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تقديم:
تكمن المشكلة الرئيسية في إدارة العقود وفقًا لآلليات االجراءات القانونية في المهارات الفنية القانونية المرتبطة بالتعاقد وقواعد التنفيذ وتطبيق جزاءات االخالل بالشروط بل 

والعقوبات التهديدية أيضًا، فضاًل عن مجموعة من اإلرشادات األخالقية التي تحكم طبيعة المشروع الذي تنوي اإلدارة القيام به.

المنهجية:
يتناول هذا البرنامج التدريبي القواعد المتعلقة بالتعامل واالشراف على آليات إدارة العقود والتنفيذ واآلثار المترتبة على إبرام العقود بالمنهجية التأصيلية التي ترد الفرع الصله 
للوصول للقواعد الحاكمة لتفاصيل العقود، حيث يركز البرنامج على تناول كل مرحلة من مراحل العقد على حده للوقوف على القواعد الحاكمة لكل مرحلة ليكون شاماًل ألبعاد 
الموضوع ومتعمقًا فيها، وذلك من خالل التدريب على المهارات العملية والمهنية لتزويد المشاركين بالعرض النظري للموضوع متبوعًا بالتدريب العملي من خالل حاالت عملية 

واقعية.

أهدافالبرنامج:
بنهاية هذا البرنامج بنجاح سوف تكون قادرًا على:

w . االلمام بالمفهوم العام للتحكيم والعقود ومميزاتها و مخرجاتها
w .معرفة االمور التي يمكن ربطها في مجال التحكيم و العقود واهميتها
w .تطوير مهارات ومفاهيم صياغة وادارة العقود والتزامات اطراف التعاقد
w .تطوير مفاهيم ذات عالقة بالنزاعات في العقود
w فتح افاق عمل واسعة ومميزة وفق طبيعة التخصص سواء قانونية او تجارية مالية او هندسية

الوحدة االولى:
w مقدمة في العقود وانواعها ومقدمة في العقود الهندسية
w إدارة العقود وصياغتها والتزامات االطراف وادارة مواقع العمل
w االلمام بالعقد واستيعاب التكوين العقدي
w أركان العقود
w الفرق بين إدارة العقود وعقود اإلدارة
w االتجاه لتدويل العقود
w أسس استخدام العقود النموذجية

الوحدةالثانية:
w الضمانات والنزاعات والعيوب في تنفيذ العقود
w التعسر في تنفيذ العقود والمطالبات والغرامات واجراءات التامين

الوحدةالثالثة:
w مقدمة في التحكيم وانواعها
w ادارة العملية التحكيمية وجلسات التحكيم

الوحدة الرابعة:
w .االجراءات والطعون والقرار التحكيمي
w مهارات المحكم ونماذج عملية

الوحدة الخامسة:
w بحث مهني متخصص ونقاش وورشة عمل



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

)صياغة وإدارة العقود والتزامات اطراف التعاقد ®( 
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.


