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مقدمة:

 في بيئة األعمال الحديثة ، يعد الحل الفعال للمنازعات ذا أهمية حاسمة عند محاولة تقليل العالقات والتكاليف المتضررة للنزاعات التجارية.  ستعطي هذه الدورة "  تسوية المنازعات 

وإدارة العقود والوساطة  " للمشاركين نظرة ثاقبة على حل النزاعات ، باإلضافة إلى الطرق التي يمكن من خاللها تنفيذ حل النزاعات والوساطة وتسوية النزاعات من أجل تجنب 

التقاضي أمام المحاكم. سيقوم المشاركين أيضا بتطوير فهم لكيفية التواصل مع الفرق القانونية مهما كان مسار العمل الالزم. 

أهداف الدورة:

يف هناية هذه الدورة، سيتمكن الماشركون من: 

إعداد استراتيجية لتسوية المنازعات بنجاح�	

تقديم المشورة والدعم في مجال الوساطة�	

استخدام تقنيات حل النزاعات والوساطة "للوصول إلى نعم"�	

التفاوض بفعالية في المواقف القانونية�	

إيجاد نهج فعالة لتسوية المنازعات�	

بناء موقفك وتوصيله بشكل فعال�	

مهارات اإلشراف على تنفيذ العقود ومعرفة إلتزامات وحقوق المتعاقدين�	

اتقان األسس القانونية والعملية الحديثة في إدارة العقود�	

المنهجية:   

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من التقنيات واألساليب التفاعلية مثل العروض التقديمية وتمثيل األدوار  والتمارين الجماعية ودراسة الحاالت والنقاشات .واألنشطة العملية والمحاكاة .

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم هذه الدورة العملية للمهنيين المشاركين في إدارة العقود في جميع مجاالت األعمال التي تتطلب الدعم القانوني ، بما في ذلك مديري ورؤساء اقسام  المشتريات والعقود. 

كما سيكون ذا قيمة للمستشارين الداخليين والمستشارين القانونيين في المنظمة. 
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األسسالقانونيةللعقود:

	�Essentials األركان
	�Terms الشروط االساسية
	�Conditions الشروط الثانوية
	�Expressed Terms الشروط الصريحة
	�Implied Terms الشروط الضمنية

األسسالقانونيةاليتختتصهباالعقود:

معايير تمييز العقد اإلداري وأحكامه المغايره لباقي أصناف العقود�	
الشروط اإلستثنائية غير المألوفة في العقود اإلدارية�	
التنفيذ المباشر على حساب المتعاقد في العقود اإلدارية�	
منح حقوق االمتياز والتراخيص�	

وسائل التعاقد الحكومي: المناقصات والشراء المباشر والممارسات.�	
واسئلللتعاقد:

المناقصات/ المنافسات العامة والمحدودة والمحلية�	
المناقصة/ المنافسة على المرحلتين�	
الممارسات العامة والمحدودة�	
الشراء المباشر�	
االتفاقيات االطارية�	
المزايدات االلكترونية�	

اسرتاتيجيةتسويةالمنازعاتوالتأثريعىلالتكلفة:

 أنواع تسوية المنازعات: الوساطة والتحكيم والتقاضي �	
 بند حل المشكلة �	
 إدارة القضايا والنزاعات طوال مدة العقد �	
 بنود تسوية المنازعات التعاقدية: �	

 اختيار القانون - الحياد واليقين وتكلفة المحامي �	
 التقاضي - اختيار المحاكم )مع األخذ في االعتبار توافر اإلغاثة التمهيدية �	

وتنفيذ األحكام( 
 التحكيم - غرفة التجارة الدولية أو محكمة لندن للتحكيم الدولي أو غيرها من �	

الهيئات اإلدارية ؛ تعيين المحكمين 

التفاوضيفاحلاالتالقانونية:

 تعريف المفاوضات الناجحة �	
 التحضير واألعمال األساسية �	
 مراحل التفاوض �	
 المفاوضات ومعرفة نقطة النهاية الخاصة بك �	

الدعمالقانوينيفالواسطة-تقديمالمشورةوالماشركةوالتمثيل:

 فهم ما هي الوساطة )وما هي ليست كذلك( �	

 إيجابيات وسلبيات: القيمة "الناعمة" للوساطة )للتعبير عن المظالم وتهدئة �	

المشاعر( مقابل التكلفة والوقت المستغرق 

 اختيار مقدم وساطة ووسيط �	

 التحضير: القضايا الرئيسية، الحجج الداعمة، الموقف التفاوضي المحيط �	

 ضمان التمثيل المتسق �	

 المشاركة: األهداف، الخطوط الحمراء، اإلحاطة، الوصول إلى "نعم" �	

ماوراءالمشورةالقانونية:كيفيةالتعاملمعالزناعاتبنجاح:

 تقييم مطالبتك في العالم الحقيقي: صافي القيمة الحالية والتكاليف الداخلية �	

والضرائب 

 توظيف المحامين المناسبين، سواء في الداخل أو الخارج �	

 الحفاظ على الوثائق - الخاصة بك وبخصومك - في العصر اإللكتروني �	

 تحديد الشهود الرئيسيين وتثبيت شهاداتهم )اإلفادات الخطية واإلفادات( �	

 الحصول على الخبراء المناسبين ، لتعزيز قضيتك بمصداقية �	

 التحضير للمحاكمة: األدلة والحجج والتسوية داخل المحكمة �	

بناءالمواقفوالتواصلمعها:

 تشكيل واختبار المواقف في النزاعات �	

 حشد الموارد حول مناصب معينة �	

 االستفادة من إجراءات التحكيم لتعزيز المواقف �	

 االتصاالت الداخلية أثناء التقاضي �	

 االتصاالت الخارجية – وسائل اإلعالم )بما في ذلك المعلومات السرية وازدراء �	

المحكمة( 

 االتصاالت الخارجية – الجهات التنظيمية �	

المحتويات الرئيسية 



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) تسوية المنازعات وإدارة العقود والوساطة (

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.


