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المقدمة:

تحسين  وبالتالي،  أفضل،  بشكل  التعاقدية  والقضايا  العمليات  لفهم  العقود  وإدارة  المناقصات  في  المتخصصين  والمديرين غير  للمهنيين  الفرصة  بإتاحة  التدريبي  البرنامج  يقوم 

المهارات اإلدارية الشاملة لديهم، وال سيما أن جميع المنظمات تعتمد على العقود بشكل خاص لحماية مصالحها إلى جانب إدارة المخاطر بفعالية، لذا يتعين على جميع األفراد 

العاملين بالمنظمة التعرف على القضايا والعمليات الخاصة بالعقود.

المحاور الرئيسية:

أهمية استيعاب وفهم العقود �

كيفية إعداد العقود �

الهياكل التعاقدية المختلفة �

كيفية توزيع وإدارة المخاطر بواسطة العقود �

دراسة البنود المحددة في التعاقد �

الوحدة االولى:
أساسيات التعاقد

أسباب استخدام العقود �
المتطلبات القانونية للعقد الصحيح �
العقود الشفهية �
العقود االلكترونية �
شروط وأحكام العقد �
سلطة العقد �

الوحدة الثانية:
المخاطر واألنواع المختلفة للعقود

كيفية تقدير المخاطر وإدارتها �
األنواع التقليدية للعقود �
األنواع الحديثة للعقود �
السندات والضمانات �
خطابات النوايا �
تحديد القوانين المالئمة �

الوحدة الثالثة:
البنود الرئيسية للعقد

الوفاء بااللتزامات �
البضائع التي تشوبها العيوب �
المسائل المتعلقة بالمسؤولية �
التأمين والتعويضات �
حقوق الملكية الفكرية �
الظروف القهرية �

الوحدة الرابعة:
االختالفات والمتغيرات، والمسائل التعاقدية المتعلقة بالدفع وعملية اإلغالق

االختالفات والمتغيرات �
المسائل المتعلقة بالدفع �
خطابات االئتمان �
مطالبات )الضمان( �
تعليق العمل وإنهاء الخدمة �
عملية اإلغالق والمسائل التعاقدية �

الوحدة الخامسة:
التفاوض، وتجنب النزاعات وتسويتها

التفاوض، والمساومة، والتسوية �
التقاضي �
التحكيم �
الوساطة �
االستعانة بالخبراء لفض النزاع �

األهداف:  

التعرف على هيكل العقود والغرض منها �

توضيح الهياكل المختلفة للعقود وكيفية استخدامها في المواقف المختلفة �

تعزيز قدرة المديرين هلى التواصل مع العاملين في مجال العقود �

تقديم بعض المحاذير بشأن البنود التعاقدية شائعة االستخدام �

تأسيس وضبط المفاوضات التعاقدية وإدارتها �



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

)دراسة العطاءات وكتابة العقود لغير المتخصصين ®( 
التــاريــخ :........................

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.


