


برنامج
تأهيل وإعداد المحكمين 2019
(الشهادة اإلحترافية)
ينفذ بالتعاون مع

مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري
أبوظبي  -دولة اإلمارات العربية المتحدة

مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2019
(الشهادة اإلحترافية)
مفاهيــم ومعاييــر هــذه الشــهادة اإلحترافيــة تــم تكريســهما فــي برنامــج تأهيــل وإعــداد المحكمين،مــن حيــث
صياغــة المــادة العلميــة المتناغمــة مــع تشــريعات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربيــة وقواعد األونســيترال
وقانونهــا النموذجــي وإتفاقيــة نيويــورك بشــأن اإلعتــراف بقــرارات التحكيــم األجنبيــة وتنفيذهــا لعــام .1958
وقــد أعــد المــادة العلميــة المستشــار الدكتــور مجــدي إبراهيــم قاســم رئيــس محكمــة اإلســتئناف بالقاهــرة كبيــر
مستشــاري المركــز الــذي يتولــى اإلشــراف العلمــي العــام علــى تنفيــذ هــذا البرنامــج.
أوقات إنعقاد مراحل البرنامج:
الفترة المسائية أربعة أيام
من الساعة  17:00إلى 21:00

تقسيم ساعات التدريب:
(الجانب النظري)
 17:00إلى 19:00
(الجانب العملي  -ورشة عمل)
 19:00إلى 20:30
(التقييم من خالل اإلجابة على بعض األسئلة)
 20:30إلى 21:00

المرحلة التأهيلية

متطلبات منح شهادة إتمام البرنامج:
يمنح المشارك في البرنامج شهادة اتمام البرنامج باإلضافة إلى منحه
شهادة إجتياز لكل مرحلة إذا تحقق التالي:
Ü Üأن ال تقل نسبة الحضور والمواظبة عن  % 75من الساعات
التدريبيةلكل مرحلة من المراحل الخمس للبرنامج.
Ü Üأن ال تقل نسبة التقييم اليومي والنهائي لكل مرحلة عن .% 60
Ü Üتقديم (بحث) في أحد المواضيع المتعلقة بمنظومة التحكيم
التجاري في دول مجلس التعاون يسلم مع نهاية المرحلة الرابعة.
Ü Üإجتياز جميع مراحل البرنامج الخمس.
Ü Üفي حال عدم إجتياز المرحلة ،فإنه يتطلب من المشارك إعادة
المرحلة ويعفى من سداد رسم اإلشتراك.

المرحلة األولــــى

التحكيم وطبيعته القانونية
Ü Üالحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي.

إتفاق التحكيم وضوابط صياغته
Ü Üالتعريف باتفاق التحكيم

Ü Üاتفاق التحكيم وفقاً التفاقية نيويورك 1958 المادة( )2منها.
Ü Üاتفاق التحكيم في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي
 1985المادة ( )7منه.
Ü Üاتفاق التحكيم في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي
الست مع نظرة مقارنة.

Ü Üمفهوم التحكيم،أنواعه،مميزاته،طبيعته.
Ü Üدور اإلرادة في التحكيم (ثالوث اإلرادة في التحكيم).
Ü Üالتحكيم والقضاء  -المحكم والقاضي.
Ü Üالمركز القانوني للمحكم،والحقوق والواجبات.
Ü Üالدور المساند للقضاء (قبل بدء التحكيم،أثناء إجراءات
التحكيم،بعد انتهاء التحكيم).
Ü Üمفهوم المحكمة المختصة أصال بنظر النزاع.
Ü Üأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم.

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Üصور اتفاق التحكيم
Üممن يصح االتفاق على التحكيم؟
Üضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته
Üآثار اتفاق التحكيم الصحيح
Üمبدأ استقاللية شرط التحكيم

Ü Üالجانب العملي:

Ü Üورشة عمل حول كيفية كتابة اتفاق التحكيم (صياغة شرط
التحكيم – صياغة مشارطة التحكيم).
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المرحلة الثانية
إجراءات وإدارة دعوى التحكيم
Ü Üبدء إجراءات التحكيم
Ü Üتشــكيل هيئــة التحكيــم بيــن التحكيــم الحــر
والتحكيــم المؤسســي
Ü Üبــدء إجــراءات دعــوى التحكيــم وتداولهــا أمــام
هيئــة التحكيــم
Ü Üوثيقة الشروط المرجعية للتحكيم
Ü Üعوارض خصومة التحكيم

Ü Üالجانب العملي:
Ü Üورشــة عمــل حــول إجــراءات دعــوى التحكيــم يتــم
فيهــا عــرض ملــف منازعــة تحكيميــة واقعيــة (اعــداد
طلــب التحكيــم واعــداد الــرد علــى طلــب التحكيــم
متضمنــا حالــة اشــتماله علــى دعــوى متقابلة،اعــداد
وثيقــة الشــروط المرجعيــة للتحكيــم).

المرحلة الثالثة
ÜÜ
حكم التحكيم
منهجية اصداره وأصول صياغته
Ü Üأنواع حكم التحكيم

المرحلة الرابعة
تنفيذ او بطالن حكم التحكيم
االرتبــاط بيــن نظامــي طلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم
وطلــب ابطالــه.
أوال :تنفيذ حكم التحكيم:
Ü Üالمفاهيم األساسية في تنفيذ حكم التحكيم
Ü Üتنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــي "أهــم االتفاقيــات
الدوليــة واإلقليميــة"

ثانيا :بطالن (إلغاء) حكم التحكيم:
Ü Üالمفاهيم األساسية في تنفيذ حكم التحكيم
Ü Üنظــرة مقارنــة علــى اإلتجاهــات التشــريعية لبطــان
حكــم التحكيــم
Ü Üآثار ابطال حكم التحكيم،اآلثار المترتبة على إقامة
دعوى البطالن،وتلك المترتبة على الحكم بالبطالن

Ü Üالجانب العملي:

Ü Üورشــة عمــل حــول حــاالت البطــان والطعــن (عــرض ألحــكام
تحكيــم وتقديــر مــدى ســامتها،عرض ألحــكام تحكيــم وبيــان
مــا ثــار لــدى تنفيذهــا مــن صعوبــات فعليــة عمليــة وعــرض
ألحــكام أخــرى تــم ابطالهــا).
Ü Üتقديم سؤال تحريري في كل يوم من األيام الثالث األولى.
Ü Üإمتحان تحريري شامل في اليوم الرابع.

Ü Üالشكل المتعارف عليه لكتابة حكم التحكيم
Ü Üعالقة التسبيب بصياغة الحكم
Ü Üمبدأ االختصاص باالختصاص
Ü Üمفهوم البيانات الجوهرية لحكم التحكيم
Ü Üالبيان الذي يشير الى اتفاق التحكيم.
Ü Üبيان الجهة التي يصدر باسمها حكم التحكيم.

Ü Üأصول المداولة في الحكم واصداره
Ü Üأثار حكم التحكيم

Ü Üالجانب العملي:
Ü Üورشة عمل تتضمن صياغة حكم تحكيم (عرض مفردات
قضية عملية وصياغة حكم منه للخصومة فيها).

المرحلة الخامسة
المحاكمة الصورية العملية
Ü Üتزويــد المشــاركون بقضيــة تحكيميــة عمليــة مــع مســتنداتها
قبــل بــدء المرحلــة لدراســاتها مــع تشــكيل مجموعــات مــن
بينهــم للتواصــل مــع بعضهــا البعــض .
Ü Üتقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم
اآلراء واعداد األوراق.
Ü Üتشكيل هيئة تحكيم من المشاركين والسير في وقائع قضية
افتراضية بقصد تحليل الوقائع واستنباط األحكام والمبادئ
القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على
تلك الوقائع وإجراء المداولة وإصدار الحكم فيها.
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الشروط العامة للتسجيل
في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين
القواعد المالية والتنظيمية لتسجيل المشارك في مراحل البرنامج:
Ü Üيتم اعتماد تسجيل المشارك المرشح من قبل الجهات العاملة في نطاق دول مجلس التعاون (الحكومية/الشركات
والمؤسسات) بعد إستالم خطاب رسمي يكفل سداد رسم اإلشتراك.
Ü Üأما المشارك على نفقته الخاصة فيتم إعتماد مشاركته بعد تعبئة نموذج التسجيل المعد لهذا الغرض وسداد رسم
اإلشتراك قبل بدء المرحلة.
Ü Üيجوز إلغاء تسجيل المشارك على نفقته الخاصة بخطاب شخصي ،أما المشارك المرشح من جهة العمل فال يجوز إلغاء
تسجيله إال بخطاب رسمي على أن يصل إلى المركز أو الجهة المتعاونة معها قبل  3أيام عمل على األقل من بدء المرحلة.
Ü Üفي حالة إنسحاب المشارك بعد بدء مراحل البرنامج ال يسترد أي مبلغ من رسم اإلشتراك.
Ü Üبإمكان المشارك الغير مجتاز ألي مرحلة من مراحل البرنامج إعادة المرحلة مرة أخرى مجاناً خالل سنة ميالدية.

شروط التسجيل:

Ü Üأن يكون المشارك حاص ًال على مؤهل من إحدى
الجامعات أو المعاهد المعترف بها.
Ü Üيمكن قبول بعض المتقدمين الحاصلين على
مؤهالت أقل في حالة توفر الخبرة المناسبة في
مجال تخصصه.
Ü Üسداد رسم اإلشتراك.

يستبعد المشارك في الحاالت اآلتية:
Ü Üعدم إلتزامه باألنظمة والتعليمات.
Ü Üبناء على طلب مسبب من المحاضر نتيجة تجاوزات
المشارك في األقوال أو األفعال أو التشويش على
المشاركين اآلخرين أو إخالله بقواعد األخالق والتعامل
الحسن مع اآلخرين.
Ü Üعدم إكتمال أو صحة البيانات المسجلة بإستمارة
التسجيل.
Ü Üإذا لم يتم إكمال عملية سداد رسم اإلشتراك.

عناصر التقييم:
Ü Üالمشاركة ،التفاعل ،إختبار قصير.
Ü Üإمتحان شامل في نهاية المرحلة الرابعة.

متطلبات البحث:
Ü Üأن يتعلق البحث بمنظومة التحكيم الوطني أو الدولي
في إحدى دول مجلس التعاون.

Ü Üنسبة الحضور والمواظبة.

Ü Üأن ال يكون قد سبق تقديم البحث من قبل مشارك آخر.

المحظورات:
Ü Üيمنع األكل والتدخين داخل قاعة التدريب.

Ü Üأال يقل البحث عن ( 15صفحة) وال يزيد عن ( 20صفحة)
مقاس .A4

Ü Üيمنع التحدث أو اإلنشغال بالهاتف الجوال داخل
قاعة التدريب.

Ü Üأن يحتوي البحث على صفحة خاصة بالمراجع العلمية من
الكتب والمقاالت.

Ü Üيمنع إصطحاب أي شخص إلى قاعة التدريب.

Ü Üأن تكون لغة البحث اللغة العربية الفصحى

أقر بإطالعي وموافقتي على كل ماورد أعاله:
اإلسم:
التوقيع:
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التاريخ:

إستمارة التسجيل في
برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2019
(الشهادة اإلحترافية)




االسم.............................................................................................................................................:
الجهة ...........................................................:الوظيفة......................................................................:
الجـــوال......................................................... :

البلد......................................................................:

الهاتف .......................................................... :الفاكس......................................................................:
البريد اإللكتروني.......................................................................
��������������������������������������������������������� :

رسوم اإلشتراك للمرحلة الواحدة

المكان والزمان

(شاملة الحقيبة التدريبية،المرطبات،شهادة اتمام المرحلة)

أربعة أيام من الساعة  17:00إلى 21:00

األفراد		:

 2000درهم إماراتي

معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية

الوزارات والشركات :

 3500درهم إماراتي

أبوظبي  -دولة اإلمارات العربية المتحدة

يرجى إختيار المرحلة المراد المشاركة فيها.
المرحل ــة التأهيلي ــة

مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية

 16-13يناير 2019

المرحـــــلة األولـــى

إتفاق التحكيم وضوابط صياغته

 30-27يناير 2019

المرحـــــلة الثانيـــة

إجراءات إدارة دعــوى التحكـيم

 13-10فبراير 2019

المرحـــــلة الثالثـــة

حكم التحكيم منهجية اصداره وأصول صياغته

 06-03مارس 2019

المرحـــــلة الرابعـــة

تنفــيذ أو بطالن حكم التحكيم

 27-24مارس 2019

المرحــــلة الخامســة

المحاكمــة الصوريــة العملية

 28أبريل  1 -مايو 2019

تسديد اإلشتراك
يتم تسديد رسم اإلشتراك بإحدى الطرق التالية:
 -تحويل مباشر إلى الحساب التالي:

G.C.C COMMERCIAL ARBITRATION CENTRE
ACCOUNT NO. : 00 99075040
IBAN: BH67 NBOB 0000 0099 0750 40
Swift Code: NBOB BHBM
)National Bank Of Bahrain (NBB) - MANAMA - KINGDOM OF BAHRAIN (MAIN BRANCH

 -خطاب صادر من الجهة الرسمية التي يعمل بها طالب اإلشتراك.

الدفع اإللكتروني عن طريق موقع المركز

www.gcccac.org/ar/orderlink

للتسجيل أو اإلستفسار:
+973 17278005
www.gcccac.org

+973 17278017 +973 17278018
training@gcccac.org

+973 17825580
dar_alkarar

مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري
+9712 - 6177350

+9712 - 6311410

m.ibrahim@adcci.gov.ae

+973 39290859

