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مقدمة:

تختص صياغة العقود واالتفاقيات بالتعبير عن الحقوق وااللتزامات الواردة بتلك الوثائق، ويستند نجاحها في آداء هذا الدور إلى حٍد كبير على ضبط المصطلحات والعبارات 

والجوانب اللغوية باالضافة الشياء عديدة منها البنود األساسية، األجراءات المسبقة ومدى توافقها ومطابقتها ألحكام القانون، التطهير من المخالفات التي تعوق بنوده وتطبيقه، وتنفيذ 

العقد ومدى صحته من وجهة النظر القانونية، ومن ثم يكون لزاماً على الصائغ القانوني اإللمام بقواعد الوثيقة الموضوعية فضاًل عن أحكام وقواعد الصياغة. 

 العقود غير المصاغة بشكل سيئ ال توفر الحماية وقد تؤدي إلى نزاعات تعاقدية وتقاضي أو تحكيم أو وساطة.  ستعزز هذه الدورة التدريبية مهارات المشاركين في وضع عقود 

ذات جودة عالية من خالل شرح كيفية صياغة العقود وقراءتها وتفسيرها. وسيتم إثبات األساليب والمهارات المجربة والمختبرة من أجل منح المشاركين القدرة على إنشاء عقود 

واضحة وفعالة. في نهاية الدورة التدريبية، سوف تيتمكن المشاركين من التميز واالبداع في صياغة العقود واالتفاقيات.

اهداف الدورة:

تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات األساسية التي يحتاجونها لصياغة العقود وقراءتها وفهمها 	

اإللمام بوسائل الصياغة والمهارات المتعلقة بها والتطبيق العملي على العقود النموذجية 	

االلمام بقواعد التعاقد واالتفاق الدولي 	

التطبيق العملي على اختيار األلفاظ في العقود 	

التدريب على تركيب الجمل القانونية 	

دراسة القوة القاهرة وكيفية تطبيق المبدأ ألهميته البالغة في هذا المجال 	

المنهجية:

ينصب هذا البرنامج بشكل أساسي على االساليب العملية للصياغة التي ال تتأتى إال باإللمام بالقواعد الموضوعية للعقود واالتفاقيات الدولية على الوجه السابق بيانة، لذا اعتمد هذا 

البرنامج على المنهج التأصيلي في دراسة قواعد التعاقد واالتفاق وصواًل لقواعد صياغتها للوصول بالمشاركين لالستفادة القصوى من تقسيم الموضوع، ويلي ذلك التدريب العملي 

على الصياغة لتتحقق الفائدة المرجوة.
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المحتويات الرئيسية 
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مقدمة يف صياغة العقود :

 التخطيط للعقد   	
 تحديد عناصر العقد  	
 تحديد وتخطيط مسودة لتعكس الصفقة  	
 التركيز على األمور الصحيحة وعلى الشروط الرئيسية  	
 عملية الصياغة   	

 صياغة عملية  	
 صياغة واستعراض  	
 بناء فقرة   	

 تحديد واستخدام تقنيات هيكلة بند  	
 االلتزامات أو األحكام المتساهلة   	

 صياغة واضحة لاللتزامات  	
 يجب، يجب، قد  	

أاسليب صياغة العقود :

 تقنيات   	
 تحديد تقنيات صياغة واضحة  	
 استخدام كلمات بسيطة وتجنب اللغة التقنية  	
 حذف الكلمات غير الضرورية  	
 استخدام و إساءة استخدام الجمع  	
 تطبيق نهج كائن الفعل-الموضوع  	
 فهم متى تستخدم الصوت النشط أو السلبي  	
 استخدام عالمات الترقيم  	
 تطبيق تقنيات أخرى مثبتة  	
 الكلمات والعبارات المتقاضاة عادة  	

 تفسري العقود :

 تفسير العقد   	
 فهم مبادئ تفسير العقود  	
 تحديد أثر األحكام األخيرة على صياغة االتفاقيات  	
 أكبر األخطاء التي ترتكب عند مراجعة العقود وكيفية تجنبها  	
 أسئلة يجب طرحها واجابات عنها عند مراجعة العقود  	
 خطوات لمراجعة العقود بسرعة وسهولة  	
 ما الذي يجعل العقود ملزمة قانوناً  	
 مدى إمكانية تنفيذ العقود اللفظية  	

فهم العقود :

 المصطلحات الرئيسية في العقود  	

	  B2B األحكام الرئيسية الواردة في عقود 

 المفاهيم الرئيسية لألسعار والدفع  	

 قضايا بنود االستبعاد  	

 أهمية الضمانات والتعويضات  	

 طرق إنهاء العقد  	

  استعراض وتنقيح العقود  	

أنواع االتفاقيات التعاقدية:

أنواع العقود 	

عقود األسعار الثابتة )مبلغ مقطوع( 	

عقود التكاليف المستردة )التكاليف الزائدة( 	

عقود الوقت والمواد 	

المفاهيم األاسسية يف إدارة العقود:

إعداد استراتيجية التعاقد 	

إعداد طلبات تقديم العروض 	

تقييم العروض 	

منح العقد 	

اإلدارة والتباينات والمطالبات:

تنفيذ العقد 	

تقييم مستوى األداء 	

إدارة التغيير 	

إدارة التباينات 	

المطالبات والنزاعات 	



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 :........................)صياغة العقود وقراءتها وتفسيرها ®( 

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.


