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مقدمة:
التدريبي في أهمية العقود التجارية ذاتها في الحياة العملية  البرنامج  تكمن أهمية هذا 
خاصة ذات الطابع الدولي منها، فهي العقود األكثر استخداماً بوجه عام، وتتلخص اهم 
مشكالت تلك العقود في كيفية صياغة وتحديد بنودها، ويرجع ذلك لخضوع تلك العقود 
للقواعد  بأنماطها المختلفة لمبدأ سلطان اإلرادة مع بقاء األصل فيها لخضوعها أيضاً 
قواعد  إلى  باالضافة  انتهائه،  وأحكام  وآثاره  العقد  بتكوين  يتعلق  فيما  الدولية  العامة 
تخضع  ال  وأنها  الدولية،  التجارية  العادات  أو  التجاري  العرف  عليها  استقر  خاصة 

لقانون دولة معينة.

المنهجية:
تقوم منهجية التدريب في هذا البرنامج على منهجية تفاعلية مع المشاركين سواءاً في 
العرض النظري ألنماط العقود التجارية الدولية وأهم إلتزماتها، والتدريب العملي من 
خالل دراسة حاالت واقعية لصياغة بنود تلك العقود، للوصول بالمشارك إلى اإلبداع 

في صياغة العقود التجارية الدولية والتفاوض عليها.

الفئات المستهدفة:
	w القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة

الجنسيات
	w العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات االدارية والمؤسسات

الخاصة والتجارية
	wالمحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية
	wالقانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات
	w المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية وفض

المنازعات الناشئة عنها

	wمدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة
	w أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات

والحكومية والخاصة
	wالمستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح
	w المحامون والباحثون القانونيون بمكاتب المحاماه والمؤسسات القانونية

واالستشارية
	wالمختصون بوزارات الشئون القانونية
	w مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات

المختلفة
	wأعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها
	wالمختصون باإلشراف على العقود بإدارات المشروعات

األهداف:

سيتمكن الماشرك يف هناية الربناجم من التمزي يف:

	wقواعد التجارة الدولية
	wمعرفة أنماط العقود التجارية وأهم إلتزامات كل منهم
	wالفروق القانونية بين العقد التجاري الدولي والمحلي
	wالمهارات القانونية للتفاوض
	wأنواع وثائق التفاوض وكيفية صياغتها
	wالتركيب الفني والقانوني لبنود العقد التجاري
	wبناء الجملة القانونية
	wاإلستخدام األمثل ألشهر الصياغات القانونية لعقود التجارة الدولية
	wتقييم ومراجعة الصياغة النهائية للوثائق القانونية

الوحدة االولى:
أسس العقود التجارية المحلية والدولية

	w أسس العقد واالتفاق واختيار القالب المالئم
للعقد
	w االتجاه للتدويل ودور المنظمات الدولية

المتخصصة في مجال العقود
	wالشروط العقدية الصريحة والضمنية
	wالشروط العقدية الرئيسية والثانوية
	wالضوابط القانونية لعقود التجارة الدولية

الوحدة الثانية:
األحكام القانونية لعقود التجارة الدولية

	w General & الشروط العامة والخاصة
Particular Conditions

	w1980 أهم أحكام إتفاقية فيينا
	wUnidroit أهم مبادئ اليونيدروا
	wشروط بيع البضائع لغرفة التجارة الدولية

Incoterms of the ICC 1990
	w دور غرفة التجارة الدولية في عقود التجارة

البينية الدولية

	w FIDICأنواع عقود منظمة فيديك

المستخدمة عربياً

الوحدة الثالثة:

األحكام العامة لإللزتام التجاري ووكالة العقود

	wسلطان اإلرادة

	wالعرف التجاري والعادات التجارية

	w أحكام االلتزام التجاري وأحكام الوكاالت

التجارية

	wمضمون عمل الوكيل بالعقود

	wشرط الحصر

	wإمتيازات الخدمات والتوزيع واالنتاج

	wالترخيص باستخدام العالمات التجارية

	wعقود السمسرة وآثارها

الوحدة الرابعة:
التفاوض يف عقود التجارة الدولية

	wالعقود المبدئية في فترة التفاوض
	wخطابات النوايا والتعهدات المسبقة
	wاإللتزامات في فترة التفاوض
	wشروط التفاوض
	w حسن النية وقيمته القانونية في االتفاقيات

الدولية والقوانين المحلية

الوحدة الخامسة:
إعداد العقد بالمعايري الدولية

	w التركيب الكلي للعقد وتكوينه النموذجي
UK Hose of Lords طبقاً لتوصيات

	w Civil & ديباجة العقد والفرق بين تصميم
Common Law

	w Contract's مضمون العقد وشروطه
Terms, Conditions, and Warranties

	wDefinitions تعريف المصطلحات
	wAppendix المالحق والمرفقات



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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

 )® )CICCM( التــاريــخ :........................)أخصائي العقود التجارية الدولية المعتمد

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.


