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المقدمة :
العقود  لفحص  والمهارات  بالمعارف  المشاركين  تزويد  التدريبي الى  البرنامج  يهدف 
اإلدارية باختالف أنواعها واكتشاف اهم األخطاء عند صياغتها. واستعراض  تعريف 
العامة  االشغال  عقد  مثل  اإلدارية  العقود  أنواع  اهم  وكذلك  واركانه،  اإلداري  العقد 
وعقد التوريد، والتطرق الى مفهوم القرار المنفصل عن العقد، باإلضافة الى موضوع 
الغاء القرارات السابقة على التعاقد واثرها على العقد، كما سيركز البرنامج في محتواه 
على اهم األخطاء الشائعة عند صياغة العقود اإلدارية. وتسليط الضوء على التزامات 
المتعاقد، وايضاح  المتعاقد تجاه اإلدارة، وكذلك سلطات اإلدارة في مواجهة  وحقوق 
مفهوم البطالن النسبي في العقد اإلداري والجهة المختصة بمنازعات العقود اإلدارية.

محاور الدورة:
ستتناول جلسات الدورة عدة محاور أولها مفهوم العقود الحكومية واإلدارية وصورها 
الثبات  حول  يدور  الثاني  والمحور  التفاوض،  ومهارات  االدارية  العقود  وأطراف 
الحكومية  العقود  إبرام  خطوات  الثالث  والمحور  التشريعية،  والتعديالت  التشريعي 
واإلدارية في ضوء قوانين المنافسات والمناقصات والمزايدات بالدول العربية، وآليات 
تحقيق التوازن بين الثبات التشريعي والمشروعية في العقود الحكومية، والمحور الرابع 
أشكال العقود االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومنها) عقود االستثمار المعروفة بـ" 
P.P.P " ، "B.O.T " والعقود الملزمة لجانب واحد، وعقود الخصخصة(، المحور 
الخامس المشكالت العملية في تنفيذ العقود اإلدارية وحسم منازعاتها وآليات االحتفاظ 
باقتصاديات العقد وهو ما يعرف بالتوازن العقدي، والقضاء النظم الودية في التحكيم، 
و أثر بطالن العقود علي شرط التحكيم )مبدأ استقاللية شرط التحكيم( وأثر امتداد قانون 

العقوبات للعقود اإلدارية.

أهداف البرنامج:
w التعرف على األسس القانونية للتعاقد
w "الدراسة المتعمقة للعقود الحكومية و"الشبه حكومية
w الدراسة المستفيضة لكيفية إدارة العقد الحكومي وما يتعلق به من وثائق وإجراءات
w  الشروط ماهية  على  والتعرف  االدارة  عقود  إدارة  مهارات  المشارك  إكساب 

االستثنائية غير المألوفة في تلك العقود
w التدريب بشكل عملي على ادارة عقود المشروعات االنشائية الحكومية
w إكتساب مهارات إدارة إجراءات عقود التوريد الحكومية
w االلمام بإجراءات ووسائل التعاقد في عقود االدارة
w مهارات اإلشراف على تنفيذ عقود االدارة ومعرفة إلتزامات وحقوق المتعاقدين
w  دراسة بعض تقنيات ومفاهيم العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي مع النظر لالتفاقيات

ومبادئ المنظمات الدولية المتخصصة في مجال العقود
w تحقيق التميز في األسس القانونية والعملية في العقود الحكومية

الوحدة االولى:
األسس القانونية التي تختص بها العقود الحكومية

w معايير تمييز العقد اإلداري وأحكامه المغايره لباقي أصناف العقود
w الشروط اإلستثنائية غير المألوفة في العقود اإلدارية
w التنفيذ المباشر على حساب المتعاقد في العقود اإلدارية
w منح حقوق االمتياز والتراخيص
w وسائل التعاقد الحكومي: المناقصات والشراء المباشر والممارسات

الوحدة الثانية:
كفاءة مباشرة تنفيذ العقود االدارية

w حق الرقابة والتوجيه لالدارة وتوقيع الجزاءات
w حق تعديل االدارة للعقد وإنهاؤه باالرادة المنفردة
w حق المتعاقد مع االدارة في اقتضاء المقابل المالي
w  حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد في أحوال القوة القاهرة والظروف غير

المتوقعة
w  Nominated  واسلوب تعاقد ،Sub-contracting  قواعد التعاقد من الباطن

Sub-contractors

الوحدة الثالثة:
الكفاءة في إدارة عقود المشروعات الحكومية وتدقيقها

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

الوحدة الرابعة:
خصائص إدارة العقود التوريد المحلية والدولية

w خصائص عقد التوريد
w قيود التعاقد اإلداري
w تجهيز مواصفات العقد واإلعداد الختيار افضل متعاقد
w General & Particular Conditions وثيقة العقد، والشروط العامة والخاصة
w Incoterms of the ICC 1990 شروط بيع البضائع دوليًا لغرفة التجارة الدولية

 
الوحدة الخامسة:

التعامل المطالبات وأوامر التغيير

w Defective Design مطالبات عيوب التصميم ضد المهندس
w Arising Action/ Inaction القرار او التصرف الخاطئ
w Differing Conditions المطالبات الناشئة عن الظروف المناوئه
w مطالبات التأخير وتسريع وتيرة العمل
w مطالبات بناءًا على توجيهات رب العمل



نمـــــوذج التسجيــــــل

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 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 :........................)فحص العقود االدارية واكتشاف االخطاء عند صياغتها ®(

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

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.


