
لتسوية المنازعات 2021لسنة 20قانون الوساطة رقم 
المدنية والتجارية

البرنامج التدريبي

العربية لغة البرنامج 

ساعة24 مدة البرنامج                    

 ماهية الوساطةتحديد
 التفرقة بينها وبين اآلليات األخرى لتسوية

المنازعات كالتحكيم والصلح
اتفاق الوساطة وشروطه
  شخص (الشروط الواجب توافرها في الوسيط

)طبيعة أو معنوي
 التزامات الوسيط
حقوق الوسيط
في الوساطةااللتزام بالسرية
ةكيفية انفاذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساط
 سلطة المحكمة في حالة رفض احد األطراف
عملي لكيفية عمل آلية الوساطةنموذج

البرنامج          اهداف 

: تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي
شرح تفصيلي لماهية الوساطة وكيفية عملها-
شرح تفصيلي ألوجه االختالف بينها بين غيرها من الوسائل-

الودية لتسوية المنازعات
شرح تفصيلي لشروط اتفاق الوساطة-
للشروط الواجب توافرها في الوسيطتفصيلي شرح -
.شرح تفصيلي اللتزامات الوسيط-
. شرح تفصيلي لحقوق الوسيط-
شرح تفصيلي للمقصود بااللتزام بالسرية-
لسنة 20شرح هذا االلتزام  وفقا لقانون الوساطة القطري رقم -

2021.

البرنامج      محتويات 



شرح تفصيلي لكيفية انفاذ اتفاق التسوية الناتج عن--
.2021لسنة 20الوساطة وفقا لقانون الوساطة القطري رقم 

اف شرح تفصيلي لسلطة المحكمة في حاالت رفض احد األطر-
االلتزام باتفاق التسوية الناتج عن الوساطة

شرح تفصيلي لطرق انتهاء إجراءات وفقا لقانون الوساطة-
.2021لسنة 20في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم 

محتويات البرنامج      

البرنامج، يكون المشاركين قادرين على نهاية:
 ماهية الوساطة وتميزها عن غيرها من الوسائل معرفة

.البديلة لتسوية المنازعات
الوساطةكيفية عمل الوسيط وإجراءاتمعرفة تفاصيل .
الوسيط معرفة التزامات
معرفة حقوق الوسيط .
االلتزام بالسرية في الوساطةمعرفة
معرفة كيفية انفاذ اتفاق التسوية
معرفة كيفية انتهاء إجراءات الوساطة

مخرجات التعلم 

المحامون-
بالوسائل الودية لتسوية المنازعات التجاريةالمهتمون-
القضاة-
وزارة الصناعة والتجارةموظفي-
.  مكاتب-
. طلبة الدراسات العليا-

المستهدفة الفئة 

 تشتمل المادة التدريبية على مجموعة محاضرات يتم
إعدادها بشكل خاص من جانب مقدم المحاضرة، على نحو 

.يتناسب مع القيمة العلمية والوظيفية للسادة الحضور
 كوسيلة) باوربوينت(تطبيق نظام العروض التقديمية

تكنولوجية لعرض المادة العلمية
لدكتور مقدم الدورة عن عدة مقاالت علمية نشرها ا

الوساطة

/ التدريبية المادة 
التكنولوجيا المستخدمة
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