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إدارة العقود والمطالبات وفض المنازعات بالمشاريع ®

المحتويات الرئيسية

مقدمة:
يتوقف  ولكن  العقد  تنفيذ  لعملية  السليمة  االدارة  على  فقط  التعاقدات  نجاح  يتوقف  ال 
إلى حد كبير على كيفية مواجهة النزاعات الناشئة عن التنفيذ، وقد اتجه أغلب  أيضاً 
التجار ورجال االعمال واصحاب المشاريع والشركات للبحث عن ُسبل أخرى لتسوية 
منازعاتهم تكون أقل تكلفة وأكثر سرعة ومرونة ، بعيداً عن اللجوء إلى القضاء العادي 
والذي يتميز بطول إجراءاته وتعقيده والذي اليتالئم مع التجارة ورغبة التجار، لذلك 
تحكيمية  وحتى  قضائية  ال  معقدة  غير  بسيطة  مرنة  وسيلة  بالبحث عن  التفكير  أتجه 
المتقدمة  الدول  وحتى   ، اإللكترونية  التجارة  مجال  في  الحاصل  التطور  مع  تتماشى 
مثل اليابان وأمريكا والصين وغيرها…. والذي يتميز النظام القضائي فيها بالسهولة، 
وقادرة على تسوية  أكثر تطوراً  تكون  بديلة  إلى وسائل  اللجوء  أصبحت تشجع على 
النزاع بصورة سريعة ، لذلك ظهرت العديد من الوسائل البديلة كوسيلة لفض المنازعات 

العقدية خاصة ذات الصبغة التجارة الدولية منها.

المنهجية:
يركز هذا البرنامج على وسائل فض المنازعات الحديثة وكيفية اإلعداد لها من خالل 
اتباع منهج استقصائي في البحث في صور وأشكال المنازعات الحديثة وطبيعتها ثم 
البحث في وسائل فض المنازعات الجبرية مروراً بالوسائل الودية لفض المنازعات، 
وذلك من خالل الجانبين النظري والعملي مع التركيز على القضايا الواقعية والحاالت 

العملية المتعلقة بالموضوع خاصة الحديث منها.

الفئات المستهدفة:
	w المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية وفض المنازعات

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

األخرى.

	w.القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات
	w.المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح
	w.أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها
	wالقائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة
	w أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية

والخاصة.
	w العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات االدارية والمؤسسات الخاصة

المدنية والتجارية.
	w.اعضاء ادارات المشتريات واالحتياجات وادارة الموارد
	w.مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات المختلفة

األهداف:

سيتمكن الماشرك يف هناية الربناجم من التمزي يف:

	w مهارات ادارة العقود من حيث اإللمام بإلتزامات كال المتعاقدين وحقوقهما تجاه
بعضهما البعض.

	w.قواعد اعداد العقود وابرامها
	wالتعرف على المشكالت التي تخلق النزاعات القانونية
	w.العلم الكافي بأوامر التغيير والمطالبات الناشئة عنها وكيفية تسويتها
	w مهارات ادارة إجراءات التقاضي أمام المحاكم وهيئات التحكيم وهيئات فض

المنازعات االخرى.
	w مهارات خوض التحكيم من بداية االتفاق على التحكيم وإدارة إجراءاته من خالل

قراءة القواعد الدولية واالنظمة المحلية في هذا الشأن.
	w نظام "شرط إعادة التفاوض" كوسيلة قد تجنب االطراف المنازعة وحلها حال

نشوئها بوسيلة ودية

عمليات التعاقد:

	wأنواع عقود اإلدارة ومعايير تمييزها
	wوسائل االدارة في التعاقد
	wSolicitation Process إختيار المتعاقد األنسب
	wآثار عقود اإلدارة
	wالشروط االستثنائية غير المألوفة وحقوق االمتياز

إدارة العقود والمنازعات الناشئة عن 
االخالل العقدي يف المرشوعات:

	w Lump إدارة العقود المبنية على اسس الثمن
Sum, Unit Price

	w إدارة العقود المبنية على اساس التكلفة المباشرة
Cost Plus, Target Cost

	w مسئولية المتعاقد عن األخطاء الشخصية العمدية
وغير العمدية

	w كيفية تقدير الضرر )المادي، والمحتمل، والمحقق
الوقوع(

	wاتفاقات تعديل المسئولية العقدية

تنفيذ وسري عقود المرشوعات:

	wضمانات تعاقدات االدارة
	wامتيازات اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها
	wالتزامات االدارة التعاقدية
	wحقوق المتعاقد مع االدارة والتزاماته
	wقواعد إسناد التعاقد واستخدام طرف ثالث للتعاقد
	wالتعاقد من الباطن

الضوابط القانونية إلجراء آوامر التغيري 
والمطالبات:

	wمنشأ أوامر التغيير وتعديالت العقد
	wأنواع األوامر التغييرية
	wإجراء المطالبات
	wأنواع المطالبات
	wإجراءات المطالبات
	w مستندات المطالبات

التحكيم كوسيلة ااسسية لفض منازعات 
العقود:

	wNegotiation المفاوضات
	w Early Neutral التقييم الحيادي المبّكر

Evaluation
	wConciliation التوفيق
	w Arbitral Agreement اتفــاق التحكيــم
	w أثار اتفاق التحكيم وانتهاءه
	w استقالل شرط التحكيم وبطالن االتفاق على

التحكيم: قضايا آرامكو، ليامكو، تكساكو
	w Ad القانون الواجب التطبيق في التحكيم الحر

hoc والتحكيمي المؤسسي  
	wأهمية تحديد مكان أو مقر التحكيم
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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 العقود والمطالبات وفض المنازعات بالمشاريع ®(

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.


