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مقدمة:

في هذا البرنامج العملي سيتم التركيز على محاور عدة منها، أهمية العقود وأنواعها، إنتقاء واختيار الكلمات والعبارات ( إيضاح الدالالت القانونية واللغوية )، عرض لصياغات 

خاصة لبعض العقود ذات األهمية العملية )البيع، اإليجار، الشركات التجارية، الوكاالت التجارية، االمتياز أو الفرنشايز(، ما يجب االلتفات إليه عند إبرام العقود اإلدارية، التنظيم 

الخاص للعقد الملزم للجانبين ، عرض إيضاح نماذج أو بعض األوراق القانونية والقضائية مثل ) الخطابات والمطالبات والرد عليها، صحف الدعاوى، مذكرات الدفاع، مذكرات 

الطعون، التظلمات واإللتماسات( ، حدود صالحية القاضي والمحكم بشأنإعادة تكييف العقود، اختالف سلطة القاضي والمحكم عند تفسير العقد عن سلطتهما لدى تكييفه.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشرك يف هناية الدورة من التمزي يف:

اتقان أصول الصياغة القانونية والملكات اللغوية�	

التعريف بمفهوم العقود، وخصائصها، وعناصرها وأنواعها�	

اتقان المراحل األولية إلعداد العقود )خطابات النوايا – المفاوضات(�	

كيفية صياغة العقود من حيث دقة اختيار المصطلحات�	

التعرف على أنواع المخاطر واالنحرافات التعاقدية المختلفة التي قد تواجه العقود�	

االلمام بمفاهيم التنفيذ التام والجوهري وقابلية االلتزام لالنقسام وتأثيرها على االنحرافات المتوقعة�	

التعرف على انواع المسئولية العقدية وما يترتب عليها من مخاطر وكيفية التعامل معها �	

التدريب بشكل عملي على التعامل مع كافة انواع المخاطر غير المالية للعقود�	

مهارات إدارة العقود والتعرف على ماهية الشروط االستثنائية غير المألوفة في تلك العقود �	

دراسة أوامر التغيير وأسبابها المودبة للمطالبات وكيفية الحد منها�	

التعريف باسباب المطالبات العقدية وكيفية تقييمها�	

المنهجية:

من المالئم في مجال هذا البرنامج التدريبي استخدام منهجية التحليل، لذا يستخدم البرنامج أسلوب العرض المنهج التحليلي المقارن للوقوف على أفضل التقنيات المستخدمة عالمياً 

في   في سياسات وعمليات إدارة العقود ومن ثم يأتي دور التدريب العملي على موضوع البرنامج لتتحقق االستفادة القصوى للمشاركين بالبرنامج التدريبي.

الفئات المستهدفة:

جميع المشاركين في أي جانب من جوانب  أعداد وإدارة تنفيذ العقود في مرحلة ما قبل وبعد الترسية إضافة إلى كل من يرغب في التعرف على أفضل الممارسات والتقنيات الدولية 

في صياغة العقود القانونية والتجارية المحلية والدولية.
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التعريف بالعقد وأهميته:

أنواع العقود : العقد البسيط – العقد المركب – مجموعة العقود�	

تمييز العقد عن غيره : الوعد بالتعاقد – الدعوة الى التفاوض او التعاقد – �	

خطابات النوايا

العقود الداخلية والعقود الدولية�	

العقد وعنارصه وأنواعه:

التحقق من توافر كافة أركان العقد�	

إبرام العقود ومتطلبات الصياغة الواجبة فيها�	

اكتشاف أثر المفردات اللغوية على النص العقدي�	

إكتشاف اثر المصطلحات القانونية على النص العقدي�	

مراحل وإجراءات التعاقد ومتطلباهتا:

التفاوض في إبرام العقود�	

مهارات استيعاب المشكالت المحتملة في المراحل التنفيذية للتعاقد والتنبؤ بها �	

وإستراتيجيات المعالجة

اعتبارات ما قبل وأثناء وبعد تنفيذ العقد والمسائل الجوهرية التي يجب مراعاتها�	

مرحلة التعاقد واالرتباط ومهارات صياغة العقد وفقاً ألهدافه"�	

المبادئ واألحكام القانونية اليت حتكم العقود:

أهمية اإلعداد وسمات ) المعد الناجح( تعاقدياُ وتنفيذياُ�	

قائمة الشروط والمستندات المطلوبة�	

قائمة ما يجب ان تفعل / ال تفعل في مرحلة اإلعداد�	

إعداد قائمة األخطاء الشائعة فى اإلعداد�	

أفضل الممارسات التعاقدية فى إعداد الوثائق والشروط�	

تقديم تقرير قياسى للمرحلة�	

األسس الفنية للصياغة القانونية:

الصياغة والشكلية في العقود ) مسألة العقود النموذجية(�	
مراحل صياغة العقود واألوراق القانونية ) المذكرات وصحف الدعاوى �	

والطعون(
مرحلة التحضير )تصور الموضوع وتجهيز المستندات(�	
مرحلة الكتابة ) الصياغة واللغة القانونية االصطالحية(�	
احكام التعبير القانوني عن اإلرادة بين الطرفين�	
انواع الصياغة ) الموجزة – المفصلة - الجامدة – المرنة(�	
اهمية مقدمة العقد كوسيلة لتحديد الغاية االقتصادية منه�	
العقد حقوق والتزامات�	
العقد شروط وأداءات�	

أوامر التغيري والمطالبات العقدية:

	� Discrepancies  االختالفات في المستندات التعاقدية
	� Modifications  تطوير وتعديل بمخططات بالمشروع
	�Extension طلب زيادة او امتدادات بالمشروع
	�Deletion أو إلغائها ،Replace  استبدال بنود
مطالبات رب العمل ضد المهندس�	
مطالبات المقاول ضد رب العمل�	
المطالبات الناشئة عن الظروف الطبيعية المناوئة �	

االحنرافات التعاقدية:

االلتزام بتحقيق نتيجة �	
	�Diligence االلتزام ببذل العناية
شروط المسئولية عن فعل الغير، والمسئولية عن االشياء�	
االخالل العقدي �	
اتفاقات تعديل المسئولية�	

المشكالت الناشئة عن العقد:

المشكالت المتعلقة بالتنفيذ�	
المشكالت المتعلقة بالتفسير والتكييف�	
المشكالت المتعلقة بكيفية تسوية المنازعات الناشئة عن العقد�	
طرق التسوية الودية�	
طرق الفصل القضائية�	
التحكيم�	

المحتويات الرئيسية 



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:

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)محترف في سياسات وعمليات إدارة العقود(

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.


