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مقدمة:
تكاد ال تخلو مؤسسة من الحاجة إلى عقود التوريد أو المقاوالت أو الخدمات وخالفهم، 
أن  إال  دولة ألخرى ومن مؤسسة ألخرى،  تختلف من  وقد  التعاقد  تتعدد وسائل  وقد 
الجوهر يكاد يكون واحد. وتأتي أهمية هذا البرنامج كضرورة ملحة الرتباطه الوثيق 
المتفق  الطريق  عن  االنحراف  أو  بها  االلتزام  ودى  والعقود،  وااللتزامات  بالحقوق 
المحاكم، واألضرار  في  ترفع  نزاعات ودعاوي قضائية  يترتب عليه من  وما  عليه، 
والخسائر الجمة التي كان باإلمكان تفاديها كلها أو تقليلها للحد األدنى لو اتبع الطريق 

السليم منذ البداية.

المنهجية:
يستخدم  لذا  التحليل،  منهجية  استخدام  التدريبي  البرنامج  هذا  مجال  في  المالئم  من 
التقنيات  أفضل  على  للوقوف  المقارن  التحليلي  المنهج  العرض  إسلوب  في  البرنامج 
على  العملي  التدريب  دور  يأتي  ثم  ومن  العقود،  تلك  إدارة  في  عالمياً  المستخدمة 

موضوع البرنامج لتتحقق االستفادة القصوى للمشاركين بالبرنامج التدريبي.

الفئات المستهدفة:
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية  	

والخاصة
مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود والمشتريات 	
اعضاء ادارات المشتريات واالحتياجات وادارة الموارد 	
المساعدين االداريين في ادارة المشتريات والعقود 	
اعضاء لجان تقييم العطاءات والبت في المناقصات وتحليل العروض 	

أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها 	
المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح 	
مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات المختلفة 	
مدراء ورؤساء االقسام والعاملين في إدارة المشتريات والمناقصات 	
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها 	
المنازعات  	 المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية وفض 

الناشئة عنها

األهداف:
سيتمكن الماشرك يف هناية الربناجم من التمزي يف:

التعرف على انواع المخاطر واالنحرافات التعاقدية المختلفة التي قد تواجه العقود 	
على  	 وتأثيرها  لالنقسام  االلتزام  وقابلية  والجوهري  التام  التنفيذ  بمفاهيم  االلمام 

االنحرافات المتوقعة
التعرف على انواع المسئولية العقدية وما يترتب عليها من مخاطر وكيفية التعامل  	

معها 
التدريب بشكل عملي على التعامل مع كافة انواع المخاطر غير المالية للعقود 	
العقود التي تبرمها االدارة والفرق بين مفهوم إدارة العقد وعقد االدارة 	
في  	 المألوفة  االستثنائية غير  الشروط  ماهية  والتعرف على  العقود  إدارة  مهارات 

تلك العقود 
دراسة أوامر التغيير وأسبابها المودبة للمطالبات وكيفية الحد منها 	
التعريف باسباب المطالبات العقدية وكيفية تقييمها 	

الوحدة األولى :
دراسة النظم التعاقدية التقليدية والمعارصة

األركان والشروط التعاقدية األساسية والشروط الثانوية 	
االتجاه الحديث في استخدام قوالب العقود القياسية  	
	 The Model Contracts نظام العقود النموذجية
	 Contracts of Adhesion عقود االذعان الدولية
الشروط الصريحة والضمنية والضمانات والتعهدات 	

الوحدة الثانية :
إدارة العقود المرشوعات مرحلة التنفيذ

حقوق اإلدارة والمتعاقد معها وإلتزاماتهم 	
مواجهة الظروف الطارئة والقوى القاهرة في التنفيذ 	
	 Unit Price &Lump Sum عقود الثمن
	 Cost Plus &Target Cost عقود التكلفة
	 Project Management عقود إدارة المشروعات

الوحدة الثالثة :
أوامر التغيري والمطالبات العقدية

	  Discrepancies  االختالفات في المستندات التعاقدية
	  Modifications  تطوير وتعديل بمخططات بالمشروع
	 Extension طلب زيادة او امتدادات بالمشروع
	 Deletion أو إلغائها ،Replace  استبدال بنود

مطالبات رب العمل ضد المهندس 	
مطالبات المقاول ضد رب العمل 	
المطالبات الناشئة عن الظروف الطبيعية المناوئة 	

 
الوحدة الرابعة :

االحنرافات التعاقدية

االلتزام بتحقيق نتيجة  	
	 Diligence االلتزام ببذل العناية
شروط المسئولية عن فعل الغير، والمسئولية عن االشياء 	
	 breach Contractual االخالل العقدي
	 Amendment liability agreements اتفاقات تعديل المسئولية

الوحدة الخامسة :
بنود اإلخالل وقواعدها القانونية

االخالل العقدي  	
	 Diligence  االلتزام بتحقيق نتيجة، وااللتزام ببذل العناية
التنفيذ التام والجوهري  	
اتفاقات تعديل المسئولية 	
	 Mitigation خيار الفسخ وقاعدة تخفيف االضرار
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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 :........................) إدارة للعقود واألوامر التغييرية والمطالبات والتحكيم بشأنها ®( 

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

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

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

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

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: 

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.


