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 المحترميـن ..................................السـادة 
 

  تحية وبعد ،
صل لرفع مستويات التأهيل وزيادة كفـاءة االداء لدى القائمين على رئاسة الدوائر واالقسام في اطار السعي المتوا       

والشعب ، واالدارات الفرعية في مؤسستكم الرائــدة ، وبهدف تمكينها من التعرف الى االساليب الفنية الحديثة في ادارة 
 التدريبي وورشة العمل المتخصصه بعنوان :  العاملين واالفراد وفرق العمل ، يسرنا ان نعلن عن عقد البرنامج
 

 التحكيــم وقواعـــد إدارة النزاعــات 

 ) الماليــــة وقضايا العطـــاءات واالعتمادات المستندية ( 
 -:وضمن الوصف التالـي 

 . 13/09/2017-10من (  Full Day: اربعة أيــام )   البرنامجموعـد  
  .  لميةع( ساعة  24: )    البرنامجمـدة  
 . اسطنبول / تركــيا – اـــبــارم: فنـدق  مكـان االنعقـاد 

 ( عصرًا . 03:00)  –( صباحًا  09:00: من الساعة )  زمن المحاضرات
: محاضـر متخصـي يحمـل دراـة الـدكتوراي ، ويتمتـع  بخبـرة ا اديميـة وعمليـة وتدريبيـة واسـعه فـي هـ ا  محاضر الــدورة

 العـربي. المجال في االردن والخليج
 

 داف البرنامج:ــــاه
من دول سواء في داخل الدولة الواحدة أو طراف عدة ألى التحكيم عندما يكون هناك تنازعا بين إتنشأ الحااه     

اهه  أيالقوانين يجب تنفي ي ؟ و  أيفعندما يكون هناك حاله تنازع فى تطبيق القوانين فهنا يثور التساؤل  ،مختلفه
ى نظر النـزاع وفضه ؟ ومن امثله ه ي المنازعات تلك التى تنشأ عن اختالف او عدم االلتزام قضائيه لها الحق ف

وايضا من ه ي المنازعات تلك المنبثقة عن العطاءات التي يتم احالتها على الموردين أو المنف ين، بنصوص العقود 
جرى تسويتها وفقا لقواعد التصالح و يو التى تنشأ عن االعتمادات المستنديه التى تربط اطرافا من دول مختلفه 

 .التحكيم التى حددتها الغرفه الدوليه للتجاري

 المرعية في ه ا المجال. ويشارك فى التحكيم محكم او ا ثر يتم تعينتهم وفقا للقواعد   

  

 عاجل ...لطفـا  



 

 

        
سوء فهم بعض  لتحكيم وفض النزاعات الناتجة عنإلى تنمية المهارات في مجال ا البرنامج اهدف ه كما ي      

في مجاالت  وك لك تقييم االداء المالى النصوص، أو تفسير بعض النصوص لمصلحة طرف على حساب طرف آخر،
 العطاءات واالعتمادات المستندية التي تلجأ اليها الجهات المختلفة.

 
 المحاور الرئيسية:    

 :طرح العطاءات وترسيتها بصورة تحد من التنازع بين االطراف المختلفة .1

 وضع المواصفات الفنية بشكل واضح. . أ

 دراسة العروض الفنية والمالية بصورة متدراة. . ب

 إاراء المفاضلة بطريقة عادلة بين المتنافسين. . ت

صياغة قرارات اإلحالة والعقود المنبثقة عنها ومراعاة الجوانب القانونيـة وخاصـة مـا يتعلـق بحـل النزاعـات  . ث

 إن وادت.

 .إاراءات وقواعد التحكيم وفض النزاعات الصادرة عن لجنة قانون التجارة الدولية لألمم المتحدة )اليونسترال( .2

  ودور امعية المحكمين األردنيين. تطبيق قانون التحكيم األردني .3

 الشراء الخاراي واللجوء إلى االعتمادات المستندية: .4

 ا القانونية.لمحة عن االعتمادات المستندية وأنواعها وأشكاله . أ

 فض النزاعات في حالة االعتمادات المسندية. . ب

 باريس.في غرفة التجارة الدولية  عنالصادر  (دوكدكس)نظام التحكيم   . ت

 
 :فئات المستهدفةال
، مدراء العطاءات ومساعدوهم ون ــالمدراء المالي تشارون القانونيون ، محاموا الشركات والمؤسسات ،المس        

، الماليون  المحاسبون ، ومساعدوهم  مدراء التدقيق الداخلي،  ومساعدوهم مدراء المشتريات،  وهم ومساعدالمركزية 
 .واالقسام ، باالضافة الى اميع العاملين في ه ي االدارات  موظفوا العطاءات واللوازم



 

 

 -الخدمات المقدمة للمشاركين :: ثالثـا  

 . بها ون الى الفنادق التي يقيم مشاركينونقل ال، عند القــدوم  اسطنبولاالستقبال في مطار  -
 تقديم إستراحات القهوة والشــاي خالل فترة إنعقاد البرنامج .   -
 وصور الفعاليــات .الموضوعات التي سيتناولها المحاضرون ، يحتوي أهـــم لكل مشارك قرص مدمج    -
على شرف المشاركين ،  للبرنامجوم االخير تناول طعام العشاء برفقــــة باقي المشاركين بعد إختتام فعاليات الي   -

 وبإستضافة خاصة من النجــم ال هــــبي لإلستشــارات  .
ارات على كافــــة ـــي لإلستشــــم ال هبــــتوزيع درع النجتوزيع شهادات المشاركة في البرنامج على المشاركين ، و    -

 .( مشاركين أو أ ثر4ب )البرنامج في الجهات المشاركة 
، مودعين بمثل ما استقبلوا به  اسطنبولل المشاركين الى المطـــار في اليوم االخير من أما ن إقــامتهم في ــــنق   -

 من حفـــاوة وتكريـــم .
 

( 4وفي حال تسجيل )،  مشارك كل ل دوالر امريكي ( 2200تبلغ رسوم التسجيل ) : : رسوم التسجيلرابعــا  
    .برسوم مجانـــــــية حق التسجيل والمشاركة في ه ا البرنامج  المشارك الخامسمنح سيتم  مشاركين من قبلكم ،

     
اداء العاملين لديكم لخير وتقـدم مؤسستكم  رــــــرااـين ان ينال عرضنا ه ا قبولكم ، مقدرين حرصكم على تطوي    

 دة . ـــــــالرائـ
  

 وتفضـلوا  بقبــول فائق التقدير واالحـترام ،،،،
                                                                                                                                                                         

 


