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يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

إدارة العقود الفعالة:
نظم رصد األداء

وتصحيحها وتعديل العقود ®
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إدارة العقود الفعالة:
نظم رصد األداء وتصحيحها وتعديل العقود ®
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مقدمة:

العقد ال يمكن أن يكون قويا وناجحا اال عن طريق إدارته. في هذه الدورة العملية ، 
اإلغالق  إلى  األولية  المكافأة  من   - الفعالة  العقود  إدارة  جوانب  جميع  تتناول  سوف 
المشاكل،  اجتناب  للعقود:  الناجحة  اإلدارة  على  خاصة  بصفة  وسيُركز  النهائي. 
عدم  حاالت  عن  المبكر  والكشف  األداء،  رصد  ونظم  اليومية،  التشغيل  وممارسات 
األداء وتصحيحها، والدفع، وتعديل العقود،  ستتعلم الممارسات المجربة للحصول على 
العقود من بداية قوية ، وإبقائها على المسار الصحيح والتعامل مع كل مشكلة تنشأ. تم 
تصميم هذه  الدورة التفاعلية لتعريف المشاركين على األنشطة التي تتم خالل مراحل 
الممارسات  أفضل  لتطبيق  باإلضافة  إلدارتها  المستخدمة  والمنهجيات  العقود،  ادارة 
العملية في إدارة العقود ، كما تغطي  الدورة مجاالت هامة مثل  أساسيات إعداد العقود 
، الشروط النموذجية و العالقات التعاقدية وسيتم تعريف المشاركين باألصول القانونية 
لصياغة العقود وتزويدهم بالمهارات والقدرات ذات الصلة لتجنب حدوث مشكالت في 

أثناء تنفيذ العقد وضمان تحقيق أهدافه.

اهداف البرنامج:
	w اجراء إدارة فعالة للعقود وإدارة التغيير
	w تفسير العقود والتعرف على الشروط واألحكام التي تحميك أو تهددك 
	w إبقاء العقود والعقود من الباطن على المسار الصحيح في كل خطوة على الطريق 
	w تعديل وإنهاء وإغالق العقود 
	wتطبيق األنظمة العملية على مراقبة األداء وسرعة اكتشاف وتصحيح المشاكل 
	wتقييم المطالبات المتعلقة بالقوة القاهرة وتقييم بند العقد
	w .إدارة فعالة لمطالبات القوة القاهرة 
	wتعزيز مهارات إدارة العقود لتحسين أداء العقد
	wتمكين المشاركين من تطوير أنظمة للحد من وتيرة النزاعات التعاقدية
	wتمكين المشاركين من حل النزاعات التعاقدية كما يحدث بطريقة فعالة
	w اكتساب القدرة على إدارة العقود والمشاريع مما قبل العقد، أثناء أداء العقد وحتى

مرحلة ما بعد العقد وفقا ألفضل الممارسات
	w ،تعلم كيفية تعزيز الربحية، ليس فقط عن طريق زيادة األموال الواردة من العقود

ولكن أيًضا عن طريق منع المبالغ غير الضرورية من الخروج في النزاعات 
التشغيلية

المحتويات الرئيسية

ختطيطإدارةالعقود:

	w خطوات في تخطيط إدارة العقود 
	w الشروط والمتطلبات الحاسمة 
	w الموظفون العاملون في تخطيط إدارة العقود 
	w تفويض الوظائف 
	w خطة إدارة العقود 
	w اإلشعارات والتعليمات 

مراقبةاألداء:

	w خطوات في مراقبة األداء 
	w )تحديد مستوى الرصد )تقييم المخاطر 
	w أنواع العقود ودرجات المخاطر 
	w قياس حالة أداء العقد 

حلالمشكالتالتعاقدية:

	w خطوات في حل مشكلة إدارة العقود 
	w تحديد مشاكل األداء 
	w قواعد تفسير العقود 
	w القواعد الثانوية لتفسير العقود 
	w أوامر وقف العمل 
	w التعامل مع التأخير 
	w عملية المطالبة 
	w )ADR( حل النزاعات البديل 
	w ADR تقنيات 
	w ADR فلسفة 
	w ADR فوائد 
	w  دورة حياة نزاع العقود 
	wسلطة البديل 

تعديالتالعقود/اخليارات:

	w أنواع تعديالت العقود 
	w تنفيذ االتفاقات التكميلية 
	w نطاق العقد والتغيرات في النطاق 
	w تغييرات التسعير 
	w التغييرات البناءة 
	wممارسة الخيارات 
	w شروط العقد القياسية للخيارات 

عقودالباطن:

	w العالقات التعاقدية بين الحكومة والمقاولين 
	w خصوصية العقد 
	w الموافقة على التعاقد من الباطن 
	w مراجعات نظام الشراء من قبل المقاولين 
	w شروط العقد التي تنطبق على مسائل التعاقد من الباطن 

إهناءالعقد:

	w أنواع إنهاء العقد 
	w اإلنهاء للعملية االفتراضية 
	w العوامل التي يجب أخذها في االعتبار 
	w التحمل أو التنازل 
	w إشعار بإنهاء الخدمة 
	w إنهاء عملية المالءمة 

إغالقالعقد:

	w الخطوات في إبرام العقد 
	w إجراءات اإلغالق السريع 
	w تقييمات األداء وملف أداء المتعاقد السابق 



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

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)إدارة العقود الفعالة: نظم رصد األداء وتصحيحها وتعديل العقود ®(

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

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

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

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

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: 

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.


