
 

 نمونه گزارش موافقت نامه داوری

 طرف دوم:                                              طرف اول:                   

 داور منتخب طرف دوم:                                                داور منتخب طرف اول:           

 داور مرضی الطرفین:

1 

 

 

 داوری موافقتنامه  

 :طرفین قرارداد  -1ماده

نشانی: ...................... به ..............  کدملیشناسه ملی/............. : شماره شناسنامهشماره ثبت/... .......آقای/ خانم ..شرکت/  -1-1

 همراه: ..................... ایمیل: ..............................  تلفنکدپستی: ...................... شماره تلفن ثابت: .................... شماره 

نشانی: ...................... به شرکت/ آقای/ خانم ............ شماره ثبت/شماره شناسنامه: ............. شناسه ملی/کدملی ..............  -1-2

 همراه: ..................... ایمیل: ..............................  تلفنکدپستی: ...................... شماره تلفن ثابت: .................... شماره 

 

 :موضوع داوری  -2ماده

 طرفین شامل:اختلافات رسیدگی به کلیه 

........................ 

 

 :داورانداور/مشخصات  -3ماده

  

ثابت: .............. تلفن همراه: .............   تلفن فرزند ............... شماره شناسنامه .............. دارای کد ملی ................... ی ...............آقا -3-1

 اختصاصی طرف اول انتخاب می گردد.به عنوان داور به نشانی: .............................. کدپستی: .................. ایمیل: ..................... 

....................... ثابت: .............. تلفن همراه:   تلفن فرزند ............ شماره شناسنامه .............. دارای کد ملی .............. ی ...............آقا -3-2

 اختصاصی طرف دوم انتخاب می گردد.به عنوان داور ایمیل: ................... به نشانی: .................................. کدپستی: ................... 

ثابت: .............. تلفن همراه:   تلفن د ملی ...................فرزند ............... شماره شناسنامه .............. دارای ک ی ................آقا -3-3

 مرضی الطرفین انتخاب می گردد.به عنوان داور ....................... ایمیل: ..................... به نشانی: ........................... کدپستی: ................... 

 

 :مدت داوری -4ماده

موافقتنامه داوری به موضوع ماه از تاریخ قبول داوری، تکمیل امضاهای این  سهداور/هیأت داوران، موظف است ظرف مدت  -4-1 

 رسیدگی نموده و رأی خود را صادر و ابلاغ نماید. مورد اختلافی

نظر داور/داوران برای یک  در صورتی که داور/داوران به مدت بیشتری جهت رسیدگی نیاز داشته باشد، مدت داوری با تبصره:

 دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید خواهد بود.



 

 نمونه گزارش موافقت نامه داوری

 طرف دوم:                                              طرف اول:                   

 داور منتخب طرف دوم:                                                داور منتخب طرف اول:           

 داور مرضی الطرفین:

2 

 

 

شروع مدت داوری روزی است که داور/داوران با امضاء موافقتنامه داوری، قبول داوری کرده و موضوع داوری و شرایط  -4-2

 داوری و مشخصات طرفین به همه آنها ابلاغ شده است.

 

 :داورانداور/صلاحیت  -5ماده 

ارجاع به داوری، اذعان می نماید که صلاحیت با امضاء ذیل این موافقتنامه داوری، ضمن اطلاع از موضوع داوران انتخابی داور/

  رسیدگی به این موضوع را دارا می باشد.

 

 نحوه اطلاع داوران از جلسات: -6ماده

سرداور انجام خواهد پذیرفت و با قید تاریخ و ساعت و مکان توسط  /ایمیل/پیامکبه دعوت کتبیهیئت داوران تشکیل جلسات 

 اعتبار خواهد بود.دارای جلسه ابلاغ و با حضور اکثریت داوران جلسه رسمی و رأی صادره 

می شود، عدم حضور داور غایب مانع از ادامه در صورت عذر موجه هریک از داوران مراتب به اطلاع سرداور رسانده تبصره: 

 گردد.می در صورت دو جلسه غیبت، ضمن حذف داور غایب، داور جایگزین معرفی گردد، رسیدگی نمی 

 شروع مدت داوری از زمان اخذ قبولی داور جدید است. تبصره:

 :داورانداور/نحوه رسیدگی  -7ماده

  نماید.بمنظور شفافیت موضوع اختلافی، اقدام به جلب نظر کارشناس/هیئت کارشناسان می  عنداللزومداوران داور/

مکلف  کارشناسانکارشناس/انتخاب  داوران درداور/ .بر عهده طرفین استکارشناس/هیئت کارشناسان بالمناصفه هزینه تبصره: 

 است.داوران داور/با انتخاب و استفاده از نظر کارشناس اختیار  به اطاعت از دستورات طرفین نیستند و

 

 ران:نحوه ارائه اسناد و مدارک به داور/داو -8ماده

ود در ارتباط با موضوع اختلاف ز از تاریخ شروع داوری، درخواست خرو 11طرفین اختلاف موظف می باشند ظرف مدت  -8-1

می دانند و سایر  جهت دریافت خواسته یا ادعا محقرا توصیف و تعیین خواسته و دلایل و مستنداتی که براساس آن خود را 

اختیار داور/داوران قبال اخذ رسید در مدارکی که در بررسی به موضوع مورد اختلاف لازم است را در یک/سه نسخه تهیه و در 

 قرار دهند.

 اسناد مدارک ارسالی، سایر مدارک مورد نیاز را به طرفین ابلاغ می نماید.بررسی  و داور/داوران ضمن مطالعه -8-2
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 :موضوع ارجاعی به داوران صلح -9ماده

داوران در هرحال باید انشاء  و)می دهند/نمی دهند( صلح  اجازه سازش و به داوران حق وبراساس توافق، طرفین این موافقتنامه 

 .لازم الاجراء است طرفین برای داور/اکثریت داوران، ءی صادره با امضاأر، رأی نمایند

 

 :رأی داوریبلاغ انحوه  -11ماده

از طریق دفاتر خدمات الکترونیک  توسط داور/سرداور به طرفین این موافقتنامه داوری به نشانی های اعلام شده انداورداور/رأی 

 می گردد. به طرفین ابلاغ قضایی 

 

 :داوری حق الزحمه -11ماده

ط هریک از طرفین پرداخت می حق الزحمه سرداور به مبلغ ........ ریال تعیین و مقرر گردید، این مبلغ بالمناصفه توس -11-1

از حق الزحمه سرداور به صورت علی الحساب پس از امضاء موافقتنامه داوری از سهم هریک از طرفین در وجه  %15گردد. 

 سرداور پرداخت و مابقی حق الزحمه پس از ابلاغ رأی داوری توسط هریک از طرفین پرداخت خواهد گردید.

زحمه داور/داوران اختصاصی با توجه به توافق هریک با داور/داوران اختصاصی تعیین می میزان و نحوه پرداخت حق ال -11-2

 گردد.

 

 نسخ موافقتنامه: -12ماده

و ... نسخه تهیه و تنظیم و به امضاء طرفین و هیئت داوران رسیده و مبادله ماده و در ... تبصره  12این موافقتنامه مشتمل بر 

 اعتبار واحد و یکسان است.گردید و هر یک از نسخ دارای 

 این موافقتنامه در تاریخ ................. تنظیم و امضاء و مبادله گردید.


