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عن البرنامج
يسر املركز السعودي للتحكيم التجاري ( )SCCAواملجمع امللكي البريطاني للمحكمني ( )CIArbاإلعالن عن شراكتهما املتميزة والتي مبوجبها
سيتم تقدمي برنامج الزمالة الدولية يف التحكيم التجاري للمرة األولى يف اململكة العربية السعودية حيث تلتزم كلتا املؤسستني بتطوير بدائل تسوية
املنازعات وتعزيزها.
واملجمع امللكي البريطاني للمحكمني ( )CIArbهو مركز متيز دولي لبدائل تسوية املنازعات ،حيث يعمل على دراسة التقنيات املختلفة لتجنب
املنازعات التي تنشأ يف العديد من املجاالت ،مثل املجال التجاري ،وإدارتها وتسويتها .وتتضمن هذه التقنيات الوساطة والتحكيم والتفاوض والفصل
يف املنازعات .وتُع ُّد هذه وسائل فاعلة لتسوية املنازعات بعي ًدا عن التقاضي .يضم املجمع يف عضويته عد ًدا كبي ًرا يصل إلى ما يقرب من 16000
فرعا ويوفر
عضو ًا (حاصلني على الزمالة املهنية) ملتزمني ببدائل تسوية املنازعات ،ومتواجدين يف  133دولة مدعومني بشبكة دولية تتكون من ً 39
املجمع لألعضاء إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من املوارد العملية واملهنية مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية والدعم.
يقدم املجمع امللكي البريطاني للمحكمني ( )CIArbالعضوية بدرجات مختلفة ،مبا يف ذلك:
 .1درجة منتسب ()ACIArb – Associate
 .2ودرجة عضو ()MCIArb – Member
 .3ودرجة زميل (.)FCIArb – Fellow
ويعد التعليم أحد الطرق التي ميكن من خاللها احلصول على هذه الدرجات والعضوية.
يقدم املجمع امللكي البريطاني للمحكمني ( )CIArbبرامج تؤدي إلى احلصول على العضوية ،من بينها برامج "املسارات يف التحكيم الدولي".
وتتألف هذه البرامج من ثالث مستويات:
 .1املستوى األول :قانون وممارسات وإجراءات التحكيم الدولي،
 .2املستوى الثاني :قانون االلتزامات،
 .3املستوى الثالث :األدلة واتخاذ القرار وكتابة احلكم يف التحكيم الدولي.

ميكن ملن اجتازوا املستوى األول بنجاح التقدم بطلب للحصول على عضوية املجمع امللكي البريطاني للمحكمني ( ،)MCIArbكما ميكن ملن
اجتازوا املستويني الثاني والثالث وكذلك جتاوزوا املقابلة الشخصية بنجاح التقدم للحصول على درجة زمالة املجمع امللكي البريطاني للمحكمني
( .)FCIArbويعتبر املستوى األخير عالمة على أن الشخص يتمتع بالكفاءة واملعرفة واملهارات يف كتابة األحكام يف التحكيم الدولي.
يتم تقدمي هذه البرامج يف لندن وعبر شبكة الفروع العاملية للمجمع امللكي البريطاني للمحكمني ( )CIArbيف أماكن مثل أستراليا والهند ونيجيريا
والواليات املتحدة األمريكية .كما يشارك املجمع امللكي البريطاني للمحكمني ( )CIArbالعديد من املؤسسات املختلفة حول العالم يف تقدمي تدريب
على بدائل تسوية املنازعات .ومن بينها اجلامعات واملؤسسات األخرى.
يسعد املجمع امللكي البريطاني للمحكمني ( )CIArbمشاركة املركز السعودي للتحكيم التجاري ( )SCCAيف تقدمي هذا البرنامج للمرة األولى يف
اململكة العربية السعودية وبخيار اللغة العربية إلى جانب اللغة اإلجنليزية.
تأسس املجمع امللكي البريطاني للمحكمني ( )CIArbمنذ أكثر من  100عام ،حتدي ًدا يف عام  1915يف اململكة املتحدة كرابطة لتعزيز التحكيم
وقد حصل منذ ذلك احلني على امليثاق امللكي.
يتألف املجمع من العديد من العناصر املتميزة ،منها برامج تعليمية نشطة لألعضاء حول بدائل تسوية املنازعات ووحدة السياسات واألبحاث وخدمة
تعيني التحكيم يف املنازعات .كما يستضيف العديد من فعاليات بدائل تسوية املنازعات حول العالم ويعمل معظم أعضائه خارج اململكة املتحدة يف
مختلف أنحاء العالم .لذا يعتبر املجمع مبثابة منتدى عاملي ملناقشة وتبادل احلوار بشأن بدائل تسوية املنازعات .وهو يجمع بني اخلبرة للمجتمع
وي ّكن من تبادل املعرفة للنهوض ببدائل تسوية املنازعات.
الدولي املعني ببدائل تسوية املنازعات ُ
احلصول على درجة الزمالة ( )FCIArbيؤهل املشاركني لالنضمام لقائمة احملكمني املعتمدين لدى املركز السعودي للتحكيم التجاري وميكن
للمهتمني التواصل مع املركز عبر البريد اإللكتروني ( )info@sadr.orgملزيد من املعلومات أو االتصال على الرقم .920003625

قانون وممارسات وإجراءات
التحكيم الدولي

املستوى

1

نبذة عن برنامج الزمالة الدولية يف التحكيم التجاري
(املستوى األول)
ينظم املركز السعودي للتحكيم التجاري ( )SCCAبالشراكة مع املجمع امللكي
البريطاني للمحكمني ( )CIArbاملستوى األول من برنامج الزمالة الدولية يف
التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية مبسارين:
 .1مسار اللغة العربية.
 .2مسار اللغة اإلجنليزية.

ما الهدف من البرنامج؟
تزويد املشاركني يف البرنامج مبعرفة تفصيلية بشأن العناصر اإلجرائية
للتحكيم الدولي ،واستخدام التشريعات املستندة إلى القانون النموذجي
للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي (األونسيترال) ،وقانون التحكيم
اإلقليمي ،وقواعد األونسيترال للتحكيم لتمكينهم من فهم هذه اإلجراءات
واملشاركة فيها.
ويركز البرنامج على املبادئ والعمليات واملمارسات واإلجراءات القانونية يف
التحكيم الدولي .ومن ثم يعد البرنامج ذا قيمة كبيرة لكل من يرغب يف فهم هذا
املوضوع بشكل عام ،ومن ذلك على سبيل املثال :من يسعى إلى العمل كمحكم
دولي ،ومن يرغب بالعمل ضمن إطار قضايا التحكيم بصفته طرفاً أو ممث ً
ال
ألحد األطراف أو شاهداً أو خبيراً .كما إن إنهاء هذا اجلزء من البرنامج يُ َع ُّد
متطلباً جوهرياً للتأهل كزميل للمجمع امللكي البريطاني للمحكمني .FCIArb

ما هي نتائج التعلم؟
فور االنتهاء من البرنامج بنجاح ،سيكون مبقدور املشاركني يف البرنامج ما يأتي:
• الفهم الدقيق ملصطلح "التحكيم الدولي".
• حتديد وتوضيح وتطبيق املبادئ والقواعد واالتفاقيات اإلجرائية القانونية ذات الصلة مبمارسة ومزاولة التحكيم الدولي:
• اإلطار القانوني للتحكيم ،مبا يف ذلك ،القيود املفروضة على املسائل التي رمبا يتم الفصل فيها قانوناً عن طريق التحكيم؛
• الطبيعة التعاقدية لتعيني محكم؛
• نطاق وقيود صالحيات احملكم واختصاصه؛
• حقوق وواجبات ومسؤوليات األطراف يف التحكيم؛
• مناذج مباشرة ومعاجلة التحكيم؛
• بيان مدى العالقة الوثيقة للمحاكم بجميع املراحل التي مير بها التحكيم؛
• متطلبات حكم التحكيم واجب النفاذ.
• تقييم وتطبيق مبادئ التحكيم الدولي ومتطلباته القانونية.
• تقييم املسائل وتطبيق مبادئ القانون النموذجي للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي (األونسترال) وكذلك قانون التحكيم اإلقليمي ،بشكل مناسب.

ما الذي ُيغطيه مخطط املنهج التدريبي؟

كيفية تقدمي البرنامج؟

• عمليات تسوية املنازعات  -نظرة عامة
• تاريخ التحكيم
• قانون التحكيم لسنة 1996
• اخليارات املتاحة أمام األطراف
• االتفاق على التحكيم والشروع فيه
• تعيني هيئة التحكيم
• هيئة التحكيم :االستقاللية واحليادية
• هيئة التحكيم :االختصاص والصالحيات
• هيئة التحكيم :الواجبات واخليارات اإلجرائية
• اإلجراءات :املرافعات والوثائق واألدلة
• اإلجراءات :الطلبات املقدمة إلى هيئة التحكيم
• اإلجراءات :جلسة االستماع
• قرارات التحكيم بشأن التدابير اإلنصافية والتكاليف والفوائد والعمالت
• دور احملكمة
• دور محكمة الوالية

يقدم البرنامج على مدار ثالثة أشهر ،مع توفر مجموعة متنوعة من الدراسات
اخلاصة واحللقات التدريبية املباشرة.
يعتبر التاريخ املعلن للبرنامج هو تاريخ بدء البرنامج عندما يطلب من املشاركني
بدء دراستهم الذاتية املتمثلة يف القراءة ،وليس التاريخ الذي يحضرون فيه
األيام التدريبية .ومواعيد األيام التدريبية املباشرة مذكورة يف جدول البرنامج.

كيف سيتم تقييمي؟

سجل يف البرنامج؟
ماذا يحدث عندما ُأ ِ ّ

عن طريق إجراء اختبارات يتم حجز التقييم املركزي على نحو منفصل.
• اختبار حتريري مدته  3ساعات.
تُرسل النتائج إلى املشاركني يف البرنامج -عادة -يف غضون فترة ما بني  8إلى
 12أسبوعاً من تاريخ عقد االختبار.

مبجرد التسجيل يف البرنامج بنجاح ،يتلقى املشاركون تأكيد مقعدهم يف
البرنامج .كما ستصلهم تفاصيل الدخول إلى منصة التعلم اإللكتروني
( )Moodleقبل أسبوعني تقريباً من تاريخ بدء البرنامج بشرط استالم كامل
املبلغ.

ما هي شروط االلتحاق؟

كمل البرنامج؟
ما هي اخلطوة التالية عندما ُأ ِ

املسار العربي :ال توجد شروط مسبقة لاللتحاق بالبرنامج.
املسار اإلجنليزي :إجادة اللغة اإلجنليزية  -يُجرى التدريب والتقييم الذي
يعقده املجمع امللكي البريطاني للمحكمني ( )CIArbباللغة اإلجنليزية ،ومن
ثم فإنه من الضروري أن يُجيد املشاركون يف البرنامج اللغة اإلجنليزية حتد ًثا
وكتاب ًة .وما لم تكن اللغة اإلجنليزية هي اللغة األولى للمرشح ،فيُوصى بأن
يكون قد حقق مستوى يُعادل ،على األقل ،املستوى السابع من نظام اختبار
اللغة اإلجنليزية الدولي ( )IELTSأو يكون قد حقق درجة  101-94يف اختبار
اإلجنليزية كلغة أجنبية (.)TOEFL
يُقدم املجمع امللكي البريطاني للمحكمني ( )CIArbهذه التوصية كإرشاد ،ويف
حني ال يشترط املعهد تقدمي أي دليل على الوفاء بهذا الشرط قبل التسجيل
يف البرنامج ،املشاركون الذين ال يصلون إلى هذا املستوى يف اإلجنليزية من
البرنامج قد يفقدون بعض الفائدة منه.

فور االنتهاء من هذا املستوى واجتياز االختبار بنجاح ،فإن املشاركني يف
البرنامج:
• مؤهلون للمطالبة بنقاط التطوير املهني املستمر ( )CPDإذا كان
البرنامج قد ساهم يف تطوير األعضاء ،ومت تقدمي دليل على املشاركة
فيه ،ورمبا تكون جزءاً من متطلبات التطوير املهني املستمر للمجمع امللكي
البريطاني للمحكمني ( ،)CIArbوهيئة تنظيم احملامني ،ومجلس معايير
نقابة احملامني ،وجمعية احملاسبني القانونيني املعتمدين (،)ACCA
ومعهد تشارترد للمديرين التنفيذيني ( ،)CILEXومعهد املهندسني
املدنيني ( ،)ICEواملعهد امللكي للمعماريني البريطانيني (.)RIBA
• سيحصلون على شهادة متقدمة للبرنامج
• التقدم لاللتحاق ببرنامج املستوى الثاني ( )2 Moduleأو الثالث
( )3 Moduleمن مسار التدريب على التحكيم الدولي( .مع استيفاء
الشروط)
• سيكونون مؤهلني للحصول على درجة العضوية يف املجمع امللكي
البريطاني للمحكمني ( ،)CIArb Memberواحلصول على مميزات
مجموعة متنوعة من املزايا التعليمية واملهنية.

ما هي رسوم البرنامج وما الذي تتضمنه؟
تبلغ رسوم البرنامج  6,900ر.س .شاملة رسوم االختبار ومواد الدراسة،
ووجبة غداء ،ومشروبات طوال اليوم.

قانون وممارسات وإجراءات التحكيم الدولي
يقدم هذا البرنامج ،وهو املستوى األول من أصل ثالثة مستويات من برنامج الزمالة الدولية يف التحكيم التجاري ،على مدار ثالثة شهور ،ويتكون البرنامج من
دراسة ذاتية وحلقات تدريبية مباشرة.
يعتبر التاريخ املعلن هو تاريخ بدء البرنامج الذي يطالب فيه املشاركون يف البرنامج ببدء الدراسة الذاتية املتمثلة يف القراءة ،وليس التاريخ الذي يحضرون فيه
األيام التدريبية .وهيكل األيام التدريبية املباشرة موضحة يف اجلدول أدناه.
مبجرد التسجيل يف البرنامج بنجاح ،يتلقى املشاركون تأكيد مقعدهم يف البرنامج .كما ستصلهم تفاصيل الدخول إلى منصة التعلم اإللكتروني ()Moodle
قبل أسبوعني تقريب ًا من تاريخ بدء البرنامج بشرط استالم كامل املبلغ.
يتوفر جدول هذا البرنامج أدناه ملساعدة املشاركني يف البرنامج للتخطيط لوقت دراستهم.
• تشتمل الدراسة الذاتية على قراءة مواد البرنامج والقيام بأية مهام تقييم ذاتي يف وقتك.
• تشمل «األيام التدريبية املباشرة» املشتركني القادمني إلى مقر املركز السعودي للتحكيم التجاري (الرياض) حلضور الفصول الدراسية.
املستوى األول :قانون وممارسات وإجراءات التحكيم الدولي
التاريخ

جدول البرنامج

19/10/2019 – 18/09/2019

دراسة ذاتية الفصول من  ،10-1شاملة

( 20/10/2019املسار العربي)
( 21/10/2019املسار اإلجنليزي)

يوم تدريبي

16/11/2019 – 22/10/2019

دراسة ذاتية الفصول من  ،16-11شاملة

( 17/11/2019املسار العربي)
( 18/11/2019املسار اإلجنليزي)

يوم تدريبي

07/12/2019 – 19/11/2019

دراسة ذاتية  -مراجعة

( 08/12/2019املسار العربي)
( 09/12/2019املسار اإلجنليزي)

يوم تدريبي

12/12/2019

االختبار

قانون
االلتزامات

املستوى
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نبذة عن برنامج الزمالة الدولية يف التحكيم التجاري
(املستوى الثاني)
ينظم املركز السعودي للتحكيم التجاري ( )SCCAبالشراكة مع املجمع امللكي
البريطاني للمحكمني ( )CIArbاملستوى الثاني من برنامج الزمالة الدولية يف
التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية مبسارين:
 .1مسار اللغة العربية.
 .2مسار اللغة اإلجنليزية.

ما الهدف من البرنامج؟
تقدمي فهم للمبادئ ذات الصلة بقانون املسؤولية التقصيرية وقانون العقود يف
سياق كيفية نشوء املنازعات وتسويتها .وهذا البرنامج مصمم للنظر يف كل من
مبادئ القانون العام والقانون املدني إلعطاء أساس متني جلميع املمارسني.
وهذا البرنامج مخصص لألفراد الذين رمبا لم يكونوا قد درسوا القانون من
قبل ويرغبون يف فهم عناصر قانون االلتزامات التي تؤثر على مسار األمور يف
املنازعات املدنية والتجارية يف مجموعة متنوعة من األنظمة القانونية املختلفة.
وهو مناسب ألي شخص لديه مصلحة عامة يف تسوية املنازعات وهو ضروري
لألفراد الذين يرغبون يف أن يصبحوا محكمني مؤهلني أو أعضاء يف هيئة
بت يف منازعات أو وسطاء .كما إنه مناسب ملن ينتمون إلى أي نظام قانوني
ويرغبون يف حتسني أو حتديث معرفتهم بنظام القانون غير املألوف.

ما هي نتائج التعلم؟
فور االنتهاء من هذا البرنامج بنجاح ،سيكون مبقدور املشاركني إظهار املعرفة املفاهيمية والتقنية و العملية السليمة مبا يأتي:
• مصادر القانون وإظهار كيفية استخدامها يف القانون العام واملدني؛
• طبيعة جميع أنواع االلتزامات وأهميتها؛
• القدرة على تقييم وتطبيق التدابير اإلنصافية التعاقدية واخلاصة باملسؤولية التقصيرية
• مهارات حتليلية بخصوص مشاكل استخدام قانون العقود وقانون املسؤولية التقصيرية

ما الذي ُيغطيه مخطط املنهج التدريبي؟

كيف سيتم تقييمي؟

العقد:
• أنواع العقود
• تكوين عقد صحيح
• محتوى العقد
• عوامل اإلبطال
• اخلصوصية واألطراف الثالثة
• انقضاء/انحالل العقد
• القيود
• الوكالة
• املنازعات
املسؤولية التقصيرية:
• املسؤولية األساسية وبالنيابة.
• اإلهمال.
• التعويضات.
• مسؤولية الشاغل.
• التدخل املباشر وغير املباشر.
• الدفوع
• القيود.
• التدابير اإلنصافية :التعويضات واألوامر القضائية.

ينقسم التقييم إلى جزئني:
• العقد :يستغرق هذا التقييم ساعتني ونصف وال يسمح باستخدام
الكتاب ( %65من إجمالي الدرجة)
• املسؤولية التقصيرية :يستغرق هذا التقييم ساعة ونصف وال يسمح
باستخدام الكتاب ( %35من إجمالي الدرجة)

كيفية تقدمي البرنامج؟
يقدم البرنامج على مدار ستة أشهر ،مع توفر مجموعة متنوعة من دراسات
ذاتية وأربعة أيام تدريبية مباشرة.

ما هي شروط االلتحاق؟
للتسجيل يف هذه البرنامج ،يجب على املشارك:
• إكمال واجتياز املستوى األول  -قانون وممارسات وإجراءات التحكيم
الدولي والنجاح فيه
• قد يكون املتقدمون احلاصلون على مؤهل يف القانون معترف به أو
رخصة ممارسة احملاماة مؤهلني الختبار اإلعفاء عبر اإلنترنت اخلاص
باملستوى الثاني.
املسار العربي :ال توجد شروط مسبقة لاللتحاق بالبرنامج.
املسار اإلجنليزي :إجادة اللغة اإلجنليزية  -يُجرى التدريب والتقييم الذي
يعقده املجمع امللكي البريطاني للمحكمني ( )CIArbباللغة اإلجنليزية ،ومن
ثم فإنه من الضروري أن يُجيد املشاركون يف البرنامج اللغة اإلجنليزية حتد ًثا
وكتاب ًة .وما لم تكن اللغة اإلجنليزية هي اللغة األولى للمرشح ،فيُوصى بأن
يكون قد حقق مستوى يُعادل ،على األقل ،املستوى السابع من نظام اختبار
اللغة اإلجنليزية الدولي ( )IELTSأو يكون قد حقق درجة  101-94يف اختبار
اإلجنليزية كلغة أجنبية (.)TOEFL
يُقدم املجمع امللكي البريطاني للمحكمني ( )CIArbهذه التوصية كإرشاد ،ويف
حني ال يشترط املعهد تقدمي أي دليل على الوفاء بهذا الشرط قبل التسجيل
يف البرنامج ،املشاركون الذين ال يصلون إلى هذا املستوى يف اإلجنليزية من
البرنامج قد يفقدون بعض الفائدة منه.

سجل يف الدورة؟
ماذا يحدث عندما ُأ ِ ّ
مبجرد التسجيل يف الدورة بنجاح ،سيحصل املرشحون على تأكيد بأنهم قد
حجزوا مكاناً لهم يف الدورة .كما ستصلهم تفاصيل الدخول إلى منصة التعلم
اإللكتروني ( )Moodleقبل أسبوعني تقريباً من تاريخ بدء البرنامج بشرط
استالم كامل املبلغ.

كمل الدورة؟
ما هي اخلطوة التالية عندما ُأ ِ
فور االنتهاء من هذه الدورة بنجاح ،فإن املرشحني للمشاركة يف الدورة:
• مؤهلون للمطالبة بنقاط التطوير املهني املستمر ( )CPDإذا كان

البرنامج قد ساهم يف تطوير األعضاء ،ومت تقدمي دليل على املشاركة
فيه ،ورمبا تكون جزءاً من متطلبات التطوير املهني املستمر للمجمع امللكي
البريطاني للمحكمني ( ،)CIArbوهيئة تنظيم احملامني ،ومجلس معايير
نقابة احملامني ،وجمعية احملاسبني القانونيني املعتمدين (،)ACCA
ومعهد تشارترد للمديرين التنفيذيني ( ،)CILEXومعهد املهندسني
املدنيني ( ،)ICEواملعهد امللكي للمعماريني البريطانيني (.)RIBA
• التقدم إلى املستوى الثالث ( )Module 3من مسار التحكيم الدولي أو
التحكيم احمللي أو البت يف منازعات اإلنشاءات( .مع استيفاء الشروط)

قانون االلتزامات (العقد واملسؤولية التقصيرية)
يقدم هذا البرنامج ،وهو املستوى الثاني من أصل ثالثة مستويات من برنامج الزمالة الدولية يف التحكيم التجاري ،على مدار خمسة أشهر ،ويتكون البرنامج من
دراسة ذاتية وعدد خمسة أيام تدريبية.
يعتبر التاريخ املعلن هو تاريخ بدء البرنامج الذي يطالب فيه املشاركون يف البرنامج ببدء الدراسة الذاتية املتمثلة يف القراءة ،وليس التاريخ الذي يحضرون فيه
األيام التدريبية .ومواعيد األيام التدريبية املباشرة مذكورة يف جدول البرنامج أدناه.
مبجرد التسجيل يف البرنامج بنجاح ،يتلقى املشاركون تأكيد مقعدهم يف البرنامج .كما ستصلهم تفاصيل الدخول إلى منصة التعلم اإللكتروني ()Moodle
قبل أسبوعني تقريب ًا من تاريخ بدء البرنامج بشرط استالم كامل املبلغ.
يتوفر جدول هذا البرنامج أدناه ملساعدة املشاركني يف البرنامج للتخطيط لوقت دراستهم.
• تشتمل الدراسة الذاتية على قراءة مواد البرنامج والقيام بأية مهام تقييم ذاتي يف وقتك
• تقام األيام التدريبية يف مقر املركز السعودي للتحكيم التجاري.
املستوى الثاني :اجلدول الزمني  -قانون االلتزامات (العقد واملسؤولية التقصيرية)
التاريخ
شهر
يوم تدريبي (املسار العربي)
يوم تدريبي (املسار اإلجنليزي)
شهر
يوم تدريبي (املسار العربي)
يوم تدريبي (املسار اإلجنليزي)
شهر
يوم تدريبي (املسار العربي)
يوم تدريبي (املسار اإلجنليزي)
شهر
يوم تدريبي (املسار العربي)
يوم تدريبي (املسار اإلجنليزي)

جدول البرنامج
دراسة ذاتية (العقد) الفصول من 9-1
يوم تدريبي
دراسة ذاتية (العقد) الفصول من 15-10
يوم تدريبي
دراسة ذاتية (املسؤولية التقصيرية) الفصول من 21-16
يوم تدريبي
دراسة ذاتية (املسؤولية التقصيرية) الفصول من 27-22
يوم تدريبي

شهر

دراسة ذاتية مراجعة

يوم تدريبي (املسار العربي)
يوم تدريبي (املسار اإلجنليزي)

يوم تدريبي للمراجعة

يوم تدريبي

االختبار

اختبار
االعفاء

املستوى
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هل أنا مؤهل الختبار اإلعفاء اخلاص باملستوى الثاني؟

مم يتكون االختبار؟

بعد جتاوزك للمستوى األول من البرنامج ،وإذا كنت حتمل شهادة يف القانون
معترفاً بها أو رخصة ممارسة احملاماة ،فستكون مؤه ً
ال خلوض اختبار اإلعفاء
اخلاص باملستوى الثاني.

اختبار اإلعفاء هو اختبار متعدد اخليارات عبر اإلنترنت يغطي العقد
واملسؤولية التقصيرية .سيُطلب منك اختيار اإلجابة الصحيحة على األسئلة
لتحقيق درجة النجاح املطلوبة.عند حتقيق درجة النجاح ،ستتمكن من حتميل
شهادة اإلعفاء اإللكترونية اخلاصة باملستوى الثاني.

ما الذي يغطيه اإلعفاء؟
من شأن االختبار أن يقيم معرفتك احلالية باملستوى الثاني  -قانون االلتزامات؛
وبالتالي فإن محتوى االختبار هو العقد واملسؤولية التقصيرية.
املستوى الثاني هو نفس املستوى يف جميع املسارات الثالثة (التحكيم ،والبت
يف املنازعات ،والوساطة) ،وبالتالي من الضروري إثبات املعرفة املطلوبة إذا
كان سيتم إعفاؤك.

هل سأحتاج إلى السفر خلوض االمتحان؟
ال ،حيث إن اختبار اإلعفاء متاح على اإلنترنت للمشاركني املؤهلني استنا ًدا
إلى دليل اخلبرة أو املمارسة املؤهلة عبر منصة التعلم عبر اإلنترنت اخلاصة
باملجمع امللكي البريطاني للمحكمني (.)CIArb

كم تبلغ تكلفة اختبار اإلعفاء؟
اختبار اإلعفاء مجاني للمشاركني املؤهلني يف مجال القانون .سيُطلب من املشاركني تقدمي دليل على التأهيل أو رخصة ممارسة احملاماة ليكونوا
مؤهلني الختبار اإلعفاء.
أي مما سبق ذكره إكمال تدريب املستوى الثاني بالكامل.
سيُطلب من املشاركني الذين ال يستطيعون تقدمي إثبات على ٍ ّ

ما هي درجة النجاح؟

هل تقدمون اختبار ًا صوري ًا قبل خوضي اختبار اإلعفاء الفعلي؟

يجب أن حتصل على  ٪75على األقل من االختبار لتكون مؤه ً
ال للحصول على
اإلعفاء .لن يحصل املشاركون سوى على فرصة واحدة الجتياز االختبار.

إن اختبار اإلعفاء ليس امتحان وبالتالي اليُقدم أي أمثلة لألسئلة أو اختبا ًرا
صورياً.

يف حال حصول املشارك على أقل من  ٪7٥فسيطلب منه حضور تدريب
املستوى الثاني بالكامل للتقدم خالل هذا املسار.

ماذا بعد اجتيازي اختبار اإلعفاء اخلاص باملستوى الثاني؟

هل سيكون هناك تاريخ معني الختبار اإلعفاء؟
ال .لن نحدد تواريخ معينة لهذا االختبار .تعتمد أهلية اإلعفاء على اخلبرة
السابقة واملعرفة املؤهلة السابقة .واالختبار مصمم لتقييم معرفة املشاركني
مبوضوع العقود واملسؤولية التقصيرية .سيحصل املشاركون على إمكانية
خوض االمتحان عند تقدمي إثبات األهلية.

يف حال حصولك على  %75أو أعلى يف االختبار ،سوف حتتاج إلى تقدمي
نسخة من شهادة اإلعفاء التي حصلت عليها إلكترونيا إلى إدارة التعليم
والتدريب .وستتأكد اإلدارة من درجة النجاح وتؤكد اإلعفاء .ومبجرد القيام
بذلك ،ستكون مؤه ً
ال ملواصلة تطورك يف املستوى الثالث.

األدلة  ،واتخاذ القرار ،وكتابة
احلكم يف التحكيم الدولي

املستوى
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نبذة عن الزمالة الدولية يف التحكيم التجاري

ما الهدف من البرنامج؟

ينظم املركز السعودي للتحكيم التجاري ( )SCCAبالشراكة مع املجمع امللكي
البريطاني للمحكمني ( )CIArbاملستوى الثالث من برنامج الزمالة الدولية يف
التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية مبسارين:
 .1مسار اللغة العربية
 .2مسار اللغة اإلجنليزية.

يزود هذا املستوى املشاركني يف البرنامج باملعرفة الالزمة لفهم األدلة والنظر
فيها ،وتقييمها وحتليل الشهادات واألدلة ،والتوصل إلى استنتاج وصياغة حكم
ومسبب وواجب النفاذ وف ًقا لقانون األونسيترال النموذجي.
حتكيم نهائي
ّ
ويركز هذا البرنامج على العمليات التي يتبعها احمل ّكم يف حتديد املسائل التي
يجب البت فيها بحكم حتكيم ،والتعامل مع اإلفادات والبيانات املقدمة من
األطراف ،وحتليل القانون املناسب ،وتقييم األدلة ،وتطبيق القانون على تلك
األدلة ،والتوصل إلى استنتاج ثم صياغة حكم التحكيم النهائي ومسبب وواجب
النفاذ.

ما هي نتائج التعلم؟
فور االنتهاء من هذا البرنامج بنجاح ،سيكون مبقدور املشاركني إظهار املعرفة املفاهيمية والتقنية والعملية السليمة مبا يأتي:
• التعرف على األدلة وتقييمها؛
• املسائل التي تنشأ من إفادات وبيانات األطراف.
• القدرة على إنشاء هيكل والتعامل مع جميع املسائل التي تنشأ.
• البت يف األمور محل النزاع منطقياً ووف ًقا للقانون.
• املهارات املطلوبة لكتابة أحكام حتكيم صحيحة.
• منطوق حكم التحكيم واألجزاء اخلطابية فيه.
• القدرة على التعامل مع التكاليف التي يتحملها األطراف يف حكم حتكيم.
• حتديد أتعاب احملكمني ونفقاتهم.
• إظهار االمتثال باملتطلبات القانونية واملتطلبات األخرى حلكم التحكيم الواجب النفاذ.

ما الذي ُيغطيه مخطط املنهج التدريبي؟
• املفاهيم األساسية وأنواع األدلة.
• عبء اإلثبات ومعياره.
• شهادة السماع.
• االمتياز.
• األدلة املكتوبة واإلفصاح عن املستندات.
• الشهود.
• الشهود اخلبراء.
• مقدمة :الغرض من حكم التحكيم.
• احلاجة إلى لغة بسيطة.
• املتطلبات القانونية واملوضوعية.
• حتديد األمور املراد البت فيها.
• التفكير واتخاذ القرار.
• بنية حكم التحكيم.
• شكل حكم التحكيم.
• نشر حكم التحكيم.
كيفية تقدمي البرنامج؟
يقدم البرنامج على مدار ثالثة أشهر ،مع توفر مجموعة متنوعة من دراسات
ذاتية وثالثة أيام تدريبية مباشرة.

كيف سيتم تقييمي؟
يجرى التقييم عن طريق صياغة حكم حتكيم يف مدة  4ساعات .يتم توفير
معلومات إضافية يف يوم االختبار يف شكل دفتر مالحظات احملكم .يجب أن
يحصل املشاركون على درجة عامة ال تقل عن  ٪٧٠للنجاح يف هذا البرنامج.
ما هي شروط االلتحاق؟
للتسجيل يف هذا البرنامج ،يجب على املشارك:
• إكمال املستوى األول  -قانون وممارسات وإجراءات التحكيم الدولي
والنجاح فيه
• إكمال املستوى الثاني  -قانون االلتزامات والنجاح فيه ،أو احلصول
على إعفاء من املستوى الثاني  -قانون االلتزامات
املسار العربي :ال توجد شروط مسبقة لاللتحاق بالبرنامج.
املسار اإلجنليزي :إجادة اللغة اإلجنليزية (للمسجلني يف املسار اإلجنليزي)
 يُجرى التدريب والتقييم الذي يعقده املجمع امللكي البريطاني للمحكمني( )CIArbباللغة اإلجنليزية ،ومن ثم فإنه من الضروري أن يُجيد املشاركون
يف البرنامج اللغة اإلجنليزية حتد ًثا وكتاب ًة .وما لم تكن اللغة اإلجنليزية هي
اللغة األولى للمرشح ،فيُوصى بأن يكون قد حقق مستوى يُعادل ،على األقل،
املستوى السابع من نظام اختبار اللغة اإلجنليزية الدولي ( )IELTSأو يكون
قد حقق درجة  101-94يف اختبار اإلجنليزية كلغة أجنبية ( .)TOEFLيُقدم
املجمع امللكي البريطاني للمحكمني ( )CIArbهذه التوصية كإرشاد ،ويف
حني ال يشترط املجمع تقدمي أي دليل على الوفاء بهذا الشرط قبل التسجيل
يف البرنامج ،رمبا ال يُحرم املشاركون الذين ال يصلون إلى هذا املستوى يف
اإلجنليزية من البرنامج.

سجل يف البرنامج؟
ماذا يحدث عندما ُأ ِ ّ

كمل البرنامج؟
ما هي اخلطوة التالية عندما ُأ ِ

مبجرد التسجيل يف البرنامج بنجاح ،يتلقى املشاركون تأكيد مقعدهم يف
البرنامج .كما ستصلهم تفاصيل الدخول إلى منصة التعلم اإللكتروني
( )Moodleقبل أسبوعني تقريباً من تاريخ بدء البرنامج بشرط استالم كامل
املبلغ.

فــور االنتهــاء مــن هــذا املســتوى واجتيــاز االختبــار بنجــاح ،فــإن املشــاركني يف
البرنامــج:
• مؤهلون للمطالبة بنقاط التطوير املهني املستمر ( )CPDإذا كان
البرنامج قد ساهم يف تطوير األعضاء ،ومت تقدمي دليل على املشاركة
فيه ،ورمبا تكون جزءاً من متطلبات التطوير املهني املستمر للمجمع
امللكي البريطاني للمحكمني ،وهيئة تنظيم احملامني ،ومجلس معايير نقابة
احملامني ،وجمعية احملاسبني القانونني املعتمدين ( ،)ACCAومعهد
تشارترد للتنفيذيني القانونيني ( ،)CILEXومعهد املهندسني املدنيني
( ،)ICEواملعهد امللكي للمعماريني البريطانيني ()RIBA
• سيحصلون على شهادة دبلوم للبرنامج
• ميكن حتديد موعد مقابلة شخصية مع إدارة العضوية باملجمع امللكي
البريطاني للمحكمني ()CIArb
• سيكونون مؤهلني لطلب احلصول على درجة الزمالة يف املجمع امللكي
البريطاني للمحكمني ( )CIArb Fellowولتقدمي طلب االنضمام
لعضوية املركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA Roster
 )Memberبعد استيفاء باقي املعايير ،واحلصول على مميزات مجموعة
متنوعة من املزايا التعليمية واملهنية.

األدلة  ،واتخاذ القرار ،وكتابة احلكم يف التحكيم الدولي
يقــدم هــذا البرنامــج ،وهــو املســتوى الثالــث مــن أصــل ثالثــة مســتويات مــن برنامــج الزمالــة الدوليــة يف التحكيــم التجــاري ،علــى مــدار ثالثــة أشــهر ،ويتكــون البرنامــج
مــن دراســة ذاتيــة وعــدد مــن األيــام التدريبيــة.
يعتبــر التاريــخ املعلــن هــو تاريــخ بــدء البرنامــج الــذي يطالــب فيــه املشــاركون يف البرنامــج ببــدء الدراســة الذاتيــة املتمثلــة يف القــراءة ،وليــس التاريــخ الــذي يحضــرون
فيــه األيــام التدريبيــة .ومواعيــد األيــام التدريبيــة املباشــرة مذكــورة يف جــدول البرنامــج أدنــاه.
مبجرد التسجيل يف البرنامج بنجاح ،يتلقى املشاركون تأكيد مقعدهم يف البرنامج.
كما ستصلهم تفاصيل الدخول إلى منصة التعلم اإللكتروني ( )Moodleقبل أسبوعني تقريب ًا من تاريخ بدء البرنامج بشرط استالم كامل املبلغ.
يتوفر جدول هذا البرنامج أدناه ملساعدة املشاركني يف البرنامج للتخطيط لوقت دراستهم.
• وتشتمل الدراسة اخلاصة على قراءة مواد الدورة والقيام بأية مهام تقييم ذاتي يف وقتك.
• تقام األيام التدريبية يف مقر املركز السعودي للتحكيم التجاري.
املستوى الثالث :األدلة  ،واتخاذ القرار ،وكتابة احلكم يف التحكيم الدولي
التاريخ

جدول البرنامج

شهر

دراسة ذاتية

يوم تدريبي (املسار العربي)
يوم تدريبي (املسار اإلجنليزي)

يوم تدريبي

شهر

دراسة ذاتية

يوم تدريبي (املسار العربي)
يوم تدريبي (املسار اإلجنليزي)

يوم تدريبي

شهر

دراسة ذاتية  -مراجعة

يوم تدريبي (املسار العربي)
يوم تدريبي (املسار اإلجنليزي)

يوم تدريبي للمراجعة

يوم تدريبي

االختبار

SCCA.CIArb.org

www.sadr.org

