
 صك تحكيم 

 
بتاريخ اليوم ال........ ال......... من شهر ....... عام الفين و ....... 

 ميالدية ، ابرم هذا الصك من قبل وما بين :

السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل  : الفريق األول
/ يحمل البطاقة الشخصية رقم 000بالمسكن ......... خانة /

{ الصادرة عن أمين السجل 000000/0000000}
المتخذ موطنا  00/00/0000المدني في ......بتاريخ 

مختارا لضرورات هذا العقد } المنزل ...المكتب ... المحل 
شارع  -حي ...........  -التجاري ...{ الكائن في دمشق 

 طابق .... . -بناء ............   -............ 

د ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... السي : الفريق الثاني
/ يحمل البطاقة 00والمسجل بالمسكن ......... خانة /

{ الصادرة عن 000000/0000000الشخصية رقم }
 00/00/0000أمين السجل المدني في ......بتاريخ 

المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد }المنزل 
حي  -...{ الكائن في دمشق ...المكتب ... المحل التجاري 

طابق  -بناء ............   -شارع .............  -.......... 
. .... 

 
سبببق وان شببجر خببالي مببا بببين الفببريقين حببول ......................... .  : المقدمة

بحيببي يببدعي الفريببق انول ب.نببه ................ فببي حببين يببدعي الفريببق 
 ..... . الثاني .................

وحسما لهذا الخالي فقد تم االتفاق ما بين الفريقين على حله عن 
طريق التحكيم الثالثي المطلق بحيي يختار كل فريق حكما عنه ويختار 

 الحكمان الحكم المرجح . 
وتوضيحا لماهيبة اتفباق الطبرفين ولشبروط التحكبيم جبرم تنابيم هبذا 

 الصك متضمنا ما يلي :



 ا الصك جزءا ال يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير بنوده . تعتبر مقدمة هذ -أوال 

 اختار الفريق انول حكما عنه السيد ................. . -ثانيا 
 اختار الفريق الثاني حكما عنه السيد ............... . 
 اختار الحكمان حكما مرجحا السيد ................ . 

يقين أن اعتبزال أحبد المحكمبين عبن إال انه مبن المتفبق عليبه مبا ببين الفبر
قبببول المهمببة سببواء قبببل المباشببرة بببالتحكيم أو بعببده ال يبب ثر علببى اسببتمرار 
التحكيم الذي اختاره الفريقان طريقا حصريا لحبل الخبالي القبائم بينهمبا والن 

 اتفاقهما على حل الخالي بالتحكيم جاء مطلقا .

ي الخبالي الناشبب بينهمبا والمشببار حبدد الفريقبان مهمبة المحكمبين بببالنار فب -ثالثا 
إليه في المقدمة والبحي فيه وفي كل أمر يتصل به صبلة ال تقببل التجزئبة قبد 

يخبببرن عبببن  و بحيبببي اليعرضبببه أحبببد الفبببريقين خبببالل جلسبببات التحكبببيم ، 
 يجبوز التحكبيم فيهبا التصبالها بالنابام العبام التي ال انموراختصاصهم سوم 

عانة بالخبرة الفنية سواء مبن جبدول الخببراء وأجاز الفريقان للمحكمين االست
المحاسبببة  المعتمببد لببدم وزارة العببدل أم مببن خارجببه كمببا أجببازا لهببم إجببراء

 .وتحليي اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود

كما أعفى الفريقان المحكمين من التقيد بانصبول والمواعيبد المتبعبة أمبام 
 المحاكم وفوضوهم بالصلح .

م المحكمون بإصدار حكمهم خبالل ثالثبة اشبهر مبن تباريخ قببولهم مهمبة يلتز -رابعا 
التحكيم ،  ويكون ذلك الحكم مبرما ال يقبل أي طريق مبن طبرق المراجعبة أو 

 الطعن .

 أداءهبباالنهائيببة مببن حيببي المقببدار وكيفيببة هم اتعببابيقببدر المحكمببون  -خامسا 
من حيبي النتيجبة م عنهحكم الصادر البين أطراي التحكيم ، في  وتوزيعها ما

المستعجلة تعديلها في معرض النار ببدعوم اكسباء  انمور، ويجوز لقاضي 
 صيغة التنفيذ .

حرر هذا الصك على نسختين أصليتين احتفا كل فريق بواحدة منهما  -سادسا 
 بعد أن جرم التوقيع عليهما أصوال .



الفريق     الفريق الثاني                    
 األول 

 
 


