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مقدمة :
ترتب على ظهور الثورة المعلوماتية في مجال تكنولوجيا االتصاالت ظهور نوع جديد 
وهي  اإلنترنت  شبكة  الحديثة والسيما  اإللكترونية  الوسائط  من خالل  يتم  العقود  من 
العقود اإللكترونية، والتي بموجبها يكون ألطراف العقد إمكانية قيام حوار تبادل عبر 

هذه الشبكة من خالل شاشة الحاسب اآللي.

وتكمن أهمية دورة " إبرام العقود اإلدارية اإللكترونية" في أن شبكة اإلنترنت أصبحت 
في الوقت الحاضر مجااًل خصبًا إلبرام العقود بعد أن تعدت طبيعتها التقليدية المتمثلة 
ظهور  أن  عن  فضاًل  اإللكترونية،  والمراسالت  البيانات  ونقل  لتبادل  وسيلة  بكونها 
الذي أدى  النشاط اإلداري، األمر  إلى تطوير  قد أدى  العقود وانتشاره  النوع من  هذا 
وألهمية هذه العقود إلى قيام المشرع الفرنسي والسيما في قانون العقود اإلدارية إلى 
النص على إمكانية إبرام العقود اإلدارية عبر شبكة اإلنترنت من خالل نص المادة 56 
من قانون العقود اإلدارية. فضاًل عن انتشارها في الواليات المتحدة األمريكية وبعض 

الدول األوربية.

تهدف الدورة للمقارنة بين مدى معرفة استخدام الوسائل اإللكترونية الحديثة في العقود 
اإلدارية ، وكيفية إبرام تلك العقود بالوسائل اإللكترونية ، فضاًل عن تحديد أوجه االتفاق 
، وكذلك  إبرامه  ، وطرق  اإللكتروني  اإلداري  العقد  تمييز  معايير  بشأن  واالختالف 

االختصاص القضائي بمنازعات العقود اإلدارية وكيفية إثبات هذه العقود وحجيتها.

الفئات المستهدفة :

تستهدف هذه الدورة التدريبية جميع المهنيين الذين يشاركون في إدارة وإعداد العقود 
والذين يجب عليهم استيعاب البنود التعاقدية التي سيقومون بإدارتها.

األهداف:

سيتمكن المشارك من التميز في:

w المعرفة بقواعد التعاقد والمبادئ العامة للتعاقد الرقمي
w اإللمام بأحكام التوقيع االلكتروني واستخداماته في التعاقد
w  الدول Blockchain وتطبيقه في  الكتل أو بلوكتشين  التعرف على نظام سلسلة 

العربية
w الحماية القانونية الممنوحة للتعاقد والتبادل االلكتروني
w قواعد الحماية المتعلقة بسرية البيانات والمعلومات
w التعرف على النقود والبنوك اإللكترونية ودورها في التعاقد الذكي
w التوثيق اإللكتروني وفض المنازعات االلكترونية
w التطبيق العملي على موضوع البرنامج في الدول العربية

الوحدة األولى:
نقطة التحول الرقمي في مجال العقود

w أسباب التحول إلى النظام الرقمي والمزايا التي يحققها
w أحكام التعاقد الرقمي على الشراء وضوابطه
w التأكد من هوية أطراف العقد وهويتهم في ظل التعاقد الرقمي
w إجراء المناقصات إلكترونيًا
w إصدار مستندات الطرح بالشكل الرقمي
w الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات

الوحدة الثانية:
إجراء التعاقد إلكترونيًا والحماية القانونية المقررة له

w Web/Click wrap Agreements أنواع اإلتفاقات اإللكترونية
w مدى قانونية وسائل التعاقد اإللكتروني على الشراء
w أنظمة الدفع والسداد اإللكتروني
w التنظيم الضريبي والجمركي للتجارة اإللكترونية
w موقف منظمة التجارة العالمية من التجارة اإللكترونية

الوحدة الثالثة:
حماية عمليات العقود إلكترونيًا والتطبيق في الدول العربية

w حجية التوقيع االلكتروني في المعامالت
w التوقيع اإللكتروني والرقمي في قوانين وأنظمة الدول العربية
w الجهات المختصة باصدار التوقيع االلكتروني في الدول العربية
w التشفير االلكتروني
w التأكد من مطابقة التوقيع االلكتروني

الوحدة الرابعة:
Blockchain النقود والعقود الذكية ونظام بلوكتشين

w  النقدية والحواالت  النقود  وأنواع   )Blockchain )بلوكتشين  الكتل  سلسلة 
اإللكترونية

w  Smart الذكية  بالعقود  وعالقته   ،Blockchain بلوكتشين  نظام  يعمل  كيف 
Contracts؟

w التأكد من هوية المتعاقد وملكيته للبضائع والمستندات بالبلوكتشين
w  التعاقدية والمعلومات  البيانات  توثيق  في   Blockchain بلوكتشين  نظام  دور 

والتثبت منها
w في إمارة دبي Blockchain التطبيق الرائد للتعاقد بالبلوكتشين

الوحدة الخامسة:
قواعد توثيق المعلومات وفض المنازعات اإللكترونية

w التوثيق والتأكد من هوية أطراف العقد وهويتهم في ظل التعاقد الرقمي
w WIPO قواعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية
w اإلختصاص القضائي في البيئة اإللكترونية
w التحكيم اإللكتروني
w حاالت تطبيقية



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 :........................)إبرام العقود اإلدارية اإللكترونية ®( 

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.


