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المهارات المتقدمة في التفاوض واعداد وابرام العقود

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

تهدف هذه الدورة المكثفة  المهارات المتقدمة في التفاوض واعداد وابرام العقود،  إلى 

والتفاوض  العقود   إلدارة  الالزمة  واألدوات  والمهارات  بالمعرفة  المشاركين  تزويد 

على  تفاعلية  بطريقة  المشاركين  تدريب  إلى  باإلضافة  النهاية  إلى  البداية  من  بشانها 

األنشطة التي تتم في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العقد، والمنهجيات المستخدمة 

إلدارة كل من هذه األنشطة، وأفضل الممارسات المستخدمة في إدارة العقود.  أساسيات 

عملية  إلجراء  منظم  مدخل  التفاوضية،  العملية  وإجراءات  مراحل  الفعال،  التفاوض 

التفاوض، الصراع وأساليب تناوله، اإلنصات الفعال، فن إلقاء األسئلة، اختيار فريق 

التفاوض كما ستغطي الدورة مجاالت مهمة مثل إعداد العقود ومنحها وإدارتها.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w ،معرفة المفاهيم النظرية والعلمية للتعاقدات وسماتها، وأوجه تمييزها، وصورها

واآلثار المترتبة على إبرامها .

	w.تحقيق وتسوية المنازعات وفقا للمتطلبات التعاقدية

	w.صياغة مشروع عقود والمالحق طبقا للمعايير الدولية

	w.فهم ممارسات المقاولين بشأن ايجاد وتطوير المطالبات

	w.فهم قانون العقود والممارسات المتعلقة بتقديم وتنفيذ مختلف انواع المطالبات

	w من كل  ومسؤوليات  دور  فهم  خالل  من  التعاقدية  العالقات  مختلف  بين  التمييز 

االطراف المتعاقدة.

	w. اإللمام التام باألساليب العلمية والفنية واألصول والقواعد القانونية لتنفيذ العقود

	w ااتقان األساليب العلمية والفنية واألصول والقواعد القانونية إلعداد وطرح وإدارة

المناقصات والمزايدات والممارسات واالتفاق المباشر.

	w الناشئة عن المنازعات  لفض  الالزمة  الحديثة  والقانونية  العلمية  الوسائل  معرفة 

تنفيذ العقود.

	w مواجهة وكيفية  العقود  بصياغة  المتعلقة  والمهنية  الشخصية  المهارات  تنمية 

المشكالت الناشئة عن الصياغة. 

المنهجية:
تعتمد هذه الدورة على تمارين فردية وجماعية تهدف إلى مساعدة المشاركين على تعلم 

جميع أنشطة إدارة العقود الرئيسية. كما تحتوي الدورة على العديد من دراسات الحالة 

والعروض التقديمية ولعب األدوار من قبل المشاركين، تليها مناقشات عامة. 

الفئات المستهدفة:
جميع المشاركين في أي جانب من جوانب إعداد العقود أو تنفيذها أو إدارتها. 
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المحتويات األساسية:
ااسسيات العقود:

	wاساسيات العقود والبنود الشائعة من الناحية القانونية
	wمحتوى وثائق العقد
	wنماذج العقود الدولية
	wصياغة العقود
	wخطابات الضمان والتأمين والمدفوعات

اسرتاتيجية العقد:

	wقضايا استراتيجية
	wاختيار المورد
	wمنظومة العقد
	wالعوامل التي تؤثر على االستراتيجية
	wاساليب وإجراءات المناقصات
	wاغراض المؤسسة
	wتوثيق المناقصات
	wترسية العقد
	wاالتصاالت واالجتماعات
	wتحرير صيغة العقد
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المهارات المتقدمة في التفاوض واعداد وابرام العقود

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

منظومة التفاوض: 

	w.مبادئ التفاوض الفعال
	w.خصائص العملية التفاوضية
	w.التفاوض كنظام متكامل
	w.مدخل وأنشطة ومخرجات النظام التفاوضي
	w .حاالت عملية/ محاكاة / تمثيل أدوار / مختبر تدريبي

اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض:

	w.استراتيجيات وتكتيكات التفاوض
	w.)ميكانيكية الوصول إلى نقطة التالقي )المنطقة المشتركة
	w. مأزق التفاوض والتطبيق في الواقع
	wدور األسئلة وعملية اإلنصات وتوليد البدائل في عملية التفاوض.. كيفية توظيفها؟
	w.إدارة الوقت في العملية التفاوضية
	w .حاالت عملية / مواقف تطبيقية / تمثيل أدوار / مختبر تدريبي

مراجعة العقود وفهم عمليات الكشف يف خمتلف انواع العقود:

	wتقييم اعمال مراجعة العقود
	wالمشاكل الشائعة في التعاقد وعوائق مراجعة العقود
	wفهم عمليات الكشف في العقود
	wنتائج مراجعة العقود
	wتحديد اهداف واستراتيجية مراجعة العقود

ااسليب واجراءات المناقصات وختطيط ومراجعة العقود:

	w.اغراض المؤسسة
	w.توثيق المناقصات
	w.ترسية العقد
	w.االتصاالت واالجتماعات
	w.تحرير صيغة العقد
	w.تحديد المادة الواجب مراجعتها
	w.خطة المراجعة – عرض اولي
	w.قائمة الفحص بوضع برنامج مراجعة العقود

احلوافز والغرامات و ادارة مقاويل الباطن:

	wالحاجة الى الحوافز واهميتها
	wنواع الحوافز والعناية بها
	wالمشاركة – التوفير
	wالمبالغ المحتجرة وضمانات حسن التنفيذ
	wالمشورة القانونية
	wكتابة وتطوير العقد
	wتطوير مقاولي الباطن ذوي الكفاءة
	wقضايا ادارية

المطالبات والمنازعات والتفاوض بأشهنا واثارة المطالبة:
	wلمحة عامة والحاجة الى التفاوض
	wالتوقيت
	wالتخطيط واالعداد
	wالخطوط االرشادية
	wممارسة التفاوض
	wاسباب المطالبة
	wتعريف المطالبة
	wاسباب تفادي المطالبة
	wالتغيرات تتحول الى مطالبات
	wتحديد طبيعة المطالبات
	wتصنيف المطالبات
	wالتفاوض بشان المطالبات

اسرتاتيجيات التعاقد لتفادي وقوع المطالبات:
	wعقود بمبالغ مدفوعة
	wعقود تستند الى سعر الوحدة
	wتصميم وتحرير العقود

حتديد المخاطر وتفادهيا:
	wانواع المخاطر
	wابعاد المخاطر
	wالمشاكل والتاثيرات
	wالتنازل عن المخاطر
	wتحديد مدى الخطر
	wصنع القرار
	wادارة المخاطر
	wاساليب تخفيف المخاطر

االلزتام باجلودة يف العقود والمنافاست:
	w.انظمة الجودة في المناقصات والعقود
	w.اساليب ضمان الجودة منذ المرة األولى وفي كل مرة

اجلوانب القانونية للعقود:
	wالعقود ملزمة من الناحية القانونية
	wمتطلبات المشروعية
	wقضايا قانونية اساسية

اخالقيات التعاقد:
	wالحاجة الى الوضوح والعدالة
	wنهج موحد لكافة المقاولين
	wردود الفعل
	wالخواص الرئيسية لرقابة العقود بطريقة فعالة
	wنشر الرسالة الخاصة باعداد المناقصات والعقود

التعامل مع تقنيات المطالبة:
	wانهاء العقد
	wآليات حل المنازعات
	wأساليب حساب قيم التعويض تكلفة ومده
	wخطوات التحكيم



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

)المهارات المتقدمة في التفاوض واعداد وابرام العقود(
افضل ممارسات ومنهجيات التفاوض والتعاقد والتحكيم

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.


