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المحتويات األساسية:

اإلعداد للتعاقد وإدارة عقود التوريد:

	wقواعد التوريد الحكومي والتجاري

	wإلتزامات المورد

	wإلتزامات جهة االدارة

	wمعايير اختيار المصدر المناسب للتوريد

	w)التعاقد على التوريد )الشراء المباشر والمناقصات والممارسات

إدارة عقود المرشوعات:

	wخصائص وأركان عقود المشروعات

	wأنواع عقود المقاوالت والمشروعات

	wأساليب التعامل مع التغييرات والمطالبات في االنواع المختلفة

	wانواع الشروط التعاقدية العامة والخاصة

	wانواع المواصفات وطرق التوصيف

خماطر اإلخالل بااللزتامات والمسئولية التعاقدية  

:Contractual liability

	w االلتزام بتحقيق نتيجة

	wDiligence االلتزام ببذل العناية

	wشروط المسئولية عن فعل الغير، والمسئولية عن االشياء

	wbreach Contractual االخالل العقدي

	wAmendment liability agreements اتفاقات تعديل المسئولية

حقوق والزتامات االدارة مرحلة التنفيذ:

	wالتهديد المالي واالداري للمتعاقد المخل

	wحق الرقابة والتوجيه

	wحق تعديل العقد باالرادة المنفردة

	wحق توقيع الجزاءات

	wحق انهاء العقد باالرادة المنفردة

حقوق واالتزامات المتعاقدين مع االدارة يف مرحلة التنفيذ:

	wحق اقتضاء المقابل المالي

	wحق اعادة التوازن المالي للتعاقد

	wحاالت الظروف الطارئة

	wتعديل العقد من جهة االدارة وضوابط التعديل

	wحاالت الصعوبات المادية غير المتوقعة

إدارة المطالبات وأوامر التغيري التعاقدية:

	w Discrepancies  االختالفات في المستندات التعاقدية

	w Modifications  تطوير وتعديل بمخططات بالمشروع

	wExtension طلب زيادة او امتدادات بالمشروع

	wDeletion أو إلغائها ،Replace  استبدال بنود

	wمطالبات رب العمل ضد المهندس

	wمطالبات المقاول ضد رب العمل

	wالمطالبات الناشئة عن الظروف الطبيعية المناوئة
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مقدمة:
تلعب ادارة العقود دورا حيويا في المنشآت المختلفة ألنها تتداخل مع العديد من اإلدارات األخرى في مختلف المراحل بدءا من مرحلة المناقصة فيما ما قبل الترسية وحتى إغالق 
المشروع، ويجب عليها تسليط الضوء على أي مخاطر بالشروط واألحكام التى قد تؤثر على تكلفة، كما تقوم ادارة العقود بتحضير مستندات الطرح في المناقصات، في الشراء 
المباشر تقوم ايضاً باستالم العروض وتقييمها فنيا وماليا بالتعاون مع الجهه الفنية، كذلك في مرحلة ما بعد الترسية في احوال المناقصات تقوم ادارة العقود بالتعاون مع االدارات 
المختصة فى تحديد األعمال التى سوف تقوم الشركة بتنفيذها ذاتيا واألعمال اللتى تتطلب مقاولين من الباطن فضاًل عن أدوارها في مرحلة التنفيذ وإدارة العقد حيث تكون مسئولة 
عن ادارة العقد الرئيسي و عقود مقاولى الباطن، وهنا تظهر أهمية برنامج مدير العقود االحترافي المعتمد )CPCM( الذي صممته يوروماتيك ليتمكن المشاركون بالبرنامج من 

التميز في هذا المجال.

المنهجية:
يقوم هذا البرنامج على منهج موضوعي في تناول موضوع مبادئ وقواعد وإجراءات إدارة العقود المختلفة سواء التوريد أو المقاوالت والمشروعات، ومن ثم يأتي دور التدريب 

العملي على موضوع البرنامج لتتحقق االستفادة القصوى للمشاركين من البرنامج.

الفئات المستهدفة:
	wالقانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات
	wمدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة
	wأعضاء ادارات العقود المختلفة المختصون بمتابعة المناقصات وطرحها
	wاعضاء ادارات المشتريات واالحتياجات وادارة الموارد
	wأعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية والخاصة
	wاعضاء لجان تقييم العطاءات والبت في االمناقصات وتحليل العروض
	wالمختصون باإلشراف على تنفيذ العقود وطرح المناقصات بإدارات المشروعات
	wالمختصون بأمور الدعاوى القضائية والتشريع والقرارات وتنفيذها بالجهات المختلفة
	wأعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها
	wالمستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح
	wالعاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات االدارية والمؤسسات الخاصة
	wأعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها

األهداف:
سيتمكن الماشرك يف هناية الربناجم من اكتاسب:

	wالمعرفة ودراسة االنظمة التعاقدية ومبادئ التعاقد وإدارة العقد
	wقواعد إدارة عقود التوريد
	wمعايير اختيار مصدر التوريد المناسب
	wانواع عقود المشروعات ووسائل إدارة كل نوع
	w أنواع الشروط التعاقدية المتعلقة بالتنفيذ في عقود المشروعات
	wأنواع المواصفات المختلفة في عقود التوريد والمشروعات واساليب التوصيف
	wمخاطر االخالل بشروط التنفيذ والتعامل القانوني معها
	wحقوق الجهات اإلدارية والتزاماتها القانونية واالجرائية
	wالتزامات المتعاقد مع الجهات االدارية
	wالمهارات القانونية لمواجهة خاالت الظروف الطارئة والتعامل مع الصعوبات غير المتوقعة
	w مهارات وإجراءات آوامر التغيير والمطالبات وتسويتها



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

 )® )CPCM( التــاريــخ :........................)مدير العقود االحترافي المعتمد

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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

	wيوروماتيك 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.


