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برن�مج ت�أهيل واإعداد املحكمني 2018
)ال�شه�دة الإحرتافية(

تنبث��ق اإ�ش��رتاتيجية التدري��ب يف املرك��ز م��ن روؤي��ة منهجي��ة ت��رى يف ا�ش��تثم�ر ط�ق���ت جي��ل م��ن الك��وادر 
اخلليجي��ة اجل�معي��ة يف اإع��داده وت�أهيل��ه وزي���دة معرفت��ه واإعط���ءه جرع��ة علمي��ة وتدريبي��ة ع��ن مفه��وم 
وجوهر التحكيم وطبيعته واأنواعه والتطور يف الفكر الق�نوين التحكيمي،للقي�م 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�ش��جيع وامل�ش���ركة الإيج�بية اله�دفة اإىل اإ�ش��تنه��ض فكر ال�ش��وؤال 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.
 مف�هي��م ومع�ي��ري ه��ذه ال�ش��ه�دة الإحرتافي��ة مت تكري�ش��هم� يف برن�م��ج ت�أهي��ل واإع��داد املحكمني،م��ن 
حي��ث �شي�غ��ة امل���دة العلمي��ة املتن�غم��ة م��ع ت�ش��ريع�ت دول جمل���ض التع�ون ل��دول اخلليج العربي��ة وقواعد 
الأون�ش��يرتال وق�نونه��� النموذج��ي واإتف�قي��ة نيوي��ورك ب�ش���أن الإع��رتاف بق��رارات التحكي��م الأجنبي��ة 

وتنفيذه��� لع���م 1958.
وقد اأعد امل�دة العلمية امل�شت�ش���ر الدكتور جمدي اإبراهيم ق��ش��م رئي���ض حمكمة الإ�ش��تئن�ف 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:
�لفرتة �مل�سائية �أربعة �أيام من �ل�ساعة 17:00  �إىل 21:00

 
تق�شيم �ش�ع�ت التدريب:

17:00   �إىل    19:00         )�جلانب �لنظري(

19:00   �إىل    20:30         )�جلانب �لعملي - ور�سة عمل(

20:30   �إىل    21:00         )�لتقييم من خالل �لإجابة على بع�ض �لأ�سئلة(
 

متطلب�ت احل�شول على �شه�دة ب�إجتي�ز املرحلة:
Ü .ح�سور ن�سبة ل تقل عن 75 % من �ل�ساعات �لتدريبية لكل مرحلة
Ü .إجتياز �لتقييم �ليومي و�لنهائي لكل مرحلة�
Ü .يف حالة عدم حتقيق تلك �ملتطلبات يتطلب من �مل�سارك �إعادة �ملرحلة



3

املرحلة الت�أهيلية: التحكيم وطبيعته الق�نونية
�حللول �لبديلة لف�ض �ملنازعات بغري �لطريق �لق�سائي. «
مفهوم �لتحكيم،�أنو�عه،مميز�ته،طبيعته.  «
دور �لر�دة يف �لتحكيم )ثالوث �لر�دة يف �لتحكيم(. «
�لتحكيم و�لق�ساء - �ملحكم و�لقا�سي. «
�ملركز �لقانوين للمحكم،و�حلقوق و�لو�جبات. «
�لدور �مل�ساند للق�ساء )قبل بدء �لتحكيم،�أثناء �جر�ء�ت �لتحكيم،بعد �نتهاء �لتحكيم(. «
مفهوم �ملحكمة �ملخت�سة �أ�سال بنظر �لنز�ع. «
�أهم �ملر�كز و�لهيئات �لدولية �ملعنية بالتحكيم. «

املرحلة الأول����ى :  اإتف�ق التحكيم و�شوابط �شي�غته 
التعريف ب�تف�ق التحكيم. 1

�تفاق �لتحكيم وفقًا لتفاقية نيويورك 1958  �ملادة )2( منها. «
�تفاق �لتحكيم يف �لقانون �لنموذجي للتحكيم �لتجاري �لدويل 1985 �ملادة )7( منه. «
�تفاق �لتحكيم يف ت�سريعات دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي �ل�ست مع نظرة مقارنة. «

�شور اتف�ق التحكيم. 2
�تفاق �لتحكيم يف �سورة �ل�سرط. «
�تفاق �لتحكيم يف �سورة �مل�سارطة. «
�تف��اق �لتحكي��م يف �س��ورة  �لحال��ة �أو �ل�س��ارة �أي �تف��اق �لتحكي��م مبوج��ب وثائ��ق �أخ��رى )يعت��ر �تفاق��ا على  «

�لتحكيم كل �إحالة ترد يف �لعقد �إىل وثيقة تت�سمن �سروط حتكيم �إذ� كانت �لإحالة و��سحة يف �عتبار هذ� 
�ل�سرط جزء� من �لعقد(.

تطبيق ذلك على كل من �تفاقية نيويورك و�لقانون �لنموذجي. «

ممن ي�شح التف�ق على التحكيم؟ . 3
ممن له �أهلية �لت�سرف يف �حلق حمل �لنز�ع. «
حالة �ل�سخ�ض �لطبيعي. «
حالة �ل�سخ�ض �لعتباري - ممثله �لذى ميلك �لت�سرف يف حقوق�ه. «
حتدي��د م��ن ميل��ك �لت�س��رف يف حق��وق �ل�س��خ�ض �ملعن��وي يف حال��ة �جلمعي��ات وحال��ة �ملوؤ�س�س��ات وحال��ة  «

�ل�س��ركات بح�س��ب ن��وع �ل�س��ركة،�أهمية �لنظ��ام �ل�سا�س��ي وعق��د �لتاأ�سي���ض يف ه��ذ� �ل�س��دد. 

�شوابط اتف�ق التحكيم و�شروط �شحته. 4
ل يجوز �لتحكيم يف �مل�سائل �لتي ل يجوز فيها �ل�سلح. «
�ل�سرط �ل�سكلي �خلا�ض )�لكتابة(.  «
�لكتابة بني �سرط �لثبات و�سرط �لنعقاد.  «
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��سرت�ط �لكتابة يف �تفاق �لتحكيم حتى و�ن كان �لعقد �ل�سلي غري مكتوب. «
�س��رط �لكتاب��ة ب��ني �تفاقي��ة نيوي��ورك 1958  وب��ني �لقان��ون �لنموذج��ي  �أي �مل��ادة �ل�س��ابعة من��ه يف �سيغته��ا  «

�لأ�سلية �س��نة 1985 ويف �سيغتها �ملنقحة �س��نة 2006 وخا�سة �خليار �لثاين.
�ل�سرط �ملو�سوعي �خلا�ض )حتديد �مل�سائل �لتي ي�سملها �لتحكيم(. «
�ل�سرط �ملو�سوعي يف حالة تفوي�ض �ملحكم بال�سلح. «
جز�ء تخلف �سرط من �سروط �سحة �تفاق �لتحكيم. «

اآث�ر اتف�ق التحكيم ال�شحيح. 5
�لثر �ل�سلبي بتعليق �خت�سا�ض �لق�ساء،�ملادة  )2/3( من �لتفاقية.  «
�لأثر �ليجابي بعقد �خت�سا�ض �لتحكيم. «
�آثار �تفاق �لتحكيم يف كل من �تفاقية نيويورك و�لقانون �لنموذجي. «
�لأثر �خلا�ض لتفاق �لتحكيم وفقا لقو�عد �لتحكيم لدى مركز �لتحكيم �خلليجي. «
طبيعة �لدفع �أمام �لق�ساء بوجود �تفاق �لتحكيم )بني عدم �لخت�سا�ض وعدم �لقبول(. «
�لوقت �ملقرر لإبد�ء هذ� �لدفع. «

مبداأ ا�شتقاللية �شرط التحكيم. 6
مفهوم �ملبد�أ. «
�آثار �ملبد�أ. «
دور �لق�ساء يف تاأكيد هذ� �ملبد�أ . «
�ل�سند �لت�سريعي و�لق�سائي و�لفقهي لهذ� �ملبد�أ. «
�عمال مبد�أ ��س��تقالل �س��رط �لتحكيم ي�س��مح يف �لتحكيم �لدوىل باأن يخ�سع �لعقد �لأ�سلي لقانون و�س��رط  «

�لتحكيم لقانون �آخر.

 Ü : اجل�نب العملي
ور�سة عمل حول كيفية �عد�د �تفاق �لتحكيم )�سياغة �سرط �لتحكيم – �سياغة م�سارطة �لتحكيم(. «

املرحلة الث�نية: اجراءات وادارة دعوى التحكيم 
بدء اإجراءات التحكيم. 1

�لفارق بني بدء �جر�ء�ت �لتحكيم وبدء �جر�ء�ت نظر دعوى �لتحكيم. «
�لجر�ء�ت �ل�سابقة على دعوى �لتحكيم. «
طلب �لتحكيم،�عد�د و�سياغة �لطلب،تقدمي �لطلب،�لرد على �لطلب،�لدعوى �ملتقابلة. «
حالة �لتحكيم �حلر حالة �لتحكيم �ملوؤ�س�سي. «
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ت�شكيل هيئة التحكيم بني التحكيم احلر والتحكيم املوؤ�ش�شي. 2
حالة �ملحكم �لفرد،حالة تعدد �ملحكمني و�سرط �لوترية. «
�ل�سروط �لو�جب تو�فرها يف �ملحكم. «
قبول �ملهمة و�لتقرير باحليدة و�ل�ستقالل،�سرورة �لف�ساح. «
تخلي �ملحكم عن نظر �لتحكيم بني �لتنحي و�لعزل و�لقالة و�لرد. «
حالة ��ستبد�ل �ملحكم. «
و�سع �أمانة �ل�سر. «

بدء اجراءات دعوى التحكيم وتداوله� اأم�م هيئة التحكيم. 3
حتديد نطاق خ�سومة �لتحكيم،�لنطاق �ل�سخ�سي و �لنطاق �ملو�سوعي للخ�سومة )ن�سبية �آثار �تفاق �لتحكيم(. «
متثي��ل �لأط��ر�ف و�لوكال��ة �خلا�س��ة يف �لتحكي��م )�لتوكي��ل �خلا���ض و�لتفوي���ض �خلا���ض من مكت��ب �ملحاماة  «

�ىل �أحد �ملحامني(.
�لقو�ع��د �لجر�ئي��ة �لتفاقي��ة و�لالئحي��ة و�لقانوني��ة �لتي يلت��زم بها �ملحكم )�ختالف �ملحك��م عن �لقا�سي  «

يف هذ� �ل�سدد(.
حتديد �لقانون �لو�جب �لتطبيق على مو�سوع �لنز�ع. «
�لجتماع �لتمهيدي وجل�سات �ملر�فعة. «
�ل�سمان��ات �ل�سا�س��ية �لتقا�س��ي )��س��تقالل �لقا�س��ي و حياده،�ح��رت�م حق��وق �لدف��اع و�ملو�جه��ة ب��ني  «

�خل�سوم،�ملجابه��ة بالدلي��ل وطرح��ه ب��ني �لط��ر�ف(.
�لقو�عد �لعامة و�إجر�ء�ت �لإثبات و�لتد�بري �لوقتية �لتحفظية. «
�كتم��ال �لج��ر�ء�ت حت��ى حج��ز �لدع��وى للحك��م و�قفال ب��اب �ملر�فعة،�عادة فت��ح باب �ملر�فع��ة و�لعودة �إىل  «

تد�ول �لدعوى.
كيفية تعامل هيئة �لتحكيم مع �لدفع بعدم �لقبول لبدء �جر�ء�ت �لتحكيم قبل �لو�ن؟. «
عدم �كتمال �سري �لدعوى و�نهاء �لجر�ء�ت )�لت�سوية �لودية للنز�ع،�نتهاء مدة �لتحكيم(. «

وثيقة ال�شروط املرجعية للتحكيم. 4
نظرة عامة على هذه �لوثيقة )�لن�ساأة و�ل�سند �لقانوين(. «
�ختالفها عن �تفاق �لتحكيم يف �سوره �لثالثة )�ل�سرط و�مل�سارطة و�لحالة(. «
�أطر�ف �لوثيقة وبياناتها �لأ�سا�سية. «
حالت رف�ض �لتوقيع على �لوثيقة )�ل�سكاليات و�حللول( . «

عوار�ض خ�شومة التحكيم. 5
�نقطاع �خل�سومة.  «
وقف �خل�سومة،�لوقف �لقانوين،�لوقف �لتفاقي. «

 Ü :اجل�نب العملي
ور�س��ة عم��ل ح��ول �ج��ر�ء�ت دع��وى �لتحكي��م يت��م فيه��ا عر���ض مل��ف منازع��ة حتكيمي��ة و�قعي��ة )�ع��د�د طل��ب �لتحكي��م  «

و�ع��د�د �ل��رد عل��ى طل��ب �لتحكي��م مت�سمن��ا حال��ة ��س��تماله عل��ى دع��وى متقابلة،�ع��د�د وثيق��ة �ل�س��روط �ملرجعي��ة للتحكي��م(.
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املرحلة الث�لثة: حكم التحكيم منهجية ا�شداره واأ�شول �شي�غته   
اأنواع حكم التحكيم 

�حلكم �لقطعي و�حلكم �لغري قطعي. «
م��ن  « �إج��ر�ء  فيتن��اول  ب�س��ري �خل�سوم��ة  يتعل��ق  و�إمن��ا  �لن��ز�ع،  يح�س��م  �ل��ذي ل  �لقطع��ي  غ��ري  �حلك��م 

�حلي��ازة. دع��وى  يف  �حلار���ض  تعي��ني  �إجر�ء�تها،كق��ر�ر 
�حلكم �لقطعي �لذي ين�سب على مو�سوع �لق�سية فيح�سم �خل�سومة بكاملها �أو �سق منها.  «

ال�شكل املتع�رف عليه لأحك�م التحكيم
ديباجة �حلكم،وقائع �حلكم،�أ�سباب �حلكم،منطوق �حلكم. «
مدى �تفاق هذ� �ل�سكل مع �سكل �حلكم �لق�سائي؟. «

عالقة الت�شبيب ب�شي�غة احلكم
�حلكم ت�سطري و�إنز�ل لفكر �ملحكم على �لورق. «
�سياغ��ة �حلك��م ي�س��بقها �لو�س��ول �إىل �حلك��م و�لو�س��ول �إىل �حلكم يعك���ض ت�سور �ملحك��م للو�قعة من ناحية  «

و�إدر�كه حلكم �لقانون فيها من ناحية �أخرى.
�لأ�سباب هي مرتكز �سياغة حكم �لتحكيم وُي�سرتط تو�فرها فيه ما مل يكن �لتحكيم �سلحًا. «
�لت�س��بيب لي���ض جم��رد �إج��ر�ء �س��كليًا يق��وم ب��ه �ملحكم،و�إمن��ا ه��و بي��ان للن�س��اط �لإجر�ئ��ي �ل��ذي حمل��ه �إىل  «

�حلكم �لذي �نتهى �إليه،فهو �لت�سجيل �لدقيق �لكامل للن�ساط �ملبذول من �ملحكم من بدء �لجر�ء�ت حتى 
�لنطق باحلكم.

�أو  « حقيق��ة  �لأ�س��باب  �ل�س��تدلل،�نعد�م  يف  �لت�سبيب،�لف�س��اد  يف  )�لق�س��ور  �لت�س��بيب  عي��وب  �أه��م 
�لأ�س��باب(. حكمًا،متاح��ي 

مبداأ الخت�ش��ض ب�لخت�ش��ض
�خت�سا�ض هيئة �لتحكيم بالف�سل يف مدى �خت�سا�سها بنظر �لنز�ع. «
�لب��ت يف �لخت�سا���ض بحك��م قب��ل �لف�س��ل يف �ملو�س��وع �أو م��ع �حلك��م �لفا�س��ل يف �ملو�سوع،و�أيهم��ا يتف��ق م��ع  «

ح�س��ن �سري �لعد�لة.

مفهوم البي�ن�ت اجلوهرية حلكم التحكيم
�لبيان �لذي ي�سري �ىل �تفاق �لتحكيم. «
بيان �جلهة �لتي ي�سدر با�سمها حكم �لتحكيم. «

اأ�شول املداولة يف احلكم وا�شداره
�سرية �ملد�ولة،من ي�سرتك فيها،جمع �لآر�ء. «
�لجماع،�لغلبية و�لر�أي �ملخالف،حالة تفرق �أو تبعرث �لآر�ء. «
توقيع �حلكم و�إ�سد�ره )�يد�ع �حلكم،ت�سليم �حلكم،ت�سحيح �حلكم،تف�سري �حلكم(. «
رف�ض �لتوقيع على �حلكم،�لإ�سكاليات و�حللول. «
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اأث�ر حكم التحكيم

هل يعد حكم �لتحكيم عمال ق�سائيا مبفهومه �لفني �لدقيق؟ «
مدى متتع حكم �لتحكيم باحلجية و�ل�ستنفاد وقوة �لثبوت و قوة �لنفاذ.  «

 Ü : اجل�نب العملي
ور�سة عمل تت�سمن �سياغة حكم حتكيم )عر�ض مفرد�ت ق�سية عملية و�سياغة حكم منه للخ�سومة فيها(. «

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 �لقوة �مللزمة للحكم بني �أحكام �لق�ساء و�أحكام �لتحكيم. «
�لفرق بني حجية �لمر �ملق�سي وقوة �لمر �ملق�سي. «
حكم �لتحكيم يف �طار فكرة �ل�سند �لتنفيذي «
�لقوة �لتنفيذية حلكم �لتحكيم مقابل �لقوة �لتنفيذية للحكم �لق�سائي.  «
�جر�ء�ت تنفيذ حكم �لتحكيم بني نظام �لدعوى ونظام �لمر على �لعري�سة. «
نظام �لأمر بتنفيذ حكم �لتحكيم ونظام �مل�سادقة عليه. «

تنفيذ حكم التحكيم الجنبي " اأهم التف�قي�ت الدولية والقليمية "
�لتطور �لدويل ب�ساأن تنفيذ حكم �لتحكيم �لجنبي. «
�تفاقية نيويورك 1958 لالعرت�ف باأحكام �لتحكيم �لجنبية وتنفيذها. «
�تفاقية تنفيذ �لحكام بني دول �جلامعة �لعربية ل�سنة 1954.  «
�تفاقية تنفيذ �لحكام بني دول جمل�ض �لتع��اون لدول �خلليج �لعربي��ة 1995 .   «
�لو�سع �خلا�ض بتنفيذ حكم �لتحكيم �ل�سادر عن مركز �لتحكيم �خلليجي. «
�لقيمة �لقانونية �خلا�سة لنظام مركز �لتحكيم �خلليجي ولئحة �جر�ء�ت �لتحكيم لديه. «
تنفيذ �حلكم �ل�سادر عن �ملركز �خلليجي يف �حدى دول �ملجل�ض،وهل ينفذ فيها بو�سفه حكمًا �أجنبيًا؟ «
تنفيذ �حلكم �ل�سادر عن �ملركز �خلليجي يف غري دول �ملجل�ض �ل�ست. «

ث�ني�: بطالن )الغ�ء( حكم التحكيم:

املف�هيم ال�ش��شية يف تنفيذ حكم التحكيم
مفهوم بطالن حكم �لتحكيم. «
�لفارق بني بطالن �حلكم و�نعد�مه. «
حالت بطالن حكم �لتحكيم.  «



8

�آلي��ة �بط��ال حك��م �لتحكي��م. )دع��وى �لبطالن،�لأ�س��باب �ملح��ددة ح�س��ر� لرف��ع دع��وى �لبطالن،مم��ن  «
ترفع،�جله��ة �ملخت�س��ة بها،ميع��اد �إقامته��ا(.

م��دى �إمكاني��ة �لتن��ازل ع��ن �حل��ق يف رف��ع دع��وى �لبط��الن قب��ل �س��دور حك��م �لتحكي��م )نظ��رة مقارن��ة -  «
�لتعدي��ل �لخ��ري للقان��ون �لفرن�س��ي( .       

نظرة مق�رنة على الجت�ه�ت الت�شريعية لبطالن حكم التحكيم
بطالن )�لغاء( حكم �لتحكيم يف �لقانون �لنموذجي للتحكيم �لتجاري �لدويل 1985 . «
بطالن حكم �لتحكيم يف ت�سريعات دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي �ل�ست مع نظرة مقارنة. «
�ل��ال بط��الن حلك��م �لتحكي��م �ل�س��ادر ع��ن �ملرك��ز �خلليجي،�لو�س��ع �خلا���ض باحلك��م �ل�س��ادر ع��ن ه��ذ�  «

�ملرك��ز. )ع��دم ج��و�ز �قام��ة دع��وى لإبط��ال حك��م �لتحكي��م �ل�س��ادر ع��ن �ملرك��ز(

اآث�ر ابط�ل حكم التحكيم،الآث�ر املرتتبة على اإق�مة دعوى البطالن،وتلك املرتتبة على احلكم ب�لبطالن
�أثر رفع دعوى �لبطالن،هل لرفع �لدعوى �لبطالن �أثر و�قف؟ «
�أثر �حلكم �ل�سادر ببطالن حكم �لتحكيم – حالة �لبطالن �جلزئي. «
�أثر �لتنفيذ �لطوعي حلكم �لتحكيم قبل �سدور �حلكم باإبطاله.  «

 Ü : اجل�نب العملي
ور�س��ة عم��ل ح��ول ح��الت �لبط��الن و�لطع��ن )عر�ض لأح��كام حتكيم وتقدي��ر مدى �س��المتها،عر�ض لأحكام  «

حتكي��م وبي��ان م��ا ث��ار ل��دى تنفيذها من �سعوبات فعلية عملية وعر�ض لأحكام �أخرى مت �بطالها(  .
تقدمي �سوؤ�ل حتريري يف كل يوم من �لأيام �لثالث �لوىل،�أما �ليوم �لر�بع �متحان حتريري ملدة �ساعتني. «

املرحلة اخل�م�شة: املح�كمة ال�شورية العملية
تزويد �مل�س��اركون بق�سية حتكيمية عملية مع م�س��تند�تها قبل بدء �ملرحلة لدر��س��اتها مع ت�س��كيل جمموعات  «

من بينهم للتو��سل مع بع�سها �لبع�ض .
تق�سيم �حل�سور �إىل جمموعات عددية بغر�ض �ملناق�سة وتقدمي �لآر�ء و�عد�د �لور�ق. «
ت�س��كيل هيئ��ة حتكي��م م��ن �حل�س��ور و�ل�س��ري يف وقائ��ع ق�سي��ة �فرت��سي��ة بق�س��د حتلي��ل �لوقائ��ع و��س��تنباط  «

�لأح��كام و�ملب��ادئ �لقانوني��ة �لت��ي تثريه��ا وبيان كيفية تطبيق هذه �ملبادئ على تلك �لوقائع و�جر�ء �ملد�ولة 
و�إ�س��د�ر �حلكم فيها.
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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:

Ü /يت��م �عتم��اد ت�س��جيل �مل�س��ارك �ملر�س��ح م��ن قب��ل �جله��ات �لعامل��ة يف نط��اق دول جمل���ض �لتع��اون )�حلكومي��ة 
�ل�س��ركات و�ملوؤ�س�س��ات( بع��د ��س��تالم خط��اب ر�س��مي يكف��ل �س��د�د ر�س��م �ل�س��رت�ك قبل بد�ي��ة �لرنام��ج �لكامل �أو 

�ملرحلة.
Ü  أم��ا �مل�س��ارك عل��ى نفقت��ه �خلا�س��ة فيت��م �عتم��اد م�س��اركته بع��د تعبئ��ة منوذج �لت�س��جيل �ملع��د لهذ� �لغر�ض و�س��د�د�

ر�س��م �ل�س��رت�ك قبل بد�ية �لرنامج �أو �ملرحلة باأ�س��بوع على �لأقل.
Ü  يج��وز �إلغ��اء ت�س��جيل �مل�س��ارك عل��ى نفقت��ه �خلا�س��ة بخط��اب �س��خ�سي،�أما �مل�س��ارك �ملر�س��ح م��ن جه��ة �لعم��ل ف��ال

يج��وز �إلغ��اء ت�س��جيله �إل بخط��اب ر�س��مي عل��ى �أن ي�س��ل �إىل �جله��ة �ملنظم��ة قب��ل بد�ي��ة مر�ح��ل �لرنام��ج ب���3 �أيام 
عمل عل��ى �لأقل.

Ü .يف حالة �ن�سحاب �مل�سارك بعد بدء مر�حل �لرنامج ل ي�سرتد �أي مبلغ من ر�سم �ل�سرت�ك
Ü  باإم��كان �مل�س��ارك �لغ��ري جمت��از لأي مرحل��ة م��ن مر�ح��ل �لرنام��ج �إع��ادة �ملرحل��ة م��رة �أخ��رى جمان��ًا خ��الل �س��نة

ميالدية.
Ü .يحق للجهة �ملنظمة تاأجيل موعد �نعقاد مر�حل �لرنامج قبل موعدها �ملقرر بثالثة �أيام عمل

 
�شروط الت�شجيل:

Ü .أن يكون �مل�سارك حا�ساًل على موؤهل من �إحدى �جلامعات �أو �ملعاهد �ملعرتف بها�
Ü .ميكن قبول بع�ض �ملتقدمني �حلا�سلني على موؤهالت �أقل يف حالة توفر �خلرة �ملنا�سبة يف جمال تخ�س�سه
Ü .سد�د ر�سم �ل�سرت�ك�
Ü .لتفرغ �لتام للتدريب خالل �لفرتة �مل�سائية�

 
متطلب�ت منح �شه�دة اإمت�م الربن�مج:

 مين��ح �مل�س��ارك يف �لرنام��ج �س��هادة �مت��ام �لرنام��ج بالإ�ساف��ة �إىل ج��و�ز منح��ه �س��هادة �جتي��از ل��كل مرحلة،وذل��ك 
ب�س��رط �أن يت��م حتقي��ق �ملتطلب��ات �لآتي��ة:

Ü .أن ل تقل ن�سبة �حل�سور و�ملو�ظبة عن 75 % من �ل�ساعات �لتدريبيةلكل مرحلة من  �ملر�حل �خلم�ض للرنامج�
Ü .% 60 أن ل تقل ن�سبة �لتقييم �ليومي و�لنهائي لكل مرحلة عن�
Ü  تق��دمي )بح��ث( يف �أح��د �ملو��سي��ع �ملتعلق��ة مبنظوم��ة �لتحكي��م �لتج��اري يف دول جمل���ض �لتع��اون ي�س��لم م��ع نهاي��ة

�ملرحل��ة �لر�بعة.
Ü .جتياز جميع مر�حل �لرنامج �خلم�ض�
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معلوم�ت تف�شيلية:
Ü .)عنا�سر �لتقييم �ليومي لكل مرحلة )�مل�ساركة،�لتفاعل،�ختبار ق�سري
Ü .متحان �سامل يف نهاية �ملرحلة �لر�بعة�

 
متطلب�ت البحث:

Ü .أن يتعلق �لبحث مبنظومة �لتحكيم �لوطني �أو �لدويل يف �حدى دول جمل�ض �لتعاون�
Ü .أن ل يكون قد �سبق تقيم �لبحث من قبل م�سارك �آخر�
Ü .A4 أل يقل �لبحث عن )15 �سفحة( ول يزيد عن )20 �سفحة( مقا�ض�
Ü .أن يحتوي �لبحث على �سفحة خا�سة باملر�جع �لعلمية من �لكتب و�ملقالت�
Ü .أن تكون لغة �لبحث �للغة �لعربية �لف�سحى�

 
املحظورات:

Ü .مينع �لتدخني منعًا باتًا يف قاعات �ملحا�سر�ت و�لتدريب
Ü .مينع �لتحدث �أو �لن�سغال بالهاتف �جلو�ل د�خل قاعة �ملحا�سر�ت
Ü .مينع ��سطحاب �أي �سخ�ض �إىل مكان قاعة �ملحا�سر�ت و�لتدريب

 
يحق للجهة املنظمة ا�شتبع�د امل�ش�رك يف احل�لت الآتية:

Ü .عدم �لتز�م �مل�سارك بالأنظمة و�لتعليمات 
Ü  بن��اء عل��ى طل��ب كتاب��ي م��ن �مل�س��رف �لعلم��ي �أو �ملحا�س��ر نتيج��ة جت��اوز�ت �مل�س��ارك يف �لأق��و�ل �أو �لأفع��ال �أو

�لت�سوي���ض عل��ى �مل�س��اركني �لآخري��ن �أو �إخالل��ه بقو�ع��د �لأخ��الق و�لتعام��ل �حل�س��ن م��ع �لآخري��ن.
Ü .عدم �كتمال �أو �سحة �لبيانات �مل�سجلة با�ستمارة �لت�سجيل

اأقر بقراءتي وموافقتي على كل م� ورد من �شروط يف هذا الالئحة التنظيمية،،

  -------------------------------------------------- الإ�شم : 

التوقيع :--------------------------------------------------  



ا�شتم�رة الت�شجيل 
برن�مج ت�أهيل واإعداد املحكمني 2018

)ال�شه�دة الإحرتافية (
اأبوظبي - دولة الإم�رات العربية املتحدة

�ل�سم:
�لوظيفة: �جلهة: 

�لبلد: �جل���و�ل:  
�لفاك�ض: �لهاتف: 

�لريد �لإلكرتوين:

للم�ش�عدة يف توجيه املرا�شالت الر�شمية، يرجى تدوين الت�يل: 
��سم �لرئي�ض �لتنفيذي / �ملدير �لعام : 
ا�سم مدير �لتدريب / �ملو�رد �لب�سرية : 

يرجي اإختي�ر الفئة واملرحلة املراد امل�ش�ركة فيه�.
يعقد الربن�مج يف الفرتة امل�ش�ئية ر�شوم املرحلةالفئ�ت

من ال�ش�عة 5 م�ش�ًء اإىل ال�ش�عة 9 م�ش�ًء 
يعقد الربن�مج يف معهد الإم�رات للدرا�ش�ت امل�شرفية وامل�لية 

اأبوظبي - دولة الإم�رات العربية املتحدة

 -/ 2500  درهم اإم�راتيال�شخ�شي�ت الفردية
 -/ 3500  درهم اإم�راتيالوزارات وال�شرك�ت

21-24 ين�ير 2018 املرحلة الت�أهيلية مفهوم التحكيم وطبيعته الق�نونية

4-7 فرباير 2018 املرحلة الوىل اتف�ق التحكيم و�شوابط �شي�غته

25-28 فرباير 2018 اإجراءات اإدارة دع��وى التحك�يم املرحلة الث�نية

18-21 م�ر�ض 2018 حكم التحكيم منهجية ا�شداره واأ�شول �شي�غته املرحلة الث�لثة

1-4 ابريل 2018 تنف��يذ اأو بطالن حكم التحكيم  املرحلة الرابعة

29 ابريل- 2 م�يو 2018 املح�كم��ة ال�شوري��ة العملية املرحلة اخل�م�شة


