





برنامج ت�أهيل و�إعداد املحكمني 2018

(ال�شهادة الإحرتافية)

تنبث��ق �إ�س�تراتيجية التدري��ب يف املرك��ز م��ن ر�ؤي��ة منهجي��ة ت��رى يف ا�س��تثمار طاق��ات جي��ل م��ن الك��وادر
اخلليجي��ة اجلامعي��ة يف �إع��داده وت�أهيل��ه وزي��ادة معرفت��ه و�إعط��اءه جرع��ة علمي��ة وتدريبي��ة ع��ن مفه��وم
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�ش��جيع وامل�ش��اركة الإيجابية الهادفة �إىل �إ�س��تنها�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.
مفاهي��م ومعاي�ير ه��ذه ال�ش��هادة الإحرتافي��ة مت تكري�س��هما يف برنام��ج ت�أهي��ل و�إع��داد املحكمني،م��ن
حي��ث �صياغ��ة امل��ادة العلمي��ة املتناغم��ة م��ع ت�ش��ريعات دول جمل���س التعاون ل��دول اخلليج العربي��ة وقواعد
الأون�س��يرتال وقانونه��ا النموذج��ي و�إتفاقي��ة نيوي��ورك ب�ش ��أن الإع�تراف بق��رارات التحكي��م الأجنبي��ة
وتنفيذه��ا لع��ام .1958
وقد �أعد املادة العلمية امل�ست�ش��ار الدكتور جمدي �إبراهيم قا�س��م رئي���س حمكمة الإ�س��تئناف 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

�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)

متطلبات احل�صول على �شهادة ب�إجتياز املرحلة:
Ü Üح�ضور ن�سبة ال تقل عن  % 75من ال�ساعات التدريبية لكل مرحلة.
�Ü Üإجتياز التقييم اليومي والنهائي لكل مرحلة.
Ü Üيف حالة عدم حتقيق تلك املتطلبات يتطلب من امل�شارك �إعادة املرحلة.
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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 الأولــــى � :إتفاق التحكيم و�ضوابط �صياغته
1.1التعريف باتفاق التحكيم

» »اتفاق التحكيم وفق ًا التفاقية نيويورك 1958 املادة ( )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.

�2.2صور اتفاق التحكيم

» »اتفاق التحكيم يف �صورة ال�شرط.
» »اتفاق التحكيم يف �صورة امل�شارطة.
» »اتف��اق التحكي��م يف �ص��ورة االحال��ة �أو اال�ش��ارة �أي اتف��اق التحكي��م مبوج��ب وثائ��ق �أخ��رى (يعت�بر اتفاق��ا 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.

3.3ممن 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.
» »حتدي��د م��ن ميل��ك الت�ص��رف يف حق��وق ال�ش��خ�ص املعن��وي يف حال��ة اجلمعي��ات وحال��ة امل�ؤ�س�س��ات وحال��ة
ال�ش��ركات بح�س��ب ن��وع ال�ش��ركة�،أهمية النظ��ام اال�سا�س��ي وعق��د الت�أ�سي���س يف ه��ذا ال�ص��دد.

�4.4ضوابط 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.
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» »ا�شرتاط الكتابة يف اتفاق التحكيم حتى وان كان العقد اال�صلي غري مكتوب.
» »�ش��رط الكتاب��ة ب�ين اتفاقي��ة نيوي��ورك 1958 وب�ين القان��ون النموذج��ي�أي امل��ادة ال�س��ابعة من��ه يف �صيغته��ا
الأ�صلية �س��نة  1985ويف �صيغتها املنقحة �س��نة  2006وخا�صة اخليار الثاين.
» »ال�شرط املو�ضوعي اخلا�ص (حتديد امل�سائل التي ي�شملها التحكيم).
» »ال�شرط املو�ضوعي يف حالة تفوي�ض املحكم بال�صلح.
» »جزاء تخلف �شرط من �شروط �صحة اتفاق التحكيم.
�5.5آثار اتفاق التحكيم ال�صحيح

» »االثر ال�سلبي بتعليق اخت�صا�ص الق�ضاء،املادة( )2/3من االتفاقية.
» »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.

6.6مبد�أ ا�ستقاللية �شرط التحكيم

» »مفهوم املبد�أ.
» »�آثار املبد�أ.
» »دور الق�ضاء يف ت�أكيد هذا املبد�أ .
» »ال�سند الت�شريعي والق�ضائي والفقهي لهذا املبد�أ.
» »اعمال مبد�أ ا�س��تقالل �ش��رط التحكيم ي�س��مح يف التحكيم الدوىل ب�أن يخ�ضع العقد الأ�صلي لقانون و�ش��رط
التحكيم لقانون �آخر.

	Üاجلانب العملي :

» »ور�شة عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم (�صياغة �شرط التحكيم – �صياغة م�شارطة التحكيم).

املرحلة الثانية :اجراءات وادارة دعوى التحكيم
1.1بدء �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.
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2.2ت�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.

3.3بدء 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).
» »متثي��ل الأط��راف والوكال��ة اخلا�ص��ة يف التحكي��م (التوكي��ل اخلا���ص والتفوي���ض اخلا���ص من مكت��ب املحاماة
اىل �أحد املحامني).
» »القواع��د االجرائي��ة االتفاقي��ة والالئحي��ة والقانوني��ة التي يلت��زم بها املحكم (اختالف املحك��م عن القا�ضي
يف هذا ال�صدد).
» »حتديد القانون الواجب التطبيق على مو�ضوع النزاع.
» »االجتماع التمهيدي وجل�سات املرافعة.
» »ال�ضمان��ات اال�سا�س��ية التقا�ض��ي (ا�س��تقالل القا�ض��ي و حياده،اح�ترام حق��وق الدف��اع واملواجه��ة ب�ين
اخل�صوم،املجابه��ة بالدلي��ل وطرح��ه ب�ين االط��راف).
» »القواعد العامة و�إجراءات الإثبات والتدابري الوقتية التحفظية.
» »اكتم��ال االج��راءات حت��ى حج��ز الدع��وى للحك��م واقفال ب��اب املرافعة،اعادة فت��ح باب املرافع��ة والعودة �إىل
تداول الدعوى.
» »كيفية تعامل هيئة التحكيم مع الدفع بعدم القبول لبدء اجراءات التحكيم قبل االوان؟.
» »عدم اكتمال �سري الدعوى وانهاء االجراءات (الت�سوية الودية للنزاع،انتهاء مدة التحكيم).

4.4وثيقة 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) .

5.5عوار�ض خ�صومة التحكيم

» »انقطاع اخل�صومة.
» »وقف اخل�صومة،الوقف القانوين،الوقف االتفاقي.

	Üاجلانب العملي:

» »ور�ش��ة عم��ل ح��ول اج��راءات دع��وى التحكي��م يت��م فيه��ا عر���ض مل��ف منازع��ة حتكيمي��ة واقعي��ة (اع��داد طل��ب التحكي��م
واع��داد ال��رد عل��ى طل��ب التحكي��م مت�ضمن��ا حال��ة ا�ش��تماله عل��ى دع��وى متقابلة،اع��داد وثيق��ة ال�ش��روط املرجعي��ة للتحكي��م).
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املرحلة الثالثة :حكم التحكيم منهجية ا�صداره و�أ�صول �صياغته
�أنواع حكم التحكيم

» »احلكم القطعي واحلكم الغري قطعي.
» »احلك��م غ�ير القطع��ي ال��ذي ال يح�س��م الن��زاع ،و�إمن��ا يتعل��ق ب�س�ير اخل�صوم��ة فيتن��اول �إج��راء م��ن
�إجراءاتها،كق��رار تعي�ين احلار���س يف دع��وى احلي��ازة.
» »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.
» »�صياغ��ة احلك��م ي�س��بقها الو�ص��ول �إىل احلك��م والو�ص��ول �إىل احلكم يعك���س ت�صور املحك��م للواقعة من ناحية
و�إدراكه حلكم القانون فيها من ناحية �أخرى.
» »الأ�سباب هي مرتكز �صياغة حكم التحكيم و ُي�شرتط توافرها فيه ما مل يكن التحكيم �صلح ًا.
» »الت�س��بيب لي���س جم��رد �إج��راء �ش��كلي ًا يق��وم ب��ه املحكم،و�إمن��ا ه��و بي��ان للن�ش��اط الإجرائ��ي ال��ذي حمل��ه �إىل
احلكم الذي انتهى �إليه،فهو الت�سجيل الدقيق الكامل للن�شاط املبذول من املحكم من بدء االجراءات حتى
النطق باحلكم.
» »�أه��م عي��وب الت�س��بيب (الق�ص��ور يف الت�سبيب،الف�س��اد يف اال�س��تدالل،انعدام الأ�س��باب حقيق��ة �أو
حكم ًا،متاح��ي الأ�س��باب).

مبد�أ االخت�صا�ص باالخت�صا�ص

» »اخت�صا�ص هيئة التحكيم بالف�صل يف مدى اخت�صا�صها بنظر النزاع.
» »الب��ت يف االخت�صا���ص بحك��م قب��ل الف�ص��ل يف املو�ض��وع �أو م��ع احلك��م الفا�ص��ل يف املو�ضوع،و�أيهم��ا يتف��ق م��ع
ح�س��ن �سري العدالة.

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
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» »�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،الإ�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.

	Üاجلانب 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
» »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 حكم ًا �أجنبي ًا؟
» »تنفيذ احلكم ال�صادر عن املركز اخلليجي يف غري دول املجل�س ال�ست.

ثانيا :بطالن (الغاء) حكم التحكيم:
املفاهيم اال�سا�سية يف تنفيذ حكم التحكيم

» »مفهوم بطالن حكم التحكيم.
» »الفارق بني بطالن احلكم وانعدامه.
» »حاالت بطالن حكم التحكيم.
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» »�آلي��ة ابط��ال حك��م التحكي��م( .دع��وى البطالن،الأ�س��باب املح��ددة ح�ص��را لرف��ع دع��وى البطالن،مم��ن
ترفع،اجله��ة املخت�ص��ة بها،ميع��اد �إقامته��ا).
» »م��دى �إمكاني��ة التن��ازل ع��ن احل��ق يف رف��ع دع��وى البط�لان قب��ل �ص��دور حك��م التحكي��م (نظ��رة مقارن��ة -
التعدي��ل االخ�ير للقان��ون الفرن�س��ي) .
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.
» »ال�لا بط�لان حلك��م التحكي��م ال�ص��ادر ع��ن املرك��ز اخلليجي،الو�ض��ع اخلا���ص باحلك��م ال�ص��ادر ع��ن ه��ذا
املرك��ز( .ع��دم ج��واز اقام��ة دع��وى لإبط��ال حك��م التحكي��م ال�ص��ادر ع��ن املرك��ز)

�آثار ابطال حكم التحكيم،الآثار املرتتبة على �إقامة دعوى البطالن،وتلك املرتتبة على احلكم بالبطالن

» »�أثر رفع دعوى البطالن،هل لرفع الدعوى البطالن �أثر واقف؟
» »�أثر احلكم ال�صادر ببطالن حكم التحكيم – حالة البطالن اجلزئي.
» »�أثر التنفيذ الطوعي حلكم التحكيم قبل �صدور احلكم ب�إبطاله.

	Üاجلانب العملي :

» »ور�ش��ة عم��ل ح��ول ح��االت البط�لان والطع��ن (عر�ض لأح��كام حتكيم وتقدي��ر مدى �س�لامتها،عر�ض لأحكام
حتكي��م وبي��ان م��ا ث��ار ل��دى تنفيذها من �صعوبات فعلية عملية وعر�ض لأحكام �أخرى مت ابطالها) .
» »تقدمي �س�ؤال حتريري يف كل يوم من الأيام الثالث االوىل�،أما اليوم الرابع امتحان حتريري ملدة �ساعتني.

املرحلة اخلام�سة :املحاكمة ال�صورية العملية
» »تزويد امل�ش��اركون بق�ضية حتكيمية عملية مع م�س��تنداتها قبل بدء املرحلة لدرا�س��اتها مع ت�ش��كيل جمموعات
من بينهم للتوا�صل مع بع�ضها البع�ض .
» »تق�سيم احل�ضور �إىل جمموعات عددية بغر�ض املناق�شة وتقدمي الآراء واعداد االوراق.
» »ت�ش��كيل هيئ��ة حتكي��م م��ن احل�ض��ور وال�س�ير يف وقائ��ع ق�ضي��ة افرتا�ضي��ة بق�ص��د حتلي��ل الوقائ��ع وا�س��تنباط
الأح��كام واملب��ادئ القانوني��ة الت��ي تثريه��ا وبيان كيفية تطبيق هذه املبادئ على تلك الوقائع واجراء املداولة
و�إ�ص��دار 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:

Ü

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

 Üيت��م اعتم��اد ت�س��جيل امل�ش��ارك املر�ش��ح م��ن قب��ل اجله��ات العامل��ة يف نط��اق دول جمل���س التع��اون (احلكومي��ة/
ال�ش��ركات وامل�ؤ�س�س��ات) بع��د ا�س��تالم خط��اب ر�س��مي يكف��ل �س��داد ر�س��م اال�ش�تراك قبل بداي��ة الربنام��ج الكامل �أو
املرحلة.
�Üأم��ا امل�ش��ارك عل��ى نفقت��ه اخلا�ص��ة فيت��م اعتم��اد م�ش��اركته بع��د تعبئ��ة منوذج الت�س��جيل املع��د لهذا الغر�ض و�س��داد
ر�س��م اال�ش�تراك قبل بداية الربنامج �أو املرحلة ب�أ�س��بوع على الأقل.
Üيج��وز �إلغ��اء ت�س��جيل امل�ش��ارك عل��ى نفقت��ه اخلا�ص��ة بخط��اب �ش��خ�صي�،أما امل�ش��ارك املر�ش��ح م��ن جه��ة العم��ل ف�لا
يج��وز �إلغ��اء ت�س��جيله �إال بخط��اب ر�س��مي عل��ى �أن ي�ص��ل �إىل اجله��ة املنظم��ة قب��ل بداي��ة مراح��ل الربنام��ج ب�ـ� 3أيام
عمل عل��ى الأقل.
Üيف حالة ان�سحاب امل�شارك بعد بدء مراحل الربنامج ال ي�سرتد �أي مبلغ من ر�سم اال�شرتاك.
Üب�إم��كان امل�ش��ارك الغ�ير جمت��از لأي مرحل��ة م��ن مراح��ل الربنام��ج �إع��ادة املرحل��ة م��رة �أخ��رى جمان� ًا خ�لال �س��نة
ميالدية.
Üيحق للجهة املنظمة ت�أجيل موعد انعقاد مراحل الربنامج قبل موعدها املقرر بثالثة �أيام عمل.

�شروط الت�سجيل:

Ü
Ü
Ü
Ü

�Üأن يكون امل�شارك حا�ص ًال على م�ؤهل من �إحدى اجلامعات �أو املعاهد املعرتف بها.
Üميكن قبول بع�ض املتقدمني احلا�صلني على م�ؤهالت �أقل يف حالة توفر اخلربة املنا�سبة يف جمال تخ�ص�صه.
�Üسداد ر�سم اال�شرتاك.
Üالتفرغ التام للتدريب خالل الفرتة امل�سائية.

متطلبات منح �شهادة �إمتام الربنامج:

مين��ح امل�ش��ارك يف الربنام��ج �ش��هادة امت��ام الربنام��ج بالإ�ضاف��ة �إىل ج��واز منح��ه �ش��هادة اجتي��از ل��كل مرحلة،وذل��ك
ب�ش��رط �أن يت��م حتقي��ق املتطلب��ات الآتي��ة:
�Ü Üأن ال تقل ن�سبة احل�ضور واملواظبة عن  % 75من ال�ساعات التدريبيةلكل مرحلة من املراحل اخلم�س للربنامج.
�Ü Üأن ال تقل ن�سبة التقييم اليومي والنهائي لكل مرحلة عن .% 60
Ü Üتق��دمي (بح��ث) يف �أح��د املوا�ضي��ع املتعلق��ة مبنظوم��ة التحكي��م التج��اري يف دول جمل���س التع��اون ي�س��لم م��ع نهاي��ة
املرحل��ة الرابعة.
Ü Üاجتياز جميع مراحل الربنامج اخلم�س.
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معلومات تف�صيلية:

Ü Üعنا�صر التقييم اليومي لكل مرحلة (امل�شاركة،التفاعل،اختبار ق�صري).
Ü Üامتحان �شامل يف نهاية املرحلة الرابعة.

متطلبات البحث:

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

�Üأن يتعلق البحث مبنظومة التحكيم الوطني �أو الدويل يف احدى دول جمل�س التعاون.
�Üأن ال يكون قد �سبق تقيم البحث من قبل م�شارك �آخر.
�Üأال يقل البحث عن (� 15صفحة) وال يزيد عن (� 20صفحة) مقا�س .A4
�Üأن يحتوي البحث على �صفحة خا�صة باملراجع العلمية من الكتب واملقاالت.
�Üأن تكون لغة البحث اللغة العربية الف�صحى.

املحظورات:

Ü Üمينع التدخني منع ًا بات ًا يف قاعات املحا�ضرات والتدريب.
Ü Üمينع التحدث �أو االن�شغال بالهاتف اجلوال داخل قاعة املحا�ضرات.
Ü Üمينع ا�صطحاب �أي �شخ�ص �إىل مكان قاعة املحا�ضرات والتدريب.

يحق للجهة املنظمة ا�ستبعاد امل�شارك يف احلاالت الآتية:

 Ü Üعدم التزام امل�شارك بالأنظمة والتعليمات.
Ü Üبن��اء عل��ى طل��ب كتاب��ي م��ن امل�ش��رف العلم��ي �أو املحا�ض��ر نتيج��ة جت��اوزات امل�ش��ارك يف الأق��وال �أو الأفع��ال �أو
الت�شوي���ش عل��ى امل�ش��اركني الآخري��ن �أو �إخالل��ه بقواع��د الأخ�لاق والتعام��ل احل�س��ن م��ع الآخري��ن.
Ü Üعدم اكتمال �أو �صحة البيانات امل�سجلة با�ستمارة الت�سجيل.
�أقر بقراءتي وموافقتي على كل ما ورد من �شروط يف هذا الالئحة التنظيمية،،
الإ�سم --------------------------------------------------- :
التوقيع ---------------------------------------------------:
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ا�ستمارة الت�سجيل
برنامج ت�أهيل و�إعداد املحكمني 2018
(ال�شهادة الإحرتافية )
�أبوظبي  -دولة الإمارات العربية املتحدة

اال�سم:
اجلهة	:الوظيفة:
اجلـــوال	:البلد:
الهاتف	:الفاك�س:
الربيد الإلكرتوين:
للم�ساعدة يف توجيه املرا�سالت الر�سمية ،يرجى تدوين التايل:

ا�سم الرئي�س التنفيذي  /املدير العام :
ا�سم مدير التدريب  /املوارد الب�شرية :
يرجي �إختيار الفئة واملرحلة املراد امل�شاركة فيها.
الفئات
ال�شخ�صيات الفردية

 2500 /-درهم �إماراتي

ر�سوم املرحلة

الوزارات وال�شركات

 3500 /-درهم �إماراتي

يعقد الربنامج يف الفرتة امل�سائية
م�ساء
م�ساء �إىل ال�ساعة 9
من ال�ساعة 5
ً
ً
يعقد الربنامج يف معهد الإمارات للدرا�سات امل�صرفية واملالية
�أبوظبي  -دولة الإمارات العربية املتحدة

املرحلة الت�أهيلية

مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية

 24-21يناير 2018

املرحلة االوىل

اتفاق التحكيم و�ضوابط �صياغته

 7-4فرباير 2018

املرحلة الثانية

�إجراءات �إدارة دعــوى التحكـيم

 28-25فرباير 2018

املرحلة الثالثة

حكم التحكيم منهجية ا�صداره و�أ�صول �صياغته

 21-18مار�س 2018

املرحلة الرابعة

تنفــيذ �أو بطالن حكم التحكيم

املرحلة اخلام�سة

املحاكمــة ال�صوريــة العملية

 4-1ابريل 2018
 29ابريل 2 -مايو 2018

