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مقدمة:
بما أن العقود هي في صميم جميع المعامالت التجارية، فإن إدارة العقود الجيدة هي 
الكفاءة األساسية للمنظمات الناجحة. يعتمد اإلنفاق الفعال لألموال والموارد على أنشطة 
إدارة العقود الناجحة - اختيار النماذج المناسبة ، وفهم المبادئ القانونية إلنشاء عقد ، 
وإدارة حقوق والتزامات كل طرف ، والتعامل مع المطالبات والنزاعات كلها مجاالت 
رئيسية في هذا المجال.تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات 
واألدوات الالزمة إلدارة العقود .سيتعرف المشاركون في هذه الدورة التفاعلية على 
األنشطة التي تتم خالل مراحل دورة العقود والمنهجيات المستخدمة إلدارة كل واحد 
منها وتطبيق أفضل الممارسات المستخدمة في إدارة العقود ، كما تغطي مجاالت هامة 
مثل إعداد العقود ومنح العقود وإدارة العقود. وستوفر هذه الدورة التدريبية التفاعلية 
للمشاركين نهجا عمليا إلدارة العقود بفعالية، كما ستقدم تقنيات واستراتيجيات حديثة في 

تخطيط العقود وتقييمها وإعدادها وإدارتها  ومع انتهاء هذه الدورة يكون المشاركين. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحديد مبادئ والتعاريف والخطوات الرئيسية المشاركة في عملية إجراء العقود�	
تفصيل عن أنشطة إعداد العقود بما في ذلك التخطيط وتطوير نطاق العمل وتحديد �	

مصادر المقاولين
توزيع �	 استراتيجية  على  نوع  كل  وتأثير  العقود  من  مختلفة  أنواع  على  التعرف 

المخاطر

وضع معايير لعرض المناقصات وتسليمها وتقييمها�	
اكتساب مهارة استخدام األدوات االدارية لمدير العقد لممارسة دوره في الحد من �	

المواجهات والنزاعات أثناء التنفيذ
مناقشة التقنيات البديلة لتسوية المنازعات وتجنب أسباب اإلخالل واألضرار�	
التعامل مع مخاطر االخالل بشروط التنفيذ والتعامل القانوني معها�	
الصعوبات �	 مع  والتعامل  الطارئة  الظروف  خاالت  لمواجهة  القانونية  المهارات 

غير المتوقعة

المنهجية:
تهدف  التي  والجماعية  الفردية  العملية  التمارين  على  التدريبية  الدورة  هذه  تعتمد 
بإدارة  المرتبطة  األساسية  واإلجراءات  األنشطة  جميع  تعلم  في  المشاركين  لمساعدة 
ولعب  التقديمية  والعروض  الحاالت  دراسات  من  عدداً  الدورة  تستخدم  كما   ، العقود 

األدوار والنقاشات.

الفئات المستهدفة:
مدراء ورؤساء اقسام والمهنيين في دارة العقود والمعنيون في أي جانب من جوانب 

اإلعداد والتنفيذ وإدارة العقود.

المحتويات الرئيسية

إدارة العقود:

تعريف العقد�	
عناصر العقد�	
المفاهيم الهامة للعقود والمستخدمة في إدارة العقود�	
مراحل العقود�	

إعداد العقود:

مراحل إعداد وإدارة العقود�	
وضع استراتيجية إجراء العقود�	
طرق إجراء العقود�	
تطوير نطاق العمل�	
المشكالت التي تنتج عن تحديد نطاق العمل بصورة �	

خاطئة
وضع معايير التقييم�	
ورقة عمل تحليل القرارات�	
األحكام والشروط�	
تحديد استراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية�	
معايير التأهيل المسبق�	
إعداد الطلب للعروض�	

أنواع العقود واالسرتاتيجيات:

عقد  واحد أم عقود متعددة�	
عقود األسعار الثابتة�	
عقود استرداد التكاليف�	
عقود الوقت والمواد�	
شروط الدفع�	

مرحلة المناقصات:�	
مبادئ المناقصات�	
أهداف المناقصات�	
إجراءات المناقصات�	
تقييم مقدمين العروض�	
المراجعة األولية للمناقصات�	
التقييم الفني�	
التقييم التجاري�	

إدارة العقود:

الغرض من إدارة العقود�	
المستندات المطلوبة إلدارة العقود�	
أدوات إدارة العقود�	
دور إداري العقود�	
التسوية النهائية�	

المطالبات وأوامر التغيري:

اإلخالل بالعقود�	
األضرار المالية�	
التغييرات والتعديالت�	
حل النزاعات البديلة )التفاوض والوساطة والتحكيم�	

إدارة عقود المرشوعات:

خصائص وأركان عقود المشروعات�	
أنواع عقود المقاوالت والمشروعات�	
في �	 والمطالبات  التغييرات  مع  التعامل  أساليب 

االنواع المختلفة
انواع الشروط التعاقدية العامة والخاصة�	
انواع المواصفات وطرق التوصيف�	



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 :........................)أخصائي إدارة العقود: تخطيط العقود وتقييمها وإعدادها وإدارتها ®( 

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.


