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EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

تهدف هذه الدورة التدريبية " افضل ممارسات إدارة العقود لغير المختصين بها " في مجال إدارة العقود إلى تمكين المهنيين والمديرين ذوي الخلفية غير القانونية أو العقود من فهم 

أفضل للعمليات والمسائل التي ينطوي عليها التعاقد، وبالتالي تحسين مهاراتهم اإلدارية الشاملة. تعتمد كل مؤسسة على العقود لحماية مصالح الشركة وإدارة المخاطر بشكل فعال. 

من الضروري أن يفهم كل شخص في المنظمة القضايا والعمليات التي ينطوي عليها سيناريو التعاقد. وتزويد المشاركين فيها بالمعرفة والمفاهيم والمهارات التي يحتاجونها لتأدية 

األنشطة والمهام المتعلقة بإدارة العمليات التعاقدية، حيث تتناول الدورة المفاهيم التعاقدية األساسية واألنواع المختلفة للعقود. يتعلّم المشاركون في هذه الدورة التفاعلية التقنيات 

واألدوات األساسية المستخدمة في تحليل العطاءات المقدمة بما في ذلك الفحص األولي والتقييم الفني والتقييم التجاري. 

 أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتحديد العناصر والمراحل األساسية للتعاقد

	wوصف المفاهيم القانونية الضرورية في التعاقد التي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على العالقة التعاقدية بين الطرفين

	wوصف األنواع المختلفة من العقود وكذلك أنواع مختلفة من العالقات بين األطراف

	wوضع قائمة بالخطوات الرئيسة الالزمة إلعداد العقد مع فهم كامل لجميع الوثائق الالزمة إلعداد طلب العرض

	wوصف جميع األنشطة الالزمة إلدارة العقد بعد منحه بما في ذلك التعامل مع التباينات والمطالبات

	w التعرف على هيكل العقود والغرض منها 

	w إظهار كيف يمكن استخدام الهياكل المختلفة للعقود في حاالت مختلفة 

	w تحسين قدرة المديرين على التواصل مع موظفي العقود 

	w توضيح بعض الجوانب القانونية الموجودة ضمن شروط العقد شائعة االستخدام 

	wإنشاء ومراقبة المفاوضات بشأن العقود وإدارتها 

منهجية التدريب:

تقوم منهجية التدريب لدينا في هذه الدورة التدريبية ، على أسس المشاركة والتفاعل والممارسة العملية لمساعدة المشاركين على ترسيخ وتوكيد معارفهم ومهاراتهم التي يكتسبونها 

خالل فترة البرنامج ، مما يساعد على تعزيز عملية التدريب من خالل الخبرة المباشرة. ونستخدم مجموعة تقنيات ووسائل تدريبية متنوعة ومنها:

	w.المحاكاة: استعراض سيناريوهات شبيهة لحاالت عملية لتحسين مستوى الوعي في مجال العمل وتطوير المهارات والجدارات

	w.ب تمثيل األدوار: القيام بتأدية أدوار لحاالت معينة ضمن مجموعات وتحت إشراف وتوجيه المدرِّ

	w.مة لجلسات التدريب العروض المرئية: وسائل مرئية مدعِّ

	w.األلعاب واألنشطة التدريبية: استخدام وسائل وألعاب متنوعة تعزز آلية التدريب وتكسبها المتعة والحماسة

	w حلقات النقاش: استخدام طريقة التواصل التفاعلية ما بين الُمحاضر والمشاركين لزيادة فرص المشاركة والتعلّم. فالنقاش فيما بين المتدربين وبين المدّرب يعزز ويدعم

عملية التدريب، كما وأن استجابة للمشاركين خالل التدريب تساعد المدّرب في تحديد ما إذا تمت عملية التدريب على النحو المرجو. كذلك فإن النقاش يمنح المشارك إمكانية 

المشاركة بفاعلية خالل التدريب، األمر الذي يساعد على ترسيخ المعلومات واستخدامها الحقاً.

	w دراسة الحاالت العملية: وهي وسيلة مهمة في الدورة  ويتم خاللها دراسة ومراجعة المواد المقدمة سواء بصورة فردية أو جماعية لفهم فحوى الموضوع ومن ثم عرض

النتائج للمتدربين اآلخرين.

الفئات المستهدفة:

جميع المهنيين غير المتخصصين في إدارة العقود والمسؤولين عن عمليات إدارة العقود ومن ضمنهم المهنيون الذين يعملون في المجاالت الفنية أو اإلدارية ممن يرغبون في تعلّم 

المزيد حول عناصر ومفاهيم وأنواع وعمليات التعاقد.
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افضل ممارسات إدارة العقود لغير المختصين بها ®

المحتويات الرئيسية 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

نظرة عامة عىل العقود:

	w"عناصر "العقد
	wإدارة العقود
	wالمصطلحات القانونية المستخدمة في العقود
	wنطاق العمل
	wاألحكام والشروط
	wمراحل التعاقد

المفاهيم المهمة يف إدارة العقود:

	wالتمثيل والضمانات
	wالتعّهدات
	wالحقوق والشروط
	wالقانون السائد
	wالسرية
	wملكية العقد
	wالتعاقد من الباطن
	wالتعويضات
	wالظروف القاهرة
	wشروط الدفع
	wخرق العقد
	wإنهاء العقد
	wاألضرار المقررة
	wاتفاقية مستوى الخدمة

عمليات التعاقد احلكومية و"الشبه حكومية":

	wأنواع عقود اإلدارة ومعايير تمييزها
	wوسائل االدارة في التعاقد
	wSolicitation Process إختيار المتعاقد األنسب
	wآثار عقود اإلدارة
	wالشروط االستثنائية غير المألوفة وحقوق االمتياز

دراسة النظم التعاقدية التقليدية والمعارصة:

	wاألركان والشروط التعاقدية األساسية والشروط الثانوية
	w االتجاه الحديث في استخدام قوالب العقود القياسية
	wThe Model Contracts نظام العقود النموذجية
	wContracts of Adhesion عقود االذعان الدولية
	wالشروط الصريحة والضمنية والضمانات والتعهدات

أنواع االتفاقيات التعاقدية:

	w:أنواع العقود
	w)عقود األسعار الثابتة )مبلغ مقطوع
	w)عقود التكاليف المستردة )التكاليف الزائدة
	wعقود الوقت والمواد
	wجدول الكميات
	wخطاب النوايا
	wمذكرة التفاهم
	wاألشكال الخاصة من التعاقد
	wالتعاقدات الدولية
	wIncoterms شروط التجارة الدولية

أوامر التغيري والمطالبات العقدية:

	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

المخاطر واالحنرافات التعاقدية والتعامل معها:

	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



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

التــاريــخ :........................)افضل ممارسات إدارة العقود لغير المختصين بها ®( 

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.


