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برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

إدارة العقود وتقنيات التفاوض في 
بيئة التوريد

اكتساب الثقة والمهارات الالزمة العداد
وكتابة العقود الفعالة وفهمها والتفاوض عليها
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إدارة العقود وتقنيات التفاوض في بيئة التوريد
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MEMBER

مقدمة:
 في هذه الدورة ، سوف تتعلم كيفية تطبيق المفاهيم القانونية ، ونهج التسعير الوسيطة ، وتقنيات التفاوض على عملية التعاقد. سوف تتعلم متطلبات التوريد من خالل جميع مراحل 
دورة حياة التوريد . ستقوم أيضا بتطوير مهارات البحث والتحليل واالتصال من خالل المشاركة في  مجاالت التعاقد وستزيد من مهاراتك في التفاوض من خالل محاكاة مفاوضات 

العقود. 

ستوجهك هذه الدورة التدريبية الى  الجوانب التقنية إلنشاء وإدارة العقود  خطوة بخطوة لفهم عقد ناجح وصياغته والتفاوض عليه وفي نفس الوقت ضمان حماية مصالح مؤسستك 
بشكل جيد. كما ستقوي خبرتك لبناء عالقات تعاقدية سليمة. سيتعلّم المشاركون في هذه الدورة التفاعلية الشروط واألحكام التعاقدية األساسية والمستخدمة في هذه المفاهيم القانونية، 

ذلك إلى جانب األنشطة واإلجراءات المتبعة في إدارة العقود وتقنيات التفاوض في بيئة التوريد.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w. تحديد العناصر والمراحل األساسية للتعاقد
	w. اكتشاف كيفية العمل مع العقود النموذجية والقوالب
	w. اكتساب الثقة والمهارات الالزمة لمراجعة العقود الفعالة وفهمها والتفاوض عليها بشكل صحيح
	w . التعرف على طرق التعاقد المناسبة وأنواع التمويل
	w . تحديد تقنيات التفاوض األساسية وإعداد تقصي الحقائق للتفاوض
	w . تحديد ما إذا كان سيتم دفع طلب الدفع القائم على األداء للمقاول أم ال
	w. وضع خطة إلدارة العقود  إجراء توجيه ما بعد منح العقد
	wوصف جميع األنشطة الالزمة إلدارة العقد بعد منحه بما في ذلك التعامل مع التباينات والمطالبات
	w . التعرف على ما إذا كان االحتيال قد حدث  وتحديد البدائل المتاحة إلجراء تغييرات خارج النطاق
	w حساب الكفاءة المفقودة الناتجة عن تغيير العقد  وتقييم خيارات اإلنهاء وطرق وإجراءات التسوية
	w تحديد ما إذا كان يمكن إغالق العقد

الفئات المستهدفة:
جميع المهنيين وغير المتخصصين في إدارة العقود والمشتريات والمسؤولين عن عمليات التوريد ومن ضمنهم المهنيون الذين يعملون في المجاالت الفنية أو اإلدارية ممن يرغبون 

في تعلّم المزيد حول عناصر ومفاهيم وأنواع وعمليات التعاقد التوريد والمشتربات.

المحتويات الرئيسية

نظرة عامة عىل العقود:

	w"عناصر "العقد

	wإدارة العقود

	wالمصطلحات القانونية المستخدمة في العقود

	wنطاق العمل

	wاألحكام والشروط

	wمراحل التعاقد



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

إدارة العقود وتقنيات التفاوض في بيئة التوريد

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

المفاهيم المهمة يف إدارة العقود:

	wالقانون السائد
	wالسرية
	wصلة العقد
	wالتعاقد من الباطن
	wالتعويضات
	wالظروف القاهرة
	wشروط الدفع
	wخرق العقد
	wإنهاء العقد
	wاألضرار المقررة
	wاتفاقية مستوى الخدمة
	wالتأكيدات والضمانات
	wالعهود
	wالحقوق والشروط

أنواع االتفاقيات التعاقدية:

	wأنواع العقود
	w)عقود األسعار الثابتة )مبلغ مقطوع
	w)عقود التكاليف المستردة )التكاليف الزائدة
	wعقود الوقت والمواد

عمليات    اإلمداد والمشرتيات:

	wتحليل العرض واستراتيجية   الشراء
	w إعداد وإدارة العقود
	wاللوجستيات  الدولية. قياس األداء في الشراء  والعرض
	w عملية الشراء والتوريد
	wالجوانب الفنية واإلدارية والقانونية للمشتريات واإلمدادات 
	wفائدة الشراء الفعال
	w مكونات سلسلة التوريد

وثائق المشرتيات والتوريد :

	w األنواع الرئيسية للعقود
	w ترتيبات التسعير 
	w الوثائق التعاقدية 
	wالمعلومات من اإلنترنت 
	wالمعلومات المالية عن العمالء  والموردين
	wإدارة المشتريات واإلمدادات؛ وضع الهياكل  في مكانها 
	w التقليل من المخاطر وعواقبها 
	wالسلوك  األخالقي في وظيفة الشراء 
	wإدارة   ما قبل التعاقد  وبعد التعاقد
	wاإلمدادات المباشرة  وغير المباشرة
	w تكلفة المخزونات القابضة  وتقنيات لترتيب المخزونات
	w تسريع اإلمدادات  واالتصال  الفعال 

ترشحي التفاوض - اخلصائص والسلوكيات والمراحل:

	w.خصائص الموقف التفاوضي
	w.المبادئ الرئيسية للتفاوض الفعال ومهارات عقد الصفقات
	w.المكونات األساسية لسلوك التفاوض الفعال
	w.المساومة الصعبة وحل المشكالت - ركز على تنمية مهاراتك
	w.إدارة التوترات المتأصلة الموجودة في كل مفاوضات
	w.مراحل التفاوض

	w:بناء الصفقة - استراتيجيات التفاوض المتقدمة
	w.اإلستراتيجيات مقابل التكتيكيات
	w.الطرق الفعالة للمساومة او الصفقة الصعبة
	w.البدائل، و نطاق المساومة وتحديد الهدف
	w.إنشاء عروض االفتتاح وقواعد اإلنصاف
	w.كيفية إنشاء قيمة - استراتيجيات وتكتيكات التفاوض التكاملي
	wإستراتيجيات فعالة لوضع إتفاقات توليد القيمة
	w ،المصالح األساسية، والمبادالت التجارية ذات القيمة العالية / المنخفضة

والمسائل المتعلقة بعدم المغاالة والعروض المتعددة

المفاهيم األاسسية يف إدارة العقود:

	wإعداد استراتيجية التعاقد
	wإعداد طلبات تقديم العروض
	wتقييم العروض
	wمنح العقد

اإلدارة والتباينات والمطالبات:

	wتنفيذ العقد
	wتقييم مستوى األداء
	wإدارة التغيير
	wإدارة التباينات
	wالمطالبات والنزاعات



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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)إدارة العقود وتقنيات التفاوض في بيئة التوريد(
اكتساب الثقة والمهارات الالزمة العداد وكتابة العقود الفعالة وفهمها والتفاوض عليها

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


