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MEMBER

مقدمة:
هناك العديد من العمليات لضمان تلبية أداء العقود لمتطلبات المهمة. سوف تساعدك 
هذه الدورة التدريبية المكثفة في إدارة العقود لتحديد واستخدام المقاييس المناسبة عند 
تقييم أداء المقاول. سوف تستكشف استراتيجيات تقييم األداء والعالجات لعدم االمتثال 
من خالل المشاركة في المناقشات، ومعالجة السيناريوهات والتمارين العملية والجذابة 
، وتحليل دراسات الحالة. سوف تتعلم أيضا كيفية إجراء تغييرات العقود وتسعيرها بعد 

منح الجائزة ، والتعامل مع النزاعات ، وإغالق العقود المكتملة.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تفصيل أنشطة إعداد العقود بما في ذلك التخطيط وتطوير نطاق العمل وتحديد �	
مصادر المقاولين .

التعرف على أنواع مختلفة من العقود وتأثير كل نوع على استراتيجية توزيع �	
المخاطر .

تطبيق العناصر الرئيسية لتخطيط إدارة العقود .�	
فهم السياق القانوني والفني للعقود وعملية بناء العقد .�	
فهم مبادئ وقواعد بناء العقود وعناصرها األساسية ومكوناتها .�	

تخطيط وبناء نطاق العمل .�	
فهم مبدأ توزيع المخاطر بين أطراف العقد .�	
تصنيف العقود وأنواعها حسب طبيعة التعاقد .�	
تحسين مهارات التفاوض وفهم الطرق والتقنيات وتوجهات التفاوض .�	
فهم مبادئ حل خالفات العقود والتحكيم�	
فهم بنود المطالبة بالتعويضات وفسخ العقد�	
تعميق الفهم لمبادئ ومتطلبات النزاهة والمهنية في صياغة العقود�	
وصف سياسات وإجراءات إعداد ومعالجة تعديالت العقود .�	
تحديد السياسات واإلجراءات المستخدمة إلغالق ملفات العقود�	

المنهجية:
تعتمد هذه الدورة على تمارين فردية وجماعية تهدف إلى مساعدة المشاركين على تعلم 
جميع أنشطة إدارة العقود الرئيسية. كما تحتوي الدورة على العديد من دراسات الحالة 

والعروض التقديمية ولعب األدوار من قبل المشاركين، تليها مناقشات عامة. 

الفئات المستهدفة:
مدراء ورؤساء أقسام العقود وجميع المشاركين في أي جانب من جوانب إعداد العقود 

أو تنفيذها أو إدارتها. 

ختطيط إدارة العقود: 

 تفويض مهام إدارة العقود �	
ممثلو التعاقد �	
ممارسة: من لديه السلطة؟ �	

 توجيه المقاولني بعد ترسيه العقد: 

 الغرض من التوجيه بعد المنح�	
تحديد ما إذا كان التوجيه بعد الجائزة ضروريا �	
طرق التوجيه بعد منح العقد�	
التمرين: التوجيه  ما بعد امنح العقد�	

 إدارة أداء العقود: 

 طرق مراقبة األداء �	
توثيق معلومات أداء المقاول �	
سبل االنتصاف �	
التمرين: تطبيق العالجات ألداء العقد�	

 سيااست وإجراءات الدفع: 

 إجراءات الدفع �	
تحصيل ديون المقاولين �	
التأخر في السداد والدفع الزائد �	

 تعديالت العقود: 
 سياسة التعديالت �	
أنواع تعديالت العقود �	
نطاق العقد �	
تغيير األوامر �	
تغييرات بناءة �	
خيارات   تعديالت العقود  �	
التمرين: هل هو في النطاق؟ �	

 حل الزناعات التعاقدية: 
 عملية المنازعات �	
تأكيد المطالبات �	
حل النزاعات �	
ممارسة: التعامل مع النزاعات �	

 إهناء العقود: 
 مبادئ إنهاء العقد �	
 أنواع اإلنهاء �	
 التمرين: اإلنهاء �	

 إغالق ملفات العقود: 
 مسؤولية إغالق العقد �	
عملية إغالق العقد �	
التمرين: سيناريوهات اإلغالق �	

المحتويات الرئيسية 



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

) أفضل ممارسات إدارة العقود والحوكمة (

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.


