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 نبذة عن برنامج الزمالة الدولية يف التحكيم التجاري
)املستوى الثاني( 

ينظم املركز السعودي للتحكيم التجاري )SCCA( بالشراكة مع املجمع امللكي 
البريطاني للمحكمني )CIArb( املستوى الثاني من برنامج الزمالة الدولية يف 

التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية مبسارين:
1. مسار اللغة العربية.

2. مسار 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 
أو أعضاء يف هيئة  أن يصبحوا محكمني مؤهلني  يرغبون يف  الذين  لألفراد 
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؟

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.

كيفية تقدمي البرنامج؟

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

كيف سيتم تقييمي؟

ينقسم التقييم إلى جزئني:
باستخدام  يسمح  وال  ونصف  ساعتني  التقييم  هذا  يستغرق  العقد:   •

الكتاب )65% من إجمالي الدرجة(
التقييم ساعة ونصف وال يسمح  • املسؤولية التقصيرية: يستغرق هذا 

باستخدام الكتاب )35% من إجمالي الدرجة(

ما هي شروط االلتحاق؟

للتسجيل يف هذه البرنامج، يجب على املشارك:
• إكمال واجتياز املستوى األول - قانون وممارسات وإجراءات التحكيم 

الدولي والنجاح فيه
أو  به  القانون معترف  املتقدمون احلاصلون على مؤهل يف  يكون  • قد 
رخصة ممارسة احملاماة مؤهلني الختبار اإلعفاء عبر اإلنترنت اخلاص 

باملستوى الثاني.
املسار العربي: ال توجد شروط مسبقة لاللتحاق بالبرنامج.

الذي  والتقييم  التدريب  يُجرى   - اإلجنليزية  اللغة  إجادة  اإلجنليزي:  املسار 
يعقده املجمع امللكي البريطاني للمحكمني )CIArb( باللغة اإلجنليزية، ومن 
ثم فإنه من الضروري أن يُجيد املشاركون يف البرنامج اللغة اإلجنليزية حتدًثا 
وكتابًة.  وما لم تكن اللغة اإلجنليزية هي اللغة األولى للمرشح، فيُوصى بأن 
اختبار  نظام  من  السابع  املستوى  األقل،  على  يُعادل،  قد حقق مستوى  يكون 
اللغة اإلجنليزية الدولي )IELTS( أو يكون قد حقق درجة 94-101 يف اختبار 

.)TOEFL( اإلجنليزية كلغة أجنبية
يُقدم املجمع امللكي البريطاني للمحكمني )CIArb( هذه 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. 



ل يف الدورة؟ ماذا يحدث عندما ُأسِجّ

مبجرد التسجيل يف الدورة بنجاح، سيحصل املرشحون على تأكيد بأنهم قد 
حجزوا مكاناً لهم يف الدورة. كما ستصلهم تفاصيل الدخول إلى منصة التعلم 
اإللكتروني )Moodle( قبل أسبوعني تقريباً من تاريخ بدء البرنامج بشرط 

استالم كامل املبلغ.  

ما هي اخلطوة التالية عندما ُأكِمل الدورة؟

فور االنتهاء من هذه الدورة بنجاح، فإن املرشحني للمشاركة يف الدورة:

كان  إذا   )CPD( املستمر  املهني  التطوير  بنقاط  للمطالبة  مؤهلون   •

املشاركة  دليل على  تقدمي  البرنامج قد ساهم يف تطوير األعضاء، ومت 
فيه، ورمبا تكون جزءاً من متطلبات التطوير املهني املستمر للمجمع امللكي 
البريطاني للمحكمني )CIArb(، وهيئة تنظيم احملامني، ومجلس معايير 
 ،)ACCA( املعتمدين  القانونيني  احملاسبني  وجمعية  احملامني،  نقابة 
املهندسني  ومعهد   ،)CILEX( التنفيذيني  للمديرين  تشارترد  ومعهد 

.)RIBA( واملعهد امللكي للمعماريني البريطانيني ،)ICE( املدنيني

• التقدم إلى املستوى الثالث )Module 3( من 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.

 )Moodle( مبجرد التسجيل يف البرنامج بنجاح، يتلقى املشاركون تأكيد مقعدهم يف البرنامج. كما سيصلهم تفاصيل الدخول إلى منصة التعلم اإللكتروني
قبل أسبوعني تقريبًا 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( 

جدول البرنامجالتاريخ

دراسة ذاتية )العقد( الفصول من 1-9شهر

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

دراسة ذاتية )العقد( الفصول من 10-15شهر
يوم تدريبي )املسار العربي(

يوم تدريبييوم تدريبي )املسار اإلجنليزي(

دراسة ذاتية )املسؤولية التقصيرية( الفصول من 16-21شهر
يوم تدريبي )املسار العربي(

يوم تدريبييوم تدريبي )املسار اإلجنليزي(

دراسة ذاتية )املسؤولية التقصيرية( الفصول من 22-27شهر

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

دراسة ذاتية مراجعةشهر

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

االختباريوم تدريبي
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هل أنا مؤهل الختبار اإلعفاء اخلاص باملستوى الثاني؟

بعد جتاوزك للمستوى األول من البرنامج، وإذا كنت حتمل شهادة يف القانون 
معترفاً بها أو رخصة ممارسة احملاماة، فستكون مؤهاًل خلوض اختبار اإلعفاء 

اخلاص 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 
إذا  املطلوبة  املعرفة  إثبات  الضروري  وبالتالي من  والوساطة(،  املنازعات،  يف 

كان سيتم إعفاؤك.

 مم يتكون االختبار؟

العقد  يغطي  اإلنترنت  عبر  اخليارات  متعدد  اختبار  هو  اإلعفاء  اختبار 
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. 

هل سأحتاج إلى السفر خلوض االمتحان؟

استناًدا  املؤهلني  للمشاركني  اإلنترنت  على  متاح  اإلعفاء  اختبار  إن  ال، حيث 
إلى دليل اخلبرة أو املمارسة املؤهلة عبر منصة التعلم عبر اإلنترنت اخلاصة 

.)CIArb( باملجمع امللكي البريطاني للمحكمني

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.

سيُطلب من املشاركني الذين ال يستطيعون تقدمي إثبات على أٍيّ مما سبق ذكره إكمال تدريب املستوى الثاني بالكامل.

ما هي درجة النجاح؟
 

يجب أن حتصل على 70 % على األقل من االختبار لتكون مؤهاًل للحصول 
على اإلعفاء. لن يحصل املشاركون سوى على فرصة واحدة الجتياز االختبار.

تدريب  70 % فسيطلب منه حضور  أقل من  املشارك على  يف حال حصول 
املستوى الثاني بالكامل للتقدم خالل هذا املسار.

هل سيكون هناك تاريخ معني الختبار اإلعفاء؟

اإلعفاء على اخلبرة  أهلية  تعتمد  االختبار.  لهذا  معينة  تواريخ  نحدد  لن  ال. 
السابقة واملعرفة املؤهلة السابقة. واالختبار مصمم لتقييم معرفة املشاركني 
إمكانية  على  املشاركون  سيحصل  التقصيرية.  واملسؤولية  العقود  مبوضوع 

خوض االمتحان عند تقدمي إثبات األهلية.

هل تقدمون اختبارًا صوريًا قبل خوضي اختبار اإلعفاء الفعلي؟

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

 ماذا بعد اجتيازي اختبار اإلعفاء اخلاص باملستوى الثاني؟

يف حال حصولك على 70 % أو أعلى يف االختبار، سوف حتتاج إلى تقدمي 
التعليم  إدارة  إلى  إلكترونيا  عليها  حصلت  التي  اإلعفاء  شهادة  من  نسخة 
القيام  النجاح وتؤكد اإلعفاء. ومبجرد  والتدريب. وستتأكد اإلدارة من درجة 

بذلك، ستكون مؤهاًل ملواصلة تطورك يف املستوى الثالث.
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