
 

 

 مقدمة 
ي حسم نزاعاتهم ويشمل التوفيق 

ن قن ي عىل سلطان إرادة المتخاصمي  ي المبنن
التحكيم هو القضاء االتفاق 

والوساطة والصلح وبعد أن تحول التحكيم من وسيلة بدائية قائمة عىل األعراف التجارية أو 
ي المجتمعات إىل وسيلة رسمية وموىص بها من قبل 

ي األنظمة الاالجتماعية السائدة قن
العالم   قانونية قن

ي حسم المنازعات مما يحقق البيئة القانونية 
ي اإلجراءات ورسعة قن

ن به من سهولة قن بأرسه وذلك لما يتمي 
 المناسبة للمنازعات االستثمارية أو التجارية أو المدنية أو اإلدارية. 

ي فقد اجتمعت ارادتنا ونح
ن ن مجموعة مومع تزايد نسبة اللجوء إىل التحكيم المؤسسات    ن المختصي 

ي كافة المجاالت القانونية واالقتصادية والهندسية واإلعالمية لتأسيس مركز دائم 
ات قن وأصحاب الخير

ة أعمال التحكيم وفق قواعد إجرائية مبسطة ومرنة لتتناسب مع االفراد والهيئات  للتحكيم يتوىل مبارسر
ية المشاركة  كيم وإعداد ثقافة التحوالدول كما يتوىل تنظيم النشاطات الهادفة إىل تعزيز  الكوادر البشر

ن االستفادة منه.   بالعملية التحكيمية وتأسيسًا عىل ذلك تم وضع هذا النظام الداخىلي للمركز آملي 
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 النظام الداخىلي 

 الباب األول

 الهيكل اإلداري والتنظيمي للمركز

 الفصل األول 

 أحكام عامة 

ي التالية: / تعريفات 1المادة رقم / 
 يقصد بالكلمات المعاتن

ي المحىلي والدللتحكيم االقتصادي واإلدمركز رساج الشام  المركز: 
. اري والمدتن  وىلي

.  الهيئة العامة:  ن للمركز وفق نظامه الداخىلي ن والهيئة االستشارية واألعضاء المنتسبي   تشمل األعضاء المؤسسي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 : رئيس مجلس اإلدارة                                                                          رئيس المركز 

 المركز.  المدير: مدير 

 مركز. يتألف من خمسة عشر عضوًا ومن ضمنهم حكمًا رئيس المجلس ومدير ال مجلس اإلدارة: 

 النظام الداخىلي للمركز.  النظام: 

.  الهيئة االستشارية:  ي
ي بيئة العمل االقتصادي والمدتن

ن وذلك حسب مكانتهم االعتبارية قن  وتسم من ضمن األعضاء المؤسسي 

اع المحال للتحكيم.  هيئة التحكيم:  ن ي الين
ن للفصل قن  الهيئة المشكلة من محكم واحد أو ثالثة محكمي 

ي الجمهورية العربية السورية، محافظة دمشق، منطقة الميدان المتجر المقام عىل الطابق  ركز / مقر الم2المادة / 
: يقع مقر المركز قن

ي من العقار رقم 
 قدمه مالكه المهندس محمد كمال عبيد عىل سبيل العارية. منطقة ميدان حقلة العقارية وقد  285تحت األرىصن

ن المركز بقاعة لعقد جلسات التحكيم و  ورية )أثاث حواسيب وتم تجهي  ات الضن ن قاعة لالجتماعات وزود بكافة اإلمكانيات والتجهي 
ب تمثيل ضمن ( ويمكن احداث مكات0950011188-0118845330خزائن لحفظ األوراق والملفات والهواتف ذوات األرقام )

ية.   محافظات الجمهورية أو خارجها وذلك بموجب قرار يتخذه مجلس اإلدارة باألكير

 أهداف المركز / 3المادة / 

ة نشاط  .1 تقديم االستشارات القانونية والفنية لفض المنازعات االقتصادية  والمدنية واإلدارية ومنازعات االستثمار   ومبارسر
ن لدى مجلس الدولة وفق القواعد الناظمة   التحكيم والتوفيق والوساطة والصلح ي العقود اإلدارية وتسمية محكمي 

والتحكيم قن
ي مجلس الدولة و 

ن قن هما من الطرق البديلة لتسوية وحسم المنازعات عىل الصعيدين المحىلي والدوىلي من خالل المحكمي  غي 
ن  2008لعام  4ون رقم المعتمدين بالمركز وذلك وفقًا ألحكام قانون التحكيم السوري الصادر بالقان وأحكام سائر القواني 

يعات العربية والدولية المتعلقة بهذا الخصوص وبما ال  ي الجمهورية العربية السورية. والتشر
  يتعارض مع النظام العام قن

ي مختلف المجاالت ذات األهمية الحيوية مثل االنشاء والمق .2
اوالت نشر ثقافة التحكيم من خالل تشجيع اللجوء اىل التحكيم قن

مها االفراد  ي يير كات والدول فيما بينهم والعقود االدارية. والمعامالت المضفية واألوراق التجارية واالستثمار والعقود الن   والشر
ونية وعقود نقل التكنولوجيا والتمويل والصناعة  .3 ي من خالل االهتمام بالمعامالت التجارية االلكي 

وتن تفعيل التحكيم االلكي 
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ها من المع  ى ودية لتسوية  امالت التجارية األخرى وما ينتج عنها من خالفات يمكن أن تخضع للتحكيم أو اية طريقة أخر وغي 
 المنازعات. 

اد والتصدير.  .4 ي عقود االستي 
 تشجيع اللجوء للتحكيم قن

افية متخصصة بنظم التحكي .5 ن كوادر احي   م. عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المحلية والدولية لتأمي 
ي المركز وتخصصاتهم لدى كافة الجهات المعنية .6

ن المقيدين قن ي العالم .  اعالن قوائم بأسماء المحكمي 
 بالتحكيم قن

 إصدار مجلة تخصصية بالتحكيم.  .7
 

 / خدمات المركز: 4المادة / 

ي األمور التالية:  
كز خدمات المركز قن  تي 

ي حسم جميع أنواع المنازعات المدنية واالقتصادية والتجارية وال .1 ن النافذة الن   هندسية والعقود اإلدارية بما يتوافق مع القواني 
ن  ن داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها. تنشأ بي  ن أو االعتباريي  ن سواء منهم األشخاص الطبيعيي   المتخاصمي 

اف  .2 ن واالرسر الهندسي والمقاوالت طباعة نماذج لكافة العقود التجارية والمدنية واالقتصادية والصناعية وبما يخص التأمي 
ن كز رساج الشام لحل المنازعات  والتعهدات وتوزيعها متضمنة فقرة تحكيمية باللجوء لمر   وتفويض رئيس ومدير المركز مجتمعي 

ن المعتمدين لدى المركز.   بتسمية المحكمي 
ي أل .3

ي واآلثار المالية تسوية الخالفات الناشئة عن العقود واالتفاقات المدنية والتجارية واإلدارية. والشق المدتن
ي خالف جزات 

تبة عىل األحوال الشخصية.   المي 
ن األكفاء.  رفد مراكز   .4  التحكيم الدائمة بالمحكمي 
ي مختلف المجاالت.  .5

 تقديم الدراسات واالستشارات القانونية والفنية قن
 / مجلس إدارة المركز 5المادة / 

ة  ن ذوي الخير ي القطاعات االقتصادية واإلدارية والهندسية والقانونية: يتألف مجلس إدارة المركز من مجموعة من المختصي 
 قن

: رئيس مجلس اإلدارةالمحامي مرهف و  .1  ليد الحمصي
: نائب رئيس مجلس اإلدارة  .2 ي  األستاذ طالل قلعجر
 المهندس محمد خالد شكري: نائب رئيس مجلس اإلدارة والخازن  .3
 المحامي عبد الرحمن الخطيب: مدير المركز  .4
ن الشاالستاذ محمد فراس  .5  دقماق أمي 
 المهندس محمد كمال عبيد  .6
 المحامي سليمان الشعار  .7
 ة رنده الحشيشالمهندس .8
 المهندس محمد مهند األصفر  .9

 األستاذ بشار الملك .10
 األستاذ محمد نور الدين هواري: مدير الرقابة الداخلية .11
 المحامية سماح النحالوي  .12
 االستاذ محمد بسام فليس .13
ي عبد الحليم أبو ضاهر .14

 الحقوق 
 س انس غنام هندالم .15

ي حال تعادل األصوات يرجح جانب ويحق لمجلس اإلدارة تعديل أو إضافة او عزل أعضاء 
آخرين بقرار من مجلس اإلدارة باألغلبية وقن

 رئيس المركز. 
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 / اختصاصات مجلس اإلدارة: 6المادة / 

ي األمور التالية: 
 يختص مجلس اإلدارة قن

اتيجية المركز وتطوير اعماله ووضع  .1  لتحقيق أهدافه.  الخطط الالزمة لذلك وتشكيل اللجان التخصصيةوضع اسي 
اف العام عىل المركز وحسن سي  العمل فيه واتخاذ ما يلزم من قرارات.  .2  االرسر
امج الالزمة للتأهيل والتدريب واختيار المناهج ومنح وثائق أصولية معتمدة  .3  وضع الير
ي الم .4

ن قن ي مسائل القيد والقبول والشطب للمحكمي 
 ركز. البت قن

 تصديق موازنة المركز المالية واالطالع عىل النفقات  .5
 ديد رسم االنتساب السنوي للمركز. تح .6
عات.  .7  دراسة إمكانية قبول الهبات والتير
 / اجتماعات مجلس اإلدارة وقراراته: 7المادة / 

ي الشهر عىل األقل كما يجتمع بدعوة من رئيسه او بطلب ثمانية من أع
ضائه عىل األقل تكون اجتماعات يجتمع مجلس اإلدارة مرة قن

ي حال تعادل األصوات. مجلس اإلدارة قانونية 
ية ويرجح جانب الرئيس قن  بحضور أغلبية األعضاء وتتخذ قراراته باإلجماع أو باألكير

 :/: رئيس المركز8المادة / 

ن فرع دمشق.  ي نقابة المحامي 
 هو رئيس مجلس اإلدارة المحامي مرهف وليد الحمصي المسجل قن

 / مدير المركز: 9/  ادةالم

ن بفرع دمشق. مدير المركز هو المحامي األستا ي نقابة المحامي 
 ذ عبد الرحمن الخطيب المسجل قن

 / مكتب المتابعة: 10المادة / 

ي حال انعقاد دائم ومهمته تتبع تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ومؤلف من رئيس
ي المركز مكتب المتابعة والرقابة المركزي ويعتير قن

  يحدث قن
ن الش ومدير   المركز ومدير الرقابة الداخلية.  المركز رئيسا وعضوية كل من الخازن وامي 

ي للمركز: 11المادة / 
 / التمثيل القانوتن

ن بتوقيع االتفاقيات المحلية  ن كما يقوما مجتمعي  يمثل المركز امام كافة الجهات القضائية والرسمية كل من رئيس ومدير المركز مجتمعي 
ن ث مكاتب التمثيل ومذكرات التفاهم مع الجهات العامة و والدولية واحدا  الخاصة وتوقيع الشهادات والهويات والمراسالت وتعيي 

ن والمحكم الطارئ.   وتسمية المحكمي 

 

ي 
 الفصل الثاتن

 األعضاء المؤسسون: 

ي والهند األعضاء المؤسسون/: 12المادة/ 
ي كافة مجاالت العمل االقتصادي والقانوتن

سي واإلعالمي واإلداري  هم مجموعة مختصة قن
ي المركز. وأسمائهم بالجدول الملحق بالن

ن قن ن والهيئة االستشارية هم أعضاء محكمي   ظام الداخىلي علمًا ان جميع األعضاء المؤسسي 

ي المركز13المادة/ 
ن قن وط وقواعد قيد المحكمي   :/ رسر

 2008/ لعام 4/ من قانون التحكيم السوري رقم / 13حسب المادة / 
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 لث الفصل الثا

انية المركز ن  النظم المالية ومي 
 / 14المادة / 

: للم انية سنوية خاصة وتتكون إيراداتها ونفقاتها بعد االشهار مما يىلي ن  ركز مي 
ي تنفق للتأسيس مثل -1 ات المركز وأثاثه.  األموال الن  ن  نفقات االشهار واالعالن عن المركز بكافة وسائل االعالم وكافة تجهي 
ي يتقاضاها الم -2 . ركز مقابل خدماته والمصار الرسوم الن  ن  يف من المتقاضي 
ي يتلقاها المركز ويقبلها مجلس ادارته.  -3 عات الن   الهبات والتير
 ثمن بيع مطبوعات المركز الدورية.  -4
ي يقوم بها المركز.  -5  عائدات الدورات والندوات الن 
 أية موارد أخرى تقبل لصالح المركز.  -6

 
 

 /: 15المادة / 
ي سورية باسم الم يفتح رئيس المركز حساب جاري لدى -

ن ركز وتودع فأحد المصارف قن  يه واردات المركز وأتعاب المحكمي 
ن أو بتفويض منهما ألحد أعضاء مجلس  - ال يجوز تحريك الحساب المذكور والسحب إال بتوقيع رئيس المركز والخازن مجتمعي 

 اإلدارة. 
 / 16المادة / 

ن  ن بعد تين ن -هاتف -ماء -يل كافة النفقات )كهرباءيوزع فائض األرباح الصافية ماعدا اتعاب المحكمي  ائب الدخل  -مطبوعات –ت اني  ضن
:  -المالية والرسوم البلدية  ي نهاية السنة المالية عىل الشكل التاىلي

 رواتب وأجوروكل ما يتعلق بها قن
ن الش ومدير الرقابة7  –% لكل من رئيس ومدير وخازن المركز  12  -% مقر المركز30نسبة   % احتياطي مدور ونسبة  10  -% لكل من أمي 

ي أعضاء مجلس 10
 اإلدارة % باق 
 /أتعاب التحكيم : 17المادة / 

 يتم حساب أتعاب التحكيم بنسبة مئوية من مجموع المبالغ المتنازع عليها وفق النسب التالية :  -1
ائح أتعاب التحكيم  نسبة التحكيم من قيمة الحق المتنازع عليه  رسر

ة   %15 حن  مليون لي 

 %10 5000000اىل  1000000فوق
 %8 50000000اىل  5000000فوق

 % 5 50000000أكير من 
 
اع خالل مدة أقصاها بعد المشاورة الخطية مع مدير المركز  يحق لرئيس المركز  -2 ن ي حال تم تسوية الين

تعديل األتعاب بالنقص )  قن
 الحقوق المتنازع عليها.  % من قيمة20يوم ( أو الزيادة حسب طبيعة الدعوى عىل ان ال تتجاوز الزيادة  45

ن والرسوم اإلدارية عىل ضوء إذا لم ي -3 اع محددا أو لم يضح األطراف بقيمته يقدر رئيس مجلس اإلدارة أتعاب المحكمي  ن كن مبلغ الين
ط إلزام دفعها مناصفة بالقرار مالم يتفق األطراف عىل غي   حجم القضية وتعقيداتها. ويمكن أن تدفع من قبل طالب التحكيم رسر

 ذلك. 
ن بعد اقتطاع حصة المركز وال تسلم بقية األتعاب لهم إال بعد توقيعهم عىل الحكم وتسليمه تسلم سلفة األتعاب اىل المحك -4 مي 

 لمدير المركز. 
ن  -5 ن المدفوعة، اذا توقفت إجراءات التحكيم بالمركز إما لصلح تم بي  داد الرسوم وسلفة أتعاب المحكمي  اع اسي  ن ال يجوز ألطراف الين

اع من المركز. ف خارج اطار هيئة التحكيم أو اذا األطرا ن  سحب األطراف الين
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ة واالختصاص والمؤهل العلمي من 75توزع األتعاب بواقع   -1 -6 ي القضية توزع فيما بينهم حسب الخير
ن الذين نظروا قن % للمحكمي 

 % من األتعاب .  60يختص بـ قبل رئيس المركز بعد المشاورة الخطية مع مدير المركز, أما إذا كان المحكم فردا فإنه 
ن الش ومدير الرقابة 2% لكل منهما من اتعاب الدعاوي التحكيمية و 3يتقاىصن رئيس ومدير وخازن المركز  -2 %لكل من أمي 

 الداخلية بالغة ما بلغت. 
ي أعضاء مجلس اإلدارة والبالغ عددهم عشر أعضاء  -3

بلغت توزع بينهم % من اتعاب الدعاوي التحكيمية بالغة ما 3يتقاىصن باق 

 بالتساوي. 

 % من اتعاب الدعاوي التحكيمية.  1يتقاىصن رئيس الهيئة االستشارية نسبة  -4

ي أتعاب الدعاوي التحكيمية بالغة ما بلغت اىل مقر المركز. -5
 وتعود باق 

 /نفقات التحكيم: 18المادة /  

ي المركز بكل طلب او عقد تحكيم نسبة   -1
 م كرسوم إدارية المتنازع عليها من طالب التحكي% بالمائة من قيمة الحقوق 1يستوقن

يتقاىصن المركز بعد تشكيل هيئة التحكيم مبلغًا متساويًا مقدمًا عىل حساب نفقات التحكيم ويجوز له أيضًا أن يطلب من  -2
ن يوم م ن ايداع مبالغ اضافية أثناء اجراءات التحكيم، وان لم تدفع المبالغ المطلوبة كاملة خالل ثالثي  ن تاريــــخ تبلغ الطرفي 

ن بذلك ليقوم أحدهما بدفعها وإذا لم يدفعها أي منهما جاز لهيئة التحكيم أن تقرر الطلب وجب عىل ال هيئة اخطار الطرفي 
ن حسابا بنفقات التحكيم وترد  وقف اجراءات التحكيم او انهائها وبعد صدور قرار التحكيم تقدم هيئة التحكيم اىل الطرفي 

ي اليهما الرصيد الذي لم ي
ي  تم انفاقه يفصل مجلس اإلدارة قن

اض عىل تكليف الرسوم والسلف المالية بقرار نهات    أي اعي 
ن بالتنسيق مع هيئة التحكيم نفقات التحكيم ويقدمها مدير المركز للخازن وتشمل هذه  -3 يحدد رئيس ومدير المركز مجتمعي 

 النفقات: 
ي يتحملونها  - ها من النفقات الن  ن وغي   اجور انتقال المحكمي 
ها م - ي يتحملونها. نفقات انتقال الشهود وغي   ن النفقات الن 
ي تطلبها هيئة التحكيم.  -  مضوفات النيابة القانونية والمساعدات الن 
ن بهم هيئة التحكيم.  - اء الذين تستعي   تعويضات الخير
 أية مضوفات أخرى تتطلبها عملية التحكيم.  -

ي األطراف بذلك وإبالغ  ا خالل أسبوع من تسليم التكليفإذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المطلوب ايداعه  - 4     
ن الش بإبالغ باق  يقوم أمي 

ي به النظام، وال يسلم ملف القضية إىل هيئة التحكيم إال بعد سداد الرسوم 
هيئة التحكيم ثم يتخذ اإلجراءات القانونية وفقا لما يقصن

ي قررها المدير.   اإلدارية والسلف الن 
 

 :بء نفقات التحكيم/ توزيــــع ع19المادة / 
ي االصل-نفقات التحكيم تقع 

ن -قن عىل الطرف الذي يخش الدعوى مع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر توزيــــع عبء النفقات بي 
ن بالتساوي او بنسب مختلفة.   الطرفي 

 
ة عملية التحكيم ي مبارسر

 الباب الثاتن
 الفصل األول 
 أحكام عامة 

 /مكان التحكيم: 20المادة / 
إجراء التحكيم يتوىل مركز رساج الشام للتحكيم تحديد أي مكان يراه مناسبًا إلجراء التحكيم عىل مكان ق الطرفان إذا لم يتف -

اع.  ن  فيه سواء أكان داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها عىل أن تراىع ظروف ومحل الين
ي أي مكان اخر غي  المكان المحدد للتح -

و أي أموال أخرى أو مستندات  كيم لمعاينة بضائع أيجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع قن
عىل أن تخطر االطراف بميعاد هذه المعاينات أو الفحوص قبل وقت كاف من اجرائها ليتمكنا من الحضور وقت تنفيذها 
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 وابداء مالحظاتهم عليها. 
 

 /لغة التحكيم: 21المادة/ 
ي األصل-يتفق الطرفان   .1

ي تتم بها إجراءات التح-قن ي حالة عدم اال عىل اللغة الن 
تفاق يجب عىل هيئة التحكيم فور تعيينها كيم وقن

ي تتم بها اإلجراءات وتستخدم هذه اللغة لصياغة بيان الدعوى وكافة الدفوع ولدى سماع أقوال  تحديد اللغة أو اللغات الن 
ي حال عدم تحديد اللغة فتكون اللغة العربية. 

اء، وقن  الشهود والخير
ي اتفق عليها  ر بأن ترفق بالوثائقيجوز لهيئة التحكيم أن تأم .2 ي تقدم إليها بلغاتها األصلية ترجمة محلفة عنها إىل اللغة الن  الن 

 الطرفان أو حددتها هيئة التحكيم. 
 

 / نطاق تطبيق قواعد نظام المركز: 22المادة / 
ي ينعقد فيها االختصاص للمركز استنادا ال  -1 ن تفاق ضيــــح تشي قواعد هذا النظام عىل القضايا التحكيمية الن  ومكتوب بي 

ط مكتوب ضمن العقد  ي عقد مستقل او رسر
االطراف عىل احالة منازعاتهم التحكيمية اىل المركز ويمكن صياغة هذا االتفاق قن

ن االطراف.   االصىلي الذي يربط بي 
ي اتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا عىل تطبيق قانون دو  -2 اع القواعد الن  ن

تبعت لة معينة اتطبق هيئة التحكيم عىل موضوع الين
ن ما لم يتفق الطرفان عىل غي  ذلك   القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة لتنازع القواني 

اع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية  -3 ن إذا لم يتفق الطرفان عىل القواعد القانونية المتوجبة التطبيق عىل موضوع الين
ي القانون الذي ترى انه األكير اتصاال با

اع  قن ن  لين
اع واألعراف الجارية بشأنه  عىل -4 ن ط العقد موضوع الين اع رسر ن ي الين

 هيئة التحكيم ان تراىعي عند الفصل قن
اع عىل مقتصن قواعد العدالة و  -5 ن اذا اتفق طرفا التحكيم ضاحة عىل تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها ان تفصل الين

 االنصاف دون التقيد بأحكام القانون 
ي ايتوىل المركز ال -6

ن واألنظمة النافذة. تحكيم قن  لعقود اإلدارية بحدود ما تسمح به القواني 
7-  : ي التاىلي ط التحكيم النموذجر  يوىصي المركز بإدراج رسر

ي لها عالقة به وفقا ألحكام قانون التحكيم السوري رقم /  ي تنشأ عن هذا العقد أو الن  / لعام 4)يتم حسم جميع الخالفات الن 
ي المحىلي والدوىلي وقد فوض الفريقان  لمركز رس م وقواعد النظام الداخىلي 2008

اج الشام للتحكيم االقتصادي واإلداري والمدتن
ن  ن بتسمية المحكمي   رئيس ومدير المركز مجتمعي 

ي الفقرة السابقة: 
ط التحكيم المذكور قن  يجوز لألطراف إضافة البيانات التالية اىل رسر

ن المحكم لكل طرف مخولة اىل .......  -1  طبيعي أو معنوي( .)اسم شخص تكون سلطة تعيي 
ي محافظة دمشق أو بأي مكان آخر يتفق عليه االطراف ويقره مدير المركز.  -2

 يكون مكان التحكيم مقر المركز والكائن قن
ي هذا النظام.  2008/ لعام 4يجري تطبيق احكام قانون التحكيم السوري رقم /  -3

 م فيما لم يرد بشأنه نص قن
 
  

 /: المحكم الطارئ 23المادة / 
الذي يحتاج لتدابي  مؤقتة أو تحفظية مستعجلة )تدابي  طارئة( ال يمكنها انتظار تشكيل هيئة التحكيم أن  يجوز للطرف

ن محكما طارئا وفق القواعد  يتقدم بطلب التخاذ مثل هذه التدابي  اىل  المركز وهنا يكلف رئيس ومديرالمركز مجتمعي 
 التالية : 

م األطراف بتنفيذ أي أمر صادر منه . يأخذ قرار المحكم الطارئ شكل أمر  -1 ن  ويلي 
ال يلزم األمر الصادر من المحكم الطارئ هيئة التحكيم فيما يتعلق بأية مسألة أو موضوع أو منازعة يقررها هذا األمر   -2

 . 
أيام من تاريــــخ تسميته من  10يجب أن يصدر المحكم الطارئ أمره باتخاذ التدابي  المستعجلة خالل مدة أقصاها  -3
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 لمركز. قبل ا
 /: أتعاب المحكم الطارئ : 24المادة / 

أتعاب المحكم الطارئ بمبلغ مقطوع مع مراعاة طبيعة التدبي    بعد المشاورة الخطية مع مدير المركز يقدر رئيس المركز 
ي وظروف ومالبسات هذا التدبي  ووقت العمل الذي يستلزمه. 

 المستعجل أو التحفظن
                       

 
ي هيئة الالفصل الثا
 تحكيمتن

 
: 25المادة /  ن  / عدد المحكمي 

ن  - ن تسمية المحكمي  ي التحكيم من محكم واحد أو ثالثة ويتوىل رئيس ومدير المركز مجتمعي 
تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرقن

ي حال عدم اتفاق االطراف. 
ن المعتمد بالمركز قن  من خالل جدول المحكمي 

 
ن هيئة تحكيم: 26/  المادة  / تعيي 
ي حالة ات .1

ن وامتنع المدىع عليه عن تسمية محكم عنه خالل مدة فاق األطراقن ف عىل هيئة تحكيم مؤلفة من ثالثة محكمي 
ي ومن ثم 

ن المحكم عن هذا الطرف الثاتن ن مهمة تعيي  ن يومًا من تاريــــخ اخطاره بذلك توىل رئيس ومدير المركز مجتمعي  ثالثي 
 المحكمان المعينان المحكم الثالث ليتوىل رئاسة هيئة التحكيم. يختار 

ن هذا المحكم  .2 ن تعيي   إذا اختلف المحكمان المعينان عىل اختيار المحكم الثالث توىل رئيس ومدير المركز مجتمعي 
ي حالة تم تفويضه بهذا االمر من قبل  .3

ن المحكم الثالث المرجح قن ن تعيي  المحكمان المعينان يتوىل رئيس ومدير المركز مجتمعي 
ي بذلك. 

ن األطراف يقصن  أو كان هناك اتفاق سابق بي 
 

ن وردهم وعزلهم: 27المادة /   / تنجي المحكمي 
ي هذا الموضوع بقانون التحكيم السوري رقم 

 . 2008لعام  4يجب اعمال القواعد المنصوص عنها قن
 

ن 28المادة /    :/ استبدال المحكمي 
ي حال تنجي أو وفاة واستقالة أحد ا

ن يقوم رئيس المركز قن بتسمية بدياًل عنه من جدول بعد المشاورة الخطية مع مدير المركز  لمحكمي 
اع.  ن ي موضوع الين

ن المعتمد ذوي االختصاص قن  المحكمي 
 
 

 الفصل الثالث إجراءات التحكيم
 / طلب التحكيم29المادة / 

 
ي حال وجود اتفا -1

اع قن ن ي الين
ي حال عدم وجود مثل يقدم طلب التحكيم اىل المركز من قبل أحد طرقن

ق مسبق عىل التحكيم وقن
اع.  ن ي الين

 هذا االتفاق يجب أن يقدم الطلب من طرقن
 يجب أن يشتمل طلب التحكيم عىل البيانات التالية:  -2
اع اىل التحكيم ضاحة.   -1 ن  طلب احالة الين
اع وعنوانه.   -2 ن ي الين

ي لكل طرف قن
 االسم الثالتر

ي العقد  -3
ط التحكيم الوارد قن  أو اىل اتفاق التحكيم المستقل.  األصىلي إشارة اىل رسر

اع أو الذي له عالقة به.  -4 ن  إشارة اىل العقد الذي نشأ عنه الين
اع أو قيمة الحق المتنازع عليه  -5 ن  بيان المبلغ موضوع الين

النظام الداخلي لمركز سراج الشام للتحكيم االقتصادي و اإلدراي والمدني المحلي والدولي    8



 

6-  .  طلبات المدىعي
حات أخرى تفيد بيان الدعوى.  -7  أية مقي 

 
 

ي هذا النظام وفق قواعد التبليغات المعت-ج
: مدة كميعتد بطلب التحكيم قن  ا يىلي

ي وتأسيسا عليه تعتمد لصحتها كافة وسائل  
ي المركز بمرونة عالية تتوافق مع طبيعة التحكيم القضات 

تتمتع قواعد التبلغ والتبليغات قن
ي من  / smsالتواصل االجتماىعي ورسائل /  ي أو بمراسل خاص يتبع للمركز أو بأية وسيلة أخرى من وسائل االتصاالت الن 

وتن يد االلكي   والير
ي المركز سجل للتبليغات الخاصة بالمراسالت واالخطارات والدفوع والمذكرات وجميع المستندات   شأنها 

 توفي  سجل بإرسالها ويحدث قن
 

 / بيان الدعوى أو استدعائها 30المادة / 
ي يتضمن فيها طلب التحكيم بيان الدعوى، يجب أن يرسل المدىعي خالل المدة  -1 ي  المتفق عليها أو افيما عدا الحالة الن  لن 

ن بيانا مكتوبا بدعواه، يرفق به صورة عن العقد األصىلي  تحددها هيئة التحكيم اىل المدىع عليه واىل كل واحد من المحكمي 
ي العقد. 

اع وصورة عن اتفاق التحكيم إذا لم يكن واردا قن ن  موضوع الين
 يجب أن يشتمل بيان الدعوى عىل البيانات التالية:  -2
ي وعنوانه. اسم المدىعي الث  -

 التر
ي وعنوانه.  اسم -

 المدىع عليه الثالتر
اع.  - ن ح واف لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل والنقاط محل الخالف أو الين  رسر
-  .  طلبات المدىعي
ي باإلشارة اىل هذه الوثائق وأدلة   -3

ي يعتقد أن لها صلة بالدعوى، أو يكتفن االثبات  يجوز للمدىعي أن يرفق ببيان دعواه كل الوثائق الن 
م تقديمها أث ن ي يعي   ناء اجراءات التحكيم. الن 

 
 / بيان الدفاع: 31المادة / 

ن بيانا مكتوبا   - ي تحددها هيئة التحكيم اىل المدىعي واىل كل واحد من المحكمي  يجب عىل المدىع عليه أن يرسل خالل المدة الن 
 بالرد عىل بيان الدعوى. 

ي بيان الديجب أن يشتمل بيان الدفاع ردا عىل كل المسائل  -
ي وردت قن عوى ويجوز للمدىع عليه أن يرفق ببيان والنقاط الن 

م تقديمها أثناء إجراءات ن ي يعي  ي باإلشارة اىل هذه الوثائق وأدلة االثبات الن 
ي دفاعه، أو يكتفن

ي يستند اليها قن  الدفاع كل الوثائق الن 
 التحكيم. 

ي مرحلة الحق -
ي بيان الدفاع أو قن

ر   ة من اجراءات التحكيم إذا قررتيجوز للمدىع عليه أن يقدم قن هيئة التحكيم أن الظروف تير
، طلبات عارضة أو دعوى مقابلة ناشئة عن نفس العقد، أو أن يتمسك بحق ناسر  عن العقد نفسه بقصد الدفع  هذا التأخي 

 بالمقاصة أو غي  ذلك. 
ي المادة السابقة عىل الطلبات العا -

ي تقدم بها المدىع عليهتشي أحكام بيان الدعوى المنصوص عليها قن ، وعىل الحقوق رضة الن 
ي يتمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.   الن 

 
 / تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع: 32المادة / 

ن خالل اجراءات التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها اال إذا رأت هيئة التحكيم أنه   -1 يجوز لكل من الطرفي 
ي تقديمه  من غي  المناسب اجازة

ر للطرف االخر أو ألية ظروف    هذا التعديل للتأخر قن أو لما قد يسببه هذا التعديل من ضن
ن تعديل الطلبات بما يتعارض مع اتفاق التحكيم.   أخرى. ومع ذلك ال يجوز ألي من الطرفي 

ي ور  -2 ن تقديم بيانات مكتوبة اضافة اىل تلك الن  ي بيان الدعوى أو  يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب اىل كل من الطرفي 
دت قن

ي األصل وجوبيًا أو جوازيًا، وتحدد الهيئة ميعاد تقديم هذه البيانات. بيان الد
 فاع سواء أكان تقديمها قن
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 /أدلة االثبات والمرافعات الشفوية: 33المادة/ 
ي تأييد دعواه أو دفاعه.  -1

ي يستند اليها قن ن عبء اثبات الوقائع الن   يقع عىل كل من الطرفي 
ي يحق  -2

ن قن ي تحددها وثائق   لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفي  أي وقت أثناء اجراءات التحكيم أن يقدم خالل المدة الن 
 أو مستندات أو أية أدلة أخرى. 

إذا تقرر سماع شهود يقوم كل طرف بإبالغ هيئة التحكيم والطرف اآلخر قبل انعقاد جلسة سماع الشهود بخمسة عشر  -3
م تقديمهم وعناوينهيومًا عىل األقل، أسماء  ن ي سيدىلي فيها هؤالء الشهود بشهاداتهم الشهود الذين يعي  م والمسائل الن 

ن القانونية  ي أداء الشهادة وتقوم هيئة التحكيم بتحليفهم اليمي 
ي سيستخدمونها قن ي يريدون اثباتها واللغات الن  والوقائع الن 

ن األطراف خالف ذل   ك. قبل سماع شهاداتهم اال إذا تم االتفاق بي 
ي حال قررت هيئة التحكيم اجراء م -4

ن قبل موعد اجرائها بوقت كاف وموعد انعقاد  قن رافعة شفوية يجب عليها تبليغ الطرفي 
 الجلسة ومكانها. 

تكون جلسات سماع الشهود والمرافعات الشفوية مغلقة ما لم يتفق الطرفان عىل خالف ذلك ويحق لهيئة التحكيم ان  -5
ي تحديد الطريقة   عة الجلسة أثناء أداء الشهود االخرينتطلب من أي شاهد الخروج من قا

لشهاداتهم ولها الحرية أيضا قن
ي يستجوب بها الشهود.   الن 

ي صور بيانات مكتوبة وموقعة من قبل الشهود.  -6
 يجوز تقديم الشهادة قن

 
ن األطراف وحق الدفاع: 34المادة /   / المساواة بي 
ي ترامع مراعاة قواعد هذا النظام تبارسر هيئة التحكي -1 ط أن تعامل االطراف عىل م اجراءات التحكيم بالكيفية الن  ها مناسبة بشر

ي جميع مراحل الدعوى فرص متكافئة إلبداء اآلراء وتقديم الدفوع. 
 قدم المساواة وأن تهن   لكل منهما وقن

ي أية مرحلة من مراحل الدعوى جلسات لسماع الم -2
ن وقن رافعات الشفوية، تعقد هيئة التحكيم بناء عىل طلب أي من الطرفي 

ي  فإذا لم يتقدم أي من
ن بمثل هذا الطلب جاز لهيئة التحكيم تقرير عقد تلك الجلسات من تلقاء نفسها أو السي  قن الطرفي 

 اجراءات التحكيم بدون ذلك واالكتفاء بتكوين قناعاتها عىل أساس الوثائق والمستندات المقدمة من قبل االطراف. 
اع. هيئة التحكيم وثائق أو مستندات وأن ييجب عىل كل طرف أن يقدم اىل  -3 ن ي الين

 رسل صورة عنها اىل الطرف اآلخر قن
 

 /التخلف عن الحضور: 35المادة / 
ي حددتها هيئة التحكيم وجب عىل الهيئة اصدار  .1 إذا تخلف المدىعي دون عذر مقبول عن تقديم بيان دعواه خالل المدة الن 

 القرار بإنهاء إجراءات التحكيم. 
ي حددتها هيئة التحكيم وجب دىع عليه دون عذر مقبول عن تقديم دفاإذا تخلف الم .2 عه عىل بيان الدعوى خالل المدة الن 

اع.  ن ي إجراءات التحكيم وحسم الين
 عىل الهيئة اصدار القرار باالستمرار قن

ن وفقًا لألصول اىل حضور إحدى جلسات المرافعة الشفهية وتخلف عن الحضور دون عذر م .3 قبول جاز  إذا دىعي أحد الطرفي 
ي إجراءات التحكيم رغم عدم حضوره. لهيئة التحكيم تقرير االستم

 رار قن
ن وفقًا لألصول تقديم وثائق أو مستندات لإلثبات وتخلف عن تقديمها خالل المدة المحددة دون   .4 إذا طلب من أحد الطرفي 

 ا. عذر مقبول جاز لهيئة التحكيم اصدار حكم التحكيم بناء عىل األدلة المتوافرة لديه
 

 / التدابي  المؤقتة: 36المادة / 
جوز لهيئة التحكيم أن تتخذ بناء على طلب أحد الطرفين ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن موضوع النزاع، بما في ذلك  ي .1

 ايداع البضائع المتنازع عليها لدى الغير أو بيع السلعة القابلة للتلف. 
 طية نفقات تنفيذه. التدبير المؤقت المطلوب دفع مبلغ نقدي لتغيجوز لهيئة التحكيم ان تشترط التخاذ  .2
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اء: 37المادة /    / الخير

يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير كتابي اليها بشأن مسائل معينة تحددها على ان ترسل الى طرفي النزاع   .1
 صورة من قرار تكليف الخبير بمهمته.  

ة بالنزاع ويزوده بالوثائق وعينات البضائع الالزمة ويتم  جميع المعلومات التي يطلبها والتي لها صل يقدم الطرفان الى الخبير  .2
 تذكيره باليمين القانونية من قبل هيئة التحكيم قبل البدء بمهامه مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ن  الرد على التقرير، كما يحق ألي من الطرفي  ترسل هيئة التحكيم صورة عن تقرير الخبير فور تسلمه منه، ويمنح كل طرف حق  .3
 طلب سماع أقوال الخبير بحضور خصمه وضمن جلسة تحدد هيئة التحكيم ميعادها ومكانها. 

 
 / التسوية الودية وغيرها من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم: 38المادة /

 
اع القائم بينهما  -1 ن رار صلحا وجب عىل هيئة التحكيم اما اصدار الق اذا اتفق الطرفان قبل صدور حكم التحكيم عىل تسوية الين

م   ن ي وصلت اليها , او تثبيت التسوية ضمن حكم تحكيمي بناء عىل طلب االطراف وال تلي  ي النقطة الن 
بإنهاء اجراءات التحكيم قن

ي هذه الحالة بإصدار الحكم معلال . 
 الهيئة قن

ي اجراءات التحكيم المذكورة أعاله عدي -2
هيئة التحكيم   م الجدوى أو مستحيال ألي سبب كان، وجب عىلإذا أصبح االستمرار قن

ط   اض عىل اصدار مثل هذا القرار بشر ن االعي  ن بعزمها عىل اصدار قرار بإنهاء اجراءات التحكيم ويحق لكال الطرفي  اخطار الطرفي 
 االستناد اىل أسباب جدية. 

  
 / قفل باب المرافعة: 39المادة / 
لديهما أدلة اخرى لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم  التحكيم تستفسر هيئة التحكيم من الطرفين عما إذا كان في نهاية اجراءات  -1

 أو أقوال أخرى لإلدالء بها فإذا كان جوابهما نفيا جاز لهيئة التحكيم أن تعلن قفل باب المرافعة.        
ك إذا فين اعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم وذليجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطر -2

 اقتضت الضرورة أو حدثت ظروف استثنائية. 
 

 الفصل الرابع حكم التحكيم 
 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة األولى. 180يصدر حكم التحكيم خالل مدة / مدة التحكيم: 40المادة /
 اإلعدادية وحكم التحكيم: / إصدار القرارات 41المادة / 
 تحكيم القرارات االعدادية وحكمها النهائي بأغلبية األصوات.في حال وجود ثالثة محكمين فأكثر تصدر هيئة ال .1
 فيما يتعلق بمسائل اجراءات التحكيم يجوز ان تصدر القرارات االعدادية عن رئيس هيئة التحكيم وحده.  .2

 
 / شكل حكم التحكيم: 42المادة /
ن اللذين يتوجب عليهما المبادرة إىل يصدر حكم .1 .  التحكيم كتابة ويكون ملزما للطرفي   تنفيذه رضاًء ومن دون أي تأخي 
اع صلحًا.  .2 ن ورة ذلك أو أنهيا الين اع معلاًل مالم يتفق الطرفان ضاحة عىل عدم ضن ن ي الين

ي قن
 تصدر هيئة التحكيم حكمها النهات 

ن يجب أن يوقع المحكمون جميعا عىل حكم التحكيم   .3 ي حال عدم توقيعه من قبل أحد المحكمي 
ن منهم، وقن ي ذلك المخالفي 

بما قن
 جب ذكر اسباب عدم التوقيع و 

4.  . ن  ال يجوز نشر حكم التحكيم اال بموافقة كال الطرفي 
 

 
 / تفسير حكم التحكيم: 43المادة /
حكم التحكيم وبشرط إخطار الطرف اآلخر يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خالل ثالثين يوماً من تاريخ تسلمه   .1

 وض أو لبس.بهذا الطلب تفسير ما شاب الحكم من غم
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 تعطي هيئة التحكيم تفسيرها للحكم كتابة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها الطلب ويعتبر التفسير جزًء من حكم التحكيم.  .2
 
 
 

 / تصحيح حكم التحكيم: 44المادة /
ي الحكم كتابة وبناء عىل الطلب المقدم اليها متجري هيئة التحكيم تصحيح  -

ي وردت قن ن أحد االطراف او االخطاء المادية الن 
 من تلقاء نفسها خالل خمسة عشر يوما من تاريــــخ تسلمها الطلب او من تاريــــخ اصدار حكم التحكيم. 

 
 
 

: 45المادة /  ي
 / قرار التحكيم اإلضاقن

خالل ثالثين يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وبشرط إخطار الطرف يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم  .1
 ذا الطلب إصدار قرار تحكيم إضافي في مسألة لم يبت فيها حكم التحكيم. اآلخر به

إذا رأت هيئة التحكيم أن طلب القرار اإلضافي له ما يبرره ومن الممكن إصدار القرار المطلوب من دون الحاجة إلى مرافعات   .2
 خ تسلمها الطلب.أو تقديم أدلة إضافية وجب عليها إصدار القرار خالل خمسة عشر يوماً من تاريجديدة 

 
 /مادة ختامية: 46المادة /
يصدر حكم التحكيم مبرماً غير خاضع ألي طريق من طرق الطعن مع مراعاة جواز رفع دعوى بطالنه وفق قانون التحكيم   .1

 .2008( لعام 4التجاري السوري رقم )
تحكيمية ديوان محكمة االستئناف المختصة تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم ويودع رئيس الهيئة االضبارة ال .2

 ( من قانون التحكيم السوري. 3وفقاً لتعريفها الوارد في المادة )
( لعام  4قانون التحكيم السوري رقم )في حال اغفال أي موضوع في كل ما يرد في هذا النظام يطبق القواعد الواردة في  .3

 م.2008
يل بالنظام الداخلي للمركز وبشكل دائم حسب ما يرونه مناسباً ومحققاً لحسن يحق لرئيس ومدير المركز مجتمعين إجراء أي تعد  .4

 سير العمل وبما يتوافق مع القوانين واألنظمة المرعية والمتعلقة بالتحكيم.  
 بعضهما حصرياً وخطياً ببعض أو كل صالحياتهم حسب مقتضيات المصلحة العامة للمركز.يحق لرئيس ومدير المركز تفويض   .5
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