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التخطيط للعقد:
دراسة المخاطر والجوانب القانونية والتزامات األطراف

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

مقدمة:
ال شك انه بموجب العقد يتم تحديد حقوق والتزامات الطرفين ومدي إمكانية القضاء على العقبات وتقليل المخاطر العملية والقانونية بل والمالية التي قد تواجه مرحلة التنفيذ الي حدها 
االدنى. لذلك تم تصميم هذا البرنامج المكثف والعملي لتعزيز مهارات وكفاءات وقدرات المشاركين على التخطيط للعقد: دراسة المخاطر والجوانب القانونية والتزامات األطراف 
من خالل المحاور التدريبية التالية: أنواع الشروط التعاقدية واالتجاه الحديث في استخدام قوالب العقود القياسية، دراسة عملية لمضمون التفاوض من الجانب القانوني لتجنب 
وتسوية المنازعات التعاقدية، مخاطر المسئولية التعاقدية وانواع االلتزامات التعاقدية واتفاقات تعديل المسئولية، المخاطر الناتجة عن االخالل بااللتزام العقدي وكيفية التعامل معه 

والتصدي له، خيار الفسخ وقاعدة تخفيف االضرار و القابلية االلتزام لالنقسام، ورشة عمل للتدريب العملي على موضوع البرنامج.

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة التدريبية من التميز في التخطيط للعقد ومعرفة أنواع الشروط التعاقدية التي يمكن االتفاق عليها، وكذلك التعرف على انواع المخاطر التعاقدية 
المختلفة التي قد تواجه التعاقدات وكيفية تقييمها والتعامل معها، وااللمام بمفاهيم تنفيذ االلتزامات التام والجوهري وقابلية االلتزام لالنقسام وتأثير ذلك على المخاطر المتوقعة، 
فضاًل عن التعرف على انواع المسئولية العقدية وما يترتب عليها من مخاطر وكيفية التعامل معها عن طريق قواعد تعديل المسئولية، والتدريب بشكل عملي على التعامل مع كافة 

انواع المخاطر غير المالية للعقود، مع ممارسة لتطبيقات وورش عمل عملية لوضع الشروط العقدية والتعامل مع االخالل به.

أهداف الدورة:
التعرف على انواع المخاطر التعاقدية المختلفة التي قد تواجه التعاقدات وكيفية تقييمها والتعامل معها�	
التخطيط للعقد ومعرفة أنواع الشروط التعاقدية التي يمكن االتفاق عليها�	
االلمام بمفاهيم تنفيذ االلتزامات التام والجوهري وقابلية االلتزام لالنقسام وتأثير ذلك على المخاطر المتوقعة�	
التعرف على انواع المسئولية العقدية وما يترتب عليها من مخاطر وكيفية التعامل معها عن طريق قواعد تعديل المسئولية�	
التدريب بشكل عملي على التعامل مع كافة انواع المخاطر غير المالية للعقود�	
ممارسة لتطبيقات وورش عمل عملية لوضع الشروط العقدية والتعامل مع االخالل بها�	

محتوى البرنامج :

دراسة التخطيط للعقد والتوجه للعقود القياسية:

قواعد العرض والقبول Offer & acceptance، والمقابل في العقود �	
Consideration

	�Form of Agreement شكل العقد
	�Rights of third parties حقوق الغير بالعقد
	� Performance of contractآداء التزامات العقد
االتجاه الحديث في استخدام قوالب العقود القياسية �	
منشأ عقود FIDIC وأثره على العقود االنشائية والهندسية وعقود تسليم المفتاح �	

والبنية التحتية

أنواع الرشوط التعاقدية:

األركان�	
الشروط األساسية�	
الشروط الفرعية�	
الشروط الصريحة والضمنية�	
التعهدات واالقرارات �	

االلزتامات التعاقدية وخماطر المسئولية عن االخالل:

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

:Breach of contract المخاطر الناجتة عن االخالل العقدي

	�Performed Perfectly التنفيذ التام للعقد
	�Substantial Performance التنفيذ الجوهري
	�Divisible Covenants  القابلية لالنقسام
	�Instalment Contracts العقود متتابعة التنفيذ
	�Mitigation خيار الفسخ وقاعدة تخفيف االضرار

التفاوض كوسيلة لتجنب المخاطر التعاقدية والتعامل معها:

دراسة عملية لمضمون التفاوض من الجانب القانوني�	
العقود التحضيرية للمفاوضات�	
العقود التى تولد التزاما بالتفاوض�	
العقود المبدئية التى تتعلق بالعقد المراد إبرامه�	
دراسة تطبيقية عملية لشرط التفاوض فى العقود�	



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:

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: 

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 :........................)التخطيط للعقد: دراسة المخاطر والجوانب القانونية والتزامات األطراف(

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل 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.


