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مقدمة:
تعددت أشكال عقود الهندسية واإلنشائية )عقود المقاولة( وصورها في العصر الحاضر، 
الحيوية  المرافق  من  كثير  بإنشاء  الحكومي  الصعيد  على  سواء  عليها  اإلقبال  وكثر 
والتعمير،  اإلنشاء  في  الخاص  الصعيد  على  أم  والمدارس،  والمستشفيات  كالمصانع 
ويزداد حجم المقاوالت كل عام في مختلف الدول، مما أوجب تنظيم عقد المقاولة في 
القوانين المدنية المعاصرة، فضاًل عن دور المنظمات الدولية في ايجاد صياغات لتلك 
الهندسية  العقود  من  وغيرهما   BOT عقود  وأنظمة   FIDIC الفيديك  كعقود  العقود 
التطبيقية  المهارات  يوروماتيك  مشاركي  إكساب  على  التدريبي  البرنامج  هذا  ويقوم 

لتنفيذ واعداد تلك العقود.

المنهجية:
ينصب هذا البرنامج بشكل أساسي على تنفيذ وإدارة عقود المقاوالت بأنواعها المختلفة 
خاصة "فيديك" و"بوت"، ومعرفة حقوق والتزامات أطرافها وكيفية فض المنازعات 
الناشئة عنها، لذا اعتمد هذا البرنامج على المنهج التأصيلي في دراسة القواعد للوصول 

بالمشاركين لالستفادة القصوى من تقسيم الموضوع.

الفئات المستهدفة:
	w.اعضاء ادارات العقود والمشروعات
	w.المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية
	w المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية وفض المنازعات

الناشئة عنها.
	w.مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة
	w.مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات المختلفة
	w.أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها

	w القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات
األخرى.

	w.المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح
	w.القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات
	wالقائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة
	w.أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها

األهداف:
سيتمكن الماشرك يف هناية الربناجم من التمزي يف:

	w االلمام باالحكام العامة للعقود الهندسية باالضافة إلى حقوق والتزامات كل من
يتعلق العقد بهم

	w.الدراسة المتعمقة لالنواع المختلفة لعقود الهندسة واإلنشاءات
	wإكساب المشارك مهارات إدارة عقود المقاوالت
	wمهارات اإلشراف على تنفيذ العقود الهندسية واالنشائية
	w.الدراسة المستفيضة الجراءات تسوية المنازعات بعقود المقاوالت
	w التعرف على االختالفات التي قد تحدث في العقد بناء على أوامر التغيير

والتعديالت من االطراف
	wإدارة العقود تجنباً للمخاطر والمسئولية عن االخطاء وكيفية تأمينها
	wالدراسة المتعمقة إلجراءات التسوية الودية قبل الشروع في التقاضي
	w دراسة وسائل الفصل في المنازعات وحل الخالفات التي قد تنشأعن تنفيذ العقد

او تفسيره أو تنفيذه

:FIDIC العقود الهندسية واإلناشئية وعقود منظمة

	wتعريف العقود الهندسية واالنشائية

	wParticular Conditions الشروط الخاصة

	wGeneral Conditions الشروط العامة

	wخصائص عقود المقاوالت

	wأنواع عقود المقاوالت

	wمقدمة عن منظمة فيديك وعقودها

المعايري الدولية لتصنيف عقود المقاوالت:

	wالمواصفات العامة والخاصة

	wUnit Price& Lump Sum | عقود الثمن

	wCost Plus& Target Cost | عقود التكلفة

	wProject Management | عقود إدارة المشروعات

	wConsultation | عقود تقديم المشورة

	wBOT طائفة عقود البوت

:"General Provisions" األحكام العامة لعقد فيديك
	wحقوق وإلتزامات الجهة اإلدارية
	wالجزاءات التي يمكن لجهة اإلدارة تطبيقها على المقاول المخل بإلتزاماته
	wThe Engineer وضع المهندس االستشاري بالعقد
	wContractor’s General Obligations اإللتزامات العامة للمقاول
	wNominated Subcontractor  المقاولون الفرعيون المسمون

المطالبات والتغريات يف العقود الهندسية:
	wVariations & Adjustments  التغييرات والتعديالت
	wContract Price & Payments  قيمة العقد والدفعات
	wTermination by Employer .انهاء العقد من قبل صاحب العمل
	w Suspension & Termination  تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول

by Contractors
	wClaims التعامل مع المطالبات

التحكيم وفض منازعات عقود فيديك:
	wDB النص على مجلس فض المنازعات بالعقد
	wForce Majeure القوة القاهرة
	wالتسوية الودية
	wودور المهندس االستشاري Disputes المنازعات
	wArbitration التحكيم



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:

	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: 

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

 )® FIDIC Contracts الممارسات المتقدمة في إدارة عقود الفيديك(
مهارات التميز يف  إدارة عقود الفيديك وما يتعلق بتنفيذها واالرشاف عليها

التــاريــخ :........................

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.


