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® والصيانة  التشغيل  مشاريع  في  األداء  عقود  إدارة 

المحتويات األساسية:

مقدمة :

ستركز  الدورة التدريبية  وورشة  العمل الملحقة بالبرنامج على كيفية أعداد عقود األداء في  التشغيل والصيانة بأنواعها المختلفة  والتعريف بالمعايير المالية المعتمدة في اعمال 
الصيانة وتطبيق اإلجراءات التعاقدية لتنفيذ العقد على مقاولين الصيانة وآلية تطبيق اعمال الصيانة الوقائية وتنفيذ معاير الجودة.

األهداف:

التوعيه والتعريف للمشاركين بكيفيه إدارة ومتابعة عقود األداء في  التشغيل والصيانة �
توضيح وتعريف المشاركين بكيفية تنفيذ عقود التشغيل والصيانة �
تدريب المشاركين على كيفية اإلشراف على عقود التشغيل والصيانة �
اكساب المشاركين المهارات الالزمه للتعامل إدارة عقود األداء في  التشغيل والصيانة �
توضيح وتدريب المشاركين على كيفية حل المشكالت �
التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على عمليات ادارة ومتابعة تنفيذ عقود التشغيل والصيانة – الطرق العلميه والعمليه فى حل المشكالت  �

الوحده األولى :
عقود األداء في  التشغيل والصيانة

مقدمه عن عقود األداء في  التشغيل والصيانة �
وضع التصور الكامل لكيفية تنفيذ عقود األداء في  التشغيل والصيانة �
الجوانب الفنية لعقود األداء في  التشغيل والصيانة �
المكونات األساسية إلدارة عقود األداء في  التشغيل والصيانة �
حاالت عمليه وورشة عمل �

الوحده الثانيه :
استراتيجيات تنفيذ مشاريع التشغيل والصيانة

الطرق الحديثة لتنفيذ عقود التشغيل والصيانة �
استراتيجيات انجاز عمليات التشغيل والصيانه واإلشراف على عقودها �
طرق تنفيذ معايير عقود التشغيل والصيانة �
الصيانه المستنده الى الحاجه والمطابقة لبنود العقد �
تطوير أعمال التشغيل والصيانة �
ورشة عمل وتطبيقات عملية �

الوحده الثالثه :
معايير صياغة عقود التشغيل والصيانة

إعداد بنود عقود التشغيل والصيانة �
المرحلة األولي فى صياغة وكتابة العقد �
التوافق بين الجوانب الفنية والقانونية للعقد �
تطبيق التقنيات الحديثة فى كتابة العقد �
وضع الضمانات الكافية فى عقود التشغيل والصيانة �
حاالت عمليه �

الوحده الرابعه :

الطرق العلميه والعمليه فى حل المشكالت

التخطيط لحل المشاكل �

الطرق العلميه والعمليه لتحليل المشاكل. �

مراحل حل المشكالت ومنع تكرار حدوثها �

التقارير واإلجراءات التصحيحيه لحل المشكالت. �

حاالت عمليه �

الوحده الخامسه :

متابعه تنفيذ عقود التشغيل والصيانة

اإلشراف على كفاءة تنفيذ عقود التشغيل والصيانة �

المراجعة والتحقق من تنفيذ عقود التشغيل والصيانة �

المعايير الحديثة إلجراءات متابعة عقود التشغيل والصيانة �

التحسين المستمر للتنفيذ وحل المشكالت �

حاالت عمليه وورش عمل �



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 :........................)إدارة عقود األداء في مشاريع التشغيل والصيانة ®(

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

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

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

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

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.


