
 

 فرع مص 

 المحتويات 
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ن المعتمدين  ي للمحكمي 
يطانن ي المجمع الملكي البر
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ن المعتمدين  ي للمحكمي 
يطانن ي المجمع الملكي البر
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يطانن  4 .................................................................. البر

ن المعتمدين  ي للمحكمي 
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ي سبق للمركز تنظيمها منذ عام 
 6 .................................................................. : 2016الدورات تدريبية الت 

ن المعتمدين ي للمحكمي 
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ن المعتمدين ي للمحكمي 
يطانن  المجمع الملكي البر
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  نبذة

ن المعتمدين   ي للمحكمي 
يطانن هو مركز دولي    Chartered Institute of Arbitrators    CIArb.orgالمجمع الملكي البر

ي المملكة المتحدة منذ عام  
ن  لتقديم  1915يعمل فن ن والوسطاء والقضاة لتحقيق التمب   خدمات تعليمية وتدريبية للمحكمي 

ي ممارسة تسوية المنازعات بالوسائل البديلة  
ي المجمع ألكبر من    (ADR)والتطور فن

    17000. ويصل عدد األعضاء فن
ً
عضوا

ي 
ي  42فن

ن للمجمع فن ي العالم.  149فرًعا تابعي 
 دولة فن

ن المعتمدين  ي للمحكمي 
يطانن ي المجمع الملكي البر

ن
 درجات العضوية ف

 Associate Membership (ACIArb)درجة العضوية المساعدة  .1

 Membership (MCIArb)درجة العضوية الكاملة  .2

 Fellowship (FCIArb)درجة الزمالة  .3

ة الدراسة(  .4 ي فب 
ن وطلبة الدراسات العليا )ترسي فن  درجة العضوية للطلبة الجامعيي 

 

mailto:ciarb@crcica.org
https://www.ciarb.org/about-us
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ن المعتمدين ي للمحكمي 
ن
يطان ي المجمع الملكي البر

ن
 مزايا العضوية ف

ن المعتمدين   -1 ي للمحكمي 
يطانن تيح عضوية المجمع الملكي البر

ُ
ين للمجمع عىل    CIArbت ن التواصل مع أعضاء متمب 

ي 
فن لألعضاء  والعلمية  المهنية  بالمكانة  فورًيا  ا 

ً
اف اعب  المرموق  المجمع  هذا  ي 

فن العضوية  عتبر 
ُ
وت العالم،  مستوى 

ام األعضاء   ADRعات  المؤسسات التحكيمية ومؤسسات الوسائل البديلة لحسم المناز  ن الدولية. كما أنها تؤكد الب 

 لتحقيق العدالة. 
ً
ي وممارسة الوسائل البديلة لحسم المنازعات سعيا

 بتبتن

ي الخطابات الرسمية ووسائل   -2
ف بها عالميا، فن استعمال األعضاء للحروف األولي الخاصة بدرجة العضوية، المعب 

 (. FCIArbميل ) (، ز MCIArb(، عضو ) ACIArbالتواصل: عضو مساعد ) 

 من جريدة المجمع   -3
ً
ونية شهريا ي تحتوي عىل أحدث األخبار الخاصة   E-Solverالحصول عىل نسخة الكب 

والت 

ي ADRبالوسائل البديلة لحسم المنازعات  
، باإلضافة إل أحدث أخبار وأنشطة المجمع، والدورات التدريبية الت 

ي تحلل وتعلق عىل األ 
حداث العالمية الخاصة بوسائل تسوية المنازعات.  كما يمكن ينظمها، والمقاالت الهامة الت 

المنشورات  من  أي  أو  للمجمع  ي 
ونن اإللكب  الموقع  ها عىل  ي نرسر

فن للنظر  علمية  وأوراق  مقاالت  ارسال  لألعضاء 

 المرتبطة به. 

ف بها عىل ال -4 ن عىل درجة علمية قانونية معب  عد درجة العضوية للمجمع اثبات لحصول غب  القانونيي 
ُ
مستوي ت

 .  الدولي

ي   -5
، ومع أعضاء المجمع فن ي الفرع المحىلي

، وإتاحة الفرصة   42التعرف والتواصل مع أعضاء المجمع فن
ً
 دوليا

ً
فرعا

 لتطوير شبكة التعامل مع أعضاء للفرع ينتمون لنفس مجال العمل والدرجة العلمية المماثلة. 

ي محيط العمل لألعضاء، وخلق فرص   -6
ي فن
ي اتساع مجال التعامل المهتن

جديدة بفضل ثقة العمالء واألطراف فن

ات المهنية  ي التعامل، مما يسمح بعرض وتبادل الخبر
كة والجدية فن ام أعضاء المجمع بالمعايب  المهنية المشب  ن الب 

 المتنوعة واتساع نطاق العمل لألعضاء بشكل عام. 

ي  -7
ي ينظمها المجمع فن

ي بعض الدورات الت 
 مجال تسوية المنازعات الحصول عىل رسوم مخفضة حرصية لألعضاء فن

ي المستمر ) 
نت وبرامج التطوير المهتن  (. CPDوالندوات عبر اإلنب 

لمزيد من المعلومات عن مزايا  اضغط هنا 

ي المجمع الملكي 
ي العضوية فن

يطانن البر

ن المعتمدين    للمحكمي 

رابط استمارة التقديم لعضوية المجمع  

ن المعتمدين ي للمحكمي 
يطانن    الملكي البر

  

mailto:ciarb@crcica.org
https://www.ciarb.org/membership/benefits-of-membership/
https://www.ciarb.org/membership/benefits-of-membership/
https://www.ciarb.org/membership/benefits-of-membership/
https://www.ciarb.org/membership/benefits-of-membership/
https://www.ciarb.org/membership/benefits-of-membership/
https://www.ciarb.org/register-member/?membershipTypeNode=72875
https://www.ciarb.org/register-member/?membershipTypeNode=72875
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ن المعتمدين انشاء فرع مص للمجمع الملكي  ي للمحكمي 
ن
يطان  البر

ن المعتمدين ـ    فرع مصتم إنشاء   -1 ي للمحكمي 
يطانن ي المنطقة وتم   CIArbللمجمع الملكي البر

كأول فرع للمجمع فن

 له. CRCICA)  مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي اإلعالن عن 
ً
 ( مقرا

عام   -2 من  الدورات 1999اعتباًرا  من  العديد  الدولي  التجاري  للتحكيم  القاهرة  مركز  مع  بالتعاون  الفرع،  عقد   ،

ي المنطقة وللتأهيل لعضوية المجمع، وكان حوالي ثلث 
ي ذلك التدريبية المنتظمة للتعريف بالمجمع فن

األعضاء فن

 الوقت من العرب من خارج مرص. 

 بمختلف درجات العضوية )عضوية مساعدة    400ويبلغ عدد أعضاء فرع مرص   -3
ً
 تقريبا

ً
  –عضوية كاملة    –عضوا

 عضوية طلبة(.   –زمالة 

 

 

mailto:ciarb@crcica.org
https://www.ciarb.org/our-network/middle-east-subcontinent/egypt/
https://crcica.org/
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ي   إضافيةمزايا 
ن
يطان للعضوية يقدمها فرع مص المجمع الملكي البر

ن المعتمدين   للمحكمي 

لشب -1 ة  ن متمب  سن  فرص  تحت  األعضاء  ي    40اب  التدريتر االرشادي  نامج  البر من  لالستفادة   Mentoringعام 

Programme   ي المنطقة  فرعوالذي بدأه
ن
نامج ف نامج مص كأول فرع للمجمع يقدم هذا البر . ويوفر هذا البر

ة العلمية وال ن فيه االستفادة من الخبر ي مرصللشباب المشاركي 
 .مهنية من كبار أعضاء مجتمع التحكيم فن

من خالل مجموعة  -2 الطالب  فيهم  بمن  الشباب  لألعضاء  الفرع  يقدمها  ي 
الت  الحرصية  األنشطة  من  االستفادة 

Young Member Group فرع.  التابعة لل 

ي للمجمع -3
ونن ي العالمي عىل الموقع اإللكب 

والمرتبط  Online Global Directory االنضمام إل الدليل التعريفن

ي للفرع. ويمنح هذ
ونن ا الدليل الفرصة لألعضاء لعرض المعلومات الخاصة بهم )االسم واللقب بالموقع االلكب 

ي الفرع ذوي اهتمامات 
ة الذاتية وصورة شخصية( لزيادة التواصل والتعارف مع أعضاء آخرين فن ي والسب 

الوظيفن

كة.    مهنية مشب 

ي او الحصول عىل رسوم تسجيل مخفضة حرصيا ألعضاء الفرع ع -4
ي االستفادة من الحضور المجانن

ند المشاركة فن

التدريبيةبعض   والدورات  للمجتمع   الندوات  عملية  أهمية  ذات  موضوعات  تقدم  ي 
والت  الفرع  ينظمها  ي 

الت 

ن البارزين.  اء القانونيي  ي يقدمها نخبة من الخبر
ي والت 

 القانونن

 عن مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري اشب   -5
ً
ي تصدر نصف سنويا

، الت  ي ي مجلة التحكيم العرنر
ي فن
اك مجانن

أثناء حضور  الدولي )مقر الفرع( كأول مجلة عربية عن تطوير وتطبيق التحكيم التجاري الدولي )يتم استالمها 

 .ندوات الفرع( 

والذي يضم المبادئ  CRCICA: Arbitral Awards مجلد٪ عىل النسخة العربية من  10االستفادة من تخفيض   -6

ي تصدر عن مركز القاهرة للتحكيم. 
 القانونية لألحكام الت 

 مزيد من المعلومات: ل

ي  
ن
 مزايا العضوية ف

 فرع مص  

ي  
يطانن للمجمع الملكي البر

ن المعتمدين   للمحكمي 

ي  ال
ونن  موقع االلكبر

 لفرع مص  

ي  
يطانن للمجمع الملكي البر

ن   المعتمدين  للمحكمي 

 قناة اليوتيوب  

 لفرع مص  

ي  
يطانن للمجمع الملكي البر

ن المعتمدين   للمحكمي 

 صفحة لينكدإن  

 فرع مص  

ي  
يطانن للمجمع الملكي البر

ن المعتمدين   للمحكمي 

mailto:ciarb@crcica.org
https://www.ciarb.org/our-network/middle-east-subcontinent/egypt/mentoring-programme/
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https://crcica.org/Awards.aspx
https://crcica.org/Awards.aspx
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 الدورة التدريبية عن قانون التحكيم المقارن: النظرية والتطبيق 

( بصفة دورية الدورة التدريبية CIArb)مقر فرع مرص للمجمع   للتحكيم التجاري الدولي مركز القاهرة اإلقليمي  ينظم  

 بموجب حصول المركز عىلي ترخيص جهة تدريب معتمدة  2016عن: قانون التحكيم المقارن: النظرية والتطبيق منذ عام  

(RCP) Recognized Course Providerِقبل المع من  ن  للمحكمي  ي 
يطانن البر الملكي  الدورات المجمع  لتقديم  تمدين 

ق األوسط   ي الرسر
التدريبية المؤهلة للتقدم لعضوية المجمع. وجدير بالذكر، أن المركز هو المؤسسة التحكيمية الوحيدة فن

ي حصلت عىل هذا االعتماد. 
 وأفريقيا الت 

ي سبق للمركز تنظيمها منذ عام  
 :  2016الدورات تدريبية التر

 ( (Module 1 2016يناير  20 – 17

 (Module 2) 2016مارس  20-25

  
 2020ديسمبر  5-12

    

 (Module 1) 2017يوليو  10-15

 (Module 2) 2017سبتمبر  17-23

  
 2021مارس  18 -14

    

 (Module 1) 2018أكتوبر  22-29

 (Module 2) 2018ديسمبر   16-23

  
 2021ديسمبر  19-26
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ي  
ن
يطان إجراءات التقدم للحصول عىل عضوية المجمع الملكي البر

ن المعتمدين    *للمحكمي 

 الخاص بدورة النظرية والتطبيق بعد اجتياز التقييم*

يحق للمشارك   % عىل األقل(،55اجتياز التقييم بدرجة نجاح ) بعد انتهاء الدورة وحصول المشارك عىل شهادة   -1

ي لندن(  
ن المعتمدين )المقر الرئيسي فن ي للمحكمي 

يطانن ي المجمع الملكي البر
التقدم إل قسم خدمات العضوية فن

   MCIArb( Memberللحصول عىل درجة العضوية الكاملة ) 

المعبأة بالبيانات الخاصة به مع رسم   استمارة التقدم للعضويةك بإرسال شهادة اجتياز الدورة مع  يقوم المشار  -2

اك ور  : االشب  ي
ونن يد االلكب   . MemberServices@ciarb.orgسم القيد إلي البر

اك باختالف تاريــــخ التقديم للعضوية والدولة محل اإلقامة. * *  يختلف رسم االشب 

ن المعتمدين ي للمحكمي 
يطانن    رابط استمارة التقديم لعضوية المجمع الملكي البر
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