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مقدمة
املركز  يديرها  التي  الدعاوى  يف  التحكيم  إجراءات  ملراحل  مبسًطا  وصًفا  الدليل  هذا  يقدم 
السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد التحكيم لديه، بشكل يعني مستخدمي خدمات املركز 
عىل اإلحاطة باملراحل اإلجرائية املختلفة بما يكفل لهم الوضوح وإمكانية التوقع، ويساعدهم 
أقل وقت  يف  وإنهائها  قدًما،  اإلجراءات  دفع  التحكيم يف  املركز وهيئة  إدارة  مع  التعاون  عىل 
وبأقل كلفة ممكنني، وال يغني هذا الدليل عن الرجوع لقواعد إجراءات التحكيم باملركز التي 
التي تتنوع بتنوع  الفروض اإلجرائية  أكثر شموًال وتفصيًال تعالج مختلف  تضمنت أحكاًما 

الدعاوى وأطرافها وطبيعة الطلبات املقدمة فيها
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إجراءات التحكيم٦

لــدى املركــز منــوذج لطلــب التحكيــم يغطــي اجلوانــب الواجــب 
تضمينهــا  طلــب التحكيــم. وميكــن االطــالع علــى النموذج 

بزيــارة املوقــع ا�لكــ�و� للمركــز

٧ املركز السعودي للتحكيم التجاري

تقديم الطلب  وبدء اإلجراءات
سواء  التحكيم،  اتفاق  يتضمن  والذي  املدعي  من  التحكيم  طلب  بتسلم  التحكيم  إجراءات  تبدأ 
أكان يف صورة رشط تحكيم وارد يف أحد العقود، أم مشارطة تتضمن اتفاق األطراف عىل إحالة 
منازعتهم إىل املركز. ويجب تضمني طلب التحكيم املعلومات الواجب ذكرها يف املادة ٤ من قواعد 
املدعى عليه. كما يجب  إىل  التحكيم  إرسال نسخة من طلب  املدعي  املركز، وعىل  لدى  التحكيم 

استيفاء رسوم التسجيل املناسبة مع طلب التحكيم.

بعد تسلم الطلب يتواصل املسؤول اإلداري مع األطراف بإرسال خطاب بدء إجراءات التحكيم 
وإبالغهم بتسلم القضية، ويطلب من املدعى عليه تحرير رده عىل طلب التحكيم خالل ٣٠ يوًما 
من تاريخ بدء إجراءات التحكيم مع أحقيته يف رفع دعوى مضادة ويشرتط فيها مايشرتط يف 

طلب التحكيم.

املكاملة ا�دارية
اجلماعية وتعيني

احملكمني

  تقدمي الطلب
وبدء ا�جراءات

جلسة االستماع 
ا�ولية

تبادل
املذكرات

جلسات
االستماع

حكم
التحكيم

يتحمــل املدعــي رســوم التســجيل، وحتتســب علــى أســاس 
مبلــغ املنازعــة أو قيمتهــا وفق جدول (رســوم املركــز وأتعاب 

احملكمني)

خطــاب بــدء إجــراءات التحكيــم الــذي يرســله املركــز يتضمــن 
ــا،  ــرض منه ــة، والغ ــة ا�داري ــد املكامل ــن موع ــات ع معلوم

والقواعــد املنطبقــة، ومواعيــد الــرد علــى طلــب التحكيــم

تقدمي الطلب
وبدء اإلجراءات
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٩إجراءات التحكيم٨ املركز السعودي للتحكيم التجاري

املكاملة اإلدارية
اجلماعية وتعيني

احملكمني

املكاملة اإلدارية
بعد تحديد موعد املكاملة يف خطاب بدء إجراءات التحكيم، يجري املسؤول اإلداري مكاملة جماعية 

بني أطراف القضية لتنسيق األمور اإلدارية وذلك قبل تشكيل هيئة التحكيم.

يناقش املسؤول اإلداري مع  األطراف يف املكاملة اإلدارية إجراءات التحكيم مثل:
- اعتماد طريقة التواصل بني األطراف واملسؤول اإلداري.

- القواعد اإلجرائية املنطبقة عىل إجراءات التحكيم.
- عرض تسوية املنازعة عن طريق الوساطة.

- تحديد مكان التحكيم.
- تحديد عدد املحكمني.

- تحديد طريقة اختيار املحكمني.
- تحديد مؤهالت املحكمني املقرتحة من قبل األطراف.  

تعيني املحكمني
- بعد املكاملة اإلدارية، يساعد املسؤول اإلداري األطراف يف تعيني املحكم إذا لم يتفقوا عىل تعيينه 

أو عىل إجراءات تعيينه. 

- يف حال عدم االتفاق عىل تعيني املحكمني أو إجراءات تعيينهم، يرسل املسؤول اإلداري إىل كل 
اإلدارية،  املكاملة  يف  عليها  اتفق  التي  املؤهالت  عىل  بناء  املرشحني  بأسماء  موحدة  قائمة  طرف 
ويجب عىل كل طرف خالل ١٥ يوًما من تاريخ تسلمه للقائمة إعادتها للمسؤول اإلداري بعد 

ترتيب األسماء حسب األفضلية واستبعاد األسماء غري املقبولة.

- إذا لم يُعني املحكمون باتباع هذه اإلجراءات، جاز للمسؤول اإلداري ممارسة سلطته التقديرية 
يف تعيني املحكم دون تقديم قوائم إضافية.
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١١إجراءات التحكيم١٠ املركز السعودي للتحكيم التجاري

جلسة
االستماع األولية

جلسة االستماع األولية
- هي اجتماع إداري تديره هيئة التحكيم وهو أول تواصل بني هيئة التحكيم واألطراف ملناقشة 

القضية. وغالبًا ما يكون هذا االجتماع عن طريق مكاملة جماعية بني هيئة التحكيم واألطراف.

- تحدد هيئة التحكيم واألطراف يف جلسة االستماع األولية مواعيد تبادل املستندات واملذكرات 
وطريقة ذلك واملدد املحددة للردود عليها، ومواعيد جلسات االستماع. 

العام  اإلطار  يرسم  اإلجرائية)  (التعليمات  يسمى  محًرضا  األولية  االستماع  جلسة  عن  ينتج   -
إلجراءات التحكيم عىل الوجه املبني يف الفقرة السابقة. 

املكاملة ا�دارية
اجلماعية وتعيني

احملكمني

  تقدمي الطلب
وبدء ا�جراءات
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تبادل
املذكرات

جلسات
االستماع

حكم
التحكيم

يجــب دفــع الرســوم النهائيــة وأتعــاب هيئــة التحكيــم قبــل 
ا³وليــة. االســتماع  جلســة 



١١ املركز السعودي للتحكيم التجاري
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وطريقة ذلك واملدد املحددة للردود عليها، ومواعيد جلسات االستماع. 

العام  اإلطار  يرسم  اإلجرائية)  (التعليمات  يسمى  محًرضا  األولية  االستماع  جلسة  عن  ينتج   -
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يجــب دفــع الرســوم النهائيــة وأتعــاب هيئــة التحكيــم قبــل 
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١٣إجراءات التحكيم١٢ املركز السعودي للتحكيم التجاري

 تبادل
املذكرات

تبادل املذكرات 
- يتبادل األطراف املذكرات واملستندات بناء عىل املواعيد املحددة مسبًقا يف التعليمات اإلجرائية.

- يف نهاية هذه املرحلة، يكون األطراف قد أكملوا تقديم ما لديهم من مذكرات ومستندات، وسلموا 
القائمة النهائية للشهود، حال الحاجة إىل ذلك.

املكاملة ا�دارية
اجلماعية وتعيني

احملكمني

جلسة االستماع
 ا�ولية

  تقدمي الطلب
وبدء ا�جراءات

تبادل املذكرات 

جلسات
االستماع

حكم
التحكيم

الشــهود  بأســماء  التحكيــم  هيئــة  تزويــد  ا³طــراف  علــى 
وعناوينهــم ومــا يتعلــق بأداء الشــهادة قبــل ١٥ يوًما مــن تاريخ 

جلســة االســتماع



١٣ املركز السعودي للتحكيم التجاري

 تبادل
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تبادل املذكرات 
- يتبادل األطراف املذكرات واملستندات بناء عىل املواعيد املحددة مسبًقا يف التعليمات اإلجرائية.

- يف نهاية هذه املرحلة، يكون األطراف قد أكملوا تقديم ما لديهم من مذكرات ومستندات، وسلموا 
القائمة النهائية للشهود، حال الحاجة إىل ذلك.
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اجلماعية وتعيني

احملكمني

جلسة االستماع
 ا�ولية
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حكم
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الشــهود  بأســماء  التحكيــم  هيئــة  تزويــد  ا³طــراف  علــى 
وعناوينهــم ومــا يتعلــق بأداء الشــهادة قبــل ١٥ يوًما مــن تاريخ 

جلســة االســتماع



إجراءات التحكيم١٤

يجــوز لهيئــة التحكيــم إذا رأت ضــرورة لذلــك بســبب وجــود ظــروف اســتثنائية، أن تقــرر مببــادرة 
منهــا أو بنــاء علــى طلــب أحــد ا³طــراف، إعــادة فتــح جلســات االســتماع  أي وقــت قبــل صــدور 

حكــم التحكيــم.

لهيئــة التحكيــم أن تعــني خبــÉًا مســتقًلا أو أكــÈ لتقــدمي تقريــر كتابــي بشــأن مســائل معينــة 
حتددهــا الهيئــة، وتتــاح لÍطــراف الفرصــة �بــداء رأيهــم  التقريــر وفحــص أي وثيقــة 
  Éــ ــتجواب اخلب ــة الس ــراف فرص ــة ا³ط ــح الهيئ ــره. ومتن ــÉ  تقري ــا اخلب ــتند إليه اس

جلســة االســتماع.

١٥ املركز السعودي للتحكيم التجاري

جلسة
االستماع

جلسة االستماع
مذكرات  من  قدموا  ما  حول  شفهيًا  التحكيم  هيئة  أمام  االستماع  جلسة  يف  األطراف  يرتافع   -

ومستندات وشهود.

- تختم هيئة التحكيم جلسة االستماع متى ما تحقق لديها أن كل طرف حصل عىل فرصة كافية 
لتقديم املذكرات والحجج.

اختتام جلسات االستماع
- لهيئة التحكيم أن تستفرس من األطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها، أو شهود 
آخرون لسماعهم، أو أقوال أخرى لإلدالء بها. فإذا لم يكن لديهم يشء من ذلك أو اقتنعت الهيئة 

باكتمال ملف الدعوى، جاز لها أن تعلن اختتام جلسات االستماع.

- ال يجوز تقديم املزيد من املذكرات، أو تقديم املزيد من األدلة بعد اختتام جلسات االستماع.

املكاملة ا�دارية
اجلماعية وتعيني

احملكمني

جلسة االستماع
 ا�ولية

تبادل املذكرات   تقدمي الطلب
وبدء ا�جراءات

جلسات
االستماع

حكم
التحكيم

علــى  ا³طــراف  يتفــق   Ò مــا  مغلقــة  االســتماع  جلســات 
خــالف ذلــك.

 حــال قّصــر أحــد ا³طــراف عــن تقــدمي الــرد علــى الدعــوى أو تخلــف عــن حضــور جلســة االســتماع 
بعــد إبالغــه دون إبــداء عــذر مقبــول جــاز لهيئــة التحكيــم االســتمرار  إجــراءات التحكيــم. وإذا دعــت 
الهيئــة أحــد ا³طــراف لتقــدمي أدلــة، أو اتخــاذ إجــراءات حســب القواعــد وقّصــر  ذلــك دون عــذر 

ــة املوجــودة أمامهــا. ــاء علــى ا³دّل ــم بن مقبــول جــاز إصــدار حكــم التحكي



إجراءات التحكيم١٤
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إجراءات التحكيم١٦

عــادة يقــوم ا³طــراف باالمتثــال بتنفيــذ أحــكام التحكيــم، و حــال عــدم االمتثــال، 
فينفــذ حكــم التحكيــم عــن طريــق احملاكــم اخملتصــة.

١٧ املركز السعودي للتحكيم التجاري

حكم
 التحكيم

حكم التحكيم
- تصدر هيئة التحكيم حكم التحكيم كتابة ومسببًا مطبقة قواعد القانون املوضوعي الذي اتفق 
عليه األطراف، بعد بذل العناية املهنية الالزمة يف املداولة والصياغة. ويكون حكم التحكيم موقًعا 
الذي أصدر فيه ومكان  التاريخ  األطراف، ويذكر  املحكمني ويجاب فيه عىل جميع طلبات  من 

التحكيم.

- يصدر حكم التحكيم خالل مدة ال تتجاوز ٦٠ يوًما من تاريخ اختتام الجلسات. 
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ــوية  ــت التس ــا أن تثب ــاز له ــح، ج ــوية بالصل ــم التس ــة التحكي ــن هيئ ــراف م ــع ا³ط ــب جمي إذا طل
ــة بتســبيب هــذا احلكــم  ــزم الهيئ ــم علــى االتفــاق، وال تلت ــم قائ بإدراجهــا  صيغــة حكــم حتكي

التحكيمــي.
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