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 الباب الأول

اأحكام عامة

املادة الأولى:

تدل العبارات الآتية الواردة يف هذا 
اأمامها، ما  النظام على املعاين املو�ضحة 

مل يقت�ض ال�ضياق خالف ذلك:
ات��ف��اق  ال��ت��ح��ك��ي��م: ه��و  ات��ف��اق   -1
اإلى  يحيال  اأن  على  اأكرث  اأو  طرفني  بني 
املنازعات  بع�ض  اأو  جميع  التحكيم 
بينهما  تن�ضاأ  قد  اأو  ن�ضاأت  التي  املحددة 
تعاقدية  نظامية حمددة،  �ضاأن عالقة  يف 
كانت اأم غري تعاقدية، �ضواًء اأكان اتفاق 
وارد  حتكيم  �رشط  �صورة  يف  التحكيم 
م�صارطة حتكيم  �صورة  اأم يف  عقد،  يف 

م�ضتقلة.
الفرد  املحكم  التحكيم، هي  2-هيئة 
يف�ضل  الذي  املحكمني،  من  الفريق  اأو 

يف النزاع املحال اإلى التحكيم.
املحكمة  هي  املخت�ضة:  3-املحكمة 
يف  بالف�صل  ن��ظ��ام��اً  ال��والي��ة  �صاحبة 
املنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.

املادة الثانية:

ال�رشيعة  باأحكام  االإخ��ال  عدم  مع 
الدولية  التفاقيات  واأحكام  الإ�ضالمية 
ت�رشي  فيها؛  طرفاً  اململكة  تكون  التي 
اأياً  النظام على كل حتكيم،  هذا  اأحكام 
كانت طبيعة العالقة النظامية التي يدور 
التحكيم  هذا  جرى  اإذا  النزاع،  حولها 
دولياً  جتارياً  حتكيماً  كان  اأو  اململكة،  يف 
على  طرفاه  واتفق  اخل��ارج،  يف  يجري 

اإخ�ضاعه لأحكام هذا النظام.
على  النظام  هذا  اأحكام  ت�رشي  وال 
املنازعات املتعلقة بالأحوال ال�ضخ�ضية، 

وامل�ضائل التي ل يجوز فيها ال�ضلح.
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املادة الثالثة:

هذا  حكم  يف  دولياً  التحكيم  يكون 
يتعلق  نزاعاً  مو�ضوعه  كان  اإذا  النظام 
الأح��وال  يف  وذل��ك  الدولية،  بالتجارة 

الآتية:
لأعمال  الرئي�ض  املركز  كان  1-اإذا 
كل من طريف التحكيم يقع يف اأكرث من 
فاإذا  التحكيم،  اتفاق  اإب��رام  وقت  دولة 
كان لأحد الطرفني عدة مراكز لالأعمال 
مبو�ضوع  ارتباطاً  الأكرث  باملركز  فالعربة 
ط��ريف  لأح���د  ي��ك��ن  مل  واإذا  ال���ن���زاع، 
حمدد  اأعمال  مركز  كليهما  اأو  التحكيم 

فالعربة مبحل اإقامته املعتاد.
2-اإذا كان املركز الرئي�ض لأعمال كل 
من طريف التحكيم يقع يف الدولة نف�ضها 
اأحد  وكان  التحكيم،  اتفاق  اإبرام  وقت 
هذه  خارج  واقعاً  بيانها  الآتي  الأماكن 

الدولة:
عيَّنه  كما  التحكيم  اإج��راء  مكان  اأ- 
كيفية  اإل��ى  اأ���ض��ار  اأو  التحكيم،  اتفاق 

تعيينه.

ب-مكان تنفيذ جانب جوهري من 
اللتزامات النا�ضئة من العالقة التجارية 

بني الطرفني.
مبو�ضوع  ارتباطاً  الأك��رث  ج-املكان 

النزاع.
على  التحكيم  ط��رف��ا  ات��ف��ق  3-اإذا 
حتكيم  هيئة  اأو  منظمة،  اإل��ى  اللجوء 
مقره  يوجد  للتحكيم  مركز  اأو  دائمة، 

خارج اململكة.
الذي  النزاع  مو�ضوع  كان  4-اإذا 
من  باأكرث  يرتبط  التحكيم  اتفاق  ي�ضمله 

دولة.

املادة الرابعة:

هذا  فيها  يجيز  التي  الأح���وال  يف 
الإجراء  اختيار  التحكيم  لطريف  النظام 
فاإن  معينة؛  م�صاألة  يف  االإتباع  الواجب 
ذلك ي�ضمن حقهما يف الرتخي�ض للغري 
يف اختيار هذا الإجراء، ويعد من الغري 
اأو  هيئة،  اأو  ف��رد،  كل  ال�ضاأن  ه��ذا  يف 
اململكة  يف  للتحكيم  مركز  اأو  منظمة، 
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العربية ال�ضعودية، اأو يف خارجها.

املادة اخلام�شة:

اإذا اتفق طرفا التحكيم على اإخ�ضاع 
)عقد  وثيقة  اأي  لأحكام  بينهما  العالقة 
غريهما(،  اأو  دولية  اتفاقية  اأو  منوذجي، 
مبا  الوثيقة  هذه  باأحكام  العمل  وجب 
بالتحكيم،  خا�صة  اأح��ك��ام  من  ت�صمله 
ال�رشيعة  اأح��ك��ام  يخالف  ال  مبا  وذل��ك 

الإ�ضالمية.

املادة ال�شاد�شة:

1-اإذا مل يكن هناك اتفاق خا�ص بني 
طريف التحكيم يف �ضاأن الإبالغات فيتم 
ت�ضليم الإبالغ اإلى املر�ضل اإليه �ضخ�ضيًّا- 
اأو من ينوب عنه- اأو اإر�ضاله اإلى عنوانه 
الربيدي املحدد يف العقد حمل املنازعة، 
اأو يف  التحكيم،  املحدد يف م�ضارطة  اأو 
يتناولها  التي  للعالقة  املنظمة  الوثيقة 

التحكيم.
2-اإذا تعذر ت�ضليم الإبالغ اإلى املر�ضل 
قد  الت�صليم  يعد  )1(؛  للفقرة  وفقاً  اإليه 

اإلى  م�ضجل  بكتاب  الإب��الغ  كان  اإذا  مت 
اآخر مقر عمل، اأو حمل اإقامة معتاد، اأو 

عنوان بريدي معروف للمر�ضل اإليه.
على  املادة  هذه  اأحكام  ت�رشي  3-ال 
ببطان  اخلا�صة  الق�صائية  االإب��اغ��ات 

حكم التحكيم اأمام املحاكم.

املادة ال�شابعة:

يف  التحكيم  طريف  اأح��د  ا�ضتمر  اإذا 
– مع علمه بوقوع  التحكيم  اإج��راءات 
خمالفة حلكم من اأحكام هذا النظام مما 
ل�رشط  اأو  خمالفته  على  االتفاق  يجوز 
يف اتفاق التحكيم – ومل يقدم اعرتا�ضاً 
على هذه املخالفة يف امليعاد املتفق عليه. 
بوقوع  علمه  من  يوماً  ثالثني  خالل  اأو 
ذلك  عد  الت��ف��اق،  ع��دم  عند  املخالفة 

تنازًل منه عن حقه يف العرتا�ض.

املادة الثامنة:

دعوى  بنظر  االخت�صا�ص  1-يكون 
التي  وامل�ضائل  التحكيم  حكم  بطالن 
املخت�ضة  للمحكمة  النظام  هذا  يحيلها 
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املخت�ضة  ال�ضتئناف  ملحكمة  معقوداً 
اأ�صًا بنظر النزاع.

دولياً  جت��اري��اً  التحكيم  ك��ان  2-اإذا 
�ضواء جرى باململكة اأم خارجها، فيكون 
االخت�صا�ص ملحكمة اال�صتئناف املخت�صة 
اأ�صًا بنظر النزاع يف مدينة الريا�ص ما 
حمكمة  على  التحكيم  طرفا  يتفق  مل 

ا�ضتئناف اأخرى يف اململكة.

الباب الثاين

اتفاق التحكيم

املادة التا�شعة:

التحكيم  اتفاق  يكون  اأن  1-يجوز 
اأك��ان  ���ض��واء  ال��ن��زاع  قيام  على  �ضابقاً 

م�ضتقاًل بذاته، اأم ورد يف عقد معني.
التحكيم  اتفاق  يكون  اأن  يجوز  كما 
لحقاً لقيام النزاع، واإن كانت قد اأقيمت 
يف �ضاأنه دعوى اأمام املحكمة املخت�ضة، 
ويف هذه احلالة يجب اأن يحدد التفاق 
امل�ضائل التي ي�ضملها التحكيم، واإل كان 

التفاق باطاًل.
التحكيم  اتفاق  يكون  اأن  يجب   -2

مكتوباً، واإل كان باطاًل.
اإذا  مكتوباً  التحكيم  اتفاق  3-يكون 
ت�صمنه حمرر �صادر من طريف التحكيم، 
مرا�ضالت  من  تبادله  ما  ت�ضمنه  اإذا  اأو 
موثقة، اأو برقيات، اأو غريها من و�ضائل 
الت�ضال الإلكرتونية، اأو املكتوبة، وتعد 
اإلى  فيه  الإحالة  اأو  ما،  الإ�ضارة يف عقد 
م�صتند ي�صمل على �رشط للتحكيم، مبثابة 
اتفاق  حكم  يف  ُيعّد  كما  حتكيم.  اتفاق 
العقد  يف  اإحالة  كل  املكتوب  التحكيم 
اتفاقية  اأو  منوذجي،  عقد  اأحكام  اإل��ى 
دولية، اأو اأي وثيقة اأخرى تت�صمن �رشط 
يف  وا�ضحة  الإح��ال��ة  كانت  اإذا  حتكيم 

اعتبار هذا ال�رشط جزءاً من العقد.

املادة العا�شرة:

التحكيم  على  التفاق  ي�ضح  1-ل 
اإال ممن ميلك الت�رشف يف حقوقه �صواء 
ميثله-اأم  من  طبيعياً-اأو  �صخ�صاً  اأك��ان 
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�ضخ�ضاً اعتبارياً.
احلكومية  للجهات  ي��ج��وز  2-ل 
موافقة  بعد  اإل  التحكيم  على  التفاق 
ال��وزراء، ما مل يرد ن�ض  رئي�ض جمل�ض 

نظامي خا�ص يجيز ذلك.

املادة احلادية ع�شرة:

يرفع  التي  املحكمة  على  1-يجب 
اتفاق حتكيم  �ضاأنه  يوجد يف  نزاع  اإليها 
اإذا  الدعوى  نظر  جواز  بعدم  حتكم  اأن 
دفع املدعى عليه بذلك قبل اأي طلب اأو 

دفاع يف الدعوى.
امل�ضار  ال��دع��وى  رف��ع  يحول  2-ل 
يف  البدء  دون  ال�ضابقة  الفقرة  يف  اإليها 
فيها،  ال�ضتمرار  اأو  التحكيم،  اإجراءات 

اأو اإ�صدار حكم التحكيم.

املادة الثانية ع�شرة:

مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )1( من 
مت  اإذا  النظام؛  هذا  من  )التا�صعة(  املادة 
النزاع  نظر  اأثناء  التحكيم  التفاق على 
اأمام املحكمة املخت�ضة، وجب عليها اأن 

تقرر اإحالة النزاع اإلى التحكيم.

الباب الثالث

هيئة التحكيم

املادة الثالثة ع�شرة:

حمكم  م��ن  التحكيم  هيئة  ت�ضكل 
العدد  يكون  اأن  على  اأك��رث،  اأو  واح��د 

فردياً واإل كان التحكيم باطاًل.

املادة الرابعة ع�شرة:

ي�صرتط يف املحكم ما ياأتي:
1-اأن يكون كامل الأهلية.

2-اأن يكون ح�صن ال�صرية وال�صلوك.
االأق��ل  على  حا�صًا  ي��ك��ون  3-اأن 
على �صهادة جامعية يف العلوم ال�رشعية 
التحكيم  هيئة  كانت  واإذا  النظامية،  اأو 
مكونة من اأكرث من حمكم فيكتفى توافر 

هذا ال�رشط يف رئي�صها.

املادة اخلام�شة ع�شرة:

على  الت��ف��اق  التحكيم  1-ل��ط��ريف 
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ما  اتبع  يتفقا  مل  فاإذا  املحكمني،  اختيار 
ياأتي:

اأ-اإذا كانت هيئة التحكيم م�ضكلة من 
املخت�ضة  املحكمة  تولت  واحد  حمكم 

اختياره.
م�ضكلة  التحكيم  هيئة  كانت  ب-اإذا 
ك��ل طرف  اخ��ت��ار  ث��الث��ة حمكمني  م��ن 
على  املحكمان  يتفق  ثم  عنه،  حمكماً 
اختيار املحكم الثالث، فاإذا مل يعني اأحد 
الطرفني حمكمه خال خم�صة ع�رش يوماً 
الطرف  من  بذلك  طلباً  لت�ضلمه  التالية 
الآخر، اأو اإذا مل يتفق املحكمان املعينان 
على اختيار املحكم الثالث خالل خم�ضة 
اآخرهما؛  لتاريخ تعيني  التالية  ع�رش يوماً 
بناًء  اختياره  املخت�ضة  املحكمة  تولت 
وذلك  التعجيل،  يهمه  من  طلب  على 
تاريخ  م��ن  ي��وم��اً  ع�رش  خم�صة  خ��ال 
الذي  للمحكم  ويكون  الطلب،  تقدمي 
ال��ذي  اأو  املعينان،  املحكمان  اخ��ت��اره 
هيئة  رئا�ضة  املخت�ضة  املحكمة  اختارته 
يف  االأح��ك��ام  ه��ذه  وت�رشي  التحكيم، 

اأكرث من  حالة ت�ضكيل هيئة التحكيم من 
ثالثة حمكمني.

على  التحكيم  طرفا  يتفق  مل  2-اإذا 
خالفها  اأو  املحكمني،  اختيار  اإج��راءات 
املحكمان  يتفق  مل  اأو  الطرفني،  اأح��د 
املعينان على اأمر مما يلزم اتفاقهما عليه، 
به  ُعهد  ما  اأداء  عن  الغري  تخلف  اإذا  اأو 
املحكمة  تولت  ال�����ض��اأن،  ه��ذا  يف  اإل��ي��ه 
يهمه  م��ن  طلب  على  املخت�ضة-بناًء 
بالعمل  اأو  بالإجراء،  التعجيل-القيام 
التفاق على  ين�ض يف  ما مل  املطلوب، 
اأو  الإج����راء  ه��ذا  لإمت���ام  اأخ���رى  كيفية 

العمل.
يف  املخت�ضة  املحكمة  3-ت��راع��ي 
املحكم الذي تختاره ال�رشوط التي ن�ص 
ال�رشوط  وتلك  الطرفني،  اتفاق  عليها 
التي يتطلبها هذا النظام، وتُ�ضدر قرارها 
من  يوماً  ثالثني  خالل  املحكم  باختيار 

تاريخ تقدمي الطلب.
4-مع عدم الإخالل باأحكام املادتني 
و)اخلم�ضني(  والأرب���ع���ني(  )التا�ضعة 
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املحكمة  ق��رار  يكون  النظام،  ه��ذا  من 
للفقرتني  وفقاً  املحكم  بتعيني  املخت�ضة 
للطعن  قابل  املادة غري  )1 و2( من هذه 
فيه ا�ضتقالًل باأي طريق من طرق الطعن.

املادة ال�شاد�شة ع�شرة:

1- يجب األ يكون للمحكم م�ضلحة 
وطوال  تعيينه  وعليه-منذ  النزاع،  يف 
اإجراءات التحكيم- اأن ي�رشح – كتابة 
التي  الظروف  بكل  التحكيم  لطريف   –
من �ضاأنها اأن تُثري �ضكوكاً لها ما ي�ضوغها 
قد  كان  اإذا  اإل  وا�ضتقالله،  حياده  حول 

�ضبق له اأن اأحاطهما علماً بها.
2-يكون املحكم ممنوعاً من النظر يف 
ذلك  يطلب  مل  و�ضماعها-ولو  الدعوى 
اأحد طريف التحكيم-يف احلالت نف�ضها 

التي مُينع فيها القا�صي.
اإذا قامت  اإل  3-ل يجوز رّد املحكم 
ظروف تثري �ضكوكاً جدية حول حياده اأو 
ا�ضتقالله، اأو اإذا مل يكن حائزاً ملوؤهالت 
ل  مبا  وذلك  التحكيم،  طرفا  عليها  اتفق 

ع�رشة(  )الرابعة  امل��ادة  يف  ورد  مبا  يخل 
من هذا النظام.

4-ل يجوز لأي من طريف التحكيم 
ا�صرتك  اأو  عينه  الذي  املحكم  رّد  طلب 
اأن  بعد  ات�ضحت  لأ�ضباب  اإل  تعيينه  يف 

مت تعيني هذا املحكم.

املادة ال�شابعة ع�شرة:

1-اإذا مل يكن هناك اتفاق بني طريف 
املحكم،  رّد  اإج��راءات  حول  التحكيم 
هيئة  اإل��ى  –كتابُة-  ال��رد  طلب  يقدم 
خالل  ال��رّد  اأ�ضباب  فيه  مبيناً  التحكيم 
الرّد  طلب  علم  تاريخ  من  اأي��ام  خم�صة 
امل�ضوغة  بالظروف  اأو  الهيئة،  بت�ضكيل 
املطلوب  املحكم  يتنح  مل  ف��اإذا  ل��ل��رّد، 
على  الآخ��ر  الطرف  يوافق  مل  اأو  رّده، 
اأيام من تاريخ  طلب الرّد خال خم�صة 
تقدميه؛ فعلى هيئة التحكيم اأن تبت فيه 
تاريخ  من  يوماً  ع�رش(  )خم�صة  خال 
رف�ض  حالة  يف  ال��رد  ولطالب  ت�ضلمه، 
املخت�ضة  املحكمة  اإلى  به  التقدم  طلبه 
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حكمها  ويكون  يوماً،  )ثالثني(  خالل 
يف ذلك غري قابل للطعن باأي طريق من 

طرق الطعن.
�ضبق  مم��ن  ال���رّد  طلب  ُيقبل  2-ل 
يف  نف�ضه  املحكم  ب��رّد  طلب  تقدمي  ل��ه 

التحكيم نف�ضه، لالأ�ضباب ذاتها.
3-يرتتب على تقدمي طلب الرّد اأمام 
هيئة التحكيم وقف اإجراءات التحكيم، 
هيئة  حكم  يف  الطعن  على  يرتتب  ول 
التحكيم ال�صادر برف�ص طلب الرد وقف 

اإجراءات التحكيم.
من  املحكم-�ضواء  برّد  ُحكم  4-اإذا 
هيئة التحكيم، اأم من املحكمة املخت�ضة 
عند نظر الطعن- ترتب على ذلك اعتبار 
ما يكون قد مت من اإجراءات التحكيم-مبا 

يف ذلك حكم التحكيم-كاأن مل يكن.

املادة الثامنة ع�شرة:

1-اإذا تعذر على املحكم اأداء مهمته، 
اأدائ��ه��ا  ع��ن  انقطع  اأو  يبا�رشها،  مل  اأو 
ل��ه يف  ت��اأخ��ري ل م�ضوغ  اإل��ى  ي���وؤدي  مب��ا 

اإجراءات التحكيم، ومل يتنّح، ومل يتفق 
طرفا التحكيم على عزله، جاز للمحكمة 
من  اأي  طلب  على  بناًء  عزله  املخت�ضة 
باأي  للطعن  قابل  غري  بقرار  الطرفني، 

طريق من طرق الطعن.
من  معيناً  امل��ح��ك��م  ي��ك��ن  مل  2-م���ا 
اإل  ُي��ع��زل  ل  ف��اإن��ه  املخت�ضة،  املحكمة 
اإخ��الل  دون  التحكيم،  ط��ريف  باتفاق 
املادة،  هذه  من   )1( الفقرة  يف  ورد  مبا 
وللمعزول املطالبة بالتعوي�ض اإن مل يكن 

العزل قد ح�ضل ب�ضبب منه.

املادة التا�شعة ع�شرة:

اأو  بوفاته،  املحكم  مهمة  انتهت  اإذا 
برّده، اأو عزله، اأو تنّحيه، اأو عجزه، اأو 
له  بديل  تعيني  وجب  اآخ��ر،  �ضبب  لأي 
طبقاً لالإجراءات التي اتبعت يف اختيار 

املحكم الذي انتهت مهمته.

املادة الع�شرون:

الدفوع  التحكيم يف  1-تف�ضل هيئة 
ذلك  يف  مبا  اخت�صا�صها  بعدم  املتعلقة 
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اتفاق  وجود  عدم  على  املبنّية  الدفوع 
اأو عدم  بطالنه،  اأو  �ضقوطه،  اأو  حتكيم، 

�ضموله ملو�ضوع النزاع.
بعدم  ال���دف���وع  اإب�����داء  2-ي��ج��ب 
اخت�صا�ص هيئة التحكيم وفقاً للمواعيد 
امل��ادة  من   )2( الفقرة  يف  اإليها  امل�ضار 

)الثالثني( من هذا النظام.
طريف  اأح���د  ق��ي��ام  على  ي��رتت��ب  ول 
التحكيم بتعيني حمكم اأو اال�صرتاك يف 
تعيينه �صقوط حقه يف تقدمي اأي من هذه 
اتفاق  �ضمول  بعدم  الدفع  اأما  الدفوع. 
من  الآخ���ر  ال��ط��رف  يثريه  مل��ا  التحكيم 
م�ضائل اأثناء النظر النزاع فيجب اإبداوؤه 
يف  ويجوز  فيه.  احلق  �ضقط  واإل  ف��وراً 
التحكيم  هيئة  تقبل  اأن  الأح��وال  جميع 
كان  التاأخري  اأن  راأت  اإذا  املتاأخر  الدفع 

ل�ضبب مقبول.
الدفوع  التحكيم يف  3-تف�ضل هيئة 
هذه  من   )1( الفقرة  يف  اإليها  امل�ضار 
ولها  املو�ضوع،  يف  الف�ضل  قبل  امل��ادة 
فيهما  لتف�ضل  املو�ضوع  اإلى  ت�ضمها  اأن 

معاً، فاإذا ق�ضت برف�ض الدفع فال يجوز 
بطالن  دعوى  رفع  بطريق  اإل  به  الطعن 
كلها  للخ�ضومة  املنهي  التحكيم  حكم 
وفقاً للمادة )الرابعة واخلم�ضني( من هذا 

النظام.

املادة احلادية والع�شرون:

اأحد  يف  ال��وارد  التحكيم  �رشط  يعد 
العقد  �رشوط  عن  م�صتقًا  اتفاقاً  العقود 
العقد  بطالن  على  يرتتب  ول  الأخرى. 
اأو  التحكيم-  �رشط  يت�صمن  ال��ذي   –
التحكيم  �رشط  بطان  اإنهائه  اأو  ف�صخه 
ال�رشط  ه��ذا  ك��ان  اإذا  يت�صمنه  ال���ذي 

�صحيحاً يف ذاته.

املادة الثانية والع�شرون:

1-للمحكمة املخت�ضة اأن تاأمر باتخاذ 
طلب  على  بناًء  حتفظية  اأو  موؤقتة  تدابري 
يف  ال��ب��دء  قبل  التحكيم  ط��ريف  اأح���د 
طلب  على  بناًء  اأو  التحكيم  اإج��راءات 
اإج����راءات  �ضري  اأث��ن��اء  التحكيم  هيئة 
تلك  عن  ال��رج��وع  ويجوز  التحكيم، 
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بالطريقة نف�ضها، ما مل يتفق  الإجراءات 
طرفا التحكيم على خالف ذلك.

بناًء  املخت�ضة  للمحكمة  يجوز   -2
بالإنابة  الأمر  التحكيم  هيئة  طلب  على 

الق�ضائية.
3-يجوز لهيئة التحكيم اأن تطلب من 
اإجراءات  على  م�ضاعدتها  املعنية  اجلهة 
التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة منا�ضباً 
�ضاهد،  مثل: دعوة  التحكيم  �ضري  حل�ضن 
اأو  م�ضتند،  باإح�ضار  الأمر  اأو  خبري،  اأو 
غري  اأو  عليه،  االط��اع  اأو  منه،  �صورة 
هيئة  بحق  الإخ����الل  ع��دم  م��ع  ذل���ك، 

التحكيم باإجراء ذلك ا�ضتقالًل.

املادة الثالثة والع�شرون:

التفاق  التحكيم  لطريف  1-يجوز 
التحكيم-بناًء  لهيئة  يكون  اأن  على 
منهما  اأيًّا  تاأمر  اأن  اأحدهما-  طلب  على 
باتخاذ ما تراه من تدابري موؤقتة اأو حتفظية 
التحكيم  النزاع. ولهيئة  تقت�ضيها طبيعة 
اأن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك 

التدابري تقدمي �ضمان مايل منا�ضب لتنفيذ 
هذا الإجراء.

االأمر  عليه  �صدر  من  تخلف  2-اإذا 
عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناًء على 
طلب الطرف الآخر اأن تاأذن لهذا الطرف 
لتنفيذه،  الالزمة  الإج��راءات  اتخاذ  يف 
وذلك دون اإخالل بحق الهيئة اأو الطرف 
املخت�ضة  اجلهة  يطلب من  اأن  الآخر يف 

تكليف من �صدر عليه االأمر بتنفيذه.

املادة الرابعة والع�شرون:

اإبرام  املحكم  اختيار  عند  1-يجب 
اأتعابه،  فيه  تو�ضح  معه  م�ضتقل  عقد 
وتودع ن�ضخة من العقد لدى اجلهة التي 

حتددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
طريف  ب��ني  الت��ف��اق  يتم  مل  2-اإذا 
اأتعاب  واملحكمني على حتديد  التحكيم 
املخت�ضة  املحكمة  فتحددها  املحكمني، 
بقرار  فيه  تف�ضل  اأن  عليها  يجب  التي 
طرق  من  طريق  ب��اأي  للطعن  قابل  غري 
من  املحكمني  تعيني  كان  واإذا  الطعن. 
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قبل املحكمة املخت�ضة وجب معه حتديد 
اأتعاب املحكمني.

الباب الرابع

اإجراءات التحكيم

املادة اخلام�شة والع�شرون:

على  الت��ف��اق  التحكيم  1-ل��ط��ريف 
التحكيم،  هيئة  تتبعها  التي  الإج��راءات 
هذه  اإخ�ضاع  يف  حقهما  ذل��ك  يف  مب��ا 
اأي  يف  النافذة  للقواعد  الإج����راءات 
حتكيم  م��رك��ز  اأو  ه��ي��ئ��ة،  اأو  منظمة، 
عدم  ب�رشط  خارجها،  اأو  اململكة  يف 

خمالفتها الأحكام ال�رشيعة االإ�صامية.
التفاق  ه��ذا  مثل  يوجد  مل  2-اإذا 
اأحكام  مراعاة  التحكيم-مع  لهيئة  كان 
هذا  واأح��ك��ام  االإ���ص��ام��ي��ة،  ال�رشيعة 
التحكيم  اإج��راءات  تختار  اأن  النظام- 

التي تراها منا�ضبة.

املادة ال�شاد�شة والع�شرون:

اليوم  من  التحكيم  اإج���راءات  تبداأ 

التحكيم  طريف  اأح��د  فيه  يت�ضلم  ال��ذي 
طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما مل 

يتفق طرفا التحكيم على غري ذلك.

املادة ال�شابعة والع�شرون:

ق��دم  ع��ل��ى  التحكيم  ط��رف��ا  ي��ع��ام��ل 
الفر�صة  منهما  لكل  وتهياأ  امل�����ص��اواة، 
اأو  دع���واه  لعر�ض  واملتكافئة  الكاملة 

دفاعه.

املادة الثامنة والع�شرون:

مكان  على  التفاق  التحكيم  لطريف 
التحكيم يف اململكة اأو خارجها، فاإذا مل 
يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان 
الدعوى،  ظروف  مراعاة  مع  التحكيم 
ومالءمة املكان لطرفيها، ول يخل ذلك 
يف  جتتمع  اأن  يف  التحكيم  هيئة  ب�ضلطة 
بني  للمداولة  منا�ضباً  ت��راه  مكان  اأي 
اأو  ال�ضهود،  اأقوال  ول�ضماع  اأع�ضائها، 
ملعاينة  اأو  ال��ن��زاع،  ط��ريف  اأو  اخل��رباء، 
حمل النزاع، اأو لفح�ض امل�ضتندات، اأو 

الطالع عليها.
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املادة التا�شعة والع�شرون:

العربية  باللغة  التحكيم  يجرى   -1
طرفا  يتفق  اأو  التحكيم  هيئة  تقرر  مل  ما 
اأخ��رى،  لغات  اأو  لغة  على  التحكيم 
على  القرار  اأو  االتفاق  حكم  وي�رشي 
املكتوبة،  وامل���ذك���رات  ال��ب��ي��ان��ات  لغة 
كل  على  وكذلك  ال�ضفهية،  واملرافعات 
ر�ضالة  اأو  التحكيم،  هيئة  تتخذه  ق��رار 
ين�ض  ما مل  ت�ضدره،  اأو حكم  توجهها، 
التحكيم  هيئة  ق��رار  اأو  الطرفني  اتفاق 

على غري ذلك.
2- لهيئة التحكيم اأن تقرر اأن يرافق 
كل الوثائق املكتوبة اأو بع�ضها التي تقدم 
يف الدعوى ترجمة اإلى اللغة اأو اللغات 
امل�ضتعملة يف التحكيم. ويف حالة تعدد 
هذه اللغات يجوز للهيئة ق�رش الرتجمة 

على بع�ضها.

املادة الثالثون:

1-ير�ضل املدعي خالل امليعاد املتفق 
هيئة  تعينه  الذي  اأو  الطرفني،  بني  عليه 

التحكيم اإلى املدعى عليه واإلى كل واحد 
بدعواه،  مكتوباً  بياناً  املحكمني؛  من 
وا�ضم  وعنوانه،  ا�ضمه،  على  ي�ضتمل 
لوقائع  و�رشح  وعنوانه،  عليه،  املدعى 
اأمر  واأ�ضانيده، وكل  الدعوى، وطلباته، 
اآخر يوجب اتفاق الطرفني ذكره يف هذا 

البيان.
امليعاد  خالل  عليه  املدعى  2-ير�ضل 
تعينه  الذي  اأو  الطرفني،  املتفق عليه بني 
هيئة التحكيم اإلى املدعي واإلى كل واحد 
من املحكمني؛ جواباً مكتوباً بدفاعه رداً 
اأن  وله  الدعوى.  بيان  يف  جاء  ما  على 
ي�ضمن جوابه اأي طلب مت�ضل مبو�ضوع 
منه  نا�ضئ  بحق  يتم�ضك  اأن  اأو  النزاع، 
ولو  ذل��ك  ول��ه  باملقا�صة،  الدفع  بق�صد 
اإذا  الإج���راءات  من  لحقة  مرحلة  يف 
ت�ضوغ  الظروف  اأن  التحكيم  هيئة  راأت 

التاأخري.
الطرفني  م��ن  واح��د  لكل  3-ي��ج��وز 
اأو بجوابه عليها  ببيان الدعوى  اأن يرفق 
من  ���ص��وراً  االأح���وال-  ح�صب  –على 
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الوثائق التي ي�ضتند اإليها، واأن ي�ضري اإلى 
الإثبات  واأدل��ة  بع�ضها،  اأو  الوثائق  كل 
التي يعتزم تقدميها. وال ُيخل هذا بحق 
كانت  مرحلة  اأي  يف  التحكيم  هيئة 
اأ�صول  تقدمي  طلب  يف  الدعوى  عليها 
اإليها  ي�ضتند  التي  الوثائق  اأو  امل�ضتندات 

اأي من طريف الدعوى، اأو �صور منها.

املادة احلادية والثالثون:

الطرفني  اأحد  يقدمه  مما  تر�صل �صورة 
اأو  م��ذك��رات  م��ن  التحكيم  هيئة  اإل���ى 
الطرف  اإلى  اأخرى  اأوراق  اأو  م�ضتندات 
من  ك��ل  اإل���ى  تر�ضل  وك��ذل��ك  الآخ����ر، 
الطرفني �صورة من كل ما يقدم اإلى الهيئة 
املذكورة من تقارير اخلرباء وامل�ضتندات 
تعتمد  اأن  ميكن  التي  االأدل��ة  من  وغريها 

عليها هيئة التحكيم يف اإ�صدار حكمها.

املادة الثانية والثالثون:

تعديل  التحكيم  ط���ريف  م��ن  ل��ك��ل 
ا�ضتكمالها  اأو  دفاعه-  اأوجه  طلباته-اأو 
تقرر  مل  ما  التحكيم،  اإج��راءات  خالل 

منعاً  ذل��ك  قبول  ع��دم  التحكيم  هيئة 
لتعطيل الف�ضل يف النزاع.

املادة الثالثة والثالثون:

جل�ضات  التحكيم  هيئة  تعقد   -1
مرافعة لتمكني كل من الطرفني من �رشح 
مو�ضوع الدعوى وعر�ض حججه واأدلته 
والوثائق  املذكرات  بتقدمي  الكتفاء  ولها 
املكتوبة، ما مل يتفق طرفا التحكيم على 

غري ذلك.
2-يجب اإبالغ طريف التحكيم على 
عناوينهم الثابتة لدى هيئة التحكيم مبوعد 
اأي جل�ضة مرافعة �ضفهية، وموعد النطق 
التحكيم  لهيئة  اجتماع  واأي  باحلكم، 
اأو  ال���ن���زاع،  حم��ل  معاينة  لأغ���را����ض 
اأو لفح�ض م�ضتندات،  اأخرى،  ممتلكات 

وذلك قبل النعقاد بوقت كاف.
خا�صة  التحكيم  هيئة  3-ت����دون 
يوقعه  حم�رش  يف  اجلل�صة  يف  ي��دور  ما 
من  واحل��ا���رشون  اخل���راء  اأو  ال�صهود 
هيئة  واأع�ضاء  وكالئهم،  اأو  الطرفني، 
التحكيم، وت�صلم �صورة منه اإلى كل من 
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الطرفني، ما مل يتفق طرفا التحكيم على 
غري ذلك.

املادة الرابعة والثالثون:

عذر  امل��دع��ي-دون  يقدم  مل  1-اإذا 
مقبول-بياناً مكتوباً بدعواه وفقاً للفقرة 
امل����ادة )ال��ث��الث��ني( م��ن ه��ذا  )1( م��ن 
النظام، وجب على هيئة التحكيم اإنهاء 
طرفا  يتفق  مل  ما  التحكيم،  اإج���راءات 

التحكيم على غري ذلك.
جواباً  عليه  املدعى  يقدم  مل  2-اإذا 
مكتوباً بدفاعه وفقاً للفقرة )2( من املادة 
)الثالثني( من هذا النظام، وجب على 
اإجراءات  يف  ال�ضتمرار  التحكيم  هيئة 
التحكيم ما مل يتفق طرفا التحكيم على 

غري ذلك.

املادة اخلام�شة والثالثون:

اأحد الطرفني عن ح�صور  اإذا تخلف 
عن  اأو  تبليغه-  –بعد  اجلل�ضات  اإحدى 
جاز  م�ضتندات  من  منه  طلب  ما  تقدمي 
اإجراءات  يف  ال�ضتمرار  التحكيم  لهيئة 

النزاع  يف  حكم  واإ���ص��دار  التحكيم، 
املوجودة  االإثبات  عنا�رش  اإلى  ا�صتناداً 

اأمامها.

املادة ال�شاد�شة والثالثون:

اأو  خبري  تعيني  التحكيم  لهيئة   -1
�ضفهي  اأو  مكتوب  تقرير  لتقدمي  اأك��رث، 
يثبت يف حم�رش اجلل�صة يف �صاأن م�صائل 
كاًل  به  وتبلغ  منها،  بقرار  حتددها  معينة 

من الطرفني ما مل يتفقا على غري ذلك.
يقدم  اأن  الطرفني  من  كل  2-على 
بالنزاع،  املتعلقة  املعلومات  اخلبري  اإلى 
يطلبه  ما  وفح�ص  معاينة  من  ميكنه  واأن 
من وثائق اأو �ضلع اأو اأموال اأخرى متعلقة 
كل  التحكيم يف  هيئة  وتف�ضل  بالنزاع. 
نزاع يقوم بني اخلبري واأحد الطرفني يف 
باأي  للطعن  قابل  غري  بقرار  ال�ضاأن  هذا 

طريق من طرق الطعن.
من  �صورة  التحكيم  هيئة  3-تر�صل 
تقرير اخلبري مبجرد اإيداعه لديها اإلى كل 
من الطرفني، مع اإتاحة الفر�صة له الإبداء 
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الط��الع  يف  احل��ق  ولكليهما  فيه.  راأي��ه 
اإليها اخلبري يف  على الوثائق التي ا�ضتند 
تقريره وفح�ضها. وي�ضدر اخلبري تقريره 
النهائي بعد الطالع على ما اأبداه طرفا 

التحكيم حوله.
تقرير  تقدمي  بعد  التحكيم  4-لهيئة 
بناًء  اأو  نف�ضها،  تلقاء  تقرر من  اأن  اخلبري 
عقد  التحكيم،  طريف  اأحد  طلب  على 
اإتاحة  مع  اخلبري،  اأق��وال  ل�ضماع  جل�ضة 
يف  ومناق�صته  ل�صماعه  للطرفني  الفر�صة 

�ضاأن ما ورد يف تقريره.

املادة ال�شابعة والثالثون:

اإذا عر�ضت خالل اإجراءات التحكيم 
التحكيم،  هيئة  ولية  عن  تخرج  م�ضاألة 
اأو طعن بالتزوير يف م�ضتند قدم لها، اأو 
اتخذت اإجراءات جنائية عن تزويره، اأو 
عن فعل جنائي اآخر، كان لهيئة التحكيم 
اإذا  النزاع  مو�ضوع  نظر  يف  ال�ضتمرار 
اأو  امل�ضاألة،  ه��ذه  يف  الف�ضل  اأن  راأت 
اجلنائي  الفعل  يف  اأو  امل�ضتند  تزوير  يف 

للف�ضل يف مو�ضوع  الآخر، لي�ض لزماً 
حتى  الإج��راءات  اأوقفت  واإل  النزاع، 
ال�ضاأن،  ه��ذا  يف  نهائي  حكم  ي�ضدر 
امليعاد  �رشيان  وقف  ذلك  على  ويرتتب 

املحدد الإ�صدار حكم التحكيم.

الباب اخلام�س

اإجراءات الف�شل يف الدعوى 

التحكيمية

املادة الثامنة والثالثون:

اأحكام  خمالفة  عدم  مراعاة  1-مع 
العام  وال��ن��ظ��ام  االإ���ص��ام��ي��ة  ال�رشيعة 
نظر  اأثناء  التحكيم  هيئة  على  باململكة، 

النزاع الآتي:
عليها  يتفق  التي  القواعد  اأ-تطبيق 
النزاع،  مو�ضوع  على  التحكيم  طرفا 
معينة  دولة  نظام  تطبيق  على  اتفقا  واإذا 
دون  فيه  املو�ضوعة  ال��ق��واع��د  اتبعت 
ما مل  القوانني،  بتنازع  اخلا�صة  القواعد 

يتفق على غري ذلك.
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ب-اإذا مل يتفق طرفا التحكيم على 
على  التطبيق  واجبة  النظامية  القواعد 
التحكيم  النزاع طبقت هيئة  مو�ضوع 
الذي  النظام  يف  املو�ضوعية  القواعد 
مبو�ضوع  ات�����ض��اًل  الأك����رث  اأن���ه  ت���رى 

النزاع.
التحكيم  هيئة  تراعي  اأن  ج-يجب 
عند الف�صل يف مو�صوع النزاع �رشوط 
العقد حمل النزاع، وتاأخذ يف العتبار 
املعاملة،  ن��وع  يف  اجل��اري��ة  الأع����راف 
والعادات املتبعة، وما جرى عليه التعامل 

بني الطرفني.
�رشاحة  التحكيم  طرفا  اتفق  2-اإذا 
بال�ضلح  التحكيم  هيئة  تفوي�ض  على 
جاز لها اأن حتكم به وفق مقت�ضى قواعد 

العدالة والإن�ضاف.

املادة التا�شعة والثالثون:

التحكيم  ه��ي��ئ��ة  ح��ك��م  1-ي�����ض��در 
امل�ضكلة من اأكرث من حمكم واحد باأغلبية 

اأع�صائها بعد مداولة �رشية.

التحكيم  هيئة  اآراء  ت�ضعبت  2-اإذا 
فلهيئة  الأغلبية  ح�ضول  ممكناً  يكن  ومل 
خالل  مرجح  حمكم  اختيار  التحكيم 
اإمكان  بعدم  ق��راره��ا  م��ن  ي��وم��اً   )15(
املحكمة  عينت  واإل  الأغلبية  ح�ضول 

املخت�ضة حمكماً مرجحاً.
يف  ال��ق��رارات  ت�ضدر  اأن  3-يجوز 
ال��ذي  املحكم  م��ن  الإج��رائ��ي��ة  امل�ضائل 
التحكيم  طرفا  �رشح  اإذا  الهيئة  يراأ�ص 
بذلك كتابة، اأو اأذن له جميع اأع�ضاء هيئة 
التحكيم ما مل يتفق طرفا التحكيم على 

غري ذلك.
مفو�ضة  التحكيم  هيئة  كانت  4-اإن 
به  احل��ك��م  ي�ضدر  اأن  وج��ب  بال�ضلح 

بالإجماع.
اأحكاماً  ت�ضدر  اأن  التحكيم  5-لهيئة 
وذلك  الطلبات،  من  جزء  يف  اأو  وقتية 
للخ�صومة  املنهي  احلكم  اإ���ص��دار  قبل 
كلها، ما مل يتفق طرفا التحكيم على غري 

ذلك.
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املادة الأربعون:

1-على هيئة التحكيم اإ�صدار احلكم 
امليعاد  خ��الل  كلها  للخ�ضومة  املنهي 
مل  فاإن  التحكيم،  طرفا  عليه  اتفق  الذي 
يكن هناك اتفاق وجب اأن ي�صدر احلكم 
بدء  تاريخ  من  �صهراً  ع�رش  اثني  خال 

اإجراءات التحكيم.
2-يجوز لهيئة التحكيم – يف جميع 
التحكيم  مدة  زي��ادة  تقرر  الأح���وال-اأن 
على األ تتجاوز هذه الزيادة �ضتة اأ�ضهر، 
ما مل يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد 

على ذلك.
3-اإذا مل ي�ضدر حكم التحكيم خالل 
ال�ضابقة،  الفقرة  يف  اإليه  امل�ضار  امليعاد 
يطلب  اأن  التحكيم  من طريف  لأي  جاز 
اأم��راً  ت�ضدر  اأن  املخت�ضة  املحكمة  من 
بتحديد مدة اإ�ضافية، اأو باإنهاء اإجراءات 
التحكيم، ولأي من الطرفني عندئذ رفع 

دعواه اإلى املحكمة املخت�ضة.
حمكم  من  ب��دًل  حمكم  عني  4-اإذا 
امليعاد  امتد  النظام،  هذا  لأحكام  وفقاً 

املحدد للحكم ثالثني يوماً.

املادة احلادية والأربعون:

1-تنتهي اإجراءات التحكيم ب�ضدور 
ب�ضدور  اأو  للخ�ضومة،  املنهي  احلكم 
قرار من هيئة التحكيم باإنهاء الإجراءات 

يف الأحوال الآتية:
اإنهاء  التحكيم على  اتفق طرفا  اأ-اإذا 

التحكيم.
خ�صومة  امل���دع���ي  ت���رك  ب-اإذا 
بناًء  التحكيم  تقرر هيئة  التحكيم، ما مل 
م�ضلحة  له  اأن  عليه  املدعى  طلب  على 
حتى  الإج����راءات  ا�ضتمرار  يف  جدية 

يح�ضم النزاع.
ج-اإذا راأت هيئة التحكيم لأي �ضبب 
اإج��راءات  ا�ضتمرار  ع��دم ج��دوى  اآخ��ر 

التحكيم اأو ا�ضتحالته.
د-���ص��دور اأم���ر ب��اإن��ه��اء اإج����راءات 
التحكيم وفقاً حلكم الفقرة )1( من املادة 

)الرابعة والثالثني( من هذا النظام.
التحكيم  اإج����راءات  تنتهي  2-ل 
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فقد  اأو  التحكيم،  ط��ريف  اأح��د  مب��وت 
يف  �صفة  ل��ه  م��ن  يتفق  مل  اأهليته-ما 
النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه-
للتحكيم  امل��ح��دد  امليعاد  ميتد  ول��ك��ن 
التحكيم  هيئة  تقرر  ما مل  يوماً،  ثالثني 
طرفا  يتفق  اأو  مماثلة،  مدة  امل��دة  متديد 

التحكيم على غري ذلك.
3-مع مراعاة اأحكام املواد )التا�ضعة 
)واحل��ادي��ة  )واخلم�ضني(  والأرب��ع��ني( 
تنتهي  ال��ن��ظ��ام،  ه��ذا  م��ن  واخلم�ضني( 
اإج��راءات  بانتهاء  التحكيم  هيئة  مهمة 

التحكيم.

املادة الثانية والأربعون:

كتابة  التحكيم  ح��ك��م  1-ي�����ض��در 
ويكون م�ضبباً، ويوقعه املحكمون، ويف 
اأكرث من  حالة ت�ضكيل هيئة التحكيم من 
اأغلبية  بتوقيعات  ُيكتفى  واحد  حمكم 
حم�رش  يف  يثبت  اأن  ب�رشط  املحكمني 

الق�ضية اأ�ضباب عدم توقيع الأقلية.
التحكيم  حكم  ي�ضتمل  اأن  2-يجب 

اإ�صداره،  ومكان  به  النطق  تاريخ  على 
واأ�ضماء  وعناوينهم،  اخل�ضوم،  واأ�ضماء 
وجن�ضياتهم،  وعناوينهم،  املحكمني، 
التحكيم،  اتفاق  وملخ�ص  و�صفاتهم، 
وم��ل��خ�����ض لأق�����وال وط��ل��ب��ات ط��ريف 
وم�ضتنداتهم،  ومرافعتهم،  التحكيم، 
وج��د-  –اإن  اخل���ربة  تقرير  وملخ�ض 
وم��ن��ط��وق احل���ك���م، وحت���دي���د اأت��ع��اب 
وكيفية  التحكيم،  ونفقات  املحكمني، 
مبا  اإخ��الل  دون  الطرفني.  بني  توزيعها 
ق�صت به املادة )الرابعة والع�رشون( من 

هذا النظام.

املادة الثالثة والأربعون:

من  كل  اإلى  التحكيم  هيئة  1-تُ�ضّلم 
من  االأ�صل  طبق  �صورة  التحكيم  طريف 
يوماً  ع�رش  التحكيم خال خم�صة  حكم 

من تاريخ �صدوره.
اأو  التحكيم  حكم  ن�رش  يجوز  2-ال 
التحكيم  ط��ريف  مبوافقة  اإل  منه  ج��زء 

كتابة.
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املادة الرابعة والأربعون:

تودع هيئة التحكيم اأ�صل احلكم، اأو 
بها  �صدر  التي  باللغة  منه  موقعة  �صورة 
لدى املحكمة املخت�ضة وذلك خالل املدة 
املن�صو�ص عليها يف الفقرة )1( من املادة 
)الثالثة والأربعون( من هذا النظام، مع 
من  عليها  م�ضدق  العربية  باللغة  ترجمة 
جهة معتمدة اإذا كان �صادراً بلغة اأجنبية.

املادة اخلام�شة والأربعون:

خ��الل  ال��ت��ح��ك��ي��م  ط��رف��ا  ات��ف��ق  اإذا 
تنهي  ت�ضوية  على  التحكيم  اإج���راءات 
النزاع، كان لهما اأن يطلبا اإثبات �رشوط 
التي  التحكيم،  هيئة  اأم���ام  الت�ضوية 
ت�ضدر  اأن  احلالة  هذه  يف  عليها  يجب 
وينهي  الت�صوية  �رشوط  يت�صمن  حكماً 
ما  احلكم  لهذا  وي��ك��ون  الإج�����راءات، 

لأحكام املحكمني من قوة عند التنفيذ.

املادة ال�شاد�شة والأربعون:

1-ي���ج���وز ل��ك��ل واح���د م��ن ط��ريف 
التحكيم  هيئة  من  يطلب  اأن  التحكيم 

خالل الثالثني يوماً التالية لت�ضلمه حكم 
من  منطوقة  يف  وقع  ما  تف�ضري  التحكيم 
التف�ضري  طالب  على  ويجب  غمو�ض. 
اإبالغ الطرف الآخر على عنوانه املو�ضح 
قبل  الطلب  بهذا  التحكيم  حكم  يف 

تقدميه لهيئة التحكيم.
خ��الل  ك��ت��اب��ُة  التف�ضري  2-ي�����ض��در 
طلب  تقدمي  لتاريخ  التالية  يوماً  الثاثني 

التف�ضري لهيئة التحكيم.
3-يعد احلكم ال�ضادر بالتف�ضري متمماً 
وت�رشي  يف�رشه  ال��ذي  التحكيم  حلكم 

عليه اأحكامه.

املادة ال�شابعة والأربعون:

ما  ت�ضحيح  التحكيم  هيئة  1-تتولى 
بحتة  مادية  اأخ��ط��اء  من  حكمها  يف  يقع 
ت�ضدره  بقرار  وذلك  حا�ضبيُة،  اأو  كتابيُة 
اأحد  بناُء على طلب  اأو  من تلقاء نف�ضها، 
اخل�ضوم. وجتري هيئة التحكيم الت�ضحيح 
يوماً  ع�رش  خم�صة  خال  مرافعة  غري  من 
الإيداع  اأو  احلكم،  �صدور  لتاريخ  التالية 
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طلب الت�ضحيح بح�ضب الأحوال.
من  كتابُة  الت�ضحيح  قرار  2-ي�ضدر 
هيئة التحكيم، ويبلغ اإلى طريف التحكيم 
تاريخ  م��ن  ي��وم��اً  ع�رش  خم�صة  خ��ال 
التحكيم  هيئة  جت��اوزت  واإذا  �صدوره، 
التم�ضك  ج��از  الت�ضحيح  يف  �ضلطتها 
ببطان هذا القرار بدعوى بطان ت�رشي 
)اخلم�ضني(،  امل��ادت��ني  اأح��ك��ام  عليها 

)واحلادية واخلم�ضني( من هذا النظام.

املادة الثامنة والأربعون:

1-يجوز لكل من طريف التحكيم ولو 
بعد انتهاء ميعاد التحكيم، اأن يطلب من 
هيئة التحكيم خالل الثالثني يوماً التالية 
حكم  اإ�صدار  التحكيم؛  حكم  لت�صلمه 
خالل  قدمته  طلبات  يف  اإ�ضايف  حتكيم 
التحكيم.  حكم  واأغفلها  الإج���راءات 
ويجب اإبالغ الطرف الآخر على عنوانه 
املو�ضح يف حكم التحكيم بهذا الطلب 

قبل تقدميه لهيئة التحكيم.
حكمها  التحكيم  هيئة  2-ت�����ض��در 

تقدمي  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��اً  �صتني  خ���ال 
الطلب، ويجوز لها مد هذا امليعاد ثالثني 

يوماً اأخرى اإذا راأت �رشورة لذلك.

الباب ال�شاد�س

بطالن حكم التحكيم

املادة التا�شعة والأربعون:

التي ت�ضدر  التحكيم  اأحكام  تقبل  ل 
طبقاً لأحكام هذا النظام الطعن فيها باأي 
طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى 
لالأحكام  وفقاً  التحكيم  حكم  بطالن 

املبينة يف هذا النظام.

املادة اخلم�شون:

حكم  ب��ط��الن  دع����وى  ت��ق��ب��ل  1-ل 
التحكيم اإل يف الأحوال الآتية:

اأو كان  اتفاق حتكيم  اأ-اإذا مل يوجد 
هذا التفاق باطاًل، اأو قاباًل لالإبطال، اأو 

�ضقط بانتهاء مدته.
ات��ف��اق  ط���ريف  اأح���د  ك���ان  ب-اإذا 
الأهلية،  فاقد  اإب��رام��ه  وق��ت  التحكيم 
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يحكم  ال��ذي  للنظام  وفقاً  ناق�ضها،  اأو 
اأهليته.

ط��ريف  اأح����د  ع��ل��ى  ت��ع��ذر  ج-اإذا 
ع��دم  ب�ضبب  دف��اع��ه  ت��ق��دمي  التحكيم 
اأو  حمكم  بتعيني  �صحيحاً  اإباغاً  اإباغه 
اآخر  اأو لأي �ضبب  التحكيم،  باإجراءات 

خارج عن اإرادته.
تطبيق  التحكيم  حكم  ا�ضتبعد  د-اإذا 
اأي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا 
مو�ضوع  على  تطبيقها  على  التحكيم 

النزاع.
اأو  التحكيم  هيئة  �ضكلت  ه�����-اإذا 
لهذا  عني املحكمون على وجه خمالف 

النظام، اأو لتفاق الطرفني.
يف  التحكيم  ح��ك��م  ف�ضل  و-اإذا 
التحكيم، ومع  اتفاق  ي�ضملها  م�ضائل ل 
احلكم  اأج���زاء  ف�ضل  اأم��ك��ن  اإذا  ذل��ك 
عن  للتحكيم  اخلا�صعة  بامل�صائل  اخلا�صة 
اأجزائه اخلا�صة بامل�صائل غري اخلا�صعة له، 
غري  الأج��زاء  على  اإل  البطالن  يقع  فال 

اخلا�ضعة للتحكيم وحدها.

ز-اإذا مل تراع هيئة التحكيم ال�رشوط 
نحو  على  احلكم  يف  توافرها  الواجب 
على  احلكم  ا�ضتند  اأو  م�ضمونه،  يف  اأّثر 

اإجراءات حتكيم باطلة اأّثرت فيه.
التي  املخت�ضة  املحكمة  2-تق�ضي 
نف�ضها  تلقاء  من  البطالن  دع��وى  تنظر 
ما  ت�ضمن  اإذا  التحكيم  حكم  ببطالن 
االإ�صامية  ال�رشيعة  اأح��ك��ام  يخالف 
اتفق  ما  اأو  اململكة،  يف  العام  والنظام 
اأن  وجدت  اإذا  اأو  التحكيم،  طرفا  عليه 
ل  التي  امل�ضائل  من  ال��ن��زاع  مو�ضوع 
يجوز التحكيم فيها مبوجب هذا النظام.
3-ل ينق�ضي اتفاق التحكيم ب�ضدور 
حكم  ببطالن  املخت�ضة  املحكمة  حكم 
قد  التحكيم  طرفا  يكن  مل  ما  التحكيم، 
ن�ص  حكم  �صدر  اأو  ذل��ك،  على  اتفقا 

على اإبطال اتفاق التحكيم.
4-تنظر املحكمة املخت�ضة يف دعوى 
البطالن يف احلالت امل�ضار اإليها يف هذه 
وقائع  فح�ض  لها  يكون  اأن  دون  امل��ادة، 

ومو�ضوع النزاع.
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املادة احلادية واخلم�شون:

التحكيم  حكم  بطالن  دع��وى  1-ترفع 
التالية  من اأي من طرفيه خالل ال�ضتني يوماً 
لتاريخ اإباغ ذلك الطرف باحلكم. وال يحول 
تنازل مدعي البطالن عن حقه يف رفعها قبل 

�صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى.
املخت�ضة  املحكمة  حكمت  2-اإذا 
بتاأييد حكم التحكيم وجب عليها اأن تاأمر 
غري  ذلك  يف  حكمها  ويكون  بتنفيذه، 
قابل للطعن باأي طريق من طرق الطعن. 
التحكيم،  حكم  ببطالن  حكمت  اإذا  اأما 
فيكون حكمها قاباًل للطعن خالل ثالثني 

يوماً من اليوم التايل للتبليغ.

الباب ال�شابع

حجية اأحكام املحكمني وتنفيذها

املادة الثانية واخلم�شون:

مع مراعاة االأحكام املن�صو�ص عليها 
التحكيم  حكم  يحوز  النظام،  هذا  يف 
الأمر  حجية  النظام  لهذا  طبقاً  ال�ضادر 

املقت�ضي به، ويكون واجب النفاذ.

املادة الثالثة واخلم�شون:

ت�ضدر املحكمة املخت�ضة اأو من تندبه، 
اأمراً بتنفيذ حكم املحكمني. ويقدم طلب 

تنفيذ احلكم مرافقاً له الآتي:
1-اأ�صل احلكم اأو �صورة م�صدقة منه.
2-�صورة طبق االأ�صل من اتفاق التحكيم.
اللغة  اإلى  التحكيم  حلكم  3-ترجمة 
معتمدة،  جهة  من  عليه  م�ضدق  العربية 

اإذا كان �صادراً بلغة اأخرى.
لدى  احلكم  اإي��داع  على  يدل  4-م��ا 
)الرابعة  للمادة  وفقاً  املخت�ضة  املحكمة 

والأربعني( من هذا النظام.

املادة الرابعة واخلم�شون:

البطالن  ل يرتتب على رفع دعوى 
التحكيم. ومع ذلك  تنفيذ حكم  وقف 
يجوز للمحكمة املخت�صة اأن تاأمر بوقف 
ذلك  البطالن  مدعي  طلب  اإذا  التنفيذ 
الطلب  وك��ان  ال��دع��وى،  �صحيفة  يف 
مبنياً على اأ�ضباب جدية. وعلى املحكمة 
املخت�صة الف�صل يف طلب وقف التنفيذ 
خال خم�صة ع�رش يوماً من تاريخ تقدمي 
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الطلب. واإذا اأمرت بوقف التنفيذ جاز 
لها اأن تاأمر بتقدمي كفالة اأو �ضمان مايل، 
وعليها اإذا اأمرت بوقف التنفيذ الف�صل 
وثمانني  مائة  البطالن خالل  يف دعوى 

يوماً من تاريخ �صدور هذا االأمر.

املادة اخلام�شة واخلم�شون:

حكم  تنفيذ  ط��ل��ب  ي��ق��ب��ل  ل   -1
رفع  ميعاد  انق�ضى  اإذا  اإل  التحكيم 

دعوى بطالن احلكم.
حكم  بتنفيذ  الأم����ر  ي��ج��وز  2-ل 
التحكيم وفقاً لهذا النظام اإل بعد التحقق 

من الآتي:
قرار  اأو  حكم  مع  يتعار�ض  ل  اأ-اأن��ه 
لها  هيئة  اأو  جلنة  اأو  حمكمة  من  �صادر 
يف  النزاع  مو�ضوع  يف  الف�ضل  ولي��ة 

اململكة العربية ال�ضعودية.
ب-اأنه ال يت�صمن ما يخالف اأحكام 
العام  وال��ن��ظ��ام  االإ���ص��ام��ي��ة  ال�رشيعة 
فيما  احلكم  جتزئة  اأمكن  واإذا  باململكة، 
بتنفيذ  الأمر  جاز  خمالفة،  من  يت�ضمنه 

اجلزء الباقي غري املخالف.

ج-اأنه قد اأبلغ للمحكوم عليه اإبالغاً 
�صحيحاً.

3-ل يجوز التظلم من الأمر ال�ضادر 
بتنفيذ حكم التحكيم، اأما الأمر ال�ضادر 
اإلى  منه  التظلم  فيجوز  التنفيذ  برف�ض 
من  يوماً  ثالثني  خالل  املخت�ضة  اجلهة 

تاريخ �صدوره.

الباب الثامن

اأحكام ختامية

املادة ال�شاد�شة واخلم�شون:

الالئحة  ال����وزراء  جمل�ض  ي�ضدر 
التنفيذية لهذا النظام.

املادة ال�شابعة واخلم�شون:

ي��ح��ل ه����ذا ال��ن��ظ��ام حم���ل ن��ظ��ام 
رقم  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  التحكيم، 

)م/46( وتاريخ 1403/7/12ه�.

املادة الثامنة واخلم�شون:

يعمل بهذا النظام بعد ثالثني يوماً من 
تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�صمية.


