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المقدمة:

من  العقود"  وابرام  العروض  وإعداد  التفاوض  مهارات   " التدريبي  البرنامج  هذا 

ألعمال  والعملية  العلمية  باألساليب  المشاركين  مهارات  صقل  الى  يوروماتيك  قبل 

فى  مهاراتهم  وتنمية  وتحليلها  العقود  إعداد  بأصول  وتزويدهم  والمفاوضة  التفاوض 

إدارتها ومواجهة المشكالت المترتبة على عمليات التعاقد والتفاوض الفعال في إدارة 

الشروط  أهم  ومقارنة  العام  والقانون  المدني  القانون  في  العقود  قانون  العقود  وفهم 

التعاقدية، تعزيزمهارات المشاركين في تصميم العقود بصورة أكثر كفاءة وفاعلية من 

العقد  إدارة  العقود ووضع خطة  المخاطر،  إدارة  والتسعير وتوزيع  التوصيف  حيث 

التعويض  ومطالبات  الصراع  وإدارة  الزمنية  والجداول  والتكاليف  األداء  ومراقبة 

وموجهات إنهاء العقود.

أهداف البرنامج:
w . تمكين موظفي العقود والمناقصات من تطوير كفاءتهم وتحسين فعالتهم
w .إكساب المشاركين مهارات إعداد وترسية المناقصات
w .تزويد المشاركين بالمعرفة وفهم عملية تقييم المناقصات
w . فهم عملية أعداد العقود ووضع الشروط
w .تعريف المشاركين بطرق إعداد وإبرام العقود
w .تعريف المشاركين باألساليب والطرق المؤثرة في مهارات التفاوض
w .تنمية مهاراتهم على التفاوض وحل النزاعات في أجواء الثقافات والبيئات المختلفة
w  أسلحة واستخدام  للتفاوض  النفسية  الجوانب  على  التعرف  في  مهاراتهم  زيادة 

التفاوض

الفئات المستهدفة :
w .موظفو العقود والمشتريات والمشروعات
w . موظفو األعمال الهندسية والتشغيلية والصيانة
w  والعقود والترسيات  والمواصفات  المناقصات  تخطيط  أعمال  في  المشاركون 

وتقييمها وإعدادها وإدارتها.
w المعنيون في أي جانب من جوانب اإلعداد والتنفيذ وإدارة العقود

االحكام العامة للعقود

w تعريف العقود
w أنواع العقود

االحكام العامة للعقود اإلدارية

w مفهوم العقود اإلدارية
w معيار تمييز العقد اإلداري
w صور العقود اإلدارية
w آثار العقود اإلدارية

وسائل اختيار المتعاقد مع جهة اإلدارة

w الوسائل المختلفة الختيار المتعاقد
w األحكام العامة للمناقصات
w أوجه االختالف بين المناقصات وغيرها من طرق االختيار
w الرقابة القانونية على المناقصات

عناصر عملية التفاوض وشروطها

w االستراتيجيات التفاوضية والتكنيكات التفاوضية
w إستخدام نظرية المباريات في التفاوض
w أساليب التفاوض واختيار المتعاقد
w خصائص وسلوكيات المفاوضين
w استراتيجيات وتكتيكات التفاوض

فحص الوثائق والتفاوض القانوني

w فحص الوثائق والمستندات
w القواعد العامة للتفاوض القانوني

تقنيات صياغة وتصميم العقود

w تصميم العقد
w التقسيمات السبعة للعقد
w البنود الشائعة في العقود
w )الجب والحلول )شمول العقد لكل االتفاقيات
w التعويضات
w إنهاء العقد
w القوة القاهرة
w فسخ وانفساخ وتفاسخ العقد

B: O: T تنفيذ العقود اإلدارية بنظام إل

w B.O.T مفهوم نظام إل
w B.O.T الطبيعة القانونية لعقود إل
w B.O.T أوجه تمييز عقود إل
w B.O.T أنماط الترتيبات التعاقدية لنظام إل
w B.O.T فوائد وعيوب نظام إل



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)االستراتيجيات المتقدمة في التفاوض واعداد العقود ®( 

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

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.


