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مقدمة:
 ستوفر دورة "  إدارة العقود ومراقبة الجودة "  هذه تعليما / تدريبا شامال للمشاركين للحصول على أفضل الممارسات في التعامل مع تنفيذ العقود والمدفوعات وتقييم االختالفات 

وإدارة المطالبات وتسوية المنازعات وإغالق المشروع.  الدورة ستزود المشاركين بالمعرفة والمهارات األساسية الالزمة لتطوير وتصميم العقود وفهم الخطوات المتعلقة بتحديد 

االحتياجات التعاقدية وصياغة البنود األساسية المتعلقة بذلك بما فيها التخطيط واختيار نوع العقد الصحيح الذي يخدم المشروع بالشكل المناسب ويحقق مصلحة المؤسسة بثقة 

كاملة. كما سوف يكتسب المشارك المهارات الالزمة لتحديد الجوانب واالحتياجات القانونية والفنية والتجارية باإلضافة للقدرة على الصياغة الصحيحة للبنود التعاقدية التي تضمن 

تحقيق األهداف وإنجاز المشاريع ضمن اإلطار الزمني المحدد وبالجودة المطلوبة وضمن سقف الميزانيات المرصودة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحديد األنشطة والخطوات الرئيسية إلدارة العقود 	

فهم السياق القانوني والفني للعقود وعملية بناء العقد 	

 المواصفات والمعايير وأشكال العقود المعمول بها 	

 األنشطة المهمة لضمان الجودة 	

تخطيط وبناء نطاق العمل 	

فهم مبدأ توزيع المخاطر بين أطراف العقد 	

تصنيف العقود وأنواعها حسب طبيعة التعاقد ونوع الشراء 	

اختيار مزود الخدمة المناسب حسب أسس تحديد المؤهالت 	

تحسين مهارات التفاوض وفهم الطرق والتقنيات وتوجهات التفاوض 	

فهم بنود المطالبة بالتعويضات وفسخ العقد 	

تعميق الفهم لمبادئ ومتطلبات النزاهة والمهنية في صياغة العقود 	

الفئات المستهدفة:
جميع الموظفين المسؤولين عن إعداد وكتابة نطاق األعمال والتفاوض حول البنود التعاقدية من فئة اإلدارة المتوسطة، ومسؤولي المشتريات والمسؤولين الماليين ومدراء المشاريع.

اسلوب التعلم:

يعتمد هذا الربناجم التدرييب عىل أسلوب الماشركة والتفاعلية كما ييل:

سيتم استخدام شرائح عرض من قبل المدرب لشرح األسس والمبادئ وإعطاء التوجيهات. 	

عند االنتهاء من شرح كل موضوع من المواضيع، سيتم عمل نقاش تفاعلي بهدف ربط األفكار والمفاهيم مع الحياة العملية من خالل تحليل حاالت دراسية وأمثلة  	

وتمرينات عملية تطرح من قبل المدرب والمشاركين.

سيتم العمل على تمارين لصياغة بنود تعاقدية لجوانب معينة من العقود لضمان الفهم الصحيح والقدرة على التطبيق العملي لألفكار والمفاهيم المعروضة باإلضافة الى  	

تمرين عملي حول المفاوضات.

سيتم عرض نماذج قياسية لبعض أنواع العقود. 	

سيتم مناقشة وتحليل مجموعة من الممارسات الصحيحة والتعرف على بعض الممارسات الخاطئة في عملية تصميم وصياغة العقود. 	
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المحتويات الرئيسية 

مفهوم العقود:

ما هو العقد 	

عناصر العقود الرئيسية 	

التعاقد الشفهي والعقود المكتوبة 	

القانون السائد الذي يحكم العقد 	

اطراف العقد، توزيع المخاطر التعاقدية:

مفاهيم توزيع المخاطر بين أطراف العقد 	

أسس تحديد المقاول/مزود الخدمة/المورد 	

االلتزامات التعاقدية لألطراف 	

عنارص العقد:

القانونية، الفنية، اإلدارية 	

ورشة عمل : عرض وتحليل عينة نماذج قياسية للعقد 	

أنواع وتصنيف العقود:

حسب طريقة التسعير: 	

	 Fixed Price Contract - العقود ذات األسعار الثابتة

	 Price – Adjustment Contract العقود ذات األسعار القابلة للتعديل

	 Cost Plus Contract عقود التكلفة المضافة

	 Bills of quantity contract عقود جداول الكميات 

	 Schedule of rates contract عقود جداول الفئات السعرية

حسب طريقة التعاقد: 	

	 Competitive contract العقود التنافسية

	 Negotiated contract عقود التفاوض

أخرى: 	

	 Turnkey contract عقود تسليم مفتاح

	 Series contract العقود المتتالية

	 Frame contracts عقود اتفاقيات اإلطار

تحديد االحتياجات التعاقدية القانونية والفنية والتجارية والمالية 	

إيجابيات وسلبيات استخدام الشروط التعاقدية القياسية 	

نطاق العمل، األسعار، بنود الدفعات 	

قواعد تفسري البنود التعاقدية إضاءات عىل بنود تعاقدية رئيسية:

عقود األشغال – الفيديك 	

المصطلحات التجارية عقود التوريد العالمية لتحديد السعر وتوزيع المخاطر 	

عقود الخدمات االستشارية  	

الشروط التعاقدية الخاصة 	

التأمينات والكفاالت 	

ورشة عمل : سيتم خالل هذا اليوم العمل بمجموعات لصياغة بنود مرجعية  	

بسيطة وعرضها من قبل كل مجموعة ومناقشتها الستخالص العبر

المفاوضات:

مبادئ مفاوضات العقود واستراتيجيات التفاوض 	

مفهوم البديل األفضل لالتفاق من خالل المفاوضات  	

المفاوضات المربحة للطرفين 	

إضاءات حول تعديل العقود وفسخها:

الحاجة لتعديل العقد 	

البنود التعاقدية ذات العالقة 	

فسخ العقد 	

ورشة عمل : مفاوضات بين المجموعات حول بعض الشروط التعاقدية 	

مفهوم المنازعات يف العقود:

البنود التعاقدية المتعلقة بالمنازعات وتسوية المنازعات 	

الحاالت التي تقتضي حق األطراف بطلب التعويضات 	

الشروط المتعلقة بالتحكيم وتوضيح ماهيته واإلجراءات الخاصة به 	

النزاهة وأخالقيات صياغة العقود، تجنب ممارسات الفساد واالحتيال 	

ورشة عمل : صياغة بند تحكيم ليتم إدراجه ضمن العقد 	
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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

) إدارة العقود ومراقبة الجودة (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


