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

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

بتنظيم م�شرتك

برن�مج ت�أهيل واإعداد املحكمني 2017
 ال�شه�دة الإحرتافية



برن�مج ت�أهيل واإعداد املحكمني 2017
)ال�شه�دة الإحرتافية(

من  جيل  ط�ق�ت  ا�شتثم�ر  يف  ترى  منهجية  روؤية  من  املركز  يف  التدريب  اإ�شرتاتيجية  تنبثق 
الكوادر اخلليجية اجل�معية يف اإعداده وت�أهيله وزي�دة معرفته واإعط�ءه جرعة علمية وتدريبية 
الق�نوين التحكيمي، للقي�م  الفكر  عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته واأنواعه والتطور يف 
مب�شئولية ف�ض املن�زع�ت التج�رية وامل�لية والإ�شتثم�رية بوا�شطة التحكيم للم�ش�همة يف رفع 

كثري من الأعب�ء عن الق�ش�ء الع�دي.
وتقوم هذه الروؤية على مبداأ الت�شجيع وامل�ش�ركة الإيج�بية اله�دفة اإىل اإ�شتنه��ض فكر ال�شوؤال 
الفردي اأو اجلم�عي لتنوير العقل، وحتفيز الذات يف البحث والدرا�شة والإجته�د، وتقبل الآراء 
ووجه�ت النظر على اإختالفه� من خالل التم�زج بني الفكر النظري والتطبيق العملي، واإثراء 

اخلربات الأك�دميية والعملية. 
املحكمني  واإعداد  ت�أهيل  برن�مج  تكري�شهم� يف  الإحرتافية مت  ال�شه�دة   مف�هيم ومع�يري هذه 
2016، من حيث �شي�غة امل�دة العلمية املتن�غمة مع ت�شريع�ت دول جمل�ض التع�ون لدول اخلليج 
العربية وقواعد الأون�شيرتال وق�نونه� النموذجي واإتف�قية نيويورك ب�ش�أن الإعرتاف بقرارات 

التحكيم الأجنبية وتنفيذه� لع�م 1958.
الإ�شتئن�ف  حمكمة  رئي�ض  ق��شم  اإبراهيم  جمدي  الدكتور  امل�شت�ش�ر  العلمية  امل�دة  اأعد  وقد 
ب�لق�هرة كبري م�شت�ش�ري املركز، والذي يتوىل الإ�شراف العلمي الع�م على تنفيذ هذا الربن�مج.

اأوق�ت اإنعق�د مراحل الربن�مج:
الفرتة امل�ش�ئية اأربعة اأي�م من ال�ش�عة 17:00  اإىل 21:00  

تق�شيم �ش�ع�ت التدريب :
)اجل�نب النظري( 17:00   اإىل    19:00 

)اجل�نب العملي - ور�شة عمل( 19:00   اإىل    20:30 

)التقييم من خالل الإج�بة على بع�ض الأ�شئلة( 20:30   اإىل    21:00 
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املرحلة الت�أهيلية: التحكيم وطبيعته الق�نونية
 احللول البديلة لف�ض املن�زع�ت بغري الطريق الق�ش�ئي. «
 مفهوم التحكيم، اأنواعه، مميزاته، طبيعته. «
 دور الرادة يف التحكيم. )ث�لوث الرادة يف التحكيم(. «
 التحكيم والق�ش�ء – املحكم والق��شي. «
 املركز الق�نوين للمحكم، واحلقوق والواجب�ت. «
 الدور امل�ش�ند للق�ش�ء. )قبل بدء التحكيم، اأثن�ء اجراءات التحكيم، بعد انته�ء التحكيم(. «
 مفهوم املحكمة املخت�شة اأ�شال بنظر النزاع. «
 اأهم املراكز والهيئ�ت الدولية املعنية ب�لتحكيم. «

املرحلة الأولــــى:  اإتف�ق التحكيم و�شوابط �شي�غته   
التعريف ب�تف�ق التحكيم. □
اتف�ق التحكيم وفق� لتف�قية نيويورك 1958  امل�دة )2( منه�. □
اتف�ق التحكيم يف الق�نون النموذجي للتحكيم التج�ري الدويل 1985 امل�دة )7( منه. □
اتف�ق التحكيم يف ت�شريع�ت دول جمل�ض التع�ون اخلليجي ال�شت مع نظرة مق�رنة. □

 �شور اتف�ق التحكيم «
اتف�ق التحكيم يف �شورة ال�شرط. □
اتف�ق التحكيم يف �شورة امل�ش�رطة. □
اأخرى. )يعترب اتف�ق� على  □ اأي اتف�ق التحكيم مبوجب وث�ئق  اأو ال�ش�رة،  اتف�ق التحكيم يف �شورة  الح�لة 

التحكيم كل اإح�لة ترد يف العقد اإىل وثيقة تت�شمن �شروط حتكيم اإذا ك�نت الإح�لة وا�شحة يف اعتب�ر هذا 
ال�شرط جزءا من العقد(.

تطبيق ذلك على كل من اتف�قية نيويورك والق�نون النموذجي. □

 ممن ي�شح التف�ق على التحكيم؟  «
ممن له اأهلية الت�شرف يف احلق حمل النزاع. □
ح�لة ال�شخ�ض الطبيعي. □
ح�لة ال�شخ�ض العتب�ري - ممثله الذى ميلك الت�شرف يف حقوقـه. □
حتديد من ميلك الت�شرف يف حقوق ال�شخ�ض املعنوي يف ح�لة اجلمعي�ت وح�لة املوؤ�ش�ش�ت وح�لة ال�شرك�ت  □

بح�شب نوع ال�شركة.
التحديد وفق�ً للق�نون واجب التطبيق )الق�نون التج�ري اأو ق�نون ال�شرك�ت(، اأهمية النظ�م ال�ش��شي وعقد  □

الت�أ�شي�ض يف هذا ال�شدد. 



 �شوابط اتف�ق التحكيم و�شروط �شحته «
ل يجوز التحكيم يف امل�ش�ئل التي ل يجوز فيه� ال�شلح. □
ال�شرط ال�شكلي اخل��ض)الكت�بة(. □
الكت�بة بني �شرط الثب�ت و�شرط النعق�د.  □
ا�شرتاط الكت�بة يف اتف�ق التحكيم حتى وان ك�ن العقد ال�شلي غري مكتوب. □
�شيغته�  □ يف  منه  ال�ش�بعة  امل�دة  النموذجي  اأي  الق�نون  وبني    1958 نيويورك  اتف�قية  بني  الكت�بة  �شرط 

الأ�شلية �شنة 1985 ويف �شيغته� املنقحة �شنة 2006 وخ��شة اخلي�ر الث�ين.
ال�شرط املو�شوعي اخل��ض )حتديد امل�ش�ئل التي ي�شمله� التحكيم(. □
ال�شرط املو�شوعي يف ح�ل تفوي�ض املحكم ب�ل�شلح. □
جزاء تخلف �شرط من �شروط �شحة اتف�ق التحكيم. □

 اآث�ر اتف�ق التحكيم ال�شحيح «
الثر ال�شلبي بتعليق اخت�ش��ض الق�ش�ء، امل�دة  )2/3( من اإتف�قية نيويورك.  □
الأثر اليج�بي بعقد اخت�ش��ض التحكيم. □
اآث�ر اتف�ق التحكيم يف كل من اتف�قية نيويورك والق�نون النموذجي. □
الأثر اخل��ض لتف�ق التحكيم وفق� لقواعد التحكيم لدى مركز التحكيم اخلليجي. □
طبيعة الدفع اأم�م الق�ش�ء بوجود اتف�ق التحكيم )بني عدم الخت�ش��ض وعدم القبول(. □
الوقت املقرر لإبداء هذا الدفع. □

 مبداأ ا�شتقاللية �شرط التحكيم «
مفهوم املبداأ. □
اآث�ر املبداأ. □
□ .GOSSET دور الق�ش�ء يف ت�أكيد هذا املبداأ - حكم النق�ض الفرن�شي يف ق�شية
ال�شند الت�شريعي والق�ش�ئي والفقهي لهذا املبداأ. □
اعم�ل مبداأ ا�شتقالل �شرط التحكيم ي�شمح يف التحكيم الدوىل ب�أن يخ�شع العقد الأ�شلي لق�نون و�شرط  □

التحكيم لق�نون اآخر.

 اجل�نب العملي :  «
ور�شة عمل حول كيفية اعداد اتف�ق التحكيم )�شي�غة �شرط التحكيم - �شي�غة م�ش�رطة التحكيم(. □
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املرحلة الث�نية: اجراءات وادارة دعوى التحكيم 
 بدء اإجراءات التحكيم «
الف�رق بني بدء اجراءات التحكيم وبدء اجراءات نظر دعوى التحكيم. □
الجراءات ال�ش�بقة على دعوى التحكيم. □
طلب التحكيم، اعداد و�شي�غة الطلب، تقدمي الطلب، الرد على الطلب، الدعوى املتق�بلة. □
ح�لة التحكيم احلر، ح�لة التحكيم املوؤ�ش�شي. □

 ت�شكيل هيئة التحكيم بني التحكيم احلر والتحكيم املوؤ�ش�شي «
ح�لة املحكم الفرد، ح�لة تعدد املحكمني و�شرط الوترية. □
ال�شروط الواجب توافره� يف املحكم. □
قبول املهمة والتقرير ب�حليدة وال�شتقالل، �شرورة الف�ش�ح. □
تخلي املحكم عن نظر التحكيم بني التنحي والعزل والق�لة والرد. □
ح�لة ا�شتبدال املحكم. □
و�شع اأم�نة ال�شر. □

 بدء اجراءات دعوى التحكيم وتداوله� اأم�م هيئة التحكيم «
حتديد نط�ق خ�شومة التحكيم، النط�ق ال�شخ�شي و النط�ق املو�شوعي للخ�شومة )ن�شبية اآث�ر اتف�ق التحكيم(. □
متثيل الأطراف والوك�لة اخل��شة يف التحكيم )التوكيل اخل��ض والتفوي�ض اخل��ض من مكتب املح�م�ة اىل  □

اأحد املح�مني(.
القواعد الجرائية التف�قية والالئحية والق�نونية التي يلتزم به� املحكم )اختالف املحكم عن الق��شي يف  □

هذا ال�شدد(.
حتديد الق�نون الواجب التطبيق على مو�شوع النزاع. □
الجتم�ع التمهيدي وجل�ش�ت املرافعة. □
ال�شم�ن�ت ال�ش��شية التق��شي )ا�شتقالل الق��شي و حي�ده، احرتام حقوق الدف�ع واملواجهة بني اخل�شوم،  □

املج�بهة ب�لدليل وطرحه بني الطراف(.
القواعد الع�مة واإجراءات الإثب�ت والتدابري الوقتية التحفظية. □
اكتم�ل الجراءات حتى حجز الدعوى للحكم واقف�ل ب�ب املرافعة، اع�دة فتح ب�ب املرافعة والعودة اإىل تداول  □

الدعوى.
كيفية تع�مل هيئة التحكيم مع الدفع بعدم القبول لبدء اجراءات التحكيم قبل الأوان؟ □
عدم اكتم�ل �شري الدعوى وانه�ء الجراءات )الت�شوية الودية للنزاع، انته�ء مدة التحكيم(. □

 وثيقة ال�شروط املرجعية للتحكيم «
نظرة ع�مة على هذه الوثيقة )الن�ش�أة وال�شند الق�نوين(. □
اختالفه� عن اتف�ق التحكيم يف �شوره الثالثة )ال�شرط وامل�ش�رطة والح�لة(. □
اأطراف الوثيقة وبي�ن�ته� الأ�ش��شية. □
ح�لت رف�ض التوقيع على الوثيقة )ال�شك�لي�ت واحللول(. □
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 عوار�ض خ�شومة التحكيم «
انقط�ع اخل�شومة.  □
وقف اخل�شومة، الوقف الق�نوين، الوقف التف�قي. □

 اجل�نب العملي:  «
طلب  □ )اعداد  واقعية  حتكيمية  من�زعة  ملف  عر�ض  فيه�  يتم  التحكيم  دعوى  اجراءات  حول  عمل  ور�شة 

التحكيم واعداد الرد على طلب التحكيم مت�شمن� ح�لة ا�شتم�له على دعوى متق�بلة، اعداد وثيقة ال�شروط 
املرجعية للتحكيم(.

املرحلة الث�لثة: حكم التحكيم منهجية ا�شداره واأ�شول �شي�غته   
 اأنواع حكم التحكيم  «
احلكم القطعي واحلكم الغري قطعي. □
اإجراءاته�،  □ اإجراء من  فيتن�ول  ب�شري اخل�شومة  يتعلق  واإمن�  النزاع،  الذي ل يح�شم  القطعي  احلكم غري 

كقرار تعيني احل�ر�ض يف دعوى احلي�زة.
احلكم القطعي الذي ين�شب على مو�شوع الق�شية فيح�شم اخل�شومة بك�مله� اأو �شق منه�.  □

 ال�شكل املتع�رف عليه لأحك�م التحكيم «
ديب�جة احلكم، وق�ئع احلكم، اأ�شب�ب احلكم، منطوق احلكم. □
مدى اتف�ق هذا ال�شكل مع �شكل احلكم الق�ش�ئي؟. □

 عالقة الت�شبيب ب�شي�غة احلكم «
احلكم ت�شطري واإنزال لفكر املحكم على الورق. □
�شي�غة احلكم ي�شبقه� الو�شول اإىل احلكم والو�شول اإىل احلكم يعك�ض ت�شور املحكم للواقعة من ن�حية  □

واإدراكه حلكم الق�نون فيه� من ن�حية اأخرى.
الأ�شب�ب هي مرتكز �شي�غة حكم التحكيم وُي�شرتط توافره� فيه م� مل يكن التحكيم �شلح�. □
الت�شبيب لي�ض جمرد اإجراء �شكلي�ً يقوم به املحكم، واإمن� هو بي�ن للن�ش�ط الإجرائي الذي حمله اإىل احلكم  □

الذي انتهى اإليه، فهو الت�شجيل الدقيق الك�مل للن�ش�ط املبذول من املحكم من بدء الجراءات حتى النطق 
ب�حلكم.

اأهم عيوب الت�شبيب )الق�شور يف الت�شبيب، الف�ش�د يف ال�شتدلل، انعدام الأ�شب�ب حقيقة اأو حكم�، مت�حي  □
الأ�شب�ب(.

هل ي�شكل اأي�ً من هذه العيوب �شبب�ً لإبط�ل حكم التحكيم )حدود ال�شلطة التقديرية للق�ش�ء(. □

 مبداأ الخت�ش��ض ب�لخت�ش��ض «
اخت�ش��ض هيئة التحكيم ب�لف�شل يف مدى اخت�ش��شه� بنظر النزاع. □
البت يف الخت�ش��ض بحكم قبل الف�شل يف املو�شوع اأو مع احلكم الف��شل يف املو�شوع، اأيهم� يتفق وح�شن  □

�شري العدالة؟.
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 مفهوم البي�ن�ت اجلوهرية حلكم التحكيم «
البي�ن الذي ي�شري اىل اتف�ق التحكيم. □
بي�ن اجلهة التي ي�شدر ب��شمه� حكم التحكيم. □

 اأ�شول املداولة يف احلكم وا�شداره «
�شرية املداولة، من ي�شرتك فيه�، جمع الآراء. □
الجم�ع، الغلبية والراأي املخ�لف، ح�لة تفرق اأو تبعرث الآراء. □
توقيع احلكم واإ�شداره )ايداع احلكم، ت�شليم احلكم، ت�شحيح احلكم، تف�شري احلكم(. □
رف�ض التوقيع على احلكم، ال�شك�لي�ت واحللول. □

 
 اأث�ر حكم التحكيم «
هل يعد حكم التحكيم عمال ق�ش�ئي� مبفهومه الفني الدقيق؟. □
مدى متتع حكم التحكيم ب�حلجية وال�شتنف�د وقوة الثبوت و قوة النف�ذ.  □

اجل�نب العملي:  «
ور�شة عمل تت�شمن �شي�غة حكم حتكيم )عر�ض مفردات ق�شية عملية و�شي�غة حكم منه للخ�شومة فيه�(. □

املرحلة الرابعة:  تنفيذ او بطالن حكم التحكيم
الرتب�ط بني نظ�مي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب ابط�له. «

اأول: تنفيذ حكم التحكيم: □

 املف�هيم ال�ش��شية يف تنفيذ حكم التحكيم «
مفهوم القوة امللزمة للحكم بني اأحك�م الق�ش�ء واأحك�م التحكيم. □
الفرق بني حجية المر املق�شي وقوة المر املق�شي. □
حكم التحكيم يف اط�ر فكرة ال�شند التنفيذي. □
القوة التنفيذية حلكم التحكيم مق�بل القوة التنفيذية للحكم الق�ش�ئي.  □
اجراءات تنفيذ حكم التحكيم بني نظ�م الدعوى ونظ�م المر على العري�شة. □
نظ�م الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ونظ�م امل�ش�دقة عليه. □

 تنفيذ حكم التحكيم الجنبي )اأهم التف�قي�ت الدولية والقليمية( «
التطور الدويل ب�ش�أن تنفيذ حكم التحكيم الجنبي. □
اتف�قية نيويورك 1958 لالعرتاف ب�أحك�م التحكيم الجنبية وتنفيذه�. □
اتف�قية تنفيذ الحك�م بني دول اجل�معة العربية ل�شنة 1954.  □
اتف�قية تنفيذ الحك�م بني دول جمل�ض التعــ�ون لدول اخلليج العربيــة 1995. □



الو�شع اخل��ض بتنفيذ حكم التحكيم ال�ش�در عن مركز التحكيم اخلليجي. □
القيمة الق�نونية اخل��شة لنظ�م مركز التحكيم اخلليجي ولئحة اجراءات التحكيم لديه. □
تنفيذ احلكم ال�ش�در عن املركز اخلليجي يف احدى دول املجل�ض، وهل ينفذ فيه� بو�شفه حكم� اأجنبي�؟. □
تنفيذ احلكم ال�ش�در عن املركز اخلليجي يف غري دول املجل�ض ال�شت. □

ث�ني�: بطالن )الغ�ء( حكم التحكيم: □
 املف�هيم ال�ش��شية يف بطالن حكم التحكيم. «
مفهوم بطالن حكم التحكيم. □
الف�رق بني بطالن احلكم وانعدامه. □
ح�لت بطالن حكم التحكيم.  □
ترفع،  □ ممن  البطالن،  دعوى  لرفع  ح�شرا  املحددة  الأ�شب�ب  البطالن،  )دعوى  التحكيم  حكم  ابط�ل  اآلية 

اجلهة املخت�شة به�، ميع�د اإق�مته�(.
مدى اإمك�نية التن�زل عن احلق يف رفع دعوى البطالن قبل �شدور حكم التحكيم )نظرة مق�رنة - التعديل  □

الخري للق�نون الفرن�شي(.
 نظرة مق�رنة على الجت�ه�ت الت�شريعية لبطالن حكم التحكيم «
بطالن )الغ�ء( حكم التحكيم يف الق�نون النموذجي للتحكيم التج�ري الدويل 1985. □
بطالن حكم التحكيم يف ت�شريع�ت دول جمل�ض التع�ون اخلليجي ال�شت مع نظرة مق�رنة. □
املركز  □ ال�ش�در عن هذا  ب�حلكم  الو�شع اخل��ض  املركز اخلليجي،  ال�ش�در عن  التحكيم  الال بطالن حلكم 

)عدم جواز اق�مة دعوى مبتداأة لإبط�ل حكم التحكيم ال�ش�در عن املركز(.

 اآث�ر ابط�ل حكم التحكيم، الآث�ر املرتتبة على اإق�مة دعوى البطالن، وتلك املرتتبة على احلكم ب�لبطالن «
اأثر رفع دعوى البطالن، هل لرفع دعوى البطالن اأثر واقف؟. □
اأثر احلكم ال�ش�در ببطالن حكم التحكيم - ح�لة البطالن اجلزئي. □
اأثر التنفيذ الطوعي حلكم التحكيم قبل �شدور احلكم ب�إبط�له.  □

 اجل�نب العملي :  «
ور�شة عمل حول ح�لت البطالن والطعن )عر�ض لأحك�م حتكيم وتقدير مدى �شالمته�، عر�ض لأحك�م  □

حتكيم وبي�ن م� ث�ر لدى تنفيذه� من �شعوب�ت فعلية عملية وعر�ض لأحك�م اأخرى مت ابط�له�(.
امتح�ن �ش�مل جلميع املراحل. □
تقدمي بحث يف اأحد املوا�شيع املتعلقة مبنظومة التحكيم التج�ري. □

املرحلة اخل�م�شة: املح�كمة ال�شورية العملية
تزويد امل�ش�ركون بق�شية حتكيمية عملية مع م�شتنداته� قبل بدء املرحلة لدرا�شته� مع ت�شكيل جمموع�ت  □

من بينهم للتوا�شل مع بع�شه� البع�ض.
تق�شيم احل�شور اإىل جمموع�ت عددية بغر�ض املن�ق�شة وتقدمي الآراء واعداد الأوراق. □
وا�شتنب�ط  □ الوق�ئع  حتليل  بق�شد  افرتا�شية  ق�شية  وق�ئع  يف  وال�شري  احل�شور  من  حتكيم  هيئة  ت�شكيل 

الأحك�م واملب�دئ الق�نونية التي تثريه� وبي�ن كيفية تطبيق هذه املب�دئ على تلك الوق�ئع واجراء املداولة 
واإ�شدار احلكم فيه�.
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الالئحة التنظيمية و�شروط الت�شجيل
يف برن�مج ت�أهيل واإعداد املحكمني

القواعد امل�لية والتنظيمية لت�شجيل امل�ش�رك يف مراحل الربن�مج: ■

)احلكومية/  □ التع�ون  جمل�ض  دول  نط�ق  يف  الع�ملة  اجله�ت  قبل  من  املر�شح  امل�ش�رك  ت�شجيل  اعتم�د  يتم 
ال�شرك�ت واملوؤ�ش�ش�ت( بعد ا�شتالم خط�ب ر�شمي يكفل �شداد ر�شم ال�شرتاك قبل بداية الربن�مج الك�مل اأو 

املرحلة.
اأم� امل�ش�رك على نفقته اخل��شة فيتم اعتم�د م�ش�ركته بعد تعبئة منوذج الت�شجيل املعد لهذا الغر�ض و�شداد  □

ر�شم ال�شرتاك قبل بداية الربن�مج اأو املرحلة ب�أ�شبوع على الأقل.
يجوز اإلغ�ء ت�شجيل امل�ش�رك على نفقته اخل��شة بخط�ب �شخ�شي، اأم� امل�ش�رك املر�شح من جهة العمل فال  □

يجوز اإلغ�ء ت�شجيله اإل بخط�ب ر�شمي على اأن ي�شل اإىل اجلهة املنظمة قبل بداية مرحلة الربن�مج بـ3 اي�م 
عمل على الأقل. 

يف ح�لة ان�شح�ب امل�ش�رك بعد بدء الربن�مج الك�مل او املرحلة ل ي�شرتد اأي مبلغ من ر�شم ال�شرتاك. □
ب�إمك�ن امل�ش�رك الغري جمت�ز لأي مرحلة من مراحل الربن�مج اإع�دة املرحلة مرة اأخرى جم�ن�ً خالل �شنة  □

ميالدية.
يحق للجهة املنظمة ت�أجيل موعد انعق�د مراحل الربن�مج قبل موعده� املقرر بثالثة اأي�م عمل. □

�شروط الت�شجيل: ■

اأن يكون امل�ش�رك ح��شاًل على موؤهل من اإحدى اجل�مع�ت اأو املع�هد املعرتف به�. □
ميكن قبول بع�ض املتقدمني احل��شلني على موؤهالت اأقل يف ح�لة توفر اخلربة املن��شبة يف جم�ل تخ�ش�شه.  □
�شداد ر�شم ال�شرتاك.  □
التفرغ الت�م للتدريب خالل الفرتة امل�ش�ئية.  □

متطلب�ت منح �شه�دة اإمت�م الربن�مج:  ■

اإىل منحه �شه�دة اجتي�ز لكل مرحلة،  □ ب�لإ�ش�فة  الك�مل �شه�دة امت�م الربن�مج  امل�ش�رك يف الربن�مج  مينح 
وذلك ب�شرط اأن يتم حتقيق املتطلب�ت الآتية:

اأن ل تقل ن�شبة احل�شور واملواظبة عن 75 % من ال�ش�ع�ت التدريبية للمراحل اخلم�ض للربن�مج. □
اأن ل تقل ن�شبة التقييم اليومي والنه�ئي لكل مرحلة عن 60 %.  □
تقدمي )بحث( يف اأحد املوا�شيع املتعلقة مبنظومة التحكيم التج�ري ي�شلم قبل بدء موعد انعق�د املرحلة  □

اخل�م�شة بخم�شة اأي�م عمل. 
اجتي�ز جميع مراحل الربن�مج اخلم�ض.  □

معلوم�ت تف�شيلية: ■

عن��شر التقييم اليومي لكل مرحلة )امل�ش�ركة، التف�عل، اختب�ر ق�شري(. □
امتح�ن �ش�مل يف نه�ية املرحلة الرابعة. □
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متطلب�ت البحث:  ■

اأن يتعلق البحث مبنظومة التحكيم الوطني اأو الدويل يف احدى دول جمل�ض التع�ون.  □
اأن ل يكون قد �شبق تقدمي البحث من قبل م�ش�رك اآخر. □
□ .A4 األ يقل البحث عن )15 �شفحة( ول يزيد عن )20 �شفحة( مق��ض
اأن يحتوي البحث على �شفحة خ��شة ب�ملراجع العلمية من الكتب واملق�لت. □
اأن تكون لغة البحث اللغة العربية الف�شحى. □

املحظورات: ■

مينع التدخني منع�ً ب�ت�ً يف ق�ع�ت املح��شرات والتدريب. □
مينع التحدث اأو الن�شغ�ل ب�له�تف اجلوال داخل ق�عة املح��شرات. □
مينع ا�شطح�ب اأي �شخ�ض اإىل مك�ن ق�عة املح��شرات والتدريب. □

يحق للجهة املنظمة ا�شتبع�د امل�ش�رك دون احلق له ب�إ�شرتداد الر�شوم يف احل�لت التالية: □

عدم التزام امل�ش�رك ب�لأنظمة والتعليم�ت. □
اأو  □ الأفع�ل  اأو  الأقوال  يف  امل�ش�رك  جت�وزات  نتيجة  املح��شر  اأو  العلمي  امل�شرف  من  كت�بي  طلب  على  بن�ء 

الت�شوي�ض على امل�ش�ركني الآخرين اأو اإخالله بقواعد الأخالق والتع�مل احل�شن مع الآخرين.
عدم اكتم�ل اأو �شحة البي�ن�ت امل�شجلة ب��شتم�رة الت�شجيل. □

مت الطالع  واملوافقة على الالئحة التنظيمية و�شروط الت�شجيل : 

ال�شم:

التوقيع:



ا�شتم�رة الت�شجيل 
برن�مج ت�أهيل واإعداد املحكمني 2017 

) ال�شه�دة الإحرتافية (
 
 
   
   
 

يرجى اإختي�ر الفئة واملرحلة املراد امل�ش�ركة فيه� .

يعقد الربن�مج يف الفرتة امل�ش�ئية 
من ال�ش�عة الـ 5 م�ش�ء اإىل ال�ش�عة الـ 9 م�ش�ء 

اأبو ظبي - دو لة الإم�رات العربية املتحدة

ر�شوم املرحلة  الفئ�ت
-/2500 درهم ال�شخ�شي�ت الفردية
-/3500 درهم  الوزارات وال�شرك�ت

2017/02/052017/02/08مفهوم التحكيم وطبيعته الق�نونية  املرحلة الت�أهيلية
2017/02/262017/03/01اإتف�ق التحكيم و�شوابط �شي�غتهاملرحلة الأولـى
2017/03/192017/03/22اإجراءات واإدارة دعــوى التحكـيماملرحلة الث�نية
2017/04/092017/04/12حكم التحكيم منهجية ا�شداره واأ�شول �شي�غتهاملرحلة الث�لثة
2017/04/302017/05/03تنفــيذ اأو بطالن حكم التحكيم املرحلة الرابعة

2017/05/142017/05/17املح�كمــة ال�شوريــة العملية املرحلة اخل�م�شة

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

للت�شجيل اأو الإ�شتف�ش�ر:
مركز اأبوظبي للتوفيق والتحكيم التج�ري مركز التحكيم التج�ري لدول جمل�ض التع�ون لدول اخلليج العربية 

9712–6177350   9731727801897317278005
9712–6311410  97339290859 : 97317825580

m.ibrahim@adccigovae   training@gcccacorg

اأبوظبي -دولة الإم�رات العربية املتحدة
بتنظيم م�شرتك

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

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


