
 عقد تعيين محكمين
  --------الموافق  --------انه فى يوم 

  -قد تحرر هذا العقد فيما بين كالً من :

  --------اوالً : 

  --------المقيم / 

 ) طرف أول ( 

  --------ثانياً : 

  --------المقيم / 

 ) طرف أول ( 

  -وقد اقر كل منهم باهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلى :

 ـد األول البنـ

  -يعين المتعاقدان كمحكمين السادة :

--------  

 البنــد الثــانى 

 -------- -مواد الخالف الموكول للمحكمين الفصل فيها هي كاألتي :

 البنــد الثـالــث 

في حالة امتناع أحد أو أكثر من المحكمين عن تأدية المأمورية الموكولة إلية أدائها وإذا تعذر عليه 

سبب مرضه أو تغيبه أو ألي سبب آخر فعلى المتعاقدين اختيار غيره وإذا اختلفا على ذلك تعين القيام ب

المحكمة التي يكون من اختصاصها أصل الحكم في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين بناء على طلب 

 من يهمه التعجيل بحضور الخصم اآلخر أو في عينته بعد تكليفه بالحضور . 

 ــع البنــد الراب

يعين المحكمون الطريقة التي تتبع أمامهم في المرافعة وتقديم األدلة والمستندات والمذكرات وقد 

قبل الطرفان تنفيذ ما يأمرون به ويكون ميعاد تقديم المذكرات والمستندات للمحكمين قبل انقضاء الميعاد 

 المحدد للحكم بخمسة عشر يوما على األقل .

 البنــد الخـامــس 

 من تاريخ هذا العقد .  --------على المحكمين إصدار حكمهما في مدة أقصاها 

 على أن يمتد الميعاد لمدة ثالثين يوماً في الحاالت المنصوص عليها بقانون المرافعات . 

 البنــد السـادس 

 يصدر حكم المحكمين بأغلبية اآلراء بعد المداولة فيما بينهم . 

 البنــد السـابــع 

محكمين إيداع أصل الحكم الصادر منهم مع أصل مشاركة التحكيم بمعرفة أحدهم في ظرف على ال

ويعد هذا الحكم واجب النفاذ بأمر من قاضى األمور  --------خمسة أيام التالية لصدوره قلم كتاب محكمة 

 الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها . 

 البنــد الثـامــن 

 ذي يصدر من المحكمين وفقاً لهذا العقد نهائياً وغير قابل ألي طعن . يكون الحكم ال

 البنــد التـاســع 

مصروفات هذا العقد وأتعابه تدفع مناصفة بين كل من الطرفين أما مصروفات اإلجراءات وأتعاب 

 المحكمين فيلتزم بما من يحكم ضده . 

 البنــد العـاشــر 

 طرف نسخه للعمل بها .  تحرر هذا العقد من خمس نسخ بيد كل

 الطرف الثانى  الطرف األول

 اسم المشترى  اسم البائع

 رقم البطاقة  رقم البطاقة

 التوقيع  التوقيع

 


