
إدارة المطالبات
واألوامر التغييرية في ظل العقود المبرمة ®

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

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or reproduction 

of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against the user.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

www.euromatech.ae
Copyright © EuroMaTech

إدارة المطالبات واألوامر التغييرية في
ظل العقود المبرمة ®

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

مقدمة:
وكيف  المضادة(،  )والمطالبات  المطالبات  ظهور  كيفية  التدريبية  الدورة  هذه  تتناول 
تقييمها عند  ينبغي  الجيدة، وكيف  العقود  إدارة  تجنبها عن طريق  أو  تخفيضها  يمكن 
هذه  عن  الناشئة  المنازعات  و  حلها.  وكيفية  تسليمها،  عند  إعدادها  أو  استالمها، 
المطالبات، واألهم من ذلك أنه سيبحث عن طرق تجنب المطالبات المتنازع عليها في 
المقام األول،  وتتناول الدورة التدريبية كذلك المنازعات التجارية الناشئة عن العقود 
وستستخدم التقنيات و األساليب التي لها تطبيق واسع لحل العديد من أنواع النزاعات 

المختلفة.

اهداف الدورة: 
هتدف هذه الدورة التدريبية إلدارة العقود والمطالبات إىل متكني 

الماشركني من حتقيق األهداف التالية:
فهم كيفية و سبب نشأة المطالبات واالدعاءات المضادة 	
شرح االختالفات بين االدعاءات واالدعاءات المضادة 	
تحديد األسباب الشائعة للمطالبات والنزاعات، وكيفية تجنبها 	
مناقشة كيفية وضع إجراءات إلدارة العقود لتجنب المنازعات بشأن المطالبات  	

والمطالبات المضادة، مع مقاومة المطالبات غير المبررة
تعزيز فهم تقنيات التفاوض األساسية الستخدامها عند حل النزاعات 	
فهم بعض األساليب الرئيسية لحل المنازعات التي تشترك فيها أطراف ثالثة 	
تطوير فهم أساليب حل المنازعات التقليدية والبديلة، بما في ذلك الطرق المختلفة  	

لحل النزاعات دون اللجوء إلى المحاكم أو التحكيم

توفير االستراتيجيات والتكتيكات الالزمة للتفاوض أثناء المنازعات 	

شرح كيفية إستخدام أحكام العقود للحد من خطر المطالبات والمنازعات 	

لمن هذا البرنامج التدريبي:
محللو العقود 	

األفراد المشتركون في مهام المناقصة / التعاقد 	

مدراء المشروع 	

مديرو  و مسئولي العقود 	

مشرفي الوحدات المتعاقدة 	

مديري المطالبات ومدققي الحسابات التجارية 	

المنظرون االستراتيجيون للعقود 	

المدراء العامون الذين يشاركون في التفاوض بشأن العقود والمنازعات 	

المدراء التجاريون 	

موظفو اإلدارة القانونية الذين يبحثون عن تقنيات جديدة ونهج دولي 	

أي شخص يشارك في إستراتيجية وإدارة المنازعات 	

محتويات البرنامج:

أسباب آوامر التغيري:
حق اإلدارة في التعديل باالرادة المنفردة 	
حق اإلدارة في انهاء العقد باالرادة المنفردة 	
حق اقتضاء المقابل المالي 	
حق إعادة التوازن 	
الظروف الطارئة 	

اجراءات أوامر التغيري:
ماهية أوامر التغيير 	
االختالفات بين العقد والمالحق 	
اختالف التفسير 	
العقوبات والجزاءات التهديدية 	
إعادة التوازن في حاالت القوة القاهرة 	

المطالبات:
أنواع المطالبات 	
أسباب المطالبات 	
إجراءات المطالبة 	
وثائق المطالبة 	

المطالبات واوامر التغيري يف مرشوعات المقاوالت:

إجراءات فيديك للمطالبات واوامر التغيير 	

دور المهندس االستشاري 	

مدد الطعن في قرارات المهندس 	

إجراءات التغيير 	

إجراءات المطالبة 	

واسئل فض منازعات آوامر التغيري والمطالبات:

تحديد القانون الواجب التطبيق في العقود الدولية 	

شرط التفاوض بالعقد لفض المنازعة 	

الوساطة والتوفيق 	

شروط صحة اتفاق التحكيم على مستوى الدول اعضاء المنظمات الدولية 	

استقالل شرط التحكيم وبطالن االتفاق على التحكيم 	

المشكالت العملية في التحكيـــم الدولي 	



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 المطالبات واألوامر التغييرية في ظل العقود المبرمة ®( 

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.


