قانون التحكيم رقم  4لعام 2002
رئٌس الجمهورٌة
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتارٌخ /01ربٌع األول 0243/ه الموافق 4112/3 /01م
ٌصدر ما ٌلً:
مادة -1
ٌكون للمصطلحات والعبارات الواردة ادناه -وألؼراض هذا القانون المعنى المبٌن بجانب كل منها ما لم
ٌقض سٌاق النص بمعنى آخر:
ً
التحكٌم :أسلوب اتفاقً قانونً لحل النزاع بدال من القضاء سواء أكانت الجهة التً ستتولى إجراءات
التحكٌم بمقتضى اتفاق الطرفٌن منظمة أو مركزاً دائما ً للتحكٌم أم لم تكن كذلك.
هٌئة التحكٌم :الهٌئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فً النزاع المحال للتحكٌم وفقا ً لشروط اتفاق
التحكٌم .اتفاق التحكٌم :اتفاق طرفً النزاع على اللجوء للتحكٌم للفصل فً كل أو بعض المنازعات التً
نشأت أو ٌمكن أن تنشأ بٌنهما بشأن عالقة قانونٌة معٌنة عقدٌة كانت أو ؼٌر عقدٌة.
طرفا التحكٌم :طرفا التحكٌم أو أطراؾ التحكٌم.
ً
التحكٌم التجاري :التحكٌم الذي ٌكون موضوع النزاع فٌه ناشئا عن عالقة قانونٌة ذات طابع اقتصادي
عقدٌة كانت أو ؼٌر عقدٌة.
التحكٌم التجاري الدولً :التحكٌم الذي ٌكون موضوع النزاع فٌه متعلقا بالتجارة الدولٌة -ولو جرى داخل
سورٌة -وذلك فً األحوال اآلتٌة:
-1إذا كان مركز األعمال الرئٌسً لطرفً اتفاق التحكٌم ٌقع فً دولتٌن مختلفتٌن وقت إبرام اتفاقالتحكٌم فإذا كان ألحد الطرفٌن عدة مراكز لألعمال فالعبرة للمركز األكثر ارتباطا ً بموضوع اتفاق
التحكٌم وإذا لم ٌكن له مركز أعمال فالعبرة لمحل إقامته المعتاد.
-2إذا كان مركز األعمال الرئٌسً لطرفً اتفاق التحكٌم ٌقع فً الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكٌموكان أحد األماكن التالٌة واقعا ً خارج هذه الدولة:
أ -مكان إجراء التحكٌم كما عٌنه اتفاق التحكٌم أو أشار إلى كٌفٌة تعٌٌنه.
ب-مكان تنفٌذ جزء جوهري من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارٌة بٌن األطراؾ.
ج -المكان األكثر ارتباطا ً بموضوع النزاع.
-3إذا كان موضوع النزاع الذي ٌنصرؾ إلٌه اتفاق التحكٌم مرتبطا ً بأكثر من دولة واحدة.مادة2-
 -0مع عدم اإلخالل باالتفاقٌات الدولٌة المعمول بها فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة تسري أحكام هذاالقانون على أي تحكٌم ٌجري فً سورٌة كما تسري على أي تحكٌم تجاري دولً ٌجري فً الخارج إذا
اتفق طرفاه على إخضاعه ألحكام هذا القانون.
ٌ2بقى التحكٌم فً منازعات العقود اإلدارٌة خاضعا ألحكام المادة  66من نظام العقود الصادر بالقانونرقم  10تارٌخ 4112./04/3
مادة 3-
ٌ - 0نعقد اختصاص النظر فً مسائل التحكٌم التً ٌشملها هذا القانون إلى محكمة االستئناؾ التًٌجري ضمن دائرتها التحكٌم ما لم ٌتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناؾ أخرى فً سورٌة.
-2تظل المحكمة التً ٌنعقد لها االختصاص وفقا للفقرة السابقة -دون ؼٌرها -مختصة حتى انتهاء جمٌعإجراءات التحكٌم.
-3إذا تعلق النزاع بحق عٌنً على عقار وجب وضع إشارة الدعوى على صحٌفة العقار بقرار تتخذه-فً ؼرفة المذاكرة -المحكمة التً ٌنعقد لها االختصاص وفقا للفقرة األولى من هذه المادة.

1

مادة –4
 -0ما لم ٌوجد اتفاق خاص بٌن طرفً التحكٌم ٌتم تبلٌػ أي رسالة أو إشعار للمرسل إلٌه شخصٌا أوإلى مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البرٌدي المعروؾ أو المحدد فً اتفاق التحكٌم أو العقد
عن طرٌق دائرة المحضرٌن فً المنطقة االستئنافٌة للمحكمة المعرفة فً المادة  3من هذا القانون.
-2إذا تعذرت معرفة العناوٌن المشار إلٌها فً الفقرة السابقة ٌعتبر المخاطب مبلؽا إذا تم اإلجراء بكتابمسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان برٌدي معروؾ له.
ٌ-3عتبر التبلٌػ حاصال بدأ منذ الٌوم الذي تم فٌه على النحو المحدد فً الفقرتٌن السابقتٌن.-4ال تسري أحكام هذه المادة على التبلٌؽات القضائٌة أمام المحاكم.مادة 5-
 -0لطرفً التحكٌم حرٌة تحدٌد القانون الذي ٌجب على هٌئة التحكٌم تطبٌقه على موضوع النزاع.-2إذا اتفق طرفا التحكٌم على إخضاع العالقة القانونٌة بٌنهما ألحكام عقد نموذجً أو اتفاقٌة دولٌة أوأٌة وثٌقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثٌقة من أحكام خاصة بالتحكٌم.
مادة -6-
فً األحوال التً ٌجٌز فٌها هذا القانون لطرفً التحكٌم اختٌار اإلجراء الواجب اإلتباع فً مسألة معٌنة
ٌكون لكل منهما الترخٌص للؽٌر فً اختٌار هذا اإلجراء.

الفصل الثاني  :اتفاق التحكيم
مادة –7
ٌ -0جوز االتفاق على التحكٌم عند التعاقد وقبل قٌام النزاع سواء أكان االتفاق مستقالً بذاتهه أم ورد فهًعقهد معهٌن بشههأن كهل أو بعههض المنازعهات التههً قهد تنشههأ بهٌن الطهرفٌن وفههً ههذه الحالههة ٌجهب أن ٌحههدد
موضوع النزاع فً بٌان الدعوى المشار إلٌه فً المادة  41من هذا القانون.
كما ٌجوز أن ٌتم االتفاق على التحكٌم بصورة الحقة لقٌام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضا على
القضاء للفصل فٌه وفً هذه الحالة ٌجب أن ٌحدد االتفاق المسائل التً ٌشملها التحكٌم وإال كان االتفاق
باطالً.
ٌ-2عتبر اتفاقا على التحكٌم كل إحالة ترد فً العقد إلى وثٌقة تتضمن شرط تحكٌم إذا كانت اإلحالةواضحة فً اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
مادة 2-
ً
ً
ً
 ٌجب أن ٌكون اتفاق التحكٌم مكتوبا وإال كان باطال وٌكون االتفاق مكتوبا إذا ورد فً عقد أو وثٌقةرسمٌة أو عادٌة أو فً محضر محرر لدى مرسلة بوسائل االتصال المكتوب (البرٌد االلكترونً,
الفاكس ,التلكس) إذا كانت تثبت تالقً إرادة مرسلٌها على اختٌار التحكٌم وسٌلة لفض النزاع.
مادة –9
 -0ال ٌجوز االتفاق على التحكهٌم إال للشهخص الطبٌعهً أو االعتبهاري الهذي ٌملهك التصهرؾ فهً حقوقههوفقا للقانون الذي ٌحكم أهلٌته.
-2ال ٌجهوز االتفهاق علهى التحكهٌم فهً المسهائل التهً ال ٌجهوز فٌهها الصهلا أو المخالفهة للنظهام العهام أوالمتعلقة بالجنسٌة أو باألحوال الشخصٌة باستثناء اآلثار المالٌة المترتبة علٌها.
مادة10-
ٌ -0جب على المحكمة التً ترفع أمامها دعوى فً مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكٌم أن تحكم بعدم قبهولالدعوى إذا دفع المدعى علٌه بذلك قبل إبدائهه أي طلهب أو دفهاع فهً الهدعوى مها لهم ٌتبهٌن لهها أن االتفهاق
باطل أو الغ أو عدٌم أو ال ٌمكن تنفٌذه.
-2ال ٌحول رفع الدعوى المشار إلٌها فً الفقرة السابقة دون البهدء فهً إجهراءات التحكهٌم أو االسهتمرارفٌها أو إصدار حكم التحكٌم.
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مادة –-11
ٌعتبر شرط التحكٌم اتفاقا ً مستقالً عن شروط العقد األخرى وال ٌترتب على انتهاء العقد أو بطالنه أو
فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكٌم متى كان -هذا الشرط -صحٌحا ً فً ذاته ما لم ٌتفق الطرفان
على ؼٌر ذلك.

الفصل الثالث  :هيئة التحكيم
مادة –12
 -0تشكل هٌئة التحكٌم باتفاق طرفً التحكٌم من محكم واحد أو أكثر فإذا لم ٌتفقا كان عدد المحكمٌنثالثة.
 -4إذا تعدد المحكمون وجب أن ٌكون عددهم وتراً وإال كان التحكٌم باطالً.مادة –13
 -0ال ٌجوز أن ٌكون المحكم قاصراً أو محجوراً علٌه أو مجرداً من حقوقه المدنٌة بسبب الحكهم علٌههبجناٌة أو جنحة شائنة ما لم ٌكن قد رد إلٌه اعتباره.
 -2ال ٌشترط فً المحكم أن ٌكون من جنس أو جنسٌة معٌنة إال إذا اتفق طرفا التحكٌم على ؼٌر ذلك.مادة 14-
  -0إذا وقع النزاع ولم ٌتفق الطرفان على اختٌار المحكمٌن ٌتبع ما ٌلً :أ -إذا كانت هٌئة التحكٌم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المعرفة فً المادة ( )3من هذا القانون
اختٌاره بناء على طلب أحد الطرفٌن .
ب -إذا كانت هٌئة التحكٌم مشكلة من ثالثة محكمٌن اختار كل طرؾ محكما عنه ثم ٌتفق المحكمان على
اختٌار المحكم الثالث .
ج -إذا لم ٌعٌن أحدا لطرفٌن محكمة خالل مدة (ٌ )31وما التالٌة لتسلمه طلبا بذلك من الطرؾ اآلخر ,أو
إذا لم ٌتفق المحكمان المعنٌان على اختٌار المحكم الثالث خالل مدة (ٌ) 31وما التالٌة لتهارٌخ تعٌهٌن آخهر
هما تولت المحكمة المعرفة فً المادة ( )3من هذا القهانون اختٌهاره بنهاء علهى طلهب أحهد الطهرفٌن بقهرار
تتخذه فً ؼرفة المذاكرة .وٌكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعٌنان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة
هٌئة التحكٌم ,وتسري هذه األحكام فً حالة تشكٌل هٌئة التحكٌم من أكثر من ثالثة محكمٌن .
ٌ-2جب أن ٌكون عدد المحكمٌن الذٌن تعٌنهم المحكمة مساوٌا للعدد المتفق علٌه بٌن الطرفٌن . -3تراعً المحكمة عند تعٌٌن المحكم الشروط التً ٌتطلبها هذا القانون وتلك التً اتفق علٌها الطرفان ,وتصدر قرارها بالتعٌٌن على وجه السرعة فً ؼرفة المذاكرة بعد دعوة الطرفٌن .
ٌ -4كون للمحكمة أٌضا حق اتخاذ أي إجراء كان ٌجب على الطرفٌن أو على الؽٌر اتخاذه بشأن اختٌارالمحكمٌن ,ولكنه لم ٌتخذ بسبب عدم اتفاق الطرفٌن أو تخلؾ الؽٌر عن اتخاذه .
 -5ال ٌقبل القرار الصادر وفقا ألحكام هذه المادة الطعن بهأي طرٌهق مهن طهرق الطعهن  .وٌقبهل القهرارالصادر برد طلب التعٌٌن الطعن أمام محكمة الهنقض خهالل مهدة ٌ /31/ومها ً التالٌهة لتبلٌهػ القهرار وتبهت
المحكمة بالطعن خالل مدة ٌ /31/وما ً من تارٌخ وصول الملؾ إلٌها .
مادة 15-
كل من ٌعتدي على محكم خالل ممارسته مهمة التحكٌم أو بسببها ٌعاقب بالعقوبة التً ٌعاقب لها فٌما لوكان االعتداء على قاض .
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مادة 16-
 - 0تتولى المحكمة المعرفة فً المادة ( )3من ههذا القهانون تعٌهٌن محكهم بهدٌل بنهاء علهى طلهب الطهرؾاألكثر عجلة فً الحالتٌن التالٌتٌن :
أ -إذا امتنع المحكم عن مباشرة عمله .
ب -إذا اعتههههزل المحكههههم العمههههل أو قههههام مههههانع مههههن مبا شههههرته لههههه أو عههههزل منههههه أو تقههههرر رده .
ٌ -2هتم تعٌهٌن المحكهم البهدٌل طبقها لاجهراءات التهً اتبعهت فهً اختٌهار المحكهم الهذي انتههت مهمتهه .مادة17-
ٌ -0كون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقٌعه على اتفاق التحكٌم أو بتوقٌعه على وثٌقة مستقلة تثبت قبولهأو على محضر جلسة التحكٌم ,وٌجب علٌه أن ٌفصا لطرفً التحكٌم وللمحكمٌن اآلخرٌن عن أٌة
ظروؾ من شأنها أن تثٌر شكوكا حول استقالله أو حٌدته سواء أكانت هذه الظروؾ قائمة عند قبوله
لمهمته أم استجدت أثناء إجراءات التحكٌم ,وٌكون لطرفً التحكٌم فً هذه الحالة الخٌار لقبول استمراره
بمهمة التحٌكم أو مطالبته بالتنحً عنه.
-2ال ٌجوز للمحكم بعد قبول المهمة التخلً عنها دون مبرر ,وإال كان مسؤوال عما قد ٌسببه من ضررلطرفً التحكٌم أو ألي منهما .
مادة12-
 -0ال ٌجوز رد المحكم إال لألسباب التً ٌرد بها القاضً ,أو إذا فقد أحد شهروط صهالحٌته المنصهوصعلٌها فً هذا القانون
-2ال ٌجوز ألي من طرفً التحكهٌم طلهب رد المحكهم الهذي عٌنهه أو اشهترك فهً تعٌٌنهه إال لسهبب تبٌنههبعدأن تم هذا التعٌٌن.
مادة 19-
ٌ- 0قدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة المعرفة فً المادة ( )3من هذا القانون مرفقا بهه األوراق المؤٌهدةله خالل مدة (ٌ )01وما من تارٌخ علم طالب الرد باألسباب المبررة للرد .
-2تنظر المحكمة المذكورة بطلب الرد فً ؼرفة المذاكرة ,وتفصل به بقرار مبرم بعد سماع المحكمالمطلوب رده .
ٌ-3ترتب على تقدٌم الرد وقؾ إجراءات التحكٌم وتعلٌق مدته إلى حٌن صدور القرار برفض طلبالرد أو إلى حٌن قبول المحكم البدٌل مهمته التحكٌمٌة
 -4ال ٌقبهل طلهب الهرد ممهن سهبق لهه تقهدٌم طلهب بهرد المحكهم نفسهه فهً ذات التحكهٌم وللسهبب ذاتهه .-5إذا حكم بردالمحكم ترتب على ذلك اعتبار ما ٌكون قد تم إجراءات بما فً ذلك حكم التحكٌم -كأن لمٌكن من تارٌخ قٌام سبب الرد .
مادة20 -
 -0ال ٌجوز عزل المحكم أو المحكمٌن إال باتفاق الخصوم جمٌعا .-2إذا أصبا المحكم ؼٌر قادر بحكهم القهانون أو بحكهم الواقهع علهى أداء مهمتهه أو تخلهؾ أو انقطهع عهنالقٌام بها بعد قبولها أكثر من (ٌ ) 31وما ,وجب علٌه التنحً وإال كان عرضه للعزل  ,وفً هذه الحالهة
ٌتم العزل  -إذا لم ٌتفق الطرفان على عزله  -بقرار مبهرم مهن المحكمهة المعرفهة فهً المهادة ( )3مهن ههذا
القانون تتخذه فً ؼرفة المذاكرة بنا ًء على طلب أحد الطرفٌن .
-3إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحٌه أو بأي سبب آخهر وجهب تعٌهٌن بهدٌل لهه طبقهالاجراءات التً اتبعت فً اختٌار المحكم الذي انتهت مهمته .
ٌ -4ترتب على تقدٌم طلب العزل تعلٌق إجراءات التحكٌم ومدته إلى حهٌن صهدور القهرار بهرفض طلهبالعزل أو إلى حٌن قبول المحكم البدٌل مهمته التحكٌمٌة .
مادة21 -
-- 0تفصل هٌئة التحكٌم فً الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصهها بمها فهً ذلهك الهدفوع المتعلقهة بعهدم وجهوداتفاق تحكٌم أو سقوطه أو بطالنه أو بعدم شموله لموضوع النزاع .
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ٌ-2جب تقدٌم الدفع المتعلق بعدم شمول اتفهاق التحكهٌم لمها ٌثٌهره الطهرؾ اآلخهر مهن مسهائل أثنهاء نظهرالنزاع فورا وإال سقط الحق فٌه .
-3ال ٌترتب على قٌام أحد طرفً التحكٌم بتعٌٌن محكم أو اشتراكه فً تعٌٌنهه سهقوط حقهه فهً تقهدٌم أيدفع من الدفوع المشار إلٌها فً الفقرة األولى .
4أ -لهٌئة التحكٌم أن تفصل فً الدفوع المشار إلٌها فً الفقرتٌن األولى والثانٌة من هذه المادة
باعتبارها مسألة أولٌة  ,أو تقرر ضمها الى الموضوع لتفصل فٌهما معاً .قرار الهٌئة مبرما ً فً
الحالتٌن.
ب ٌ -جوز لمن رفضت دفوعه المذكورة أن ٌتمسك بها عن طرٌق رفع دعوى بطالن حكم
التحكٌم وفقا ً للمادة( )10من هذا القانون.

الفصل الرابع  :إجراءات التحكيم
مادة22 -
 - 0مع مراعاة أحكام ههذا القهانون  ,ل طرفهً التحكهٌم االتفهاق علهى اإلجهراءات التهً ٌتعهٌن علهى هٌئهةالتحكٌم اتباعها بما فً ذلك حقهما فهً إخضهاع ههذه اإلجهراءات للقواعهد النافهذة فهً أي منظمهة أو مركهز
دائم للتحكٌم فً سورٌة أو خارجها .
-2فاذا لم ٌوجد مثل هذا االتفاق كان لهٌئة التحكٌم -مع مراعاة أحكام هذا القانون  -أن تختار إجراءاتالتحكٌم التً تراها مناسبة.
مادة23 -
 لطرفً التحكٌم االتفهاق علهى مكهان التحكهٌم فهً سهورٌة أو خارجهها  ,فهإذا لهم ٌوجهد اتفهاق عٌنهت هٌئهةالتحكٌم مكان التحكٌم مع مراعاة ظروؾ الدعوى ومالءمة المكان لألطراؾ.
وال ٌخل ذلك بسلطة هٌئهة التحهٌكم فهً أن تجتمهع فهً أي مكهان تهراه مناسهبا ً للقٌهام بهإجراء مهن إجهراءات
التحٌكم  ,كسماع أطراؾ النزاع أو الشهود أو الخبهراء أو االطهالع علهى مسهتندات أو معاٌنهة بضهاعة أو
أموال  ,وفً هذه الحالة ٌجب إبالغ األطراؾ قبل وقت كاؾ موعد االجتماع لٌتسنى لهم الحضور .
مادة 24-
ٌ -0جري التحكٌم باللؽة العربٌة ما لم ٌتفق الطرفان على ؼٌر ذلك ,أو تقرٌر هٌئة التحكٌم تحدٌهد لؽهةأو لؽات أخرى ,وٌسري حكم االتفاق أو القرار على لؽة الوثهائق والمهذكرات المكتوبهة وعلهى المرافعهات
الشفهٌة ,وعلى كل قرار تتخذه هذه الهٌئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ٌنص اتفاق الطرفٌن أو
قرار هٌئة التحكٌم على ؼٌر ذلك.
-2لهٌئة التحكٌم أن تطلب إرفاق ترجمة محلفة لبعض الوثائق المكتوبة التهً تقهدم فهً الهدعوى بواسهطةترجمان محلؾ إلى اللؽة أو اللؽات المستخدمة فً التحكٌم ,وفً حهال تعهدد ههذه اللؽهات ٌجهوز لهها قصهر
الترجمة على بعضها أو على واحدة منها.
مادة 25-
 ٌجهب علههى هٌئهة التحكههٌم أن تعامهل طرفههً التحكهٌم علهى قههدم المسهاواة ,وأن تهههًء لكهل منهمهها فرصها ًمتكافئة وكافٌة لعرض قضٌته والدفاع عن حقوقه.
مادة26-
 تبدأ إجراءات التحكٌم من الٌوم التالً الذي ٌتسلم فٌه المدعً علٌه طلب التحكٌم من المدعً ما لم ٌتفقطرفا التحكٌم على ؼٌر ذلك.
مادة27 -
  -0على الطرؾ المدعً خالل المٌعاد المتفق علٌه بٌن الطرفٌن أو الذي تعٌنه هٌئة التحكٌم أن ٌرسلللمدعً علٌه وإلى هٌئة التحكٌم بٌانا ً مكتوبا ً بدعواه.
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ٌ-2جب أن ٌشتمل البٌان على المعلومات التالٌة:أ -اسم وعنوان المدعً.
ب -اسم وعنوان المدعى علٌه.
ج -شرح واؾٍ لوقائع الدعوى مع تحدٌد المسائل محل النزاع والطلبات ,وؼٌر ذلك مما ٌرى أن ٌشتمله
البٌان.
ً
ً
ً
3إذا لم ٌقدم المدعً بٌانا مكتوبا وفق الفقرتٌن السابقتٌن ولم ٌبد عذرا لذلك ,لهٌئة التحكٌم تعلٌقإجراءات التحكٌم ما لم ٌتفق األطراؾ على ؼٌر ذلك.
مادة22 -
ً
ً
 -0على الطرؾ المدعً علٌه أن ٌقدم لهٌئة التحكٌم دفاعا مكتوبها وٌسهلم نسهخة منهه إلهى المهدعً خهاللالمٌعاد المتفق علٌه بٌن الطرفٌن أو الذي تعٌنه هٌئه التحكٌم.
-2للمدعى علٌه أن ٌضمن رده أٌة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن ٌتمسك بحق ناشىءعنه بقصد الدفع بالمقاصة ,وله ذلك أٌضا ً فً مرحلة الحقة من اإلجراءت إذا رأت هٌئة التحكٌم أن
الظروؾ تسوغ التأخٌر.
مادة29-
 -0تجتمع هٌئة التحكٌم بعد تشكٌلها بدعوة من رئٌسها وتعقد جلساتها فً المكان الذي اتفق علٌهالطرفان أو المكان المحدد وفق أحكام هذا القانون ,وذلك لتمكٌن كل من الطرفٌن من شرح موضوع
دعواه عرض حججه وأدلته ,ولها االكتفاء بتقدٌم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم ٌتفق الطرفان على
ؼٌر ذلك.
-2تتولى هٌئة التحكٌم إخطار طرفً التحكٌم بمواعٌد الجلسات التً تعقدها ومكانها قبل الموعد المحددؾ ,ولطرفً التحكٌم حضور هذه الجسات بأنفسهم أو بوكالء عنهم.
بوقت كا ٍ
-3تكون جلسات هٌئة التحكٌم سرٌة ما لم ٌتفق الطرفان على ؼٌر ذلك.-4تكون وقائع جلسات التحكٌم بمحضر ٌوقع علٌه أعضاء هٌئة التحكٌم وطرفا التحكٌم الحاضران أووكالؤهم ,وتسلم صورة عنه إلى كل من الطرفٌن ما لم ٌتفقا على ؼٌر ذلك.
- 5تستمر هٌئة التحكٌم فً إجراءاتها المعتادة ولو تخلؾ أحد الطرفٌن عن حضور بعض الجلسات أوتخلؾ عن تقدٌم ما طلب إلٌه تقدٌمه من مستندات.
مادة30-
 لكل من طرفً التحكٌم تعدٌل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خالل سٌر الدعوى التحكٌمٌة ,ولهٌئة التحكٌم أال تقبل هذا التعدٌل أو االستكمال إذا تبٌن لها أنه قدم متأخراً بقصد تعطٌل الفصل فً
النزاع أو تأخٌره.
مادة – 31
 إذا استمر أحد طرفً النزاع فً إجراءات التحكٌم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فً اتفاق التحكٌم أولحكم من أحكام هذا القانون ٌجوز االتفاق على مخالفته دون أن ٌقدم اعتراضا ً على هذه المخالفة فً
المٌعاد المتفق علٌه أو فً وقت معقول عند عدم االتفاق اعتبر ذلك نزوالً منه عن حقه فً االعتراض.
مادة 32-
 -0لهٌئة التحكٌم أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفٌن  -إجراء خبرة فنٌة علىبعض أو كل مسائل النزاع ,وإذا لم ٌتفق طرفا التحكٌم على تسمٌة الخبٌر أو الخبراء تقوم هٌئة التحكٌم
بتسمٌتهم -2- .تحلؾ هٌئة التحكٌم الخبراء الٌمٌن القانونٌة ,قبل مباشرتهم مهمتهم ,ما لم ٌتفق الطرفان
على ؼٌر ذلك.
-3على الطرفٌن أن ٌقدما إلى الخبراء ,ما ٌطلبونه من معلومات وبٌانات ومستندات متعلقة بمسائلالنزاع ,وتمكٌنهم من معاٌنة وفحص الوثائق والسجالت والبضائع واألموال .وٌجب إعالم الطرفٌن
بموعد إجراء المعاٌنة والفحص.
-4على الخبراء -بعد إنجاز مهمتهم-إٌداع تقرٌرهم هٌئة التحكٌم.6

وعلى الهٌئة أن ترسل صورة عنه إلى كل من الطرفٌن إلبداء مالحظاته على مضمون تقرٌر الخبرة
خالل فترة مالئمة تحددها له.
 -5لهٌئة التحكٌم بعد استالمها تقرٌر الخبرة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفٌن-عقد جلسة لالستٌضاح من الخبراء ومناقشتهم بما ورد فً تقرٌرهم.
مادة33 -
لهٌئة التحكٌم أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفٌن  -سماع الشهود الذي ترى فائدة
من سماعهم .وٌكون سماع الشهود بعد أداء الٌمٌن القانونٌة ما لم ٌتفق الطرفان على ؼٌر ذلك.
مادة34-
ترجع هٌئةالتحكٌم إلى المحكمة المعرفة فً المادة( )3من هذا القانون إلجراء ماٌلً:
-1الحكم على من ٌتخلؾ من الشهود عن الحضور أو ٌمتنع بدون عذر قانونً عن اإلجابة ,بالجزاءاتأو الؽرامات المقررة قانوناً.
-2اتخاذ القرار باإلنابات القضائٌة.ً
-3الحكم بتكلٌؾ الؽٌر بإبراز مستند فً حوزته ٌعتبر ضرورٌا للحكم فً النزاع .مادة 35-
ٌنقطع سٌر الخصومة أمام هٌئة التحكٌم فً األحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فً قانون أصول
المحاكمات ,وٌترتب على انقطاعها اآلثار المقررة فً القانون المذكور.
مادة36-
 -0لهٌئة التحكٌم بعد اختتام جلسات التحكٌم أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفٌن-إعادة فتا باب المرافعة قبل صدور حكم التحكٌم.
-2-تجتمع هٌئة التحكٌم بعد إؼالق باب المرافعة للمداولة وإلصدار الحكم النهائً وتكون المداولة سرٌة.

الفصل الخامس  :حكم التحكيم
مادة37 -
 -0على هٌئة التحكٌم إصدار الحكم الفاصل فً النزاع خالل المدة التً اتفق علٌها الطرفان ,فإذا لمٌوجد اتفاق وجب أن ٌصدر الحكم خالل مدة(ٌ )021وما ً من تارٌخ انعقاد أول جلسة لهٌئة التحكٌم.
ٌ-2جوز لهٌئة التحكٌم إذا تعذر علٌها الفصل فً النزاع ضمن اآلجال المذكورة فً الفقرة السابقة ,مدأجل التحكٌم لمدة التزٌد على (ٌ )31وما ولمرة واحدة.
 -3إذا لم ٌصدر حكم التحكٌم خالل المٌعاد المشار إلٌه فً الفرتٌن السابقتٌن جاز لكل طرؾ من طرفًالتحكٌم أن ٌطلب من المحكمة المعرفة فً المادة( )3من هذا القانون خالل مدة( )01أٌام من انتهاء هذا
المٌعاد مد أجل التحكٌم لمدة إضافٌة التتجاوز(ٌ )31وما ولمرة واحدة ,وفً هذه الحالة ٌتم التمدٌد أو رد
طلبه بقرار مبرم تصدره المحكمة فً ؼرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم -4- .فً حال انتهاء أجل
التحكٌم وفق ما جاء فً الفقرات السابقة دون صدور حكم التحكٌم ,كان ألي طرؾ من طرفً التحكٌم
رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع مالم ٌتفقا على التحكٌم مجدداً
 -5إذا انقضت آجال التحكٌم ولم تفصل هٌئة التحكٌم لحث هٌئة التحكٌم فً النزاع بدون عذر مقبولكان للمتضرر من أطراؾ التحكٌم مراجعة القضاء المختص لمطالبتها بالتعوٌض.
مادة32-
 -0تطبق هٌئة التحكٌم على موضوع النزاع القواعد التً اتفق علٌها الطرفان ,وإذا اتفقا على تطبٌققانون دولة معٌنة اتبعت القواعد الموضوعٌة فٌه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانٌن ,ما لم ٌتفق
الطرفان على ؼٌر ذلك.
-2إذا لم ٌتفق الطرفان على القواعد القانونٌة الواجبة التطبٌق على موضوع النزاع طبقت هٌئة التحكٌمالقواعد الموضوعٌة فً القانون الذي ترى أنه األكثر اتصاالً بالنزاع.
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 -3على هٌئة التحكٌم أن تراعً عند الفصل فً النزاع شروط العقد موضوع النزاع واألعراؾالجارٌة بشأنه.
 -4إذا اتفق طرفا التحكٌم صراحة على تفوٌض هٌئة التحكٌم بالصلا جاز لها أن تفصل النزاع علىمقتضى قواعد العدالة واإلنصاؾ دون التقٌد بأحكام القانون.
ٌ- 5جوز لهٌئة التحكٌم أن تصدرأحكاما ً وقتٌة أو فً جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم النهائًٌ -6- .حق ألي من طرفً التحكٌم مراجعة قاضً األمور المستعجلة سواء قبل البدء فً إجراءات
التحكٌم أوإنشاء سٌرها التخاذ إجراء تحفظً وفقا ً لألحكام المنصوص علٌها فً قانون أصول
المحاكمات.
مادة – 39-
إذا اتفق طرفا التحكٌم خالل سٌر إجراءات التحكٌم على إنهاء النزاع كان لهما أن ٌطلبا من هٌئة التحكٌم
إثبات ذلك .وفً هذه الحالة ٌجب على الهٌئة أن تصدر قراراً ٌتضمن مااتفق علٌه الطرفان وٌكون لهذا
القرار ما ألحكام المحكمٌن من قوة بالنسبة للتنفٌذ.
مادة40-
إذا عرضت خالل إجراءت التحكٌم مسألة تخرج عن والٌة هٌئة التحكٌم أوطعن بالتزوٌر فً وثٌقة
قدمت لها جاز لهٌئة وقؾ اإلجراءات إذا كان الفصل فً النزاع ٌتوقؾ على البت بهذه المسألة أو بصحة
الوثٌقة .مادة41-
ً
 ٌ -0صدر حكم التحكٌم بعد المداولة مكتوبا باإلجماع أو بأكثرٌة اآلراء وٌجب أن ٌوقع علٌه المحكمونوعلى المحكم المخالؾ عند توقٌع الحكم أن ٌدون رأٌه على صحٌفة الحكم وإذا رفض التوقٌع فٌجب أن
تذكر أسباب ذلك فً الحكم .
ً
 -2إذا لم تكن هناك أكثرٌة فً اآلراء فإن رئٌس هٌئة التحكٌم ٌصدر الحكم منفردا وفق رأٌه وٌكتفًفً هذه الحالة بتوقٌعه منفرداً على الحكم وعلى كل من المحكمٌن اآلخرٌن المخالفٌن فً الرأي
ولبعضهما بعضا ً أن ٌدون رأٌه كتابة على صحٌفة الحكم الذي ٌصدره رئٌس هٌئة التحكٌم وإذا رفض
أحدهما أو كالهما التوقٌع فٌجب أن تذكر أسباب ذلك فً الحكم.
مادة 42-
ٌ -0جب أن ٌتضمن حكم التحكٌم أسماء أعضاء هٌئة التحكٌم وأسماء الخصوم وعناوٌنهم وصفاتهموجنسٌاتهم صورة من اتفاق التحكٌم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم
وتارٌخ ومكان إصداره .
ٌ - 2جب أن ٌتضمن حكم التحكٌم أٌضا ً أتعاب ونفقات التحكٌم وكٌفٌة توزٌعها بٌن الطرفٌن وإذا لم ٌتماالتفاق بٌن الطرفٌن والمحكمٌن على تحدٌد أتعاب المحكمٌن فٌتم تحدٌدها بقرار من هٌئة التحكٌم وٌكون
قرارها بهذا الشأن قابالً للطعن أمام المحكمة المعرفة فً المادة ) (3من هذا القانون وٌكون قرار المحكمة
فً هذه الحالة مبرما ً .
ٌ- 3جب أن ٌكون حكم التحكٌم مسببا ً إال إذا اتفق طرفا التحكٌم على ؼٌر ذلك أوكان القانون الواجبالتطبٌق على اإلجراءات ال ٌشترط ذكر أسباب الحكم.
ٌ -4صدر حكم التحكٌم بلؽة التحكٌم. -5تسلم هٌئة التحكٌم إلى كل من طرفً التحكٌم صورة عن حكم التحكٌم موقعة من جمٌع أعضائهاوذلك خالل مدة (ٌ )01وما ً من تارٌخ صدوره.
مادة 43-
- 0إذا صدر حكم التحكٌم فً سورٌة كان على من صدر الحكم لصالحه إبداع أصل الحكم مع اتفاق
التحكٌم دٌوان المحكمة المعرفة فً المادة( )3من هذا القانون وعلى رئٌس دٌوان هذه المحكمة تحرٌر
محضر بذلك.
 -2لطرفً التحكٌم الحق فً الحصول على صورة مصدقة عن هذا المحضر وعن الحكم بعد إٌداعه . -3إذا كان حكم التحكٌم صادراً بلؽة أجنبٌة فٌجب أن ٌرفق به عند إٌداعه ترجمة محلفة له إلى اللؽة8

العربٌة.
مادة-44-
-الٌجوز نشر حكم التحكٌم أونشر جزء منه إال بموافقة طرفً التحكٌم .
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مادة 45-
تنتهً إجراءات التحكٌم بصدور حكم التحكٌم المنهً للخصومة كلها كما تنتهً أٌضا ً إذا قررت هٌئةالتحكٌم إنهاءها فً أي من الحاالت المشار إلٌها فً هذا القانون وكذلك:
 -1إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكٌم دون تسوٌة النزاع. -2إذا ترك المدعً خصومة التحكٌم أو سحب دعواه مالم ٌعارض المدعى علٌه فً ذلك ووجدت هٌئةالتحكٌم أن له مصلحة فً استمرار اإلجراءات حتى حسم النزاع.
مادة 46-
ٌ -0جوز لهٌئة التحكٌم تصحٌا ما وقع فً حكمها من أخطاء مادٌة بحتة  -حسابٌة أوكتابٌة  -وذلكبقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد الطرفٌن شرٌطة إخطار الطرؾ اآلخر وذلك خالل
مدة (ٌ )31وما ً التالٌة صدور الحكم أو إٌداع طلب التصحٌا بحسب الحال.
- 2تصدر هٌئة التحكٌم قرار التصحٌا كتابة فً ؼرفة المذاكرة خالل مدة ( ٌ) 01وما ً وإذا تجاوزتهٌئة التحكٌم سلطتها فً التصحٌا جاز التمسك ببطالن قرارها بدعوى بطالن تسري علٌها أحكام
المادتٌن () 10و ( )14من هذا القانون.
مادة 47-
ً
ٌ- 0جوز لهٌئة التحكٌم بنا ًء على طلب ٌقدمه أحد الطرفٌن خالل مدة (ٌ )31وما من تارٌخ تبلؽه حكمالتحكٌم وبعد قٌامه بإعالن الطرؾ اآلخر أن تقوم بتفسٌر ما وقع فً منطوق الحكم من ؼموض أو
بإصدار حكم تحكٌم إضافً فً طلبات قدمت خالل اإلجراءات وأؼفلها حكم التحكٌم.
ً
 -2فً الحاالت المشار إلٌها فً الفقرة السابقة ٌحق للطرؾ اآلخر أن ٌقدم رده كتابٌا إلى هٌئة التحكٌموذلك خالل مدة ( )01أٌام من تارٌخ تبلؽه الطلب.
 -3تصدر هٌئة التحكٌم قرارها فً الحاالت المشار إلٌها فً الفقرة ( )0من هذه المادة فً ؼرفةالمذاكرة دون دعوة الخصوم  ,وذلك خالل مدة (ٌ )31وما ً من تارٌخ تقدٌم الطلب .
ٌ -4عتبر الحكم الصادر فً الحاالت السابقة متمما ً للحكم األصلً وٌسري علٌه ماٌسري على الحكماألصلً من قواعد.
- 5إذا تعذر على هٌئة التحكٌم االجتماع من جدٌد فإن تصحٌا الحكم أوتفسٌره أو إصدار حكم إضافًٌصبا من اختصاص المحكمة المعرفة فً المادة ( )3من هذاالقانون.
مادة 42-
مع مراعاة أحكام المادتٌن ( )26و ( )21من هذا القانون تنتهً مهمة هٌئة التحكٌم بانتهاء إجراءات
التحكٌم وٌودع رئٌس الهٌئة اإلضبارة التحكٌمٌة دٌوان المحكمة المعرفة فً المادة () 3من هذا القانون.

الفصل السادس  :الطعن بأحكام التحكيم
مادة -49-
ً
تصدرأحكام التحكٌم طبقا ألحكام هذا القانون مبرمة ؼٌر خاضعة ألي طرٌق من طرق الطعن  .ومع ذلك
ٌجوز رفع دعوى بطالن حكم التحكٌم وفقا ً لألحكام المبٌنة فً المادتٌن التالٌتٌن.
مادة 50-
 -0التقبل دعوى بطالن حكم التحكٌم إال فً األحوال اآلتٌة:أ -إذا لم ٌوجد اتفاق تحكٌم أوكان هذا االتفاق باطالً أو سقط بانتهاء مدته.
ب -إذا كان أحد طرفً اتفاق التحكٌم وقت إبرامه فاقد األهلٌة أو ناقصها وفقا ً للقانون الذي ٌحكم أهلٌته .
ج -إذا تعذر على أحد طرفً التحكٌم تقدٌم دفاعه بسبب عدم إعالنه إعالنا ً صحٌحا ً بتعٌٌن محكم
أوبإجراءات التحكٌم أو ألي سبب آخر خارج عن إرادته.
د -إذا استبعد حكم التحكٌم تطبٌق القانون الذي اتفق األطراؾ على تطبٌقه على موضوع النزاع.
ه  -إذا تم تشكٌل هٌئة التحكٌم أوتعٌٌن المحكمٌن على وجه مخالؾ لهذا القانون أو التفاق الطرفٌن.
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و -إذا فصل حكم التحكٌم فً مسائل الٌشملها اتفاق التحكٌم أو جاوز حدود هذا االتفاق و مع ذلك إذا
أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكٌم عن أجزائه الخاصة بالمسائل ؼٌر الخاضعة
له فال ٌقع البطالن إال على األجزاء األخٌرة وحدها.
ً
ز -إذا وقع بطالن فً حكم التحكٌم أوإذا كانت إجراءات التحكٌم باطلة بطالنا أثر فً الحكم.
 -2تقضً المحكمة التً تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكٌم إذا تضمن ماٌخالؾالنظام العام فً الجمهورٌة ا لعربٌة السورٌة.
مادة 51-
ً
 -0ترفع دعوى بطالن حكم التحكٌم خالل مدة (ٌ )31وما التالٌة لتارٌخ تبلٌؽه حكم التحكٌم للمحكومعلٌه والٌحول دون قبول دعوى البطالن نزول مدعً البطالن عن حقه فً رفعها قبل صدور حكم
التحكٌم.
 -2تختص بنظر دعوى البطالن فً التحكٌم المحكمة المعرفة فً المادة ( )3من هذا القانون. -3تفصل المحكمة بدعوى البطالن خالل مدة (ٌ ) 3 1وما ً تبدأ من تارٌخ اكتمال الخصومة . -4إذا قررت المحكمة رد دعوى البطالن فإن قرارها ٌقوم مقام إكساء حكم المحكمٌن صٌؽة التنفٌذ.مادة52 -
ً
ٌ -0قبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكٌم الطعن أمام محكمة النقض خالل مدة (ٌ )31وما التالٌة لتبلػالحكم -2- .تبت محكمة النقض بالطعن فً القرارالصادر بإبطال حكم التحكٌم خالل مدة ( ٌ ) 3 1وماًًَ
من تارٌخ وصول ملؾ الدعوى إلٌها .

الفصل السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة 53-
تتمتع أحكام المحكمٌن الصادرة وفق أحكام هذاالقانون بحجٌة األمر المقضً به وتكون ملزمة وقابلة
للتنفٌذ تلقائٌا ً من قبل األطراؾ أو بصفة إجبارٌة إذا رفض المحكوم علٌه تنفٌذها طوعا ً بعد إكسائها
صٌؽة التنفٌذ.
مادة 54-
أٌ -عطى حكم التحكٌم صٌؽة التنفٌذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة فً المادة ( )3من هذا القانون وذلكفً ؼرفة المذاكرة وبعد تمكٌن الطرؾ اآلخر من الرد على الطلب خالل مدة ( )01أٌام من تارٌخ تبلؽه
صورة عنه .
بٌ -جب أن ٌرفق طلب إكساء صٌؽة التنفٌذ بماٌلً:
1أصل الحكم أوصورة مصدقة عنه.2صورة عن اتفاق التحكٌم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكٌم.3ترجمة محلفة للحكم إلى اللؽة العربٌة فً حال صدوره بلؽة أخرى.4صورة عن المحضر الدال عن إبداع الحكم وفقا ً للمادة ( )23من هذا القانون.مادة 55-
الٌترتب على رفع دعوى البطالن وقؾ تنفٌذ حكم التحكٌم ومع ذلك ٌجوز للمحكمة أن تقرر فهً ؼرفهة
المذاكرة وقؾ التنفٌذ لمدة أقصاها (ٌ )61وما ً إذا طلب المدعً ذلك فً صحٌفة الدعوى وكان ٌخشى من
التنفٌههذ وقههوع ضههرر جسههٌم ٌتعههذر تداركههه وٌجههوز للمحكمههة أن تلههزم المههدعً بتقههدٌم كفالههة مالٌههة تضههمن
لخصمه أضرار وقؾ التنفٌذ إذا قضت برد الدعوى .
مادة 56-
 -0ال ٌجوز تنفٌذ حكم التحكٌم قبل انقضاء مٌعاد رفع دعوى البطالن. -2ال ٌجوز اكساء حكم التحكٌم صٌؽة التنفٌذ وفقا لهذ القانون إال بعد التحقق مما ٌلً :أ -أنه ال ٌتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورٌة فً موضوع النزاع .
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ب -أنه ال ٌتضمن ما ٌخالؾ النظام العام فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة.
ج -أنه قد تم تبلٌؽه للمحكوم علٌه تبلٌؽا ً صحٌحا ً .

الفصل الثامن  :مراكز التحكيم
مادة 57-
ٌجوز إحداث مراكز تحكٌم دائمة تعمل وفق احكام هذا القانون و األنظمة التً تضعها .
مادة 52-
ٌجب أن ٌتضمن نظام المركز  -فً جملة ما ٌتضمن:
 -1اسم المركز و مقره و أهدافه . -2هٌكل المركز التنظٌمً و اإلداري . -3الخدمات التً ٌقدمها المركز . -4أسماء و مؤهالت المحكمٌن الذٌن سٌعتمدهم المركز -5أسس تقدٌر أتعاب التحكٌم و نفقاته و كٌفٌة توزٌعها .مادة 59-
ٌشترط فً مدٌر المركز :
 -1أن ٌكون عربٌا ً سورٌا ً من خمس سنوات على األقل  ,و مقٌما ً فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة إقامةدائمة .
 -2أن ٌكون ؼٌر محكوم بجناٌة أو جنحة شائنة . -3أن ٌكون حائزاً إجازة فً الحقوق من إحدى الجامعات فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة  ,أو ماٌعادلها .
 -4أن ٌكون قد مارس العمل القانونً أو القضائً مدة ال تقل عن (  )01عاما ً .مادة 60 -
ٌ -0شهر المركز بقرار من وزٌر العدل .
ً
ٌ- -4قدم طلب اإلشهار إلى وزارة العدل مرفقا بثبوتٌات الطلب و نظام المركز  ,و ٌسجل فً دٌوان
الوزارة .
-3تشكل بقرار من وزٌر العدل لجنة لدراسة طلبات اإلشهار و تقدٌم المقترحات بشأنها .
ٌ- 4صدر قرار اإلشهار أو رفض اإلشهار خالل مدة ( ٌ ) 61وماًمن تارٌخ تسجٌل الطلب  .و ٌنشر
قرار اإلشهار مع نظام المركز فً الجرٌدة الرسمٌة.
ٌ- 5جب أن ٌكون قرار رفض اإلشهار معلالً  ,و ٌخضع هذا القرار للطعن أمام مجلس الدولة بهٌئة
قضاء إداري .
مادة 61-
تتولى إدارة التفتٌش القضائً فً وزارة العدل تفتٌش مراكز التحكٌم و رفع تقارٌر سنوٌة بشأنها إلى
وزٌر العدل.
مادة 62-
  -0فً حال ثبوت ارتكاب المركز مخالفة جسٌمة ألحكام هذا القانون أو لنظامه ٌلؽى إشهاره بقرارمعلل من وزٌر العدل ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة  ,و ٌخضع هذا القرار للطعن أمام المرجع المنصوص
علٌه فً الفقره ( )1من المادة ( ) 61من هذا القانون .
 -2تشكل بقرار من وزٌر العدل لجنة ثالثٌة قضائٌة تتولى إدارة أعمال المركز الملؽى إشهاره وفقالنظامه و إلى حٌن الفصل فً القضاٌا القائمة لدٌه .
ٌ -3حدد بقرار من وزٌر العدل بدل أتعاب اللجنة  ,و ٌصرؾ البدل مما كان سٌؤول للمركز من تلك12

القضاٌا .
مادة 63-
لوزٌر العدل  -عند االقتضاء  -إصدار تعلٌمات تنظم سٌر عمل مراكز التحكٌم.

الفصل التاسع  :أحكام متفرقة
مادة -64-
تلؽى المواد من  / 116 /إلى  / 132 /من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشرٌعً رقهم /
 / 22لعام  0313و تعدٌالته.
مادة -65-
تبقى اتفاقٌات التحكٌم المبرمة قبل نفاذ هذا القهانون خاضهعة لألحكهام التهً كانهت سهارٌة بتهارٌخ إبرامهها
سواء أكانت إجراءات التحكٌم قد بوشرت أو لم تباشر.
مادة -66-
ٌنشر هذا القانون فهً الجرٌهدة الرسهمٌة  ,و ٌعمهل بهه اعتبهارا مهن أول الشههر الهذي ٌلهً تهارٌخ نشهره .
18ربٌع األول 0243ه الموافق 4112/3 /41م
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