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مقدمة:
اعداد العقد ومراجعته من أدق وأخطر المراحل فى حياة العقد بصفة عامة حيث يتوقف على تلك العملية الحياة المستقبلية له من حيث تحديد حقوق والتزامات الطرفين ومدي إمكانية 
القضاء على العقبات العملية والقانونية بل والمالية التى تواجه مرحلة التنفيذ القادمة. وتؤثر فترة االعداد والصياغة ليس فقط في تنفيذ العقد بل وتبعاته واآلثار التي قد تترتب عليه، 
حتى بعد نهايته، فقد يفسخ العقد ومع ذلك يظل من حق احد االطراف التعويض عما اصابه من المتعاقد االخر من ضرر جراء اعداد العقد بصورة لم تراعى فيها امور عديده، 
مثل توقع المخاطر المالية والقانونية الناشئة عن العقد اثناء اعداده او اثناء تنفيذه، وكيفية الحد منها والتعويض عنها في حال تحققها، وهذا البرنامج التدريبي األخصائي المعتمد في 

إعداد وإدارة العقود تقدمه شركة يوروماتيك لمشاركيها ليكونوا اخصائيي عقود مميزين في مجال إعداد وإدارة العقود.

المنهجية:
لدراسة  كمنهجية  البرنامج  هذا  عليه  يقوم  ما  وهو  البحث  على موضوع  جميعاً  وتطبيقها  الجزئية   للقواعد  وتحليلها وصواًل  الكلية  القواعد  دراسة  على  التحليلي  المنهج  يعتمد 

الموضوع، مع التطبيق العملي على موضوع البرنامج للتحقق االستفادة المرجوة منه.

الفئات المستهدفة:
القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات 	
العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات االدارية والمؤسسات الخاصة والتجارية 	
المختصون بوزارات الشئون القانونية 	
القائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة 	
اعضاء ادارات المشتريات واالحتياجات وادارة الموارد 	
المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح 	
المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية 	
مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة 	
القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات األخرى 	
القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات 	
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها 	

األهداف:
سيتمكن الماشرك يف هناية الربناجم من التمزي يف:

تنمية مهارات المشاركين على صياغة وإعداد نماذج ومراجعة العقود التجارية ومراقبة سالمة تنفيذها 	
االلمام بالمفهوم العام للتحكيم والعقود ومميزاتها و مخرجاتها 	
معرفة االمور التي يمكن ربطها في مجال التحكيم و العقود واهميتها 	
تطوير مهارات ومفاهيم صياغة وادارة العقود والتزامات اطراف التعاقد 	
تطوير مفاهيم ذات عالقة بالنزاعات في العقود 	
فتح افاق عمل واسعة ومميزة وفق طبيعة التخصص سواء قانونية او تجارية مالية او هندسية 	
التدريب بشكل عملي على التعامل مع كافة انواع المخاطر غير المالية للعقود 	
إكساب المشاركين المهارات العملية – سواء الفنية أو القانونية – لصياغة العقود والمستندات المتعلقة بها 	
إكساب المشاركين مهارة اختيار االلفاظ المناسبة بمكانها المالئم للتعبير عن المعنى المقصود، فضاًل عن التركيب الكلي للوثيقة. 	
تحقيق واكساب المشارك المهارات األساسية في الصياغة القانونية وتركيب الجمل. 	
كيفية تقييم ومراجعة الصياغة النهائية للعقود ووثائقها. 	
ممارسة لتطبيقات وورش عمل عملية لكيفية الكتابة القانونية للعقود ومراجعتها  	
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المحتويات الرئيسية 

األسس القانونية للتعاقد:

	 Offer and acceptance قواعد العرض والقبول

	 Consideration المقابل في العقود

	 Form of agreement شكل العقد

	 Rights of third parties حقوق الغير بالعقد

	 Performance of contractآداء التزامات العقد

رشوط التنفيذ وااللزتامات التعاقدية:

امتيازات اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها 	

التزامات االدارة وحقوق المتعاقد معها 	

التزامات المتعاقد مع اإلدارة 	

	 Sub-contracting قواعد التعاقد من الباطن

	 Nominated Sub-contractors اسلوب تعاقد

قواعد تنازل المتعاقد عن العقد 	

 Contractual بنود اإلخالل بااللزتامات والمسئولية التعاقدية

:liability

االلتزام بتحقيق نتيجة 	

	 Diligence االلتزام ببذل العناية

شروط المسئولية عن فعل الغير، والمسئولية عن االشياء 	

	 breach Contractual االخالل العقدي

	 Amendment liability agreements اتفاقات تعديل المسئولية

اإلعداد للتعاقد واختيار المتعاقد:

اختيار مصدر التوريد المناسب 	

معايير اختيار المصدر المناسب 	

كيفية الحصول على معلومات عن المتعاقد مع االدارة 	

معايير تقييم مصدر التوريد المناسب 	

الشراء والتعاقد المباشر والمناقصات والمزايدات 	

إدارة التفاوض العقدي:

مفاهيم قد تختلط بالتفاوض: )االتفاق االطاري، الوعد بالتعاقد، العقود  	
المبدئية(

عناصر التفاوض الناجح على العقود 	

التخطيط للتفاوض 	

مهارات التفاوض الفعال 	

نماذج عملية للمسلك الخاطئ للتفاوض 	
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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 :........................)األخصائي المعتمد في إعداد وإدارة العقود ®( 

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.


