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برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

إعداد العقود التجارية
والوثائق القانونية

والتفاوض بشأنها وصياغتها



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

إعداد العقود التجارية والوثائق القانونية
والتفاوض بشأنها وصياغتها

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

مقدمة:

تهدف هذه الدورة الى إطالع المشاركين على أنواع العقود المحلية والدولية وكيفية التفاوض عند إبرام العقود، وتعزيز القدرة على قراءة وتفسير وصياغة العقود في إطار المشهد 

التجاري ،  واتقان المهارات الالزمة لإلشراف على جميع قرارات األعمال التعاقدية وتأكيد شرعيتها. تحقيق شروط الصياغة القانونية في كتابة العقود، استيعاب المشكالت المحتملة 

أثناء تنفيذ العقود والتنبؤ بها لتالفيها، ومعرفة شروط وإجراءات التحكيم في العقود التجارية المحلية والدولية.

 تركز هذه الدورة التدريبية التفاعلية أيضا على الطريقة التي يمكن بها لمنظمتك تقليل تعرضها للمخاطر وتقليل التكاليف وإمكانية نشوب النزاعات من خالل مناقشة الجوانب 

الرئيسية لفهم العقود وصياغتها والتفاوض بشأنها. وهي تحدد كيف يمكن للصياغة الواضحة والموجزة أن تنتج كفاءات أكبر في منظمتك . كما تتميز أيًضا بكيفية مراقبة وإدارة 

إخفاقات األداء ، وتوفر األدوات والنصائح والتقنيات الخاصة بالحل الفعال للنزاعات لتقليل التكلفة والتعرض لمخاطر السمعة لمنظمتك. 

اهداف البرنامج:

إطالع المشاركين على أنواع العقود وكيفية التفاوض عند إبرام العقود�	

إطالع المشاركين على ماهية العقود ومحتوياتها وعناصرها�	

اطالع المشاركين على ماهية العقد التجاري الدولي ومحتوياته وعناصره.�	

تمكين المشاركين من صياغه العقود التجاريه بطريقه فعاله.�	

اطالع المشاركين على مراحل صياغه العقود التجاريه الدوليه.�	

تمكين المشاركين من ادوات وأساليب و وسائل صياغه العقود التجارية الدوليه من حيث اختيار الكلمات والصياغه والهدف.�	

تمرس المشاركين على صياغة العقود والتمييز بين الصياغة القانونية الكاملة والصياغة الناقصة�	

 القدرة على قراءة وتفسير وصياغة العقود في إطار المشهد التجاري�	

 المهارات الالزمة لإلشراف على جميع قرارات األعمال التعاقدية وتأكيد شرعيتها�	

االلمام بامتيازات وحقوق اإلدارة وامتيازات وحقوق المتعاقد�	

اتقان المشاركين لمهارات التفاوض بنجاح للصفقات والعقود والمنازعات�	

المنهجية:

تقوم منهجية التدريب في هذا البرنامج على منهجية تفاعلية مع المشاركين سواءاً في العرض النظري ألنماط العقود التجارية المحلية والدولية وأهم التزاماتها، والتدريب العملي 

من خالل دراسة حاالت واقعية لصياغة بنود تلك العقود، للوصول بالمشارك إلى اإلبداع في صياغة العقود التجارية الدولية والتفاوض عليها.

الفئات المستهدفة:

مدراء المشتريات والعقود ورؤساء أقسام المشتريات والعطاءات ومديرو وأعضاء اإلدارات القانونية والموظفون الذين من مسؤولياتهم المشاركة فى العملية الشرائية

كافة اإلداريين الذين تقع كل أو بعض مسؤوليتهم ضمن مراحل الشراء والعقود والموظفون العاملون بوظائف إدارة الشراء والعقود
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إعداد العقود التجارية والوثائق القانونية
والتفاوض بشأنها وصياغتها

المحتويات الرئيسية

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

أسس العقود التجارية المحلية والدولية:

أسس العقد واالتفاق واختيار القالب المالئم للعقد�	

االتجاه للتدويل ودور المنظمات الدولية المتخصصة في مجال العقود�	

الشروط العقدية الصريحة والضمنية�	

الشروط العقدية الرئيسية والثانوية�	

الضوابط القانونية لعقود التجارة الدولية�	

األحكام القانونية لعقود التجارة الدولية:

الشروط العامة والخاصة�	

أهم أحكام إتفاقية فيينا �	

	�Unidroit أهم مبادئ اليونيدروا

شروط بيع البضائع لغرفة التجارة �	

دور غرفة التجارة الدولية في عقود التجارة البينية الدولية�	

المراحل االولية للعقد التجاري:

النظام القانوني لخطاب نية التعاقد�	

نظام التفاوض واثاره�	

المراحل النهائية لتكوين العقد التجاري الدولي�	

تكوين العقد واثاره�	

العقود النمطية�	

صياغة العقود التجارية:

اسس وضوابط الصياغة�	

وضع الهدف وتحديد الموضوع�	

اختيار الكلمات والدقة اللغوية�	

وضوح الصياغة�	

محتويات العقد التجاري الدولي�	

مسوؤلية وضمانات االطراف في العقد�	

وسائل منازعات العقد التجاري�	

تمارين وحاالت عمليه�	

األحكام العامة لاللزتام التجاري ووكالة العقود:

سلطان اإلرادة�	

العرف التجاري والعادات التجارية�	

أحكام االلتزام التجاري وأحكام الوكاالت التجارية�	

مضمون عمل الوكيل بالعقود�	

شرط الحصر�	

إمتيازات الخدمات والتوزيع واالنتاج�	

الترخيص باستخدام العالمات التجارية�	

عقود السمسرة وآثارها�	

التفاوض يف عقود التجارة الدولية:

العقود المبدئية في فترة التفاوض�	

خطابات النوايا والتعهدات المسبقة�	

اإللتزامات في فترة التفاوض�	

شروط التفاوض�	

حسن النية وقيمته القانونية في االتفاقيات الدولية والقوانين المحلية�	

تمارين وحاالت عمليه�	

إعداد العقد بالمعايري الدولية:

التركيب الكلي للعقد وتكوينه النموذجي طبقاً لتوصيات �	

ديباجة العقد والفرق بين تصميم �	

مضمون العقد وشروطه �	

تعريف المصطلحات�	

المالحق والمرفقات �	

تمارين وحاالت عمليه�	



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 :........................)إعداد العقود التجارية والوثائق القانونية والتفاوض بشأنها وصياغتها( 

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.


