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 E-contract ابرام وإدارة العقد اإللكتروني

المحتويات الرئيسية 

المقدمة:

تركز الدورة التدريبية هذه على العقد اإللكتروني الذي هو اليوم من أهم المسائل إثارة 

القانوني،  المجال  في  الصدارة  تحتل  التي  الحساسة  المواضيع  ومن  والجدل  للنقاش 

أكثر  العقود  هذه  اعتماد  تم  فيروس كورونا حيث  التي طرحها  األزمة  مع  خصوصا 

وأكثر لتعذر التقاء المتعاقدين في مكان واحد للتفاوض عليها وتوقيعها.

سوف يتم  التركيز في هذه الدورة على العقد اإللكتروني وخصائصه قبل التطرق إلى 

مسألتي اإليجاب والقبول في اطار العقد اإللكتروني وما يميزهما عن اإليجاب والقبول 

في العقد العادي، وبما أن العقد الذي يبرم عن طريق شبكة المعلوماتية يقوم على تبادل 

البيانات الكترونياً على دعامات غير ورقية داخل أجهزة االتصال أو خارجها والتوقيع 

عليها ممن يرسل الرسالة اإللكترونية بواسطة التوقيع اإللكتروني، سيتم التطرق إلى 

مفهوم التوقيع اإللكتروني ودوره في إثبات العقد اإللكتروني.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركني فس هناية الدورة من:

المعرفة بقواعد التعاقد والمبادئ العامة للعقود االلكترونية. 	
اإللمام بأحكام التوقيع االلكتروني واستخداماته في التعاقد االلكتروني. 	
المنظمات  	 ودور  التعاقد  في  الحديثة  واالتجاهات  القياسية  العقود  على  التعرف 

الدولية في إرساء وتطبيق تلك القواعد.
الحماية القانونية الممنوحة للتجارة االلكترونية. 	
قواعد حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالبيانات والمعلومات 	
فض المنازعات االلكترونية 	
باالعداد  	 الخاصة  المعايير  على  بالتعرف  االلكترونية  العقود  إعداد  مهارات 

والتكوين النموذجي للعقود وكيفية بناء العقد.
المنظمات الدولية واالتفاقيات المتعلقة بحماية التجارة االلكترونية 	
التدريب بشكل عملي على حاالت عملية وقضايا واقعية في موضوع البرنامج. 	

المبادئ العامة للعقود اإللكرتونية:

مبادئ العقود 	
اإليجاب والقبول اإللكتروني 	
	 web contracts عقود ويب
التعاقد عن طريق اإليميل 	

احلماية القانونية للتجارة األلكرتونية:

	 Web/Click wrap Agreements أنواع اإلتفاقات اإللكترونية
مدى قانونية وسائل التعاقد اإللكتروني 	
أنظمة الدفع والسداد اإللكتروني 	
التنظيم الضريبي والجمركي للتجارة اإللكترونية 	
موقف منظمة التجارة العالمية من التجارة اإللكترونية 	

احلماية القانونية حلقوق الملكية الفكرية للبيانات والمعلومات 
اإللكرتونية:

التحديات القانونية التي تواجه حماية البيانات 	
المنظمات الدولية التي تتولى حماية الملكية الفكرية 	
حماية الخصوصية 	
	 Copyright حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف
أمن المعلومات والجرائم التقنية 	

التوقيع االلكرتوين واحلماية القانونية المقررة له:

المفتاح الخاص والعام 	
المختص باصدار التوقيع االلكتروني 	
التشفير االلكتروني 	
التأكد من مطابقة التوقيع االلكتروني 	
حجية التوقيع االلكتروني في المعامالت 	

فض المنازعات اإللكرتونية:

	 WIPO قواعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية
اإلختصاص القضائي في البيئة اإللكنرونية 	
التحكيم اإللكتروني 	
تنفيذ االحكام 	
حاالت قضائية تطبيقية 	
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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

 )® E-contract التــاريــخ :........................)ابرام وإدارة العقد اإللكتروني

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: 

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


