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المحتويات األساسية:

مقدمة

العقود ليست باألمر المستحدث، بل عرف االنسان من قديم االزل االتفاق والتعاقد في ابسط صوره من خالل عقود المقايضة، وتطور األمر إلى عصر االمبراطورية الرومانية 

التي بدأت في بلورة العقود في الشكل القانوني لها من حيث اشتراط االيجاب والقبول التمام العقد، ولم يتوقف التطور عند هذا الحد إذ أن الشريعة االسالمية أضافت عدة قواعد 

للتعاقد كوجود مجلس عقد يجمع االطراف، ومنها إلى النظام األنجلوسكسوني والنظام الالتيني حتى الشكل المعاصر، ومن خالل هذا البرنامج يتم التعرف على العقود وأنواعها، 

ومشروعات العقود، وكافة األحكام المتعلقه بها منذ التجهيز للعقود وحتى تمام تنفيذها، بل ويمتد ليشمل إمتداد العقود وتعديلها وكيفية تسوية المنازعات الناشئة عنها.

هذه النوعية من البرامج هي برامج تدريبية مهنية بحتة معروفة عالميا بهذا االسم وال عالقة لها بالماجستير األكاديمي الجامعي

األهداف

سيتمكن المشاركون من التميز في :

فهم طبيعة العقود ومهارات إبرامها � 

التطورات المعاصرة المتعلقة بالعقود. � 

الدراسة المستفيضة لالستخدامات المختلفة للصياغات المتعارف عليها ومزايا وعيوب كل لفظ، مع التطبيق العملي � 

اإللمام بوثائق مرحلة المفاوضات والوثائق المتعلقة بها. � 

كيفية تقييم ومراجعة الصياغة النهائية للعقود والكتابات القانونية. � 

تنمية المهارات العملية في مجال إدارة العقود ومواجهة تحدياتها والمسئولية العقدية � 

مهارات مواجهة المطالبات والحد منها قدر االمكان � 

الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود � 

الماجستير المصغر:
المهارات االحترافية في إدارة العقود

Mastering Contracts Management: The 10-Day MBA

الوحدة االولى:

فهم الطبيعة العقدية، واالتجاهات الحديثة في التعاقد

� Understanding Contract االلمام بالعقد وإستيعاب التكوين العقدي

، وعقود االدارة كمصطلح  � Contract Management التفرقة بين إدارة العقود

Administrative Contract قانوني

� Globalization االتجاه لتدويل العقود

� Model, Standard, Adhesive Contracts :أسس إستخدام العقود النموذجية

الوحدة الثانية:

العقود الحكومية والحقوق وااللتزامات الناشئة عنها

القيود الواردة على حرية االدارة في التعاقد واإلجراءات السابقة على التعاقد � 

حق االدارة في الرقابة والتوجيه � 

حق تعديل العقد باالرادة المنفردة � 

حق المتعاقد في اقتضاء المقابل المالي � 

حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد في أحوال القوة القاهرة � 
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الوحدة الثالثة:

Legal Preparation التنظيم القانوني لمرحلة ما قبل التعاقد

 � Negotiation دراسة عملية لمضمون التفاوض من الجانب القانوني

Interpretation

� Letter of Intent العقود التحضيرية للمفاوضات وخطابات النوايا

 � Protocols and Gentlemen البروتوكوالت والعقود التى تولد التزاما بالتفاوض

Agreements

� Initial Contracts العقود المبدئية التى تتعلق بالعقد المراد إبرامه

� Hardship Condition دراسة تطبيقية عملية لشرط التفاوض فى العقود

الوحدة الرابعة:

التمييز بين الصياغة والكتابة القانونية

التمييز بين مصطلحات الكتابة والصياغة القانونية والصياغة التشريعية � 

التخصص في الصياغة القانونية � 

� Common Law ودول الـ ، Civil Law الصياغة في دول الـ

السمات الشكلية العامة للوثيقة القانونية ووحدة شكل الوثيقة. � 

اتساق الشكل مع المضمون، ووسائل التأكد من مالئمة الوثيقة للغرض منها:  � 

Walking through، What if

الوحدة الخامسة:

أساليب الصياغة القانونية

أهداف الصائغ القانوني � 

� Accuracy and Clarity الدقة والوضوح

� All – inclusiveness اإلحاطة بكل جوانب المعنى

� Tradition اتباع التقاليد القانونية المتوارثة

أصول حسن الصياغة � 

الوحدة السادسة:

توصيات الصياغة العقدية

الحذر في استخدام القوالب الجاهزة للعقود � 

مراجعة الصياغات المقدمة من الطرف االخر � 

االستعانة بمترجم � 

االحتياط الحتماالت المستقبل � 

وضوح الصياغة � 

الوحدة السابعة:

UK house of Lords US. Uniform, معايير الصياغة العقدية

أحدث معايير الصياغة في المملكة المتحدة، والواليات المتحدة � 

تركيب العقد وتكوينه النموذجي. � 

ديباجة العقد � 

مضمون العقد � 

المصطلحات والمالحق � 

الوحدة الثامنة:

الكفاءة في إدارة المشاريع والعقود

� Lump Sum                         عقود الثمن الكلي
� Unit Price                           عقود ثمن الوحدة
� Cost Plus                           التكلفة المستهدفة
� Target Cost                         التكلفة زائد نسبة
� Project Management عقود إدارة المشروعات
� Consultation                   عقود تقديم المشورة

الوحدة التاسعة:

إدارة االوامر التغيرية والمطالبات

� Discrepancies االختالفات في المستندات التعاقدية
تطوير وتعديل بمخططات بالمشروع Modifications � وطلب زيادة او امتدادات 

Extension بالمشروع
� Deletion أو إلغائها ،Replace استبدال بنود

مطالبات رب العمل ضد المهندس � 
مطالبات المقاول ضد رب العمل � 

المطالبات الناشئة عن الظروف الطبيعية المناوئة � 

الوحدة العاشرة:

األسس االحاكمة للمطالبات العقدية

استراتيجية الدخول في المطالبات. � 
� Make whole طريقة الـ
� Bottom Line طريقة الـ

أنواع المطالبـــات � 
مصادر المطالبات في العقود اإلنشائية � 

ما يجب أن تتناوله بنود المطالبة � 
عدم سداد الدفعة المقدمة في موعدها � 

عدم سداد قيمة المستخلصات في مواعيدها. � 
خطوات تحليل المطالبة � 

خسائر نتيجة زيادة األسعار. � 
المستندات الواجب وجودها في ملف العملية � 

خسائر نتيجة القوة القاهرة � 
توثيق وتسوية المطالبات � 
شكاوى مقاولي الباطن. � 
المستندات سند المطالبة � 

الوحدة الحادية عشرة:

وسائل تسوية المنازعات العقدية

القضاء كوسيلة اساسية لفض المنازعات المحلية � 
التحكيم وكيفية االتفاق عليه � 

الوساطة والتوفيق والمصالحة � 
إعادة التفاوض بين المتعاقدين � 

الوحدة الثانية عشرة:

التطبيقات والورش العملية للمشكالت العقدية وأساليب حلهارضاءا وقضاءا



نمـــــوذج الت�سجيــــــل

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 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c 5400 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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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: 

يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

)املاج�صتري امل�صغر: املهارات االحرتافية يف اإدارة العقود ® (

Mastering Contracts Management: The -10Day MBA
..........................  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

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

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................


