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املركز الإ�شالمي الدويل لل�شلح والتحكيم , املعهد امل�شريف الفل�شطيني�شهـــــادة املحكم واخلبري الإ�شالمـــــي املعتمد

  المرك���ز المنص���ة الدولي���ة لف���ض النزاع���ات وف���ق أحكام الش���ريعة 
اإلسالمية عبر الصلح والتحكيم: 

يعمـــل املركـــز الإ�شالمـــي الـــدويل لل�شلح والتحكيـــم )املركـــز( منـــذ تاأ�شي�شه �شنة 
2005م علـــى ن�شـــر ثقافـــة التحكيم املوؤ�ش�شي املتخ�ش�س وتوظيفـــه ب�شكل اأمثل يف دعم 

عجلـــة القت�شـــاد الإ�شالمي على كافة الأ�شعدة املحليـــة والإقليمية والدولية, لذلك 
فقـــد اأطلـــق املركـــز برناجمـــه التدريبي اخلا�ـــس بتاأهيـــل املحكم واخلبـــري الإ�شالمي 
املعتمـــد لف�ـــس نزاعـــات ال�شناعـــة املاليـــة الإ�شالميـــة, الأمـــر الـــذي �شيعـــزز منو تلك 
ال�شناعـــة بكـــوادر مهنيـــة قـــادرة على ف�ـــس وت�شوية نزاعتهـــا ذات اجلوانـــب ال�شرعية 

والقانونية والفنية بكفاءة ومهنية. 
وعليـــه, فقد �شعد املركز بدعوة املعهد امل�شريف الفل�شطيني واإدارته الطموحة اإىل 
عقـــد برنامـــج ال�شهادة يف دولـــة فل�شطني وتخ�شي�س بع�س حماورهـــا لدرا�شة العمل 
امل�شـــريف التقليـــدي والإ�شالمـــي املحلـــي, وتاأهيـــل الكـــوادر املهنيـــة الفل�شطينية بغية 
دعـــم القت�شـــاد الفل�شطينـــي بكافة عنا�شـــره ومكوناته مبا فيه مـــن موؤ�ش�شات املالية 

الإ�شالمية وتقليدية. 

   شروط االنتساب لبرنامج التدريب: 

              يتوجب على طالب النت�صاب اأن:
-  يكون لديه خربة مهنية يف اأحد التخ�ش�شات ذات ال�شلة مبحاور ال�شهادة القانون, 
اأو القت�شاد, اأو ال�شريعة اأو اأي من الفروع املرتبطة بها بحد اأدنى )3 �شنوات خربة 

مهنية(
-  يكـــون حائـــًزا على موؤهل علمي ل يقل عن درجة البكالوريو�س يف اأحد التخ�ش�شات 

ذات ال�شلة. 
- �شهادة عدم حمكومية من اجلهات املخت�شة.

-   ير�شل الوثائق ذات ال�شلة باإثبات توفر ال�شروط املن�شو�س عليها اأعاله اإىل املركز 
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�شهـــــادة املحكم واخلبري الإ�شالمـــــي املعتمداملركز الإ�شالمي الدويل لل�شلح والتحكيم , املعهد امل�شريف الفل�شطيني

اأو املعهـــد, علـــى اأن يخ�شـــع طالـــب النت�شـــاب ملوافقـــة م�شبقة من املركـــز قبل �شداد 
ر�شوم ال�شرتاك. 

  الفئات المستهدفة لالنضمام لبرنامج الشهادة: 

- الكوادر املهنية يف املوؤ�ش�شات املالية العاملة يف فل�شطني.
اأو  اأو القت�شـــاد,  -  طـــالب الدرا�شـــات العليـــا مـــن ذوي التخ�ش�ـــس يف القانـــون, 

ال�شريعة. 
اأع�شاء ال�شلك الق�شائي ممن يهتم باجلوانب ال�شرعية والفنية والقانونية     -

للمعامالت املالية الإ�شالمية.
املحامون واخلرباء املهتمون بال�شناعة املالية الإ�شالمية.    -

   المكان: 

-  املقر الرئي�س للمعهد امل�شريف الفل�شطيني, رام اهلل, فل�شطني

  الزمان: 

-  يف الفـــرتة مـــن الأحد 5 �شعبان اإىل اخلمي�ـــس 9 �شعبان 1441 هجري املوافق 
29 مار�س اإىل 2 اأبريل 2020م. 

-  32 �شاعـــة تدريبيـــة على مـــدار)5( خم�شة اأيـــام, تت�شمن �شاعتـــني لالختبار 
النهائي.
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   الكادر التدريبي:

املدرباليوم التدريبي

الأول
− الدكت��ور/ حممد حنني, اأ�شتاذ القت�شـــاد بجامعة بري زيت, متخ�ش�س يف 	

القت�شاد الإ�شالمي, نائب رئي�س الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية يف فل�شطني.

−الثاين الدكت��ور/ علي ال�صرطاوي، اأ�شتـــاذ القانون املدين املقـــارن, رئي�س وع�شو 	
هيئات رقابة �شرعية يف عدد من املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية. الثالث

−الرابع الدكتور/ غ�صان خالد، اأ�شتاذ قانون جتاري, حمامي وحمكم دويل.	

−اخلام�س امل�صت�صار/ رامي �صليمان اأبودقة – الرئي�س التنفيذي للمركز ال�شالمي 	
الـــدويل لل�شلح والتحكيم. )املن�شة الدولية لف�ـــس املنازعات املالية الإ�شالمية 

عرب ال�شلح والتحكيم(
المتحان 

النهائي

   متطلب���ات االمتح���ان الش���امل لني���ل ش���هادة المحك���م المصرفي 
واإلسالمي المعتمد:

- ح�شور ما ليقل عن 80 % من كافة �شاعات التدريب.
-  ن�شبة النجاح يف المتحان ال�شامل حمددة بـــ 75 %.

   رسوم البرنامج التدريبي والشهادة الممنوحة: 
-    ر�شم الربنامج التدريبي واإ�شدار ال�شهادة: 400 )اأربعمائة( دولًرا اأمريكًيا 

تدفع للمعهد امل�شريف الفل�شطيني مبا�شرة. 
-    يت�شمن الر�شم اأعاله, املادة العلمية للربنامج, �شهادة الربنامج ملن حت�شل 
علـــى ن�شبـــة النجـــاح �شـــادرة عـــن املركز, �شهـــادة م�شاركـــة �شادرة عـــن املعهد 
امل�شـــريف الفل�شطينـــي, وجبـــة الغـــداء يومًيا طيلة اأيـــام التدريـــب, و�شيافة 

اأثناء فرتات ال�شرتاحة. 
-  ر�شـــم اإعـــادة الختبار اإلكرتونًيا: 100 دولراً اأمريكًيا تدفع عرب موقع املركز 

الإلكرتوين. 
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برنامج شهادة المحكم والخبير اإلسالمي المعتمد 

اليوم األول

"أساسيات في نشاط المصارف التقليدية، وآليات التحول
إلى الصيرفة اإلسالمية"

- المحور األول: مبادئ أساسية لعمل المصارف التجارية التقليدية

-  ماهية امل�شارف التقليدية: بيان ال�شكل القانوين والهيكل التنظيمي للم�شارف 
التجاريـــة, واأهدافهـــا, واأ�ش�ـــس ن�شاطهـــا, وطبيعـــة منتجاتهـــا وخدماتهـــا, واأبرز 

املعايري التي تعتمدها. 
-  البيئـــة احلا�شنـــة: حتديد ماهيـــة ودور اجلهـــات الرقابيـــة والإ�شرافية املنظمة 

لن�شاط امل�شارف بخالف اأنواعها وتخ�ش�شاتها. 
-  م�شطلحـــات م�شرفيـــة: ا�شتعرا�ـــس اأبـــرز امل�شطلحات امل�شرفيـــة املتداولة على 
غـــرار راأ�ـــس مال امل�شـــرف الأ�شا�شـــي والحتياطي, احل�شابات اجلاريـــة, ح�شابات 
الوديعـــة لأجـــل, الإيداع املبا�شر, البطاقة امل�شرفية, الدفع الذاتي, وغريها من 

امل�شطلحات.
-  الأوراق املاليـــة, ال�شنـــدات, وال�شكـــوك: بيـــان ماهيـــة الأوراق املاليـــة وال�شندات, 

اأنواعها, اأحكامها, وظوابط تداولها.
-  الفرق بني امل�شارف التقليدية ونظريتها الإ�شالمية: ويتاأتى بيان املفارقة بني 
امل�شـــارف التقليديـــة وامل�شـــارف الإ�شالمية من حيث هيـــكل احلوكمة, الن�شاط 

التمويلي, والقوانني احلاكمة. 



6
املركز الإ�شالمي الدويل لل�شلح والتحكيم , املعهد امل�شريف الفل�شطيني�شهـــــادة املحكم واخلبري الإ�شالمـــــي املعتمد

- المحور الثاني: آليات التحول للعمل المصرفي اإلسالمي

-  التحـــول امل�شـــريف من الن�شـــاط التقليدي اإىل الن�شـــاط الإ�شالمي: بيـــان اآليات 
التحـــول وال�شـــروط ال�شرعيـــة والإجـــراءات القانونيـــة التـــي تفر�شهـــا اأغلـــب 

امل�شارف املركزية, ودرا�شة املعيار ال�شرعي رقم 2 اخلا�س بالتحول امل�شريف.
-  الرقابـــة ال�شرعيـــة يف املوؤ�ش�شـــات املاليـــة وامل�شرفيـــة: تاأ�شيـــل مفهـــوم الرقابـــة 
ال�شرعيـــة واأهميتهـــا علـــى اأعمـــال امل�شـــارف واملوؤ�ش�شـــات املاليـــة الإ�شالمية, مع 

التعر�س لنظم عملها وو�شع اآليات لتطويرها.
-  اأ�شاليـــب التمويل وال�شتثمـــار امل�شريف الإ�شالمى: التعريـــف باأ�شاليب التمويل 
وال�شتثمـــار امل�شـــريف الإ�شالمـــي, مـــع التعر�ـــس مل�شـــكالت التطبيـــق يف الواقـــع 

العملي, وو�شع اآليات للتطوير وفقا للقواعد امل�شرفية وال�شرعية. 
-  ال�شمانات يف عمل امل�شارف الإ�شالمية: التعريف مباهية ال�شمانات امل�شرفية 
وطبيعـــة عمـــل اإدارة املخاطـــر يف املوؤ�ش�شـــة املاليـــة الإ�شالميـــة وبيـــان اأهـــم هـــذه 
ال�شمانـــات و�شرعيتهـــا, مـــع الرتكيز على الإ�شـــكالت القانونية التـــي يقع فيها 
القانونيون عند �شياغة العقود وو�شع تلك ال�شمانات وفق املعيار ال�شرعي رقم 

5 اخلا�س بال�شمانات امل�شرفية.
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اليوم الثاني
»مدخل إلى الصناعة المالية اإلسالمية«

-  المحور األول: األس���س القانونية والش���رعية لعمل المؤسس���ات المالية 
اإلسالمية. 

-  مقدمـــة عـــن ال�شناعة املاليـــة الإ�شالميـــة: التعريـــف مبفهوم ال�شناعـــة املالية 
الإ�شالميـــة, ومببادئهـــا, ومبجالتهـــا, مـــع بيـــان الأ�ش�ـــس امل�شرفيـــة وال�شرعية 

لتلك ال�شناعة.

-  اأ�شا�شيـــات ن�شـــاط املوؤ�ش�شـــات املاليـــة الإ�شالميـــة: بيـــان ماهيـــة تلـــك املوؤ�ش�شـــات 
للخدمـــات  وتقدميهـــا  وخ�شومهـــا,  اأ�شولهـــا  اإدارة  واآليـــات  ن�شاطهـــا  وطبيعـــة 

امل�شرفية, وال�شوابط ال�شرعية احلاكمة لها.

-  معايـــري هيئـــة املحا�شبة للموؤ�ش�شـــات املاليـــة الإ�شالمية اأيـــويف: التعريف بهيئة 
املحا�شبـــة واملراجعة للموؤ�ش�شات املاليـــة الإ�شالمية يف تنميط التطبيقات املالية 
الإ�شالميـــة, والوقـــوف علـــى املعايـــري ال�شرعيـــة ال�شـــادرة واجلوانـــب العمليـــة 

لتطبيقها.

اأبـــرز  ا�شتعرا�ـــس  الإ�شالميـــة:  املاليـــة  ال�شناعـــة  يف  م�شرفيـــة   -  م�شطلحـــات 
واملو�شوعيـــة  ال�شكليـــة  و�شروطهـــا  مفادهـــا  ملعرفـــة  امل�شرفيـــة  امل�شطلحـــات 

كاحل�شابات البنكية باأنواعها.
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- المحور الثاني: ع�قود المؤسسات المالية اإلسالمي�ة.

-  العقـــود املتداولـــة يف امل�شـــارف واملوؤ�ش�شـــات املاليـــة الإ�شالميـــة و�شوابـــط ابتكار 
منتجـــات اإ�شالميـــة: التعريف بالعقـــود املتداولة يف امل�شـــارف واملوؤ�ش�شات املالية 
الإ�شالمية, وحتديد �شوابط ابتكار منتجات جديدة تت�شم بالكفاءة وامل�شداقية 

ال�شرعية.  
-  �شيـــغ التمويـــل العقـــاري يف امل�شـــارف واملوؤ�ش�شـــات املاليـــة الإ�شالمية: التعريف 
باأ�شاليـــب التمويـــل العقـــاري يف امل�شـــارف واملوؤ�ش�شـــات املاليـــة الإ�شالمية ب�شكل 
مو�شع, وو�شع اآليات للتطوير وفقا للقواعد امل�شرفية وال�شرعية. مع التعر�س 
مل�شكالت التطبيق يف الواقع العملي ويتم الرتكيز على هذه العقود يف الدورات 

الالحقة.
-  اخلدمـــات امل�شرفيـــة يف املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية: بيـــان هذه اخلدمات ومن 
�شمنهـــا العتمـــادات امل�شتندية والبطاقات الئتمانيـــة للتعريف بها من املنظور 
الإ�شالمـــي من حيـــث مفهومها, واأنواعهـــا, واأهميتها, وخماطرهـــا, و�شوابطها 

ال�شرعية.
-  املتاجـــرة يف العمـــالت: ماهيـــة املتاجـــرة يف العمـــالت والآليـــات ال�شائـــدة لهـــذا 
الن�شـــاط يف املوؤ�ش�شات املالية ولأحكام ال�شرعيـــة والإجراءات القانونية الواجبة 

يف املتاجرة يف العمالت.
-  ال�شكـــوك: ال�شوابط ال�شرعية والقانونية والفنية لل�شكوك, واأبرز امل�شتجدات 

اخلا�شة بها. 



9
�شهـــــادة املحكم واخلبري الإ�شالمـــــي املعتمداملركز الإ�شالمي الدويل لل�شلح والتحكيم , املعهد امل�شريف الفل�شطيني

اليوم الثالث
»الجوانب القانونية والشرعية للمنتجات المالية اإلسالمية«

- المحور األول: عقود البيوع في المؤسسات المالية اإلسالمية.

-  بيـــع املرابحـــة: �شـــرح وايف لطبيعة عقـــد املرابحة واأ�ش�شـــه القانونيـــة وال�شرعية 
والآليـــات ال�شليمـــة يف تطبيقه وا�شتعرا�س عقد منوذجي لهذه املعامالت وبيان 
التطـــور العملي ب�شيغه امل�شتحدثه بالتعريج على بع�س املرابحات اخل�شو�شية 
كمرابحـــات الأ�شهم, التذاكر, واخلدمـــات الهاتفية, واأخرياً ت�شليط ال�شوء على 

اأهم الثغرات القانونية وال�شرعية لعقد املرابحة. 
-  بيـــع ال�شلـــم: بيـــان ماهيـــة عقـــد ال�شلم مـــع بيـــان خ�شائ�شـــه واأ�ش�شـــه القانونية 
وال�شرعيـــة, وتو�شـــح اآليـــات تنفيـــذ هذا العقـــد يف امل�شارف الإ�شالميـــة وال�شيغ 
امل�شتحدثة لهذا املنتج. وت�شليط ال�شوء على اأهم الثغرات القانونية وال�شرعية 
لعقـــد ال�شلـــم ولفـــت نظر املحكـــم لهذه الثغـــرات ودرا�شـــة عقـــود منوذجية لهذا 

املنتج.
وال�شرعيـــة,  القانونيـــة  واأ�ش�شـــه  ال�شت�شنـــاع وعنا�شـــره  تعريـــف  -  ال�شت�شنـــاع: 
والإ�شكالت التي تواكب تنفيذ ال�شت�شناع مع ت�شليط ال�شوء على اأهم الثغرات 

القانونية وال�شرعية لعقد ال�شت�شناع, ودرا�شة عقود منوذجية لهذا املنتج.
-  التـــورق: تعريف عقود التورق والأ�ش�س القانونية وال�شرعية, وبيان التطبيقات 
احلديثـــة لعقـــود التـــورق مـــع ت�شليـــط ال�شـــوء علـــى اأهـــم الثغـــرات القانونيـــة 

وال�شرعية لعقد ال�شت�شناع ولفت نظر املحكم لهذه الثغرات.



10
املركز الإ�شالمي الدويل لل�شلح والتحكيم , املعهد امل�شريف الفل�شطيني�شهـــــادة املحكم واخلبري الإ�شالمـــــي املعتمد

-  المحور الثاني: عقود المش���اركات وعقود اإلجارة والتأمين التكافلي في 
المصارف اإلسالمية.

-  عقـــود امل�شاربة: تعريـــف عقود امل�شاربـــة والأ�ش�س القانونيـــة وال�شرعية, وبيان 
التطبيقـــات احلديثـــة لهـــذه العقـــود مـــع ت�شليـــط ال�شـــوء علـــى اأهـــم الثغـــرات 

القانونية وال�شرعية للم�شاربة.
-  عقـــود امل�شـــاركات: تعريـــف امل�شـــاركات والأ�ش�ـــس القانونيـــة وال�شرعيـــة لطبيعـــة 
امل�شاركـــة مـــع ت�شليـــط ال�شوء على اأهـــم التحديات التـــي قد يقع فيهـــا ال�شركاء 
يف عملهـــم منـــذ تاأ�شي�س ال�شركة وحتى عملهم يف نطاق هذه ال�شركة اإىل اأن يتم 

ت�شفيتها. 
-  العقـــود الزراعية: تعريف هـــذه العقود وبيان خ�شائ�شهـــا ال�شرعية والقانونية 
لكل نوع من هذه العقود كامل�شاقاة واملزارعة واملغار�شة وخ�شائ�س كل منتج من 
هذه العقود, والأ�شكال التي تتخذها هذه العقود يف عمل امل�شارف الإ�شالمية.

-  الإجــــارة: تعريف عقود الإجـــارة والأ�ش�س القانونية وال�شرعية لهذه العقود مع 
الرتكيـــز علـــى التطبيقـــات احلديثة لعقود التـــورق والإجـــارة باأنواعها املختلفة 
وت�شليـــط ال�شـــوء علـــى اأهـــم الثغـــرات القانونيـــة وال�شرعيـــة لكل نـــوع من هذه 
العقـــود وتنق�شـــم اإىل الإجـــارة الت�شغيليـــة, والإجـــارة املنتهية بالتمليـــك, و�شراء 

العني واإعادة تاأجريها لنف�س البائع باإجارة منتهية بالتمليك.
-  التاأمـــني التكافلـــي )التعاوين(: تعريفـــه لغة وا�شطالحاً, اآلياتـــه, والفرق بينه 
وبني التاأمني التقليدي, ومن ثم درا�شة اجلوانب القانونية وال�شرعية للتاأمني 
التكافلـــي والأخطـــاء ال�شائعـــة يف تنفيـــذ التاأمـــني التكافلـــي. وعقـــود منوذجيـــة 

للتاأمني التكافلي.
-  التحـــوط القانوين وال�شرعي ملخاطـــر التمويل الإ�شالمي: التعريف باجلوانب 
الفنيـــة املرتبطـــة بالقـــرار الئتمـــاين والأبعـــاد القانونيـــة للدرا�شـــة الئتمانيـــة 

وكذلك التعرف على اأ�شاليب وخماطر التمويل الإ�شالمي.
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�شهـــــادة املحكم واخلبري الإ�شالمـــــي املعتمداملركز الإ�شالمي الدويل لل�شلح والتحكيم , املعهد امل�شريف الفل�شطيني

اليوم الرابع
 »الم�دخل إلى التحكي�م التج�اري«

-  المح���ور األول: ماهي���ة التحكي���م وبي���ان الفرق مع غيره من وس���ائل فض 
النزاعات.

-  تعريـــف التحكيـــم واأنواعه ومزاياه: التعريف بالتحكيـــم لغة وا�شطالًحا وبيان 
اأنواعـــه وتعريـــف كل نـــوع علـــى حدى مـــن التحكيم احلـــر والتحكيـــم املوؤ�ش�شي, 

التحكيم املحلي والتحكيم الدويل, التحكيم بالقانون والتحكيم بال�شلح.
-  نظـــرة تاريخيـــة لن�شاأة وتطور التحكيم: نبذة عن تاريـــخ التحكيم واأ�شل ن�شاأته 
كو�شيلـــة لف�ـــس النزاعـــات علـــى امتـــداد الع�شور مـــع الرتكيز علـــى التحكيم يف 

الإ�شالم والوقائع التحكيمية التاريخية ال�شهرية.
-  الفرق بني التحكيم وغريه من و�شائل ف�س النزاعات: جالء الفرق بني التحكيم 
وو�شائـــل ف�ـــس النزاعـــات الأخـــرى كالق�شـــاء النظامـــي والو�شاطـــة وامل�شاحلـــة 

والتوفيق وخ�شائ�س التحكيم التي متيزه عن غريه من تلك الو�شائل. 
-  اأطـــراف العملية التحكيميـــة: بيان اأطراف التحكيم بتف�شيـــل )هيئة التحكيم, 
ورئي�س الهيئـــة( واملحتكمني)املدعي واملدعى عليه(, والأطراف الأخرى الذين 

ميكن اإ�شراكهم يف العملية التحكيمية من خرباء ومرتجمني..الخ
-  املبـــادئ القانونية للتحكيم: بيان املبادئ والأ�ش�س القانونية والفقهية للتحكيم 

وبيان الأ�شانيد القانونية من �شرط حتكيمي وم�شارطة حتكيم.
-  وليـــة الق�شـــاء على التحكيـــم: حيث يتم التطرق اإىل �شـــور الولية يف خمتلف 
مراحـــل الق�شيـــة التحكيمية منذ تعيـــني املحكمني مروراً بالإجـــراءات الوقتية 

وامل�شتعجلة وانتهاءا بتنفيذ حكم التحكيم واإك�شاء ال�شيغة التنفيذية عليه.
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املركز الإ�شالمي الدويل لل�شلح والتحكيم , املعهد امل�شريف الفل�شطيني�شهـــــادة املحكم واخلبري الإ�شالمـــــي املعتمد

- المحور الثاني: البنية القانونية للتحكيم التجاري الدولي.

للقواعـــد  مف�شـــل  �شـــرح  الـــدويل:  التجـــاري  للتحكيـــم  اليون�شـــرتال  -  قواعـــد 
والإجـــراءات التـــي ن�شـــت عليهـــا قواعـــد اليون�شـــرتال للتحكيـــم والتوفيـــق يف 
املنازعـــات التجاريـــة الدولية, وبيان مدى اإلزاميـــة هذه القواعد ودورها يف بناء 

الت�شريعات املحلية.
-  اأهـــم التفاقيـــات املنظمـــة للتحكيـــم التجـــاري الـــدويل: يتـــم التطـــرق اإىل اأهـــم 
التفاقيات الدولية يف جمال التحكيم التجاري الدويل وتنفيذ اأحكام التحكيم 
الأجنبيـــة مع الرتكيز على اأهمهـــا اتفاقية نيويورك 1958 ب�شاأن تنفيذ الأحكام 

الأجنبية.
-  درا�شـــة مقارنـــة للقوانـــني العربيـــة املتعلقـــة بالتحكيـــم: يتـــم التطـــرق اإىل اأهم 
الت�شريعات القانونية العربية التي تناولت التحكيم واأهم خ�شائ�شها امل�شرتكة 
واملبـــادئ والأ�ش�ـــس التـــي ارتكـــزت عليهـــا يف �شـــن ت�شريعاتهـــا, وبيـــان الت�شريعات 

املتميزة عن غريها.
-  اآليـــات تنفيذ اأحكام املحكمني: يتـــم ت�شليط ال�شوء على اجلانب العملي لتنفيذ 
اأحـــكام املحكمـــني املحليـــة منهـــا والدوليـــة مـــع درا�شة مقارنـــة بـــني الت�شريعات 

العربية يف املجال, ويف �شوء قانون التحكيم الفل�شطيني.
بالنظـــام  والتعريـــف  الإلكـــرتوين  التحكيـــم  هيـــة  مـــا  الإلكـــرتوين:  -  التحكيـــم 
القانوين للتحكيم الإلكرتوين )القواعد املو�شوعية والقواعد الإجرائية( وما 
هي قواعد تنفيذ حكم التحكيم الإلكرتوين وما هي الإجراءات التي توؤدى اإىل 

بطالن حكم التحكيم الإلكرتوين.
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اليوم الخامس
»ممارسة التحكي�م التج�اري ال�دولي«

- المحور األول: وثائق في العملية التحكيمية.

-  مقدمـــة يف اأ�شـــول ال�شياغـــة القانونيـــة: التطـــرق لأ�شول ال�شياغـــة القانونية 
واخلطوات الواجب اإتباعها لتاليف الثغرات القانونية.

-  �شـــرط وم�شارطة التحكيـــم: ماهية ال�شرط وامل�شارطة والفـــرق بينهما و�شيغة 
كل منهمـــا, وال�شيـــغ الأكـــر تـــداوًل واأهـــم عنا�شـــر كل �شيغة, مع بيـــان �شوابق 

ل�شوء �شياغة هذه البنود والتي ينبغي على اأطراف التحكيم جتنبها.
-  وثيقـــة التحكيـــم اأو �شك التحكيم: كيف يتم اإعداد وثيقة التحكيم وما هي اأهم 
البيانـــات الواجـــب توافرها يف الوثيقة وما هي �شروطها الأ�شا�شية. وراأي الفقه 
يف التوقيـــع علـــى الوثيقة والجتهـــادات الق�شائيـــة ذات ال�شلـــة, وعر�س وثيقة 

حتكيم منوذجية.
-  وثيقـــة التكليف: بيانـــات وثيقة تكليف املحكمني ومدى اأثرها القانوين يف حال 
الإيجاب وقبول املهمة اأويف حال الرف�س وتعليل اأ�شباب الرف�س, وعر�س وثيقة 

منوذجية لتكليف حمكمني.
-  حكـــم التحكيم: عر�س اأهم ال�شروط الواجـــب توافرها يف �شيغة حكم التحكيم 
النهائـــي مـــن م�شائل جوهرية واأخرى ثانوية, مـــع ذكر �شوابق حتكيمية اأبطلت 

حكم التحكيم, وعر�س حكم حتكيمي منوذجي.
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املركز الإ�شالمي الدويل لل�شلح والتحكيم , املعهد امل�شريف الفل�شطيني�شهـــــادة املحكم واخلبري الإ�شالمـــــي املعتمد

- المحور الثاني: أساسيات في العملية التحكيمية.

-  تعيـــني املحكم ورده ومهمته: التعرف علـــى ال�شروط الواجب توفرها يف املحكم 
واآليات اختياره واإجراءات رده, ثم ح�شر املهام املوكلة لهيئة التحكيم �شواء اأكان 

فرداً اأو هيئة, وال�شالحيات احل�شرية لرئي�س الهيئة التحكيمية.
-  حتديـــد القانون الواجـــب تطبيقه يف القواعد الإجرائيـــة والقواعد املو�شوعية 
للتحكيم: �شرح اآليات حتديد القواعد القانونية الواجب التطبيق لف�س النزاع 
بالتحكيـــم واآليات ومعايـــري القوانني بح�شب القانون الـــدويل اخلا�س وقواعد 

تنازع القوانني.
-  دعـــوى اإك�شاء احلكم التحكيمـــي ال�شيغة التنفيذية: بيـــان الإجراءات التي يتم 
مـــن خاللها تنفيذ حكم التحكيم باإك�شائه ال�شيغة التنفيذية واإحالته لل�شلطة 

العمومية للتنفيذ املادي يف ظل القوانني الدولية اخلا�شة. 
-  طلبـــات اأخـــرى يف التحكيم واأحـــكام التحكيم اجلزئية: بيـــان م�شمون و�شروط 
طلبـــات الأطـــراف يف التحكيـــم كطلـــب تعيني حمكـــم وطلب مد مهلـــة التحكيم 
وطلـــب تف�شـــري احلكم التحكيمـــي. اإ�شافة اإىل بيان طبيعـــة وخ�شائ�س وحجية 

الأحكام اجلزئية.
-  التـــزام املحكـــم بالنظام العـــام يف التحكيم الـــدويل: ماهية مفهـــوم النظام العام 
واملعايـــري التي يتوجب على املحكـــم اأخدها بعني العتبار لإ�شدار اأحكام حتكيم 
قابلة للتنفيذ دون اعرتا�س من الدولة املراد تنفيذ احلكم فيها بداعي خمالفة 

النظام العام.
-  املالية الإ�شالمية اأمام القا�شي الو�شعي: ق�شايا عملية ملنتجات مالية اإ�شالمية 
اأمـــام الق�شـــاء الأجنبي لدرا�شـــة �شوابق ق�شائيـــة عدة ملنتجات ماليـــة اإ�شالمية 

ولتو�شيح الثغرات واملخاطر التي وقع فيها عند تكييفه لهذه املنتجات.
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-  التحكيـــم لـــدى املركز الإ�شالمي الدويل لل�شلح والتحكيم: �شرح لكافة املراحل 
التـــي متـــر بهـــا الق�شيـــة التحكيميـــة منـــذ حلظـــة اإحالـــة النـــزاع للتحكيم لدى 
املركـــز حتى �شـــدور حكم التحكيم, ومقومـــات احلكم ال�شليـــم لإك�شائه ال�شيغة 

التنفيذية.



ملزيد من املعلومات وتقدمي طلب الت�صجيل 
يرجى التوا�صل مع املعهد امل�صريف الفل�صطيني على الرقم التايل:

+ 970 2 2971003

اأو التوا�صل عرب الربيد الإلكرتون���ي:
training@pbi.ps

العدد محدود


