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مقدمة:
العقد هو اتفاقية قابلة للتنفيذ بموجب القانون. إنها األداة األساسية التي تدير المنظمات من خاللها العالقات والتفاهم مع الطرف اآلخر. الخطر هو اعتبار حاسم في عملية التعاقد. 
يساهم اتباع نهج مدروس واستباقي تجاه المخاطر ، فيما يتعلق بإجراءات العقد ، في نجاح أداء العقد. ترتبط المخاطر مباشرة بتحقيق األهداف والغايات المستهدفة بنجاح. تركز هذه 
الدورة على تطوير فهم قوي لتعقيدات إدارة المخاطر. من حيث أهمية التخطيط والمراقبة والرؤية االستباقية والرقابة في مجاالت المخاطر المتعلقة بالعقود والمخرجات واألداء. 
سيتعلم المشاركون كيفية دمج ممارسات إدارة المخاطر. وتهدف الدورة التدريبة إلي تنمية مهارات المشاركين وإحاطتهم علماً بأهم المخاطر التي يمكن أن تحيط بالعملية العقدية 
وتلك المشاكل التي يمكن أن تثور قبل أو أثناء أو خالل تنفيذ أي من العقود، وما هي السبل المتاحة لتفادي أي من هذه المخاطر أو المشاكل مستقباًل وكيفية حسم هذه المنازعات 

وذلك وفق احدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة.

اهداف البرنامج:
سيتمكن الماشركون يف هناية الربناجم من:

	w.تحقيق وإكتساب المهارات األساسية في توقع المخاطر العقدية وتالفيها مستقباًل بإتباع إجراءات وإتخاذ خطوات محددة
	w.تفادي تحمل المسؤولية عن حاالت اإلخالل بالعقود
	w .تطبيق تقنيات مفيدة لتحديد المخاطر في العقود وتحليلها وتخفيفها ومراقبتها 
	w استعراض آثار مختلف المنهجيات المتبعة في توزيع المخاطر 
	w .استكشاف أنواع العقود المختلفة 
	w .النظر في التقنيات التعاقدية لضمان توزيع المخاطر بشكل فعال 
	w .تعلم كيفية إنشاء خطة فعالة لمراقبة المخاطر واستراتيجيات إلدارة المخاطر 
	w الحد من فشل العقود، والتغيرات المكلفة، وتجاوز التكاليف الناجم عن سوء فهم وإدارة المخاطر 
	w االستخدام الفعال لطريقة التكلفة اإلجمالية للملكية لتحديد المخاطر وإدارتها بشكل صحيح 
	wدمج ممارسات إدارة المخاطر في إدارة العقود 

الفئات المستهدفة:
	w مدراء ورؤساء المهنيين في إدارات العقود، المناقصات، المشتريات، و موظفي المشاريع 
	w موظفو إدارة العقود والهندسة والتشغيل والصيانة 
	w الموظفون المعنيون بالمخاطر والمطالبات والمالية ومراجعة الحسابات 
	wجميع المهنيين الذين يشاركون في تخطيط وتقييم وإعداد وإدارة المناقصات والمواصفات
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المحتويات الرئيسية 

الوحدة األولى :
المخاطر المالية للعقود والتعامل معها

	wمبادئ عملية إدارة المخاطر المالية للعقود
	wخطوات عملية إلدارة المخاطر
	wالتعامل مع المخاطر
	wوضع الخطة لمواجهتها
	wمراجعة وتقييم الخطة، وتنفيذ الخطة
	wالمحددات والمعوقات
	wمجاالت تطبيق إدارة المخاطر
	wإدارة المخاطر المالية واستمرارية العقد
	wاساليب التعامل مع المخاطر المالية للعقد

الوحدة الثانية :
المخاطر القانونية للعقود )المسئولية عن العقد(

	w.الخطأ العقدي من احد االطراف
	w.مسئولية المتعاقد عن الخطأ الشخصي
	w.اإللتزام بتحقيق نتيجة
	w.اإللتزام ببذل العناية
	w.الخطأ العمدي او الغش، والخطأ غير العمدي
	w.شروط مسئولية المتعاقد عن فعل الغير
	w.الضرر : المادي والمحتمل والمحقق الوقوع
	w.كيفية تقدير الضرر
	w.عالقة السببية بين السبب والضرر
	wاتفاقات المسئولية العقدية

الوحدة الثالثة :
مبدأ احلد من المخاطر واألرضار بعد حتققها

	wالضرر القابل للتعويض
	wتوقع الضرر في االنظمة القانونية الوطنية
	wصياغة القاعدة في المبادئ االوروبية للعقود
	wمبدأ التعويض الكامل
	wوظيفة التعويض ومصدره
	wاإللتزام بتخفيف الضرر
	wإلتزام التخفيف في القوانين الوطنية والقانون االنجليزي
	wالمبادئ األوروبية لقانون العقد
	wاإللتزام بالتخفيف في قضاء التحكيم وأساسه
	wمبدأ حسن النية في العالقات التجارية الدولية
	wعبء إثبات بذل العناية الالزمة لتخفيف الضرر
	wعبء إثبات عدم معقولية اإلجراءات المستخدمة
	w.طرق تنفيذ االلتزام
	w.اثار االلتزام بتخفيف الضرر
	wجزاء عدم االلتزام بتخفيف الضرر

الوحدة الرابعة :
واسئل حل وفض المنازعات

	w.التعريف بالوسائل البديلة لحل المنازعات
	w.المحكمة المصغرة
	w.وساطة ميتشغان او المطرقة المخملية
	w.الوسيط
	w.تحديد مختلف أنواع الوسائل البديلة
	w.المفاوضات
	w.الوساطة
	w.التقييم الحيادي المبكر
	w.التحكيم
	wمدى فعالية هذه الوسائل وعالقتها بالقضاء

الوحدة الخامسة :
فض المنازعات بطريق الواسطة

	w.ماهية الوساطة وأنواعها
	w.فوائد الوساطة ومبرراتها
	w.مميزات الوساطة واساليب الوساطة
	w.المنازعات المالئمة وغير المالئمة للوساطة
	w.مراحل عملية الوساطة
	w.أنماط وأساليب المفاوضات اثناء إجراءات الوساطة
	wأساليب االتصال

الوحدة السادسة :
فض المنازعات بطريق التحكيم

	w.صفة التحكيم
	w.تحديد القانون الواجب التطبيق
	w.تحديد المحكمة المعاونة للتحكيم
	w.اعمال فكرة النظام العام
	w.االتفاق على التحكيم
	w.سلطان االرادة – وقانون مكان التحكيم 
	w.شكل وصور اتفاق التحكيم
	w.مبدأ استقالل شرط التحكيم
	w.اهلية االطراف لالتفاق على التحكيم
	w.التحكيم في عقود الدولة
	w.بدء إجراءات التحكيم
	w.تشكيل هيئة التحكيم
	w.موضوع النزاع
	w.الهيئات الدائمة للتحكيم
	w.المعاهدات الدولية
	wالتشريعات الوطنية
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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 

	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: 

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 :........................)تقنيات ادارة المخاطر في العقود وتحليلها ومراقبتها ®(

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.


