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مقدمة:

يتمثل الهدف العام من هذه الدورة في تزويد المشاركين بالمعرفة والمفاهيم والمهارات واألدوات الالزمة إلدارة العقود. يقوم المشاركون في هذه الدورة التفاعلية بتعلم جميع 
العمليات واألنشطة الالزمة لتطبيق االلتزامات التعاقدية ، كما سيتم تناول أفضل الممارسات إلدارة العقود . وتزود هذه الدورة التدريبية المشاركين بالمعرفة والمهارات المطلوبة 
لتولّي جميع مهام المراحل السابقة لكتابة العقود ، وتغطي األنواع المختلفة للعقود واألساليب المختلفة لكتابتها  ، ومن ضمنها: تقديم العطاءات والعروض التنافسية واالستعانة 
بالمصادر الخارجية. يكتسب المشاركون في هذه الدورة التفاعلية المعرفة بجميع العمليات واألنشطة المتعلقة بالمرحلة التحضيرية للعقود واستخدامها كعناصر داعمة لصياغة 

عقود فعالة ومتكاملة. 

األهداف:

االلمام باالتجاه الحالي للعقود النموذجية والمفاهيم المتعلقة بالعقود 	
الدراسة المتعمقة للعقود وفهم العملية العملية التعاقدية ككل. 	
الدراسة المستفيضة لكيفية تحليل العقد بالشكل االمثل 	
إكساب المشارك مهارات التعرف على ماهية الشروط والبنود العقدية 	
دراسة بعض تقنيات ومفاهيم التكوين النموذجي للعقود بشكل عام. 	
مهارات اإلشراف على صياغة العقود ومعرفة إلتزامات وحقوق المتعاقدين 	
مهارات مراجعة العقود عن طريق اتباع خطوات محددة وكيفية تقييم الصياغة النهائية لها 	
التدريب على رصد أنواع بنود العقد والمشكالت التي قد تثيرهاا 	
التدريب بشكل عملي على صياغة العقود وبنودها 	

الوحدة االولى:
فهم العملية التعاقدية

الفرق بين العقد واالتفاق 	
توازن القوى االقتصادية للعقد 	
تعارض المصالح 	
مخالفة العقد او احد بنوده للقواعد القانونية 	
االتجاه لتدويل العقود 	

الوحدة الثانية:
شروط العقد وأنواعها

مضمون العقد وشروطه 	
الشروط الصريحة والشروط الضمنية 	
الشروط األساسية والثانوية 	
تخلف أحد أركان العقد 	
فقدان العقد للشروط االساسية 	

الوحدة الثالثة:
الصياغة القانونية

الصياغة القانونية والعقدية 	
الكتابة القانونية 	
مبادئ الصياغة 	
قواعد التصنيف والترتيب 	
القوالب الجاهزة 	

الوحدة الرابعة:
الصياغة العقدية

ديباجة العقد 	
مضمون العقد 	
تعريف المصطلحات 	
المالحق والمرفقات 	
أحكام التوقيع 	

الوحدة الخامسة:
توصيات مراجعة العقد

الحذر فى تلقي صياغة من الطرف اآلخر 	
عدم استخدام نماذج العقود السابقة بطريقة تلقائية 	
مراعاة المعنى الدقيق الذى يحقق الهدف 	
تحديد اللغة الرسمية للعقد 	
االحتياط الحتماالت المستقبل 	



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 :........................)استراتيجيات إعداد وإدارة العقود والممارسات القانونية في المناقصات ®( 

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.


