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المقدمة:

التفاوض يتم عبر عملية التخاطب واالتصاالت المستمرة بين جهتين للوصول إلى اتفاق لتحقيق مصالح الطرفين. إال أنه كمصطلحا قانوني فاألمر محل نظر، فالتفاوض يستخدم 
على نطاق واسع إلبرام العقود، أما التفاوض كوسيلة من الوسائل قانونية لفض المنازعات يغيب بشكل شبه كامل عن غالبية الفكر المؤسسي في معظم الدول العربية، وهنا تكمن 

أهمية هذا البرنامج التدريبي للتعريف به كأحد وسائل حديثة لفض المنازاعات تطورت لدى الغرب تطور كبير ومستمر يغيب معظمه عن واقعنا.

المنهجية:

تقوم منهجية البرنامج على منهج استقرائي مقارن للتعريف بالتفاوض والمهارات المطلوبة له، فضاًل عن التدريب على كيفية ممارسته عمليًا بما يتفق مع القوانين واألنظمة وفقًا 
ألحدث التطورات في مجال التعاقد وفض المنازعات التعاقدية وذلك باستخدام أحدث الوسائل التدريبية

األهداف:

w  تعريف المشاركين باالحكام القانونية للعقد والنظام القانوني له وبيان أنواعه وأركانه وأثاره وتوثيقه ، مع اضاءه على العقود االلكترونية ومقارنتها بالعقود المكتوبة وكذلك
الشفوية.

w .تعريف المشاركين بصور االخالل بالعقد لجهة عدم تنفيذه او تنفيذه على شكل معيب / غير قانوني وما الحماية القانونية للطرفين في حال االخالل بالتنفيذ

w .تعريف المشاركين بمفهوم التفاوض مع بيان خصائصه وانواعه وصوره مع شرح لسلوك المفاوضين

w  شرح لمرحلة ما قبل التعاقد لجهة االستعداد لدخول هذه المرحلة والتجهيز والتحضير على اساس من اختيار المفاوضين وتزويدهم بعناصر موضوع التفاوض وكيفية التقاء
المفاوضين وشرح للمراحل التي تمر بها عمليه التفاوض مع بيان لوصف المفاوضين الناجحين ومتطلبات النجاح في الوصول الى ابرام العقد .

w  . تعميق الفهم والقدرة على تحديد استراتيجيات وتكتيكات التفاوض واستخدام المالئم منها

w .التعرف على أهم العقبات القانونية التي قد يمر بها التفاوض والوساطة وكيفية التغلب عليها

w .إكساب المشارك المعرفة بمفاهيم تتعلق بالتفاوض والوساطة في العقود كحسن النية والعادات التجارية والتزام السرية

محتويات البرنامج :

القواعد العامة للعقد : التعريف بالعقد ، النظام القانوني للعقد ، أنواع العقود ، اركان العقد ، انبرام العقد.- آثار العقد : التزامات أطراف العقد ، القوة الملزمة للعقد ، نسبية اثار العقد 
، التوثيق القانوني للعقد ، العقود الرسمية ، العقود العرفية ، حاالت مستحدثة من العقود ، العقود االلكترونية ، التوثيق الاللكتروني ، التوقيع االلكتروني .

تنفيذ العقد : االخالل في التنفيذ ، صور االخالل في التنفيذ ، عدم التنفيذ ، التنفيذ الجزئي ، التنفيذ المعيب ، الحماية القانوية للعقد ، الحماية المدنية ، المسؤولية العقدية ، المسؤولية 
التقصيرية .

التفاوض البرام العقد مرحلة سابقة : مفهوم وتعريف التفاوض ، نقاط محددة للتفاوض ، خصائص التفاوض ، مبادئ التفاوض ، انواع التفاوض ، صور التفاوض ، سلوك 
المفاوضين .

مرحلة ما قبل التعاقد : االستعداد لدخول المرحلة السابقة للتعاقد ، التجهيز والتحضير ، اختيار المفاوضين وتوزيع المهام ، تزويد المفاوضين بعناصر موضوع التفاوض ، تحديد 
الموضوعات / جدول االعمال ، مراحل التفاوض ، المرحلة الرئيسية وبدء المفاوضات ، المناهج المتاحه للدخول في المفاوضات ، مراحل المساومة، خطط واساليب المفاوضات 

، الوصول الى ابرام العقد  ، النجاح في ابرام العقد ، متطلبات النجاح .



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

التــاريــخ :........................)أسس وأدبيات التفاوض في ابرام العقود واالتفاقيات ®( 

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


