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إنشاء وتنفيذ العقود الذكية

المحتويات الرئيسية

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

مقدمة:

ولعل  الهامة  األمور  من  وأصبح  الذكية،  بالعقود  يسمى  ما  األخيرة  اآلونة  في  انتشر 
قبل  من  استخدامها  ومدى  عليه،  بنيت  الذي  األساس  هو  المطروحة  القضايا  أهم  من 
تتجه  حيث  الذكية،  العقود  مفهوم  في  البعض  لدى  التباس  هناك  أن  تبين  المؤسسات  
األنظار إلى التخفيف من كلفة العقود من حيث الوقت والجهد المبذول والتكلفة المالية 
التي تواجهها المؤسسات والشركات بمختلف أنواعها نتيجة استخدام العقود التقليدية، 
إن شروط  نجد  التقليدية،  العقود  في  األطراف  بن  التعاقد  القانون شروط  يحدد  فبينما 

التعاقد في العقود الذكية تتحدد من قبل ما يحدده مطوروها من خالل أكواد مشفرة.

تسمح العقود الذكية في جوهرها للبلوكشين بإنشاء بروتوكوالت ال تحتاج للثقة. وهذا 
أو  معرفة  إلى  الحاجة  دون  البلوكشين  عبر  التزامات  تقديم  للطرفين  يمكن  أنه  يعني 
الثقة ببعضهما البعض. يمكنهم التأكد من أنه إذا لم يتم استيفاء الشروط فلن يتم تنفيذ 
العقد. بخالف ذلك فإن استخدام العقود الذكية يمكن أيضا أن يلغي الحاجة إلى الوسطاء 
التدريبية تقنية وتطوير  مما يقلل من تكاليف التشغيل بشكل كبير. تتناول هذه الدورة 
تطبيقات سلسلة كتل التشفير وأساليبها. ومن نتائج هذه الدورة إعداد عقد ذكي في نهاية 
التدريب، ستبني إطار عمل وتطوير عقد ذكي وإدارته. العقد الذكي هو أسلوب محدد 
يؤدي إلى تسوية الصفقة أو إكمالها أو المصادقة عليها أو تنفيذها. ستزودك هذه الدورة 

التدريبية بكل ما يمكن تعلمه حول العقد الذكي.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركني يف هناية الدورة من:

	wالتعرف على العقود الذكية وانواعها

	wالمعرفة بقواعد التعاقد والمبادئ العامة للعقود االلكترونية

	w.الحماية القانونية الممنوحة للعقود الذكية

	wاإللمام بأحكام التوقيع االلكتروني واستخداماته في التعاقد االلكتروني

	wقواعد حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالبيانات والمعلومات

	w مهارات إعداد العقود االلكترونية بالتعرف على المعايير الخاصة باالعداد

والتكوين النموذجي للعقود وكيفية بناء العقد.

	wالمنظمات الدولية واالتفاقيات المتعلقة بحماية التجارة االلكترونية

	w.التدريب بشكل عملي على حاالت عملية وقضايا واقعية في موضوع البرنامج

المبادئ العامة للعقود الذكية:
	wمبادئ العقود
	wاإليجاب والقبول اإللكتروني
	wweb contracts عقود ويب
	wالتعاقد عن طريق اإليميل

احلماية القانونية التعاقدات األلكرتونية:
	wWeb/Click wrap Agreements أنواع اإلتفاقات اإللكترونية
	wمدى قانونية وسائل التعاقد اإللكتروني
	wأنظمة الدفع والسداد اإللكتروني
	wالتنظيم الضريبي والجمركي للتجارة اإللكترونية
	wموقف منظمة التجارة العالمية من التجارة اإللكترونية

التوقيع االلكرتوين واحلماية القانونية المقررة له:
	wالمفتاح الخاص والعام
	wالمختص باصدار التوقيع االلكتروني
	wالتشفير االلكتروني
	wالتأكد من مطابقة التوقيع االلكتروني
	wحجية التوقيع االلكتروني في المعامالت

التطبيقات احلالية للعقود الذكية:

	wBlock chain سالسل
	wالتوثيق االلكتروني
	wالتحكيم اإللكتروني
	wتنفيذ االحكام
	wحاالت قضائية تطبيقية

احلماية القانونية حلقوق الملكية الفكرية للبيانات والمعلومات 
اإللكرتونية:

	wالتحديات القانونية التي تواجه حماية البيانات
	wالمنظمات الدولية التي تتولى حماية الملكية الفكرية
	wحماية الخصوصية
	wCopyright حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف
	wأمن المعلومات والجرائم التقنية



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

التــاريــخ :........................)إنشاء وتنفيذ العقود الذكية(

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.


