
  
 

1 
 

العنوان باللغة 
 العربية

 

استراتيجيات وتقنيات اعداد وإدارة 

العقود والحد من المخاطر المالية 

 والقانونية 

العنوان باللغة 
 اإلنجليزية

 
Making Contracts and 

Reducing Financial & Legal 
Risks 

 األهداف

  لمشاركٌن بتطور نظم المعلومات المالٌة فً ظل تزاٌد ل المالٌة والقانونٌة معارفالمهارات والتنمٌة
 .المخاطر المالٌة بمنظمات االعمال

  تزوٌد المشاركٌن بمجموعة من المعارف الخاصة بمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة الجدٌدةIFRS 
 بٌئات االعمال الدولٌة والعربٌة. ىتطبٌق هذه المعاٌٌر علالذي صاحب ٌر ٌاوجه التغ ىوالتعرف عل

 بشقٌها المالً والقانونً إبراز كٌفٌة االستخدام واالنتفاع من التقارٌر المالٌة عن طرٌق القراءة النقدٌة لها  
ت وبما ٌمكن من الحكم على متانة وقوة المراكز المالٌة للمنظمات وبما ٌسهم فً تدعٌم العدٌد من القرارا

 اإلدارٌة.

  تزوٌد المشاركٌن بأدوات حدٌثة للتنبؤ باألداء المالى المستقبلى والتقرٌر عن حاالت الفشل أو النجاح
 بابعادها القانونٌة أٌضاً. راض مداخل إعادة الهٌكلة المالٌةالمالى للمنظمات ، واستع

 محاسبٌة لبعض ال المشكالت المهنٌة التً صاحبت تطبٌق بعض المعالجات بعضتزوٌد المشاركٌن ب
 .المعاٌٌر المحاسبٌة

 آلٌة التعامل مع المشاكل المتعلقة بالعقودللمشاركٌن حول   قانونٌةال حلولوعة من التقدٌم مجم. 

 من الممارسة العملٌة والتطبٌق العملً فً  الواقع ارات فً التعامل مع مشكالت إكساب المشاركٌن مه
 وآلٌات الحلول المقترحة. إدارة المخاطر المالٌة

 المحتويات
 ظم المعلومات المحاسبٌة الدولٌةن. 

  الغاء معاٌٌر المحاسبة الدولٌةIAS  ً3122ف. 

 تطور نظم المعلومات المحاسبٌة وفقا للعالقة االقتصادٌة للمعاٌٌر الدولٌة. 
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  المشروع المشترك لتطوٌر نظرٌة المحاسبةIASB & FASB 2005 - 2011 

 3121 IFRS  ومعاٌٌر التقارٌر المالٌةIAS عرض القوائم المالٌة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة. 

 (IFRS) DRAFT – 7 IAS – 1 IAS عرض القوائم فً ضوء. 

 Balance Sheet ًعرض قائمة المركز المال. 

 Comprehensive Income Statement عرض قائمة الدخل الشامل. 

 Cash Flows Statement عرض قائمة التدفقات النقدٌة. 

 .مرحلة المفاوضات فً تشكٌل العقود 

 مفهوم وأساسٌات عملٌة التفاوض وخصائصها المختلفة. 

 اإلستراتٌجٌات البدٌلة للتفاوض. 

 .مراحل التفاوض الفعال 

 .ًالتكتٌك التفاوض 

  منهجLIM .للتحرك الحذر ومعالجة االعتراضات 

 .منهج الخطوات الثمانً للتفاوض 

 .منهج المصالح المشتركة للتفاوض 

 .الجوانب المالٌة والفنٌة فً التفاوض 

 .األنماط المختلفة للبشر فً التفاوض 

 .)المهارات السلوكٌة فً التفاوض الفعال )االتصاالت، اإلقناع، االبتكار 

 .مختبر تفاوض من الواقع العملً للمشاركٌن 

 .أنواع وأهمٌة العقود والمفهوم القانونً لها 

 وانب القانونٌة فً إبرام العقود.الج 

 .تحلٌل عروض العقود واألركان القانونٌة لها 

 الجوانب الشكلٌة والموضوعٌة فً العقود واألخطاء الشائعة فٌها. 

 استراتٌجٌات وتقنٌات اعداد وادارة العقود. 

 ( الوسائل البدٌلة لفض المنازعاتADR) Alternative Dispute Resolution   

  والصلح التوفٌق كوسائل بدٌلة لفض المنازعاتالوساطة 
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 .مجاالت التحكٌم فً العقود الدولٌة 

 المحكم وشروطه والتزاماته وحقوقه. 

 القانون الواجب التطبٌق فً التحكٌم. 

 اتفاق التحكٌم وأخالقٌاته. 

 جمٌع العاملٌن فً ذات المجال والراغبٌن بتطوٌر مهاراتهم الوظٌفٌة. المشاركون

 انجلٌزي -عربً  التدريبلغة 

 


