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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
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