
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

الصياغة والكتابة القانونية للعقود وتنظيم التعاقدات ®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 
الوحدة األولى :

تكوين العقد وصياغته

ماهية التعاقد�	
اختيار القالب المالئم للعقد�	
الصياغة القانونية للبنود العقدية�	
الشروط العقدية الصريحة والضمنية�	
الشروط العقدية الرئيسية والثانوية�	

الوحدة الثانية :

التطبيق العملي الختيار القالب المالئم للعقد

تركيب العقد من ناحية الشكل والمضمون�	
الصياغة الفنية والقانونية لديباجة العقد�	
مضمون العقد كيفية اختيار الشروط العقدية�	
مهارات تعريف المصطلحات�	
أنواع مرفقات العقد وكيفية ترتيبها�	

الوحدة الثالثة :

التدريب العملي على صياغة القاعدة القانونية

إستخدام الفقرات والبنود�	
تحديد ووضوح اإللتزامات�	
أهم الصيغ الشائعة االستخدام في بنود العقد�	
تركيب الجملة القانونية للعقد�	

الوحدة الرابعة :

الكتابة والصياغة القانونية

الفرق بين الكتابة والصياغة�	
أقسام الصياغة القانونية�	
صياغة الجمل القانونية�	
إرتباط الشكل بالمضمون�	
تنظيم الوثيقة القانونية�	

الوحدة الخامسة :

أصول حسن الصياغة القانونية والعقدية

البناء للمعلوم والبناء للمجهول�	
إستخدام النفي واالثبات�	
ترتيب االفكار والجمل�	
إستخدام المفرد والجمع�	

الصياغة والكتابة القانونية للعقود
وتنظيم التعاقدات ®

المحتويات الرئيسية 
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المقدمة:
ال تقتصر صياغة العقود على ضبط المصطلحات و العبارات و الجوانب اللغوية فقط 
كا يعتقد الكثيرين بينما يترتب تحت مسمى الصياغة اشياء عديدة منها البنود األساسية , 
األجراءات المسبقة و مدى توافقها و مطابقتها ألحكام القانون , التطهير من المخالفات 
التي تعوق بنوده و تطبيقه , تنفيذ العقد و مدى صحته من وجهة نظر الوجهات القانونية 
فإنه البد من كتابة العقد وفق رغبة أطرافه واليات محددة، وحتى ال يظهر بينهما تنازع 
أو اختالف مستقبال، سواء في تفسير العقد وما احتواه من شروط وأحكام؛ أو في التنفيذ 

لتلك الشروط واألحكام.

فالبد من أن تتم صياغة العقد بطريقة تتضمن تعبيرا دقيقا ال يقبل االختالف في تفسير 
بنودها قدر االستطاعة، وأن يعبر عن إرادة أطرافه، حيث من المالحظ أن من أكثر 
القانونية  الصياغة  بسبب ضعف  تقع  التنفيذ؛  عند  تحدث  التي  لدينا  النزاعات  أسباب 
والنظم  األسس  الدورة  هذه  تقدم  العقود.  هيكلة  وبناء  الصياغة  في  الدقة  للعقد، وعدم 
واألسس  العقود  كتابة  في  القانونية  الصياغة  تحقيق  من خالل شروط  للعقد  القانونية 
والمهارات الخاصة بآليات إعداد المستندات التعاقدية والشروط والمواصفات وطريقة 
تحديد االحتياجات وقائمة الشروط األساسية المطلوب إدراجها في وثائق المناقصات 

والعقود في مرحلة ما قبل التعاقد.

اهداف البرنامج:
سوف يتمكن المشاركون من التميز في:

كيفية الصياغة القانونية للعقود وبنودها والتدريب العملي عليها.�	
دراسة أهم قوالب العقود التي يمكن االعتماد عليها في صياغة العقد بشكل عملي.�	
التطبيق العملي على استخدام العقود النموذجية.�	
دراسة انواع الشروط العقدية وأهميتها وإلزاميتها�	
التطبيق العملي على اختيار األلفاظ في العقود.�	
التدريب على تركيب الجمل القانونية�	
االلمام بقواعد الصياغة القانونية بشكل عام�	
اإللمام بوسائل تحسين الصياغة العقدية والمهارات المتعلقة بها�	



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 :........................)الصياغة والكتابة القانونية للعقود وتنظيم التعاقدات ®( 

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

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

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

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

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: 

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.


