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  قانون التحكيم السوري الجديد

  

  The New Syrian Arbitration Act 

 Law No. 4     ) 4(القانون رقم 
 

 The President of the Republic     رئيس الجمهورية 
 

 In accordance with the provisions of the     . بناء على أحكام الدستور
Constitution. 
 

جلسته المنعقدة  وعلى ما أقره مجلس الشعب في
  . م17/3/2008هـ، الموافق في  9/3/1429بتاريخ 

  And based on the People’s Assembly 
enactment in its session dated 9/3/1429 
Hij., 17/3/2008 Gregorian. 
 

 :Promulgates the following     : يصدر ما يلي
 

 Chapter One      الفصل األول
 General Provisions     أحكام عامة 

 
الواردة أدناه ـ  يكون للمصطلحات والعبارات

وألغراض هذا القانون ـ المعنى المبين بجانب آل 
   : منها

  For the purposes of this Act, the terms 
and expressions set out hereunder shall 
have the meaning ascribed next to it: 
 

قانوني لحل النزاع بدًال من  اقيأسلوب اتف: التحكيم
القضاء سواء أآانت الجهة التي ستتولى إجراءات 

بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أم مرآزًا  التحكيم
   . دائمًا للتحكيم أم لم تكن آذلك

  Arbitration: a legal consensual dispute 
settlement method in lieu of the judicial 
system, whether the body entrusted to 
carry out the arbitral procedures by 
virtue of agreement of the parties is an 
institution or a permanent arbitration 
center or not. 
 

المشكلة من محكم واحد أو أآثر  الهيئة: هيئة التحكيم
 للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقًا لشروط اتفاق

   . كيمالتح

  The Arbitral Tribunal: a panel composed 
of one or more arbitrators to resolve a 
dispute referred to arbitration in 
accordance with the terms of the 
arbitration agreement. 
 

النزاع على اللجوء  اتفاق طرفي: اتفاق التحكيم
نازعات التي للتحكيم للفصل في آل أو بعض الم

بينهما بشأن عالقة قانونية  نشأت أو يمكن أن تنشأ
   . معينة عقدية آانت أم غير عقدية

  The Arbitration Agreement: an 
agreement by which the two parties 
agree to resort to arbitration to resolve 
all or certain disputes which have arisen 
or which may arise between them in 
respect of a defined legal relationship, 
whether contractual or not.  
 

 The Parties to Arbitration: the two     . أو أطراف التحكيم طرفا التحكيم: طرفا التحكيم
parties to arbitration or the parties to 
arbitration. 
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الذي يكون موضوع  كيمالتح: التحكيم التجاري

النزاع فيه ناشئًا عن عالقة قانونية ذات طابع 
   . أم غير عقدية اقتصادي عقدية آانت

  Commercial Arbitration: arbitration in 
which the subject matter of the dispute 
arises out of a legal relationship of a 
commercial nature, whether contractual 
or not. 
 

التحكيم الذي يكون  :التحكيم التجاري الدولي
موضوع النزاع فيه متعلقًا بالتجارة الدولية ـ ولو 

   : ـ وذلك في األحوال التالية جرى داخل سورية

  International Commercial Arbitration: 
the arbitration in which the subject 
matter of the dispute is related to 
international trade, even if the 
arbitration is conducted in Syria, as in 
the following cases: 
 

الرئيسي لطرفي اتفاق  ـ إذا آان مرآز األعمال1 
التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق 

آان ألحد الطرفين عدة مراآز  التحكيم، فإذا
األآثر ارتباطًا بموضوع  لألعمال فالعبرة للمرآز

التحكيم، وإذا لم يكن له مرآز أعمال فالعبرة  اتفاق
   . لمحل إقامته المعتاد

 1. If the two parties to an arbitration 
agreement have, at the time of the 
conclusion of that agreement, their 
principal places of business in two 
different States; if a party has more than 
one place of business, the place of 
business is that which has the closest 
relationship to the arbitration agreement; 
and if he does not have a place of 
business, reference is to be made to his 
habitual residence. 
 

الرئيسي لطرفي اتفاق  آان مرآز األعمالـ إذا 2 
التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق 

أحد األماآن التالية واقعًا خارج هذه  التحكيم، وآان
   : الدولة

 2. If the principal place of business of 
the two parties is located in the same 
State at the time of conclusion of the 
arbitration agreement, and one of the 
following places is situated outside that 
State: 
 

عينه اتفاق التحكيم أو  مكان إجراء التحكيم آما ـ أ
   . أشار إلى آيفية تعيينه

  (a) The place of arbitration as 
determined in, or pursuant to, the 
arbitration agreement. 
 

من االلتزامات  مكان تنفيذ جزء جوهري ـ ب
   . الناشئة عن العالقة التجارية بين األطراف

  (b) The place where a substantial part of 
the obligations of the commercial 
relationship between the parties is to be 
performed. 
 

-The place with which the subject (c)     . النزاعبموضوع  المكان األآثر ارتباطًا ـج 
matter of the dispute is most closely 
connected. 
 

الذي ينصرف إليه  إذا آان موضوع النزاع ـ3 
   . اتفاق التحكيم مرتبطًا بأآثر من دولة واحدة

 3. The subject matter of the arbitration 
agreement relates to more than one 
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country. 
      

 :Article 2      ـ 2مادة
باالتفاقيات الدولية المعمول بها  مع عدم اإلخاللـ 1 

 في الجمهورية العربية السورية تسري أحكام هذا
القانون على أي تحكيم يجري في سورية، آما 
 تسري على أي تحكيم تجاري دولي يجري في

حكام هذا الخارج، إذا اتفق طرفاه على إخضاعه أل
   . القانون

 1. Without prejudice to the international 
conventions in force in the Syrian Arab 
Republic, the provisions of the present 
Act shall apply to any arbitration 
conducted in Syria; it shall also apply to 
any international commercial arbitration 
conducted abroad if the two parties 
agree to subject it to the provisions of 
this Act. 
 

منازعات العقود اإلدارية  يبقى التحكيم في ـ2 
من نظام العقود الصادر / 66/خاضعًا ألحكام المادة 

   . 9/12/2004تاريخ / 51/رقم  بالقانون

 2. Arbitration in respect of disputes over 
administrative contract shall remain 
subject to the provisions of article (66) 
of the Procurement Act, enacted by Law 
No. 51 of 9/12/2004. 

      
 :Article 3      ـ 3مادة 

مسائل التحكيم التي  ينعقد اختصاص النظر في ـ1 
مة االستئناف التي يشملها هذا القانون إلى محك

التحكيم، ما لم يتفق الطرفان  يجري ضمن دائرتها
  . على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية

 1. In arbitration matters that are within 
the scope of this Act, jurisdiction shall 
be vested to the Court of Appeal in 
whose circuit arbitration is conducted, 
unless the two parties agree on the 
jurisdiction of another Court of Appeal 
in Syria. 
  

لها االختصاص وفقًا  تظل المحكمة التي ينعقد ـ2 
للفقرة السابقة ـ دون غيرها ـ مختصة حتى انتهاء 

   . التحكيم جميع إجراءات

 2. The Court to which jurisdiction is 
vested under the preceding paragraph, 
shall remain competent alone until the 
completion of all arbitration procedures. 
  

عيني على عقار وجب  إذا تعلق النزاع بحق ـ3 
وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار بقرار 

المذاآرة ـ المحكمة التي ينعقد لها  تتخذه ـ في غرفة
   . ختصاص وفقًا للفقرة األولى من هذه المادةاال

 3. If the dispute is related to a right on a 
real property, a claim notice shall be 
inserted in the record of the real property 
by Order taken in the deliberation room 
of the court to which jurisdiction is 
vested under the first paragraph of this 
article. 

      
 :Article 4      ـ 4مادة 

بين طرفي التحكيم يتم  ـ ما لم يوجد اتفاق خاص1 
تبليغ أي رسالة أو إشعار للمرسل إليه شخصيًا، أو 

أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه  إلى مقر عمله
 يم أوالبريدي المعروف أو المحدد في اتفاق التحك

العقد، عن طريق دائرة المحضرين في المنطقة 
من هذا  (3) االستئنافية للمحكمة المعرفة في المادة

 1. Except if agreed otherwise by the 
parties to the arbitration, any letter or 
notice shall be delivered to the addressee 
personally, or at his place of business, 
habitual residence or mailing address, as 
known or determined in the arbitration 
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 agreement or the contract, through the   . القانون
judicial officers in the appellate court 
circuit defined in article (3) of this Act. 
 

ار إليها في العناوين المش إذا تعذرت معرفةـ 2 
 الفقرة السابقة، يعتبر المخاطب مبلغًا إذا تم اإلجراء

بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة 
   . معتاد أو عنوان بريدي معروف له

 2. If none of the addresses referred to in 
the preceding paragraph could be found, 
the addressee shall be deemed as served 
if service is made by registered mail to 
his last-known place of business, 
habitual residence or mailing address 
 

بدءًا من اليوم الذي يلي  يعتبر التبليغ حاصًال ـ3 
تاريخ وقوعه على النحو المحدد في الفقرتين 

   . السابقتين

 3. Service shall be deemed as delivered 
on the next day of the date it was made 
in the manner defined in the preceding 
two paragraphs. 
 

المادة على التبليغات  ال تسري أحكام هذه ـ 4 
   . القضائية أمام المحاآم

 4. The provisions of this article do not 
apply to judicial communications in 
court proceedings. 

      
 :Article 5      ـ 5مادة 

تحديد القانون الذي يجب  لطرفي التحكيم حريةـ 1 
   . على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع

 1. The two parties to arbitration shall be 
free to determine the law, which the 
arbitral tribunal shall apply to the 
subject matter of the dispute. 
 

على إخضاع العالقة  إذا اتفق طرفا التحكيم ـ2 
القانونية بينهما ألحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية 

وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه  أو أية
   . الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم

 2. If the parties to arbitration agree to 
subject the legal relationship between 
them to the provisions of a model 
contract, an international convention or 
any other document, then the provisions 
of such document, including those 
related to arbitration, must apply. 

      
 :Article 6      ـ 6مادة 
هذا القانون لطرفي  حوال التي يجيز فيهافي اال

التحكيم اختيار اإلجراء الواجب االتباع في مسألة 
منهما الترخيص للغير في اختيار  معينة، يكون لكل

   . هذا االجراء

  In those cases where this Act permits the 
two parties to arbitration to select the 
procedure which must be followed in a 
given matter, this also includes their 
right to allow a third party to make such 
selection. 

      
 Chapter Two      الفصل الثاني

 The Arbitration Agreement     اتفاق التحكيم 
      

 :Article 7     ـ  7مادة 
اقد وقبل قيام التحكيم عند التع ـ يجوز االتفاق على1 

 النزاع سواء أآان االتفاق مستقال بذاته أم ورد في
 1. The arbitral agreement may precede 

the occurrence of the dispute, whether 



 
 
 

5 
 

عقد معين بشأن آل أو بعض المنازعات التي قد 
أن يحدد  تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب

موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في 
   . من هذا القانون) 27(المادة 

such agreement exists independently or 
as a clause in a given contract in 
connection with all or certain disputes 
which may arise between the parties. In 
such case, the subject matter of the 
dispute must be determined in the 
statement of claims referred to in Article 
(27) hereof.  
 

على التحكيم بصورة الحقة  آما يجوز أن يتم االتفاق
لقيام النزاع ولو آان هذا النزاع معروضًا على 

فيه، وفي هذه الحالة يجب ان يحدد  القضاء للفصل
 االتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإال آان

   . االتفاق باطًال

  The arbitral agreement may also be 
concluded after the occurrence of a 
dispute, even when such dispute is tried 
in court. In such case, the agreement 
must determine the matters included in 
the arbitration, otherwise it shall be null 
and void. 
 

التحكيم آل إحالة ترد في العقد  يعتبر اتفاقًا على ـ2 
من شرط تحكيم إذا آانت اإلحالة إلى وثيقة تتض

   . في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد واضحة

 2. Any reference in the contract to a 
document containing an arbitral clause is 
deemed to be an arbitral agreement, if 
the reference is clear in considering such 
clause as part of the contract. 

      
 :Article 8      ـ 8مادة 

مكتوبًا وإال آان باطًال،  يجب أن يكون اتفاق التحكيم
ويكون االتفاق مكتوبًا اذا ورد في عقد أو وثيقة 

عادية او في محضر محرر لدى هيئة  رسمية أو
 التحكيم التي تم اختيارها أو في أية رسائل متبادلة

ئل االتصال المكتوب، عادية آانت أو مرسلة بوسا
إذا آانت  «البريد اإللكتروني، الفاآس، التلكس«

تثبت تالقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم 
   . وسيلة لفض النزاع

  The arbitral agreement must be in 
writing otherwise it shall be null and 
void. An agreement is in writing if it is 
included in a contract, an official or 
ordinary document, or in minutes 
drafted before the arbitral tribunal, or in 
any exchange of letters, whether 
ordinary or sent through means of 
written communication (e.g. email, fax, 
telex), if they establish the common 
intent of their senders to choose 
arbitration as a dispute settlement 
method. 

      
 :Article 9      ـ 9مادة 

التحكيم إال للشخص  ال يجوز االتفاق على ـ1 
الطبيعي أو االعتباري الذي يملك التصرف في 

   . الذي يحكم بأهليته حقوقه وفقًا للقانون

 1. Arbitral agreements may only be 
concluded by natural or artificial persons 
having capacity to dispose of their rights 
under the applicable law. 
 

التحكيم في المسائل التي  ال يجوز االتفاق على ـ2 
ال يجوز فيها الصلح، أو المخالفة للنظام العام أو 

بالجنسية، أو باألحوال الشخصية باستثناء  المتعلقة
   . اآلثار المالية المترتبة عليها

 2. Arbitration agreements are not 
permitted in matters where compromise 
is not allowed or in matters contrary to 
public order or related to nationality or 
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personal status, except where it concerns 
the financial effects resulting from such 
matters. 

      
 :Article 10     ـ  10مادة

ترفع امامها دعوى في  يجب على المحكمة التي ـ1 
مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول 

دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي  الدعوى إذا
االتفاق  طلب أو دفاع في الدعوى، ما لم يتبين لها أن
   . باطل أو ملغى أو عديم األثر أو ال يمكن تنفيذه

 1. A court before which an action is 
brought in a matter subject to an 
arbitration agreement shall rule the case 
non-admissible, if the defendant invokes 
it before raising any request or defense 
in the case, unless it finds that the 
agreement is null and void, cancelled, 
inoperative or incapable of being 
performed. 
 

المشار إليها في الفقرة  ال يحول رفع الدعوى ـ2 
السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو 

   . إصدار حكم التحكيم االستمرار فيها أو

 2. Where an action referred to in the 
preceding paragraph has been brought, 
arbitral proceedings may nevertheless be 
commenced or continued, and an award 
may be made, while the issue is pending 
before the court. 

      
 :Article 11      ـ 11مادة 

مستقًال عن شروط العقد  يعتبر شرط التحكيم اتفاقًا
األخرى، وال يترتب على انتهاء العقد أو بطالنه أو 

 إنهائه أي أثر على شرط التحكيم متى آان فسخه أو
الطرفان  ـ هذا الشرط ـ صحيحًا في ذاته، ما لم يتفق

   . على غير ذلك

  The arbitral clause is deemed to be an 
agreement that is independent of the 
other terms of the contract. The 
expiration, nullity, repudiation, 
revocation or termination of the contract 
shall not affect the arbitral clause 
therein, provided such clause is valid per 
se, unless agreed otherwise by the 
parties. 
 

      
 Chapter Three     الفصل الثالث 
 The Arbitral Tribunal     هيئة التحكيم 

      
 :Article 12     ـ  12مادة 

اتفاق طرفي التحكيم من ب تشكل هيئة التحكيمـ 1 
محكم واحد او أآثر، فإذا لم يتفقا آان عدد المحكمين 

    .ثالثة

 1. The arbitral tribunal is composed, by 
agreement between the parties, of one 
arbitrator or more. Failing such 
agreement, the number of arbitrators 
shall be three. 
 

أن يكون عددهم وترًا،  ا تعدد المحكمون وجبإذ ـ2 
   . وإال آان التحكيم باطًال

 2. If there is more than one arbitrator, 
the tribunal must, under pain of nullity, 
be composed of an odd number of 
arbitrators. 
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 :Article 13      ـ 13مادة 

قاصرًا أو محجورًا  كمال يجوز أن يكون المحـ 1 
عليه أو مجردًا من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه 

شائنة، ما لم يكن قد رد إليه  بجناية أو جنحة
   . اعتباره

 1. The arbitrator must not be a minor, 
subject to interdiction or deprived of his 
civil rights by reason of a judgment 
against him for a felony or misdemeanor 
contrary to morality or by reason of 
declaration of bankruptcy, unless he has 
been rehabilitated. 
 

يكون من جنس أو  ال يشترط في المحكم أن ـ2 
جنسية معينة إال إذا اتفق طرفا التحكيم على غير 

   . ذلك

 2. The arbitrator need not be of a 
specific sex or nationality, unless the 
parties to arbitration agree otherwise. 

   

 

   

 :Article 14      ـ 14مادة 
يتفق الطرفان على اختيار  إذا وقع النزاع ولم ـ1 

   : المحكمين يتبع ما يلي
 1. If a dispute arises and the two parties 

have not agreed on the selection of 
arbitrators, the following shall apply: 
 

مشكلة في محكم واحد  إذا آانت هيئة التحكيم ـ أ
من هذا ) 3(تولت المحكمة المعرفة في المادة 

   . بناء على طلب أحد الطرفين القانون اختياره

  (a) If the arbitral tribunal is composed of 
one arbitrator, the court defined in 
article (3) hereof shall proceed in 
choosing the arbitrator on request of any 
one of the two parties. 
 

مشكلة من ثالثة محكمين  إذا آانت هيئة التحكيم ـ ب
اختار آل طرف محكمًا عنه ثم يتفق المحكمان على 

   . الثالث اختيار المحكم

  (b) If the arbitral tribunal is composed of 
three arbitrators, each party shall select 
one arbitrator, and the two arbitrators 
shall agree on the selection of the third 
arbitrator. 
 

الطرفين محكمه خالل مدة  إذا لم يعين أحد ـ ج
يومًا التالية لتسلمه طلبًا بذلك من الطرف ) 30(
إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على  خر، أواآل

التالية  يومًا) 30(اختيار المحكم الثالث خالل مدة 
لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المعرفة في 

اختياره بناء على طلب  من هذا القانون) 3(المادة 
احد الطرفين بقرار تتخذه في غرفة المذاآرة ويكون 

المعينان أو الذي اختاره المحكمان  للمحكم الذي
 اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه

األحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أآثر من 
   . ثالثة محكمين

  (c) If either party fails to appoint the 
arbitrator within thirty days of receipt of 
a request to do so from the other party, 
or if the two appointed arbitrators fail to 
agree on the third arbitrator within thirty 
days of the more recent appointment, the 
selection shall be made, upon request of 
either party, by the court or other 
authority specified in article (3) of this 
Act, by order taken in the deliberation 
room. The arbitrator selected by the two 
arbitrators appointed as aforesaid or by 
the court shall preside over the Arbitral 
Tribunal. These provisions shall apply to 
cases where the Arbitral Tribunal is 



 
 
 

8 
 

composed of more than three arbitrators. 
 

المحكمين الذين تعينهم  يجب أن يكون عدد ـ2 
   . المحكمة مساويًا للعدد المتفق عليه بين الطرفين

 2. The number or arbitrators appointed 
by the Court shall be equal to the 
number agreed upon by the two parties. 
 

المحكم الشروط التي تعيين  تراعي المحكمة عند ـ3 
يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، 

قرارها بالتعيين على وجه السرعة في  وتصدر
   . غرفة المذاآرة بعد دعوة الطرفين

 3. In appointing the arbitrators, the court 
shall observe the conditions required by 
the present Act and those agreed upon 
by the two parties and shall issue its 
decision in this regard expeditiously in 
the deliberation room after addressing a 
service of process to the two parties. 
 

اتخاذ أي اجراء آان  يكون للمحكمة أيضًا حق ـ4 
شأن يجب على الطرفين أو على الغير اتخاذه ب

ولكنه لم يتخذ بسبب عدم اتفاق  اختيار المحكمين،
   . الطرفين أو تخلف الغير عن اتخاذه

 4. The court shall take any measure that 
the two parties or a third party should 
have taken in respect of the selection of 
the arbitrators, but has not taken it, 
either because of the disagreement of the 
two parties or because of the failure of 
such third party to take such measure. 
 

وفقًا ألحكام هذه المادة  ال يقبل القرار الصادر ـ5 
الطعن بأي طريق من طرق الطعن، ويقبل القرار 

التعيين الطعن أمام محكمة  الصادر برد طلب
يومًا التالية لتبليغ القرار / 30/الل مدة النقض خ

يومًا من / 30/المحكمة بالطعن خالل مدة  وتبت
   . تاريخ وصول الملف إليها

 5. The order issued in accordance with 
this article shall not be subject to any 
form of appeal. An order rejecting a 
request of appointment shall be subject 
to appeal before the Court of Cassation 
within thirty days of the communication 
of such order, and the court shall rule on 
appeal within a period of thirty days 
from the date of its receipt of the case 
file. 

      
 :Article 15     ـ  15مادة 

ممارسته مهمة  ل َمن يعتدي على محكم خاللآ
التحكيم أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب لها 

   . على قاض فيما لوآان االعتداء

  Any person who assaults an arbitrator 
during the exercise or because of his 
arbitration mission shall be punished 
with the same penalty that applies to 
assaults against judges. 

      
 :Article 16     ـ  16مادة 

من هذا ) 3(في المادة  تتولى المحكمة المعرفة ـ1 
القانون تعيين محكم بديل بناء على طلب الطرف 

   : الحالتين التاليتين األآثر عجلة في

 1. The court defined at article (3) of this 
Act shall, upon request of the most 
hastening party, appoint an alternative 
arbitration in the following two cases: 
 

 If the arbitrator fails to start his (a)     . مباشرة عمله إذا امتنع المحكم عن ـ آ
work. 
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أو قام مانع من  إذا اعتزل المحكم العمل ـ ب

   . زل أو تقرر ردهمباشرته له أو ع
  (b) If the arbitrator withdraws from his 

office, or if an obstacle prevents him 
from exercising his mandate, or if he is 
dismissed or a challenge against him is 
admitted. 
 

البديل طبقًا لإلجراءات التي  يتم تعيين المحكم ـ2 
   . ر المحكم الذي انتهت مهمتهاتبعت في اختيا

 2. A substitute arbitrator shall be 
appointed pursuant to the procedures 
followed for the selection of the 
arbitrator whose mission has ended. 

      
 :Article 17     ـ  17مادة 

لمهمته آتابة بتوقيعه على  يكون قبول المحكم ـ1 
فاق التحكيم أو بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت ات

على محضر جلسة التحكيم، ويجب عليه  قبوله أو
أن يفصح لطرفي التحكيم وللمحكمين اآلخرين عن 

ظروف من شأنها أن تثير شكوآًا حول استقالله  أية
عند  أو حياديته سواء أآانت هذه الظروف قائمة

التحكيم، قبوله لمهمته أم استجدت أثناء إجراءات 
الحالة الخيار لقبول  ويكون لطرفي التحكيم في هذه

   . استمراره بمهمة التحكيم أو مطالبته بالتنحي عنه

 1. The arbitrator's acceptance of the 
mission entrusted to him shall be in 
writing and bear his signature, either in 
the arbitration agreement, or in an 
independent document which evidences 
his acceptance or in the minutes of the 
arbitration hearing. He must disclose to 
the two parties to arbitration and to the 
other arbitrators any circumstance which 
are likely to raise doubts as to his 
impartiality or independence, whether 
existing when he accepted his mission or 
occurring during the arbitral 
proceedings. The two parties in 
arbitration shall have the choice between 
either accepting that he continues his 
arbitration mission or requesting that he 
steps aside. 
 

قبول المهمة التخلي عنها  ال يجوز للمحكم بعد ـ2 
دون مبرر، وإال آان مسؤوًال عما قد يسببه من 

   . التحكيم أو ألي منهما ضرر لطرفي

 2. An arbitrator who has accepted to 
assume his mission may not 
unjustifiably withdraw from office, 
otherwise he shall be liable for any 
damages caused to both parties or to any 
one of them. 

      
 :Article 18     ـ  18مادة 

لألسباب التي يرد بها  ال يجوز رد المحكم إالـ 1 
القاضي أو إذا فقد أحد شروط صالحيته المنصوص 

   . القانون عليها في هذا

 1. An arbitrator may not be challenged, 
except on the grounds on the challenge 
of judges, or where he ceases to meet 
any of the conditions for valid 
appointment as provided in this Act. 
 

التحكيم طلب رد  ال يجوز ألي من طرفي ـ2 
المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إال لسبب 

 2. Neither party may challenge the 
arbitrator he appointed or in whose 
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 appointment he participated except for   . تعيينال تبينه بعد أن تم هذا
reasons of which he becomes aware 
after such appointment is made. 

      
 :Article 19     ـ  19مادة 

المعرفة في  إلى المحكمة يقدم طلب الرد آتابةـ 1 
من هذا القانون مرفقًا به األوراق المؤيدة ) 3(المادة 

يومًا من تاريخ علم طالب الرد  15خالل مدة  له
   . باألسباب المبررة للرد

 1. The challenge application shall be 
submitted in writing with supporting 
documentary evidence to the court 
defined in article (3) of this Act within 
fifteen days from the date at which the 
applicant became aware of the grounds 
justifying the challenge. 
 

بطلب الرد في غرفة  تنظر المحكمة المذآورة ـ2 
المذاآرة وتفصل به بقرار مبرم بعد سماع المحكم 

   . المطلوب رده

 2. The said court shall consider the 
challenge application in the deliberation 
room and shall rule on it in a final 
decision after hearing the challenged 
arbitrator. 
 

الرد وقف إجراءات  يترتب على تقديم طلب ـ3 
التحكيم وتعليق مدته إلى حين صدور القرار برفض 

حين قبول المحكم البديل مهمته  طلب الرد أو إلى
   . التحكيمية

 3. The submission of the challenge 
application shall result in the suspension 
of the arbitral proceedings as well as its 
time, until the issuance of a decision 
rejecting challenge, or until the 
substitute arbitrator accepts his arbitral 
mission. 
 

سبق له تقديم طلب برد  ال يقبل طلب الرد ممن ـ4 
   . المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب ذاته

 4. No challenge application shall be 
admitted from a party who has 
previously submitted a challenge 
application against the same arbitrator in 
the same arbitration on the same ground. 
 

ترتب على ذلك اعتبار ما  إذا حكم برد المحكم ـ5 
يكون قد تم إجراءات ـ بما في ذلك حكم التحكيم ـ 

   . من تاريخ قيام سبب الرد آأن لم يكن

 5. If the challenge of the arbitrator is 
admitted, all ensuing procedures, 
including the arbitral award, shall be 
deemed void as of the date of the 
occurrence of the ground giving rise to 
the challenge. 

      
 :Article 20     ـ  20مادة 

المحكمين إال باتفاق  ال يجوز عزل المحكم أو ـ1 
   . الخصوم جميعًا

 1. An arbitrator or arbitrators may not be 
removed unless by agreement of all the 
disputants. 
 

قادر بحكم القانون أو  إذا أصبح المحكم غير ـ2 
بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن 

يومًا، وجب عليه  30بعد قبولها أآثر من  القيام بها

 2. If an arbitrator becomes de jure or de 
facto unable to perform his functions or 
fails to act or ceases to carry out such 
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يتم  ةالتنحي وإال آان عرضة للعزل، وفي هذه الحال
العزل ـ إذا لم يتفق الطرفان على عزله ـ بقرار 

من هذا  3المادة  مبرم من المحكمة المعرفة في
القانون تتخذه في غرفة المذاآرة بناء على طلب أحد 

   . الطرفين

mission after having accepted it for 
more than thirty days, he must withdraw 
from his office, or otherwise be subject 
to removal. In this case, if the parties do 
not agree on his removal, he shall be 
removed by decision of the court 
defined in article 3 of this Act, taken in 
the deliberation room, on application of 
any one of the two parties. 
 

بالحكم برده أو عزله أو  إذا انتهت مهمة المحكم ـ 3
تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقًا 

التي اتبعت في اختيار المحكم الذي  لإلجراءات
   . انتهت مهمته

 3. Where the mandate of an arbitrator 
terminates because a challenge against 
him is admitted or because of his 
removal or withdrawal from office or for 
any other reason, a substitute arbitrator 
shall be appointed according to the rules 
that were applicable to the appointment 
of the arbitrator whose mission has 
terminated. 
 

ق إجراءات العزل تعلي يترتب على تقديم طلب ـ4 
التحكيم ومدته إلى حين صدور القرار برفض طلب 

قبول المحكم البديل مهمته  العزل أو إلى حين
   . التحكيمية

 4. The submission of the request for 
removal shall result in the suspension of 
the arbitral proceedings as well as its 
time, until the issuance of a decision 
rejecting removal, or until the substitute 
arbitrator accepts his arbitral mission. 

      
 :Article 21     ـ  21مادة 

الدفوع المتعلقة بعدم  تفصل هيئة التحكيم في ـ1 
اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود 

بعدم شموله أو سقوطه أو بطالنه أو  اتفاق تحكيم
لموضوع النزاع ويجب تقديم هذه الدفوع قبل أي 

   . آخر، وإال سقط الحق فيها دفع

 1. The arbitral tribunal shall rule on any 
pleas of lack of jurisdiction, including 
pleas with respect to the non-existence, 
expiration, nullity or non-inclusion of 
the subject matter of the dispute. Such 
pleas shall be raised before any other 
plea, or otherwise the right to assert it 
shall be lost. 
 

المتعلق بعدم شمول اتفاق  يجب تقديم الدفع ـ2 
التحكيم لما يثيره الطرف اآلخر من مسائل أثناء 

   . هفورًا وإال سقط الحق في نظر النزاع

 2. A plea that the issues raised by the 
other party exceed the scope of the 
arbitral agreement shall be immediately 
raised when the dispute is considered 
otherwise the right to assert it shall be 
lost. 
 

 طرفي التحكيم بتعيين ال يترتب على قيام أحد ـ3 
محكم أو اشتراآه في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي 

   . المشار إليها في الفقرة األولى دفع من الدفوع

 3. A party is not precluded from raising 
any of the pleas set out in the first 
paragraph by the fact that he has 
appointed, or participated in the 
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appointment of, an arbitrator. 
 

تفصل في الدفوع المشار  لهيئة التحكيم أن ـ أـ 4 
إليها في الفقرتين األولى والثانية من هذه المادة 

مسألة أولية، أو تقرر ضمها إلى  باعتبارها
الموضوع لتفصل فيهما معًا، يعتبر قرار الهيئة 

   . في الحالتين مبرمًا

 4. (a) The arbitral tribunal may rule on a 
plea referred to in paragraphs (1) and (2) 
of this article either as a preliminary 
question or decide to join it to the merits 
and rule upon the two issues together. In 
both cases, the decision of the arbitral 
tribunal shall be final. 
 

المذآورة أن يتمسك  لمن رفضت دفوعه يجوز ـ ب
بها عن طريق رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفقًا 

   . هذا القانون من) 51(للمادة 

  (b) A party whose pleas have been 
rejected may assert them when filing 
lawsuit for annulment of the arbitral 
award in accordance with article (51) of 
this Act. 

      
 Chapter Four     الفصل الرابع 

 Arbitral Proceedings     إجراءات التحكيم 
      

 :Article 22     ـ  22مادة 
القانون لطرفي التحكيم  مع مراعاة أحكام هذا ـ1 

االتفاق على اإلجراءات التي يتعين على هيئة 
ع هذه بما في ذلك حقهما في إخضا التحكيم اتباعها

اإلجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مرآز 
   . للتحكيم في سورية أو خارجها دائم

 1. Subject to the provisions of this Act, 
the two parties are free to agree on the 
procedure to be followed by the arbitral 
tribunal in conducting the proceedings, 
including their right to subject such 
proceeding to effective rules of any 
organization, or a permanent arbitration 
center whether in Syrian or abroad. 
 

االتفاق آان لهيئة التحكيم ـ  فإذا لم يوجد مثل هذا ـ2 
 مع مراعاة أحكام هذا القانون ـ أن تختار إجراءات

   . يم التي تراها مناسبةالتحك

 2. Failing such agreement, the arbitral 
tribunal may, subject to the provisions of 
this Act, conduct the arbitration in such 
manner as it considers appropriate. 

      
 :Article 23     ـ  23مادة 

كيم في مكان التح لطرفي التحكيم االتفاق على
سورية أو خارجها فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة 

التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى  التحكيم مكان
وال يخل ذلك بسلطة   . ومالءمة المكان لألطراف

التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبًا  هيئة
آسماع أطراف  للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم

براء أو االطالع على النزاع أو الشهود أو الخ
أو أموال، وفي هذه  مستندات أو معاينة بضاعة

الحالة يجب إبالغ األطراف قبل وقت آاف موعد 
 .الحضور االجتماع ليتسنى لهم

  The two parties are free to agree on the 
place of arbitration in Syria or abroad. 
Failing such agreement, the place of 
arbitration shall be determined by the 
arbitral tribunal having regard to the 
circumstances of the case and the 
convenience of the place for the parties. 
This shall be without prejudice to the 
power of the arbitral tribunal to meet at 
any place it considers appropriate to take 
measures in the arbitration proceedings, 
such as for hearing the parties, 
witnesses, or experts, or for inspection 
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of goods, other property or documents. 
In this case it shall notify the parties 
sufficiently in advance so that they are 
able to attend. 
 

 :Article 24     ـ  24مادة 
العربية ما لم يتفق الطرفان  يجري التحكيم باللغة ـ1 

على غير ذلك، أو تقرر هيئة التحكيم تحديد لغة أو 
أخرى، ويسري حكم االتفاق أو القرار على  لغات

المرافعات  لغة الوثائق والمذآرات المكتوبة وعلى
هذه الهيئة أو رسالة  الشفهية وعلى آل قرار تتخذه
لم ينص اتفاق الطرفين  توجهها أو حكم تصدره ما

   . أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك

 1. Arbitration shall be conducted in 
Arabic, unless agreed otherwise by the 
two parties, or unless the arbitral 
tribunal decides to determine one or 
several other languages. Such agreement 
or decision shall apply to the language 
of the documents, the written statements, 
oral arguments and any award, decision 
or other communication by the arbitral 
tribunal, unless otherwise agreed by the 
two parties or decided by the arbitral 
tribunal. 
 

إرفاق ترجمة محلفة  لهيئة التحكيم أن تطلب ـ2 
لبعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى 

إلى اللغة أو اللغات  بوساطة ترجمان محلف
المستخدمة في التحكيم، وفي حال تعدد هذه اللغات 

الترجمة على بعضها أو على واحدة  يجوز لها قصر
   . منها

 2. The arbitral tribunal may require that 
all or some of the written documents 
submitted in the case be accompanied by 
a translation through a sworn translator 
into the language or languages used in 
the arbitration. In case of a plurality of 
such languages, translations may be 
limited to some or one of them. 
 

 :Article 25     ـ  25مادة 
تعامل طرفي التحكيم  يجب على هيئة التحكيم أن

على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فرصًا 
   . قضيته والدفاع عن حقوقه متكافئة وآافية لعرض

  The arbitral tribunal shall treat the two 
parties with equality and each party shall 
be given an equal and full opportunity of 
presenting his case and defend his rights.

      
 :Article 26     ـ  26مادة 

اليوم التالي الذي يتسلم فيه  تبدأ إجراءات التحكيم من
المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق 

   . التحكيم على غير ذلك طرفا

  The arbitral proceedings commence on 
the next day of the date on which a 
request for that dispute to be referred to 
arbitration is received by the respondent, 
unless otherwise agreed by the parties. 

      
 :Article 27     ـ  27مادة 

ه الميعاد المتفق علي على الطرف المدعي خالل ـ1 
بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل 

. وإلى هيئة التحكيم بيانًا مكتوبًا بدعواه للمدعى عليه
   

 1. Within the period of time agreed by 
the parties or determined by the arbitral 
tribunal, the claimant shall send to the 
respondent and the arbitral tribunal a 
written statement of claim. 
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 The statement shall contain the .2    : على المعلومات التالية يجب أن يشتمل البيان ـ2 
following information: 
 

 .Name and address of claimant (a)     . اسم وعنوان المدعي ـ أ
 

 .Name and address of respondent (b)     . عليه اسم وعنوان المدعى ـ ب
 

مع تحديد المسائل  شرح واٍف لوقائع الدعوى ـ ج
محل النزاع والطلبات وغير ذلك مما يرى أن 

   . يشتمله البيان

  (c) Full statement of the facts supporting 
his claim, with the points at issue and 
the relief sought as well as other points 
deemed necessary to include. 
 

بيانًا مكتوبًا وفق الفقرتين  إذا لم يقدم المدعي ـ3 
 السابقتين ولم يبد عذرًا لذلك، لهيئة التحكيم تعليق

إجراءات التحكيم ما لم يتفق األطراف على غير 
   . ذلك

 3. If the claimant fails to communicate 
his written statement in accordance with 
the preceding two paragraphs, and does 
submit an excuse for such failure, the 
arbitral tribunal may suspend the arbitral 
proceedings, unless the parties agree 
otherwise. 

      
 :Article 28     ـ  28مادة 

تحكيم أن يقدم لهيئة ال على الطرف المدعى عليهـ 1 
دفاعًا مكتوبًا ويسلم نسخة منه إلى المدعي خالل 

المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة  الميعاد
   . التحكيم

 1. The respondent shall submit a written 
statement of defense, and shall deliver a 
copy thereof to the claimant at the time 
agreed by parties or determined by the 
arbitral tribunal. 
 

رده أية طلبات عارضة  للمدعى عليه أن يضمن ـ2 
متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ 

بالمقاصة، وله ذلك أيضًا في  عنه بقصد الدفع
مرحلة الحقة من اإلجراءات إذا رأت هيئة التحكيم 

   . الظروف تسوغ التأخير أن

 2. Respondent may include in his reply 
any incidental requests connected to the 
subject matter of the dispute, or may 
assert any right arising out therefrom by 
way of set-off. This right is available to 
the respondent even at a subsequent 
stage of the proceedings, if the arbitral 
tribunal deems that there are 
circumstances justifying such delay. 

      
 :Article 29     ـ  29مادة 

تشكيلها بدعوة من  تجتمع هيئة التحكيم بعد ـ1 
رئيسها وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه 

المحدد وفق أحكام هذا القانون  الطرفان أو المكان
وذلك لتمكين آل من الطرفين من شرح موضوع 

حججه وأدلته ولها االآتفاء بتقديم  دعواه وعرض
 ذآرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفانالم

   . على غير ذلك

 1. The arbitral tribunal shall meet 
following its formation by invitation of 
its chairman. It shall hold it hearing at 
the place agreed by the two parties or 
the place determined in accordance with 
the provision of this Act, to enable each 
of the two parties to expose his case and 
submit his arguments and evidence. The 
arbitral tribunal may limit itself to the 
written briefs and document, unless the 
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two parties agree otherwise. 
 

إخطار طرفي التحكيم  حكيمتتولى هيئة الت ـ2 
بمواعيد الجلسات التي تعقدها ومكانها قبل الموعد 

آاف ولطرفي التحكيم حضور هذه  المحدد بوقت
   . الجلسات بأنفسهم أو بوآالء عنهم

 2. The arbitral tribunal shall give the two 
parties sufficient advance notice of the 
hearing time and place. The two parties 
may attend such hearings in person or 
through their agents. 
 

التحكيم سرية ما لم يتفق  تكون جلسات هيئة ـ3 
   . الطرفان على غير ذلك

 3. Hearings shall be held in camera 
unless the parties agree otherwise. 
 

يوقع عليه التحكيم بمحضر  تكون وقائع جلساتـ 4 
أعضاء هيئة التحكيم وطرفا التحكيم الحاضران أو 

وتسلم صورة منه إلى آل من الطرفين ما  وآالؤهم،
   . لم يتفقا على غير ذلك

 4. Unless agreed otherwise, the facts of 
each hearing shall be recorded in 
minutes to be signed by the members of 
the arbitral tribunal as well as the two 
parties to the dispute, a copy of which 
shall be delivered to each party. 
 

إجراءاتها المعتادة ولو  تستمر هيئة التحكيم فيـ 5 
تخلف أحد الطرفين عن حضور بعض الجلسات أو 

   . طلب إليه تقديمه من مستندات تخلف عن تقديم ما

 5. The arbitral tribunal shall proceed in 
its usual proceedings even if a party fails 
to appear at a hearing or to file a 
document, which he was required to 
submit. 

      
 :Article 30     ـ  30مادة 

طلباته أو أوجه دفاعه  لكل من طرفي التحكيم تعديل
ى التحكيمية ولهيئة أو استكمالها خالل سير الدعو

تقبل هذا التعديل أو االستكمال إذا تبين  التحكيم أال
النزاع  لها أنه قدم متأخرًا بقصد تعطيل الفصل في

   . أو تأخيره

  Either party may amend or supplement 
his claim or defense during the course of 
the arbitral proceedings, and the arbitral 
tribunal may not allow such amendment 
or supplement if it finds that it has come 
late with the intent to disrupt or delay 
ruling on the dispute. 

      
 :Article 31     ـ  31مادة 

في إجراءات التحكيم  إذا استمر أحد طرفي النزاع
التحكيم أو  مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق

هذا القانون يجوز االتفاق على  لحكم من أحكام
مخالفته دون أن يقدم اعتراضًا على هذه المخالفة 

الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم  في
في  االتفاق اعتبر ذلك نزوًال منه عن حقه

   . االعتراض

  If one of the two parties to the dispute 
continues the proceedings while 
knowing of the occurrence of a violation 
of a term in the arbitration agreement, or 
of a provision in this Act, which can be 
subject to contrary agreement, without 
objecting against such violation within 
the time agreed or within a reasonable 
time, in the absence of agreement, he 
shall be deemed to have waived such 
right of objection. 

      
 :Article 32     ـ  32مادة 

 The arbitral tribunal may, by its own .1 ـ من تلقاء نفسها أو بناء  لهيئة التحكيم أن تقرر ـ1 
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على طلب أحد الطرفين ـ إجراء خبرة فنية على 
مسائل النزاع، وإذا لم يتفق طرفا  بعض أو آل

 التحكيم على تسمية الخبير أو الخبراء تقوم هيئة
   . التحكيم بتسميتهم

motion, or based on a request of either 
party, instruct technical expertise on 
some or all the issues in dispute. If the 
two parties in arbitration do not agree on 
the expert(s) to nominate, the arbitral 
tribunal shall nominate them. 
 

الخبراء اليمين القانونية قبل  تحلف هيئة التحكيم ـ2 
مباشرتهم مهمتهم، ما لم يتفق الطرفان على غير 

   . ذلك

 2. The arbitral tribunal shall ask the 
experts to take the legal oath prior to 
commencing their mission, unless the 
two parties agree otherwise. 
 

إلى الخبراء ما يطلبونه  على الطرفين أن يقدما ـ3 
من معلومات وبيانات ومستندات متعلقة بمسائل 

من معاينة وفحص الوثائق  النزاع وتمكينهم
والسجالت والبضائع واألموال، ويجب إعالم 

   . إجراء المعاينة والفحص الطرفين بموعد

 3. The two parties shall communicate to 
the experts all requested information, 
data, and documentation related to the 
issues in dispute and shall enable them 
to inspect and examine documents, 
records, goods and assets. The two 
parties must be informed of the time of 
the inspection and examination. 
 

إنجازهم مهمتهم ـ إيداع  ى الخبراء ـ بعدعل ـ4 
تقريرهم هيئة التحكيم وعلى الهيئة أن ترسل صورة 

من الطرفين إلبداء مالحظاته على  عنه إلى آل
مضمون تقرير الخبرة خالل فترة مالئمة تحددها 

   . له

 4. Following the completion of their 
mission, the experts shall deposit their 
report with the arbitral tribunal, which 
shall send a copy thereof to the two 
parties, so that each will communicate 
his observations on the content of the 
expert report within an appropriate time 
that the tribunal shall fix. 
 

ها تقرير الخبرة أن استالم لهيئة التحكيم بعد ـ5 
تقرر ـ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد 

جلسة لالستيضاح من الخبراء  الطرفين ـ عقد
   . ومناقشتهم بما ورد في تقريرهم

 5. Following its receipt of the expert 
report, the arbitral tribunal may, by its 
own motion or based on a request of 
either party, decide to hold a hearing 
with the experts to discuss and clarify 
the content of their report. 
 

      
 :Article 33     ـ  33مادة 

تلقاء نفسها أو بناء على  لهيئة التحكيم أن تقرر ـ من
طلب أحد الطرفين ـ سماع الشهود الذين ترى فائدة 

الشهود بعد أداء اليمين  ويكون سماع من سماعهم
   . القانونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

  The arbitral tribunal may, by its own 
motion or based on a request of either 
party, hear witnesses, when it deems it 
useful. The hearing of witnesses shall be 
held following the administration of the 
legal oath, unless the two parties agree 
otherwise. 

      
 :Article 34     ـ  34مادة 
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المحكمة المعرفة في المادة  ترجع هيئة التحكيم إلى
   : من هذا القانون إلجراء ما يلي) 3(

  The arbitral tribunal shall resort to the 
court defined at article (3) of this Act to 
take the following measures: 
 

الشهود عن الحضور  الحكم على َمن يتخلف من ـ1 
أو يمتنع دون عذر قانوني عن اإلجابة بالجزاءات 

   . المقررة قانونًا أو الغرامات

 1. Sentence witnesses who fail to appear 
or refuse to give answers without just 
cause, with the legal penalties and fines. 
 

 Decide on judicial delegations .2    . القضائية اتخاذ القرار باإلنابات ـ2 
(commissions rogatoires). 
 

بإبراز مستند في حوزته  الحكم بتكليف الغير ـ3 
   . يعتبر ضروريًا للحكم في النزاع

 3. Order third parties to submit 
documentary evidence held by them, 
which is deemed necessary to rule on the 
dispute. 

      
 :Article 35     ـ  35مادة 

هيئة التحكيم في األحوال  ينقطع سير الخصومة أمام
ووفقًا للشروط المقررة لذلك في قانون أصول 

ويترتب على انقطاعها اآلثار المقررة  المحاآمات،
   . قانون المذآورفي ال

  The arbitral proceedings before the 
arbitral tribunal shall be interrupted in 
the cases and according to the conditions 
set out in the Code of Procedures, which 
interruption shall give rise to the effects 
prescribed in the said code. 
 

      
 :Article 36     ـ  36مادة 

اختتام جلسات التحكيم أن  لهيئة التحكيم بعد ـ1 
تقرر ـ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد 

إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم  الطرفين ـ
   . التحكيم

 1. Following the closure of hearings, the 
arbitral tribunal may, on its own motion 
or upon application of either party, 
reopen the hearings before the award is 
made. 
 

إغالق باب المرافعة  تجتمع هيئة التحكيم بعد ـ2 
للمداولة وإلصدار الحكم النهائي وتكون المداولة 

   . سرية

 2. The arbitral tribunal shall meet 
following the closure of pleadings to 
deliberate and issue the final award. 
Deliberation shall be in camera. 

      
 Chapter Five     الفصل الخامس 

 Arbitral Award     حكم التحكيم 
 

 :Article 37     ـ  37مادة 
الحكم الفاصل في  على هيئة التحكيم إصدار ـ1 

الطرفان، فإذا لم  النزاع خالل المدة التي اتفق عليها
 180وجب أن يصدر الحكم خالل مدة  يوجد اتفاق

   . يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم

 1. The arbitral tribunal shall issue its 
award, which shall rule on the dispute, 
within the time period agreed by the two 
parties. In the absence of agreement the 
award must be issued within a period of 
180 days as of the date of holding the 
first hearing of the arbitral tribunal. 
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تعذر عليها الفصل في  يجوز لهيئة التحكيم إذا ـ2 

النزاع ضمن اآلجال المذآورة في الفقرة السابقة، 
يومًا ولمرة  90يد على لمدة ال تز مد أجل التحكيم

   . واحدة

 2. In case it is difficult to rule on the 
dispute within the times stated in the 
preceding paragraph, the arbitral tribunal 
may extend once the time of arbitration 
for a duration not exceeding ninety days. 
 

التحكيم خالل الميعاد المشار  حكم إذا لم يصدر ـ3 
إليه في الفقرتين السابقتين جاز لكل طرف من 

التحكيم أن يطلب من المحكمة المعرفة في  طرفي
من  أيام 10من هذا القانون خالل مدة ) 3(المادة 

انتهاء هذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة إضافية ال 
يتم وفي هذه الحالة  يومًا ولمرة واحدة 90تتجاوز 

تمديد أورد طلبه بقرار مبرم تصدره المحكمة في 
   . دعوة الخصوم غرفة المذاآرة بعد

 3. If the arbitral award is not rendered 
within the period referred to in the 
preceding two paragraphs, either of the 
two parties to arbitration may request 
the court defined in article (3) of this 
law, within a period of ten days as of the 
date of expiration, to extend once for an 
additional period not exceeding ninety 
days; whereupon an extension or a 
denial of the request shall be issued by 
the court in the deliberation room 
following service to be extended to the 
disputants. 
 

التحكيم وفق ما جاء في  في حال انتهاء أجل ـ4 
الفقرات السابقة دون صدور حكم التحكيم آان ألي 

التحكيم رفع دعواه إلى المحكمة  طرف من طرفي
 المختصة أصًال بنظر النزاع ما لم يتفقا على التحكيم

   . مجددًا

 4. In case of expiration of the arbitration 
time in accordance with the content of 
the preceding paragraphs, without the 
rendering of an arbitral award, any one 
of the two parties to arbitration may file 
his claim to the court originally 
competent to entertain the dispute, 
unless the two parties agree on 
arbitration anew. 
 

ولم تفصل هيئة  إذا انقضت آجال التحكيم ـ5 
التحكيم في النزاع من دون عذر مقبول آان 

مراجعة القضاء  للمتضرر من أطراف التحكيم
   . المختص لمطالبتها بالتعويض

 5. If the timelines of arbitration expire 
and the arbitral tribunal has not ruled on 
the dispute without an acceptable 
excuse, any of the aggrieved parties in 
arbitration may resort to the competent 
jurisdiction to claim damages. 

   

 

   

 :Article 38     ـ  38مادة 
لنزاع موضوع ا تطبق هيئة التحكيم على ـ1 

القواعد التي اتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على 
معينة اتبعت القواعد الموضوعية  تطبيق قانون دولة

فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم 
   . الطرفان على غير ذلك يتفق

 1. The arbitral tribunal shall apply to the 
substance of the dispute the rules agreed 
to by the two parties. It they agree on the 
application of the law of a given State, 
then the substantive rules of that State 
shall be followed and not its conflict of 
laws rules, unless the two parties agree 
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otherwise. 
 

القواعد القانونية على  إذا لم يتفق الطرفان ـ2 
الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة 

الموضوعية في القانون الذي ترى  التحكيم القواعد
   . أنه األآثر اتصاًال بالنزاع

 2. If the parties fail to agree on the legal 
rules to be applied to the subject matter 
of the dispute, the arbitral tribunal shall 
apply the substantive rules of the law it 
deems most closely connected to the 
dispute. 
 

تراعي عند الفصل في  على هيئة التحكيم أن ـ3 
النزاع شروط العقد موضوع النزاع واألعراف 

   . الجارية بشأنه

 3. When deciding the dispute, the 
arbitral tribunal must take into account 
the terms of the contract, the subject of 
the dispute, and the current usages in its 
respect. 
 

صراحة على تفويض  إذا اتفق طرفا التحكيم ـ4 
هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل النزاع على 

العدالة واإلنصاف دون التقيد بأحكام  مقتضى قواعد
   . القانون

 4. If the two parties in arbitration 
expressly agree to authorize the arbitral 
tribunal to act as amiable compositeur, it 
shall rule on the dispute ex aequo et 
bono, without being bound by legal 
norms. 
 

وقتية أو تصدر أحكامًا  يجوز لهيئة التحكيم أن ـ5 
في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم 

   . النهائي

 5. The arbitral tribunal may issue interim 
or partial awards, prior to making the 
final award. 
 

التحكيم مراجعة قاضي  يحق ألي من طرفي ـ6 
األمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات 

سيرها، التخاذ إجراء تحفظي وفقًا  اءالتحكيم أو أثن
لألحكام المنصوص عليها في قانون أصول 

   . المحاآمات

 6. Either party is entitled to request the 
judge of summary matters, before or 
during arbitral proceedings, to take an 
interim measure of protection in 
accordance with the provisions set out in 
the Code of Civil Procedures. 

      
 :Article 39     ـ  39مادة 

سير إجراءات التحكيم  إذا اتفق طرفا التحكيم خالل
على إنهاء النزاع آان لهما أن يطلبا من هيئة 

وفي هذه الحالة يجب على الهيئة  التحكيم إثبات ذلك
ليه الطرفان، أن تصدر قرارًا يتضمن ما اتفق ع

لهذا القرار ما ألحكام المحكمين من قوة  ويكون
   . بالنسبة للتنفيذ

  If, during the arbitral proceedings, the 
parties agree to terminate the dispute, 
they may request the arbitral tribunal to 
record such termination. In this case, the 
arbitral tribunal shall issue a decision on 
agreed terms, which decision shall be 
become enforceable as an arbitrators’ 
award. 

      
 :Article 40     ـ  40مادة 

التحكيم مسألة تخرج  إذا عرضت خالل إجراءات
عن والية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في وثيقة 

التحكيم وقف اإلجراءات إذا لهيئة  قدمت لها جاز
آان الفصل في النزاع يتوقف على البت بهذه 

  If, in the course of the arbitral 
proceedings, a matter lying outside the 
mandate of the arbitral tribunal arises, or 
if a document submitted to it is 



 
 
 

20 
 

 challenged for forgery, the arbitral   . أو بصحة الوثيقة المسألة
tribunal may suspend the proceedings, if 
ruling on the dispute depends on 
deciding such matter or on the validity 
of such document. 

      
 :Article 41     ـ  41مادة 

المداولة مكتوبًا  يصدر حكم التحكيم بعد ـ1 
آلراء، ويجب أن يوقع عليه باالجماع أو بأآثرية ا

المحكم المخالف عند توقيع الحكم  المحكمون، وعلى
أن يدون رأيه على صحيفة الحكم، وإذا رفض 

   . فيجب أن تذآر أسباب ذلك في الحكم التوقيع

 1. The award shall be issued in writing 
after deliberation, either unanimously or 
by majority of opinion. It shall be signed 
by the arbitrators, and the dissenting 
arbitrator shall, upon signing, state his 
opinion on the award. In case he refuses 
to sign, the reasons for such refusal shall 
be mentioned in the award. 
 

فإن رئيس في اآلراء  إذا لم تكن هناك أآثرية ـ2 
هيئة التحكيم يصدر الحكم منفردًا وفق رأيه، ويكتفي 

الحالة بتوقيعه منفردًا على الحكم، وعلى آل  في هذه
 من المحكمين اآلخرين المخالفين في الرأي

ولبعضهما بعضًا ان يدون رأيه آتابة على صحيفة 
وإذا رفض  الحكم الذي يصدره رئيس هيئة التحكيم،

قيع فيجب أن نذآر أسباب أحدهما أو آالهما التو
   . ذلك في الحكم

 2. If no majority in the opinions is 
found, the presiding arbitrator may 
render the award alone, according to his 
opinion, and his signature on the award 
shall be sufficient. Each dissenting 
arbitrator, who differs with the other, 
may state his opinion in writing on the 
award issued by the presiding arbitrator. 
Where either or both arbitrators refuse to 
sign, the reasons for such refusal shall 
be mentioned in the award. 

      
 :Article 42     ـ  42مادة 

التحكيم أسماء أعضاء  ضمن حكميجب أن يت ـ1 
هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم 

من اتفاق التحكيم وملخص  وجنسياتهم وصورة
لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق 

   . ومكان إصداره الحكم وتاريخ

 1. The arbitral award shall include the 
names of the members of the arbitral 
tribunal, the names and addresses of the 
disputants, their capacities and 
nationalities, a copy of the arbitration 
agreement, a summary of the disputants’ 
claims, statements and evidence, the 
dispositive part of the award, its date 
and place of issuance. 
 

التحكيم أيضًا أتعاب  يجب أن يتضمن حكم ـ2 
ونفقات التحكيم وآيفية توزيعها بين الطرفين وإذا لم 

االتفاق بين الطرفين والمحكمين على تحديد  يتم
هيئة  أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من

التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابًال للطعن أمام 
من هذا القانون،  (3) دةالمحكمة المعرفة في الما

   . ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة مبرمًا

 2. The arbitral award must specify the 
fees and expenses of arbitration and the 
way they shall be allocated between the 
two parties. In the absence of agreement 
between the two parties and the 
arbitrators on the determination of the 
arbitrators’ fees, they shall be 
determined by order of the arbitral 
tribunal. Such order shall be subject to 
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appeal before the court defined at article 
3 of this Act. The decision of the court 
on this matter shall be final. 
  

التحكيم مسببًا إال إذا اتفق  يجب أن يكون حكم ـ3 
طرفا التحكيم على غير ذلك، أو آان القانون 

التطبيق على اإلجراءات ال يشترط ذآر  الواجب
   . أسباب الحكم

 3. The arbitral award shall be motivated, 
unless the two parties agree otherwise or 
the law applicable to the proceedings 
does not require motivation of the 
award. 
 

 The arbitral award shall be rendered .4    . التحكيم يصدر حكم التحكيم بلغة ـ4 
in the language of arbitration. 
 

آل من طرفي التحكيم  تسلم هيئة التحكيم إلى ـ5 
عة من جميع أعضائها صورة عن حكم التحكيم موق

   . يومًا من تاريخ صدوره 15وذلك خالل مدة 

 5. The arbitral tribunal shall deliver 
copies of the arbitral award, signed by 
all its members, to the parties to 
arbitration, within a period of fifteen 
days as of its issuance. 

      
 :Article 43     ـ  43مادة 

سورية آان على من  إذا صدر حكم التحكيم في ـ1 
صدر الحكم لصالحه إيداع أصل الحكم مع اتفاق 

من ) 3(المعرفة في المادة  التحكيم ديوان المحكمة
هذا القانون وعلى رئيس ديوان هذه المحكمة تحرير 

   . بذلك محضر

 1. If the arbitral award is rendered in 
Syria, the party in favor of whom the 
award was issued shall file an original of 
the award along with the arbitration 
agreement, to a clerk of the court 
defined at article (3) of this Act. The 
chief clerk of the court shall establish 
minutes of such filing. 
 

الحصول على صورة  لطرفي التحكيم الحق في ـ2 
   . مصدقة عن هذا المحضر وعن الحكم بعد إيداعه

 2. The two parties to arbitration shall be 
entitled to a certified copy of these 
minutes as well as of the award after its 
filing. 
 

ة أجنبية فيجب صادرًا بلغ إذا آان حكم التحكيم ـ3 
أن يرفق به عند إيداعه ترجمة محلفة له إلى اللغة 

    .العربية

 3. If the arbitral award is rendered in a 
foreign language, a translation into 
Arabic by a sworn translator must be 
attached to it upon filing. 

      
 :Article 44     ـ  44مادة 
نشر جزء منه إال  جوز نشر حكم التحكيم أوال ي

   . بموافقة طرفي التحكيم
  The award or any parts thereof may not 

be published, except with the approval 
of the two parties. 

      
 :Article 45     ـ  45مادة 

بصدور حكم التحكيم  تنتهي إجراءات التحكيم
، آما تنتهي أيضًا إذا قررت المنهي للخصومة آلها

إنهاءها في أي من الحاالت المشار  هيئة التحكيم

  The arbitral proceedings are terminated 
by the issuance of the arbitral award, 
which puts an end to the entire dispute. 
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 The proceedings are also terminated if   : إليها في هذا القانون وآذلك
the arbitral tribunal decides the 
termination in any of the cases referred 
to in this Act, and in addition: 
 

إنهاء التحكيم دون  إذا اتفق الطرفان على ـ1 
   . تسويةالنزاع

 1. If the two parties agree to terminate 
arbitration without settlement of the 
dispute. 
 

التحكيم أو سحب  إذا ترك المدعي خصومة ـ2 
دعواه مالم يعارض المدعى عليه في ذلك ووجدت 

مصلحة في استمرار اإلجراءات  هيئة التحكيم أن له
   . حتى حسم النزاع

 2. If the claimant leaves the dispute, or 
withdraws his claim, unless the 
respondent disagrees or the tribunal 
finds that he has an interest in the 
continuation of the proceedings until the 
dispute is decided. 

      
 :Article 46     ـ  46مادة 

تصحيح ما وقع في حكمها  يجوز لهيئة التحكيم ـ1 
من أخطاء مادية بحتة ـ حسابية أو آتابية ـ وذلك 

اء نفسها أو بناء على طلب أحد من تلق بقرار تصدره
الطرفين شريطة إخطار الطرف اآلخر، وذلك 

يومًا التالية لصدور الحكم أو إيداع ) 30(مدة  خالل
   . طلب التصحيح بحسب الحال

 1. The arbitral tribunal may correct its 
award of any computation or 
typographical error by a decision issued 
on its own motion or on request of either 
party, provided that the other party is 
notified, within a period of thirty days 
following the issuance of the award or 
the filing of a request for correction, 
where applicable. 
 

تابة في التصحيح آ تصدر هيئة التحكيم قرار ـ2 
يومًا وإذا تجاوزت ) 15(غرفة المذاآرة خالل مدة 

سلطتها في التصحيح جاز التمسك  هيئة التحكيم
ببطالن قرارها بدعوى بطالن تسري عليها أحكام 

   . من هذا القانون) 52(و (51) المادتين

 2. The arbitral tribunal shall issue its 
decision on correction in writing in the 
deliberation room within a period of 
fifteen days. If the arbitral tribunal 
exceeds its authority in correction, such 
decision may be challenged by an action 
to set aside, to which the provisions of 
articles (51) and (52) of this Act shall 
apply. 

      
 :Article 47     ـ  47مادة 

بناًء على طلب يقدمه أحد  يجوز لهيئة التحكيم ـ1 
يومًا من تاريخ تبلغه حكم ) 30(الطرفين خالل مدة 

وبعد قيامه بإبالغ الطرف اآلخر أن تقوم  التحكيم،
 بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض، أو

بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خالل 
   . جراءات وأغفلها حكم التحكيماإل

 1. Upon request by either party, within 
thirty days of the receipt of the award, 
with notice to the other party, the 
arbitral tribunal may give an 
interpretation of any ambiguity in the 
dispositive part of the award, or make an 
additional award as to claims presented 
in the proceedings but omitted from the 
award. 
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إليها في الفقرة السابقة يحق  في الحاالت المشار ـ2 
 للطرف اآلخر أن يقدم رده آتابيًا إلى هيئة التحكيم،

   . أيام من تاريخ تبلغه الطلب) 10(وذلك خالل مدة 

 2. In the cases referred to in the 
preceding paragraph, the other party 
may submit his answer in writing to the 
arbitral tribunal within a period of ten 
days of its receipt of the request. 
 

قرارها في الحاالت المشار  تصدر هيئة التحكيمـ 3 
ادة في غرفة من هذه الم) 1(إليها في الفقرة 

دعوة الخصوم، وذلك خالل مدة  المذاآرة دون
   . يومًا من تاريخ تقديم الطلب) 30(

 3. The arbitral tribunal shall issue its 
decision in the cases referred to in 
paragraph (1) of this article in the 
deliberation room, without inviting the 
disputants, within a period of thirty days 
as of the submission of the request. 
 

الحاالت السابقة متممًا  يعتبر الحكم الصادر في ـ4 
للحكم األصلي، ويسري عليه ما يسري على الحكم 

   . قواعد األصلي من

 4. The award rendered in the preceding 
cases shall be deemed as complimentary 
to the original award and shall be 
governed by the same rules governing 
the original award. 
 

التحكيم االجتماع من جديد  إذا تعذر على هيئة ـ5 
فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم 

اختصاص المحكمة المعرفة في  إضافي يصبح من
   . من هذا القانون) 3(المادة 

 5. If the arbitral tribunal is unable to 
reconvene, the correction of the award, 
its interpretation or the issuance of an 
additional award shall be within the 
jurisdiction of the court defined at article 
3 of this Act. 

      
 :Article 48     ـ  48مادة 
من هذا ) 47(و (46) مراعاة أحكام المادتينمع 

القانون، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات 
ويودع رئيس الهيئة اإلضبارة التحكيمية  التحكيم،

 من هذا) 3(ديوان المحكمة المعرفة في المادة 
   . القانون

  Subject to article (46) and (47) of this 
Act, the mission of the arbitral tribunal 
shall terminate with the termination of 
the arbitral proceedings. The presiding 
arbitrator shall deposit the arbitration 
file in the clerk office of the court 
defined at article (3) of this Act.  

      
 Chapter Six     الفصل السادس 

 Recourse Against Awards     بأحكام التحكيم  الطعن
      

 :Article 49     ـ  49مادة 
ألحكام هذا القانون  تصدر أحكام التحكيم طبقًا

. مبرمة غير خاضعة ألي طريق من طرق الطعن
بطالن حكم التحكيم  ومع ذلك يجوز رفع دعوى

   . وفقًا لألحكام المبينة في المادتين التاليتين

  Arbitral awards shall be issued 
according to the provisions of this law. 
They shall be final and not subject to 
any means of appeal. Nevertheless, an 
action of nullity against the arbitral 
award may be filed according to the 
provisions set in the following two 
articles. 

      



 
 
 

24 
 

 :Article 50     ـ  50مادة 
التحكيم إال في  ال تقبل دعوى بطالن حكم ـ1 

   : األحوال اآلتية
 1. An action of nullity  of the arbitral 

award shall not be admitted, except in 
the following cases: 
 

اطًال تحكيم أو آان هذا االتفاق ب إذا لم يوجد اتفاق ـ أ
   . أو سقط بانتهاء مدته

  (a) If no arbitral agreement exists, or if it 
is void, or ended by expiration. 
 

التحكيم وقت إبرامه  إذا آان أحد طرفي اتفاق ـ ب
فاقد األهلية أو ناقصها وفقًا للقانون الذي يحكم 

   . أهليته

  (b) If at the time of entering into the 
arbitral agreement one of the parties 
thereto was minor or lacked capacity 
pursuant to the law governing his 
capacity. 
 

التحكيم تقديم دفاعه  إذا تعذر على أحد طرفي ـ ج
بسبب عدم تبليغه تبليغًا صحيحًا بتعيين محكم أو 

التحكيم أو ألي سبب آخر خارج عن  بإجراءات
   . ادتهإر

  (c) If one of the parties to the arbitration 
was unable to present his defense 
because he was not properly notified of 
the appointment of an arbitrator or of the 
arbitral proceedings, or for any other 
reason beyond his control. 
 

تطبيق القانون الذي اتفق  كم التحكيمإذا استبعد ح ـ د
   . األطراف على تطبيقه على موضوع النزاع

  (d) If the arbitral award discarded the 
application of the law agreed to by the 
parties on the subject matter of the 
dispute. 
 

التحكيم أو تعيين المحكمين  إذا تم تشكيل هيئة ـ هـ
   . وجه مخالف لهذا القانون أو التفاق الطرفين على

  (e) If the composition of the arbitral 
tribunal or the appointment of the 
arbitrators has occurred in a manner 
contrary to the law or the agreement of 
the two parties. 
 

لها اتفاق مسائل ال يشم إذا فصل حكم التحكيم في ـ و
التحكيم أو جاوز حدود هذا االتفاق ومع ذلك إذا 

أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل  أمكن فصل
 الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير

الخاضعة له فال يقع البطالن إال على األجزاء 
   . األخيرة وحدها

  (f) If the award contains decisions on 
matters not included in the arbitration 
agreement or beyond the scope of such 
agreement. Nevertheless, if the decisions 
on matters submitted to arbitration can 
be separated from those not so 
submitted, only that latter part of the 
award shall be subject to nullity. 
 

التحكيم، أو إذا آانت  ذا وقع بطالن في حكمإ ـ ز
   . إجراءات التحكيم باطلة بطالنًا أثر في الحكم

  (g) If nullity occurs in the arbitral award, 
or if the arbitral proceedings are tainted 
by nullity affecting the award. 
 

دعوى البطالن من  تقضي المحكمة التي تنظر ـ2 
قاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما تل

. الجمهورية العربية السورية يخالف النظام العام في

 2. The court seized with the action of 
nullity shall rule by its own motion for 
the annulment of the arbitral award if its 
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   content violates the public order of the 
Syrian Arab Republic. 

      
 :Article 51     ـ  51مادة 

التحكيم خالل مدة  ترفع دعوى بطالن حكم ـ1 
يومًا التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم ) 30(

يحول دون قبول دعوى البطالن نزول  عليه وال
 مدعي البطالن عن حقه في رفعها قبل صدور حكم

   . التحكيم

 1. Actions of nullity of the arbitral 
award must be brought within thirty 
days following the date the arbitral 
award is notified to the party against 
whom it was rendered. An action of 
nullity is admissible even if the party 
invoking nullity waived his right to do 
so before the arbitral award was issued. 
 

في التحكيم  تختص بنظر دعوى البطالن ـ2 
   . من هذا القانون) 3(المحكمة المعرفة في المادة 

 2. Jurisdiction over the action of nullity 
of arbitration lies with the court defined 
in Article (3) of this Act. 
 

البطالن خالل مدة  المحكمة بدعوىتفصل  ـ3 
   . يومًا تبدأ من تاريخ اآتمال الخصومة) 90(

 3. The court shall rule on the action of 
nullity within a period of ninety days as 
of the date of completion of the service 
of process. 
 

دعوى البطالن فإن  إذا قررت المحكمة رد ـ4 
رارها يقوم مقام إآساء حكم المحكمين صيغة ق

   . التنفيذ

 4. If the court rejects the action of 
nullity, such ruling shall have the same 
effect as exequatur of the arbitral award. 

      
 :Article 52     ـ  52مادة 

بإبطال حكم التحكيم الطعن  يقبل قرار المحكمة ـ1 
يومًا التالية ) 30(أمام محكمة النقض خالل مدة 

   . الحكم لتبليغ

 1. The ruling of the court to annul the 
arbitral award may be challenged before 
the Court of Cassation within a period of 
thirty days following the notification of 
the judgment. 
 

في القرار الصادر  النقض بالطعن تبت محكمة ـ2 
يومًا من تاريخ ) 90(بإبطال حكم التحكيم خالل مدة 

   . إليها وصول ملف الدعوى

 2. The Court of Cassation shall rule on 
the challenge to the decision of 
annulment of the arbitral award within a 
period of ninety days from the date of its 
reception of the file of the case. 

      
 Chapter Seven     الفصل السابع 

 Authority and Enforcement of     وتنفيذها  حجية أحكام المحكمين
Arbitral Awards 

      
 :Article 53     ـ  53مادة 

الصادرة وفق أحكام هذا  تتمتع أحكام المحكمين
المقضي به وتكون ملزمة القانون بحجية األمر 

تلقائيًا من قبل األطراف، أو بصفة  وقابلة للتنفيذ
 إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعًا، بعد

  Arbitral awards rendered in accordance 
with the provisions of this Act have the 
authority of res judicata and shall be 
binding and executing either based on 
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 the will of the parties or by way of   . إآسائها صيغة التنفيذ
compulsory enforcement, following its 
exequatur, in case the party against 
whom the award is issued refuses its 
voluntary execution. 
 

      
 :Article 54     ـ  54مادة 

التنفيذ بقرار تتخذه  طى حكم التحكيم صيغةيع ـ أ
من هذا القانون، ) 3(المحكمة المعرفة في المادة 

المذاآرة وبعد تمكين الطرف اآلخر  وذلك في غرفة
 أيام من تاريخ) 10(من الرد على الطلب خالل مدة 

   . تبلغه صورة عنه

  (a) The arbitral award shall be granted 
exequatur by decision of the court 
defined at article (3) of this Law, in the 
deliberation room, after enabling the 
other party to submit his answer to the 
application within a period of ten days 
as of his notification of a copy thereof. 
 

فيذ بما صيغة التن يجب أن يرفق طلب إآساء ـ ب
   : يلي

  (b) The application for exequatur shall 
be accompanied by: 
 

 The original award or a signed copy .1    . مصدقة عنه أصل الحكم أو صورة ـ1 
thereof. 
 

أو صورة عن العقد  صورة عن اتفاق التحكيم ـ2 
   . المتضمن شرط التحكيم

 2. A copy of the arbitral agreement, or 
of the contract containing the arbitral 
clause. 
 

اللغة العربية، في حال  ترجمة محلفة للحكم إلى ـ3 
   . صدوره بلغة أخرى

 3. An Arabic sworn translation of the 
award in case it was issued in another 
language. 
 

اع الحكم وفقًا عن إيد صورة عن المحضر الدال ـ4 
   . من هذا القانون) 43(للمادة 

 4. A copy of the minutes evidencing the 
delivery of the award pursuant to Article 
(43) hereof. 

      
 :Article 55     ـ  55مادة 

البطالن وقف تنفيذ حكم  ال يترتب على رفع دعوى
ر في التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقر

يومًا ) 60(التنفيذ لمدة أقصاها  غرفة المذاآرة وقف
إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وآان 

التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارآه،  يخشى من
مالية  ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي بتقديم آفالة

تضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ إذا قضت برد 
   . الدعوى

  The institution of an action on nullity 
shall not stay execution of the arbitral 
award. Nevertheless, the court may 
order a stay of execution in the 
deliberation room, for a period not 
exceeding sixty days, if the plaintiff 
requests it in his application, and where 
it is feared that execution would cause 
irreparable and serious harm. The court 
may order that the plaintiff shall pay 
financial security to guarantee his 
opponent against the damages of the 
stay of execution if it rejects the action 
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for nullity. 
   

 

   

 :Article 56     ـ  56مادة 
التحكيم قبل انقضاء ميعاد  ال يجوز تنفيذ حكم ـ 1 

   . رفع دعوى البطالن
 1. The arbitral award shall not be 

enforced before the period to file an 
action for nullity has elapsed. 
 

التحكيم صيغة التنفيذ وفقًا  ال يجوز إآساء حكم ـ2 
   : إال بعد التحقق مما يلي لهذا القانون

 2. An award shall not be enforced 
according to the provisions of this Act, 
unless the following is verified: 
 

سبق صدوره من  انه ال يتعارض مع حكم ـ أ
   . المحاآم السورية في موضوع النزاع

  (a) It is not contrary to a judgment 
previously issued by the Syrian courts 
on the subject matter of the dispute. 
 

النظام العام في  انه ال يتضمن ما يخالف ـ ب
   . الجمهورية العربية السورية

  (b) It does not contain a violation of 
public order of the Syrian Arab 
Republic. 
 

 It was properly notified to the party (c)     . كوم عليه تبليغًا صحيحًاللمح انه قد تم تبليغه ـ ج
against whom it was rendered 

      
 Chapter Eight     الفصل الثامن 
 Arbitration Centers     مراآز التحكيم 

      
 :Article 57     ـ  57مادة 

دائمة تعمل وفق أحكام  يجوز إحداث مراآز تحكيم
   . ذا القانون واألنظمة التي تضعهاه

  Permanent arbitration centers may be set 
up and shall work according to the 
provisions of this Act and the rules that 
they shall establish.  

      
 :Article 58     ـ  58مادة 

في جملة ما  يجب أن يتضمن نظام المرآز ـ
   : يتضمن

  The rules of the Center shall contain, 
among other things: 
 

 The name, headquarters and purposes .1    . وأهدافه اسم المرآز ومقره ـ1 
of the Center. 
 

 The organizational and administrative .2    . واإلداري هيكل المرآز التنظيمي ـ2 
structure of the Center. 
 

 .The services offered by the Center .3    . المرآز الخدمات التي يقدمها ـ3 
 

الذين سيعتمدهم  اسماء ومؤهالت المحكمين ـ4 
   . المرآز

 4. The names and qualifications of the 
arbitrators accredited by the Center. 
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ية التحكيم ونفقاته وآيف أسس تقدير أتعاب ـ5 
   . توزيعها

 5. The principles governing the 
evaluation of the arbitration fees and 
expenses and the way they are allocated. 

   

 

   

 :Article 59     ـ  59مادة 
 :The director of the Center must     : يشترط في مدير المرآز

 
س سنوات على منذ خم أن يكون عربيًا سوريًا ـ1 

األقل، ومقيمًا في الجمهورية العربية السورية إقامة 
   . دائمة

 1. Hold Syrian Arab citizenship for at 
lease five years and be a permanent 
resident of the Syrian Arab Republic. 
 

 Not have been convicted of any crime .2    . بجناية أو جنحة شائنة أن يكون غير محكوم ـ2 
or shameful misdemeanor. 
 

في الحقوق من إحدى  أن يكون حائزًا إجازة ـ3 
الجامعات في الجمهورية العربية السورية، أو ما 

   . يعادلها

 3. Hold a law degree from a university 
in the Syrian Arab Republic or the 
equivalent thereof. 
 

القانوني أو القضائي  قد مارس العملأن يكون  ـ4 
   . عامًا) 15(مدة ال تقل عن 

 4. Have practiced legal or judicial work 
for no less than fifteen years.  

      
 :Article 60     ـ  60مادة 

 The Center shall be registered by .1    . وزير العدل يشهر المرآز بقرار من ـ1 
decision of the Minister of Justice. 
 

وزارة العدل مرفقًا  يقدم طلب اإلشهار الى ـ2 
بثبوتيات الطلب ونظام المرآز، ويسجل في ديوان 

   . الوزارة

 2. An application for registration shall 
be submitted to the Ministry of Justice 
with the supporting documents and the 
rules of the Center and be recorded by 
the clerk office at the ministry. 
 

العدل لجنة لدراسة  تشكل بقرار من وزير ـ3 
   . طلبات اإلشهار وتقديم المقترحات بشأنها

 3. A committee to review the 
applications for registration and to 
submit proposals in their respect shall be 
formed by the Minister of Justice. 
 

رفض اإلشهار خالل  يصدر قرار اإلشهار أو ـ4 
وينشر . يومًا من تاريخ تسجيل الطلب) 60(مدة 

المرآز في الجريدة  قرار اإلشهار مع نظام
   . الرسمية

 4. The decision to grant or refuse 
registration shall be issued within a 
period of sixty days of the date of 
receipt of the application. The decision 
of registration shall be published 
together with the rules of the Center in 
the Official Gazette. 
 

اإلشهار معلًال،  يجب أن يكون قرار رفض ـ5 
ة بهيئة ويخضع هذا القرار للطعن أمام مجلس الدول

 5. The decision to refuse registration 
shall be motivated, and shall be subject 
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 to challenge before the State council, in   . قضاء إداري
the form of administrative adjudications. 

      
 :Article 61     ـ  61مادة 

رة العدل القضائي في وزا تتولى إدارة التفتيش
تقارير سنوية بشأنها  تفتيش مراآز التحكيم ورفع

   . العدل الى وزير

  The Office of Judicial Inspection at the 
Ministry of Justice shall inspect 
arbitration centers and shall submit 
annual reports in their respect to the 
Minister of Justice. 

      
 :Article 62     ـ  62ة ماد
المرآز مخالفة جسيمة  في حال ثبوت ارتكاب ـ1 

ألحكام هذا القانون أو لنظامه يلغى إشهاره بقرار 
العدل ينشر في الجريدة الرسمية،  معلل من وزير

ويخضع هذا القرار للطعن أمام المرجع المنصوص 
من هذا القانون ) 60(من المادة ) 5(في الفقرة  عليه

   

 1. In case the Center commits a gross 
violation of the provisions of this Act or 
of its own rules, its registration shall be 
cancelled by a reasoned decision of the 
Minister of Justice to be published in the 
Official Gazette. Such decision shall be 
subject to challenge before the same 
judicial authority indicated at paragraph 
(5) of article (60) of this Act. 
 

العدل لجنة ثالثية قضائية  تشكل بقرار من وزير ـ2 
تتولى إدارة أعمال المرآز الملغى إشهاره وفقًا 

   . وإلى حين الفصل في القضايا القائمة لديه لنظامه

 2. A judicial three-member Committee 
shall be formed by the Minister of 
Justice to manage the affairs of the 
Center whose registration has been 
cancelled, in accordance with its rules, 
until deciding all affairs pending under 
its auspices. 
 

العدل بدل أتعاب اللجنة،  ريحدد بقرار من وزي ـ3 
ويصرف البدل مما آان سيؤول للمرآز من تلك 

   . القضايا

 3. The fees of the Committee shall be 
determined by decision of the Minister 
of Justice, and such remuneration shall 
be disbursed from the receivables of the 
Center in those cases. 

      
 :Article 63     ـ  63مادة 

ـ إصدار تعليمات تنظم  لوزير العدل ـ عند االقتضاء
   سير عمل مراآز التحكيم 

  The Minister of Justice may, where 
needed, issue directives to organize the 
work of the arbitration centers. 
 

 Chapter Nine     الفصل التاسع 
 Miscellaneous Provisions     كام متفرقة أح

      
 :Article 64     ـ  64مادة 

من قانون أصول  534إلى  506تلغى المواد من 
 84المحاآمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

   . وتعديالته 1953لعام 

  Articles 506 to 534 of the Code of Civil 
Procedures enacted by Legislative 
Decree No. 84 of 1953 as amended shall 
be repelled. 
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 :Article 65     ـ  65مادة 

المبرمة قبل نفاذ هذا القانون  تبقى اتفاقيات التحكيم
خاضعة لألحكام التي آانت سارية بتاريخ إبرامها 

أآانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم  سواء
   . تباشر

  Arbitration agreements concluded prior 
to the entry into force of this Act shall 
remain governed by the provisions in 
force at the time of their conclusion, 
whether the arbitration proceedings have 
commenced or not. 

      
 :Article 66     ـ  66مادة 

ة الرسمية ويعمل به الجريد ينشر هذا القانون في
   . اعتبارًا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره

  The Act shall be published in the 
Official Gazette and shall be in force as 
of the first day of the month following 
its publication. 

      
 25/3/2008الموافق لـ  هـ 18/3/1429دمشق في 

   م 
  Damascus 18/3/1429 Higg., 25/3/2008 

Gregorian. 
 

 The President of the Republic     رئيس الجمهورية 
 Bashar Al-Assad     بشار األسد 

 


