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 إدارة العقود المتقدمة 

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

مقدمة:

ستقوم هذه الدورة المكثفة في بناء القدرة للمشاركين على اإلدارة الفعالة للعقود  باإلضافة إلى ذلك، سيحصل المشاركون على فوائد رئيسية من الحضور منها:  المزيد من المعرفة 

والقدرة في إدارة العقود طوال دورة حياتها ، المزيد من المعرفة والقدرة في تطبيق أدوات وتقنيات إدارة العقود على مجموعة من العقود ، احتمال أقل لفشل نواتج العقد أو نتائجه 

في تلبية التوقعات من حيث التكلفة والقيمة.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتحديد األنشطة والخطوات الرئيسية إلدارة العقود

	wإستكشاف األدوات اإلدارية المستخدمة أثناء عملية تنفيذ العقود الممنوحة

	wالتحضير للتفاوض بشأن تغييرات العقد والمطالبات للوصول إلى تسوية مرضية

	wالتعرف على التحديات الرئيسية واالستجابة لها عند إدارة العقود 

	wأدوات إدارة العقود وإظهار السلوكيات المناسبة في مجموعة من حاالت إدارة العقود

	wإدارة التكلفة وأداء المورد أثناء العقد بحيث تكون نتائج العقد متسقة مع التوقعات 

	wإدارة العقود بطريقة تضمن المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة 

	wمعرفة األنواع المختلفة لألوامر التغييرية والمطالبات واألضرار وتحديد طرق عديدة لتسوية النزاعات

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

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة على تمارين فردية وجماعية تهدف إلى مساعدة المشاركين على تعلم جميع األدوات والتقنيات المستخدمة في إدارة وتنفيذ العقود . كما تتضمن الدورة مجموعة 

من دراسات الحالة ولعب األدوار تليها مناقشات جماعية من قبل المشاركين.

الفئات المستهدفة:

جميع المشاركين في أي جانب من جوانب تنفيذ أو إدارة العقود إضافة إلى كل من يرغب في التعرف على أفضل الممارسات المتقدمة  في إدارة العقود.
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 إدارة العقود المتقدمة 

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

مبادىء العقود:

	wعناصر العقد
	wإطارعمل العقد
	wأهداف إدارة العقد
	wالتحديات التي تواجه عملية إدارة العقد
	wالكفاءات الخاصة بالمعنيين في إدارة العقود

أدوات إدارة العقود:

	wاإلطالع على محتويات العقد
	wالبنود التعاقدية التي تؤثرعلى التنفيذ
	wتحديد األدوار والمسؤوليات إلداري العقود
	wأدوات وتقنيات إدارة العقود
	wتقنية التحليل
	wنظام إدارة السجالت
	wنظام التحكم في تغييرات العقد
	wسجالت المشاكل والمخاطر
	wتطوير خطط الجداول الزمنية
	wرصد وتبليغ األداء
	wالتعاقد الدولي

إعداد العقد: 

	w نهج مخاطر القيمة إلدارة العقود 
	w األدوار والمسؤوليات 
	w نجاح فعال في إدارة أصحاب المصلحة 

 اإلدارة باستخدام مؤرشات األداء الرئيسية: 

	w إعداد مؤشرات األداء الرئيسية 
	w تطوير مجموعة مناسبة من مؤشرات األداء الرئيسية 
	w إدارة األداء 

 التفاوض والتأثري: 

	w طرق فعالة للتأثير 
	w مبادئ التفاوض 
	wإدارة اجتماع التفاوض 

 إدارة التكاليف والقيمة: 

	w فهم التكلفة اإلجمالية 
	w خفض التكلفة اإلجمالية 
	w تتبع التكلفة والقيمة وتحقيق الفوائد 

 إدارة أداء الموردين: 

	w عناصر إدارة أداء الموردين 
	w تحفيز المورد على األداء 
	w التعامل مع األداء الضعيف 

 إدارة االختالفات: 

	w الممارسات الجيدة في إدارة االختالفات 
	w ما الذي يمكن أن يتنوع، متى وكيف؟ 
	w االختالف حسب السلوك 
	w نصائح وحيل وفخاخ إلدارة االختالفات 

 إدارة إغالق العقد: 

	w إدارة االنتقاالت 
	w نصائح وحيل وفخاخ إلغالق العقد 
	w التقاط الدروس المستفادة وتبادلها 

 الكشف عن المماراست اخلاطئة والتعامل معها: 

	w استهداف االحتيال المحتمل 
	w األعالم الحمراء المحتملة 
	wالضوابط واإلشراف 

التغيريات المطالبات والزناعات:

	wآليات عملية التغيير
	wاإلخالل بالعقد
	wاألضرار المالية
	wالتسويات العادلة
	wالمطالبات والنزاعات
	w:تسوية النزاعات البديلة
	wالوساطة
	wالتحكيم



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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) إدارة العقود المتقدمة (
تطوير القدرات في   تطبيق مجموعة من األدوات والتقنيات في   إدارة العقود

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.


