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(ال�شهادة الإحرتافية)

تنبثق �إ�سرتاتيجية التدريب يف املركز من ر�ؤية منهجية ترى يف ا�ستثمار طاقات جيل من
الكوادر اخلليجية اجلامعية يف �إعداده وت�أهيله وزيادة معرفته و�إعطاءه جرعة علمية وتدريبية
عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته و�أنواعه والتطور يف الفكر القانوين التحكيمي ،للقيام
مب�سئولية ف�ض املنازعات التجارية واملالية والإ�ستثمارية بوا�سطة التحكيم للم�ساهمة يف رفع
كثري من الأعباء عن الق�ضاء العادي.
وتقوم هذه الر�ؤية على مبد�أ الت�شجيع وامل�شاركة الإيجابية الهادفة �إىل �إ�ستنها�ض فكر ال�س�ؤال
الفردي �أو اجلماعي لتنوير العقل ،وحتفيز الذات يف البحث والدرا�سة والإجتهاد ،وتقبل الآراء
ووجهات النظر على �إختالفها من خالل التمازج بني الفكر النظري والتطبيق العملي ،و�إثراء
اخلربات الأكادميية والعملية.
مفاهيم ومعايري هذه ال�شهادة الإحرتافية مت تكري�سهما يف برنامج ت�أهيل و�إعداد املحكمني
 ،2016من حيث �صياغة املادة العلمية املتناغمة مع ت�شريعات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية وقواعد الأون�سيرتال وقانونها النموذجي و�إتفاقية نيويورك ب�ش�أن الإعرتاف بقرارات
التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام .1958
وقد �أعد املادة العلمية امل�ست�شار الدكتور جمدي �إبراهيم قا�سم رئي�س حمكمة الإ�ستئناف
بالقاهرة كبري م�ست�شاري املركز ،والذي يتوىل الإ�شراف العلمي العام على تنفيذ هذا الربنامج.
�أوقات �إنعقاد مراحل الربنامج:

الفرتة امل�سائية �أربعة �أيام من ال�ساعة � 17:00إىل 21:00

تق�سيم �ساعات التدريب :
17:00
19:00
20:30
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�إىل
�إىل
�إىل

19:00
20:30
21:00

(اجلانب النظري)
(اجلانب العملي  -ور�شة عمل)
(التقييم من خالل الإجابة على بع�ض الأ�سئلة)

املرحلة الت�أهيلية :التحكيم وطبيعته القانونية
»» احللول البديلة لف�ض املنازعات بغري الطريق الق�ضائي.
»» مفهوم التحكيم� ،أنواعه ،مميزاته ،طبيعته.
»» دور االرادة يف التحكيم( .ثالوث االرادة يف التحكيم).
»» التحكيم والق�ضاء – املحكم والقا�ضي.
»» املركز القانوين للمحكم ،واحلقوق والواجبات.
»» الدور امل�ساند للق�ضاء( .قبل بدء التحكيم� ،أثناء اجراءات التحكيم ،بعد انتهاء التحكيم).
»» مفهوم املحكمة املخت�صة �أ�صال بنظر النزاع.
»» �أهم املراكز والهيئات الدولية املعنية بالتحكيم.

املرحلة الأولـ ــى� :إتفاق التحكيم و�ضوابط �صياغته
□ □التعريف باتفاق التحكيم.
□ □اتفاق التحكيم وفقا التفاقية نيويورك  958 1املادة ( )2منها.
□ □اتفاق التحكيم يف القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل  1985املادة ( )7منه.
□ □اتفاق التحكيم يف ت�شريعات دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست مع نظرة مقارنة.
»» �صور اتفاق التحكيم
□ □اتفاق التحكيم يف �صورة ال�شرط.
□ □اتفاق التحكيم يف �صورة امل�شارطة.
□ □اتفاق التحكيم يف �صورة االحالة �أو اال�شارة� ،أي اتفاق التحكيم مبوجب وثائق �أخرى( .يعترب اتفاقا على
التحكيم كل �إحالة ترد يف العقد �إىل وثيقة تت�ضمن �شروط حتكيم �إذا كانت الإحالة وا�ضحة يف اعتبار هذا
ال�شرط جزءا من العقد).
□ □تطبيق ذلك على كل من اتفاقية نيويورك والقانون النموذجي.
»» ممن ي�صح االتفاق على التحكيم؟
□ □ممن له �أهلية الت�صرف يف احلق حمل النزاع.
□ □حالة ال�شخ�ص الطبيعي.
□ □حالة ال�شخ�ص االعتباري  -ممثله الذى ميلك الت�صرف يف حقوقـه.
□ □حتديد من ميلك الت�صرف يف حقوق ال�شخ�ص املعنوي يف حالة اجلمعيات وحالة امل�ؤ�س�سات وحالة ال�شركات
بح�سب نوع ال�شركة.
□ □التحديد وفقاً للقانون واجب التطبيق (القانون التجاري �أو قانون ال�شركات)� ،أهمية النظام اال�سا�سي وعقد
الت�أ�سي�س يف هذا ال�صدد.
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»» �ضوابط اتفاق التحكيم و�شروط �صحته
□ □ال يجوز التحكيم يف امل�سائل التي ال يجوز فيها ال�صلح.
□ □ال�شرط ال�شكلي اخلا�ص(الكتابة).
□ □الكتابة بني �شرط االثبات و�شرط االنعقاد.
□ □ا�شرتاط الكتابة يف اتفاق التحكيم حتى وان كان العقد اال�صلي غري مكتوب.
□ □�شرط الكتابة بني اتفاقية نيويورك  958 1وبني القانون النموذجي �أي املادة ال�سابعة منه يف �صيغتها
الأ�صلية �سنة  1985ويف �صيغتها املنقحة �سنة  2006وخا�صة اخليار الثاين.
□ □ال�شرط املو�ضوعي اخلا�ص (حتديد امل�سائل التي ي�شملها التحكيم).
□ □ال�شرط املو�ضوعي يف حال تفوي�ض املحكم بال�صلح.
□ □جزاء تخلف �شرط من �شروط �صحة اتفاق التحكيم.
»» �آثار اتفاق التحكيم ال�صحيح
□ □االثر ال�سلبي بتعليق اخت�صا�ص الق�ضاء ،املادة( )2/3من �إتفاقية نيويورك.
□ □الأثر االيجابي بعقد اخت�صا�ص التحكيم.
□ □�آثار اتفاق التحكيم يف كل من اتفاقية نيويورك والقانون النموذجي.
□ □الأثر اخلا�ص التفاق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم لدى مركز التحكيم اخلليجي.
□ □طبيعة الدفع �أمام الق�ضاء بوجود اتفاق التحكيم (بني عدم االخت�صا�ص وعدم القبول).
□ □الوقت املقرر لإبداء هذا الدفع.
»» مبد�أ ا�ستقاللية �شرط التحكيم
□ □مفهوم املبد�أ.
□ □�آثار املبد�أ.
□ □دور الق�ضاء يف ت�أكيد هذا املبد�أ  -حكم النق�ض الفرن�سي يف ق�ضية .GOSSET
□ □ال�سند الت�شريعي والق�ضائي والفقهي لهذا املبد�أ.
□ □اعمال مبد�أ ا�ستقالل �شرط التحكيم ي�سمح يف التحكيم الدوىل ب�أن يخ�ضع العقد الأ�صلي لقانون و�شرط
التحكيم لقانون �آخر.
»» اجلانب العملي :
□ □ور�شة عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم (�صياغة �شرط التحكيم � -صياغة م�شارطة التحكيم).
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املرحلة الثانية :اجراءات وادارة دعوى التحكيم
»» بدء �إجراءات التحكيم
□ □الفارق بني بدء اجراءات التحكيم وبدء اجراءات نظر دعوى التحكيم.
□ □االجراءات ال�سابقة على دعوى التحكيم.
□ □طلب التحكيم ،اعداد و�صياغة الطلب ،تقدمي الطلب ،الرد على الطلب ،الدعوى املتقابلة.
□ □حالة التحكيم احلر ،حالة التحكيم امل�ؤ�س�سي.
»» ت�شكيل هيئة التحكيم بني التحكيم احلر والتحكيم امل�ؤ�س�سي
□ □حالة املحكم الفرد ،حالة تعدد املحكمني و�شرط الوترية.
□ □ال�شروط الواجب توافرها يف املحكم.
□ □قبول املهمة والتقرير باحليدة واال�ستقالل� ،ضرورة االف�صاح.
□ □تخلي املحكم عن نظر التحكيم بني التنحي والعزل واالقالة والرد.
□ □حالة ا�ستبدال املحكم.
□ □و�ضع �أمانة ال�سر.
»» بدء اجراءات دعوى التحكيم وتداولها �أمام هيئة التحكيم
□ □حتديد نطاق خ�صومة التحكيم ،النطاق ال�شخ�صي و النطاق املو�ضوعي للخ�صومة (ن�سبية �آثار اتفاق التحكيم).
□ □متثيل الأطراف والوكالة اخلا�صة يف التحكيم (التوكيل اخلا�ص والتفوي�ض اخلا�ص من مكتب املحاماة اىل
�أحد املحامني).
□ □القواعد االجرائية االتفاقية والالئحية والقانونية التي يلتزم بها املحكم (اختالف املحكم عن القا�ضي يف
هذا ال�صدد).
□ □حتديد القانون الواجب التطبيق على مو�ضوع النزاع.
□ □االجتماع التمهيدي وجل�سات املرافعة.
□ □ال�ضمانات اال�سا�سية التقا�ضي (ا�ستقالل القا�ضي و حياده ،احرتام حقوق الدفاع واملواجهة بني اخل�صوم،
املجابهة بالدليل وطرحه بني االطراف).
□ □القواعد العامة و�إجراءات الإثبات والتدابري الوقتية التحفظية.
□ □اكتمال االجراءات حتى حجز الدعوى للحكم واقفال باب املرافعة ،اعادة فتح باب املرافعة والعودة �إىل تداول
الدعوى.
□ □كيفية تعامل هيئة التحكيم مع الدفع بعدم القبول لبدء اجراءات التحكيم قبل الأوان؟
□ □عدم اكتمال �سري الدعوى وانهاء االجراءات (الت�سوية الودية للنزاع ،انتهاء مدة التحكيم).
»» وثيقة ال�شروط املرجعية للتحكيم
□ □نظرة عامة على هذه الوثيقة (الن�ش�أة وال�سند القانوين).
□ □اختالفها عن اتفاق التحكيم يف �صوره الثالثة (ال�شرط وامل�شارطة واالحالة).
□ □�أطراف الوثيقة وبياناتها الأ�سا�سية.
□ □حاالت رف�ض التوقيع على الوثيقة (اال�شكاليات واحللول).
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»» عوار�ض خ�صومة التحكيم
□ □انقطاع اخل�صومة.
□ □وقف اخل�صومة ،الوقف القانوين ،الوقف االتفاقي.
»» اجلانب العملي:
□ □ور�شة عمل حول اجراءات دعوى التحكيم يتم فيها عر�ض ملف منازعة حتكيمية واقعية (اعداد طلب
التحكيم واعداد الرد على طلب التحكيم مت�ضمنا حالة ا�شتماله على دعوى متقابلة ،اعداد وثيقة ال�شروط
املرجعية للتحكيم).

املرحلة الثالثة :حكم التحكيم منهجية ا�صداره و�أ�صول �صياغته
»» �أنواع حكم التحكيم
□ □احلكم القطعي واحلكم الغري قطعي.
□ □احلكم غري القطعي الذي ال يح�سم النزاع ،و�إمنا يتعلق ب�سري اخل�صومة فيتناول �إجراء من �إجراءاتها،
كقرار تعيني احلار�س يف دعوى احليازة.
□ □احلكم القطعي الذي ين�صب على مو�ضوع الق�ضية فيح�سم اخل�صومة بكاملها �أو �شق منها.
»» ال�شكل املتعارف عليه لأحكام التحكيم
□ □ديباجة احلكم ،وقائع احلكم� ،أ�سباب احلكم ،منطوق احلكم.
□ □مدى اتفاق هذا ال�شكل مع �شكل احلكم الق�ضائي؟.
»» عالقة الت�سبيب ب�صياغة احلكم
□ □احلكم ت�سطري و�إنزال لفكر املحكم على الورق.
□ □�صياغة احلكم ي�سبقها الو�صول �إىل احلكم والو�صول �إىل احلكم يعك�س ت�صور املحكم للواقعة من ناحية
و�إدراكه حلكم القانون فيها من ناحية �أخرى.
□ □الأ�سباب هي مرتكز �صياغة حكم التحكيم ويُ�شرتط توافرها فيه ما مل يكن التحكيم �صلحا.
□ □الت�سبيب لي�س جمرد �إجراء �شكلياً يقوم به املحكم ،و�إمنا هو بيان للن�شاط الإجرائي الذي حمله �إىل احلكم
الذي انتهى �إليه ،فهو الت�سجيل الدقيق الكامل للن�شاط املبذول من املحكم من بدء االجراءات حتى النطق
باحلكم.
□ □�أهم عيوب الت�سبيب (الق�صور يف الت�سبيب ،الف�ساد يف اال�ستدالل ،انعدام الأ�سباب حقيقة �أو حكما ،متاحي
الأ�سباب).
□ □هل ي�شكل �أياً من هذه العيوب �سبباً لإبطال حكم التحكيم (حدود ال�سلطة التقديرية للق�ضاء).
»» مبد�أ االخت�صا�ص باالخت�صا�ص
□ □اخت�صا�ص هيئة التحكيم بالف�صل يف مدى اخت�صا�صها بنظر النزاع.
□ □البت يف االخت�صا�ص بحكم قبل الف�صل يف املو�ضوع �أو مع احلكم الفا�صل يف املو�ضوع� ،أيهما يتفق وح�سن
�سري العدالة؟.
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»» مفهوم البيانات اجلوهرية حلكم التحكيم
□ □البيان الذي ي�شري اىل اتفاق التحكيم.
□ □بيان اجلهة التي ي�صدر با�سمها حكم التحكيم.
»» �أ�صول املداولة يف احلكم وا�صداره
□ □�سرية املداولة ،من ي�شرتك فيها ،جمع الآراء.
□ □االجماع ،االغلبية والر�أي املخالف ،حالة تفرق �أو تبعرث الآراء.
□ □توقيع احلكم و�إ�صداره (ايداع احلكم ،ت�سليم احلكم ،ت�صحيح احلكم ،تف�سري احلكم).
□ □رف�ض التوقيع على احلكم ،اال�شكاليات واحللول.
»» �أثار حكم التحكيم
□ □هل يعد حكم التحكيم عمال ق�ضائيا مبفهومه الفني الدقيق؟.
□ □مدى متتع حكم التحكيم باحلجية واال�ستنفاد وقوة الثبوت و قوة النفاذ.
»»اجلانب العملي:
□ □ور�شة عمل تت�ضمن �صياغة حكم حتكيم (عر�ض مفردات ق�ضية عملية و�صياغة حكم منه للخ�صومة فيها).

املرحلة الرابعة :تنفيذ او بطالن حكم التحكيم
»»االرتباط بني نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب ابطاله.
□ □�أوال :تنفيذ حكم التحكيم:
»» املفاهيم اال�سا�سية يف تنفيذ حكم التحكيم
□ □مفهوم القوة امللزمة للحكم بني �أحكام الق�ضاء و�أحكام التحكيم.
□ □الفرق بني حجية االمر املق�ضي وقوة االمر املق�ضي.
□ □حكم التحكيم يف اطار فكرة ال�سند التنفيذي.
□ □القوة التنفيذية حلكم التحكيم مقابل القوة التنفيذية للحكم الق�ضائي.
□ □اجراءات تنفيذ حكم التحكيم بني نظام الدعوى ونظام االمر على العري�ضة.
□ □نظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ونظام امل�صادقة عليه.
»» تنفيذ حكم التحكيم االجنبي (�أهم االتفاقيات الدولية واالقليمية)
□ □التطور الدويل ب�ش�أن تنفيذ حكم التحكيم االجنبي.
□ □اتفاقية نيويورك  1958لالعرتاف ب�أحكام التحكيم االجنبية وتنفيذها.
□ □اتفاقية تنفيذ االحكام بني دول اجلامعة العربية ل�سنة .1954
□ □اتفاقية تنفيذ االحكام بني دول جمل�س التعــاون لدول اخلليج العربيــة .1995
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□ □الو�ضع اخلا�ص بتنفيذ حكم التحكيم ال�صادر عن مركز التحكيم اخلليجي.
□ □القيمة القانونية اخلا�صة لنظام مركز التحكيم اخلليجي والئحة اجراءات التحكيم لديه.
□ □تنفيذ احلكم ال�صادر عن املركز اخلليجي يف احدى دول املجل�س ،وهل ينفذ فيها بو�صفه حكما �أجنبيا؟.
□ □تنفيذ احلكم ال�صادر عن املركز اخلليجي يف غري دول املجل�س ال�ست.
□ □ثانيا :بطالن (الغاء) حكم التحكيم:
»» املفاهيم اال�سا�سية يف بطالن حكم التحكيم.
□ □مفهوم بطالن حكم التحكيم.
□ □الفارق بني بطالن احلكم وانعدامه.
□ □حاالت بطالن حكم التحكيم.
□ □�آلية ابطال حكم التحكيم (دعوى البطالن ،الأ�سباب املحددة ح�صرا لرفع دعوى البطالن ،ممن ترفع،
اجلهة املخت�صة بها ،ميعاد �إقامتها).
□ □مدى �إمكانية التنازل عن احلق يف رفع دعوى البطالن قبل �صدور حكم التحكيم (نظرة مقارنة  -التعديل
االخري للقانون الفرن�سي).
»» نظرة مقارنة على االجتاهات الت�شريعية لبطالن حكم التحكيم
□ □بطالن (الغاء) حكم التحكيم يف القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل .1985
□ □بطالن حكم التحكيم يف ت�شريعات دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست مع نظرة مقارنة.
□ □الال بطالن حلكم التحكيم ال�صادر عن املركز اخلليجي ،الو�ضع اخلا�ص باحلكم ال�صادر عن هذا املركز
(عدم جواز اقامة دعوى مبتد�أة لإبطال حكم التحكيم ال�صادر عن املركز).
»» �آثار ابطال حكم التحكيم ،الآثار املرتتبة على �إقامة دعوى البطالن ،وتلك املرتتبة على احلكم بالبطالن
□ □�أثر رفع دعوى البطالن ،هل لرفع دعوى البطالن �أثر واقف؟.
□ □�أثر احلكم ال�صادر ببطالن حكم التحكيم  -حالة البطالن اجلزئي.
□ □�أثر التنفيذ الطوعي حلكم التحكيم قبل �صدور احلكم ب�إبطاله.
»» اجلانب العملي :
□ □ور�شة عمل حول حاالت البطالن والطعن (عر�ض لأحكام حتكيم وتقدير مدى �سالمتها ،عر�ض لأحكام
حتكيم وبيان ما ثار لدى تنفيذها من �صعوبات فعلية عملية وعر�ض لأحكام �أخرى مت ابطالها).
□ □امتحان �شامل جلميع املراحل.
□ □تقدمي بحث يف �أحد املوا�ضيع املتعلقة مبنظومة التحكيم التجاري.

املرحلة اخلام�سة :املحاكمة ال�صورية العملية
□ □تزويد امل�شاركون بق�ضية حتكيمية عملية مع م�ستنداتها قبل بدء املرحلة لدرا�ستها مع ت�شكيل جمموعات
من بينهم للتوا�صل مع بع�ضها البع�ض.
□ □تق�سيم احل�ضور �إىل جمموعات عددية بغر�ض املناق�شة وتقدمي الآراء واعداد الأوراق.
□ □ت�شكيل هيئة حتكيم من احل�ضور وال�سري يف وقائع ق�ضية افرتا�ضية بق�صد حتليل الوقائع وا�ستنباط
الأحكام واملبادئ القانونية التي تثريها وبيان كيفية تطبيق هذه املبادئ على تلك الوقائع واجراء املداولة
و�إ�صدار احلكم فيها.
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الالئحة التنظيمية و�شروط الت�سجيل
يف برنامج ت�أهيل و�إعداد املحكمني
■ ■القواعد املالية والتنظيمية لت�سجيل امل�شارك يف مراحل الربنامج:
□ □يتم اعتماد ت�سجيل امل�شارك املر�شح من قبل اجلهات العاملة يف نطاق دول جمل�س التعاون (احلكومية/
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات) بعد ا�ستالم خطاب ر�سمي يكفل �سداد ر�سم اال�شرتاك قبل بداية الربنامج الكامل �أو
املرحلة.
□ □�أما امل�شارك على نفقته اخلا�صة فيتم اعتماد م�شاركته بعد تعبئة منوذج الت�سجيل املعد لهذا الغر�ض و�سداد
ر�سم اال�شرتاك قبل بداية الربنامج �أو املرحلة ب�أ�سبوع على الأقل.
□ □يجوز �إلغاء ت�سجيل امل�شارك على نفقته اخلا�صة بخطاب �شخ�صي� ،أما امل�شارك املر�شح من جهة العمل فال
يجوز �إلغاء ت�سجيله �إال بخطاب ر�سمي على �أن ي�صل �إىل اجلهة املنظمة قبل بداية مرحلة الربنامج بـ 3ايام
عمل على الأقل.
□ □يف حالة ان�سحاب امل�شارك بعد بدء الربنامج الكامل او املرحلة ال ي�سرتد �أي مبلغ من ر�سم اال�شرتاك.
□ □ب�إمكان امل�شارك الغري جمتاز لأي مرحلة من مراحل الربنامج �إعادة املرحلة مرة �أخرى جماناً خالل �سنة
ميالدية.
□ □يحق للجهة املنظمة ت�أجيل موعد انعقاد مراحل الربنامج قبل موعدها املقرر بثالثة �أيام عمل.
■ ■�شروط الت�سجيل:
□ □�أن يكون امل�شارك حا�ص ً
ال على م�ؤهل من �إحدى اجلامعات �أو املعاهد املعرتف بها.
□ □ميكن قبول بع�ض املتقدمني احلا�صلني على م�ؤهالت �أقل يف حالة توفر اخلربة املنا�سبة يف جمال تخ�ص�صه.
□ □�سداد ر�سم اال�شرتاك.
□ □التفرغ التام للتدريب خالل الفرتة امل�سائية.
■ ■متطلبات منح �شهادة �إمتام الربنامج:
□ □مينح امل�شارك يف الربنامج الكامل �شهادة امتام الربنامج بالإ�ضافة �إىل منحه �شهادة اجتياز لكل مرحلة،
وذلك ب�شرط �أن يتم حتقيق املتطلبات الآتية:
□ □�أن ال تقل ن�سبة احل�ضور واملواظبة عن  % 75من ال�ساعات التدريبية للمراحل اخلم�س للربنامج.
□ □�أن ال تقل ن�سبة التقييم اليومي والنهائي لكل مرحلة عن .% 60
□ □تقدمي (بحث) يف �أحد املوا�ضيع املتعلقة مبنظومة التحكيم التجاري ي�سلم قبل بدء موعد انعقاد املرحلة
اخلام�سة بخم�سة �أيام عمل.
□ □اجتياز جميع مراحل الربنامج اخلم�س.
■ ■معلومات تف�صيلية:
□ □عنا�صر التقييم اليومي لكل مرحلة (امل�شاركة ،التفاعل ،اختبار ق�صري).
□ □امتحان �شامل يف نهاية املرحلة الرابعة.
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■ ■متطلبات البحث:
□ □�أن يتعلق البحث مبنظومة التحكيم الوطني �أو الدويل يف احدى دول جمل�س التعاون.
□ □�أن ال يكون قد �سبق تقدمي البحث من قبل م�شارك �آخر.
□ □�أال يقل البحث عن (� 15صفحة) وال يزيد عن (� 20صفحة) مقا�س .A4
□ □�أن يحتوي البحث على �صفحة خا�صة باملراجع العلمية من الكتب واملقاالت.
□ □�أن تكون لغة البحث اللغة العربية الف�صحى.
■ ■املحظورات:
□ □مينع التدخني منعاً باتاً يف قاعات املحا�ضرات والتدريب.
□ □مينع التحدث �أو االن�شغال بالهاتف اجلوال داخل قاعة املحا�ضرات.
□ □مينع ا�صطحاب �أي �شخ�ص �إىل مكان قاعة املحا�ضرات والتدريب.
□ □يحق للجهة املنظمة ا�ستبعاد امل�شارك دون احلق له ب�إ�سرتداد الر�سوم يف احلاالت التالية:
□ □عدم التزام امل�شارك بالأنظمة والتعليمات.
□ □بناء على طلب كتابي من امل�شرف العلمي �أو املحا�ضر نتيجة جتاوزات امل�شارك يف الأقوال �أو الأفعال �أو
الت�شوي�ش على امل�شاركني الآخرين �أو �إخالله بقواعد الأخالق والتعامل احل�سن مع الآخرين.
□ □عدم اكتمال �أو �صحة البيانات امل�سجلة با�ستمارة الت�سجيل.
مت االطالع واملوافقة على الالئحة التنظيمية و�شروط الت�سجيل :
اال�سم:
التوقيع:

10

دولة الإم�رات العربية املتحدة- اأبوظبي
مركز اأبوظبي للتوفيق والتحكيم التج�ري
دولة الإم�رات العربية املتحدة

بتنظيم م�شرتك

مركز التحكيم التج�ري
لدول جمل�ض التع�ون لدول اخلليج العربية

ا�شتم�رة الت�شجيل

2017 برن�مج ت�أهيل واإعداد املحكمني

) ( ال�شه�دة الإحرتافية

 
   
     
       
 
. �يرجى اإختي�ر الفئة واملرحلة املراد امل�ش�ركة فيه
يعقد الربن�مج يف الفرتة امل�ش�ئية
 م�ش�ء9  م�ش�ء اإىل ال�ش�عة الـ5 من ال�ش�عة الـ
 دو لة الإم�رات العربية املتحدة- اأبو ظبي
2017/02/08

2017/02/05

2017/03/22

2017/03/19

2017/03/01
2017/04/12
2017/05/03
2017/05/17

2017/02/26
2017/04/09
2017/04/30
2017/05/14

ر�شوم املرحلة
 درهم2500/ درهم3500/-

الفئ�ت
ال�شخ�شي�ت الفردية
الوزارات وال�شرك�ت

املرحلة الت�أهيلية مفهوم التحكيم وطبيعته الق�نونية
املرحلة الأولـى اإتف�ق التحكيم و�شوابط �شي�غته
املرحلة الث�نية اإجراءات واإدارة دعــوى التحكـيم
املرحلة الث�لثة حكم التحكيم منهجية ا�شداره واأ�شول �شي�غته
املرحلة الرابعة تنفــيذ اأو بطالن حكم التحكيم
املرحلة اخل�م�شة املح�كمــة ال�شوريــة العملية
:يتم ال�شداد ك�لت�يل

ACCOUNT NAME : G.C.C COMMERCIAL ARBITRATION CENTRE
IBAN
: BH67 NBOB 0000 0099 0750 40
Swift Code: NBOB BHBM
BANK
: National Bank Of Bahrain (NBB) - MANAMA – KINGDOM OF BAHRAIN

  

www.gcccac.org/ar/orderlink

مركز اأبوظبي للتوفيق والتحكيم التج�ري
9712–6177350
9712–6311410
m.ibrahim@adccigovae

:للت�شجيل اأو الإ�شتف�ش�ر

مركز التحكيم التج�ري لدول جمل�ض التع�ون لدول اخلليج العربية


9731727801897317278005

973
 39290859 : 97317825580


training@gcccacorg

