
رسوم 
مرافق املركز

املركز السعودي للتحكيم التجاري
مبنى �لس الغرف السعودية - الدور الثامن

7982 طريق امللك فهد الفرعي - حي املؤمترات
الرياض 12711 - 4183

اململكة العربية السعودية
هاتف: 920003625 966+  



القاعة

5,000

3,500

10X11

9X6

9X5

8X4

3,500 احلياد
30 مقعد  

+ 3 غرف اجتماعات جانبية

الشكل 

ا�سعار تشمل :

نصف يوم (ر.س.)يوم كامل  (ر.س.)املساحة (م) املقاعد

2,500 16مقعدالنزاهة

13 مقعد

14 مقعد

3,0002,000 املسؤولية

3,0002,000 الشفافية

١.  عرض هوية اجلهة بالطريقة املناسبة عند مدخل القاعة
(Wi-Fi)  ٢.  إن¢نت مفتوح

٣. أنظمة صوتية (قاعة احلياد فقط)
٤.  شاشات عرض

5.  طباعة وتصوير حتى 100 ورقة A4 غ° ملون وحتى 50  ورقة A3 غ° ملون
٦.  ضيافة خدمة ذاتية (مياه معدنية، شاي، قهوة)

٧.  اس¢احة انتظار للرجال وأخرى للنساء 

خدمات أخرى :
-  تقنية االجتماع الصوتي (Teleconferencing) (500 ر.س.) 

-  تقنية االجتماع املرئي (Videoconferencing) (1000 ر.س.)
-  تسجيل صوتي (500 ر.س.) 

-  تسجيل فيديو (1,000ر.س.) 
-  اتصال دوÁ (حسب التعرفة الدولية)

-  ترجمة فورية (4,000 ر.س. لليوم)
-  تصوير فوتوغراÂ لغ° جلسات التحكيم  (1,500 ر.س.)

-   ضيافة خاصة VIP (90 ر.س. للشخص)

@ يضاف مبلغ ٥٠٠ ر.س. للحجز خارج ساعات العمل الرسمي.

احلجز:
١.  طلبات احلجز عن طريق املوقع اËلك¢وÊ للمركز

٢.  ال يعد احلجز مؤكًدا حتى تسلم بريد إلك¢وÊ بتأكيد احلجز
٣.  دفع كامل املبلغ Â مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ  تأكيد احلجز وقبل 

استخدام القاعة 
٤.  للمركز احلق Â إلغاء أي حجز Â حال عدم السداد Â  املدة احملددة

اخلصومات:
تخصص ثالث جلسات �انية للدعاوى التي يديرها املركز 

ثم تطبق الرسوم على اجللسات ا�خرى

اËلغاء:
يسمح باس¢داد 100% من مبلغ احلجز عند اËلغاء قبل 10 أيام 

و 50% عند اËلغاء قبل 5 أيام وبعد ذلك اليسمح باس¢جاع املبلغ

طرق الدفع:
-  شيك باسم "املركز السعودي للتحكيم التجاري"

 info@sadr.org Êلك¢وËال×يد ا Øحساب "املركز السعودي للتحكيم التجاري" ثم إرسال نسخة التحويل إ Øحتويل إ  -
  o  بنك البالد (حساب رقم 999120831670026)

(SA77 15000 999 120 83 167 0026) آيبان  o  

  (ALBISARI) سويفت كود  o  

info@sadr.org  لالستفسارات    sadr.org  للحجوزات


