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إدارة العقود: مراقبة األداء
واالمتثال للعقود وتسوية المنازعات ®

مقدمة :

تأتي أهمية هذا الدورة التدريبية لتطبيق أحدث منهجيات وممارسات صياغة العقود، كضرورة ملحة الرتباطه الوثيق بالحقوق وااللتزامات والعقود التي تصاغ يوميا في الحياة 

العملية ، وارتباطه بالنزاعات والدعاوي القضائية التي ترفع في المحاكم واألضرار والخسائر الجمة التي كان باإلمكان تفاديها أو تقليلها للحد األدنى لو أن هذه العقود تم صياغتها 

كما يجب وتم تدقيقها ومراجعتها على الوجه الصحيح .

ان صياغة العقــود ال تقف فقط عند النواحي الشكليـة من ضبط المصطلحات و تدقيق العبارات و مالحظــــة الجوانب اللغوية و تصنيف أحكامها و ترتيبها ، بما يكفل للعقد الدقة 

وحسن الصياغة وكمال التنسيق بل الصياغة تعني مراجعة بنود مشروع العقد .وتشمل اإلجراءات التي تسبقه و جميع ما يعتبر جزءاً منه ، للوقوف علي مدى مطابقتها ألحكام 

القانون ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده ، تحسباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر علي تنفيذ العقد أو على مدى صحته من الوجهة القانونية.

الفئات المستهدفة:

القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات 	

أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية والخاصة 	

العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات االدارية والمؤسسات الخاصة 	

أعضاء ادارات العقود المختلفة المختصون بمتابعة المناقصات وطرحها 	

اعضاء ادارات المشتريات واالحتياجات وادارة الموارد 	

اعضاء لجان تقييم العطاءات والبت في االمناقصات وتحليل العروض 	

المختصون باإلشراف على تنفيذ العقود وطرح المناقصات بإدارات المشروعات 	

المختصون بأمور الدعاوى القضائية والتشريع والقرارات وتنفيذها بالجهات المختلفة 	

مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة 	

أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها 	

المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح 	

مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات المختلفة 	

أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها 	

المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية وفض المنازعات الناشئة عنها 	

القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات األخرى 	

األهداف:

سيتمكن المشارك في نهاية البرنامج من التميز في:

المهارات العملية لمراجعة صياغة العقود من زاوية اختيار االلفاظ والتراكيب والمفردات والمصطلحات وترتيب الفقرات 	

وضع قوالب تصلح للعقود الدولية باستخدام تقنيات مستمدة من االنظمة القانونية المختلفة لتكون صالحة للتعامل بها وفقاً لقوانين مختلف الدول 	

مهارة اختيار االلفاظ المناسبة لتعبير عن المعنى المقصود في العقود الدولية 	

القانوني المهارات األساسية في الصياغة العقدية وتركيب الجمل ومراجعتها 	

اكساب المشاركين مهارة تجنب المنازعات بوضع الصياغات المتميزة 	

الدراسة المستفيضة لالستخدامات المختلفة للصياغات المتعارف عليها ومزايا وعيوب كل لفظ 	

مهارة إعداد عقود ُمحكمة االلفاظ على اختالف أنواعها 	

كيفية تقييم ومراجعة الصياغة النهائية للعقود والكتابات القانونية 	

ممارسة لتطبيقات عملية لكيفية الصياغة 	
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إدارة العقود: مراقبة األداء 
واالمتثال للعقود وتسوية المنازعات ®

المحتويات الرئيسية 

الوحدة األولى:

األسس والضوابط الدولية للعقود )االجتاه للتدويل والتنميط(

الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية المختصة بالعقود الدولية 	
	 UNCITRAL أعمال لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
	 UNIDROIT توصيات المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص اليونيدروا
	 FIDIC قواعد منظمة فيديك
	 )Incoterms ‘90 1990( األعراف الدولية ودور غرفة التجارة الدولية وقواعد االنكوتيرمز

الوحدة الثانية:

النظم التعاقدية التقليدية والمعارصة

األركان والشروط التعاقدية األساسية والشروط الثانوية 	
االتجاه الحديث في استخدام قوالب العقود القياسية 	
	 The Model Contracts نظام العقود النموذجية
	 Contracts of Adhesion عقود االذعان الدولية
الشروط الصريحة والضمنية والضمانات والتعهدات 	

الوحدة الثالثة:

المبادئ األاسسية لصياغة العقود

التخصص في الصياغة القانونية 	
أهداف الصياغة 	
انظمة الكتابة القانونية 	
تنظيم العقد وترابطه وارتباط الشكل بالمضمون 	
سهولة االستخدام وسهولة الفهم 	

الوحدة الرابعة:

بنود اإلخالل وقواعد صياغهتا

االخالل العقدي 	
	 Diligence  االلتزام بتحقيق نتيجة، وااللتزام ببذل العناية
التنفيذ التام والجوهري 	
اتفاقات تعديل المسئولية 	
	 Mitigation خيار الفسخ وقاعدة تخفيف االضرار

الوحدة الخامسة:

ورشة عمل " تنقيح الصياغة العقدية "
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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 :........................)إدارة العقود: مراقبة األداء واالمتثال للعقود وتسوية المنازعات ®( 

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.


