُمحملة الشحنة أو القطن شحنة تحميل بها ُيقصد: المشحونة البضاعة أو لشحنا  64

 .االتفاق بموجب القطن شحن كيفية إلى ُتشير التي الملكية مستندات بها ُيقصد: الشحن مستندات  65

 بنود في الواردة المخاطر ضد التأمين به ُيقصد: المدني والعصيان والشغب اإلضرابات ضد التأمين  66
 األخرى التأمين وثائق في واردة شبيهة بنود أو) بالسلع التجارة( الصلة ذات البنود أو) البضاعة( اإلضراب

 .التأمين شركات تقدمها التي األولى الدرجة من

 . القطن باالت تغطية في ةالمستخدم األسالك أو الحبال أو الشرائط أو التغليف وزن به ُيقصد: فارغ الوزن  67

 

 أو المخازن إلى الشحنة نقل عملية به ُيقصد :الحاويات محطة ساحة و الباب إلى الباب من التوصيل  68
 .الشحنة حجزت التي الجهة تختاره الذي المصنع

 نقلال شركة منها بكل ُيقصد :الحاويات وقاعدة الحاويات نقل ومحطة البحر في الممتد الميناء رصيف  69
 شحن محطة في كان سواء الوصول بمكان بها الخاصة المخازن في) الشحنة تفريغ( تفريغ عن المسئولة
 . الحاويات قاعدة أو الحاويات

 

 العادي االختالف يبرر مما القراءات في به المسموح االختالف به ُيقصد: الُمعتاد اإلحصائي اإلطار  70
 .القطن نوعية نفس على استخدامها تم وٕان حتى األجهزة مختلف من المتوقع



8 

 ٢٠١٣ ليربأ رادصإ

 البنود أو) البضائع( الحروب ببنود الواردة المخاطر ضد التأمين به ُيقصد: الحروب مخاطر ضد التأمين  71
 شركات تقدمها التي األولى الدرجة من التأمين وثائق في واردة شبيهة بنود أو) بالسلع التجارة( الصلة ذات

 .التأمين

 

 العامة اللوائح

  101 لالئحةا
 . بنا الخاصة التنظيمية والقواعد اللوائح بموجب االتفاق أطرافجميع  على التنظيمية والقواعد اللوائح هذه تسري

 

  102 الالئحة

 : التنظيمية والقواعد اللوائح بموجب االتفاق إبرام حالة في-1

 

 . بتعديلها والبائع لمشتريل ُيسمح وال االتفاق على الدفتر هذا في الواردة اللوائح جميع تسري -
 القواعد من أي تخالف أن يمكن والتي بينهما الُمبرم باالتفاق الخاصة الشروط على االتفاق والبائع للمشتري يجوز -     

 . التنظيمية
 
 ما تفاقاال على التغييرات هذه تسري فلن االتفاق، إبرام تاريخ بعد التنظيمية القواعد وأ اللوائح من أي تغيير حالة في-2
 . ذلك على االتفاق طرفا يتفق لم
 
  في حالة إقرارنا بذلك. األخرى التغييرات جميع تسري-3

 

  103 الالئحة

 . ذلك على المديرون يوافق لم ما أخرى لغة أي إلى التنظيمية والقواعد اللوائح تلك تترجم ال-1

 نص ُيصبح االنجليزية، باللغة األصلي النص عن التنظيمية والقواعد باللوائح الخاصة الترجمة اختالف حالة في-2
 . واألولوية الحجية له االنجليزية باللغة التنظيمية والقواعد اللوائح

 
 . التنظيمية القواعد دفتر في ترجمة أخطاء عن ناتجة مسئولية أي نتحمل ال-3
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  104 الالئحة

 هذه يستخدموا أن للرئيس والثاني األول للنائب يجوز باستخدامها، ئيسللر  والُمصرح التنظيمية والقواعد اللوائح في الواردة الصالحيات
  شخص يكون قائما بأعمال الرئيس. وأي الصالحيات

 

  105 الالئحة

 : التنظيمية والقواعد اللوائح لتلك بالنسبة

 هذه فيه طرأت يالذ اليوم دون األيام عدد يتم احتساب األيام، من محدود عدد في ما عملية إجراء األمر تتطلب إن-
 . علي التوالي األيام من عدد في العملية وسيتم إجراء. العملية

 

 . ذلك خالف على والبائع المشتري يتفق لم ما ،رطل 2,2046= الكيلوجرام-
 
 . الضرورة عند المؤنث الضمير على المذكر الضمير يعود-
 . ركاتالش على تسري أن يجوز األفراد إلى لإلشارة المستخدمة العبارات-
 . صحيح والعكس أيضا، الجمع علىو  المفردعلى  العبارات تسري-
  )جرينتش في به المعمول الوقت( العالمي للتوقيت طبقا التعامل ويتم. ساعة 24 نظام هو به التعامل المراد الوقت-
 

 االتفاق

 والقوانين التنظيمية: اللوائحتطبيق 

 

  200 الالئحة

 . التنظيمية والقواعد اللوائح بموجب انجلترا في ُيبرم اتفاق أي على االنجليزية القوانين تسري

  201 الالئحة

 أو بنا الخاصة التنظيمية والقواعد اللوائح بموجب ُيبرم اتفاق أي على التالية البنود تسري ،328و 302 للوائح وفقا-1
 : المعنى نفس إلى ُتشير عبارات

 .االتفاقوقت إبرام  في كما كانت الدولي لألقطان االتحاد  في بها المعمول التنظيمية والقواعد اللوائح االتفاق يتضمن-
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 إرسالإعادة  عبر سيتم فسخه لكن. الغياً  االتفاق ُيعتبر فلن ،المستقبل) أو (في الماضياتفاق أي تنفيذإتمام  عدم حالة في-
 . االتفاق ختاري في بنا الخاصة السارية التنظيمية ةالقاعد بموجب البائع إلى الفاتورة

 
 ب الخاصة التنظيمية للقواعد وفقا االتفاق بنود تطبيق عن تنشأ التي النزاعات جميع في يتم اللجوء للتحكيم للفصل-

 .  بالمؤسسة الخاصة التحكيم إجراءات في الواردة اللوائح االتفاق هذا ويتضمن. الدولي لألقطان االتحاد
 
 لم ما دعوى أي تأمين عدا ما التحكيم، يمكن تسويته عن طريق نزاع أي تجاه يةقانون إجراءات أي االتفاق طرفا يتخذ ال-

 كل الطرف اهذ استنفذ وقد ذلك، على تنص الدولي لألقطان االتحاد  من تحكيم شهادة على األول الطرف يحصل
 . بالمؤسسة الخاصة اللوائح قبل من بها المسموح االلتماس سبل

 

 عدم حالة في" النزاعات كل" مصطلح يسري ولكن". الفنية النزاعات" أو" الجودة نزاعات" بمصطلح" النزاعات جميع" مصطلح ويستبدل
 . آخر شيء أي على االتفاق

 

 النزاعات تاريخ قبل لجنته انعقاد حالة في التحكيم إنكارب للمديرين والتي تسمح بعناية 328و 302 اللوائح تقرأ-2
 ضمي يذوال الدولي لألقطان االتحاد  قائمة في الطرفين كال اسم نشر تم حيث بيوم، االتفاق تطبيق عن الناتجة

  .365لالئحة  وفقا منجزةالغير  الترسيات
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   األساس.  من عدم فاعليته أو عد إتمام إلبرامه أو االتفاقفي حالة عدم سريان  حتى سارية الالئحة هذه تعتبر-3
 

  202 الالئحة

 : ذلك خالف على والبائع المشتري يتفق لم ما التنظيمية، والقواعد اللوائح بموجب الُمبرمة قودالع على التالية األحكام تسري ال

 . 1967 لعام الدولية المبيعات بقانون والمتعلق الموحد القانون •
 . الدولي المستوى على البضائع بيع بعقود والمتعلقة 1980لعام فيينا اتفاقية •

 

 :الحاالت بعض في االتفاقياتإغالق 

  203 لالئحةا

  ألي من: )اللوائح عن خارجة لظروف( البائع أو المشتري تعرض حالة في-1
  الدفع تعليق •
 الدائنين مع الدخول في تسوية •
  المؤسسة أمور إلدارة إداري أوقضائي  حارس تعيين •
  من خالل تقديم التماس مكتوب المؤسسة إغالقطلب منه  •
 ). موته أو( شئونه إدارة عن االستمرار في بشأنه أنه عاجز المديرين قبل من حكم صدور •

 لجنة تعيين للرئيس ويجوز. االتفاق غالق إ على ينص الرئيس إلى ُمفصل كتابي إخطار إرسال الطرفين لكال يجوزف
 طلب الذي الطرف على الدفع واجبة للمحكمين رسوم بتحديد الرئيس ويلتزم. االتفاق غالق إ قرار في للبتقضائية 
 . المديرون ُيحددها إضافية رسوم لنا يدفع أن يجب أصيلة، مؤسسة الرسوم دفع الذي الطرف يكن لم نوإ . التحكيم

 

 من ألي ويجوز.  غالقاإل وشروط أسعار تحديد يتعين عليها االتفاق، غالق إ في حالة تقرير لجنة التحكيم-2
يتم تقديم الطعن كتابة,مع إرفاقه  أن شريطة الجنة التحكيم, قرارات للطعن علي المديرين إلى اللجوء الطرفين

 ). أسبوع( أيام سبعة غضون في األمين إلى باألسباب,
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 مقدمة
 تغيير أو تبديل فيها من قبل الطرفين.أي  استحداث تعليمات المؤسسة اإللزامية التي ال يجوز هياللوائح 

 التعريفات

  100 الالئحة

 المعاني اآلتية التعبيرات تحملس، تعاقدأي  التي يجب إدراجها فيو  بنا الخاصة التنظيمية والقواعد للوائح وفًقا
  :ذلك خالف على اقالسي يدل لم ما ،المطلوبة

  اإلدارية المصطلحات
التي و سنوًيا من قبل مجلس اإلدارة الموافقة عليهم األشخاص يتم  قائمةهى عبارة عن  ‘الهيئة المعتمدة‘ .1

  .األولية (أو التمهيدية) يِ تحر اللجنة يعين منها المدراء 
  .المفعول ريةسا تغييرات وأي الخاصة بالمؤسسة ةم األساسيتعني النظ‘ةم األساسيالنظ‘ .2
  .الساريةالخاصة بنا و  التنظيمية والقواعد اللوائح جميع بها ُيقصد ‘التنظيمية والقواعد اللوائح‘ .3
شخص أي  تتضمن أعضاء اللجنةس .فردييناألعضاء اللجنة يتم انتخابها من قبل أي  يقصد بهاو  ‘اللجنة‘ .4

 .الخاصة بالمؤسسة األساسية النظمحسب  ليخدميتمتع بالمؤهالت المطلوبة سواء كان معيًنا أو منتخًبا 
 والنائب الرئيس أيضا المصطلح ويتضمن المنتسب أو العام أًيا من المديرين المصطلح بهذا ُيقصد ‘المدير‘ .5

  .مباشرة السابق والرئيس الخزنة وأمين للرئيس الثاني والنائب للرئيس األول
 لخدمة األعضاء من وُيعتمد المديرين قبل من عام كل دعوته يتم الذي الفرد به ُيقصدو  ‘المنتسب المدير‘

 . المشتركة الصناعية المصالح
 النائب أو الرئيس يتضمن هذا التعريف وال. األعضاء قبل من انتخابه تم الذي الفرد به ُيقصد‘ العام المدير‘

 . المباشر السابق الرئيس أو نةاالخز  أمين أو له الثاني النائب أو للرئيس األول
 توقف الذي أو) 86( للمادة وفقا إقالته تم الذي الرئيس على المصطلح هذا ينطبق ال ‘نالسابقي ساءالرؤ ‘

 ). 94( للمادة وفقا مهامه أداء عن
 .لمؤسسةيعني عقد اجتماع لألعضاء لمناقشة النظم األساسية لو  ‘اجتماع عام‘ .6
 .القمري الشهريراد به و  ‘الشهر‘ .7
ألغراض التدريب  جمعيةالمن قبل  هيجوز تعيين الذيو  حت االختبارت الذي هو يعني المحكم ‘المراقب‘ .8

المراقب  .الفنية االستئناف جانعلى محاكم التحكيم الفنية ول غير مدفوع له (أي بدون أجرة)للعمل كمراقب 
 وال يؤثر عليه. عملية صنع القرار في المحكمة شارك فيي ال

 فهو ملكنا. سةمن المؤس كل ما ُيملك أو ُيصدرتعني و  ‘ملكنا‘ .9
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 قبل من تعينه تم شخص وأي له الثاني النائب أو للرئيس األول النائب الُمصطلح هذا تضمني ‘الرئيس‘ .10
 . هغياب في أعمال الرئيس لمزاولة بنا النظم األساسية بموجب المديرين

  .ة أعمالهملألعضاء لمزاول المديرونالمكتب  به ُيقصد ُمسجلة مؤسسة أو فرد ألي بالنسبة ‘العمل مكان‘ .11
  .الخاصة بالمؤسسة التنظيمية والقواعد اللوائح فيه ُينشر الذي الدفتر به ُيقصد: التنظيمية القواعد دفتر .12
 سكرتير تعيين للمديرين ويجوز يقوم بأعمال السكرتاريةالذي و  المدير عينه الذي الشخص به ُيقصد: السكرتير .13

 في بعض األحيان. السكرتير عن لينوب بديل
 . المحدودة للقطن الدولية الرابطة" نحن" بالضمير ُيقصد .14
قع و على شاشة أو على م أو الورق على للكتابة األخرى والوسائل الطباعة امبه ٌيقصد والتحرير' التسجيل‘ .15

 البريد أو التيلكس أو الفاكس أو اليد أو البريد عن طريق الكتابية المراسالت استقبال ويمكن .إلكتروني
 . هوخالف االلكتروني

 األساسية بالقائمة باسم أيضا والمعروفة( المتأخرة الترسية لعمليات المحدودةللقطن  الدولية الرابطة قائمة .16
 تنشرها والتي المتأخرة الترسية عمليات قائمة بها وُيقصد ،).المحدودةللقطن  الدولية الخاصة بالرابطة

 .األمرعن  أبلغت التي األطراف من طلبب المؤسسة
 

 العضويةو  جيلشروط التس

 أو منظمة وفًقا للوائح الخاصة بنا. منشأةالمقصود بها تسجيل ‘ الصناعية المنتسبةمنشأة ال‘  .17
 أو منظمة وفًقا للوائح الخاصة بنا. منشأةالمقصود به تسجيل و  وكيل الشركة"‘ .18
 التجاري.العمل شركة تزاول أو  كيان مدمجمن أنواع الشراكة التجارية سواء كانت أي  تعني‘ لمنشأةا‘ .19
شركة العضو التي تتبع نظم المنشأة يقصد به الشخص الذي تم انتخابه ليكون ضمن ‘ العضو الفردي‘ .20

 األساسية.
صلية أو اتحاد شركات األعضاء أو الشركة الصناعية المنتسبة أو وكيل تعني المنشأة األ‘ شركة العضو‘ .21

 شركة ذات صلة.الشركة أو 
عضاء الفرديين قائمة األ شخص ال يندرج اسمه ضمنأي  نييع‘ غير العضو في السوق النظامية‘ .22

 للمؤسسة.
 منشأة غير مسجلة ضمن سجالت المؤسسة.أي  يقصد بها‘ شركة غير مسجلة‘ .23
خاضعة و  هذا يعني أن هذه الشركة أو المنشأة مسجلةو  المصنعو  المنتجو  تعتبر العامل‘ المنشأة األصلية‘ .24

 النظم األساسية.و  للوائح
 الشركات ذات صلةو  الشركات الصناعية المنتسبةو  يقصد بها كل المنشآت األصليةو  ‘جلةالمنشأة المس‘ .25

في  إدراجهاكل المعلومات الخاصة بهم التي تم و  الوكالءو  أعضاء اتحاد الشركاتو  المؤسسات المنتسبةو 
 السجل الخاص بالشركات.
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أو سيتم توثيقه قصود منه التوثيق الم‘ التسجيل‘و المقصود منها موَثق أو سيتم تسجيله من جديد ‘مسجل‘ .26
 من جديد.

 المنشآت األصلية والشركات الصناعية المنتسبة سجل الشركات المسجلة يتضمناللوائح، و  وفًقا للقواعد .27
 .الوكالءو الشركات ذات صلة والمؤسسات المنتسبة وأعضاء اتحاد الشركات و 

في النظم األساسية كر كات المسجلة كما ذُ شركة يندرج اسمها في قائمة الشر أي  تعني‘ الشركة المسجلة‘ .28
 الخاصة بنا.

 إلى المنشأة األصلية أو إلى المنشأة الصناعية المنتسبة. نسبتهاالشركة التي يتم تعني ‘ شركة ذات صلة‘ .29
 

 عامة تجارية مصطلحات

 بما ألمريكا، المجاورة الواليات بجميع زراعتها يتم التي األقطان أنواع جميع به ُيقصد ‘األمريكي القطن‘  .30
 على المصطلح هذا يسري وال تكساس، قطن أو الخليج قطن أو األمريكي المرتفعة المناطق قطن فيها

 .البيما لقطن المختلفة واألنواع بالُجزر القطن محاصيل
          

المسجل في قائمة  المعمل يعني ‘المرخص المعمل .31
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                                                                                                              معتمدة     
 نا.قبل من عليها مصدق

نقل القطن من المقصود بهم  ‘النقل متعدد الوسائل‘و ‘النقل متعدد الوسائط‘و ‘الشحن بوسائل نقل متعددة‘ .32
 مكان آلخر عن طريق استخدام على األقل وسيلتين في النقل.

يقصد بها بوليصة أو وثيقة لها عنوان آخر صادرة من شركة الشحن أو من مأمور الشحن ‘ وثيقة الشحن‘ .33
 النقل متعدد النقل متعدد الوسائل أوأو عن طريق  بأكثر من وسيلة أو عميل يراقب عملية نقل القطن

  الوسائط.
  وسائل.ه الشخص أو المنشأة التي ُتصدر وثيقة الشحن متعدد اليقصد ب‘ مأمور عملية الشحن‘ .34

  

 
35 

 أو النقل مؤسسة تستخدمه الذي المكان منهما بكل ُيقصد: الحاويات وقاعدة) CFS(الحاويات شحن محطة 
 .مراقبتهم تحت وتفريغها الحاويات لتعبئة وكيلها

. فارغة أو ممتلئة كانت سواء تسليمها أو نقلها أو الحاويات تخزين مكان بها ُيقصد: الحاويات محطة ساحة  36
 ).الشحنة تفريغ أو( تفريغها أو) تعبئتها أو( الحاويات تحميل مكان هو المصطلح بهذا أيضا قصدوي

 نوعية نفس على المستخدمة المختلفة األجهزة رصدتها التي المختلفة القراءات به ُيقصد: إحصائي إطار  37
 .القطن

 للوائح الُمطابق االتفاق في وردت نإ القطن زراعة مسمى تحت القطن حلج وأعمال القطن مخلفات تندرج  38
 .التنظيمية والقواعد

 أو المرطبات من كبيرة لكمية امتصاصها نتيجة تدهورها أو األلياف تضرر به ُيقصد": المحلي التلف"  39
 : يلي لما تعرضها بسبب الخارج من الرمل أو األتربة

  .المناخية العوامل •
 . ملوثة أو رطبة أسطح على تخزينها تم •

 .السفن ظهر على تحميلها أو بالقطن الحاويات تعبئة لقب
 : المحلي التلف يشمل ال

  .داخلي تلف أي •
 .أخرى ملوثات أي •
 .السفن ظهر على التحميل أو الحاويات تعبئة نتيجة تلفيات أي •

 : التالية المعاني أحد السياق، حسب به، ُيقصد: الوصول تاريخ  40
 الوصول ميناء إلى السفينة وصول تاريخ به ُيقصد :المجزأة السائبة للشحنات بالنسبة •
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 القطن تحميل تم أو السفينة مسار تغير حالة في لكن الشحن، بوليصة في المذكور
 القطن شحنة وصول تاريخ هو األعمال هذه إجراء تاريخ سيصبح أخرى، سفينة على
 يقبله آخر ميناء أي أو الشحن بوليصة في وارد هو لما طبقا المذكور ميناء إلى

  .المشتري
 

 الوصول ميناء إلى القطن شحنة وصول تاريخ به ُيقصد: حاويات في المشحون القطن •
 مسار تغيير حالة في ولكن. الُمرفقة النقل مستندات أو الشحن بوليصة في الوارد

 وصول تاريخ هو التاريخ هذا سيصبح أخرى، سفينة على الحاوية تحميل أو السفينة
  .المشتري يقبله آخر ميناء أي أو الشحن بوليصة في المذكور ءالمينا إلى السفينة

 
 في المذكور الميناء إلى السفينة وصول تاريخ هو األخرى، النقل لوسائل بالنسبة •

 .االتفاق

 الُمستخدمة الطرق أو الخالفات بها ُيقصد :االتفاق هذا مواد تطبيق عن تنشأ التي الخالفات أو النزاعات  41
 .االتفاق هذا بموجب فرد ألي الُملزمة الواجبات أو الحقوق أو التفاق،ا هذا لتفسير

 : للمواصفات مطابقة غير قطن بالة  42
  :يلي ما على تحتوي بالة به ُيقصد

 .القطن بخالف أخرى مواد •
 . تالف قطن •
 . بالداخل رديء قطن بينما جيد للقطن الخارجي الشكل •
 .الحلج أو القطن قطفات •

 .باكستان أو الهند أو الصين أو بورما أو بنجالديش في المزروع القطن به ُيقصد: األقصى الشرق قطن  43

 . القطن نبات من جزءا يمثل ال شيء أي بها ُيقصد :غريبة مواد  44

 .الحاوية داخل المتواجدة للشحنة الجيد الترتيب بها ُيقصد: للحاويات الكاملة التعبئة  45

 الفعلية السعة من بكثير أقل قطن شحنة بها ُيقصد :الحاوية سعة من أقلب قطن شحنة تعبئة عملية  
 .المكان نفس إلى نقلها سيتم شبيهة شحنة بها الحاويات شحن محطة في النقل شركة تجمعها والتي للحاوية

 بهاتراق التي التحميل عملية المصطلح بهذا ُيقصد: الحاويات محطة وساحة الباب إلى الباب من التوصيل  46
 أي على ويجب). الحاويات محطة ساحة أو الباب إلى الباب من( تختاره الذي المكان في الشحن جهة
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 الحاويات توصيل وتكاليف التحميل مكان بعد لما الُمتعلقة التكاليف جميع يدفع أن الشحنة يحجز شخص
 .الحاويات محطة ساحة أو الباب إلى الباب من

 في القطن، بشحنة الخاصة الرسمية األوراق تقديم أو التسليم أو اإلبحار أو الشحن حالة في يتم: الحال في  47
 .االتفاق توقيع من أيام ثالثة غضون

 .بلندن التأمين بشركات المتعلقة البنود بها ُيقصد: "السلع في التجارة بنود و البضائع بنود"  48

 نسبة في والمتمثلة القطن رطوبة وزن بها ُيقصد: "الرطوبة من المكتسب الوزن" أو" الداخلية الرطوبة"  49
 .التام جفافها بعد األلياف وزن من مئوية

 .واحدة عالمة عليها الموضوع الباالت عدد به ُيقصد: دفعة  50

 .التيلة أو القطن ألوان من مختلفة بدرجات مليئة بالة بها ُيقصد: المختلفة القطن بأنواع مليئة بالة  51

 باستخدام المخاطر ضد التأمين به ُيقصد: "العابرة البضائع على التأمين"و" البحرية البضائع على نالتأمي"  52
 الدرجة من شبيهة تأمين وثائق باستخدام تأمينية تغطية أو البضائع بنود مع البحري التأمين وثيقة استمارة
 . األخرى التأمين شركات تقدمها والتي األولى

 .الخام القطن ألياف ونضج تناسب مدى قياس وحدة بها ُيقصد": رأي الميكرون" وحدة  53

54  )NCL( :اإلحصائي اإلطار باستخدام السماح عدم به ُيقصد. 

 تحميل بعد وكيله أو السفينة ربان عليها وقع التي البوليصة بها ُيقصد: السفينة ظهر على الشحن بوليصة  55
 .السفينة ظهر على القطن شحنة

 .الفاتورة في الوارد السعر من مئوية نسبة به ُيقصد: مئوية بنسبة البدل  56

 التي النقل شركة بها ُيقصد: الحاويات ومكان الحاويات شحن ومحطة البحر في الممتد الميناء رصيف  57
 أو الميناء رصيف على المتواجدة النقل مؤسسة إلى القطن توصيل وينبغي. التحميل عملية سيطر على ت

 . الحاويات قاعدة أو الحاويات شحن محطة

 األقل على واحد جانب على ظاهرة القطن من مختلفة نوعية على تحتوي طبقة بها ُيقصد: مزدوجة  بالة  58
 .البالة من

 وكيله إلى تسليمه أو طلبه على أقدمت التي للجهة القطن لتسليم المحدد المكان به ُيقصد :الوصول مكان  59
 .النقل شركة مسئولية تنتهي وبذلك
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 . مسئوليتها تبدأ هنا ومن القطن النقل شركة منه تستلم الذي المكان به ُيقصد :القطن لتحميل الفعلي المكان  60

 14 غضون في الصلة ذات الرسمية األوراق تقديم أو تسليمه أو به اإلبحار أو القطن شحن حالة في: فورا  61
 .تفاقاال على التوقيع تاريخ من) أسبوعان( يوما

 وتسليمه وكيله أو البائع من القطن الستالم الُمستخدمة النقل وسيلة على القطن تحميل بها ُيقصد: الشحنة  62
 .الصلة ذات النقل مستندات إرفاق أو الشحن بوليصة تقديم يمكنها نقل مؤسسة أو المشتري إلى

 .الحاوية محتويات عن ئوليةالمس الشحن جهة تحمل المصطلح بهذا ُيقصد :ودورها الشحن جهة  63

 .الُمحملة الشحنة أو القطن شحنة تحميل بها ُيقصد: المشحونة البضاعة أو لشحنا  64

 .االتفاق بموجب القطن شحن كيفية إلى ُتشير التي الملكية مستندات بها ُيقصد: الشحن مستندات  65

 بنود في الواردة المخاطر ضد التأمين به ُيقصد: المدني والعصيان والشغب اإلضرابات ضد التأمين  66
 األخرى التأمين وثائق في واردة شبيهة بنود أو) بالسلع التجارة( الصلة ذات البنود أو) البضاعة( اإلضراب

 .التأمين شركات تقدمها التي األولى الدرجة من

 . القطن باالت تغطية في ةالمستخدم األسالك أو الحبال أو الشرائط أو التغليف وزن به ُيقصد: فارغ الوزن  67

 

 أو المخازن إلى الشحنة نقل عملية به ُيقصد :الحاويات محطة ساحة و الباب إلى الباب من التوصيل  68
 .الشحنة حجزت التي الجهة تختاره الذي المصنع

 نقلال شركة منها بكل ُيقصد :الحاويات وقاعدة الحاويات نقل ومحطة البحر في الممتد الميناء رصيف  69
 شحن محطة في كان سواء الوصول بمكان بها الخاصة المخازن في) الشحنة تفريغ( تفريغ عن المسئولة
 . الحاويات قاعدة أو الحاويات

 

 العادي االختالف يبرر مما القراءات في به المسموح االختالف به ُيقصد: الُمعتاد اإلحصائي اإلطار  70
 .القطن نوعية نفس على استخدامها تم وٕان حتى األجهزة مختلف من المتوقع
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 البنود أو) البضائع( الحروب ببنود الواردة المخاطر ضد التأمين به ُيقصد: الحروب مخاطر ضد التأمين  71
 شركات تقدمها التي األولى الدرجة من التأمين وثائق في واردة شبيهة بنود أو) بالسلع التجارة( الصلة ذات

 .التأمين

 

 العامة اللوائح

  101 لالئحةا
 . بنا الخاصة التنظيمية والقواعد اللوائح بموجب االتفاق أطرافجميع  على التنظيمية والقواعد اللوائح هذه تسري

 

  102 الالئحة

 : التنظيمية والقواعد اللوائح بموجب االتفاق إبرام حالة في-1

 

 . بتعديلها والبائع لمشتريل ُيسمح وال االتفاق على الدفتر هذا في الواردة اللوائح جميع تسري -
 القواعد من أي تخالف أن يمكن والتي بينهما الُمبرم باالتفاق الخاصة الشروط على االتفاق والبائع للمشتري يجوز -     

 . التنظيمية
 
 ما تفاقاال على التغييرات هذه تسري فلن االتفاق، إبرام تاريخ بعد التنظيمية القواعد وأ اللوائح من أي تغيير حالة في-2
 . ذلك على االتفاق طرفا يتفق لم
 
  في حالة إقرارنا بذلك. األخرى التغييرات جميع تسري-3

 

  103 الالئحة

 . ذلك على المديرون يوافق لم ما أخرى لغة أي إلى التنظيمية والقواعد اللوائح تلك تترجم ال-1

 نص ُيصبح االنجليزية، باللغة األصلي النص عن التنظيمية والقواعد باللوائح الخاصة الترجمة اختالف حالة في-2
 . واألولوية الحجية له االنجليزية باللغة التنظيمية والقواعد اللوائح

 
 . التنظيمية القواعد دفتر في ترجمة أخطاء عن ناتجة مسئولية أي نتحمل ال-3
 



9 

 ٢٠١٣ ليربأ رادصإ

  104 الالئحة

 هذه يستخدموا أن للرئيس والثاني األول للنائب يجوز باستخدامها، ئيسللر  والُمصرح التنظيمية والقواعد اللوائح في الواردة الصالحيات
  شخص يكون قائما بأعمال الرئيس. وأي الصالحيات

 

  105 الالئحة

 : التنظيمية والقواعد اللوائح لتلك بالنسبة

 هذه فيه طرأت يالذ اليوم دون األيام عدد يتم احتساب األيام، من محدود عدد في ما عملية إجراء األمر تتطلب إن-
 . علي التوالي األيام من عدد في العملية وسيتم إجراء. العملية

 

 . ذلك خالف على والبائع المشتري يتفق لم ما ،رطل 2,2046= الكيلوجرام-
 
 . الضرورة عند المؤنث الضمير على المذكر الضمير يعود-
 . ركاتالش على تسري أن يجوز األفراد إلى لإلشارة المستخدمة العبارات-
 . صحيح والعكس أيضا، الجمع علىو  المفردعلى  العبارات تسري-
  )جرينتش في به المعمول الوقت( العالمي للتوقيت طبقا التعامل ويتم. ساعة 24 نظام هو به التعامل المراد الوقت-
 

 االتفاق

 والقوانين التنظيمية: اللوائحتطبيق 

 

  200 الالئحة

 . التنظيمية والقواعد اللوائح بموجب انجلترا في ُيبرم اتفاق أي على االنجليزية القوانين تسري

  201 الالئحة

 أو بنا الخاصة التنظيمية والقواعد اللوائح بموجب ُيبرم اتفاق أي على التالية البنود تسري ،328و 302 للوائح وفقا-1
 : المعنى نفس إلى ُتشير عبارات

 .االتفاقوقت إبرام  في كما كانت الدولي لألقطان االتحاد  في بها المعمول التنظيمية والقواعد اللوائح االتفاق يتضمن-
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 إرسالإعادة  عبر سيتم فسخه لكن. الغياً  االتفاق ُيعتبر فلن ،المستقبل) أو (في الماضياتفاق أي تنفيذإتمام  عدم حالة في-
 . االتفاق ختاري في بنا الخاصة السارية التنظيمية ةالقاعد بموجب البائع إلى الفاتورة

 
 ب الخاصة التنظيمية للقواعد وفقا االتفاق بنود تطبيق عن تنشأ التي النزاعات جميع في يتم اللجوء للتحكيم للفصل-

 .  بالمؤسسة الخاصة التحكيم إجراءات في الواردة اللوائح االتفاق هذا ويتضمن. الدولي لألقطان االتحاد
 
 لم ما دعوى أي تأمين عدا ما التحكيم، يمكن تسويته عن طريق نزاع أي تجاه يةقانون إجراءات أي االتفاق طرفا يتخذ ال-

 كل الطرف اهذ استنفذ وقد ذلك، على تنص الدولي لألقطان االتحاد  من تحكيم شهادة على األول الطرف يحصل
 . بالمؤسسة الخاصة اللوائح قبل من بها المسموح االلتماس سبل

 

 عدم حالة في" النزاعات كل" مصطلح يسري ولكن". الفنية النزاعات" أو" الجودة نزاعات" بمصطلح" النزاعات جميع" مصطلح ويستبدل
 . آخر شيء أي على االتفاق

 

 النزاعات تاريخ قبل لجنته انعقاد حالة في التحكيم إنكارب للمديرين والتي تسمح بعناية 328و 302 اللوائح تقرأ-2
 ضمي يذوال الدولي لألقطان االتحاد  قائمة في الطرفين كال اسم نشر تم حيث بيوم، االتفاق تطبيق عن الناتجة

  .365لالئحة  وفقا منجزةالغير  الترسيات
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   األساس.  من عدم فاعليته أو عد إتمام إلبرامه أو االتفاقفي حالة عدم سريان  حتى سارية الالئحة هذه تعتبر-3
 

  202 الالئحة

 : ذلك خالف على والبائع المشتري يتفق لم ما التنظيمية، والقواعد اللوائح بموجب الُمبرمة قودالع على التالية األحكام تسري ال

 . 1967 لعام الدولية المبيعات بقانون والمتعلق الموحد القانون •
 . الدولي المستوى على البضائع بيع بعقود والمتعلقة 1980لعام فيينا اتفاقية •

 

 :الحاالت بعض في االتفاقياتإغالق 

  203 لالئحةا

  ألي من: )اللوائح عن خارجة لظروف( البائع أو المشتري تعرض حالة في-1
  الدفع تعليق •
 الدائنين مع الدخول في تسوية •
  المؤسسة أمور إلدارة إداري أوقضائي  حارس تعيين •
  من خالل تقديم التماس مكتوب المؤسسة إغالقطلب منه  •
 ). موته أو( شئونه إدارة عن االستمرار في بشأنه أنه عاجز المديرين قبل من حكم صدور •

 لجنة تعيين للرئيس ويجوز. االتفاق غالق إ على ينص الرئيس إلى ُمفصل كتابي إخطار إرسال الطرفين لكال يجوزف
 طلب الذي الطرف على الدفع واجبة للمحكمين رسوم بتحديد الرئيس ويلتزم. االتفاق غالق إ قرار في للبتقضائية 
 . المديرون ُيحددها إضافية رسوم لنا يدفع أن يجب أصيلة، مؤسسة الرسوم دفع الذي الطرف يكن لم نوإ . التحكيم

 

 من ألي ويجوز.  غالقاإل وشروط أسعار تحديد يتعين عليها االتفاق، غالق إ في حالة تقرير لجنة التحكيم-2
يتم تقديم الطعن كتابة,مع إرفاقه  أن شريطة الجنة التحكيم, قرارات للطعن علي المديرين إلى اللجوء الطرفين

 ). أسبوع( أيام سبعة غضون في األمين إلى باألسباب,



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م الثانيـــالقس

وانينــــــــالق  





 القسم الثاني: القوانين

 يات المحتو

 

 رقم الصفحة

 12 الشحن وبوليصته

 13 التأمين

 15 إعداد الفواتير وتسديدها

 15 مبيعات قابلة لالسترداد عند الطلب

 17 العبوة الفارغةوزن البالة ووزن 

 19 نوعية األقطـــان الموردة

 19 عيـناتأخذ ال

 20 الدعـــــــــــاوى

 22 تمديد الحدود الزمنية

 22 الفحص اآللي

 23 (البدالت) الميكرونير والتراخيص

 26 تفاوت المقبول المتانة وال

العقود غالقإ  26 

 



 الملحق (أ)
 الدولي لشحننموذج استمارة ا

 )1 رقم نموذج(
 
 
 
 

 )بالملحق (
 الحاويات بشأن التجارية القواعد اتفاق

 من كل بين
 المحدودة الدولية القطن جمعية

 و
 األقطان لشاحني األمريكي واالتحاد
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 اللوائح

 يكمن تغييرها من خالل التوافق من قبل جميع األطراف. التي و  ملزمة للشركةالغير هي الشروط  اللوائح

 الشحن وبوليصته:
 

 :200الالئحة رقم
 

 .موعد الشحنعلى   ة بالتوقيع دليالحن الممهور شتعد بوليصة ال
 

 :201 الالئحة رقم
 

أسماء السفن و  عالماتالدقيقة المتعلقة بو  فاصيل الكاملةتوفير الت البائع تقديم فاتورة أوعلى   يتعين -1
في غضون الوقت المذكور في العقد, وفي حالة  التي تم ذكرها في بوليصة الشحن األخرىوالحقائق 

عن تقديم ذلك يحق للمشتري إلغاء كافة أو بعض بنود العقد المنصوص عليها في امتناع البائع 
المشتري القيام على   ويتعين عليه في العقد، بائع وفقا لما نصال إلى بوليصة الشحن ويقوم بإعادتها

وفي حالة تقديم  ،د النهائي المنصوص عليه في العقدمن الموعأسبوعين) ( يوما 14 بذلك في غضون
في الوقت الذي يعتزم فيه المشتري إلغاء العقد ، البائع للفاتورة أو التفاصيل المطلوبة بعد انتهاء الموعد

 يتعين عليه إخبار البائع في غضون ثالثة أيام. ،ء منهأو أجزا
وٕاذا لم يكن هناك وقت محدد منصوص عليه في العقد ولم يقدم البائع الفاتورة أو التفاصيل المطلوبة  -2

 سينطبق عليه ما سبق.، ثالثة أسابيع) من تاريخ بوليصة الشحن( يوما 21في غضون 
الرغم على   لتي تتضمن القيمة الكاملة لكميات الشحنا االعتمادكتب و  يجب إصدار تعليمات الشحن -3

 ).220رقم الالئحة(ناظر  من التغيير المسموح به في وزن الشحنات.
أو عدم إتمام عمليات الشحن وفق المنصوص  في وقت متأخر االعتمادكتب على   اإلطالعوفي حالة  -4

 ناتفاق الطرفيوفي حالة عدم  ،شحنتمديد فترة العلى   فانر حينئذ يتوافق الط، عليه بوضوح في العقد
 .238و 237رقم  اللوائحتمديد فترة الشحن يتم تنفيذ على  

 . عالماتولن يقبل بوجود اختالفات طفيفة في أنواع ال  -5
 

 :202الالئحة رقم
 

وليصة الشحن أو عدم تطابقها مع شروط بوٕاذا ما تمكن المشتري من إثبات عدم صحة التفاصيل المذكورة في 
 والمشتري قبول القطن مع التسامح أعلى   يقرر المحكمون ما إذا كان سيتعين .اللجوء للتحكيم يمكنه ،العقد

 42كيم في غضون حالمشتري اللجوء للتعلى   يتعين، في حالة الشحن البريفسخ العقد، و ليكون لديه الفرصة 
ي فيتعين عليه اللجوء للتحكيم في أما في حالة الشحن البحر ، ستة أسابيع) من تاريخ استالم التفاصيل( يوما

 من تاريخ استالم التفاصيل.) أربعة أسابيع( يوما 28غضون 
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 :203 الالئحة رقم
ما دامت بوليصة الشحن فسخ العقد في حالة عدم السماح بمرور القطن أو جزء منه من السفينة المحددة  ال يتم

عقود على   فقط ذلك ينطبقو ، 100رقم  رقم ةيالداخل الالئحةصحيحة ومالئمة للتعريف المنصوص عليه في 
 غيرها من عقود المالحة أو بيع التصفية.على   الشحن وال ينطبق

 

 :204 الالئحة رقم
 

يتم ، مة من موانئ الواليات المتحدةيتعلق بعقد لشحن القطن األمريكي في حاويات قاد في حالة نشوب نزاع
 " الكائنرقم الالئحة"كتاب  ـلفي الملحق (ب)  ايات" المنصوص عليهتسوية هذا النزاع تحت " قوانين تجارة الحاو 

 .اآلنبين أيدينا 
 

 التأمين
 

 :205الالئحة رقم 
 

وفقا ألحد العقود التي تمت صياغتها القطن  شحنعلى   نيمألتا باستصدار أي من المشتري أو البائع إذا ما قام
 %:  10 بإضافةفاتورة الشحن  قيمة ين ما يلي ويغطيالبد أن يتضمن التأم، بقوانيننا الداخلية وبشروطنا

 

بالنسبة الحروب  الالئحة رقم البنود التي نص عليهابما يتفق مع تأمين البضائع البحرية وتأمين االنتقال  •
 (أ). تجارة البضائع الالئحة رقم بنود(ا) أو  للبضائع

الالئحة  بنودأو  بالنسبة للبضائع بالحرو  الالئحة رقم بنودع ضد مخاطر الحروب بما يتفق م التأمين •
 ).تجارة البضائع( الحروب رقم

بالنسبة  اإلضرابات قانون بنودبما يتفق مع  واالضطراباتالتأمين ضد اإلضرابات وأعمال الشغب  •
 ).تجارة البضائع( اإلضرابات قانون بنود أو للبضائع

 

 :206الالئحة رقم
 

للقيود المنصوص ويخضع ذلك ، البائععلى   الداخلي تلفولية التقع مسئ، في حالة عدم االتفاق بين الطرفين
 (ب). 208الالئحة رقمعليها تفصيليا في 

 
 :207 الالئحة رقم

 

البضائع البحرية على   التي يكون البائع فيها مسئوال عن توفير التأمين العقودعلى   تنطبق الشروط التالية 
 مين التلف الداخلي:أوت االنتقالوتأمين 

ويجب استخراج هذه الوثيقة أو الشهادة باعتبارها من ، بوليصة أو شهادة تأمين ةوثيقعلى   بد من الحصولالأ. 
 وثائق الشحن.

دعوي  وٕاقامة المشتري عزل الباالت التالفةعلى   يتعين، ب. في حالة تعرض القطن للتلف الداخلي وقت وصوله
وعلي ، االحق يأتيما أيه، تفريغ الحمولة أواريخ الوزن أسبوع) من ت( ة أيام ي غضون سبعقضائية ضد البائع ف
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من تاريخ وصول التفريغ في الموقع أو ) ستة أسابيع( يوما 42رفع الدعوي في غضون  جبي، ذلك الرغم من
 نقطة التسليم المذكورة في بوليصة الشحن.

أحد وكيل (شركة) لويد أو  تكليفيستطيعوا ذلك فيتم لم  إذا .حاسمفقا على مقدار الالطرفين أن يتعلى   يتعينو 
ويتحمل المشتري قيمة المسح ، موظفي المساحة المؤهلين والمعتمدين من قبل شركة التأمين بفحص القطن التالف

 للبائع لتسديد ما يلي: ةابعيتم استدعاء شركة التأمين التالداخلي في حالة تأكيد المسح للتلف  في المقام األول.

لما ذكر في تقرير موظف  االذي تم إزالته من الباالت وفقية للقطن التالف القيمة السوق :للمشتري •
 نتجت عن عملية فصل القطن التالف و مقبولةأي تكاليف إلى  باإلضافة المساحة

 تكلفة عملية المسح. •

 ،لمشترياإلى  البائع إعادتهاعلى   يتعين، تكلفتهاتحمله لو  في حالة قيام المشتري برفع دعوي لجمع التأمينات ج.
 البائع تعويض الخسارة في حال عدم  شمول تأميناته لها.على   كذلك يتعينو 
 

 :208 الالئحة رقم
 

البضائع البحرية على   التي يكون المشتري فيها مسئوال عن توفير التأمين العقودعلى   تنطبق الشروط التالية
 اخلي:البائع مسئوال عن تامين التلف الدبينما يكون  االنتقالوتأمين 

 بالتفاصيل الضرورية لكل شحنة. إمدادهالبائع على   يتعين، ترتيب عميلة التأمين للمشتري يتسنى حتىأ. 

دعوي قضائية ضد  وٕاقامة التالفةالباالت  المشتري عزلعلى   ب. في حالة تعرض القطن للتلف الداخلي, يتعين
وعلي ، متأخرا يأتيببغض النظر عما ، يغ الحمولةتفر  أو أسبوع) من تاريخ الوزن ( البائع في غضون سبعة أيام 

من تاريخ وصول التفريغ في الموقع أو ) ستة أسابيع( يوما 42يتعين رفع الدعوي في غضون  كذل الرغم من
 نقطة التسليم المذكورة في بوليصة الشحن.

أحد وكيل (شركة) لويد أو تكليف يستطيعوا ذلك فيتم إذا لم  .حاسمفقا على مقدار الالطرفين أن يتعلى   ويتعين
موظفي المساحة المؤهلين والمعتمدين من قبل شركة التأمين بفحص القطن التالف، ويتحمل المشتري قيمة المسح 

واحد في المائة) من ( % 1,0ذلك التلف نسبة  الداخلي وتجاوزوفي حالة تأكيد المسح للتلف في المقام األول.
يتم استدعاء شركة التأمين التابع لها ، دوالر أمريكي 500,00لقيمته  األدنىلما يبلغ الحد ، الوزن الكلي للشحنة

 البائع لتسديد ما يلي للمشتري:

إلى  وفق لما ذكر في تقرير موظف المساحة باإلضافةالباالت  زالته منإالقيمة السوقية للقطن التالف الذي تم 
 تكلفة عملية المسح. نتجت عن عملية فصل القطن التالف وكذلك مقبولةأية تكاليف 

 ،المشتريإلى  البائع إعادتهاعلى   يتعين، تحمله لتكلفتهاو  ج. في حالة قيام المشتري برفع دعوي لجمع التأمينات
 البائع تعويض الخسارة في حال عدم  شمول تأميناته لها.على   كذلك يتعينو 
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 :209 الالئحة رقم
يدفعها في  أنالمشتري على   عالوة كان لزاما تكلفة إضافية أوالمشتري أية إلى  البائع أن يعيدعلى   يتعين -1

  الحاالت التالية:
 كون المشتري مسئوال عن التأمين البحري. -
 البضائع. شحن مسئوال عن حجز بائعكون ال -
 قيام البائع بحجز سفينة لشحن البضائع تختلف عما أوصي به المشتري. -
أخر لندن أو أي بند  قانوني ضامنو أ قانونت شروط  بند تصنيف الكون السفينة عرضة لعالوة إضافية تح -

 اسم السفينة. على   مشتريفي حالة اطالع ال االستخداممشابه له وقيد 
 

 عالوة في الحاالت التالية: أوالمشتري دفع أية تكلفة إضافية على   يتعين -2
 كون البائع مسئوال عن التأمين البحري. -
  عن شحن البضائع.كون المشتري مسئوال -
 قيام المشتري بحجز سفينة لشحن البضائع تختلف عما أوصي به البائع. -
 أخرلندن أو أي بند  قانونأي ضامنو  قانونكون السفينة عرضة لعالوة إضافية تحت شروط بند تصنيف ال -

 اسم السفينة.على   في حالة اطالع البائع االستخداممشابه له وقيد 
 

 :وتسديدها الفواتير إعداد
 

 :210 الالئحة رقم
 

سبعة أسابيع) من تاريخ ( يوما 49يتعين تسديد قيمتها فور الوصول أو في غضون ، عند وصول شحنة البضائع
 .لألخرىعن سبق إحداهما  نظربغض ال، و وثائق الشحن في السفينةأبوليصة الشحن 

لم يتم  في غضون ثالثة أيام من أيام العمل ما يتعين تسديد قيمتها، وفور استعراض وثائق الشحن المتعاقد عليها
 اتفاق من قبل الطرفين.إلى  التوصل

 

 :211 الالئحة رقم
، من تاريخ إقامة الدعوي) ثالثة أسابيع( يوما 21يتم دفع رسوم الدعاوي المقامة وفقا لشروط العقد في غضون 

القيمة النهائية للدعوي على   دفع فائدةوفي حالة عدم قيام الطرف المسئول عن الدفع بذلك سوف يتعين عليه 
سيتم تحديد قيمة الدعوي ومعدل  االتفاقوٕاذا لم يتمكن الطرفان من ، عليه من قبل الطرفين االتفاقيتم  لبمعد

 الداخلية. للقوانينالفائدة عن طريق التحكيم الخاضع 
 

 :212 الالئحة رقم
 توافر من األدلة ما يدعمها. يتم قبول الدعاوي القضائية ضد األخطاء الكتابية إذا

 

 :213 الالئحة رقم
 ذلك.على   يشمل سعر القطن المنصوص عليه في العقد قيمة أي ضرائب إضافية ما لم ينص العقد ال

 

 عند الطلب: لالستردادقابلة مبيعات 
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 :214 الالئحة رقم
  :المؤجلة بضائع المشتري -1

 .)بورصة القطن الدولية( عند الطلب لالستردادلة القاب القطن لمبيعاتللتبادل الدولي  )2(عقد رقم  - أ

 :المؤجالت

للتبادل  )2(القيمة الشهرية لعقد المؤجالت رقم على   بناءا المباع آجاليتم تثبيت السعر النهائي للقطن  -
 يعات.بالدولي للقطن والمحددة في عقد الم

وعلي البائع إبالغ المشتري ، تنفيذها بتعليمات ثبات (األسعار) التي يمكن البائعالمشتري إبالغ على   -
 بأي عملية ثبات (لألسعار) والسعر الثابت الناتج (عن ذلك). كتابةً 

 :خالف هذا فإنه اتفاق من قبل الطرفين إن لم يتم ال

في اليوم السابق ليوم  للتبادل الدولي للقطن )2(رقم  عقد ال يتعدى يجب تثبيت (سعر) القطن في وقت  -
 بالقيمة الشهرية للمؤجالت. في عقد المبيعات ددةاإلبالغ والمح

السعر التقريبي على   سيتم تحديد السعر النهائي بناءا، إذ لم يتم تثبيت سعر القطن بحلول هذا الموعد -
في عقد  لإلبالغ والمحددةاليوم األول على   للتبادل الدولي للقطن لليوم السابق )2(لمؤجالت العقد رقم 

 الشهرية للمؤجالت. المبيعات بالقيمة
 

للتبادل الدولي  2مؤجالت عقد رقم المنتجات غير سوق إلى  عقد المبيعات القابلة لالسترداد باإلشارة -2
 للقطن:

 تسعير المنتج المحدد (مسبقا) في عقد المبيعات. على يتم تثبيت السعر النهائي للقطن المباع  آجال بناءا -

وعلي البائع إبالغ المشتري ، مات ثبات (األسعار) التي يمكن تنفيذهاالمشتري إبالغ البائع بتعليعلى   -
 بأي عملية ثبات (لألسعار) والسعر الثابت الناتج (عن ذلك). كتابةً 

 :خالف هذا فإنه اتفاق من قبل الطرفين بغياب أيفي 

 يجب تثبيت (سعر) القطن في وقت سابق عن تاريخ انتهاء صالحية المنتج. -

على   سيتم تثبيت السعر بناءا، تاريخ انتهاء صالحية المنتج قبلت سعر القطن في إذ لم يتم تثبي - -
على   بناءافيكون التثبيت  لصالحيةانتهاء لفي حالة عدم وجود تاريخ ، أخر تسعير تم نشره للمنتج

 تاريخ الشحن أو التسليم 

 بائع.أدوار المشتري وال استبدال يتم، بضائع البائع المؤجلةفيما يتعلق بـ -2
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 :العبوة الفارغةووزن  وزن البالة

 

 :215 الالئحة رقم
الوزن على   ميع القطنيجب بيع ج، وضمانه لها العبوة الفارغةم إفصاح البائع عن وزن في حالة عد-1

 .الحقيقي له
ويجب قياس الوزن الحقيقي في غضون ، تحديد الوزن الحقيقي عند التسليمعلى   صرارويجوز للمشتري اإل -2

مندوبين عن  إشرافتحت  كالمشتري القيام بذلعلى   ويتعين، أربعة أسابيع) من تاريخ وصول القطن( يوما 28
  .الة المتعلقة بتعديل الوزنا للبوسيكون ذلك حينئذ قياس، البائع

وثبت عدم وجود زيادة في الحصة المذكورة في ، تحديد الوزن بعد الوصولعلى   في حالة إصرار المشتري-3
البائع دفع تلك على   يتعين، ذلك لم يثبت وٕاذا، المشتري تسديد تكلفة الوزنعلى   يتعين، الفاتورةأو قد الع

 التكاليف.
 

 :216 الالئحة رقم
 

خمسة ل بإخضاعه% وذلك  5وهو الباالت  من األدنىالحد على   يجب الكشف، لحساب الوزن الحقيقي -1
 .الماتعالكافة من جميع األوزان و  كحد أدني باالت

من والحبال أو األسالك ، واألربطة، ةغلفيتم تحديد الوزن الحقيقي عن طريق التحقق من متوسط أوزان األ -2
وضرب متوسط وزن كل نوع من األوزان في الرقم  عالماتكافة أنواع األوزان المختلفة التي تتألف من أصناف و 

 .الشحن لباالتاإلجمالي 

 حدة. على حهاالتي تم إصالالباالت  يجب وزن -3
 

 217الالئحة رقم 

يتعين وزن كافة األقطان "الوزن اإلجمالي" على أساس بالة ببالة ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك. ويتم خصم 
 الوزن الفارغ من الوزن اإلجمالي.

  218الالئحة رقم 

أخرى تحددها  أو منظمة منظمة مستقلة للوزن يتم تقريره عن طريق –األوزان اإلجمالية للشحن  -1
يومًا (أربعة أسابيع) أو أي مدة زمنية أخرى يتفق عليها  28الموافقة الكتابية بين البائع والمشتري خالل 

 العينات وقبل الشحن. أخذالبائع والمشتري بعد 
يتعين وزن كافة األقطان من قبل المشتري ( لحساب تكلفة المشتري)  –األوزان اإلجمالية للهبوط  -2

ف ممثلي البائع (لحساب تكلفة البائع)  في نقطة التسليم المتفق عليها أو مكان آخر يحدد وتحت إشرا
يومًا (أربعة أسابيع ) من تاريخ وصول  28من قبل المشتري والبائع، وعلى أي األحوال يتم ذلك خالل 

 ت.أخذ عينة من القطن، يتعين عمل سماح بالوزن بمقدار العينات التي أخذالقطن. إذا تم بالفعل 
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بإمكان كل من المشتري والبائع تعيين ممثلين عنهم وعلى نفقتهم الشخصية لإلشراف على أي  -3
موازين. ويتعين على الطرف المنظم لعملية الوزن أن يخطر الطرف اآلخر بمكان وتوقيت الوزن مع 

 السماح بوقت معقول لتمكين الممثل من الحضور.

  219الالئحة رقم 

الباالت، المشجوبة والناقصة عند الهبوط والمقطوعة والمرقمة بالخطأ أو غير  يتم احتساب وزن -1
قد تم  وجبة% على األقل من ال25المرقمة، طبقًا لمتوسط الوزن اإلجمالي للباالت الهابطة طالما أن 

% يتم احتساب تلك الباالت 25هبوطه في حالة جيدة. وٕاذا ما كانت نسبة ما هبط بحالة جيدة أقل من 
 ى أساس متوسط الوزن في الفاتورة.عل
إذا تقبل المشتري الباالت المرقمة بالخطأ أو غير المرقمة، يتم وزن تلك الباالت ويتم إظهار الوزن  -2

 الخاص بهم بصورة منفصلة.
يومًا (أربعة أسابيع) من تاريخ وصول القطن،  28إذا لم يقم المشتري بوزن إجمالي الشحنة خالل  -3

 الوزن اإلجمالي للباالت التي تم وزنها عدل وزن الخاص بالباالت غير الموزونة طبقًا لميتم احتساب ال
، يتم احتساب وجبة% من ال90. وٕاذا ما تم وزن أقل من وجبة% من ال90 على األقل وزنما دام قد تم 

 وزن الفاتورة. عدل وزن الباالت غير الموزونة طبقًا لم
% 25، وتم شحن كافة الحاويات في نفس السفينة، فإن نسبة إذا كانت الشحنة بواسطة حاويات -4

 من هذه الالئحة تنطبق على العدد اإلجمالي للباالت المسلمة. )1(المشار إليها في الفقرة رقم 
إذا كانت الشحنة بواسطة حاويات، وتم شحن الحاويات على أكثر من سفينة واحدة، فإن نسبة  -5

من هذه الالئحة تطبق على العدد اإلجمالي للباالت في كل  )1( % المشار إليها في الفقرة رقم25
 سفينة على حدة. 

  220الالئحة رقم 

عند تحرير العقود الخاصة بشحنات أو توصيالت لنوعيات محددة خالل فترات شحن أو توصيل 
أو  متعددة أو كالهما ، فإن كل شحنة أو توصيلة تقع ضمن االختالفات المسموح بها. وتشكل الشحنة

التوصيلة الخاصة بكل شهر تسوية وزنيه واحدة، حتى لو كان الشحن أو الوصول عن طريق أكثر من 
 ناقل واحد.

يومًا ( سبعة أسابيع) من  49وينبغي إرسال الدليل على أي اختالف في الوزن للطرف اآلخر خالل 
ولكن إذا  فاتورةيحسب التعويض على االختالف في الوزن على أساس سعر ال تاريخ وصول القطن.

السوق  (سعر) تجاوز االختالف القدر المسموح في العقد، عندئذ يجوز للمشتري طلب تعويض فرق
عن مقدار التغيير هذا، استنادًا للقيمة السوقية للقطن في تاريخ وصول القطن. وٕاذا لم يتم النص في 

 %. 3العقد على التغيرات المسموح به، يعتبر التغير المسوح هو نسبة 
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 نوعية األقطـــان الموردة

 
 221الالئحة رقم 

" في العقد، فعند بيع القطن بناء على مواصفات الدرجة، يتعين أن عدلالمما لم يتم النص على "
 يكون القطن مساو أو أفضل من النوعية المتعاقد عليها.

 
 222الالئحة رقم 
بة والطول والصفاء والنضج بإمكان كل من المشتري والبائع النص في العقد على المرت -1

والصالبة وغير ذلك من خصائص األلياف التي ينبغي أن يكون عليها القطن المورد. 
وباإلمكان أيضًا أن ينص العقد على المسموحات واالختالفات والحدود المطبقة وما شابه 

 زع.ذلك. وٕان انطبق ذلك، نوعية اآلالت الواجب استخدامها لتقرير الخصائص في حال التنا
إذا لم يتفق المشتري والبائع حول دعوى ما، يتم تسوية النزاع عن طريق التحكيم بموجب  -2

 اللوائح الخاصة بنا.
 

 العيـنات أخذ
 223الالئحة رقم 
العينات في مكان التسليم أو في أي مكان آخر يحدد ما بين المشتري  أخذينبغي أن يتم  -1

والبائع على عملية سحب العينات. يتعين على  والبائع. ويتعين أن يشرف ممثلو المشتري
 البائع موافاة المشتري باسم من سيقوم بتمثيله: 

 قبل إرساله الفاتورة للمشتري؛ أو
 مع الفاتورة.

يتعين أن يكون سحب العينات الخاصة بالتحكيم وتغليفها وترقيمها في حضور كل من  -2
 المشتري والبائع أو ممثليهم المعنيين أو كالهما.

  224الالئحة رقم 
 جرام. 150ينبغي أن تزن العينة المأخوذة من البالة حوالي  -1
عينات من األقطان  أخذفي دعاوى التنصيف اليدوي أو التحكيم أو كالهما، يتعين  -2

%. وما لم يتفق على خالف ذلك، فبالنسبة لباقي األقطان 100األمريكية واألسترالية بنسبة 
أو عالمة كما هي  وجبة% من العينات التي تمثل كل 10اس عينات على أس تؤخذ أخذ

 محددة في الفاتورة التجارية للبائع.
أو الشحنات أو كالهما، وبالرغم من هذا فإن  الوجباتيجوز سحب العينات من جزء من  -3

 العينات. أخذالدعوى قد تقام عن عدد الباالت المتاحة في وقت 
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ز فقط إقامة الدعاوى أو التحكيم أو كالهما عن فيما يختص بالفحص باآلالت، يجو  -4
 باالت فردية محددة من قبل الطرف الطالب لفحص باآلالت.

 % من الباالت.100بالنسبة للتحكيم يتعين سحب عينات من 
في حالة إقامة دعوى للتحكيم النوعي، ستكون تكلفة سحب العينات واإلشراف على  -5

 تالي: السحب وتوزيع العينات على النحو ال
للطرف الذي يكون عرضه الكتابي النهائي في التسوية الودية هو األشد بعدًا عن  •

 الحكم الصادر عن التحكيم النوعي؛ أو
للمشتري إذا كان الحكم النوعي أقل من العرض النهائي للبائع في التسوية الودية؛  •

 أو
 ي التسوية الودية.مشاركة بنسبة متساوية إذا لم يقدم أي من الطرفين عرضًا كتابيًا ف •

إذا أعتقد المشتري أو البائع أن القطن أو فضالت القطن تمت تعبئتها في عبوات زائفة  -6
عينة  أخذ، في هذه الحالة ينبغي مزدوجةأو تم خلطها أثناء التعبئة أو وضعت في باالت 

 من كل بالة وأن يكون سحب العينات من كل جانب من جوانب البالة.
 

  225الالئحة رقم 
 البائع. إذنعينات من الباالت قبل الوزن بدون  أخذال ينبغي للمشتري 

 
  226الالئحة رقم 

 مجموعة عينات، يتعين عليه دفع ثمنها بسعر عقد القطن. أخذإذا قام البائع ب
 

 الدعـــــــــــاوى

 األلوان والباالت التي تحتوي على أشياء غريبة المخلوطةالعبوات المزيفة والباالت 
  227الئحة رقم ال

أو الباالت  المخلوطةيتعين على المشتري التقدم بدعواه في ما يختص بالعبوات الزائفة أو  -1
أسبوع) من تاريخ وصول القطن. ويتعين تجنيب الباالت  26خالل ستة أشهر ( زدوجةالم

يومًا (أربعة أسابيع) عقب تقديم الدعوى، على أن يتم الفحص من قبل  28للفحص خالل 
يومًا (أسبوعان) من إثبات الدعوى  14ير متفق عليه. وٕاذا ما أخطر البائع المشتري خالل خب

بنيته استرداد هذا القطن، فإن له الحق في القيام بذلك. وٕاذا ما كان المشتري قد قام بالفعل 
بسداد ثمن القطن، يتوجب على البائع شراء القطن ثانية بالقيمة السوقية لألقطان الجيدة في 

 ريخ إثبات الدعوى وأن يدفع للمشتري مصروفاته الثابتة.تا
وٕاذا لم يسترد البائع القطن ثانية، يتوجب تسوية الدعوى على أساس القيمة السوقية  -2

لألقطان الجيدة في تاريخ إثبات الدعوى للبائع. ويتعين على البائع أيضًا أن يدفع للمشتري 
 مصروفاته الثابتة.
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التقدم بدعواه في ما يختص بالقطن الغير قابل للبيع خالل ستة يتعين على المشتري  -3
يومًا  28أسبوع) من تاريخ وصول القطن. ويتعين تجنيب الباالت للفحص خالل  26شهور (

(أربعة أسابيع) بعد تقديم الدعوى، على أن يتم الفحص من قبل خبير متفق عليه. وسيكون 
لثابتة والمعقولة نظير قيامه بفتح الباالت وفصل بمقدور المشتري مطالبة البائع بالمصاريف ا

القابل للبيع عن غير القابل للبيع. كما سيكون بإمكان المشتري أيضًا المطالبة بقيمة أي 
أقطان غير قابلة للبيع أخرجها من الباالت. ويتعين أن تكون القيمة على أساس القيمة 

 قطان غير القابلة للبيع للبائع. السوقية لألقطان القابلة للبيع في تاريخ إثبات األ
يتعين على المشتري التقدم بدعواه في ما يختص باألشياء الغريبة في  -األشياء الغريبة  -4

أسبوع) من تاريخ وصول القطن. ويتعين تجنيب الباالت  26القطن خالل ستة شهور (
حص من قبل خبير يومًا (أربعة أسابيع) بعد تقديم الدعوى، على أن يتم الف 28للفحص خالل 

متفق عليه. وسيكون بمقدور المشتري مطالبة البائع بالمصروفات الثابتة والمعقولة عن إزالة 
 األشياء الغريبة.

 
  228الالئحة رقم 

بأي دعوى خاصة بالضرر الناشئ عن التلفيات الناتجة عن  تقديم إشعاريتعين على المشتري
، 208أو الالئحة رقم  207ي الالئحة رقم سؤ التعبئة واألحوال الجوية كما هي محددة ف

 56يومًا (أسبوعان) من اإلخطار بالدعوى أو خالل  14ويتعين أن تستكمل الدراسة خالل 
 يومًا (ثمانية أسابيع) من تاريخ وصول القطن، أيهما أسبق.

 
  229الالئحة رقم 

 لداخلية:يتم تطبيق التالي عند سحب عينات من الباالت بغرض إجراء فحص الرطوبة ا
أن يتم  يجرى تعيينها ال بدجرام من كل بالة  250ال تقل عن  اتعين أخذيتعين  •

سحب تلك العينات من قبل ممثل الطرف الطالب إلجراء الفحص، وفي حضور 
العينات في  أخذممثل الطرف اآلخر (إن قام بتعيين ممثل عنه). وينبغي أن يتم 

 وقت الوزن.
(ثالث باالت على  وجبة% من الباالت في كل 5من ها أخذالعينات الممثلة ينبغي  •

جزأين  من عينات أخذاألقل). ويتعين أن يتم انتقاء الباالت عشوائيًا. وينبغي 
سنتيمتر داخل البالة. ويجب أن  40مختلفين على األقل من كل بالة من عمق 

توضع العينات على الفور في وعاء جاف محكم الغلق ويتم توصيفه إلظهار هوية 
 العينة منها. أخذلبالة التي جرى ا

 كال الطرفين. عند مقبوالً  يتعين إرسال العينات على الفور لمختبر فحص  •
 

  230الالئحة رقم 
 يتعين على المشتري: -1

 يومًا (ستة أسابيع)؛ و 42تقديم إخطار بأي دعوى خاصة بالرطوبة الداخلية خالل  •



22 
 ٢٠١٣ ليربأ رادصإ

 63لطرفين والمطالبة النهائية خالل كال امقبوًال عند تقديم تقرير صادر عن مختبر  •
 يومًا (تسعة أسابيع) من تاريخ وصول القطن.

تستند المسموحات المعطاة للمشتري على تقرير المختبر. وستكون المسموحات هي الفرق  -2
 بين :
مضافًا إليها نسبة الرطوبة المستعادة  وجبةالوزن الخاص باأللياف الجافة كليًا في ال •

 د؛ والمحددة في العق
 وجبةالوزن الكلي ل •

 وستعتمد هذه المسموحات أيضًا على سعر الفاتورة.

  231الالئحة رقم 
العينات وكل  أخذيتعين على الطرف المدعي والطالب إلجراء فحص الرطوبة سداد تكاليف 
العينات والناقل  أخذالرسوم المتعلقة بذلك. فإذا ما ثبت صحة اإلدعاء، فإن الرسوم الخاصة ب

 بر سيتم ردها من قبل الطرف اآلخر.والمخت
 

 تمديد الحدود الزمنية
  232الالئحة رقم 

     أو 220أو  218يمكن لمجلس اإلدارة تمديد أي حد زمني منصوص عليه في اللوائح 
ولكن فقط إذا تمكنت الشركة المعنية من بيان أن ظلمًا فادحًا قد يقع  230أو  228 أو 227

 إذا ما تم خالف ذلك:
 عدم توقعها بصورة معقولة للتأخير؛ أوبسبب  •
 بسبب تصرف الشركة األخرى. •

ويتعين تقديم طلب كتابي لنا. وسيقوم مجلس اإلدارة بالنظر بعين االعتبار لتعليقات الشركة 
 األخرى قبل اتخاذه لقرار.

 

 الفحص اآللي
  233الالئحة رقم 

ص عينات القطن من أي منشأ تنطبق هذه الالئحة على كافة المنازعات النوعية الخاصة بفح
 باستخدام اآلالت.

يتم إجراء قدر كبير من الفحوصات والتصنيفات اآللية طبقًا للممارسات المتفق عليها  -1
واإلجراءات المدرجة في نص التعديل األخير التفاقية المعايير العالمية لألقطان ما بين وزارة 

 الدوليين. الزراعة بالواليات المتحدة األمريكية والموقعين
 معدلينبغي إجراء فحصين بحد أدنى على كل عينة. وتكون النتيجة النهائية لالختبار هي  -2
 لنتائج.ا
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ها ألغراض التحكيم أخذالتي سبق  أي المختومة يمكن استخدام العينات المحكمة اإلغالق -3
 ام غلقهافي االختبارات شريطة أن يتم إعادة إحك 223بالفحص اليدوي طبقًا لالئحة رقم 

 وختمها

يتم إجراء أول مجموعة من االختبارات داخل مختبر يوافق عليه كل من المشتري والبائع.  -4
وٕاذا لم يتوصال التفاق، يتم إجراء االختبارات في مختبر معتمد يختاره الطرف المتقدم بطلب 

مد، ولن يسمح سيكون االختبار األول نهائيا في حالة إجرائه في معمل معت -5هذا االختبار.  
 طلب الحصول على االختبار الثاني.

سيصدر المعمل الذي أجري االختبار األول تقريرا عن االختبار موقعا من و/ أو مختوما  -6
من قبل الموظفين المصرح لهم. سيظهر تقرير االختبار نتائج االختبار. إذا تم إجراء االختبار 

 35ل المعمل ويحتفظ بها لمدة تصل إلي من قبل معمل غير معتمد، ستحتم العينات من قب
 يوما(خمسة أسابيع) في حالة ما إذا طلب إجراء اختبار ثان من قبل مختبر معتمد.

طلب اختبار ثاني في تين لشركي من ا) أعاله، يمكن أل5ما ذكر في الفقرة ( مع مراعاة -7
اختبار ثاني، ستكون  ، وٕاذا لم يطلبىالنتائج األولإرسال يوما (ثالثة أسابيع) من  21غضون 

 المعلومات المتعلقة بتقرير االختبار نهائية. 
العدد اإلجمالي للباالت في  ىاالختبار الثاني علعلى   يجب أن يطبق أي طلب للحصول -8

ذلك على   االختبار الثاني. يجوز إجراء االختبار الثاني في معمل معتمد فقط في حالة االتفاق
الوصول إلي اتفاق، فإن المدعي يختار المختبر المعتمد بين الطرفين. في حالة عدم 

ة الستخدامه. وستتاح هذه االختبارات على عينات من القطن المستخلصة من العينات األصلي
هذه  إرسالتكلفة . يجب على الطرف الطالب لالختبار الثاني دفع والتي أعيد اغالقها وختمها

 مخصص لالختبار الثاني.إلى المختبر المعتمد ال العينات المختومة 
 . خولينالمستصدر تقارير االختبار وتوقع و/أو تختم من قبل موظفي المختبر  -9

أو تفسير  في حالة عدم وصول الطرفيين إلي اتفاق بشأن البدالت التي يجب تطبيقها، -10
 النتائج، يتم تعيين المحكم (المحكمين) من قبل،أو نيابة عن الطرفيين.

(شعرات القطن)  ذكر إلي أي مدي االختالف مقبول في خصائص األليافيجوز للعقد  -11
 الحدود الرقابية.  على   التي تحددها االختبارات المعملية وينبغي أن ينص العقد

ذلك، فيطبق الحد المعتاد على   (النعومة)، إذا لم يتفق األطراف فيما يخص الميكرونير -12
ذلك، فيطبق الحد على   انة، إذا لم يتفق األطراففيما يخص المت -0,3.13 للتحكم بنسبة 

 رطل.  3000جرام/ تكس أو  2المعتاد للتحكم بنسبة 
يجب أن يدفع أيا كان الحزب الذي يطالب باالختبارات المعملية التكاليف كاملة. ولكن  -14

البائع سداد تكلفة كل اختبار للبالة الذي ال يضمنه حدود على   إذا دفع المشتري، يجب
السيطرة المنصوص عليها في العقد. أو في حالة عدم التصريح بحد التحكم في العقد ضمن 

 ) أعاله.13) و (12الحد المعتاد للتحكم المحدد في الفقرة (
 

 (البدالت) الميكرونير والتراخيص
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 : 234 الالئحة رقم
القضايا المتعلقة بالقطن  بما في ذلك جميع القضايا المتعلقة بالميكرونير،على   القواعد التي تنطبق-1

األمريكي. وتهدف إلي أن تكون شروطه متسقة مع اتفاق الميكرونير بيننا وبين جمعية شركات الشحن للقطن 
 األمريكي. ولكن إذا كان هناك أي تعارض بين الطرفين، سيكون لشروط هذه القاعدة األولوية بعد شروط العقد.

ان ينبغي أن يكون "الحد األدنى" أو "الحد األقصى"، سيتم ككر ما إذا "ميكرونير" ولم يذعلى   إذا نص العقد-2
أنه "الحد األدنى للميكرونير". ومع ذلك، يمكن لكال الطرفين االتفاق على خالف ذلك كتابة قبل على   اعتبارها

 أن ترسل عينات لالختبار.
(شعرات القطن) التي تحددها  ىيجوز للعقد ذكر إلي أي مدي االختالف مقبول في خصائص األلياف األخر -3

 المعمل المعتمدة. 
 : 235 الالئحة رقم

 ما لم تتفق األطراف 233 الالئحة رقمسيتم تطبيق األجراء في  الميكرونير،على   في حالة وجود أي نزاع-1
 خالف ذلك.على  

 خالف ذلك على   تفق البائع والمشتريي لم إذا-2
 ما يخص القطن األمريكي 

قود التي تحدد الحد األدنى للميكرونير، فإن تراخيص الباالت التي ال تصل لهذا الحد األدنى فيما يخص الع
 النحو التالي: على   ستكون

 (للتفاوت) للسماح المئوية نسبةال ل بـقيمة الميكرونير أقل من حد التحكم 
0,1 0,5 
0,2 1,0 
0,3 2,0 
0,4 3,0 
0,5 4,0 
0,6 5,0 

 
 ميكرونير.  0,1% لكل1وهكذا بنسبة 

 الحد المعتاد للتحكم) أو أكثر :  3.8أو  NCL 3.5( 3.5ولكن إذا حدد العقد الحد األدنى وقدره 
ميكرونير أدني  0,1% لكل 3ضمنا، سيتم زيادة نسبة البدالت إلي 2,6  الى 2,9عند اإلشارة للقطن بدرجة 

 و  3.0
 . 2.6ميكرونير أدني  0.1% لكل 4ة البدالت إلي أو أقل، سيتم زيادة نسب 2.5عند اإلشارة للقطن بدرجة 

وبالنسبة للعقود التي تحدد قيمة الحد األقصى للميكرونير، فإن بدالت الباالت التي تتجاوز هذا الحد األقصى 
 ستكون على النحو التالي:

 (للتفاوت) للسماح المئوية نسبةال بـ قيمة الميكرونير أقل من حد التحكم 
0,1 0,5 
0,2 1,0 
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0,3 2,0 
0,4 3,0 
0,5 4,0 
0,6 5,0 

 
 ميكرونير. 0.1% لكل 1وهكذا بنسبة 

 أو أقل:  4.9ولكن إذا حدد العقد الحد األقصى لقراءة الميكرونير وهو 
 . 5.6من  ىميكرونير أعل 0.1% لكل 3أو أقل، سيتم زيادة نسبة البدالت إلي  5.6عند اإلشارة للقطن بدرجة 
 ألمريكي: فيما يخص القطن غير ا

على   ىبالنسبة للعقود التي تحدد الحد األدنى للميكرونير، فستكون بدالت الباالت التي ال تصل لهذا الحد األدن
 النحو التالي: 

 (للتفاوت) للسماح المئوية نسبةال بـ  قيمة الميكرونير أقل من حد التحكم 
0,1 0,5 
0,2 1,0 
0,3 2,0 
0,4 3,0 
0,5 4,0 
0,6 5,0 

 
 ميكرونير. 0.1% لكل 1هكذا بنسبة و 

 الحد المعتاد للتحكم ) أو أكثر: 3.8أو  NCL 3.5( 3.5وقدره  األدنىولكن إذا حدد العقد الحد 
 3ميكرونير أدني  0.1% لكل 3ضمنا، سيتم زيادة نسبة البدالت إلي  2.6إلي  2.9عند اإلشارة للقطن بدرجة 

 و 
 . 2.6ميكرونير أدني 0.1% لكل 4سيتم زيادة نسبة البدالت إلي أو اقل،  2.5عند اإلشارة للقطن بدرجة 

وبالنسبة للعقود التي تحدد قيمة الحد األقصى للميكرونير، فإن بدالت باالت التي تتجاوز هذا الحد األقصى 
 ستكون على النحو التالي:

 (للتفاوت) للسماح المئوية نسبةال بـ قيمة الميكرونير أقل من حد التحكم 
0,1 0,5 
0,2 1,0 
0,3 2,0 
0,4 3,0 
0,5 4,0 
0,6 5,0 
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 ميكرونير. 0,1% لكل 1وهكذا بنسبة 
 أو أقل من ذلك : 4,9 ولكن إذا حدد العقد قيمة الحد األقصى للميكرونير وهي 

 . 5,6ميكرونير أكثر من  0,1% لكل 3أو أكثر، سيتم زيادة نسبة البدالت إلي  5,6عند اإلشارة للقطن بدرجة 
 
 

 تفاوت المقبول المتانة وال
  236 الالئحة رقم

إذا لم  233 لالئحة رقمفي حالة وجود أي قضية تتعلق بالمتانة، سيطبق اإلجراء المنصوص عليه في اال -1
 خالف ذلك. على   يتفق الطرفان

دنى، فستحدد خالف ذلك، فيما يخص العقود التي تحدد قيمة قوة الحد األعلى   البائع والمشتريتفق لم يإذا  -2
 النحو التالي: على   بدالت الباالت التي ال تصل لهذا الحد األدنى

 ) HVIاتش في اي (
جرام/تكس أقل من حد 

 التحكم:
 التفاوت المسموحة  نسبة  و بين

 1,1 2,0 1,0 
 2,1 3,0 1,5 
 3,1 4,0 3,0 
 4,1 5,0 5,0 
 5,1 6,0 8,0 

 
 . 6ن تكس أقل م % لكل جرام/4باإلضافة إلي 

رطل أقل من  –بريسلي 
 حد التحكم :

 التفاوت المسموحة و بين

 1050 3000 1,5 
 3050 5000 3,0 
 5050 7000 5,0 
 7050 9000 8,0 
 . 9000رطل تحت  2000% لكل 4باإلضافة إلي 

 
 إبرام العقود
 237 الالئحة رقم

نتيجة لخرق العقد من أي من الطرفين أو ألي  إذا لم يتم هذا العقد أو جزء منه ألي سبب، أو لم يبرم، (سواء-1
 سبب آخر مهما كان)، لن يلغي هذا العقد. 
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 للوائحترد إلي البائع وفقا  ل عن طريق تحرير فواتيرو جزء منه في كل الحاالت مفعّ أيجب أن يكون العقد -2
 المعمول بها لدينا في تاريخ العقد.

 
 238 الالئحة رقم

 ترد إلي البائع ثم تطبق األحكام اآلتية:  ل عن طريق تحرير فواتيرمفعّ  حيث يكون العقد أو جزء منه
إذا لم يتفق الطرفان إلي السعر الذي يوجد بالعقد والذي يعود إلي البائع في الفواتير، ثم سيتم تحديد ذلك -1

 السعر عن طريق التحكيم، وٕاذا لزم األمر، عن طريق االستئناف.
حيث ال يتم تنفيذ  لذي يعرفه كال الطرفين، أو ينبغي أن يكونوا على علم به،تاريخ اإلغالق هو التاريخ ا-2

 كل من المحكمين ولجنة االستئناف في االعتبار.  أخذالعقد. وعند تحديد هذا الميعاد، يجب 
 شروط العقد. -أ

 سلوك األطراف. -ب 
  ، وأي إخطار كتابي لإلغالق -ج
 أنها ذات صلة.على   ة االستئنافلمحكمين أو لجنليراها أي مسألة أخرى  -د

 وعند تحديد سعر الفواتير المرتدة، يجب على المحكمين أو اللجنة الفنية لالستئناف أن تراعي ما يلي: -3
 ) أعاله. 2تاريخ إغالق العقد كما هو محدد في الفقرة ( -أ

 شروط العقد، و  -ب
 في تاريخ اإلغالق.  مماثلة، و جودةسعر القطن المتاح في السوق والذي يعتبر موضوع العقد، أ -ج

(إن وجد) بين سعر العقد وسعر السوق المتاحة  قتصر التسوية المستحقة بشأن الفرق في الفواتير المرتدةت -4
 في تاريخ اإلغالق.

 238و 237 للوائحسيتم حساب أي تسوية مستحقة وواجبة الدفع بشان الفواتير المرتدة من العقد أغلقت وفقا -5
مسئوال عن عدم أداء و/ أو خرق  بغض النظر عن ما إذا كان الطرف المتلقي أو الذي يقوم بالدفع يعتبروتدفع 
 العقد. 

 
 أخري  تعويضاتمطالبات و 

في  على أنها قابلة لالسترداد، أو مطالبات أخرى متفق عليها صراحة بين الطرفين تعويضاتتدرج أي  نل-6
أو المطالبات بواسطة تسوية ودية، أو ادعاء في التحكيم أو  تعويضاته الالفواتير المرتدة. ينبغي تسوية هذسعر 

 .االستئناف
  239 الالئحة رقم

 الناتجة عن غيرها سمح بمطالبات باألضرار الالحقةلن يُ 
  240 الالئحة رقم

 الفواتير المرتدة في حالة:  وزن يضع المحكمين-1
 البائع لفاتورة، أوعدم تقديم  •
 علية متاحة، أوأوزان ف عدم وجود  •
 الوزن. على   ان الطرفعدم اتفاق  •
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 على   بغرض تحديد فواتير المرتدة الخاصة بالوزن، عند تنفيذ جزءا من العقد ال تنطبق تفاوت الوزن-2
  .المتبقي
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 )أ( الملحق

 

 العقد نموذج
 

 لعقد) 1( رقم النموذج هوو ى اعتمد من قبلنا ذال القطن لشحن عقد نموذج
 .الدولي الشحن

 
 : التالية األنظمة يشمل النموذج هذا
  .)CIF( الشحن أجورو  التأمين تكلفة نظام -
  )CFR( الشحنأجور و  التكلفة نظام -
 .)FOB( السفينة ظهر على  سليموالت التكلفة نظام -

 .مماثلةأخرى  وشروط
 



  )1/12( 1 رقم نموذج

 لألقطانالدولي  تحاداإل 
 ) للشحن الدولي1نموذج رقم (

، التكلفة CFRالشحن  أجور، التكلفة و CIFالشحن  أجورتكلفة التأمين و 
  ، وشروط مماثلة أخرى.FOBعلى ظهر السفينة  سليمالتو 

 
 من 

               
 
  

 إلى 
 
 
   

   اآلتي منكم اليوم  بشراءلقد قمنا 
 )ٕالغاء العبارة األخرىو  واحد  مربع(يرجى وضع عالمة على                                                            

   اآلتي لكم اليوم       ببيعلقد قمنا 
 

 التاريخ                                                               
 رقم العقد 
 الوكيل  

 
 النمو والجودة 1

 1أنظر الشرط     

 
 جهاز قياس نعومة القطن (مايكرونير) 2

 حد أدنى               حد أقصى                  حد التحكم             
 2أنظر الشرط     

 
 اس الضغط على قي وحدة  حد أدنى            المتانة  3

 البوصة المربعة ماركة بريسلي              2انظر الشرط 
 

                          جهاز قياس وبرة القطن 
 بوصة  1/8مقاس                           

 معاير وفقًا لمعايير                              
إلنتاج الكبير   حد التحكم                                          (يرجى وضع عالمة القطن الخاصة بأدوات ا                           

 إلغاء العبارة األخرى ) وواحد  مربععلى 
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 الوزن المتوسط لكل بالة                        الكمية                                   4
                                                    

 المسموح به      % التغيير                                                                               3انظر الشرط 
 والشروطالسعر  5

      
  الوزن على أساس -6  

           
 

 الدفع   7
 
 الشحن  8
 

 4انظر الشرط      
 هو               في حالة وجود  فرق في  زمن الشحن : ةالحالي بةنسالالشحن                  رسوم 9
 دفع الفرق                      لتزم بن دفع الفرق لتزم بت ) في مربع واحد يرجى وضع عالمة(

  رسوم التصدير 10
 متضمنة داخل السعر        %                              الدعم أو

 زمن الشحن : في حالة وجود  فرق في 
: 

             
   
 دفع الفرق                      لتزم بن دفع الفرق لتزم بت ) واحد في مربع يرجى وضع عالمة(

 التأمين  11
 يرجى وضع عالمةد على الجانب اآلخر من هذا النموذج (5ج   5ب    5أ    5شرط لوفقا التأمين ينظم 

 ) واحد مربعفي 
 هو       %          ةالحالي نسبة الحروب         المخاطر  12

 في حالة وجود فرق في زمن الشحن :
 دفع الفرق                        لتزم بن دفع الفرق لتزم بت ) في مربع واحد يرجى وضع عالمة( 

 خاصة  بنود 13
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 أحكام عامة 14
 .إبرامه وقت في العقد كما هو منصوص عليهالمحدودة يشمل هذا العقد لوائح وقواعد جمعية القطن الدولية  -
 هذا العقد . أدناه جزء ال يتجزأ من مذكورةالالشروط  -

 .يه كتابياعلال يجوز تغيير العقد ما لم يتم االتفاق  -
 ال يجوز إلغاء العقد ألي سبب من األسباب. -

 
 التحكيم  يةاتفاق 15

 
هذا االتفاق اللوائح  تضمنيخالل التحكيم طبقًا للوائح جمعية القطن الدولية المحدودة.  بهذا العقد من تعلقالتي ت النزاعات جميعيتم حل  •

 إجراء التحكيم للجمعية. نص عليهاتالتي 
' أو "النزاعات الفنية". ولكن إذا لم يتم االتفاق على أي الجودة نزاعات'عبارة  النزاعات' إلى جميععبارة 'إذا اتفقنا، يمكن تغيير  مالحظة:

 ق عبارة "جميع النزاعات".يطبت يتمآخر،  شيء
ما  ،من المطالبة بأي تعويض ضمانالللتحكيم، ما لم يكن ذلك للحصول على  الئمم ضدنا ويكونإجراءات قانونية  أييجب عدم اتخاذ  •

القواعد التنظيمية تحكيم من جمعية القطن الدولية المحدودة واستنفاد جميع سبل الطعن التي تسمح بها  حكمعلى  تملتكونوا حصلم 
 للجمعية. وهذا ينطبق علينا أيضا. 

 
 توقيعكم            توقيعنا 

 
 شروط العقد

 لالتحاد الدولي للقطن ). 221كل القطن يجب أن يكون ذو جودة متساوية ( قاعدة رقم النمو والجودة:  1

التابعة لالتحاد الدولي  235و  234ل الجودة تبعا للقواعد ما لم نوافق على خالف ذلك، سيتم تسوية أي نزاع حو :  ايكونيروالمالجودة  2
التابعة لالتحاد الدولي للقطن. وٕاذا لم نتفق على بدالت النسبة المئوية أو  234للقاعدةتبعا  ايكونيرالمللقطن وسيتم تسوية أي نزاع حول 

 في اللوائح. مذكور كما هو أو حد التحكم بدالتال نسباستخدام اختالفات السوق، أو حد التحكم، سيتم تطبيق 
 القطن في باالت مضغوطة وذات كثافة عالية. توريدما لم نتفق على خالف ذلك، يتم الكمية:  3
 يحصل البائع على رخصة التصدير الالزمة. يجب أن الشحن: 4

البائع أن لديه هذه الرخصة قبل تاريخ  طريخيجب أن يحصل المشترى على رخصة االستيراد الالزمة كما يجب عليه أن 
 الشحن األول المسموح به.

 ).209 -205قواعد االتحاد الدولي للقطن ( التأمين: 5
 من هذا النموذج: 11 رقم في القسم اتالعالم اوضعت عليهالتي  للمربعات وفقا

ب، و مستودع والتأمين ضد مخاطر الحر يجب أن يقوم البائع بعمل تأمين للشحنات البحرية حتى تسليمها إلى المحلج أو ال .أ 
. ويجب أن يقوم البائع من قيمتها في المائة %10واإلضرابات، والتأمين ضد االضطرابات المدنية بقيمة الفاتورة باإلضافة إلى 

 بإخراج هذا التأمين من خالل "لويدز" أو شركة تأمين أخرى من الدرجة األولى أو:
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االضطرابات المدنية بقيمة و  الشغبب، واإلضرابات، و و لشحنات البحرية ضد مخاطر الحر يجب أن يقوم المشترى بعمل تأمين ل .ب 
شركة تأمين أخرى من الدرجة األولى  أي المشترى من خالل "لويدز" أو يؤمن أن ويجب .من قيمتها %10الفاتورة باإلضافة إلى 

 أو:
 لها؛ أووكيأو  مسئوال عن تأمين القطن حتى يتم تسليمه إلى شركة الشحن البائع عدي .ج 
 فقط. اتالحاويمعبأة داخل المسئوال عن تأمين القطن للشحنات غير البائع  يعد .د 

 .العلم بهفي حالة الفقرة (ب) و (د)، يجب على البائع أن يخبر المشتري باسم السفينة بمجرد 
 .العلم بهفي حالة الفقرة (ج)، يجب على البائع أن يخبر المشتري بتاريخ التسليم بمجرد 

 .من القيمة%10 إلى باإلضافةكون المشتري مسئوال عن التأمين البحري على أي مبلغ فوق قيمة الفاتورة ي
 ) للقطناختالفات الجودة والتحكيم على الجودة: (لوائح تحكيم االتحاد الدولي  6

وٕاذا كانت جودة القطن ليست كما ينبغي  سيتم تطبيق االختالفات الرسمية الخاصة بإتحاد القطن الدولي ما لم يتم االتفاق على غير ذلك.
. ولكن إذا لم يكن هناك أي المراد دفعه أن تكون، يجب على البائع أن يدفع بدال للمشتري.وسوف نحاول أن نتفق معك على المبلغ

  .اتفاق، فإنه يجب حل النزاع عن طريق التحكيم على الجودة بموجب لوائح جمعية القطن الدولية المحدودة
ويجب أن يبدأ  يوما (ستة أسابيع) من تاريخ وصول القطن. 42تحكيم الجودة، فإنه يجب أخذ عينات للتحكيم خالل  ب األمرتطلإذا 

يوما (سبعة أسابيع) من تاريخ وصول القطن.يجب إرسال العينات إلى مكان  49لالتحاد الدولي للقطن خالل  319لالئحة وفقا التحكيم 
  .لالتحاد الدولي للقطن) 335سابيع) من تاريخ وصول القطن ( الالئحة يوما (عشرة أ 70التحكيم خالل 

 كمية. وسوف يعامل كل 335ويمكن تمديد هذه المواعيد النهائية إذا اتفقنا، أو يمكن أن يقدم طلبا لالتحاد الدولي للقطن تبعا لالئحة 
 على حدة من اجل التحكيم.

 مستندات الشحن 7
 . داولللتآخر قابل  مستندن) من تاريخ سند الشحن أو ييوما (أسبوع 14تري فاتورة مفصلة خالل لمشل قدمييجب على البائع أن 

 مستندات الشحن المطلوبة: 
 بصفته. ويجب أن تبين الوثيقة اسم المشتري وعنوانه داولللتمجموعة كاملة من مستندات الشحن أو السندات األخرى القابلة  •

 .ُيظهر على بياضو "ألمر"  بالمرسل إليه  تم اإلشارة إلىيو  ،ٕاذا لم يتم ذلكالمرسل إليه. و 
 الوزن اإلجمالي ومقدار الفوارغ والوزن الكلي مطروحا منه الفوارغ؛ و التي توضحو ثالث نسخ موقعة من البائع ما ال يقل عن  •
 ضطرابات المدنية .شروط تسليم البضاعة والنقل البحري، يتم عمل بوليصة تأمين في حاالت الحرب واإلضراب واالل طبقا •

 الوزن: 8
منصوص عليه، فإن  مماثل لما هو حسب أوزان الشحن. إذا كان صافي األوزان التي تم إنزالها مؤقتاسوف يتم عمل فواتير القطن  ◌ً 

إنزالها وزن الفوارغ يؤخذ في االعتبار.إذا كان صافي األوزان التي تم إنزالها منصوص عليه ويختلف عن صافي أوزان القطن التي تم 
 بالفعل، فإن البائع سيقوم بتعويض المشترى أو يقوم المشترى بتعويض البائع، حسب االقتضاء. 

 الفوارغ : 9
. 216و  215في الفاتورة، يجوز تقدير الوزن الفعلي للفوارغ بموجب القاعدتين رقم  كافية فوارغبإذا اعتقد المشتري أن البائع لم يسمح 

 السيزال. في بئيعكما يجب على البائع أال 
 :مطالبات 10

وللمواد الغريبة خالل ستة أشهر من أمختلطة التعبئة أو المطلية،  أوللباالت المعبأة خطأ،  227القاعدة  بموجبيجب أن تتم المطالبات 
 207و 206من قانون الضرر والتي تتسق مع القواعد رقم  228تاريخ وصول القطن. يتم اإلخطار بأي مطلب حسب القاعدة رقم 
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 . ما لم نتفق على غير ذلك، يجب تسوية جميع المطالبات (بما في ذلك مطالبات التأمين) في البلد التي يتم تسليم القطن فيها.228و
 كما يجب أيضا تسوية المطالبات بنفس نوع العملة المذكور في العقد.

 الضرر: 11
بل الشحن، يجب أن نحاول االتفاق على تسوية وفقا للقاعدة ق حدثأو به ضرر ويبدو أنه  به تلف أن ووجدالقطن  حالة وصول في

 ، حسب االقتضاء.207أو  206
  ltd.org-www.icaيمكن شراء نسخ من اللوائح والقواعد التنظيمية لجمعية القطن الدولية من األمين العام للجمعية وعنوانه:

 



 الملحق (ب)
 اتفاق القواعد التجارية بشأن الحاويات

 
 تم تحرير هذا االتفاق بين كل من:

 المحدودة الدولية القطنجمعية 

 ن اقطشاحني األلاألمريكي  االتحادو 

)1992نوفمبر،  19(تم التعديل بتاريخ 
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 االتفاق
 )204(يرجى قراءة القاعدة التنظيمية 
 القسم (أ): التعريفات

 اق، ما لم يكن هناك تناقض مع النص اإلجمالي فإن التعبيرات التالية سوف تحمل المعاني التالية:في هذا االتف
يقصد بها المكان الذي يتم فيه إيداع، أو استالم أو تسليم الحاويات فارغة  "ساحة الحاويات" أو "سي واي" 1

تعبئة من قبل الشاحن، أو تفريغ أو مملوءة. ومن الممكن أن تكون ساحة الحاويات أيضا مكانًا لتحميل أو 
أو تنزيل من قبل مستلم البضاعة، ومكانًا تقبل فيه الناقالت البحرية تحمل مسؤولية استالم البضائع والحفاظ 

 عليها في المنشأ، أو جميع ما سبق.
 " محطة شحن الحاويات" أو "سي أف أس" يقصد بها المكان الذي تقوم فيه الناقالت البحرية ومن ينوب 2

 بتحميل أو تفريغ الحاويات تحت مسؤوليتهم . عنها أو كالهما،
"مكان المستودع"، "مكان ساحة الحاويات" أو "مكان الباب" يقصد بها جميعها التحميل تحت مسؤولية  3

الشاحن في مكان يتم تحديده من قبل الشاحن. وجميع المصاريف في غير مكان التحميل المحدد عالوة 
الحاويات عند المستودع أو ساحة الحاويات أو الباب تكون على نفقة الجهة المنوط على مصاريف توفير 

 بها القيام بترتيبات الحجز للشحنة.
"مكان الرصيف" أو "مكان محطة شحن الحاويات" يقصد بها جميعها التحميل تحت مسؤولية الناقل في  4

 و عند محطة شحن للحاويات.المكان الذي يتم فيه تسليم البضائع إلى الناقل على الرصيف أ
"مكان المستودع"، "مكان ساحة الحاويات" أو "مكان الباب" يقصد بها جميعها تسليم البضاعة إلى المكان  5

 المحدد من قبل المستلم (مستودع أو محلج) عند وصول البضاعة إلى ميناء الوصول.
ن الناقل سيقوم بتنزيل الحاوية على "مكان الرصيف" أو "مكان محطة شحن الحاويات" يقصد بها جميعا أ 6

 الرصيف في ميناء الوصول أو عند محطة شحن للحاويات.
قد تم  6و 3مالحظة: مسؤوليات المشتري والبائع فيما يتعلق بالمصاريف والرسوم التي وردت في التعريفين رقمي 

 .1توضيحها في الملحق 
ميناء أمريكي  قطار أو وسيلة نقل بديلة من منطقة"جسر مصغر" يقصد به أن البضائع يتم نقلها بواسطة ال 7

إلى منطقة أي ميناء أمريكي آخر بغرض إتمام الشحن داخل حاويات وعن طريق البحر. ويتم إصدار 
بوليصة شحن تبادلي من قبل الناقل البحري عند ميناء المنشأ يشمل النقل إلى جهة الوصول خارج الواليات 

 المتحدة األمريكية. 
تناهي الصغر" يقصد به أن البضائع يتم نقلها مباشرة من نقطة داخلية بواسطة القطار أو وسيلة "جسر م 8

نقل بديلة (إما داخل حاويات أو معدات أخرى) إلى الميناء بغرض إتمام الشحن داخل حاويات وعن طريق 
داخلي يشمل النقل البحر. ويتم إصدار بوليصة شحن تبادلية من قبل الناقل البحري عند نقطة التحميل ال

 إلى جهة الوصول بالخارج.
"جسر بري" يقصد به البضائع التي تصل عن طريق الناقالت البحرية، ويتم نقلها من ميناء إلى آخر  9

 بواسطة القطار ثم إتمام شحنها عن طريق البحر.
بها جميعها أن البائع  نقطة تسليم محددة"، "نقطة داخلية تبادلية" أو "أي بي أي" يقصد –" ناقل غير محدد  10

قد أوفى بالتزاماته عند قيامه بتسليم البضاعة إلى عهدة الناقل البحري في مكان التسليم المحدد. وفي حالة 
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تعذر اختيار مكان تسليم محدد عند توقيع اتفاق البيع، فيجب على األطراف اللجوء إلى أقرب نقطة ممكنة 
 ائع على عهدته.يستطيع الناقل البحري أن يتسلم فيها البض

 " الحمولة والحصر على مسؤولية الشاحن" يقصد بها أن الشاحن يتحمل مسئولية ما تم تعبئته داخل الحاوية 11
 (تحميل في ساحة الحاويات سي واي).

" بوليصة شحن تبادلية" أو "سند نقل مشترك" يقصد بها جميعها مستند قابل للتحويل يتم إصداره من قبل  12
 د استالمه للحاوية أو القطن من على ظهر عربة القطار أو أي وسيلة نقل أخرى.ناقل بحري بع

"عامل تعديل وقود السفينة"، "باف"، أو "عامل تعديل الوقود" أو "فاف" يقصد بها جميعها رسم إضافي على  13
 الناقل. أجرة الشحن األساسية لتغطية زيادات غير عادية في تكلفة الوقود والتي هي خارجة عن مسؤولية

"عامل تعديل أسعار الصرف" أو "كاف" يقصد به رسم، وعادة ما يكون نسبة من أجرة الشحن األساسية  14
تضاف لكي تعوض إلى حد ما من جراء تأثير تذبذبات أسعار الصرف مقابل الدوالر األمريكي وهي العملة 

 المتفق عليها لدفع أجور الشحن. 
سي" أو "رسم المناولة على الرصيف"، "تي اتش سي" أو "رسم ساحة "رسم محطة االستالم" ، "تي أر  15

الحاويات" أو "سي واي سي" يقصد بها جميعها رسم يتم إضافته إلى أجرة الشحن األساسية من قبل الناقل 
 والتي تمثل تكلفة مناولة القطن من مكان االستالم من على الرصيف وتحميله على ظهر السفينة.

منشأ" أو "أو أر سي" يقصد به رسم يتم إضافته إلى أجرة الشحن األساسية والذي يمثل تكلفة "رسم استالم ال 16
 مناولة القطن من مكان االستالم في المنشأ وتحميله على ظهر وسيلة نقل تبادلية.
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 القسم ب: القواعد التنظيمية التجارية

يات من الموانئ األمريكية، ما لم يكن هناك يعتبر كل اتفاق يتم إبرامه بخصوص شحن القطن األمريكي داخل حاو 
أي تناقض مذكور بشكل صريح أو استداللي في االتفاق أو تناقض مع ما تم االتفاق عليه الحقا بين أطراف االتفاق، 
أنه ينص على أنه في حالة وجود خالف حول هذا االتفاق سيتم تسويته بين أطراف االتفاق أو بواسطة التحكيم وذلك 

 قواعد التنظيمية التالية:طبقًا لل
الشحنة: من الممكن أن يتم شحن القطن بواسطة وسائل نقل بحرية وتبادلية أو جميع ما سبق، حسبما يترأى  1

للجهة المنوط بها القيام بترتيبات الحجز للشحنة. وكل الرسوم التي يتم فرضها من قبل الناقل، سواء كانت 
كبند منفصل في بوليصة الشحن، أو يتم احتسابها من خالل مشمولة في أجرة الشحن أو منصوص عليها 

فواتير مستقلة، فإنها جميعها تكون على نفقة الجهة المنوط بها القيام بترتيبات الحجز للشحنة. ولكن إذا 
قرر البائع استخدام محطة شحن الحاويات فإن الفرق بين رسوم محطة شحن الحاويات وساحة الحاويات 

 ون على نفقة البائع.في مكان الشحن سيك
توفير الحاويات ووسائل النقل: إن الجهة المنوط بها القيام بترتيب الحجز للشحنة سيقع على عاتقها توفير  2

الحاويات في الوقت المناسب حتى يتم النقل والتحميل أثناء الشهر المتعاقد عليه لتنفيذ الشحن ومن خالل 
 ة في االتفاق.أو نقطة المنشأ المحدد الموانئ) (الميناء

تاريخ الشحنة: في حالة النقل التبادلي، فإن تاريخ بوليصة الشحن التبادلية سيأخذ به على أنه تاريخ تنفيذ  3
 الشحنة.

التي تتم على أساس فوب/فاس/ سي أند أف أو " ناقل غير محدد  (المبيعات) التأمين: في حالة التعاقدات 4
الذي يتم فيه  شتري أن يقوم بالتأمين ضد جميع المخاطر بداية من التاريخ(نقطة تسليم محددة)" ، فيجب على الم –

شحن القطن أو وضعه على ظهر وسيلة النقل المتفق عليها أو التسلم و انتقال المسئولية إلى الناقل البحري، بغض 
 النظر عما إذا كان التأمين على هذا النحو محبذا أم ال.

 سي أل): الحمولة داخل حاوية بأكملها (أف 5
ما لم يتم النص على خالف ذلك، فإن المبيعات يجب أن تتم على أساس أجور الشحن الخاصة  .أ 

قدم بالكامل، علمًا بأن أي رسوم إضافية من جراء الزيادة في عدد الباالت أو  40بحمولة حاوية 
يبات الحجز في حالة مطالبة بأدنى الرسوم فانه سيتم دفعها من قبل الجهة المنوط بها القيام بترت

 للشحنة.
 في حالة تحديد الكمية داخل الحاوية فهذا سيعني اآلتي: .ب 

بالة داخل كل حاوية  78في حالة أن المنشأ يكون من منطقة الخليج: فهذا يعني وجود حوالي  )1
 قدم. 40

بالة داخل كل حاوية  83في حالة أن المنشأ يكون من الساحل الغربي: فهذا يعني وجود حوالي  )2
 قدم. 40

في الحاالت التي يكون فيها الشحن قدم  40الغير الحاويات  )االستعاضة عناستبدال (الممكن  من
 .على أساس "المستودع إلى الرصيف" أو "الرصيف إلى الرصيف"

التحميل والتفريغ: سيكون األمر متروكا إلى البائع بأن يقوم بالتحميل داخل "المستودع/ساحة الحاويات" أو  6
بادل الحاويات" تماما كما أن األمر سيكون متروكا إلى المشتري في التفريغ داخل محطة ت "الرصيف/
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ساحة الحاويات" أو"الرصيف/محطة تبادل الحاويات" ولكن البائع سيكون ملزما "بالشحن إلى  "المستودع/
 الرصيف"، ما لم تصدر له تعليمات واضحة من المشتري "بالشحن إلى المستودع".

الوزن: ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، فإن الشحنات التي تتم على أساس "من الرصيف إلى المستودع"  7
و"من المستودع إلى المستودع" سيتم اعتبارها على أنها تحمل المعنى التالي: "وزن الشحنة الصافي النهائي 

 المؤكد"
 العينات: 8

بعض العينات جانبا، ولكن األمر مرهون بموافقة البائع،  من الممكن أن يطلب المشتري من البائع أن يحمل .أ 
 وأي مصاريف إضافية ستكون على حساب المشتري.

في حالة الشحن على أساس "من الرصيف إلى المستودع" أو "من المستودع إلى المستودع"، فإن القواعد  .ب 
ن يتم في مقر المشتري ويخضع التنظيمية االعتيادية للتحكيم سيتم العمل بها، إال أن أخذ العينات ممكن أ

 للمراقبة ومصاريف أخذ العينات ستكون على نفقة المشتري. 
الباالت المفقودة: في حالة الشحن على أساس نظام " الحمولة والحصر مسؤولية الشاحن"، فإن البائع سيكون  9

شتري و البائع، فأن أي مسئوال عن ما تم تحميله داخل الحاوية. و ما لم يتم االتفاق على عكس ذلك بين الم
مطالبات يجب تدعيمها من خالل شهادات يتم إصدارها من قبل وكيل الشحن الخاص بالبائع موضحا أرقام 
التسلسل و األختام الخاصة بالحاوية و مؤكدا بأن األختام لم يتم العبث بهم. و لكن في حالة الشحنات التي تتم 

عندما يتم كسر األختام و أو "من المستودع إلى المستودع"  "من الرصيف إلى المستودع" تنقالتعلى أساس 
بمعرفة مصلحة الجمارك أو أي سلطات أخرى داخل ميناء الوصول، ففي هذه الحالة يتم إعادة األختام مرة 

 .كال من األختام األصلية واألختام الجديدة أرقاميتم اإلبالغ وكيل الشحن الخاص بالشاحن بو أخرى على الحاوية 
 يقة الدفع :طر  10

 الدفع عن طريق اعتماد مستندي: فإن االعتماد المستندي يجب أن يصرح بقبول بوالص الشحن التبادلية. .أ 
 ملزم بالدفع مقابل بوالص الشحن التبادلية. المشتريالدفع مقابل المستندات عند االطالع: يعني أن  .ب 
يصة الشحن عند وصول المركب إلى ملزم بالدفع مقابل بول المشتريالدفع عند الوصول: فهذا يعني أن  .ج 

 الجهة المحددة في بوليصة الشحن.
ولكن في حالة أن الحاويات قد تم شحنها بواسطة السفن ذات حواجز البضاعة الصب أو أي وسائل نقل أخرى 
فإن الدفع سوف يتم عند وصول السفن ذات حواجز البضاعة الصب أو أي وسائل نقل أخرى إلى الجهة المحددة 

 .(العقد) تفاقفي اال
و في حالة أن تكون ترتيبات الشحن على عاتق البائع، فإذا لم يتم تحميل أي حاوية على ظهر السفينة التي تم 

الحق في مطالبة البائع باسترداد الفائدة المستحقة حتى تاريخ الوصول  للمشتريتحديدها في بوليصة الشحن، فإن 
 المشتريلعمل بهذا الشرط إذا كان الشحن بواسطة سفينة حاويات مطلب ، ولكن ال يتم ا(الحاويات) الفعلي للحاوية

 بعد أن تم التعاقد بين الطرفين.
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 )1ملحق (

 تحديد مسؤولية التكلفة واألداء
 من المستودع إلى المستودع

 
 ظهر على البضاعة تسليم

 )فوب( السفينة
 السفينة بجوار البضاعة تسليم

 )فاس(
 التكلفة يشمل السعر

 ) سيف( والشحن مينوالتأ
 التكلفة يشمل السعر

 ) اف سي( والشحن

 عاتق على المسؤولية تقع عاتق على المسؤولية تقع عاتق على المسؤولية تقع 
 على المسؤولية تقع

 عاتق

 األداء التكلفة األداء التكلفة األداء التكلفة األداء التكلفة 

 الحاويات نقل )1
 إلى الفارغة

 التعبئة نقطة
 الناقل البائع الناقل البائع الناقل المشتري الناقل المشتري

 البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع الحاويات تعبئة )2

 الحاوية نقل )3
 إلى المعبئة

 التحميل نقطة
 أو القطار على

 المركب

 الناقل البائع الناقل البائع الناقل المشتري الناقل المشتري

 الشحن أجور في ةمشمول الرفع رسوم )4

 الناقل البائع الناقل البائع الناقل المشتري الناقل المشتري الشحن أجور )5

 حاجز إلى الرفع )6
 السفينة

 الشحن أجور في مشمولة

 التخليص أجور )7
 الجمركي
 بعد والتحميل

 السفينة حاجز

 الناقل المشتري الناقل المشتري الناقل المشتري الناقل المشتري

 إلى الحاوية نقل )8
 الوصول جهة

 الناقل المشتري الناقل المشتري الناقل المشتري الناقل المشتري

 المشتري المشتري المشتري المشتري المشتري الشحنة تنزيل )9
المشتر 
 ي

 المشتري المشتري
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 من المستودع إلى الرصيف

 
 ظهر على البضاعة تسليم

 )فوب( السفينة
 بجوار البضاعة تسليم

 )فاس( السفينة
 التكلفة يشمل السعر

 ) سيف( والشحن والتأمين
 التكلفة يشمل السعر

 ) اف سي( والشحن

 عاتق على المسؤولية تقع عاتق على المسؤولية تقع عاتق على المسؤولية تقع 
 على المسؤولية تقع

 عاتق

 األداء التكلفة األداء التكلفة األداء التكلفة األداء التكلفة 

 الحاويات نقل )1
 إلى الفارغة

 تعبئةال نقطة
 الناقل البائع الناقل البائع الناقل المشتري الناقل المشتري

 البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع الحاويات تعبئة )2

 الحاوية نقل )3
 إلى المعبئة

 التحميل نقطة
 أو القطار على

 المركب

 الناقل البائع الناقل البائع الناقل المشتري الناقل المشتري

 الشحن أجور في مشمولة الرفع ومرس )4

 الناقل البائع الناقل البائع الناقل المشتري الناقل المشتري الشحن أجور )5

 إلى الرفع )6
 السفينة حاجز

 الشحن أجور في مشمولة

 التخليص أجور )7
 الجمركي
 بعد والتحميل

 السفينة حاجز

 الناقل المشتري الناقل المشتري الناقل المشتري الناقل المشتري

 عند تنزيلال )8
 الوصول نقطة

 محطة أو
 الحاويات شحن

 رقم مالحظة
1 

 رقم مالحظة الناقل
1 

 الناقل 1 رقم مالحظة الناقل
 مالحظة

 1 رقم
 الناقل

 إلى القطن نقل )9
 أو المستودع

  المحلج
 المشتري المشتري المشتري المشتري المشتري

المشتر 
 ي

 المشتري
المشتر 
 ي

 في أجور الشحن. بخالف ذلك فإن المشتري يتحمل التكاليف. تكون مشمولة ما عادة: 1مالحظة رقم 
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 من الرصيف إلى الرصيف

 
 ظهر على البضاعة تسليم

 )فوب( السفينة
 بجوار البضاعة تسليم

 )فاس( السفينة
 التكلفة يشمل السعر

 ) سيف( والشحن والتأمين
 التكلفة يشمل السعر

 ) اف سي( والشحن

 عاتق على المسؤولية تقع عاتق على المسؤولية تقع عاتق على المسؤولية تقع 
 على المسؤولية تقع

 عاتق

 األداء التكلفة األداء التكلفة األداء التكلفة األداء التكلفة 

 إلى القطن نقل )1
 الشحن نقطة

 محطة أو
 الحاويات شحن

 البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع

 مرق مالحظة الحاويات تعبئة )2
1 

 رقم مالحظة الناقل
1 

 الناقل
 مالحظة

 1 رقم
 الناقل

 مالحظة
 1 رقم

 الناقل

 الشحن أجور في مشمولة الرفع أجور )3

 الناقل البائع الناقل البائع الناقل المشتري الناقل المشتري الشحن أجور )4

 إلى الرفع أجور )5
 السفينة حاجز

 الشحن أجور في مشمولة

 التخليص أجور )6
 الجمركي
 عدب والتحميل

 السفينة حاجز

 الناقل المشتري الناقل المشتري الناقل المشتري الناقل المشتري

 عند التنزيل )7
 الوصول نقطة

 محطة أو
  الحاويات شحن

 رقم مالحظة
1 

 رقم مالحظة الناقل
1 

 الناقل 1 رقم ملحوظة الناقل
 مالحظة

 1 رقم
 الناقل

 إلى القطن نقل )8
 أو المستودع

  المحلج
 المشتري المشتري مشتريال المشتري المشتري

المشتر 
 ي

 المشتري
المشتر 
 ي

 مشمولة في أجور الشحن. بخالف ذلك فإن البائع ما تكون: أجور التعبئة و التنزيل تكون عادة 1مالحظة رقم 
 يتحمل تكاليف التعبئة والمشتري يتحمل تكاليف التنزيل.
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 من الرصيف إلى المستودع

 
 ظهر على البضاعة تسليم

 )فوب( السفينة
 بجوار البضاعة تسليم

 )فاس( السفينة
 التكلفة يشمل السعر

 ) سيف( والشحن والتأمين
 التكلفة يشمل السعر

 ) اف سي( والشحن

 عاتق على المسؤولية تقع عاتق على المسؤولية تقع عاتق على المسؤولية تقع 
 على المسؤولية تقع

 عاتق

 األداء التكلفة ءاألدا التكلفة األداء التكلفة األداء التكلفة 

 إلى القطن نقل )1
 أو الشحن نقطة

 شحن محطة
 الحاويات

 البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع

 رقم مالحظة الحاويات تعبئة )2
1 

 رقم مالحظة الناقل
1 

 الناقل
 مالحظة

 1 رقم
 الناقل

 مالحظة
 1 رقم

 الناقل

 الشحن أجور في مشمولة الرفع أجور )3

 الناقل البائع الناقل البائع الناقل المشتري الناقل المشتري لشحنا أجور )4

 إلى الرفع أجور )5
 السفينة حاجز

 الشحن أجور في مشمولة

 التخليص أجور )6
 و الجمركي
 حاجز بعد التحميل
 السفينة

 الناقل المشتري الناقل المشتري الناقل المشتري الناقل المشتري

 إلى الحاوية نقل )7
 الوصول نقطة

 الناقل المشتري الناقل المشتري الناقل المشتري الناقل ريالمشت

 المشتري المشتري المشتري المشتري المشتري  التنزيل )8
المشتر 
 ي

 المشتري المشتري

 مشمولة في أجور الشحن. بخالف ذلك فإن البائع يتحمل التكاليف. ما تكونتكون عادة  :1مالحظة رقم 
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 يمـــبالتحك ةـــلقــــعـــالمت اللوائح
 

 وال يمكن تغييرها أو تبديلها من قبل األطراف. ا اإلتحادشروط إلزامية لهذهي  اللوائح
 

 اللوائح لهذه طبقا تحكيم إجراء ويشترط يتضمن عقد بأي تعلقي أو عنينشأ  نزاع أي إحالة يجب
 حسبما( النوعي ستئنافاال لجنة أو فنيال ستئنافالا لجنة وأ حكم وأ نو محكميقوم  أن على .للتحكيم
 .التالية للوائح طبقا أمامهم المعروضة األمور كلبتحديد  )الحال يقتضيه

 

 ةــــــدمـــــــــــمق
 300رقم الئحةال

 :يتم عقد التحكيم بواحدة من الطريقتين التالي بيانهما -1
لنوعية األقطان لفحص اليدوي التحكيم النوعي ويتعامل مع المنازعات الناشئة عن ا •

أدوات الفحص. والتي يمكن تحديدها فقط عن طريق  ونوعية الخصائص أو كليهما
 ستئنافاالوضيح طريقة وقد تم ت على التحكيم النوعيوتنطبق اللوائح بصفة خاصة 

  في ما يلي.
مع كافة المنازعات األخرى. وتنطبق اللوائح بصفة خاصة التحكيم الفني ويتعامل  •

 في ما يلي. ستئنافاالطريقة ى التحكيم الفني وقد تم توضيح عل
لعام  التحكيم بقانون الملزمة النصوصو  القانون الخاص بإنجلترا وويلز تطبيق ينبغي -2

 تطبيق ويجب. اللوائح لهذه طبقا كالهما أو استئناف أو تحكيم كل على) القانون( 1996
 مع تتعارض أو البنود تلك من تعديله يتم قد ما عدا فيما القانون بهذا الملزمة غير الشروط

 .اللوائح تلك
 .ذلك خالف إقرار أو تحديد أخرى جهة ألي يمكن وال انجلترا التحكيم وقائع ومقر-3
 بصرف النظر عن مكان الخاص بإنجلترا وويلز للقانون طبقا المنازعات تسوية ويجب -4

 .العقد بأطراف الخاص المشروع مكان وأاإلقامة مكان أو  المختار المقر
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 يحظر أدناه، 6للفقرة  طبقاو  ، فإنهللوائح طبقا التحكيم على األطراف موافقة حالة وفى -5
 طبقا أو تنفيذه يجب ما إلتمام أخرى سلطة أي لدينا يكن لم ما محكمة أي استخدام عليهم

 .وويلز انجلترا في للمحاكم التقدم عليهم يجب الحالة تلك وفى للقانون
 تهالمطالب ضمان على للحصول مكان أي في محكمة يأل التقدم طرف ألي مكنوي -6

 .استئناف أو تحكيم أي إجراء خالل
 رقم الالئحة بنود تنفيذل نتيجةك تحكيم عملية في الشروع من طرف أي منع حالة وفى -7

.القضائي البت تقبل محكمة ألي التقدم فإن بإمكانه 1-328 رقم الالئحة أو 302-3
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 خطاراتاإل
 301 الالئحة

 مستندات أو أي شكل آخر من أشكال االتصاالت من خالل:يجوز إرسال أي إخطارات أو  -1
 للمقر الرئيسي للعمل أو المكتب المسجل لطرف؛ وتوجيهها آلخر عنوان  •
 .تمدأو أي نقل دولي معفوع مقدمًا مدإرسالها بالبريد ال •

فليس من المرجح وصولها خالل طريق البريد،  إذا ما اعتبرنا أن االتصاالت، إن تمت عن -2 
 .مدناقل دولي معت(أسبوع)، عندئذ يتم إرسالها عن طريق سبعة أيام  تقل عن هتمديد

ريق الفاكس شكل آخر من أشكال االتصاالت عن طيجوز إرسال اإلخطارات والمستندات وأي  -3 
 يل التسليم واالستالم.أو البريد االلكتروني، وفي أي الحالتين يتعين الحصول على دل

ما، يتعين  ئه أو دفعه لنا بحلول تاريخ محدد أو خالل فترةإذا ما كان هناك شيء يتعين إعطا -4 
ما كان التسليم باليد، من آخر يوم من أيام االستحقاق. وٕاذا  23:59وصول ذلك الشيء قبل الساعة 

مصرفي أو ما موال بواسطة شيك تعين أن يتم ذلك خالل ساعات عمل المكتب. وٕاذا ما تم دفع األ
التاريخ الذي قمنا فيه ، فإننا سنعتبر أن الدفع لم يتم في ستحق لنامشابه ورفض البنك صرف المبلغ ال

 باستالمه.
اليوم الذي بوجوب عمل شيء ما في فترة محددة، فإن الفترة تبدأ من  إذا ما قمنا بإعطاء إخطار -5 

 . وتمضي أيام السماح بصورة متواصلة.ليمه فيهيعتبر أن اإلخطار المعني قد تم تس
) أدناه، فإن كافة اإلخطارات 7الفقرة (وألغراض اللوائح المتعلقة بالتحكيم الفني ودائمًا طبقًا  -6 

 تم استالمها:، يتعين اعتبارها قد والمستندات وأي شكل من أشكال االتصاالت
خالل يومين وان داخل المملكة المتحدة للعنمقدمًا  المدفوعإذا ما أرسلت بالبريد الممتاز  •

 عمل، و
من وٕالى عنوان خارج المملكة المتحدة أو كالهما،  مسبقاً  المدفوعإذا ما أرسلت بالبريد  •

 تقويمية.خالل عشرة أيام 
ما لم اتصال ما، فال يعتبر أنه قد أرسل ) أعاله على 2إذا ما انطبقت الشروط الخاصة بالفقرة ( -7

من قبل ذلك الناقل ، وفي هذه الحالة يتم اعتباره عند توصيله معتمددولي  يرسل بواسطة ناقل
 إيصال تأكيد التسليم الذي يقدمه ذلك الناقل.كما يثبت ذلك من خالل 
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 التحكيم الفني
 

 التحكيم بدء
 302 رقم الالئحة

 مكتوب ببطل موافاتنا("المحتكم")  اللوائح لهذه طبقا التحكيم بدء في يرغب طرف أي على ويجب-1
 .الطلب هذا من بنسخة) "ضده المحتكم"(  اآلخر الطرف نوافى وسوف") الطلب(" التحكيم إلجراء

 :إرسال المحتكم على أيضا يتعين الطلب، إرسال وعند -2
 المحتكمالخاص ب فاكسالو  هاتفال ورقم االلكتروني البريد عنوان بما في ذلك عنوانالو  االسم •

 .ضده
 ؛ أوع من قبل الطرفينأ) نسخة من العقد الموق •
 متضمنة في العقد؛موقعة من كال الطرفين إن لم تكن  التحكيم نص من مكتوبة نسخةب)   

  أو
 ،أي أدلة أخرى داعمةج) نسخة من العقد مع   
 من المعتمد الوحيد المحكم اسم الضرورة اقتضت ما إذا أو منهم لكل المعين المحكم اسم •

 ،الطرفين
 النظام.طبقًا للملحق ج من كتاب ة عند استحقاقه الرسم الخاص باالستمار  •

. اإلتحاد من النزاع أطراف من طرف أي طرد أو وقف حالة في التحكيم إجراءات رفض ويمكنا -3
 وقت المنفذة غير األحكام قائمة ضمن األطراف أحد اسم ورود حالة في التحكيم رفض أيضا ويمكن
 للمادة طبقا األطراف أحد على التحكيم خدمات فضر  عقوبةفرضت  أو النزاع موضوع العقد تحرير

  .418 الالئحة أو 27

 هيئة التحكيم
  303 رقم الالئحة

مشكلة التي تقرر وقوعها تحت طائلة هذه اللوائح من قبل هيئة تحكيم نظر المنازعات يتم 
مشكلة من محكم واحد والذي، ألغراض من ثالثة محكمين أو، في حال موافقة الطرفان، 

ويقوم كل طرف بتعيين محكم واحد وسنقوم من جهتنا . مؤهالً ًا رئيساللوائح، سيعتبر هذه 
وتعمل هيئة التحكيم على التأكد من  بتعيين المحكم الثالث الذي سيتولى رئاسة هيئة التحكيم.
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لكل طرف الحق في االستماع إليه وٕاعطائه معاملة الطرفين بنزاهة وعلى قدم المساواة وأن 
الرئيس. وتقوم الهيئة بالمضي دعواه كما يوجه بذلك ضمن توجيهات دلة لعرض الفرصة العا

 النزاع.برؤية نحو اإلسراع في حل في اإلجراءات 

 تعيين المحكمين
  304 رقم الالئحة
 المحتكم ضدهم من نطلب سوف ، 302 رقم لالئحة طبقا مقدم طلب يأل استالمنا فور -1

 وٕاخطارنا) أسبوعين( يوماً  14 خالل منفرد كممح تعيين على الموافقة أو محكمهم تعيين
 خالل محكم تعيين في إخفاق المحتكم ضدهم حالة وفى. محكمهم باسم المحتكمالطرف و 

 .باسمه األطراف وٕاخطار محكم بتعيين سنقوم الزمني، التوقيت هذا
 أسبوع( أيام سبعة خالل وذلك للهيئة رئيس بمثابة سيكون والذي ثالث محكم نعين سوف-2

 .المحتكم ضدهم طريق عن أو بمعرفتنا تعيينه تم سواء الثاني المحكم تعيين من) حدوا
 .اإلدارةمن قبل  همحيرشالذين يتم ت المحكمين بين من الرئيس اختيار وسيتم

 .المحكمة من جزءا شكلي لن الذيو  التدريب ألغراض مراقب عينن قد-3
 أن ويجب تعيينهم، وقتتحادنا إ في من بين األعضاء الفرديين المحكمين يكون أن ويجب-4

 قبولهم قبل آلخر وقت من اإلدارة يحددها التي بالمعايير للوفاء مؤهلين المحكمين يكون
 .التعيينات تلك

 يعد لم إذا أو للعمل رفضه أو محكم أي استقالة أو لوقف نظرا منصب أي خلو حالة في-5
 طبقا الوظيفة لكت شغل يجب مهامه، تنفيذ على قادر غير أو مناسب بشكل مؤهال

 .أعاله) 1( الفقرة في الموضح لألسلوب
 أمام محكم أي يلتزم أن يجب) بمعرفتنا أو طرف أي جانب من سواء( التعيين وبقبول-6

 .والمواد للوائح طبقا بالعمل اإلتحاد
 :حالة في-7

 .بذلك تكليفها من) أسبوعين( يوماً  14 خالل محكم تعيين من شركة أي إخفاق •
 من) أسبوعين( يوماً  14 خالل محكم استبدال ي الموافقة علىف شركة أي إخفاق •

 .تعيين أي على فعلى اعتراض أي توجيه
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 لم التي الشركة عن نيابة محكم تعيين اإلتحاد رئيس من الطلب األخرى للشركة يمكن
 .المسموح الوقت خالل محكم أي استبدال على الموافقة أو لها محكم تعيين من تتمكن

 للشركة مقبول محكم تعيين في الشركة تأخرت وٕاذا.الرئيس لعناية خطاراً إ اإلتحاد عطىي-8
 يتصرف أن للرئيس ،يمكن اإلخطار هذا تاريخ من) أسبوعين( يوماً  14 خالل األولى

 .بمعرفته
يتعين  ،أو مراقب تحكيمال بهيئة عضو أي أو محكم ألي اعتراض شركة أي توجيه حالة وفى-9

المعني.  التعيين إخطار صدور واحد) منأيام (أسبوع سبعة عليها القيام بذلك خالل 
على التعيين  ضويصلح االعتراأي ويكون مصحوبًا بأسباب االعتراض. وينبغي أن يتم 

 ينتج.فقط في حال تقرير الرئيس للظلم الفادح الذي قد 
 مدى تقرير الرئيس على ،يجب اقتراح أي سحب أو تفعيل عدم حالة وفى -10

 .صالحيته
 اعتراض، أي لتقديم المعتادة الزمنية الحدود انتهاء بعد جديد دليل ورظه حالة وفى -11

 .به األخذ أو فيه النظر إمكانية مدى تقرير الرئيس وعلى تقديمه، يمكن
 لدى ستئنافاال يمكنها الرئيس، قرار أو نية علىشركة  أي موافقة عدم حالة وفى -12

 لمجلس اإلدارة ويمكن. رئيسال بقرار إخطارهم من) أسبوعين( يوماً  14 خالل اإلدارة
 .أعاله) 7( و) 6( الفقرتين في للرئيس المفوضة السلطات استخدام

 محكمين تعيين عدم للرئيس يمكن المصالح، بين تضارب حدوث إمكانية حالة وفى -13
 نفس الرئيس بأعمال القائم أو الرئيس نائب لدى يصبح الحالة، تلك وفى. اللوائح لهذه طبقا

 .للرئيس المفوضة تلك مثل للتعيين السلطات
 

استئناف لجنة عضو أو محكم أي سلطة إلغاء  
 

  305 رقم الالئحة
من  أي جانب من سلطته إلغاء يمكن ال ،استئناف لجنة عضو أو محكم أي تعيين فور -1

 .مجتمعتين الشركتين موافقة بدون الشركتين
 ال ،حاد الدولي لألقطاناإلت في كعضو استئناف لجنة عضو أو محكم أي عمل انتهى وٕاذا -2

 .مجلس اإلدارة على ذلك يوافق لم ما فيها تعيينه تم التي بصفته العمل في االستمرار يمكنه
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 :بديل يعين وأن تعيين أي إلغاء للرئيس يمكن -3
 ؛ذلك تنفيذه لعدم نظرا فادح ظلم وقع إذا
 :التالية الظروف في ذلك شركة أي طلبت إذا

 )ا( 304 رقم لالئحة طبقا اعتراض تقديم •
 .العمل على قدرته عدم أو رفضه أو محكم أي وفاة •
 تسلمه من) أسابيع ثمانية( يوماً  56 خالل تحكيم قرار وحيد محكم إصدار عدم •

 أو، األطراف، من النهائية المكاتبات
 تسلم من) أسابيع ثمانية( يوماً  56 خالل تحكيم قرار المحكمة إصدار عدم •

 رافاألط من النهائية المكاتبات
 يمكن الرئيس، نية على شركة أي موافقة عدم حالة وفى الرئيس، بنية إخطاراً  اإلتحاد عطىي -4

 تقديم من) أسبوعين( يوماً  14 خالل ذلك إتمام يجب ولكن اإلدارة مجلس لدى ستئنافاال للشركة
 .للرئيس الممنوحة السلطات نفس استخداملمجلس اإلدارة  ويمكن. اإلخطار

 إلبطال سلطة أية أعاله (3) رقم الفرعية الفقرة في إليها المشار الزمنية اتلإلطار  وليس -5
 أمر أي أو تساؤالت أية على للرد مواتية فرصة طرف كل لمنح للقانون طبقا المحكمين واجب

 النهائية المكاتبات إرسال من االنتهاء بعد التحكيم محكمة من
 
 

 هيئة التحكيم سلطة
 306رقم  الالئحة

يجوز لهيئة التحكيم الحكم بمقتضى  ،ةالقضائي الوالية أو بالسلطة المتعلقة القانون بمواد اللاإلخ دون
 واألمور اللجنة، تشكيل مالئمة مدىوما  سارية، تحكيم اتفاقية يوجد هل بمعنىسلطتها القضائية 

 .التحكيم التفاقية طبقا للتحكيم المقدمة

 التحكيم انعقاد
 307 رقم الالئحة

 أن: المحكمين زمالئه استشارة بعد ،هيئة التحكيم يسرئ على يجب -1
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 ة التحكيم الوالية لنظر الدعوى؛ ويقرر ما إذا كان لهيئ •
 ،وتقرير كافة األمور اإلجرائية والثبوتية •

 .أمر أي على الموافقة في األطراف لحق طبقا وذلك 
 خالل من اسبامن ذلك كان كلما للتحكيم الفوري التقدم من التأكد الهيئة رئيس على يجب -2

 .األوامر توجيه
 .بذلك األطراف سنوافى لإلجراءات، زمنياً  جدوالً  الرئيس تحديد وفور -3
 وسريع مناسب بشكل اإلجراءات لإلسراع في الالزمة األشياء كافة تنفيذ األطراف وواجب -4

 .اإلجرائية والثبوتية األمور بخصوص المحكمة من توجيه أودون تأجيل  أمر بأي االلتزام ومنها
 سلطة للهيئة يكون أن يجب ،للهيئة إجرائي أمر بأي االلتزام في طرف أي فشل حالة وفى -5

 .تحكيم قرار وٕاصدار التحكيم أعمال مباشرة
 بينهم ومن المحكمين أغلبية أو كل من تحكيم أحكام أو أوامر أو قرارات أي اتخاذ يجب -6

 .أغلبية أو إجماع وجود عدم حالة في تحكيم قرار أو أمر أو قرار أي في الرئيس برأي ويؤخذ الرئيس
 تقديم حالة وفى. االنجليزية باللغة والمستندات) االتفاقات(والعقود البيانات كافة تقديم ويجب -7

 توجيهاً  المحكمة تعطى لم ما االنجليزية باللغة معتمدة ترجمة تقديم يجب أجنبية بلغة مستند أي
 .ذلك خالف

 ل أي مكاتب محاماة أو محامين مستقلين.من قب بالمرافعات المباشرةلن نقبل  -8

 االستماع جلسات
 308رقم  الالئحة

 كتابة ذلك بطلب يتقدما أن عليهما استماع جلسة عقد الطرفين كال أو طرف أي طلب ما إذا -1
 الشأن هذا في وقرارها. أسباب إبداء دون الطلب رفض أو الموافقة هيئةلل ويمكن. التحكيم لهيئة
 وموعد تاريخ تحديد الهيئة لرئيس يمكن ،المحكمين زمالئه استشارة وبعد الطلب،فإذا تم قبل  .نهائي
 .االستماع أثناء اإلتباع ةالواجب اتواإلجراء الجلسة ومكان

 توجيهات إعطاء المحكمين، زمالئه استشارة وبعد الهيئة لرئيس يمكن االستماع، جلسة وقبل -2
 المثال سبيل على ويشمل ذلك، التحكيم في ةاإلجرائي الخطوات لكل مناسب زمني بجدول تفصيلية

 :يلي ما ،الحصر وليس
 . عنه بالنيابة أو طرف أي من مسبقة مذكرات أية •
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 الشهود فحص •
 المستندات عن اإلفصاح •
 أقوال ومضاهاة وبحث االستماع جلسات طولل زمنية دحدو  فرض الهيئة لرئيس ويمكن -3

 الشهود
 يمثلهم ال ولكن اإلتحاد في فردي عضو أي أو ملديه العاملين أحد األطراف يمثل أن ويمكن -4

لألطراف  ويمكن. قانونياً  مؤهل محام أي أو العليا القضائية الهيئات لدى محامى أو عام محامى أي
 للطرف المشورة تقديم القانوني الممثل لهذا ويمكن. استماع جلسة أي في قانوني ممثلاصطحاب 

 .المحكمة في المرافعة دون

 الفني التحكيم رة عنالصاد حكاماأل
  309رقم  الئحةال
 هيئة أعضاءالرسمية وموقعًا من قبل كافة  نماذجناأن يكون الحكم مكتوبًا على  يجب -1

 القرار اتخاذ لمالبسات الكافية األسباب فيه وموضحا حسب الحالة أو المحكم المنفرد التحكيم
 الرئيس ويكون .بالموافقة مالحك صدر أو ذلك خالف على األطراف يوافق لم ما عنها الصادر
 .المحكمة من مؤهل لعضو المسؤولية هذه تفوض أن يمكن ولكن الحكم صياغة عن مسؤوال

 بإخطار موافاتنا وتاريخ انجلترا هو التحكيم مقر أن على حكم أي ينص أن ويجب -2
 .ستئنافاال
 بغض اانجلتر  من صادرة كانت لو كما تعامل سوف للوائحنا طبقا الصادرة األحكام وكل -3

 .النزاع محل الشركات إلى الحكم تسليم أو إرسال أو توقيع أو األمور تحديد مكان عن النظر
 طبقا الموضوع األتعاب مستوى ونطبق الحكم تاريخ في مكاتبنا في حكم كل بختم سنقوم -4

 .للوائحنا
 .بنا الخاص الخاتم وضع حالة في إال وملزما نافذا يصبح ال حكم أي -5
  .بذلك المعنيين األطراف كل سنوافى بنا، لخاصا الخاتم وضع وبعد -6
 متبقية ومصروفات وتكاليف رسوم أية أو الخاتم رسم سداد فور الحكم وينشر -7
 طبقا األطراف لكل إخطاره تاريخ من) أسابيع أربعة( يوما 28 خالل بالحكم االلتزام يجب -8

 أعاله )6( لالئحة
 .تحكيم حكم كل من بنسخة اإلتحاد تحتفظ  -9
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 التحكيم الصادرة عن ماحكاأل على الفوائد
 310رقم  الالئحة

 التواريخ تلك من اعتبارا مركبة أو بسيطة فائدة فرض الفني ستئنافاال ولجنة التحكيم لهيئة يمكن
 .القضية لعدالة مستوفية تراها أسعار وبأية

 ةــــــــيـــــالفن ونـــــــعـــالط
 311 رقم الالئحة

 خالل استئنافأن يتقدم لنا ب يمكنه ،هيئة التحكيمل حكم على طرف أي موافقة عدم حالة في -1
 . ستئنافاال يوافينا بإخطار أن على بالحكم المحددة الفترة

 أية مقابل لدينا مالية مبالغ إيداع من الطاعن طلبال يمكننا ،ستئنافاال خطارإل ناتسلم وفور -2
 في األتعاب سداد عدم حالة وفى.  ستئنافاال عن ناجمة أو متعلقة مصروفات أو تكاليف أو أتعاب
 . ستئنافاال رفض يتم المحددة، المدة

 في المحددة الزمنية المدة تمديد تعيينها، حالة في ستئنافاال لجنة أو ،لمجلس اإلدارة ويمكن -3
 ويمكن. األحوال كافة في عليها وقع ظلم أي إثبات المعنية الشركة استطاعت ما إذا أعاله (2) الفقرة
 طلب يقدم أن ويجب. المدة تلك تمديد رفض حالة في بين ظلم وقوع إثبات حالة في مدةال تلك منح

 .الطلب رفض حالة في البين الظلم هذا وقوع أسباب به موضحا كتابة المدة تمديد

 
 الفني الطعن لجنة

 312 الالئحة
 ةلجن تعيين اإلدارة على يجب ضده، طعونالم ورد ستئنافدعواه باال الطاعن تقديم فور -1

 )ستئنافاال لجنة( فني استئناف
 لجنة أي في مشاركا يكون أو ستئنافاال حول قرار أي اتخاذ في مدير أي اشتراك يمكن ال -2

 .أمر وارد ذلك على اً بناء بين ظلم وقوع احتمال وٕاال فإن النزاع في كمحكم عمل ما إذا استئناف
 وٕاال فإن النزاع في كمحكم عمل إذا استئناف لجنة أي في عضو أي يعمل أن يمكن ال -3

 .أمر وارد ذلك على بناء بين ظلم وقوع احتمال
 يكون أن ويجب.تعيينهم عند أعضاء كانوا آخرين وأربعة رئيس استئناف لجنة أي تضم -4

 .آلخر وقت من اإلدارة يحددها التي للمعايير مؤهلين الفني ستئنافاال لجنة أعضاء
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 .التقنية االستئناف لجنة من جزءاً  يشكل لن الذي و التدريب ألغراض اً مراقب عينن قد و -5
 حضر إذا اللجنة اجتماعات في والتصويت الحضور استئناف لجنة في عضو ألي ويمكن -6

 .السابقة االجتماعات كل
 أو أعضاء وثالثة الرئيس النصاب يضم أن يجب ،ستئنافاال للجنة اجتماع أي وخالل -7

 استئناف لجنة مجلس اإلدارة عيني نصاب، وجود عدم حالة وفى. الرئيس رؤية حسب عضوين
 ذلك على األطراف موافقة حالة في اإلدارة بمعرفة الفترة هذه بنود تعديل يمكن ذلك، ومع. جديدة
 .كتابة

 أي أو الرئيس على االعتراض طرف ألي يمكن ،استئناف لجنة اإلدارة تعيين حالة وفى -8
 بأي يرفق أن ويجب. بأسمائهم فاتهموا من) أسبوع( أيام سبعة خالل ذلك يتم ولكن باللجنة عضو

 ظلم حدوث إمكانية حالة في تعيين أي على اعتراض أي ويسرى. لذلك الداعية األسباب اعتراض
 .لذلك نتيجة بين
 .بديل تحديد سرعة عليهم يجب ،اإلدارة مجلس اعتراض حالة وفى -9

 بتقديم ماحالس ستئنافاال للجنة ويمكن النزاع لعرض جديدة جلسة عقد استئناف أي ويضم -10
 كل يغطى جديد حكم وٕاصدار األولى المحكمة حكم إلغاء أو تعديل أو تأكيد لها ويحق. جديد دليل

 .النزاع جوانب
 يمكن الجانبين، أصوات تساوى حالة وفى. بسيطة بأغلبية اآلراء ستئنافاال لجنة تقرر -11

 .الموضوع إلقرار أخرى مرة التصويت للرئيس
 

 

 الجدول الزمني للطعون
 313 ئحةالال 
 حكم في المحدد الوقت خالل به الخاص ستئنافاال إخطار تقديم الطاعن على يجب -1

 اإلتحاد تسلم من) أسابيع أربعة( يوما 28 خالل ستئنافاال تقديم وراء الدافع يعرض ثم التحكيم،
 .ستئنافاال إخطار

 من) أسابيع أربعة( يوماً  28 خالل ذلك يتم أن يجب للتعليق، ضده المطعون نية حالة وفي -2
 .المستأنف قضية من نسخة تسلم
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 يوماً  14 خالل ولكن نهائي تعليق تقديم للطاعن يمكن ضده، المطعون رد حالة وفى -3
 .ضده المطعون رد من نسخة تسلم من) أسبوعين(
 نسخة تسلم من) أسبوعين( يوماً  14 خالل ولكن نهائي تعليق تقديم ضده طعونللم ويمكن -4

 .المستأنف رد من
 المحددة، الزمنية المدة تمديد تعيينها، حالة في ستئنافاال لجنة أو ،مجلس اإلدارةل ويمكن -5

 وأن ذلك إن لم يتم يقع قد الذي الفادح ظلمال إثبات من المعنية تمكنت الشركة ما إذا فقط ولكن
مع  كتابة المدة تمديد طلب يقدم أن ويجب. الظروف كل في مناسب تمديد بأي الخاص الطلب
 .الطلب رفض حالة في البين الظلم هذا وقوع يةكيف توضيح

) أسبوع( أيام سبعة غايته موعد في التمديد طلبات تقديم يجب استثنائية، أسباب توجد لم وما -6
 .الزمنية التمديد انتهاء قبل
 ستئنافاال لجنة من قرارب أو الطرفينكال  موافقة حالة في ذكراتالم من المزيد تقديم ويمكن -7

 :ثم ومن: الرفض حالة في ينب ظلم وقوعب يقر
 تسلم من) أسبوعين( يوماً  14 خالل ذلك يتم ولكن التعليقات من المزيد تقديم للطاعن يمكن •

 .ضده طعونالم تعليقات من نسخة
) أسبوعين( يوماً  14 خالل ذلك يتم ولكن التعليقات من المزيد تقديم ضده للمطعون يمكن •

 .المستأنف تعليقات من نسخة تسلم من
 
 في ستئنافاال بسماع الخاصة الترتيبات عمل اإلتحاد على يجب الظروف، تقتضى لم وما -8

 .النهائية المكاتبات ستئنافاال لجنة تسلم من) أسابيع أربعة(  يوما 28 غايته موعد
 سوف لذا ،ستئنافباال متعلق موضوع أي في كتابة وذلك عنه ممثال تحديد طرف ألي يحق -9

 .فقط عليهم اتصاالتنا تقتصر
 :عن طريق لنا ستئنافاال مواد كل تقديم يجب -10
 أو النزاع، محل الشركة •
 معينين كممثلين العاملون األفراد أعضاؤنا •

 .مستقلين محامين أو مكاتب محاماة أي من بالمرافعات المباشرة نقبل ولن -11
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 التحكيم الفني للدعاوى الصغيرة
 دوالر أمريكي أو أقل) 25,000( للمنازعات بقيمة 

  314م الالئحة رق

مقتصرة على كافة التي يتم النظر فيها وفقًا لهذه اللوائح  المنازعاتينبغي أن تكون  -1
دوالر أمريكي (خمسة وعشرون ألف دوالر  25,000المتعلقة بقيم ال تتجاوز المنازعات 

وعلى لم يتم أو لن يتم تنفيذها ) ولكن مع استبعاد تلك المنازعات الخاصة بأي عقود أمريكي
 إغالقها بموجب إخطار منا للبائع بموجب أحكامنا السارية في تاريخ العقد. أن يتم

ينبغي على المحكم المنفرد االستماع لتلك المنازعات. المعين من قبلنا  يتولى المحكم  -2
قد أعطي فرصة عادلة من أن الطرفان تتم معاملتهما على قدم المساواة وأن كل طرف التأكد 

حل النزاع. كم المنفرد بمباشرة اإلجراءات بنظرة نحو اإلسراع في يقوم المح لعرض دعواه.
 والمحكم المنفرد وتسليمها للطرف اآلخر.بين الطرفين  تويتعين نسخ كافة االتصاال

خارج  للمذكرات من كال الطرفين، أن الموضوعإذا ما قرر المحكم المنفرد، عقب تلقيه  -3
ألن يقرر فيه محكم منفرد، يقوم  بالغ التعقيد عن نطاق إجراءات الدعاوى الصغيرة أو أنه

 ولهما الحق في طلب جلسات تحكيم كاملة لحل النزاع.بإبالغ الطرفين بذلك 
وينبغي ما لم يعترض على ذلك أحد الطرفين. وسيعمل المحكم المنفرد كرئيس لهيئة التحكيم 

من استالمه إلخطار  أي اعتراض مكتوبًا وأن يقدم خالل سبعة أيام (أسبوع واحد)أن يكون 
على التعيين  االعتراض. ويسري االعتراضبأسباب  وأن يكون مصحوباً بشأن هذا التعيين 

ذلك. ويقوم كل طرف بتعيين المحكم  ظلم فادح جراء قوعقرر الرئيس احتمال و  فقط في حال
من طلبنا منهم القيام بذلك. فإذا أخفق أي من يومًا (أسبوعان)  14الخاص بهم خالل 

وٕاخطار الطرفين المقررة سيقوم الرئيس بتعيين المحكم  المدةمحكم خالل طرفين في تعيين ال
 بهذا التعيين.

 ابتداء التحكيم
  315الالئحة رقم 
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("المحتكم") والذي يتعين أن يكون  لهذه اللوائح راغب في بدء التحكيم وفقاً  ،أي طرف -1
ه أن يرسل لنا بطلب كتابي للتحكيم وقت بداية التحكيم، عليفي  اإلتحادشركة عضوًا في 

 وسنقوم بنسخ الطلب وٕارساله للطرف اآلخر ("المحتكم ضده"). ("الطلب")
 وعند إرسال الطلب، يتعين أيضًا على المحتكم إرسال: -2

 عنوانه االلكتروني ورقم الفاكس.اسم وعنوان المحتكم ضده بما في ذلك  •
 أونسخة من العقد موقعة من كال الطرفين؛ أ) • 

 كال الطرفين إن لم يكن متضمنًا في العقد؛ أوب) نسخة من عقد التحكيم موقع من 
 نسخة من العقد وأي دليل مساند.ج) 
 دوالر أمريكي، 25,000والتي ينبغي أن ال تزيد عن تفاصيل قيمة الدعوى  •
 عليمات.رسم الطلب كما يوجبه كتاب الت •

. اإلتحاد من النزاع أطراف من طرف أي طرد وأ وقف حالة في التحكيم إجراءات رفض انويمكن -3
 وقت المنفذة غير األحكام قائمة ضمن األطراف أحد اسم ورود حالة في التحكيم رفض أيضا ويمكن
 للمادة طبقا األطراف أحد على التحكيم خدمات رفض عقوبةفرضت  أو النزاع موضوع العقد تحرير

 .418 الالئحة أو 27
 
 
 

 لمنفردتعيين المحكــــــــم ا
 316الالئحة رقم 

تسمية المحكم المنفرد خالل ب، سنقوم 315لالئحة رقم عقي استالم الطلب المقدم طبقًا  -1
 سبعة أيام (أسبوع واحد).

على أن يكون فرديًا في جمعيتنا عند تسميته. يتعين أن يكون المحكم المنفرد عضوًا  -2
من وقت آلخر قبل  اإلدارةضوعة من قبل للمعايير المو المحكم إضافة إلى ذلك مؤهًال وفقًا 

 أن يجوز له القبول بمثل هذه التسمية.
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أو استقالته أو رفضه العمل أو انتهاء حمله للمؤهالت  المنفردفي حالة وفاة المحكم  -3
 من قبل البديل المحكم الفردي تعيينأو عدم قدرته على القيام بوظيفته، يتم الضرورية 

 .الرئيس
يلزم المحكم ته على التعيين ( سواء عن طريق الطرفين أو من قبلنا) وبمجرد موافق -4

 ئح.بالعمل وفقًا للوا اإلتحادالمنفرد نفسه أمام 
المحكم المنفرد، يتعين عليه القيام  تعيينعلى  باعتراض أي من الطرفين تقدمإذا ما  -5

تعين أن يقدم أي وي. بذلك التعيينمن تلقيه إلخطار سبعة أيام (أسبوع واحد) بذلك خالل 
ويسري هذا االعتراض فقط إذا ما االعتراض. اعتراض كتابة وأن يكون مصحوبًا بأسباب 

يتعين وٕاذا ما تم تأييد هذا االعتراض، قرر الرئيس أن ظلمًا فادحا قد ينتج من جراء ذلك. 
 على الرئيس تعيين محكم منفرد بديل.

 يجوز، مني العادي لتقديم االعتراضانقضاء الحد الز إذا ما ظهرت أدلة جديدة بعد  -6
 إمكانية سماعه وما إذا كان ساريًا.وعلى الرئيس تقرير  التقدم باالعتراض

/ اإلدارةنية أو قرار الرئيس، يمكنه التقدم باستئناف لمجلس إذا لم يوافق طرف على  -7
الرئيس.  من تلقيه إلخطار بقراريومًا (أسبوعان)  14ولكن يتعين عليه القيام بذلك خالل 

) 5في الفقرة (استخدام أي من صالحيات الرئيس المنصوص عليها  اإلدارةويمكن لمجلس 
 ) أعاله.6والفقرة (

محكم إذا ما كان لدى الرئيس إي احتمال لتعارض في المصالح، فإنه لن يقوم بتعيين  -8
ام الرئيس من يقوم مقلنائب الرئيس أو ل يكونفردي بموجب هذه اللوائح. وفي هذه الحالة، 

 التعيين كما للرئيس.نفس سلطات 

 المنفردإلغــــــاء السلطات الممنوحة للمحكم 
  317الالئحة رقم 

 موافقةب إال الطرفينمن  أي جانب من سلطته إلغاء يمكن ال ،منفردمحكم  تعيين فور -1
 .على ذلك ينطرفين مجتمعال
 في االستمرار يمكنه ال الدولية، طنالق اإلتحاد في كعضو المنفردالمحكم  عمل انتهى وٕاذا-2

 .اإلدارة على ذلك مجلس يوافق لم ما فيها تعيينه تم التي بصفته العمل
 :بديل يعين وأن تعيين أي إلغاء للرئيس يمكن -3
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  ؛ أوفادح ظلم عو وقتسبب عدم تنفيذه في  إذا −
 :التالية الظروف في ذلك طرف أي طلب إذا −

 315 مرق لالئحة طبقا اعتراضب متقدإذا  •
 .العمل على قدرته عدم أو للعمل رفضه أو منفرد محكم أي وفاة •
 من) أسابيع ثمانية( يوماً  56 خالل تحكيم قرارل المنفرد محكمال إصدار عدم •

 .األطراف من النهائية المكاتبات تسلمه
فإن عليه تقديم  د تعيينه رئيسًا لهيئة التحكيم،بعد، رفض المحكم المنفرد للعمل في حال -4
  ) من تلقيه لإلخطار.خطار كتابي ويقوم الرئيس بتعيين بديل خالل سبعة أيام (أسبوع واحدإ

 الرئيس، نية على شركة أي موافقة عدم حالة وفى الرئيس، بنية إخطاراً  اإلتحاد تعطى -5
 من) أسبوعين( يوماً  14 خالل ذلك إتمام يجب ولكن اإلدارة لدى ستئنافاال للشركة يمكن
 .للرئيس الممنوحة السلطات نفس استخدام لمجلس اإلدارة ويمكن. راإلخطا تقديم

 إلبطال سلطة أية أعاله (3) رقم الفرعية الفقرة في إليها المشار الزمنية لإلطارات وليس6- 
 أمر أي أو تساؤالت أية على للرد مواتية فرصة طرف كل لمنح للقانون طبقا المحكمين واجب

 .النهائية المكاتبات إرسال من اءاالنته بعد المحكم المنفرد من
 
 
 
 

 واإليداعات لحساب رسوم تحكيم الدعاوى الصغيرة اإلتحادرسوم 
  318الالئحة رقم 

الوقت اإلجمالي الذي يحق للمحكم المنفرد فرض رسوم تقرر بالرجوع إلى  -1
ج ويكون طبقًا للرسوم المنصوص عليها في ملحق خصص بشكل معقول للتحكيم 

 ليمات.من كتاب التع
 أي حول قانونية استشارة على الحصول ضرورة إذا ما تبين للمحكم المنفرد -2

كما  لذلك القانونية األتعاب سداد األطراف على تعيني تحكيم، أي عن ناتج موضوع
 .كيمحهو موضح بحكم الت
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المحكم  على يجب ،321 رقم لالئحة طبقاللختم  يتحكيم حكم أي تقديم وعند -3
 ويطلب. ساعة كل معدالتها بها موضحا األتعاب كل :عن بفاتورة تناموافا المنفرد

 اإلدارة عليها وافقت شكل في زمني جدول تقديم المنفرد المحكم من
 السريع، البريد رسوم بها هي لمطالبةا المنفرد محكملل يحق النفقات الوحيدة التي -4
 .استرليني جنيه 50 اهأقص الى حدو 

 من) أسبوعين( يوما 14 خالل الطرفين لكال جدوًال زمنياً  الفنية األمانة تقدم -5
 .التحكيم حكم صدور

الجدول  اإلتحاد بتسلم مرهون للمحكم المنفرد والمصروفات األتعاب سداد -6
 الزمني.

 أتعابًا فورية للرسوم والمصروفات المنفرد المحكم يستحق طرحه، سبق لما وطبقا7- 
 حالة وفى ،357 رقم لالئحة طبقا راجعةم أية وعقب. التحكيم حكم صدور عقب
 يتصرف المعقول، حدود في مصروفات أية أو أتعاب أية أن اإلدارة مجلس تقرير

 .اإلدارة الصادر عن مجلس لقرارل طبقا المنفرد المحكم
 
 

 المحكم المنفرد سلطة
 319رقم  الالئحة

الحكم  للمحكم المنفرديجوز  ي،القضائ االختصاص أو بالسلطة المتعلقة القانون بمواد اإلخالل دون
 اللجنة، تشكيل مالئمة ىمدوما  سارية، تحكيم اتفاقية يوجد هل بمعنىبمقتضى سلطتها القضائية 

 .التحكيم التفاقية طبقا للتحكيم المقدمة واألمور

 في الدعاوى الصغيرة التحكيم انعقاد جلسات
 320 رقم الالئحة

 أساس األدلة الثبوتية فقط. ينبني العمل في الدعاوى الصغيرة على -1
 أن: المحكم المنفرد على يجب -2
 الوالية لنظر الدعوى؛ و لديهيقرر ما إذا كان  •
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 وتقرير كافة األمور اإلجرائية والثبوتية، •
 .أمر أي على الموافقة في األطراف لحق طبقا وذلك 

 من مناسبا لكذ كان كلما للتحكيم الفوري التقدم من التأكد المحكم المنفرد على يجب -3
 .األوامر توجيه خالل

 .بذلك الطرفين سنوافى لإلجراءات، زمنياً  جدوالً  الرئيس تحديد وفور -4
 مناسب بشكل القضائية الدعاوى لتسيير الالزمة األشياء كافة تنفيذ األطراف واجب -5

 األمور بخصوص المحكمة من توجيه أو أمر بأي تأجيل بدون االلتزام ومنها وسريع
 .ائية والثبوتيةاإلجر 

 مباشرة سلطة للهيئةف للمحكمة، إجرائي أمر بأي االلتزام في طرف أي فشل حالة في -6
 .تحكيم قرار وٕاصدار التحكيم أعمال

 حالة وفى. االنجليزية باللغةدلة الثبوتية واأل) االتفاقات(والعقود البيانات كافة تقديم يتعين -7
 تعطى لم ما االنجليزية باللغة ةمعتمد ترجمة تقديم يجب أجنبية بلغة مستند أي تقديم

 .ذلك خالف توجيهاً  المحكمة
 ن نقبل بالمرافعات المباشرة من قبل أي مكاتب محاماة أو محامين مستقلين.ل -8 

 الفني التحكيم الصادرة عن حكاماأل
 321رقم  الئحةال

 األسباب فيه اوموضحأن يكون الحكم مكتوبًا وموقعًا من قبل المحكم المنفرد  يجب -1
 صدر أو ذلك خالف على األطراف يوافق لم ما عنه الصادر القرار اتخاذ لمالبسات الكافية
 .تفاقباال الحكم

 بإخطار موافاتنا تاريخعلى و  انجلترا هو التحكيم مقر أن على حكم أي ينص أن ويجب -2
 .ستئنافاال
 بغض انجلترا من صادرة انتك لو كما تعامل سوف للوائحنا طبقا الصادرة األحكام وكل -3

 .النزاع محل الشركات إلى الحكم تسليم أو إرسال أو توقيع أو األمور تحديد مكان عن النظر
 طبقا الموضوع األتعاب مستوى ونطبق الحكم تاريخ في مكاتبنا في حكم كل بختم سنقوم -4

 .للوائحنا
 .بنا لخاصا الخاتم وضع حالة في إال وملزماً  نافذاً  يصبح ال حكم أي -5
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 .بذلك المعنيين األطراف كل سنوافى بنا، الخاص الخاتم وضع وبعد -6
 .متبقية ومصروفات وتكاليف رسوم أية أو الخاتم رسم سداد فور الحكم يعلنو  -7
 األطراف لكل إخطاره تاريخ من) أسابيع أربعة( يوما 28 خالل بالحكم االلتزام يجب -8

 .أعاله (6) رقم للفقرة طبقا
 .يتحكيم حكم كل من بنسخة اإلتحاد تفظحي -9

 الصادرة  ماحكاأل على الفوائد
 322رقم  الالئحة

 اعتبارا مركبة أو بسيطة فائدة فرض للدعاوى الصغيرة الفني ستئنافاال ولجنة للمحكم المنفرد يمكن
 .القضية لعدالة مستوفية تراها نسب وبأية التواريخ تلك من
 
 
 

 التكاليف
  323 الالئحة

 التقدير إلى ذلك يرجع ولكن الحدث يلي للتكاليف التطرق أن في العام المبدأ ليتمث
 ماب يختص في ما في الدعاوى الصغيرة ستئنافاال ولجنة للمحكم المنفرد الشخصي

 يجب ،لذلك وعند تقديرها .ستئنافأو اال التحكيم تكاليف نسبةمن  طرف كل يتحملهس
 بكل خاص بشكل االهتمام اوى الصغيرةى المحكم المنفرد أو لجنة طعون الدععل

 .المادية الظروف

 الفنية في الدعاوى الصغيرة الطعون
 324 رقم الالئحة

لذلك  يمكن ،المحكم المنفرد الصادر عن حكمال على طرف أي موافقة عدم حالة في -1
 . ستئنافاال إخطارب يوافينا أن على بالحكم المحددة الفترة خالل لنا استئناف تقديم الطرف
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 مقابل لدينا مالية مبالغل المستأنف إيداع طلب يمكننا ،ستئنافاال خطارإل ناتسلم فور -2
 سداد عدم حالة وفى.  ستئنافاال عن ناجمة أو متعلقة مصروفات أو تكاليف أو أتعاب أية

 . ستئنافاال رفض يتم المحددة، المدة في األتعاب
 المحددة الزمنية المدة يدتمد تعيينها، حالة في ستئنافاال لجنة أو ،اإلدارةبإمكان مجلس  -3

 كافة في عليها وقع ظلم أي إثبات المعنية الشركة استطاعت ما إذا أعاله )2( الفقرة في
 تلك تمديد رفض حالة في بين ظلم وقوع إثبات حالة في المدة تلك منح ويمكن. األحوال

 التي قد تؤدي سباباأل بهعلى أن يوضح  كتابة المدة يدتمد طلب يقدم أن ويجب. المدة
 .الطلب رفض حالة في البين الظلم هذا وقوعل
 

 الصغيرة للدعاوى الفني الطعن لجنة

  325رقم  الالئحة
 .فقط موثقة أدلة على الصغيرة لمطالباتير اإلستئناف التقني لس يستند سوف1- 

 مجلس على يجب ضده، طعونالم ورد ستئنافدعواه باالب الطاعن متقد فور -2
 .)"ستئنافاال فني ("لجنة استئناف لجنة تعيين إلدارةا

 مشاركا يكون أو ستئنافاال حول قرار أي اتخاذ في المدة أي اشتراك يجوز ال -3
 بين ظلم وقوع احتمال وٕاال فإن النزاع في كمحكم عمل ما إذا استئناف لجنة أي في
 .أمر وارد ذلك على اً بناء
 النزاع في كمحكم عمل إذا ستئنافاال ةلجن لعضوية فردي عضو يجوز ضم ال -4

 .أمر وارد ذلك على بناء بين ظلم وقوع احتمال وٕاال فإن
ويتعين أن يكونوا أعضاء فرديين وعضوان آخران  من ستئنافاال لجنة تتشكل -5

 الفني ستئنافاال لجنة أعضاء يكون أن يجبباإلضافة إلى ذلك، و  .عند تعيينهم
 .آلخر وقت من اإلدارة يحددها التي للمعايير مؤهلين

وكال  الرئيس النصاب يضم أن يجب ،ستئنافاال للجنة اجتماع أي خالل -5
في العمل، يقوم عدم قدرة أحد األعضاء على االستمرار  حال وفى .العضوين
 أحكام تعديل يمكن ذلك، ومع .ستئنافعضو جديد بلجنة االبتعيين  اإلدارةمجلس 

 على األطراف موافقة حالة في اإلدارة مجلس معرفةب) أعاله 4والفقرة ( رةقالف هذه
 .كتابة ذلك
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 على االعتراض طرف ألي يمكن ،استئناف لجنةل اإلدارة مجلس تعيين حالة في -6
 من) أسبوع( أيام سبعة خالل ذلك يتم شريطة أن باللجنة عضو أي أو الرئيس
 أي ويسرى. لكلذ الداعية األسباب اعتراض بأي يرفق أن ويجب. بأسمائهم موافاته

 .لذلك نتيجة بين ظلم حدوث إمكانية حالة في تعيين أي على اعتراض
 .بديل بتعيين اإلسراع عليهم يجب ،اإلدارةمجلس  اعتراض حالة في -7
 للجنة ويمكن النزاع لعرض جديدة ات استماعجلس عقد ستئنافاال يتضمن -8
 حكم إلغاء أو تعديل أو تأكيد لها ويحق. ةجديد أدلة بتقديم السماح ستئنافاال

 .النزاع جوانب كل يغطى جديد حكم وٕاصدار المنفرد المحكم
لكل عضو صوت واحد . بسيطة غلبيةباالقتراع باأل اآلراء ستئنافاال لجنة تقرر-9

 بما في ذلك الرئيس.
 

 الجدول الزمني للطعون
 326 رقم الالئحة

 في المحدد الوقت خالل به الخاص ستئنافاال إخطار تقديم الطاعن على يجب -1
 أربعة( يوما 28 خالل ستئنافاال دعوى عرض وبعد ذلك يتعين عليه. التحكيم حكم

 .ستئنافاالب خطارلإل اإلتحاد تسلم من) أسابيع
 يوماً  28 خالل ذلك يتم أن يجب للتعليق، ضده المطعون انتواء حالة في -2
 .الدعوى المقدمة من الطاعن من نسخة تسلم من) أسابيع أربعة(
 14 خالل ولكن نهائي تعليق تقديم للطاعن يمكن ضده، المطعون رد حالة وفى -3

 .ضده المطعون رد من نسخة تسلم من) أسبوعين( يوماً 
 من) أسبوعين( يوماً  14 خالل ولكن نهائي تعليق تقديم ضده طعونللم ويمكن-4

 .الطاعن رد من نسخة تسلم
 الزمنية المدة تمديد تعيينها، حالة في ستئنافاال لجنة أو ،اإلدارة بإمكان مجلس-5

 قد الفادح الذي ظلمال إثبات من المعنية تمكنت الشركة ما إذا فقط ولكن المحددة،
 ويجب. الظروف كل في مناسب مديدت بأي الخاص الطلب وأن ذلك إن لم يتم يقع



50 
 ۲۰۱۳إصدار أبريل 

  
 

 حالة في البين الظلم هذا وقوع كيفية مع توضيح كتابة المدة مديدت طلب يقدم أن
 .الطلب رفض

 سبعة غايته موعد في تمديدال طلبات تقديم يجب استثنائية، أسباب توجد لم ما -6
 .الزمنية ةمدال انتهاء قبل) أسبوع( أيام
 لجنة من قرارب أو كال الطرفين موافقة حالة في ذكراتالم من المزيد تقديم يمكن -7
  :ثم ومن: الرفض حالة في بين ظلم وقوعب يقر ستئنافاال

 يوماً  14 خالل ذلك يتم ولكن التعليقات من المزيد تقديم للطاعن نيمك •
 .ضده طعونالم تعليقات من نسخة تسلم من) أسبوعين(

 14 خالل ذلك يتم ولكن التعليقات من المزيد تقديم ضده للمطعون يمكن •
 .الطاعن تعليقات من نسخة تسلم من) أسبوعين( يوماً 

 بسماع الخاصة الترتيبات عمل حاداإلت على يجب الظروف، تقتضى لم ما -8
 ستئنافاال لجنة تسلم من) أسابيع أربعة(  يوما 28 غايته موعد في ستئنافاال

 .النهائية المكاتبات
 متعلق موضوع أي في كتابة وذلك عنه ممثال تحديد طرف ألي يحق -9

 .فقط عليهم اتصاالتنا تقتصر سوف لذا ،ستئنافباال
 :عن طريق لنا ئنافستاال مواد كل تقديم يجب -10

 أو النزاع، محل الشركة •
 معينين كممثلين العاملون األفراد أعضاؤنا •

 .مستقلين محامين أو مكاتب محاماة أي من بالمرافعات المباشرة نقبل لن-11
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 النوعي التحكيم

 بدء التحكيم

 327 رقم الالئحة

 إذا. الشروع في التحكيم قبل طرفنا من قبوله تعين ،ضرورياً  اً أمر  للتحكيم طلبب التقدم كان إذا

 إخطارب تقوم شركة ما عندما التحكيم فإن ضروري، غير التقدم بطلب كان إذا أو هذا تم

 :وأنها التحكيم إلى اللجوء بعزمها كتابة األخرى الشركة

 المحكم، اسم حاقتراو  منفرد بمحكم االستعانة على الموافقة األخرى الشركة من تطلب •
 أو

 .بالمثل تقوم أن األخرى لشركةا من طلبالو  انبهمن جا محكم تسمية •
 328 رقم الالئحة

 ألعضائنا فيمكن بنا، الخاصة اللوائح بموجب النوعي التحكيم على الشركات وافقت إذا -1
 وينطبق. التحكيم عملية في نساعد ونحن. الطعون في نظرالو  التحكيمالقيام بين المنفرد

 :للتالي وفقاً  المسجلة وغير المسجلة الشركات من كل على هذا

 مثل قبول فضر  لنا ويحق. للتحكيم طلبب تقدمال المسجلة غير الشركاتيتعين على  •
 يعتبرالذي  ،اإلدارةمجلس ل استئناف تقديم في الحق الطلب ولمقدم. الطلبات هذه

 .نهائياً  قرارهم

 فعد يستحق قد نزاع، عنه نشأ الذي العقد تاريخ في مسجلة غير ماشركة  كانت إذا •
 ).ج( الملحق في عليها منصوص والتفاصيل. الطلب لتقديم رسوم

 إدراج تم الطرفين من أي أن النزاع، عنه الناشئ للعقد السابق اليوم في حدث إذا •
 يتم لم التي باألحكام الخاصة) ICA( للقطن االتحاد الدولي قائمة في وتعميمه اسمه
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 وٕاذا. االتحاد إلى التحكيم طلب متقدي يتم أن يجب ،365 الالئحة بموجب بها الوفاء
 ولمقدم. الطلبات هذه مثل قبول نرفض فنحن مسجلة، غير شركة الطلب مقدم كان

 . نهائياً  قرارهم ويعتبر. لمجلس اإلدارة استئناف تقديم في الحق الطلب

 اليوم في اسمه ظهر طرف مع تعاقد في دخلت والتي االتحاد في المسجلة الشركة •
 يتم لم التي باألحكام الخاصة) ICA( للقطن الدولي االتحاد قائمة في للعقد السابق
 تخضع – للتطبيق قابل هذا كان إذا – أو ،418 الالئحة ألحكام ستخضع بها، الوفاء

 .به الخاص التأسيس وعقد االتحاد مذكرة في الموضوعة لإلجراءات

 قبول يتم فلن تسجيلها، إعادة رفض تم أو طردها، تم أو شركة تسجيل تعليق تم إذا •
 .الشركة هذه من تحكيم طلب أي

 أن فردي عضو ألي يحق ال الالئحة، هذه بموجب للتحكيم طلب تقديم األمر تطلب إذا -2
 رسوم أية وأن قبوله تم قد التحكيم طلب بأن إخطاره يتم أن بعد إال كمحكم عمله يمارس

 .دفعها تم قد مستحقة

 نيالمحكمتعيين 

 329 رقم الالئحة

 النزاع طرفا الشركتان قررت إذا إال المحكمين، من اثنين بواسطة النوعي التحكيم ءإجرا يتم -1
 .واحد بمحكم االكتفاء

 .حكم القرار يتخذ االتفاق، من يتمكنا ولم المحكمين من اثنين تعيين تم إذا -2

 .تعيينهم عند االتحاد في مستقلين أعضاءً  والحكام المحكمون يكون أن يجب -3

 .عنها نيابة محكماً  تعيين االتحاد رئيس من الطلب نالشركتي من ألي يمكن -4
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 330 رقم الالئحة

 على الموافقة األخرى الشركة من وطلبت 327 لالئحة وفقاً  التحكيم في شركة ما شرعت إذا -1
 :يلي ماب القيام) أسبوعين( يوماً  14 خالل األخرى الشركة على يجب منفرد، محكم تعيين

 إما

 أو ،المقترح المحكم اسم قبول •

 .آخر منفرد محكم اسم على االتفاق •
 أو

 منفرد، محكم تعيين على تهاموافقاإلفصاح عن عدم  •

 لها جوزوي بها، الخاص المحكم تسمية •

 .األولىالشركة  قبل من تسميته تمت الذي المحكم على االعتراض •

 ضاالعترا األولى الشركة على تعيني بها، الخاص لمحكمل الثانية الشركة تسمية حالة في -2
 .المحكم هذا على موافقة اعتبارها سيتم وٕاال) واحد أسبوع( أيام سبعة خالل التسمية على

 تعيين ويجب. منفرد محكم بتعيين التحكيم بدء يمكن ال الثانية،الشركة  بيجستت لم إذا -3
 .عنهما بالنيابة أو الشركتين كلتا بواسطة المحكمين

 
 331 رقم الالئحة

 على الموافقة األخرى الشركة من تطلب لم ولكنها 327 لالئحة فقاً و  التحكيم في شركة بدأت إذا

 يوماً  14 خالل كتابة بها الخاص المحكم ترشيح األخرى الشركة على يجب منفرد، محكم تعيين
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 ترشيحه تم محكم أي اعتبار سيتم ،)واحد أسبوع( أيام 7 خالل اعتراض تقديم يتم لم وٕاذا). أسبوعين(

 . األخرى الشركة من ظى بموافقةيح الشركتين من أي من

  332رقم  الالئحة

 يتم ،وتم التعامل مع أي اعتراض لالعتراض المتاحة المدة وبانتهاء المحكمين أو المحكم ترشيح فور

 للمحكمين السماح بعدها ،الشركتين على ويجب. بالفعل تعيينهم تمقد  المحكمين أو المحكم اعتبار

 .ونالقان بموجب مستقل بشكل بالعمل

 333 رقم الالئحة

 عليها فيجب األخرى، قبل الشركة من ترشيحه تم محكم على اعتراضاً  شركة ما قدمت إذا -1
 من) واحد أسبوع( أيام 7 خالل التعيين على االعتراض تقديم ويجب. كتابة أسبابها توضيح

وع احتمال وق إذا قرر الرئيس فقطاالعتراض على التعيين  ويسري .التعيين هذاب اإلخطار
  فادح جراء ذلك. ظلم

 :الشركتين أي منأخفقت  إذا -2

 أو منها، الترشيح هذا طلب من) أسبوعين( يوماً  14 خالل محكم ترشيح في •

 اعتراض تقديم تاريخ من) أسبوعين( يوماً  14 خالل بديل محكم على االتفاق في •
 ما، ترشيح على وساري مسبب

 التي الشركة عن نيابة تعيينبال القيام االتحاد رئيس من الطلب األخرى للشركة يحقفإنه 
 .المسموح الزمن خالل بديل محكم على االتفاق في أخفقت أو محكم، ترشيح في أخفقت

 الشركة من مقبوالً  محكماً  المفترضة الشركة ترشح لم إذاف. الرئيس بنية إخطاراً  االتحاد يصدر -3
 .التصرف رئيسلل جوزي اإلخطار، تاريخ من) أسبوعين( يوماً  14 خالل األخرى

 أعضاء من عضو أي أو الرئيس نائب أو الرئيس على االعتراض الشركتين من ألي مكني -4
 من) واحد أسبوع( أيام 7 خالل االعتراض يكون أن يجب ولكن النوعي، ستئنافاال لجنة
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االعتراض على  ويسري كتابة عتراضاال يتم أن ويجب. األسماء بتلك الشركتين إخطار
 .فادح جراء ذلك ظلمقرر الرئيس احتمال وقوع إذا  فقطالتعيين 

سريانه من  مدى تقرير الرئيس يتعين الطلب من سحبه، أو العتراضا تفعيل يتم لم إذا -5
 .عدمه

 اعتراضات، تقديم فيها المسموح الوقت من الطبيعية الفترة انتهاء بعد جديد دليل ظهر إذا -6
 سيتم االعتراض هذا كان إذا ما الرئيس ويقرر. اعتراض تقديم في الحق للطرفين يزال

 .سارياً  كان إذا وما إليه االستماع

مجلس ل استئناف تقديم لها يحق قرره، ما أو الرئيس نية ما مع شركة ما فقواتت لم إذا -7
 تم الذي اإلخطار تاريخ من) أسبوعين( يوماً  14 خاللذلك  يتم أن يجب ولكن. اإلدارة
) 3( النقاط في للرئيس المخولة السلطات من يأ استخدام اإلدارةمجلس ل ويحق. إعطاؤه

 .أعاله) 4(و

 هذه بموجب محكمين تعيين له يحق ال للرئيس، المصالح في تعارض حدوث احتمال عند -8
 سلطة نفس على الرئيس بأعمال القائم أو الرئيس نائب يحصل الحالة، تلك وفي. اللوائح
 .تماماً  للرئيس مخولة كانت التي التعيين

 الطعون لجنة عضو أو الحكم أو المحكم سلطة إلغاء
 334 الالئحة

 أي قبل من سلطاته إلغاء يجوز ال فإنه الطعون، لجنة عضو أو الحكم أو المحكم تعيين عند .1

 .ذلك على الشركتين اتكل توافق لم ما الشركتين من

 ال للقطن، العالمي اإلتحاد في لجنةال عضو أو الحكم أو المحكم انتهاء عضوية حالة في .2

  .اإلدارة يوافق على ذلك مجلس لم ما كان عليها صفة بأي منصبه في االستمرار يمكنه

 :بديل وتعيين التعيين إلغاء للرئيس يجوز .3

 البديل تعيين يتم لم ما جوهري ظلم وقوع احتمال حالة في
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 :التالية الظروف في الشركتين من أي من ذلك طلب حالة في

 ؛333رقم  الئحةل طبقا اعتراض صادر تأييد حالة في •

 ؛العمل على قدرته عدم أو العمل رفضه أو المعين المحكم وفاة حالة في •

 تعيينه من) أسابيع ثالثة( يوم 21 خالل للحكم فردنالم المحكم إصدار عدم حالة في •

 ؛الحقا يحدث أيهما التحكيم محلل عيناتال وصول أو

يومًا (ثالثة أسابيع)  21أو قاما بتعيين حكم خالل إذا لم يتوصل المحكمان لحكم  •

 ؛وصول العينات لمحل التحكيم أيهما يحدث الحقاً من تعيينهما أو من 

 .تعيينه تاريخ من) واحد أسبوع( أيام سبعة خالل للحكم الحكم إصدار عدم حالة في •

 يمكن الرئيس، نيةشركة على  اعتراض حالة فيو  .الرئيس باإلخطار بنية اإلتحاد يقوم .4

) أسبوعان( يوما 14 خالل ستئنافاال تقديم شريطة اإلدارة ى مجلسلد ستئنافاال للشركة

 .للرئيس معطاةال صالحياتمن ال أي استخدام اإلدارةمجلس ل يجوزو  .اإلخطار من

 الزمنية الجداول

  335 رقم الالئحة

 اليدوي الفحص أساس على القائم النوعي التحكيم في -1

 وصول تاريخ من) أسابيع ستة( يوماً  42 خالل ستستعمل التي العينات سحب يجب •
 القطن،

 تاريخ من) أسابيع سبعة( يوماً  49 خالل 327رقم  لالئحة وفقاً  التحكيم بدء يجب •
 و القطن، وصول

 تاريخ من) أسابيع 10( يوماً  70 خالل التحكيم مكان إلى العينات إرسال يجب •
 .القطن وصول
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 اآللي، الفحص أساس على القائم النوعي التحكيم في -2

 وصول تاريخ من) أسابيع ستة( يوماً  42 خالل ستستعمل التي العينات سحب يجب •
 القطن،

 تاريخ من) أسابيع 10( يوماً  70 خالل اآللي الفحص مكان إلى العينات إرسال يجب •
 .القطن وصول

 .الفحص نتائج نشر تاريخ من) أسابيع ثالثة( يوماً  21 خالل التحكيم بدء يجب •

 وقوع احتمال المعنية الشركة أظهرت إذا فقط ولكن ،الحدود هذه مديدت اإلدارة يمكن لمجلس -3
 تقديم ويجب. الظروف كافة في معقول تمديدال طلب وأن تمديدال هذا يتم لم إذا فادح ظلم

 قبل األخرى الشركة بالنظر بعين االعتبار لمالحظات اإلدارةويقوم مجلس . كتابة إلينا الطلبات
 القرار اتخاذ

 يمالتحك مكان

 336 رقم الالئحة

 لم وٕاذا. النزاع الشركتين طرفا بين باالتفاق مكان أي في اليدوي النوعي التحكيمإجراء يمكن  -1
 التحكيم هذا مثل إجراء يمكن اليدوي، التحكيم إلجراء مكان على االتفاق من الشركتان تتمكن
 .بنا الخاصة التحكيم قاعة في اليدوي النوعي

 ستئنافاال إلى االستماع مكان مجلس اإلدارة يقرر اليدوي، لتحكيما على ستئنافاال حالة في -2
 .اليدوي التحكيم على

 عن النظر بغض ليفربول، في المفعول نافذة تصبحل ستئنافواال التحكيم نتائج سنقوم بختم -3
 .ستئنافاال أو التحكيم فيه تم الذي الموقع

 

 تاءارجإلا

 337رقم  الالئحة
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 من خالل قرار اتخاذ ويتم سحبها، يتم عينات أساس على ليدويا النوعي التحكيم إجراء يتم -1
 .اليدوي الفحص

 الخاصة المعلومات نتائج وتكون. االختبار نتائج أساس على اآللي النوعي التحكيم إجراء يتم -2
 :يلي ما في الطرفين أحد فشل إذا حكم إصدار للمحكمين ويحق. نهائية االختبار بتقارير

 .تطبيقها يتم التدب على االتفاق •

 .العقد في ينطبق كما االختبار تقارير تفسير على االتفاق •

 .االختبار تقارير صدور تاريخ من) أسبوعين( يوماً  14 خالل عليه متفق بدل دفع •

 .اآللي االختبار بواسطة التحكيم حالة في 345و 344 اللوائح تسري ال -3

 وفقاً  حكم أو مينمحك أو محكم من صدر حكم في ستئنافاال الشركتين من ألي يحق -4
 .إضافية آلية اختبارات عمل يتم ال ولكن ،350 لالئحة

 

  الوالية القضائية
 338 رقم الالئحة

 يقوموا أن وللمحكمين للحكم يحق ،ةالقضائي والوالية ةبالسلط المتعلقة القانون بأحكام اإلضرار بدون

 إذا وما ساري، تحكيم اتفاق لوجود وفقاً  كون،ت يلتوا بهم، ةالخاص القضائي الوالية على بناء بالحكم

 .التحكيم التفاق وفقاً  للتحكيم تقديمها تم التي األمور ةوماهي مالئم بشكل هيئة التحكيم تشكيل تم

 

  339 رقم الالئحة
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 شروط أو ةالقضائي الوالية في األخرى الشركة ونازعت نوعي، تحكيم في شركة ما بدأت إذا -1
. ذلك خالف على الشركتان اتفقت إذا إال فني نوعي تحكيم راءإج يتم بالجودة، المتعلقة العقد

 :يلي ما الفني الُحكم ويذكر

 .ةقضائيال واليةال لدينا كان إذا ما •

 و النوعي، للتحكيم الخاضعة األمور هي ما •

 .الجودة يخص فيما تنطبق التي العقد شروط هي ما •

 .الطبيعي بالطريق اإلدارة مجلس إلى استئناف بتقديم الُحكم على االعتراض شركةلل يحق -2

 :يلي ما ستئنافاال أو الفني لتحكيمل يتوافر أن شريطة نوعي تحكيم إجراء عندها يمكن -3

 و ،المفعول ساري تحكيم اتفاق وجود •

 .الخاصة بنا عليه لوائحال انطباق •

  المعايير
 340 رقم الالئحة

 اللون لدرجة العالمية المعايير نعني فإننا للجودة،" العالمية المعايير" من أي إلى نشير عندما .1

 الزراعة وزارة وبين بيننا للقطن الدولية المعايير اتفاقية في عليها المنصوص والورقة

 .األمريكية

 هذه مراجعة األعضاء وبمقدور ،"العالمية المعايير" من كاملة بمجموعة تحتفظ السكرتارية .2

 التحكيم عمليات في المعايير بهذه االستعانة يمكن حيث العمل، ساعات أثناء المعايير

 .الطعون وتسوية

من  أي أن اللجنة اعتبار حالة وفي ، المنتظمة للمراجعة الجودة طعون للجنة المعايير تُقدم .3

 .الالزمة اإلجراءات اتخاذ على المجلس سيعمل تغييره، تم قد ريايمعال
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 341 رقم الالئحة

 قبل من عليها المصدق المعايير تلك يه للقطن العالمي لإلتحاد الرسمية المعايير تعتبر .1

 . اإلتحاد من والمؤكدة اإلدارة مجلس

 العمل، ساعات أثناء فحصها ينالمنفرد لألعضاء ويحق .بالمعايير اإلتحاد يحتفظ .2

 .الطعون وتسوية التحكيم عمليات في المعايير بهذه واالستعانة

 من أي أن للجنةا اعتبار حالة يوف ، المنتظمة للمراجعة الجودة طعون للجنة المعايير تُقدم .3

 . الالزمة اإلجراءات اتخاذ على المجلس سيعمل تغييره، تم قد ريايمعال

 طعون لجنة تعليقات مراجعة بعد المعايير في تغييرات أي على اإلدارةمجلس  يصدق .4

 ،)أسبوعان( يوما 14 بمدة قبلها المقترحة بالتغييرات بإخطار عضو كل إبالغ مع الجودة،

 اليوم من الجديدة المعايير هذه تسري أن على التغييرات، تلك على التصديق ذلك بعد ليتم

 هذا في المحررة العقود على الجديدة المعايير هذه تطبيق ويتم عليها، التصديق لعملية التالي

 .وبعده التاريخ

 .عليها التصديق بمجرد القطن ودرجات بنمو الخاصة الجديدة المعايير ُتطبق .5

 على المنازعات القيمة في الفروق استخدام
 342 رقم الالئحة

 على المتنازعة الشركات موافقة أو ،352 رقم والالئحة ،346 رقم الالئحة تطبيق يتم لم ما .1

 المحددة القيمة في الفروق على تستند النوعي تحكيمال عن الصادرة األحكام فإن ذلك، غير

 .القيمة في الفروق لجنة قبل من
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 ميناء في الشحن وأجرة والتأمين الثمن خالصة البضاعة تسليم( CIF عقود حالة في •

 ،)الوصول ميناء في الشحن أجرة خاصة البضاعة تسليم( CFR وعقود ،)الوصول

 .القطن وصول تاريخ في الفرق هو المطبق القيمة فرق فإن

 ،)التصدير ميناء في السفينة ظهر على البضاعة تسليم( FOB فوب عقود حالة في •

 .آخر ملكية مستند أي أو الشحن وثيقة تاريخ في الفرق هو المطبق القيمة رقف فإن

 استالم يوم في الفرق هو المطبق القيمة فرق فإن األخرى، الحاالت كافة في •

  .له وتملكه للقطن المشتري

 .نشرها من التالي اليوم بداية في القيمة فروق تسري .2

 للعقد، المناسبة السوقية القيمة في الفروق ىعل األحكام تمدستع الفروق، ثبات عدم حالة في .3

 الفروق تقرير على الجودة طعون لجنة أو الَحكم أو المحكمون أو المحكم سيعمل حيث

 .المناسبة

 .الُحكمب ات الخاصةحسابال في السابقة الطرق ستستخدم .4

 343 الالئحة

 للعملة كسور أو نقدية مبالغ تكون أن يمكن األحكام فإن ،النوعي تحكيمال حاالت في .1

 .العقد في المحدد للوزن المناسبة

 تظهر التيلة وطول القطن بدرجة الخاصة األحكام فإن المتشابهة، والعقود CIF عقود في .2

 .القطن ومخلفات فضالت عقود على هذا ينطبق وال منفصلة،

 ة المتوسطةالدرج
 344 رقم الالئحة

 عن معينة درجة ألي بالنسبة متوسطة كدرجة المباع القطن على تحكيم أي تسوية سيتم .1

 أعلى لتكون الدرجات وكسور الدرجات تحديد سيتم كما .المختلفة لدفعات ا تصنيف طريق
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 وتطبيق .المتوسطة الدرجة الذي يثبت انه من القطن تمرير يتمو  .الدرجة معيار أقل أو

 .الكمية باقي على العالوة قاعدة

 .ذلك خالف على تريوالمش البائع يتفق لم ما القاعدة هذه ُتطبق .2

 التصنيف
 345 رقم الالئحة

 بدفع الشركةقامت و  التحكيم، عن صادر جودة حكم ضد ستئنافال شركة تقديم حالة في -1

 التصنيف فيها توضح شهادة بإصدار الجودة طعون لجنة تلتزم المقررة، اإلضافية للرسوم

 .التيلة وطول ولونه القطن لدرجة الصحيح

 ألمريكيا المرتفعة المناطق قطن -2

 للمعايير" طبقا األمريكي المرتفعة المناطق قطن وورقة لون درجة تصنيف يتم

 العالمية

 األمريكي بيما قطن 

 للواليات الرسمية المعايير حسب األمريكي بيما قطن ولون درجة تصنيف يتم

 .بالقطن الخاصة األمريكية المتحدة

 المتحدة بالواليات الزراعة وزارة يرلمعاي طبقا التيلة طول تصنيف يتم الحالتين، كال وفي

  .األمريكية

 األمريكي غير القطن .3

 باستخدام القطن درجة تصنيف يتم للقطن، الدولي االتحاد معايير وجود حالة في

 بالواليات الزراعة وزارة لمعايير طبقا التيلة طول تصنيف يتم كما المعايير، هذه

 .األمريكية المتحدة
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 طلب وقت نفس في تصنيف بطلب التقدم القطن فتصني يريد شخص ألي ينبغي .4

 .ستئنافاال

 .للتصنيف المقدمة الباالت عينات إلى فقط التصنيف يشير .5

 العادي الجودة نطاق عن الخارج القطن
 346 رقم الالئحة

 العادي، الجودة نطاق خارج يعتبر الذي القطن على والطعون التحكيم عمليات يخص فيما .1

 وفي الحكم، إصدار في االعتبار في القيمة هذه األخذ مع للقطن، يةاألساس القيمة تحديد يتم

 .العقد سعر على التحكيم مديعت فيها، القطن قيمة تحديد يمكن ال التي الحاالت

 مديعت الخ، وفضالته ومخلفاته القطن بمحاصيل الخاصة والطعون التحكيم عمليات في .2

 دسيعتم للقطن، الفعلية القيمة تحديد ةمعرف عدم حالة وفي المعروفة، القيمة على التحكيم

 .العقد سعر على التحكيم

 إرشادات بأية االستعانة المعينة الجودة طعون ولجنة الحكم أو المحكمون أو للمحكم يجوز .3

 ومخلفاته القطن بمحاصيل والخبراء القطن بتجارة المختصين األفراد أو الشركات من أدلة أو

 .الخ وفضالته

 الهوية عن احاإلفص دون التحكيم
 347 رقم الالئحة

 أو المتنازعة الشركاء أسماء عن نفصح لن بأننا الهوية عن اإلفصاح دون بالتحكيم يقصد .1

 .المحكمين أسماء

 عن اإلفصاح دون التحكيم على الشركتين كال واتفاق الجودة عن نزاع نشوب حالة في .2

 :الجودة حكيملت العامة لإلجراءات استثناءات التالية فقرات تعد األسماء،
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 مع ،تاريةالسكر  إلى كتابة الهوية عن اإلفصاح دون للتحكيم التقدم الشركتين من ألي يجوز .3

  التحكيم هذا على األخرى الشركة على موافقة اإلثبات وتقديم الخالف محل النقاط توضيح

 إلى الشركات بوضع الخاصة المعلومات كافة بإعطاء التحكيم بطلب المتقدمون يلتزم .4

  .والمصاريف األتعاب قيمة لتحديد اريةرتالسك

 اتفاق عدم حالة وفي كمحكمين، عضوين بتعيين يقوم ،الدليل لهذا الرئيس استالم عند .5

 .حكم بتعيين الرئيس يقوم هما،يتعين من) أسابيع ثالثة( يوما 21 خالل قرار على المحكمين

 :التالية الحاالت من أي في جديدا اً حكم أو محكمين أو محكم تعيين للرئيس يجوز .6

 على قدرته عدم أو رفضه أو التحكيم عملية أثناء الحكم أو المحكم وفاة حالة في •

 .التحكيم عملية إتمام

 خالل المحكمين من إليه محال أمر أي في كتابيا قرارا الحكم إبداء عدم حالة في •

 .الحكم من ذلك المحكمين من أي طلب تاريخ من) واحد أسبوع( أيام سبعة

 أسماء الشركات ُتعطى لن وكذلك المتنازعة، الشركات أسماء الحكم أو المحكمان عطىيُ  لن .7

 .الحكم أو المحكمين

 وكذلك االختبارات، نتائج أو البيع عينات أو نوعية من أي تقديم عن مسئوال السكرتير يعتبر .8

 على فقط، الجودة إلى المقتطفات هذه تشير بحيث الحكم، أو المحكمين إلى العقد مقتطفات

 قبل بأرقام البائع وعينات بنوعية الخاصة التعريف عالمات كافة السكرتير يستبدل أن

 .التحكيم عملية خضم في الجودة على التعرف بعملية للقيام الحكم أو المحكمين إلى تقديمها

 الشركات إلى األحكام هذه إرسال يتم بحيث خاصة، استمارات على األحكام إصدار ينبغي .9

 .المطلوبة والمصروفات الرسوم كافة تسديد عدب المتنازعة

 

 التحكيم النوعي أحكام
 348 رقم الالئحة
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 اً وموقعومؤرخًا  ،مكتوبًا على نموذج من النماذج الرسمية الخاصة بنا حكمال يصدر أن يينبغ .1

 نائب أو رئيسال توقيع حسب االقتضاء. ويتعين الحكم أو المحكمين أو المحكم قبل من

 . ستئنافباال الخاص الحكم على لجنة الطعون سكرتيرو  رئيسال

 .الحكم أسباب على النوعي الحكم ملتيش ال .2

 فيه ينبغي الذي التاريخكذا و  إنجلترا في التحكيم محل أن على حكمال ينص أن ينبغي .3

 .ستئنافاال إلخطار نااستالم

 النظر بصرف ،إنجلترا في صادرة أنها على للوائحنا طبقا الصادرة األحكام كافة معاملة تمت .4

أو إرساله أو تسليمه للشركات  الحكم هذا توقيع محل وأ الذي تقررت فيه األمورالمكان  عن

 أطراف النزاع.

 الرسوم جدول تطبيق مع الحكم، هذا إصدار تاريخ في مكاتبنا في صادر حكم كل ختم يتم .5

 المنصوص عليه في الملحق ج من كتاب التعليمات.

 .قبلنا من الحكم هذا ختم حال فيفقط  وملزما ساريا الحكم يصبح .6

 .الحكم بهذا المعنية األطراف كل من إخطارب سنقوم قبلنا، من الحكم بختم القيام بعد .7

 .عالقة وتكاليف ومصروفات رسوم وأي الختم رسوم كافة دفع بعد الحكم إعالن يتم .8

 .حكم كل من بنسخة اإلتحاد حتفظي .9

 األحكامعلى  المقررة الفائدة
 349 مرق الالئحة

 أو بسيطة بفائدة الحكم النوعي ستئنافاال لجنة أو الحكم أو أو المحكمين أو كالهما للمحكم يمكن

 .الحالة هذه في عادلة يرون أنها التي المعدالت وبتلك التواريخ هذه من مركبة
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 النوعية الطعون
 350 رقم الالئحة

 الحكم، أو المحكمين أو المحكمصادر عن  حكم على الشركتين من أي اعتراض حالة في .1

 بإنذار إخطارنا يتم أن ويتعين .الحكم التي يسمح بها المدة خالل ستئنافيمكنها اال

 نائب أو رئيس يقومس عندئذ .تقديمه عند ستئنافاال أسباب إبداءكتابة. ويتعين  ستئنافاال

 افيةإض ردودأو  أسباب أي الماست فيها يتعين التيالتواريخ  بتحديد الطعون لجنة رئيس

 .ستئنافلال

 التفاصيل في موضح هو كما ،اإلدارةمجلس  قبل من المحدد التقديم رسمدفع  طلب لنا يجوز .2

 خالل المحددة المبالغ هذهل نااستالم وينبغي ج من كتاب التعليمات. ملحق في الموضحة

 .ستئنافاال رفض وٕاال سيتم فاتورتنا تاريخ من) أسبوعان( يوما 14

 .التحكيم تكاليف حول النزاعات على ةالالئح هذه ُتطبق ال .3

 التي يختارها عون")نوعية ("لجنة الطال طعونال لجنة قبل من ستئنافاال في النظر يتم .4

 رئيس باختيار نوعيةال طعونال مجلس أعضاء ويقوم .سنويا المنتخب نوعيةال طعونال مجلس

 وال اثنين عن يقل ال دعد باختيار الرئيس ونائب الرئيس يقوم ثم اللجنة، لهذه رئيس ونائب

 جودة على للحكم ينالمؤهل األعضاء أكثر باعتبارهم الهيئة من أعضاء أربعة عن يزيد

 .الجودة طعون لجنة ولتشكيل القطن

 وافقت لم ما ستئنافاال بتقديم فيها المسموح المدة نهاية قبل استئناف ألي اللجنة تنظر لن .5

 .ستئنافالل كلتاهما تقديم أو ذلك على الشركتين اتكل

 لم ما عليها، المتنازع األمور كافة تغطي جديدة أدلة بتقديم الطعون لجنة تسمحيمكن أن  .6

 تصبح وفي مثل هذه الحالة اآللي، الفحص طريق عن تحكيمب يتعلق ستئنافاال هذا يكن

 .نهائية األخير االختبار تقرير في الموجودة المعلومات
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 في بما عضو، كل يتمتعو  .التصويت البسيطة في غلبيةاأل طريق عن اللجنةقرارات  تصدر .7

 نفس على الجانبين كال حصول حالة وفي واحد، بصوت اللجنة رئيس ونائب رئيس ذلك

 .الحكم لتحديد أخرى مرة بالتصويت الرئيس يقوم األصوات عدد

 في الطعون لجنة في إشراكه أو ستئنافباال خاص قرار أي في أي مدير راكتإش يمكن ال .8

 .النزاع في طرف يأل ضرر لوقوع درًءا أو النزاع في حكم أو كمحكم يلهتمث حالة

 أو النزاع في حكم أو كمحكم تمثيله حالة في الطعون لجنة في عضو أي إشراك يمكن ال .9

 .النزاع في طرف يأل ضرر لوقوع درًءا

 351 رقم الالئحة

 الجودة طعون جنةل تقوم أن ينبغي المحكمين، قرار إلى الجودة طعون لجنة تشير أن قبل .1

 مع رأي، لتكوين االختبار قرار اللجنة تراجع أن ينبغي االختبارات، حالة وفي القطن، بتقييم

 .التحكيم قرار إلى اللجنة تشير أن ينبغي النهائي، قراراها اللجنة تصدر أن قبل بأنه العلم

 ،نوعيةبال يتعلق فيما العقد شروط أو باختصاص صلة ذات لدفوع الشركات تقديم حالة في .2

 وٕاصدار لقرار بالتوصل اللجنة ستقوم ،ستئنافاال أو الفني التحكيم موضوع تكن لم والتي

 .األدلة على بناء حكم

 :347 رقم لالئحة طبقا األحكام ضد الطعون فإن ذلك ومع .3

 لجنة إلى ستئنافلال المقدمة واألطراف العقد أطراف أسماء عن حافصاإل يتم لن •

 .مرحلة أي في نوعيةال طعونال

 وجود عدم حالة في سابق تحكيم حكم أو استئناف لحكم طرف أي تقديم حالة في •

 المقدم ستئنافاال موضوع اللوط بأن يضمن خطاب هناك يكون أن ينبغي ،استئناف

 .السابق الحكم بخصوصها صدر التي البالة نفس هي والبالة اللوط نفس هو إلينا

 أن غير حكمها، إصدار قبل ستئنافاال أو التحكيم قرار إلى تشير أن للجنة يجوز •

 .بالقيام بذلك ملزمة غير اللجنة



68 
 ۲۰۱۳إصدار أبريل 

  
 

 آخر مكان نع الصادرة األحكام على الطعون
 352 الالئحة

 خر،آ إتحاد لقواعد طبقا اليدوي الفحص طريق عن النوعي التحكيم إجراء حالة في -1

 النزاع محل شركاتال توافق أن على ،نوعيةال طعونال مجلس إلى ستئنافاال تقديم يجوز

 .كتابةً  ذلك على

 سيتم ولكن التحكيم، حكم في المستخدمة القيمة فروق على ستئنافاال حكم سيعتمد -2

 االتحاد معايير" أو المناسبة" الدولية المعايير" طريق عن القطن نوعية على الحكم

 خاصةال الفروق تطبيق يتم للقيمة، أخرى فروق وجود عدم حالة وفي ،"للقطن الدولي

 .بنا

 أجرت التي اإلتحاد قواعدل طبقاً  المحددة الزمنية الفترات خالل الطعون رفع ينبغي -3

 .التحكيم عملية

 في المستخدمة العينات نفس هي ستئنافلال المقدمة العينات تكون أن ينبغي -4

 التوقيع ينبغي كما الصحيحة، العينات باعتبارها العينات هذه ختم يتم بحيث التحكيم،

 مصحوبة ذلك بعد إلينا إرسالها ليتم الصحيحة، العينات باعتبارها العينات هذه لىع

 .صناعي أو طبيعي ضوء في تمت قد التحكيم عملية كانت إذا ما يوضح ببيان

 يجوز أخرى، إتحاد لقواعد طبقا اآللي االختبار طريق عن تحكيم إجراء حالة في -5

 ذلك على المتنازعة الشركات توافق أن ريطةش الجودة طعون هيئة إلى ستئنافاال تقديم

 .عندئذ 350 الالئحة تطبيق ليتم كتابة،
 

 الودية التسويات
 353 رقم الالئحة
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قبيل البدء في البدء في عملية التحكيم، ولكن في حالة توصل الشركات المتنازعة لتسوية  .1

كم منفرد مجتمعين على تعيين مح االتفاقفي شكل حكم، يمكنهما ذلك يقتضي توثيقه 

 إلصدار حكم لتوثيق التسوية المتفق عليها.

 معليه تعيني التحكيم، عملية في البدء بعد للنزاع توصل الشركات المتنازعة لتسوية حالة في .2

 عندئذ الطعون لجنة أو تحكيمالهيئة  أو المنفرد المحكم يقوم لنو  على الفور. ذلكب ناإبالغ

 التحكيم هيئة من صادر حكم شكل في التسويةتوثيق  يطلب منهم لم ما حكم، أيبإصدار 

 .بذلك القيام ووافقوا

 الحكم هذا فإن حكم،ل أو لجنة الطعون التحكيم هيئة المحكم المنفرد أو إصدار حالة في .3

 .آخر حكم أي مثل والنفاذ التأثير نفس يكتسب

و لجنة أو هيئة التحكيم أبالمحكم المنفرد  خاصة عالقة رسوم أو مصاريف أي سداد ينبغي .4

  .الحكم ختمل محددة من قبلنا رسوم أي وكذلك ،الطعون

على سبيل ) 2( 311) أو الالئحة 4( 356عند إيداع مبالغ مالية كوديعة لدينا طبقًا لالئحة  .5

أو الناشئة عنه  ستئنافالمتعلقة بالتحكيم أو االالوديعة مقابل الرسوم والتكاليف والمصروفات 

ر (إن وجد) أن تقر ن على هيئة التحكيم أو لجنة الطعون (كما قد تقتضي الحالة)، يتعي

والرسوم النسبة المقرر ردها. على أن يأخذ هذا القرار في االعتبار مقدار العمل المبذول 

 اإلخطارأو لجنة الطعون في التاريخ الذي تلقوا فيه القانونية التي تكبدتها هيئة التحكيم 

 بالتسوية أو كالهما.
 

 يفالرســوم والمصار
 رسوم تقديم طلبات التحكيم

  354 رقم الالئحة

 رقم الملحق في موضح هو كما اإلدارةتم تحديدها من قبل مجلس  طلبات التحكيم تقديم رسوم -1

 .كتاب التعليمات من) ج(
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عقد واحد، ولكن يتعين على الشركة أن تدفع لنا رسوم تقديم يغطي النزاع أكثر من  أن يمكن -2

 تحكيم.منفصلة عن كل طلب 

 رسوم تقديم طلبات الطعون

  355الالئحة رقم 

) ج( رقم الملحق في موضح هو كما محددة من قبل مجلس اإلدارة طلبات الطعون تقديم رسوم -1

 .كتاب التعليمات من

تخفيض قيمة رسم تقديم الطلب أو رده كليًا أو  ، إذا ارتأى ذلك مناسبًا،اإلدارةيمكن لمجلس  -2

 جزئيًا.

 الفني التحكيم -لمصاريف األخرىالرسوم وا
  356الالئحة رقم 

الفني فرض رسوم يتم تثبيتها  ستئنافلجنة االيحق للمحكمين، بما في ذلك أعضاء  -1

محكم أو عضو في لجنة المقدار اإلجمالي للوقت المعقول الذي خصصه كل بالرجوع إلى 

للجدول على أن يكون ذلك وفقًا أو كالهما  ستئنافالفني أو كالهما للتحكيم أو اال ستئنافاال

 :التالي أو الجدول الذي نقرره من وقت آلخر

جنيه إسترليني للساعة بحد  150عن  معدل الساعة ويتم احتسابه بما ال يزيد •

  أقصى.

 نشكل تناسبي.كسور الساعة بعد الساعة األولى يتم احتسابها  •

 جنيه إسترليني لكل محكم. 100بحد أدنى، يدفع مبلغ  •

 إلى الدفع مستحقة ستكون تحكيمحالة  لكل استرليني جنيه 250 قدرها ضافيةإ رسوم •

 .رئيسال
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، زيادة جدول الرسوم أعالهالفني  ستئنافيحق لرئيس هيئة التحكيم ورئيس لجنة اال -2

عن أو كالهما  ستئنافرسوم بمعدل معقول ضمن تقديرهم في التحكيم أو اال وفرض

 أو كالهما. التعقيدات غير العادية أو القيمة

الفني نفسها بحاجة للحصول على مشورة  ستئنافعندما تجد هيئة التحكيم أو لجنة اال -3

ولة التي فإن الرسوم القانونية المعقبالتالي، ، ستئنافعن أي أمر ينشأ عن التحكيم أو االفنية 

 تكبدوها تصبح واجبة الدفع كما يوجه بذلك الحكم الصادر عن التحكيم.

س هيئة التحكيم، في أي وقت بعد تلقينا "الطلب" ومن وقت آلخر بعد ذلك، يجوز لرئي -4

، عن طريق اإليداع مقابل أن يطلب من أي طرف من أطراف النزاع إيداع مبالغ مالية لدينا

في دفع تتعلق بالتحكيم أو تنشأ عنه. إخفاق أي طرف  أي رسوم أو تكاليف أو مصاريف

عليق أو التوقف عن المضي في إجراءات التحكيم حتى دفع حكيم تيجيز لهيئة التتلك المبالغ 

 تلك المبالغ.

يتعين على كل محكم أو ، 309عند تقديم الحكم للحصول على الختم وفقًا لالئحة رقم  -5

كافة الرسوم وموضحة بجالء عن  :بالتاليالفني أن يرسل لنا فاتورة  ستئنافعضو لجنة اال

 وافقت شكل في زمني جدول حكمون مطالبون بتقديم والممعدل الساعات الواجب تطبيقه. 

 اإلدارة عليها

 والى السريع، البريد رسوم هي بها المطالبة المنفرد للمحكم يحق التي الوحيدة النفقات6- 

 .استرليني جنيه 50 أقصاه حد

يومًا (أسبوعان) من  14عن طريق السكرتارية خالل  الجدول الزمني يتم تمرير 7 - 

 .إعالن الحكم

الفني  ستئنافالمحكمين وأعضاء لجنة االفوعات الخاصة برسوم ومصروفات مدال -8

 الجدول الزمني. مشروط دفعها باستالم 

الحصول على الفني  ستئنافطبقًا للوارد أعاله، يحق للمحكمين وأعضاء لجنة اال -9

مراجعة ال، بعد قررفإذا ما فوعات فورية عن الرسوم والمصروفات عقب إعالن الحكم. مد
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سوم أو مصروفات غير معقولة، يتعين حينئذ أن أي ر  اإلدارة، مجلس 357وفقًا لالئحة رقم 

  .اإلدارةالفني التصرف طبقًا لقرار مجلس  ستئنافعلى المحكمين وأعضاء لجنة اال

  357رقم  الالئحة

 وأ المحكمين أو المحكم من المقدرة والمصروفات الرسوم بأن شركة أي اعتبار حالة في .1

 بطلب اإلدارة مجلس إلى التقدم الشركة لهذه يجوز معقولة، غير الطعون لجنة أو الحكم

 .سدادها المطلوب والمصروفات الرسوم إلدارةامجلس  يقررو  .المصروفات هذه لمراجعة

 منيومًا (ثالثة أسابيع)  21 خالل الالئحة لهذه طبقا الطلب بهذا إخطار نستلم أن ينبغي .2

 .أقرب أيهما الحكم، صدور أو والمصروفات الرسوم سداد رإخطا استالم تاريخ

 

 

 359رقم  الالئحة

ولكن يخضع ذلك للسلطة التقديرية المبدأ الرئيسي لدينا أن التكلفة تالية على الحدث،  -1

النسبة التي سيتحملها أي من طرفي  مقدار الفني من حيث ستئنافلهيئة التحكيم ولجنة اال

 .التحكيم

ة ستأخذ هيئة التحكيم في االعتبار كافارستها لتلك السلطة التقديرية، من خالل مم -2

 صلة: لهاكون يالظروف المادية بما في ذلك بعض من الظروف التالية والتي قد 

جوهرية والطرف أي من األمور التي أثيرت في التحكيم وأدت إلى تكبد تكاليف  •

 في ما يتعلق بتلك األمور. فائزال

 وى القت نجاحًا جزئيًا كانت مبالغًا فيها بشكل غير معقول.ما إذا كانت أي دع •

 وأي تنازل من قبل الطرف اآلخر.مسلك الطرف الفائز بالنسبة ألي دعوى  •

 درجة نجاح كل طرف. •
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 التحكيم النوعي – الرسوم والمصاريف األخرى
  360الالئحة رقم 

 التحكيم النوعي -1

ق ج من كتاب التعليمات، ومع ذلك تم تحديد أقل رسوم للتحكيم النوعي في الملح •

 يجوز للمحكمين فرض رسم أكبر.

الواجبة الدفع من تلتزم كلتا الشركتين بدفع الرسوم. وسيقوم المحكمون بوضع النسب  •

 قبل كل شركة.

 التحكيم النوعي -2

، ومع تم تحديد أقل رسوم للتحكيم النوعي في الملحق ج من كتاب التعليمات •

 رسم أكبر. ذلك يجوز للمحكمين فرض

 ستئنافدفع رسم لذلك. وستقوم لجنة اال استئنافركة تتقدم بيتعين على كل ش •

 بتقسيم الرسوم واجبة الدفع بين الشركتين.

 نفايات وفضالت ومخلفات القطن -3

عن نفايات وفضالت ومخلفات القطن  ستئنافرسوم التحكيم النوعي واال

 الخاص بالقطن. فستئناهي نفس الرسوم عن التحكيم النوعي أو اال

 تصنيفات -4

محددة في الملحق  345حسب الالئحة  الرسوم المفروضة على التصنيف

ويتعين فقط على الشركة التي تطلب الحصول من كتاب التعليمات.  )ج(

 على تصنيف دفع الرسوم.

 361الالئحة رقم 
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 سبةن أقل من% 50 لنسبة مساو مبلغ على يحصل فإنه نوعي تحكيم في حكم ُعين إذا .1

 .نوعي لتحكيم رئيسية شركة تدفعها رسوم

 عن ما قال به في معظمهيختلف حكمه أو نتائجه أو كالهما  الذي المحكم يتم إلزام .2

 كل يلتزم االختالفتساوي في  هناك كان وٕاذا .أتعابه من الحكم رسوم بسداد الحكم

 ستقرر أي الطعون لجنة فإن الجودة، طعونفي حالة  أما. األتعاب نصف بسداد محكم

 .الحكم أتعاب بسداد يلتزمس الذي المحكم من
 

 362الالئحة رقم 

إحدى الشركات، بعد إعالن الحكم، أن الرسوم والمصروفات المفروضة  إذا ما اعتبرت -1

غير معقولة، حينئذ يمكنها  ستئنافمحكم أو المحكمين أو الحكم أو لجنة االمن قبل ال

 تقرير المبلغ الواجب الدفع. اإلدارةالغ. ويتولى مجلس المبمراجعة  اإلدارةالطلب من مجلس 

بالرسوم من تاريخ إرسال إخطار يومًا (أسبوعان)  14وينبغي أن نتلقى طلبًا بذلك خالل  -2

 األسبق.والمصروفات أو إعالن الحكم أيهما 

 رسوم األختام
  363الالئحة رقم 

ويتفق الرسم الواجب دفعه مع . محددة في الملحق ج من كتاب التعليمات األختامرسوم  -1

فإذا ما تم تعليق أو طر الشركة في تاريخ العقد الذي نشأ عنه النزاع. موقف تسجيل الشركة 

وحيث تم البدء في إجراءات التحكيم، فإنه يتعين من التسجيل أو تم رفض إعادة تسجيلها 

 بمعدل غير األعضاء.عليها دفع رسوم 

 التحكيم والطعون النوعية -2

حكمون بتقسيم الرسم ولكن يقوم المالتحكيم النوعي، تلتزم الشركتان بدفع رسوم األختام  في

 الذي يتعين على كل شركة دفعه.
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تكون ملزمة بدفع  استئناف، فإن كل شركة تتقدم ب352في الطعون النوعية طبقًا لالئحة رقم 

 على كل شركة دفعه. الذي يتعينبتقسيم الرسم  ستئنافأي رسم للختم ولكن ستقوم لجنة اال

 االلتزام بدفع الرسوم
  364الالئحة رقم 

تابعة لها والتي ليست محكم أو حكم لواحدة من الشركات الإذا قامت شركة رئيسية بتعيين 

بأي شركة مسجلة، وأخفقت الشركة غير المسجلة في الدفع، تصبح الشركة الرئيسية ملتزمة 

 لختم.ارسوم واجبة الدفع للتحكيم أو الحكم أو 

 

 غير المنفذة واألطراف المتعثرة األحكام
 365رقم  الالئحة

  اإلبالغ

 بأن ممثله من أو") المبلغ الطرف(" حكم في طرف من كتابي إلخطار اإلتحاد استالم عند .1

 مجلس إخطاريتعين  ،")ضده المبلغ المتقاعس الطرف(" الحكم بهذا يلتزم لم اآلخر الطرف

 .بذلك اإلدارة

 المتقاعس الطرف إلى بالكتابة يةر االسكرت لتزمت اإلخطار، هذا بشأن إجراء أي اتخاذ قبل .2

، المتقاعس الطرف هذا يقدم لم ما اسمه، إدراج اإلدارة مجلس بنية إلخطاره ضده المبلغ

ويقوم مجلس اإلدارة بتقدير أسبابًا مقنعة لعدم قيامه بذلك.  يومًا (أسبوعان) 14فترة  لخال

قبل اتخاذ قرار حول نشر المعلومات التي الطرف المتقاعس  أي أسباب مقدمة من قبل

  في الدوائر المعنية من عدمه.تلقاها من الطرف الشاكي 

ين والشركات المنفرد األعضاء إلى المتقاعس الطرف اسم تمرير لمجلس اإلدارة يجوز .3

 أو CICCA األقطان اتحادات بين الدولي التعاون لجنة في األعضاءواالتحادات  األعضاء
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 اسم إدراج ذلك في بما ،مجلس اإلدارة يراها طريقة بأي آخر شخص أو شركة أي إلى

 العام االستخدام نطاق داخل االلكتروني الموقع على بذلك الخاصة والتفاصيل المتقاعس

 .بالموقع

 المعلومات كافة نقل يتمس المتقاعس، اسم إدراج مجلس اإلدارة قرر إذا ما حالة في .4

 لم التي األحكام بقائمة" والمعروفة تنفذ لم التي األحكام قائمة على الصلة ذات والتفاصيل

 "للقطن الدولي باإلتحاد الخاصة تُنفذ

 

  توضيحية إخطارات
 أو األعضاء إلى توضيحية إخطارات إرسال وقت أي في أيضا لمجلس اإلدارة يجوز .5

 األقطان اتحادات نبي الدولي التعاون لجنة في األعضاء واالتحادات األعضاء الشركات

 اإلخطار هذا بأن العلم مع .معه يتعامل أو المتقاعس بالطرف رتبطم كيان بأي إلخطارهم

 األفراد األعضاء من على المقصور الجزء في اإلتحاد موقع على رفعة يتم التوضيحي

 .شركاتوال

6- 

 فالطر  هو ليس التوضيحي اإلخطار لموضوع الطالب الطرف كان إذا ما حالة في -أ

 لتزمت ،")المبلغ الطرف(" أعاله (1) الفقرة في إليه المشار اإلخطار قدم الذي المبلغ

 شرح بضرورة إبالغه مع بالطلب، إلخطاره المبلغ الطرف إلى بالكتابة اريةالسكرت

 ).واحد أسبوع( أيام سبعة خالل الرأي وٕابداء الموقف

 إلى الكتابة اريةللسكرت جوزي وجدت، إن المبلغ، الطرف من التعليقات استالم بعد -ب

ة مبلغ التوضيحي، اإلخطار في ذكرها يرد قد أخرى أطراف أية أو المتقاعس الطرف

 هذه لتفنيد أدلة أية رسالإل الطلب منهمو  اإلخطار لهذا المقترح بالمضمون األطراف هذه

 ).أسبوعان( يوم عشر أربعة خالل المضمون
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 -)أ/6( في ورد لما طبقا مقدمة أدلة أو عليقاتت أية في بالنظر مجلس اإلدارة يلتزم -ج

 .من عدمه التوضيحي اإلخطار إصدار سيتم إذا ما وتقرير أعاله، )ب/6(

 ICA للقطن الدولي اإلتحاد إلى مباشرة المقدمة المعلومات دقة عن مسئوال المبلغ الطرف يعد -7

 من ذمتهم وٕابراء لس إدارتهمجو  اإلتحاد بتعويض المبلغ الطرف يلتزم كما الالئحة، لهذه طبقا

 بسبب منهم أي أو اإلتحاد يتكبدها مصروفات أو تكاليف أو تعويضات أو مسئوليات أية وضد

 الحكم تنفيذ حالة في مباشرة اإلتحاد إخطار المبلغ الطرف على ويتعين المعلومات، هذه دقة عدم

 . نفيذهات يتم لم التي األحكام قائمة من اسمه رفع من اآلخر الطرف لتمكين

 للقطن الدولي اإلتحاد إلى مباشرة المقدمة المعلومات صحة بمسئولية المبلغ الطرف يلتزم -8

 بتعويض يلتزم كما أعاله، المذكورتين )أ6(و ،)5( رقم الفقرتين منطلق من الالئحة هذه بموجب

 والنفقات يفوالمصار  واألضرار المسئوليات كل من منهما كال ساحة وٕابراء مجلس إدارتهو  االتحاد

 .المعلومات هذه دقة عدم بسبب مجتمعون أو فرادى يتكبدونها التي

 اتاإلجراء باتخاذ اإلدارة مجلس قيام علىموافقون  تحكيم أيفي  طرافاأليتعين اعتبار أن  -9

 .الالئحة هذه في ةالمحدد

 



 

 )ج( الملحق

 الخاصة بنا مصروفاتوال الرسوم ملخص

 
حتى إشعار أخر منا بغير  ،النفاذ حيز إلى -التنظيمية القواعد ملف -هذا الملف فيه دخلي الذي اليوم من ابتداءً  سارية المفعول والنفقات الرسوم تعد هذة

 ذلك.
 
 
 



 



 1-ج

 ٢٠١٣ ليربأ رادصإ

 والطعون الفنية التحكيم بطلبات الخاصة مصروفاتالو  رسومال
 .النزاع نشأ عنه الذي العقد تاريخ في الشركة تسجيل حالةو  يجب أن يتسق ،حالة كل في دفعه مقررال المبلغ أن مالحظة ىيرج

 
 رسوم طلبات التحكيم الفنى

 رسوم الطلبات
  تشغيل رسوم تدفع التي الصلة ذات والشركات الرئيسية الشركات رسوم توجد ال

 قبل إبرام العقد مسجلةال غير الصلة ذات والشركات سيةالرئي الشركات إسترليني هجني 500,00

 الشركات أعضاء الجمعية إسترليني جنيه 2500,00
رسوم التسجيل السنوي +  -

 إسترليني جنيه 500,00

 يجنيه إسترلين 10000,00 -

 الشركات الغير مسجلة التى تقوم بتقدم طلبات العضوية أثناء تقديم طلب التحكيم -
 (متضمنة تلك التى تم رفض طلبات التسجيل الخاصة بها) الشركات الغير مسجلة -

 
 رسوم أخرى لطلبات التحكيم 

 إسترليني جنيه 150,00بحد أقصى   -رسوم على كل ساعة يتقاضاها المحكمين 
 ستتم بشكل تناسبى –تحمل نسبة من تكلفة الساعة التالية للساعة األولى 

 لكل محكم.  رلينيإست جنيه 100,00يتم دفع الرسوم بحد أدنى 
 لكل حالة تحكيم ويتم دفعه للرئيس. إسترليني جنيه 250,00يتم دفع رسم اضافي مقداره 

 .إسترليني جنيه  50بحد أقصى البريد السريع، و رسوم هيبها  لمطالبةا محكملل يحقالوحيدة التي  النفقات
 

 رسوم طلبات الطعون
 رسوم الطلبات
  بها الصلة ذات والشركات يةالرئيس الشركات ال توجد رسوم

 المسجلة غير الشركات إسترليني جنيه 2000,00
 الشركات أعضاء الجمعية إسترليني جنيه 500,00

 
 رسوم اخرى لطلبات التحكيم والطعون

  رلينيإست جنيه 150,00م المطلوبة لكل ساعة والتى سيتقاضها أعضاء لجنة الطعون، بحد أقصى الرسو  نو الطع لجنة رئيس يقررس
 تكاليف الساعة التالية للساعة األولى بطريقة نسبيةنسبة سيتم تحديد 

 إسترليني جنيه 100,00يتم دفع الرسوم بحد أدنى 
 لكل حالة تحكيم ويتم دفعه للرئيس. إسترليني جنيه 250,00يتم دفع رسم اضافي مقداره 

 الفنية% من مجموع رسوم لجنة الطعون 25سيكون أجر الجمعية 
 

 الفنيةرسوم الدمغة وأختام التوثيق 
 رسوم الدمغة

  بها الصلة ذات والشركات الرئيسية الشركات إسترليني جنيه 400,00
 الشركات أعضاء الجمعية  إسترليني جنيه 600,00
 مسجلةالالشركات غير  إسترليني جنيه 800,00

 الفنيةأختام الطعون  ال توجد رسوم
 



 2-ج

 ٢٠١٣ ليربأ رادصإ

 رسوم التوثيق
إسترليني يهجن 300,00  كل الشركات 

 
 



 3-ج

 ٢٠١٣ ليربأ رادصإ

 طلبات التحكيم والطعون الصغيرةالرسوم والمصاريف ل
 

 مطالبات التحكيم الصغيرة
 رسوم الطلبات

  بها الصلة ذات والشركات الرئيسية الشركات ال يوجد رسوم

 قبل إبرام العقد مسجلة غيرال الصلة ذات والشركات الرئيسية الشركات إسترليني جنيه 250,00

 الشركات أعضاء الجمعية إسترليني جنيه 1250,00

 250,00رسوم التسجيل السنوى + 
 إسترليني جنيه

الشركات الغير مسجلة ال تستطيع التقديم على مطالبات التحكيم الصغيرة، إال إذا  -
 قامت بتقديم طلب عضوية فى نفس توقيت التقديم على طلب التحكيم.

 الشركات الغير مسجلة والتى  تقوم بتقديم طلب العضوية أثناء طلب التحكيم. -
إذا تم رفض طلبات العضوية، فبالتالى سيتم رفض طلبات التحكيم الصغيرة 

 الُمقدمة.

 
 رسوم أخرى لطلبات التحكيم 

 جنيه إسترليني 150,00بحد أقصى   -رسوم على كل ساعة يتقاضاها المحكمين 
 ستتم بشكل تناسبى –تكلفة الساعة التالية للساعة األولى  تحمل نسبة من

 جنيه إسترليني 100,00يتم دفع الرسوم بحد أدنى 
 .إسترلينيجنيه   50بحد أقصى البريد السريع، و رسوم هيبها  لمطالبةا محكملل يحقالوحيدة التي  النفقات

 
 

 المطالبات الصغيرة –الطعون  رسوم طلبات
 رسوم الطلبات

  بها الصلة ذات والشركات الرئيسية الشركات  توجد رسومال
 الشركات الغير مسجلة إسترليني جنيه 1000,00

 الشركات أعضاء الجمعية إسترليني جنيه 250,00
 

 
 لطلبات التحكيم والطعون أخرىرسوم 

  إسترليني جنيه 150,00ن، بحد أقصى م المطلوبة لكل ساعة والتى سيتقاضها أعضاء لجنة الطعو الرسو  نو الطع لجنة رئيس يقررس
 سيتم تحديد نسبة تكاليف الساعة التالية للساعة األولى بطريقة نسبية

 إسترليني جنيه 100,00يتم دفع الرسوم بحد أدنى 
 للمطالبات الصغيرة الفنية% من مجموع رسوم لجنة الطعون 25سيكون أجر الجمعية 

 
 للمطالبات الصغيرة -الفنيةرسوم الدمغة وأختام التوثيق 

 رسوم التوثيق
 كل الشركات إسترليني جنيه 300,00

 
 رسوم الدمغة

  بها الصلة ذات والشركات الرئيسية الشركات إسترليني جنيه 400,00

 الشركات أعضاء الجمعية  إسترليني جنيه 600,00



 4-ج

 ٢٠١٣ ليربأ رادصإ

 الشركات الغير مسجلة إسترليني جنيه 800,00
 الفنيةأختام الطعون  ال توجد رسوم
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 طلبات تحكيم الجودة وطعونهارسوم ومصاريف 
 

 طلبات تحكيم الجودة
 رسوم الطلبات

 الشركات المسجلة ال يوجد رسوم
 الشركات الغير مسجلة ال يوجد رسوم

 
 

 رسوم طلبات تحكيم  الجودة / و الطعون / والتصنيفات

 ه.أدنا كما هو موضح المقدمة العينات في ممثلعلى حدى،  بالة كلقيمة  هو بفرضه الطعن لجنة أو المحكمين قوميعد أقل مبلغ الذى سيق
 بالة. 50بالة سيتم تحصيل الرسوم على  50يزيد هذا المبلغ، إذا كانت العينات المقدمة أقل من  قدو 

 رسوم تحكيم الجودة
 الشركات المسجلة إسترليني جنيه 0,35
 الشركات الغير مسجلة إسترليني جنيه 1,00

 وم طعون الجودةرس
 الشركات المسجلة إسترليني جنيه 0,65
 الشركات الغير مسجلة إسترليني جنيه 1,95

 رسوم التصنيف
 والتيلة واللون الصنفمن حيث  إسترليني جنيه 1,00
 من حيث الصنف واللون فقط إسترليني جنيه 0,65
 من حيث التيلة فقط إسترليني جنيه 0,65

 
 
 

 352وتوثيق الطعون والتى تتوافق والالئحة رقم  –م توثيق الجودة رسوم الدمغة وأختا
 رسوم الدمغة

 50 من اقل تمثل المقدمة العينات كانت إذا. أدناه نوضحها سوف المقدمة بالعينات ممثلة بالة لكل الشركتين على نفرضها سوف التي الرسوم
 بالة 50 على الرسوم تحصيل يتم سوف بالة

 الشركات الرئيسية والشركات ذات الصلة بها  يإسترلين جنيه 0,03
 الشركات أعضاء الجمعية جنيه إسترليني 0,12
 الشركات الغير مسجلة إسترليني جنيه 0,24

 
 

 رسوم التوثيق
 كل الشركات إسترليني جنيه 300,00
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 اإلدارةلوائح 
  والتسجيل العضوية  

 400 الئحةال
 .السكرتير لدى االستمارات هذه تتوافر حيث المديرين، قبل من عليها مصدق استمارات على العضوية طلبات تقدم

 401 الئحةال
 لـــىإ المقدمـــة المعلومـــات مـــن أي تغيـــر حالـــة فـــي فـــورا الســـكرتير بإخطـــار المســـجلة والشـــركات األعضـــاء األفـــراد يلتـــزم

 بــأن تؤكــد أن مســجلة جمعيــة (مؤسســة) أو عضــو أي مــن الســكرتير طلــب حالــة وفــي طلــبهم، فــي جمعيــة (مؤسســة)ال
 علــى الــرد المســجلة جمعيــة (مؤسســة)ال أو العضــو هــذا علــى يتعــين صــحيحة، زالــت مــا طلــبهم فــي المقدمــة المعلومــات
 .فورا السكرتير

 402 الئحةال
 طـوال مسـجلة غيـر جمعيـة (مؤسسـة) أنهـا علـى ستعامل فإنها مسجلة، ؤسسة)جمعية (م ألي المديرين إيقاف حالة في
 .اإليقاف فترة
 403 الئحةال

 .التأسيس عقد في التسجيل شروط توجد
 404 الئحةال

 .عام كل المديرون يحددها التي التسجيل رسوم بدفع األعضاء الشركات تلتزم .1
 التعـــديالت وكافـــة التنظيميـــة والقواعـــد ائحللـــو  ســـارية نســـخة علـــى الحصـــول األعضـــاء الشـــركات لكافـــة يحـــق .2

 .الالحقة
 التســـجيل تكـــاليف رد يـــتم أن علـــى بالعضـــوية، تتمتـــع جمعيـــة (مؤسســـة) أي تســـجيل إلغـــاء للمـــديرين يجـــوز  .3

 .فيه العضوية إلغاء تم الذي العام في المنتهية غير الفترة مع بالتناسب المدفوعة
 405 الئحةال
  مصنع.ر أو منتج أو عبارة عن تاج الشركة األصيلة -1

، بحيث يكون لكل شركة على جمعية (مؤسسة)تُقدم طلبات التسجيل ويتم التصديق عليها من قبل األفراد األعضاء لل
 األقل فرد عضو.

كما يجوز للشركات األصيلة التقدم لتسجيل أي من الشركات التابعة لها كشركة تابعة مستقلة أو غير مستقلة، وال  
 5الشركات التابعة التي يجوز للشركة األصيلة التقدم لتسجيلها، ولكنه في حالة تجاوز العدد  يوجد حد على عدد

شركات، فيتم دفع الرسوم المحددة من قبل المديرين مع االحتفاظ بسرية العالقة بين الشركات األصيلة والشركات 
 التابعة.

 قطن.وهي شركة أو مؤسسة تقدم خدمة لتجارة ال شركة صناعية تابعة -2
، بحيث يكون لكل شركة على جمعية (مؤسسة)تُقدم طلبات التسجيل ويتم التصديق عليها من قبل األفراد األعضاء لل

األقل فرد عضو، كما يجوز للشركات الصناعية التابعة التقدم لتسجيل أي من الشركات التابعة لها كشركة تابعة ، وال 
للشركة الصناعية التابعة التقدم لتسجيلها، ولكنه في حالة تجاوز العدد يوجد حد على عدد الشركات التابعة التي يجوز 
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شركات، فيتم دفع الرسوم المحددة من قبل المديرين مع االحتفاظ بسرية العالقة بين الشركات الصناعية التابعة  5
 والشركات التابعة

والغير.تُقدم طلبات التسجيل ويتم وهي شركة تقدم خدمات إلبرام تعاقدات بين الشركة األصيلة  شركة وكيلة -3
 ، بحيث يكون لكل شركة على األقل فرد عضو.جمعية (مؤسسة)التصديق عليها من قبل األفراد األعضاء لل

معترف بها ذات صلة بصناعة القطن وتعلن دعمها لمبادئ  جمعية (مؤسسة)وهي  تابعة جمعية (مؤسسة) -4
 اعدها، على أن يتم تقديم طلبات التسجيل كتابة للمديرين.القطن العالمية ولوائحها وقو  جمعية (مؤسسة)

 التابعة. جمعية (مؤسسة)وهي شركة منتجة أو محلج التي تعتبر عضوا في ال جمعية (مؤسسة)شركة عضو بال -5
، وال يحق للشركات األعضاء جمعية (مؤسسة)يتم تقديم طلبات التسجيل والتصديق عليها منت قبل األفراد األعضاء لل

 أن يكون لديهم أعضاء أفراد.   جمعية (مؤسسة)لبا
 
 406 الئحةال
 مشـاركة جمعيـة (مؤسسـة) أو منتميـة جمعيـة (مؤسسـة) أو أصيلة جمعية (مؤسسة) أو منفرد لعضو يجوز ال .1

 :التالية الحاالت في منصبها عن التخلي
جمعيـة  ولوائح قواعد به تتحكم الذي االتفاق على بناء التحكيم في مشاركة جمعية (مؤسسة)ال تلك أو العضو ذلك كان •

 أو .الدولية القطن جمعية (مؤسسة) تحكيم أو الدولية القطن (مؤسسة)
 .اللوائح عليه تنص بما عليها الموافقة عدم أو والجودة الفني التحكيم اكتمال عدم حالة في •

 :آلتيا فصل أو إيقاف في الحق من المديرين األولى الفقرة تحرم ال .1
 .عليها المنصوص المواد بموجب وقت أي في جرمها ثبت أصيلة (مؤسسة)جمعية  أو عضو •
 .مشارك عضو أو منتمية جمعية (مؤسسة) أو للصناعة تابعة جمعية (مؤسسة) أي •

 التي السنة في المتبقية المدة مع يتوافق بما له التسجيل رسوم وٕاعادة عضو أي تسجيل إلغاء للمديرين يجوز .3
 .اإللغاء قرار فيها صدر

 أو العضـو يخسـر ذلـك علـى المـديرون يوافـق ولـم االنسـحاب مسـجلة جمعية (مؤسسـة) أو عضو أي قرر إذا .4
 يكـــون لـــن كمـــا تســـجيلهم، أو عضـــويتهم علـــى المترتبـــة االمتيـــازات وكافـــة حقـــوقهم جميـــع المســـجلة جمعيـــة (مؤسســـة)ال

 .عقودهم في عليها المنصوص األحكام تجنب أو االنسحاب بمقدورهم
 تنشـأ دعـاوى أيـة فـي التحكـيم إلـى اللجـوء مـن أخـرى جمعية (مؤسسة) أي والحقوق االمتيازات فقدان يمنع لن .5

 .  الحالية العقود من
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 االنتخابات
          عام

 407 الالئحة
 ،سـنويا واللجـان األصليين والمديرين للرئيس الثاني والنائب الرئيس ونائب الرئيس الختيار انتخابات إجراء يتم 

 :التالي النحو على االنتخاب عملية وتتم
 من األقل على) أسابيع خمسة( يوماً  35 قبل التصويت حق له عضو كل إلى باالنتخابات إعالن إرسال يتم .1

 مـــن) أســبوعين( يومـــاً  14 خــالل الـــرئيس إلــى المرشـــحين أســماء إرســـال يجــب كمـــا العــام، الســـنوي االجتمــاع
 .اإلعالن صدور

 الثــاني والنائــب الــرئيس ونائــب الــرئيس لمنصــب أســماء ترشــيح صــويتالت حــق يملكــون الــذين لألعضــاء يجــوز .2
 مرشـح أي موافقـة أخـذوكـذلك  مع تزكية األسماء كتابة والتصديق عليها، األصلي، المدير منصب أو للرئيس

 .الخدمة في رغبتهم من والتأكد لالنتخابات تقديمهم قبل
 أمـــين أو الثـــاني الــرئيس نائـــب أو الـــرئيس نائــب أو الـــرئيس مناصـــب قبــل مـــن شـــغلوا الــذين لألعضـــاء يجــوز .3

 ســيعين التــي المعتمــدة اللجنــة أعضــاء مــن كعضــو الترشــح جمعيــة (مؤسســة)لل أصــلي مــدير أي أو الصــندوق
 بموجـب المرتكبـة الجـرائم فـي التحقيـق إليهـا يوكـل التي األولي التحقيق لجنة باسم تعرف لجنة بالضرورة منها

 .ة (مؤسسة)جمعيال تأسيس عقد أو 418 الالئحة
 .تأييدهم أو تزكيتهم يشترط ال إذ األعضاء للجان الترشح بذلك المخولين لألفراد يحق .4
 لـو كمـا المناصـب تلـك علـى المرشـحون يحصـل لهـا المتقـدم المناصب عدد نفسه هو المرشحين عدد كان إذا .5

 .انتخابهم تم
 حيـــث العـــام الســـنوي االجتمـــاع قبـــل األقـــل علـــى) أســـابيع ثالثـــة(  يومـــاً  21 قبـــل التصـــويت قـــوائم إرســـال يـــتم .6

. التصويت في الحق يمتلك عضو كل إلى إرسالها سيتم كما والمتقدمين المرشحين أسماء القوائم تلك تتضمن
 هــذه إرسـال ويجـب المرشـح، اسـم بجــوار األولـى األحـرف باسـتخدام التوقيـع طريــق عـن التصـويت عمليـة وتـتم

 .القوائم تلك إصدار تاريخ من) أسبوعين( يوماً  14 خالل ذلك يتم أن على الرئيس إلى القوائم
 .عليها المتنافس الشواغر ثلثي انتخاب على األعضاء يصوت أن يجب .7
 .التعليمات تلك يتبع لم صوت أي يحتسب ال .8
 .نهائياً  قراراً  الرئيس قرار ويعتبر االنتخابات نتائج والسكرتير الرئيس يحدد .9

 .مرجح صوت بإعطاء األمر حسم إلى الرئيس يلجأ صواتاأل عدد نفس على أكثر أو مرشحان حصل إذا .10
 :التالية األمور حسم للرئيس يحق .11

  الترشيحات، قبول •
  األصوات، عدد •
 .باالنتخابات المتعلقة والخالفات االستفسارات وجميع •
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ـــتم الشـــاغرة المناصـــب عـــدد مـــن أكبـــر المرشـــحين عـــدد كـــان إذا .12 ـــار ي ـــى يحصـــل مـــن اختي ـــى عل  مـــن قـــدر أعل
 .األصوات

 هــؤالء ويشـغل المناصــب، تلـك فـي مــؤهلين أعضـاء تعيـين للمــدير يجـوز المرشــحين مـن كـاف عــدد يتقـدم لـم اإذ .13
 . انتخابهم تم ما إذا سيشغلونها كانوا التي المدة لنفس المنصب األعضاء

 .األعضاء غرفة في النتائج السكرتير يعلق .14
 فـي النتـائج إعـالن وقـت مـن مناصـبهم للجنـةا وأعضـاء األصـليون والمديرون حديثاً  المنتخبون الموظفون يتولى .15

ــــون يبقــــى اإلعــــالن هــــذا صــــدور وحتــــى العــــام، الســــنوي االجتمــــاع  األصــــليون والمــــديرون المتقاعــــدون الموظف
 .مناصبهم في واألعضاء

 .جديد من وتعيينهم انتخابهم إعادة يجوز األعضاء يتقاعد وعندما فقط واحدة سنة لمدة اللجان عضوية تمتد .16
 ومعينـين منتخبـين بوصـفهم اللجـان وأعضـاء والمـديرين المـوظفين بجميـع االعتـراف يتم القواعد هذه اعتماد عند .17

 .االنتخاب قواعد بموجب يتقاعدوا حتى مناصبهم في هؤالء ويبقى القواعد، هذه بموجب
 105/2 المــادة بموجــب المعــين األمريكيــة القطــن شــاحني جمعيــة (مؤسســة) ممثــل انتخــاب الضــروري مــن لــيس .18

 .اللجنة رئيس نائب أو اللجنة رئيس منصب يشغل أن يجوز ال نهولك
 بموجـب القـرارات بلجنـة المعينـين األقطـان التحـادات الـدولي باالتحاد األعضاء الشركات ممثلي انتخاب يلزم ال .19

 أعضـاء كـانوا إذا إال اللجنة رئيس نائب أو اللجنة رئيس منصب يشغلوا أن يجوز ال ولكن ،105/3 رقم المادة
 .المحدودة الدولية القطن جمعية (مؤسسة)ب

 تلــك مــن يســتثنى ولكــن األعضــاء، بلجــان أعضــاء تلقائيــاً  للــرئيس الثــاني والنائــب الــرئيس ونائــب الــرئيس يعتبــر .20
 .الجودة اعتماد ولجنة األولي التحقيق لجنة اللجان

 
 األعضاء ولجان اإلدارة بمجلس المؤقتة الوظائف

 408 الالئحة
 بــإجراء فسـنقوم العامـة السـنوية االجتماعـات بـين المـدة فـي الجـودة اعتمـاد لجنـة أو مـدير وجـود عـدم مـن نعـاني كنـا إذا

 ومتـى االنتخابـات عـن اإلعـالن يـتم متـى المـديرون ويقـرر ،407 الالئحـة فـي عليـه منصـوص هـو مـا تراعي انتخابات
 . جديد من وجمعها التصويت قوائم إصدار يتم

   409 الالئحة
 هـــذا شـــغل للجنـــة يجـــوز ،الجـــودة اعتمـــاد لجنـــة باســـتثناء األعضـــاء لجنـــة فـــي منصـــب ألي فـــراغ عرضـــا حـــدث مـــا إذا

 .المديرين موافقة على الحصول بشرط المنصب
  410 الالئحة

 األصـلي، العضـو خدمـة مـدة يعـادل مـا اإلدارة بمجلـس الخـاص المنصـب في منصبه في المنتخب البديل العضو يظل
 .  اللجان إحدى في لمنصب عضو أي غلش على أيضا ذلك ينطبق كما
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 اللجان
 عام

  411 الالئحة
 :بما في ذلك  لها، المناسبة الطريقة اختيار في الحق ولها فعالة بصورة اللجان تعمل أن يجب
 االجتماعات •
 التليفونية المحادثات •
  الهاتفي االتصال عبر المؤتمرات •
 الفيديو ومكالمات •

 412 الالئحة
 يلـزم ممـن اللجنـة أعضـاء من عدد أقل النصاب ويمثل التالي، الجدول في عليه المنصوص العدد يةالتال اللجان تشكل

 .عمل أي بإجراء التصريح قبل تواجدهم
 الالزمــــون األفــــراد        المعينون األعضاء                                          المنتخبين األعضاء عدد 

لتشـــكيل النصـــاب 
 القانوني 

 5 8 8                    القيمة فروق لجنة
 الجودة  اعتماد هيئة

 )               3 رقم مالحظة راجع(
 3 محدود غير 6

    التنظيمية القواعد لجنة
 )                         4 رقم مالحظة راجع(

6 6 5 

 413 الالئحة راجع                           األولي التحقيق لجنة
 

 اتمالحظ
 منصب أي خلو حالة في إال األخرى اللجان أعضاء انتخاب بعد المحددين األعضاء المديرون يعين .1

 مؤقت؛
 اللجنة؛ رئيس بموافقة إال بديل حضور طلب القيمة فروق للجنة يجوز ال .2
 العضو؛ جمعية (مؤسسة) نفس من البديل ذلك يكون أن يجب •
 عاديًا؛ فرداً  أو عضواً  البديل يكون أن يمكن •
 .اللجنة اجتماعات في التصويت للعضو وزيج •
 كمــا الجــودة، اعتمــاد لجنــة اجتماعــات مــن أي فــي مــرة مــن أكثــر تصــوت أن جمعيــة (مؤسســة) لكــل يجــوز ال .3

 بـالقطن" األمـر تعلـق متـى الجـودة اعتمـاد لجنة في ليكون األمريكية القطن شاحني جمعية (مؤسسة) ممثل تعيين يمكن
 القطــن شــاحني جمعيــة (مؤسســة) فــي عضــو أي بــه يتــاجر آخــر قطــن نــوع أي أو ريكــياألم البيمــا قطــن أو" األمريكــي
 .التعيين ذلك تحكم التي الشروط 407 والالئحة 105/2 المادة وتذكر. األمريكية
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 عنــد التنظيميــة القواعــد لجنــة فــي القطــن التحــادات الــدولي باالتحــاد األعضــاء الشــركات ممثلــي تعيــين يجــوز .4
 .التعيين ذلك تحكم التي الشروط 407 والالئحة 105/3 المادة وتذكر امة،الع القوانين في النظر

 .والمعينين المنتخبين األعضاء من ونائبه التنظيمية القواعد لجنة رئيس سنوياً  المديرون يعين .5
 

 األولي التحقيق لجنة
 

 413 الالئحة
 :اآلتية لألحكام وفقا إجراءاتها وتنظم األولي التحقيق لجنة تتشكل 
 :اآلتي التحكيمية اللجنة تلك وتضم معتمدة تحكيمية لجنة من مديرين قبل من اللجنة كلتتش ) أ(
 األول والنائــب الــرئيس مناصــب الماضــي فــي التســعة هــؤالء شــغل وقــد جمعيــة (مؤسســة)ال مــن أعضــاء تســع •

 إعـــادة أو انتخـــاب حـــال وفـــي ،جمعيـــة (مؤسســـة)لل األصـــلي والمـــدير الصـــندوق وأمـــين للـــرئيس الثـــاني والنائـــب للـــرئيس
 السـابق اللجنـة فـي عضـويته إيقـاف الحـال بطبيعة سيتعين فإنه المناصب لتلك التحكيمية اللجنة من عضو أي انتخاب
 اجتمـاع أي أو عـام سنوي اجتماع أي في جمعية (مؤسسة)ال أعضاء قبل من اللجنة أعضاء انتخاب سيتم كما ذكرها؛

 ذلك، المديرون يقرر متى أو عام
 أقصى، كحد جمعية (مؤسسة)لل مشاركين مديرين انيةثم إلى ضاأي اللجنة تتسع •
 شــغلوا ممــن القطــن التحــادات الــدولي االتحــاد بلجنــة أعضــاء أخــرى شــركات مــن اثنــين لمرشــحين تتســع كمــا •

 .بشركتهم المدير منصب
تم تتسع اللجنة لثالثة أفراد مستقلين كحد أقصى من خارج اتحادات وصناعة القطـن والمنسـوجات، علـى أن يـ •

 تعيينهم من قبل المديرين.
 :تضم لجنة المديرون يعين ) ب(
 ،جمعية (مؤسسة)ال رئيس شغل قد وكان جمعية (مؤسسة)ال أعضاء من عضو يكون أن على الرئيس •
 .مستقل عضو ضمنهم ومن معتمدة تحكيمية لجنة من أعضاء ةست •

 .جمعية (مؤسسة)بال أعضاء اللجنة أعضاء غالبية تكون أن يجب
 أي لســـد التحكيميـــة باللجنـــة أعضـــاء مـــؤهلين أفـــراد تعيـــين فـــي لهـــم يتـــراءى متـــى الحـــق مـــديرونال يملـــك) ج( 

 العـام السنوي االجتماع حتى فقط المناصب هذه سيشغلون األفراد هؤالء ولكن المنتخبين، األعضاء بين شاغر منصب
 .لالنتخابات الترشح وقتها يمكنهم حيث جمعية (مؤسسة)لل التالي

 
 مةالقي فروق لجنة

 414 الالئحة
 اللجنة، إلى األعضاء دون من أفراد أو مشاركين أعضاء أو أعضاء ضم على توافق أن القيمة فروق للجنة يجوز -1

 .المنتخبون األعضاء يمتلكها التي التصويت حقوق نفس المنضمون هؤالء ويمتلك
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بفتـرات  اجتماعـات عقـد طلـب للـرئيس وزيجـ كمـا ،(أربعـة أسـابيع) شهريا األقل على مرة القيمة فروق لجنة تتشاور -2
 .متقاربة أكثر

 الجودة اعتماد هيئة
 415 الالئحة

 لهم، المقدم القطن جودة في الستشارتهم للجنة عضو أي ضم على الموافقة الجودة استئناف للجنة يجوز .1
 .حين يحكم في القضية باللجنة عضو أنه على العضو لذلك النظر وسيتم

 .األمريكية المتحدة الواليات في مكان أي من األمريكي القطن توريد ودعق على الالئحة تطبق ال .2
  416 الالئحة

جمعيــة  جمعيــة (مؤسســة)نفــس الشــركة أو ال مــن عضــوين مــن أكثــر تعيــين لهيئــة اســتئناف الجــودة يجــوز ال 
 .واحدة جودة ستئنافا لجنةل (مؤسسة)
 417 الالئحة

 .القطن مجال في عاملين الجودة ستئناف ا هيئة لعضوية المرشحين يكون أن يجب
 
 التأديبية اإلجراءات

 418 الالئحة
 أي أو نيابـة عـن مـع أو لتقـديم خـدمات  خـام قطـن شراء أو لبيع عقدا مسجلة جمعية (مؤسسة)إذا ما وقعت  .1

 أبـرم االتفـاق وهـذا( للقطـن الـدولي لالتحـاد المسـتوفاة غيـر القـرارات قائمـة فـي مدرجة شركة أو جمعية (مؤسسة) أو فرد
 علــى لتفــاف اال بنيــة خــام قطــن شــراء أو لبيــع اتفاقــا توقــع أو ،)بعــدها أو جمعيــة (مؤسســة)لل القائمــة إخطــار تــاريخ فــي

 :اآلتية للعقوبات نفسها تعرض فإنها للقطن، الدولي لالتحاد المستوفاة غير القرارات قائمة
 التحكيم خدمات من الحرمان - أ

  التحذير -ب
 التوبيخ  -ج
 إسترليني جنيه  00025تتخطى ال مالية مةغرا دفع  -د
 تعطيل أو تعليق (العضوية)  -ـه
 الطرد -و

 .المديرون أو األولي التحقيق لجنة تقرر حسبما عقوبة من بأكثر معاقبتها ويمكن
 ومــواد جمعيــة (مؤسســة)ال مــذكرة فــي المــذكورة والقــوانين األحكــام إلــى المســجلة والشــركات األعضــاء يخضــع .2
 .ة)جمعية (مؤسسال
 طـرف مـع اتفاقـا وقعـت مسـجلة جمعيـة (مؤسسـة) أي علـى األولـي التحقيـق لجنة أقرتها التي األوضاع تطبق .3

 .االتفاق على توقع من يوما قبل للقطن الدولي لالتحاد المستوفاة غير القرارات قائمة على مدرج اسمه آخر
 األحكــام بقائمــة مــدرج معلــق حكـم ضــده لــديها طــرف مــع االتجـار مســجلة جمعيــة (مؤسســة) أي رغبــت مـا إذا .4

جمعيــة ال مــن األمــر يتطلــب فســوف الخــالف ذلــك إنهــاء هــو الوحيــد هــدفها وكــان للقطــن الــدولي لالتحــاد المســتوفاة غيــر
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 مــن) واحــد أســبوع( أيــام ســبعة وخــالل ذلــك، وراء مــن النيــة إبــراز مــع ذلــك بطلــب المــديرين توصــية المســجلة (مؤسســة)
 بالتــاريخ المــديرين بــإعالم المســجلة جمعيــة (مؤسســة)ال تقــوم الصــدد هــذا بشــأن المبرمــة العقــود أو االتفــاقالتوقيــع علــى 

 علـى تنطبـق لن سابقا ذكر ما وبموجب شهرا، 12 يتجاوز لن والذي االتفاق بهذا للوفاء المقرب والتاريخ المصدر ورقم
 .الالئحة هذه من (1) الفقرة أحكام العقود تلك أو االتفاق هذا
 :اآلتي األولي التحقيق لجنة إدارتها في تحقق مسجلة ة (مؤسسة)جمعي أي تتحمل .5
 بنفسها؛ األدلة تقديم  . أ
 خبيـر أو ومحاسـب قـانوني تمثيـل الشـأن هـذا فـي لها ليكون محترف أو خبير من مساعدة أي على الحصول . ب

  جمهور؛ أي حضور في الحق لها ليس ولكن االستماع جلسة أثناء متواجد
 شهود؛ بصفتهم خبير أو محاسب أي استدعاء. ج
  للقضية؛ حيوي تعتبره مستند أي وتقديم شهود أي استدعاء. د
 ومخاطبــة الشــهود ولمعاينــة القضــية فــي لمســاعدتها ذلــك فــي يرغــب ممــن جمعيــة (مؤسســة)ال مــن عضــو أي تعيــين. ه

 .عنها بالنيابة المديرين
 خـالل المـديرين لـدى االسـتئناف يمكنهـا ولـياأل التحقيـق لجنـة قـرار علـى المسـجلة جمعية (مؤسسة)ال اعترضت إذا. 6

 فــي الحــق المنتميــة الشــركات أو للصــناعة التابعــة الشــركات تمتلــك وال القــرار، إعــالن تــاريخ مــن) أســبوعين( يومــا 14
 المـديرين قـرار اسـتئناف األصـيلة والشـركات لألعضـاء يجـوز حـين فـي المـديرين، قرار على اعترضوا ما إذا االستئناف

 .  الالئحة هذه من (5) الفقرة في عليها المنصوص الحقوق بنفسها تتحمل أن على اءاألعض أمام
 بغــرض التحقيــق فــي الخــاص محــاميهم حضــور طلــب االســتئناف قبلــوا الــذين المــديرين وكــذلك المــذكورة للجنــة يحــق. 7

 .كتابة قرارهم صياغة في ولمساعدتهم والفنية القانونية المسائل في لهم االستشارة تقديم
 أي القضـية بهـذه متعلقـة اسـتئناف جلسـة أي فـي أو القضـية تلك حول المديرون يجريه الذي التحقيق في يشارك ال. 8

 .تحقيق لجنة في قبل من شارك مدير
 .التحقيقات تكاليف يتحمل من األولي التحقيق لجنة تحدد. 9
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