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المقدمة:

يعد إبرام العقد من أدق وأخطر المراحل فى حياة العقد حيث يتوقف على تلك العملية 
الحياة المستقبلية له من حيث تحديد حقوق والتزامات الطرفين ومدي إمكانية القضاء 
على العقبات العملية والقانونية بل والمالية التى تواجه مرحلة التنفيذ القادمة. ويجب أن 
يوضع فى االعتبار إن وصول المفاوضات إلى منطقة اتفاق مشترك بين المفاوضين 
هى الثمرة الطيبة للمفاوضات الناجحة ومع ذلك فإن التفاهم واالتفاق المشترك ال يكفي 
أال وهي  أهمية  وأكثرها  العقد  مراحل  اهم  من  تعد  التى  األخيرة  المرحلة  تأتي  وإنما 

مرحلة صياغة العقد النهائى.

المنهجية:

طريق  عن  وذلك  المثلى،  بالطريقة  العقود  كتابة  تقنيات  بابراز  البرنامج  هذا  ويقوم 
المنهج التأصيلي للتعريف بالمبادئ العامة للعقود وصواًل لقواعد الكتابة العقدية التي 
تتأثر بتركيب العقد وخصائصه، وكيفية اختيار الفاظه، ويتم ذلك من خالل محورين، 

المحور العلمي والعملي من خالل الوحدات التدريبية التي يشملها الموضوع.

أهداف البرنامج:

w إكسابالمشاركين المعرفة الكافية للممارسات التعاقدية المعاصرة

w ممارسةلتطبيقاتعمليةلكيفيةصياغة االتفاقيات

w  ومزايا عليها  المتعارف  للصياغات  المختلفة  الدراسةالمستفيضةلالستخدامات 

وعيوب كل منها

w  والمصطلحات والمفردات  والتراكيب  االلفاظ  الختيار  الالزمة  المهارات  إكساب 

وترتيب الفقرات

w كيفية التفاوض على العقود والمهارات الالزمة له

w دراسة بعضتقنياتومفاهيممهارات التفاوض

w إكسابالمشاركينالمهارات العمليةلصياغة العقود

w .تحقيق واكسابالمشاركالمهاراتاألساسيةفي الصياغة القانونية وتركيب الجمل

w دراسات معايير اعدادالعقود

الوحدة األولى:

دراسة العقود المعاصرة

w Offer and acceptance | قواعد العرض والقبول
w Consideration | المقابل في العقود
w Capacity | االهلية القانونية لالطراف
w Form of agreement | شكل العقد
w Performance of contract | آداء التزامات العقد
w The Model Contracts | نظام العقود النموذجية

الوحدة الثانية:

المفاهيم المتعلقة بالتفاوض العقدي

w محتوى التفاوض
w مبدأ حسن النية
w عقود التفاوض المبدئية
w البروتوكوالت وخطابات النوايا
w شروط التفاوض وبنوده

الوحدة الثالثة:

مهارات التفاوض

w القضية التفاوضية
w أطراف التفاوض
w استراتيجيات وتكتيكات التفاوض
w مهارات االقناع
w إستخدام لغة الجسد في التفاوض

الوحدة الرابعة:

إعداد مشروعات العقود واالتفاقيات

w وحدة الشكل للوثيقة
w تنظيم الوثيقة القانونية
w ارتباط الشكل بالمضمون
w سهولة االستخدام وسهولة الفهم
w 7 التصنيف ومبادئه: قاعدة الهرم، قاعدة
w Walking through،What if | وسائل التأكد من مالئمة الوثيقة للغرض منها

الوحدة الخامسة:

توصيات الصياغة العقدية

w حدث معايير الصياغة في المملكة المتحدة، والواليات المتحدة
w تركيب العقد وتكوينه النموذجي
w ديباجة العقد
w مضمون العقد
w المصطلحات والمالحق



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)االستراتيجيات المتقدمة في التفاوض واعداد العقود ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

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.


