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مقدمة:

يمثل التعاقد على الخدمات مدخل هام لتخطيط المؤسسة الذى يعتمد على تحديد الظروف الحالية والمتوقعة للمتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة على أعمال المنظمة. لذلك تم 

تصميم هذا البرنامج المكثف والعملي لتعزيز مهارات وكفاءات وقدرات المشاركين على االستراتيجيات القانونية الحديثة لالعمال من خالل المحاور التدريبية التالية: االستراتيجيات 

القانونية للتعاقدات بوجه عام، استراتيجيات التعاقد على التوريد، استراتيجيات التعاقد على تقديم الخدمات، استراتيجيات اعداد العقد، استراتيجيات ادارة العقد وتنفيذه.

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة التدريبية من التميز في استراتيجيات التعاقد على الخدمات وأنواع الخدمات اللوجستية ومراحل تنفيذ التعاقد عليها، المفاهيم المتعلقة بالشراكة 

االستراتيجية، االبداع في إدارة العقود بتصنيفاتها المختلفة ، إكساب المشارك المهارات الحديثة للتعاقد، اإللمام باألسس القانونية الختيار مصدر التوريد، إكساب المشاركين مهارات 

واساليب اختيار المتعاقد االنسب في العقود، كيفية إدارة عمليات العقود وكيفية االعداد لها، المهارات األساسية إلدارة عقود المشروعات.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تعريف االستراتيجيات الحديثة للتعاقد 	

التعرف على استراتيجيات التعاقد على الخدمات وأنواع الخدمات اللوجستية ومراحل تنفيذ التعاقد عليها. 	

معرفة المفاهيم المتعلقة بالشراكة االستراتيجية 	

معرفة االبداع في اختيار استراتيجيات إدارة العقود بتصنيفاتها المختلفة 	

اإللمام باستراتيجيات اختيار مصدر التوريد المناسب 	

التعرف على مهارات واساليب اختيار المتعاقد االنسب في العقود 	

معرفة كيفية إدارة عمليات العقود وكيفية االعداد لها 	

التعرف على المهارات األساسية إلدارة عقود المشروعات 	

الفئات المستهدفة:

القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات 	

أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية والخاصة 	

مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات المختلفة 	

العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات االدارية والمؤسسات الخاصة 	

أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها 	

القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات 	

أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها 	

المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود 	
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محتويات البرنامج:

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

االسرتاتيجيات القانونية للتعاقدات بوجه عام:

الوسائل القانونية للتعاقد 	

التعاقد المباشر 	

المناقصات 	

االتفاقات االطارية 	

اتفاقيات مستوى الخدمة 	

اسرتاتيجيات التعاقد عىل التوريد:

	 Requirement Listing تحديد االحتياجات

الحصول على معلومات عن مصادر التوريد 	

	 Criteria for select the Key Vendors معايير اختيار المصادر الرئيسية

	 Key Vendors Evaluation System معايير تقييم آداء المورد

وسائل االدارة في التعامل مع المصادر 	

اسرتاتيجيات التعاقد عىل تقديم اخلدمات:

	 Logistics types أنواع الخدمات اللوجستية

	 Contracting & Implementation مراحل تنفيذ الخدمات والتعاقد عليها

	 Subcontracting مقاوالت الباطن

	 Outsourcing خدمات التعهيد/ لوجستيات الطرف الثالث

مزايا االستعانة بمصادر خارجية 	

اسرتاتيجيات اعداد العقد:

اعداد ديباجة العقد 	

اعداد مضمون وشروط العقد 	

اعداد المرفقات 	

اعداد تعريف المصطلحات 	

اسرتاتيجيات ادارة العقد وتنفيذه:

إدارة التعاقد على أساس التمن 	

إدارة التعاقد على أساس التكلفة المباشرة 	

إدارة التعاقد على أساس تسليم المفتاح 	

إدارة التعاقد على أساس التمويل 	



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

)االستراتيجيات القانونية الحديثة لالعمال(

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.


