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مقدمة:
العقد ما هو إال مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم عالقة بين طرفين أو أكثر، 
وهو ما يشبه القانون كونه مجموعة من القواعد تحكم مجتمع أو فئة معينة من الناس، لذا 
قد يشوب العقد ما يشوب القوانين من ثغرات أو عيوب بالصياغة تمكن أحد االطراف 
التدريبي  البرنامج  هذا  يوروماتيك  وتقدم شركة  االخر،  الطرف  أو غش  التحايل  من 
األساليب والمهارات لكشف الغش والتدليس في العقود للتركيز على كيفية كشف هذا 

التحايل مواجهته وتوقيع الجزاء المالئم على مرتكبه.

المنهجية:
يقدم هذا البرنامج من خالل منهج استقصائي للوصول للقواعد ومدى وجود ثغرات بها 
تمكن احد المتعاقدين من االلتفاف والتحايل عليها أو تنفيذها بشكل ينافي مقصودها، مع 

التدريب العملي من خالل حاالت عملية واقعية.

الفئات المستهدفة:
	w.القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات
	w أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات

والحكومية والخاصة.
	w.العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات االدارية والمؤسسات
	w.أعضاء ادارات العقود المختلفة المختصون بمتابعة المناقصات وطرحها
	w.اعضاء ادارات المشتريات واالحتياجات وادارة الموارد
	w.مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة
	w أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف

أغراضها.
	w.المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح
	w.المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية

	w القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة
الجنسيات.

	wالقائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة
	w مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات

المختلفة.
	w أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف

أغراضها.
	w.المختصون باإلشراف على العقود بإدارات المشروعات
	w القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات

األخرى.

األهداف:
	wإكساب المشارك مهارات كشف االخطاء والتمييز بين انواعها
	wالتعرف على وسائل الغش والتدليس في العقود
	wالتعرف على قواعد إعداد العقود بصفة عامة
	w إكساب المشارك مهارات إدارة عقود االدارة والتعرف على ماهية

الشروط االستثنائية غير المألوفة في عقود اإلدارة
	wااللمام بإجراءات التعاقد في عقود االدارة ووسائل التعاقد
	w مهارات اإلشراف على تنفيذ العقود االدارية ومعرفة إلتزامات وحقوق

المتعاقدين
	w إكتساب مهارات مراجعة العقود عن طريق اتباع خطوات محددة وبشكل

متميز يمكن االدارات من التاكد من قانونية العقود التي تبرمها
	w التدريب بشكل عملي على وادارة العقود من حيث التنفيذ بمعرفة إلتزامات

كال المتعاقدين وحقوقهم تجاه بعضهما البعض
	w إدارة العقود تجنباً للمخاطر العقدية، وكيفية مواجهة تلك المخاطر حال

تحققها، والحقوق الناشئة عنها للمتعاقد المضرور

األسس القانونية للتعاقد:
	wالتراضي الركن األول في العقد
	wمحل العقد / المعقود عليه في القانون
	wالسبب في التعاقد
	wأنواع التعاقدات وتصنيفاتها
	wخصوصية العقود اإلدارية

اخلطأ والغش/ التدليس ومعايري التميزي بيهنم:
	wالخطأ العقدي من أحد االطراف
	w)الخطأ العمدي )الغش، التدليس، االحتيال
	w)الخطأ غير العمدي )السهو أو التفسير الخاطئ للحقائق
	wالتالعب أو التزييف أو التعديل
	wاإلخفاء أو الحذف أو تسجيل عمليات وهمية

النظم القانونية للغش والتدليس:
	wااللتزام بتحقيق نتيجة، وااللتزام ببذل العناية
	wمسئولية المتعاقد عن الخطأ الشخصي
	wشروط المسئولية عن فعل الغير، والمسئولية عن االشياء
	wالضرر: المادي، والمحتمل، والمحقق الوقوع
	wاتفاقات تعديل المسئولية عن المخاطر

عقوبات التحايل والمخالفات:
	wالغرامات
	wسحب االعمال
	wالفسخ
	wمصادرة التأمين النهائي
	wالتعويض

حاالت عملية وقضايا واقعية يف جمال االخالل بالعقود:



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

التــاريــخ :........................)األساليب والمهارات لكشف الغش والتدليس في العقود ®( 

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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

	wيوروماتيك 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. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


