
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

® 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 العقود والتفاوض بشأنها  - مستوى متقدم
استكشاف القضايا القانونية المحيطة بالعقود والتفاوض

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



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

 صياغة العقود والتفاوض بشأنها  - مستوى متقدم

مقدمة:

 تم تصميم دورة  صياغة العقود والتفاوض بشأنها  هذه تحديد أخطاء الصياغة الشائعة وتحسين مهاراتهم في الكتابة والصياغة وتعلم مهارات التفاوض المتقدمة، تحسين مهارات 

الكتابة القانونية وصياغة العقود،  فهم الهيكل والشروط الشائعة للعقود،  وتعلم مهارات التفاوض المتقدمة )للمسائل التجارية وتسوية المنازعات( ، صياغة وثائق ما قبل التعاقد ، 

صياغة الشروط التعاقدية العامة والبنود المحددة  وتحديث معرفتك بالقانون المحيط باالنتهاك واإلنهاء واألضرار، مما يتيح لك صياغة أحكام أكثر صرامة وضمان حماية أكبر 

ألصحاب المصلحة . ومعرفة المسؤوليات واألضرار والضمانات واإلقرارات والتعويضات والقوة القاهرة.

اهداف الدورة:

يف هناية هذه الدورة سيتمكن الماشركون من:

	wتحسين مهارات الكتابة القانونية وصياغة العقود 

	wتعلم كيفية تجنب مزالق الصياغة الشائعة 

	wتطوير أسلوب اتصال فعال 

	wفهم الهيكل والشروط الشائعة للعقود 

	w)تعلم مهارات التفاوض المتقدمة )للمسائل التجارية وتسوية المنازعات 

	wتعزيز المعرفة بالشروط التعاقدية المعقدة بما في ذلك التعويضات والضمانات وبنود االستبعاد 

	w تحدبث المعرفة بالقانون المحيط باالنتهاك واإلنهاء واألضرار ، مما يتيح لك صياغة أحكام أكثر صرامة وضمان حماية أكبر ألصحاب المصلحة

	w معرفة المسؤوليات واألضرار والضمانات واإلقرارات والتعويضات والقوة القاهرة

المنهجية:

تقوم منهجية التدريب في هذا البرنامج على منهجية تفاعلية مع المشاركين في العرض النظري لقواعد الصياغة وتمارين الصياغة ودراسة حاالت واقعية يتم من خاللها عرض 

صياغات من دول مختلفة  لتعزيز تجربة المحاضرات وورش العمل. سوف تغادر مع المعرفة المحدثة والثقة واإللمام بالعقود المطلوبة لمعالجة أهم جوانب قانون العقود.

الفئات المستهدفة:

القانونية وادارات  القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية والخاصة، مدراء اإلدارات والدوائر  القانونيون المختصون بإبرام العقود، أعضاء اإلدارات 

العقود بالجهات المختلفة.
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 صياغة العقود والتفاوض بشأنها  - مستوى متقدم

المحتويات الرئيسية

التعريف بالعقد:

	w.أنواع العقود : العقد البسيط – العقد المركب – مجموعة العقود
	w – تمييز العقد عن غيره : الوعد بالتعاقد – الدعوة الى التفاوض او التعاقد

خطابات النوايا.
	wالعقود الداخلية والعقود الدولية

تشكيل وصالحية العقود:

	wالمبادئ الرئيسية
	wاختيار االستراتيجية الصحيحة
	wهيكل وتنسيق ودمج الوثائق
	wاللغة والكلمات والعبارات
	wكيفية تجنب صياغة المزالق
	wاستخدام النماذج القياسية الدولية

رشوط العقد الرئيسية:

	wالتسليم واألداء والقبول
	wالبرمجة واالنتهاء
	wالتغييرات واالختالفات
	wالسعر وشروط الدفع
	wاألمن و حقوق الحجب

البنود الرئيسية األخرى:

	wالقوة القهرية
	wحقوق الملكية الفكرية
	wالتعويضات والتأمين
	wالسندات والضمانات والكفاالت
	wالعالجات االفتراضية
	wحدود األضرار / استثناءات المسؤولية

األسس الفنية للصياغة القانونية:

	wالصياغة والشكلية في العقود - مسألة العقود النموذجية
	w مراحل صياغة العقود واألوراق القانونية - المذكرات وصحف الدعاوى

والطعون:
	wمرحلة التحضير : تصور الموضوع وتجهيز المستندات
	wمرحلة الكتابة : الصياغة واللغة القانونية االصطالحية
	wاحكام التعبير القانوني عن اإلرادة بين الطرفين
	wأنواع الصياغة : الموجزة – المفصلة - الجامدة – المرنة
	wأهمية مقدمة العقد كوسيلة لتحديد الغاية االقتصادية منه
	wالعقد حقوق والتزامات
	wالعقد شروط وأداء

الرتكيب النموذجي للعقود:
	wالديباجة وأهميتها
	wأنواع البنود والشروط العقدية
	wمضمون العقد
	wالمرفقات والمالحق
	wتعريف المصطلحات

أهشر األلفاظ القانونية يف اللغة:
	wالصيغ اآلمرة
	wصيغ االباحة وتخويل السلطة التقديرية
	wصيغ الحظر وابطال السلطة التقديرية
	wصيغ منح الحق وابطاله، وصيغ تخويل االختصاص
	wصيغ الشرط واالشتراط

المشكالت الناشئة عن العقد:
	wالمشكالت المتعلقة بالتنفيذ
	wالمشكالت المتعلقة بالتفسير والتكييف
	wالمشكالت المتعلقة بكيفية تسوية المنازعات الناشئة عن العقد
	wطرق التسوية الودية
	wطرق الفصل القضائية
	wالتحكيم

دور التفاوض:
	wما هو - لماذا يستخدم؟
	wخصائص المفاوض الجيد
	wاستراتيجيات التفاوض
	wالمراحل الرئيسية للتفاوض
	wاألدوات والتقنيات
	wالتفاوض في الممارسة

ورشة العمل  القوة القاهرة واإلحباط والصعوبات االقتصادية: 
	w مفاهيم القوة القاهرة والصعوبات االقتصادية 
	w الظروف المتغيرة واألحداث غير المتوقعة 
	w شروط المشقة 
	w تحديد األحداث 
	w المطالبات النموذجية 
	w فترة اإلنهاء 
	w إعادة التنفيذ/إعادة التفاوض 

إدارة اخلالف:
	wاختيار القانون والمنتدى واالختصاص
	wاإلدارة التعاقدية للنزاعات
	wاالستراتيجيات البديلة إلدارة المنازعات
	wالتقاضي أم التحكيم؟
	wتدابير اإلنفاذ
	wالمنتدى المفتوح - األسئلة والمراجعة النهائية
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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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) صياغة العقود والتفاوض بشأنها  - مستوى متقدم(
استكشاف القضايا القانونية المحيطة بالعقود والتفاوض

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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.


