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يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

إدارة العقود ومعالجة المطالبات 
والمنازعات وأنشطة اإلغالق ®



إدارة العقود ومعالجة المطالبات
والمنازعات وأنشطة اإلغالق ®

المحتويات البرنامج:
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المقدمة:
وأنشطة  والمنازعات  المطالبات  ومعالجة  العقود  إدارة   “ التدريبية  الدورة  هذه  تقدم 
اإلغالق “ مجموعة من الموضوعات األساسية التي ستساعدك على اكتساب المعرفة 
واألدوات الالزمة إلبرام االتفاقيات والعقود والتفاوض على شروطها وإدارتها بنجاح. 
تبدأ الدورة بتقديم لمحة عامة عن إدارة العقود وأنشطتها وأطرافها، ومن ثم تتبحر في 
استكشاف نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى فشل التعاقد. وسيناقش هذا البرنامج إدارة 
العقود، بما في ذلك جميع أنشطتة من المراقبة واإلدارة التي تتم من وقت منح العقد أو 
توقيعه )أي بعد أي مفاوضات( حتى إبرام العقد. وذلك الن العمليات واألنشطة التي 
طرق  وأيضا  شراؤها.  يجري  التي  للخدمة  تبعا  تختلف  العقود   إدارة  عليها  تنطوي 
العقود،  في  التغييرات  إدارة  وكذلك   . المقاول  أداء  ومرافبة  العقود،  رصد  وأساليب 
وأنشطة  والمنازعات،  المطالبات  ومعالجة  بالعقود،  المتصلة  بالوثائق  واالحتفاظ 
على  الدورة  ستساعدك  الحيوية،  والمكونات  الموضوعات  هذه  ومن خالل  اإلغالق.  

بناء الجدارات في إدارة العقود على نحو أكثر كفاءة.

اهداف البرنامج:
التعرف على هيكل العقود والغرض منها 	
توضيح الهياكل المختلفة للعقود وكيفية استخدامها في المواقف المختلفة 	
تعزيز قدرة المديرين هلى التواصل مع العاملين في مجال العقود 	
تقديم بعض المحاذير بشأن البنود التعاقدية شائعة االستخدام 	
تأسيس وضبط المفاوضات التعاقدية وإدارتها 	

المحاور الرئيسية:
أهمية استيعاب وفهم العقود 	
كيفية إعداد العقود 	
الهياكل التعاقدية المختلفة 	
كيفية توزيع وإدارة المخاطر بواسطة العقود 	
دراسة البنود المحددة في التعاقد 	

أاسسيات التعاقد:
أسباب استخدام العقود 	
المتطلبات القانونية للعقد الصحيح 	
العقود الشفهية 	
العقود االلكترونية 	
شروط وأحكام العقد 	
سلطة العقد 	

المخاطر واألنواع المختلفة للعقود:
كيفية تقدير المخاطر وإدارتها 	
األنواع التقليدية للعقود 	
األنواع الحديثة للعقود 	
السندات والضمانات 	
خطابات النوايا 	
تحديد القوانين المالئمة 	

البنود الرئيسية للعقد:
الوفاء بااللتزامات 	
البضائع التي تشوبها العيوب 	
المسائل المتعلقة بالمسؤولية 	
التأمين والتعويضات 	
حقوق الملكية الفكرية 	
الظروف القهرية 	

االختالفات والمتغريات، والماسئل التعاقدية المتعلقة بالدفع 
وعملية اإلغالق:

االختالفات والتغييرات 	
المسائل المتعلقة بالدفع 	
خطابات االئتمان 	
مطالبات )الضمان( 	
تعليق العمل وإنهاء الخدمة 	
عملية اإلغالق والمسائل التعاقدية 	

تغيريات العقود:

ال ينبغي قبول سوى التغييرات التي تدخل في النطاق العام للعقد األصلي   	
 ينبغي أن تكون التغييرات وفقا لشروط العقد؛  	
 السماح  بالتغييرات التي تُعزى إلى ظروف مشروعة غير متوقعة   	
أن يكون األمر مطلوباً قبل تعديل العقد 	
تقييم أي تغييرات من حيث تأثيرها على النطاق والجدول الزمني والميزانية  	
لموافقة الرسمية الخطية على جميع التغييرات مطلوبة قبل إجراء التغيير 	

التفاوض، وجتنب الزناعات وتسويهتا:

التفاوض، والمساومة، والتسوية 	
التقاضي 	
التحكيم 	
الوساطة 	
االستعانة بالخبراء لفض النزاع 	

 إهناء العقد/إلغاءه :

 اإلنهاء بدون سبب – موافقة الطرفين المتبادلة  	
 إنهاء من أجل المالءمة عندما ال يخدم العقد أصحاب المصلحة 	
 اإلنهاء االفتراضي )اإلنهاء للسبب( بسبب الفشل في األداء أو عدم التسليم في الوقت  	

المحدد أو عدم االلتزام باألحكام والشروط األخرى

 نصاحئ وحلول مفيدة  إلدارة العقود بفعالية: 

 توفير إرشادات واضحة لوضع العقود ومنحها ومراقبتها   	
 التواصل في أقرب وقت ممكن وعقد مؤتمرات ما قبل األداء أو اجتماعات البداية  	
 التأكيد على أهمية عقد اجتماعات البداية لمناقشة المتطلبات واألداء؛ المقاييس، الخ.  	
محاسبة المقاولين على شروط وأحكام العقد 	
 إقامة عالقات، اتصاالت وأعمال مع المتعاقدين   	
 رصد ومتابعة أداء العقود   	
 االتصاالت المستندية وتغييرات العقود 	



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 العقود ومعالجة المطالبات والمنازعات وأنشطة اإلغالق ®(

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.


