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اتقان الجوانب القانونية
والفنية والتجارية في إدارة العقود ®

المحتويات الرئيسية 

مقدمه:
سيناقش البرنامج التدريبي،  العديد من المحاور أهمها تقييم العقد و عناصر وأدوات 
العامة  البنية  العقود ،وما هي  النموذجية في  العقد والبنود  التقييم، والمقصود بتصميم 
للعقد وأجزاءه، وكيفية صوغ بنود أركان العقد والتزامات األطراف بخالف االلتزام 
بالدفع وأهم البنود النموذجية في العقود والتي منها بنود اإلعفاء من المسئولية والسمات 
المميزة لها، وبند القوة القاهرة وصوغ بند الصعوبات غير المتوقعة وبنود تعويضات 
 ، بنود اإلعفاء  الدولية تجاه  الغير واالتجاهات  التعويض عن مطالبات  االتفاق وبنود 

ومبادئ اليونيدروا، وعقود البيع الدولية طبقا التفاق فيينا، وعقود الفيدك.

وسيتعرض البرنامج أيضا  لمناقشة العقود ومشكالت الصوغ المتعلقة بها، إذ مع تنامي 
دور التجارة الدولية واالستثمارات العابرة للقارات كنتاج طبيعي لعولمة التجارة، وهو 
ما أفرز الكثير من اإلشكاالت والسيما المتعلقة بالعقود التي يكون مردها دائما هو إغفال 
الجانب المتعلق بالصوغ والذي تتحدد به االلتزامات التعاقدية فيما بين أطراف العقد، إذ 
تتم المعامالت والصفقات عن طريق عقود تربط ذوي الشأن وتحدد حقوق والتزامات 
كل طرف خالل مراحل تنفيذ العقد. إذ تعترف جميع القوانين الوطنية والدولية بمبدأ 
القوة الملزمة للعقود »العقد شريعة المتعاقدين« في حدود النظام العام، ولكن غالبا ما 
تنشأ المنازعات بين اإلطراف بسبب قصور وغموض الشروط التعاقدية، ومن الممكن 
وشاملة  دقيقة  بطريقة  العقد  مسألة صوغ  اولينا  اذا  المنازعات  تلك  من  العديد  تجنب 
اهتماما ينبع من أهميتها، ومن هنا تأتى أهمية هذا البرنامج والذي يسعى إلى تدريب 
المشاركين وتوعيتهم بأهم الجوانب الفنية والقانونية الخاصة بصوغ العقود  من خالل 

تصميم العقد والبنود النموذجية في العقود.

اهداف البرنامج :
تمكين موظفي العقود والمناقصات من تطوير كفاءتهم وتحسين فعالتهم 	
إكساب المشاركين مهارات إعداد وترسية المناقصات 	
تزويد المشاركين بالمعرفة وفهم عملية تقييم المناقصات 	
فهم عملية أعداد العقود ووضع الشروط 	
تعريف المشاركين بطرق إعداد وإبرام العقود 	
تعريف المشاركين باألساليب والطرق المؤثرة في مهارات التفاوض 	
والبيئات  	 الثقافات  أجواء  في  النزاعات  وحل  التفاوض  على  مهاراتهم  تنمية 

المختلفة

الفئات المستهدفة :
موظفو العقود والمشتريات والمشروعات 	
والترسيبات  	 والمواصفات  المناقصات  تخطيط  أعمال  في  المشاركون 

والعقود وتقييمها وإعدادها وإدارتها
المعنيون في أي جانب من جوانب اإلعداد والتنفيذ وإدارة العقود 	

المنهجية المستخدمة في تقديم البرنامج التدريبي:
مساعدة  	 إلى  تهدف  التي  والجماعية  الفردية  التمارين  استخدام  على  تعتمد 

المشاركين على تعلم جميع األنشطة الرئيسية إلدارة العقود ، كما يستخدم المشاركون 
عدد من دراسات الحالة والعروض التقديمية ولعب األدوار تليها مناقشات عامة ، 

كما تتضمن هذه الدورة أيضا اختبارات تقييمية في اليوم األول واألخير.
تدريب نظري وعملي على ادارة العقود 	
ورش العمل والمناقشات الجماعية 	
الحاالت العملية ودراسات الحالة 	
التدريب باألداء وأنشطة لعب األدوار 	

الوحدة األولى :
عمليات التعاقد

أنواع عقود اإلدارة ومعايير تمييزها 	
وسائل االدارة في التعاقد 	
	 Solicitation Process إختيار المتعاقد األنسب
آثار عقود اإلدارة 	
الشروط االستثنائية غير المألوفة وحقوق االمتياز 	

الوحدة الثانية : 
قواعد اإلعداد للمناقصات

المبادئ الحاكمة للمناقصات 	
االعداد للمناقصات 	
مستندات الطرح ، واإلعالن والدعوة 	
ضوابط كراسات الشروط والمواصفات 	
ضوابط تقديم العطاءات 	

الوحدة الثالثة : 
إدارة المناقصة

التأمينات/ الضمانات/ الكفاالت 	
لجان المناقصات وقواعد تشكيلها 	
فحص وتحليل وتقييم العروض 	
االستبعاد والترسية 	
التفاوض واالتصال بالمتناقصين 	
المشكالت العملية في ادارة المناقصات 	

الوحدة الرابعة : 
إدارة العقود والمنازعات الناشئة عن االخالل العقدي

	 Lump Sum, Unit Price إدارة العقود المبنية على اسس الثمن
	 Cost Plus, Target Cost إدارة العقود المبنية على اساس التكلفة المباشرة
مسئولية المتعاقد عن األخطاء الشخصية العمدية وغير العمدية 	
كيفية تقدير الضرر )المادي، والمحتمل، والمحقق الوقوع( 	
اتفاقات تعديل المسئولية العقدية 	

الوحدة الخامسة : 
تنفيذ وسري عقود المقاوالت والتوريد احلكومية

ضمانات تعاقدات االدارة 	
امتيازات اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها 	
التزامات االدارة التعاقدية 	
حقوق المتعاقد مع االدارة والتزاماته 	
قواعد إسناد التعاقد واستخدام طرف ثالث للتعاقد 	
التعاقد من الباطن 	
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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 :........................)اتقان الجوانب القانونية والفنية والتجارية في إدارة العقود ®( 

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

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

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

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

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: 

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.


