
 
 

   

 

 جدول رسوم املركز وأتعاب املحكمين باملركز السعودي للتحكيم التجاري 
 

 

 

 تعاب هيئة التحكيمأ الرسوم الدارية   * مبلغ املنازعة

 †هيئة التحكيم املشكلة من محكم واحدأتعاب  الرسوم النهائية سوم التسجيلر  لىإ من

1 200,000  5,000  5,000  14.4160% 

  200,000  من  املبلغ الزائد عن  %10.8544  +  28,832  200,000  من  املبلغ الزائد عن  3.7840%  +  5,000  5,000  400,000  200,001

  400,000  من  املبلغ الزائد عن  %6.1480  +  50,540.80  400,000  من  املبلغ الزائد عن  2.0240%  +  12,568  10,000  800,000  400,001

  800,000  من  املبلغ الزائد عن  %5.4696  +  75,132.80  800,000  من  املبلغ الزائد عن  1.6720%  +  20,664  10,000  2,000,000  800,001

  2,000,000  من  املبلغ الزائد عن  %3.2224  +  140,768  2,000,000  من  املبلغ الزائد عن  1.2080%  +  40,728  10,000  4,000,000  2,000,001

  4,000,000  من  املبلغ الزائد عن  %2.8832  +  205,216  4,000,000  من  املبلغ الزائد عن  0.7600%  +  64,888  10,000  8,000,000  4,000,001

  8,000,000  من  املبلغ الزائد عن  %1.1128  +  320,544  8,000,000  من  املبلغ الزائد عن  0.3680%  +  95,288  10,000  20,000,000  8,000,001

  20,000,000  من  املبلغ الزائد عن  %0.7280  +  454,080  20,000,000  من  املبلغ الزائد عن  0.2000%  +  139,448  10,000  40,000,000  20,000,001

  40,000,000  من  املبلغ الزائد عن  %0.1928  +  599,680  40,000,000  من  املبلغ الزائد عن  0.0800%  +  179,448  10,000  100,000,000  40,000,001

  100,000,000  من  املبلغ الزائد عن  %0.1824  +  715,360  100,000,000  من  املبلغ الزائد عن  0.0720%  +  227,448  10,000  200,000,000  100,000,001

  200,000,000  من  املبلغ الزائد عن  %0.1256  +  897,760  200,000,000  من  املبلغ الزائد عن  0.0080%  +  299,448  10,000  300,000,000  200,000,001

  300,000,000  من  املبلغ الزائد عن  %0.0920  +  1,023,360  300,000,000  من  املبلغ الزائد عن  0.0028%  +  307,448  10,000  400,000,000  300,000,001

  400,000,000  من  املبلغ الزائد عن  %0.0464  +  1,115,360  400,000,000  من  املبلغ الزائد عن  0.0028%  +  310,248  10,000  1,000,000,000  400,000,001

 1,000,000,000 من 

 فأكثر
  1,000,000,000  من  املبلغ الزائد عن  %0.0320  +  1,393,760  1,000,000,000  من  املبلغ الزائد عن  0.0028%  +  327,048  10,000 

 897,760 299,448  10,000  محددة القيمةير غ

                                                            
 املبالغ بالريال السعودييع مج *
 ستكون أتعاب هيئة التحكيم املشكلة من ثالثة محكمين ثالثة أضعاف أتعاب هيئة التحكيم املشكلة من محكم واحد. †


