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نشأة  املركز 
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امتــداًدا الهتمــام اململكــة العربيــة الســعودية بتطويــر البيئــة 
ــل  ــال لبدائ ــات األعم ــة قطاع ــعور بحاج ــة والش ــة والتجاري النظامي
ــاري  ــم التج ــعودي للتحكي ــز الس ــئ املرك ــات، أنش ــوية املنازع تس
بقــرار مجلــس الــوزراء ، ومقــره الرئيــس مدينــة الريــاض، ليتــوىل 
ــة  ــة ذات الصل ــة واملدني ــم يف املنازعــات التجاري ــا التحكي إدارة قضاي
ــا لديــه، باإلضافــة إىل  التــي يتفــق أطرافهــا عــى تســويتها تحكيميً

ــا.  ــا ودوليً ــم محليً ــال التحكي ــة يف مج ــل اململك تمثي



ملاذا  املركز 
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1. رسعة تسوية املنازعات ومرونة اإلجراءات
ــا  ــم مزاي ــن أه ــا م ــة إجراءاته ــة ومرون ــوية املنازع ــة يف تس الرسع
ــز  ــد املرك ــد أع ــك فق ــات، ولذل ــوية املنازع ــل تس ــم وبدائ التحكي
قواعــده وإجراءاتــه باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة باإلضافــة 
ــا  ــا وسلًس ــا واضًح ــاًرا منهجيً ــر إط ــة ليوف ــزات التقني إىل التجهي
ــى  ــوى وحت ــد الدع ــن قي ــراءات م ــر اإلج ــت يف س ــر الوق يخت
تســوية املنازعــة. كمــا اســتعان املركــز بأحــدث التقنيــات يف إدارة 

ــة. ــر الدولي ــى املعاي ــق ُدرب بأع ــا فري ــي يقدمه ــا الت القضاي

2. تشجيع االستثمارات
يعــد التحكيــم خيــاًرا مفضــًا لــدى كثــر مــن املســتثمرين، ولــذا 
عمــل املركــز عــى خلــق بيئــة نظاميــة آمنــة وجاذبــة لاســتثمار 
ــق  ــك بتحقي ــعودية، وذل ــة الس ــة العربي ــي يف اململك ــي واألجنب املح

ــد لجوئهــم إىل تســوية املنازعــات. احتياجــات املســتثمرين عن

3.  تأهيل الكفاءات وتوطني صناعة بدائل تسوية املنازعات
ــل  ــاالت بدائ ــة يف مج ــاءات الوطني ــل الكف ــز إىل تأهي ــدف املرك يه
ــة  ــة وإقام ــدورات التدريبي ــم ال ــك بتقدي ــات، وذل ــوية املنازع تس
ــال  ــذا املج ــن يف ه ــط املهتم ــاءات لرب ــة واللق ــات التوعوي الفعالي

ــن. ــن والدولي ــراء املحلي بالخ

4. الرسية والخصوصية
ــا  ــة إجراءاته ــا لرسي ــات بحمايته ــوية املنازع ــل تس ــز بدائ تتمي
ــلوك  ــر الس ــز ومعاي ــد املرك ــدت قواع ــد أّك ــا. وق وخصوصيته

ــك. ــى ذل ــي ع األخاق



جملس إدارة املركز
وكلــت مهمــة اإلرشاف عــى املركــز وتويل شــؤونه إىل مجلــس إدارة مســتقل 
ــزة، ذوي الخــرات املتنوعــة يف الرشيعــة  يضــم عــدًدا مــن الكفــاءات املمي
والقانــون والتحكيــم وقطاعــات األعمــال، مــع اشــراط أال يكــون أي منهــم 

شــاغًا لوظيفــة حكوميــة.
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فهد بن عبد الله القاسم
رئيس مجلس اإلدارة

زياد بن سمر خشـيم 
عضو

سلطان بن إبراهيم بن زاحم
عضو

سلمان بن عايض العمري
عضو

د. عبدالعزيز بن حمد الفهد 
عضو

د. عبدالله بن مرعي بن محفوظ
عضو

د. غسان بن عبدالرحمن الشبل
عضو

د. محمد بـن سعود العصيمي
عضو

نبيل بن عبدالعزيـز املنصور
عضو

يوسف بن حسن خاوي
عضو



خدمات املركز

خدمات املركز
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التحكيم 
ــم  ــا التحكي يقــدم املركــز خدمــات إدارة قضاي
التــي اتفــق األطــراف عــى تســويتها تحكيميـًـا 
يف إطــار املركــز، وذلــك عــن طريــق محّكمــن 
ــط  ــة تضب ــد إجرائي ــاع قواع ــن باتب محايدي
ســر عمــل التحكيــم مــن قيــد الدعــوى حتــى 

صــدور حكــم تحكيــم قابــل للتنفيــذ.

الوساطة
يقــدم املركــز خدمــات إدارة قضايــا الوســاطة 
ــا للمركــز،  ــق األطــراف عــى إحالته ــي اتف الت
محايديــن  وســطاء  طريــق  عــن  وذلــك 
يســهلون عــى األطــراف -وفــق إجــراءات 
مرنــة ومنخفضــة التكاليــف- الوصــول إىل 
ــزام إذا  ــوة اإلل ــب ق ــة تكتس ــوية رضائي تس

ــك. ــى ذل ــراف ع ــت األط اتفق

التدريب
يقــدم املركــز دورات تدريبيــة يف مجــال بدائــل 
تســوية املنازعــات، باإلضافــة إىل عقــد حلقــات 
نقــاش ولقــاءات توعويــة وذلــك بالرشاكــة مــع 
محامــن وخــراء، ورجــال أعمــال ومهتمــن يف 

هــذا املجــال. 



وثائق املركز:
ــدأ  ــه يب ــداد وثائق ــا إلع ــز منهًج ــع املرك اتب
باســتعراض التجــارب الدوليــة وتحديــد أفضلها 
ثــم دراســة األنظمــة واملمارســات املحليــة 
ــد  ــي، وبع ــاج املح ــة االحتي ــن تلبي ــق م للتحق
ــل  ــن قب ــدة م ــق املع ــودات الوثائ ــة مس صياغ
ــم  ــعودي للتحكي ــز الس ــل يف املرك ــق العم فري
ــدويل  ــات ال ــوية املنازع ــز تس ــاري ومرك التج
 ،)AAA-ICDR( ــة ــم األمريكي ــة التحكي بجمعي
تناقــش الوثائــق يف ورش عمــل تضــم محامــن 
وخــراء؛ تمهيــًدا لعرضهــا عــى مجلــس اإلدارة 

ــا. العتماده



قواعد التحكيم
ــر  ــة س ــم عملي ــة تنظ ــد إجرائي ــي قواع ه
إجــراءات التحكيــم مــن قيــد الدعــوى حتــى 
ــد  ــذ. وق ــل للتنفي ــم قاب ــم تحكي ــدار حك إص
أعــدت القواعــد بنــاء عــل قواعــد األونســيرال 
ــد  ــا، بع ــا دوليً ــرف به ــا واملع ــوق به املوث
ــات  ــل املمارس ــع أفض ــب م ــا لتتناس تعديله
الدوليــة يف التحكيــم املؤســي. وتضــم قواعــد 
ــف  ــا بتكالي ــا خاًص ــز ملحًق ــم املرك تحكي
ــم  ــوم التحكي ــم رس ــومه ينظ ــم ورس التحكي
وحســاب  املحكمــن  وأتعــاب  للمركــز 

ــا. ــة رده ــات وطريق املروف

قواعد  الوساطة
هــي قواعــد إجرائيــة تهــدف إىل خلــق إطــار 
مــرن ومنخفــض التكاليــف يســهل الوصــول 
إىل تســوية يتفــق عليهــا األطــراف عــن 
ــذه  ــم ه ــد. وتض ــيط محاي ــق إدارة وس طري
ــا خاًصــا بتكاليــف الوســاطة  القواعــد ملحًق
ــز  ــاطة للمرك ــوم الوس ــم رس ــومها ينظ ورس

ــه. ــيط ونفقات ــاب الوس وأتع

معايري السلوك األخالقي
ــن  ــة م ــر منظوم ــذه املعاي ــتعرض ه تس
ــب  ــي يج ــلوكية الت ــة والس ــد األخاقي القواع
ــراف  ــيط وأط ــم والوس ــا املحّك ــى به أن يتح
ــة فــإن هــذه  املنازعــة وممثلوهــم. ويف الجمل
ــد  ــة والقواع ــل األنظم ــل مح ــر ال تح املعاي
واالتفاقيــات بــل يُعمــل بهــا جنبـًـا إىل جنــب. 

الرشوط النموذجية لتسوية املنازعات
أعــد املركــز دليــاً اسرشــاديًا لصياغــة 
ــا  ــه م ــن في ــات ضّم ــوية املنازع رشوط تس
ينبغــي مراعاتــه عنــد إضافــة رشط التحكيــم 
ــا  ــك رشًح ــام وكذل ــكل ع ــاطة بش أو الوس
ــاطة  ــم والوس ــن رشوط التحكي ــًا ع مفص
النموذجيــة للمركــز الســعودي للتحكيــم 
التجــاري واالعتبــارات التــي يجــب مراعاتهــا. 
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الشركاء االسرتاتيجون
عقد املركز السعودي للتحكيم التجاري 

رشاكة مع املركز الدويل لتسوية املنازعات يف 
 ،)AAA-ICDR( جمعية التحكيم األمريكية

وقد شاركوا مع املركز باآلتي:

- إعداد قواعد التحكيم والوساطة.
- إعداد معاير السلوك األخاقي )املحكمون، 

   الوسطاء، األطراف وممثلوهم، املوظفون(
- تدريب اإلدارة التنفيذية وعقد لقاءات 

   واجتماعات مع جميع التنفيذين يف املركز الدويل   
   وجمعية التحكيم األمريكية.

- تدريب مستشاري القضايا عى رأس العمل يف   
   املركز الرئيس للجمعية يف مدينة نيويورك.
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 قوائم احملكمني



يقــدم املركــز خدماتــه يف قضايــا التحكيــم عــن طريــق قائمــة تضــم 
ــة  ــة جغرافي ــة بتغطي ــذه القائم ــز ه ــن. وتتمي ــن معتمدي محّكم
ــن  ــادة م ــة اإلف ــة إىل إتاح ــة، باإلضاف ــات متنوع ــعة وتخصص واس
قائمــة املحّكمــن لــدى املركــز الــدويل لتســوية املنازعــات يف جمعيــة 

.)AAA-ICDR( ــة ــم األمريكي التحكي

يمكن االنضمام إىل قائمة املركز عن طريق املوقع اإللكروني
 sadr.org
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املستفيدون
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يســعد املركــز بتقديــم خدماتــه ألي طــرف 
ــق  ــن طري ــه ع ــوية منازعات ــب يف تس يرغ
ــا  ــواء كان طرًف ــاطة س ــم أو الوس التحكي
محليًــا أو دوليًــا يف مختلــف القطاعــات. كما 
يقــدم املركــز خدماتــه للمهتمــن يف مجــال 
ــن  ــن محكم ــات م ــوية املنازع ــل تس بدائ
ووســطاء ومحامــن وممارســن وذلــك عــن 
ــاش  ــات النق ــد حلق ــب وعق ــق التدري طري

ــة. ــاءات الدوري واللق



رسوم  املركز

ــوع  ــغ املقط ــة املبل ــز طريق ــد املرك اعتم
)lump sum( يف احتســاب رســوم املركــز 
ــداد  ــد إع ــك بع ــن وذل ــاب املحكم وأتع
دراســة مقارنــة للمناهــج املتبعــة ملراكــز 
التحكيــم اإلقليميــة والدوليــة وذلــك ألنهــا 
أكثــر مناســبة وقبــواًل لعمــل املركــز، كما 
ــز  ــر مراك ــة يف أكث ــة املطبق ــا الطريق أنه
التحكيــم يف املنطقــة باإلضافــة إىل مراكــز 
 ،ICC( ــة ــارة الدولي ــة التج ــة كغرف دولي

باريــس(.
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1,000,000,0001,393,760 337,0484,181,280

10,000,000342,800 112,6481,028,400

500,00056,689 24,592170,067

100,000,000715,360 237,4482,146,080

1,000,00086,072 34,008258,217

ثالثة حمكمنياحملكم الواحدالرسوم اإلداريةمبلغ املنازعة

يوضــح الجــدول أمثلــة عــى رســوم املركــز  وأتعــاب املحكمــن بالريــال الســعودي. ولاطــاع عــى 
جــدول تفصيــي للرســوم واألتعــاب يمكــن مراجعــة قواعــد املركــز أو حاســبة الرســوم والتــي تتيــح 
ــي  ــز اإللكرون ــع املرك ــى موق ــات  ع ــن العم ــره م ــي وغ ــدوالر األمريك ــوم بال ــدول الرس ــك ج كذل

sadr.org



يقــع املركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري 
املقــر  ويحتــوي  الريــاض،  مدينــة  يف 
ــزة  ــاطة مجه ــم ووس ــات تحكي ــى قاع ع
لتســوية  الحديثــة  التقنيــة  بالوســائل 
ــرات  ــة، وكام ــة الرجم ــات كمنص املنازع
لاتصــال املرئــي. كمــا يقــدم املركــز 
ــاندة  ــات املس ــع خدم ــتفيدين جمي للمس

ــة. الازم

مقر املركز 
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خصائصاملساحة م2املقاعدالقاعة

قاعة الحياد

قاعة النزاهة

30 مقعًدا

16 مقعًدا

10 x 11

9 x 5

قاعة املسؤولية

قاعة الخصوصية

13 مقعًدا

14 مقعًدا

9 x 6

8 x 4

تسجيل صوتي ومرئي - جهاز عرض
اجتماع مرئي وصوتي. - إنرنت

غرفة ترجمة فورية - غرف لاجتماعات 
الجانبية

تسجيل صوتي ومرئي - جهاز عرض 
اجتماع مرئي وصوتي - إنرنت

بث مبارش

تسجيل صوتي ومرئي - جهاز عرض 
اجتماع مرئي وصوتي - إنرنت

تسجيل صوتي ومرئي - جهاز عرض 
إنرنت



املركز السعودي للتحكيم التجاري
الدور الثامن - مبنى جملس الغرف السعودية

7982 طريق امللك فهد الفرعي - حي املؤمترات
الرياض 12711-4183 اململكة العربية السعودية


