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االعتبارات القانونية في التعاقد

المحتويات البرنامج:

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

مقدمة:
تتعلم  التعاقد. سوف  أثناء عملية  قانونية عديدة  الحسبان اعتبارات  يجب أن تؤخذ في 
المبادئ األساسية ومصادر القانون ذات الصلة بالتعاقد، من خالل هذه الدورة التدريبية 
عن  والتنازل  العقد،   أثناء  تنشأ  قد  التي  األخرى  القانونية  القضايا  فهم  تكسب  سوف 

المطالبات، والنزاعات، واالحتيال، وقضايا األداء، وإنهاء العقد. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحديد األنشطة والخطوات الرئيسية إلدارة العقود 	
مناقشة المبادئ القانونية واألخالقية التي تنطبق على العقود  . 	
تحديد القوانين المالية األساسية التي تنطبق على العقود .  	
تحديد االعتبارات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية .  	
تحديد االلتزامات القانونية لكال الطرفين عند ظهور مشكلة تتعلق بتنفيذ العقد .  	
 مناقشة اإلجراءات الرسمية لتسوية المنازعات بموجب النظام األساسي  	

لمنازعات العقود . 
تحديد سبل االنتصاف الجنائية والمدنية واإلدارية لالحتيال في العقود .  	
تحدد العمليات واإلجراءات إلنهاء العقد . 	
تحديد العمليات المختلفة التي يمكن من خاللها تقديم الطعون في العقود  . 	
اختيار األداة المناسبة السترداد األموال المستحقة  	
التدريب العملي على الصياغة القانونية والتشريعية 	

المنهجية:

في  القانونية  االعتبارات  وهو  األهمية  في  غاية  موضوع  التدريبي  البرنامج  يتناول 
التعاقد مع التدريب العملي عليها من خالل محاضرات ومناقشات وتفسير وتطبيق مواد 

دراسة الحالة ، وإعداد وعرض دراسة حالة ، وقراءات مستقلة . 

الفئات المستهدفة:

مدراء ادارت العقود  بالجهات المختلفة، المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود 
العقود  الناشئة عنها والمختصون باإلشراف على  المنازعات  المحلية والدولية وفض 

بإدارات المشروعات.
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الرتكيب   النموذجي   للعقود: 
الديباجة وأهميتها 	
أنواع البنود والشروط العقدية 	
مضمون العقد 	
المرفقات والمالحق 	
تعريف المصطلحات 	

 مقدمة يف قانون العقود:
 مصادر قانون العقود  	
 النظام القانوني األساسي  	
 عناصر العقد  	
 تصنيف العقود  	
  دراسة حالة  	
 حلول المشاكل  	

 الماسئل القانونية يف تنفيذ العقود: 
 قواعد تفسير العقود  	
 التفتيش والتسليم والقبول  	
 تعديل العقود  	
 دراسات الحالة  	

 المطالبات والزناعات: 
 تعديالت منصفة  	
 عملية المنازعات التعاقدية  	

 اإلجراءات المباشرة في المحكمة  	
 المراجعة القضائية من قبل المحكمة  	
 الوسائل البديلة لتسوية المنازعات  	
 دراسات الحالة  	
 حلول المشاكل  	

 االحتيال يف العقود: 
 االحتيال في المشتريات  	
 الحرمان والتعليق وعدم األهلية  	
 دراسات الحالة  	

 إهناء العقد: 
 نظره عامه  	
 اإلنهاء للراحة  	
 تسوية حاالت اإلنهاء  	
 اإلنهاء بسبب عدم كفاية أداء المقاول  	
 دراسات الحالة  	

 ديون المقاول: 
 أسباب ديون المقاولين  	
 قانون تحصيل الديون  	
 استرداد الديون  	
 المقاصة الروتينية  	
 دراسة حالة  	



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

)االعتبارات القانونية في التعاقد(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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.


