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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.
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