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مقدمة:

تزود هذه الدورة التدريبية المشاركين بالمعرفة والمهارات المطلوبة لتولّي جميع مهام 
المختلفة  للعقود واألساليب  المختلفة  األنواع  ، وتغطي  العقود  لكتابة  السابقة  المراحل 
بالمصادر  واالستعانة  التنافسية  والعروض  العطاءات  تقديم  ومن ضمنها:   ، لكتابتها  
العمليات  بجميع  المعرفة  التفاعلية  الدورة  هذه  في  المشاركون  يكتسب  الخارجية. 
للعقود واستخدامها كعناصر داعمة لصياغة  التحضيرية  المتعلقة بالمرحلة  واألنشطة 

عقود فعالة ومتكاملة.

ويتضمن البرنامج التدريبي على العديد من المحاور من أهمها مفهوم العقود المحلية 
لمفاوضات  القانوني  النظام  الى  اضافة  وانواعها  وعناصرها  خصائصها  والدولية 
لتنفيذها الى  العقود محليا ودوليا واسس وضوابط صياغة العقود والمشكالت العملية 
جانب طرق حل المنازعات في العقود المحلية والدولية، يهدف  هذا البرنامج التدريبي 
المنازعات،  العقود نظريا وعمليا وطرق حل  يأسس وضوابط صياغة  التعريف  إلى 
وبمفهوم العقود المحلية والدولية وخصائصها وعناصرها وأنواعها وتوضيح المراحل 
األولية إلعداد العقود المحلية والدولية )خطابات النوايا - المفاوضات( باإلضافة إلى 
مراحل  خالل  المختلفة  التفاوض  استراتيجيات  تنفيذ  وكيفية  التفاوض  مهارات  تنمية 

إعداد العقد.

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 الدورة:
إكساب المشاركين المعرفة الكافية للممارسات التعاقدية المعاصرة 	
ممارسة لتطبيقات عملية لكيفية صياغة االتفاقيات 	
ومزايا  	 عليها  المتعارف  للصياغات  المختلفة  لالستخدامات  المستفيضة  الدراسة 

وعيوب كل منها
والمصطلحات  	 والمفردات  والتراكيب  االلفاظ  الختيار  الالزمة  المهارات  إكساب 

وترتيب الفقرات
كيفية التفاوض على العقود والمهارات الالزمة له 	
دراسة بعض تقنيات ومفاهيم مهارات التفاوض 	
إكساب المشاركين المهارات العملية لصياغة العقود 	
وتركيب  	 القانونية  الصياغة  في  األساسية  المهارات  المشارك  واكتساب  تحقيق 

الجمل.
دراسات معايير اعداد العقود 	

الوحدة األولى:
دراسة العقود المعاصرة

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

الوحدة الثانية:
المفاهيم المتعلقة بالتفاوض العقدي

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

الوحدة الثالثة:
مهارات التفاوض

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

الوحدة الرابعة:

إعداد مشروعات العقود واالتفاقيات

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

الوحدة الخامسة:

توصيات الصياغة العقدية

حدث معايير الصياغة في المملكة المتحدة، والواليات المتحدة 	
تركيب العقد وتكوينه النموذجي 	
ديباجة العقد 	
مضمون العقد 	
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 :........................)المفاهيم والمهارات المتقدمة إلدارة وكتابة وابرام العقود ( 

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.


