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العقود الدولية: القواعد واإلعداد والصياغة

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

يهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات األساسية الالزمة في العقود الدولية وقواعدها وكيفية اإلعداد والصياغة، خطوة بخطوة من خالل البنود الرئيسية 

الموجودة في العقود الدولية وسيتم شرحها بعناية باستخدام أمثلة من الحياة الحقيقية. وتعريف المشاركين على المفاهيم القانونية لمصطلحات العقود الدولية وشروط وأحكام العقد ، 

وصياغة واعداد العقود الدولية ، والتعامل مع اإلخالل بالعقد وعدم األداء ، فهم االلتزامات  والتعليق والقوة القاهرة، والتعويضات والضمانات والكفاالت والتحكيم الدولي  في نهاية 

الدورة ، سيكون المشارك  قادرا على فهم البنود الرئيسية واالستفادة من هذه المعلومات في مراحل المناقصة وتكوين العقود ، وفي حالة حدوث نزاعات.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wمعرفة نظم القانون العام والقانون المدني ومعرفة المزالق

	wتحديد المبادئ والتعاريف والخطوات الرئيسية في عملية إجراء العقود الدولية

	wتفصيل أنشطة إعداد العقود الدولية

	wالتعرف على أنواع مختلفة من العقود الدولية  وتأثير كل نوع على استراتيجية توزيع المخاطر

	wتطبيق أدوات وتقنيات إدارة العقود إلدارة العقد بفعالية وتجنب النزاعات أثناء التنفيذ

	wالتعامل مع اإلخالل بالعقد وعدم األداء  والخسارة التبعية 

	wإدارة  التعويضات والضمانات والكفاالت

	wالتعليق والقوة القاهرة 

	w.حل النزاعات بشكل تعاوني وودي ووضع الخطوط العريضة لطرق حل النزاعات البديلة

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة على تمارين فردية وجماعية تهدف إلى مساعدة المشاركين على تعلم جميع أنشطة إدارة العقود الدولية الرئيسية. كما تحتوي الدورة على العديد من دراسات الحالة 

والعروض التقديمية ولعب األدوار من قبل المشاركين، تليها مناقشات عامة.

الفئات المستهدفة:

تم تصميم هذه الدورة خصيصا للمديرين ورؤساء األقسام والموظفين الذين لديهم جميعا مسؤوليات تعاقدية دولية والذين يحتاجون إلى فهم أفضل لكيفية التفاوض على العقود، وكيف 

تتناسب مع المناقصات والمشتريات وكيف يتم وضع العقد  يشمل ذلك إدارات العقود والمشترات واإلدارة القانونية . وأي شخص يسعى إلى فهم أوضح لمصطلحات العقود الدولية 

وشروط وأحكام العقد ، أي شخص يرغب في المشاركة في تكوين العقد وأي شخص يتطلع إلى فهم األساس المنطقي القانوني وراء عقوده من أجل اتخاذ قرارات تجارية أفضل. 
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العقود الدولية: القواعد واإلعداد والصياغة

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المحتويات الرئيسية

مبادئ العقود:

	wتعريف العقد

	wمكونات العقد

	wالمفاهيم الهامة المستخدمة في إدارة العقود

	wمراحل العقود

	wمشاكل إعداد وإدارة العقود

إعداد العقود الدولية:

	wوضع استراتيجيات التعاقد الدولي

	w تطوير نطاق العمل

	wاألحكام والشروط

	wوضع معايير التقييم

	wتحديد استراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية

	wمعايير التأهيل المسبق

	wإعداد الطلب للعروض

التفاوض يف العقود الدولية:

	wالعقود المبدئية في فترة التفاوض

	w   خطابات النوايا والتعهدات المسبقة

	wااللتزامات في فترة التفاوض

	wشروط التفاوض

	wGood faith مبدأ حسن النية وقيمته القانونية

أسس وقواعد إبرام العقود الدولية:

	wأسس / أركان العقد

	w اختيار القالب المالئم للعقد

	w   الشروط العقدية الرئيسية والثانوية

	wالشروط العقدية الصريحة والضمنية

	wForce Majeure شرط القوة القاهرة في العقود الدولية

إعداد العقد بالمعايري الدولية:

	wUK Hose of Lords التركيب الكلي للعقد وتكوينه النموذجي طبقاً لتوصيات

	wCivil & Common Law ديباجة العقد والفرق بين تصميم

	w Contract's Terms, Conditions, and مضمون العقد وشروطه

 Warranties

	wDefinitions تعريف المصطلحات

	wالمالحق والمرفقات

تقييم المناقصات والمزايدات:

	wأهداف المناقصات

	wإجراءات عملية المناقصة

	wالمراجعة األولية للمناقصات

	wالتقييم الفني

	wالتقييم التجاري

	w)MEAT( العطاء األكثر فائدة من الناحية االقتصادية

إدارة العقود الدولية:

	wالغرض من إدارة العقود

	wالمستندات المطلوبة إلدارة العقود

	wأدوات إدارة العقود

	wدور إداري العقود

	wالتسوية النهائية

المطالبات وأوامر التغيري:

	wاإلخالل بالعقود

	wاألضرار المالية

	wالتسويات العادلة

	wالتغييرات والتعديالت

	w)حل النزاعات البديلة )التفاوض والوساطة والتحكيم



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

)العقود الدولية: القواعد واإلعداد والصياغة®(
 البنود والشروط في العقود الدولية )متقدم( 

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.


