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مقدمة:
العقد ببساطة هو اتفاق ملزم قانونًا، ومن المعروف أن العقد المكتوب باحترافية ومهارة 
يحمي جميع أطرافه من الوقوع في االلتباس في الفهم، حتى لو ادعى أحد األطراف 
- لوجود غرض ما في نفسه - على وجود التباس في أحد فقرات العقد، فإنه لن يمكنه 
أبدًا أن يقدم شكواه إلى المحكمة ألنه ببساطة يعلم مقدمًا أنه سيخسر القضية طالمًا أن 
الطرف الثاني ملتزم بشروط العقد، وطالما أن العقد قد تمت كتابته بالمهارة والطريقة 

التي معها ال يحتمل المعنى معنيان وإنما هو معنى واحد.

المنهجية:
حيث ال تقتصر صياغة العقود على ضبط المصطلحات والعبارات والجوانب اللغوية 
البنود  منها  عديدة  اشياء  الصياغة  مسمى  تحت  يترتب  بينما  الكثيرين  يعتقد  كا  فقط 
التطهير من  القانون،  المسبقة ومدى توافقها ومطابقتها ألحكام  األساسية، األجراءات 
النظر  وجهة  من  صحته  ومدى  العقد  وتنفيذ  وتطبيقه،  بنوده  تعوق  التي  المخالفات 

القانونية.

العقدية  للصياغة  العملية  االساليب  على  أساسي  بشكل  ينصب  البرنامج  هذا  فإن  لذا 
وتوضيح أهدافها، ومن ضمنها تجنب المطالبات والمنازعات وتطبيق العقود بسالسه، 
ويتم ذلك من زاويتي الشكل والمضمون أو بمعنى أدق من ناحية القالب واختيار األلفاظ.

أهداف الدورة :
w  العقدي االخالل  ومفهوم  التعاقدية  النزاعات  نشوء  باسباب  المشاركين  تعريف 

والمسئولية الناشئة عنه
w التوجيه الى كيفية ادارة تلك المنازعات العقدية
w التعرف على ودراسة كيفية الصياغة القانونية للعقود وبنودها للوقاية من منازعاتها
w دراسة أهم أسباب نشوء النزاعات القانونية في العقود
w التعرف على أهم وسائل وآليات تسوية المنازعات
w  لفض كوسيلة  خوضه  وكيفية  التحكيم  بمجال  الكافية  المعرفة  المشارك  إكساب 

المنازعات
w دراسة أوامر التغيير وأسبابها المودية للمطالبات وكيفية الحد منها
w التعريف باسباب المطالبات العقدية وكيفية تقييمها
w  وسائل وتطبيق  العقود  وصياغة  النموذجية  العقود  استخدام  على  العملي  التطبيق 

فض المنازعات

الوحدة األولى:
القالب العقدي

w اختيار القوالب المالئمة
w الصياغة الفنية والقانونية للديباجة
w مضمون العقد وصياغة الشروط العقدية
w تعريف المصطلحات
w المالحق والمرفقات وصياغتها

الوحدة الثانية:
التميز في كتابة ومراجعة العقود

w وحدة الشكل والمضمون
w إستخدام الفقرات والبنود
w التصنيف وضوابطه
w تحديد ووضوح اإللتزامات
w دراسة أهم الصيغ الشائعة االستخدام في العقود

الوحدة الثالثة:
توصيات حسن الصياغة العقدية

w تركيب الجمله
w استخدام النفي واالثبات
w المفرد والجمع
w الجمل التركيبية والتكرارية
w استخدام النماذج المسبقة

الوحدة الرابعة:
اسباب نشوء النزاعات التعاقدية

w مسئولية المتعاقد عن األخطاء الشخصية
w الخطأ العمدي أو الغش، والخطأ غير العمدي
w شروط مسئولية المتعاقد عن فعل الغير و االشياء
w )كيفية تقدير الضرر )المادي، والمحتمل، والمحقق الوقوع
w اتفاقات المسئولية العقدية

الوحدة الخامسة:
التدريب العملي على الصياغة الوقائية للعقود

w اختيار االلفاظ
w صياغة البنود والشروط



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 :........................)الجوانب العملية الحديثة لصياغة العقود الناجحة ®( 

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.


