
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

صياغة ومراجعة العقود واالتفاقيات القانونية
افضل ممارسات صياغة العقود واالتفاقيات بأنواعها المختلفة ومراجعتها



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

صياغة ومراجعة العقود واالتفاقيات القانونية

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

مقدمة:
يجب اإلشارة الى أهمية العقود واالتفاقيات القانونية في الحياة اليومية وتقتضي صياغة 
األعمال مثل العقود واالتفاقيات القانونية ومذكرات التفاهم، ويتطلب كل هذه األعمال 
مهارات عالية في فنون وأصول الصياغة وااللتزام بعدد من المبادئ األصولية . تعد 
الحالي،  التي يقوم بها المختصون في وقتنا  القانونية  العقود من أهم األعمال  صياغة 
فالعقود واالتفاقيات القانونية هي التي تفصل في العالقة بين المتعاقدين وهي التي تحدد 
حقوق التزاماته أطراف العالقة التعاقدية وال سيما عند االختالف والخالف. وال تتعلق 
تشمل  ما  بقدر  الفنية  الناحية  الصياغة من  بعملية  فقط  القانونية  العقود  عملية صياغة 

أيضاً القدرة على التفاوض مع أطراف التعاقد واالتفاقيات.

صياغة العقود ال تقف عند النواحي الشكلية من ضبط وتدقيق المصطلحات والعبارات 
ومالحظة الجوانب اللغوية وتصنيف احكامها و ترتيبها في اتساق و وضوح بما يكفل 
للعقد الدقة و حسن الصياغة وكمال التنسيق بل الصياغة تعني مراجعة بنود مشروع 
العقد وتشمل أيضا اإلجراءات التي سبقته وجميع ما يعد جزءاً منه للوقوف على مدى 
مطابقتها لحكم األنظمة و القوانين ومدى تأثيرها على صحة العقد وتنقيته من المخالفات 
التي شابت بنوده وابرامه وذلك تحسبا للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر ال محالة على 
الصياغة  وأصول  : فنون  التالية  المواضيع  التدريبية  الدورة  هذه  .تتناول  العقد  تنفيذ 
 ،) مع  حاالت عملية  تفصيلي  بشكل   ( العقود  القانونية ومراجعة  واالتفاقيات  للعقود 
المخاطر  .ومعرفة  العقود  تنفيذ  التعاقد،  إجراءات  ومراجعة  وفحص  التعاقد  طرق 

المتعلقة بالتعاقد والمتعاقدين.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

فهم السياق القانوني والفني للعقود وعملية بناء العقد 	

تعميق الفهم لمبادئ ومتطلبات النزاهة والمهنية في صياغة العقود 	

فهم مبادئ وقواعد بناء العقود وعناصرها األساسية ومكوناتها 	

معرفة فنون وأصول الصياغة للعقود واالتفاقيات القانونية ومراجعة العقود 	

اتقان لغة قانونية صحيحة وسليمة في صياغة العقود ومذكرات التفاهم 	

فهم واضح ما تعنيه أحكام العقد 	

تقييم أحكام العقد والتعليق عليها ومناقشتها بشكل هادف 	

صياغة وتعديل أحكام العقود التي تحتوي على العناصر األساسية للعقود 	

معرفة المخاطر المتعلقة بالتعاقد والمتعاقدين 	

كيفية وضع المداخل األزمة لمراجعة العقود من أجل استرداد التكاليف 	

تعلم عمليات الكشف في مختلف أنواع العقود 	

أسلوب التعلم:
يعتمد هذا الربناجم التدرييب عىل أسلوب الماشركة والتفاعلية كما 

ييل:

سيتم استخدام شرائح عرض من قبل المدرب لشرح األسس والمبادئ وإعطاء  	
التوجيهات وعند االنتهاء من شرح كل موضوع من المواضيع، سيتم عمل نقاش 

تفاعلي بهدف ربط األفكار والمفاهيم مع الحياة العملية من خالل تحليل حاالت 
دراسية وأمثلة وتمرينات عملية تطرح من قبل المدرب والمشاركين .

سيتم العمل على تمارين لصياغة بنود تعاقدية لضمان الفهم الصحيح والقدرة  	
على التطبيق العملي لألفكار والمفاهيم المعروضة باإلضافة الى تمارين عملية 
حول أصول الصياغة للعقود واالتفاقيات القانونية ومراجعة العقود ومذكرات 

التفاهم .

سيتم عرض نماذج قياسية لبعض أنواع العقود. 	

سيتم مناقشة وتحليل مجموعة من الممارسات الصحيحة والتعرف على بعض  	
الممارسات الخاطئة في عملية تصميم وصياغة العقود.

الفئات المستهدفة:
العقود  المراقبين  مدراء   ، عليها  المشرفين  و  المختلفة  اإلدارات  في  العقود  مسؤولي 

المشاركين في تحسين ضوابط نشاطات العقود والقانونيين ومن في حكمهم.

المحتويات الرئيسية 

إعداد العقود:

إعداد استراتيجية التعاقد 	
إعداد طلبات تقديم العروض 	
تقييم العروض 	
منح العقد 	
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خطوات صياغة العقود التجارية والقانونية:

خلو صياغة العقد من الجمل المبهمة 	
سلطة وصالحية المتعاقد معه قبل صياغة العقود القانونية 	
تحديد كل طرف بشكل صحيح في صياغة العقد 	
اجعل صياغة العقد مفصلة 	
تحديد االلتزامات المالية وطرق السداد في كتابة العقد 	
وضح أسباب إنهاء العقد بشكل مفصل 	
كتابة طريقة حل النزاعات  	
تحديد القانون الذي يسري على العقد  	
الحرص على تضمين العقد بنوداً للحفاظ على السرية 	

مراجعة العقود واالتفاقيات:

أهم النقاط الواجب التركيز عليها عند مراجعة عقد: 	
مراعاة الدقة - الغموض في عبارات العقد، والتناقض بين بنود العقد  	

والمستندات
التحقق من أغراض العقد ومدى معقولية االلتزامات والمخاطر 	
 أهم البنود التي يجب التركيز عليها عند مراجعة العقد: 	
أهلية أطراف العقد 	
مدة العقد واإلنهاء 	
حدود المسؤولية 	
أهم الخطوات التي يقوم بها المحامي عند مراجعة عقد 	
ماهى أهم العقود التي تحتاج إلى مراجعة ؟ 	
فهم عمليات الكشف في مختلف أنواع العقود و فهم الفرض 	
نتائج مراجعة العقود 	
تحديد أهداف و استراتيجية العقود 	

أهم اخلطوات عند مراجعة العقود واالتفاقيات:

التأكد من وجود جميع األطراف بشكل صحيح والتأكد من عنوانين المراسالت  	
واألهلية القانونية

التأكد من أن البند الخاص بالمصطلحات يحتوى على كافة المصطلحات  	
والتعريفات التي يحتويها العقد

التحقق من صحة الضمانات والتمثيالت 	
التحقق من طرق سداد مقابل العقد 	
التأكيد على احتواء العقد على بند التعويض والشروط الجزائية لمن ال يلتزم  	

ببنوده
التأكيد على وجود بنود اإلنهاء المبكر للعقد والطرق المتبعة لذلك وأسبابها على  	

وجه التدقيق
التأكد من أن موضوع العقد غير مخالف للنظم والتشريعات 	
التأكيد على أن العقد يخلو من كافة األسباب التي تبطله وكافة العيوب سواء  	

القانونية أو اللغوية أو الفنية

ختطيط مراجعة العقود واالتفاقيات:

خطة المراجعة – عرض أولى 	
قائمة الفحص بوضع برنامج مراجعة العقود 	
جريمة خداع المتعاقد 	
التمييز بين الخداع و التدليس المدني 	
التمييز بين الخداع و الغش 	
التمييز بين الخداع و الوسائل االحتيالية 	

أركان جرمية خدع المتعاقد:

موضوع الجريمة 	
الركن المادي 	
العقد و المتعاقد 	
الركن المعنوي 	
العوامل التي تؤثر على التدليس 	
الغموض 	
االلتباس 	
العوامل التي قد تثير الشك حول معنى اللفظ 	
القياس 	
اليقين 	
الغلط المبطل للرضا 	
الغلط في اإليجاب و القبول 	
الغلط المشترك 	

أنواع االلزتامات التعاقدية:

اإلقرار 	
الضمان 	
الشرط 	
أنواع الشروط التعاقدية 	
الشروط االحتمالية 	
الشروط المقترنة بالوعود 	
مضامين التدليس في مراجعة العقود 	
فهم التدليس في العقود 	
تطبيق التدليس في مراجعة العقود 	
تطبيق مدخل الخطوات في كشف التدليس في مراجعة العقود 	

فهم المخاطر المتعلقة بالتعاقد والمتعاقدين:

تعلم كيف تشترك مع اإلدارة في ضبط العقود وتخفيف الخسائر 	
وضع المداخل الالزمة لمراجعة العقود من أجل استرداد التكاليف 	
تعلم عمليات الكشف في مختلف أنواع العقود 	
كتشف كيفية مضاعفة العائد على مصدر مراجعة العقد 	

التغيريات المطالبات والزناعات:

آليات عملية التغيير 	
اإلخالل بالعقد 	
األضرار المالية 	
التسويات العادلة 	
المطالبات والنزاعات 	
تسوية النزاعات البديلة 	
الوساطة 	
التحكيم 	



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

)صياغة ومراجعة العقود واالتفاقيات القانونية( 
 افضل مامرسات صياغة العقود واالتفاقيات بأنواعها املختلفة ومراجعتها

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

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.


