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تقديم:
يكتسب هذا البرنامج التدريبي أهميته من كونه يتعامل مباشرة مع إشكاليات العقود بشكل عملي، وحيث أنه ال تخلو مؤسسة من الحاجة إلى أبرام عقود توريد أو مقاوالت أو خدمات 

وخالفهم، لذلك ال مناص ألي مؤسسة من التعامل مع المشكالت أثناء إدارتها للعقد في كل مراحله بداية من التفاوض والصياغة وفهم طبيعة العقد ذاته، وحتى التنفيذ.

المنهجية:
يتناول هذا البرنامج كيفية إدارة عملية التعاقد والتفاوض وتنفيذ العقد، وذلك من خالل منهج استقرائي يركز على المشكالت العملية التي تواجه إدارة العقود وأوامرها التغييرية، 

وذلك من خالل العرض النظري ممزوجًا بالتدريب العملي من خالل حاالت واقعية.

األهداف:
سيتمكن المشاركون من التميز في:

w معرفة اهم المشكالت القانونية التي قد تواجه أخصائي العقود اثناء فترة التعاقد وما بعدها
w المهارات االساسية الالزمة للمختصين بإدارة العقود
w الدراسة المستفيضة لكيفية التغلب على المشكالت التي قد تواجه العقد بشكل استباقي
w .المهارات األساسية الختيار افضل وانسب المتعاقدين معه
w .تنمية المهارات العملية في مجال إعداد العقد
w .كيفية تقييم ومراجعة الصياغة النهائية للعقود والكتابات القانونية
w التدريب العملي على استباق مشكالت العقود والمهارات الالزمة لها

الوحدة االولى :
فهم العملية التعاقدية

w تعارض المصالح
w توازن القوى االقتصادية للعقد
w تخلف أحد أركان العقد
w فقدان العقد للشروط االساسية
w مخالفة العقد او احد بنوده للقواعد القانونية

الوحدة الثانية :
العقود النموذجية و التعامل مع إشكالية إختالف االنظمة القانونية

w Civil Law | نظام القانون المدني
w Common Law | نظام القانون الموحد
w Model Contracts | العقود النموذجية الموحدة
w كيفية تجنب اختالف االنظمة القانونية
w  االنظمة اختالفات  فهم  عدم  عن  الناجمة  المشكالت  تجنب  على  العملي  التدريب 

التعاقدية

الوحدة الثالثة :
إشكاليات اختيار المتعاقد االنسب

w بيان االعمال المطلوبة
w المواصفات الفنية والشروط المالية

w قيد الموردين والمقاولين
w كراسة الشروط
w شروط التأهيل

الوحدة الرابعة :
إشكاليات مرحلة المفاوضات

w عدم التنظيم القانوني للمفاوضات
w ترك المفاضات
w االختالفات ما بين التفاوض والتعاقد
w خطاب النوايا
w العقد المبدئي

الوحدة الخامسة :
مشكالت تنفيذ بنود العقد أوامر التغيير

w أوامر التغيير والمطالبات
w االختالفات بين العقد والمالحق
w   اختالف التفسير
w العقوبات والجزاءات التهديدية
w إعادة التوازن في حاالت القوة القاهرة



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

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)صياغة وكتابة العقود وإدارة التغييرات والمطالبات ®( 
التــاريــخ :........................

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

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

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

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

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: 

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. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


