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إعداد العقود وكتابة نطاق العمل وحل النزاعات التعاقدية
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مقدمة:
صممت هذه الدورة لتزويد المشاركين بمهارات متخصصة ومتطورة في مجال اعداد وإدارة العقود  بطريقة احترافية تجنب اطراف العقد المشكالت في المستقبل. ستعزز هذه 
الدورة  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.  تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الالزمة لكتابة نطاق عمل وصياغة دقيقة للعقد . وتغطي 
الدورة أدوات متعددة تساعد في تحليل المتطلبات وتطوير نطاق العمل باستخدام العديد من الخطوط العريضة والنماذج. وعالوة على ذلك، تغطي الدورة المكونات األساسية للعقد 

والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات المستخدمة في صياغة العقود.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحديد العناصر األساسية لكتابة العقود وأهمية نطاق العمل 	
كيفية الصياغة القانونية للعقود و بنودها و التدريب العملي عليها 	
دراسة أهم قوالب العقود التي يمكن االعتماد عليها في صياغة العقد بشكل عملي 	
تحديد أهداف العالقة التعاقدية وتحويلها لمتطلبات يتم استخدامها في كتابة نطاق العمل 	
التخطيط وإعداد نطاق العمل باستخدام النماذج واألهداف  	
تعريف المكّونات األساسية للعقود وكتابة مسودة ببنود العقد األساسية 	
تطبيق أفضل الممارسات في كتابة نصوص العقد وأجزاءه المختلفة 	
تطبيق ممارسة الكتابة القانونية الجيدة 	
تنمية مهارات تطبيق أصول وقواعد وفن الصياغة القانونية 	
الصياغة القانونية للعقد بإحترافية 	
صياغة العقود والتوقيع عليها إلكترونياً 	
التطبيق العملي على اختيار األلفاظ في العقود 	

المنهجية:
تعتمد هذه الدورة على تمارين فردية وجماعية تهدف إلى مساعدة المشاركين على تعلم جميع أنشطة إدارة العقود الرئيسية. كما تتضمن الدورة العديد من دراسات الحالة والعروض 

التقديمية ولعب األدوار من قبل المشاركين ، تليها مناقشات.

الفئات المستهدفة:
تستهدف هذه الدورة التدريبية جميع الموظفين المسؤولين في مجال العقود والموظفين واألشخاص المسؤولين عن إعداد للعقود وكتابة نطاق األعمال والتفاوض حول البنود التعاقدية 

لضمان تلبية متطلبات العقد بشكل صحيح.

المحتويات الرئيسية 

أاسسيات كتابة العقود:

الكتابة المسبقة وغير المسبقة للعقود 	
كتابة األجزاء المختلفة للعقد: 	

البنود التمهيدية 	
التعاريف والمصطلحات المحددة 	
أقسام إجراءات العمل 	
بنود األعمال الفنية األخرى 	
بنود المرحلة النهائية 	
البنود العامة 	

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  	
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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 	

ماهية الصياغة القانونية للعقد:

تعريف الصياغة القانونية 	

أساليب الصياغة القانونية 	

أثر صياغة العقد على تفسيره 	

مذاهب الصياغة القانونية 	

المهارات العملية و السمات الشخصية لمن يتولى صياغة العقد 	

المحاذير واألخطاء الاشئعة عند صياغة العقود:

المحاذير اللغوية عند صياغة العقد 	

األخطاء الشائعة في مجال العقود 	

 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  	

تطوير نطاق العمل:

قواعد كتابة نطاق العمل 	
أساسيات صياغة نطاق العمل 	
الصيغ المختلفة لنطاق العمل 	
لماذا يصعب كتابة نطاق العمل؟ 	
إقتراح حول األجزاء العشرة لنطاق العمل 	
مبادىء الكتابة الجيدة 	

المفاهيم األاسسية يف إدارة العقود:

إعداد استراتيجية التعاقد 	
إعداد طلبات تقديم العروض 	
تقييم العروض 	
منح العقد 	

دارة العقود الفعالة:

تقييم المخاطر وإدارتها 	
تعيين المسؤوليات وبدء االجتماعات: تحديد وإدارة التوقعات 	
التعامل مع حاالت التخلف عن السداد والتأخير واالضطراب 	
إدارة المطالبات 	
قضايا الدفع -بما في ذلك التجارة الدولية 	

التعامل مع الزناعات:

التعرف على المشاكل المحتملة والتعامل معها عند ظهورها 	
الحقوق القانونية والنتائج التجارية متميزة 	
هياكل التفاوض لتسوية المنازعات الداخلية 	
تسوية المنازعات الخارجية -التقاضي والتحكيم 	
البدائل الحديثة في حل النزاعات: 	

التحكيم 	
تحديد الخبراء 	
الوساطة 	



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

)إعداد العقود وكتابة نطاق العمل وحل النزاعات التعاقدية(
الجانب النظري و التطبيقي لكتابة العقود  والبنود الرئيسية

التــاريــخ :........................

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.


