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إدارة عقود الخدمات القائمة على األداء ®

مقدمة:

المقاولين وإنفاذه بشكل  أداء  لتقييم  فعالة  بأدوات  العقود والتزويد  أهداف  لتحقيق  باقتراح وتنفيذ طرق مبتكرة  للمتعاقدين  األداء  للسماح  القائمة على  الخدمات   تم تصميم عقود 

موضوعي. االستخدام السليم لخطط المراقبة والحوافز وغيرها من األدوات التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين أداء المقاولين مما يؤدي إلى وفورات في التكاليف . تم تصميم هذه 

الدورة لتزويد مديري التعاقد بالمعرفة الالزمة لتعظيم فوائد عقود الخدمات القائمة على األداء. وسوف يتعلم المشاركين كيفية قياس وتوثيق أداء المقاول والوصول إلى إتمام العقد 

بنجاح من خالل تطبيق الحوافز المناسبة. 

 وتستمد التمارين  في هذه الدورة من واقع الحياة، وسيناريوهات إدارة العقود القائمة على األداء التي تأخذ المشاركين أبعد من مجرد استعراض الجوانب التنظيمية وعملية الحصول 

على أداء فعال للمقاول. من خالل استكمال هذه التمارين العملية التفاعلية، سيكون لديك فرصة لمراقبة األنشطة الرئيسية بعد منح عقد خدمة قائم على األداء وتطبيق تلك المعرفة 

على بيئة التعاقد اليومية الخاصة بك. في نهاية هذه الدورة سوف يغادر المشارك مع معرفة شاملة ومحدثة من أدوات ومجهزا الستخدام هذه األدوات لرصد وتقييم األداء بنجاح، 

وتلقي وقبول الخدمات وإغالق العقود.  

اهداف الدورة:

 استخدام األدوات الرئيسية لعقد خدمة قائم على األداء إلدارة األداء الفعال للعقد  	

 التمييز بين النهج التقليدي والنهج القائم على األداء إلدارة العقود  	

 تسهيل عالقة الشراكة بين مراقبي العقود والمقاول  	

 تحديد الطرق العملية لفحص وقياس األداء وتطبيق الحوافز  	

 تطوير معايير ومقاييس األداء مع تغير شروط العقد  	

 تسوية المنازعات التعاقدية بفعالية من خالل استخدام أفضل الممارسات 	

 تقييم أداء المقاولين مقابل عقد قائم على األداء بنجاح  	

 إدارة العقود القائمة على األداء باستخدام الممارسات والمنهجيات الحديثة 	

 المزيد من المعرفة والقدرة في إدارة العقود واالتفاقيات القائمة على النتائج 	

 المزيد من المعرفة والقدرة في تطبيق أدوات وتقنيات إدارة العقود على العقود القائمة على النتائج 	

 احتمال أقل لعجز نتائج العقد عن تلبية التوقعات من حيث التكلفة والقيمة 	

 إدارة أداء مقدم الخدمة وإظهار السلوكيات المناسبة 	

 إدارة أداء الموفر أثناء االتفاقية بحيث تكون نتائج العقود متسقة مع التوقعات  	

 االمتثال إلطار إدارة العقود والحد من تأثير عدم اليقين على النتائج التعاقدية 	

الفئات المستهدفة:

 هذه الدورة قيمة وخاصة بالنسبة لمديري العقود والخدمات  الحكومية والخاصة والعاملين في إدارات العقود والخدمات وموظفي المشاريع، وأي شخص يشارك في عملية رصد 

أداء العقود. 
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إدارة عقود الخدمات القائمة على األداء ®

المحتويات الرئيسية 

عقود اخلدمات احلكومية:

االطار القانوني للتعاقد الحكومي على الخدمات 	

االطار المالي واالداري للتعاقد الحكومي 	

عملية التعاقد على االشغال والخدمات 	

حقوق االمتياز والملكية 	

القواعد االساسية للتعاقد 	

أاسليب تنفيذ عقود اخلدمات:

التعاقد العام والباطن والمنفصل 	

عقود اآلداء، والتنفيذ الذاتي للمشروع 	

نظام تعاقدات Lengthman في بريطانيا 	

تنفيذ عقد األداء 	

إعداد التقارير والمتابعة 	

أنواع الرشوط االتفاقية والقانونية لعقود اخلدمات:

الشروط القانونية 	

	 Terms & Conditions البنود والشروط

	 Warranty الضمانات

	 Representations التعهدات السابقة

	 Orders األوامر

االليات احلديثة إلدارة العقود عىل أاسس اآلداء:

	 Outsourcing خدمات التعهيد/ لوجستيات الطرف الثالث
	 Subcontracting مقاوالت الباطن
مزايا االستعانة بمصادر متعددة للتوريد 	
	 Logistics types أنواع الخدمات اللوجستية
مراحل تنفيذ خدمات التعهيد والتعاقد عليها 	

احلوافز ومعايري قياس اآلداء وإتفاقات مستوى اخلدمة:

معايير قياس آداء عقود الخدمات 	
حوافز اآلداء 	
ماهية اتفاقيات مستوى الخدمة 	
اتفاقات مستوى التشغيل 	
البيانات الموجزة لالهداف 	

التدريب العميل عىل االتفاق عىل عقود اخلدمات عىل ااسس اآلداء:
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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 الخدمات القائمة على األداء ®( 

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.


