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مبادئ وتطبيقات إدارة العقود والتفاوض لمديري المرشوعات

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

مقدمة:

تتطلب وظيفة مدير المشروع العمل بكفاءة مع مديري العقود، والمشتريات، و مع المقاولين، لتحقيق أهداف المشروع. بما أن تطوير العقود يحدث في بيئة معقدة، فإن الفهم الواضح 

لمنهج التعاقد ال يمكن االستغناء عنه. هذا الفهم يزيد تميزك سواء كنت في طرف البائع أو المشتري احصل على صورة شاملة لجميع مراحل التعاقد، من تطوير المتطلبات إلى 

االغالق ، والتفاوض مهارة ال تقدر بثمن الى مدير المشروعات، فأنت بل تتفاوض فقط على االتفاقيات مع الموردين والمقاولين، ولكن عليك أيضا التفاوض بشكل فعال مع أصحاب 

المصلحة والعمالء وأعضاء فريق العمل طوال فترة المشروع.  

تم تصميم هذه الدورة " مبادئ وتطبيقات إدارة العقود والتفاوض لمديري المشروعات " للحصول على  صورة شاملة لجميع مراحل التعاقد، من تطوير المتطلبات إلى اإلغالق. 

تعلم كيفية استخدام الحوافز لتحسين نتائج العقد. تغطي الدورة هذه المواضيع الحيوية من وجهة نظر مدير المشروع، مع توضيح دوره و مسؤولياته، لتزيد من قوة تأثيره على 

كيفية أداء العمل. تناقش الدورة أيضا األفعال المتاحة لتأكيد قيام المقاولين بتنفيذ األعمال المنصوص عليها في العقد.  وستتعلم كيفية تحليل أسلوبك التفاوضي وكذلك أسلوب الطرف 

اآلخر، وستتعلم كيفية نزع فتيل الصراع وتحوله إلى ميزة، وكيف تتفاوض بشكل أكثر فعالية. ستتعلم أيضا كيف تتفاوض للحصول على التكلفة األكثر كفاءة وكيف تقوم بجدولة 

األداء وتحقيق نتائج ناجحة في الوقت المناسب.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التعرف على مكونات العقد، و فهم منهج تكوين و إدارة العقود من البداية للنهاية�	

اختيار أنواع العقود المناسبة للمشروع�	

فهم المصطلحات القانونية�	

اختيار العقد الذي يوفر أعلى قيمة للمشتري�	

االتفاق على األهداف، و المتطلبات، و الخطط، و المواصفات�	

الوصول إلى بنود مالئمة و مراجعة العقود عبر التفاوض و المنازعات في المشروع�	

إدارة العقود بكفاءة، و معرفة الوقت و الطريقة المناسبة لفسخ العقد�	

تطوير منهجية فعالة ومؤثرة لإلعداد للتفاوض والقيام به�	

التعرف على التفاوض في سياق إدارة المشاريع�	

كيف تقوم بتحديد كفاءاتك التفاوضية الخاصة من أجل تعزيز نقاط قوتك وتقليص نقاط ضعفك�	

كيف تدير نفسك بشكل أفضل، وكيف تدير مشاعرك وعالقاتك مع الطرف اآلخر من أجل الوصول إلى اتفاقيات سليمة�	

كيف تعمل على زيادة معارفك ومهاراتك المطلوبة في حاالت التفاوض المعقدة والصعبة�	

المنهجية:

يتم تعزيز عملية التعلم في الدورة عبر مزيج من المحاضرات، و الحاالت الدراسية، و التمارين والمحاكاة . في بيئة قاعة تفاعلية، ستشارك في دراسات حالة كاشفة ومناقشات 

حية وتمارين عملية. 

الفئات المستهدفة:

هذه الدورة التدريبية مثالية لمديري المشاريع، وأعضاء فريق المشروع، ومساعدي المشروع، ومديري المشاريع الجديدة والمهنيين المتخصصين من األقسام األخرى الذين يعملون 

مع مديري المشاريع أو أي شخص يسعى للتطوير الوظيفي في مجال إدارة المشاريع.

  



    

مبادئ وتطبيقات إدارة العقود والتفاوض لمديري المرشوعات

المحتويات األساسية:

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

فهم مهنج إدارة العقود:

تعريف إدارة العقود�	
وصف العقود،  واستعماالتها�	
وجهات نظر البائع والمشتري�	
	� PMBOK® Guide إدارة العقود و

األدوار والمسؤوليات يف فرق إدارة العقود:

مبدأ الوكالة�	
أنواع السلطة�	
العالقة التعاقدية�	
أفراد عمل المقاول�	

مبادئ ومفاهيم قانون العقود:

العناصر الواجبة للعقد القانوني�	
البنود و الشروط�	
التعويضات�	
تأويل العقود�	

طرق التعاقد:

الطرق التنافسية والغير تنافسية�	
كروت الشراء وصناديق المشتروات النثرية�	
أنواع طلبات الشراء )العطاءات(�	
المزاد العكسي�	
العقود واتفاقيات الشراء�	
مفاوضات »المصدر األوحد« و »المصدر الوحيد«�	

مرحلة ما قبل التعاقد:

تخطيط المشتروات�	
طلب العروض�	
قرار تقديم العرض أو عدمه�	
تحضير العرض�	
	�PMBOK® Guide فهم

مرحلة التعاقد:

عملية اختيار المصدر�	
معايير اإلختيار: إداري، تقني، مالي�	
مقاييس التقييم�	
منهج التقييم�	
أهداف التفاوض�	
مفاوضات العقود�	

إدارة العقد:
المبادئ األساسية إلدارة العقود�	
التواصل المستمر�	
واجبات البائع و المشتري�	
تحليل العقد�	
األداء�	
السجالت و الملفات�	
إدارة التغيير�	
حل المطالبات و النزاعات�	
فسخ العقد�	

العنارص األاسسية للتفاوض التعاوين:
تطبيق السلوكيات ألجل بناء الثقة�	
المناصب مقابل المصالح�	
توضيح المصالح في التفاوض�	
تحويل المواقف إلى مصالح�	
تطوير خيارات مرضية للطرفين بالتبادل ألجل تحقيق المصالح المرجوة�	
وضع معايير مقبولة للطرفين لتقييم واختيار أفضل خيار�	
التي تعترض االتفاق استراتيجيات فاصلة للتغلب على العقبات�	
التحضير للتفاوض بشكل تعاوني�	

أاسسيات التفاوض:
تحديد شروط التفاوض الرئيسية�	
تطوير خطة احتياطية قوية�	
األساليب التنافسية والتعاونية للتفاوض�	
األنماط التنافسية�	
صعب�	
لين�	
تحليلي�	
القضايا الديناميكية والجامدة�	

حتديات التفاوض وتعقيداته:
تعقيد مقابل صعوبة التفاوض�	
السلطة في التفاوض�	
التفاوض عبر الثقافات�	
التعرف على االختالفات�	
نصائح من أجل التفاوض�	
مفاوضات الفريق�	
توضيح المصالح بين أعضاء الفريق�	
التفاوض ألجل التحرك لألمام�	
التفاوض اإللكتروني�	
استراتيجيات للتفاوض في المواقف الصعبة�	

التفاوض يف سياق إدارة المرشوعات:
التفاوض خالل دورة حياة المشروع�	
السلطة والسياسة�	
التفاوض بشكل تعاوني�	
التحليل والتفاوض مع أصحاب المصلحة�	
معوقات المشروع أثناء التفاوض�	
التفاوض ومعوقات المشروع�	



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 :........................)مبادئ وتطبيقات إدارة العقود والتفاوض لمديري المشروعات(

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

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

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

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

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: 

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.


