
إدارة المطالبات ف� مشاريع اإلنشاءات

لالستفسار واالشتراك أرسل رسالة إل�:
المعهد العربي األمري�� للتح�يم التجاري الدول�

training@aifica.com

محاور البرنامج
- تعريف المشاركين بأنواع العقود وبعض النماذج المستخدمة بالشرق األوسط مثل عقود الفيديك 2017

األحمر‐ الفض�‐ األصفر - NEC3- عقد األشغال السعودي‐ العقد ال�ويت�‐ العقد اإلمارات� وتطبيقاتها
بمشروعات التشييد.

‐ الشهادة األمري�ية لمحترف إدارة المطالبات .
- المطالبات طبقا لعقد الفيديك 2017 .

- أسباب المطالبات بالمشروعات .
- أنواع وتصنيف المطالبات – تأخير‐ الضرر‐التعويض .

- استراتيجيات إدارة المخاطر بالعقود  إدار ة النزاعات  والتح�يم الهندس�.   
- الطرق المعتمدة لتحليل التأخير – المميزات والعيوب.

- تحليل وحساب المطالبات Quantum –  الوقت‐ التعجيل بالتنفيذ -  فوات الفرصة‐ التشتت - الفوض�‐
التغييرات والتعديالت.

‐ باإلضافة إل� تزويد المشاركين بالمهارات المطلوبة لممارسة وإدارة المطالبات و ورش عمل   إلدارة المطالبات
من خبرة المشاركين .

‐ تزويد المشاركين بالمهارات الالزمة للتعامل مع المفاوضات بمراحل المطالبات وأثناء مراحل فض النزاع
- إدارة المستندات الداعمة للمطالبات بالعقود الهندسية.

‐ اإلجراءات الوقائية للحد من المطالبات واإلدارة الفعالة للعقود.

001-973-5631179

تفاصيل البرنامج
 يحصل المشارك عل� تدريب احتراف� عال� الجودة  و مادة تدريبية م�ح�مة , كما  يحصل المشارك عل� 

    شهادة إنجاز البرنامج باللغة العربية واالنكليزية
معتمدة وموثقة صادرة عن المعهد العربي األمري�� للتح�يم التجاري الدول� ف� الواليات المتحدة

 األمري�ية وقابلة للتصديق من وزارة  الخارجية األمري�ية  بعد سداد رسوم التصديق

رسوم المشاركة
رسم المشاركة ف� البرنامج  350 دوالر أمري�� تتضمن الحصول عل� شهادة ال�ترونية

رسم إصدار شهادة مطبوعة 200 دوالر أمري�� تتضمن أجور إرسالها بالبريد السريع

المستهدفين من البرنامج

- المهندسون ب�افة تخصصاتهم ومدراء المشاريع ورجال القانون من قضاة ومحامين والمح�مون وخبراء
التوفيق والوساطة .

(Certificate of Completion )

األستاذ المحاضر
المحاضر الدكتور مصطف� اسماعيل أبو ضيف 

ABMS أستاذ مساعد ف� جامعة  /   CFCC-AACE استشاري ف� إدارة مطالبات  المنازعات الهندسية
  / زميل ف� معهد مطالبات إدارة البناء UK ICCP/ /عضو معهد البناء ف� الممل�ة المتحدة السويسرية
MCIOB  / عضو جمعية تطوير التكاليف الهندسية ف� الواليات المتحدة AACE / مح�م معتمد لدى عدد

من مراكز ومؤسسات التح�يم العربية والدولية , مهندس إستشاري لدى الهيئة السعودية للمهندسين.

CCMP-P3


