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التحكيم وفض المنازعات - المستوى المتقدم

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

يعد التحكيم جزء من القضاء أو صورة مبسطة من صوره بحيث يسهل اختياره في القضايا واضحة المعالم والتي ال تتطلب إجراءات مطولة من البحث واالستقصاء، تتضمن 

محاور هذه الدورة التدريبية المكثفة التحكيم وفض المنازعات - المستوى المتقدم : التعريف بالوسائل البديلة لحل المنازعات كالوساطة والتسوية والفرق بينها وبيت التحكيم، دراسة 

تفصيلية وتحليلية مقارنة التفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، وإجراءات التحكيم وصدور حكم التحكيم، مع التركيز على موضوع بطالن حكم التحكيم والحاالت التي يجوز فيها الطعن 

بالحكم والمحكمة المختصة بالنظر في الطعون بحكم التحكيم، وحجية حكم  التحكيم وتنفيذه.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحديد المسار الصحيح للعمل على حل النزاع القانوني 	

التقليل من إمكانية المنازعات التي تؤدي إلى إجراءات قانونية 	

تطبيق المتطلبات القانونية المحلية والدولية لتسوية المنازعات 	

توظيف المعرفة بالتحكيم للتفاوض على الشروط 	

استخدام قانون القضية لتحقيق النتيجة المستهدفة في مؤسستهم 	

التدريب العملي على صياغة اتفاق التحكيم. 	

استخدام قانون القضية لتحقيق النتيجة المستهدفة في مؤسستهم 	

المنهجية:

في هذه الدورة التدريبية التفاعلية يعمل المشاركون في معظم األحيان  في مجموعات الستكمال التدريبات وكذلك لدراسة بعض الحاالت اإلقليمية والدولية.

الفئات المستهدفة:

المهنيون من جميع الصناعات الذين يشاركون في إدارة العقود وتسوية المنازعات بما في ذلك مدراء المشاريع ومدراء العقود ومدراء المشتريات ومدراء سلسلة التوريد والمقاولون 

والمهندسون المعماريون والمطورون.
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التحكيم وفض المنازعات - المستوى المتقدم

المحتويات الرئيسية 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

إتفاق التحكيم Arbitral Agreement وضوابطه:

دراسة عملية لالتفاق على التحكيم 	

حجية االتفاق على التحكيم أمام القضاء 	

اتفاق التحكيم في االتفاقيات الدولية 	

اتفاق التحكيم في منازعات الجهات الحكومية 	

اتفاق التحكيم في نطاق التحكيم المؤسسي 	

التحكيم كوسيلة ااسسية لفض المنازعات:

أثار اتفاق التحكيم وانتهاءه 	

استقالل شرط التحكيم 	

بطالن االتفاق على التحكيم 	

القانون الواجب التطبيق في التحكيم الحر Ad hoc والتحكيمي المؤسسي 	

أهمية تحديد مكان أو مقر التحكيم 	

الرشوط الشكلية والموضوعية إلجراء التحكيم:

الشروط الشكلية 	

الشروط الموضوعية 	

أهلية الشخص الطبيعي والمعنوي للدخول في التحكيم 	

أهلية الجهات اإلدارية والحكومية للدخول في التحكيم 	

مبدأ "االختصاص باالختصاص" 	

أهلية الزناع للحل بطريق التحكيم:

الخطأ / اإلخالل العقدي 	

األخطاء المهنية الجسيمة 	

الضرر المحقق والضرر االحتمالي ومبدأ تخفيض األضرار 	

اإلعفاء وتخفيض المسئولية العقدية 	

المسئولية في أحوال الظروف الطارئة 	

التدريب العميل ودراسة تطبيقية حلاالت حتكيم واقعية:

صياغة إتفاق التحكيم: تدريب عملي 	

تحكيم الشركة القابضة"إيجوث" 	

قضية آرامكو 	

قضية ليامكو 	

قضية تكساكو 	

حكم محكمة استئناف باريس 17أكتوبر 1991 ببطالن شرط تحكيم 	



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

التــاريــخ :........................)التحكيم وفض المنازعات - المستوى المتقدم( 

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.


