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مقدمة:
إلى  للوصول  جهتين  بين  المستمرة  واالتصاالت  التخاطب  عملية  عبر  يتم  التفاوض 

اتفاق لتحقيق مصالح الطرفين. إال أنه كمصطلحا قانوني فاألمر محل نظر، فالتفاوض 

قانونية  الوسائل  من  كوسيلة  التفاوض  أما  العقود،  إلبرام  واسع  نطاق  على  يستخدم 

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:
والمهارات  بالتفاوض  للتعريف  مقارن  استقرائي  منهج  على  البرنامج  منهجية  تقوم 

القوانين  مع  يتفق  بما  عمليًا  ممارسته  كيفية  على  التدريب  عن  فضاًل  له،  المطلوبة 

التعاقدية وذلك  المنازعات  التعاقد وفض  التطورات في مجال  واألنظمة وفقًا ألحدث 

باستخدام أحدث الوسائل التدريبية.

أهداف الدورة :
يستهدف البرنامج رفع الكفاءة للعاملين والراغبين بالعمل في مجال التفاوض 

وحل النزاعات، من خالل تزويدهم باألهداف التالية:

w إكسابالمشاركينمهارات االعداد للمفاوضات لفض المنازعات التعاقدية
w دراسة كافة الوثائق القانونية المتعلقة بالتفاوض وأهميتها القانونية ومدى إلزاميتها
w األسس النظرية والتدريب العملي المتالك مهارات التفاوض وفض النزاعات
w  لها تمهد  والتي  المفاوضات  في  الدخول  قبل  تبرم  التي  للعقود  المتعمقة  الدراسة 

وتنظمها
w  توسيع وتعميق المعرفة بتقنيات التفاوض والقدرة على تحديد األهداف، واكتساب

مهارات إدارة جميع مراحل
w  تعميق الفهم والقدرة على تحديد استراتيجيات وتكتيكات التفاوض واستخدام المالئم

منها
w  وكيفية والوساطة  التفاوض  بها  يمر  قد  التي  القانونية  العقبات  أهم  على  التعرف 

التغلب عليها
w  إكساب المشارك المعرفة بمفاهيم تتعلق بالتفاوض والوساطة في العقود كحسن النية

والعادات التجارية والتزام السرية

الوحدة األولى:
عملية التفاوض

w الخصائص العامة لعقود التفاوض
w أهداف عملية التفاوض
w االقتراح المبدئي أو الدعوة للتفاوض
w مراحل العملية التفاوضية
w شروط التفاوض

الوحدة الثانية:
االعداد الفني للمفاوضات

w التخطيط واالعداد للتفاوض
w تحديد استراتيجية وتكتيك التفاوض
w مهارات التفاوض
w المهارات الشخصية
w Early Neutral Evaluation | أهمية التقييم الحيادي المبّكر

الوحدة الثالثة:
مرحلة االعداد القانوني للتفاوض

w دراسة عملية لمضمون التفاوض من الجانب القانوني
w Letter of Intent | العقود التحضيرية للمفاوضات وخطابات النوايا
w البروتوكوالت والعقود التى تولد التزاما بالتفاوض
w العقود المبدئية التى تتعلق بالعقد المراد إبرامه
w Hardship Condition | دراسة تطبيقية عملية لشرط التفاوض فى العقود

الوحدة الرابعة:
عقبات التفاوض العقدي الراجعة لعدم فهم االلتزامات

w القيمة القانونية لعقود التفاوض
w Confidentiality | االلتزام بسرية المعلومات
w القيود الواردة على حرية االطراف
w Goodwill | حسن النية
w العادات التجارية

الوحدة الخامسة:
إعداد العقود

w الديباجة
w المضمون
w تعريف المصطلحات
w المالحق والمرفقات
w صياغة شرط التفاوض في العقد



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.


