
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

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

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

أساليب التعاقد الحديثة القائمة على السلطة التقديرية ®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

أساليب التعاقد الحديثة
القائمة على السلطة التقديرية ®

المحتويات الرئيسية

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

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

Partner

MEMBER

المقدمة:
يخضع تسيير المرافق العامة الى طرق واساليب قائمة على السلطة التقديرية لإلدارة فقد تكون طرق عامة وذلك عن طريق االستغالل المباشر او المؤسسة العامة، كما يمكن ان 
يكون بطرق خاصة وذلك عن طريق عقد االمتيازالذي اصبح الوسيلة االكثر استعماال فعقد االمتياز هو من  الطرق الخاصة في ادارة المرافق العامة، تلجا اليها االدارة العامة 
سواءا كانت مركزية او المركزية الى اسناد ادارة مرافقها الى شخص اخر ويتم ذلك على نفقته وبامواله وبطبيعة الحال للملتزم حقوق تتمثل في المقابل المالي الذي يتحصل عليه 
من المنتفعين بالخدمات والتعويض االضرار التي تلحق به من تصرفات االدارة مانحة االمتياز وايضا الحفاظ على التوازن المالي لاللتزامن وفي المقابل االدارة مانحة االمتياز لها 

حقوق تتمثل في االشراف والمتابعة وتعديل االلتزام بارادتها المنفردة مراعاة للمصلحة العامة ولها ايضا في سبيل ذلك حق توقيع الجزاءات كالغرامات والفسخ من جانب واحد.

المنهجية:
يستخدم البرنامج التدريبي منهجية استقصائية مقارنة للوصول لقواعد التفاوض والصياغة الخاصة بعقد االمتياز الناجح، وذلك ليشمل البرنامج الجانبين النظري والعملي للموضوع 

لتحقيق اقصى استفادة للمشاركين بالبرنامج.

األهداف:
سيتمكن المشاركون من التميز في:

w مهارات اإلشراف على تنفيذ مفاوضات عقود االمتياز
w مهارات التفاوض القانوني وصياغة عقود واتفاقات التفاوض المبدئية
w مهارات مراجعة صياغة عقود االمتياز عن طريق اتباع خطوات محددة وبشكل متميز يمكن االدارات من التاكد من قانونية العقود التي تبرمها طبقًا للمعايير العالمية
w األسس القانونية للعقود المحلية والدولية والفرق بينهما
w االلمام باالتجاه الدولي الحالي للعقود النموذجية الدولية
w الدراسة المتعمقة للعقود التي تبرمها االدارة لمنح حق االمتياز
w بعضتقنياتومفاهيمصياغةالعقود ذات الطابع
w التدريب بشكل عملي على التفاوض وصياغة عقود االمتياز وفقًا للمعايير القانونية الدولية

الوحدة االولى:
مفاوضات عقود إمتياز السلطة العامة

w اتفاقات التفاوض المبدئية
w عقود التفاوض
w خطابات النوايا
w التعهدات
w شروط التفاوض في عقود االمتياز

الوحدة الثانية: 
عقود إمتياز القطاع الخاص وآليات التنفيذ الناجح

w Turn-key Project مشروعات تسليم المفتاح
w )BOT(البناء والتشغيل ونقل الملكية
w )BOOT(البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية
w )BOO( البناء والتملك والتشغيل
w البيع/ التوريد والنقل المتعلق بعقود االمتياز

الوحدة الثالثة: 
المعايير الدولية لتصنيف العقود القائمة على السلطة التقديرية لالدارة

w عقود الثمن الكلي
w عقود ثمن الوحدة
w عقود التكلفة
w     عقود التكلفة المستهدفة
w الشروط والمواصفات العامة والخاصة

الوحدة الرابعة: 
قواعد صياغة عقود االمتياز االدارية

w صياغة القاعدة القانونية
w أنواع الشروط العقدية
w صياغة الحالة والحكم
w الفعل والفاعل القانوني
w أشهر الصيغ العقدية

الوحدة الخامسة:
إعداد العقد بالمعايير الدولية

w التركيب الكلي للعقد وتكوينه النموذجي
w Civil & Common Law ديباجة العقد والفرق بين تصميم
w Contract's Terms, Conditions, and Warranties مضمون العقد وشروطه
w Definitionsتعريف المصطلحات
w Appendixالمالحق والمرفقات



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 

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: 

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 :........................)أساليب التعاقد الحديثة القائمة على السلطة التقديرية ®( 

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.


