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برنامج تاأهيل �اإعداد املحكمني 2016
)ال�شهادة الإحرتافية(

من  جيل  طاقات  ا�شتثمار  يف  ترى  منهجية  ر�ؤية  من  املركز  يف  التدريب  اإ�شرتاتيجية  تنبثق 
الكوادر اخلليجية اجلامعية يف اإعداده �تاأهيله �زيادة معرفته �اإعطاءه جرعة علمية �تدريبية 
القانوين التحكيمي، للقيام  الفكر  عن مفهوم �جوهر التحكيم �طبيعته �اأنواعه �التطور يف 
مب�شئولية ف�ض املنازعات التجارية �املالية �الإ�شتثمارية بوا�شطة التحكيم للم�شاهمة يف رفع 

كثري من الأعباء عن الق�شاء العادي.
�تقوم هذه الر�ؤية على مبداأ الت�شجيع �امل�شاركة الإيجابية الهادفة اإىل اإ�شتنها�ض فكر ال�شوؤال 
الفردي اأ� اجلماعي لتنوير العقل، �حتفيز الذات يف البحث �الدرا�شة �الإجتهاد، �تقبل الآراء 
��جهات النظر على اإختالفها من خالل التمازج بني الفكر النظري �التطبيق العملي، �اإثراء 

اخلربات الأكادميية �العملية. 
املحكمني  �اإعداد  تاأهيل  برنامج  تكري�شهما يف  الإحرتافية مت  ال�شهادة   مفاهيم �معايري هذه 
2016، من حيث �شياغة املادة العلمية املتناغمة مع ت�شريعات د�ل جمل�ض التعا�ن لد�ل اخلليج 
العربية �قواعد الأ�ن�شيرتال �قانونها النموذجي �اإتفاقية نيويورك ب�شاأن الإعرتاف بقرارات 

التحكيم الأجنبية �تنفيذها لعام 1958.
الإ�شتئناف  حمكمة  رئي�ض  قا�شم  اإبراهيم  جمدي  الدكتور  امل�شت�شار  العلمية  املادة  اأعد  �قد 
بالقاهرة كبري م�شت�شاري املركز، �الذي يتوىل الإ�شراف العلمي العام على تنفيذ هذا الربنامج .

اأ�قات اإنعقاد مراحل الربنامج:
الفرتة امل�شائية اأربعة اأيام من ال�شاعة 17:00  اإىل 21:00  

تق�شيم �شاعات التدريب :
)اجلانب النظري( 17:00   اإىل    19:00 

)اجلانب العملي - �ر�شة عمل( 19:00   اإىل    20:30 

)التقييم من خالل الإجابة على بع�ض الأ�شئلة( 20:30   اإىل    21:00 
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املرحلة التاأهيلية: التحكيم �طبيعته القانونية
 احللول البديلة لف�ض املنازعات بغري الطريق الق�شائي. «
 مفهوم التحكيم، اأنواعه، مميزاته، طبيعته. «
 د�ر الرادة يف التحكيم. )ثالوث الرادة يف التحكيم(. «
 التحكيم �الق�شاء – املحكم �القا�شي. «
 املركز القانوين للمحكم، �احلقوق �الواجبات. «
 الد�ر امل�شاند للق�شاء. )قبل بدء التحكيم، اأثناء اجراءات التحكيم، بعد انتهاء التحكيم(. «
 مفهوم املحكمة املخت�شة اأ�شال بنظر النزاع. «
 اأهم املراكز �الهيئات الد�لية املعنية بالتحكيم. «

املرحلة الأ�لــــى:  اإتفاق التحكيم ��شوابط �شياغته   
التعريف باتفاق التحكيم. □
اتفاق التحكيم �فقا لتفاقية نيويورك 1958  املادة )2( منها. □
اتفاق التحكيم يف القانون النموذجي للتحكيم التجاري الد�يل 1985 املادة )7( منه. □
اتفاق التحكيم يف ت�شريعات د�ل جمل�ض التعا�ن اخلليجي ال�شت مع نظرة مقارنة. □

 �شور اتفاق التحكيم «
اتفاق التحكيم يف �شورة ال�شرط. □
اتفاق التحكيم يف �شورة امل�شارطة. □
اأخرى. )يعترب اتفاقا على  □ اأي اتفاق التحكيم مبوجب �ثائق  اأ� ال�شارة،  اتفاق التحكيم يف �شورة  الحالة 

التحكيم كل اإحالة ترد يف العقد اإىل �ثيقة تت�شمن �شر�ط حتكيم اإذا كانت الإحالة �ا�شحة يف اعتبار هذا 
ال�شرط جزءا من العقد(.

تطبيق ذلك على كل من اتفاقية نيويورك �القانون النموذجي. □

 ممن ي�شح التفاق على التحكيم؟  «
ممن له اأهلية الت�شرف يف احلق حمل النزاع. □
حالة ال�شخ�ض الطبيعي. □
حالة ال�شخ�ض العتباري - ممثله الذى ميلك الت�شرف يف حقوقـه. □
حتديد من ميلك الت�شرف يف حقوق ال�شخ�ض املعنوي يف حالة اجلمعيات �حالة املوؤ�ش�شات �حالة ال�شركات  □

بح�شب نوع ال�شركة.
التحديد �فقاً للقانون �اجب التطبيق )القانون التجاري اأ� قانون ال�شركات(، اأهمية النظام ال�شا�شي �عقد  □

التاأ�شي�ض يف هذا ال�شدد. 



 �شوابط اتفاق التحكيم ��شر�ط �شحته «
ل يجوز التحكيم يف امل�شائل التي ل يجوز فيها ال�شلح. □
ال�شرط ال�شكلي اخلا�ض)الكتابة(. □
الكتابة بني �شرط الثبات ��شرط النعقاد.  □
ا�شرتاط الكتابة يف اتفاق التحكيم حتى �ان كان العقد ال�شلي غري مكتوب. □
�شيغتها  □ يف  منه  ال�شابعة  املادة  النموذجي  اأي  القانون  �بني    1958 نيويورك  اتفاقية  بني  الكتابة  �شرط 

الأ�شلية �شنة 1985 �يف �شيغتها املنقحة �شنة 2006 �خا�شة اخليار الثاين.
ال�شرط املو�شوعي اخلا�ض )حتديد امل�شائل التي ي�شملها التحكيم(. □
ال�شرط املو�شوعي يف حال تفوي�ض املحكم بال�شلح. □
جزاء تخلف �شرط من �شر�ط �شحة اتفاق التحكيم. □

 اآثار اتفاق التحكيم ال�شحيح «
الثر ال�شلبي بتعليق اخت�شا�ض الق�شاء، املادة  )2/3( من اإتفاقية نيويورك.  □
الأثر اليجابي بعقد اخت�شا�ض التحكيم. □
اآثار اتفاق التحكيم يف كل من اتفاقية نيويورك �القانون النموذجي. □
الأثر اخلا�ض لتفاق التحكيم �فقا لقواعد التحكيم لدى مركز التحكيم اخلليجي. □
طبيعة الدفع اأمام الق�شاء بوجود اتفاق التحكيم )بني عدم الخت�شا�ض �عدم القبول(. □
الوقت املقرر لإبداء هذا الدفع. □

 مبداأ ا�شتقاللية �شرط التحكيم «
مفهوم املبداأ. □
اآثار املبداأ. □
□ .GOSSET د�ر الق�شاء يف تاأكيد هذا املبداأ - حكم النق�ض الفرن�شي يف ق�شية
ال�شند الت�شريعي �الق�شائي �الفقهي لهذا املبداأ. □
اعمال مبداأ ا�شتقالل �شرط التحكيم ي�شمح يف التحكيم الد�ىل باأن يخ�شع العقد الأ�شلي لقانون ��شرط  □

التحكيم لقانون اآخر.

 اجلانب العملي :  «
�ر�شة عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم )�شياغة �شرط التحكيم - �شياغة م�شارطة التحكيم(. □
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املرحلة الثانية: اجراءات �ادارة دعوى التحكيم 
 بدء اإجراءات التحكيم «
الفارق بني بدء اجراءات التحكيم �بدء اجراءات نظر دعوى التحكيم. □
الجراءات ال�شابقة على دعوى التحكيم. □
طلب التحكيم، اعداد ��شياغة الطلب، تقدمي الطلب، الرد على الطلب، الدعوى املتقابلة. □
حالة التحكيم احلر، حالة التحكيم املوؤ�ش�شي. □

 ت�شكيل هيئة التحكيم بني التحكيم احلر �التحكيم املوؤ�ش�شي «
حالة املحكم الفرد، حالة تعدد املحكمني ��شرط الوترية. □
ال�شر�ط الواجب توافرها يف املحكم. □
قبول املهمة �التقرير باحليدة �ال�شتقالل، �شر�رة الف�شاح. □
تخلي املحكم عن نظر التحكيم بني التنحي �العزل �القالة �الرد. □
حالة ا�شتبدال املحكم. □
��شع اأمانة ال�شر. □

 بدء اجراءات دعوى التحكيم �تدا�لها اأمام هيئة التحكيم «
حتديد نطاق خ�شومة التحكيم، النطاق ال�شخ�شي � النطاق املو�شوعي للخ�شومة )ن�شبية اآثار اتفاق التحكيم(. □
متثيل الأطراف �الوكالة اخلا�شة يف التحكيم )التوكيل اخلا�ض �التفوي�ض اخلا�ض من مكتب املحاماة اىل  □

اأحد املحامني(.
القواعد الجرائية التفاقية �الالئحية �القانونية التي يلتزم بها املحكم )اختالف املحكم عن القا�شي يف  □

هذا ال�شدد(.
حتديد القانون الواجب التطبيق على مو�شوع النزاع. □
الجتماع التمهيدي �جل�شات املرافعة. □
ال�شمانات ال�شا�شية التقا�شي )ا�شتقالل القا�شي � حياده، احرتام حقوق الدفاع �املواجهة بني اخل�شوم،  □

املجابهة بالدليل �طرحه بني الطراف(.
القواعد العامة �اإجراءات الإثبات �التدابري الوقتية التحفظية. □
اكتمال الجراءات حتى حجز الدعوى للحكم �اقفال باب املرافعة، اعادة فتح باب املرافعة �العودة اإىل تدا�ل  □

الدعوى.
كيفية تعامل هيئة التحكيم مع الدفع بعدم القبول لبدء اجراءات التحكيم قبل الأ�ان؟ □
عدم اكتمال �شري الدعوى �انهاء الجراءات )الت�شوية الودية للنزاع، انتهاء مدة التحكيم(. □

 �ثيقة ال�شر�ط املرجعية للتحكيم «
نظرة عامة على هذه الوثيقة )الن�شاأة �ال�شند القانوين(. □
اختالفها عن اتفاق التحكيم يف �شوره الثالثة )ال�شرط �امل�شارطة �الحالة(. □
اأطراف الوثيقة �بياناتها الأ�شا�شية. □
حالت رف�ض التوقيع على الوثيقة )ال�شكاليات �احللول(. □
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 عوار�ض خ�شومة التحكيم «
انقطاع اخل�شومة.  □
�قف اخل�شومة، الوقف القانوين، الوقف التفاقي. □

 اجلانب العملي:  «
طلب  □ )اعداد  �اقعية  حتكيمية  منازعة  ملف  عر�ض  فيها  يتم  التحكيم  دعوى  اجراءات  حول  عمل  �ر�شة 

التحكيم �اعداد الرد على طلب التحكيم مت�شمنا حالة ا�شتماله على دعوى متقابلة، اعداد �ثيقة ال�شر�ط 
املرجعية للتحكيم(.

املرحلة الثالثة: حكم التحكيم منهجية ا�شداره �اأ�شول �شياغته   
 اأنواع حكم التحكيم  «
احلكم القطعي �احلكم الغري قطعي. □
اإجراءاتها،  □ اإجراء من  فيتنا�ل  ب�شري اخل�شومة  يتعلق  �اإمنا  النزاع،  الذي ل يح�شم  القطعي  احلكم غري 

كقرار تعيني احلار�ض يف دعوى احليازة.
احلكم القطعي الذي ين�شب على مو�شوع الق�شية فيح�شم اخل�شومة بكاملها اأ� �شق منها.  □

 ال�شكل املتعارف عليه لأحكام التحكيم «
ديباجة احلكم، �قائع احلكم، اأ�شباب احلكم، منطوق احلكم. □
مدى اتفاق هذا ال�شكل مع �شكل احلكم الق�شائي؟. □

 عالقة الت�شبيب ب�شياغة احلكم «
احلكم ت�شطري �اإنزال لفكر املحكم على الورق. □
�شياغة احلكم ي�شبقها الو�شول اإىل احلكم �الو�شول اإىل احلكم يعك�ض ت�شور املحكم للواقعة من ناحية  □

�اإدراكه حلكم القانون فيها من ناحية اأخرى.
الأ�شباب هي مرتكز �شياغة حكم التحكيم �ُي�شرتط توافرها فيه ما مل يكن التحكيم �شلحا. □
الت�شبيب لي�ض جمرد اإجراء �شكلياً يقوم به املحكم، �اإمنا هو بيان للن�شاط الإجرائي الذي حمله اإىل احلكم  □

الذي انتهى اإليه، فهو الت�شجيل الدقيق الكامل للن�شاط املبذ�ل من املحكم من بدء الجراءات حتى النطق 
باحلكم.

اأهم عيوب الت�شبيب )الق�شور يف الت�شبيب، الف�شاد يف ال�شتدلل، انعدام الأ�شباب حقيقة اأ� حكما، متاحي  □
الأ�شباب(.

هل ي�شكل اأياً من هذه العيوب �شبباً لإبطال حكم التحكيم )حد�د ال�شلطة التقديرية للق�شاء(. □

 مبداأ الخت�شا�ض بالخت�شا�ض «
اخت�شا�ض هيئة التحكيم بالف�شل يف مدى اخت�شا�شها بنظر النزاع. □
البت يف الخت�شا�ض بحكم قبل الف�شل يف املو�شوع اأ� مع احلكم الفا�شل يف املو�شوع، اأيهما يتفق �ح�شن  □

�شري العدالة؟.
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 مفهوم البيانات اجلوهرية حلكم التحكيم «
البيان الذي ي�شري اىل اتفاق التحكيم. □
بيان اجلهة التي ي�شدر با�شمها حكم التحكيم. □

 اأ�شول املدا�لة يف احلكم �ا�شداره «
�شرية املدا�لة، من ي�شرتك فيها، جمع الآراء. □
الجماع، الغلبية �الراأي املخالف، حالة تفرق اأ� تبعرث الآراء. □
توقيع احلكم �اإ�شداره )ايداع احلكم، ت�شليم احلكم، ت�شحيح احلكم، تف�شري احلكم(. □
رف�ض التوقيع على احلكم، ال�شكاليات �احللول. □

 
 اأثار حكم التحكيم «
هل يعد حكم التحكيم عمال ق�شائيا مبفهومه الفني الدقيق؟. □
مدى متتع حكم التحكيم باحلجية �ال�شتنفاد �قوة الثبوت � قوة النفاذ.  □

اجلانب العملي:  «
�ر�شة عمل تت�شمن �شياغة حكم حتكيم )عر�ض مفردات ق�شية عملية ��شياغة حكم منه للخ�شومة فيها(. □

املرحلة الرابعة:  تنفيذ ا� بطالن حكم التحكيم
الرتباط بني نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم �طلب ابطاله. «

اأ�ل: تنفيذ حكم التحكيم: □

 املفاهيم ال�شا�شية يف تنفيذ حكم التحكيم «
مفهوم القوة امللزمة للحكم بني اأحكام الق�شاء �اأحكام التحكيم. □
الفرق بني حجية المر املق�شي �قوة المر املق�شي. □
حكم التحكيم يف اطار فكرة ال�شند التنفيذي. □
القوة التنفيذية حلكم التحكيم مقابل القوة التنفيذية للحكم الق�شائي.  □
اجراءات تنفيذ حكم التحكيم بني نظام الدعوى �نظام المر على العري�شة. □
نظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم �نظام امل�شادقة عليه. □

 تنفيذ حكم التحكيم الجنبي )اأهم التفاقيات الد�لية �القليمية( «
التطور الد�يل ب�شاأن تنفيذ حكم التحكيم الجنبي. □
اتفاقية نيويورك 1958 لالعرتاف باأحكام التحكيم الجنبية �تنفيذها. □
اتفاقية تنفيذ الحكام بني د�ل اجلامعة العربية ل�شنة 1954.  □
اتفاقية تنفيذ الحكام بني د�ل جمل�ض التعــا�ن لد�ل اخلليج العربيــة 1995. □
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الو�شع اخلا�ض بتنفيذ حكم التحكيم ال�شادر عن مركز التحكيم اخلليجي. □
القيمة القانونية اخلا�شة لنظام مركز التحكيم اخلليجي �لئحة اجراءات التحكيم لديه. □
تنفيذ احلكم ال�شادر عن املركز اخلليجي يف احدى د�ل املجل�ض، �هل ينفذ فيها بو�شفه حكما اأجنبيا؟. □
تنفيذ احلكم ال�شادر عن املركز اخلليجي يف غري د�ل املجل�ض ال�شت. □

ثانيا: بطالن )الغاء( حكم التحكيم: □

 املفاهيم ال�شا�شية يف بطالن حكم التحكيم. «
مفهوم بطالن حكم التحكيم. □
الفارق بني بطالن احلكم �انعدامه. □
حالت بطالن حكم التحكيم.  □
ترفع،  □ ممن  البطالن،  دعوى  لرفع  ح�شرا  املحددة  الأ�شباب  البطالن،  )دعوى  التحكيم  حكم  ابطال  اآلية 

اجلهة املخت�شة بها، ميعاد اإقامتها(.
مدى اإمكانية التنازل عن احلق يف رفع دعوى البطالن قبل �شد�ر حكم التحكيم )نظرة مقارنة - التعديل  □

الخري للقانون الفرن�شي(.

 نظرة مقارنة على الجتاهات الت�شريعية لبطالن حكم التحكيم «
بطالن )الغاء( حكم التحكيم يف القانون النموذجي للتحكيم التجاري الد�يل 1985. □
بطالن حكم التحكيم يف ت�شريعات د�ل جمل�ض التعا�ن اخلليجي ال�شت مع نظرة مقارنة. □
املركز  □ ال�شادر عن هذا  باحلكم  الو�شع اخلا�ض  املركز اخلليجي،  ال�شادر عن  التحكيم  الال بطالن حلكم 

)عدم جواز اقامة دعوى مبتداأة لإبطال حكم التحكيم ال�شادر عن املركز(.

 اآثار ابطال حكم التحكيم، الآثار املرتتبة على اإقامة دعوى البطالن، �تلك املرتتبة على احلكم بالبطالن «
اأثر رفع دعوى البطالن، هل لرفع دعوى البطالن اأثر �اقف؟. □
اأثر احلكم ال�شادر ببطالن حكم التحكيم - حالة البطالن اجلزئي. □
اأثر التنفيذ الطوعي حلكم التحكيم قبل �شد�ر احلكم باإبطاله.  □

 اجلانب العملي: «
 �ر�شة عمل حول حالت البطالن �الطعن )عر�ض لأحكام حتكيم �تقدير مدى �شالمتها، عر�ض لأحكام  □

حتكيم �بيان ما ثار لدى تنفيذها من �شعوبات فعلية عملية �عر�ض لأحكام اأخرى مت ابطالها(.

املرحلة اخلام�شة: املحاكمة ال�شورية العملية
تز�يد امل�شاركون بق�شية حتكيمية عملية مع م�شتنداتها قبل بدء املرحلة لدرا�شتها مع ت�شكيل جمموعات  □

من بينهم للتوا�شل مع بع�شها البع�ض.
تق�شيم احل�شور اإىل جمموعات عددية بغر�ض املناق�شة �تقدمي الآراء �اعداد الأ�راق. □
�ا�شتنباط  □ الوقائع  حتليل  بق�شد  افرتا�شية  ق�شية  �قائع  يف  �ال�شري  احل�شور  من  حتكيم  هيئة  ت�شكيل 

الأحكام �املبادئ القانونية التي تثريها �بيان كيفية تطبيق هذه املبادئ على تلك الوقائع �اجراء املدا�لة 
�اإ�شدار احلكم فيها.



ا�شتم�رة الت�شجيل 
برن�مج ت�أهيل واإعداد املحكمني 2016 

) ال�شه�دة الإحرتافية (
 
 
   
   
 

يرجى اإختي�ر الفئة واملرحلة املراد امل�ش�ركة فيه� .

يعقد الربن�مج يف الفرتة امل�ش�ئية 
من ال�ش�عة الـ 5:00 م�ش�ء حتى ال�ش�عة الـ 9:00 م�ش�ء

غرفة جت�رة و�شن�عة قطر 

ر�شوم املرحلة  الفئ�ت
3000 ري�ل قطري الأفراد
5000 ري�ل قطري ال�شرك�ت واجله�ت احلكومية

2016/1/242016/1/27اإتف�ق التحكيم و�شوابط �شي�غتهاملرحلة الأولـى
2016/2/072016/2/10اإجراءات واإدارة دعــوى التحكـيماملرحلة الث�نية
2016/2/212016/2/24حكم التحكيم منهجية ا�شداره واأ�شول �شي�غتهاملرحلة الث�لثة
2016/3/062016/3/09تنفــيذ اأو بطالن حكم التحكيم املرحلة الرابعة

2016/3/202016/3/23املح�كمــة ال�شوريــة العملية املرحلة اخل�م�شة

يتم ال�شداد ك�لت�يل:
  


ACCOUNT NAME : G.C.C COMMERCIAL ARBITRATION CENTRE
IBAN : BH67 NBOB 0000 0099 0750 40        Swift Code: NBOB BHBM
BANK : National Bank Of Bahrain (NBB) - MANAMA – KINGDOM OF BAHRAIN

للت�شجيل اأو الإ�شتف�ش�ر:
  

+974 44555804   9731727801897317278005
zior@qcci.org   97317825580

  training@gcccacorg

الدوحة - دولة قطر
بتنظيم م�شرتك

مركز التحكيم التج�ري
 لدول جمل�ض التع�ون لدول اخلليج العربية 

مركز قطر الدويل للتوفيق والتحكيم
دولة قطر




