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مقدمة:

تهدف الدورة التدريبية الى صقل مهارات المشاركين باألساليب العلمية والعملية ألعمال التفاوض والمفاوضة وتزويدهم بأصول إعداد العقود وتحليلها وتنمية مهاراتهم في إدارتها 

ومواجهة المشكالت المترتبة على عمليات التعاقد والتفاوض الفعال في إدارة العقود.

أهداف البرنامج:

المدراء والعاملين في اإلدارة القانونية ،المالية ،المشتريات ، إدارة العقود والمناقصات ،شئون الموظفين واإلدارة الهندسية ومهندسو المشاريع وكافة الذين يحتاجون إلى تنمية 

مهاراتهم في مجال إدارة العقود والمناقصات ويشمل مدراء الدوائر المختلفة ومساعديهم ومن في حكمهم والذين يحتاجون إلى تنمية قدراتهم بشكل حقيقي وعملي وكذلك الفنيون 

المختصون الذين يريدون تطوير مهاراتهم في هذا المجال وكل من لهم سلطة التفاوض في العقود.

الوحدة االولى:
	wالنظرية العامة في العقود
	w)مهار ات التفاوض على العقود )المهارات القانونية
	wأصول الصياغة القانونية
	wمراحل الصياغة العقدية
	wخصائص الصياغة الجيدة
	wالعناصر األساسية لمادة العقد
	wعقود التجارة اإللكترونية

الوحدة الثانية :
	wفنون صياغة االلتزامات التعاقدية باللغتين العربية واإلنجليزية
	wالمهارات اللغوية في تساوي الحجية القانونية بالعربية واإلنجليزية
	wسد الثغرات القانونية في العقود الدولية
	wتكتيكات عملية التفاوض والمفاوضة
	wخصائص ومحددات عملية التفاوض والمفاوضة
	wتكتيكات وأساليب اختيار العمليات الشرائية للتفاوض وإبرام الصفقات

الوحدة الثالثة:
	wالتعرف على الحيل واألساليب الخداعية في أعمال التفاوض
	w السيطرة العقلية والسلوكية في التفاوض )مهارات المفاوض الناجح في العملية

الشرائية (
	wماهيـة وأهداف العقود وإتمام الصفقات
	wأركان العقـود والصفقات
	wاآلثار القانونية إلتمام الصفقات وإبرام العقـود
	wالمدخل الشامل لعملية التفاوض والمفاوضة.في العقود وإبرام الصفقات

الوحدة الرابعة:
	wطبيعية التفاوض وخصائص المفاوضات
	w.األسلوب الموضوعي السليم في عملية التفاوض
	w)السيطرة العقلية والسلوكية في التفاوض )مهارات المفاوض الناجح

الوحدة الخامسة:
	wإجراءات التعاقد وطرق تنفيذها
	wالبطـالن االلتزام في العقـود
	wأهم االشتراطات التي يتعين على المتناقصين مراعاتها عند إعداد عروضهم
	wالجوانب القانونية في أعمال المناقصة وطرق تنفيذها

الوحدة السادسة:
	w حاالت عملية في كيفية طرح االستفسارات والتساؤالت على األطراف األخرى

بما يحقق أعلى عائد متوقع للطرف المفاوض
	w حاالت عملية في كيفية اكتشاف واستبيان نقاط القوة ونقاط الضعف في مواقف

المتقوض معه
	w حاالت عملية في كيفية االنسحاب من الموقف التفاوضي دون أن تتأثر العملية

التفاوضية وبما يعود على المفاوض بأقصى فعالية متوقعة 
	w المشاركين بين  رأي  استطالع  يجري  متخصصة  )عقود  تطبيقية  عمل  ورشة 

الختيارها(



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 :........................)التقنيات التفاوضية والمهارات العملية في ادارة العقود ®( 

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.


