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التميز في تنفيذ العقود
وإدارة المطالبات والمفاوضات - 10 ايام

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

مقدمة:
لمساعدة   ، والمفاوضات  المطالبات  وإدارة  العقود  إدارة  في  دورة التميز  صممت 
المتزايد للعالقات  التعقيد  العقود والمشتريات على فهم  العاملين في مجال  المشاركين 
التجارية والتعامل معها. يحتاج جميع المتخصصين في األعمال إلى فهم كيف ولماذا 
هذا  مواجهة  في  الفشل  وعواقب  العقد،  المخاطر ألطراف  تخصيص  العقود  تستطيغ 

الخطر.

اهداف الدورة:
معهنايةهذاالربناجمسوفيكونالماشركونقادرينعىل:

 فهم الممارسات الجيدة إلدارة العقود�	
 تحديد المشكالت التعاقدية المحتملة على العقود الحقيقية�	
 فهم المخاوف الفنية والقانونية واإلدارية بشأن العقود�	
 تقديم تفسير صحيح للعقود�	
 تعرف عندما للحصول على رأي قانوني�	
 حماية مصالح الشركة بشكل صحيح�	
 التعرف على اإلجراءات والتقاعس التي تؤدي إلى إهدار موارد ووقت التعاقد�	

مخرجات الدورة:
تمكين المشاركين من تحديد األنشطة والخطوات الرئيسية إلدارة العقود�	
تمكين المشاركين من تحديد أدوات اإلدارة المستخدمة أثناء عملية التطبيق �	

باإلضافة إلى دور مدير العقد
تمكين المشاركين من إنشاء نظام لتقييم المتعاقدين وتحديد نقاط القوة والضعف �	

وتوضيح أهمية الشراكة والتفاوض في إدارة العقود
تعريف المشاركين بأنواع العقود المختلفة�	
تمكين المشاركين من االستعداد للتفاوض بشأن التغييرات التعاقدية والمطالبات �	

من أجل الوصول إلى تسوية مرضية
تعريف المشاركين بطرق إغالق ملف المشتريات في إدارة العقود�	

إستيعابتكوينالعقود:

األسس المحلية والدولية للعقود - االلمام بفاهيم �	
العقد ر

الفرق بين إدارة العقود  وعقود االدارة �	
أسس إستخدام العقود النموذجية:�	
الشروط العامة للعقود �	
الشروط الخاصة�	

إدارةمرحلةاإلعدادللتعاقد:

المواصفات العامة والخاصة�	
تجهيز مواصفات العقد�	
	�BID إجراء المناقصات والمزايدات – المنافسات
	� Sole العقود يجوز إجرائها بالتعاقد المباشر

Source
إبرام العقد �	

إدارةمرحلةاالختياروالمفاضلة:

المبادئ الحاكمة للمنافسة في المناقصات�	
	� Invitation | الدعوة للتعاقد وتقديم العروض

to BID
تقديم العروض�	
إجراءات تحليل وتقييم العطاءات�	
الرد على االستفسارات وعقد مؤتمرات �	

المتناقصين
التدريب العملي على التخطيط وطرح المناقصة �	

وتطبيق قواعد اإلختيار

إدارةمرحلةاإلبراملعقودالمرشوعات
بالمعايريالدولية:

عقود المقاوالت في األنظمة المختلفة�	
	�Unit Price& Lump Sum | عقود الثمن
	�Cost Plus& Target Cost | عقود التكلفة
	� Project | عقود إدارة المشروعات

Management
	� Consultation | عقود تقديم المشورة

إدارةالتفاوض:

مضمون التفاوض�	
إستراتيجيات وتكتيكات التفاوض�	
الموقف التفاوضي وأثره على العملية التفاوضية�	
مهارات التفاوض�	
أهم وثائق التفاوض �	

وثائقإدارةالتفاوض:

التفاوض المرحلي والكلي�	
العقود التمهيدية�	
خطاب النوايا�	
العقود التي تولد االلترام المستقبلي بالتفاوض�	
شروط التفاوض التي تدرج في العقود�	

إدارةمرحلةالصياغةوإعدادوثيقةالعقد:
التركيب الكلي للعقد وتكوينه النموذجي�	
	� Civil | ديباجة العقد والفرق في تصميم األنظمة

& Common Law Jurisdictions
	� Contract's Terms, | مضمون العقد وشروطه

Conditions, and Warranties
	�Definitions | تعريف المصطلحات
	� Appendix | المرفقات

إدارةمرحلةتنفيذالعقد:
حقوق وإلتزامات اإلدارة�	
حقوق المتعاقد مع اإلدارة�	
الجزاءات التي يجوز لإلدارة توقيعها على �	

المتعاقد المخالف
	�Force Majeure | القوة القاهرة
إعادة التوازن المالي للعقد �	

إدارةالمطالباتوأوامرالتغيري:
أنواع مطالبات رب العمل�	
مطالبات المقاول الرئيسية�	
االختالفات في المستندات �	

Discrepancies | التعاقدية
تطوير وتعديل بمخططات �	

Modifications | بالمشروع
	�Extension | طلب زيادة او امتدادات بالمشروع
استبدال بنود | Replace، أو �	

Deletion | إلغائها

المحتويات الرئيسية 



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

التــاريــخ :........................)التميز في تنفيذ العقود وإدارة المطالبات والمفاوضات - 10 ايام ( 

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

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

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

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

c 4500 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


