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مقدمة:
القضية  نوع  أي  القضية  تكييف  األولى؛  ثالثة  مراحل  عبر  عام  بوجه  حلقضية  يمر 
والتي  الثانية  المرحلة  تأتي  ثم   ، القضية  أحداث  ترتيب  الوقائع حسب  ثم  المطروحة 
المواد  وكذا  القضية  وقائع  حسب  وتكون  تطرح  التي  القانونية  المبادىء  تتضمن 
واألسانيد القانونية المقابلة لوقائع القضية، ومن ثم المرحلة الثالثة وهي تطبيق المبادىء 
على الوقائع، أي هل أن المبادىء القانونية مطابقة للوقائع مع التعليل، وهنا يكمن حل 

القضية.

المنهجية:
القواعد  على  التعرف  دون  قضية  حل  يتسنى  كيف  الحل،  قواعد  على  التعرف  بعد 
الموضوعية التي تحكم موضوعها؟ لذا فإن هذ البرنامج التدريبي يركز على القواعد 
الخاصة بالتعاقد وآلية إعداد المطالبات بالشكل الذي يمكن المشاركين من خوض غمار 
بين  يجمع  بشكل  والتقاضي  العقود  لقواعد  تحليلية  منهجية  خالل  من  العقود  قضايا 

الجانبي العملي والنظري.

أهداف الدورة :
w التعرف على ودراسة االنظمة واالسس التعاقدية
w إكسابالمشاركينمهاراتالتقاضي في مجال العقود
w تحليل التصميم العقدي
w التوجيه الى كيفية ادارة تلك المنازعات العقدية حال نشوئها بوسائل التسوية المختلفة
w قواعد المسئولية العقدية وأنواعها
w قواعد المسئولية عن القوة القاهرة
w دراسة األوامر التغييرية وأهميتها لإلدارة
w التعريف بأهم أنواع المطالبات وكيفية التعامل معها
w إكساب المشارك المعرفة الكافية النواع الدفوع القضائية في مجال العقود
w التطبيق العملي على التحليل القانوني لقضايا العقود وإعداد آلية المطالبات

الفئات المستهدفة:
وتولي  العقود  تنفيذ  عن  المسؤولين  المهنيين  جميع  التدريبية  الدورة  هذه  تستهدف 

المطالبات التعاقدية والذين يشاركون أيضًا في مراحل إعداد العقود وإدارتها.

الوحدة األولى:
تحليل االسس التعاقدية

w قواعد العرض والقبول
w المقابل في العقود
w حقوق الغير بالعقد
w آداء التزامات العقد
w االتجاه الحديث في استخدام قوالب العقود القياسية

الوحدة الثانية:
تحليل التصميم العقدي طبقًا للمعايير الدولية

w UK Hose of Lords | التركيب الكلي للعقد وتكوينه النموذجي طبقًا لتوصيات
w Civil & Common Law | ديباجة العقد والفرق بين تصميم
w  Contract's Terms, Conditions, and  | وشروطه  العقد  مضمون 

Warranties
w Definitions | تعريف المصطلحات
w  Appendix | المالحق والمرفقات

الوحدةالثالثة:
المسئولية العقدية

w االخالل التعاقدي
w األضرار العقدية الموجبة للتعويض
w عالقة السببية
w تقدير التعويض عن االضرار
w تعديل قواعد المسئولية في شروط العقد

الوحدة الرابعة:
الدفوع القضائية في قضايا العقود

w انتفاء الضرر واثباته
w انقطاع السببية
w نفي الخطأ وإثباته
w المسئولية عن القوة القاهرة في العقود
w صور أخرى للمسئولية في العقود

الوحدة الخامسة:
إدارة المطالبات

w Discrepancies | االختالفات في المستندات التعاقدية
w Modifications | تطوير وتعديل بمخططات بالمشروع
w Extension | طلب زيادة او امتدادات بالمشروع
w Deletion | أو إلغائها ،Replace | استبدال بنود
w مطالبات رب العمل ضد المهندس
w مطالبات المقاول ضد رب العمل
w المطالبات الناشئة عن الظروف الطبيعية المناوئة



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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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

التــاريــخ :........................)إدارة المطالبات وتسوية منازعات العقود ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


