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مقدمة:
تقدم يوروماتيك، هذه الدورة التدريبية التي تم تصميمها وفق افضل الممارسات والمنهجيات والقواعد القانونية الطالع المشاركين على ماهية التحكيم وأهميته ومزاياه والمبادئ 
التي يقوم عليها وعلى الصيغة الدولية للتحكيم، والحلول البديلة لفض المنازعات،  والمهارات القانونية لتأسيس المحكم، وإجراءات وإدارة دعوى التحكيم ،  وتطوير القدرات 
والجدارات في مواجهة التحديات الدولية والمشاركة الفعالة في الخصومة التحكمية ، وتمكينهم من ممارسة عمل لجان التحكيم والتغلب على المشاكل التي توجه التحكيم الدولي 

وتعزيز الكفاءة في  تسويه المنازعات والفصل فيه وكتابة حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته.

سيتم تزويد المشاركين في كل يوم بدعوى تحكيمية لدراستها بشكل عملي، مع تشكيل مجموعات بغرض المناقشة وتقديم اآلراء وإعداد األوراق ، تشكيل هيئة تحكيم من المشاركين 
والسير في وقائع الدعوى االفتراضية بقصد تحليل الوقائع واستنباط األحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها الوقائع وإجراء المداولة وإصدار الحكم.

اهداف البرنامج:
اطالع المشاركين على ماهية التحكيم وأهميته ومزاياه والمبادئ التي يقوم عليها.

اطالع المشاركين على الصيغة الدولية للتحكيم.
تكوين كوادر من المحكمين القادرين علي مواجهة التحديات الدولية والمشاركة الفعالة في الخصومة التحكمية

تمكين المشاركين من ممارسة عمل لجان التحكيم
تمكين المشاركين من التغلب على المشاكل التي توجه التحكيم الدولي في البلدان العربية

تمكين المشاركين من تسويه المنازعات والفصل فيه وكتابة حكم التحكيم

المحتويات البرنامج:

المهارات القانونية لتأسيس المحكم:
ماهية القانون�	
أقسام القانون وفروعه�	
المصادر الرسمية والتفسيرية للقانون�	
نطاق القانون من حيث األشخاص والمكان والزمان�	
تعريف الحق وأنواعه�	
أشخاص الحق وأركانه�	
مصادر الحق واستعماله وإثباته�	

التحكيم واحللول البديلة لفض المنازعات:
تعريف أهم وسائل فض المنازعات بغير الطريق القضائي�	
مفهوم التحكيم، مزاياه، واختالفه عن غيره من الوسائل البديلة، وتمييزه عما يشبهه�	
أنواع التحكيم ودور اإلرادة في التحكيم�	
الطبيعة القانونية للتحكيم�	
التحكيم والقضاء - المحكم والقاضي، نظرةمقارنة�	
إتفاق التحكيم، »التعريف والطبيعة واألركان�	
صور إتفاق التحكيم وضوابط صياغته�	
مبدأ استقالل شرط التحكيم�	
فكرة الحماية الدولية التفاق التحكيم�	
أثري إتفاق التحكيم الصحيح، األثر المانع واألثر المانح لالختصاص�	
االستثناءات الواردة على األثر المانع الختصاص القضاء�	
خصوصية الدفع أمام القضاء بوجود اتفاق التحكيم، النزول الضمني عن الدفع�	
الطبيعة الخاصة التفاق التحكيم وفقاً لقواعد مركز التحكيم الخليجي�	

اجلانب العميل 1:
ورشة عمل حول ) كيفية كتابة اتفاق التحكيم، صياغة شرط التحكيم - صياغة مشارطة التحكيم، وضع تصور التفاق التحكيم باإلحالة(.
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هيئة التحكيم، تشكيلها وحلها بني التحكيم المؤسيس واحلر:

الشروط الواجب توافرها في المحكم�	

الفارق بين هيئة التحكيم والمحكمة�	

وبين المحكم والقاضي، »سلطة األمر، وحدود الصالحيات في نطاقها الشخصي �	

والموضوعي والزمني

كيفية تشكيل هيئة التحكيم، في كل من التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر�	

وإشتراطات �	 األطراف  إشتراطات  من  لكل  المحكم  تعيين  سلطة  مراعاة  وجوب 

القانون

قبول المحكم لمهمة التحكيم، »الكفاءة المهنية، التفرغ، الحيدة واإلستقالل�	

اإلفصاح �	 حكم  اإلفصاح،  وقت  اإلفصاح،  ينصب  »عالم  باإلفصاح،  اإللتزام 

المتأخر

حل هيئة التحكيم بين تنحي المحكم، وعزل المحكم، ورد المحكم، تعيين المحكم �	

البديل

مدى إختالف أسباب رد المحكم عن أسباب رد القاضي، ومدى التعلق بالنظام العام�	

في رد المحكم تنعدم أهمية التفرقة بين أسباب الرد وأسباب عدم الصالحية�	

المركز القانوني للمحكم، والحقوق والواجبات والمسؤولية�	

إختصاص هيئة التحكيم "مبدأ اإلختصاص باإلختصاص"�	

مدى إختصاص هيئة التحكيم بالحماية الوقتية »التدابير المؤقتة والتحفظية�	

اجلانب العميل 2:

التدرب العملي للمشاركين في صياغة األوراق اآلتية: - كتاب تعيين محكم أو رئيس 

هيئة تحكيم في التحكيم المؤسسي. - كتاب تعيين محكم عن أحد الطرفين في التحكيم 

لهيئة التحكيم) من الطرفين أو من المحكمين  الحر. - كتاب تعيين محكم ثالث رئيساً 

المختارين(  في التحكيم الحر  - كتاب قبول مهمة التحكيم متضمناً اإلقرار باإلفصاح، 

سواًء في حالة وجود أو عدم وجود ما يجب اإلفصاح عنه - محضر اإلجتماع التمهيدي 

لهيئة التحكيم ومحتواه - إتفاق بين الخصوم على عزل المحكم - طلب رد المحكم

إجراءات وإدارة دعوى التحكيم:

بدء اجراءات التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي�	

الفارق بين بدء إجراءات التحكيم وبين بدء إجراءات دعوى التحكيم�	

طلب التحكيم والرد على طلب التحكيم، الطلب المقابل�	

التبليغات القانونية وإجراءات اإلعالن�	

تداول الدعوى أمام هيئة التحكيم، الجدول الزمني وعقد الجلسات�	

مذكرة الدعوى ومذكرة الدفاع، الدعوى المتقابلة�	

الطلبات الجديدة وتعديل الطلبات�	

اإلدخال والتدخل في خصومة التحكيم�	

دور القضاء في التحكيم، مفهوم القاضي المساند والمحكمة المختصة�	

القانون االجرائي والموضوعي الواجب التطبيق، مقر التحكيم ومكانه، مدة التحكيم�	

أهم الدفوع الشكلية والموضوعية في دعوى التحكيم�	

خصوصية الدفع بإقامة دعوى التحكيم قبل األوان�	

قبل إستنفاذ الحلول الودية « وكيفية تعامل هيئة التحكيم معه�	

أطرافها، �	 القانوني،  والسند  النشأة  »ماهيتها،  للتحكيم،  المرجعية  الشروط  وثيقة 

إختالفها عن إتفاق التحكيم  في صوره الثالث، رفض التوقيع عليها بين اإلشكاليات 

والحلول

عوارض خصومة التحكيم وإنقضائها المبتسر�	

إنهاء اإلجراءات وتهيئة الدعوى إلصدار الحكم�	

حكم التحكيم وأنواعه�	

الشكل المتعارف لصياغة حكم التحكيم�	

مفهوم البيانات الجوهرية لحكم التحكيم، »األهمية الخاصة للبيان الذي يشير الى �	

إتفاق التحكيم التطور القضائي بشأن بيان الجهة التي يصدر باسمها حكم التحكيم

تسبيب حكم التحكيم. وأصول المداولة في حكم التحكيم�	

اصدار حكم التحكيم. و حاالت رفض توقيع الحكم�	

اجلانب العميل 3:

عرض ملف منازعة تحكيمية واقعية إلعداد طلب تحكيم وإعداد الرد على طلب التحكيم 

ومذكرة  التحكيم  طلب  بين  الفارق  تحديد  متقابلة،  دعوى  على  إشتماله  حالة  متضمناً 

الدعوى وكذلك الفارق بين الرد على طلب التحكيم ومذكرة الدفاع، إعداد وثيقة الشروط 

وحجز  المرافعة  باب  قفل  لغاية  التحكيمية  الدعوى  جلسات  إدارة  للتحكيم،  المرجعية 

الدعوى للحكم.

حكم التحكيم مهنجية إصداره وأصول صياغته:

الشكل المتعارف لصياغة حكم التحكيم.�	

مفهوم البيانات الجوهرية لحكم التحكيم، »األهمية الخاصة للبيان الذي يشير الى �	

إتفاق التحكيم،التطور القضائي بشأن بيان الجهة التي يصدر بإسمها حكمالتحكيم.

تسبيب حكم التحكيم.�	

أصول المداولة في حكم التحكيم.�	

اصدار حكم التحكيم.�	

حاالت رفض توقيع الحكم.�	

آثار حكم التحكيم.�	

اجلانب العميل 4:

مفردات(  قضية عملية وصياغة  ) عرض  تحكيم  تتضمن صياغة حكم  ورشة عمل 

حكم منه للخصومة فيها.



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)البرنامج التمهيدي إعداد وتأهيل المحكمين الدوليين( 
أصول إجراءات التحكيم و آليات املصادقة لألحكام

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


