

برنامج مراكز التحكيم اإلماراتية إلعداد وتأهيل المحكمين
الدوليين والمحليين ()1
 مركز دبي للتحكيم الدولي.

المنظمــــــون

 مركز أبوظبي للتوفيق و التحكيم التجاري.
 مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.
 جمعية اإلمارات للمحامين و القانونيين.


اللجنـــــــة
التنظيميـــــة

المركز الدولي للوساطة و التحكيم "إماك"



المستشار الدكتور  /طارق فؤاد رياض  -رئيس اللجنة
 رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس االمناء بمركز دبي للتحكيم الدولي.
 أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري واألعمال بالجامعة األلمانية بالقاهرة.
 الشريك المدير لمكتب القشيري وراشد ورياض للمحاماة واالستشارات القانونية بالقاهرة.
 عضو محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية (.)ICC



المستشار الدكتور  /مجدي ابراهيم قاسم  -عضو اللجنة
 المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.
 كبير المستشارين القانونيين بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
 المستشار القانوني لمعالي وزير االقتصاد بدولة االمارات ساب ًقا.

 رئيس محكمة استئناف القاهرة.


المستشار  /احمد صالح العجله

 -عضو اللجنة

 مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي .


المستشار  /زايد الشامسي  -عضو اللجنة
 رئيس جمعية االمارات للمحامين والقانونيين .
 الشريك الرئيس لمكتب زايد الشامسي ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية.



االستاذ
اللجنة

/

الدكتور

الشهابي

ابراهيم

 عميد كلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.
 األمين العام المساعد للجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية.
 محكم معتمد بمراكز التحكيم العربية.
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الشرقاوي

-

عضو



المستشار

/

شعبان رأفت عبداللطيف

 -عضو اللجنة

 مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم.

 محكم معتمد لدى مركز دبي للتحكيم الدولي ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.
 محكم معتمد لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي .
 محاضر بالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية وبمعهد التدريب والدراسات القضائية.
 محكم معتمد بمركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدولي .
 عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع.


المستشار الدكتور  /أحمد صادق القشيري
 الشريك الرئيس بمكتب القشيري وراشد ورياض للمحاماة واالستشارات القانونية بالقاهرة.
 نائب رئيس محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية ( )ICCساب ًقا.

المحاضــــرون

 رئيس اللجنة التنفيذية لمركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

يحاضر في البرنامـج
باإلضافة الى السادة
أعضاء اللجنة التنظيمية
نخبة من المحاضرين
والمدربين منهــــــم :



المستشار الدكتور  /حبيب محمد شريف المال
 نائب رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس االمناء بمركز دبي للتحكيم الدولي.
 الشريك الرئيس لمكتب بيكر آند ماكينز حبيب المال للمحاماة واالستشارات القانونية.



المستشار  /عبدالمنعم بن سويدان.
 عضو اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي.
 الشريك الرئيس لمكتب بن سويدان للمحاماة واالستشارات القانونية .



المستشار الدكتور  /محمد محمود الكمالي.
 مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية.
 محكم وخبير قانوني معتمد .
 عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل االموال – دولة االمارات.
 نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي االنساني  -دولة االمارات .
 رئيس لجنة التظلمات بمكتب براءات االختراع لدول مجلس التعاون الخليجي.
 نائب رئيس اللجنة الدولية لتقصى الحقائق .



األستاذ الدكتور /هاني سرى الدين
 أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق – جامعة القاهرة.
 الشريك الرئيس لمكتب سري الدين وشركاه محامون ومستشارون قانونيون ج.م.ع.
 رئيس الهيئة العامة لسوق المال بالقاهرة سابقاً.
 المستشار القانوني لمجموعه الفطيم بدولة االمارات سابقاً.



المستشار الدكتور /مجدي كمال محمد الصراف
 القاضي بمحكمة استئناف الفجيرة.
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 رئيس محكمة استئناف القاهرة.
 محاضر بمعهد التدريب والدراسات القضائية ومركز الشارقة للتحكيم.

 محكم معتمد بمركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدولي .
 عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع.


االستاذ الدكتور  /حسام لطفى.
 استاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بنى سويف .
 محكم معتمد لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية  -الوايبو.
 محكم معتمد لدى مركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
 محكم معتمد لدى مركز دبي للتحكيم الدولي.



الدكتور  /مصطفى أبو العينين.
 استاذ القانون التجاري بكلية القانون – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.
 رئيس مصلحة التسجيل العقاري بجمهورية مصر العربية سابقاً.



االستاذ الدكتور  /شريف محمد غنام
 استاذ القانون التجاري بأكاديمية شرطة دبي .
 استاذ القانون التجاري بكلية الحقوق – جامعة المنصورة ج.م.ع.

تاريخ
ومدة البرنامج

التوقيــــــــت
المكـــــــــــان



ينفذ البرنامج على خمس مراحل تدريبية



المرحلة االولى تبدأ من  11-8يونيو . 2014



المراحل ( الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ) سيتم تنفيذها خالل ستة أشهر من المرحلة االولى .



من الساعة  4:00م حتى  9:00م



فندق شيراتون الخور بجوار غرفة تجارة وصناعة دبي
 القيد كمحكم بمركز دبي للتحكيم.

مزايا
المشاركـــة

 القيد كمحكم بمركز أبوظبي للتحكيم.
 القيد كمحكم بمركز الشارقة للتحكيم.
 القيد كمحكم بالمركز الدولي للوساطة والتحكيم.
 القيد كعضو بجمعية اإلمارات للمحامين و القانونيين.
وذلك بعد استيفاء الشروط وموافقة اللجنة المختصة بكل مركز .
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مزايـــا
أخـــــــرى

 يمنح العضو المقيد لدى الجهات المنظمة بعضوية سارية المفعول خصم قدره  500درهم عن كل
دورة.

 يمنح طالب كليات القانون خصم قدره  500درهم لكل دورة.
 في حالة السداد المبكر يكون اجمالي الرسم عن البرنامج هو  18,000درهم .
 المحامون.

المستهدفون
من
البرنامج

 المستشارون والباحثون القانونيون بالجهات الحكومية و الخاصة.
 المهندسون و مكاتب االستشارات الهندسية.
 المحاسبون القانونيون.
 رجال األعمال و أصحاب و مدراء الشركات والمؤسسات التجارية واالستثمارية والعقارية.
 طالب كليات القانون .

الرسـوم المقـررة

 4000درهم رسم للمشارك بكل دورة بإجمالي قدرة  20.000درهم.
 نظرة عامة على التحكيم.

محـــاور
البرنامج

 تعريف التحكيم وأنواعه ومزاياه.
 الفرق بين التحكيم وغيره من النظم (الوساطة – التوفيق – الخبرة – الصلح  -الوكالة).
 اتفاق التحكيم – شروط صحة االتفاق-آثار اتفاق التحكيم.
 شرط ومشارطة التحكيم.
 الفرق بين المحكم والقاضي والشروط الواجب توافرها في المحكم.
 التزامات المحكم في مراحل الدعوى وما يترتب عليها من آثار.

 عدول المحكم عن مهمة التحكيم بعد القبول ومباشرة اإلجراءات.
 إجراءات دعوى التحكيم وانعقاد الخصومة التحكيمية.
 الدفوع الشكلية في التحكيم.
 اتفاق التحكيم وامتداده لغير الموقعين عليه.
 مدى التزام هيئة التحكيم باتباع اإلجراءات الشكلية المنصوص عليها قانو ًنا.
 مدى اختصاص هيئة التحكيم بنظر الطلبات المستعجلة.
 إجراءات رد وعزل المحكم والمحكمة المختصة بالرد.
 دعوى رد وعزل المحكم.
 الدفوع الموضوعية في التحكيم.
 إجراءات إصدار حكم التحكيم والشروط الواجب توافرها في الحكم.
 التصديق على حكم التحكيم والمحكمة المختصة بالتصديق.
 دعوى بطالن حكم المحكم والمحكمة المختصة.
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 ضوابط تحديد التحكيم التجاري الدولي والمحلي في ضوء أحكام قانون التحكيم الموحد.
 التحكيم في المنازعات العقارية.

 التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود االنشاءات والمقاوالت.
 التحكيم في المنازعات البحرية.
 التحكيم في منازعات العالمات التجارية وبراءات االختراع وعقود نقل التكنولوجيا.

المستشار  :شعبان رأفت عبد اللطيف

المنســــق
العـــــــام
للبرنامج

هاتف رقم 0528761008 / 065938548 :
فاكس رقم 065938220 :
بريد الكترونيShaaban@sharjah.gov.ae :

االستاذة  /ريتا ساعود
هاتف رقم 042028270 :
فاكس رقم 042028668 :
بريد الكترونيritta.sauod@dubaichamber.com:

 تحويل في حساب مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي لدى مصرف الشارقة

طريقة
سداد الرسم

االسالمي  .رقم الحساب 006-200057-0029 :
رقم آيبان AE86-0410-0000-2920-0057-006 :



أو بموجب شيك باسم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي

5

برنامج مراكز التحكيم اإلماراتية
إلعداد وتأهيل المحكمين الدوليين والمحليين ()1
استمارة تسجيل حضور
االســــــــــــــم
الوظيفـــــــــــة

جهة العمـــــــل
مجال التخصص
هاتف محمـول
فاكـــــــــــــــس
بريد الكترونـي
 تسدد الرسوم نق ًدا أو بموجب حوالة باسم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي .
رقم الحساب البنكي  – 0029-200057-006 :مصرف الشارقة االسالمي.
رقم اآليبان . AE86-0410-0000-2920-0057-006 :
 ترسل طلبات التسجيل بالبرنامج مرفق بها صورة من الحوالة بالرسم عبر البريد االلكتروني
 لمزيد من االستفسار االتصال :
0528761008 / 065938548
 بالمستشار  /شعبان رأفت عبداللطيف
 واالستاذة  /ريتا ساعود 042028270
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Jamila@sharjah.gov.ae

