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مقدمة:

اإلجراءات البديلة لتسوية المنازعات )ADR( تحقق مزايا عديدة لتسوية المنازعات 

التعاقدية للمشتريات، حيث يمكن لألطراف االتفاق في إجراء واحد على حل نزاع يتعلق 

االختصاصات،  متعدد  التقاضي  وتعقيد  نفقات  تجنب  وبالتالي  الشراء،  على  بالتعاقد 

وخطر النتائج غير المتسقة مع اهداف األطراف، لذلك تم تصميم هذا البرنامج المكثف 

التعاقدية في  والعملي لتعزيز مهارات وكفاءات وقدرات المشاركين على االلتزامات 

الشراء، تنفيذ وادارة الشراء، الوسائل البديلة لفض منازعات التعاقدية قضائياً، إعادة 

التفاوض لفض منازعات الشراء ودياً، التحكيم التجاري في التعاقدات على المشتريات.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التعريف بااللتزامات التعاقدية في عقود الشراء وجزاء االخالل بتلك االلتزامات 	

دراسة التقنيات والمفاهيم الحديثة للتعاقد على الشراء. 	

اكتساب المشارك المهارات األساسية إلدارة وتنفيذ عقود الشراء والتوريد. 	

معرفة المفاهيم المتعلقة بالوسائل البديلة لفض المنازعات التعاقدية قضائياً  	
كالوساطة والتوفيق والتقييم الحيادي المبكر

	  Hardshipالتعرف على مزايا االستعانة بإعادة التفاوض او ما يعرف بــ
condition

اإللمام بالقواعد العامة والتخصصية للتحكيم التجاري بالمؤسسات. 	

تنمية المهارات العملية الجراء التحكيم وإصدار القرارات. 	

التطبيق العملي ودراسة الحاالت العملية المتعلقة بموضوع البرنامج 	

المحتويات الرئيسية

االلزتامات التعاقدية يف الرشاء:

بداية ونهاية عقد التوريد 	

إلتزامات المورد وإلتزامات االدارة 	

العرف التجاري والعادات التجارية 	

جزاءات االخالل بعقود التوريد 	

سلطان اإلرادة في الشراء الدولي 	

أنواع الشراء طبقاً لغرفة التجارة الدولية 	

تنفيذ وادارة الرشاء:

المنافسات واالتفاق االطاري 	

ضمانات تعاقدات االدارة 	

امتيازات اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها 	

حقوق المتعاقد مع االدارة والتزاماته 	

قواعد إسناد التعاقد واستخدام طرف ثالث للتعاقد 	

الواسئل البديلة لفض المنازعات التعاقدية قضائيًا:

الوساطة 	

التوفيق 	

التقييم الحيادي المبكر 	

	 Hardship conditionإعادة التفاوض

التحكيم 	

إعادة التفاوض لفض منازعات الرشاء وديًا:

االلزام بالتفاوض حال نشوء المنازعة 	

التفاوض لتعديل اإللتزامات 	

االتفاقات التفاوضية المبدئية 	

خطابات النوايا والتعهدات المسبقة 	

حسن النية في التفاوض 	

التحكيم التجاري يف التعاقدات عىل المشرتيات:

االتفاق على التحكيم 	

التحكيم المعجل 	

إجراء التحكيم 	

التدابير المؤقتة لحفظ الحقوق 	

األدلة المعتبرة في التحكيم 	

حكم التحكيم وقراراته 	



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

) إدارة المنازعات التعاقدية للمشتريات(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


