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المقدمة:
يتضمن  برنامج "التقنيات الحديثة في كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية" العديد 
وعناصرها  خصائصها  والدولية  المحلية  العقود  مفهوم  بينها  الموضوعات من  من 
وانواعها اضافة الى النظام القانوني لمفاوضات العقود محليا ودوليا واسس وضوابط 
صياغة العقود والمشكالت العملية لتنفيذها الى جانب طرق حل المنازعات في العقود 
المحلية والدولية. ويهدف البرنامج  التدريبي، إلى التعريف بمفهوم العقود وخصائصها 
وعناصرها وأنواعها وتوضيح المراحل األولية إلعداد العقود المحلية والدولية )خطابات 
النوايا - المفاوضات( باإلضافة إلى تنمية مهارات التفاوض وكيفية تنفيذ استراتيجيات 
التفاوض المختلفة خالل مراحل إعداد العقد. وتطوير مهارات المشاركين للتعرف على 

تقنيات العقود المدنية والتجارية ودراسة آحاكم العقود اإلدارية.

المنهجية:
تتأتى إال  التي ال  العملية للصياغة  البرنامج بشكل أساسي على االساليب  ينصب هذا 
باإللمام بالقواعد الموضوعية للعقود واالتفاقيات الدولية على الوجه السابق بيانة، لذا 
التعاقد واالتفاق وصواًل  التأصيلي في دراسة قواعد  البرنامج على المنهج  اعتمد هذا 
لقواعد صياغتها للوصول بالمشاركين لالستفادة القصوى من تقسيم الموضوع، ويلي 

ذلك التدريب العملي على الصياغة لتتحقق الفائدة المرجوة.

أهداف البرنامج:

سوف يتمكن المشاركون من التميز في:

دراسة أهم أنواع العقود واالتفاقيات الدولية �

التطبيق العملي على استخدام العقود النموذجية �

دراسة انواع الشروط وأهميتها وإلزاميتها �

االلمام بقواعد التعاقد واالتفاق الدولي �

دراسة القوة القاهرة وكيفية تطبيق المبدأ ألهميته البالغة في هذا المجال �

اإللمام بوسائل الصياغة والمهارات المتعلقة بها �

التطبيق العملي على اختيار األلفاظ في العقود �

التدريب على تركيب الجمل القانونية �

الوحدة األولى:
العقود المحلية والدولية

أسس العقد واالتفاق �
اختيار القالب المالئم للعقد �
الشروط العقدية الصريحة والضمنية �
الشروط العقدية الرئيسية والثانوية �
المنظمات الدولية المتخصصة في مجال العقود �

الوحدة الثانية:
شرط القوة القاهرة في العقود واالتفاقيات الدولية

مصادر النظام القانوني للقوة القاهرة �
استحالة التنفيذ؛ المعيار االقتصادي والقانوني والمادي �
تطبيق شرط القوة القاهرة �
آثار القوة القاهرة �
الفسخ واالنفساخ واالثر الرجعي �

الوحدة الثالثة:
االتفاق ذو الطابع الدولي

المعاهدات الدولية �
الفرق بين االتفاقات واالتفاقيات الدولية �
البروتوكوالت �
المواثيق �
مراحل اإلبرام والنفاذ والمراجعة �

الوحدة الرابعة:
نفاذ االتفاقيات

النفاذ النسبي والحال والمؤجل �
التصديق والتوقيع �
التحفظ �
الغش �
مخالفة قواعد القانون الدولي �

الوحدة الخامسة:
أصول الصياغة القانونية للعقود واالتفاقات

بناء الجملة القانونية �
الفعل والفاعل القانوني �
الحالة أو الفرض والحكم �
الصيغ اآلمرة في الصياغة �
تدريب عملي على االسس القانونية للصياغة �



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 :........................)التقنيات الحديثة في كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية ®( 

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.


