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 للتحكيم العربي المجمع

 
 . المؤسسي األعتماد طلب

 

 .للتحكيم العربي المجمع إلى األنضمام طلب تقديم على شكرا

 

 : العنوان إلى طلبك أرسل ثم كبيرة الحروف بكتابة األقسام جميع أكمل الرجاء

  society.org-info@aa بكيفية يتعلق جانب اي او  الطلب هذا اتمام كيفية حول سؤال أي لديك كان إذا.

 
 

 عمليات األعتماد:

 كل وموضوعي،وعليه داعم تجعلك كي مخصصة األعتماد عملية إن
 كل تقديم مع األعتماد طلب تعبئة إلى بحاجة معهد أو طلب صاحب

 يتم األعتماد مراجعتها، يتم حتى للوثائق باألضافة المطلوبة المعلومات
 يتم المطابقة الحالية للمستويات بنجاح الوثائق مطابقة بعد وذلك منحة

 .المؤسسة من والمقدمة المكتوبة المستندات مراجعة خالل من تحديدها

 

 :األعتماد انظمة

 
إن التقديم للحصول على األعتماد ممكن أن يتم من خالل تكملة طلب 

قديم هذا الطلب إلى التقديم لألعتماد المؤسسي المتعارف عليه ومن ثم ت

مجلس األعضاء، ولمجلس األعضاء الحق أن يسأل المتقدم بالطلب عن 

مزيد من التفاصيل المتعلقة بطلبه أو طلبها وكذلك السؤال عن رسوم 

المبلغ المالي الضروري للطلب المذكور أعاله بالمقارنة مع رسوم 

 األشتراك الحالية.

وفقا إلجرائات المؤسسة  جميع الطلبات المقدمة سوف يتم مراجعتها

المعترف بها والتي سيتم نشرها على شبكة اإلنترنت للموقع من وقت 

ألخر وبشكل خاص فيما إذا كان طلب صاحب الشركة يتوافق مع معايير 

األعتماد وفي غضون خمسة أيام من الدوام الرسمي ومن أستالم طلب 

وم إما الحصول على األعتماد المؤسسي فإن مجلس األعضاء سوف يق

بأرسال مصادقته على الطلب أو سوف يقوم بأبالغ المتقدم بنتيجةالطلب 

 أو عند الضرورة القيام بطلب مزيد من المعلومات المتعلقة بالطلب .

 الدفوع المبلغ فأن ناجح غير المتقدم طلب كان ما ولسبب حال وفي

 وذلك اإلداري الموظف إلى مقدمه طلب على بناء سيعاد للطلب المرفوق

 . لألسترجاع قابلة الغير الطلب رسوم من اقل المبلغ هذا كان حال في

 
 

 للتحكيم العربي المجمع من األعتماد
 

 للتحكيم؟ العربي المجمع من األعتماد بطلب تتقدم لماذا

 

إن األعتماد من المجمع العربي للتحكيم سوف يعزز مكانتك كمؤسسة 

تدقيق والقانون والشركات نوعية وأيضا سوف يبرهن لألفراد ومؤسسات ال

 والحكومات بأن مؤسستك ملتزمة بالتميز في مجال التحكيم والقانون.
 

 المجمع من معتمدة مؤسسة كونك من الفوائد ما

 :للتحكيم العربي
 

هناك عدة اسباب تدعوك إلي ان تكون مؤسسة معتمدة مؤسسيا من المجمع 

 العربي للتحكيم وفيما يلي بعض هذه األسباب:
 

المؤسسات المعتمدة تتميز بالجودة العالية  –مع العربي للتحكيم المج

والخدمات الراقية وكذلك تقدم فرصة تعليمية ومهنية غير موجودة في 

 معاهد اخرى .

 

 . تتحد مع الشبكة العالمية 

 .اعتماد المجمع العربي للتحكيم يمثل أعلى المستويات 

 ات الجودة.تتحد مع الشبكة العالمية الملتزمة بأعلى مستوي 
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 الجزء األول: تفاصيل حول المؤسسة )الكتابة بالحروف الكبيرة(  

 
 

 .شركتك تفاصيل إدخال لرجاء
 

 : الشركة اسم 
 
 :النشاط 

 
 

 :الشركة عنوان  
 

 :العنوان
 

 الموقع على للتحكيم العربي المجمع خدمات إلى وماتكمعل تضاف سوف العضوية في قبولك وعند.السنوي اشتراكك معدل ذكر يجب أيضا. البريدي عنوانك يكون أن يجب 
society.org-info@aa 

 

 :األول الهاتف خط     
 

  :الثاني الهاتف خط     
 

  :المدينة     
 

 :الدولة     
 

 :ب.ص     
 

 :األقامة بلد     
 

 :اإللكتروني البريد عنوان    
 

 :المستخدم اليومي التليفون     
 

 :البلد رمز مع     
 

 : الموبايل رقم    
 

 :البلد رمز مع     
 

 :الفاكس رقم     
 

 :البلد رمز مع      
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 . المعهد ملف: ب الجزء    
 

 خبرة؟ المعهد يكتسب األنظمة هذه من أي في        
 

 دواح وال      القضاء     التوسط    التحكيم 
 
 

 
 

 

 الملكية والعقارات
 الشحن والنقل البحري

 الرياضة 
 المواصالت 
 المنافع العامة

 

 
 المستثمر وحالة األستثمار
 التصنيع
 واألبداع األعالم
 الجيران وحقوق المجتمع

  الدوائية الصناعات
  المهنية المسئولية
 األهمال

 
 

 
 الوظيفة )العمل(

 الطاقة والمصادر الطبيعية
 ة الصحية/الطبيةالرعاي

 تكنولوجيا المعلومات
 البنية التحتية والمشاريع

 التأمين وأعادة التأمين
 الملكية الفردية
 التجارة الدولية

: سمحت لو حدد أخرى      

 : المنازعات حل بدائل     

 الزراعة
  الثقة وفقدان المنافسة    

 المدني الطيران  
  الصيرفة

 )عام) تجارية إعالنات  
 سلع  
 والهندسة األنشاءات  

 تعاونية شركة
 

   

(إشارة ضع) ؟ دورك كان ماذا         

 مشرف 
 وسيط

 قاضي 
 محكم وحيد
 هيئة تحكيم
 عضو هيئة
 خبير شاهد

 
 
 

 

 

 الجزء س: الوثائق المطلوبة.    
 

 
  info@aa-society.org إلى وأرسله الطلب هذا مع المطلوبة الوثائق ارفاق يرجى

 البنك تحويل صورة او شيك  -  المدير سفر جواز صورة – للشركة اريةالتج الرخصة
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممثل حزب
 كاتب عقود
االت أخري في حل المنازعات أنت في أي مج

 مهتم؟ )ضع أشارة(
 التحكيم المحلي
 التحكيم األسري
 التحكيم الدولي

 مقضاة األنشائات 
 الصلح التجاري

 

 قضاءالمستهلك
 العمل في الصلح
 وسيط
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 .الدفع رسوم: د الجزء
 
 

 بالنسبة للمكتب الرئيسي في مصر ولمعرفة رسوم العضوية يرجى األتصال علينا.

 هذا خاص بالشركات العامة في مصر فقط.

  society.org-info@aaيرجى إرسال هذا الطلب مع الوثائق إلى :

 

 لألتصال من الشرق األوسط:

 society.org-info@aaيرجى أرسال هذا الطلب مع الوثائق إلى 

 دوالر. 1000سوم التقديم غير قابلة للرد وهي ترخيص بأستخدام بطاقة أئتمان أو شيك مستحق الدفع لصالح المعهد العربي ،ر

 

 

 :الدفع طريقة 
 

 

  Cheque/Bank Draftل

)الدين المباشر( إذا اردت Direct Debit احظ: إذا كان لديك حساب بنكي في دولة األمارات العربية المتحدة فإن أفضل طريقة للدفع عن طريق 

 المرفقة أسفل: Directأستخدامه أكمل ورجع 

 أختيار طريقة الدفع المباشرةالرجاء 

 شيك / تحويل بنك

 نرفق لكم شيك/ حوالة بنكية مستحقة الدفع لصالح المعهد العربي للمحاسبين والقانونين 

لى ملفك افته إبمبلغ/أي مبلغ مكتوب على الشيك أو الحوالة يجب أن يكون بالدرهم اإلمراتي وللدفع بالعمالت األخرى غير الدرهم تأكد ان المبلغ يجب أض

 لتغطية أجور البنك.

 
 

 

 تحويل بنكي

 

 انا استلمت التحويل البنكي في )يوم/شهر/سنة( الرجاء أرفاق صورة .

 ديرة دبي.-الرقة –اسم البنك: بنك اإلمارات األسالمي –الرجاء الدفع لصالح المعهد العربي 

يرجى عدم  AE (IBAN) 81034000015742757001ي: رقم الحاب:البنك الدول– 0015742757001األمارات العربية المتحدة : رقم الحساب :

إرسال نقود إلى المجمع العربي للتحكيم أو بالبريد .إذا أردت الدفع نقدا يمكنك القيام بذلك في الفرع الرئيسي وفرع الشرق األوسط.
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 : التأكيد قائمة:  و الجزء     
 

 

 ا إلى المجمع العربي للتحكيم.تأكد من أنه قد تم أعداد هذه األشياء قبل إرساله

 .كل أجزاء الطلب تم أكمالها 

 لقد تم أرفاق كل الوثائق المطلوبة 

 الرسوم المطلوبة مرفقة 

  قد قمت بتوقيع وتأريخ التصريح 

 
 

 

 :تصريح: ي الجزء
 
 

لمهني واألخالقى وأصرح وعلى مسئوليتي الكاملة بأن اتقدم هنا للحصول على أعتماد من المجمع العربي للتحكيم . في حالة القبول أوافق على األلتزام ا

علومات كل المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة، وقد فهمت ووافقت انه في حال أي تزوير او تقديم معلومات كاذبة او عدم القدرة على اعطاء م

المعدل من                                                                  مطلوبة في هذا الطلب فسوف أكون تحت المالحقة القضائية                         

 فترة إلى اخرى

 

 توقيع وختم الشركة:                                                             التاريخ:

 

 
 Da Date:  / / 

 
 
 

  

 


