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****التاريخالتاريخ

يوم فى الحكم ذلك يومصدر فى الحكم ذلك ....................صدر يوم ى م يومر ى م ر
..../.........الموافقالموافق /.............../.... /......

متعلقة**** �نھا البط ن عليھا يترتب التاريخ اغفال متعلقةحالة �نھا البط ن عليھا يترتب التاريخ اغفال حالة
بالمواعيدبالمواعيد



التحكيم التحكيممكان مكان

التحكيم أنواع

المؤسسى التحكيم الحر التحكيم



التحكيم التحكيمھيئة ھيئة

ا�سماءا�سماء
الدكتور––11 الدكتورا�ستاذ .............ا�ستاذ /............. /

المستشار––22 المستشارا�ستاذ //ا�ستاذ

الصفات و الصفاتالبيانات و البيانات
البياناتالبيانات,,العنوانالعنوان,,المھنةالمھنة��

بھم الخاصة بھمالمفيدة الخاصة المفيدة

المستشار––22 المستشارا�ستاذ ...........ا�ستاذ /........... /

......................ا�ستاذا�ستاذ––33 /...................... /

التحكيم�� ھيئة التحكيمرئيس ھيئة رئيس
المحتكم المحتكمعن عن

ضده المحتكم ضدهعن المحتكم عن



التحكيمية الدعوى التحكيميةرقم الدعوى رقم

رقم�� التحكيمية الدعوى فى رقموذلك التحكيمية الدعوى فى ....................لسنةلسنة............وذلك م�� ر ي ي ا وى ا ى مو ر ي ي ا وى ا ى ................................و
الدولى للتحكيم ا�وسط الشرق الدولىبمركز للتحكيم ا�وسط الشرق بمركز



الدعوى الدعوىأطراف أطراف
المحتكمالمحتكم

القانونية�� القانونيةصفته صفته

ضده ضدهالمحتكم المحتكم

القانونية�� القانونيةصفته صفته

جنسيتهجنسيته��

عنوانهعنوانه��
به�� الخاصة الھامة البيانات بهكافة الخاصة الھامة البيانات كافة

جنسيتهجنسيته��

عنوانهعنوانه��
به�� الخاصة الھامة البيانات بهكافة الخاصة الھامة البيانات كافة



التحكيم أتفاق

ا�ساسية البنود ذكر صورة ارفاق
بالحكم التحكيم مشارطة



النزاع موضوع النزاعتلخيص موضوع تلخيص
الطرفين1.1. الطرفينطلبات طلبات
الطرفين2.2. الطرفينأقوال أقوال
الطرفين33 الطرفيندفوع دفوع الطرفين3.3. الطرفيندفوع دفوع
الطرفين4.4. الطرفينمذكرات مذكرات
منھما5.5. المقدمة منھماالمستندات المقدمة المستندات
المستندات6.6. و الدفوع على المستنداتالرد و الدفوع على الرد



الحكم الحكمأسباب أسباب
التحكيم�� مشارطة مع متوافقا ن يكو التحكيمأن مشارطة مع متوافقا ن يكو أن

ال ا طل ط ا8 الأ ا طل ط ا8 أ المحتكمين�� طلبات يتخطى ا8 المحتكمينأن طلبات يتخطى ا8 أن

التحكيم�� اتفاق يشملھا لم لمسألة يتعرض التحكيمأ8 اتفاق يشملھا لم لمسألة يتعرض أ8



الحكم الحكممنطوق منطوق
التحكيم�� موضوع فى التحكيمالفصل موضوع فى الفصل

التحكيم�� خصومة أتعاب فى التحكيمالفصل خصومة أتعاب فى الفصل

ل;تعاب�� المتحمل الطرف فى ل;تعابالفصل المتحمل الطرف فى الفصل



المحكمين المحكمينتوقيع توقيع
المحكمين�� جميع يوقع أن المحكمينيجب جميع يوقع أن الحكم((يجب الحكممصدرى ))مصدرى

عليهعليه

يذكر�� التوقيع المحكمين من أى رفض حالة يذكرفى التوقيع المحكمين من أى رفض حالة فى
الرفض وسبب الرفضأسمه وسبب أسمه


