
بالتعاون مع 

الدورة التدريبية
 

برنامج إعداد وتأهيل الُمحكمين
 

 آذار 2022



إعداد وتأهيل الُمحكمين: النظرية والتطبيق

تتشرف مؤسسة ACT لحل النزاعات باإلعالن عـن دورة جديـدة مـن دورات إعداد وتأهيل المحمين، والت تسع إل تعميق معرفــة
المشــاركين بالتحيــم وكافــة مــا يتعلــق بــه مــن اتفــاق التحيــم وهيئـة التحيـم وإجـراءات التحيـم، مـع إلقـاء الضـوء علـ بعـض
الوسـائل البديلـة لتسـوية المنازعـات. وتكـون الدراسـة مـن خـالل محاضرات تعقد عن بعد بواسطة منصة زووم لمدة 60 ساعة تدريبية،
موزعة عل 20 لقاء، يعقبهـا تقييـم للمشـاركين فـ نهايـة الـدورة مـن خالل اختبـار يمـزج بيـن الطابعيـن العملـ والنظـري، وذلـك تمهيـدا
 لتقدم الحاصل عل هذه الدورة‐ بعد اجتياز التقييم‐العتماده كعضو ف غرفة القدس المشتركة للوساطة والتحيم. كما تؤهله لالعتماد

كمحم ف قيود وزارة العدل.
 وفيما يل بيان بما سيتم تناوله خالل الدورة التدريبية وكذلك برنامج تفصيل لها: 

مقدمة:

1- مقدمة إلى التحكيم - اتفاق التحكيم 

(المحور األول- 12 ساعة تدريبية) 

نســتعرض ف المحور األول تعريــف التحيــم وتقييمه كنظام بديل لتسوية المنازعات والتفريق بينه وبيــن غيــره مــن الوســائل البديلــة
لتســوية المنازعــات. ثــم ننتقــل إلــ اتفـاق التحيـم، تعريفه وصوره وأركانه واألثر اإليجابي والسلبي التفاق التحيم، إذ ال يتصـور تنـاول
التحيـم دون التطـرق إل أهـم ركـن مـن أركانـه. ولعـل هـذه األهمية هـ التـ تقتضـــ التوعيـة بخصوصيـة هـذا االتفاق وتميـزه عـن سـائر
بنـود العقـود التجاريـة، فهـو اتفـاق يسـحب االختصاص مـن القضـــاء الوطنـ المختـصً  بنظـر المنازعـات ليمنـح هـذا االختصاص للقضـــاء
الخـاص (التحيـم). إضافة ال عيوب صياغة اتفاق التحيم وعرض لنماذج اتفاق تحيم محم وعرض سوابق قضائية مستندة ال عيوب
ف صياغة اتفاق التحيم. مـن هنـا تكمـن أهميـة المحور األول ف هذه  الـدورة التدريبيـة والـذي يهـدف إلـ تميـن المشـاركين مـن
الصياغـة المحمـة التفاق التحيـم بعـد التعـرف علـ كل مـا يتعلـق بهـذا االتفاق من الناحيتين النظرية والتطبيقية بدءا بتعريفه وصوره مرورا
بصحته واثاره ووصوال للقانـون واجـب التطبيـق عليـه وتفسيره، وهـذا كلـه يتـم مـن خـالل عـرض آخـر المسـتجدات فـ هـذا الخصـوص

علـ مسـتوى كل مـن القانـون والقضــــاء المقارن. 

 
 التحيــم هــو المحــم. هــذه الحقيقــة المؤكــدة تبرهــن علــ أهميــة اختيــار األطراف للمحميــن باعتبــار أن هــذا االختيار هــو مــن أهـم
مزايـا التحيـم مقارنـة بالقضـــاء، كمـا أن حسـن اختيـار المحـم يضمـن إلـ حـد كبيـر جـودة إجـراءات وحـم التحيـم. لذلـك تــم تخصيــص
المحور الثان مــن هــذه الــدورة التدريبيــة لدراســة كل مــا يتعلــق بتشــيل هيئــة التحيــم مــن الناحيتيــن النظريــة والتطبيقية بدءا من تعريف

المحم وسلطاته واختصاصه، وكذلك الشروط القانونية الواجب توفرها فيه مرورا بإجراءات تعييـن المحميـن وعددهم ورد المحـم 
وتنحيـه وعزلـه وتبديلـه، فضـال عن مشـلة تعـارض المصالـح فـ مجـال التحيـم التجـاري
وصـوال إل حقـوق والتزامـات المحـم ومسـؤوليته القانونيـة تجـاه األطراف، وهـذا كلـه
يتـم مـن خـالل عـرض آلخر المسـتجدات فـ هـذا الخصـوص علـ مسـتوى كل مـن
القانـون والقضـــاء المقـارن بهـدف تميـن المشـاركين مـن االطالع علــ أفضــــل وأحــدث
الســبل واالتجاهات بشــأن حســن اختيــار المحميــن توطئـة النتظام سـير الدعـوى

التحيميـة.

2- دور الُمحكم في الدعوة التحكيمية

(المحور الثاني- 12 ساعة تدريبية)

شروط االلتحاق بالدورة:

يتعين على المتقدم للمشاركة في 

هذه الدورة استيفاء أحد الشرطين

اآلتيين

1) أن يكون حاصال على الدرجة

العلمية األولى (بكالوريوس).

2) أن يكون لديه خبرة في العمل 

القانوني أو في مجال تسوية

المنازعات

3- إجراءات الخصومة التحكيمية

(المرحلة الثالثة- 12 ساعة تدريبية)

بعــد تمــام تشــيل هيئــة التحيــم يباشــر المحمــون إجــراءات التحيــم عــن طريــق
تحديــد القواعــد واجبــة التطبيــق عليهــا وطبيعــة العالقة فيمــا بينهــا وبيــن القواعــد اآلمرة
فــ مــان التحيــم وكذلــك حســم المســائل المتعلقــة عـن وضـع الجـدول الزمن بمـان
ولغـة التحيـم وتمثيـل األطراف، فضــال عن وضع الجدول الزمن لمراحـل سـير إجـراءات
التحيـم مـع مراعـاة المبـادئ األساسية فـ التقاضـ مــع إمانيــة إصــدار تدابيــر مؤقتــة أو
تحفظيــة. ويلقــ الضــوء كذلــك علــ محـم الطـوارئ واإلشاليات الناشـئة عـن قراراتـه

واإلثبات فـ التحيـم.
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4 -حكم التحكيم وشروط صحته 

(المحور الرابع- 12 ساعة تدريبية )

يعتبــر حــم التحيــم هــو الثمــرة والمحصـــلة النهائيــة للعمليــة
التحيميــة الــذي تنتهــ بموجبــه إجــراءات التحيــم بقضــــاء
يحسـم النـزاع وينهـ الخصــومة. فبعـد انتهـاء المرافعـات وتهيئة
الدعـوى للفصـل فيهـا، يتـم حجـز الدعـوى للحـم تمهيـدا إلجراء

المداولـة بيـن أعضـــاء هيئـة التحيـم. 
ولعلــه مــن الطبيعــ فــ مجــال التحيــم التجــاري أن يســتهل
مــون مهمتهــم األهم بتحديــد القانــون الواجــب التطبيق علـالمح
موضــوع النـزاع وفقـا للقواعـد اإلجرائية واجبـة التطبيـق وذلـك فـ
حالـة عـدم اتفـاق األطراف علـ هـذا القانون.  ووفقــا  لظــروف كل
قضيــة قــد يصــدر المحمــون حمــا واحدا بنهايـة إجـراءات
التحيـم أو أكثـر مـن حـم فـ ذات القضــية، ومـن ذلـك أحـام
التحيـم الجزئيـة أو التمهيديـة أو الوقتيـة. هـذا فضال عـن إمانيـة أن
يطلـب األطراف مـن هيئـة التحيـم أن تصــدر حــم تحيــم متضمنــا

لشــروط التســوية.
وال يمـن لهـذه المرحلـة الدقيقـة مـن عمـر العمليـة التحيميـة أن تمـر
بسـالم دون التعـرف علـ الشـروط الشـلية والموضــوعية لحم
التحيم وكذلك البيانات الالزم توافرها فيه، هذا فضال عن ضرورة
التمن من صياغة أسباب ومنطوق حم التحيم صياغة محمة

تضمن قابليته للتنفيذ وتصونه من أوجه الطعن.
 

إذا  كانــت إجــراءات التحيــم تنتهــ بصــدور حــم التحيــم، إال أن
أطــراف التحيــم عــادة مــا تســتمر خصومتهــم لمرحلــة مــا بعــد
إصــدار الحــم أثنــاء الطعــن فيــه بالبطالن أو الســع إلـ تنفيـذه
ً  بعـد الحصـول علـ الصيغـة التنفيذيـة، وذلـك طبقا للقوانيـن جبـرا
واالتفاقيات ذات الصلـة والتـ يأتـ فـ مقدمتهـا اتفاقيــة نيويــورك

لعــام ١٩٥٨ بشــأن االعتراف وتنفيــذ أحــام التحيــم األجنبية.
ولعـل مرحلـة حـم التحيـم هـ أكثـر مراحـل العمليـة التحيميـة
ً  بالمشالت العمليـة الدقيقـة التـ أسـالت حبـرا كثيرا، فما  زخمـا
 أكثــر وأدق المشالت التــ تتعلــق بالقانــون الواجــب التطبيــق
واالمتناع عـن توقيـع حـم التحيـم وتلـك التـ تتعلـق بتوقيـت ومـان
وكيفيـة إجـراء المداولـة وتوقيـت إصـدار الحـم وكذلـك مـدى
إمانيـة التعديـل االتفاق لنطـاق الرقابـة القضـــائية علـ حــم
التحيــم وتحديــد القانــون واجــب التطبيــق علــ إجــراءات عـن
 تنفيـذ أحـام التحيـم األجنبية. مــن هنــا تأتــ أهميـة المحور
الخامس مـن هـذه الـدورة التدريبيـة لتسـليط الضـــوء والتعـرف علـ
كل مـا يتعلـق بحـم التحيـم من الناحيتيـن النظريـة والتطبيقيـة بـدءا
مـن تعريف وأحام دعوى بطالن حم التحيم واالعتراض عل تنفيذ
حم التحيم، وهــذا كلــه يتــم مــن خــالل عــرض آلخر
ِ  الخصـوص علـ مسـتوى كل مـن القانـون المســتجدات فــ هــذا

والقضـــاء المقـارن.

6- التقييم:

،وعملــ ل علمــيتــم تقييــم المشــاركين بشــ 
وذلـك مـن خـالل مجموعـة مـن القضايـا االفتراضية
التــ تعكــس مــدى اســتيعاب المشـاركين
للمعلومـات فضال عـن مدى اكتسابهم وتمنهـم مـن

المهـارات الالزمة لممارسـة التحيـم.
ويتكــون التقييــم مــن اختبــار متــوب مــن عــدة
أجــزاء يمــزج بيـن الطابعيـن العملـ والنظـري، يتعلـق
كل منهـا بمـا تـم تناولـه خلــال الــدورة. ويتكــون
االختبار مــن مجموعــة مــن األسئلة النظريــة، والتــ
االستيثاق مــن قــدرة المشــارك علــ تهــدف إلــ
إعــادة عــرض المعلومــات وتحليلهــا واإلدالء بوجهــة
نظــره فيهــا، ويتضمــن كذلــك قضايــا يتعيــن علــ
المشــارك أن يسـتخرج منهـا المشالت القانونيـة
التـ تطرحهـا والنقـاط موضــع النــزاع، وأن يبــدي
فيهــا رأيــه تأسيســا علــ مــا تــم دراســته مــن
اتجاهــات القوانيــن الوطنيــة واالتفاقات الدوليــة

والقواعــد المؤسســية.
 

والجتياز الدورة بنجاح، يتعين عل المشارك أن
حالة عدم الحصول عل األقل. وف يحصل 60٪ عل
هذه النسبة يعاد تقييم المشترك من خالل اختبار

متوب مرة واحدة كحد أقص دون رسوم
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5- ُبطالن وتنفيذ أحكام التحكيم

(المحور الخامس -12 ساعة تدريبية)
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دكتوراة ف القانون الخاص  
محم قانون ممارس

 باحث ومحاضر ومدرب متخصص ف مجال التحيم
مقيد بقوائم مركز التحيم التجاري لدول التعاون الخليجي 
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المحاضرون

مستشار قانون، خبرة تزيد عن أربعة وعشرون عامًا. متخصص ف الوسائل
البديلة لتسوية النزاعات

 حاصل عل دكتوراه التحيم ف نزاعات المصرفية اإلسالمية. 
(FIDIC) دكتوراه ثانية: الوسائل البديلة لتسوية عقود المقاوالت حاصل عل 

من الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا . 
 عمل كمحاضر ف الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، ويعمل اآلن
كمحاضر زائر بلية العلوم الشرعية، مركز التعليم عن بعد ف سلطنة عمان.                
 مستشار قانون أول، ومحم ممارس معتمد ف محاكم سلطنة عمان،

والعديد من مراكز التحيم الدولية.
 لديه العديد من التب واألبحاث المحمة المنشورة ف مجال القانون

والتحيم والوساطة والمالية اإلسالمية.
 

الدكتور محمد الشهير

الدكتور عبد الحنان العيسى

إجازة ( ليسانس ) ف الحقوق من جامعة دمشق
إجازة ف المحاماة من نقابة المحامين ف الجمهورية العربية السورية

خبرة عملية ف المحاماة و العمل القانون لمدة تزيد عن 22 سنة 
يم العامل فعضو مؤسس و رئيس مجلس إدارة مركز السويداء للتح

الجمهورية العربية السورية
عضو مجلس األمناء ف المحمة العربية الدائمة للتحيم

محم معتمد و ممارس
باحث و متخصص ف التحيم 

المحامي طلعت قيسيه
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المحاضرون

 ماجستير ف القانون اإلداري 
ماجستير ف القانون الخاص  

 الدكتوراه ف القانون الخاص قيد اإلنجاز
 إجازة ف المحاماة

 محم معتمد
القانون البحث العلم جائزة وزارة العدل ف حاصلة عل 
يم التجاري الدولمجال القانون والتح لدي 5 مؤلفات ف 

ف مؤتمر داكا فOIC  حاصلة عل شهادة الشباب األكثر تميزا من منظمة
 بنغالدش الختيارها عاصمة الشباب لعام 2020

Global wellbeing envoy  وشهادة مبعوث الرفاه العالم من جمعية
 العالمية Youth TALENT العالمية وشهادة الشباب الموهوب من منظمة

األستاذة زينة محمد أحمد

 
باحث ف التحيم والوساطة 

ماجيستير إدارة األعمال
مستشار قانون ومحم معتمد بعدة مراكز وطنية ودولية

رئيس الهيئة االستشارية الدولية للتحيم والدراسات القانونية
مدير عام شركة نظم المغرب

األستاذ يوسف نصري

ماجستير ف القانون العام. 
مؤسس ومدير عام مؤسسة ACT لحل النزاعات ومركزها مدينة القدس المحتلة.

محم ف النزاعات التجارية ووسيط ف النزاعات التجارية واالسرية. 
مطور لنموذج ال Med-Arb Arbitration لالستخدام ف النزاعات التجارية

واالسرية. 
عضو نقابة المحامين الفلسطينيين 

باحث ومحاضر ومدرب ف مجال الوساطة والتحيم.

المحامي محمد هادية
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مميزات الدورة:

•التوازن المميز بين النظرية والتطبيق إذ يتم التقييم ف اليوم األخير من هذه الدورة من خالل مجموعة من األسئلة النظرية
والقضايا االفتراضية.

•التفاعل المستمر بين المتدربين وبين المحاضرين طيلة الدورة ف مختلف موضوعاتها بما يثرى الفائدة العملية كما يفتح
باب المناقشة ف نهاية الدورة حول كافة محاورها.

•التأهيل للتقدم بطلب لعضوية غرفة القدس المشتركة للوساطة والتحيم.
•التأهيل للتقدم بطلب القيد ف سجالت المحمين المعتمدين لدى وزارة العدل.

 

نصوص قانونية (قوانين وطنية - قوانين وقواعد نموذجية - اتفاقيات دولية - قواعد مؤسسات تحيمية -
إرشادات نقابة المحامين الدولية حول صياغة بنود التحيم الدولية وتعارض المصالح واإلثبات ف مجال

(يم الدولالتح

مقاالت فقهية متنوعة وأحام قضائية تحيمية من مختلف النظم القانونية والمؤسسات التحيمية لل يوم
من أيام الدورة.

 

 

المادة العملية وتشمل:

المدعوون للمشاركة:

القضاة والمحامون وعدول التنفيذ واإلشهاد.
الطلبة الباحثون والمهتمين بالتحيم.
المحاسبون والخبراء والمهندسون.

المصرفيون والقانونيون بالشركات ورجال األعمال.
نقابات وجمعيات وهيئات المحامين بالدول العربية.

غرف التجارة والصناعة الفلسطينية والعربية.
مراكز وغرف التحيم الفلسطينية والعربية.

مخرجات البرنامج:

:البرنامج عل يحصل المشارك ف

الشهادات:

شهادة اجتياز البرنامج التدريبي ف التحيم من مؤسسة ACT لحل النزاعات
شهادة مشاركة من الجهات المنظمة



نقدا
بموجب شيك مقبول الدفع يحرر باسم مركز مؤسسة ACT لحل النزاعات.

 .ترونحساب المؤسسة مع ضرورة إرسال صورة من أمر التحويل بالبريد اإلل تحويل مباشر إل
ف حالة التحويل أو اإليداع البنك، برجاء ذكر (دورة التحيم) ف خانة السبب.
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توقيت الدورة:

أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الرابعة مساء وحت الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس، وتعقد
الدورة عن بعد بواسطة منصة زووم

رسوم االشتراك:

300
دوالر أمري 

 
رسم التسجيل                 

التقييم وإعادة التقييم مرة واحدة  

وذلك شامال: 
ملف الدورة 

طريق السداد:

بيانات حساب البنك:

استمارة التسجيل:

:ترونالرابط اإلل ملء االستمارة عل لالشتراك يرج

لمزيد من المعلومات رجاء االتصال:
بمؤسسة ACT لحل النزاعات 

ضاحية البريد‐ بيت حنينا‐ القدس‐ ت: 022353861 / واتساب: 0525871165
info@actconflictresolution.org -https://actconflictresolution.org/

PS68PALS046212304560013000000

 

USD الدوالر األمري

IBAN

سويفت كود (PALSPS22) بنك فلسطين‐ فرع اإلرسال

https://actconflictresolution.org/courses/2328.html
 

500 
دوالر أمري

للمشاركين من خارج
فلسطين 

للمشاركين من فلسطين 

mailto:info@actconflictresolution.org
https://actconflictresolution.org/courses/2328.html

