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المقدمة:  

تلعب العقود التي يتم إبرامها دورًا مهمًا في الحياة، فهي الوعاء الذي يعبر عن إرادة أطرافه ويبين التزامات وواجبات كل طرف من هؤالء األطراف. وحتى تكون هذه االلتزامات 
والواجبات واضحة بالكامل فإنه البد من كتابة العقد وفق رغبة أطرافه وحتى ال يظهر بينهما مستقباًل تنازع أو اختالف سواء في تفسير العقد وما احتواه من شروط وأحكام أو في 
التنفيذ لتلك الشروط واألحكام. لهذا البد من أن تتم صياغة العقد بطريقة تتضمن تعبيرًا دقيقًا عن إرادة أطرافه، فمن خالل الممارسة العملية يالحظ أن كثيرًا من النزاعات تحدث 

عند التنفيذ بسبب عيوب الصياغة والتي تتمثل إما في عدم الدقة أو الغموض.

ان صياغة العقود صياغة واضحة وجيدة هي األداة القانونية التي ُيعبر بها تعبيرًا حقيقيًا عن رغبات وإرادة أطراف العقد. وإذا نشأ العقد واكتملت أركانه كافة وخال من عيوب 
الصياغة نشأ صحيحًا وترتبت بموجبه اآلثار القانونية التي قصد األطراف إنشاءها, وبالتالي سهل تنفيذه دون نزاعات ومشكالت أو اختالف في التفسير أو التأويل، حيث إنه خالفًا 
ألعاله تنشأ بين أطراف العقود التي يشوبها عيب في الصياغة نزاعات أمام القضاء معقدة في موضوعها ويطول أمدها ينتج عنها إهدار كثير من الوقت والجهد والمال ليس على 

طرفي العقد فقط بل الغير.

www.euromatech-me.com

المحتويات الرئيسية :  

أنواع العقود:

w .أساسيات العقود والبنود الشائعة من الناحية القانونية
w .محتوى وثائق العقد
w .نماذج العقود الدولية
w . صياغة العقود
w .خطابات الضمان والتأمين، والمدفوعات
w إجراءات أوامر التغيير

استراتيجية العقد:

w قضايا استراتيجية
w اختيار المورد
w منظومة العقد
w العوامل التي تؤثر على االستراتيجية

أساليب واجراءات المناقصات:

w أغراض المؤسسة
w توثيق المناقصات
w ترسية العقد
w االتصاالت واالجتماعات
w تحرير صيغة العقد

اساليب الرقابة واالدارة الفعالة:
w االتصاالت واالجتماعات
w الترتيبات المالية والتوثيق
w األساليب
w السجالت ، ملف العقد
w االجراءات

المراجعة العقود:
w تقييم أعمال مراجعة العقود
w المشاكل الشائعة في التعاقد وعوائق مراجعة العقود

فهم عمليات الكشف في مختلف أنواع العقود:
w فهم عمليات الكشف في العقود
w نتائج مراجعة العقود
w تحديد أهداف واستراتيجية مراجعة العقود

أساليب وأجراءات المناقصات:
w أغراض المؤسسة
w توثيق المناقصات
w ترسية العقد
w االتصاالت واالجتماعات
w تحرير صيغة العقد

الهدف العام:  

يوفر هذا البرنامج مهارات متميزة ومعلومات قيمة تمكن موظفي العقود والمناقصات 
من تطوير كفاءتهم وتحسين فعاليتهم من حيث :

w اعداد وادارة كافة أنواع العقود
w .فهم التسلسل الهرمي لوثائق العقد
w  من كل  ومسؤوليات  دور  فهم  خالل  من  التعاقدية  العالقات  مختلف  بين  التمييز 

األطراف المتعاقدة.
w .صياغة مشروع عقود والمالحق طبقا للمعايير الدولية
w .تطبيق مختلف مواد العقد بصورة المهنية
w .إدارة التغير فى العقود وفقا ألحكام العقد
w .معرفة الوثائق المناسبة للمطالبات
w .التحقيق وتسوية المنازعات وفقا للمتطلبات التعاقدية
w .فهم عملية وإجرءات التحكيم
w تحضير وثائق العطاءات
w عملية تأهيل المقاولين

w عملية طرح العطاءات
w عملية تقييم العطاءات
w خطة العقد
w استراتيجية وتكتيكات التفاوض
w ادارة العقود
w كيفية معالجة اسباب فشل العقود
w فهم ممارسات المقاولين بشأن ايجاد وتطوير المطالبات
w تطوير مهارات تخفيف المطالبات بشكل فعال
w فهم قانون العقود والممارسات المتعلقة بتقديم وتنفيذ مختلف انواع المطالبات
w القدرة على تطوير استراتيجيات لتحليل المطالبات
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تخطيط مراجعة العقود:

w تحديد المادة الواجب مراجعتها

w خطة المراجعة – عرض أولي

w قائمة الفحص الخاصة بوضع برنامج مراجعة العقود

الحوافز والغرامات:

w الحاجة الى الحوافز وأهميتها

w نوع الحوافز والعناية بها

w المشاركة ، التوفير

w المبالغ المحتجرة وضمانات حسن التنفيذ

w المشورة القانونية

ادارة مقاولي الباطن:

w كتابة وتطوير العقود

w تطوير مقاولي الباطن ذوي الكفاءة

w المعاينة

w قضايا ادارية

المطالبات والمنازعات والتفاوض بشأنها:

w لمحة عامة والحاجة الى التفاوض

w التوقيت

w التخطيط واالعداد

w الخطوط االرشادية

w ممارسة التفاوض

اثارة المطالبة:

w أسباب المطالبات

w تعريف المطالبة

w أساليب تفادي المطالبات

w التغيرات تتحول الى مطالبات

w تحديد طبيعة المطالبات

w تصنيف المطالبات

w التفاوض بشأن المطالبات

استراتيجيات التعاقد لتفادي وقوع المطالبات:

w عقود بمبالغ مقطوعة

w عقود تستند الى سعر الوحدة

w تصميم وتحرير العقود

تحديد المخاطر وتفاديها:

w تحليل المخاطر وتوزيعها

w أنواع المخاطر

w أبعاد المخاطر

w المشاكل والتأثيرات

w التنازل عن المخاطر

w تحديد مدى الخطر

w صنع القرار

w ادارة المخاطر

w أساليب تخفيف المخاطر

االلتزام بالجودة في العقود والمنافسات:

w أنظمة الجودة في المناقصات والعقود

w أساليب ضمان الجودة منذ المرة األولى وفي كل مرة

الجوانب القانونية للعقود:

w العقود ملزمة من الناحية القانونية

w متطلباتا لمشروعية

w قضايا قانونية أساسية

اخالقيات التعاقد:

w الحاجة الى الوضوح والعدالة

w نهج موحد لكافة المقاولين

w ردود الفعل

w الخواص الرئيسية لرقابة العقود بطريقة فعالة

w نشر الرسالة الخاصة باعداد المناقصات والعقود

التعامل مع تقنيات المطالبة:

w إنهاء العقد

w آليات حل المنازعات

w أساليب حساب قيم التعويض تكلفة ومده

w خطوات التحكيم



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 

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: 

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

)ورشة عمل متقدمة في تحرير وتنفيذ وإدارة العقود ®( 
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.


