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إدارة العقود ومعالجة المطالبات
وعمليات تسوية المنازعات - 10 ايام

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

مقدمة:

البرنامج بإيجاز تشكيل العقود   إدارة العقود هي مصطلح واسع يستخدم لوصف إدارة مسؤوليات األطراف في تسليم العقود. في صميم كل مسؤولية هو العقد.  يستعرض هذا 

وتفسيرها كقواعد اشتباك بين األطراف التي تشرع في مشروع. ثم ينظر وعمليات إدارة وتنظيم العقد طوال فترة المشروع.  عالوة على ذلك ، ستوفر الدورة المعرفة العملية 

والممارسات الحديثة إلدارة وإنفاذ العقود، واألضرار، ومعالجة المطالبات، وعمليات تسوية المنازعات..  كما سيستعرض المشاركون التفاعل الحاسم بين دور ومسؤوليات مدير 

العقود، ودور مدير المشروع في وظائف إدارة المشروع.  وأخيرا، بما أن عمليات المطالبات هي مفاهيم أساسية في إدارة العقود، فإن الدورة تعلم المطالبات األكثر شيوعا، مع 

التركيز على المطالبات المتعلقة باالختالفات والتأخيرات. كما يتم تناول نهج التعامل مع عيوب التسليم. 

أهداف الدورة: 

 توضيح أدوار مدير العقود ومسؤول العقود 	

 فهم الجوانب الرئيسية للعقود: كمدير عقود كيفية قراءتها وتفسيرها وتقييمها 	

 دراسة الجوانب األساسية إلدارة العقود وعمليات المطالبات 	

 تقدير القضايا التعاقدية المحيطة باالختالفات والتأخيرات والعيوب؛ ووضع إجراءات للتعامل بفعالية مع هذه القضايا 	

 التأكد من أن كل من إدارة العقود ومساعي إدارة المشاريع تؤكد على االمتثال للعقود طوال عملية التسليم 	

 تحليل المبادئ الرئيسية لنظم فعالة لمراقبة الوثائق واإلبالغ واالتصاالت 	

 اكتشاف مهارات التفاوض التعاوني والشراكة لتجنب النزاعات وحلها 	

المنهجية:

 خالل الدورة، سيتفاعل المشاركون ويعملون مع األمثلة ودراسات الحالة لتحديد النقاط المختلفة لقانون العقود وتفسير العقود واإلدارة العملية للعقود. ويهدف هذا إلى المساعدة في 

التعلم  وستشمل أساليب التعلم تفسير األمثلة المقدمة.

الفئات المستهدفة:

 هذه الدورة العملية ذات صلة ألولئك المشاركين في أي جانب من جوانب تنظيم أو إدارة العقود ، بما في ذلك تطوير أو تقييم العقود ، وأداء إدارة العقود اليومية ، أو التفاعل مباشرة 

مع أولئك الذين يفعلون ذلك - في أي قطاع . 
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إدارة العقود ومعالجة المطالبات
وعمليات تسوية المنازعات - 10 ايام

المحتويات الرئيسية 

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

فهمإدارةالعقود:

 مبادئ إدارة العقود  	

 اعتبارات إدارة العقود قبل إرساء العقود وترسيتها وبعدها من وجهة نظر  	

المشترين والبائعين على السواء 

 تفصيل دور مدير العقد  	

 فهم أين تتناسب إدارة العقود مع األهداف التنظيمية األوسع نطاقا  	

 االعتبارات االستراتيجية وراء إدارة العقود  	

أهميةإدارةالعقودواآلثارالمرتتبةعىلاخلطأ:

 الوعي بالعقد – ما الذي يجعل العقد؟  	

 مقارنة ومقارنة دور مدير العقود ومدير العقود  	

 ما هو مناسب وما هو غير مناسب من حيث دورك كمسؤول  	

 أهمية إدارة العقود  	

 كيف يمكن أن يؤدي الحصول عليها بشكل صحيح إلى إضافة قيمة  	

 دراسة أنواع مختلفة من نظم التسليم التعاقدي  	

العقد-منظورإداري:

 فهم االقتباس والمناقصة لضمان الحفاظ على العملية المناسبة  	

 مفاوضات ما قبل التعاقد - كيفية استخدامها لضمان تحقيق نقل المخاطر  	

المطلوب 

 تشكيل العقود - أساليب مختلفة وما يجب توخي الحذر منه  	

 الوثائق - فهم الغرض من وأهمية الوثائق المختلفة التي تشكل مجموعة نموذجية  	

من وثائق العقد 

 التفسير التعاقدي - كيفية استخدامه إلبالغ قرارات إدارة العقود المعقولة  	

ختطيطالعقودوإدارةالمخاطر:

 تطوير خطة اإلدارة الشاملة للعقد  	

 مواءمة تخطيط العقود مع األنظمة التنظيمية المعمول بها  	

 تقييم المخاطر  	

 استخدام العقود كأدوات فعالة إلدارة المخاطر ووضع استراتيجيات للتخفيف من  	

المخاطر التي تنشأ عن العقود 

 جعل العقد نافذا في الممارسة العملية  	

عمليةالمطالبات-النظريةوالتطبيق: 

 ثانيا - لمحة عامة عن عملية المطالبات  	
 النقاط الرئيسية في صياغة المطالبات  	
 االعتبارات الرئيسية في تقييم المطالبات  	
 عالقات ومسؤوليات مدير العقد، وعالقات ومسؤوليات مدير المشروع  	
 دور المسؤولين وحدود السلطة  	
 دراسة األدوار األخرى في شبكة إدارة العقود والحدود المرتبطة بها من السلطة  	

/ سلطة صنع القرار  
 التواصل بين األشخاص لجعل العقود تحدث  	
 األخالقيات في إدارة العقود - هل االلتزامات التعاقدية واألخالقيات هي نفس  	

الشيء؟ 

إدارةالعقودوإدارةالماشريع:

 التفاعل بين إدارة العقود وإدارة المشاريع  	
 أهمية النظم الفعالة إلدارة العقود  	
 إنشاء الجداول الزمنية وعمليات البحث والمطالبات  	
 االمتثال للعقود: الرصد واإلبالغ وااللتزام بالمعايير  	
 مراقبة الوثائق والتخطيط للمعالم الرئيسية  	
 تطوير أنظمة االتصاالت ضمن التسلسل الهرمي لتسليم العقود  	

مهاراتاالتصالاخلاصةبإدارةالعقود:

 فهم مدى فعالية التواصل الخاص بالعقد  	
 تسهيل تسليم العقود والنتائج اإلدارية المثلى  	
ما قبل التعاقد ، الفوائد والعيوب  	
ما قبل التعاقد - قيمتها وكيفية إدارتها بفعالية  	
 التفويض الفعال  	
 تجنب المنازعات وحلها - المبادئ التعاقدية واإلجراءات العملية  	

المطالباتواالختالفاتواخلالفاتوالزناعات:

 مطالبات الدفع – المبادئ القانونية واإلجراءات العملية  	
 االختالفات - المبادئ القانونية واإلجراءات العملية  	
 التأخيرات وتمديدات الوقت وتكاليف التأخير واألضرار - المبادئ القانونية  	

والجوانب العملية إلدارتها 
 العيوب - العالجات التعاقدية واإلجراءات العملية لضمان تحقيقها طوال الدورة  	
 فحص دراسات الحالة ومناقشتها  	



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

)إدارة العقود ومعالجة المطالبات وعمليات تسوية المنازعات - 10 ايام(

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.


