
 

 

 

 

 

 

 

 

 ورشة عمل 

 أصول إجراءات التحكيم 

 وآليات املصادقة لألحكام ودعاوى بطالنها
 

 3152( أيلول )سبتمبر  51 – 51

 تركيا -اسطنبول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج الورشة
 

 



 3152 (أيلول )سبتمبر  51ألاحد  :اليوم ألاول 

 التفاصيل الوقت

 املشاركين وإستقبال تسجيل 00.00: 03.80

00.00  :00.80 

 

 للورشةإلافتتاح الرسمي 

  الورشةتقديم 

 القرآن الكريم 

  النجف ألاشرف –كلمة مركز التحكيم التجاري الدولي 

  مستشار املنظمة العربية للتنمية إلادارية  –عادل عبدالعزيز السن . دكلمة 

 املخطط العام للورشةعرض 

  (دقائق 00)عرض املنظمة العربية للتنمية إلادارية 

 الجلسة ألاولى 00.00 : 00.80

 مفهوم التحكيم وأنواعه ومزاياه ومرجعيته 

مركز التحكيم التجاري الدولي  –القانون العراقي  –التحكيم في الاتفاقيات الدولية )

 (العقود -بالنجف ألاشرف 

 إتفاق التحكيم ومشكالت صياغته 

 السن عبدالعزيز  عادل./ د

 العربية للتنمية إلادارية مستشار املنظمة

 إستراحة 00.80:  00.00

 الثانية لجلسةا 08.00:  00.80

 الخطوات العملية في اللجوء إلى التحكيم 

انعقاد جلسة  –اختيار املحكمين وتشكيل هيئة التحكيم  –طلب التحكيم وآثاره 

 إلاجراءات ألاولى

 شتا محمد أحمد./ املستشار د .5

 العربيةجمهورية مصر  -دولي الحكم املرئيس محكمة الاستئناف و 

 إستراحة 08.01:  08.00

 الثالثة الجلسة 01.11:  08.01

  تطبيقات عملية 

 قياس مدى استيعاب ألاصول العلمية ملبادئ التحكيم -

 تشكيل هيئة تحكيم إفتراضية -

 

 

 



 3152 (أيلول )سبتمبر  51الاثنين : الثانياليوم 

00.80:00.00 

 الجلسة ألاولى

  حكيمالخطوات العملية لسير خصومة الت 

 تقديم ألادلة ووسائل الدفاع واملستندات وتبادلها

 (التدخل وإلادخال –الطلبات والدفوع ) جلسة املرافعة الشفوية

 املداولة وألاراء املتعارضة

 الفصل في التحكيم من الناحية املوضوعية والقانون الواجب التطبيق

 أحمد محمد شتا./ املستشار د .3

 استراحة 00.00 : 00.80

00.00. 01:80 

 

 

 الثانية الجلسة

  صياغة حكم التحكيم ومشتمالته 

 أحمد محمد شتا./ املستشار د .2

 إستراحة 13.00 . 01.80

08.00 – 01.80 

 الثالثة الجلسة

 تطبيقات عملية 

 قياس مدى استيعاب ألاصول العلمية إلجراءات التحكيم -

 تدريب على صياغة حكم تحكيمي في نزاع حول أتعاب وساطة في عقد إيجار -

 

 3152 (أيلول )سبتمبر  51الثالثاء : الثالثاليوم 

 الجلسة ألاولى 00.80:00.00

  وآليات املصادقة لألحكام ودعاوى بطالنها حكم التحكيمإيداع 

 اأحمد محمد شت./ املستشار د .4

 إستراحة 00.00:00.80

 الثانية الجلسة 01.80:00.00

 الدور املعاون للقضاء في التحكيم 

 تعليق على مشروع القانون العراقي للتحكيم 

 عادل عبدالعزيز السن./ د

 إستراحة 08.00 : 01.80

08.00 
 رحلة سياحية ودعوة غذاء

 (صوفيا وآيامسجد السلطان أحمد  –السوق املصري  –رحلة بحرية بالبسفور  –تل العرائس )

 



 3152 (أيلول )سبتمبر  51ألاربعاء : رابعالاليوم 

 ألاولى الجلسة 00.80 – 00.00

 تنفيذ حكم التحكيم  

 اأحمد محمد شت./ املستشار د

 إستراحة 00.00 – 00.80

 الثانية الجلسة 01.00 – 00.00

 الجديد في مسائل التحكيم 

 (ICC)التعديالت الاخيرة لقواعد التحكيم في غرفة التجار ة الدولية في باريس  -

 بطالن حكم تحكيمي في عقود إدارية في إنجلترا -

 حكم محكمة الاستئناف البريطانية لتأكيد صحة وجود إتفاق تحكيم -

 موقف إلاكسيد من انسحاب إلاكوادور من إلاتفاقية أثناء نظر النزاع -

 تحليل إحصائيات املنازعات الاستثمارية املعروضة على إلاكسيد -

 لجديدة للشفافية في منازعات الاستثمارإقرار ألاونسيترال للقواعد ا -

 حكم تحكيم بين أطراف من دول مجلس التعاون الخليجي -

 اأحمد محمد شت./ املستشار د

 عادل عبدالعزيز السن./ د

 إستراحة 01.01:  01.00

 
01.01  :08.80 

 

 

 

 الثالثة الجلسة

  تطبيقات عملية 

يم ودعوى بطالنه قياس مدى استيعاب ألاصول العلمية لصياغة حكم التحك -

 تنفيذه

صياغة حكم تحكيمي في نزاع حول أتعاب تقييم مجموعات املشاركين بشأن  -

 وساطة في عقد إيجار

 التعليق على: 

 (مستحقات مالية)حكم تحكيم في نزاع رياض ي  -

 حكم تحكيم في عقد إنشاءات هندسية -

 حكم محكمة بشأن استحقاق محكم ألتعابه -

 اأحمد محمد شت./ املستشار د

 عادل عبدالعزيز السن/ .د

 الجلسة الختامية 01.80

 توزيع الشهادات على املشاركين

 ،،،التوفيق يوهللا ول
 


