
الالئحة التنفيذية 
لنظام التحكيم

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )541( 
وتاريخ 1438/8/26هـ

م بحث محكَّ



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

لوائح وأنظمة الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم

188

 

المادة األولى:

ألغ�راض تطبيق النظام والالئحة، تدل الكلامت والعبارات اآلتية عىل املعاين 
املوضحة أمام كل منها:

النظام: نظام التحكيم.
الالئحة: الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم.

المادة الثانية:

ألغ�راض تطبيق النظام والالئح�ة، يقصد باملحكمة املختصة املش�ار إليها يف 
النظ�ام والالئح�ة حمكمة االس�تئناف املختصة أصاًل بنظر الن�زاع، عدا احلاالت 
الواردة يف الفقرة )1( من املادة )التاسعة(، ويف املادة )الثانية عرشة(، وكذلك يف 

عجز الفقرة )3( من املادة )األربعني(، من النظام.
المادة الثالثة:

1 � مع مراعاة ما ورد يف النظام يف ش�أن اإلبالغات، يتحقق اإلبالغ بالوسائل 
اإللكرتونية.

2 � فيام مل يرد فيه نص خاص، يبدأ رسيان املدد الواردة يف النظام والالئحة يف 
الي�وم التايل لإلب�الغ ما مل يتفق طرفا التحكيم عىل غري ذلك، وإذا وافق آخر يوم 
يف امليعاد عطلة رسمية � يف حمل إقامة املبلغ أو يف مقر عمله � امتد امليعاد إىل أول 

يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من امليعاد.
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المادة الرابعة:

عىل الطرف الذي يطلب من املحكمة املختصة تعيني حمكم أن يرفق بطلبه صورة 
من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم.

المادة الخامسة:

1 � للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا ُطلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، 
وال يعد هذا إقرارًا منه بصحة األسباب التي استند إليها طالب الرد.

2 � ال يقبل طلب رد املحكم بعد قفل باب املرافعة.
المادة السادسة:

إذا انتهت مهمة املحكم يف احلاالت الواردة يف املادة )التاسعة عرشة( من النظام عدا حالة 
انتهاء مهمة املحكم برده، فتوقف إجراءات التحكيم إىل أن ُيعنينَّ حمكم بديل وفق النظام.

المادة السابعة:

1 � ت�ودع نس�خة م�ن العقد امل�رم مع املحكم � بحس�ب األح�وال � لدى مركز 
التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم.

2 � للمحكمة � عند حتديد أتعاب املحكمني � طلب نسخة من العقود املرمة مع 
املحكمني إن وجدت.

المادة الثامنة:

إذا مل يتف�ق طرف�ا التحكيم عىل اإلج�راءات التي تتبعها هيئ�ة التحكيم، وقامت 
اهليئ�ة باختي�ار إج�راءات التحكيم الت�ي تراها مناس�بة وفقًا حلكم الفق�رة )2( من 
املادة )اخلامس�ة والعرشين( من النظام، تعني عىل اهليئة إش�عار طرفا التحكيم بتلك 

اإلجراءات، وذلك قبل بدء العمل هبا بعرشة أيام عىل األقل.
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المادة التاسعة:

1 � ع�ىل طال�ب التحكيم تضمني طل�ب التحكيم � املنص�وص عليه يف املادة 
)السادسة والعرشين( من النظام � البيانات اآلتية:

أ � اس�مه، واس�م من يمثله � إن وجد � ومهنة كل منهام، وجنس�يته، وموطنه، 
وعنوانه، ووسائل االتصال.

ب � اسم طرف التحكيم اآلخر.
ج � بي�ان موج�ز بالعالق�ة التعاقدي�ة، واتفاق التحكي�م، وموض�وع النزاع، 

ووقائعه، والظروف التي أدت إىل تقديم طلب التحكيم.
د � خمترص يشمل طلبات طالب التحكيم.

ه� � اقرتاح بتعيني املحكم يف حالة عدم النص عىل تسمية هيئة التحكيم وكان 
املحك�م واح�دًا، أو إش�عار بتعيني املحكم املخت�ار من قبل طال�ب التحكيم إذا 

كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة أو أكثر.
2 � ال حيول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خالف يتعلق بمدى كفاية البيانات 

املضمنة بطلب التحكيم، وتتوىل اهليئة حسم ذلك اخلالف.
المادة العاشرة:

إذا كانت هيئة التحكيم ُمش�كلة من حمك�م واحد ومل يتفق طرفا التحكيم عىل 
اختي�اره، تول�ت املحكم�ة املختصة اختياره بن�اًء عىل طلب من هيم�ه التعجيل، 

وذلك خالل مخسة عرش يومًا من تاريخ تقديم الطلب إىل املحكمة املختصة.
المادة الحادية عشرة:

إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ اإلجراءات من اليوم الذي يتس�لم فيه آخر 
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طرف طلب التحكيم.
المادة الثانية عشرة:

1 � ع�ىل هيئ�ة التحكيم أن تبني يف قرارها املتعلق بتعيني اخلبري مهمته والتدابري العاجلة التي 
ي�ؤذن له يف اختاذه�ا، وامليعاد املحدد إليداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ الس�لفة الذي يودع 
حلساب مرصوفات اخلبري � عند االقتضاء � ، والطرف املكلف بإيداعها وامليعاد املحدد لذلك.
2 � يف ح�ال ختلف الطرف املكلف بإيداع مبلغ الس�لفة، ومل يبادر الطرف اآلخر 
بإيداع�ه، يعد اخلبري غري مل�زم بأداء مهمته، وهليئة التحكي�م امليض يف اإلجراءات، 
ولي�س للطرف املكلف أن يتمس�ك بالقرار الصادر بتعيني اخلب�ري إذا وجدت هيئة 

التحكيم أن ختلفه عن اإليداع كان بغري عذر مقبول.
3 � هليئة التحكيم أن تس�تبدل اخلبري أو تتخذ ما تراه مناس�بًا عند ختلفه عن إيداع 

تقريره يف امليعاد املحدد بغري عذر مقبول.
المادة الثالثة عشرة:

هليئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غري أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك 
بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف املطلوب إدخاله.

المادة الرابعة عشرة:

1 � ينطق رئيس هيئة التحكيم باحلكم بعد إقفال باب املرافعة.
2 � هليئة التحكيم فتح باب املرافعة بعد إقفاله وقبل النطق باحلكم، وذلك بقرار 

يبلغ ألطراف التحكيم.
المادة الخامسة عشرة:

ال ينق�يض اتف�اق التحكي�م بص�دور ق�رار من هيئ�ة التحكي�م بإهن�اء إجراءات 
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التحكيم، ما مل يتفق طرفاه عىل خالف ذلك.
المادة السادسة عشرة:

ت�ري عىل حكم التحكيم اإلضايف األحكام املنصوص عليها نظامًا يف ش�أن 
حكم التحكيم، عدا ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم اإلضايف.

المادة السابعة عشرة:

1 � يك�ون الطعن عىل احلكم الصادر ببطالن حكم التحكيم الوارد يف الفقرة 
)2( من املادة )احلادية واخلمسني( من النظام أمام املحكمة العليا.

2 � تك�ون اجله�ة املختص�ة املش�ار إليه�ا يف الفق�رة )3( م�ن املادة )اخلامس�ة 
واخلمسني( من النظام، هي املحكمة العليا.

المادة الثامنة عشرة:

1 � ال تقب�ل دع�وى البط�الن من مدعي�ه إذا تن�ازل عن حق�ه يف رفع دعوى 
البطالن بعد صدور حكم التحكيم.

2 � يقدم مدعي البطالن � مرافقًا لدعواه � اآليت:
أ � أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه.

ب � صورة طبق األصل من اتفاق التحكيم.
ج � ترمج�ة حلك�م التحكيم إىل اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان 

صادرًا بلغة أخرى.
المادة التاسعة عشرة:

تنرش هذه الالئحة يف اجلريدة الرسمية، ويعمل هبا من تاريخ نرشها.


