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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 أ.-9أمد التقاض ي. الئحت م  عدد املذكزاث مىعا إلطالت ًجىس الاجفاق على (1

 ب.-9إجزاءاث إلاخطار. الئحت م  ًجىس الاجفاق على (2

 ج-9ملستىداث. الئحت م ًجىس الاجفاق على املهل املحددة لتقدًم ا (3

 د.-9ًجىس الاجفاق على إجزاءاث معيىت في الخبرة. الئحت م  (4

 و.-9ًجىس الاجفاق على جقليص املدد إلاجزائيت. الئحت م  (5

 ٌ.-9ًجىس الاجفاق على خطت هظز الدعىي. الئحت م  (6

. م  (7
ًّ
 .7ًجىس الاجفاق على أن ًكىن التقاض ي إلكتروهيا

 .57املصالحت والىساطت. الئحت م ًجىس الاجفاق على إجزاءاث  (8

 .19ًجىس الاجفاق على مً ٌستأوس بزأًه مً التجار املمارسين لليشاط. الئحت م  (9

ً على إجزاءاث الترافع وما ًتصل به . م  (11  6ًجىس اجفاق التاجٍز

ب(،  - 1 – 9أ(، وعىزززززىان إلااامزززززت املختزززززار  م  - 1 – 9ًلزززززشم أن ٌشزززززمل العقزززززد علزززززى إلاًميزززززل املختزززززار   م (11

إضززززافت إيززززى بياهززززاث الطزززززفين  الاسززززم وراززززم  (2 - 9م  ج(، وعىززززىان املحززززام    – 1 – 9والعىززززىان املعتمززززد   م

 الهىٍت ورام الجىال ورام السجل التجاري(.

 (.1-17ضزورة الاهتباٍ لتحدًد الاختصاص املكاو  في العقد   م  (12

 15الحزززمل املزززدوى ابزززل رفزززع الزززدعىي بًحسززً التىهيزززه إيزززى وجزززىب إخطزززار املزززدوي املزززدوى عليزززه بىجزززىب  (13

. م
ً
 .1 -19ًىما

 .2-38ًجىس الاجفاق على شكل خاص إلثباث الالتزام. م  (14

 .4-38ًجىس الاجفاق على اىاعد محددة في إلاثباث. م (15

 .5 – 38ًجىس الاجفاق على هقل عبء إلاثباث. م  (16

اسزززتيتن مزززً العززززو   أي إاززززار جزززم أثىزززاء إجززززاءاث املصزززالحت والىسزززاطت أو  حجيزززتًجزززىس الاجفزززاق علزززى  (17

 .116واملستىداث املقدمت فيها أو الىاججت عنها. الالئحت م 

 .55ًجىس الاجفاق على حجيت إلاًميالث الصادرة مً املمثل الىظام  للطزفين أو أحدَما. م (18

زززا. م  (19 ًمكزززً الاجفزززاق علزززى حجيزززت يدلزززت إلالكتروهيزززت مزززً املحززززراث والىسزززائ  ووسزززائل الاجصزززال و يَر

 .139م ، والالئحت 55

 .143ًصح الاجفاق على خبير محدد . الالئحت م  (21

(، بشززززط إشزززعار املزززدًً 67ًجزززىس الاجفزززاق علزززى أن الفزززىاجير وإلاًصزززاالث والعقزززد هفسزززه أوامزززز أداء   م  (21

 (.68أًام  م  5ابل التقدم للمحكمت بز 

. م  ًجىس الاجفاق على (22
ًّ
 .74/2أن ًكىن حكم الدائزة الابتدائيت نهائيا

 على وجىب إلاحالت للتسىٍت الىدًت ابل الزفع للمحكمتًجىس الاجفاق  (23

ت أثىاء التقاض ي. في العقد ًمكً الاجفاقأخيرا و  (24  على أن جميع املستىداث سٍز
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