
 

 التحكيم  قانون
 التسمية وبدء العمل

   1المادة 

 .  الرسمية الجريدة  في  نشره تاريخ  من  يوما ثالثين  بعد به ويعمل ( 2001 لسنة التحكيم قانون  ) القانون  هذا يسمى 

 التسمية وبدء العمل 

 أحكام عامة 

 اتفاق التحكيم

 هيئة التحكيم

 إجراءات التحكيم 

 حكم التحكيم وإنهاء اإلجراءات 

 بطالن حكم التحكيم

 حجية أحكام المحكمين وتنفيذها 

 اإللغاءات 

 

 عامة أحكام 

    2المادة 

 : ذلك غير على  القرينة تدل لم ما ادناه لها المخصصة المعاني  القانون  هذا في  وردت  حيثما التالية للعبارات  يكون  - أ

   . القانون  هذا الحكام وفقا التحكيم الى  المحال النزاع في  للفصل اكثر او  واحد محكم من  المشكلة الهيئة : التحكيم هيئة

استئن محكمة اختصاص على  الطرفان  يتفق لم ما التحكيم اختصاصها دائرة ضمن  يجري التي  االستئناف محكمة : المختصة المحكمة
   . المملكة في  اخرى اف

 النافذ التحكيم قانون  تطبيق على  الطرفان  اتفق التي  الدولة أو  للتحكيم مقرا   اعتبارها على  التحكيم طرفا قاتف التي  الدولة التحكيم: مقر
 اتفاق. وجود عدم حالة في  لها مقرا التحكيم هيئة تختارها التي  الدولة أو  التحكيم إجراءات  على  فيها

 ها.قضات من  خطيا   يفوضه من  أو  المختصة المحكمة رئيس المختص: القاضي 

 . الحال مقتضى  حسب  التحكيم اطراف او  التحكيم طرفا القانون  هذا في  وردت  حيثما ( التحكيم طرفي  ) بعبارة يقصد - ب 
 

 3المادة 
وع المملكة في  مقره يكون  اتفاقي، تحكيم كل على  القانون  هذا احكام تسري المملكة في  النافذة الدولية االتفاقيات  احكام مراعاة مع -أ  

 القانون  أو  العام القانون  أشخاص أطراف بين  تجاري أو  مدني  بنزاع تعلق سواء القانون، لهذا اخضاعه على  االتفاق يتم تحكيم كل لى 
 عقدية.  غير أو  عقدية النزاع، حولها يدور التي  القانونية العالقة طبيعة كانت  وأيا الخاص



ا  باألعراف جميعها األحوال في  ويعتد الدولي  التحكيم في  المطبقة القانونية والمبادئ القواعد القانون  هذا اماحك تفسير في  تراعي  -ب 
 الدوليّة.  لتجاريّة

 
 4المادة 
االجراءا تبقى  أن  على  ، نفاذه على  سابق تحكيم اتفاق الى  استند ولو  نفاذه بعد يبدأ او  نفاذه وقت  قائم تحكيم كل على  القانون  هذا يطبق

 . صحيحة سابق قانون  أي أحكام وفق تمت  التي  ت 

 
 5المادة 

ا في  حقهما يتضمن  ذلك فان  معينة مسألة في  االتباع الواجب  اإلجراء اختيار التحكيم لطرفي  القانون  فيها يجيز التي  األحوال في  -1 -أ
 اتفاق. بمثابة التفويض او  االذن  ذلك ويعتبر االجراء هذا اتخاذ او  اختيار في  منهما اي تفويض او  للغير أو  التحكيم لهيئة ألذن 

وظا بأداء لتختص األطراف يختارها سلطة أو  جهة أي أو  شخص أي الغير من  يعد الفقرة هذه من  ( 1) البند أحكام تطبيق لمقاصد -2
في  للتحكيم مركز او  مؤسسة أي ذلك في  بما التحكيم إجراءات  في  والسير التحكيم هيئة تشكيل الاستكم في  بالمساعدة تتعلق معينة ئف

 خارجها.  أو  المملكة 

المه بهذه القيام تعذر حال في  او  التحكيم عملية عرقلة شأنها من  درجة الى  ذلك في  تراخيه أو  مهامه بتولي  الغير قيام عدم حال في  -ب 
 اآلخر.  الطرف أقوال سماع بعد اإلجراء بهذا للقيام المختص القاضي  إلى  اللجوء الطرفين  من  فألي ام،

 تراه اجراء أي اتخاذ او  اختيار في  للغير تفويض أو  اذن  أو  اتفاق وجود عدم حال في  التحكيم هيئة حق المادة هذه احكام تمس ال -ج
 اإلجراءات. هذه وتسيير إدارة في  السلطة جميعها األحوال في  التحكيم لهيئة وتبقى  التحكيم، إجراءات  سير لحسن  ضروريا

 
 6المادة 

اقام محل في  او  عمله مقر في  او  شخصيا تبليغه المراد الشخص الى تبليغ أي تسليم يتم التحكيم، طرفي  بين  خاص اتفاق يوجد لم ما -أ
الع عليه جرى الذي االلكتروني  أو  المكتوب  والتخاطب  التراسل ألسلوب  وفقا او  للطرفين  المعروف البريدي عنوانه الى  او  المعتاد ته

 التحكيم.  طرفي  بين  سابقا مل

البري بواسطة تسليمه تم اذا آلثاره منتجا التبليغ يعتبر المادة هذه من  )أ( الفقرة في  إليها المشار العناوين  من  أي معرفة تعذرت  اذا -ب 
 تبليغه. المراد للشخص معروف بريدي عنوان او  معتاد إقامة محل او  لعم مقر آخر الى  السريع أو  المسجل د

 المحاكم. أمام القضائية التبليغات  على  المادة هذه من  )ب( و  )أ( الفقرتين  أحكام تسري ال -ج

 منها. أرسل التي  الدولة في  الليل منتصف قبل إرساله تم إذا فيه أرسلت  الذي اليوم تاريخ  هو  مخاطبة أي إرسال تاريخ  يعتبر -د

 
 7المادة 

 مما القانون  هذا أحكام من  لحكم او  التحكيم اتفاق في  لشرط مخالفة بوقوع علمه مع التحكيم إجراءات  في  النزاع طرفي  أحد استمر اذا
ذ  يعتبر ، االتفاق عدم عند معقول وقت  ي ف او  عليه المتفق الموعد في  المخالفة هذه على  اعتراضا يقدم ولم مخالفته على  االتفاق يجوز

 . االعتراض في  حقه عن  منه نزوال لك



 

 8المادة 

 التحكيم هيئة بحق اخالل دون  وذلك فيه، المبينة االحوال في  اال القانون  هذا يحكمها التي  المسائل في  تتدخل أن  محكمة الي يجوز ال
 شاهد دعوة مثل التحكيم سير لحسن  مناسبا   الهيئة هذه تراه ما وفق التحكيم اجراءات  على  مساعدتها المختصة المحكمة من  الطلب  في 
 . ذلك غير او  عليه االطالع او  عنه صورة او  مستند بإحضار األمر او  خبير او 

 اتفاق التحكيم
    9المادة 

يحيلوا  أن  على  للتعاقد، القانونية باألهلية يتمتعون  الذين  الطبيعية أو  الحكمية األشخاص من  واءس األطراف، اتفاق هو  التحكيم اتفاق -أ
 تعاقدية.  غير أو  كانت  تعاقدية محددة، قانونية عالقة بشأن  بينهم تنشأ قد أو  نشأت  التي  النزاعات  بعض أو  جميع التحكيم إلى  

 صلح. ال فيها يجوز ال التي  المسائل في  التحكيم يجوز ال -ب 

 
 10المادة 

 في  أو  األطراف، من  موقعة وثيقة في  ورد اذا مكتوبا التحكيم اتفاق  ويكون  باطال، كان  وإال مكتوبا التحكيم اتفاق يكون  ان  يجب  -أ  
لالتفا سجل بمثابة تعد والتي  تسلمها  الثابت  المكتوبة االتصال وسائل من  غيرها أو  الكترونية أو  ورقية مراسالت  أو  مخاطبات  صورة

 ق.

ت دولية اتفاقية او  نموذجي  كعقد أخرى وثيقة الى  الطرفين  بين  األصلي  العقد في  إحالة أو  إشارة كل المكتوب  االتفاق حكم في  تعد -ب 
 صراحة.  الطرفان  يستبعده لم ما تحكيم شرط تضمن 

بمثابة  القرار هذا ويعد التحكيم، الى  النزاع احالة تقرر أن  المحكمة فعلى  المحكمة، من  النزاع نظر اثناء  التحكيم على  االتفاق تم اذا -ج
 مكتوب.  تحكيم اتفاق 

اتفاق أي باطال يقع المعدل القانون  هذا لسريان  السابقة القانونية باألوضاع المس عدم ومع آخر تشريع أي في  ورد مما الرغم على  -د
 ليتين: التا الحالتين  في  التحكيم على  سابق 

 مسبقا.  مطبوعة نماذج على  المعدة المستهلكين  عقود -1

 العمل. عقود -2

 
 11المادة 

ا بعضها أو  المنازعات  كل بشأن  معين  عقد في  ورد او  بذاته مستقال   كان  سواء النزاع نشوء على  سابقا   التحكيم اتفاق يكون  أن  يجوز  
و قضائية جهة اية أمام دعوى شأنه في  أقيمت  قد كانت  ولو  النزاع قيام بعد التحكيم اتفاق يتم أن  يجوز كما ، رفين الط بين  تنشأ قد لتي 

 . باطال   االتفاق كان  واال دقيقا   تحديدا   التحكيم الى  يحال الذي النزاع موضوع يحدد أن  الحالة هذه في  يجب 

 
 12المادة 

اس  في  الدخول قبل بذلك عليه المدعى  دفع اذا الدعوى برد تحكم ان  تحكيم اتفاق بشأنه يوجد نزاع اليها يرفع التي  المحكمة على  - أ  
  . الدعوى اس



 اصدار أو  فيها راالستمرا او  التحكيم اجراءات  في  البدء دون  المادة هذه من  ( أ ) الفقرة في  اليها المشار الدعوى رفع يحول وال - ب 
 .  ذلك غير على  الطرفان  يتفق لم ما التحكيم حكم

 
 13المادة 

 أي اتخاذ ، سيرها أثناء او  التحكيم اجراءات  في  البدء قبل سواء المستعجلة، االمور قاضي  من  الطلب  طرف أي التحكيم اتفاق يمنع ال
بالط االجراءات  تلك عن  الرجوع ويجوز المدنية، المحاكمات  اصول قانون  في  عليها المنصوص لالحكام وفقا تحفظي  او  وقتي  إجراء
 .  ذاتها ريقة

 هيئة التحكيم

   14المادة 

  

 .  ثالث  العدد كان  المحكمين  عدد على  يتفقا لم فاذا اكثر، او  واحد محكم من  الطرفين  باتفاق التحكيم هيئة تشكل - أ

 . باطال   التحكيم كان  واال ، وترا   عددهم يكون  أن  وجب  المحكمون  تعدد اذا - ب 

 
   15المادة 

بالشرف  مخلة بجنحة او  بجناية عليه الحكم بسبب  المدنية حقوقه من  محروما   او  عليه محجورا   او  قاصرا   المحكم يكون  ان  يجوز ال - أ
 .  اعتباره اليه رد ولو  إفالسه شهر بسبب  او  

 . ذلك غير على  القانون  نص او  التحكيم طرفا اتفق اذا اال معينة جنسية او  محدد جنس من  المحكم يكون  أن  يشترط ال - ب 

واس حيدته حول شكوك اثارة شأنها من  ظروف أي عن  قبوله عند  يفصح  ان  عليه ويجب  كتابة، بمهمته القيام المحكم قبول يكون  - ج
 . التحكيم اجراءات  اثناء الظروف هذه استجدت  اذا المحكم على  االلتزام هذا مرويست تقالله

 
 16المادة 

  -التاليان: اإلجراءان  يتبع ذلك على  يتفقا لم فاذا وتاريخه اختيارهم كيفية وعلى  المحكمين  اختيار على  االتفاق التحكيم لطرفي  -أ  

 الطرفين. أحد طلب  على  بناء تعيينه المختص القاضي  يتولى  واحد محكم من  تتكون  التحكيم هيئة كانت  إذا -1

ا  فاذا الثالث، المحكم تعيين  على  المعينان  المحكمان  ويتفق محكما طرف كل يعين  محكمين  ثالثة من  مشكلة التحكيم هيئة كانت  اذا -2
 المعينان  المحكمان  يتفق لم اذا أو  اآلخر، الطرف من  بذلك طلبا التسلمه ليةالتا يوما عشر الخمسة خالل  محكمة الطرفين  أحد يعين  لم

من أي طلب  على  بناء تعيينه المختص القاضي  يتولى  آخرهما تعيين  لتاريخ  التالية يوما عشر الخمسة خالل الثالث  المحكم اختيار على 
 المختص. القاضي  عينه الذي أو  ينان المع المحكمان  اختاره الذي للمحكم التحكيم هيئة رئاسة وتكون  الطرفين  



 لم فاذا بينهم من  الرئيس تحديد وطريقة تعيينهم وطريقة المحكمين  عدد على  االتفاق فلهم فأكثر ثالثة التحكيم أطراف عدد كان  اذا -ب 
 -التالية: اإلجراءات  تتبع ذلك على  يتفقوا 

واذا  التحكيم هيئة أعضاء بإجماع الرئيس فيحدد بينهم من  الرئيس يدتحد  طريقة دون  تعيينهم وطريقة المحكمين  عدد على  اتفقوا اذا -1
 . التحكيم أطراف طلب  على  بناء تعيينه المختص القاضي  فيتولى  الحالة هذه في  الرئيس تحديد تعذر 

الر  بينهم من  ويحدد هعلي المتفق بالعدد المختص القاضي  فيعينهم تعيينهم كيفية على  االتفاق دون  المحكمين  عدد على  االتفاق تم اذا -2
 ئيس.

ب من  ويحدد المختص القاضي  يعينهم ثالثة المحكمين  عدد فيكون  تعيينهم وطريقة المحكمين  عدد على  التحكيم أطراف يتفق لم اذا -3
 الرئيس.  ينهم

الم يتفق لم أو  اإلجراءات، لكبت  القيام كيفية على  يتفقا لم إذا او  عليها، اتفقا التي  المحكمين  اختيار إجراءات  الطرفين  أحد خالف اذا -ج
 المختص القاضي  فيتولى  الشأن  هذا في  اليه به عهد ما أداء عن  الغير تخلف اذا أو  عليه، االتفاق يجب  مما أمر على  المعينان  حكمان 

 .  األخر الطرف أقوال سماع بعد المطلوب  بالعمل او  باإلجراء القيام الطرفين  من  أي طلب  على  بناء

 قراره ويصدر الطرفان، عليها اتفق التي  وتلك القانون  هذا يتطلبها التي  الشروط يختاره الذي المحكم في  مختصال القاضي  يراعي  د.
 اآلخر.  الطرف أقوال سماع بعد السرعة، وجه على  المحكم باختيار

 
 17المادة 

 . واستقالله حيدته حول وكا  شك تثير جدية ظروف قامت  اذا اال المحكم رد يجوز ال - أ  

  . التعيين  هذا تم أن  بعد له تبين  لسبب  اال تعيينه في  اشترك او  عينه الذي المحكم رد التحكيم طرفي  من  ألي يجوز وال - ب 

 
 18المادة 

ال طالب  علم تاريخ  من  يوما عشر  خمسة خالل الطلب، ي ف بيناته مع الرد، أسباب  فيه مبينا التحكيم هيئة الى  كتابة الرد طلب  يقدم -أ  
خ  والبينات  الرد طلب  على  جوابه يقدم أن  فعليه رده المطلوب  المحكم يتنحّ  لم فاذا للرد،  المبررة بالظروف أو  التحكيم هيئة بتشكيل رد
الم  جواب  مع الطلب  إحالة الرد طالب  طلب  على  بناء الحالة هذه في التحكيم هيئة وعلى  الطلب، تقديم تاريخ  من  يوما عشر خمسة الل
 فيه. للبتّ  المختصة المحكمة الى  وجد إن  رده المطلوب  حكم

لقل وروده تاريخ  من  يوما ثالثين  خالل فيه تفصل أن  وعليها ذلك خالف تقرر لم ما تدقيقه المختصة المحكمة من  الرد طلب  ينظر -ب 
 الطعن.  طرق من  طريق بأي فيه للطعن  قابل غير قرارها ويكون  مها

 ذاته.  وللسبب  ذاته التحكيم في  نفسه المحكم برد طلب  تقديم له سبق ممن  الرد طلب  يقبل ال -ج

حكم  فيها بما فيها شارك التي  التحكيم إجراءات  تعتبر المحكم برد حكم واذا التحكيم، إجراءات  وقف الرد طلب  تقديم على  يترتب  ال -د
التحكي هيئة رئيس تعيين  يبقى  أن  على  السابقة، اإلجراءات  من  أي  اعتماد الجديد بتشكيلها التحكيم ولهيئة  تكن  لم كأن  النهائي  التحكيم 
 صحيحا.  برده المحكوم المحكم اختياره في  شارك الذي م

 

  19المادة 



أدا عن  انقطع او  يباشرها لم او  مهمته اداء المحكم على  تعذر اذا القانون  هذا من  (5) المادة من  )ب( و  )أ( الفقرتين  احكام مراعاة مع
بانها  االمر المختصة، للمحكمة يجوز عزله، على  الطرفان  يتفق ولم  يتنح  ولم التحكيم اجراءات  في  مبرر غير تأخير الى  يؤدي بما ئها
 . الطعن  طرق من  طريق أي يقبل ال بقرار الطرفين  من  أي طلب  على  بناء مهمته ء

 20المادة 
لالجراءا  طبقا له بديل تعيين  وجب  آخر سبب  ألي او  عجزه او  وفاته او  تنحيه او  عزله او  برده حكم باصدار المحكم مهمة انتهت  اذا  
 . مهمته انتهت  الذي المحكم اختيار في  تتبع التي  ت 

  21المادة 

بط  او  سقوطه او  تحكيم اتفاق وجود عدم على  المبنية الدفوع ذلك في  بما اختصاصها بعدم المتعلقة الدفوع في  التحكيم هيئة تفصل - أ
 . النزاع لموضوع شموله عدم او  النه

القانو هذا من  ( 29 ) المادة من  ( ب  ) الفقرة الحكام وفقا الجوابية الالئحة تقديم موعد تتجاوز ال لمدة الدفوع بهذه التمسك يجب  - ب 
 .  الدفوع هذه من  أي تقديم في  حقه سقوط تعيينه في  االشتراك او  محكم بتعيين  التحكيم طرفي  احد قيام على  يترتب  وال . ن 

و  ، فيه الحق سقط واال فورا به التمسك فيجب  النزاع نظر اثناء مسائل  من  اآلخر الطرف يثيره لما التحكيم اتفاق شمول بعدم الدفع أما
 .  مقبول سبب  او مشروعة لمعذرة كان  التأخير ان  رأت  اذا المتأخر الدفع التحكيم هيئة تقبل أن  االحوال جميع في  يجوز

الموض إلى  تضمها ان  او  الموضوع في  الفصل قبل المادة هذه من  ( أ ) الفقرة في  اليها المشار الدفوع في  تفصل ان  التحكيم لهيئة - ج
للخصوم  المنهي  التحكيم حكم بطالن  دعوى رفع طريق عن  اال به التمسك يجوز فال  الدفع، برفض قضت  واذا . معا   فيهما لتفصل وع

 .  القانون  هذا في  الواردة التحكيم حكم بطالن  احكام وفق كلها ة
 22المادة 

التحكي  شرط على  اثر اي انهائه او  فسخه او  العقد بطالن  على  يترتب  وال ، االخرى العقد شروط عن  مستقال اتفاقا التحكيم شرط يعد 
  ذاته. في  صحيحا الشرط هذا كان  اذا يتضمنه الذي م

 23المادة 
ن  تلقاء من  سواء ، التحكيم لهيئة يكون  أن  على  االتفاق  التحكيم لطرفي  يجوز ، القانون  هذا من  ( 13 ) المادة احكام مراعاة مع - أ  

 ، النزاع طبيعة تقتضيها تحفظية او  مؤقته تدابير من  تراه ما باتخاذ منهما ايا   تأمر أن  ، التحكيم طرفي  من  اي طلب  على  بناء او  فسها
 . التدابير هذه نفقات  لتغطية كاف ضمان  تقديم تطلب  وان 

اال اتخاذ في  الطرف لهذا تأذن  أن  األخر الطرف طلب  على  بناء التحكيم لهيئة يجوز ، تنفيذه عن  األمر اليه صدر من  تخلف واذا - ب 
 .  التنفيذ في  أمره إصدار المختص القاضي  من  الطلب  في  حقه ذلك في  بما لتنفيذه الالزمة جراءات 

 التحكيم إجراءات
   24المادة 

وو والمرافعات  والبينات  اللوائح  تقديم في  الطرفين  دوارا وترتيب  التحكيم هيئة تتبعها التي  االجراءات  على  االتفاق التحكيم لطرفي  -أ
 خارجها.  أو  المملكة داخل تحكيم مركز اي لدى الغاية لهذه المتبعة القواعد إلى  اإلحالة للطرفين  يجوز كما البينات، تلك تقديم سائل

و للتحكيم الزمني  البرنامج  ذلك في  بما عهااتبا  الواجب  التحكيم إجراءات  بموجبه تحدد إجرائية قرارا تصدر أن  التحكيم هيئة على  -ب 
 الشأن.  بهذا للطرفين  اتفاق أي مراعاة مع وذلك السابقة الفقرة في  الواردة المسائل
 25المادة 

د لبسط ومتكافئة كاملة فرصة منهم لكل تهيء وأن  التحكيم أطراف بين  والمساواة الحياد بمبدأي االلتزام التحكيم هيئة على  يتعين  -أ  
 وعاجلة عادلة وسيلة تحقيق بغرض ضرورية غير مصاريف أو  مبرر غير تأخير أي تتجنب  أن  عليها  يتعين  كما دفاعه وتقديم عواه
 النزاع.  لحل



واالختصاص  الخبرة ذوي من  شخص اي او  اردني  غير بمحام التحكيم طرفي  احد يمثل الذي األردني  المحامي  يستعين  أن  يجوز -ب 
 اجنبي.  قانون  ألحكام خاضعا   التحكيم الى  المحال النزاع موضوع العقد كان  اذا 

 26المادة 
 . ذلك غير على  الطرفان  يتفق لم ما التحكيم، هيئة تشكيل فيه يكتمل الذي اليوم  من  التحكيم اجراءات  تبدأ -أ  

يكت  المستعجل، القرار او  التحفظي  الحجز قرار صدور بعد قانونا   المحددة المدة خالل اقامتها الالزم الموضوعية الدعوى لغايات  -ب 
المح  قبول يفيد ما به ومرفقا   قبله  من  المسمى  المحكم بتعيين  إلشعاره الثاني  الطرف الى  عدلي  اخطار بارسال التحكيم طالب  بقيام في 
 . الزمن  مرور لمدة قاطعا   شعاراال هذا يعتبر األحوال جميع وفي  لمهمته، كم

 27المادة 
مراعا مع التحكيم مكان  التحكيم هيئة عينت  اتفاق يوجد لم فاذا ، خارجها  او  المملكة في  التحكيم مكان  على  االتفاق التحكيم لطرفي  -أ  
م اجراء بأي للقيام مناسبا   تراه مكان  أي في  التحكيم هيئة تجتمع ان  دون  ذلك يحول وال ، الطرافها المكان  ومالئمة الدعوى ظروف ة
مدا  اجراء او  اموال أو  بضاعة معاينة او  مستندات  على  االطالع او  الخبراء او  الشهود او  النزاع اطراف كسماع التحكيم اجراءات  ن 

  . ذلك غير او  أعضائها بين  ولة

 التحكيم. إجراءات  من  إجراء بأي للقيام لالتصال الحديثة الوسائل استخدام التحكيم لهيئة -ب 
 28المادة 

 العربية. باللغة التحكيم يجري -أ

و  أخرى، لغة تحدد أن  التحكيم لهيئة يجوز كما أخرى، لغة على  االتفاق التحكيم لطرفي  يجوز )أ( الفقرة  في  ورد مما الرغم على  -ب 
ر أو  الهيئة تتخذه قرار كل على  وكذلك الشفهية المرافعات  وعلى  المكتوبة والمذكرات  البينات  لغة على  القرار او  قاالتفا حكم يسري
 ذلك. غير على  التحكيم هيئة قرار ينص او  الطرفان  يتفق لم ما تصدره حكم او  توجهها سالة

ا  في  المستعملة  اللغات  او  اللغة الى  ترجمة الدعوى في  تقدم التي  المكتوبة الوثائق بعض او  بكل يرفق أن  تقرر أن  التحكيم ولهيئة - ج
 .  بعضها على  الترجمة قصر يجوز اللغات  هذه تعدد حالة وفي  لتحكيم
 29المادة 

ال المحكمين  من  واحد كل والى  عليه المدعى  ى ال التحكيم هيئة تعينه الذي او  الطرفين  بين  عليه المتفق الموعد خالل المدعي  يرسل - أ
و النزاع موضوع للمسائل وتحديد الدعوى لوقائع وشرح وعنوانه عليه المدعى  واسم وعنوانه اسمه على  تشتمل بدعواه مكتوبة ئحة

 .  الالئحة هذه في  ذكره الطرفين  اتفاق يوجب  آخر أمر وكل طلباته

ال المحكمين  من  واحد ولكل المدعي  الى  التحكيم هيئة تعينه الذي او  الطرفين  بين  عليه المتفق الموعد خالل عليه المدعى  ويرسل - ب 
متص  اخري دفوع أي او  عارضة طلبات  اي الالئحة هذه يضمن  ان  وله الدعوى، بالئحة جاء ما على  ردا   بدفاعه مكتوبة جوابية ئحة

ا هيئة رأت  اذا االجراءات  من  الحقة مرحلة في  ولو  ذلك وله بالمقاصة، الدفع بقصد عنه ناشئ  بحق يتمسك ان  او  النزاع بموضوع لة
 . ذلك تبرر الظروف ان  لتحكيم

اليها  يستند التي  الوثائق عن  صورا   ، الحال مقتضى  حسب  الجوابية، بالالئحة او  الدعوى بالئحة يرفق أن  الطرفين  من  لكل يجوز - ج
الدعو  مراحل من  مرحلة أي في  التحكيم هيئة حق دون  ذلك يحول وال مهاسيقد التي  االثبات  وادلة الوثائق بعض او  كل الى  يشير وان  

 الدعوى. في  للفصل ضرورية  تراها بينة أي او  الطرفين  من  أي اليها يستند التي  الوثائق او  المستندات  اصول بتقديم الطلب  ى
 30المادة 

ال  ترسل وكذلك اآلخر الطرف الى  أخرى أوراق او  مستندات  او  مذكرات  من  التحكيم هيئة الى  الطرفين  احد يقدمه مما صورة ترسل
  . األدلة  من  وغيرها والمستندات  الخبراء تقارير من  الهيئة الى  يقدم ما كل  عن  صورة الطرفين  من  كل ى

 31المادة 



التحكي هيئة تقرر لم ما التحكيم اجراءات  خالل إضافية بينة تقديم أو  استكمالها او  دفاعه اوجه او  طلباته تعديل التحكيم طرفي  من  لكل
 .  النزاع في  الفصل إعاقة أو  تأخير  من  منعا   ذلك قبول عدم م

 32المادة 

ا  بتقديم االكتفاء ولها وادلته، حججه وعرض الدعوى موضوع شرح من  الطرفين  من  كل لتمكين  مرافعة جلسات  التحكيم هيئة تعقد -أ
 ذلك.  على  الطرفان  وافق إذا المكتوبة والوثائق لمذكرات 

كا  بوقت  لذلك تعينه الذي التاريخ  قبل عقدها التحكيم هيئة تقرر التي  واالجتماعات  الجلسات  بمواعيد التحكيم طرفي  إخطار يجب  -ب 
 الهيئة.  هذه تقدره ف

 خطي  محضر في  تدوينها أو  الوقائع هذه تفريغ يتم ان  على  الهيئة تقررها صورة بأي التحكيم هيئة تعقدها جلسة كل وقائع تدون  -ج
 الطرفين.  من  كل الى  عنه صورة تسلم

لع ا الكاتب  أمام بالقسم مشفوعة تكون ان  على  شهوده من  ألي خطية شهادة بيناته بقائمة منهما كل يرفق بان  التحكيم لطرفي  السماح -د
 دل.

الخ الشهادة هذه استبعاد فيتم الشاهد، مناقشة اآلخر الطرف وطلب  شهوده، ألحد بالقسم مشفوعة خطية شهادة الطرفين  احد قدم إذا -هـ
 مناقشته. من  األخر الطرف لتمكين  التحكيم هيئة  أمام الشاهد يحضر لم إذا طية

كتا  عن  االفصاح يتم أن  على  اختاره  خبير قبل من  اعدادها تم بيناته قائمة ضمن  خبرة تقرير يقدم ان  التحكيم طرفي  من  ألي يجوز -و 
فيه يتم التي  الطريقة بذات  التحكيم هيئة أمام الخبير هذا أقوال سماع يتم أن  وعلى  له، المدفوعة واألجور ومهمته الخبير ذلك تكليف ب 
 ذلك.  اآلخر الطرف طلب  أو  التحكيم هيئة قررت  اذا الشهود سماع ا

 التحكيم.  هيئة تقررها التي  الصيغة وفق اليمين  أداء بعد والخبراء الشهود اعسم يكون  -ز

و  المغلقة. الدارة أو  المتلفزة فيها بما المختلفة التكنولوجية االتصال وسائل باستخدام الشهود أقوال سماع  قبول التحكيم لهيئة يجوز -ح
 لمناقشته. الهيئة مأما الشاهد مثول تقرر أن  التحكيم لهيئة يحق األحوال جميع في 

القانو هذا من  (34) المادة أحكام وفق والخبرة الكشف تقرر أن  التحكيم  طرفي  أحد طلب  على  بناء أو نفسها تلقاء من  التحكيم لهيئة -ط
 ن.

بعضها  او  كلها خبرتهم رفض أو  وقبول ردهم أو  مهمتهم وبإنهاء بالخبراء المتعلقة المسائل جميع في  بالفصل التحكيم هيئة تختص -ي
. 

 33المادة 

ا تقرر أن  التحكيم لهيئة يجوز القانون  هذا من  ( 29 ) المادة من  (  أ ) للفقرة وفقا   بدعواه الئحة مقبول عذر دون  المدعي  يقدم لم اذا - أ
 ذلك. خالف عليه المدعى  يطلب  لم ما التحكيم إجراءات  نهاء

ا إجراءات  في  التحكيم هيئة تستمر القانون  هذا من  ( 29 ) المادة من  ( ب  ) للفقرة وفقا   الجوابية الئحته عليه المدعى  يقدم لم واذا - ب 
 . المدعي  بدعوى عليه المدعى  من  اقرارا   بذاته ذلك يعتبر ان  دون  لتحكيم

اج في  االستمرار التحكيم لهيئة يجوز مستندات  من  منه طلب  ما تقديم عن  او  الجلسات  من  أي حضور عن  الطرفين  أحد تخلف اذا - ج
 . لديها المتوافرة األدلة الى  استنادا   النزاع في  حكم واصدار التحكيم راءات 



 34المادة 

منقو غير أو  منقول مال أي على  الخبرة إلجراء اعتباريا او  طبيعيا اكثر او  واحدة شخصا التحكيم هيئة قبل من  المعين  الخبير يكون  -أ
 عليه.  الخبرة إجراء لزوم ترى أمر ألي أو  ل

في تحدد أن  عليها ويتوجب  بنفسها انتخابهم تولت  وإال تعيينهم على  الهيئة وافقت  الخبراء أو  الخبير انتخاب  على  الطرفان  اتفق إذا -ب 
 بدفعها.  مكلفةال الجهة وتعيين  النفقات  بإيداع واألمر الخبير مهمة قرارها 

 بذلك. للقيام أعضائها من  أكثر أو  واحدة تنتدب  ان  او  هيئتها بكامل بالكشف تقوم ان  التحكيم لهيئة يجوز -ج
ط  للخصوم يحقة كما للمناقشة الخبير تدعو  ان  نفسها تلقاء من  التحكيم ولهيئة منه بنسخة التحكيم طرف يبلغ الخبرة تقرير إيداع بعد -د

األ حسب  ينتخبون  أكثر أو  آخر خبير إلى  بالخبرة تعهد او  نقص من  فيه ترى ما إلكمال إليه التقرير إعادة تقرر أن  وللهيئة مناقشته لب 
 صول.
 35المادة 

سي وقف على  يترتب و  المدنية، المحاكمات  اصول قانون  في  المقررة وللشروط للحاالت  وفقا التحكيم هيئة أمام الخصومة سير يتوقف
 .  المذكور القانون  في  المقررة االثار الخصومة ر

 حكم التحكيم وإنهاء اإلجراءات 
  36المادة 

ا اتبعت  معينة دولة قانون  تطبيق على  اتفقا واذا الطرفان  عليها يتفق التي  القانونية القواعد النزاع موضوع على  التحكيم هيئة تطبق - أ
 .  القوانين  بتنازع الخاصة القواعد دون  فيه وضوعيةالم لقواعد

القانو في  الموضوعية القواعد التحكيم  هيئة طبقت  النزاع موضوع على  التطبيق واجبة القانونية القواعد على  الطرفان  يتفق لم اذا - ب 
 . بالنزاع اتصاال   األكثر انه ترى الذي ن 

االعتب في  وتأخذ النزاع موضوع العقد شروط النزاع موضوع في  الفصل عند التحكيم هيئة تراعي  أن  يجب  االحوال، جميع في  - ج
 . الطرفين  بين  التعامل عليه جرى وما المتبعة والعادات  المعاملة نوع في  الجارية االعراف ار

العد  قواعد ى مقتض  على  النزاع موضوع في  تفصل ان   بالصلح  تفويضها  على  صراحة التحكيم طرفا اتفق اذا التحكيم لهيئة يجوز - د
 .  القانون  بأحكام التقيد دون  واالنصاف الة

 37المادة 

ا  يصدر أن  وجب  اتفاق يوجد لم فان  الطرفان  عليه اتفق الذي الموعد خالل كلها للخصومة المنهي  الحكم إصدار التحكيم هيئة على  -أ
المد  انقضاء قبل التحكيم هيئة تقرر أن  يجوز جميعها االحوال وفي  التحكيم هيئة تشكيل اكتمال تاريخ  من  شهرا عشر اثني  خالل لحكم

 . ذلك على  تزيد مدة على  الطرفان  يتفق لم ما شهرا عشر اثني  على  مجموعها يزيد أال على  أخرى مددة أو  مدة تمديدها ة

القاضي من  يطلب  أن  التحكيم طرفي  من  ألي جاز المادة هذه من  )أ(  الفقرة في  اليه المشار الميعاد خالل التحكيم حكم يصدر لم اذا -ب 
ا  صدر فإذا اآلخر، الطرف أقوال سماع بعد وذلك التحكيم اجراءات  بإنهاء أو  أكثر أو  اضافي  موعد لتحديد أمرا يصدر أن  المختص 

 بنظرها.  أصال المختصة المحكمة إلى  دعوى رفع الطرفين  من  ألي يكون  اإلجراءات  تلك بإنهاء لقرار
 38المادة 



 ما باألكثرية أو  باإلجماع النهائي  التحكيم حكم ذلك بما قرار أي الهيئة تتخذ واحد، محكم من  أكثر من مشكلة التحكيم هيئة كانت  إذا -أ
 . ذلك غير على  الطرفان  يتفق لم

 التحكيم هيئة اعضاء أو  الطرفان  بذلك له أذن  إذا الهيئة يرأس الذي المحكم من  اإلجرائية المسائل في  القرارات  صدرت أن  يجوز -ب 
 جميعهم.

هي  رئيس من  الحكم فيصدر النهائي، التحكيم حكم إلصدار المادة هذه من  )أ( الفقرة في  عليها المنصوص االكثرية تحقق تعذر إذا -ج
 . ذلك على  األطراف تفقا اذا منفردة التحكيم ئة

 39المادة 
 التي  ، التحكيم هيئة أمام التسوية شروط اثبات  يطلبا ان  لهما كان  النزاع تنهي  تسوية على  التحكيم اجراءات  خالل الطرفان  اتفق اذا 

قو  من  المحكمين  ألحكام ما القرار لهذا ويكون  ، االجراءات  وينهي  تسويةال شروط يتضمن  قرارا   تصدر أن  الحالة هذه في  عليها يجب 
 .  التنفيذ ة

 40المادة 

 النهائي.  التحكيم حكم إصدار قبل وذلك الطلبات  من  جزء في  أو  وقتية أو  إعدادية احكامة التحكيم هيئة تصدر أن  يجوز -أ

 بذلك.  قطعي  حكم على  فورا يحصل أن  فله اآلخر الطرف ادعاءات  من  بقسم الطرفين  احد أقر إذا -ب 
 41المادة 

 بشرط المحكمين  أغلبية بتوقيع يكتفى  محكم من  اكثر من  التحكيم هيئة تشكيل حالة وفي  المحكمون، ويوقعه التحكيم حكم تدوين  يتم - أ
 . األقلية توقيع عدم أسباب  الحكم في  تثبت  ان 

 مسببا.  التحكيم حكم يكون  أن  يجب  -ب 

اتفاق  عن  وموجز وصفاتهم وجنسياتهم وعناوينهم المحكمين  وأسماء وعناوينهم الخصوم أسماء على  التحكيم حكم يشتمل ان  يجب  - ج
ا  وأسبابه اصداره ومكان  وتاريخ  الحكم ومنطوق ومستنداتهم ودفوعهم همواقوال الخصوم وطلبات  النزاع  وقائع عن  وملخص التحكيم 

 . األطراف بين  توزيعها وكيفية التحكيم ونفقات  المحكمين  أتعاب  تحديد الحكم يتضمن  أن  على  ، واجبا   ذكرها كان  ذا

ا  هيئة من  بقرار تحديدها فيتم بينهم فيما وتوزيعها المحكمين  أتعاب  تحديد على  والمحكمين  التحكيم طرفي  بين  االتفاق يتم لم اذا -1 -د
واألتعا  النفقات  في  الفصل في  التحكيم هيئة بحق إخالل دون  بينهم، فيما بالتساوي المحكمين  أتعاب  بدفع الطرفين  تكليف ويتم لتحكيم،

 النهائي.  التحكيم  حكم في  توزيعها وكيفية ب 

 عنه.  نيابة بالدفع اآلخر الطرف تكليف ميت واألتعاب  النفقات  من  حصته دفع عن  طرف أي تخلف إذا -2

خم خالل المختصة المحكمة أمام للطعن  قابال التحكيم أتعاب  بشأن  التحكيم هيئة عن  يصدر قرار كل يكون  ، جميعها األحوال وفي  -3
 قطعية.  الحالة هذه في  قرارها ويكون  له االطراف تبلغ تاريخ  من  يوما عشر سة

 42المادة 

ا ثالثين  خالل التحكيم حكم عن  صورة الطرفين  من  كل الى  التحكيم هيئة تسلم - أ  . صدوره  تاريخ  من  يوم 

 .  التحكيم طرفي  بموافقة اال منه أجزاء نشر او  التحكيم حكم نشر يجوز وال - ب 
 43المادة 



إجرا  واتخذت  لها قدمت  ورقة في  بالتزوير طعن  تم او  التحكيم هيئة  اختصاص عن  تخرج مسألة التحكيم اجراءات  خالل عرضت  اذا
الفصل ان  رأت  اذا النزاع موضوع نظر في  االستمرار التحكيم لهيئة يجوز اخر، جزائي  فعل أي بشأن  او  تزويرها بشأن  جزائية ءات 

ح  االجراءات  أوقفت  واال ، النزاع موضوع في  للفصل الزما ليس اآلخر الجزائي  الفعل في  او  لورقةا تزوير في  او  المسألة هذه في  
   . التحكيم حكم الصدار المحدد الموعد سريان  وقف ذلك على  ويترتب  الشأن، هذا في  قطعي  حكم يصدر تى 

 44المادة 

 -: التالية الحاالت  من  أي في  التحكيم إجراءات  تنتهي  - أ

 .  كلها للخصومة المنهي  الحكم صدور - 1

 . القانون  هذا من  (37) المادة من  )ب( الفقرة أو  ( 33 ) المادة من  ( أ ) الفقرة الحكام وفقا التحكيم اجراءات  بانهاء امر صدور - 2

   . التحكيم إنهاء على  الطرفان  اتفق اذا - 3

االج  استمرار في  جدية مصلحة له ان  ، عليه المدعى  طلب  على  بناء ، التحكيم هيئة تقرر لم ما التحكيم خصومة المدعي  ترك اذا - 4
 . النزاع يحسم حتى  راءات 

 . تهاستحال او  التحكيم اجراءات  استمرار جدوى عدم آخر سبب  ألي التحكيم هيئة رأت  اذا - 5

 االطراف.  اتفاق حسب  التحكيم حكم الصدار المطلوبة األغلبية توفر عدم - 6

 . التحكيم إجراءات  بانتهاء التحكيم هيئة مهمة تنتهي  القانون  هذا من  ( 47 ) و  ( 46 ) و  ( 45 ) المواد احكام مراعاة مع - ب 
 45المادة 

منطو في  وقع ما تفسير ، التحكيم حكم لتسلمه التالية يوما   الثالثين  خالل ، التحكيم هيئة من  يطلب  ان  التحكيم طرفي  من  لكل زيجو  - أ
 . التحكيم لهيئة تقديمه قبل الطلب  هذا من  نسخة اآلخر الطرف تبليغ التفسير طالب على  ويجب  غموض. من  قه

 يوما عشر خمسة المدة تمديد لها ويجوز التحكيم. لهيئة التفسير طلب  تقديم لتاريخ  التالية يوما   الثالثين  خالل كتابة التفسير يصدر - ب 
 .  لذلك ضرورة رأت  اذا اخرى

 .  أحكامه عليه وتسرى يفسره الذي التحكيم لحكم متمما   بالتفسير الصادر الحكم ويعتبر - ج

 صدوره. قبل نظرها أو  قامتهاإ حال في  التحكيم حكم بطالن  دعوى إلى  التفسيري القرار ضم يتم -د

 المختصة المحكمة الى  األمر رفع التفسير، طلب  في  للنظر الحكم أصدرت  التي  التحكيم هيئة انعقاد استحالة ثبوت  حال في  يجوز - هـ
 ذلك.  خالف على  الطرفان  يتفق لم ما فيه، للبت 

 46المادة 

بناء او  نفسها تلقاء من  تصدره بقرار وذلك حسابية، او  كتابية بحتة، مادية أخطاء من  حكمها في  يقع ما تصحيح  التحكيم هيئة تتولى  - أ
طل إيداع او  الحكم صدور لتاريخ  التالية يوما   الثالثين  خالل مرافعة غير من  التصحيح  التحكيم هيئة وتجري الخصوم أحد طلب  على  

 . الحال مقتضى  حسب  التصحيح  ب 



التحك  هيئة تجاوزت  واذا صدوره تاريخ  من  يوما   ثالثين  خالل الطرفين  الى  ويبلغ التحكيم هيئة من  كتابة التصحيح  قرار ويصدر - ب 
 . القانون  هذا أحكام عليها تسري بطالن  بدعوى القرار هذا ببطالن  التمسك يجوز التصحيح  في  سلطتها يم

 صدوره. قبل نظرها أو  إقامتها حال في  التحكيم حكم ن بطال دعوى إلى  التصحيح  قرار ضم يتم -ج

المختصة  المحكمة الى  األمر رفع التصحيح، طلب  في  للنظر الحكم أصدرت  التي  التحكيم هيئة انعقاد استحالة ثبوت  حال في  يجوز -د
 ذلك.  خالف على  الطرفان  يتفق لم ما فيه، للبت  

 47المادة 

التح حكم لتسلمه التالية يوما   الثالثين  خالل التحكيم هيئة من  يطلب  ان  التحكيم، موعد انتهاء بعد ولو  التحكيم، طرفي  من  لكل يجوز - أ
قبل  اآلخر الطرف إلى  الطلب  هذا  تبليغ ويجب  التحكيم حكم وأغفلها االجراءات  خالل قدمت  طلبات  في  إضافي  تحكيم حكم إصدار كيم

 .  تقديمه 

 اذا أخرى يوما   لثالثين  المدة هذه تمديد لها ويجوز الطلب  تقديم تاريخ  من  يوما   ستين  خالل االضافي  حكمها التحكيم هيئة تصدر - ب 
  . لذلك ضرورة رأت 

 أحكامه. عليه وتسري التحكيم لحكم متممة اإلضافي  الحكم يعتبر -ج

 صدوره.  قبل نظرها أو  إقامتها حال في  الحكم بطالن  عوىد إلى  اإلضافي  الحكم ضم يتم -د

 بطالن حكم التحكيم
   48المادة 

أصول  قانون  في  عليها المنصوص الطعن  طرق من  طريق بأي فيها الطعن  القانون  هذا ألحكام طبقا   تصدر التي  التحكيم أحكام تقبل ال
 هذا من  ( 51 ) و  ( 50 ) و  ( 49 ) المواد في  المبينة لالحكام وفقا  التحكيم حكم الن بط دعوى رفع يجوز ولكن  المدنية، المحاكمات  

   . القانون 

 49المادة 
 -: التالية الحاالت  من  أي في  اال التحكيم حكم بطالن  دعوى تقبل ال - أ 

 . مدته بانتهاء سقط او   باطال   االتفاق هذا كان  او  ومكتوبا   صحيحا   تحكيم اتفاق يوجد لم اذا - 1

 . أهليته  يحكم الذي للقانون  وفقا ناقصها او  لالهلية فاقدا   ابرامه وقت  التحكيم اتفاق طرفي  أحد كان  اذا - 2

سبب ألي أو  كيمالتح باجراءات  او  محكم بتعيين  صحيحا   تبليغا   تبليغه عدم بسبب  دفاعه تقديم التحكيم طرفي  من  أي على  تعذر اذا - 3
 . ارداته عن  خارج آخر 

 .  النزاع موضوع على  تطبيقه على  االطراف اتفق الذي  القانون  تطبيق التحكيم حكم استبعد اذا - 4

 . الطرفين  التفاق او  القانون  لهذا مخالف وجه على  المحكمين  تعيين  او  التحكيم هيئة تشكيل تم اذا - 5

الخا  الحكم أجزاء فصل امكن  اذا  ذلك ومع ، االتفاق هذا حدود تجاوز او  التحكيم اتفاق يشملها ال مسائل في  التحكيم حكم فصل اذا - 6
 . وحدها األخيرة األجزاء على  اال البطالن  يقع فال له الخاضعة غير بالمسائل الخاصة أجزائه عن  للتحكيم الخاضعة بالمسائل صة



باط تحكيم اجراءات  على  الحكم استند او  مضمونه في  اثر نحو  على  الحكم ي ف توافرها الواجب  الشروط التحكيم هيئة تراع لم اذا - 7
 . فيه اثرت  لة

المم  في  العام النظام يخالف ما تضمن  فيما التحكيم حكم ببطالن  نفسها  تلقاء من  البطالن  دعوى تنظر التي  التمييز محكمة تقضي  - ب 
 . فيها لتحكيما يجوز ال التي  المسائل من  النزاع موضوع ان  وجدت  اذا او  لكة

 50المادة 

جوابه  األخر الطرف ويقدم التحكيم، حكم تبليغ لتاريخ  التالية يوما الثالثين  خالل التمييز محكمة لدى التحكيم حكم بطالن  دعوى تقام -أ
 لها.  تبلغه لتاريخ  التالية يوم الثالثين  خالل 

دع  قبول دون  يحول وال كافة، فيها الواردة األسباب  على  وترد ذلك، خالف تقرر مالم تدقيقه البطالن  دعوى التمييز محكمة تنظر -ب 
 التحكيم.  حكم صدور قبل رفعها في  حقه عن  البطالن  مدعي  نزول البطالن  وي

 التحكيم أوراق من  ألي عربية ترجمة بتقديم اإلبطال طالب  تكلف أن  للمحكمة  -ج
 51المادة 

بطل على  يترتب  وال الحكم بطالن  أعلنت  بإبطاله قضت  واذا بتنفيذه، تأمر أن  عليها وجب  التحكيم حكم بتأييد التمييز محكمة قضت  اذا
 بذاته.  باطال االتفاق يكن  لم ما التحكيم اتفاق سقوط الحكم ان 

 حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

   52المادة 

فيه  عليها المنصوص األحكام بمراعاة النفاذ واجبة وتكون  به المقضي  االمر حجية  القانون  لهذا طبقا   الصادرة المحكمين  احكام تحوز
 . 

  53المادة 

 .  انقضى  قد الحكم بطالن  دعوى رفع موعد ن يك لم اذا التحكيم حكم تنفيذ طلب  يقبل ال - أ

 : يلي  بما مرفقا التمييز محكمة الى  التنفيذ طلب  يقدم - ب 

            . التحكيم اتفاق عن  صورة - 1

 .  عنه موقعة صورة أو  الحكم اصل - 2

 . بها صادرا الحكم ذلك يكن  لم اذا العربية اللغة الى  معتمدة جهة من  عليها مصدق التحكيم لحكم ترجمة - 3
 

    54المادة 

 -: لها تبين  اذا اال تنفيذه في  وتأمر تدقيقا التنفيذ طلب  في  التمييز محكمة تنظر - أ

 االمر  جاز العام للنظام لفةمخا من يتضمنه فيما الحكم تجزئة امكن  واذا ، المملكة في  العام النظام يخالف ما يتضمن  الحكم هذا ان  - 1
 . الباقي  الجزء بتنفيذ



 .  صحيحا تبليغا عليه للمحكوم تبليغه يتم لم انه - 2

 بذاته. باطال االتفاق يكن  لم ما التحكيم اتفاق سقوط بالتنفيذ االمر برفض القرار صدور على  يترتب  ال -ب 
   55المادة 

 تاريخ  قبل التحكيم هيئات  أمام المنظورة التحكيمية والقضايا المحاكم أمام المنظورة الدعاوى على  المعدل القانون  هذا أحكام تسري ال
 به.  العمل

 اإللغاءات 

  
    56المادة 

 . 1953 لسنة ( 18 ) رقم التحكيم قانون  يلغي 

 

 57المادة 

 .  القانون  هذا أحكام بتنفيذ مكلفون  والوزراء الوزراء رئيس
 


